
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील पोलीसाांना घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१)  ८७९४८ (०४-०९-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अन्न, वस्त्र, ननवारा या मानवी मुलभूत गरजाींच्या अींतगगत राज्यातील पोलीसाींना घरे 
उपलब्ध करुन देण्याचा ननर्गय शासनाने नुकताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सुमारे १ लाख २० हजार तर मुींबईत २२ हजार ७८५ पोलीस कमगचारी 
शासकीय ननवासापासून वींचीत असल्यान े शासनान े पोलीसाींना घरे देण्याच्या ननर्गयात्मक 
योजनेतून अद्यापपयतं घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) व (२) पोलीस कमगचारी व अधधकारी याींना पुरेशा 
प्रमार्ात शासकीय ननवासस्त्थान े उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने पोलीस गहृननमागर्कररता 
४.००, ३.०० आणर् २.५० एफ.एस.आय. लागू करण्याबाबतची शासन अधधसूचना प्रससध्द 
करण्यात आली आहे. त्या अनसुार महाराषर राज्य पोलीस गहृननमागर् व कल्यार् महामींडळ 
मयागददत, याींच्यामाफग त गहृननमागर्ाकररता कायगवाही करण्यात येत असून अनेक प्रकल्प 
ननयोजन स्त्तरावर, ननववदा स्त्तरावर आणर् प्रगतीपथावर आहेत. या अींतगगत ३९४८ इतक्या 
ननवासस्त्थानाींचे काम प्रगतीपथावर, ६२९० ननवासस्त्थानाींसाठी ननववदा स्त्तरावर, १२५०६ 
ननवासस्त्थानाींसाठी ननयोजन स्त्तरावर आहे. 
    तसेच, पोलीस कमगचारी याींना घर बाींधर्ी/ खरेदीकररता अग्रीम देता यावा म्हरू्न 
बँकेकडून कजग सुववधा उपलब्ध करुन देण्याचा ननर्गय शासनान ेघेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 



वव.स. ४८० (2) 

नाशशिमध्ये बोगस रेशनिाडड, जातीच,े शाळा सोडल्याच ेव उत्पन्नाचे  
दाखले देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२)  ८९३८२ (१९-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशकमध्ये प्राींताधधकारी व तहससलदाराींच्या बनाव् सशक्क्याादारे बनाव्  रेशनकाडग, 
जातीचे दाखले व शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यात येत असल्याच ेददनाींक  ११ एवप्रल,  २०१७ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल््यात महसुल ववभागातील कमगचा-याींच्या सींगनमताने ही दाखले 
देर्ारी ्ोळी कायगरत असल्याच ेननदशगनास आले, हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींवर सींबींधधत दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर गुन््याच्या तपासात असे काही आढळुन आलेले नाही. 
(३) व (४) पींचव्ी पोलीस स्त््ेशन हद्दीत प्राींताधधकारी व तहससलदाराच्या बनाव् सशक्क्याद्वारे 
रेशनकाडग, बनाव् उत्पन्नाचे दाखले, जातीच ेदाखले इत्यादी बनाव् दाखले तयार करुन देर्ा-
या ववरुद्ध दद.१०/०४/२०१७ रोजी गु.र.नीं. १४३/२०१७ भा.दीं.वव.क. ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७३, 
३४ प्रमारे् गुन्हा दाखल आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे.   
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरात रुग्णवाहहिाांसाठी 'ग्रीन िीरीडीर' 
िरण्याची योजना अांमलात आणण्याबाबत 

  

(३)  ९४८५४ (१५-०९-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरातील प्रचींड वाहतूक कोंडीमुळे ‘गोल्डन अवर’ मध्ये रुगर्ाींना वेळेवर 
वैद्यकीय सहाय्य समळण्यात अडचर्ी येत असल्याने मुींबई शहर व उपनगरात 
रुगर्वादहकाींसाठी ‘ग्रीन कॉरीडॉर’ करण्याची योजना शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनचेे थोडक्यात स्त्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई शहर व उपनगरात सदरहू योजना कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाकडून  
कोर्ती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) अशा प्रकारच्या योजनसेींबींधीचा प्रस्त्ताव 
शासनास प्राप्त झालेला नाही. परींतु सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), मुींबई याींच ेकायागलयामाफग त 
ग्रीन कॉरीडॉर सुववधा नागररकाींना ववशेष बाब म्हरू्न अवयव प्रत्यारोपर्ावळेी ककीं वा गींभीर 
आजारी असलेल्या रुगर्ाींसाठी रुगर्ालयान े ककीं वा नागरीकाींनी ववनींती केल्यावरुन देण्यात येत.े 
तसेच नैसधगगक/अनैसधगगक आपत्तीच्या वेळी जखमी रुगर्ाींना रुगर्ालयात पाहोचववण्यासाठी 
मदतकायग करर्ाऱ्या शासकीय यींरर्ाींना सदरची सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात येते. 
     माहे ऑगस्त््, २०१५ पासून मुींबई शहरात रोपर् करण्यासाठी हृदय एखाद्या रुगर्ालयात 
पोहाचववण्याच े असल्यास ते कमीत कमी वेळेत पाहचाव े याकरीता त े घेऊन जार्ाऱ्या 
रुगर्वादहकेला प्राधान्यापरे् रस्त्ता मोकळा करुन ददला जातो. सदरच्या रुगर्वादहकेला एका 
दठकार्ाहून तीच्या इच्छीत स्त्थळी पोहोचेपयतं वाहतकू शाखेमाफग त पथदशगक म्हरू्न वाहनासह 
अधधकाऱ्याची नेमरू्क केली जाते. रुगर्वादहका वाहतकू कोंडीमळेु कोठेही थाींबून राहर्ार नाही 
याची पुरेपूर काळजी घेतली जात.े  मुींबई पोलीस वाहतकू ववभागातफे अशा प्रकारची सुववधा 
सन २०१५ मध्ये ३ वळेा, सन २०१६ मध्ये ३९ वळेा तर माहे नोाहेंबर, २०१७ अखेरपयतं ३३ 
वेळा रुगर्वादहकाींना पुरववण्याींत आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

___________ 
  

मुांबईच्या वाहतूि िोंडीतून मागड िाढण्यासाठी अवजड वाहनाांवर ठाराववि 
िालावधीत प्रवेश बांदीचा घेतलेला तनणडय 

  

(४)  ९६९११ (२७-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगर), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या वाहतूक कोंडीतून मागग काढण्यासाठी अवजड वाहनाींवर सकाळी ७ ते रारौ १२ 
पयतं प्रवेश बींदीचा शासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननर्गय घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननर्गयाच ेस्त्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननर्गयाच्या अींमलबजावर्ीसाठी शासनान े कोर्ती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुींबई शहरात मोठ्या प्रमार्ात वाहनाींच्या सींख्येमध्ये झालेली वाढ आणर् ववववध मोठे 
प्रकल्प इ.ची काम े सुरु असल्याने रस्त्त्याींवरील जागा मोठ्या प्रमार्ावर ायापली जाऊन 
वाहतूकीस अडथळा ननमागर् होतो. त्यामळेु सींभााय धोका, अडथळा आणर् गैरसोय ्ाळण्यासाठी 
अवजड वाहनाींना मुींबई शहरात काही ठराववक कालावधीकरीता प्रवेश करण्यास ददनाींक 
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१२.०९.२०१७ ददनाींक २३.०१.२०१८ व ददनाींक १८.०४.२०१८ च्या अधधसचूनेन्वये ननबधं 
घालण्याींत आलेले आहेत. 
     उक्त अधधसूचनेनसुार मुींबई शहरात बाहेरुन येर्ाऱ्या व जार्ाऱ्या अवजड वाहनाींना 
सकाळी ०८.०० ते ११.०० व सायींकाळी १७.०० ते २१.०० पयतं प्रवेश करण्यास व सवग 
प्रकारच्या रस्त्त्याींवर धावण्यास ननबधं असतील. या ननबधंाींमधून प्रवासी वाहतूक करर्ाऱ्या सवग 
प्रकारच्या खाजगी बसेस, एस.्ी. बसेस, बेस्त्् बसेस, स्त्कूल बसेस, खाजगी कीं पन्याींच्या 
कमगचाऱ्याींकरीता असलेल्या बसेस, “मुींबई दशगन”च्या बसेस, तसेच अत्यावश्यक सेवा पुरववर्ारी 
अवजड वाहने व शासकीय / ननमशासकीय वाहने वगळण्याींत आली आहेत.  
(३) नमूद अधधसूचनेन्वये घालण्याींत आलेल्या ननबधंाींच े उल्लींघन करर्ाऱ्या वाहनाचालकाींवर 
वाहतूक ववभागामाफग त कारवाई केली जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी-वाडा-मनोर (श्ज.ठाणे) महामागाडवर वाहनाच्या धडिेत दचुािीस्वाराचा झालेला मतृ्य ू
  

(५)  ९८६८० (०६-०१-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी-वाडा-मनोर (जज.ठार्)े महामागागवर ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास वाहनाच्या धडकेत दचुाकीस्त्वाराचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुवप्रम इन्रास्त्रक्चर या कीं पनीन ेया महामागागच ेकाम पूर्ग न केल्यामळेु हा 
अपघात घडल्याने या कीं पनीवरही गुन्हा दाखल करण्याची मागर्ी करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनान े चौकशी करून अद्यापपयतं कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी मनोर-वाडा 
महामागागवर सापन (ता.वाडा, जज.पालघर) गाींवाच े हद्दीतील वाहनाच्या धडकेत दचुाकीस्त्वाराचा 
मतृ्यु झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदरचा मागग हा वन ववभागाच्या जागेतून जात असल्याने तेथील काम 
झालेले नाही. 
(३) घ्नेतील नमूद ायक्ती ही त्याच्या बुले् मो्ारसायकलवरुन सापने गाींवाचे हद्दीतून जात 
असताींना समोरुन येर्ाऱ्या अज्ञात वाहनाच्या धडकेन ेझालेल्या अपघातात ठार झाली. तसेच 
धडक देर्ारा वाहनचालक हा जखमीस उपचाराकरीता न नेता व अपघाताची खबर न देता 
पळून गेला.   
      या अनुषींगान ेवाडा पोलीस ठारे् येथे गु.र.क्र.१९२/२०१७, भा.दीं.वव. कलम ३०४(अ), २७९, 
३३७, ३३८, मो.वा.का. कलम १८४ व १८७ प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
आांध्र बँिेच्या (अमरावती) व्यवस्थापिाांनी बनावट दस्ताएवजाच्या आधारे रुपये ९८ लाखाांचे 

िजड मांजूर िरून बिेँची फसवणूि िेल्याचे प्रिरण 
  

(६)  १०१८३७ (०६-०१-२०१८).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डी.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती पररसरातील इववगन चौकातील आींध्र बकेँचा तत्कालीन ायवस्त्थापक श्री. यादव 
ननखारे याींनी बनाव् कागदपराींच्या आधारे वप्र्ीींग प्रेस स्त्थापनसेाठी ९८ लाख रूपयाींच ेकजग 
मींजूर करून बँकेची फसवरू्क केली असल्याची मादहती माहे नोाहेंबर, २०१७  मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननदेशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ाची अमरावती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आले 
असताींनाही अद्यापही तपास धधम्या गतीन ेसुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच ेननषकषग काय आहेत व तद्नसुार दोषीींवर कोर्ती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बकँ मॅनजेर, आींध्र बँक शाखा इववगन चौक, अमरावती याींनी दाखल केलेल्या 
कफयागदीनुसार पो.स्त््े. सस्ी कोतवाली, अमरावती शहर येथ े अप. क्र.३५६/२०१६ कलम ४२०, 
४०६, ४०९, ४६५, ४६७, ४७१, १२०(ब), ३४ भादींवव अन्वये बँकेचे तत्कालीन ायवस्त्थापक यादव 
ननखारे व इतर ४ आरोपीींववरोधात बँकेची फसवरू्क करुन कजग मींजूर केल्याप्रकरर्ी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला. 
     गुन््याचा सखोल तपास आधथगक गुन्हे शाखा, अमरावती याींच्या माफग त करण्यात आला 
असून आरोपीींववरुध्द सबळ पुरावे उपलब्ध झाल्यान े मा.न्यायालयात दोषारोपपर दाखल 
करण्यात आले आहे. प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बोररवली, मुांबई प्रभाग क्र. २५ मधील वसाहतीजवळ रस्त्याच्या दतुफाड उभ्या राहणा-या 
वाहनाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

(७)  १०२२२७ (२७-१२-२०१७).   श्री.प्रिाश सुव े(मागाठाणे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बोररवली, मुींबई प्रभाग क्र. २५ मधील १२० फू् रस्त्ता स्त्व.श्री. ववलासराव देशमखु चौक, 
६० फू् रस्त्ता ठाकूर सकग ल ते दत्त्तनी पाकग  गर्पती ्ॉवर, १३.४० सम्र रस्त्ता लक्ष्मी नगर, 
इसीस हॉजस्त्प्ल व ऑक्सफोडग शाळेजवळ, जानूपाडा ररक्षा स्त््ॅड ते सनसस्ी वसाहतीजवळ 
रस्त्त्याच्या दतुफाग उ्या राहर्ा-या वाहनाींबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ जून, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास वररषठ पोसलस ननररक्षक, वाहतूक ववभाग, 
काींददवली, महानगरपासलका उपायकु्त–परर.७, काींददवली, मुींबई याींच्याकड े लेखी तक्रार केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार वसाहतीजवळ रस्त्त्याच्या दतुफाग उ्या राहर्ा-या वाहनाींवर 
शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) लेखी तक्रारीच्या अनुषींगान ेनमूद रस्त्त्यावरील, त्यालगतच्या रस्त्त्यावरील आणर् पररसरात 
माहे जून, २०१७ ते एवप्रल, २०१८ अखेरपयतं कस्त्तूरबा मागग पोलीस ठारे् आणर् समतानगर 
पोलीस ठारे् याींच्या मदतीने वाहतूक पोलीस याींनी सींयुक्तररत्या कारवाई करुन रस्त्त्याच्या 
दतुफाग धोकादायकररत्या वाहन पाककंग करर्ाऱ्या वाहन चालक/मालकाींववरोधात भादींवव कलम 
२८३ अन्वये स्त्थाननक पोलीस ठाण्यात एकूर् ६३ गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये २९ बस, 
४३ रक/डींपर/्ेम्पो, ७ ऑ्ोररक्षा अशा एकूर् ७९ वाहनाींचा समावेश आहे. 
     त्याचप्रमारे् ददहसर वाहतकू ववभागाअींतगगत ३३ ्ेम्पो आणर् ११९ ऑ्ोररक्षाींवर नो 
पाककंगची कारवाई करण्याींत आली असून त्याींच्याकडून दींड वसलू करण्याींत आलेला आहे.  
तसेच इतर प्रकारच्या एकूर् ५५७ वाहनाींवर मो्ार वाहन कायद्यान्वये कारवाई करण्याींत 
आलेली आहे.  अशा प्रकारची कारवाई सातत्याने करण्याींत येत असून वाहतूक सुरळीत 
ठेवण्याबाबत खबरदारी घेण्याींत येते. 
    त्याचप्रमारे् महानगरपासलकेमाफग त रस्त्त्यावरील जुन्या व बवेारसपरे् उ्या असर्ाऱ्या 
वाहनाींवर महानगरपासलका अधधननयम, ३१४ अन्वये नो्ीस बजावून वेळोवळेी कषगर् कारवाई 
करण्याींत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मु.पो.िनेरसर, (ता.खेड श्ज.पुणे) येथील खाजगी साविारी िरणाऱ्या व्यक्तीची तसेच 
ग्रामपांचायत सदस्य याांची चौिशी िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(८)  १०५०६३ (११-०४-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.कनेरसर, (ता.खेड जज.पुरे्) येथील खाजगी सावकारी करर्ारे श्री. अरववींद चींदलुाल 
जाधव याींनी देवस्त्थानच्या घेतलेल्या ६ जसमनीींची चौकशी करावी तसेच खरेदी-ववक्री काळात 
ग्रामपींचायत सदस्त्य व इतराींचीही चौकशी करावी या मागर्ीकरीता आझाद मैदान, मुींबई येथे 
श्री.अशोक ्ााहरे याींनी उपोषर्ाला बसल्यानींतर या प्रकरर्ी मा.गहृ राज्यमींरी याींना भे्ून 
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ननवेदन ददले असता, मा.गहृ राज्यमींत्रयाींनी पोलीस अधीक्षक, पुरे् याींना सदर चौकशीचे आदेश 
ददल्याची बाब ददनाींक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री. अशोक ्ााहरे याींनी कोर्त्या देवस्त्थान रस्त््च्या ६ जागा अरववींद चींदलुाल 
जाधव याींनी बळकाववल्याचा आरोप केला आहे, त्या जागा ककती एकर वा ककती गुींठे आहेत व 
त्या कोर्त्या देवस्त्थान रस्त््च्या मालकीच्या होत्या, सींबींधीत रस्त््ीींनी जागा ववकताना धमागदाय 
आयुक्ताींची आवश्यक ती परवानगी घेतली होती ककीं वा नाही याबाबतचा तपास पोलीसाींनी 
करताना श्री.अरववींद चींदलुाल जाधव हा बकेायदेशीरररत्या सावकारी करीत असल्याबाबतचा 
तपास पूर्ग केला आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री. अशोक ्ााहरे याींनी या प्रकरर्ी ववववध पातळयाींवर लेखी तक्रार करुनही 
त्याींना न्याय न समळाल्याने त्याींनी आझाद मैदानात उपोषर् सुरु केले होत,े त्यावेळेस त्याींनी 
उपोषर्ास बसण्याकरीता कोर्कोर्त्या गैरप्रकाराची चौकशी होण्याची मागर्ी केली होती, या 
सवग बाबीींची चौकशी पूर्ग झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच ेननषकषग काय आहेत व तद्नुसार सींबींधधत आरोपीींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४)सदर अजागतील गैरअजगदार अरववींद चींदलुाल जाधव याींची चौकशी करण्यात 
आली आहे. या प्रकरर्ी चौकशी कामी अजगदार याींना उपजस्त्थत राहण्याबाबत सूचना केली मार 
ते चौकशी कामी उपजस्त्थत रहात नाहीत अस ेननदशगनास आले आहे. सदर प्रकरर्ाची चौकशी 
सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील गोरेगाांव-मालाड शलांिरोडवरील ‘नाईट शसटी बार अँड रेस्टीरांट’  
या बारमध्ये बालिाांचे होत असलेले शारीररि शोषण 

  

(९)  १०५४५५ (१२-०४-२०१८).   श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश 
लाड (िजडत), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - 
िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डी.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील गोरेगाींव-मालाड सलींकरोडवरील ‘नाई् सस्ी बार अँड रेस्त््ॉरीं्’ या बारमध्ये 
धगऱ्हाईकाींच्या मनोरींजनाच्या नावाखाली लहान मुली व मुलाींच े शारररीक शोषर् मोठ्या 
प्रमार्ात होत असल्याच्या तक्रारी स्त्थाननक रदहवाश्याींनी पोलीस स्त््ेशनला अनके वळेा केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नुसार याप्रकरर्ी शासनान ेकोर्ती  
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) यासींदभागत समाजसेवा शाखा व मालाड पोलीस ठार्े याींनी सदर आस्त्थापनेवर 
सींयुक्तररत्या धाड ्ाकली असता धगऱ्हाईकाींच्या मनोरींजनाच्या नाींवाखाली लहान मुली व 
मुलाींच ेशारररीक शोषर् होत असल्याचे आढळून आले नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील नागपाडा व मुांबई सेंरल येथील मराठा मांहदर येथे मेरो रेल्वेसाठी िरण्यात येत 
असलेल्या खोदिामात बीम्ब सापडल्याबाबत 

  

(१०)  १०५६७५ (०५-०४-२०१८).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदड शशवाजीनगर), श्री.ओमप्रिाश ऊफड  
बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील नागपाडा येथ ेमेरो रेल्वेसाठी करण्यात येत असलेल्या खोदकामात दोन गावठी 
बॉम्ब सापडल्याची घ्ना ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बॉम्ब सापडल्याच्या दठकार्ी १५ वषांपूवी स्त्फो् झाला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच मुींबईजस्त्थत मुींबई सेंरल येथील मराठा मींददर पररसरात मेरोच्या खोदकामामध्ये 
बॉ ींम्ब सदृश्य वस्त्त ूसापडली असल्याची बाब ददनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दोन्ही प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे कोर्ती कायगवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) याबाबतची मादहती असभलेखावर उपलब्ध नाही.  
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(३), (४) व (५) सदरची घ्ना दह ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी मुींबई सेंरल रेल्वे स्त््ेशन 
पररसर, मुख्य द्वाराजवळ, डॉ. नायर रोड, नागपाडा, मुींबई येथे मरेो रेल्वेसाठी करण्यात येत 
असलेल्या खोदकामात दोन प्लॅस्त््ीक बॉम्ब सदृश्य डब्या ददसून आल्या. सदरची घ्ना दोन 
दठकार्ी घडली नसून एकाच दठकार्ी घडली आहे. या प्रकरर्ी चौकशीमध्ये एक प्लॅस्त््ीक डबी 
ही ववखुरलेली अवस्त्थेत व दसुरी डबी सुजस्त्थतीत समळाली. सुजस्त्थतीत समळालेली डबी बॉम्ब 
शोधक व नाशक पथकाने ननकामी केली आहे. सदरच्या वस्त्तुींचा पींचनामा करुन अधधक 
चौकशीसाठी रासायननक ववश्लेषर् तींज्ञाकड े पाठववण्यात आल्या आहेत. सदरचा अहवाल 
प्रलींबबत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी (ता.श्ज.ठाणे) शहरालगतच्या सोनाळे औद्योधगि वसाहतीत सेामानी 
शसांथेहटक्स प्रा.शल या िारखान्यास आग लागल्याबाबत 

  

(११)  १०५७१६ (०५-०४-२०१८).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सभवींडी (ता.जज.ठार्े) शहरालगतच्या सोनाळे औद्योधगक वसाहतीत साेमानी ससींथेद्क्स 
प्रा.सल या अत्याधुननक यींरमाग कारखान्यास भीषर् आग लागल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगीत सींपूर्ग कारखान्यातील यींरसामुग्री, कच्चा तसेच तयार कपडा जळून 
खाक झाले असुन या आग प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नुसार शासनान े कोर्ती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदरची घ्ना ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी सकाळी ०६.०० चे समुारास घडली आहे. 
(२) व (३) सदर आगीत कारखान्यातील दोन एअरजे् लूम मशीन, दोन सोलर लमू मशीन, 
अींडरग्राऊीं ड डक््ीन पाईप, इलेजक्रक वायरीींग, स्त्रक्चर व कच्चा तसेच तयार माल जळून खाक 
झाला आहे. अजगनशमन दलामाफग त सदरची आग ववझवण्याींत आली. 
     याबाबत सोमानी ससींथेद्क्स प्रा.सल. च ेमालक याींनी पोलीसाींत खबर ददल्यावरुन ददनाींक 
०३.०१.२०१८ रोजी अकस्त्मात जळीत नोंद क्रमाींक ०१/२०१८ सभवींडी पो.स्त््े. येथे दाखल आहे. 
सदरची आग ही शॉ ग्सककग ्मुळे लागलेली असून याबाबत कोर्ाववरुध्द तक्रार नसल्याच े
कीं पनीच ेमालक याींनी त्याींच्या ननवेदनात नमूद केले आहे. तरी याप्रकरर्ी चौकशी चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर महानगरपाशलिेचे नगरसेवि समद खान, सेवातनवतृ्त  
आर.टी.ओ सह ५ जणाांचा खनुाचा रचलेला िट 

  

(१२)  १०६३५७ (१२-०४-२०१८).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर महानगरपासलकेचे नगरसेवक समद खान, सेवाननवतृ्त आर.्ी.ओ सह ५ 
जर्ाींचा खुनाचा केलेला क् स्त्थाननक गुन्हे शाखेच्या पोलीसाींनी ददनाींक १३ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास उधळून ्ाकल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी पोलीसाींनी अजहर शेख सह ६ जर्ाींची दरोड्याच्या तयारीतील ्ोळी 
पकडून त्याींच्याकडून गावठी कट्यारे ३० जजवींत काडतुस,े वाहने हस्त्तगत केलेली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार सींबींधीत आरोपीववरुध्द गुन्हा नोंदवून त्याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) दद.१३/०१/२०१८ रोजी कोठेतरी दरोडा घालण्यासाठी 
जात असताना छापा ्ाकून आरोपीींना ताब्यात घेवून अधधक तपास केला असता आरोपीींनी 
सेवाननवतृ्त आर.्ी.ओ याींच्या खुनाचा क् केल्याच े कबूल केले आहे. आरोपी अहमदनगर 
महानगरपासलकेचे नगरसेवक याींच्या खुनाच्या क्ाबाबत काही एक मादहती साींगत नाहीत.  
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी एकूर् ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींचेकडून देशी 
बनाव्ीचे ५ वपस्त््ल, ३० जजवींत काडतसु,े दोन ररकाम्या मॅगझीन असा मुदे्दमाल जप्त 
करण्यात आला आहे.  
    याप्रकरर्ी आरोपीींववरूध्द तोफखाना पोलीस स्त््ेशनमध्ये गु.र.नीं. ३४/२०१८, भा.दीं.वव. 
कलम ३९९, ४०२, सह आमग ॲक्् ३, ७/२५ प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
याप्रकरर्ी दद.२५.०५.२०१८ रोजी मा.न्यायालयात दोषारोपपर पाठववण्यात आले असून सध्या 
गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  
शसांदखेडराजा (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील सावखेड तजेन फाटा त ेवपांपळगाव खुटा मागाडवर दोन 

किलो सोने २० लाख रूपयाांत देतो अस ेआशमष दाखवून फसवणूि िेल्याबाबत 
  

(१३)  १०६४११ (१२-०४-२०१८).   डी.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींदखेडराजा (जज.बुलढार्ा) तालुक्यातील सावखेड तजेन फा्ा ते वपींपळगाव खु्ा मागागवर 
सरकारी जींगलामध्ये ददनाींक २८ नोाहेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास दोन ककलो सोने रुपये 
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२० लाखाींत देतो असे आसमष दाखवून फसवरू्क केल्याप्रकरर्ी चार आरोपीींना ददनाींक ५ 
डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ससींदखेडराजा पोलीसाींनी अ्क केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याींचेकडून ककती मुदे्दमाल हस्त्तगत करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचेवर कोर्ता गुन्हा दाखल केला आहे व तद्नुसार त्याींच्यावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      ददनाींक २८/११/२०१७ रोजी २ आरोपीींना व ददनाींक २९/११/२०१७ रोजी २ आरोपीींना  
अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) ८ लाख रुपये पींचनामा करुन हस्त्तगत करण्यात आले आहे. 
(३) ददनाींक २८/११/२०१७ रोजी कफयागदी श्री.ननवतृ्ती उफग  बींडू प्रल्हाद शेळके, रा. कोळेगाींव याींना 
(४) आरोपीींनी २० लाखात दोन ककलो सोने देतो म्हरू्न ८ लाख रुपये ॲडाहाींस घेवून 
कफयागदीची फसवरू्क केली आहे. सदर प्रकरर्ी पोलीस स्त््ेशन ससींदखेड राजा येथे ददनाींक 
२९/११/२०१७ रोजी अप. क्र.२२२/२०१७ कलम ४२०, ३४ भादींवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
     सदर गुन््याच्या तपासात सबळ पूरावे समळून आल्यान े आरोपीींववरुध्द ववशेष 
न्यायालयात ददनाींक ४/०४/२०१८ रोजी आरोपपर दाखल करण्यात आले आहे. प्रकरर् न्याय 
प्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली-जालना महामागाडवर महहांद्रा पीिअपन ेझालेला भीषण अपघात 
  

(१४)  १०६४६८ (१४-०४-२०१८).   डी.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली-जालना महामागागवर मदहींद्रा पीकअपने ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या 
सुमारास झालेल्या भीषर् अपघातात सोनू सशींगरे् या युवकाींचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपघात प्रकरर्ी ककती जर्ाींना अ्क केली व त्याींचेवर कोर्ती कारवाई 
केली तसेच अपघातग्रस्त्ताींना कोर्ती तातडीची मदत ददली वा देण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) सदर अपघाताची घ्ना ददनाींक २८ नोाहेंबर, २०१७ 
रोजी १८.३० चे सुमारास घडली आहे. घ्नेतील मो्ारसायकलस्त्वार जखमीचा उपचारादरम्यान 
ददनाींक ८.१२.२०१७ रोजी औरींगाबाद येथील रुगर्ालयात उपचार सुरु असताींना मतृ्य ुझाला. 
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(२) गुन््यातील बोलेरे गाडीचालक आरोपी याचेववरुध्द देऊळगाींव राजा पोलीस स्त््ेशन येथ े
गु.र.क्र. ३७६/२०१७, भा.दीं.वव. कलम २७९, ३३७, ३३८, ३०४(अ) सह मो.वा.का. कलम १८४ 
प्रमार्े ददनाींक २९.११.२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे. आरोपीस ददनाींक 
२.१२.२०१७ रोजी कलम ४१(१) अ सीआरपीसी प्रमार् े समजपरावर सोडण्याींत आले.  
मयताच्या नातेवाईकास कोर्तीही तातडीची मदत देण्याींत आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
  

शसांदखेडराजा (श्ज.बुलढाणा) मतदार सांघात अवैधररत्या दारू ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(१५)  १०६७६९ (११-०४-२०१८).   डी.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींदखेडराजा (जज.बुलढार्ा) मतदार सींघात अवैधररत्या दारूच ेमाकफये दारू ववक्री करीत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार अवैधररत्या दारू ववक्री करर्ा-याींवर अद्यापपयतं कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ससींदखेडराजा मतदार सींघातील हद्दीत अवैध दारु ववक्री होर्ार नाही यादृष्ीन े गोपनीय 
मादहतीच्या अधारे सन २०१७ मध्ये दारुबींदी या सदराखाली ७२२ गुन्हे दाखल झाले आहेत 
त्यामध्ये ७५८ आरोपीींना अ्क करुन रु.७०,१९,१०८/- चा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला असून 
गुन््यातील आरोपीींववरुध्द म.पो.का. कलम ९३ खाली १९० आरोपीींववरुध्द, म.पो.का. कलम ५५-
५७ खाली २५ आरोपीींववरुध्द प्रनतबींधक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच जानेवारी २०१८ त े
मे २०१८ पयतं दारुबींदी सदराखाली ३१६ 
गुन्हे दाखल झाले असून त्यामध्ये ३२५ आरोपीींना अ्क करुन रु.७,६६,७७०/- चा मुदे्दमाल 
जप्त करण्यात आला असून गुन््यातील आरोपीींववरुध्द म.पो.का. कलम ९३ खाली ५५ 
आरोपीींववरुध्द, म.पो.का. कलम ५५-५७ खाली १० आरोपीींववरुध्द प्रनतबींधक कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरखेडाड (ता.शसांदखेडराजा, श्ज.बलुढाणा) येथील ववववध हठिाणाहून  
तीन महहला बेपत्ता झाल्याबाबत 

(१६)  १०६९१८ (११-०४-२०१८).   डी.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साखरखेडाग, (ता.ससींदखेडराजा, जज.बुलढार्ा) येथील ववववध दठकार्ाहून तीन मदहला बेपत्ता 
झाल्याच ेददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सदर मदहलाींचा शोध घेण्याबाबत तसेच सींबींधधत आरोपीींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) साखरखेडाग पोलीस स्त््ेशन अींतगगत ददनाींक २७.१२.२०१७ रोजी दोन मदहला रानअरी येथून 
बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. सदर दोनही मदहला शोध घेतल्यानींतर  ददनाींक 
८/०१/२०१८ रोजी समळून आल्या. 
     ददनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी  एक मदहला मलकापूर पाींग्रा येथून बेपत्ता झाल्याची तक्रार 
प्राप्त झाली होती. सदर मदहला शोध घेतल्यानींतर  ददनाींक २६/०४/२०१८ रोजी समळून आली. 
     तसेच ददनाींक ४/०१/२०१८ रोजी शेळू येथून एक मदहला बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त 
झाली होती. सदर मदहला शोध घेतल्यानींतर  ददनाींक १२/०४/२०१८ रोजी समळून आली 
     वरील सवग मदहलाींनी त्या स्त्वमजीने ननघून गेल्या असल्याचे साींगून त्याींनी 
कोर्ाववरुध्दही पो. स्त््े. मध्ये तक्रार ददली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरा लगतच्या ग्रामीण भागामध्ये एटीएम चा दरुुपयोग  
िरणारी टोळी सकक्रय असल्याबाबत 

  

(१७)  १०६९२६ (१८-०४-२०१८).   डी.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ग्रासमर् जजल्हा अींतगगत का्ोल, कळमेश्वर, सावनेर, पारसशवनी, राम्ेक, 
खापरखेडा, केडवद या भागामध्ये ए्ीएम चा दरुुपयोग करर्ारी ्ोळी माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ए्ीएम काडग च ेहात चालाकीन ेबदल करुन काडग धारकाींच्या खात्यातुन लाखो 
रुपयाींची उचल होत असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर शहर व ग्रामीर् भागातील ए्ीएम वर अप-ुया प्रमार्ात सुरक्षा 
असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) नागपूर ग्रामीर् याींच्या कायगके्षरात 
सदर प्रकरर्ी ए्ीएमचा दरुुपयोग करर्ाऱ्या ्ोळीववरुध्द ९ गुन्हे दाखल आहेत. नागपूर शहर 
याींच्या कायगके्षरामध्ये जानेवारी २०१८ मध्ये ए्ीएम धारकाींकडून त्याींचे ए्ीएम क्रमाींक भुलथाप 
करुन प्राप्त करुन (लबाडीने) त्याींचे खात्यातून एकूर् ५०,१९३/- रु. काढून घेतले बाबत ३ गुन्हे 
दाखल आहेत. 
     नागपूर शहर व ग्रामीर् याींच्या कायगके्षरातील पोलीस स्त््ेशनचे हद्दीत ववत्तीय सींस्त्था / 
बँक/ए्ीएम भागात सुरक्षा रक्षक नेमरे्, ससससद्ाही कॅमेरे लावरे्, अलामग ससस्त््म अद्ययावत 
ठेवरे्बाबत बॅंक सींचालक याींना पोलीस स्त््ेशन माफग त परायवहार करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच पोलीसाींची ननयमीत पेरोलीींग चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गहृरक्षि दलाच्या (होमगाडड) माजी सदस्याांना शासनाने मानधन देण्याच्या मागणीबाबत 
  

(१८)  १०७९१७ (०७-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गहृरक्षक दलाच्या (होमगाडग) माजी सदस्त्याींना शासनाने मानधन द्यावे, अशी मागर्ी 
नेवासा शहरातील (जज.अहमदनगर) माजी होमगाडग वरघुड ेव होमगाडग समादेशक देवणखळे याींनी 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तहससलदाराींना व मा. मखु्यमींरी याींना लेखी ननवेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागर्ीसींदभागत शासनाने कोर्ता ननर्गय घेतला आहे, त्याचे स्त्वरूप  काय 
आहे व तद्नसुार कोर्ती  कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) गहृरक्षक दलाच्या (होमगाडग) माजी सदस्त्याींना मानधन देण्याबाबतची मागर्ी रास्त्त 
नाही, कारर् होमगाडगच े कतगाय हे काम नसून सेवा आहे. त्याचप्रमारे् मुींबई होमगाडग 
अधधननयमात माजी सदस्त्याींना मानधन देण्याबाबत तरतूद नसल्याने या मागण्या शासनास 
मान्य करता येर्ार नाहीत, असा शासनान ेयापूवी ननर्गय घेतला असून तो सवग सींबधधताींना 
कळववण्यात आला आहे. 

___________ 
  

अहमदनगर श्जल््यातील शतनशशांगणापूर व सोनई पररसरात  
अवैध धांद्याचे प्रमाण वाढल्याबाबत 

  

(१९)  १०७९२३ (११-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर जजल््यातील शननसशींगर्ापूर व सोनई पररसरात राजरोसपरे् म्का, जुगार व 
दारू हे अवैध धींदे वाढले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार अवैध धींद्याना प्रनतबींधीत 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) शननसशींगर्ापूर पोसलस ठारे् हद्दीत माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये म्का, जुगार या अवैध धींद्याींवर छापा ्ाकून १ केस दाखल करून एका 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. तसचे अवधै दारू सींदभागत छापा ्ाकून १ केस दाखल 
करून एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. तर माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
शननसशींगर्ापूर पोसलस ठारे् हद्दीत म्का, जुगार व अवैध दारू धींद्याींबाबत गुन्हा दाखल नाही.      
सोनई पोसलस ठार्े हद्दीत माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये म्का, जुगार या अवैध धींद्याींवर छाप े
्ाकून २२ केससे दाखल करून २२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच अवैध दारू 
सींदभागत छापे ्ाकून ७ केससे दाखल करून ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तर माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये म्का, जुगार या अवैध धींद्याींवर छापे ्ाकून ३ केसेस दाखल करून ८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसचे अवैध दारू सींदभागत छापे ्ाकून ४ केसेस दाखल 
करून ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     चोरून लपून चालर्ाऱ्या अवैध धींद्याींच े गुप्त बातमीदाराींमाफग त मादहती प्राप्त करुन 
समुळ उच्चा्न करण्यात आलेले आहे. वळेोवेळी केाजम्बींग ऑपरेशन करून अवैध धींद्याींची 
मादहती काढून कायगवाही करण्यात येते.  
     अवैध धींदे करर्ाऱ्याींववरूध्द सन २०१६ मध्ये शननसशींगर्ापूर पोसलस ठार्ेंतगगत मुींबई 
दारूबींदी अधधननयम च्या कलम ९३ प्रमार् े३ इसमाींववरूध्द कारवाई केलेली आहे. तसेच सन 
२०१७ मध्ये शननसशींगर्ापूर पोसलस ठार्ेंतगगत मुींबई पोसलस अधधननयम च्या कलम ५५, ५६ 
प्रमार् े२ इसमाींववरूध्द कारवाई केलेली आहे. सन २०१६ मध्ये सोनई पोसलस ठार्ेंतगगत मुींबई 
दारूबींदी अधधननयम च्या कलम ९३ प्रमार् े अवैध दारू ववकक्र करर्ाऱ्या ८ इसमाींववरूध्द 
कारवाई केलेली आहे. तसेच सन २०१७ मध्ये अवैध दारू ववकक्र करर्ाऱ्या १५ इसमाींववरूध्द 
मुींबई दारूबींदी अधधननयम च्या कलम ९३ प्रमार्े  कारवाई केलेली आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

पुणे शहरात साखळी व मोबाईल चोरीांचे वाढत ेप्रमाण 
  

(२०)  १०९०२९ (१२-०४-२०१८).   श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुरे् शहरात वाढत्या चैन स्त्नॅधचींगच्या व मोबाईल स्त्नॅधचींग बाबत मदहलावगग रस्त्त्यावर 
जात असतेवळेी पाठीमागून दचुाकी वरून येऊन गळयातील सुवर्ग अलींकार आणर् महागड े
मोबाईल फोन पळववण्याचे प्रमार् मोठ्या प्रमार्ावर वाढल्याचे ननदशगनास येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पवयीन मलेु गुन्हेगारीकड े वळून दचुाकीवरून मदहला वगागच्या गळयातील 
सुवर्ग अलींकार, महागड े मोबाईल व हातातील पसग घेऊन पसार होतात, याबाबत सींबींधधत 
पोलीस स्त््ेशनमध्ये अनके गुन्हे दाखल आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत कोर्त्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) पुरे् शहर पोलीस आयकु्त कायगके्षरात  मोबाईल व 
चैन स्त्नॅधचींग गुन््याबाबत सन २०१६ व २०१७ मधील तुलनात्मक वववरर्पर खालीलप्रमार्े 
दशगववण्यात येत आहे. 

वषग चैन स्त्नॅधचींग मोबाईल स्त्नॅधचींग 
घडलेले गुन्हे उघडकीस आलेले गुन्हे घडलेले गुन्हे उघडकीस आलेले गुन्हे 

२०१६ १४१ १३० २१ ७ 
२०१७ ९७ ८७ ५२ ३५ 

    वरील वववरर्परावरुन चनै स्त्नॅधचींगच्या गुन््यात घ् झाली आहे परींतू मोबाईल 
स्त्नॅधचींगच्या गुन््यात वाढ झाल्याचे ददसून येत आहे. 
(२) अल्पवयीन मुलाींनी दचुाकीवरुन मदहला वगागच्या गळयातील सवुर्ग अलींकार, हातातील पसग 
दहसकावून नेले सींबींधात गुन्हे दाखल नाहीत. 
     परींतू मोबाईल स्त्नॅधचींग सींदभागत सन २०१७ मध्ये २ अल्पवयीन मुलाींकडून ४ गुन्हे 
झाल्याचे उघडकीस आले आहे. 
(३) सोनसाखळी चोरट्याींच्या ्ोळीस आळा घालण्याकरीता पुढीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात 
आलेली आहे. 
   १) प्रादेसशक स्त्तरावर सींबींधधत अपर पोलीस आयुक्त हे त्याींच ेप्रादेसशक ववभागात दररोज 
एक कोबीींग ऑपरेशन आयोजजत करतात. 
   २) पोलीस ठार्े प्रभारी अधधकारी हे त्याींचे हद्दीतील अशा प्रकारचे गुन्हे घडलेल्या भागात Z 
्ाईप बॅरीकेड्स लावून नाकाबींदी केली करतात. 
   ३) सींशयीत मो्ारसायकलस्त्वार याींची खारी कररे्. 
   ४) पोलीसाींच े अजस्त्तत्व गुन्हेगाराींचे ननदशगनास येईल याकरीता, ववरळ भागात सरकारी 
गर्वेशातील पुरुष व मदहला कमगचारी याींची नेमरू्क करुन गस्त्त वाढववरे्. 
   ५) गदीच्या दठकार्ी पोलीसाींची गस्त्त वाढववर्े. 
   ६) अ्क आरोपीींची मादहती सींबींधीत जजल््यातील पोलीस स्त््ेशनला देर्.े 
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   ७) ननवासी गहृसींकूलामध्ये नागररकाींच्या बैठका घेऊन चैन स्त्नॅधचींगच्या गुन््याींबाबत 
जागरुक करुन त्याींना सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन ेयोगय ते मागगदशगन कररे्. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील महाराजबाग खाजगी रॅव्हल्सच्या बसेसमुळे  
होत असलेली वाहन िोंडी 

  

(२१)  १०९५९१ (१२-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील महाराजबाग मागागवर खाजगी रॅाहल्समुळे वाहतुकीची कोंडी होत असून 
याबाबत नागररकाींनी वारींवार तक्रारी केल्या असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीनींतर वाहतुक कोंडी दरू करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती 
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
महाराजबाग मागागवर रॅाहल्समुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्याबाबत लेखी तक्रार प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) उपरोक्तप्रमार्े लेखी तक्रार  प्राप्त नाही.  परींतु महाराजबाग मागागवरील भोले पेरोलपींप 
येथील म्हाडा सींकुलासमोर व पेरोलपींपाचे बाजूला उ्या असलेल्या खाजगी रॅाहल्स बसेसमुळे 
त्या दठकार्ी वाहतकूीची कोंडी ननमागर् होताच त्या बसेसवर वाहतकू ववभागाकडून मो्ार वाहन 
कायदा, १९८८ कलम १२२ अन्वये केससे करण्याींत येतात.  सन २०१७ मध्ये अशा १३० केसेस 
करण्याींत आल्या आहेत. 
     त्याचप्रमारे् नागपूर शहरात रॅाहल्स बसेसमुळे होर्ाऱ्या वाहतूक समस्त्या व वाहतकू 
कोंडीसींदभागत मा.लोकप्रनतननधी तसेच जनतेकडून प्राप्त तक्रारी व ननवेदनाींच्या अनुषींगान े
नागपूर शहरातील खाजगी रॅाहल्स बसेसचे थाींब े शहराबाहेर स्त्थलाींतरीत करण्याबाबत 
जजल्हाधधकारी तथा अध्यक्ष, प्रादेसशक पररवहन प्राधधकरर्, नागपूर याींना शहर वाहतूक 
ववभागामाफग त प्रस्त्ताववत करण्याींत आले आहे. 
(३) वाहतकू कोंडीबाबत तक्रार प्राप्त होताच शहर वाहतकू ववभागामाफग त त्या दठकार्ी कारवाई 
करुन वाहतकूीची कोंडी दरू करण्याींत येत.े  
  

___________ 
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अशलबाग तालुक्यातील (श्ज.रायगड) थेरोंडा बाजारपाडा येथ े 
अततक्रमण िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२२)  १०९८६५ (१२-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग तालुक्यातील (जज. रायगड) थेरोंडा बाजारपाडा या दठकार्ी बकेायदेशीररत्या 
करण्यात आलेल्या अनतक्रमर्ावर कारवाई करण्यास गेलेल्या महसलू कमगचा-याींवर ददनाींक २१ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास हल्ला करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी स्त्थाननक पोसलस स्त्थानकाींत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार आतापयतं ककती जर्ाींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मींडळ अधधकारी चैल याींनी ददलेल्या कफयागदीनुसार रेवदींडा पोलीस स्त््ेशनमध्ये कॉ.गु. र. 
नीं.१३३/२०१७ भादींवव क., सह कलम ३५३, ३५२, १४३, १४७, १४९, ५०४, ५०६ सह मो.वा.का. 
कायदा कलम १८४ अन्वये ७ आरोपीींववरुध्द गुींन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
आरोवपताींवर असलबाग को्ागत दोषारोपपर दाखल आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड श्जल््यात वाढत्या चोरीांच्या घटनाांबाबत 
  

(२३)  ११०५९९ (१२-०४-२०१८).   श्री.धैयडशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफड  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग, कजगत, महाड तालकु्यात (जज.रायगड) ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ ते २८ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यादरम्यान सतत ४ ददवस चोरीच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोख रक्कम व सोन्याच े दाधगने असे एकुर् ९ लाख ८६ हजार रूपयाींच्या 
ऐवजाची ददनाींक २७ व २८ डडसेंबर २०१७ रोजी वा त्यासुमारास या दोन ददवसात चोरी झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल््यात ददवसेंददवस चोरीच्या प्रकारामध्ये होत असलेली वाढ पाहाता 
शासनाकडून यावर कोर्ती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
    असलबाग, कजगत, महाड तालकु्यात (जज.रायगड) ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ ते २८ डडसेंबर, 
२०१७ या कालावधीत एकूर् ६ चोरीच्या घ्ना घडल्या आहेत. 
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(२) रायगड जजल््यातील असलबाग, कजगत व महाड या तालुक्यात ददनाींक २७ व २८ डडसेंबर, 
२०१७ या दोन ददवसात मालमत्तेच्या सींदभागत एकूर् ४ गुन्हे घडले असून सदर गुन्हयात 
एकूर् ३,२९,५००/- रूपये त्यात रोख रक्कम व सोन्याचे दाधगने असा ऐवज चोरीस गेला आहे. 
(३) रायगड जजल््यातील चोरीींच्या घ्नास आळा घालण्यासाठी खालीलप्रमार्े उपाययोजना 
करण्यात आली आहे. 
     रारीच्या वळेी जास्त्तीत जास्त्त नाकाबींदी लावून ईसमाींना चके केले जात,े पोलीस ठार् े
हद्दीत रारीच्या वळेी जास्त्त पोलीस बींदोबस्त्त लावला जात आहे, रायगड जजल््यात बब् माशगल 
जोडी ही २४ तास शहराच्या हद्दीत गस्त्ती करीता नेमले आहेत, चैन स्त्नॅधचींग सारख्या गुन््याींना 
आळा घालण्यासाठी दासमनी पथक नेमण्यात आले आहे, रेकॉडगवरील आरोपीींना चेक करण्यात 
येत आहे, जेलमधून सु्र्ाऱ्या आरोपीत याींच्यावर प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे, 
तसेच शहराींमधील सोसाय्ीींना सरुक्षारक्षक नेमरे्बाबत व सीसी्ीाही कॅमेरे लावरे्बाबत सुचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोणार बाजार सशमतीिडून (श्ज.बलुढाणा) परवाना घेत अडत व्यवसायाच्या  
शेतिरी व बाजार सशमतीची फसवणूि िेल्याबाबत 

  

(२४)  ११२९०२ (१२-०४-२०१८).   डी.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोर्ार बाजार ससमतीकडून (जज. बुलढार्ा) परवाना घेत अडत ायवसायाच्या शेतकरी व 
बाजार ससमतीची फसवरू्क केल्या प्रकरर्ी बाजार ससमती सधचव श्री. रामदास वायाळ याींनी 
दहींगोली जजल््यातील श्री. योगेश रामेश्वर शमाग याींच्या ववरोधात माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  लोर्ार पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषग काय आहेत व 
तद्नुसार पुढे कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सधचव, लोर्ार बाजार ससमती याींनी ददलेल्या कफयागदीनुसार योगेश शमाग या अडत्याने ४० 
ते ५० शेतकऱ्याींना जास्त्त दराच े असमष दाखवनू सोयाबीन, तूर, हरबरा ज्यादा दराने घेवून 
त्याींना चके पावत्या देवून जानेवारी २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत रु.२४,७०,२९७/- 
रुपयाींची फसवरू्क केली म्हरू्न पोलीस स्त््ेशन लोर्ार येथ े अप. क्र.२६/२०१८, कलम ४२० 
भादींवव प्रमार् ेददनाींक २१ जानेवारी २०१८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
     आरोपी योगश शमाग याींस ददनाींक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी अ्क करण्यात आली. 
आरोपीववरुध्द ददनाींक ३ एवप्रल २०१८ रोजी मा.न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आले 
आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
नाशशि श्जल््यातील वाडीव-हे पररसरातील मुरांब,े मुिणे, गोंदेदमुाला, बेलगाव िु-हे, िु-हेगाव 

येथील शेति-याांच्या जनावराांची चोरी होत असल्याबाबत 
  

(२५)  ११३१४७ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती तनमडला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषडवधडन सपिाळ (बुलढाणा), डी.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  नासशक जजल््यातील वाडीव-हे पररसरातील मुरींबे, मुकरे्, गोंदेदमुाला, बेलगाव कु-हे, कु-
हेगाव येथील शेतक-याींच्या सुमारे शींभर त े सावाश े दभुत्या जनावराींसह शेतीला उपयुक्त 
असर्ा-या जनावराींची प्रशासनाच्या दलुगक्षामळेु चोरी झाली असल्याचे ददनाींक ५ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चोर्े स्त्थाननकाींच्या मदतीने जनावरे चोरुन थे्  कत्तलखान्यात पाठववत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु प्रशासान े त्वरीत लक्ष घालून या चोरट्याींचा बींदोबस्त्त करावा, अशा 
मागर्ीचे ननवेदन ४१ शेतक-याींनी येथील पोलीस उपायुक्त याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या ननवेदनाची दखल घेऊन शासनान ेया चोरट्याींचा तपास करण्याबाबत तसेच 
येथील ननषक्रीय अधधकारी व कमगचारी याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) वाडीव-हे गावातून दद.१०.१२.१७ रोजी २ 
जनावरे चोरी झालेबाबत वाडीव-हे पोसलस ठारे् येथ े गु.र.नीं.२४८/२०१७ भा.द.वव.कलम ३७९ 
प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. तर 
गडगड साींगवी ता.इगतपूरी येथनू दद.२५.११.१७ रोजी २ जनावरे चोरी झालेबाबत वाडीव-हे 
पोसलस ठार्े येथ े गु.र.नीं.२६५/२०१७ भा.द.वव.कलम ३७९, ३४ प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात 
आला असून ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. चोरी झालेली जनावरे थे् 
कत्तलखान्यात पाठववण्यात आल्याचे ननषपन्न झालेले नाही.  
     दद.२७.०१.२०१८ रोजी घो्ी ते ससन्नर रोडवर वपींपळगाव डुकरा सशवारात मदहींद्रा वपक 
अप गाडीतून ८ लहान मोठी जनावरे नेताना समळून आल्याने आरोपी वाहनचालकास अ्क 
करण्यात आली असून याप्रकरर्ी वाडीव-हे पोसलस ठारे् येथ ेगु.र.नीं.१०/२०१८ म.प्रा.सीं.का.कलम 
५६/११, भा.प्र.नन.वा.प्र.कलम ११(१) (ड) क फ (२) व मो.वा.का.क.८३/१७७ प्रमारे् गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असनू याप्रकरर्ी मा.न्यायालयात दोषारोपपर पाठववण्यात आले आहे. 
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(३) उपववभागीय पोसलस अधधकारी याींच ेकायागलयात ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) घडलेल्या घ्नाींची दखल घेवून ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन््यात 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून २ गुन्हे पोसलस तपासावर प्रलींबबत आहेत. गुन््याींना 
प्रनतबींध करण्यासाठी पोसलस ठार्े हद्दीत वळेोवेळी मो्ार सायकल पेरोसलींग, नाकाबींदी 
नेमण्यात येत असते. सदर घ्नाींमध्ये पोसलस अधधकारी /कमगचारी याींची चुक ददसून येत 
नसल्यान ेकारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

अिोला (श्ज.अिोला) येथील नगर सेवविा याांनी के्षत्रीय अधधिा-याांववरुध्द पोलीस ठाण्यात 
दाखल िेलेल्या तक्रारीबाबत 

  

(२६)  ११३२०३ (०७-०४-२०१८).   श्री.गोवधडन शमाड (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला (जज.अकोला) येथील नगर सेववका याींनी के्षरीय अधधका-याींच्या मनमानी 
कारभाराववरुध्द खदान (जज.अकोला) पोलीस ठाण्यात माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर के्षरीय अधधका-याववरुध्द पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान े
अद्यापपयतं कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     प्रभाग क्र.१९ मधील साफसफाई व जेसीबी पाठववण्याच्या करर्ामुळे तसेच प्रभागातील 
अनतक्रमर् ह्ववण्याच्या कारर्ामुळे अकोला महानगर पासलकेतील नगरसेववकेने के्षबरय 
अधधकाऱ्याींना सचूना केल्यान े के्षबरय अधधकारी याींनी उद्ध् भाषेत व अपमान जनक भाषेत 
सींभाषर् करुन ॲरासस्ी खाली गुन्हा दाखल करण्याची धमकी ददली अशा आशयाचा 
अदखलपार गुन्हा ददनाींक १७ जानेवारी २०१८ रोजी गुन्हा क्र.६२/२०१८ कलम ५०६ भादींवव 
प्रमार्े पोलीस स्त््ेशन खदान येथ ेनोंदववण्यात आला आहे. 
(२) अदखलपार स्त्वरुपाची तक्रार असल्यान े अजगदारास न्यायालयात दाद मागण्याबद्दल 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाांदवड तालुक्यातील (श्ज.नाशशि) मध्य रेल्वेच्या मागाडवर असलेल्या समीट रेल्व ेस्टेशन 
जवळ स्फोटि सदृश्य पदाथड खाल्याने चार िुत्रयाांचा झालेला मतृ्य ु

(२७)  ११४४०८ (१२-०४-२०१८).   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींदवड तालुक्यातील (जज.नासशक) मध्य रेल्वेच्या मागागवर असलेल्या समी् रेल्वे स्त््ेशन 
जवळ काींद्याच्या आकाराच े स्त्फो्क सदृश्य पदाथग खाल्याने चार कुर े ठार झाल्याची घ्ना 
ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेची शासनान े सखोल चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     दद.०१/०२/२०१८ रोजी कोर्ीतरी अज्ञात इसमान ेससम् रेल्व ेस्त््ेशन परीसरात भारतीय 
स्त्फो्क पदाथग अधधननयम १९०८ चे कलम २ या सींज्ञतेील मोदकाचे आकारातील स्त्फो्के 
हयगयीने व ननषकाळजीपर्ाने ्ाकुन ददली. त्यानींतर सदरची स्त्फो्के पाळीव व भ्की कुर े
खात असताींना सदर स्त्फो्काींचा स्त्फो् होवुन एकुर् तीन कुर ेमतृ व एक कुर ेजबर जखमी 
झाले. तसचे मोदकाच ेआकारातील २ स्त्फो्के स्त्फो् होण्याआधी ताब्यात घेतले आहेत. या 
घ्नेबाबत चाींदवड पो. स्त््े. येथ े गुरनीं.१९/१८ भादवव. २८६,४२९ सह भारतीय स्त्फो्क पदाथग 
अधध.१९०८ चे कलम ४ (अ), (ब) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा 
तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार-नालासोपारा येथ ेघरफोडी, चोऱ्या, दरोड ेव खून  
इ. गुन््यात लक्षणीय वाढ झाल्याबाबत 

  

(२८)  ११४६७० (११-०४-२०१८).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार-नालासोपारा येथ ेसन २०१७-१८ या कालावधीत घरफोडी, चोऱ्या, दरोड ेव खून 
इ. गुन््यात लक्षर्ीय वाढ झाल्याने नागरीकाींमध्ये ववशेषता मदहलाींमध्ये असुरक्षक्षततेची भावना 
ननमागर् झाली असनू याबाबत वेळोवेळी स्त्थाननक लोकप्रनतननधी व नागरीकाींनी सींबींधधत 
अधधकारी व शासनाकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनस्त्तरावरून कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) पालघर जजल््यातील वसई-ववरार-नालासोपारा 
ववभागात शहरीकरर् झाल्यान े तेथे मोठ्या प्रमार्ात लोकसींख्येत वाढ झाली आहे. तसेच, 
मोठ्या प्रमार्ावर दा् लोकवस्त्ती आहे त्यामुळे तेथ ेगुन््याच ेप्रमार्ात वाढ होत आहे. पालघर 
जजल््यातील वसई-ववरार-नालासोपारा पररसरातील पोलीस ठाण्याींचे असभलेखावर सन २०१७ त े
माचग, २०१८ पावेतो घरफोडी व चोरीचे गुन्हे पाहता एकूर् १४९६ गुन्हे दाखल असुन त्यापैकी 
३७८ गुन्हे उघडकीस आरु्न ६०५ आरोपीींवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसचे, दरोड ेया 
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सदराखाली एकूर् ६ गुन्हे दाखल असुन सवग गुन्हे उघडकीस आरू्न १७ आरोपीींवर कारवाई 
केली आहे. त्याचबरोबर, खुन या सदराखाली एकूर् ४८ गुन्हे दाखल असुन त्यापकैी ४५ गुन्हे 
उघडकीस आरू्न त्यात एकूर् १२० आरोपीींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
       तसेच, वसई-ववरार-नालासोपारा पररसरातील नागररकाींनी घरफोडी, चोऱ्या, दरोड ेव खून 
याबाबत तक्रारी दाखल केल्या असता सींबींधधत तक्रारीबाबत तातडीने दखल घेण्यात येत.े    
(२) सदर प्रकरर्ी नागररकाींच्या प्राप्त होर्ा-या तक्रारी, अजागवर सींबींधधत पोलीस ठाण्याकडुन 
तपास, चौकशी वा उधचत कायगवाही करण्यात येते. तसेच, गुन्हे घडु नये याकररता पोलीस 
ठाण्याकडून कायगके्षरात दैनींददन बी् माशगल, पेरोसलींग, नाकाबींदी, कोम्बीींग ऑपरेशन केले जाते. 
      मदहलाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी वसई-ववरार-नालासोपारा पररसरात दासमनी पथक नमेण्यात 
आलेले असुन त्यामध्ये १ मदहला पोलीस अधधकारी व ४ मदहला कमगचारी व १ वाहन देण्यात 
आले आहे. तसेच, जार्ीव ट्र्सस्त््च्या माध्यमातुन प्रत्येक शाळेत मदहला पोलीस अधधकारी व 
कमगचारी याींच े उपजस्त्थतीत सम्ीींगचे आयोजन करुन मलुीींमध्ये जनजागतृी तसेच त्याींच्या 
समस्त्या/तक्रारी जारु्न घेण्यात येतात. माहे जुन २०१७ त े माचग २०१८ पयतं वसई 
तालुक्यातील शाळा/ महाववद्यालयात ६१ ायाख्याने घेण्यात आलेली आहेत. ायाख्यानानींतर 
प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने त्वरीत कारवाई करण्यात येते. मदहला तक्रार ननवारर् व तात्काळ 
मदतीकररता जजल्हा पोलीस मुख्यालय पालघर येथ े स्त्मा ग् फोन क्र. ९७३०८११११९, 
९७३०७११११९ कायागजन्वत करुन सदर क्रमाींकाची प्रससध्दी करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जळगाव शहरामधील वाढलेल्या चो-या, दरोड ेव घरफोड्याबाबत 
  

(२९)  ११४९४८ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव शहरामध्ये चो-या, दरोड,े घरफोड्या होत असल्याची बाब स्त्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी पुराायाननशी जजल्हा पोलीस अधधक्षक याींच्या ननदशगनास तोंडी तक्रारीद्वारे व 
ननवेदनाद्वारे आरू्न ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तोंडी तक्रार व ननवेदनावर जजल्हा पोलीस प्रशासनामाफग त कोर्तीही 
कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुराायाननशी तक्रार ददलेल्यावरसुदधा अद्यापही कायगवाही न करर्ारे 
अधधकारी/कमगचाऱ्याींवर कारवाई तसेच जळगाव शहरामध्ये चो-या, दरोड,े घरफोड्याींना प्रनतबींध 
करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) जळगाव शहर व पररसरातील पोसलस अधधकारी याींना गुन्हे बैठका घेवून 
असभलेखावरील गुन्हेगाराींवर वेळीच प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्याच्या सचुना देण्यात आल्या 
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आहेत. गुन्हेगार दत्तक योजना अींमलात आरू्न गुन्हे ननयींरर्ात ठेवण्याची कारवाई केलेली 
आहे. 
     जळगाव शहरातील सन २०१७ व सन २०१८ मधील चोऱ्याींबाबतची माहीती :- 

सन प्रकार दाखल उघड गेला माल समळाला माल 
२०१७  दरोडा ९  ८ ७८०२०० ५१८०० 

TECH ७ ७ १६९२०० ५१८०० 
PROF  २ १ ६११००० ० 
घरफोडी  ७७ २७ १३५६६४५२  ४६७५७७ 
चोरी   ३५९ १७६ १३७१८४०५ ४६७७१६० 

२०१८ 
माहे म े
अखेर 

दरोडा २ २  ८८७००० ५५७००० 
TECH ० ० ० ० 
PROF २ २  ८८७०००  ५५७००० 
घरफोडी  ३७ ८  २५३३७३० १२६२८२ 
चोरी १२५  ४० ७१६७४९४ ८९९८८१ 

     जळगाव शहरामध्ये गुन््याींना प्रनतबींध घालण्यासाठी वळेोवळेी नाकाबींदी करून सींशनयत 
वाहने व इसम याींची चौकशी करण्यात येत आहे. कोम्बीींग ऑपरेशन व ऑल आउ् ऑपरेशन 
राबवून गुन्हेगाराींची तपासर्ी केली जात.े पोलीस स्त््ेशन हद्दीत सातत्याने पेरोसलींग होण्यासाठी 
बब् माशगल मो.सा. पेरोसलींग नेमण्यात येत आहे. 
     गुन्हेगार दत्तक योजना राबवून आरोपीताींच े हालचालीींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. 
शहरात रारगस्त्त सजक्तन े होण्याचे अनुषींगान े R.F.I.D. प्रर्ाली कायागजन्वत करण्यात आली 
आहे. बाजारपेठा, शाळा, कॉलेज, कोधचींग क्लाससे भागात पायी परेोसलींग नेमण्यात येत आहे. 
स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींच ेमाध्यमातून मादहती व सुचना प्राप्त होताच आवश्यक ती कायगवाही 
करण्याबाबत पोसलस स्त््ेशन प्रभारी अधधकारी याींना सचुना देण्यात आलेल्या आहेत.    
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महामागाडवरील अपघाताचे प्रमाण रोखण्यासाठी वाहन 
चालिाने तनयमाांचे पालन िरण्याबाबत 

(३०)  ११५४३५ (११-०४-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवड), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपघाताींच े प्रमार् मोठ्या प्रमार्ात वाढले असनु हे प्रमार् वाहन चालक दारू 
वपऊन वाहन चालववर्,े ननयमाींचे पालन न कररे्, सशस्त्त न पाळर्,े इत्यादी कारर्ामळेु 
महामागागवर ददवसेंददवस अपघाताींचे प्रमार् वाढत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महामागागवरील अपघाताींचे प्रमार् रोखण्यासाठी शासनान े वाहन चालकास 
ननयमाींचे पालन करवून घेण्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) गत तीन वषांतील अपघाताची पुढील साींजख्यकी 
पाहता अपघाताींच ेप्रमार् कमी झाल्याचे ददसून येते.  
सन एकूर् अपघात जजवघेर्े अपघात मयत सींख्या गींभीर जखमी 
२०१५ ६३,८०५ १२,००९ १३,१५१ २२,४२७ 
२०१६ ३९,८७८ ११,७८० १२,९३५ २२,२७३ 
२०१७ ३५,८५३ ११,२२० १२,२६४ २०,४६५ 

म,े २०१८ 
पयतं 

१५,९३० 
 

५,२७९ ५,८२४ 
 

९,१९४ 

(२) महामागग पोलीस ववभागाकडून तसेच स्त्थाननक जजल्हा वाहतकू शाखेमाफग त महामागांवरील 
अपघाताींचे प्रमार् कमी होण्यासाठी वाहतकुीच्या ननयमाींचे उल्लींघन करर्ाऱ्या वाहन चालकाींवर 
मो्ार वाहन कायद्यान्वये कारवाई करण्याींत येते.  तसेच वाहतुकीचे ननयमन करण्याींत येऊन 
अपघातग्रस्त्ताींना महामागग पोलीसाींकडून तात्काळ मदत करण्याींत येते. 
    महामागग पोलीस तसेच स्त्थाननक जजल्हा वाहतूक शाखा याींनी वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन 
करर्ाऱ्या वाहनचालकाींवर सन २०१५ ते माहे म,े २०१८ पयतं केलेल्या कारवाईचा साींजख्यकी 
तक्ता पुढीलप्रमारे् आहे :- 

सन एकूर् केससे एकूर् दींड वसलू (रु.को्ी) 
२०१५ ८०,२०,१९३ ८९.१० 
२०१६ ७५,७२,३७२ ११३.०० 
२०१७ ९३,२५,४९९ १७४.५० 

मे, २०१८ पयतं ३६,१५,६६९ ६२.८० 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ततवसा (श्ज. अमरावती) येथील पोलीस तनवासस्थानाांची दरूवस्था झाली असल्याबाबत 
  

(३१)  ११५९८९ (११-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती-नागपूर महामागागवरील नतवसा (जज.अमरावती) शहर हे महत्वाचे कें द्र असुन 
येधथल पोलीस ठाण्याच्या बब्र्ीशकालीन इमारतीला शींभर वषग पूर्ग होत असुनही तेथील 
पोलीसाच्या ननवासस्त्थानाींची दरूवस्त्था झाली असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलीस कमगचा-याींच्या वसाहतीत २१ बब्र्ीशकालीन क्वॉ ग्सग आहे तसेच अनेक 
क्वॉ ग्सच्या खोल्या लहान असल्याने काही कमगचा-याींनी व-हाींडयातच सींसार था्ले असनु 
त्यातच पाण्याचा प्रश्न बबक् असल्याने अनेक पोलीस कमगचारी भाड्याच्या घरात वास्त्ताय 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोलीस ठारे् व ननवासस्त्थानाींची दरुूस्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) नाही. पोलीस ठार्,े नतवसा तालकुा-नतवसा, जजल्हा 
अमरावती याींची प्रशासकीय इमारत चाींगल्या जस्त्थतीत आहे. तसेच, तेथे पोलीस 
अधधकारीकररता एक व पोलीस कमगचाऱ्याींकररता १७ ननवासस्त्थाने असून ननवासस्त्थानाींची 
सद्य:जस्त्थती चाींगली आहे. 
(२) व (३) पोलीस ठारे् नतवसा येथे मींजूर अधधकारी व कमगचारी याींची सींख्या ववचारात घेता 
उक्त सेवा ननवासस्त्थानाींची सींख्या कमी आहे. म्हरू्न तेथे अधधक सेवा ननवासस्त्थाने याींच े
बाींधकाम करण्याच्या दृष्ीन ेप्रस्त्ताव तयार करण्याची कायगवाही के्षरीय स्त्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर श्जल्हा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये नवीन अश्ग्नशमन यांत्र ेबसववण्याबाबत 
  

(३२)  ११६९९१ (२६-०७-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), डी.शमशलांद मान े
(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्हा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये न्यायाधीश, वकील, पक्षकार, न्यायालयीन 
कमगचारी, पोलीस याींच्यासह हजारो नागरीकाींचा वावर असनु इमारतीमधील बहुताींश अगनीशमन 
यींर ेकालबा्य झाली आहे तसेच त्याबाबत सींबींधधत अधधका-याींकड ेतक्रार करूनही  कोर्तीही 
कायगवाही करण्यात आली नसल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीमधील अगनीशमन यींराच्या कालबा्यतेबाबत जजल्हा अध्यक्ष, 
ग्राहक न्याय पररषद याींनी ददनाींक १५ नोाहेंबर, २०१७ रोजी जजल्हा न्यायालय प्रबींधकाींना व 
ददनाींक २४ नोाहेंबर, २०१७ रोजी मुख्य असभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग याींना ननवेदन 
देऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषग काय आहेत व 
त्यानुसार सदर इमारतीत नवीन अजगनशमन यींर ेबसववण्याबाबत तसेच याकड ेदलुगक्ष करर्ाऱ्या 
सींबींधीत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) नागपूर जजल्हा न्यायालयाच्या ईमारतीमध्ये 
न्यायाधधश, वककल, पक्षकार, न्यायालयीन कमगचारी, पोलीस याींच्यासह हजारो नागरीकाींचा 
वावर आहे हे खरे आहे. मार इमारतीमधील बहुताींश अगनीशमन यींर ेकालबा्य झाली आहे 
तसेच त्याबाबत सींबींधधत अधधका-याींकड े तक्रार करूनही कोर्तीही कायगवाही करण्यात आली 
नसल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे नाही 
जजल्हा न्यायालय नागपुर येथ े सावगजननक बाींर्काम ववभाग, नागपूर याींच्याकडून ददनाींक 
१४/०८/२०१६ रोजी अजगनशमन यींर बसववण्यात आले होत ेव त्यावर त्याींची कालबाहय मुदत 
१४/०८/२०१७ पयतं सलहीलेली होती. अगनीशमन यींराची मुदत सींपण्यापुवी जजल्हा व सर 
न्यायालय नागपूर याींनी सावगजननक बाींधकाम ववभागास त ेबदलवनू दसूरे नवीन अगनीशमन 
यींर बसवून देण्याच ेककीं वा त्याींची पुनभगरर्ी करण्याचे मौणखक आदेश ददले होते. जजल्हा व सर 
न्यायालय नागपूर येथे बसववण्यात आलेली अगनीशमन यींर ेअद्ययावत तींरज्ञानान ेबनववलेली 
असून त्याींचा वापर जोपयतं करण्यात येत नाही तोपयतं ती कालबाहय ठरर्ार नाहीत, चूकीने 
या यींरावर एक वषागचा वॉरीं्ी कालावधी ्ाकण्याऐवजी मुदतबा्य तारीख ्ाकण्यात आली 
असून ती चकू आता कीं पनीतफे दरूूस्त्त करण्यात आल्याचा खूलासा अगनीशमन यींर ेबसववर्ारी 
कीं पनी ाही.के.एीं्रप्रायजसे, नागपूर याींनी केला आहे. 
(२) जजल्हा अध्यक्ष, ग्राहक न्याय परीषद याींनी ददनाींक १५ नोाहेंबर, २०१७ रोजी जजल्हा 
न्यायालय प्रबींधकाींना व ददनाींक २४ नोाहेंबर, २०१७ रोजी मखू्य असभयींता, सावगजननक 
बाींधकाम ववभाग याींना ननवेदन ददलेले आहे. 
(३) अगनीशमन यींराचा वापर करण्यात न आल्याने ती कालबा्य ठरलेली नाहीत. यास्त्तव 
चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाद्वारे सन २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या ववववध  
परीक्षाांचे तनिाल अद्यापही जाहहर िेलेले नसल्याबाबत 

(३३)  ११७०६० (२६-०७-२०१८).   श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), प्रा.वषाड गायिवाड (धारावी), श्री.त्रयांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाद्वारे सन २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीके्षसह 
ववववध दहा परीक्षाींच ेननकाल अद्यापही जादहर केलेले नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८ च्या परीक्षाींसाठी जादहरात प्रससध्द झाल्यान े पररक्षार्थयांमध्ये 
सींभ्रमावस्त्था ननमागर् झाली आहे, 
(३) असल्यास, त्यामुळे सन २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षाींचे ननकाल लवकरात लवकर 
जादहर करण्यासींदभागत राज्य शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४)  मा. उच्च न्यायालयान े समाींतर आरक्षर्ासींबींधीच्या जनदहत याधचका 
क्र.९/२०१८ मध्ये दद.१७.१.२०१८ रोजी महाराषर लोकसेवा आयोगास परीक्षाींच े ननकाल घोवषत 
करण्यासाठी स्त्थधगती ददली होती. दद.१.३.२०१८ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने अींनतम आदेश 
पाररत करुन अींतररम ददलासा (Interim relief) साठी मा. प्रशासकीय न्यायाधधकरर्ाकड े अजग 
करण्याचे ननदेश ददले 
मा. प्रशासकीय न्यायाधधकरर्ान ेप्रस्त्तुत मुळ अजागवर स्त्थधगती ददली नाही त्यामळेु 
१. राज्यसेवा परीक्षा-२०१७, 
२. पोसलस उपननरीक्षक परीक्षा-२०१६, 
३. पोसलस उपननरीक्षक परीक्षा-२०१७, 
४. सहायक कक्ष अधधकारी परीक्षा-२०१७, 
५. राज्य कर ननरीक्षक परीक्षा-२०१७, 
६. कर सहायक परीक्षा-२०१७, 
७. सलवपक- ी्ंकलेखक परीक्षा-२०१७, 
८. महाराषर वन सेवा परीक्षा-२०१७, 
९. महाराषर कृवष सेवा परीक्षा-२०१७ व 
१०.महाराषर स्त्थापत्य असभयाींबरकी परीक्षा २०१७  या परीक्षाींचे ननकालाींपैकी महाराषर 
असभयाींबरकी परीक्षा-२०१७  वगळता उवगररत ९ परीक्षाींच ेननकाल घोवषत करण्यात आले आहेत.  
महाराषर असभयाींबरकी परीके्षचा ननकाल न्यायालयीन प्रकरर्ाच्या अनुषींगान े घोवषत करण्यात 
आलेला नाही. 
  

___________ 
  

शभवांडी (श्ज.ठाणे) येथील गॅस लाईनसाठी जमीन देण्यास शेतिऱ्याांचा असलेला ववरोध 
  

(३४)  ११७९४० (०४-०८-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्रयांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाड गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हषडवधडन सपिाळ (बुलढाणा), डी.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) सभवींडी (जज.ठारे्) येथ े ररलायन्सच्या गॅसलाईनसाठी भूसींपादनाला ववरोध करर्ाऱ्या 
गावकऱ्याींना   फरप्त नेऊन पोलीस ठाण्यात डाींबर्े, शेतकऱ्याींचा ववरोध मोडून काढण्यासाठी 
त्याींना पोलीस वाहनामध्ये डाींबून अन्नपाण्या वाचून त्याींचा ददवसभर  छळ करण्यात येत 
असल्याचा सींतापजनक प्रकार माहे एवप्रल, २०१८  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार याप्रकरर्ी सींबींधधत पोलीसाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.        
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

ठाणे शहरातील अनधधिृत वाहन तळाबाबत 
  

(३५)  ११८३५९ (३०-०७-२०१८).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सुरेश लाड (िजडत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठार् ेशहरातील नेहमीच गजबजलेल्या ्ीप्ॉप प्लाझा, रहेजा, चेकनाका, ससींधुदगुग हॉ्ेल, 
वागळे प्रभाग ससमती, रोड नीं.१६ इ. पररसरात उघडपर्े चारचाकी वाहन,े अवजड वाहतुक 
करर्ारे रक बेकायदेशीरपरे् पाकींग करत असल्यान े नागरीकाींना नाहक रास सहन करावा 
लागत असल्याप्रकरर्ी पोलीस ननरीक्षक, वाहतुक शाखा याींचेकड ेददनाींक ५ म,े २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास तसचे त्यापुवीही वारींवार तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर पररसरातील नेहमीच ननमागर् होत असलेली वाहतकुीची समस्त्या सोडववण्यासाठी 
उपाययोजना करण्यासींदभागत अद्यापपयतं कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     एलबीएस रोड, द्प्ॉप प्लाझा, रहेजा चेकनाका, ससींधुदगुग हॉ्ेल, वागळे प्रभाग ससमती, 
रोड नीं. १६ इ. पररसरात रक ्ेम्पो अशी वाहने उभी केली जात असल्यामळेु रहदारीस 
अडथळा ननमागर् होत असल्याबाबत पररसरातील नागरीकाींनी वेळोवळेी तक्रारी केल्या आहेत. 
(२) ठार्े शहरातील वागळे ईस्त््े् हा पररसर औद्योधगक पररसर असल्याने येथे मालाची ने-
आर् करण्याच्या दृष्ीन े पुवीपासून मॉडले चेकनाका पररसरातील जागेत व रोडच्या बाजूस 
रक, ्ेम्पो अशी वाहने उभी राहात असल्याचे आढळून आले आहे.  वाढती वाहनसींख्या व 
वाहनतळाींच्या अभावामुळे काही वाहनचालक त्याींची वाहने रोडवर बेसशस्त्तपरे् उभी करीत 
असल्यान ेवाहतकू समस्त्या ननमागर् होते.  
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     माहे जानेवारी, २०१८ त े ददनाींक २७ जून, २०१८ पावेतो अशा एकूर् ६० वाहनाींवर 
कारवाई करण्याींत आलेली आहे.  तसेच पररसरातील रक ्ेम्पो चालक मालक याींना त्याींची 
वाहने उभी केल्यामळेु वाहतकूीची समस्त्या ननमागर् होर्ार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची समज 
देण्याींत आलेली आहे. 
     तसेच सदर पररसरात वाहतूक पोलीसाींची दैनींददन पेरोसलींग ठेवण्याींत येत असून 
वाहतूकीस अडथळा होईल अशा वाहनाींवर कायदेशीर कारवाई करण्याींत येत आहे.  तसेच 
वाहतूक सुरळीत राहील याची दक्षता घेण्याींत येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

दापुरे (ता.त्रयांबिेश्वर, श्ज.नाशशि) गावातील आहदवासी महहलेचे  
नवजात अभडि नरबळीसाठी पळववल्याबाबत 

  

(३६)  ११८४३९ (३०-०७-२०१८).   श्री.शामराव ऊफड  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राजशे 
टोपे (घनसावांगी), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद जाधव-
पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), 
श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजडत), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), 
डी.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापुरे (ता.त्रयींबकेश्वर, जज.नासशक) गावातील आददवासी मदहलेचे नरबळी देण्याचे उद्देशान े
पळववलेले नवजात बाळ पाच कुीं डल्याचीवाडी येथील घनदा् जींगलात घो्ी पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीत सापडल्याचे ददनाींक ५ म,े २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरर्ी शासनान ेपुढे कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरर्ाची सखोल चौकशी केली 
असता सदर बालक हे वनववभागाच्या डोंगरात नतचे चलुते याींना सूखरुप समळून आले आहे. 
त्या मुलीच्या आई वडील याींची चौकशी केली असता त्याींनी सींशयास्त्पद असा कोर्ताही प्रकार 
घडलेला नसल्याचे साींधगतले आहे.  
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      सदर प्रकरर्ी कोर्ीही कफयागद देण्यास न आल्याने सहा. पोलीस  ननरीक्षक याींनी 
सरकार तफे कफयागद देऊन घो्ी पोलीस स्त््ेशन येथ ेगु.र.नीं. ८४/२०१८ भा.दीं.वव.स. कलम ३६३ 
प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

मालेगाव (श्ज.नाशशि) शहरात एिा लहान मुलाचे झालेले अपहरण 
  

(३७)  ११९३४८ (३०-०७-२०१८).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाड गायिवाड 
(धारावी), श्रीमती तनमडला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डी.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जज.नासशक) या शहरात ददनाींक १९ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास एक 
वषागच्या मलुाचे मालदा सशवार ग् क्रमाींक ५१ बकेरीच्या मागील बाजून े अपहरर् करण्यात 
आल्या प्रकरर्ी पवार वाडी पोलीस स्त््ेशनला ददनाींक २१ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्या 
सुमारास तक्रार करण्यात येऊनही अद्यापी सदर मलुाचा शोध लागला नसल्याचे माहे म,े 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास  आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर मुलाचा शोध घेण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) म्हाळदे सशवार ग् क्रमाींक ५१ बेकरीच्या 
मागे मालेगाव येथनू कफयागदी याींच्या ८ वषागच्या मलुास दद.१९.०२.२०१८ रोजी अज्ञात इसमान े
पळवून नेल्याप्रकरर्ी आरोपीींववरूध्द पवारवाडी पोलीस स्त््ेशन येथ ेगु.र.नीं. १२/२०१८, भा.दीं.वव. 
कलम ३६३ प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरर्ी अ्क करण्यात आलेला 
सींशनयत इसम जासमनावर असून त्याच्याकडून उपयुक्त मादहती समळाली नाही. सद्यजस्त्थनतत 
गुन्हा तपासावर आहे 
     मुलाच्या शोध घेण्यासाठी जजल््यात व जजल््याबाहेर याद्या पाठववण्यात आल्या असनू 
वतगमानपराींमध्ये याबाबत मादहती प्रसाररत करण्यात आली आहे. रेल्वे स्त््ेशन, बस स्त्थानके, 
बाजार, गदीची दठकारे् येथे मुलाचे फो्ो असलेले पोस्त््र लावण्यात आले आहेत. अनाथाश्रम, 
ररमाींड होम, दवाखाने यादठकार्ी मुलाचा शोध घेण्यात आला असून मुलाची मादहती सोशल 
समडीयावर प्रसाररत करण्यात आली आहे. तसचे हरववलेल्या बालकाच्या तपासासींदभागत सचुना 
(SOP) प्रमारे् कायगवाही करण्यात आली आहे. तसेच सदर गुन््याच्या तपासासाठी ववशेष 
तपास पथक नमेण्यात आले आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 



वव.स. ४८० (32) 

 
मालेगाव (श्ज.नाशशि) या शहरातील वाहतिू िोंडीच्या समस्येबाबत 

  

(३८)  ११९३६२ (३०-०७-२०१८).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जज.नासशक) या शहरात मोठ्या प्रमार्ात वाहतुक कोंडी होत असून ददवसेंददवस 
वाढतच आहे तसेच शहरात व पररसरात नतसपेक्षा अधधक शाळा असून बेसशस्त्त वाहतुकीमुळे 
ववद्यार्थयांच्या जीवाला धोका ननमागर् झाला असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मालेगाव शहरातील वाहतकू कोंडी सोडववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
       मालेगाींव शहराची सातत्याने वाढर्ारी लोकसींख्या व त्याबरोबर वाढर्ारी वाहन सींख्या 
तसेच रस्त्त्याींवरील अनतक्रमर्ामळेु वाहतकू ायवस्त्थापनाची समस्त्या ननमागर् झाली आहे.   
तसेच जुन्या मुींबई आग्रा रोडवरील नववन बस स्त््ँडसमोर उड्डार्पुलाच े बाींधकाम सुरु 
असल्यामळेु सदर रस्त्ता अरुीं द होऊन बसस्त््ँड पररसरात वाहतकू ायवस्त्थापनाची समस्त्या 
ननमागर् झाली आहे. 
(२) मालेगाींव शहरातील वदगळीच्या दठकार्ी व जास्त्त शाळा असलेल्या पररसरात, नववन बस 
स्त््ँडजवळ, रामसेत,ू मोसमपूल येथे वाहतूक ननयमनासाठी दररोज वाहतूक पोलीस नेमण्याींत 
येतात. त्याींना शाळेच्या वळेेत ववद्यार्थयांकड े ववशेष लक्ष देण्याबाबत सूचना देण्याींत आल्या 
आहेत. वाहतूकीची कोंडी ननमागर् झाल्यास तात्काळ जास्त्तीत जास्त्त वाहतकू पोलीस नेमून व 
पयागयी मागागने वाहतूक वळवून वाहतुक कोंडी सोडववण्याींत येते.  
      शहरामध्ये ददनाींक २३.०४.२०१८ ते ददनाींक ०७.०५.२०१८ या कालावधीत दरवषीप्रमार् े
रस्त्ता सुरक्षा असभयान राबववण्याींत आले.  यादरम्यान रस्त्तासुरक्षा व वाहतूक ननयम याववषयी 
जनजागतृी मोदहम राबववण्याींत आली.  
      माहे जानेवारी, २०१८ ते मे, २०१८ या कालावधीत अवधै प्रवासी वाहतूकीच्या ८६ तर 
ड्रींक अँड ड्राईाहच्या १२ केसेस आणर् मो्ार वाहन कायद्यान्वये ३,१८४ तडजोडीच्या केसेस 
करुन रु. ६,३४,५००/- इतकी तडजोड शुल्क आकारण्याींत आली.  तसेच शहरातील वाहतकू 
ननयोजन आणर् रस्त्त्याींवरील अनतक्रमर्ासींबींधी आवश्यक कायगवाही करण्याबाबत 
महानगरपासलकेस सूधचत करण्याींत येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ववधधमांडळ व सांसद सदस्याांच्या पत्र व्यवहारास प्रततसाद देण्याबाबत शासनान ेिाढलेल्या 
पररपत्रिाचे वररष्ट्ठ शासिीय अधधिारी उल्लांघन िरीत असल्याबाबत 

(३९)  ११९९९३ (२६-०७-२०१८).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूवड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववभागाने शासन पररपरक क्र. वव.मीं.स. -२०१३/प्र. 
क्र. ६७/१८ (र. व का.) दद. २७ जुल ै२०१५ नसुार पररपरक काढून सींसद सदस्त्य व ववधधमींडळ 
सदस्त्याींच्या पर ायवहारास पोहोच देर्,े कायगवाही  करून उत्तर देर्,े केलेल्या अथवा करीत 
असलेल्या कायगवाहीबाबत अवगत कररे्, सदस्त्याींनी सुचववलेल्या ववकास कामाींच्या व इतर 
कायगक्रमाच्या उद्घा्नास सदस्त्याींना ननमींबरत कररे् इत्यादीबाबत सूचना देऊन त्या सूचनाींच े
उल्लींघन झाल्यास सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुद्ध सशस्त्तभींगाची कारवाई करून केलेल्या कारवाईची 
सींबधीत अधधकाऱ्याींच्या  सेवापुजस्त्तकेत नोंद घेण्यात यावी, अस े ननदेश ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपासलकेचे अनतररक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त व 
सींबींधधत खातेप्रमखु हे ववधधमींडळ सदस्त्याींच्या पराींची दखल घेत नाहीत ही बाब ववधधमींडळ 
सदस्त्याींनी लेखी पराद्वारे महाराषर शासनाचे मुख्य सधचव व महापासलका आयुक्त याींच्या 
ननदशगनास आरू्न ददली असूनही आजपयतं मुख्य सधचव व महापासलका आयुक्ताींनी एकही 
सशस्त्तभींगाची कारवाई करून त्याची नोंद सींबींधधताींच्या सेवापुजस्त्तकेत घेतलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महापासलकेच्या अनतररक्त आयुक्त (प.उ.) श्रीमती आय.ए. कुीं दन याींच्याववरुद्ध 
स्त्थाननक ववधधमींडळ सदस्त्याींनी ददनाींक १५ माचग, २०१८ रोजीच्या परान्वये महाराषर 
शासनाच्या  मुख्य सधचवाींकड ेसशस्त्तभींगाची कारवाई करण्याचे प्रस्त्ताववत केले होत,े हे ही खरे 
आहे  काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या काढलेल्या पररपरकाची शासनाच े मखु्य सधचव व महापासलका 
आयुक्त कोर्तीच दखल घेत नाहीत यासाठी शासनाने कोर्ती कायगवाही व उपाययोजना केली 
वा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) शासन पररपरक ददनाक २७ जुल,ै२०१५ अन्वये 
ववधानमींडळ/सींसद सदस्त्याींना सन्मानाची वागरू्क देरे्, त्याींच्याकडून आलेल्या पराींना पोच 
देर्े, त्यावर सत्वर कायगवाही करर्े, शासकीय कायगक्रमाींना लोकप्रनतननधीींना आमींबरत कररे्, 
त्याींच ेनाींव ननमींरर् पबरकेवर छापर्े इ.बाबत मागगदशगक तत्व ेननजश्चत करण्यात आली आहेत. 
या पररपरकान्चये देण्यात आलेल्या सूचनाींचे उल्लींघन करर्ाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याववरुध्द 
सशस्त्तभींगाची कारवाई करण्याचे ननदेश देण्यात  आले आहेत.   
(२) शासन पररपरक, ददनाींक २७.०७.२०१५ अन्वये देण्यात आलेल्या मागगदशगक सचूनाींच े
का्ेकोर पालन करण्याचे ननदेश बहृन्मुींबई महानगर पासलकेकडून सवग सहाय्यक आयुक्त/खात े
प्रमुखाींना पररपरक, क्रमाींक एमओएम/२०५२ए ददनाींक ०४.१२.२०१५ अन्वये देण्यात आले 
आहेत.  
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(३) यानुषींगाने सन्माननीय ववधानसभा सदस्त्य श्री.रमेश ल्के याींचे ददनाींक १५.०३.२०१८ चे 
पर शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(४) सन्माननीय ववधानसभा सदस्त्य याींच्या अनतररक्त आयुक्त (प.उ.),बहृन्मुींबई 
महानगरपासलका  याींच्या ववरुध्द मा.मुख्य सधचव याींना पाठववलेल्या ददनाींक १५.०३.२०१८ च्या 
तक्रारीच्या अनुषींगाने सींबींधधत अनतररक्त आयुक्त (प.उ.), बहृन्मुींबई महानगरपासलका 
 याींच्याकडून असभप्राय (खुलासा) मागववण्यात आले. यानुषींगाने प्राप्त असभप्रायानुसार 
सन्माननीय ववधानसभा सदस्त्याींनी पाठववलेली दोन ववषयाबाबतची पर े अनतररक्त आयुक्त 
(प.उ.), बहृन्मुींबई महानगरपासलका  याींना प्राप्त झाल्यानींतर त्याींनी सदर पर े आवश्यक 
कायगवाहीसाठी सींबींधधत खाते/ववभाग कायागलयाींना  पाठववली आहेत. 
यापैकी एका परात नमूद महानगरपासलकेतील अधधकाऱ्याच्या झालेल्या बदलीच्या अनुषींगान े
मा.ववधानसभा सदस्त्य याींनी पाठववलेल्या परावर नगर असभयींता याींनी सन्माननीय ववधानसभा 
सदस्त्य याींना ददनाींक ०३.०७.२०१८ च्या परान्वये कळववले आहे. 
अन्य एका मौजे मोगरा ्या भुखींडावरील मींडईच्या पनुगववकासाच्या प्रस्त्तावाबाबत 
मा.ववधानसभा सदस्त्य याींनी महानगरपासलकेकड ेपरायवहार केला आहे. सदर प्रकरर्ी मा.उच्च 
न्यायालयाच ेआदेश व मा. राज्यमींरी याींच ेसुनावर्ीतील आदेश यानुषींगान ेआयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपासलका याींना के्षरीय खाते/ववभाग कायागलयाकडून प्रस्त्ताव सादर करण्यात आला. 
याबाबत ववकासकान े अ्ीींची पूतगता न केल्यामुळे सदर प्रस्त्ताव अमान्य करण्यात आल्याच े
सींबींधधत ववकासकास ददनाींक ०२.०७.२०१८ च्या परान्वये कळववण्यात आले आहे. 
यानुषींगाने आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना सन्माननीय ववधानसभा सदस्त्य याींना 
उत्तर पाठववण्याबाबत कळववण्यात आले आहे 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खोपोली शहरात (श्ज.रायगड) सुप्रीम स्टील िारखान्यातील िामगाराांना िोणतीही  
पुवडसूचना न देता िामावरुन िमी िेल्याबाबत 

  

(४०)  १२०७९४ (२६-०७-२०१८).   श्री.सुरेश लाड (िजडत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली शहरात (जज.रायगड) मे.सुप्रीम स्त्पेशल स्त््ील कीं पनीत सलग दहा वषग काम 
करर्ाऱ्या कामगाराींना कोर्तीही पुवगसूचना न देता ५० कामगाराींना माहे माचग, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तडकाफडकी कामावरुन कमी करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे कामगार व त्याींच्यावर अवलींबून असलेल्या त्याींच्या कु्ुींबबयाींवर 
उपासमारीची वेळ आल्याने या ववरोधात कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी सदरहू कीं पनीसमोर 
तीव्र आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार कीं पनी ववरोधात कारवाई करण्याबाबत व कामगाराींना न्याय समळवून देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (११-०९-२०१८) : (१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
    म.ेसुप्रीम स्त्पेशल स्त््ील कीं पनीतील ४८ कीं रा्ी कामगाराींना सदर आस्त्थापनेन े ददनाींक 
१७/०२/२०१८ रोजी कामावरुन कमी केले होते.त्याववरुध्द कामगाराींनी ददनाींक २३ व २४ 
माचग,२०१८ रोजी आस्त्थापनेसमोर उपोषर् केले होत.े 
(३) या सींदभागत ददनाींक २४/०३/२०१८ रोजी तहससलदार, खालापरु याींच्या कायागलयात सवग 
सींबींधधताींच्या झालेल्या बैठकीतील चचनेुसार कामगाराींनी ददनाींक २४/०३/२०१८ रोजी उपोषर् 
मागे घेतले होते.त्यानींतर ददनाींक २८/०३/२०१८ रोजी ४५ कीं रा्ी कामगाराींना आस्त्थापनेन े
कामावर घेतले असनू उवगररत ३ कीं रा्ी कामगार स्त्वेच्छेन ेकाम सोडून गेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोट ते अिोला (श्ज.अिोला) रस्त्यावर वेताळबाबा सांस्थानाजवळ  
लक्झरी बसला झालेला अपघात 

  

(४१)  १२११३३ (०३-०८-२०१८).   श्री.गोवधडन शमाड (अिोला पश्श्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अको् ते अकोला (जज.अकोला) या महामागागवर वेताळबाबा सींस्त्थानाजवळ रार्ी रॅाहल्सची 
बस उल्ून माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान अपघात झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागागच ेचौपदरीकरर्ाच ेकाम सींथ गतीन ेसुरु असल्यान ेव मागागमध्ये 
अनेक दठकार्ी खड्ड ेखोदले असल्यान ेवारींवार अपघात घडत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अपघातग्रस्त्ताींना वा त्याींच्या नातेवाईकाींना आधथगक मदत देण्याबाबत व 
महामागागचे चौपदरीकरर्ाच ेकाम तातडीन ेपुर्ग करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) अको् ते अकोला रोडवरील वेताळबाबा सींस्त्थान येथ े
ददनाींक ३०.०४.२०१८ रोजी अकोला येथून अको्कड े जार्ारी रार्ी रॅाहल्सची लक्झरी बस 
उल्ल्यामुळे अपघात झाला आहे. सदर अपघातामध्ये एकूर् १६ प्रवासी जखमी झाले आहेत. 
(२) सदर मागागच्या चौपदरीकरर्ाचे काम ्प्प्या्प्प्यान े सुरु आहे. मार सदर अपघाताच्या 
घ्नास्त्थळीच्या रस्त्त्याचे काम सुरु झालेले नाही. रस्त्ता सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन ेआवश्यक ती 
खबरदारी जस ेसूचना फलक, मादहती फलक, ददशादशगक फलक, तात्पुरते कठड ेइ. लावण्याींत 
आलेली आहेत. 
     या मागागवर सन २०१६ मध्ये ३३, सन २०१७ मध्ये ३९ तर माहे म,े २०१८ पयतं १५ 
अपघात घडले आहेत. नमूद अपघात हा चालकाच्या ननषकाळजीपर्ामुळे झाल्याच े ननषपन्न 
झाले असून त्याववरुध्द ददहहाींडा पोलीस स्त््ेशन येथे अप. क्र.११५/२०१८, भा.दीं.वव. कलम २७९, 
३३७, ४२७ सह मो्ार वाहन कायदा कलम १८७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे. 
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(३) सदरची घ्ना ही नैसधगगक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने अपघातग्रस्त्ताींना आधथगक मदत 
देण्याींत आलेली नाही. 
    नमूद मागागच ेचौपदीकरर् लवकरात लवकर व योगय ररतीन ेहोण्याबाबत राषरीय महामागग 
मींडळ, नागपूर या कायागलयाशी परायवहार करण्याींत आला आहे. रस्त्त्याचे काम पुर्ग 
करण्याकरीता कीं रा्दारास ननववदा शतीनसुार सींबींधधत कायागलयाकडून सूचना देण्याींत आल्या 
असून काम पूर्ग करण्याच्या कालावधीमध्ये म्हर्ज ेमाहे ऑगस्त््, २०१९ पयतं काम पुर्ग करुन 
घेण्याींत येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शशडी, धुळे, अमरावती व िराड या ववमानतळावर हवाई  
उड्डाण प्रशशक्षण सांस्था सुरु िरण्याबाबत 

  

(४२)  १२१२९७ (२५-०७-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाराषरात ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या वतीन े (एमएडीसी) सशडी, धुळे, 
अमरावती व कराड या ववमानतळावर हवाई उड्डार् प्रसशक्षर् सींस्त्था सुरु करण्याच्या 
प्रस्त्तावाला शासनाने तत्वत: मान्यता ददली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतस-या 
आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने पुढे कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (६-०९-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद श्जल््यात महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगातफे ववववध अधधिा-याांच्या  
पदाांसाठी घेण्यात येणाऱ्या पररके्षबाबत 

  

(४३)  १२१५७१ (२६-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाड गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमडला गाववत 
(इगतपूरी), डी.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल््यात ववववध अधधका-याींच्या सुमारे ४०० पदासाठी घेण्यात येर्ारी पररक्षा 
महाराषर लोकसेवा आयोगामाफग त केवळ ६९ पदासाठी घेण्यात येर्ार असल्याचे माहे फेब्रुवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, महाराषर लोकसवेा आयोग चार लाख बेरोजगाराींच्या भववतायाशी खेळ करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दरवषी अपेक्षीत असलेली अधधका-याींची ५०० पदे भरण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर लोकसेवा आयोगामाफग त 
राज्यसेवा परीके्षमधून भरावयाच्या ग्-अ व ग्-ब सींवगागतील एकूर् ६९ पदाींवरील भरतीसाठी 
आयोगामाफग त ददनाींक  २९ डडसेंबर, २०१७ जादहरात प्रससध्द करण्यात आली असून त्यास 
अनुसरुन दद. ८ एवप्रल, २०१८ रोजी राज्यसेवा पूवग परीक्षा २०१८ मुींबईसह ३७ जजल्हाकें द्राींवर 
आयोजजत करण्यात आली.  प्रस्त्तुत पूवग परीके्षनींतर एकूर् ६७ पदाींचे मागर्ीपर आयोगास 
प्राप्त झाले. पदसींख्येत झालेल्या बदलाबाबतची मादहती आयोगाच्या सींकेतस्त्थळावर दद. १४ 
जून, २०१८ रोजी प्रससध्द करण्यात आली आहे.  पूवग परीके्षनींतर ६७ पदाींसह एकूर् १३६ 
पदाींकरीता आयोगाच्या सींभााय वळेापरकानुसार दद. १८,१९ व २० ऑगस्त््, २०१८ रोजी मुींबई, 
पुरे्, नागपूर व औरींगाबाद या जजल्हा कें द्रावर घेण्यात आली. गत पाच वषागपासनू राज्य 
सेवेच्या पूवग परीके्षच्या जादहरातीतील पदसींख्येत नींतर मुख्य परीके्षच्या जादहरातीपयतं वाढ होत 
असल्याच े ददसून येत आहे. दीघगकालीन ववत्तीय स्त्थैयागसाठी वतेनवाढीचा सरासरी दर हा 
महसूल वाढीच्या दरापेक्षा अधधक असता कामा नये हे सवगसामान्य तत्व पाळरे् आवश्यक 
असल्याने शासन ननर्गय दद. २ जून, २०१५ व त्यानींतर वेळोवेळी सुधारर्ा करुन पदभरतीस 
ननबधं ववचारात घेऊन सद्यजस्त्थतीत पदभरती चाल ुअसल्यान ेपद भरण्यास अत्यींत कमी पदे 
उपलब्ध होत आहेत. पररर्ामी आयोगाकड ेमयागददत पदाींची मागर्ी नोंदववली जात.े. 
ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

उरण (श्ज.रायगड) येथील जवाहरलाल नेहरु बांदरातील (जेएनपीटी) स्थातनि 
वाहतूिदाराांच्या असहिार आांदोलनाबाबत 

  

(४४)  १२१५८८ (३०-०७-२०१८).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हषडवधडन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
डी.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाड गायिवाड (धारावी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्रीमती तनमडला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरर् (जज.रायगड) येथील जवाहरलाल नेहरु बींदरातील (जेएनपी्ी) स्त्थाननक वाहतकूदाराींनी 
ददनाींक १० म,े २०१८ रोजी पासनू पुकारलेल्या असहकार आींदोलनामुळे बींदराबाहेरील वाहतूक 
ठप्प झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बींदराजवळ भाज्या, हापूस आींब,े द्राक्ष आणर् डासळींब याींच े ४०० कीं ्ेनर पडून 
असल्यामळेु ायापा-याींचे मोठ्या प्रमार्ात नुकसान होर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े तातडीन े तोडगा काढून कायगवाही करावी, अशी 
मागर्ी ायापा-याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    जे.एन.पी.्ी. मधील स्त्थाननक वाहतकूदाराींनी केलेल्या असहकार आींदोलनामुळे पो ग् 
्समगनल आणर् रॅक््र ्ेलरची वाहतूक कमी प्रमार्ात सुरु होती. पो ग् ्समगनलवरील  ननयसमत 
वाहतूकीवर कोर्ताही पररर्ाम झाला नाही.     
(३) व (४) जे.एन.पी.्ी.प्रशासनान ेआींदोलनकत्यागशी केलेल्या चचेतील ननर्गयानींतर ददनाींक १३ 
म,े २०१८ रोजी आींदोलन मागे घेण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा तालुक्यात (श्ज. अहमदनगर) श्रीगोंदे व बेलवांडी या दोन्ही  
पोलीस ठाण्यातील हद्दीत पडलेले दरोडे 

  

(४५)  १२१६७८ (३०-०७-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यात (जज. अहमदनगर) श्रीगोंदे व बेलवींडी या दोन्ही पोलीस ठाण्यातील 
हद्दीत माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान दोन दरोड ेपडले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी पोलीसाींनी ककती जर्ाींना अ्क केली आहे, 
(३) असल्यास, त्याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली व केलेल्या कारवाईचे स्त्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) माहे, एवप्रल,२०१८ मध्ये बेलवींडी पोसलस 
ठारे् येथे गु.र.क्र.८१/१८ भा.दीं.वव.स. कलम ३९५, ४५२, १४३, १४७, ३२३, ५०६, ५०४, ४२७ व 
गु.र.क्र.८२/१८ भा.दीं.वव.स. कलम ३९५, ३५४ असे परस्त्पर ववरोधी शेतीच्या कारर्ावरून ताींबरक 
स्त्वरूपाचे दरोड्याच ेदोन गुन्हे दाखल आहेत. 
     गु.र.क्र.८१/१८ या गुन््यात ९ आरोपीींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू सवग 
आरोपीींना मा. न्यायालयाने अ्कपूवग जासमन मींजूर केला आहे.  
      गु.र.क्र.८२/१८ या गुन््यात ११ आरोपीींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सवग 
आरोपीींना मा.न्यायालयाने अ्कपवूग जासमन मींजूर केला आहे. सदर दोन्ही गुन््याींचा सखोल 
तपास करून आरोपीताींववरूध्द दोषारोपपर तयार करून त ेमा. न्यायालयात सादर करण्यासाठी 
आवश्यक कायगवाही करण्यात येत आहे.   
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(४) ववलींब झालेला नाही.  
___________ 

  
नाशशि शहरातील ब्रब्रटीशिालीन श्जल्हा न्यायालयालगतच्या भखूांडावर इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(४६)  १२२२९८ (२६-०७-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक शहरातील बब्र्ीशकालीन जजल्हा न्यायालयाच्या इमारतीतील जागा ददवसेंददवस 
वाढर्ा-या ख्ल्यामळेु अपुरी पडत असल्यान ेमा.जजल्हा न्यायालयाच्या इमारत उभारण्यासाठी 
मागर्ीनुसार राज्य शासनाने न्यायालयालगतचा भखूींड उपलब्ध करुन ददला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर भखूींडावर नवीन इमारत बाींधण्याचे काम अद्याप सुरु झाले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने मींजूर केलेल्या भूखींडावर इमारत बाींधर्ीच्या कामास सुरुवात न 
करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर न्यायालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने अद्यापपयतं 
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१८) : (१) होय, गहृ ववभाग, शासन ननर्गय क्र. न्यायप्र 
१०१५/प्र.क्र.५३३(भाग २)/पोल ७, दद.१८/५/२०१७ अन्वये नासशक येथील २.५ एकर जागा जजल्हा 
न्यायालय,  नासशक याींच्या ववस्त्तारासाठी हस्त्ताींतरीत करण्यात आली आहे. 
(२) होय, 
(३) न्यायालयीन इमारत बाींधकाम प्रकरर्ी जजल्हा न्यायालयातफे अींदाजपरक व आराखडा 
सवगप्रथम मा.उच्च न्यायालयाकड े सादर केला जातो. मा.उच्च न्यायालयाच्या मींजुरीनींतर 
प्रस्त्ताव प्रशासकीय मान्यता व ननधीसाठी शासनाकड ेपाठववला जातो. प्रस्त्तुत प्रकरर्ी नवीन 
इमारतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकडून प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्त्ताव अद्याप 
प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  
 
 
 
 



वव.स. ४८० (40) 

 
औरांगाबाद शहरातील ब्रबयर बार समोर अनधधिृतपणे दचुािी वाहने  

उभी िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(४७)  १२३४२५ (३०-०७-२०१८).   श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद या शहरातील बबयर बार समोर दचुाकी वाहन उभी केल्यास वाहतुक 
पोलीसाींकडून कारवाई होत नसल्याचे ददनाींक २ जनू २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, रुगर्ालय व बकँ व इतर दठकार्ी वाहन ेउभी केल्यास कारवाई करण्यात येत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आले व 
तद्नुसार पुढे कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) औरींगाबाद शहरातील बबअरबार समोर 
अनधधकृतपरे् वाहतूकीस अडथळा ननमागर् करर्ाऱ्या वाहनधारकाींना रोडवरील वाहने ह्ववण्यास 
साींगीतले जाते. न ऐकल्यास त्याींचेवर मो्ार वाहन कायदा कलम १२२/१७७ प्रमार्े कारवाई 
करुन तेथून वाहन उचलले जाते. 
      रुगर्ालय, बँक व इतर दठकार्ी अनधधकृतपरे् रोडवरील वाहतूकीस अडथळा ननमागर् 
करर्ाऱ्या वाहनाधारकाींवरसुध्दा उपरोक्तप्रमारे् कारवाई करण्याींत येते. 
      माहे जानेवारी, २०१८ ते मे, २०१८ या कालावधीत मो्ार वाहन कायद्यान्वये ४,५७१ 
केसेस करण्याींत आल्या असून ९,३३,८००/- इतकी तडजोड रक्कम वसूल करण्याींत आली 
आहे.          
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
ववशाळगड (ता. शाहुवाडी, श्ज.िोल्हापूर) येथ ेअनेि प्रिारचे अवैध व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 
  

(४८)  १२४३४२ (३०-०७-२०१८).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शाहुवाडी (जज.कोल्हापूर) तालकु्यातील ववशाळगड हे एक नावाजलेले पयग् न स्त्थळ असून, 
सदर गडास ऐनतहाससक वारसा लाभला असल्याने पयग् काींची सतत गदी असते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशाळगड येथे पयग् काींकडून वादावादी व हार्ामारीचे प्रकार वाढले असून 
गडावर अनेक प्रकरच ेअवैध ायवसाय सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासन ऐनतहाससक वारसा लाभलेल्या ववशाळगडावरील काही पयग् काींकडून 
होर्ारा रास व अवैध ायवसायाींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.     
(२) व (३) ववशाळगड येथे पयग् काींकडून वादावादी, हार्ामारी व अवैध ायवसाय सुरु 
असल्याबाबत शाहुवाडी पोसलस ठारे् येथ ेसन २०१७ त ेसन २०१८ माहे म ेअखेर कोर्त्याही 
गुन््याची नोंद नसून केवळ १ केस दारूबींदी कायद्याखाली दाखल आहे.  
       ववशाळगड येथ ेयेर्ाऱ्या पयग् काींकडून ववशाळगडावरील जनतेला तसेच पयग् काींना रास 
होवू नये याकरीता अनत महत्वाच्या दठकार्ी पोसलस बींदोबस्त्त नेमण्यात येत आहे. तसेच 
सींपूर्ग ववशाळगडावर व मुख्य रस्त्त्यावर रारी व ददवसा पोसलस पेरोसलींग सुरू आहे. 
ववशाळगडावर जार्ाऱ्या मुख्य रस्त्त्यावर गजापूर येथ ेअचानक नाकाबींदी करून सन २०१८ माहे 
जुन अखेर हुल्लडबाजी करर्ाऱ्या ३३ इसमाींववरूध्द मु.पो.क.क्र.११२/११७ अन्वये कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. तसेच मो्ार वाहन कायद्यान्वये ९ केसेस करून त्याींचेकडून दींड वसलू 
केला आहे. ववशाळगड येथ े हुल्लडबाजी करर्ाऱ्या पयग् काींवर सतत कायदेशीर कारवाई करून 
जनतेला रास होर्ार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

खेडाड ब.ु (ता.िारांजा, श्ज.वाशीम) येथे सुरु असलेल्या अवैध व्यवसायाांबाबत 
  

(४९)  १२४४११ (३०-०७-२०१८).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेडाग बु. (ता.कारींजा, जज.वाशीम) हे गाव कारींजा ग्रामीर् पोलीस स्त््ेशन अींतगगत येत 
असून येथ े सवगच प्रकारचे अवैध ायवसाय उघडपरे् सुरू असल्यामुळे नागररकाींमध्ये तीव्र 
नाराजी ायक्त होत असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कारवाई करून अवैध ायवसाय बींद करण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) व (२) खेडाग बु. (ता.कारींजा, जज.वाशीम) हे गाव 
कारींजा ग्रामीर् पोलीस स्त््ेशन अींतगगत येत असून येथ े कोर्त्याही प्रकारच े अवैध धींदे 
खुलेआमपरे् सुरु नाहीत. माहे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये खेडाग ब.ु येथे अवैध ायवसाय सींबींधान े
नागरीकाींमध्ये नाराजी ायक्त होत असल्याचे ननदशगनास आलेले नाही.    
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      लपून छपून कोर्त्याही प्रकारचा अवैध ायवसाय सुरु असल्याची मादहती समळाल्यानींतर 
अशा दठकार्ी तात्काळ छापे ्ाकून कारवाई करण्यात येते. फेब्रवुारी २०१८ मध्ये महाराषर 
जुगार कायद्यान्वये ३ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.  त्यामध्ये एकूर् ९ आरोपी असून 
एकूर् रु.२०,९९०/- चा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देवळा (श्ज.नाशशि) शहरात भरहदवसा वेगवेगळ्या तीन हठिाणी घरफोड्या झाल्याबाबत 
  

(५०)  १२४९९४ (०१-०९-२०१८).   डी.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळा (जज.नासशक) शहरात ववद्यासागर, मोती नगर भागात वेगवेगळया तीन दठकार्ी 
ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास भरददवसा घरफोड्या झाल्याच े ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तीनही चोरीींचा तपास लावण्यात पोलीसाींना यश आले आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधत चोरी करर्ा-याींवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) कफयागदी याींचे मोतीनगर भागातील घरी 
कोर्ीतरी अज्ञात चोरट्यान े दद. १८.०४.२०१८ रोजी बींद घराच ेदरवाज्याच ेकुलूप तोडून घरात 
प्रवेश करून रू.८५०००/- रोख व रू.१६५६१/- ककीं मतीच े सोन्याच े दाधगने असा एकूर् 
रू.१,०१,५६१/- चा माल चोरून नले्याबाबत देवळा पोसलस ठारे् येथे गु.र.क्र.५८/१८ भा.दीं.वव.स. 
कलम ४५४, ३८० प्रमारे् गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
       सदर ददवशी एकच घरफोडी झालेली असून गुन््यातील आरोपी समळून आलेले नाहीत. 
सद्यजस्त्थनतत गुन्हा पोसलस तपासावर आहे.   
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डी. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींररे्वर 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


