
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

चुनाभटी (मुांबई उपनगर) येथ ेए.एच. वाडीया रस् ट याांच्या  
मालकिच्या असलेल्या ववववध भखूांडाबाबत  

  

(१)  १२२०८ (०७-०४-२०१५).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चुनाभट्टी, (मुींबई उपनगर) येथील विविध भूखींडाचे ए.एच. िाडीया ट्रस् ् ेे म ू मालक 
असून त् या भखूींडाच े नगर भूमापन मालमत् ता परकात ईमला मालकाींच े नाि ेहेेत, ेे खरे 
हेे काय, 
(२) असल् यास, ए.एच.िाडीया ट्रस् ् काेी ईमला मालकाींकडून भाड े ्स्िकारत ेि काेी इ्ममला 
मालकाींकडून भाड े्स्िकारत नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल् यास, ए.एच. िाडीया ट्रस् ् सरर िककाचचे भखूींड परस् पर विकासकाींना विकत हेेत, 
ेे ेी खरे हेे काय 
(४) असल् यास, येथील रिेिाशी बेघर ेोऊ नयेत म् ेचून शासनान ेकोचती उपाययोनना केली 
हेे िा करण् यात येत हेे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) चनुाभट्टी येथील विविध भूखींडाचे ए.एच. िाडडया 
ट्रस्् ेे म ू मालक असून त्यापकैी काेी भूखींडाींचे नगर भूमापन मालमत्ता परकात ईमला 
मालकाींची नाि ेराखल हेेत. 
(२) ए.एच.िाडडया ट्रस्् ईमला मालकाींकडून भाड े्स्िकारीत नाेी. 
(३) ए.एच.िाडडया ट्रस्् सरर िककाचच े भूखींड परस्पर विकासकाींना विकत नाेी. भूखींडाींची 
विक्री धमाइमराय हयुताताींयाया परिानगीने केली नात.े 
(४) भूखींडािर िास्तव्याला असलेले न्यासाच े भाडकेरु/ झोपडीधारक याींयाया ेताकाच े सींरक्षच 
मुींबई भाडकेरु अधधननयम/ झोपडपट्टी पुनिइमसन अधधननयम मधील तरतुरीींद्िारे ेोत असल्यान े
भूखींड विक्रीची परिानगी रेताना, ती मालमत्ता ि नतच े ेस्ताींतरच या सींरभाइमतील 
अ्स्तत्िातील कायद्याींमधील तरतुरीींयाया अधीन राेून विक्रीची परिानगी िरली नाते. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी.   
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___________ 
 

बेरोजगाराांची समस्या सोडववण्यासाठी सेवायोजन आणण रोजगार व  
स्वयांरोजगार िायाालये अधधि िायाक्षम िरण्याबाबत 

  

(२)  ४२००१ (०६-०५-२०१६).   श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर ्नल््यायाया मानखुरइम-शशिानी नगर विधानसभा के्षरातील सुशशक्षक्षत 
बेरोनगाराींच े िाढत े प्रमाच तसचे बेरोनगाराींयाया समस्या लक्षात घेता बेरोनगाराींची समस्या 
पररचामकारक पद्धतीने सोडविण्यासाकी सेिायोनन हणच रोनगार ि स्ियींरोनगार कायाइमलये 
अधधक कायइमक्षम करण्याची मागची माेे नानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या ररम्यान बेरोनगार 
सेिाभािी सींस्था याींनी लेखीननिेरनाद्िारे केलेली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उतात प्रकरची शासनाने सखोल चौकशी करुन कोचती ननचाइमयक कायइमिाेी  
केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  
राज्यातील सागरी पोलीस प्रशशक्षण सांस् था गुजरात राज् यात हस् ताांतरीत होणार असल्याबाबत 

  

(३)  ५८२२५ (२३-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सागरी सुरक्षा ब क् करण् यासाकी सन २०१३ मध् ये तत् कालीन राज् य शासनान े
मींनूर केलेली “सागरी पोलीस प्रशशक्षच सींस् था”  कें द्र शासनाव् रारे गुनरात राज् यात ेस् ताींतरीत 
ेोचार हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल् यास, सरर प्रकल् प ेस् ताींतरीत ेोऊ नये यासाकी शासनाते को  कोचती कायइमिाेी केली 
िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०९-२०१८) : (१) मेाराषट्र शासनाने कोचतीेी सागरी प्रशशक्षच सींस्था 
मींनूर केलेले नव्ेती. त्यामु े मेाराषट्रातील सींस्था कें द्र शासनाद्िारे गुनरात राज्यात 
ेस्ताींतरीत ेोचार हेे, ेी बाब िस्तु्स्थतीिर हधारीत नाेी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
  

___________ 
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अचलपूर मतदार सांघातील चाांदरू बाजार व अचलपूर तालुक्यातील गावाांमध्ये  

नागरी सुववधा िें द्र सुरु िरण्यािररता परवानगी देण्याबाबत 
  

(४)  ७१२६४ (२७-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर मतरार सींघातील चाींररू बानार ि अचलपूर तालुतायातील गािाींमध्ये नागरी 
सुविधा कें द्र सुरु करण्याकररता परिानगी रेण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी अचलपूर याींनी िरनाींक 
१८ नुल,ै २०१६ रोनी िा त्यासमुारास सधचि हणच सींचालक, मािेती ि तींरज्ञान विभाग, 
मींरालय याींचकेड ेलेखी पर रेिून मागची केली ेोती, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०९-२०१८) :(१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) मािेती तींरज्ञान विभाग, शासन ननचइमय, क्रमाींक:-मातींस-१७१६/ प्र.क्र.५१७ /का.३९, िर. 
१९.०१.२०१८ अन्िये हपले सरकार सेिा कें द्र कें द्राबाबत कें द्र शासनायाया CSC २.० अतींगइमत 
मागइमरशइमक सचुना ननगइमशमत केल्या हेेत.या शासन ननचइमयान्िये हपले सरकार सेिा कें द्र सुरू 
करण्याकररता परिानगी रेण्याच ेअधधकार ्नल्ेाधधकारी याींना प्ररान करण्यात हले हेेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी.  

___________ 
  

राज्यातील सुक्ष्म ववत्तीय िां पन्याच्या िारभाराची चौिशी िरण्यासाठी 
 शोधसशमती स्थापन िेल्याबाबत 

  

(५)  ९०६४३ (०४-०९-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुक्ष्म वित्तीय (मायक्रो े ायनान्स) कीं पन्यायाया कारभाराबाबत असींतोष 
पसरलेला असून या कीं पन्या गरीबाींना विनातारच िा्ेल तशी कनको रेत असून अधधक 
व्यानररान ेकनइम िसुलीसाकी या कीं पन्या कोचत्याेी थराला नात असल्याच ेिरसून येत हेे, ेे 
खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पन्या विरोधातील हरोपाींयाया चौकशीसाकी शासनाने सींयुतात शोधसशमती 
स्थापन केली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, या सशमतीन े सारर केलेल्या अेिालानुसार सुक्ष्म वित्तीय कीं पन्याविरूद्ध 
कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील मायक्रोे ायनान्स कीं पन्याींयाया 
विनातारच कनइम िा्पाबाबत चौकशी करण्यासाकी विभागीय हयुतात, नागपूर याींयाया 
अध्यक्षतेखाली ि विभागीय हयुतात, अमरािती याींयाया सेअध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय 
सशमतीची स्थापना शासन ननचइमय िर.१२/४/२०१७ ि िर.०३/०८/२०१७ अन्िये स्थापना करण्यात 
हली हेे.  सररेू सशमतीने त्याींचा अेिाल िर.२४/०५/२०१८ रोनी शासनास सारर केला 
असून सशमतीने सारर केलेल्या अेिालाची छाननी सुरु हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

बुलढाणा जजल््यातील नोंदणीिृत िामगाराांना व त् याांच् या िुटुांबबयाांना  
िल्याणिारी योजनाांचा लाभ देणबेाबत 

  

(६)  ९५०९१ (०६-०१-२०१८).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेाराष ट्र ्मारत ि ्तर बाींधकाम कामगार कल् याचकारी मींड  अींतगइमत बुलढाचा 
्नल् ्यात ५ ेनार ५१५ कामगाराींनी नोंरची केलेली असल् याची बाब िरनाींक ५ ऑता ्ोंबर, 
२०१७ रोनी िा त् या सुमारास ननरशइमनास हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२)  असल् यास, नोंरचीकृत कामगाराींना विविध योननाींचा लाभ शम चे बाबतची अनेक प्रस् ताि 
सींबींधीत विभागाया या अपुऱ्या कमइमचा-याींमु े प्रलींबीत राेत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल् यास, उपरोता तबाबत शासनाने चौकशी केली हेे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषइम काय हेेत ि तद्नसुार सरर नोंरचीकृत कामगार ि 
त् याींया या कु्ुींबीयास विभागाया या विविध योननाींचा लाभ रेचेबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी 
केली िा करण् यात येत हेे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१९-०९-२०१८) : (१) ेे अींशत: खरे हेे. 
     िरनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ अखेर सरकारी कामगार अधधकारी, बुलढाचा कायाइमलयाींतगइमत 
एकुच ६३८६ बाींधकाम कामगाराींची नोंरची करण्यात हली हेे. 
(२) ेे खरे नाेी. 
     िरनाींक ३१ मे २०१८ पयतं मींड ाींतगइमत विविध योननाींद्िारे ३०११ लाभार्थयांना एकूच १ 
को्ी ६५ लाख ८६ ेनार ३०० एिढ्या रताकमेयाया लाभाच ेिा्प करण्यात हले असून उिइमरीत 
लाभार्थयांना लाभ िा्प करण्याची कायइमिाेी सुरु हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
  

___________ 
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बलायदरुी (ता.इगतपूरी, जज.नाशशि) येथील ‘रेन फॉरेस्ट’ या  
हॉटेलवर पोलीसाांनी टािलेली धाड 

  

(७)  ९९६३५ (०६-०१-२०१८).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.योगेश (बापू) घोलप 
(देवळाली), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलायररुी (ता.्गतपूरी, ्न.नाशशक) येथील ‘रेन े ॉरेस््’ या पींचताराींककत ेॉ्ेलमध्ये रारी 
धाड ्ाकून िरनाींक ३ ऑता्ोबर, २०१७ रोनी िा त्यासुमारास मद्यपान केलेल्या अिस्थेत 
अधइमनग्न अश्लील डान्सपा्ी करचा-या  युिकाींसमिेत सात तरुचीींना ्गतपूरी पोलीसाींनी अ्क 
केली, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, यातील काेी मुली अल्पियीन हेेत, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, बलायररुी येथील रेन े ॉरेस््मध्ये लािचीयाया नािाखाली अ्श्लल नतृ्य करचा-
या पा्ीसाकी पोलीस प्रशासन ि प्ररषुच ननयींरच मींड ाची परिानगी घेतली ेोती काय, 
(४) असल्यास,  याप्रकरची शासनाने चौकशी केली हेे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय हढ ून हले ि त्यानुषींगाने सींबींधधत रोषीींिर कोचती कारिाई 
करण्यात हली िा येत हेे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१) ि (२)  ेोय ेे खरे हेे. 
(३) सरर बाबत परिानगी घेण्यात हलेली नाेी. 
(४) ेोय. 
(५) सरर प्रकरची ्गतपुरी पो.स््े.येथे गु. र. नीं. ४१/२०१७ भा.रीं.वि.कलम २९४,३४ मुीं.पो.का. 
चे कलम ११०,११२,११७ से र मेाराषट्र प्रोिेबबशन ऑे  डडग्नी्ी ऑे  िूमन्स ॲता् २०१६ 
चे कलम ३ तसचे लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षच अधधननयम २०१२ चे कलम १२, 
से पोतासो च े कलम १२ प्रमाचे गुन्ेा राखल केला असून सरर गुन््याचा तपास करून 
हरोपीताींविरुध्र मा.न्यायालयात रोषारोपपर पाकविण्यात हले हेे. 
(६) विलींब झालेला नाेी. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील गोरेगाव येथील हुक्िा पालारवरील िारवाईबाबत 
  

(८)  १००१५२ (०६-०१-२०१८).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील गोरेगाि येथील ेुताका पालइमरिर िरनाींक २७ ऑता्ोबर, २०१७ रोनी िा 
त्यासुमारास कारिाई करण्यात हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील हचखी ककती ेुताका पालइमरिर कारिाई करण्यात हली  िा 
येत हेे, 
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(३) तसेच मुींबई शेरातील ेुताका पालइमरिर कायमस्िरुपी बींर करण्याबाबत शासनाने कोचती 
कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) बृे न्मुींबई शेरामध्ये सन २०१७ ि सन २०१८ मध्ये कोट्पा कायरा, २००३ अन्िये 
पोलीसाींकडून खालीलप्रमाच कारिाई करण्यात हलेली हेे. 

िषइम कारिाई सींख्या अ्क हरोपी (धगऱ्ेाईक) 
२०१७ १६०९ ८०९५ पुरुष 

६२० मिेला 
२०१८ ४०१ १४५३ पुरुष 

४१२ मिेला 
(३) ेुताका पालइमरिर बींरी हचण्यासाकी  शसगारे् हणच ्तर तींबाख ू उत्पारन े (नािेरातीस 
प्रनतबींध हणच ि व्यापार वितरच याींचे विननयमन) (मेाराषट्र सुधारचा) विधेयक, २०१८ या 
विधेयकास विधीमींड ाची मान्यता घेण्यात हली हेे. कें द्र शासनायाया गृे   मींरालयाकड ेसरर 
विधेयकास मा.राषट्रपती मेोरयाींची मान्यता शम चेबाबत विनींती केली हेे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

शेतिरी आत्महत्येचा तपास आठवड्यात पूणा िरण्याबाबत पोलीस  
प्रशासनास शमळालेल्या सूचना  

  

(९)  १००५८३ (०६-०१-२०१८).   श्री.राजेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हत्मेत्याग्रस्त शेतकरी कु्ुींबाला तात्का  मरत शम ािी यासाकी शेतकरी हत्मेत्येचा 
तपास हकिड्यात पूचइम करण्यायाया सुचना शासनाने पोलीस प्रशासनास   िरल्या हेेत, ेे 
खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरची शासनाने चौकशी केली हेे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय हढ ून हले ि तद्नसुार शासनान े कोचती कायइमिाेी केली 
िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) :  (१)  ेोय. शासन पररपरक िरनाींक १६.०९.२०१७ अन्िये 
हत्मेत्याग्रस्त शेतकरी कु्ुींबाला तात्का  मरत शम ािी यासाकी शेतकरी हत्मेत्येचा तपास 
पूचइम करण्याबाबतयाया सचूना शासनाने पोलीस प्रशासनाला िरलेल्या हेेत. तसेच पोलीस 
मेासींचालक, मेाराषट्र राज्य मुींबई याींनी िर.३०.०३.२०१६ ि ३०.११.२०१६ अन्िये पोलीस 
घ्काींना सूचना िरलेल्या हेेत. 
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(२) ि (३)  सरर प्रकरची चौकशी करण्याकररता खालील बाबी लक्षात घेतल्या नातात :- 
     १. शेतकऱ्याने हत्मेत्या केल्यास त्या अकस्मात मतृ्यूचा तपास पोलीस उपननररक्षक 
ककीं िा त्यापेक्षा िरील रनाइमयाया अधधकाऱ्याींनी करािा. 
     २. तसचे शि शासकीय रुग्चालयात शिवियाछेरनाकररता पाकविण्यापूिी सररची 
हत्मेत्या ेी शेतकरी हत्मेत्या असल्याच ेस्पष् नमूर कराि ेि शिवियाछेरनाचा अेिाल 
तातडीन ेशम चेबाबत रुग्चालयाकड ेपाकपुरािा करािा. 
     ३. सींबींधीत शिाबाबतचा ्व्ेसेरा तसेच ्तर नप्त करण्यात हलेल्या िस्तुींची 
न्यायिैज्ञाननक प्रयोगशा ेत पररक्षच करण्यासाकी पाकविताींना त्या सोबतयाया परात सरर िस्त ु
या शेतकरी हत्मेत्येबाबत नप्त करण्यात हलेल्या हेे असे स्पष् नमुर करािे. 
त्याबाबतचा अेिाल तातडीने शम िािा ि अेिाल ताबडतोब मा.न्यायालय ि ्तर हिश्यक 
त्या कायाइमलयास सींपूरइम करािा.           
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी.       

___________ 
  

िोल्हापूर शहरातील िसबा बावडा येथील पोलीस शुटीांग रेंज  
गत १० वषाापासून बांद असल्याबाबत 

  

(१०)  १०५६३२ (०५-०४-२०१८).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस हयतुातालयायाया शयइमतीमधील प्रमुख रािेरार असचाऱ्या कोल्ेापूर पोलीस रलायाया 
सरािाकररता उपलब्ध असचारे शेरातील कसबा बािडा येथील शु्ीींग रेंन गत १० िषाइमपासून 
बींर अिस्थेत हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, कोल्ेापूर पोलीस रलामध्ये १६५ पोलीस ननरीक्षक, सेाय्यक पोलीस ननरीक्षक, 
पोलीस ननरीक्षक रनाइमचे अधधकारी, २७८३ पोलीस कमइमचारी असून, शु् ीींग रेंन बींर असल्याने या 
सिांना सरािासाकी साींगली येथील खींडरेानुरी शु्ीींग रेंनचा हधार घ्यािा लागत हेे, ेे ेी 
खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, शु्ीींग रेंनअभािी सराि करण्यास अडथ ा येत असनू, त्याचा विपरीत पररचाम 
त्याींयाया कायइमक्षतेिर ेोत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, शाेुिाडी तालुतायातील (्न.कोल्ेापूर) १०० एकर प्रस्तावित नागेत अद्ययाित 
शु्ीींग रेंन उभा करण्याचा प्रस्ताि विचाराधीन हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोचत्या उपाययोनना केल्या िा करण्यात येत हेेत, 
नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. कसबा बािडा, ता. करिीर, ्न. 
कोल्ेापूर येथील गो ीबार मैरान रर.स.नीं.८/२ या नागेयाया सभोिताली नागरी िस्ती प्रचींड 
प्रमाचात िाढल्याने ्निीत अथिा वित्तेानी ेोऊ नये यासाकी गो ीबार सराि घेतला नात 
नाेी. 
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(२) ेे खरे हेे. 
(३) ेे खरे नाेी. 
(४) ि (५) कोल्ेापूर ्नल्ेा पोलीस रलाकररता सुसज्न असा े ायररींग ब् ननशमइमतीयाया 
अनुषींगान ेमौन ेडोचोली ि भाड े, ता. शाेूिाडी येथील १०० एकर गायरान डोंगरा  नशमनीची 
पाेची करण्यात हली असनू सरर नशमनीची या प्रयोननासाकी उपयुतातता ि उपलब्धता 
तपासण्याबाबतची कायइमिाेी सुरु हेे. 

___________ 
  
मौज ेशलांगनूर तफे नेसरी (ता.गडहहांग्लज, जज.िोल्हापूर) येथ ेदधू सांस्थाांच्या सधचवाांना अज्ञात 

चार हायक्तीांनी लाखो रुपयाांनी फसववल्याबाबत 
  

(११)  १०७१६३ (११-०४-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौन े शलींगनूर ते को  नेसरी (ता.गडिेींग्लन, ्न.कोल्ेापूर) येथ े रधू सींस्थायाया सधचिाींना 
अज्ञात चार व्यतातीींनी डोळ्यात च्ची ्ाकून लाखो रुपये लु्ल्याची घ्ना माेे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्या ररम्यान  घडली, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उतात प्रकरची शासनामाे इम त चौकशी केली हेे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय हढ ून हले ि तद्नुसार अज्ञात व्यतातीींनी लु्लेली रताकम 
ेस्तगत करचेबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) िर.२२/१२/२०१७ रोनी बुगडीकट्टी येथील 
२ रधुसींस्थाींयाया २ सधचिाींना शलींगनूर त ेमुींगुरिाडी रोडिर चार अज्ञात ्समाींनी डोळ्यात च्ची 
्ाकून मारेाच करून रोख रताकम रू.३,७०,०००/- नबररस्तीन ेचोरी करून प िून नेल्याबाबत 
िरलेल्या के याइमरीिरून िर.२२/१२/२०१७ रोनी नेसरी पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं.३२/२०१७ 
भा.रीं.वि. कलम ३९४, ३९७, १२० (ब) अन्िये ७ हरोपीींविरूध्र गुन्ेा राखल करण्यात हला 
हेे. तसेच, िर.१४/०१/२०१८ रोनी सरर गुन््यास मेाराषट्र सींघ्ीत गुन्ेेगारी अधधननयम सन 
१९९९ चे कलम ३ (१) (ii), ३ (२), ३ (४), ३ (५)  ेे िाढीि कलम लािण्यात हले. 
   सरर गुन््यात एकुच ७ हरोपीींना अ्क करण्यात हली असनू एका हरोपीकडून 
रू.१०,०००/- ेस्तगत करण्यात हले हेेत. याप्रकरची िर.२०/०७/२०१८ रोनी मा.न्यायालयात 
रोषारोपपर राखल करण्यात हले असून सद्य्स्थनतत सरर गुन्ेा न्यायप्रविष् हेे.    
(४) विलींब झालेला नाेी. 
  

___________ 
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मुांबईतील घाटिोपर-अांधेरी-वसोवा या मेरो-१ साठी भाडपेट्टयावर घेतलेल्या अडीच हेक्टर 

जशमनीचा मोबदला न हदल्यान,े मुांबई महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाच्या  
ववरोधात फसवणूिीचा गुन्हा दाखल िरण्याबाबत 

  

(१२)  १०८३१४ (१२-०४-२०१८).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ताराशसांह सरदार (मुलुांड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर-अींधेरी-िसोिा या मेट्रो-१ साकी भाडपेट्टयािर घेतलेल्या अडीच ेेता्र 
नशमनीचा मोबरला न िरल्यान,े मुींबई मेानगर प्ररेश विकास प्राधधकरचायाया विरोधात 
े सिचूकीचा गुन्ेा राखल करण्याकरीता, गृे रक्षक रलाने विधी ि न्याय विभागाचा सल्ला ि 
मागइमरशइमन माधगतल्याची बाब िरनाींक १५ डडसेंबर २०१७ रोनी िा त्या सुमारास  ननरशइमनास 
हली, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, गृे रक्षक रलाची िसोव्या नि ील हींबबिली येथील अडीच ेेता्र मोक ी 
नमीन विविध अ्ी ि शतींिर एमएमहरडीए ने घेऊन सरर नमीन मेट्रो-१ याया ररलायन्स 
कीं पनीला भाडतेत्त्िािर िरली ेोती, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, मेट्रो-१ याया ररलायन्स कीं पनीन े एमएमहरडीए बरोबर झालेल्या लेखी 
करारातील अ्ी ि शतींचे पालन न करता, करलेले भाड े्तके िषइम थकीत केऊन त्या थकीत 
भाड्यािरील व्यान ि रींड अद्यापी एमएमहरडीएला िरले नसल्याचे उघडकीस येऊनेी, 
एमएमहरडीए ने सरर थकीत रताकम िसूल करण्याकरीता मेट्रो-१ याया ररलायन्स कीं पनी 
विरोधात कोचतीच कायरेशीर कारिाई न करण्याची सिइमसाधारच कारचे काय हेेत, 
(४) असल्यास, गृे रक्षक रलाने विधी ि न्याय विभागाकड ेमाधगतलेला सल्ला ि मरतीनुसार 
विधी ि न्याय विभागान े िरलेल्या सल्ल्याच ेस्िरूप काय हेे, त्यानुसार गृे रक्षक रलान े 
कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१) ि (२) ेे खरे हेे. 
(३) एमएमहरडीऐन ेिर. १४.८.२०१३ रोनी मेट्रो-१ कीं पनीकडून सरर नमीन ताब्यात घेऊन ती 
नागरी सींरक्षच सींचालनालयास परत केली हेे. तसेच िर. १४.८.२०१३ पयतं सररयाया 
नमीनीयाया िापराचे भाड े रु १७,८९,१८,५८१/- ि व्यान ि सेिा करसे िर.३१.७.२०१७ अखेर 
एकूच रताकम रु.३१,८९,७२,४२१/- एिढी असून यापैकी रु. ३,९७,९८,०००/- प्राधधकरचाने मेट्रो 
िनला रेय रताकमेतनू िसलू केली हेे. 
     मुींबई मेट्रो-१ प्रा.शल. ि मुींबई मेानगर प्ररेश विकास प्राधधकरच याींयायामध्ये रेय रताकम 
ि तसेच, ्तर अनुषींधगक मुद्याबाबत सध्या लिारा समोर सुनािची सुरु हेे. 
(४) ि (५) गृे रक्षक रलान े विधी ि न्याय विभागाकड ेमाधगतलेला सल्लाबाबतचा सींरभइम त्या 
विभागाने गृे  विभागाकड ेपाकविला हेे. या विषयायाया अनुषींगाने एमएमहरडीऐ च ेअधधकारी 
ि मेासमारेशक, ेोमगाडइम याींच े समिेत अपर मुख्य सधचि (गृे ) हणच प्रधान सधचि 
(विशेष) याींयाया अध्यक्षतेखाली बैकक हयो्नत करण्यात हली ेोती. या बैककीत सरर 
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भुखींडायाया भाडयायाया रताकमेयाया मोबरल्यात नागरी सींचालनालयायाया क्रॉस मैरानानि ील 
नागेिर हिश्यकतेप्रमाचे नागरी सींचालनालयासाकी प्रशशक्षच कें द्र ि प्रशासकीय ्मारत 
बाींधण्याची कायइमिाेी एमएमहरडीऐ मुींबई याींचेकडून करण्यात येत हेे. 

___________ 
  

अिोला, बाभूळगाव आणण बाळापरू (जज.अिोला) येथ ेनािाबांदी दरम्यान बाळापूर येथील  
ठाणेदाराांना जीवे मारण्याचा िेलेला प्रयत्न 

  

(१३)  १०९४७० (१४-०४-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, बाभू गाि हणच बा ापूर (्न.अकोला) येथे गोिींशाींना कत्तलीसाकी नेत असताींना 
पोलीसाींनी पकडले असता बा ापूर येथील काचेराराींना नीि े मारण्याचा प्रयत्न करण्यात 
हल्याच ेमाेे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या ररम्यान ननरशइमनास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उतात प्रकरची शासनाने सखोल चौकशी केली हेे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषइम काय हेेत ि तद्नुसार ककती हरोपीींना अ्क केली  ि 
त्याींयायािर पुढे कोचती  कारिाई करण्यात हली िा येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) ेोय. िर.२७.१२.२०१७ रोनी पोलीस उपननररक्षक, 
पो.स््े.बा ापूर ि त्याींच ेसेकारी बा ापूर येथे नाकाबींरी करीत असताना एका सींशयीत ्ा्ा 
सुमो गाडीला थाींबविण्याचा प्रयत्न केला असता िरील पोलीस अधधकारी ि कमइमचारी याींचे 
अींगािर गाडी घालुन नीि ेमारण्याचा प्रयत्न केला ि क् मारुन प ून गेले.       
(२) ि (३) सरर गाडीचा पाकलाग करुन त्याींना पकडण्यात हले. सरर गाडीची झडती घेतली 
असता गाडीमध्ये ५ गोिश ककीं मत रुपये ५०,०००/- कत्तलीकररता नेत असल्याच ेहढ ले. 
याप्रकरची पोलीस स््ेशन बा ापूर येथ े अप क्र.५२६/१७ क ३०७,३५३,४२९,३४ भारींवि,  
सेकलम ५(ए), ५(बी), ९ प्राची सींरक्षच कायरा १९७६, कलम ११(ड),(ई)(ल) प्राण्याींना 
ननरइमयतेने िागचूक प्रनतबींध कायरा १९६०, कलम १८४ मो्ार िाेन कायरा अन्िये गुन्ेा नोंर 
करण्यात हला. सरर गुन््यात तीन हरोपीींना अ्क करण्यात हली असून एका े रार 
हरोपीचा शोध घेचे सुरु हेे.  अ्क केलेले सिइम हरोपी सध्या नामीनािर मुतात हेेत.     
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी.      
  

___________ 
  

नागपूर शहरात गाांधीबाग पोलीस क्वाटार व गाांधीबाग बधगचा तसचे इतर हठिाणी 
अनधधिृतररत्या पाकििं ग होत असल्याबाबत 

  

(१४)  १०९६८२ (१२-०४-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर शेरात गाींधीबाग पोलीस तािा इ्मर ि गाींधीबाग बधगचा या िककाची शेर बस थाींबा 
असतानाेी या िककाची अनधधकृतररत्या रस्त्यायाया रोन्ेी बानूस चारचाकी िाेनाींची पाककंग 
ेोत हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस िाेतूक शाखेच े अधधकारी याींना गाींधीबाग कोकविक्री बानार येथील 
व्यापा-याींकडून पाककंगकरीता कराविक रताकम िरली नात असल्याम ेु या अनधधकृत पाककंगिर 
पोलीस िाेतकू शाखा, नागपूर कडून  कोचतीेी कारिाई ेोत नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) तसेच ी्ंिररा गाींधी शासकीय िैद्यकीय मेाविद्यालयायाया मखु्य मागाइमिर ि डागा स्री 
रुग्चालय येथेेी अशाच प्रकारे ऑ्ोररक्षाींचे अनधधकृत पाककंग ेोत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, या सिइम अनधधकृत पाककंगिर कारिाई करून सींबींधीत अधधका-याींिर कारिाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१८) : (१) ेे खरे हेे.  

गाींधीबाग ेा नागपूर शेरातील बानारपेकेचा पररसर असल्याने या िककाची लोकाींचे 
मोठ्या सींख्येने सतत हिागमन ेोत असत.े तसेच मालिाेू िाेनाींचेसुध्रा हिागमन ेोत 
असते.  नमूर िककाची पाककंगची व्यिस्था नसल्यान ेिाेन रस्त्यायाया कडने ेलािली नातात. 
(२) ेे खरे नाेी. 

सन २०१७ मध्ये सरर िककाची अिैध पाककंग करचाऱ्या २४६ कसरूरार िाेनाींिर तर 
एवप्रल, २०१८ अखेरपयतं १०१ कसूररार िाेनाींिर मो्ार िाेन कायद्यान्िये कारिाई करण्याींत 
हली असून सद्य:्स्थतीत कारिाई करचे सातत्याने सुरु हेे. 
(३)  ेे खरे नाेी. 

नमूर रोन्ेी रुग्चालये ेी शासकीय रुग्चालये असून तथेे मध्यमिगीय तसेच ्तर 
राज्यातील लोक ेे उपचाराकरीता येत असतात. ेे लोक ऑ्ोरीक्षाने येत असल्यान ेऑ्ोररक्षा 
काेी का  तेथे थाींबतात.  मार ऑ्ोचालक ेे ननयमबा्य पध्रतीने थाींबताींना ककीं िा िाेतूक 
करताींना शम ून हल्यास त्याींचेिर मो्ार िाेन कायद्याअींतगइमत कारिाई करण्याींत येते.  सन 
२०१७ मध्ये १६७ तर माेे एवप्रल, २०१८ पयतं ३२ केसेस अशाप्रकारे करण्याींत हलेल्या हेेत. 
सद्य:्स्थतीत सातत्यान ेकारिाई सुरु हेे. 
(४) अनधधकृतररत्या पाकइम  ेोचाऱ्या िाेनाींिर तसेच िाेतकुीस अडथ ा ननमाइमच करचाऱ्याींिर 
मो्ार िाेन कायद्यान्िये सतत कायइमिाेी करण्यात येत असते.  तसेच शेरातील िाेतूक 
सुर ीत रेािी याकरीता िाेतकू विभाग सतत प्रयत्नशील हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील बाांधिाम िामगाराांची वैद्यकिय प्रततपुती योजना बांद िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१५)  १०९७३८ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील बाींधकाम कामगाराींची िैद्यककय प्रनतपुती (मेडडतालेम) योनना बींर करण्यात 
हली असल्याची बाब माेे नानिेारी २०१८ मध्ये िा त्याररम्यान ननरशइमनास हली हेे, ेे 
खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, िैद्यककय प्रनतपुती योनना पूिइमित चाल ू करण्यासे िी् भट्टी कामगाराींची 
नोंरची सुरु करािी ि घर बाींधकामासाकी रुपये १० लाख एिढे अनुरान रेण्यात यािे या 
मागचीसाकी बाींधकाम कामगाराींयाया ितीन ेराज्यभरात ्नल्ेाधधकारी कायाइमलयािर मोचाइम काढून 
ननिेरन रेण्यात हले हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, बाींधकाम कामगाराींयाया मागण्याींबाबत शासनाने कोचती  कायइमिाेी केली िा 
करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे  काय हेेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०९-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 

राज्यातील बाींधकाम कामगाराींची िैद्यकीय प्रनतपूती (मेडीतालेम) योनना बींर करून 
उद्योग, ऊनाइम ि कामगार विभागायाया िरनाींक २१.०९.२०१६ रोनीयाया शासन ननचइमयान्िये 
मेाराषट्र ्मारत ि ्तर बाींधकाम कामगार कल्याचकारी मींड ातील ्निीत नोंरीत बाींधकाम 
कामगार ि त्याींयायािर अिलींबबत कु्ूींबबयाींसाकी मेात्मा  ज्योतीबा ेु ले नन हरोग्य योनना 
लागू करण्यात हली हेे. 
(२) ेे अशींत:खरे हेे. 

े तात ्नल्ेाधधकारी, कोल्ेापूर याींयायाकड ेसींयुतात बाींधकाम कामगार सींघ्ना, कृती 
सशमती, ्नल्ेा कोल्ेापूर याींनी िरनाींक १८.०१.२०१६ रोनी ननिेरन सारर केले हेे. 
(३) १. उद्योग, ऊनाइम ि कामगार विभागायाया िरनाींक १८.०८.२०१७ रोनीयाया अधधसुचनेव्रारे 
नव्याने ्मारत ि ्तर बाींधकामायाया व्याख्येत २१ कामाींचा समािेश करण्यात हला हेे. 
त्यानुसार वि्भट्टी कामगाराींची नोंरची करण्यात येत हेे.  
    २. प्रधानमींरी हिास योननेत पार नोंरीत बाींधकाम कामगाराींना कें द्र ि राज्य 
शासनाकडून अनुजे्ञय अनुरान रू.२.५० लक्ष तसेच मींड ाकडून रु.२.०० लक्ष अनुरान रेण्याबाबत 
ननचइमय घेण्यात हला हेे. गृे ननमाइमच विभागायाया शासन ननचइमय िरनाींक ०३.०२.२०१८ अन्िये 
सरर योनना लागू करण्यात हली हेे. 
   ३. नोंरीत बाींधकाम कामागाराींयाया घर खरेरी ककीं िा घरबाींधचीकरीता बकेँकडून घेतलेल्या 
गृे कनाइमिरील रू.६.०० लक्ष पयतंयाया व्यानाची रताकम अथिा रू.२.०० लक्ष मींड ामाे इम त 
रेचेबाबतची योननाेी मींनूर करण्यात हली हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

मानूर (ता.शशरूर, जज.बीड) येथ ेपोलीस चौिी उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१६)  १०९८०८ (०५-०४-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), 
श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पोलीस अधीक्षक, बीड याींनी मानूर (ता.शशरूर, ्न.बीड) येथे पोलीस चौकी ननमाइमच 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि पोलीस मेासींचालक, मेाराषट्र राज्य याींयायाकड ेसारर केला हेे, ेे 
खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सररेू प्रस्तािािर ननचइमय घेतला हेे काय 
(३) असल्यास, सररेू ननचइमयाचे स्िरूप काय हेे ि तद्नुसार शासनाने पुढे कोचती कायइमिाेी 
केली िा करण्यात येत हेे,   
(४) नसल्यास, विलींबाची  कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) प्रस्तावित मानुर पोलीस चौकीयाया कायइमके्षरातील गुन््याींची सरासरी २५ ्तातायापेक्षा कमी 
असल्यान ेसरर िककाची पोलीस चौकी रेय नाेी. 
(३) प्रस्तावित मानुर पोलीस चौकीयाया कायइमके्षरातील गुन््यािर प्रनतबींध करण्यासाकी पोलीस 
काचे याींयायाकडून एक पोलीस अधधकारी/एक पोलीस ेिालरार ि एक पोलीस शशपाई याींची 
नेमचुक करण्यात हली हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  
बोररवली, मुांबई येथील नॅशनल पािा , िुलुपवाडी हायवेवरील वाहतुिीची िोंडी सोडववण्याबाबत 

  

(१७)  ११२४२६ (०१-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोररिली, मुींबई येथील नॅशनल पाकइम , कुलुपिाडी ेायिेिरील िाेतुकीची कोंडी 
सोडविण्याकररता ट्राके क शसग्नल बसविण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी िरनाींक १३ नून, 
२०१७ रोनी िा त्यासुमारास  पोशलस से हयुतात (िाेतूक), िर ी, मुींबई याींयायाकड े लेखी 
तक्रार केली ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेरनानसुार कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) असल्यास, केलेल्या कारिाईच ेस्िरुप काय हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ि (३) प्राप्त तक्रारीस अनुसरुन कुलुपिाडी, बोरीिली पूिइम या िककाची शसग्नल 
बसविचेबाबतचा प्रस्ताि िाेतूक शाखेकडून बृे न्मुींबई मेानगरपाशलकेस सारर करण्याींत हला 
ेोता.  त्यानुसार सरर िककाची शसग्नल उभारचीची िाेतूकीयाया दृष्ीकोनातून व्यिेायइमता 
तपासून मेानगरपाशलकेने ननयुतात केलेल्या सल्लागाराकडून नमूर िककाची शसग्नल उभारचीची 
शशे ारस मेानगरपाशलकेस प्राप्त झाली हेे.  सरर शसग्नल उभारण्यासाकी सािइमनननक 
बाींधकाम विभागायाया अखत्याररत असलेल्या प्श्चम द्रतुगती मागाइमिर केबलसाकी डता् 
उपलब्ध करुन रेण्याकरीता मेानगरपाशलकेने सािइमनननक बाींधकाम विभागास विनींती केलेली 
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हेे. सरर िककाची डता्स ्ाकून / उपलब्ध करुन िरल्यानींतर शसग्नल उभारण्याची कायइमिाेी 
मेानगरपाशलकेकडून प्राधान्यान ेकरण्याींत येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

पुणे शहर आणण जजल््यात अपघाताांचे प्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(१८)  ११३६८३ (१४-०४-२०१८).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुचे शेर हणच ्नल््यात तीन िषांत एकूच ११  ेनार ७९० अपघाताींची नोंर झाली 
असून, त्यात चार ेनार ४१२ नागररकाींचे ब ी गेले, तर ९  ेनार ५८२  नागररक नखमी 
झाले असल्याची बाब िरनाींक २३ नानेिारी, २०१८ रोनी िा त्यासमुारास ननरशइमनास हली, ेे 
ेी खरे खरी हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोचती  कायइमिाेी केली  िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ?  
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) पुचे शेर ि ्नल््याची गत तीन िषांची   
अपघाताची साीं्ख्यकी मािेती पुढीलप्रमाचे हेे :- 

सन एकूच अपघात मयत सींख्या नखमी सींख्या 
२०१५  ३,९८९ १,५४३ ३,३४८ 
२०१६ ३,६५९ १,४७१  २,९५३ 
२०१७  ३,७९३ १,३९३  ३,१७८ 
एकूच ११,४४१ ४,४०७ ९,४७९ 

(२) अपघात कमी ेोण्यायाया दृष्ीने पुढीलप्रमाचे कायइमिाेी करण्यात येते :- 
पुचे शेर : 

पुचे शेरात अपघात कमी ेोण्याकरीता िाेतूक शाखेकडून ३६ अपघातप्रिच के्षर 
नन्श्चत करण्याींत हले हेेत. सरर िककाची सुधारचा ेोण्याकरीता भारतीय राषट्रीय रानमागइम 
प्राधधकरच, पुचे मेानगरपाशलका, वपींपरी धचींचिड मेानगरपाशलका, ्नल्ेाधधकारी, पुचे याींना 
िाेतूक शाखा, पुचे शेर याींचेमाे इम त योग्य त्या उपाययोनना करण्याबाबत सूधचत करण्यात 
हले हेे.   
पुचे ग्रामीच : 
      पुचे ग्रामीच ्नल््यातील अपघात कमी ेोण्याकरीता ्नल्ेा िाेतूक शाखकेडून तसेच 
सिइम पोलीस काचे याींचकेडून िाेतूक ननयमाींच ेउल्लींघन करचाऱ्या िाेन चालकाींिर योग्य ती 
कायइमिाेी करण्यात येते. रस्ता सुरक्षा सप्ताेाअींतगइमत िाेन चालक/मालक याींच े िाेतकू 
प्रबोधन करण्यात येत असून शालेय विद्यार्थयानंा िाेतुकीचे मागइमरशइमन करण्यात येत हेे.  
मेामागांिर िककिककाची िाेतुकीच े प्रबोधन करचारे बनॅसइम लािण्यात हले असून ेँडबबलच े
िा्प करण्यात हले हेे. अपघातप्रिच के्षरात मागइमरशइमक े लक लािण्यात हलेले हेेत. 
िाेन चालक/ मालक याींचेसाकी िदै्यकीय शशबबरे हयोनीत करण्यात येतात. 
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मेामागइम पोलीस : 
        मेामागइम पोलीस विभागाअींतगइमत पुचे ्नल््यात पाच मेामागइम पोलीस मरत कें द्र 
कायइमरत असून सरर कें द्राींमाे इम त मेामागांिरील अपघाताचे प्रमाच कमी ेोण्यासाकी िाेतुकीयाया 
ननयमाींचे उल्लींघन करचाऱ्या िाेनचालकाींिर मो्ार िाेन कायद्यान्िये कारिाई करण्यात 
येते. तसेच िाेतुकीच े ननयमन करण्याींत येऊन अपघातग्रस्ताींना मेामागइम पोलीसाींकडून 
तात्का  मरत करण्याींत येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  
िौशल्य वविास योजनाांतगात एम.एस.एस.डी.एस माफा त ३ वषाात अनेि प्रशशक्षण सांस्थाांना 

मांजुरी देऊनही अद्याप प्रशशक्षण सुरु िरण्याचे आदेश हदले नसल्याबाबत 
  

(१९)  ११४८९८ (१८-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेाराषट्र राज्य कौशल्य विकास सोसाय्ी,मुींबई (MSSDS) याींयाया माे इम त गत ३ िषाइमत 
अनेक प्रशशक्षच सींस्थाींना (VTP) मान्यता रेण्यात हल्या हेेत, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास,  प्रशशक्षच सींस्था (VTP) म्ेचून मान्यता प्राप्त करण्यासाकी सुशशक्षक्षत 
तरुच/तरुचीींना नागा भाड्याने घेऊन कौशल्य विकास सोसाय्ीयाया ननयमानुसार हिश्यक 
सामग्री खरेरी करून प्रशशक्षच सींस्था स्थापन केलेल्या हेेत, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, प्रशशक्षच सींस्थाींची तपासची करून त्याींना मान्यता रेऊनेी राज्यातील अनेक 
प्रशशक्षच सींस्थाींना प्रशशक्षच िगइम सुरु करण्याच ेहरेश अद्यापपयतं रेण्यात हलेले नाेीत, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, लाखो रुपये खचइम करून तयार केलेल्या प्रशशक्षच सींस्थाींना प्रशशक्षच िगइम चालू 
करण्याचे हरेश न रेण्याची कारचे काय हेेत, 
(५) असल्यास, मान्यता िरलेल्या सिइम सींस्थाींना प्रशशक्षच िगइम चाल ू करण्यायाया सूचना  
रेण्याबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०९-२०१८) : (१). ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे हेे. 
(३) ेे खरे नाेी. 
     राषट्रीय कौशल्य विकास पररषर (National Skill Development Corporation-
NSDC) याींनी सन २०१२ मध्ये केलेल्या मेाराषट्र राज्यायाया “्स्कल गॅप स््डी” नसुार 
्नल्ेाननेाय, के्षरननेाय (Sector wise) कुशल मनुषयब ाची हिश्यकता, सुधचबद्ध प्रशशक्षच 
सींस्थाींची क्षमता हणच वित्तीय िषाइमकररता उपलब्ध ननधी या बाबीींचा विचार करुन एवप्रल-
२०१८ अखेरपयतं ३३४३ सुधचबद्ध व्यिसाय प्रशशक्षच सींस्थाींमाे इम त एकूच ४,३६,६३३ उमेरिाराींना 
कौशल्य प्रशशक्षच रेण्यात हले/येत हेे. 
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(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
___________ 

  

नाशशि शहरात मागील सहा वषाात साडतेीन हजाराांहून अधधि रस्त ेअपघात झाल्याबाबत 
  

(२०)  ११५१५४ (११-०४-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक शेरात मागील सेा िषाइमत साडतेीन ेनाराींेून अधधक रस्ते अपघात झाले असून  
एक ेनार नीिघेण्या अपघाताींमध्ये सुमारे एक ेनार ९७ व्य्तातींचा नीि गेला हणच रोन 
ेनार ७१४ व्यताती गींभीर नखमी  झाले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या अपघाताींना प्रनतबींध घालण्यासाकी शासनाने  कोचत्या उपाययोनना केल्या 
िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०८-२०१८) : (१) नाशशक शेराची गत सन २०१२ ते २०१७ या सेा 
िषांची अपघाताची साीं्ख्यकी मािेती पुढीलप्रमाचे हेे :- 
सन एकूच अपघात ्निघेचे अपघात मयत सींख्या गींभीर नखमी 
२०१२ ५४० १४५ १५५ २३५ 
२०१३ ५७७ १०१ १०८ ३२८ 
२०१४ ६२० १६५ १७२ ३०२ 
२०१५ ७१५ २२५ २३४ ४१९ 
२०१६ ६२८ २०३ २१३ ३५१ 
२०१७ ५०३ १५८ १७१ ३९० 
एकूच ३,०४३ ८५२ ८९८ १,७९० 

(२) िाेतकू ननयमाींची अींमलबनािची ि अपघाताींना प्रनतबींध  घालण्यासाकी  विशेष  
प्रनतबींधात्मक उपाययोनना करण्याबाबत पुढीलप्रमाचे कायइमिाेी करण्याींत येत हेे :- 
    १. नाशशक शेरात ३८ शसग्नल कायाइमन्िीत असून हचखी १५ शसग्नल्स उभारण्यासाकी 
कायइमिाेी सुरु हेे 
    २. मागाइमिरील िकृ्षाींना पराितइमक लािण्याींत हले हेेत. 
    ३. शेरातील १७ मेत्िायाया रेरारी चौकाींची ननिड करुन “चौक रत्तक योनन”े अींतगइमत 
चौकाींचे सशुोशभकरच हणच िाेतूक सुर ीत ेोण्यासाकी हिश्यक उपाययोनना राबविण्यात 
येत हेेत. 
    ४. नास्त रेरारीचे मागाइमिर ्ब्लींकर मोडिर स्ियींचलीत यींरचा बसविण्याचे काम सुरु 
हेे. 
    ५. अपघातप्रिच के्षर असलेल्या िककाची विशेषत: शा ा, मेाविद्यालये, रुग्चालये ्. 
िककाची गनतरोधक ्ाकचेसींरभाइमत सशमती गकीत करुन मा.उयाच न्यायालयायाया ननरकोशाप्रमाचे 
गनतरोधक ्ाकण्यास मींनूरी रेण्यात हलेली हेे. 
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    ६. शा ा, मेाविद्यालये, औद्योधगक के्षरामध्ये िाेतूक ननयमाींबाबत प्रबोधन करण्यात 
येत हेे. 
    ७. पाच ककीं िा त्यापेक्षा नास्त गींभीर अपघातस्थ ाींची मािेती काढून त्याबाबत बाींधकाम 
विभाग, मेानगरपाशलका बाींधकाम विभाग, राषट्रीय रानमागइम प्राधधकरच ्. यींरचाींसमिेत 
बैकका हयोनीत करुन सींयुतातररत्या ब्लॅक स्पॉ्ची पाेची करुन त्या िककाची अपघात कमी 
करण्यासाकी कराियायाया उपाययोनना सूचिून त्यािर सींबींधधत विभागाींकडून कारिाई सुरु हेे. 
    ८. “छो्ा पोलीस” या योननेयाया माध्यमातून शालेय विद्यार्थयांचा िाेतूक विषयक 
नननागतृीसाकी समािेश केला नातो. 
    ९. नाशशक शेरातील स्ियींसेिी सींस्था, ज्येषक नागरीक, मेाविद्यालयीन विद्याथी 
याींमधून २५० ेून अधधक स्ियींसिेकाींना टॅ्रके क अँबेशसडर म्ेचून नेमचूक रेण्याींत हली असून 
त्याींचेकडून शेरातील मुख्य चौक, शसग्नल, गरीचे िककाची िाेतूक ननयमाींचे प्रबोधन 
करण्यात येते. 
    १०. सन २०१७ मध्ये िाेतूक ननयमभींग करचाऱ्या िाेनाधारकाींिर मो्ार िाेन 
कायद्यानिये १,८३,५०२ केसेस करण्याींत हल्या असून रु.४.४५ को्ी ्तका रींड िसूल 
करण्यात हला हेे तर माेे माचइम, २०१८ पयतं एकूच ५६,२१५ ्तताया केसेस मध्ये एकूच रु. 
१.३२ को्ी ्तकी रींड िसूली करण्यात हली हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

मुांबई येथील सांचालि, न्याय सहायि वैज्ञातनि प्रयोगशाळा  
सांचालनालय ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२१)  ११५४७४ (११-०४-२०१८).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राजशे टोपे (घनसावांगी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई येथील सींचालक (सींगचक गुन्ेे, ध्िनी ि ध्िनीके त विभाग) न्याय सेायक 
िैज्ञाननक प्रयोगशा ा सींचालनालय विभागातील अधधकारी ि कमइमचाऱ्याींची अपुरी सींख्या 
असल्यान ेप्रत्येक मिेन्याला सरासरी ४ त े५ ्तकीच प्रकरचे ननकालात काढण्यास येत हेे, 
ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, त्यामु े याबाबत गुन््यायाया तपासात विश्लेषचाद्िारे पुरािे सारर करण्यात 
विलींब ेोत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, न्याय सेायक िैज्ञाननक प्रयोगशा ा सींचालनालयात ेनारो प्रकरचे रररोन 
राखल ेोत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, न्याय सेायक िधैाननक प्रयोगशा ा सींचालनालयातील कमइमचारी ि अधधकारी 
याींची ररतात परे भरण्याबाबत शासनाकडून कोचती  कायइमिाेी करण्यात हली िा येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) खरे नाेी. 
न्यायसेायक िैज्ञाननक प्रयोगशा ा सींचालनालयाअींतगइमत सींगचक गुन्ेे विभागात 

माेे नानेिारी २०१८ त ेएवप्रल २०१८ या कालािधीत प्रयोगशा ा ननेाय ि सरासरी प्रनतमाे 
मुींबई-१५२, नागपूर-१७, पुचे-२७ हणच ध्िनीके त विश्लेषच विभागात प्रनतमाे  प्रयोगशा ा 
ननेाय मुींबई-३२, नागपूर-०६ ,पुचे-१८, औरींगाबार-२४, नाशशक-१२ ि अमरािती-०९ अशी 
प्रकरचे ननकाली काढण्यात हलेली हेेत.            

राज्यात सींचालनालयाअींतगइमत कायइमरत  विविध प्रयोगशा ाींमध्ये सींगचक गुन्ेे 
विभागात २४४२ हणच ध्िनीके त विश्लेषच विभागात १२६२  अशी एकूच ३७०४ राखल 
झालेली प्रकरचे रररोन राखल झालेली नसनू सन २०१७ याया िषइमभरायाया कालािधीमधील 
हेेत. 
(४) न्यायसेायक िैज्ञाननक प्रयोगशा ेतील सींगचक गुन्ेे ि ध्िनीके त विश्लेषच विभागातील 
सेायक सींचालकाची ६ ररतात परे, िैज्ञाननक अधधकारी ४३ ररतात परे सर सेिेन ेभरण्याकररता 
मेाराषट्र लोकसेिा हयोगास मागचीपर पाकविण्यात हले हेे. तसेच िैज्ञाननक सेायकाची 
७३ ररतात परे सर सेिेने भरण्याकररता मािेती ि तींरज्ञान विभागामाे इम त नािेरात प्रशसध्र 
करण्यात येऊन परीक्षा घेण्याची कायइमिाेी सरुू हेे. 
     त्याचप्रमाचे सरर विभागातील प्रलींबबत प्रकरचाचा ननप्ारा करण्याकररता कृती हराखडा 
तयार करुन ८३० कीं रा्ी पध्रतीिर अधधकारी/कमइमचारी याींची नेमचूक करण्यात हली हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

मुांबईतील वरळी बीडीडी चाळीत गत ३० वषे राहणा-या पोलीस िुटुांबाना  
पुनववािासानांतर मालिी हक्िाने घरे देण्याच्या तनणायाबाबत 

  

(२२)  ११६०६६ (१४-०४-२०१८).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.हदपि चहाहाण (फलटण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती हदवपिा चहाहाण (बागलाण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िर ी बी.डी.डी. चा ीतील गत २० िषांपासून न े पोलीस कमइमचारी तसेच सेिाननितृ्त 
कमइमचारी राेत हेेत त्याींयाया नािे ेस्तातींरीत करण्याबाबत त्याींयाया सींघ्नेने मा.मुख्यमींरी, 
प्रधान सधचि, गृे ननमाइमच ि प्रधान सधचि, गृे  विभाग तसेच पोलीस हयुतात मुींबई याींयायाकड े
मागील ५ िषाइमपासून मागची करीत असून तसेच याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीमाे इम त लेखी 
ननिेरनेी िरली हेेत, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेअद्यापपयतं कोचतीेी कायइमिाेी केलेली नाेी, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
(३) असल्यास, सेिाननितृ्त पोलीस कमइमचारी याींयाया नािे ननिासस्थान रेण्याबाबत शासनान े
कोचता ननचइमय घेतला हेे ि तद्नुसार अद्यापयतं कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) बी.डी.डी. चा ीयाया पुनविइमकासासाकी 
पारतेयाया सींरभाइमत ि ्तर विषयाबाबत मा.मुख्यमींरी याींयाया अध्यक्षतेखाली िरनाींक 
२९/०१/२०१८ रोनी बैकक सींपन्न झाली. सरर बैककीत “बी.डी.डी. चा ीयाया नशमनीिर गृे  
विभागायाया ताब्यात असलेल्या ि पोलीस ननिासस्थान े म्ेचून वितरीत करण्यात हलेल्या 
सुमारे २९०० गाळ्याींबाबत” या मुद्याबाबत “बी.डी.डी. चा  पुनविइमकास प्रकल्पात म्ेाडान े
हिश्यक सींक्रमच गा े गृे  विभागास ेस्ताींतरीत करािे ि गृे  विभागाने बी.डी.डी. चा ीतील 
गा े ररतात करुन म्ेाडायाया ताब्यात पुनविइमकासासाकी द्यािते. पुनविइमकास पुचइम झाल्यानींतर 
म्ेाडाने पुनिइमशसत गा े (पोलीसाींयाया सेिासरननका ्तके) गृे  विभागास ेस्ताींतरीत करािे ि 
गृे  विभागाते को  पुनिइमसन गाळ्याींचे वितरच करण्यात यािे. पुनिइमसन गा े वितरीत करचे 
प्रकरची गृे  विभागाने ननयमािली/ पारतेच े ननकष नन्श्चत करािेत” असा ननचइमय घेण्यात 
हला हेे. 

___________ 
  

न्हावाशेवा (जज.रायगड) येथील भारत मुांबई िां टेनर टशमानल  
प्रिल्पग्रस्ताांवर होत असलेला अन्याय 

  

(२३)  ११६६३० (३०-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) न्ेािाशेिा (्न.रायगड) येथील नेएनपी्ी, शसींगापूर पो इ्मसाकी चौथे बींरर म्ेचून ओ खल्या 
नाचा-या भारत मुींबई कीं ्ेनर ्शमइमनलसाकी (बीएमसी्ी) ज्या शेतक-याींयाया नशमनी सींपािरत 
करण्यात हल्या ते शेतकरी भूशमेीन झाल्यान ेि त्याींचा शेती हणच मासेमारी ेे उत्पन्नाच े
साधन नष् झाल्याम ेु उररननिाइेम ासाकी त्याींना ककीं िा त्याींयाया कु्ुींबातील व्य्तातला प्रकल्पात 
रोनगार रेण्याचा ननचइमय नेएनपी्ी, शसींगापूर पो इ्म, बीएमसी्ी कीं पनी व्यिस्थापन ि 
प्रकल्पग्रस्त याींयायात झालेला असताींनाेी त्याींना डािलण्यात येऊन माेे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा 
त्या ररम्यान समुारे २० परप्राींतीयाींची भरती करण्यात हली, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, िषइमभरापुिीेी याच बींररात १६५ परप्राींतीयाींची भरती करण्यात हली ेोती, ेे ेी 
खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, त्याम ेु प्रकल्पग्रस्ताींची े सिचूक करण्यात हल्याने स्थाननक प्रकल्पग्रस्ताींनी 
हींरोलन सुरु केले हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरची शासनाने चौकशी केली हेे काय, चौकशीत काय हढ ून हले ि 
तद्नुसार शासनान े प्रकल्पग्रस्ताींिर अन्याय ेोऊ नये ि त्याींना नोक-या शम ाव्यात याबाबत 
कोचती  ननचइमयात्मक कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) ि (२) ेे खरे नाेी. 
      निाेरलाल नेेरु बींरर विश्िस्त ेे मोके बींरर असून ते कें द्र शासनायाया शमननस्ट्री ऑे  
शशवपींग याींयाया अखत्यारीत येते.  नेएनपी्ीन े िरलेल्या मािेतीनुसार मागील िषइमभरात 
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बीएमसी्ीपीएल कीं पनीन े ननयुतात केलेल्या एकूच १६५ उमेरिाराींपकैी ८० ्ताके उमेरिार ेे 
प्रकल्पग्रस्त/स्थाननक हेेत. उिइमररत ्तर प्रामुख्याने कायइमकारी ि व्यिस्थापन सींिगाइमतील 
हेेत. 
(३) ेोय. 
(४) नेएनपी्ीन ेगरनू प्रकल्पग्रस्त व्यतातीींना न्याय रेण्यासाकी तसेच प्रकल्पग्रस्ताींयाया भरती 
प्रकक्रया अधधक पाररशइमकररत्या पार पाडण्यासाकी नोकर भरतीच े तीन प्रकारयाया याद्याींमध्ये 
िगीकरच केले असून त्याप्रमाचे प्राधान्याने प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत सामािून घेण्याची तरतुर 
करण्यात हली हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

राज्य लोिसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीके्षत २०० हून अधधि बनावट उमेदवाराच्या 
माध्यमातून पास होऊन शासिीय सेवेत दाखल झाल्याबाबत 

  

(२४)  ११७१२० (३०-०७-२०१८).   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य लोकसेिा हयोगायाया (एमपीएससी) परीके्षत, यींरा २०० ेून अधधक बनाि् 
उमेरिाराींयाया माध्यमातून पास ेोऊन, शासकीय सेिेत राखल झाल्याची बाब माेे माचइम २०१८ 
मध्ये िा त्या ररम्यान ननरशइमनास हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सररेू मेाराषट्र लोकसेिा हयोगायाया (एमपीएससी) परीके्षत  बनाि् विद्याथी 
बसविण्याची मोकी साख ी असनू, सन २०१५-१६ पासून ते अद्यापपयतं बनाि् उमेरिार 
बसिून एक ेनारेून अधधक मलेु शासकीय सेिेत भरती झाल्यामु े, ेुशार मुलाींिर अन्याय 
झाल्याची ि ेोत असल्याची बाब ननरशइमनास हली हेे, ेे ेी खरे हेे काय,  
(३) असल्यास, उतात प्रकरचाची राज्य शासनाने सखोल चौकशी केली हेे काय, त्यानसुार 
एमपीएससी परीके्षत बनाि् विद्याथी बसविचारी साख ी उद्ध्िस्त करण्यायाया दृष्ीन,े  
शासनाते को  कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१८) : (१) ि (२) सरर प्रकरचाचा तपास पोलीस अधीक्षक, 
राज्य गुन्ेे अन्िेषच विभाग याींच ेमाे इम त करण्यात येत असून हनपािेतो करण्यात हलेल्या 
तपासात मेाराषट्र लोकसेिा हयोगाने हयो्नत केलेल्या तीन स्पधाइम परीके्षत एकूच तीन डमी 
उमेरिार बसविल्याच े सकृतरशइमनी ननरशइमनास हले हेे. तसेच, लोकसेिा हयोगायाया 
परीके्षव्यनतरीतात शासनायाया विविध हस्थापना मधील सन २००७ ते २०१५ या कालािधीत 
घेण्यात हलेल्या िगइम ३ ि िगइम ४ याया स्पधाइम परीक्षाींमध्ये डमी उमेरिार बसिुन गैरमागाइमचा 
अिलींब करुन शासकीय सेिेत प्रिेश शम विला असल्याबाबत एकूच ७० ते ७५ प्रकरचे 
सकृतरशइमनी ननरशइमनास हले हेेत. 
(३) ेोय. 
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      उतात प्रकरची प्राप्त के याइमरीिरुन पोलीस स््ेशन, माींडिी ्न. नाींरेड येथे गु.र.नीं. 
२७/२०१६ भा.रीं.वि. १६७, १७१, १९३, १९७, १९८, २०१, २०३, २१३, २१४, २१८, २२१, ४२०,४१९, 
४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ अन्िये गुन्ेा राखल हेे.  सरर गुन््यात डमी उमेरिार, 
शासकीय सेिेत राखल झालेले म ु उमेरिार ि शासकीय अधधकारी कमइमचारी अस ेएकूच ३५ 
हरोपीींना अ्क करण्यात हलेली हेे. त्यापैकी हनपाितेो २४ हरोपीींविरुध्र १ म ू ि ४ 
पुरिची रोषारोपपर राखल करण्यात हलेले हेेत. सरर गुन््याचा अधधक तापास े ौनरारी 
प्रकक्रया सींिेता कलम १७३ (८) अन्िये सुरु हेे.  
(४) विलींब झालेला नाेी. 

___________ 
  
नागपूर शहरातील आसी प्लास्टो हायवस्थापनािडुन िामगाराांची वपळवणूि होत असल्याबाबत 

  

(२५)  ११७१९९ (२६-०७-२०१८).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शेरातील हसी प्लास््ो व्यिस्थापनाकडुन कामगाराींना ककमान िेतन, मध्याींत 
विश्ाींती सुट्टी न रेता वप िचूक करत असल्याची बाब माेे म,े २०१८ मध्ये िा त्या ररम्यान 
ननरशइमनास हली हेे,  ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, कमइमचाऱ्याींनी पूिइम नागपूरातील पाण्यायाया ्ाकीिर चढुन हींरोलन केले हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, व्यिस्थापनाकडून  कमइमचाऱ्याींना धमकाविले नात असनू कामगार विभागाचे 
अधधकारी व्यिस्थापनाशी सींगनमत करुन कामगाराींना ककमान िेतन रेण्यापासनू  ि ्तर 
सुविधाींपासून िींधचत केिीत हेेत,  ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली हेे काय, त्यात काय हढ ून हले ि 
तद्नुसार सींबींधीत रोषीींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच कामगाराींना न्याय शम िून रेण्याबाबत 
शासनाने कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (११-०९-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी, 
     याबाबत कोचतीेी तक्रार कामगार हयुतात कायाइमलयास प्राप्त झालेली नाेी. 
(२) खरे हेे. 
     िर.१८/०५/२०१८ रोनी कीं पनीतील काेी कामगार िधइममान नगर, नागपूर येथील पाण्यायाया 
्ाकीिर चढून हींरोलन करीत ेोते.  परींत,ु या हींरोलनाबाबत कीं पनी ककीं िा कामगार 
कायाइमलयास कामगाराींनी/कामगार सींघ्नेन े ननिेरन ककीं िा सूचना िरलेली नाेी.  तथापी, 
िरनाींक १८/०५/२०१८ रोनी पाण्यायाया ्ाकीिर चढून हींरोलन केलेल्या ३९ कामगाराींिर 
पोलीसाींनी गुन्ेे राखल केले हेेत.   
(३) ेे खरे नाेी. 
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     िर.०१.०४.२०१५ याया िेतन करारानुसार कामगाराींना ककमान रु.९५००/- ि कमाल 
रु.११,५००/- िेतन शम त हेे.  याशशिाय कीं रा्ी कामगाराींना ‘‘प्लास््ीक’’  या ककमान िेतन 
अधधननयम, १९४८ मधील अनुसूधचत उद्योगाचे ननधाइमररत ककमान िेतन रराने िेतन शम त 
हेे. 
(४) मेाराषट्र ननरल कामगार युननयनन े िरनाींक १७/०८/२०१७ रोनी कामगाराींच े िेतनात 
रु.६००/- प्रनतमाे िाढ करािी, असे प्रकरच कामगार हयुतात कायाइमलयात राखल केले हेे. 
सरर प्रकरचात औद्योधगक वििार अधधननयम, १९४७ चे कलम २-के अींतगइमत समे् कायइमिाेी 
सुरु हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहर व पररसरात आयपीएल कििेट सामन्याांवर  
चालणाऱ्या बेटीांग हायवसाय िरणाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२६)  ११७३१९ (३०-०७-२०१८).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचप ूच (्न.रत्नाधगरी) शेरातील मापारी मोेल्ला येथे हयपीएल कक्रके् सामन्याींिर 
चालचाऱ्या अिैध बे्ीींग व्यिसायािर धाड ्ाकून स्थाननक गुन्ेे अन्िेषच शाखेन ेरोन नचाींिर 
कारिाई केली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, धचप ूच शेर ि पररसरात अशाप्रकारे अनेक िककाची अनके िषांपासून अिैध 
बे्ीींग सुरू असून त्याींयायािर कोचतीेी कारिाई करण्यात येत नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, सररेू िककाची अिैध बे्ीींग व्यिसाय करचाऱ्याींिर कारिाई न ेोण्यामागची 
कारचे काय हेेत, 
(४) असल्यास, अिैध बे्ीींग व्यिसाय रोखण्यासाकी शासनान े कोचती कायइमिाेी केली िा 
करण्यात येत हेे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे.  
सरर प्रकरची २ हरोपीींविरूद्ध धचप ूच पोलीस काचे येथे गु.र.नीं. ९७/२०१८ मेाराषट्र नुगार 
कायरा कलम ४,५ प्रमाचे गुन्ेा राखल करण्यात हला असून गुन्ेा तपासािर हेे.  
(२), (३) ि (४) ेे खरे नाेी.  
 अिैध बे्ीींग व्यिसाय रोखण्यासाकी गुप्त माेीतगाराींकडून माेीती काढून त्याींचेिर कायरेशीर 
कारिाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी.   
  

___________ 
  



वि.स. ४९२ (23) 

माझगाव (मुांबई) मधील सेंट पीटसा हायस्िूल येथील एिा ४ वषीय अल्पवीयन मुलीवर 
शाळेतील महहला शशपायानेच अत्याचार िेल्याची घटना 

  

(२७)  ११७५६१ (३०-०७-२०१८).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझगाि (मुींबई) येथील सें् पी्सइम ेायस्कूल माझगाि येथील एका ४ िषीय अल्पियीन 
मुलीिर शा ेतील मिेला शशपायानेच अत्याचार केल्याची गींभीर बाब िरनाींक २४ एवप्रल, २०१८ 
रोनी िा त्या सुमारास उघड झाली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरची शासनाने चौकशी केली हेे काय, त्यात काय हढ ून हले ि 
तद्नुसार सींबींधधत रोषी मिेला शशपायास पोलीसाींनी अ्क करुन नतयायाविरुध्र कोचती 
कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) के याइमरीन ेिरलेल्या तक्रारीनुसार िरनाींक २३/०४/२०१८ रोनी भायख ा पोलीस काचे वि.स्था. 
गुन्ेा र्न. क्र. ५९/ १८ कलम ४, ६, १० पॅातासो ॲता् अन्िये गुन्ेा राखल करण्यात हलेला 
हेे. त्यानुसार हरोपी मिेलेस  त्याच िरिशी अ्क करण्यात हली. सद्य्स्थतीत 
गुन््याचा तपास पूचइम करून हरोपीविरूध्र मा. सर न्यायालयात रोषारोपपर राखल करण्यात 
हले हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

नाशशि जजल्हा प्रशासनान ेनाशशि शहरातील सतेू िायाालय बांद िेल्याबाबत 
  

(२८)  ११८२८० (३०-०७-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक ्नल्ेा प्रशासनान ेनाशशक शेरातील सेत ूकायाइमलय माेे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा 
त्या ररम्यान बींर केले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सरर सेत ू कायाइमलय बींर केल्यामु े ्नल््यातील विद्यार्थयांना तसेच 
नागररकाींना विविध राखले शम ण्यास अडचच ननमाइमच झाली असून त्याींची गैरसोय ेोत 
हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, सरर सेतू कायाइमलय बींर करण्याची कारचे काय हेेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करून सरर सेतू कायाइमलय सुरु करण्याबाबत कोचती 
कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे नाेी. 
(३) नाशशक शेर सेतू कें द्र ि नाशशक तेशसल ग्रामीच सेतू कें द्राबाबत गींभीर स्िरूपायाया 
तक्रारी प्राप्त झाल्याने ि ननविरा ि कायाइमरींभ हरेशातील कोचत्याेी अ्ी ि शतींच ेपालन न 
केल्यान े तसेच सेत ू चालकाींचे सेतूयाया कामकानािर कोचतेेी ननयींरच नसल्याच े हढ ून 
हल्याने सररचे सतेू कें द्र बींर करण्यात हले हेेत. 
(४) सेतू बींर करण्यायाया ननचइमयाविरुध्र गुनरात ्न्े ो्ेक शल. अेमराबार या सतेू सींस्थेन े
मा.उयाच न्यायालय मुींबई येथ ेरर् याधचका क्र. ३५६५/२०१८ राखल केली ेोती ज्याचा ननकाल 
िरनाींक ०९.०४.२०१८ रोनी झालेला असून उयाच न्यायालयायाया हरेशाप्रमाचे िा्ाघा्ी सबींधधत 
सेतू सींस्थसेोबत सुरू हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

ससाणी (ता.घाटांजी, जज.यवतमाळ) येथे बोगस बीटी बबयाणे आढळल्याबाबत 
  

(२९)  ११९५७६ (३०-०७-२०१८).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससाची (ता.घा ी्ंनी, ्न.यितमा ) गािातील एका व्यतातीयाया घरात हर.हर.शसकीं रर, 
हर.हर.प्रान्सी, सुपर गाडइम ेायब्रीड कॉ्न शसड्स या कीं पनीयाया बोगस बी्ी बबयाचाींयाया 
एकूच १४ बॅग माेे एवप्रल २०१८ मध्ये िा त्या ररम्यान सापडल्या, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उतात प्रकरची पोलीसाींनी सींबींधधत कीं पनीयाया मालकास अ्क केली हेे काय, 
(३)  असल्यास, उतात प्रकरची शासनाने चौकशी करून त्यानुषींगान ेपुढे कोचती कारिाई केली 
िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) िरनाींक १५ मे २०१८ रोनी मौना ससाची ता.घा ी्ंनी, ्न.यितमा  येथे एका व्यतातीयाया 
घरात बोगस बब्ी बबयाण्याींचे हर.हर. शसकीं रर, हर. हर. प्रान्सी, सुपर गाडइम ेायब्रीड कॉ्न 
शसड्स च े१४ पोत ेि त्यात प्रत्येकी ४५० गॅ्रम याया एकूच ७०० बगॅ्स सापडल्या हेेत. सरर 
व्यतातीस िरनाींक १६/५/२०१८ रोनी अ्क करण्यात हली हेे. 
(३) सरर प्रकरची पो.स््े.घाीं्नी येथे गु. र. क्र.१९८/१८, कलम ४२०, ४६३, ४६५, ४६८, ४७१, 
३४ भारींवि से कलम ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ कापसू बबयाचे अधधननयम से कलम 
१० विनापरिाना कापुस बबयाचे साकिचुक ि विक्री अधधननयम से कलम ७ ्निनािश्यक 
िस्तु अधधननयम से कलम १५ पयाइमिरच सींरक्षच अधधननयम प्रमाचे गुन्ेा राखल करण्यात 
हला हेे. गुन््याचा तपास सुरु हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
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धाटाव औद्योधगि के्षत्रातील (ता.रोहा, जज.रायगड) मे.दानशमांद ऑरगॅतनि प्रा.शल.या िां पनी 
हायवस्थापनान े१९ िामगाराांना नोिरीवरून िाढल्याबाबत 

  

(३०)  १२००४६ (२६-०७-२०१८).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धा्ाि (ता.रोेा, ्न.रायगड) औद्योधगक के्षरातील म.ेरानशमींर ऑरगॅननक प्रा.शल.या 
कीं पनी व्यिस्थापनाने १९ कामगाराींना माेे एवप्रल २०१८ मध्ये िा त्या ररम्यान  कोचतीेी 
लेखी नो्ीस न रेता नोकरीिरून काढले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सरर कीं पनीत एकूच ३३ कायमस्िरूपी कामगार ि बाकी कीं रा्ी कामगार काम 
करत असून कीं पनी व्यिस्थापनाने १९ कायमस्िरूपी कामगाराींना तडकाे डकी काढून 
्ाकाल्याने त्याींयाया कु्ुींबबयाींिर उपासमारीची िे  हली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, शासन म.ेरानशमींर ऑरगॅननक प्रा.शल.यासारख्या कीं पन्याींयाया हडमुठ्या 
धोरचाींबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) तसेच, सींबींधधत १९ कामगाराींना पूिइमित कीं पनी हस्थापनेत साशमल करून घेण्याबाबत 
शासनाने कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (११-०९-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) धा्ाि औद्योधगक 
के्षरातील (ता.रोेा, ्न.रायगड) मे.रानशमींर ऑरगॅननक प्रा.शल. या कीं पनीने िरनाींक 
२५/०४/२०१८ रोनी औद्योधगक वििार अधधननयम,१९४७ याया कलम २५ (एे ) (ए) नसुार १९ 
कामगाराींची कपात केली ेोती. 
     या सींरभाइमत कामगार उप हयुतात कायाइमलयात िरनाींक १५/०५/२०१८ ि िरनाींक 
२२/०५/२०१८ रोनी बैककीच े हयोनन करण्यात हले ेोते. त्याअनुषींगान े व्यिस्थापन ि 
कामगार सींघ्ना याींयायामध्ये िरनाींक २५/०५/२०१८ रोनी करार ेोऊन, सरर कपात केलेल्या १९ 
कामगाराींना कामािर घेण्यात हले हेे 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

वपांपळवाडी (ता.िजात, जज.अहमदनगर) येथील शाळेतील ववद्याथ्यााला  
शशक्षिाने िेलेली अमानुष मारहाण 

  

(३१)  १२०७८२ (३०-०७-२०१८).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वपींप िाडी (ता.कनइमत, ्न.अेमरनगर) येधथल कु.रोेीत रत्तारय नीं्नरे या ८ िषाइमयाया 
विद्यार्थयाइमला शशक्षकाींनी गणचत चुकल्यान े तोंडात लाकडी छडी कोंबल्याची घ्ना िरनाींक १३ 
एवप्रल, २०१८  रोनी िा त्यासुमारास  ननरशइमनास हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत मलुायाया हईन ेपोलीस काण्यात तक्रार िरली हेे, ेे ेी खरे हेे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरची चौकशी केली हेे काय, चौकशीत काय हढ ुन हले ि तद्नुसार 
रोषीिर कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) के याइमरी याींयाया ्यत्ता २ री मध्ये 
शशकचाऱ्या ८ िषाइमयाया मलुायाया तोंडात ्नल्ेा पररषर प्राथशमक  शा ा, वपींप िाडी 
(ता.कनइमत,्न.अेमरनगर) येधथल िगइमशशक्षकाने गणचत चकुल्याने तोंडात लाकडी छडी 
कोंबल्यायाया तसेच सरर प्रकार घरी साींधगतला तर हचखी मारीन असा रम िरल्यायाया 
के याइमरीिरून कनइमत पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.१०१/२०१८ भा.रीं.वि.कलम ३२६, ३२४, ५०६, 
प्रमाचे िर.११/०४/२०१८ रोनी गुन्ेा राखल करण्यात हलेला हेे.  
     हरोपी शशक्षकास मा.न्यायालयाने अ्कपूिइम नाशमन मींनरू केल्याने सरर हरोपीस 
नॉशमनल अ्क करून त्यास मा.न्यायालयाच ेहरेशास अधधन राेून नाशमनािर मुतात केले 
हेे. सरर गुन््याचा तपास पुचइम करून मा. न्यायालयात रोषारोपपर राखल करण्यात हले 
असून प्रकरच न्यायप्रविष् हेे. हरोपी विरूध्र राखल गुन््याबाबत पींचायत सशमती कनइमत 
याींना क विण्यात हले असनू शशक्षच विभाग, ्नल्ेा पररषर, अेमरनगर याींनी 
िर.१३.०४.२०१८ रोनी हरोपीिर ननलींबनाची कारिाई केलेली हेे. 
(४) विलींब झालेला नाेी. 

___________ 
  

देवखेड (ता.शसांदखेडराजा, जज.िोल्हापूर) येथील अवैध दारू वविी बांद िरण्याबाबत 
  

(३२)  १२१०६४ (२५-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेिखेड (ता.शसींरखेडराना, ्न.कोल्ेापूर) येथील अिैध रारू विक्री बींर करण्यात यािी, अशी 
मागची ककनगािराना पोलीस स्थानकाींत माेे मे, २०१८ मध्ये िा त्या ररम्यान करण्यात 
हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या मागचीनुसार पोलीस प्रशासनान ेअद्यापपयतं कोचती कारिाई केली िा 
करण्यात येत हेे, 
(३) असल्यास, केलेल्या कारिाईच ेस्िरूप काय हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) :१) ेोय, ेे खरे हेे तथावप िरनाींक १६/०४/२०१८ रोनी 
ननिेरन प्राप्त झाले हेे. 
(२) ि (३) सरर प्रकरची एवप्रल २०१८ मध्ये रोन हरोपीींना अ्क करण्यात हली असनू 
त्याींयायाकडून मुदे्दमाल नप्त करण्यात हला हेे. एका हरोपीविरुध्र अप. क्र.८६/१८ कलम 
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६५ (ई) म.रा.का. प्रमाचे गुन्ेा राखल करण्यात हला असून गुन्ेा न्यायप्रविषक हेे. रसुऱ्या 
हरोपीविरुध्र अप.क्र.८७/१८ ि अप.क्र.१५४/१८ कलम ६५ (ई) म.रा.का अन्िये गुन्ेा राखल 
असून गुन्ेा तपासािर हेे.  सरर हरोपी विरुध्र प्रनतबींधक कारिाई करण्यात हलेली हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

देऊळगावराजा (जज.बुलढाणा) उपववभागामध्ये अवैध दारुची वाहतूि होत असल्याबाबत 
  

(३३)  १२१०७० (२५-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेऊ गािराना (्न.बुलढाचा) उपविभागामध्ये अींढेरा ेद्दीत अिैध रारू ि एक रचुाकी 
उपविभागीय पोलीस अधधकारी (एसडीपीओ) याया पथकायाया कारिाईत िरनाींक २ म,े २०१८ 
रोनी िा त्या सुमारास नप्त करण्यात हली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरची ककती नचाींना अ्क करण्यात हली हेे ि त्याींचेिर कोचत्या 
कलमान्िये कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) असल्यास, केलेल्या कारिाईच ेस्िरूप काय हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१८) : (१) बुलढाचा ्नल््यातील उपविभाग रेऊ गाींिराना 
अींतगइमत पो.स््े. अींढेरा खुरइम े ा्ा येथे िरनाींक १४/०५/२०१८ रोनी गुप्त मािेतीयाया हधारे ४ 
हरोपीींना पोलीसाींनी ताब्यात घेिनू त्याींयायाकडून १६,८०० रुपयाचा मुदे्दमाल ि एक ी्ंडीका कार 
नप्त केली हेे.  
(२) ि (३) चार हरोपीींना अ्क करुन त्याींच े विरुध्र गु.र.क्र. १३७/१८, मुींबई रारुबींरी 
अधधननमय कलम ६५, ८० प्रमाचे गुन्ेा राखल करण्यात हला. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  
हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील पट्टणिोडोली येथील तलाठी आणण गावचावडीतील 

अनधधिृत उमेदवार याांनी खत खरेदी िरण्यासाठी बनावट सातबारा उतारा तयार िेल्याबाबत 
  

(३४)  १२१२१९ (२५-०७-२०१८).   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेातकचींगले (्न.कोल्ेापूर) तालुतायातील पट्टचकोडोली येथील तलाकी श्ी.घा्गे हणच 
गािचािडीतील अनधधकृत उमेरिार श्ी.विनयानींर मोरे याींनी खत खरेरी  करण्यासाकी खो्ा 
सात-बारा उतारा तयार करून शतेकरी असल्याचा राखला िरल्या प्रकरची माेे माचइम, २०१८ 
मध्ये िा त्या ररम्यान त्याींचेिर े ौनरारी गुन्ेा राखल करण्यात हला हेे, ेे खरे हेे 
काय, 
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(२) असल्यास, त्याींचेिर कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) असल्यास, केलेल्या कारिाईच ेस्िरूप काय हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
    ेातकचींगले (्न.कोल्ेापूर) तालुतायातील पट्टचकोडोली येथील तलाकी हणच 
गािचािडीतील अनधधकृत उमेरिार याींनी खत खरेरी  करण्यासाकी खो्ा सात-बारा उतारा 
तयार करून शेतकरी असल्याचा राखला िरल्या प्रकरची गुन्ेा अगर तक्रार राखल नाेी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
(४) विलींब झालेला नाेी. 

___________ 
  

जामखेड (जज.अहमदनगर) येथ ेएिाच िुटुांबाांतील दोघा बांधूची झालेली हत्या 
  

(३५)  १२१३४७ (३०-०७-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामखेड (्न.अेमरनगर) येथे एकाच कु्ुींबाींतील रोघा बींधूींची वपस्तूलने गोळ्या झाडून 
ेत्या केल्याने तथेील मिेलाींनी न्याय शम ण्याबाबत नामखेड पोलीस स््ेशनिर िरनाींक  ३० 
एवप्रल, २०१८ रोनी िा त्यासुमारास मोचाइम काढला ेोता, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली हेे काय, चौकशीत काय हढ ून हले ि 
तद्नुसार  शासनान ेपुढे कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) सरर प्रकरची नामखेड पोलीस स््ेशन येथ ेगु.र.नीं. ७५/२०१८ भा.रीं.वि. कलम ३०२, १२० 
(ब), १४३, १४७, १४८, १४९ से हमइम ॲता् ३/२५, २७ अन्िये िर.२९/०४/२०१८ रोनी एकुच १४ 
हरोपीींविरुध्र  गुन्ेा राखल करण्यात हला.   
     सरर गुन््यात  ८ हरोपीींना अ्क करण्यात हली हेे ि १ विधी सींघषइम बालकास 
मा.प्रधान न्यायरींडाधधकारी, बाल न्याय मींड , अेमरनगर याींचे समक्ष ेनर केले हेे. 
उिइमरीत े रार हरोपीींचा शोध घेण्यात येत हेे. हरोपीींविरूध्र मा.न्यायालयात रोषारोपपर 
राखल करण्यात हले असून सरर प्रकरच न्यायप्रविष् हेे. 
(३) विलींब झालेला नाेी.  

___________ 
  

रेणापूर (जज.लातूर ) येथील श्रीराम मांहदरातील मूती चोरीस गेल्याबाबत 
  

(३६)  १२१३७७ (२६-०७-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी) :    सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रेचापूर (्न.लातूर) येथील श्ीराम मींिररातील मूती चोरीचा तपास अद्यापेी पूचइम झालेला 
नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सरर तपास  करण्याबाबत ि हरोपीींना अ्क करण्याबाबत शासन स्तरािर 
कोचती कायइमिाेी करण्यात हली  िा येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१८) : (१)  ेोय, ेे खरे हेे. 
(२)  िर.२४/०१/२०१८ रोनी मींिररायाया गाभाऱ्यातील पींचधातुची श्ीकृषचाची मुती, पद्मािती रेिी, 
लक्ष्मी रेिीची मुती, तसेच ्तर रेिायाया ६ मुती अशा एकुच ५२,७५०/- रुपये ककीं मतीयाया मुती 
अज्ञात चोरट्याींनी चोरुन नेल्याबाबत प्राप्त के याइमरीिरुन रेचापूर पोलीस स््ेशन येथ े
िर.२४/०१/२०१८ रोनी गु.र.नीं. २७/२०१८ भा.रीं.वि. कलम ३८० प्रमाचे गुन्ेा राखल करण्यात 
हला हेे. 
   सरर गुन््यायाया तपासात घ्नास्थ ाचा पींचनामा करुन १९ साक्षीरार तपासण्यात हले 
हेेत. श्िानपथक, अींगुलीमुद्रा तज्ञ याींयाया मरतीने तपास करण्यात हला हेे. तसेच, 
सींशयीताींयाया घरझडत्या घेण्यात हल्या हेेत. तसचे भाींड्याचे रकुानरार, सोनार ि भींगार 
विकक्रते याींयायाकड े तपास करण्यात हला हेे. सरर गुन््यायाया तपासासाकी खास पथक 
नेमण्यात हले असून गोपनीय बातमीरार नमेण्यात हले हेेत. सरर गुन््याचा तपास चाल ु
हेे. 
(३) विलींब झालेला नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील सवा शासिीय ववभागात अनेि वषाापासून िायारत असलेल्या 
िां त्राटी िमाचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 

  

(३७)  १२१४१० (२५-०७-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड 
(धारावी), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिइम शासकीय विभागात अनेक िषाइमपासून कायइमरत असलेल्या कीं रा्ी 
कमइमचाऱ्याींनी िरनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोनी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींरी याींयाया ननिासस्थानी 
हींरोलन केले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या हींरोलनात हरोग्य विभागासे सिइमच राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, 
मेानगरपाशलका, नगरपाशलका, ्नल्ेापररषरा तसेच शासनायाया सिइम योननाींमधील कीं रा्ी 
कमइमचाऱ्याींनी सेभाग घेतला, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, कीं रा्ी कमइमचाऱ्याींयाया मागण्याींचे थोडतायात स्िरुप काय हेे, उतात 
मागण्याींयाया सींरभाइमत शासनाने ननचइमय घेतला हेे काय, 
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(४) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१८) : (१) ि (२) बृे न्मुींबई पोलीस हयुतातालयायाया 
अेिालानसुार मा. मुख्यमींरी मेोरय याींयाया शासकीय ननिासस्थानी िर. २३.०४.२०१८ िा 
त्यासुमारास राज्यातील शासकीय विभागात सेिारत असलेल्या कीं रा्ी कमइमचाऱ्याींनी कोचत्याेी 
प्रकारचे हींरोलन केलेले नाेी. 
     तथावप, मेाराषट्र कीं रा्ी कमइमचारी मेासींघ, याींनी िर. २३.०४.२०१८ रोनी राज्यातील 
कीं रा्ी कमइमचाऱ्याींयाया विविध मागण्याींकरीता हझार मैरान, मुींबई येथे धरचे हींरोलन केले 
ेोते, 
(३) ि (४) या धरच े हींरोलनाररम्यान हींरोलकाींनी शासन पररपरक, सामान्य प्रशासन 
विभाग, िर. ०९.०२.२०१८  रद्द करचे, समान कामासाकी समान िेतन, ररतात पराींिर कीं रा्ी 
कमइमचाऱ्याींचे समायोनन ्. मागण्या केल्या ेोत्या. 
     मा. सिोयाच न्यायालयायाया न्यायननचइमयानुसार करार/ कीं रा्ी तत्िािर ननमाइमच केलेल्या 
पराींिर नेमचूकाींबाबतयाया अ्ी ि शती हणच अशा पराींिर ननयुतात कमइमचाऱ्याींयाया सेिा 
ननयशमत न करण्याबाबत  शासन पररपरक, सामान्य प्रशासन विभाग, िर.०९.०२.२०१८ अन्िये 
सूचना ननगइमशमत करण्यात हल्या ेोत्या.  उतात शासन पररपरकाद्िारे िरलेल्या सचूनाींच े
पुनविइमलोकन ेोईपयतं सरर पररपरकातील सूचनाींना शासन पररपरक, सामान्य प्रशासन 
विभाग, िर. ०७.०३.२०१८ अन्िये स्थधगती रेण्यात हली हेे. 
     राज्यातील औद्योधगक प्रशशक्षच सींस्थामधील कीं रा्ी ननरेशकाींना तसेच अन्य प्रशासकीय 
विभागाींतगइमत कायइमरत कीं रा्ी परधारकाींना ननयशमत शासकीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
अ्यास करुन अेिाल सारर करण्याकरीता शासन ननचइमय, कौशल्य विकास ि उद्योनकता 
विभाग, िर. ०८.०५.२०१८ अन्िये मा. मींरी, कौशल्य विकास ि उद्योनकता याींयाया 
अध्यक्षतेखाली मींबरमींड  उपसशमती गकीत करण्यात हली हेे, 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
  

___________ 
  

राज्यातील आठ माहहती आयुक्ताांिड ेसुमारे ३६ हजार ८८६ अवपलाांची 
प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३८)  १२१६१६ (२५-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील हक मािेती हयुताताींकड े सुमारे ३६ ेनार ८८६ अवपलाींची प्रकरचे प्रलींबबत 
असल्याच ेमाेे म,े २०१८ मध्ये िा त्या ररम्यान ननरशइमनास हले हेे , ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, मािेती अधधकार कायद्यानसुार एखारी मािेती रेण्यास मािेती अधधका-याने 
असमथइमता रशइमविली , चुकीची मािेती िरली अथिा मािेती रेण्यास ्ा ा्ा  केली तर 



वि.स. ४९२ (31) 

मािेती हयतुाताींकड े रार मागता येत े यासाकी राज्यात हक िककाची मािेती हयुतात 
कायाइमलये हेेत, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, मािेती हयुताताींकडील प्रलींबबत अवपलाींची सींख्या गत तीन िषाइमत िाढली असुन 
नर प्रलींबबत प्रकरचे ननकाली काढली नाेीत तर मािेती अधधकाराचा ेेत ूसाध्य ेोचार नाेी 
तरी या प्रकरची शासनाने हिश्यक कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत  हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) :(१) ेोय. तथावप, राज्य मािेती हयोग, मुख्यालय ि 
अन्य खींडपीकाकड ेम,े २०१८ अखेर प्रत्यक्षात एकूच ३५,७५९ द्वितीय अपीले प्रलींबबत हेेत. 
(२) ेोय, राज्य शासनाने राज्य मािेती हयोगाच ेमुख्यालय मुींबई येथे स्थापन केले हेे. 
औरींगाबार नागपूर, पुचे, नाशशक, निी मुींबई ि अमरािती येथे मािेती हयोगाची 
विभागननेाय कायाइमलये स्थापन करण्यात हली असून बृे न्मुींबई  कररता हयोगाचे स्ितींर 
कायाइमलय स्थापन करण्यात हले हेे. 
(३) ि (४) मािेती अधधकार अधधननयमाबाबत ननतेमध्ये  नागतृी  झाली असल्याम ेु मोठ्या 
प्रमाचात द्वितीय अपीले राखल ेोत हेेत ेी िस्तु्स्थती हेे.  सन २०१४ पासून ररिषी 
अींरान े४१, ००० द्वितीय अपीले राखल ेोत हेेत. 
     राज्य मुख्य मािेती हयतुात ि अन्य राज्य मािेती हयतुात याींना मािेती अधधकार 
अधधननयमान्िये द्वितीय अवपलाींिर कायइमिाेी करण्यासींरभाइमत अधइमन्यानयक स्िरुपाचे अधधकार 
हेेत. 
     प्रलींबबत अवपलाींचा ननप्ारा करण्यासाकी मुख्यालयायाया स्तरािर विशेष मोेीम 
राबविण्यात हली ेोती.  
      राज्य मुख्य मािेती हयुतात याींनी सिइम खींडपीकाींना प्रलींबबत अवपलाींचा ननप्ारा 
नलरगतीने करण्याबाबत सचूना िरल्या हेेत. 
     राज्य मािेती हयुतात कायाइमलयात विविध कारचाींम ेु ररतात झालेली राज्य मािेती 
हयुताताींची परे भरण्यात येतात अथिा अन्य मािेती हयुताताींकड ेकायइमभार सोपविला नातो. 

___________ 
  

भाऊचा धक्िा ते माांडवा अशी सागरी मागे रो-रो सेवा सुरु िरणेबाबत 
  

(३९)  १२२१९० (२६-०७-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(वसई), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.अजय चौधरी 
(शशवडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रस्ते िाेतुकीिरील ताच कमी करण्यायाया दृष्ीन े न्य ु ेे री िाे इम  (भाऊचा धताका) त े
माींडिा बींरर (ता. अशलबाग, ्न. रायगड)) अशी माेे माचइम २०१८ पासून सुरु ेोचारी 
रो-रो सेिा अद्याप सुरु करण्यात हलेली नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या रो-रो सेिेकरीता माींडिा येथ े ्शमइमनल बाींधण्यायाया कामाची सद्यः्स्थती 
काय हेे ि ेे काम ककती कालािधीत पुचइम करण्यात येचार हेे, 
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(३) असल्यास, उतात प्रकरची शासनाने चौकशी केली हेे काय, त्यात काय हढ ून हले ि 
तद्नुसार पुढे कोचती कायइमिाेी करण्यात हली िा येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) माींडिा येथ े रो-रो नेट्टी, ्शमइमनल ्मारत ि ला्रोधक शभींतीचे काम भौनतकदृष्या पूचइम 
झाले हेे. 
(३) ि (४) न्यू ेे री व्ेाे इम  ते माींडिा या नलमागाइमिर रो-पॅतास नलिाेतूक सेिा चालविण्यासाकी 
मेाराषट्र मेरी्ाईम बोडाइमने ननविरा प्रकक्रयाद्िारे मे.प्रोव्ेीडेंशशयल मल््ी टे्रडीींग प्रा.शल. या 
कीं पनीची ऑपरे्र म्ेचून ननिड करुन त्याींना िरनाींक ६.१२.२०१७ रोनीयाया परान्िये ले्र 
ऑे  अिॉडइम िरले ेोते. परींत,ु सरर कीं पनी नलिाेतकुीसाकी सुयोग्य नलयान उपलब्ध करु न 
शकल्यान ेमेाराषट्र मेरी्ाईम बोडाइमने िरनाींक ३१.७.२०१८ रोनीयाया परान्िये त्याींच ेले्र ऑे  
अिॉडइम रद्द केले हेे. 
       त्यानींतर ऑपरे्रची ननिड करण्यासाकी नव्यान े ननविरा प्रकक्रया राबविण्यात हली. 
ननविरा सारर करण्यासाकी रोन िे ा मुरतिाढ रेऊनेी े तात एकच ननविरा प्राप्त झाल्यान े
सरर ननविरेचा ताींबरक रेकार िरनाींक ४.९.२०१८ रोनी उघडण्यात हला हेे. 

___________ 
  

सोलापूरसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवधै साविारीचे प्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(४०)  १२२४१५ (३०-०७-२०१८).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीसाींयाया ेोत असलेल्या रलुइमक्षामु े तसेच गाींभीयाइमने पािेले नात नसल्यामु े 
सोलापूरसे राज्यात मोठ्या प्रमाचात अिधै सािकारी े ोे ािली असून िसलुीचा तगारा 
लािला नात असल्यामु े राज्यात कनइम घेतलेल्या  शेतक-याींबरोबरच काेी धचरप् ननमाइमते 
तसेच काेी गरनू व्यताती याींयाया हत्मेत्या ेोत असल्याच ेमाेे मे, २०१८ मध्ये िा त्या 
ररम्यान ननरशइमनास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२)  असल्यास, सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाचात सुरु असलेली अिैध सािकारी ि त्याींचा कनइम 
िसुलीसाकी सतत लािण्यात  येत असलेला तगारा रोखण्याबाबत  ि त्याचप्रमाचे सुरु असलेला 
अिैध सािकारीिर पोलीसाींनी गाींभीयाइमन ेलक्ष द्यािे यासाकी शासनाने कोचती कायइमिाेी केली 
िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) :  (१) ेे अींशत: खरे हेे. राज्यातील सोलापूर शेर 
याींयाया कायइमके्षरात सन २०१८ मध्ये अिैध सािकारी सींरभाइमत ३ गुन्ेे हणच धचरप् ननमाइमता 
सींरभाइमत १ गुन्ेा असे एकूच ४ गुन्ेे राखल झालेले हेेत. तसचे राज्यामध्ये  अिैध सािकारी 
कायद्याींतगइमत एकूच राखल गुन्ेाींची ्ताकेिारी खालील प्रमाचे हेे :- 
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िषइम राखल गुन्ेे उघडकीस गुन्ेे ्ताकेिारी 
२०१४ ५१ ५१ १०० 
२०१५ ६९ ६८ ९८.५५ 
२०१६ १०२ १०१ ९९.०२ 
२०१७ १५२ १५१ ९९.३२ 
मे, २०१७ अखेर ४५ ४४ ९७.७८ 
मे, २०१८ अखेर ८५ ८५ १०० 
घट/वाढ +४० +४१ +२.२२ 

(२) अिैध सािकारी करचाऱ्याींविरुध्र शासनाने खालीलप्रमाचे उपाययोनना केल्या हेेत.:- 
  अ) सािकारीबाबत प्राथशमक कायइमिाेी करण्याबाबत ्नल्ेा उपननबींधक ि पोलीस यींरचा 
याींयायामध्ये माशसक बैकक घेण्यात येते. 
  ह) सािकारीयाया गुन््याींच ेसखोल ि पररपूचइम तपासाकररता स्ितींर सािकारी पथक कायइमरत 
असून, त्याद्िारे अनाइमची चौकशी ि गुन््याींचा तपास केला नातो. 
  ्) ्नल्ेा उपननबींधक याींना सािकारीच े प्रकरचाींमध्ये हिश्यक त े सींपूचइम सेकायइम केले 
नाते. 
  ई) ्नल्ेा उपननबींधकाींकडून सािकारी सींबींधात अेिाल प्राप्त झाल्यास तात्का  गुन्ेा 
नोंरिून पररपूचइम तपास केला नातो. 
  उ) हयुतातालय स्तरािर पोलीस हयतुात ते पोलीस ननररक्षक तसेच विविध शाखाींमध्ये 
अनेक व्ेॉट्सअप गु्रप तयार करण्यात हलेले हेेत. या माध्यमातनू रेखील सािकारी विरुध्र 
नननागतृी करण्यात येत हेे. 
  ऊ) सािकारी सींरभाइमत पॅम्पलें्द्िारे लोकाींमध्ये नननागतृीय करुन हव्ेान केले नाते. 
  ए) विविध बैककाींमध्ये सािकारी कायद्याबाबत लोकाींना मािेती रेऊन गैरकायरेशीर 
सािकारीकररता ्नल्ेा उपननबींधक ि पोलीसाींना सींपकइम  साधचेबाबतचे हव्ेान केले नात.े    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी.      

___________ 
  

ववडी िामगाराांना किमान वेतन देण्याबाबत 
  

(४१)  १२२९०६ (२६-०७-२०१८).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) राज्य शासनाने िरनाींक १० नोव् ेेंबर, २०१४ रोनी विडी कामगाराींना २१० रुपये प्रनतिरन 
ककमान िेतन रेण्याची पररपरक नारी केले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या पररपरकाला डािलून सुमारे ४ िषांनी त्याचा ेे रहढािा घेण्यासाकी 
शासनाकडून सशमती ननयुतात करण्यात हली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, या सशमतीचा अेिाल सारर करण्यासे सरर पररपरक रद्द न करता या 
पररपरकाींची प्रभािी अींमलबनािची करण्यासाकी शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली हेे िा येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०९-२०१८) : (१) ेे खरे हेे.  
     शासनान ेिरनाींक १० नोव् ेेंबर, २०१४ रोनी विडी कामगाराींना २१० रूपये प्रनतिरन ककमान 
िेतन रेण्याची अधधसूचना नारी केली हेे, 
(२) ेे खरे नाेी. 
     िर.१४.११.२०१४ रोनीची बबडी कामगाराींयाया ककमान िेतन पुनननइमधाइमरचाची अधधसूचना 
डािलण्यात हलेली नाेी. बबडी उद्योगातील मालक सींघ्नानी शासनाला िरलेल्या ननिेरनायाया 
अनुषींगाने िर.११.०५.२०१८ रोनीयाया शासन ननचइमयान्िये गकीत करण्यात हलेली सशमती 
पुन:ननधाइमररत केलेला ककमान िेतन रर नन्श्चतीची ि मालकिगाइमयाया अपेक्षाींचे तपासची करेल 
(३) सशमतीस अेिाल सारर करण्यासाकी ०३ मिेन्याचा कालािधी िरलेला हेे. तसेच 
िर.१४.११.२०१४ रोनीची बबडी कामगाराींयाया ककमान िेतन पुनननइमधाइमरचाची अधधसूचना रद्द 
करण्यात हलेली नसनू नतची अींमलबनािची चालू हेे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

जुना जालना रोड, देऊळगावराजा (जज.बुलढाणा) येथ ेएिा महहलेची 
बनावट दस्तऐवजाांहादारे िेलेली फसवणूि 

  

(४२)  १२२९१४ (३०-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नुना नालना रोड, रेऊ गािराना (्न.बुलढाचा) येथील सौ.शोभा रानेंद्र खेडकेर याींची खो्े 
रस्तऐिन तयार करून कागरपराप्रमाचे खरेरी करून िरलेल्या भखुींडाचा ताबा न रेता रसु-या 
नींबरचा भखुींडाचा ताबा रेऊन े सिचूक केलेल्या रोषीींिर कारिाई करचेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी िरनाींक २२ म,े २०१८ रोनी िा त्या समुारास मा. मुख्यमींरी, मेाराषट्र राज्य 
याींना लेखी ननिेरन िरले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेरनानुसार शासनाने चौकशी केली हेे काय, त्यात काय हढ ून हले 
ि तद्नुसार पुढे कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे, 
(२)  अनइमरार याींची तक्रार िरिाची स्िरुपाची असल्याचे पोलीस काचे सरर बानार याींयाया 
तपासात चौकशी अींती ननषपन्न झाल्यामु े तसे अनइमरार याींना क विण्यात हले असनू अनइम 
ननकाली काढला हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
  

___________ 
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जानवली (वािाडवाडी) (ता.िणिवली, जज.शसांधुदगुा) येथील खाजगी जशमनीवर  
एिा वविासिाने बिेायदेशीरपणे अततिमण िेल्याबाबत 

  

(४३)  १२३०४८ (३०-०७-२०१८).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नानिली (िाकाडिाडी) (ता.कचकिली, ्न.शसींधुरगुइम) येथील बािडकेर कु्ुींबबयाींयाया 
िडडलोपा्नइमत असलेल्या खानगी नमीन ग् क्र.७५६/अ, के्षर र.१०/९०, खात े क्र. १२५२ या 
नशमनीत श्ी.सभुाष श्ीधर भोसले या विकासकाने गुींडाींना ेाताशी धरुन नमीन मालकाींची 
परिानगी न घेता नेसीबीयाया सेाय्यान ेिकृ्षाींची तोड करुन रस्ता तयार करुन बींरीस्त व्रार 
लािले असल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी िरनाींक १६ माचइम, २०१८ रोनी िा त्या सुमारास 
मा.मुख्यमींरी याींयायाकड ेननिेरनाव्रारे केली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरची बािडकेर कु्ुींबबयाींनी कचकिली शेरातील पोलीस स्थाननकात ि 
पोलीस अधधक्षक, शसींधुरगुइम याींयायाकड ेगुींडाधगरीविरुध्र िरनाींक २३ ेे ब्रुिारी, २०१८ रोनी िा त्या 
सुमारास तक्रार केली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरची शासनाने चौकशी करून मा.लोकप्रनतननधी ि नशमन मालक याींयाया 
तक्रारीयाया अनुषींगान े िररषक पोलीस ननररक्षक ि शसींधुरगुइम ्नल्ेा पोलीस अधधक्षक याींनी  
विकासक ि त्याींयाया गुींडाविरुध्र कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे हेे. 
(३) तक्राररार याींयाया िरनाींक २३ ेे ब्रुिारी २०१८ याया तक्रारीनसुार हरोपी विरुध्र गुन्ेा 
र्न.नीं.६०/२०१८ भारींवि कलम ४४७, ४२७ अन्िये गुन्ेा राखल करण्यात हला हेे. गुन्ेा 
तपासािर हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

िेशव शशवणी शशवारात, दसुरबीड, (ता.शसांदखेडराजा, जज.बुलढाणा) येथे  
फसवणूि िरणाऱ्या टोळीला अटि िेल्याबाबत 

  

(४४)  १२३३१० (३०-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केशि शशिची शशिारात, रसुरबीड, (ता.शसींरखेडराना, ्न.बुलढाचा) येथे िनस्पती 
औषधीयाया सेाय्यान े चौप् रताकम करून रेतो अस े साींगून े सिचुक करचा-या ्ो ीला 
िरनाींक २३ माचइम, २०१८ रोनी  िा त्या सुमारास अ्क करण्यात हली हेे, ेे खरे हेे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याींचेिर कोचत्या कलमान्िये गुन्ेा राखल करण्यात हला हेे, 
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(३) असल्यास, त्याींचेिर कोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) असल्यास, या प्रकरचाची सद्यः्स्थती काय हेे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे.   
(२), (३) ि (४) सरर प्रकरची के याइमरीयाया तक्रारीिरून ७ हरोपीींविरूद्ध ककनगाींिराना , पोलीस 
स््ेशन येथे अप.क्र. ६६/१८ भारींवि कलम ४२०, ३४ अन्िये गुन्ेा राखल करून ७ हरोपीींना 
अ्क करण्यात हली असून गुन्ेा तपासािर हेे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाेी.  

___________ 
  

सेलू (जज.परभणी) येथील उप ववभागीय पोलीस अधधिारी िायाालयाच्या इमारतीबाबत 
  

(४५)  १२४०८४ (३०-०७-२०१८).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलू (्न.परभची) येथ ेउप विभागीय पोलीस अधधकारी कायाइमलय हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, कधीपासून हेे तसेच अद्यापपयतं कायाइमलयासाकी स्ितींर मालकीची 
्मारतीची ननशमइमती करण्यात हलेली नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, कायाइमलयासाकी निीन ्मारतीचे  बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोचती 
कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) उप विभागीय पोलीस अधधकारी कायाइमलय, सेलू येथ ेसन १९७४ पासून कायइमरत हेे. उप 
विभागीय पोलीस अधधकारी कायाइमलयायाया ्मारतीसाकी नमीन अधधगृे ीत केलेली हेे. 
(३) शासन ननचइमय िरनाींक ०२.०२.२००८ अन्िये सले-ूपरभची येथ े उपविभागीय पोलीस 
अधधकारी कायाइमलयायाया प्रशासकीय ्मारतीच े बाींधकाम करण्यासाकी रु.१५,९१,०००/-्तताया 
खचाइमयाया अींरानपरकास प्रशासकीय मान्यता रेण्यात हली. सन २००९ मध्ये मेाराषट्र राज्य 
पोलीस गृे ननमाइमच ि कल्याच मेामींड ाकडून रु.१२,००,०००/-्तके अनुरान प्राप्त झाले. सरर 
ननधीमध्ये कायाइमलयाच े बाींधकाम पूचइम झाले नाेी. तद्नींतर पोलीस अधीक्षक, परभची याींयाया 
२४.९८ लक्षयाया सुधारीत अींरानपरकास प्रशासकीय मान्यता रेण्यात हली हेे. सरर खचाइमच े
अींरान ेे सन २००८-०९ याया ररसूचीिर हधारीत ेोते. शासनाने अद्याित ररसूचीिर खचाइमचे 
अींरान सारर करण्यास पोलीस मेासींचालक याींना क विले असता सािइमनननक बाींधकाम 
विभागाने रु.१,३२,५९,४६६/- ्तकी रताकम हिश्यक असल्याच े क विले असून अींरानपरक 
अद्याप प्राप्त झालेले नसून त्याबाबत पाकपुरािा सुरु हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
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मौज ेमाळवांडी (ता. जज. बुलढाणा) येथे पडलेल्या दरोड्यातील मुख्य आरोपीांना पिडण्याबाबत 
  

(४६)  १२४३३५ (३०-०७-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौने मा िींडी (ता. ्न. बलुढाचा) येथ े िरनाींक २५ माचइम २०१८ रोनी िा त्या सुमारास 
ररोडा पडून चोराींनी सोन,े चाींरी ्.  सुमारे रुपये ११ लाख ककीं मतीचे ऐिन प विल्याच ेतसचे 
सिइम कु्ूींबातील सरस्याींना धाररार शस्रान ेमारेाच केल्यािरून स्थाननक लोकप्रनतननधी  याींनी 
केलेल्या ननिेरनािर मा. राज्यमींरी गृे  विभाग याींनी िरलेल्या हश्िासनानसुार मखु्य हरोपी 
माेे म,े २०१८ पयतं पकडण्यात हले नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, ररोडखेोराींपैकी मखु्य रोन हरोपी अद्यापपयतं पकडण्यात पोलीस प्रशासनाला 
अपयश हल्यामु े कु्ूींबातील सिइम सरस्याींनी स्थाननक लोकवप्रनतननधी ि शासनाकड े
हत्मेरन करण्याचा ्शारा िरला हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, मुख्य हरोपी पकडण्यासाकी शासनान ेअद्यापपयतं कोचती कायइमिाेी केली िा 
करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) स््ेशन रायपूर येथे िरनाींक २५/३/२०१८ रोनी के याइमरी 
श्ी.रानु मधकुर कि कर, िय ३६ िषइम व्यिसाय सोनार, रा.मा िींडी, ता.्न. बलुढाचा याींनी 
मा िींडी पो. स््े. येथे त्याींयाया घरात िरनाींक २५/३/२०१८ याया रारी ३.३० िानता ७ ते ८ 
अनो खी २५ ते ३० ियोग्ातील ्समाींनी तोडून घरात प्रिेश करुन घरातील के याइमरीच े
कु्ुींबातील सरस्याींना काकीन े नबरीने मारेाच करुन ि चाकूचा धाक राखिनू सिांयाया 
अींगािरील सोन,े कपा् तोडून २५० गॅ्रम सोन्याचे रागीने ि ७ ककलो चाींरी असे १०,५१०००/- 
रुपयाचे ि रोख रताकम ३५,०००/- असा एकूच १०,८६,०००/- रुपयाचा मुदे्दमाल चोरुन 
नेल्याबद्दल गुन्ेा गु. र. नीं.४४/२०१८ िर कलम ३९५, ३९७ अन्िये गुन्ेा राखल केला हेे. 
     सरर गुन््यायाया तपासात १२ हरोपी ननषपन्न झाले असून १० हरोपीींना अ्क 
करण्यात हली हेे. यापकैी ५ हरोपी विधी सींघषइमग्रस्त बालक हेेत.      
(२) ि (३) के याइमरी श्ी.रान ुमधकुर कि कर याींनी गुन््यातील मुख्य अरोपीींना अ्क करुन 
मुदे्दमाल परत शम ािा म्ेचून हत्मरेन करण्याचा ईशारा िरनाींक ६/६/२०१८ रोनी िरला हेे. 
गुन््यातील रोन्ेी मुख्य हरोपीींना िरनाींक १८/६/२०१८ रोनी अ्क करण्यात हल्यान ेके याइमरी 
याींनी हपला हत्मरेनाबाबतचा अनइम मागे घेतला हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  

अनुिां पा तत्वावरील तनयुक्तीसांबांधातील शासनतनणायाबाबत 
  

(४७)  १२४५१७ (३०-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासन ननचइमय अनुकीं पा १२१७ प.क १०२/ हक मींरालय, मुींबई िरनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१७ 
नुसार अनुकीं पा यारी मधील ४५ िषाइमपयतं उमेरिाराींना ननयुताती अनुजे्ञय असनु ४५  िषांपयतं 
ननयुताती न शम ाल्यास त्याींचे नाींिे प्रनतक्षा सूचीतून काढण्यात येईल अस ेशासन ननचइमयात 
नमुर असल्याम ेु अनुकीं पा कु्ूींबातील पार व्यतातीला ४५ िषाइमनींतर नोकरी शम चार   
नसल्यान ेत्याींयाया कु्ुींबािर अन्याय ेोचार असल्याचे माेे मे, २०१८ मध्ये  िा त्या ररम्यान 
ननरशइमनास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, प्रनतक्षा यारीत नािाची एकरा नोंर झाल्यानींतर त्याऐिनी अन्य िारसराराींचे 
नाि पुन्ेा घेतली नात नाेी असेेी उतात ननचइमयात नमूर असुन अनुकीं पा यारीत िारसराराींन े
नाींि समाविष् करचेबाबत पुन्ेा एकरा सींधी अनुकीं पा कु्ूींबाला रेण्याबाबत धोरचात्मक ननचइमय 
ेोण्याबाबत शासनान ेकोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०८-२०१८) : (१), (२) ि (३) शा.नन.िर.२६.१०.१९९४ अन्िये अनुकीं पा 
तत्िािर ननयुतातीबाबतची सुधाररत योनना विेीत करण्यात हली.  त्यामध्ये िे ोिे ी शासन 
ननचइमय/पररपरकाींन्िये ररुुस्त्या करण्यात हल्या ि निीन तरतुरी समाविष् करण्यात हल्या. 
सरर तरतुरी एकबरत स्िरुपात नसल्याम ेु अनुकीं पा ननयुतातीबाबतची कायइमिाेी करताना 
अडचची ननमाइमच ेोतात ि ननचइमय घेताना विसींगती ननमाइमच ेोण्याची शतायता ेोती.  यास्ति 
अनुकीं पा ननयुताती योननेसींबींधी ननगइमशमत करण्यात हलेले शासन ननचइमय/ पररपरकाींच े
एकरीकरच करुन सिइमसमािशेक हरेश शा.नन. अकीं पा-१२१७ /प्र.क्र.१०२/ हक, िर.२१.०९.२०१७ 
नुसार ननगइमशमत करण्यात हले हेेत.  सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नन.िर.०६.१२.२०१० 
अन्िये अनकुीं पा ननयुतातीसाकी असलेल्या ४० िषको कमाल ियोमयाइमरेत िाढ करुन ती ४५ िषको 
्तकी करण्यात हली हेे. त्यामु े प्रनतक्षा सूचीतील उमेरिाराींना ियायाया ४५ िषाइमपयतं 
ननयुताती न शम ाल्यास त्याींची नािे ियाची ४५ िषको पूचइम ेोताच हिश्यक ती नोंर घेऊन 
प्रतीक्षासूचीतून काढून ्ाकण्याबाबत तरतूर हेे.  याबाबत ियाची ४५ िषको पूचइम झाल्यािर 
अनुकीं पाधारकाचे नाि यारीतून िग ल्यास त्याऐिनी अन्य िारसराराच े नाि समाविष् 
करण्याबाबत कामगार सींघ्नेचे ननिेरन प्राप्त झाले हेे.  सरर मागची अनकुीं पा ननयुताती 
धोरचाचा हढािा घेण्यासाकी गकीत करण्यात हलेल्या मींरीमींड  उपसशमतीसमोर विचाराथइम 
हेे. 
  

___________ 
  
मे. जेएसडब्लल्यू जयगड पोटा प्रा. शल. िां पनीन ेिरारानुसार प्रवासी जटे्टी बाांधनू न हदल्याबाबत 

  

(४८)  १२५५३५ (२६-०७-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गृे  विभागायाया िरनाींक २० ऑगस््, २०१० रोनीयाया शासन ननचइमयानुसार गािकऱ्याींना 
सोयी सुविधा शम ण्यायाया दृष्ीने बींरर विकासकाने एक नेट्टी प्रकल्पायाया ेद्दीयाया बाेेर 
स्िखचाइमन ेबाींधून द्यायची हेे, ेे खरे हेे काय, 
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(२) असल्यास, मे. नेएसडब्ल्यू नयगड पो इ्म प्रा. शल. कीं पनीने सन २००९ साली मेाराषट्र 
शासनाशी नयगड बींरर विकशसत करण्याचा करार केल्यानींतर नऊ िषको लो्ली तरी गािक-याींना 
सोयी सुविधा शम ण्यायाया दृष्ीन ेसरर कीं पनीने प्रकल्पायाया ेद्दीबाेेर स्िखचाइमन ेप्रिासी नेट्टी 
बाींधून िरलेली नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास,  लोकप्रनतनीधी याींनी लक्ष िेधल्यानींतर िरनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ रोनी 
मेाराषट्र शासनाच े तत्कालीन मखु्य सधचि श्ी.स्िाधीन क्षबरय याींनी अप्पर मुख्य सधचि 
(पररिेन) गृे  विभाग याींना कारिाई करण्याचे हरेश िरले ेोत,े ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, त्याींनी कोचतीेी कायइमिाेी न केल्याने िरनाींक २९ मे, २०१८ रोनी िा 
त्यासुमारास  कस्तुरीमगृ े ाऊीं डशेनचे अध्यक्ष श्ी.अनुपम काींब ी याींनी पररिेन ि बींररे 
विभागायाया प्रधान सधचिाींकड ेतक्रार केली ेोती, ेे ेी खरे हेे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरची शासनान े चौकशी केली हेे काय, त्यात काय हढ ून हले ि 
सरर तक्रारीयाया अनुषींगाने सींबींधधत कीं पनीचा शासनाशी असलेला करारनामा सींपुष्ात 
हचण्याबाबत केलेल्या कायइमिाेीची सध्य:्स्थती काय हेे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१८) : (१) ि (२) ेोय. 
      तथावप, सररेू शासन ननचइमय िरनाींक २०.०८.२०१० नुसार ननगइमशमत करण्यात हलेले 
सुधाररत बींरर विकास धोरच-२०१० ेे निीन ग्रीनके ल्ड बींरर प्रकल्पाींकरीता लागू हेे. 
मे.नेएसडब्ल्य ू नयगड पो इ्म शल. याींयायाशी बींरर विकासाबाबत िरनाींक २४.०६.२००८ रोनी 
करारनामा स्िाक्षाींकीत करण्यात हलेला असल्यामु े त्याींना या  धोरचातील तरतूरी लागू 
नाेीत. 
(३) ि (४) ेोय. 
(५) मे.नेएसडब्ल्यू नयगड पो इ्म शल. याींयायाशी बींरर विकासासाकी िरनाींक २४.०६.२००८ रोनी 
म्ेचनेच सुधाररत बींरर विकास धोरच-२०१० नाेीर ेोण्यापिूीच करारनामा स्िाक्षाींकीत 
करण्यात हला असल्याम ेु, सुधाररत बींरर विकास धोरच-२०१० मधील सिलती िग ता ेे 
धोरच त्याींना लागू नाेी. त्याम ेु, मे.नेएसडब्ल्यू नयगड पो इ्म शल. याींनी बींरर प्रकल्पायाया 
ेद्दीयाया बाेेर स्िखचाइमन ेप्रिासी नेट्टी बाींधण्याचा प्रश्न येत नाेी. त्यामु े  करारनामा सींपुष्ात 
हचण्याचा प्रश्न उद्भभित नाेी. 
    सद्यः्स्थतीत, नयगड बींरर ेद्दीमध्ये नयगड त ेतिसा , कुडली त ेनाींभारी, पडिे ते 
सैतािड,े भातगाींि त े करनुि े अशी प्रिासी नलिाेतूक सुरु हेे. नयगड बींरर ेद्दीबाेेर 
नेएसडब्ल्यू  कीं पनीमाे इम त नेट्टी बाींधून शम चेबाबत स्थाननक  ग्रामस्थाींकडून कोचतीेी मागची 
मेाराषट्र मेरी्ाईम बोडाइमकड ेप्राप्त झालेली नाेी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 
  

___________ 
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अप्पर पोलीस महासांचालि, गुन्हे अन्वेषण ववभाग याांनी ऑनलाईन लॉटरीच्या अब्लजावधी 
रुपयाांच्या गैरहायवहाराच्या चौिशीचा अहवाल 

  

(४९)  १२५७०७ (२०-०७-२०१८).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अपर पोलीस मेासींचालक, गुन्ेे अन्िेषच विभाग याींनी माेे नोव् ेेंबर, २००७ मध्ये िा 
त्या ररम्यान ऑनलाईन लॉ्रीयाया अब्नािधी रुपयाींयाया गैरव्यिेारायाया चौकशीचा अेिाल 
पोलीस मेासींचालक, मेाराषट्र राज्य याींना सारर केला हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, लॉ्री कायद्यातील तरतूरीनुसार लॉ्री नतकी् विक्रीचे उत्पन्न राज्यायाया 
लोकलेख्यात नमा करचे बींधनकारक असूनेी प्रत्यक्षात सिइम रताकम खानगी व्यिस्थापनायाया 
खात्यात नमा करण्यात येत असल्याचा ननषकषइम सरर अेिालात नमूर करण्यात हले हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, लॉ्री कायद्यातील तरतूरीनुसार प्रत्येक राज्यायाया राज्य लॉ्रीयाया सोडतीच े
िककाच ेे त्याच राज्यामध्ये ्स्थत असचे बींधनकारक असूनरेखील प्रत्यक्षात सरर सिइम 
लॉ्रीचे व्यिस्थापन ेे सींगचकाद्िारे अथिा ी्ं्रने्द्िारे करण्यात येत असल्याने अनेकिे ा 
सरर सींगचकाचा मुख्य सव् इेमर ेा राज्याबाेेर केिून  कें द्र शासनायाया कायद्यातील म ु 
तत्िाींचेच खानगी लॉ्री व्यिस्थापनाद्िारे पायमल्ली ेोत असल्याचा हके्षप सरर चौकशी 
अेिालात नोंरविण्यात हला हेे,  ेे खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अधधकारी याींनी लॉ्री कायद्याचे उल्लींघन करून नागररकाींची  
े सिचुक  केल्याचा हके्षप अेिालात नमूर केला हेे,  ेे ेी खरे हेे काय, 
(५) असल्यास, लॉ्री कायद्यातील तरतूरीींच े उल्लींघन केल्याप्रकरची अेिालात नमूर 
हके्षपाींयाया अनुषींगान ेशासनान ेकोचती कारिाई केली िा करण्यात येत हेे, 
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारचे काय हेेत  ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०९-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) ेोय. 
(३) ेोय. 
(४) ेोय. 
(५) ऑनलाईन लॉ्रीयाया गैरव्यिेारायाया चौककशीयाया अींनतम अेिालायाया अनुषींगान े
ननयमानुसार कारिाई करण्यात येत हेे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

___________ 
  
िल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलिा के्षत्रातील िल्याण पूवेतील ततसगाव नािा व िाटेमातनवली 

येथे वाहतिू तनयांत्रि पोलीस तनयुक्त िरण्याबाबत 
  

(५०)  १२६३४४ (०४-०८-२०१८).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  कल्याच-डोंबबिली मेानगरपाशलका के्षरातील कल्याच पिूकोतील नतसगाि नाका ि 
का्ेमाननिली येथे िाेनाची मोठ्या प्रमाचात िरइम  असते यामु े येथे नेेमी नागररकाींना 
िाेतूक कोंडीला सामोरे नािे लागते याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी िाेतूक ननयींरक पोलीस 
ननयुतात करण्याबाबत अनेक िे ा परव्यिेार केला हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करून शासनाने िाेतकू ननयींरक पोलीस ननयुतात 
करण्याबाबत कोचती कायइमिाेी केली िा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची करचे काय हेेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
     याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी कल्याच िाेतूक विभागाशी परव्यिेार केलेला 
हेे.      
(२) कल्याच पुिइम पररसरातील िाेतूक ननयमनासाकी स्ितींर को सेिाडी िाेतूक उपविभाग 
कायइमरत असून तेथ ेपोलीस ननरीक्षक रनाइमच ेप्रभारी अधधकारी नमेचुकीस हेेत.  तसेच एक 
सेायक पोलीस ननरीक्षक ि २६ पोलीस कमइमचारी हणच १९ टॅ्रके क िाडइमन याींची नेमचूक 
करण्यात हली हेे. का्ेमाननिली येथ ेिाेतकू ननयमनाकरीता सका ी ०९.०० ते रारौ २१.०० 
िा. पयतं एक पोलीस अींमलरार ि त्याींचे मरतीस एक टॅ्रके क िाडइमन अशी नेमचूक करण्यात 
येते.  तसेच पुचे शलींक रोडिर नतसगाींि नाका येथे िाेतूकीयाया प्रमाचानुसार हिश्यकतेप्रमाचे 
िाेतूक ननयमनास पोलीस अींमलरार नेमण्यात येतात.  पुचे शलींक रोडिरील ्तर चौक ि 
शा ा पररसरात शा ा भरण्यायाया ि सु्ण्यायाया िे ेत िाेतकू पोलीसाींची बब् माशइमल 
नेमण्यात येत ेतसेच पोलीस अधधकारी रेखील पेट्रोशलींग करतात.  अशाप्रमाच ेकायइमिाेी करुन 
का्ेमाननिली हणच नतसगाींि नाका ि पररसरातील िाेतूकीच े रैनींिरन ननयमन करण्यात 
येऊन िाेतकू सुर ीत केिण्याींत येत हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाेी. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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मुद्रच: शासकीय मध्यिती मुद्रचालय, मुींबई. 


