अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई शहरातील पोलीसाांची ररक्त पदे भर्याबाबत
(१)

१२०१ (१५-०१-२०१५).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबई शहरासाठी पोलीस कॉन्््े बलची ूक

४१.३९८ पदे मींजर असन त्यातील ्त

३५.७६१ पदे भरली गेली आहे त, तसेच रे ल्वे पोलीस भवभागातील २१५४ पदे मींजर असताना
्त १९२९ पदे भरली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, को को ती पदे ररत आहे त, ती भरण्यासाठी शासनाने को ती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१) मींब
ु ई पोलीस आय
ु तालयाींतगात पोलीस शशपाई

सींवगाात २२१५० पदे मींजर असन त्यापैकी डिसेंबर, २०१४ अखेर २१४६४ पदे भरण्यात आलेली
आहे त. त्याचप्रमा े पोलीस आय
ु त, लोहमागा मुींबई याींच्या आ्थापनेवर पोलीस शशपाई ते
सहायक पोलीस उपननरीक्षक दजााची ३७८० पदे मींजर असन त्यापैकी ३५९२ पदे भरण्यात आली
आहे त व १८८ पदे ररत आहे त.
(२) व (३) ूक
अशी ूक

१८८ ररत पदामध्ये सहायक पोलीस उपननरीक्षक-५, पोलीस हवालदार-१३

१८ पदे पदोन्नतीची असन ती भरण्याची कायावाही सुरु आहे . पोलीस शशपाई

सींवगाातील १७० पदाींचा समावेश आहे . ररत पदे प्रचशलत शासन धोर ानुसार आगामी पोलीस
भरतीमध्ये भरण्यात ये ार आहे त.

___________

भव.स. ४१२ (2)
राज्यात गतवाताा  ववभागात सर

सेवा भरती्दारे िनयक्त िेलेल्या िमा चा-याांना

पोलीसाांप्रमाणे पगार व भत्ते शम त नसल्याबाबत

(२) ११७३८ (३०-११-०००२).
श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे व ाली), श्री.प्रिाश आबबटिर
(राधानगरी), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर), श्री.सभाष साबणे (दे गलूर) :
सन्माननीय
मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दहशतवादी हल्ला लाल्यानींतर पोलीस महासींचालकाींनी तातिीने राज्याच्या
गुप्तवाताा

भवभागात

सरळ

सेवा

भरतीव्दारे

कमाचाऱयाींची

ननय
ु ती

केली

असन

त्याींना

पोलीसाप्रमा े पगार, भत्ते शमळतील असे साींगण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानस
ु ार पगार, भत्ते शमळत नसल्याने मींब
ु ई, ठा े कोक , नाशशक, पु ,े
कोल्हापर, नाींदेि, नागपर आण

अमरावती येथील १७० कमाचाऱयाींवर हो ाऱया अन्यायाबाबत

अनेक वेळा अजा केले आहे त, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, शासनाने यासींदभाात को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सरळ सेवा सहायक गुप्तवाताा अधधकारी याींना पोलीसाींप्रमा े सेवासुभवधा
दे ण्याबाबतची कायावाही शासन ्तरावर चाल आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गोंहदया तालक्यातील बबरसी ववमानत
(३)

१५५८७ (८-३-२०१५).

(१)

गोंददया

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :तालुयातील

प्रिल्पग्रस्त शेति्याांचे पनवा सन िर्याबाबत

मागील

१०

वर्ाापासन

बबरसी

सन्माननीय मख्यमांत्री

भवमानतळाच्या

ननमाा ासाठी

अधधग्रहीत करण्यात आलेली शेतकऱयाींच्या जशमनी घेतल्या त्या प्रकल्पग्र्ताींना अदयापपयंत
मान्य लालेल्या पन
ु वासन पॅकेजनस
ु ार पन
ु वासन केले जात नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, उत प्रकल्पग्र्ताींचे योग्य प्रकारे पन
ु वासन करण्यासाठी को ती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) बबरसी भवमानतळ प्रकल्पग्र्ताच्या
पुनवासनासाठी राषरीय पुनवासन धोर -२००७ नुसार प्र्ताव तयार करण्यात आला असन
भवमान प्राधधकर ाकिन पुनवासन पॅकेज मींजर

लाले आहे तसेच बाधधत कु्ीं बाींच्या दाव्याची

छाननी करुन मोबदला वा्पाची कायावाही सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भव.स. ४१२ (3)
चािूर (श्ज.लातूर) येथील बीएसएफच्या मदानावर सेंरल पोलीस ऑगा नायझेशनच्या भरतीसा
आलेल्या तरुणीचा अचानि मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४)

२३८०२ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) चाकर (जज.लातर) येथील बीूसू्च्या मैदानावर लालेल्या सेंरल पोलीस ्गानायलेशन
च्या भरतीसाठी वरुि (ता.जा्राबाद, जज.जालना) येथील ददपाली साहे बराव वाकोिे दहचा १६००
मी्र धावण्याच्या चाच ीनींतर अचानक जागेवर कोसळन मत्् य लाल्याची घ्ना नुकतीच माहे
मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान घिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळन आले व
तदनुसार को ती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकर ी पोलीस ््े शन चाकर येथे दद.२५/५/२०१५ रोजी आ.म.् नीं.३३/२०१५
कलम १७४ ्ौजदारी प्रक्रिया सींदहता अन्वये दाखल करण्यात आला. याबाबतच्या चौकशीत
बीूसू्च्या मैदानावर भरतीसाठी आलेल्या ददपाली वाकोिे या भरतीमध्ये धावल्याने
श्वसनाचा त्रास लाल्याने त्याींचा मत्् य लाल्याचे ननषपन्न लाले. सदर प्रकर ात अींनतम ररपो्ा

िमाींक-७३/२०१५, दद.३०/१२/२०१५ रोजी तयार करुन पोलीस ््े शन चाकुर जा.ि.२३२/२०१६,
दद.५/२/२०१६ अन्वये मा.तालक
ु ा दीं िाधधकारी, चाकुर याींच्याकिे पाठवन प्रकर

ननकाली

काढण्यात आले आहे.

___________
िन्हान (श्ज.नागपूर) पोलीसाांनी जनावरे िोंबून घेऊन जाणारे दोन िांटे नरला पिडल्याबाबत
(५)

२६२२० (१२-८-२०१५).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूा  रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कन्हान (जज.नागपर) पोलीसाींनी जनावराींना कोंबन घेऊन जा ारे दोन कीं्े नर माहे जन,
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान पकिले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकर ी को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे . सदरची घ्ना ददनाींक ०३.०६.२०१५
रोजी २२.३० चे सुमारास घिली आहे .

(२) याप्रकर ी पो.््े . कन्हान येथे ददनाींक ०४.०६.२०१५ रोजी अप ि. ३०३२/२०१५, कलम
११(अ)(ि)(ई)(्) प्राण्याींना ननदा यतेने वागभवण्यास प्रनतबींधक कायदा सहकलम ४२९ भा.दीं .भव.
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे .

भव.स. ४१२ (4)
आरोपीींच्या ताब्यातन ११० जीवींत बैल व २२ मत
् बैल व २ कीं्े नर जप्त करण्यात

आले. तर ूक

५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन आरोपीींना ददनाींक ०४.०६.२०१५

रोजी जामीन शमळाला आहे . आरोपीींभवरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र िमाींक ०१/२०१६,
ददनाींक ०८.०१.२०१६ अन्वये सादर करण्याींत आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांबई येथे वववाहहताांचा हड्याांसा
(६)

३०४१७ (२१-०१-२०१६).

छ

िर्याच्या घटनाांमध्ये वाढ होत असल्याबाबत

प्रा.वषाा  गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मुींबई येथे भववादहताींचा हुडयाींसाठी छळ करण्याच्या घ्नाींमध्ये ददवसेंददवस वाढ होत
असल्याचे माहे ्ग््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, हुींिाबळीच्या घ्नाींमध्ये केवळ गुन््याची नोंद होत असन अनेक ख्ले
अदयापही प्रलींबबत असल्याचे ही ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मदहलाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत तसेच हुींिाबळीतील प्रलींबबत ख्ले तातिीने मागी
लागण्यासींदभाात शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१८) : (१) मुींबईत हुींडयासाठी भववादहत मदहलाींचा छळ
करण्याची सन २०१३ मध्ये ५५२ गन्
ु हे , सन २०१४ मध्ये ४८५ गन्
ु हे , सन २०१५ मध्ये ्ग््
पयंत ४६८ गुन्हे दाखल लाली आहे त.

(२) उघिकीस आलेल्या गुन््याींबाबत सभव्तर तपास कूनन दोर्ारोपपत्र न्यायालयात दाखल
करण्यात येते.

(३) मदहलाींच्या अत्याचाराची प्रकर े लवकर ननकाली काढण्यासाठी राज्यात सदय:ज्थतीत २७
भवशेर् न्यायालये कायााजन्वत आहेत.
प्रलींबबत असलेली प्रकर े लवकर ननकाली काढण्यासाठी १०० जलदगती न्यायालयाींना
दद.१.४.२०१६ ते ३१.३.२०२१ या ५ वर्ांसाठी मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे .

ज्या जजल््याींमध्ये मदहलाींवरील अत्याचाराची / बलात्काराची प्रकर े जा्त प्रमा ात

प्रलींबबत

आहे त,

अशी

प्रकर े

प्राथम्याने

व

जलदगतीने

चालभवण्यासाठी

जलदगती

न्यायालयाकिे वगा करण्याची सचना करण्यात आलेली आहे. मदहलाींवरील अत्याचाराची प्रकर े
मदहला न्यायाधीश असलेल्या न्यायालयात चालवावीत व सदर न्यायालयात शयतो सवा
कमाचारी मदहला असाव्यात असे मा.उच्च न्यायालयाने दद.७.३.२०१३ च्या पररपत्रकान्वये ननदे श
ददले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भव.स. ४१२ (5)
सांगमनेर (श्ज.अहमदनगर) तालक्यातील चार पोलीस स्थानिाांसा
अधधिारी/िमा चारी याांची सांपूणा  पदे भरणेबाबत
(७)

३३०६१ (२१-०१-२०१६).

श्री.वभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमनेर (जज.अहमदनगर) तालुयातील चार पोलीस ्थानकाींसाठी २४६ अधधकारी/कमाचारी
मींजर असताना केवळ १५६ पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींचेवर पोलीस ््े शनचा कारभार
चालत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

ताल
ु यातील

गन्
ु हे गारीला

प्रनतबींधधत

करण्यासाठी

सदर

पोलीस

ठाण्याींमध्ये अधधकारी/कमाचारी याींची पदे प ा क्षमतेने भर ेबाबत शासनाने को ती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) सींगमनेर (जज.अहमदनगर) ताल
ु यातील चार पोलीस
्थानकाींसाठी २४३ अधधकारी/कमाचारी मींजर असन सध्या ूक

१८६ अधधकारी/कमाचारी

कायारत आहे त.
(२) व (३) सन २०१६ मध्ये ७३ पोलीस शशपाई याींची भरती करण्यात आली असन सदर
पोलीस शशपाई मलभत प्रशशक्ष

प ा करुन मख्
ु यालयात हजर लाले आहे त.
___________

मालेगाव (श्ज.नाशशि) येथे पववत्र िराण शरीफ या ग्रांथाचे ववटां बना िरणा्या
्यश्क्तला शशक्षा िर्याबाबत
(८)

४३२७१ (१६-०५-२०१६).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.नाशशक) येथे ६५ वर्ााच्या ूका व्यतीने सायकलवर पभवत्र कुरा

शरी् या

ग्रींथाची भव्ीं बना केली असन सदर व्यजतला शशक्षा होण्याबाबत ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक २१ डिसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोत प्रकर ी शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सदर

प्रकर ी

आरोपीभवरुध्द

आयशानगर

पोलीस

््े शन

मालेगाींव

येथे

३०२३/२०१५, भा.द.भव. कलम ३९५ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गु.र.नीं.

भव.स. ४१२ (6)
पवनी (श्ज.भांडारा) येथील अनेि शा ाांनी सरु िेलेल्या खाजगी बस
वाहनामध्ये घरगती गॅसचा वापर होत असल्याबाबत
(९)

४९४१३ (१६-०६-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) पवनी (जज.भींिारा) येथील अनेक शाळाींनी मुलाींना शाळे तन ने-आ

करण्यासाठी खाजगी

बसेस सुरु केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही शाळाींना पेरोल व डिलेलचे वाढते भाव परवित नसल्याने त्याींनी सदर
वाहनाींमध्ये सी.ून.जी गॅस की्चा वापर केल्याचे ददसन आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ग्रामी

भागात मात्र सी.ून.जी. भरण्याची सोय नसल्याने हे वाहन चालक

घरगुती गॅसचा वापर सराासप े करीत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकर ाकिे शाळा प्रशासन दल
ा
करीत असल्याने भवदयार्थयांच्या
ु क्ष
जीभवतास धोका ननमाा
करीत आहे ,

लाल असल्यामळ
ु े यासींदभाात शासनाने को ती कायावाही केली वा

(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१७) : (१) व (२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) शालेय भवदयार्थयांच्या सुरक्षक्षत वाहतक
ु ीच्या दृष्ीने उप प्रादे शशक पररवहन कायाालय, भींिारा
याींच्या वायुवेग पथकामा्ात शाळा बसेसची तपास ी करण्यात येत.े सन २०१३-१४, २०१४-१५

व २०१५-१६ या वर्ाात अनुिमे ८१, ११३ व २९६ शाळा बसेस तपासण्यात आलेलया असन

अनुिमे ७४, २८, व १३१ वाहने दोर्ी आढळली असन त्याींच्याकिन अनुिमे रु.१,०६,३००,
रु.१,०२,०५० व रु.२,१५,५५० तिजोि शल्
ु क वसल
ु करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उरण (श्ज.रायगड) तालक्यातील म्हातवली येथील पोलीस वसाहतीांच्या दरवस्थेबाबत
(१०)

५३७१३ (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल), श्री.समीर िणावार (हहांगणघाट),

श्री.अतल भातख िर (िाांहदवली पूव)ा  , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.ववजय िा े
(शशवाजीनगर) :
(१) उर

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(जज.रायगि) येथील म्हातवली ग्रामपींचायत हद्दीत लाखो रुपये खचा कूनन उर ,

न्हावाशेवा व मोरा सागरी पोलीस ठाण्याच्या अधधकारी व कमाचाऱयाींसाठी २ वसाहतीची
उभार ी केली असन या वसाहतीमध्ये घा ीचे साम्राज्य व भवर्ारी सपांच्या वाढत्या वावरामुळे

रदहवाश्याींचे आरोग्य व जीव धोयात आले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

भव.स. ४१२ (7)
(२) असल्यास, उत प्रकर ी शासनाने चौकशी कूनन पोलीस वसाहतीींची दरु व्था दर
करण्याबाबत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) उर
याींचेकररता महाराषर राज्य पोलीस गह
् ननमाा

व कल्या

येथे पोलीस आयुत, नवी मुींबई

महामींिळामा्ात १२४ ननवास्थाने

बाींधण्यात आली असन, सदर ननवास्थानाींच्या दून
ु ्तीबाबत महामींिळास सुधचत केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पणे श्जल््यासह राज्यातील पोलीस स्टे शनच्या आवारामध्ये जत िर्यात
आलेल्या वाहनाांची ववल्हे वाट लाव्याबाबत
(११)

५६४९४ (२४-०८-२०१६).

श्री.बाबराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) शशरुर (जज.पु े) पेालीस ठाण्याच्या आवारात ११४ दच
ु ाकी पिन असल्याचे ददनाींक ३० मे,

२०१६ रोजी वा त्यासुमारस ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पु े जजल््यासह राज्यातील पोलीस ््े शनच्या आवारामध्ये गुन्हे , चोरी क्रकींवा

अपघातात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनाींची भवल्हे वा् लाव े तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया पु ा
कर े पोलीस ठाण्यातील कमाचाऱयाींना शय होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोलीस ठाण्याींमध्ये पिुन असलेल्या वाहनाींची भवल्हे वा् लावण्यासाठी शासनाने
को ती उपाययोजनात्मक कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
वाहनाींचे इींजीन िमाक, चेसीस ि. व पाशसींग ि. यावरुन मालकाचा शोध घेण्यात
येतो. तसेच बेवारस वाहनाींचा वतामानपत्रात जादहरात दे ऊन शललाव करण्यात येतो.

चोरी व इतर शशर्ाक ननहाय गुन््ये दाखल लाल्यानींतर तपास व पुराव्याच्या दृष्ीने

वाहने जप्त करुन जतन केली जातात. आवश्यकतेनस
ु ार पुरावा सादर केल्यानींतर सींबींधधत

मालकास गुन््याींची नतव्रता पाहुन न्यायालयाच्या अदे शानुसार वाहन परत करण्यात येत.े
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् पी्ीशन ि.१४/२००८ जनरल इींशरु न्स कौन्सील व इतर
भवरुध्द आींध्रप्रदे श सरकार मध्ये दद.१९/४/२०१० रोजी ददलेल्या सीआरपीसी कलम ४५१ व ४५७
नुसार पोलीस ठाण्यात बेवारस ज्थतीत असलेल्या वाहनाींची भवल्हे वा् लावण्यासाठी पोलीस

महासींचालक कायाालयामा्ात सवा सींबींधीत पोलीस घ्क याींना योग्य ती कारवाई करण्याबाबत
सचना ननगाशमत करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भव.स. ४१२ (8)

राज्यातील ध्वनीप्रदषण रोख्यािररता पोलीसाांना ध्वनीमापि यांत्रे दे ्याबाबत
(१२) ५७१८४ (२३-०८-२०१६).

श्री.हदपि च्हाण (फलटण), श्री.श्जतेंद्र आ्हाड (मांब्रा ि वा),

श्री.सरे श लाड (िजा त), श्री.वभव वपचड (अिोले), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफा 
बा ासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ध्वनीप्रदर्
ु

रोखण्याकररता पोलीसाींना ध्वनीमापक यींत्रे दे ण्याबाबत मा.उच्च

न्यायालयाने ददनाींक ४ मे, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास शासनास ननदे श ददले असनही
ध्वनीमापक यींत्रे अदयाप दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) राज्यातील ध्वनीप्रदर्
ु

रोखण्याकररता पोलीसाींना ध्वनीमापक यींत्रे दे ण्याबाबत मा. उच्च

न्यायालयाच्या ननदे शानुसार राज्यातील पोलीसाींना सदयज्थतीत ९४० ध्वनीमापक यींत्रे दे ण्यात
आलेले आहे .

राज्यातील पोलीसाींकररता आवश्यक असलेले १८५३ खरे दी करण्याबाबतची प्रक्रिया
प ा लालेली असन ९४० ध्वनीमापक यींत्रे प्राप्त लालेली आहे त व उवाररत ९१३ ध्वनीमापक
यींत्रे माहे डिसेंबर अखेरपयंत प्राप्त हो ार आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांबई, ववक्रो ी (पूव)ा  , िन्नमवार नगर नां.१ येथील पोलीस वसाहत
इमारतीांची दरुस्ती िर्याबाबत

(१३)

५७४८८ (२३-०८-२०१६).

श्री.सिनल राऊत (ववक्रो ी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई, भविोळी (पवा) कन्नमवार नगर नीं.१ येथील पोलीस वसाहत इमारत ि.२२६ व २२८

ची अव्था अनतशय दयनीय लालेली असन सदर इमारतीची तात्काळ दरु
ु ्ती करण्याची

माग ी ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वारीं वार करुनही अदयाप सदर इमारतीची दरु
ु ्ती करण्यात
आलेली नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर इमारत दरु
ु ्तीसाठी शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) पोलीस वसाहत, कन्नमवार नगर, भविोळी
(पवा),

मुींबई,

येथील

इमारत

ि.२२६

व

२२८

याींची

दरु
ु ्तीची

कामे

करण्यासाठी

रु.१,७५,८१,०१५/- इतया खचााच्या अींदाजास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच,
उत कामासाठी आवश्यक ननधी दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे मांबई दता गती मागाा वर गस्त घालणा्या पोलीसाांना नवीन अद्ययावत वाहने शम णेबाबत
(१४)

५८७४२ (२३-०८-२०१६).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु े मुींबई द्रत
ु गती मागाावर ग्त घाल ाऱया पोलीसाींना नवीन अदययावत वाहने शमळावी
याकरीता भवदहत माग ीचा प्र्ताव पोलीस भवभागाने शासनाकिे पाठवला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्र्तावाबाबत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१८) : (१) व (२) पु े मुींबई द्रत
ु गती मागाावर ग्त घाल ा-या
पोलीसाींना नवीन अदयावत वाहने कर ेबाबत ्वतींत्र प्र्ताव सादर करण्यात आलेला नाही.

तथाभप, राज्यातील सींप ा पोलीस दलाकररता वाहने खरे दी करण्यासींदभाात वेगवेगळे ४ प्र्ताव
शासनास सादर करण्यात आले आहे त.
सदर चे प्र्ताव हे राज्य पोलीस दलाकररता वाहने खरदीसाठी प्र्ताभवत असन
त्यामध्ये महामागा पोशलस भवभागाचा ही समावेश आहे .
अन.क्र.
०१.

ववषय
ननलेणखत

केलेल्या

वाहनाींच्या

ऐवजी नवीन वाहने खरे दी कर े
०२.
०३.
०४.

प्रस्ताव सादर

वाहनाांचा

िेल्याचा हदनाांि

प्रिार/नग

०९.०६.२०१६

जीप-४२६

२२.०७.२०१६
२४.१०.२०१६

लाई् व्हॅन-५२

२५.०७.२०१६

जीप-६८

राज्य वाभर्ाक योजना

१५.०७.२०१६

लाई् व्हॅन-६८

अखधचात रकमेस मान्यता

०९.०८.२०१६

जीप-१९

पोलीस दल आधुननकीकर

योजना

उपरोत चार प्र्तावापैकी अ.ि. ४ वरील प्र्तावास शासनाने दद.२७.१०.२०१६
अन्वये मान्यता ददली असन त्या नुसार १९ वाहने खरे दीबाबत कींपनीस पुरवठा आदे श

दद.२२.११.२०१६ अन्वये दे ण्यात आलेले आहे त. उवाररत तीन प्र्तावास मींजरी शमळ ेबाबत
शासन्तरावर कायावाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भव.स. ४१२ (10)
मांबईतील मांत्रालय पररसरात असलेल्या मोिळ्या जागेवरील
अनधधिृत वाहन पािींग हटवव्याबाबत
(१५)

६०७४८ (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माश्जवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील भवधान भवन, ््े ् बँकेसमोर व मा. मींत्री महोदयाींच्या ननवास्थानाींजवळ तसेच

मींत्रालय पररसरात असलेल्या मोकळ्या जागेवर अनधधक्तप े वाहन पाकींग केले जात
असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठका ी वाहने पाका करुन वाहनचालक जग
ु ार, मदयपान, शशवीगाळ
करीत असल्याने पररसरातील कायाालयातील मदहला व इतर कमाचारी वगााला त्रास होत
असल्याचेही ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अनतरे याींकिन ददल्या जा ाऱया धमया लक्षात घेता सुरक्षेच्यादृष्ीने सदर
पररसरातील अनधधक्त पाकींग ह्भवण्याबाबत को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
मींब
ु ईतील भवधानभवन, ््े ् बँकेसमोर व मा.मींत्री महोदयाींच्या ननवास्थानाजवळ

तसेच मींत्रालय पररसरात असलेल्या मोकळ्या जागेवर अनधधक्तप े पाक्रकंग केलेल्या वाहनाींवर
वाहतक भवभागामा्ात सतत कारवाई करण्यात येते. तसेच सदर भागामध्ये अनधधक्त पाक्रकंग

हो ार नाही याकरीता सदर दठका ी अींमलदाराींची व रायिरची नेम क ननयशमतप े करण्यात
येते.

(२) हे खरे नाही.
वाहतक भवभागाकिन वाहनचालकाींवर केलेल्या कारवाईच्या वेळी को ीही वाहनचालक
जुगार, मदयपान केले असल्याचे आढळन आले नाही.

(३) सदर भागामध्ये वाहतक ननयमनाच्या दृष्ीने मींत्रालय पररसर व आजबाजच्या र्त्याींवर ४
अधधकारी, १२ अींमलदार याींचेसह २ कभर्ात वाहने ४ अींमलदाराींसह व ूका रायिरची नेम क
करण्यात आलेली आहे. त्याींचेमा्ात अनधधक्त पाक्रकंगवर कारवाई करण्यात येते.

मरीनड्राईव्ह पोलीस ठाण्याकिन दहशतवाद भवरोधी पथक व डि्े शन पथक

वेळोवेळी ग्त करीत असतात. तसेच मरीन ड्राईव्ह मोबाईल व्हॅन ददवसरात्री ग्तीवर असते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

चडावा (श्ज.परभणी) येथे पोलीस

ाणे इमारत व िमा चारी

िनवासस्थानाची िनशमा ती िर्याबाबत
(१६)

६२६६१ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ववजय भाांब े (श्जांतूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

भव.स. ४१२ (11)
(१) प ाा (जज.परभ ी) पोलीस ठाण्याचे भवभाजन करुन चुिावा पोलीस ठाण्याची ननशमाती
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चि
ु ावा पोलीस ठाण्याची इमारत व कमाचाऱयाींच्या ननवास्थानाची ननशमाती
अदयापही करण्यात आलेली नसल्यामुळे चुिावा पोलीस ठा े अदयापही अपुऱया जागेत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठका ी पोलीस ठा े इमारत व कमाचारी ननवास्थाने ननशमाती
करण्याबाबत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर पोलीस ठाण्याच्या इमारतीबाबत शासन ्तरावर प्रशासकीस मान्यता दे े
याबाबतची कायावाही चाल आहे. तसेच, सदर ननवास्थानाबाबत क्षेत्रीय कायाालयाकिन
सावाजननक बाींधकाम भवभाग, याींना सुधाररत दरसची प्रमा े प्र्ताव सादर कर ेबाबत कळभवले
आहे . सध
ु ाररत दरसुचीनुसार प्र्ताव प्राप्त लाल्यानींतर पुढील कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वरोरा (श्ज.चांद्रपूर) तालक्यात िजाा च्या नावाखाली शेतीची ववक्री िरुन
फसवणूि िरणारी टो ी सक्रीय असल्याबाबत

(१७)

६२७४६ (३०-११-०००२).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वरोरा (जज.चींद्रपर) ताल
ु यात कजााच्या नावाखाली शेतीची भविी करुन ्सव क कर ारी
्ोळी सिीय असन गत तीन वर्ाात वरोरा पोलीस ठाण्याींमध्ये १७ प्रकर े ननदशानास आली
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत प्रकर ी अदयापपयंत क्रकती ज ाींना अ्क करण्यात आली आहे ,
(३) असल्यास, त्याींचेवर को त्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
वरोरा (जज.चींद्रपर) तालुयात कजााच्या नावाखाली शेतीची भविी करुन ्सव क

केल्याबाबत वरोरा पोलीस ठाण्यामध्ये १६ गन्
ु ्याची नोंद लाली आहे.

(२) व (३) उत प्रकर ी २७ पुरुर् व ३ मदहलाींना अ्क करण्यात आली आहे .

सदर गुन््यातील आरोपी भवरुध्द भादभव कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये

कायावाही करण्यात आली आहे. १६ गुन््याींपैकी ११ न्यायप्रभवषठ, आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भव.स. ४१२ (12)
नागपूर शहरातील पोलीस ववभागािरीता राखीव असलेल्या
जशमनीवर भू माकफयाांनी िब्जा िेल्याबाबत

(१८)

६५५०३ (१३-०२-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर शहरातील का्ोल मागाावरील पोलीस मुख्यालय व लगतच्या पोलीस लाईन ्ाकळी

भागात पोलीस भवभागाकरीता राखीव असलेल्या २२५ ूकर जमीनीवर भ माक्र्याींनी कब्जा
केला असल्याची बाब माहे ्ग्् ते सप््ें बर या कालावधीत ननदशानास आलेली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर जशमनीचा सातबारा व आखीव पबत्रकेतील नोंद पोलीस भवभागाकिे
नसल्याने भ माक्र्या याचा ्ायदा घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
पोलीस ठा ,े धगट्टीखदान, नागपर शहर पररसराचे शभींतीस लागन खदान पररसरात
सुमारे १ ूकर जागेवर नागरीकाींनी केलेले अनतिम
आहे .

काढण्याची कायावाही क्षेत्रीय ्तरावर सुरु

पोलीस मुख्यालय, नागपर शहर पोलीस लाईन ्ाकळी, का्ोल रोि, नागपर येथील

जागेचे ७/१२ चे उतारे व मालमत्ता पत्रक पोलीस आयुतालय, नागपर शहर आ्थापनेकिे
उपलब्ध आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांबईतील ववक्रो ी पािा  साईट पररसरात मोठ्या प्रमाणावर अांमली पदाथाांची तस्िरी तसेच
ड्रग्ज माकफयाम े स्थािनि जनतेत भीतीचे वातावरण पसरल्याबाबत
(१९)
पांडडतशे

६५५४८ (१३-०२-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा  शशवाजीनगर), श्री.सभाष उफा 

पाटील (अशलबाग), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर येथील भविोळी पाका साई् पररसरात मोठ्या प्रमा ावर अींमली पदाथांची
त्करी तसेच ड्रग्ज माक्र्यामळ
ु े ्थाननक जनतेत भीतीचे वातावर

पसरल्याची तिार

्थाननक नागररक, सेवाभावी सीं्था तसेच ्थाननक जनप्रनतननधी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.राज्यमींत्री

(गह
ु यसधचव (महाराषर राज्य), प्रधान सधचव (गह
ु ई उत्तर पवा
् ), मख्
् ), तसेच सींबींधधत मींब
पोलीस आय
ु तालयाच्या अधधकाऱयाींकिे ददनाींक १५ ्ग््, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास
लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर ी को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे येथे एिा माजी पोलीस िनररक्षिाचा येरवडा िारागह
ृ ात मत्ृ यू झाल्याबाबत
(२०)

६७०३४

(११-०१-२०१७).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.अशमन

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िणाल पाटील (ध े ग्रामीण) :

पटे ल

(मांबादे वी),

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पु े येथे ूका पोलीस ननररक्षकाचा येरविा कारागह
् ात मत्् य लाला असल्याचे माहे ्ग््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारागह
् ात त्याींच्यावर योग्य उपचार न लाल्याने त्याींचा मत्् य लाला असन
कारागह
ु ाने केली आहे , हे ही खरे
् प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्याची माग ी त्याींच्या मल
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) न्यायाधधन बींदी ि. ४७६१/१६ ज्ञानेश्वर शींकर ढोकळे हे कारागह
् ात दाखल असताना दद.
१२.०८.२०१६ रोजी द.ु ०२.५० वा. मुख्य वैदयकीय अधधकारी याींच्या ननगरा ी खाली
कारागह
् ातील दवाखान्यात उपचार चाल असताना मत्् य लालेला आहे. सदर मत्् यप्रकर ी
बींदयाच्या मुलाने येरविा मध्यवती कारागह
् व येरविा पोलीस ््े शन याींना अजा ददला आहे.

(३) भवर्याधीन प्रकर ी दद. २७.०८.२०१६ रोजी कारागह
् उपमहाननररक्षक, पजश्चम भवभाग,
येरविा, पु े याींनी चौकशी केली आहे . सदर चौकशीमध्ये प्र्तुत प्रकर ी नोंदभवलेले अधधकारी,

कमाचारी व बींदीचे जबाब तसेच वैदयकीय कागदपत्रे व इतर अनर्
ु ींधगक कागदपत्राींनुसार बींदी

ज्ञानेश्वर ढोकळे याींच्या मत्् यबाबत कारागह
् प्रशासन अधधकारी व कमाचारी याींनी वैदयकीय
उपचार दे ण्यास ्ाळा्ाळ अथवा हलगजीप ा केलेला नाही.

सी.आर.पी.सी. कलम १७४ अन्वये येरविा पोलीस ््े शन याींनीही चौकशी केली आहे .
ज्ञानेश्वर ढोकळे याींच्या मत्् यबाबत मा.मुख्य न्यायदीं िाधधकारी, शशवाजीनगर, पु े

याींच्या मा्ातदे खील सी.आर.पी.सी. कलम १७६(१-अ) अन्वये चौकशी सुून आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शभवांडी (श्ज. ाणे) येथील शाांतीनगर पररसरातील गायत्री चौिात
दोन गटात झालेल्या दां गलीबाबत
(२१)

६७२३९ (१७-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

भव.स. ४१२ (14)
(१) शभवींिी (जज.ठा े) येथील शाींतीनगर पररसरातील गायत्री चौकात ददनाींक १२ ््ोबर,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास दोन ग्ात लालेल्या वादानींतर उसळलेल्या दीं गलीत सहा पोलीस
गींभीर जखमी लाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरात अनुसधचत प्रकार घि नयेत यासाठी पोलीसाींनी शहराच्या वेगवेगळ्या
भागात कोजम्बींग ्परे शन करुन दोनशेहन अधधक समाजकीं्काींना ताब्यात घेतले, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी दोर्ीींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, सींशनयताींना ताब्यात घेण्यात आले आहे .
(३) सदर घ्नेबाबत खालीलप्रमा े गन्
ु हे दाखल करण्यात आलेले आहे .

अ) गु.र.नीं. २९९/२०१६ भा.दीं .भव. कलम २९५, १४३, १४६, १४७, १४९ सह क्रिशमनल

ॲमेन्िमेन्् ॲ् ३ व ७ प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ब) गु.र.नीं. ३००/२०१६ भा.दीं .भव. कलम २९५, ३३२, ३३६, ३५३, १४३, १४६, १४९ सह

क्रिशमनल ॲमेन्िमेन्् ॲ् ३ व ७ प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

क) ग.ु र.नीं. ३०१/२०१६ भा.दीं .भव. कलम ३३६, १४३, १४७, १४६, १४९ २९५ सह

क्रिशमनल ॲमेन्िमेन्् ॲ् ३ व ७ प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

ि) गु.र.नीं. ३०२/२०१६ भा.दीं .भव. कलम ३०७, ३५३, ३३२, ३३६, ३३८, १४३ ते १४९,

४२७ सह सावाजननक सींपत्तीस हानी ॲमेन्िमेन्् ॲ् ३ व ७ सह म.ुीं पो.का. कलम ३७
(१), (३) १३५ प्रमा े गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

इ) गु.र.नीं. १६१/२०१६ भा.दीं .भव. कलम १८८ प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात आला

आहे . सदर गुन््याींचा तपास चाल आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

मांबई, नवी मांबई तसेच
(२२)

६७८२७ (१७-०१-२०१७).

___________
ाणे शहरात स्िायवॉि वर अवध धांदे सरु असल्याबाबत
श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माश्जवडा) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई, नवी मींब
ु ई तसेच ठा े शहरात ूकु

सन्माननीय

७३२ को्ी रुपये खचा करुन ्कायवॉक

बाींधण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उत ्कायवॉक वर मदयपीीं, जुगाराचा अडिा, ्ेरीवाल्याींचे दठका

कींु िी तसेच प्रेमी युगुलाचे गैरप्रकार सुरु असतात, हे ही खरे आहे काय,

व कचरा

(३) असल्यास, नागरीकाींनी माहे ्ग््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सींबींधधत पोलीस
््े शनला लेखी तिार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उत तिारीनुसार को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (15)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) मुींबई व ठा े शहरात ूकु

८०७ को्ी रुपये खचा

करुन मुींबई महानगर प्रदे श भवकास प्राधधकर ामा्ात ३६ ्कायवॉक बाींधण्यात आले आहे त.

परीं तु नवी मींब
ु ई येथे मींब
ु ई महानगर प्रदे श भवकास प्राधधकर ामा्ात को ताही ्कायवॉक
बाींधण्यात आलेला नाही.

तथाभप, नवी मुींबई महानगरपाशलका क्षेत्रात ऐरोली-ददवा जींशन येथे सन २०१२

साली ूकच ्कायवॉक बाींधण्यात आला असुन त्यावर ूकु

रु. ३.३६ को्ी ूवढा खचा लाला

आहे .
(२)

व

(३)

बह
ु ई
् न्मींब

पोलीस

आय
ु तालय

कायाक्षेत्रातील

को त्याही

पोलीस

ठा ेस

्कायवॉकवर मदयपी, जुगाराचा अडिा व कचरा कींु िी तसेच प्रेमी युगुलाचे गैरप्रकार सुरु
असल्याबाबत को तीही तिार प्राप्त नाही.

परीं तु, अींधेरी पोलीस ठा े येथे ्कायवॉकवरील अनधधक्त ्ेरीवाल्यामळ
ु े हो ा-या

त्रासाबाबत ूक लेखी तिार प्राप्त लाली होती.

(४) उत तिारीच्या अनुर्ींगाने अींधेरी रे ल्वे ्थानक लगत असलेल्या ्कायवॉकवरील ूकु
२४ अनधधक्त ्ेरीवाल्याींवर कलम १०२ म.पो.कायदयान्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

तसेच, मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम १८८८ कलम ३१४ अन्वये पदपथावर

अनधधक्तप े व्यवसाय कर ाऱया ्ेरीवाल्याींवर अनुज्ञापन खात्यामा्ात भवभागीय पातळीवर

माहे जानेवारी, २०१७ ते ््ोबर, २०१७ पयंत १,६६,५३० अनधधक्त ्ेरीवाल्याींवर कारवाई
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाांदेड श्जल््यातील स्नेहनगर पोलीस वसाहतीमधील इमारतीांची दरवस्था झाल्याबाबत
(२३)

६८०४४ (०७-०२-२०१७).

श्रीमती अशमता च्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेि मधील ्नेहनगर पोलीस वसाहतीमधील तीन मजली इमारतीतील पोलीसाींच्या
ननवास्थानात अ्वच्छता पसरली असन साींिपा ी वाहन ने ारे नाले हे जागोजागी तुींबले

असल्याने पररसरात दग
ं ी पसरली असन येथील रदहवाशाींचे आरोग्य धोयात आले असल्याचे
ु ध
ददनाींक ४ ््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारतीींची तातिीने दून
ु ्ती करण्यासाठी शासनाने भरीव ननधी उपलब्ध
कूनन दयावा अशी माग ी जजल्हाधधकारी याींच्याकिे रदहवाशाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) ्नेहनगर, पोलीस वसाहत येथे ९७५
पोलीस ननवास्थाने असन, त्यातील चार इमारतीींची पातळी खाली असल्याने साींिपाण्याचा
ननचरा होत नाही. तसेच पावसाळ्यात पा ी साचन दग
ं ी ननमाा
ु ध

होते. सदर इमारतीींची

दरु
ु ्ती करण्यासाठी सावाजननक बाींधकाम भवभाग, नाींदेि व जजल्हाधधकारी, नाींदेि याींच्याकिे
क्षेबत्रय कायाालयाकिन पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील महामागाा वर गत सात महहन्यात ८५ जणाांचा मत्ृ य झाल्याबाबत
(२४)

६८७१० (११-०१-२०१७).

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अम नेर),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा  , श्री.हदपि च्हाण (फलटण), श्री.श्जतें द्र आ्हाड (मांब्रा

ि वा), श्री.सरे श लाड (िजा त), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.शामराव ऊफा  बा ासाहे ब
पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती हदवपिा च्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झझरवा
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), डॉ.आशशष दे शमख (िाटोल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(हदांडोरी),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील महामागाावर गत सात मदहन्यात ८५ ज ाींचा मत्् यु लाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकर ी शासनामा्ात चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळन
आले व त्यानुसार महामागाावरील अपघाताचे प्रमा

कमी करण्यासाठी शासनाने को ती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .
मुींबई शहरात महामागांवर सन २०१६ मध्ये गत सात मदहन्याींत ८३ ज ाींचा मत्् य

लालेला आहे .

(२) सदर मत्् य हे पादचाऱयाींच्या चकीमळ
ु े , वाहनातील ताींबत्रक बबघािाींमळ
ु े व इतर कार ाींमळ
ु े
उद्ावलेल्या अपघाताींमळ
ु े लालेले आहे त.

मुींबई वाहतक भवभागाच्या कायाक्षेत्रात पजश्चम द्रत
ु गती महामागा व पवा द्रत
ु गती

महामागा याींचा समावेश होतो. महामागांवरील अपघात कमी करण्यासाठी खालील प्रमा े उपाय
योजना करण्यात आलेल्या आहे त :-

i) अपघात प्रव ्थळी सचना्लक तसेच रात्रीच्या वेळी वाहनचालकाींच्या दरु
ु न

नजरे स येतील असे फ्लुरोसें् सचनादशाक ्लक लावण्यात आलेले आहे त.

ii) महामागाावर डिव्हायिर व पलाचे कठिे ददसावेत याकरीता त्यावर रे िीयम पट्टया

व ररफ्ले्र लावण्यात आलेले आहे त.
iii) महामागाावरील र्त्यावर रात्री अपघात होऊ नये याकरीता ्री्लाई् लावण्यात
आलेले आहे त.

भव.स. ४१२ (17)
iv) र्त्यावर ये ाऱया मोका् जनावराींमुळे हो ारे अपघात ्ाळण्यासाठी जींशनच्या

दठका ी लोखींिी बॅरीके्स ् लावन दक्षता घेण्यात येत.े

v) मो्रसायकल चालकाींना हे ल्मे्चा वापर कर े आवश्यक असल्याबाबत शाळा

कॉलेज व इतर दठका ी जनजागत
् ी करण्यात येते.

vi) दारु भपऊन वाहन चालव ाऱया वाहनचालकाींवर ड्रींक ॲन्ि ड्राईव्ह मोदहम

वेळोवेळी राबवन कारवाई करण्यात येते.
vii) जींशनच्या मध्यभागी हॅलोजन लाई्ची व्यव्था करण्यात आलेली आहे .
viii) वाहतक ननयमाींचे उल्लींघन कर ाऱया चालक व मालक याींच्यावर जरब
बसवण्यासाठी “सीसी्ीव्ही चलन” कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे .

ix) बेदरकारप े वाहन चालभव ाऱयाींवर वेळोवेळी मो्रवाहन कायदयान्वये कारवाई

करण्यात येते.
x) प्रत्येक चौकात वाहतक पोलीस अींमलदार याींची ननयमन करण्यासाठी नेम क
करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववक्रो ी येथील जे.्ही.एल.आर (जोगेश्वरी शलांि रोड) जांक्शन येथे
मोठ्या प्रमाणात वाहतिीची िोंडी होत असल्याबाबत
(२५)

६८८२५ (११-०१-२०१७).

श्री.सिनल राऊत (ववक्रो ी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई येथील पवा द्रत
ु गती महामागाावर भविोळी येथे जे.व्ही.ूल.आर (जोगेश्वरी शलींक रोि)
जींशन येथे मोठ्या प्रमा ात वाहतक
ु ीची कोंिी होत असन अपघाताचे प्रमा ही वाढले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ूकमागी असलेल्या उडिा पल
ु ाला समाींतर ठा ेकिन मुींबईच्या ददशेने

जा ाऱया वाहनाींसाठी उडिा पुल बाींधण्याची माग ी ्थाननक लोकप्रनतननधी वारीं वार करीत
असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , असल्यास,
त्याचा तपशशल काय आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१८) : (१) जे.व्ही.ूल.आर. शलींक रोिवर सन २०१५ मध्ये १
प्रा ाींक्रकत अपघात व ८ क्रकरकोळ अपघात लाले आहे त तर सन २०१६ मध्ये १ प्रा ाींक्रकत व ९
क्रकरकोळ अपघात लालेले आहे त.
(२) हे खरे आहे .
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(३) मुींबई महानगर प्रदे श भवकास प्राधधकर ात्े नवी मुींबईतील कोपरखैर े महापे पल
ु ते

मुींबईतील कन्नमवारनगर, भविोळी येथे जोगेश्वरी भविोळी शलींक रोि येथे जोि ारा खािीपल
प्र्ताभवत करण्यात येत आहे . सदर पल पव
ु ा द्रत
ु गती मागाास आींतरबदलाने जोिण्याचे
प्र्ताभवत असल्याने जे.व्ही.ूल.आर. जींशन येथील वाहतक सुरळीत हो े अपेक्षीत आहे .

सदर पुलाकरीता ूमूमआरिीू ने ननयुती केलेल्या सल्लागारात्े सुसाध्यता

अ्यास प्रगतीपथावर आहे . सल्लागाराकिन शयाशयता अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर पुलाच्या
दोन्ही

बाजकिील

वाहतक

भवक्रकर

व्यव्थेकरीता

अींदाजपत्रक तयार करण्याकरीता ्वतींत्र

सल्लागाराची

सभव्तर

अशभयाींबत्रकी

नेम क कर े

व

अहवाल

व

प्रकल्पाकरीता

आवश्यक परवानग्या प्राप्त करुन ननभवदा प्रक्रिया सुरु करण्याचे प्र्ताभवत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िरुां दा (ता.वसमत, श्ज.हहांगोली) येथील पोलीस
(२६)

६९२५१ (११-०१-२०१७).

ा्याच्या जीणा  झालेल्या इमारतीबाबत

श्री.जयप्रिाश मांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुरुीं दा (ता.वसमत, जज.दहींगोली) येथील ननजाम काळातील पोलीस ठाण्याच्या इमारतीची

मोठ्या प्रमा ात पिलि होवन इमारत जी ा लाली असन तेथे ्वच्छतागह
् नसन पावसाळ्यात
सदर इमारतीत पा ी साचते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर पोलीस ठा े इमारत नभवन बाींधण्यासाठी सतत माग ी होत असल्याने

उत इमारत बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनामा्ात को ती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) कुरीं दा पोलीस ठा च्
े या इमारत बाींधकामासाठी
रु.२००.०० लक्ष ननधीसाठी प्रशासकीय मान्यता असन त्यापैकी सदय:ज्थतीत प्राप्त रकम
सुमारे रु.५१.०० लक्ष यामधन इमारतीचे बाींधकाम करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

त ोजा (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) गावामधील हे क्स वल्डा गह
ृ प्रिल्पामधील
गांतवणूिदाराांची फसवणि
ू झाल्याबाबत

(२७)

(पेण) :

६९७१४ (१०-०१-२०१७).

श्री.अिनल (अ्णा) गोटे (ध े शहर), श्री.धया शील पाटील

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगि) गावामधील हे स वल्िागह
् प्रकल्पामध्ये सन २००८ पासन
सुमारे २००० गुींतव कदाराींनी पैसे गुींतभवले असतानाही अदयापी हकाींची घरे शमळाली
नसल्याने सदरह गुींतव कदाराींची या कींपनीने ्सव क केल्याची बाब माहे ्ग््, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळन आले
व त्यानस
ु ार पुढे को ती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
तळोजा गावातील (ता.पनवेल, जज.रायगि) येथील हे सवल्िा प्रकल्पामध्ये सन २००८
पासन सुमारे २३४४ गुींतव कदाराींनी पैसे गुींतवले असताींनाही अदयाप त्याींना हकाची घरे न

शमळाल्याने सदरह गींत
ु व कदाराींची मे दे भवशा इन्रा्रचर प्रा. शल. या कींपनीने ्सव क
केल्याची बाब माहे ्ग््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे .

(२) उत प्रकर ाच्या चौकशी अींती मे. दे भवशा इन्रा्रचर प्रा. शल. या कींपनीचे सींचालक
पींकज

छगन

भज
ु बळ

व

इतर

४

याींनी

तळोजा

गाींव

येथील

हे सविा

प्रकल्पात

गींत
ु व कदाराींकिन बक
ु ीींग पो्ी रकमा ज्वकारुन त्याींना भवहीत मद
ु तीत फ्लॅ ् न दे ता त्याींची
्सव क केली असल्याचे आढळन आले आहे .

त्या नुसार आधथाक गुन्हे शाखा नवी मुींबई येथे श्री. मोहीं मद युनस
ु अब्दल
ु रे हमान

शेख याींनी समक्ष येवन ददलेल्या तिारी वरुन मे. दे भवशा इन्रा्रचर प्रा.शल.या कींपनीचे

सींचालक व इतर चार याींच्या भवरुध्द तळोजा पोलीस ठा े येथे गु.र.नीं.६९/२०१५ भा.द.भव.कलम

४२०, ४०६, १२० ब सह महाराषर ओनरशशप ्् फ्लॅ ट्स कायदा कलम ३,४,५,८,१३ हा
दद.१३.०६.२०१५ रोजी दाखल करण्यात आला तसेच मा.प्रथमवगा न्यायदीं िाधधकारी पनवेल येथे
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन प्रकर
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

न्यायप्रभवषठ आहे .

___________
हणेगाव (ता.दे गलूर) येथील दरक्षेत्र (पोलीस चौिी) िायाा लयाची
इमारत व सांरक्षि शभांत बाांधिामास मांजूरी दे ्याबाबत

(२८)

७०४१८ (११-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नाींदेि जजल््यातील नक्षल प्रभाभवत तेलींग ा व कनाा्क या राज्याींच्या शसमेवरील ह ेगाव
(पोशलस ठा ,े मरखेल अींतगात) ता.दे गलर येथील दरु क्षेत्र (पोलीस चौकी) कायाालयाची इमारत

व सींरक्षक शभींत बाींधकामास मींजरी दे ण्याबाबत मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकिे
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ जन, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास माग ी केलेली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोलीस चौकी कायाालयाच्या इमारत व सींरक्षक शभींत बाींधकामाबाबत
शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) पोलीस दरक्षेत्र, हा ेगाींव, याच्याकररता
नवीन इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबतचा प्र्ताव प्राप्त लाला असन, अींदाज रकमाींबाबत
प्र्ताव सावाजननक बाींधकाम भवभागाकिे पाठभवण्यात आला आहे .
___________
अांढेरा तसेच धाड (ता.दे ऊ गावराजा, श्ज.बलढाणा) येथील पोलीस स्टे शन व पोलीस
िनवास्थानाांची पनबाांधणी िर्याबाबत
(२९)

७२४४९

(धचखली) :

(१६-०१-२०१७).

डॉ.शशशिाांत

खेडि
े र

(शसांदखेड

राजा),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहल

बोंद्रे

(१) अींढेरा तसेच धाि (ता.दे ऊळगावराजा, जज.बुलढा ा) येथे १९३० मध्ये बि्ीशाींनी पोलीस
््े शनसह

कमाचाऱयाींकररता

बाींधलेल्या

ननवा्थानाची

पुनबांध ी

करण्यासींदभाात

पोलीस

प्रशासनाकिन को तीच कायावाही करण्यात आली नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उत प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार सदर इमारतीींची
पुनबांध ी करण्याबाबत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) पोलीस भवभागाकिन सावाजननक बाींधकाम
भवभाग, बुलढा ा याींच्याशी सदर बाींधकामाबाबत नकाशे व अींदाजपत्रक पाठभवण्याबाबत
पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मरो
(३०)

(ता.अांधेरी, श्ज.मांबई) येथील पोलीस वसाहतीतील इमारतीांच्या दरुस्ती व पनबाांधणीबाबत
७४३४८

(२०-०४-२०१७).

श्रीमती

तृ ती

सावांत

(वाांद्रे

पूव)ा  ,

(शशवडी) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अजय

चौधरी

(१) मरोळ (ता.अींधेरी, जज.मींब
ु ई) येथील पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या दरु
ु ्ती व पन
ु बांध ी,
कींु पन शभींतीींची दरु
ु ्ती तसेच इमारती भोवती काँक्रि्ीकर

करण्यासाठी लाग ाऱया रुपये

४८.५१ को्ी रकमेचा प्र्ताव गह् भवभागाकिे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
सावाजननक बाींधकाम भवभागाने मींजरीसाठी पाठभवला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्र्तावास प्रशासकीय मान्यता व ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
को ता नन य
ा
घेण्यात आला वा येत आहे तसेच सदर नन य
ा ाच्या अनुर्ींगाने पुढील
कायावाहीची सदयःज्थती काय आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (21)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) ददनाींक २७.०३.२०१७ रोजीच्या ज्ञापनादवारे
ूक

आठ इमारतीींची सींरचनात्मक दरु
ु ्ती करण्यास रु.७,०५,६४,३५७/- इतया खचााच्या

अींदाजास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन रु.५,३०,३९,०६३/- इतका ननधी भवतरीत
करण्यात आला आहे . तसेच, ददनाींक ०३.०८.२०१७ रोजीच्या ज्ञापनादवारे उवाररत ूक

३७

इमारतीींच्या सींरचनात्मक दरु
ु ्ती करण्यास रु.४२,६३,०९,३५६/- इतया खचााच्या अींदाजास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य पेपर ववक्रेत्याांना सांरक्षण व स्टॉल शम ्याबाबत
(३१)

७६१६८ (१५-०४-२०१७).

श्री.सिनल शशांदे (वर ी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राजन

सा वी (राजापूर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य पेपर भविेत्याींना शासनाकिन सींरक्ष

व ््ॉल शमळण्याबाबत सींबींधधत

पेपर भविेत्याींनी शासनास सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सींबधधत पेपर भविेत्याींनी ननवेदनादवारे केलेल्या मागण्याची पताता करण्याबाबत
शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नवी मांबई येथील पोलीस िमा चा्याांच्या वसाहतीसा
(३२)

७८८७० (२१-०४-२०१७).

ववशेष बाब रक्िम मांजर िर्याबाबत

श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबई येथील पोलीस कमाचाऱयाींच्या वसाहतीकररता आकारण्यात आलेली रुपये ३३
लाख इतकी रकम भरण्याबाबत शसिकोने पोलीस आय
ींु ई याींना कळभवले आहे, हे
ु त, नवी मब
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रकम पोलीस कमाचाऱयाींना भर े अवघि असल्यामुळे वरील रकम

खास बाब म्ह न शासनामा्ंत दे ण्यात यावे क्रकींवा शसिकोने मा् करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री
महोदयाींना ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ जन, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी
ननवेदनादवारे कळभवले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने पोलीस
कमाचाऱयाींच्या वसाहतीसाठी भवशेर् बाब म्ह न सदर रकम मींजुर करण्याबाबत शासनाची
भशमका काय आहे वा क्रकती कालावधीत रकम मींजुर करण्यात ये ार आहे,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

भव.स. ४१२ (22)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
पोलीस भवभागाने शसिकोकिन भवकत घेतलेल्या सी.बी.िी. (से्र-१) येथील ३२४

सदननका व भखींि याींच्या खरे दी क्रकींमतीपैकी दे े असलेली रकम रु.३५,१२,००७/- व इतर
थकबाकी शमळ

ूक

रु.२,८०,७९,१९८/- इतकी रकम भर ेबाबत शसिकोने सींबींधधत पोलीस

उप-आयुत, नवी मुींबई, याींना कळभवले आहे .
(२) होय.

(३) व (४) पोलीसाींकररता भसींपादन आण

इमारतीच्या बाींधकामावरील खचा या योजनेखाली

चाल भवत्तीय वर्ाात रु.१६ को्ी भवतररत व खचा कर े याींसाठी शासनाने मींजरी ददली आहे .
तसेच, उत ३२४ सदननका व भखींि याींच्या खरे दी क्रकींमतीपैकी शसिकोला दे े बाकी असलेली
रकम रु.३५,१२,००७/- वगळता बाकी रकम क्षमाभपत कर ेबाबत पोलीस आयुत, नवी
मींब
ु ई, याींनी शसिको प्रशासनास भवनींती केली आहे .
___________

िसांबा ब. (ता.रावेर, श्ज.ज गाव) येथील शेति्याांच्या शेतमालाचे व साधन
सामग्रीचे निसान भरपाई दे ्याबाबत
(३३)

७९६१९ (१३-०४-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) कुसुींबा बु. (ता.रावेर, जज.जळगाव) येथील शेतकऱयाींच्या शेतमालाचे व साधन सामुग्रीचे

नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत तेथील ग्राम्थाींनी मा.मुख्यमींत्री, याींना ददनाींक १७ ््ोबर,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने चौकशी कूनन को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) क्र्याादी याींच्या रावेर शशवारातील शेतात को ीतरी अज्ञात इसमाने अनधधकारे प्रवेश करुन
ट्युबवेल तोिन, केळी, कापसाची भपके कापन आण

दठबक नळ्याींची नासधस करुन सुमारे १९

लाख रुपयाींचे नुकसान केल्या प्रकर ी रावेर पोलीस ््े शन भाग-५ येथे गु.र.नीं.९७/२०१६ भा.
दीं . भव. कलम ४४७, ४२७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

सदर गन्
ु ्यातील आरोपीचा शोध घेण्यात आला परीं तु आरोपी शमळन न आल्यामळ
ु े

सदर गुन्हा कायम्वरुपी तपासावर ठे वन गुन््याचा अ वगा अहवाल मा. न्यायालयास सादर
करण्यात आलेला आहे.

(३) भवलींब लालेला नाही.
___________

भव.स. ४१२ (23)
मौजे पाांढरिवडा (ता.िे ापरू , श्ज.यवतमा ) येधथल राष्ट्रीय महामागा  क्रमाांि ७ वर असलेल्या
हायवे पोलीस चौिीतील अधधिारी व िमा चारी अवध वसली िरीत असल्याबाबत

(३४)

८०७७९ (२१-०४-२०१७).

श्री.राज तोडसाम (अणी), डॉ.अशोि उईिे (रा े गाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे पाींढरकविा (ता.केळापर, जज.यवतमाळ) येथील राषरीय महामागा िमाींक ७ वर
असलेल्या हायवे पोलीस चौकीतील अधधकारी व कमाचारी करीं जी जवळील दे वधरी कोठोिा व
चौकीवर क्र्स पॉईं् लावन वाहन अिवन अवैध वसुली करीत असल्याचे ददनाींक ९ ्ेिुवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे वधरी घा्ामध्ये आपल्या शासक्रकय वाहनासह अधधकारी हजर राहतात व
वाहन अिवन वसली करतात याकिे वररषठ अधधकारी याींचे दल
ा ामुळे अवैध वसुलीच्या
ु क्ष
प्रकर ावरुन काही पोशलस अधधकाऱयाींच्या या दठका ावरुन बदल्या करण्यात आल्या होत्या, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोत प्रकर ी शासनामा्ात सींबींधधत पोलीस अधधकारी व कमाचारी याींचेवर
को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , तसेच कायावाहीचे ्वूनप काय आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) असे ननदशानास आले नाही.
मात्र, ददनाींक ०८.०२.२०१७ रोजी दै .दे शोन्नती या वत्् तपत्रामध्ये “करीं जी हायवे

पोलीसाींकिन दे वधरी घा्ात रक अिवन वसली” या मथळ्याखाली व याच दै ननकात ददनाींक

१२.०२.२०१७ रोजी “डि.वाय.ूस.पी. ने पाठ क्र्रभवताच हायवे पोलीसाींनी पुन्हा सुरु केली रोि
वसली” या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशीत लाल्याचे ननदशानास आले आहे .

(२) व (३) माहे ््ोबर, २०१६ मध्ये पोलीस ननरीक्षक (महामागा), नागपर याींना पोलीस
््े शन पाींढरकविा अींतगात राषरीय महामागा िमाींक ७ वर काही पोलीस कमाचारी याींचेकिन
गैरप्रकार होत असल्याबाबत शमळालेल्या गोपनीय मादहतीवरुन महामागा पोलीस केंद्र, करीं जी
येथील ८ पोलीस कमाचाऱयाींना मब
ुीं ई-पु े द्रत
ु गती मागाावर चाल असलेल्या भवशेर् मोदहमेमध्ये

बींदोब्ताकरीता पाठभवण्याींत आले होते. या दठका ी सदर कमाचाऱयाींना त्याींच्या वतानाबद्दल
समज दे वन त्याींच्या वता कीत सुधार ा लाल्याचे आढळल्याने त्याींना मळ नेम कीच्या
दठका ी म्ह जे म.पो.केंद्र, करीं जी येथे परत पाठभवण्याींत आले. त्यानींतर अशाप्रकारच्या तिारी
प्राप्त लाल्या नाहीत.
म.पो.केंद्र, करीं जी येथील को त्याही अधधकारी / कमाचारी याींचभे वरुध्द नाींवाननशी
अथवा ठराभवक/भवशशष् (specific) तिार प्राप्त नसल्याने ्त शमळालेल्या गोपनीय
माहीतीवरुनच काही कमाचारी याींना भवशेर् मादहमेमध्ये सींलग्न केले होते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

भव.स. ४१२ (24)
भोर (श्ज.पणे) तालक्यातील तहसील िायाा लयासमोर पोलीस िनररक्षिाने पांचायत सशमती
श्जल्हा पररषदे च्या िनवडणि िाया ित्याांवर ला हल्ला िेल्याबाबत
(३५)

८२१४६ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) भोर (जज.पु े) तालुयातील पींचायत सशमती जजल्हा पररर्दे च्या ननवि ुकीच्या शेव्च्या
ददवशी भोर तहसील कायाालयासमोर पोलीस ननररक्षक श्रीकाींत खोत याींनी कार

नसताना

्वत:च कायदा हातात घेऊन जमलेल्या कायाकत्यांवर लाठीहल्ला केल्याने जमावाने त्याींच्यावर
प्रनतहल्ला केल्याचे ददनाींक ६ ्ेिव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने
कायदा हातात घेऊन लाठीहल्ला कर ाऱया पोलीस ननररक्षकावर को ती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
दद.६/२/२०१७ रोजी जजल्हा पररर्द व पींचायत सशमती ननवि ुकीचे उमेदवारी अजा

भरण्याचा शेव्चा ददवस असल्याने भोर तहशसलदार कायाालयाचे आवारात ननवि कीचे
उमेदवारी अजा दाखल करण्याकरीता अनेक पक्षाींच्या उमेदवाराींची गदी लाली होती त्या
दरम्यान जमावबींदी व श्त्रबींदी आदे श लाग असताींना ूकमेकाींच्या भवरुध्द घोर् ाबाजी कर ,े

हुल्लिबाजी कर े असे प्रकार सरु
ु असल्याने पोलीस ननररक्षक श्रीकाींत शशीमोहन खोत हे
गदीवर ननयींत्र
करीत होते त्यावेळी त्याींना कताव्य बजावण्यास प्रनतबींध करुन हाताने
लाथाब
ु याने मारहा

करुन ग वेशाच्या श्ााचे ब्

तोिन दख
ु ापत करण्यात आली. सदर

प्रकर ी भोर पोलीस ््े शन येथे गु.र.नीं.१६/२०१७ भा.दीं .भव. कलम ३५३, ३३२, १४३, १४७,
१४९, ३२३, म.पो.का. कलम १३५, क्रिशमनल ॲमेंिमें् ॲ् ७ प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

नमद गन्
ु ्यामधे भोर ताल
ु यातील शशवसेना व राषरवादी काँग्रेस पक्षाच्या ूक

१२

कायाकत्याींना अ्क करण्यात आल्यानींतर मा.प्रथमवगा न्यायदीं िाधधकारी याींचे समोर हजर केले
असता त्याींना न्यायालयीन कोठिी मींजर केलेली असन गुन्हा तपासावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रबाले (नवी मांबई) येथील भूखांड सवे नां. ४४, ४५ व ४६ या ह िाणी फ्लॅ ट दे ्याचे आशमष
दाखवून मे. िनता िांपनीने भाडेिरुां ची िेलेली फसवणि
ू

(३६)

८४२८९ (२१-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील
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(१) रबाले (नवी मुींबई) येथील भखींि सवे नीं. ४४, ४५ व ४६ या चाळीच्या दठका ी बबजल्िींग
बाींधन त्यामध्ये फ्लॉ् दे ण्याचे आशमर् दाखवन मे. ननता कींपनीचे भवकासक महें द्र शाीं. चव्हा

व त्याींची पत्नी तसेच इतर साथीदाराींनी शमळन गरीब भािेकरु याींचक
े िन रु.३,५१,६५,१९०
इतकी रकम घेवनही अदयाप को तेही बाींधकाम सदर दठका ी केले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ्सव कीबाबत भवकासक व त्याींचे साथीदार याींचेभवरुद्ध श्री.सधचन घाग
याींनी रबाले पोलीस ््े शन येथे ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०१६ रोजी तिार अजा ददला असता
पोलीसाींनी त्याददवशी अजा दाखल करुन न घेता ददनाींक १९ नोव्हें बर, २०१६ रोजी अजा दाखल
करुन योग्य ती कलमे न लावल्यामळ
ु े आरोपी जाशमनावर स्
ु ले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत पोलीसाींकिे ्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी भवचार ा केली असता

पोलीसाींनी त्रो्क व असमाधानकारक उत्तरे ददली असन पोलीसाींच्या वतानाचा व उत
्सव ुकीचा सखोल तपास पोलीस उपायुत दजााच्या अधधकाऱयाींमा्ात करावा अशी माग ी

लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकिे ददनाींक १९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
श्री.्वामी समथा चाळ वेल््ेअर सोसाय्ी, तळवलीगाव रोि, से्र २१, पो.
घ सोली, नवी मुींबई मधील ९० सभासदाींना चाळीचे रजज्रे शन करुन इमारत बाींधन दे तो असे
आशमर् दाखवन सभासदाींकिन ूक

रु.३,५१,८९,१९०/- इतकी रकम जमा करुन को तेही

बाींधकाम न करता ्सव क केली आहे.
(२) अींशत: खरे आहे ,
सदर प्रकर ी मे.ननता कींपनीचा भवकासक महें द्र शा.चव्हा

हे सध्या न्यायालयीन

कोठिीत आहे .
या प्रकर ातील श्री.सींजीव लक्ष्म
जामीन मींजर केला आहे .
तसेच सौ. ननता महें द्र चव्हा

साळवी यास मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई याींनी

दहचा शोध घेवन गुन््याींच्या तपासकामी अ्क करुन

नतच्या भवरुध्द दोर्ारोपपत्र सादर करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) व (४) हे खरे आहे.
लाले

मुख्यमींत्री कायाालयामा्ात दद.१५.३.२०१७ रोजी माग ी ननवेदन भवभागास प्राप्त

आहे .

सदर

ननवेदनाच्या

महासींचालक याींना ददल्या आहे त.

अनुर्ींगाने

उधचत

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

कायावाहीकरण्याच्या

सचना

पोलीस

भव.स. ४१२ (26)
ह दा (ता.ब्रम्हपूरी, श्ज.चांद्रपूर) येधथल नागरीिाांवर अमानष ला चाजा  िेल्याबाबत
(३७)

८४९४४ (०४-०९-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.सिनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िा े (आवी),
डॉ.सांतोष टारफे (ि मनरी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) हळदा (ता.िम्हपरी, जज.चींद्रपर) येथे ददनाींक १४ जन, २०१७ ला सकाळी ७ वाजेच्या
दरम्यान नरभक्षक वाघाच्या हल्यात यशवींत धचमरकर हा गींभीर जखमी लाला, या गींभीर
घ्नेची मादहती वनभवभागाला दे ऊन सध्
ु दा वनभवभागाचे अधधकारी घ्ना्थळी दाखल न
लाल्यामळे गावातील व पररसरातील नागरीक आिमक होऊन गावातील मख्
ु य र्त्यावर

चका जाम आींदोलन कूनन दोन गाडयाींची तोि्ोि केली त्यामळे गावकऱयाींना ननयींबत्रत
करण्यासाठी पोलीींसानी दीं गाननयींत्रक पथक बोलावन रात्रौ ८ ते ९ वाजताच्या दरम्यान
अश्रुधराच्या नळकाींडया ्ोिन अमानुर् लाठीचाजा केल्याने चार ते पाच गावकरी गींभीर जखमी
लाल्याची मादहती ददनाींक १५ जन, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या पररसरात वाघाची दहशत मोठ्या प्रमा ात असन गत दोन मदहन्यात
वाघाच्या हल्यात चार व्यतीीं जखमी लाले तर अनेक पाळीव जनावराींना ठार केल्याची घ्ना
घिल्यामळे नागररक आिमक लाले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ननरपराध नागररकाींसाठी न्याय मागण्याकरीता आींदोलन केले असता पोलीसाींनी
४९ ननरपराध नागररकाींवर गुन्हे दाखल कूनन अ्क केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकर ाची राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात आढळन आले
आहे ,
(५) असल्यास, तदनस
ु ार दोर्ीींवर शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१) हळदा, ता. िम्हपुरी, जज. चींद्रपर येथील ूक शेतकरी
वाघाच्या हल्ल्यात जखमी लाला. याची मादहती गावातील लोकाींनी वनभवभागाला ददली असता,
क्षेत्र सहाय्यक, वनपररक्षेत्र आवळगाींव या त्याींच्या कमाचाऱयासह हळदा येथे गेले. त्यावेळी
गावातील लोकाींनी आताच्या आता वाघाला पकिन मारुन ्ाका असे म्ह त शासकीय
वनरक्षकाचे बब् वा्ा रमध्ये घुसन सामानाची व वॉल कम्पाऊींिचे नुकसान, तसेच शासकीय
वाहनाची तोि्ोि कूनन नुकसान केले. सदर घ्नेची मादहती पोलीसाींना शमळताच पोलीस

तेथे पोहोचले व त्याींनी लोकाींना समजावण्याचा प्रयत्न केला. परीं तु, लोकाींनी पोलीसाींचे न
ऐकता रा्तारोको केला. त्यानींतर अधधक पोलीसाींची कुमक व दीं गा ननयींत्र

पथक घ्ना्थळी

दाखल लाले. त्याींनीसुध्दा जमावाला समजभवण्याचा प्रयत्न केला. परीं त,ु जमाव अननयींबत्रत

होवन वाहनाींवर दगि्ेक कूनन वाहने पे्भवण्याचा प्रयत्न कून लागला. त्यामुळे जमावाला
पाींगभवण्यासाठी अश्रध
ु रु ाचा वापर केला. तरीसध्
ु दा जमाव ननयींत्र ाबाहे र गेल्याने त्याींना
पाींगभवण्यासाठी सौम्य लाठीचाजा करण्यात आला.
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(२) होय.
(३), (४) व (५) सदर घ्नेबाबत पोलीस ््े शन िम्हपुरी येथे अपराध ि. ४७३/२०१७ भा.दीं .भव.

कलम १४३, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९, ३५३, ३३२, ३३३, ३३६, ४४८, ४५१, ३५४(१)(ू),
४२७,३४१,३४२, २९४ सहकलम ३, ४ सावाजननक मालमत्ता नुकसान कायदा १९८४ प्रमा े गुन्हा
नोंद करण्यात आला आहे . सदर प्रकर ी ४९ आरोपीींना अ्क कूनन मा. न्यायालयात हजर
केले असता मा. न्यायालयाने त्याींना जामीनावर मुत केले आहे . प्रकर ाचा तपास सुरु आहे .

तसेच िम्हपुरी पोलीस ््े शन येथे अपराध ि.४७४/२०१७ भा.दीं .भव. कलम १४३, १४४, १४५,
१४७, १४८, १४९, ३५३, ३४१, ३३२, ३३३, ३३६, ४२७ सहकलम ३, ४ सावाजननक मालमत्ता

नुकसान कायदा १९८४ प्रमा े गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . सदर प्रकर ी ५२ आरोपीींना
अ्क कूनन मा. न्यायालयात हजर केले असता मा. न्यायालयाने त्याींना जामीनावर म
ु त
केले आहे. प्रकर ाचा तपास सुरु आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
डोलारी (ता.दार्हा, श्ज.यवतमा ) येथे राहणा्या एिाच िटां बातील तीन शेति्याांनी
पोलीसाांच्या जाचाला िांटा ू न ववष प्राशन िेल्याबाबात
(३८)

८५१५७ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

येथील

शेतीच्या

श्री.सिनल प्रभू (हदांडोशी) :
ताब्यासींदभाात

पोलीस

करण्यासाठी कींु दन गौतम, अशशर् गौतम आण

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील
अधधकाऱयाींच्या

भवरोधात

तिार

उमेश गौतम या िोलारी (ता.दारव्हा,

जज.यवतमाळ) येथे राह ाऱया ूकाच कु्ुींबातील तीन शेतकऱयाींनी, अपर जजल्हाधधकारी याींच्या
समक्ष भवर् प्राशन केल्याची घ्ना ददनाींक २७ ूभप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घिली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतीच्या ताब्यासींदभाात दारव्हा पोलीस छळ करीत असल्याची सदर तीनही
शेतकऱयाींनी अपर जजल्हाधधकारी याींना तिार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरह घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे त व त्यानुसार शेतकऱयाचा छळ कर ाऱया
पोलीसाींभवरुध्द कारवाई करुन पीडित शेतकऱयाला ददलासा दे ण्यासाठी शासनाने को ती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे .
(२) होय.
(३) होय.
(४) उपभवभागीय दीं िाधधकारी यवतमाळ याींनी ददलेल्या चौकशी अहवालानस
ु ार कुठल्याही

अधधकारी क्रकींवा कमाचाऱयाींच्या दबावामुळे क्रकींवा त्रासामळ
ु े सदर शेतकऱयाींनी भवर् प्राशन केलेले
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नाही. तसेच भपडित शेतकऱयाला मा.मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधीमधन आधथाक मदत दे ण्याच्या
प्र्तावावर पुढील कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मांबईमध्ये वाढत असलेल्या अांमली पदाथाांच्या तस्िरीबाबत
(३९)

८५६९९ (०४-०९-२०१७).

अॅड.पराग अ वणी (ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे

पश्श्चम), िॅटन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िो ीवाडा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम),
श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल), श्रीमती मिनषा चौधरी (दहहसर), डॉ.भारती ल्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई शहरामध्ये अींमली पदाथांचे त्कर ददवसाला ूकु

रुपये २५ लाखाींहन अधधक नशेचे

पदाथा आ त असल्याची गींभीर बाब ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींब
ु ई पोलीसाींच्या अींमली पदाथाभवरोधी भवभागाने मागील वर्ाभरात १ को्ी ८६
लाख रुपयाींचे अींमली पदाथा ह़्गत केले होते परीं तु यावर्ी केवळ चारच मदहन्याींत ूक

५

को्ी ७४ लाख रुपयाींहन अधधक अींमली पदाथा ह़्गत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकर ी अ्क केल्या जा ाऱया आरोपीींमध्ये महाभवदयालयीन पररसरातील
भवशेर्तः अशभयाींबत्रकी महाभवदयालयातील भवदयार्थयांचा सहभाग मोठ्या प्रमा ात असल्याचे
समजते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, अींमली पदाथांच्या त्करीसाठी ्नलाईन ्ामासी वा इीं्रने् ्ामासी हा नवा
मागा भवकशसत लाला असन यामध्ये नायजेररयन नागररकाींचा हात असल्याचे समोर आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, अशा प्रकारे अींमली पदाथांच्या त्करी कर ाऱयाींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी
तसेच या अींमली पदाथांचे सेवन कर ाऱया तरु ाींना वेळीच या नशेतन बाहे र काढण्याकररता
शासनाने को त्या उपाययोजना केल्या आहे त वा करीत आहे ,
(६) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

मुींबई पोलीसाींच्या अींमली पदाथाभवरोधी कक्षाने सन २०१६ मध्ये २६८ क्रकलो ६७० ग्रॅम

क्रकींमत ून. १,८६,२९,१४१/- चे अींमली पदाथा जप्त केले आहे त.सन २०१७ मध्ये (दद.२५.०९.२०१७
रोजी पयंत) ूक

३४५ क्रकलो ५९२ ग्रॅम

क्रकींमत

ून. ९,६२,७६,३००/- चे अींमली पदाथा

जप्त

केले आहे त.
(३) व (४) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.
(५) अींमली पदाथांच्या त्करी रोखण्यासाठी अींमली पदाथा भवरोधी कक्ष, मुींबई याींचेकिन सतत
कारवाई करण्यात येत आहे .
तसेच

या

अींमली

पदाथांचे

सेवन

कर ाऱया

तून ाींना

वेळीच

नशेतन

बाहे र

काढण्याकररता महाभवदयालयीन ्तरावर “ड्रग्ज री कॅम्पस” हा उपिम राबवन जनजागत
् ी
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करण्यात येते. तसेच मुींबईतील १३ िी-ॲिाशन केंद्रामधन (हॅा्पी्ल/ून.जी.ओ.) व्यसनाधीन
इसमाींवर/मल
ु ाींवर उपचार करण्यात येतात.तसेच

तसेच सावाजननक ग ेशोत्सव, नवरात्री,

ददहहीं िी अशा उत्सवाच्या वेळी अींमली पदाथा भवरोधी कक्षाच्या वतीने जनजागत
् ी कायािम
राबभवण्यात आले. तसेच २६ जन हा अींमली पदाथा भवरोधी ददनाननशमत्त २६ जन ते १ जल
ु ै

असा पींधरविा साजरा करण्यात येतो. सदर पींधरवडयादरम्यान पुढील प्रमा े कायािम घेण्यात
आले. अींमली पदाथा व त्याींचे दषु परर ाम याबाबत भवदयाथांना मादहती दे ,े क्र्ल्म दाखभव े,
मादहती, चचाासत्र, हॅन्िबील वा्प व शभींती पो््साचे प्रदशान कर े. तसेच प्रचार ्ेऱया,
मॅरेथॉन, मोहल्ला कशम्ी, पब्लीक शम्ीींग असे कायािम घेण्यात येतात.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मोता ा तालक्यातील (श्ज.बलढाणा) अवध धांदे बांद िरणेबाबत
(४०)

८६३०३ (०४-०९-२०१७).

श्री.हषा वधा न सपिा

(बलढाणा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोताळा तालुयातील (जज.बुलढा ा) अवैध धींदे बींद कर ब
े ाबत ्थाननक नागररकाींनी
पोलीस ््े शन बोराखेिी ला (ता.मोताळा, जज.बुलढा ा) ददनाींक २४ ूभप्रल २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोत ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न लाले व तदनुसार सदर तालुयातील अवैध धींदे बींद
कर ेबाबत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने पो. ््े . प्रभारी अधधकारी, बोराखेिी याींनी पोलीस

््े शन हद्दीतील सवा बी् अींमलदार याींना गोपनीय मादहती काढन कायदे शीर कायावाही
करण्याबाबत आदे श ददले.
पोलीस ््े शन बोराखेिी अींतगात अवैध धींदयाचे समुळ उच्चा्न करण्याचे उद्देशाने

पो.््े .्तरावर ्वतींत्र रे ि पथक ्थापन करण्यात आले आहे . या रे ि पथकाकिन गोपनीय
मादहती काढन वेळो-वेळी छापे ्ाकन कारवाई करण्यात येत आहे .
पोलीस ््े शन हद्दीत पेरोलीींग करुन गावागावाींना भे्ी दे वन पोलीस पा्ील,
तीं्ाम
ु ती अध्यक्ष याींना प्रत्यक्ष भे्न अवैध धींदे कर ाऱया लोकाींबाबत मादहती घेवन अवैध
धींदयाचे समळ उच्चा्न करण्याचे दृष्ीने कायावाही करण्यात येत आहे .

सन २०१७ मध्ये महाराषर दारुबींदी कायदयान्वये १११ केसेस

दाखल असन त्यात

११९ आरोपीींना अ्क करुन ५,४४,६०० रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. महाराषर

जग
ु ार कायदयान्वये १५ केसेस दाखल असन
ु त्यात २० आरोपीींना अ्क करुन २४,४५९
रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे .
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चोरुन लपन भवनापरवाना दे शी दारु भविी व वाहतुक कर ारे , हातभट्टी दारु गाळ ारे

असे अवैध धींदे कर ारे १४ लोकाींवर कलम ९३ मु.प्रो.का. प्रमा े प्रनतबींधक कायावाही करण्यात
आली आहे . तसेच ३ गन्
ु हे गाराींभवरुध्द ूपीिीू कायदयाप्रमा े कायावाही होण्याच्या दृष्ीने
प्र्ताव तयार करुन उप भवभागीय अधधकारी, मलकापुर याींचेकिे मींजुरी करीता पाठभवण्यात
आले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शशडी (श्ज.अहमदनगर) ववमानत ाचे िाम प्रिल्पग्रस्ताांनी बांद पाडल्याबाबत
(४१)

८९०८५ (१२-०८-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांब े (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), प्रा.वषाा  गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महाराषर भवमानतळ भवकास प्राधधकर ामा्ात बाींधण्यात ये ाऱया शशिी (जज.अहमदनगर)
भवमानतळासाठी सींपाददत करण्यात आलेल्या ४०० हे ्र जशमनीच्या मालकाींनी तसेच काकिी
गावच्या प्रकल्पग्र्ताींनी आपल्या मागण्याींच्या पुतत
ा ेसाठी ददनाींक २७ ूभप्रल, २०१७ रोजी
भवमानतळाचे बाींधकाम बींद पािले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्र्ताींच्या मागण्याींचे थोियात ्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर मागण्याींच्या पतातेसाठी शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
मौजे काकिी, ता.कोपरगाव येथील प्रकल्पग्र्त शेतकऱयाींनी दद.२५.०४.२०१७ ते
दद.२७.०४.२०१७ रोजी उपभवभागीय अधधकारी, शशिी याींच्या कायाालयासमोर उपोर्
सदर उपोर्

केले होते.

दद.२७.०४.२०१७ रोजी मागे घेण्यात आले होते. तथाभप, शशिी भवमानतळाचे

बाींधकाम बींद पािण्यात आल्याची घ्ना ननदशानास आली नाही.

(२) व (३) सवा प्रकल्पग्र्त शेतकऱयाींनी पुनवासन पॅकेज, २००९ पासन क्र्ी मजुरी,

प्रकल्पग्र्त प्रमा पत्र, प्रकल्पग्र्ताींच्या पाल्याींना नोकरीत सामावन घे े, इ. मागण्याींबाबत
दद.७.०७.२०१७ रोजी ननवेदन ददले होते. शशिी भवमानतळ प्रकल्पबाधधताींच्या पुनवासनासाठी

मींजर करण्यात आलेल्या पुनवासन योजनेनुसार ूकवेळेचे अथासहाय्य क्र्ी मजुरी, नोकरी
ऐवजी रे ाख अनद
ु ान, भखींि वा्प व घरबाींध ी अनद
ु ान, प्रकल्पग्र्त दाखले, इ. ्वरुपात
लाभ प्रकल्पग्र्ताींना दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

भव.स. ४१२ (31)

ववदभाा तील यविाांना सरिारी व िनमसरिारी नोि्याांमध्ये टक्िा वाढवन
ू दे ्याबाबत
(४२)

९१४२० (०४-०९-२०१७).

डॉ.आशशष दे शमख (िाटोल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) ददनाींक २८ सप््ें बर, १९५३ रोजी लालेल्या नागपर करारानस
ु ार भवदभाातील युवकाींना २३

्के सरकारी व ननमसरकारी नोकऱया दे ण्याचा करार लाला होता, त्यामध्ये मा.मुख्यमींत्री
यशवींतराव चव्हा

याींनी सदर करारापेक्षा काींक भर अधधकच मदत दे ण्यात येईल असे ठोस

आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नागपुर कराराचे कधीही पालन लाले नसन
ु २३ ्के ऐवजी २-३-४ ्के
सरकारी व ननमसरकारी नोकऱया भवदभाातील युवकाींच्या वा्े ला आल्या असल्यामुळे गत ६०
वर्ाापासन सुमारे ४ लाख नोकऱयाींचा अनुशेर् ननमाा

लाला असल्याने सन २०११ मध्ये

महाराषर लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष िॉ. सध
ु ीर ठाकरे याींनी राज्यपालाींना पत्र शलहन सदर
व्तुज्थती लक्षात आ ुन ददली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, नागपुर व अमरावती मुींबई पु ेच्या धतीवर यशदा व ूम.आय.सी. यासारख्या

सीं्था उभार ,े भवदभाातील ११ जजल््यात ूम.पी.ूस.सी. रे ननींग सें्र तयार कूनन ज्यात

ररडिींग ूनम, अदयावत लायिरी, कॉम्प्य्र, ने् व शशक्षकाींचे भवर्यवार शशकव ी वगा व्हावेत,
या सवा आवश्यक बाबी लक्षात घेता शासनाकिन भवदभाातील युवकाींना सरकारी व ननमसरकारी
नोकऱयाींमध्ये ्का वाढवन
ु दे ण्याबाबत को ती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१८) : (१) या सींदभाातील उपलब्ध अशभलेखानस
ु ार तत्कालीन
मा. मुख्यमींत्री यशवींतराव चव्हा
नाही.
(२)

याींनी अशा ्वरुपाचे ठोस आश्वासन ददल्याचे आढळन येत

िॉ. सुधीर ठाकरे , महाराषर लोकसेवा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष याींनी सन २०१४ मध्ये

भवदभाातील तसेच कोक ातील उमेदवार महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये अन्य

महसली भवभागाच्या तुलनेत कमी प्रमा ात उपलब्ध होत असल्याची बाब मा. राज्यपाल
महोदय याींच्या ननदशानास आ न ददली आहे .

(३) व (४) राज्य शासकीय कायाालय व राज्य शासन ननयींबत्रत उपिमामधील नोकर भरतीत
भवदभा,

मराठवािा

व

उवारीत

महाराषर

या

तीनही

भवभागाींना

लोकसींख्येच्या

प्रमा ात

प्रनतननधीत्व प्राप्त लाले आहे क्रकींवा कसे, याबाबत अ्यास कूनन उपाययोजना सच
ु भवण्यासाठी

मा. मींत्री, भवत्त याींच्या अध्यक्षतेखालील मींबत्रमींिळ उपसशमती दद. १५/१०/२०१५ च्या शासन
नन य
ा ान्वये गठीत करण्यात आली असन या सशमतीचा अींनतम अहवाल प्राप्त लाल्यानींतर
पुढील कायावाही करण्यात येत आहे .

___________

भव.स. ४१२ (32)
महाराष्ट्र-सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र एिीिरण सशमतीच्या ववववध माग्याांबाबत
(४३)

९५४६३ (०६-०१-२०१८).

श्री.श्जतेंद्र आ्हाड (मांब्रा ि वा), श्री.अश्जत पवार (बारामती),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन िथोरे (मरबाड),
श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.पाांडरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.वभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा च्हाण (बागलाण), श्रीमती
दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर-कनाा्क सीमाप्रश्न सोिभव े, सीमाभाग केंद्रशाशसत करावा इ. मागण्या महाराषर
ूकीकर

सशमतीने मा.मुख्यमींत्री, मा.सीमाप्रश्न समन्वयमींत्री याींचेकिे ददनाींक २१ ्ग््,

२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तसेच वारीं वार माग ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रश्नी महाराषर ूकीकर

सशमतीने केलेल्या मागण्याींचे थोियात ्वरुप

काय आहे व त्यानस
ु ार को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच सीमाभागातील नागरीकाींना न्याय शमळवन दे ण्यासींदभाात अदयापपयंत को ता
पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) (अ) महाराषर - कनाा्क सीमा प्रश्न सोिभवण्यासाठी मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली
ूक उच्चाधधकार सशमती ्थापन करण्यात आली आहे .

(ब) सीमा प्रश्न सामींज्याने सोिभवण्यासाठी केंद्र शासन व कनाा्क शासन याींच्याशी भवभवध
पातळीवरुन ननकराचे प्रयत्न करुनही यश न आल्याने उच्चाधधकार सशमतीच्या शश्ारसीनस
ु ार
महाराषर शासनाने भारतीय सींभवधानाच्या अनुच्छे द १३१ (ब) अन्वये मा.सवोच्च न्यायालयात
दावा ि.४/२००४ दाखल केला आहे .

(क) सदर न्यानयक प्रकर ात सल्ला दे ण्यासाठी प्रा.ून.िी.पा्ील याींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ
सशमती ्थापन करण्यात आली आहे .
(ि) सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याधचकेसींदभाात दाव्याचा अींनतम ननकाल लागेपयंत
वादग्र्त सीमाभाग केंद्रशाशसत वा सवोच्च न्यायालयास योग्य वा्े ल ती यींत्र ा (को्ा
कशमशन) कायारत करण्याबाबत सवोच्च न्यायालयास शासनाच्या वतीने दद.२६/०४/२००६ रोजी
I.A.No.४/२००५ दाखल केला होता. त्यासींदभाात सवोच्च न्यायालयाने दद.२५/१०/२००७ रोजी
पढ
ु ीलप्रमा े आदे श ददले.
(ई)

दद.१२/०९/२०१४

“दोन्ही बाजींचे म्ह

च्या

आदे शाने

े ऐकले. अजा बींद करण्यात आला.”

मा.सवोच्च

तपासण्यासाठी को्ा कशमश्नरची ननयुती केली आहे.

न्यायालयाने

दाव्यातील

साक्षीपुरावे

(इ) मा.सवोच्च न्यायालयातील दाखल दावा ि.४/२००४ मध्ये महाराषर राज्याची बाज
प्रभावीप े माींिण्यासाठी ८ अनभ
ु वी व ननष ात वकीलाींची ननय
ु ती करण्यात आलेली आहे.

भव.स. ४१२ (33)
(उ) सीमा प्रश्नाचा प्रभावी पाठपरु ावा करुन भवर्याला चालना दे ण्यासाठी श्री.चींद्रकाींत (दादा)
बच्च पा्ील, मा.मींत्री, महसल, सावाजननक बाींधकाम (सावाजननक उपिम वगळन) याींची
“समन्वयक मींत्री” म्ह न ननय
ु ती करण्यात आली आहे
सदय:ज्थतीत सदर प्रश्न न्यायप्रभवषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाच्या मालिीच्या डॉकफन या हे शलिॅटरबाबत
(४४)

९५९३९ (०६-०१-२०१८).

श्री.बा ासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या मालकीच्या िॉक्र्न या हे शलकॉप््रच्या दे खभाल व दरु
ु ्तीसाठी ये ारा

खचा व दरु
ु ्तीनींतरची हे शलकॉप््रची अल्प उपय
ु तता पाहता हे हे शलकॉप््र भवकायचे क्रकींवा नवे
घ्यायचे याबाबतचा नन य
ा ददनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मींत्रीमींिळात
घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रकर ी शासनाने कशा पध्दतीच्या ननभवदा काढण्याचे ठरभवले आहे ,
(३) अदयाप, को तीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्य मींत्रीमींिळाने हे हे शलकॉप््र राज्यातील शैक्षण क सीं्थेला अ्यास प्रयोजनासाठी
भवनामुल्य दे ण्याचा नन य
ा घेतला असल्यामळ
ु े ननभवदा काढण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) त्यानस
ु ार राज्यातील ज्या शासकीय शैक्षण क सीं्थेमध्ये ूरोनॉ्ीकल इींजजननयरीींग हा

भवर्य शशकभवण्यात येतो, अशा शैक्षण क सीं्थेमधील भवदयार्थयांना त्याचा उपयोग होण्याच्या
दृष्ीने हे हे शलकॉप््र बहाल करण्याच्या अनुर्ींगाने को त्या शासकीय सीं्था इच्छक आहे त,
याबाबतची मादहती उच्च व तींत्र शशक्ष

भवभाग याींच्याकिन मागभवण्यात आली आहे .

___________
मालाड पूवा  (मांबई) रहे जा सांिल व पररसरामध्ये अनधधिृत, अवजड वाहनाांच्या पाकिांग व
वाहतिीम े स्थािनि रहहवाशाांना मो ा त्रास सहन िरावा लागत असल्याबाबत

(४५)

९६०७३ (०६-०१-२०१८).

श्री.अतल भातख िर (िाांहदवली पूव)ा  :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालाि पवा (मुींबई) रहेजा सींकुल व पररसरामध्ये अनधधक्त, अवजि वाहनाींच्या पाक्रकंग व
वाहतुकीमळ
ु े ्थाननक रदहवाशाींना मोठ्या प्रमा ात त्रास सहन करावा लागत असल्याचे व

याबाबतच्या प्रशासनाकिे वारीं वार तिारी दाखल केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अनधधक्त पाक्रकंगमुळे वाहनाींच्या आिोशाला गदा ल्
ु ले व समाज भवघातक लोक
आसरा घेत असल्यामुळे मदहला व लहान मुले याींच्या सुरक्षक्षततेचा गींभीर प्रश्न ननमाा

लाला

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु अनधधक्त पाक्रकंग वाहनाींवर कारवाई करुन कायमचे ननबंध बसण्यासाठी
शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) रदहवाशाींकिन प्राप्त ननवेदनाींच्या अनुर्ींगाने वररषठ पोलीस ननरीक्षक, ददींिोशी

पोलीस ठा ,े प्रभारी पोलीस ननरीक्षक, ददींिोशी वाहतक भवभाग व ्थाननक रदहवाशी याींची
ददनाींक

२२.०८.२०१७

रोजी

सींय
ु त

बैठक

आयोजीत

करण्यात

आली

होती.

त्यानुसार

पररसरातील अनधधक्त पाक्रकंग केलेली वाहने व अवजि वाहनाींवर ददनाींक २३.०८.२०१७ पासन
१५ कारवाया करण्यात आलेल्या आहे त.

अनधधक्त पाक्रकंगमळ
ु े वाहनाींच्या आिोशाला गदा ल्
ु ले व समाजभवघातक लोक आसरा

घेत असल्यामळ
ु े मदहला व लहान मुले याींच्या सुरक्षक्षततेचा गींभीर प्रश्न ननमाा
असल्याबाबतच्या

तिारी

ददींिोशी

वाहतक

भवभागास

प्राप्त

नाहीत.

लाला

सदर

दठका ी

अनधधक्तररत्या पाक्रकंग केलेल्या वाहनाींवर कायमचे ननबंध घालण्यासाठी रहे जा सींकुल
पररसरातील प्रभावीत र्ते अवजि वाहनाींसाठी “नो-पाक्रकंग” करण्याचे ननयोजीत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील बांदराच्या आधिनिीिरणाबाबत
(४६)

९७०२४

(०३-०१-२०१८).

श्री.मांगेश

िडा िर

(िलाा ),

(उरण) : सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर

भोईर

(१) केंद्र शासनाच्या ’’ सागरमाला ’’ या कायािमाला राज्य मींत्रीमींिळाने माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दे शाच्या क्रकनारपट्टी लगतच्या भागाचा सवंकर् भवकास करण्यासाठी केंद्र
शासनाने सागरमाला या महत्वाकाींशी कायािमाींतगात राज्यातील बींदराचे आधनु नकीकर

कर ,े

जागतीक दजााच्या नवीन बींदराींची ननशमाती, आींतरदे शीय जलमागांचा भवकास, र्ते व रे ल्वेव्दारे
बींदर जोि ,े सामाजजक घ्काींचा भवकास इत्यादी प्रकल्पाींची कामे या कायािमाशी सुसींगत
असलेल्या

बींदरे ,

उदयोग,

पया्न,

कौशल्य

भवकास,

सावाजननक

बाींधकाम,

पयाावर ,

ग्रामभवकास व मत््यव्यवसाय भवभागाींच्या राज्यातील प्रकल्पाींसाठी राज्य शासन ५० ्के
ननधी उपलब्ध कर ार आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील क्रकनारपट्टी लगतच्या को को त्या बींदराींचा व जेट्टीींचा समावेश
करण्यात आला आहे ,
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(४) असल्यास, सदर बींदर व जेट्टीींच्या भवकास कामाींच्या आराखडयाचे ्वरुप काय आहे व
यासाठी क्रकती कालावधी अपेक्षीत आहे तसेच याबाबत अदयापयंत को ती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४) सागरमाला अींतगात मनोरी, गोराई, वसई, भाईंदर, नाररींगी, खारवािेश्वरी, घोिबींदर,
मावे या रो-रो जेट्टीकिे ्मीनल इमारत, गाळ उपस ी व वाहनतळ उभार े पद्मदग
ु ,ा उीं दे री,

बोलापर, भाट्ये, दग
ा ग
ु ाािी, वेलदर, सव
ु द
ु ,ा ददवेआगर, काशशद, गुहागर, धचवला येथे पया्न

जेट्टी बाींध े व दे वबाग, कली, दे वीचापािा, काींचनगाव, गायमुख, बाळकुम, कोळशेत, अनााळा
येथे प्रवासी जेट्टी बाींध े या कामाचा समावेश करण्यात आला असन सदर कामे ही मींजरु ीच्या
भवभवध ्प्प्यावर आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांगोली श्जल््यात बनावट नोटा चलनात असल्याबाबत
(४७)

९७०४४ (०६-०१-२०१८).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली शहरात माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान बनाव् नो्ा चलनात आल्याची
बाब ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बनाव् नो्ा जप्त केल्याचा गन्
ु हा ददनाींक १८ ्ग््, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास दहींगोलीतील सींबींधधत पोलीस ््े शनला दाखल केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बनाव् नो्ा प्रकर ात वापरण्यात आलेली ्वीप्् डिलायर वाहन मालकाची
गह
् भवभागाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, गह
् भवभागाने सदर प्रकर ाची तातिीने चौकशी कूनन दोर्ीींवर को ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
सदरच्या बनाव् नो्ा वाशशमकिन दहींगोलीकिे घेवन येताना गोपनीय मादहतीच्या
आधारे

आरोपीताींची ज्वप्् डिलायर गािी ददनाींक

१७.०८.२०१७ रोजी दहींगोली शहरात

पकिण्यात आली आहे .
(२) होय.
सदर प्रकर ी दद.१८.०८.२०१७ रोजी पोलीस ््े शन, दहींगोली शहर ग.ु र.नीं. ४८९/२०१७

भा.दीं .भव. कलम ४२०, ४८९ अ, ब, क, ि, ई प्रमा े गुन्हा दाखल आहे .
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(३) होय.
गुन््यात वापरलेल्या ज्वफ्् डिलायर गािी ि. ूम.ूच.३१ सी.ू.३९०० ही गािी

सय्यद महे मद
ु सय्यद मकसद
ु कादरी याींचे मालकीची असल्याचे व त्याने आण

त्याींचे

साथीदाराींनी सदरची गािी गुन्हा करण्यासाठी वापरल्याचे ननषपन्न लाले असुन सदर गािी
जप्त करण्यात आली आहे .

(४) सदर गुन््यात सवा ४ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकिन ूक
क्रकींमतीचा मुद्देमाल ह्तगत करण्यात आला आहे .

४,५७,०३०/- रुपये

उत गन्
ु ्यातील आरोपीींभवरुध्द दद.०२/१०/२०१७ रोजी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र

दाखल करण्यात आले असुन सदरचा गुन्हा न्यायप्रभवषठ आहे.
(५) भवलींब लालेला नाही.

___________
लासांबा (ता.श्ज.हहांगोली) पोलीस

ा्याच्या हद्दीत असलेल्या साांडस येथील श्जल्हा पररषदे च्या

प्राथशमि शा े च्या परीसरात दारु ववक्री होत असल्याबाबत
(४८)

९७२८८ (०६-०१-२०१८).

श्री.तानाजी मटिले (हहांगोली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लासींबा (ता.जज.दहींगोली) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या साींिस येथील जजल्हा
पररर्दे च्या प्राथशमक शाळे च्या समोरील घरातन सराासप े दारु भविी होत असल्याचे माहे जुल,ै
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच शालेय पररसरात दारु भविीबरोबर जुगारही चालभवला जातो शशवाय

शाळे च्या जागेवर अनतिम ही लालेले असल्यामुळे मुलाींचे शैक्षण क नुकसान होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे कायारत असलेल्या शशक्षक व भवदयार्थयांवर भवपरीत परी ाम होत
असन त्याींच्यामध्ये शभतीचे वातावर

ननमाा

लाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उत प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे ,
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे त व तदनस
ु ार याबाबत को ती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१८) : (१) होय, या प्रकर ी प्राप्त तिारीच्या अनुर्ींगाने
पोलीसाींनी छापा ्ाकन आरोपीच्या ताब्यातन
ु भवनापरवाना भविी करीत असलेल्या १२ दे शी
दारुच्या बॉ्ल ह्तगत करुन आरोपीभवरुध्द दद.१५/०७/२०१७ रोजी पोलीस ््े शन बासींबा येथे
गु.रीं .नीं.९२/२०१७ कलम ६५ (ख)(ि) मप्रोका प्रमा े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

सदरबाबत शशक्षक, भवदयाथी व पालक याींच्याकिन को त्याही प्रकारची तिार प्राप्त
नाही.
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(४) व (५) सदर भागात अवैध दारु भविी कर ारे इसमाभवरुध्द वेळोवेळी कायावाही करुन
पोलीस ््े शन, बासींबा येथे २ गुन्हे दाखल असुन त्यामध्ये २ आरोपीींना अ्क करुन
त्याींच्याकिन ूक

११००/- रुपये क्रकींमतीचा मद्द
ु ेमाल ह्तगत करण्यात आलेला आहे.

जजल्हाभरात Operation Crack Down सारख्या मोदहमा राबवुन अवैध दारु भविी

कर ाऱयाींवर कायावाही करण्यात येते. तसेच, म.प्रो.का कलम ९३ प्रमा े प्रनतबींधक कायावाही
करण्यात आलेली आहे.
(६) भवलींब लालेला नाही.
___________
नाांदेड श्जल््यातील पोलीस पाटीलाांची ५३८ ह िाणची ररक्त पदे भर्याबाबत
(४९)

९९३७४ (०६-०१-२०१८).

उत्तर) :

श्रीमती अशमता च्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेि जजल््यात सन २०११ मध्ये पोलीस पा्ील भरती प्रक्रिया राबवन २४९ ररत पदे
भरण्यात आली होती सध्य:ज्थतीत मींजर १६०९ पैकी १०७१ पोलीस पा्ील कायारत असुन
अदयापही ५३८ दठका ची पदे ररत असल्याचे ददनाींक माहे सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत ररत पदाींसाठी सींबींधधत उपभवभागीय कायाालयातील पोलीस पा्ील
कायाालयातील पोलीस पा्ील पदाची बबींदनामावली अदयावत करुन सामाजजक आरक्ष
ननश्चीत करुन आरक्ष

सोित घेण्यात आली परीं त सदर भरती प्रक्रिया रें गाळली असुन

अदयापपयंत लेखी पररक्षा घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गावातील सामाजजक सलोखा अबाधधत ठे वण्यासाठी सदरह ररत पदे भर े
आवश्यक असल्यामळ
ु े सदरह पदे भरण्याबाबत शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) नाींदेि जजल््यात पोलीस पा्ीलाींची ूक

१,६५० पदे

मींजर असन ४६६ पदे ररत आहेत.
(२) व (३) सवा उपभवभागीय कायाालयातील पोलीस पा्ील पदाींची बबींदन
ु ामावली अदययावत
करुन सामाजजक आरक्ष

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ननजश्चत करण्यात आले आहे व भरतीची प्रक्रिया सुरु आहे .
___________

मांग वेढा शहरात (ता.मांग वेढा, श्ज.सोलापूर) एिाच रात्रीत ३ दिाने चोराांनी फोडल्याबाबत
(५०)

१००४५७ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

भव.स. ४१२ (38)
(१) मींगळवेढा (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापर) या शहरात ूकाच रात्रीत ३ दक
ु ाने चोराींनी ्ोिली
असल्याची घ्ना ददनाींक २४ ्ग््, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या चोरी प्रकर ी तपासामध्ये भवलींब कर ारे पोलीस कमाचारी याींच्यावर
कारवाई कार ेबाबत ्थाननक नागररकाींनी वररषठ पोलीस अधधकारी याींचक
े िे तिार केल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोत प्रकर ी शासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१८) : (१) होय.
दहवरगाव व बोराळे नाका, ता.मींगळवेढा येथील ३ दक
ु ानातील श्र ्ोिन ूक

२३,०००/- रुपये अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेल्याबाबत प्राप्त तिारीवरुन मींगळवेढा पोलीस
ठा ेस गु.र.नीं. ३८३/२०१७ भा.दीं .भव. कलम ४५४,४५७,३८० प्रमा े दद.२४/०८/२०१७ रोजी गुन्हा
दाखल आहे . सदर गुन््याचा तपास चालु आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) भवलींब लालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत ि से

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

