
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५४५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भांडारा जिल्ह्यातील मा.न्यायालयात चुिीच्या पध्दतीन ेमोटार वाहनाांचे गुन्हे  
दाखल िरण्यात येत असल्हयाबाबत  

  

(१) ५०४९८ (२८-०४-२०१६)  श्री.चरण वाघमारे (तमुसर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), 
श्री.िृष्ट्णा गिब े(आरमोरी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्ह्यातील मा.न्यायालयात अपराध ससद्धता दर वाढववण्यासाठी सामान्य लोकाींना 
वेठीस धरून मोठ्या प्रमाणात मो्ार वाहन चे महाराषर पोलीस Act अन्वये गुन्हे दाखल केले 
िातात हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणे भींडारा जिल्ह्यातील मा.न्यायालयात वाढली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे , 
(४) नसल्हयास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
      मो्ार वाहन चालकाींववरुध्द महाराषर पोलीस कायद्यान्वये काययवाही करण्याींत येत 
नाही. 
(२) मो्ार वाहन अधधननयमातील कलमाींचा भींग केल्हयास मो्ार वाहन कायद्याअींतगयत केससे 
करण्याींत येतात व यामध्ये कसरूदार हे तडिोड शुल्हक वेळीच भरत असल्हयान े सदर केसेस 
मा.न्यायालयात पाठववण्याींत येत नाहीत.  परींतु दारु वपऊन वाहन चालववणाऱयाींववरुध्द कलम 
१८५(१), मो्ार वाहन कायद्याअींतगयत गुन्हे नोंद करुन मा.न्यायालयात दोषारोप पाठववण्याींत 
येतात. 
      माहे िानेवारी, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीत मो.वा.का. कलम १८५(१) 
अन्वये १५२ केसेस दाखल असून माहे िानेवारी, २०१६ ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत या 
कायद्याअींतगयत १०२ केसेसची वाढ झालेली आहे. 
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(३) अपराधससध्दता दर वाढववण्यासाठी सामान्य लोकाींना वेठीस धरुन सदरच्या केससे दाखल 
करण्यात आलेल्हया नाहीत. त्यामळेु कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे रेल्हवे स्टेशनवर िाही ररक्षा चालि मनमानी िरत असल्हयाबाबत 
  

(२)  ७४४१६ (१२-०४-२०१७)   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे रेल्हव े स््ेशनवर काही ररक्षाचालक याींनी सकाळ व सायींकाळी घाईगदीच्या वळेीस 
ररक्षा प्रवाशाींकररता असलेल्हया माधगयकेमध्ये न िाता प्लॅ्फामय क्र.२ ला लागून असलेल्हया 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराींच्या पुतळ्याशेिारी अनधधकृतररत्या ररक्षा उ्या केल्हयामुळे मोठ्या 
प्रमाणात वाहतूकची कोंडी होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ररक्षावाल्हयाींकडून बाहेरगावहून आलेल्हया अनोळखी प्रवाशाींना ररक्षात 
बसण्यासाठी बळिबरी करणे तसचे महहलाींना िाणूनबूिून धक्काबकु्की करण्याच ेप्रकार घडत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत स्थाननक पोलीस स््ेशन व वाहतकू पोलीस हे िाणीवपूवयक दलुयक्ष 
करत असल्हयाची बाब ननदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून सदरहू ररक्षा चालक तसचे सींबींधधत पोलीस 
अधधकारी/कमयचाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
      ठाणे रेल्हवे स््ेशन प्लॅ्फॉमय क्र. २ च्या बाहेर डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर पु ु्तळ्यािवळील 
मागील रोडवर छो्े रेलीींग लावण्याींत आले असल्हयाने ररक्षाचालकाींना स््ँड सोडून भाड ेघेण्यास 
प्रनतबींध झालेला आहे.  सदर हठकाणी वाहतकू कोंडी होणार नाही याबाबत वाहतुक 
पोलीसाींकडून दक्षता घेण्याींत येत आहे.         
(२) हे खरे नाही. 
      ठाणे रेल्हवे स््ेशन पररसरात तीन हठकाणी दैनींहदन ड्यु्ीकरीता कमयचारी नेमण्यात 
येतात.  बाहेरगाींवाहून आलेल्हया प्रवाशाींना वाहतूक पोलीस हे ररक्षात बसववण्यासाठी मदत 
करतात, तसेच महहलाींना िाणूनबिुून धक्काबुक्की करण्याच ेप्रकार घडलेले नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
      ठाणनेगर पोलीस स््ेशनच ेबी् माशयल अधधकारी सतत रेल्हवे स््ेशन हद्दीत गस्त करीत 
असतात तसेच पीसीआर मोबाईल गाडीवरील कमयचारी देखील हदवसा व रात्रौ सदर हठकाणी 
गस्त करतात. तरीसुध्दा प्रवाशाींकडून काही तक्रार प्राप्त झाल्हयास सींबींधीत ररक्षाचालकावर 
वाहतूक शाखेच्या पोलीस कमयचाऱयाींमाफय त योग्य ती कारवाई केली िाते. 
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(४) ठाणेनगर वाहतकू उपववभागाच् या हद्दीत ठाणे रेल्हवे स््ेशन सॅ्ीस पुलाखालील हदनाींक 
०१.०१.२०१७ ते हदनाींक ३१.१२.२०१७ रोिी पावेतो सकाळ व सायींकाळी घाईगदीच्या वेळेस 
मिुोर ररक्षा हे माधगयकेमध्ये न िाता प्लॅ्फॉमय क्र. २ ला लागून असलेल्हया डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकराींच्या पुतळ्याशेिारी अनधधकृतपणे ररक्षा उ्या करुन वाहतूकीस अडथळा आणल्हयान े
त्याींच्याववरुध्द एकूण १४,३७० केसेस केलेल्हया आहेत. त्याचप्रमाणे हदनाींक ०१.०१.२०१८ ते 
३१.१०.२०१८ पयतं १२,९०० केसेस करण्याींत आलेल्हया आहेत.   
      ठाणे शहर वाहतकू शाखतेफे सन २०१७ मध्ये ७७,३२३ ररक्षाींवर तर माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ पयतं ४८,१७७ ररक्षाींवर कारवाई करण्याींत आली आहे.  यापुढे देखील मिुोर 
ररक्षाचालकाींववरुध्द कारवाई करण्याचे तिववि ठेवलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील नाशशि रोड िारागहृात िैदयाांिड ेआठ मोबाईल सापडल्हयाबाबत 
  

(३)  ७५५१४ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), 
अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथील कारागहृात सन २००४-१४ या कालावधीत, २,१७१ कैदी फरार झाल्हयाची 
गींभीर माहहती ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नासशक रोड येथील मध्यवती कारागहृाच्या मींडळ क्रमाींक ७, याडय क्रमाींक ४ व 
बॅरक क्रमाींक ३ च्या शौचालयाच्या बािूला एका फरशीखाली कैद्याने लपवून ठेवलेले सात 
मोबाईल हदनाींक १८ डडसेंबर,२०१६ रोिी वा त्या समुारास आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कारागहृात यापूवीही  १५ ते २० मोबाईल आढळले असून उक्त प्रकरणी 
नासशक रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुषींगान ेदोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच भववषयात असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून 
कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) नासशकरोड मध्यवती कारागहृ येथून सन २००४ 
पासून सन २०१४ पयतं सींधचत रिेवरुन ४७ व असभवचन रिेवरुन ५२ अस ेएकुण ९९ बींदी 
फरार असल्हयाच ेननदेशयनास आले हे खरे आहे. 
(२) हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ रोिी कारागहृ बींदी च्या वेळेस कारागहृ अधधकारी/कमयचारी 
याींचेमाफय त अचानकपण ेमींडल क्र. ७ सकय ल क्र. ४ बरॅक क्र. ३ मध्ये झडती घेतली असता 
बरॅकमधील बाथरुमच्या चेंबरमध्ये प्लॅजस््कच्या वपशवीत ०७ नग बेवारस मोबाईल आढळून 
आले हे खरे आहे.     



वव.स. ५४५ (4) 

(३)  होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून सदर चौकशीत कारागहृाच े काही 
अधधकारी/कमयचारी दोषी असल्हयाचे आढळून आले. त्यामळेु दोषी असलेल्हया काही 
अधधकारी/कमयचारी याींना ननलींबबत करण्यात येऊन त्याींचेववरूध्द महाराषर नागरी सेवा (सशस्त 
व अवपल)  अींतगयत ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यत आली आहे. काही अधधकारी 
/कमयचारी याींच्या अन्य हठकाणी बदल्हया करण्यात आल्हया आहेत व त्याींचे ववरोधात देखील 
ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(५) नासशकरोड मध्यवती कारागहृातील रक्षक सींवगीय ररक्त पदे भरण्यात आली आहेत तसेच 
नव्याने २७ नग मोबाईल िॅमर बसववण्यात आले आहेत. फरार बींद्याचे वतृ्त पत्रात, 
कारागहृाच,े पोलीसाींचे सींकेत स्थळावर फो्ो प्रससध्द करण्यात आले आहेत. शासनच्या हदनाींक 
२६.८.१६ रोिीच्या अधधसुचनेनुसार असभवचन रिा मींिूरी ननयमात  सुधारणा करण्यात आली 
असून यामध्ये बींद्यास रिा मींिूरीचे ननयमातील तरतुदी अधधक पररणामकारक करण्यात 
आलेल्हया आहेत. त्यामुळेही रिवेरुन फरार बींद्याचे प्रमाण कमी होणेस मदत होईल. 
पलायनाचा गुन्हा दाखल करणे व फौिदारी प्रक्रक्रया सींहहता नसुार काययवाही करणे अशा दोनही 
काययवाही एकबत्रत होत असल्हयान ेरिेवरुन फरार असणाऱया/होणाऱया बींदीवर िरब बसला असून 
पररणामी रिेवरुन फरार राहणाऱया बींदीच ेप्रमाण कमी होणसे मदत होत आहे.   
      तसचे शासनाच्या हदनाींक २६.८.१६ रोिीच्या अधधसुचनेनसुार असभवचन रिा मींिूरी 
ननयमात सुधारणा करण्यात आली असून यामध्ये बींद्यास रिा मींिूरीच े ननयमातील तरतुदी 
अधधक पररणामकारक करुन बलात्कार व बलात्कारसह खून यामध्ये सशक्षा भोगणाऱया बींद्याींना 
सींधचत व ननयमीत असभवचन रिेस अपात्र करण्यात आले आहे. त्यामुळेही रिेवरुन फरार 
बींद्याचे प्रमाण कमी होणेस मदत होईल. 
      बींदी रिेवरुन फरार होणाचे प्रमाण कमी करणे अथवा त्यास आळा घालणे करीता 
कारागहृाींत दाखल होणाऱया प्रत्येक बींदीचे डोळ्याचे आयररस स्कॅन ितन करण्याची कारवाई 
सुरु आहे. अशी माहहती पोलीस ववभागाशी समन्वय साधून फरार बींदी अ्क करणे कररता 
उपलब्ध करुन देणे बाबत काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

  िोल्हहापूर महानगरपाशलिेच्या सन २०१५-१६ साठी िे.एम.टी. उपक्रमास  
अनुदान शमळणेबाबत  

  

(४)  ९६१५० (०६-०१-२०१८). श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षक्षण), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर महानगरपासलकेस मा.पोसलस महासींचालक, याींचेकड े के.एम.्ी. उपक्रमास देय 
असणारे अनुदान रुपये ७३,१०,७०२/- चा प्रस्ताव गेले क्रकत्येक हदवस प्रलींबबत असल्हयाची बाब 
माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू अनुदानाची रक्कम देणेबाबत शासन सकारात्मक आहे काय, 
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(३) असल्हयास, शासनाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) :(१) ,(२),(३) व (४) कोल्हहापूर महानगरपासलकेस सन 
२०१५-१६ साठी देय असणारी रक्कम रू.७३,१०,७०२/- शासन ननणयय हद.९/०८/२०१८ अन्वये 
मींिुर करण्यात आली असून पोलीस अधधक्षक,कोल्हहापूर याींनी हद.१९.०९.१८ अन्वये सदरची 
रक्कम सींबींधीताींना अदा केली आहे. 
  

___________ 
  

पोलीस पाटील, िोतवाल, अांगणवाडी सेवविा इ. मानसेवी िममचा-याांना 
 सामाजिि सुरक्षा प्रदान िरण्याबाबत 

  

(५)  १०५०८३ (२०-०४-२०१८)  श्री.सांिय साविारे (भसुावळ), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापूर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस पा्ीलाींच्या मानधनात रुपये १५ हिारापयतं वाढ करावी, हींगामी पोलीस 
पा्लाींना कायम कराव,े सेवाननवतृ्तीनींतर वारसास सेवेत सामावून घ्यावे, ननवतृ्तीवेतन देण्यात 
याव,े सेवेची कालमयायदा ६० वरुन ७० वष ेकरावी व राज्य शासकीय कमयचाऱयाींप्रमाणे सोयी-
सुववधा समळाव्यात इ. मागण्या महाराषर राज्य पोलीस पा्ील असोससएशनतफे शासनाकड े
सातत्याने करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.गहृराज्यमींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली झालेल्हया बठैकीच्या अनुषींगाने पोलीस 
पा्ीलाींच्या मानधनात वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सधचव, ववत्त याींचकेड े हदनाींक ०९ 
फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार पोलीस पा्ील याींच्या सोबतच कोतवाल, अींगणवाडी सेववका इ. 
मानसेवी कमयचाऱयाींना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याकररता “एकछत्र योिना” तयार 
करण्यासाठी अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक १८ माचय, २०१७ च्या 
शासन ननणययान्वये एक अ्यासग् नेमण्यात आला आहे व सदर अ्यासग्ाच्या सशफारशी 
शासनास प्राप्त झाल्हयानींतर पोलीस पा्ीलाींचे मानधन व अन्य सोयीसवलतीींबाबत पुढील 
काययवाही करण्यात येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, वषयभराचा होत असलेला ससमतीचा कालावधी लक्षात घेता, सदर अ्यास 
ग्ाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, असल्हयास, केव्हा,व त्यानसुार पुढे कोणती 
काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
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(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
      तथावप, पोलीस पा्ील याींना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी त्याींचेकरीता  
“कल्हयाणकारी एकछत्र योिना” तयार करण्याकरीता अ.मु.स. (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
हदनाींक १८.०३.२०१७ च्या शासन ननणययान्वये ससमतीची स्थापना करण्याींत आली होती.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला असून सदर प्रस्तावावर काययवाही चालू आहे. 
(५) काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील ्दयोधगि के्षत्रातील  
वाहतूि िोंडी ववरोधात िारवाई िरण्याबाबत 

  

(६)  १०६२९२ (१९-०४-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील औद्योधगक के्षत्रातील २६ गावे व १० वाड्या तसेच 
९३४ कारखानदाराींना पडघे फाट्यावरील ऑ्ो ररक्षा शोरुमच्या गाड्या एमआयडीसीच्या मुख्य 
रस्त्यावर उ्या करण्यात येत असल्हयान े पादचारी, वाहनधारक आणण कारखानदाराींना 
वाहतूककोंडीला सामोरे िाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, सदर प्रकरणी स्थाननकाींनी व कारखानदाराींनी या वाहतकू कोंडी ववरोधात 
सींबींधधत शोरुमच्या मालकावर कारवाई करावी अशी मागणी वाहतकू पोलीस व 
एमआयडीसीच्या अधधकाऱ याींकड ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनान्वये केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय आढळून आले व 
चौकशीच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) तळोिा वाहतूक शाखा हद्दीतील पडघे फा्ा येथ े
ऑ्ो ररक्षा शो रुम नाही.  परींतु प्लॉ् नीं. ०९ येथ ेएक्सेल ऑ्ोववस््ा प्रा.सल. नाींवाच ेसजव्हयस 
सें्र आहे. एमआयडीसीच्या मुख्य रस्त्यावर गाड्या उ्या राहात नाहीत.  िर सदर हठकाणी 
गाड्या उ्या राहहल्हयाच ेआढळल्हयास व वाहतूक कोंडी झाल्हयास मो्ार वाहन कायद्यान्वये 
कारवाई करण्याींत येते. 
 



वव.स. ५४५ (7) 

(२) स्थाननक व कारखानदाराींचे यासींदभायतील कोणतेही ननवेदन वाहतूक पोलीस आणण महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अधधकाऱयाींकड े प्राप्त झालेले नाही.  परींतु एक रािकीय 
पक्षाच्या पदाधधकाऱयाींकडून यासींदभायत पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई याींच्या कायायलयाकड े
ननवेदन प्राप्त झाले होते.  त्यानसुार १६ वाहनाींवर मो्ार वाहन कायदा, १२२ प्रमाणे कारवाई 
करण्याींत आलेली आहे.   
(३) नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयाकडील वाहतूक शाखेमाफय त वाहतूक ननयमाींच े उल्हलींघन 
करणाऱया चालक व मालक याींचवेर मो्ार वाहन कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याींत येत आहे. 
 माहे िानेवारी, २०१८ ते नोव्हेंबर, २०१८ दरम्यान ३५ वाहनचालकाींवर कारवाई करण्याींत 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उदयोग वाढीस लागण्यासाठी स्टाटमअप धोरण राबववण्याबाबत 
  

(७)  १०८१९९ (१७-०४-२०१८).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.हदलीप 
वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांिय िदम (दापोली), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय िौशल्हय वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय सकल उत्पादनात (िीडीपी) महाराषराचा वा्ा १५ ्क्के पेक्षा िास्त 
वाढववण्यासाठी राज्याच्या आधथयक, औद्योधगक ववकासास चालना देण्यासाठी मोठ्या सींख्येन े
तींत्रकुशल रोिगार उपलब्ध व्हावते आणण राज्यतील तरुणाींना स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी 
अनुकुल वातावरण ननमायण व्हावे यासाठी राज्यात ’’स्मा य् अप’’ धोरणास राज्याच्या 
मींत्रीमींडळाने हदनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी मींिूरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त धोरणामळेु पुढील पाच वषायत ५ हिार को्ी रूपयाींची गुींतवणुक अपेक्षक्षत 
असून त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ५ लाख रोिगाराच्या सींधी ननमायण होणार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) राज्यात स््ा य्अप सींस्कृतीचा ववकास करण्यासाठी 

 िून-२०१८ मध्ये “Startup Week” आयोजित करुन त्यातून ननवड झालेल्हया २४ 
स््ा य्अप ना रु.१५ लाख च्या Work Orders देण्यात आल्हया/ येत आहेत. 

 ऑक््ोबर-२०१८ मध्ये “स््ा य्अप यात्रा” आयोजित करुन त्यातील १९ वविेत्याींना 
पाररतोवषके देऊन   प्रोत्साहहत करण्यात आले आहे. 

 इन्क्युबे्सयची ननवड करण्यासाठी मागयदशयक सूचना ननगयसमत करण्यात आल्हया असून 
त्याद्वारे इन्क्युबे्सयची ननवड करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िारागहृ अधधक्षि पदासाठी लागणारी शैक्षणणि अहमता नसताांना  
श्री.चांद्रमनी इांदरूिर याांची ननयुक्ती िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(८)  ११५४९६ (१२-०४-२०१८)  श्री.रमेश िदम (मोहोळ) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भायखळा कारागहृामध्ये कैदी मींिळूा शेटे्ट हहला झालेली मारहाण व त्यामध्ये 
नतचा झालेला मतृ्य, याप्रकरणात कारागहृाचे अधधक्षक श्री.चींद्रमनी इींदरूकर याींना ननलींबबत 
केल्हयानींतरही ते अन्य कारागहृामध्ये सेवेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अधधक्षक पदाकरीता आवश्यक असलेली शैक्षणणक पात्रता श्री.चींद्रमनी इींदरूकर 
याींच्याकड े नसताींनाही त्याींना कारागहृाचे अधधक्षक म्हणून पदोन्नती देण्यात येऊन त्याींना 
राषरपती पदकही देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कारागहृ अधधक्षक पदासाठी लागणारी शैक्षणणक अहयता व राषरपती पदक 
समळववण्याबाबत असलेली पात्रता व ननकष श्री.चींद्रमनी इींदरूकर याींच्याकड े आहे क्रक नाही 
याची चौकशी करण्याची मागणी मोहोळ (जि.सोलापूर) च्या लोकप्रनतननधीनी मा.गहृमींत्री व गहृ 
ववभागाचे कक्ष अधधकारी तथ िन माहहती अधधकारी याींच्याकड े हदनाींक १२ िानेवारी, २०१८ 
रोिी व तद्नींतर १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारस केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. श्री. इींदरूकर, उप अधीक्षक, 
मध्यवती कारागहृ याींना हद. ०९.०८.२०१७ च्या आदेशानुसार ननलींबबत करण्यात आले होत.े 
तदनींतर त्याींना हद. ०७.०२.२०१८ नुसार ववभागीय चौकशीच्या अधीन राहून शासकीय सेवेत  
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पुनस्थायवपत करण्यात येऊन  येरवडा मध्यवती कारागहृ येथे ननयुक्ती  देण्यात आली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. श्री. इींदरूकर, हे कारागहृ ववभागात हद. १७.०२.१९९२ रोिी तुरुीं ग 
अधधकारी शे्रणी-२ या पदावर सरळसेवेणे ननयुक्त झालेले अधधकारी असून त्या पदासाठी 
लागणारी कोणत्याही शाखेचे पदवीधर ही शैक्षणणक अहयता त ेधारण करत आहेत. 
उप अधधक्षक मध्यवती कारागहृ या पदावर सरळसेवेन ेननयुक्त होण्यासाठी ववसशषठ शैक्षणणक 
अहयता आवश्यक आहे तथावप पदोन्नतीने सदर पदावर ननयुक्तीसाठी ववसशषठ शैक्षणणक 
अहयतेची आवश्यकता महाराषर कारागहृ ननयमावलीमध्ये नमूद नाही. 
श्री. इींदरूकर याींना गहृ मींत्रालय, भारत सरकार, नवी हदल्हली याींचकेडील हद. ०५.०४.१९९९ च्या 
मागयदशयक सूचना व ननकषानुसार राषरपती पदक देण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे शहरातील बाणेर-पाषाण शलांि रस्ता येथील मेडोि हेबबटट या गहृप्रिल्हपातील 
 रहहवाशाांची फसवणूि झाल्हयाबाबत 

  

(९)  ११६५०६ (१४-०४-२०१८)  प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील बाणेर-पाषाण सलींक रस्ता येथील मेडोि हेबब्् या गहृप्रकल्हपातील 
रहहवाश्याींनी बाींधकाम व्यावसानयकाींववरुद्ध फसवणूक केल्हयाप्रकरणी चतुसशगंी पोलीस स््ेशन 
मध्ये लेखी तक्रार दाखल केल्हयाचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बाींधकाम व्यावसानयकाींनी आश्वासनाींची पतूयता न करता व पुणे 
महानगरपासलकाकडून चुकीच्या पद्धतीन ेबाींधकाम अपूणय असताना ना हरकत दाखला व 
पूणयत्वाचा दाखला समळवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने पूणयत्वाचा दाखला देणाऱया सींबधधत दोषी 
अधधकाऱयाींवर व बाींधकाम व्यावसानयकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१)  अियदार नामे श्री.गणेश नतखे, हदपक कुदळे व इतर 
याींनी मेडोि हेबब्े् को ऑपरे्ीव्ह हाऊससींग सोसाय्ीचे वतीन े हदनाींक २३/१०/२०१७ रोिी 
समडोि हेबब्े् सोसाय्ीचे अपणूय बाींधकामाच े त्रु्ीबाबत तसेच बाींधकाम पूणय नसताींनाही 
महानगरपासलकेने पूणयत्वाचा दाखला हदला याबाबत असमत नागपाल, नागपाल लँडमाकय , प्रकल्हप 
अक्रकय ्ेक्् ज्योनतींद्र ननकम, मनपा चे अधधकारी याींचेववरुध्द तक्रारी अिय हदला होता. 
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     यातील अियदार व गैरअियदार याींचेमध्ये समे् झाल्हयान े त्याींनी तक्रार मागे घेत 
असल्हयाबाबत तसेच नागपाल लॅण्डमाकय , नागपाल बबल्हडकॉन, असमत नागपाल याींचेववरुध्द 
काही एक तक्रार नसल्हयाबाबत हदनाींक १६/२/२०१८ रोिी िबाब नोंदववला असल्हयाने सदरचा 
अिय ननकाली काढण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात बेिायदेशीरररत्या  
मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्हया चायनीि पदाथम ववक्री िें द्राबाबत 

  

(१०)  १२०९२८ (३०-०७-२०१८)  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात बकेायदेशीरररत्या हठकहठकाणी 
सुरू असलेल्हया चायनीि कें द्रामध्ये रात्री उसशरापयतं सुरू असलेल्हया दारू पाट्ययाींमुळे महहला व 
नागररकाींमध्ये सभतीचे वातावरण ननमायण झाले असल्हयाच े माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गॄह ववभाग व राज्य उत्पादन शुल्हक ववभागाच्या दलुयक्षापणामुळेच अवैधररत्या 
चायनीि कें द्राच्या प्रमाणात वाढ होत असून दारूच्या पाट्ययाही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून अवैधररत्या सरुू असलेल्हया चायनीि 
कें द्रावर कोणती कारवाइय केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)  हे खरे नाही. तथावप, चायनीि कें द्रावर 
क्रकीं वा धाब्यावर अवैधररत्या मद्य ववक्री करण्यात येत असल्हयाची माहहती समळाल्हयान े राज्य 
उत्पादन शुल्हक ववभागामाफय त म ेव िून २०१८ दरम्यान पनवेल तालुक्यात अवैधररत्या मद्य 
ववक्री करणाऱया चायनीि कें द्रावर/धाब्यावर १० गुन्हे नोंदववलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात सायबर गुन्हयाांमध्ये होत असलेली वाढ 
  

(११)  १२१३०८ (३०-०७-२०१८).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ), श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इीं्रने्च्या सहाय्याने आधथयक फसवणूक, व्यक्तीगत चाररत्र्यहनन व फसवणूक 
करून महहलाींसोबत वववाह करून पलायन आदी गुन््याींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत 
असताना दसुरीकड े सदरच्या प्रकरणाचा तपास करताना त्यातील ताींबत्रक अडचणीींचा सामना 
तपासयींत्रणाींना करावा लागत असल्हयान े दोषससद्धीचे प्रमाण हदवसेंहदवस घ्त असल्हयाच े गहृ 
ववभागाच्या आकडवेारीवरून हदसून येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सायबर गुन्हेगारीत महाराषर राज्य प्रथम असून मोठ्या शहराबरोबर ग्रामीण 
भागातही सायबर गुन्हे घडत असल्हयाचे नकुतेच ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, हदनाींक १ िानेवारी २०१८ ते ३० एवप्रल २०१८ पयतं राज्यात सायबर गुन््याींच े
एकूण क्रकती गुन्हे नोंदववण्यात आले आहेत, 
(४) असल्हयास, सदरहू पररजस्थती ववचारात घेता सायबर गुन््याींच्या प्रकारास 
पररणामकारकररत्या प्रनतबींध घालनू दोष ससद्ध करण्याच े प्रमाण वाढीस लावण्याच्या दषॄ्ीन े
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,    
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) :(१)  सन २०१५ ते म,े २०१८ पयतंची सवय प्रकारच्या 
सायबर गुन््याींतील साींजख्यकी दोषससध्दीची माहहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

Year No. of Cases 
Registered 

Detected 
Cases 

No. of Accused 
Arrested 

Conviction 

२०१५ २१९५ ७७७ ८२५ ४०.७४% 
२०१६ २३८० ७९१ १००९ २३.५३% 
२०१७ ४०३५ १०४१ १३६७ १६.६७% 

May २०१८ १६६५ ४४९ ४८८ ०.००% 
 
(२) हे खरे नाही. 
      क्राईम इन इींडडया २०१६ च्या अहवालानुसार २०१४-१६ मध्ये महाराषर राज्याचा सायबर 
गुन्हेगारीत दसुरा क्रमाींक आहे. तसेच सदर साींजख्यकी माहहतीचे पररक्षण केले असता शहरी व 
ग्रामीण भागातील सायबर गुन्हे असा वेगवेगळा असभलेख उपलब्ध नाही. 
(३) हदनाींक १ िानेवारी २०१८ त े३० एवप्रल २०१८ पयतं १६६५ सायबर गुन्हे नोंदववण्यात आले 
आहेत. 
(४) राज्यातील वाढत्या सायबर गुन््याींना आळा घालण्यासाठी “महाराषर सायबर सुरक्षा 
प्रकल्हप” राबववण्यात येत आहे. सायबर गुन््याींच्या तपासावर देखरेख करणे याकरीता सन 
२०१६ मध्ये ववशेष पोलीस महाननररक्षक, सायबर, मुींबई याींच े ननयींत्रणाखाली स्वतींत्र सायबर 
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यींत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. “महाराषर सायबर सुरक्षा प्रकल्हपा” अींतगयत राज्यातील 
सवय जिल्हहे व आयुक्तालयात समळून एकूण ४७ सायबर लॅबची ननसमयती करण्यात आली आहे. 
या सायबर लॅबना सायबर गुन््याींची दखल घेता यावी व तपासाला गती समळावी याकरीता 
सींबींधधत जिल्ह्यातील/ आयुक्तालयातील ४३ सायबर लॅबना “सायबर पोलीस ठाणे” म्हणून 
घोवषत करण्यात आले आहे.  सायबर गुन््याींच्या तपासाकरीता आधुननक यींत्रसामुग्री 
पुरववण्यात आली असून त्याकररता आवश्यक ते प्रसशक्षण अधधकारी व कमयचारी याींना देण्यात 
आले आहे. सायबर गुन्हे व तपासाकरीता तसेच सायबर तींत्रज्ञानाची प्राथसमक माहहतीबाबतच े
१३८ अधधकारी याींना प्रसशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील चांदगड,गडहहांग्लि व आिरा तालुक्यामध्ये पोशलस िममचाऱयाांची व 
पोशलस स्टेशनची सांख्या अपूरी असल्हयाबाबत 

  

(१२)  १२३०३४ (२५-०७-२०१८)  श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील चींदगड, गडहहींग्लि व आिरा या के्षत्रफळाच्या दृष्ीन े मोठ्या 
असलेल्हया तालुक्यामध्ये तेथील भौगोसलक व डोंगराळ पररजस्थती ववचारात घेता पोलीस 
स््ेशन, आऊ्पोस्् व पोलीस कमयचाऱयाींची सींख्या अपूरी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोल्हहापूर जिल्ह्यातील गडहहींग्लि हा बारा लाख लोकसींख्या असलेला तालुका  
महाराषर व कनाय्काच्या हद्दीवर वसलेला असून या पोलीस स््ेशनच्या काययके्षत्रातील शाींतता व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी नेसरी व गडहहींग्लि या हठकाणी केवळ ७२ पोलीस कमयचारी असून 
गडहहींग्लि पोलीस ठाण्याकड े एकूण ६१ कमयचाऱयाींपैकी केवळ ५१ पोलीस कमयचारी सध्या 
काययरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अपुऱया पोलीस कमयचाऱयाींमुळे गत वषयभरात बलात्कार,चोरी, घरफोडी, िुगार, 
दारुची ववक्री इत्यादी घ्नाींमध्ये वाढ झाली असल्हयामळेु उक्त पोलीस स््ेशनसाठी पोलीसाींची 
सींख्याबळ वाढववण्याबाबत व त्याींचेसाठी सरकारी ननवासस्थान े उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २२ माचय, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास  पत्राद्वारे 
मा.गहृराज्यमींत्री याींना ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, स्थाननक लोकप्रनतननधीनी नतन्हीही तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था व अवैध 
धींद्याींना प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने पोलीस मनुषयबळ व पोलीस स््ेशनची सींख्या व 
आऊ्पोस्् वाढववण्याबाबत मा.गहृराज्यमींत्री याींना हदनाींक ८ माचय, २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास पत्राद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त पत्राींच्या अनषुींगाने या सींदभायत शासनान ेचौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१) ,(२) नेसरी पोलीस स््ेशन कररता काययरत पदे २५ 
आहेत, गडहहींग्लि पोलीस स््ेशन कररता काययरत पदे ७५ आहेत, आिरा पोलीस स््ेशन 
कररता काययरत पदे ३९ आहेत व चींदगड पोलीस स््ेशन कररता काययरत पदे ४९ आहेत. 
 

(३) होय, हे खरे आहे. नेसरी, गडहहग्लींि, आिरा व चींदगड येथील पोलीस कमयचा-याींच्या 
सरकारी ननवासस्थानाींच्या दरुूस्तीची काययवाही सावयिननक बाींधकाम ववभाग,कोल्हहापूर याींचकेडून 
पूणय झाली आहे. 
 

(४) व (५) पोलीस अधीक्षक, कोल्हहापूर याींनी ववद्यमान चींदगड पोलीस ठाण्याच े ववभािन 
करून कोवाड ता.चींदगड येथ े स्वतींत्र पोलीस स््ेशन ननसमयतीचा व चींदगड पोलीस स््ेशन 
अींतगयत पा्णे फा्ा येथे दरुके्षत्र ननमायण करण्यासाठी सादर केलेल्हया प्रस्तावातील त्रु्ीींची 
पूतयता करून सुधाररत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पोलीस अधीक्षक,कोल्हहापूर याींना पोलीस 
महासींचालक कायायलयाने कळववले आहे. 
 

(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 
 

___________ 
 

 
जिल्हहा मािेटीांग फेडरेशन िायामलय, बुलढाणा येथे आांदोलन िरणा-या  

शेति-याांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत 
 

 

(१३) १२४३३९ (३०-०७-२०१८)  श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) जिल्हहा माकें ्ीींग फेडरेशन कायायलय, बुलढाणा येथे शासनामाफय त तुर खरेदी सींदभायत 
हदनाींक १५ म,े २०१७ रोिी वा त्या सुमारास काही शेतक-याींनी आींदोलन केल्हयावरून पोलीस 
स््ेशन बुलढाणा कडुन गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यावेळी मा. मुख्यमींत्री याींनी सदर गुन्हे 
मागे घेण्याचे आश्वासन हदले होते, पींरतु एक वषय उल्ुनही सदर गुन्हे मागे घेण्यात आलेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्हयास, मा. मुख्यमींत्री याींनी हदलेल्हया आश्वासनानुसार सदर शेतक-याींवर दाखल झालेले 
गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासनाकडुन अद्यापपयतं कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
 

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) बुलढाणा शहर पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २५९/२०१७ 
कलम ३५३, १४३, ४२७ भादवीसह ३ मालमत्ता ववरुपन कायद्यासह १३५ मुपोका प्रमाणे गुन्हा 
दाखल आहे. सद्या गुन्हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे. 
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(२) याबाबत पोलीस अधधक्षक, बुलढाणा व जिल्हहादींडाधधकारी, बुलढाणा याींच्याकडून माहहती/ 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. सदर अहवाल प्राप्त झाल्हयावर त्यावर ववधध व न्याय 
ववभागाचे असभप्राय घेऊन सदर प्रकरण, गहृ ववभाग, शासन ननणयय क्र. पीआरओ-०५१६/ 
प्र.क्र.१०६/ववशा-२, हद. ३०.८.२०१६ अन्वये फौिदारी प्रक्रक्रया सींहहता, १९७३ चे कलम ३२१ 
नुसार रािकीय व सामाजिक आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्याबाबत गठीत करण्यात आलेल्हया 
मींबत्रमींडळ उपससमती समोर ठेवण्याच्या अनुषींगान ेआवश्यक काययवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.             

___________ 
 

िोरेगाव-भीमा दांगल प्रिरणाबाबत 
 

(१४)  १२६२६२ (०४-०८-२०१८)  श्री.इम्तीयाि सय्यद (्रांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोरेगाव-भीमा दींगल प्रकरणी राज्याच्या पोलीस महासींचालकानी नेमलेल्हया 
चौकशी ससमतीन े सींबींधधताींकडून प्रनतज्ञा पत्र सलहून घेण्याचे सुरू केले असून पोलीस पा्ील 
आणण गुप्त ववभागाच्या पोलीस सशपायान ेदींगल होणार असल्हयाबाबत सींबींधधत पोलीस ठाण्याच े
पोलीस ननरीक्षकाींना पाठवलेले अहवाल बदलून देण्यासाठी, ‘असे घडलेच नाही’ अस ेप्रनतज्ञा पत्र 
सलहून देण्यासाठी माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रचींड दबाव आणला गेला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोरेगाव-भीमा येथे हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी ववियस्तींभास असभवादन 
करण्यासाठी सुमारे २० लाख भीमसैननक येणार असल्हयाच े गुप्तचर ववभागान े पोलीस 
अधीक्षकाींना अहवाल पाठवला होता, त्या अनुषींगाने सशरूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननरीक्षकाींना 
दक्ष राहण्याच ेआदेश हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वररषठाींनी साींधगतले तस े प्रनतज्ञा पत्र सलहून न हदल्हयास ननलींबबत करण्याची 
धमकी हदल्हयाने सींबींधधत कमयचारी मानससक दबावाखाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. कोरेगाव-भीमा घ्नेच्या अनुषींगाने 
सींबींधीत पोलीस पा्ील श्री.ियससींग हदलीप भींडारे रा.वडू ब/ु/ ता.सशरूर जि.पुणे याींच्याकड े
चौकशी  करण्यात आली असनू त्याींनी साींधगतले की दैननक पुढारी मध्ये हद.१६.६.२०१८ रोिी 
छापून आलेल्हया बातमीमध्ये नमुद केल्हयाप्रमाणे त्याींचेवर प्रनतज्ञापत्र देण्यासाठी कोणत्याही 
पोलीस अधधकारी अथवा इतर कोणीही कुठल्हयाही प्रकारचा दबाव ्ाकलेला नाही. दैननक पुढारी 
या वतयमानपत्राच े वातायहर याींनी चुकीच्या पध्दतीन े बातमी प्रसारीत केली आहे. सदरची 
बातमी  वतयमानपत्रात  प्रससध्दीस देण्यापुवी वातायहर याींनी त्याींचेकड े कोणत्याही प्रकारची 
चौकशी न करताच सदरची बातमी चकुीच्या पध्दतीने प्रसारीत केली आहे. त्यामुळे त्याींनी 
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हद.२०.६.२०१८  रोिी दैननक पुढारीचे सींपादकाींना फोन करून ववचारणा केली आहे. वातायहर 
याींनी  पुढील ननवेदन हदले आहे-  
      हद.१६.६.२०१८ रोिी दैननक पुढारी मध्ये “कोरेगाव-भीमा  प्रकरणी खो्े प्रनतज्ञापत्र 
देण्यासाठी दबाव ” या मथळ्याखाली  आलेली बातमी चुकीच्या पध्दतीन े प्रसारीत करण्यात 
आली असून  त्याींचेवर खो्े प्रनतज्ञापत्र देण्यासाठी कोणत्याही पोलीस अधधकारी अथवा इतराींनी 
ही कुठल्हयाही प्रकारचा दबाव ्ाकलेला नाही. 
(२) हे खरे आहे. उपववभागीय पोलीस अधधकारी हवेली व पोलीस स््ेशन प्रभारी अधधकारी , 
लोणीकीं द ,सशरूर ,सशक्रापूर व राींिणगाव याींना पोलास अधधक्षक,पुणे ग्रामीण याींनी सुचना 
हदल्हया आहेत. 
(३) हे खरे नाही. वररषठाींनी साींधगतले तस ेप्रमाणपत्र सलहून न हदल्हयास ननलींबीत करण्याची 
धमकी कोणत्याही पोलीस कमयचारी याींना देण्यत आलेली नसुन सशक्रापूर पोलीस स््ेशनकडील 
नेमणुकीस असलेले कोणतेही पोलीस कमयचारी मानससक दबावामध्ये नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

धचपळूण (जि. रत्नाधगरी) येथ ेववदयार्थयाांच्या अांमली पदा 
थम सेवनप्रिरणी िरण्यात आलेल्हया िारवाईबाबत 

  

(१५)  १२६५५८ (०६-१२-२०१८)  श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) शहरामध्ये ननियनस्थळी चरस, गाींिा यासारख्या अींमली पदाथय 
सेवन करणाऱया शालेय, महाववद्यालयीन सशक्षण घेणाऱया १० ववद्यार्थयांना नागररकाींनी पकडून 
पोसलसाींच्या ताब्यात हदल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ववद्यार्थयाचंी अींमली पदाथय कुठून आले याची सखोल चौकशी करून 
दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत तसचे कारवाई करण्यास ववलींब करणा-या 
अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) :  (१),(२) व (३) अींशत:  खरे आहे.  
      हद.१.८.२०१८ रोिी धचपळुण पोलीस ठाणे हद्दीत रेडीि परेोंलपींप रावतळेच े पाठीमागे 
असलेल्हया पडक्या इमारतीत काही अल्हपवयीन मुले गाींिासारखा हदसणारा पदाथय ओढत 
असल्हयाबाबत माहहती समळाली असता पोलीस स््ाफ याींनी रेडीि परेोलपींपाच ेपाठीमागे पडक्या 
इमारतीत िावुन खात्री केली असता तेथ ेदोन अल्हपवयीन मलेु एका प्लासस्कच े पेपरमध्ये 
गाींिासारखा हदसणारा पदाथय ओढत असताना सायींकाळी ०७.०५ वा. चे समुारास समळुन आले. 
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      सदर मुलाींची चौकशी करुन पालकाींच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सदर दोन 
अल्हपवयीन मुलाींवर धचपळुण पोलीस ठाणे गुन्हा रजि. १५८/२०१८ गुींगीकारक औषधी द्रव्य 
आणी मनोववकारावर पररणाम करणारे पदाथय अधधननयम १९८५ चे कलम ८ (क) सह २७ 
प्रमाणे हद. ०२.०८.२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      गुन्हा घडल्हयाच्या घ्नास्थळी समळुन आलेल्हया गाींिा ओढण्याचे साहहत्य व माचीस 
तसेच त्याींचे रक्त व लघवीचे नमुने वैज्ञाननक प्रयोगशाळा कोल्हहापुर येथे पाठववण्यात आलेले 
आहेत. याबाबतचा अहवाल अद्याप प्रलींबीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) ्दयोधगि प्रशशक्षण सांस्थेच्या  
इमारतीची दरुवस्था झाल्हयाबाबत 

 (१६)  १२६५७९ (१०-१२-२०१८) श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवम), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :  सन्माननीय िौशल्हय वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) औद्योधगक प्रसशक्षण सींस्थेतील २३ वेगवेगळ्या 
अ्यासक्रमाच े सशक्षण घेत असलेल्हया १५०० ववद्यार्थयानंा प्रसशक्षण सींस्थेच्या मोडकळीस 
आलेल्हया इमारतीींमध्ये सशक्षण घ्यावे लागत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त औद्योधगक प्रसशक्षण सींस्थेची इमारत धोकादायक असल्हयाचे सावयिननक 
बाींधकाम ववभाग, पनवेल याींनी स्रक्चरल ऑडी् मध्ये स्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त सींस्थेच्या इमारतीच्या कामाला प्रशासकीय मींिूरी न समळाल्हयाने 
ववद्याथी, सशक्षक व कमयचा-याींना दरुवस्था झालेल्हया सींस्थेच्या इमारतीींमळेु िीवाला धोका 
ननमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून पनवेल औद्योधगक प्रसशक्षण सींस्थेच्या 
इमारतीच्या बाींधकामाला प्रशासकीय मान्यता देऊन बाींधकाम सुरू करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सावयिननक बाींधकाम ववभाग, पनवेल याींनी औद्योधगक प्रसशक्षण सींस्था, 
पनवेल या सींस्थेच्या प्रशासकीय इमारत व वसतीगहृ बाींधकाम करणे या कामाच ेअींदािपत्रक 
तयार करून ते मुख्य असभयींता, सावयिननक बाींधकाम प्रादेसशक ववभाग, मुींबई याींना सादर केले 
आहे. सदर अींदािपत्रक प्राप्त होताच प्रशासकीय मान्यतेबाबतची आवश्यक काययवाही करण्यात 
येईल. 
  

___________ 
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सर पोचखानवाला मागम, वरळी, मुांबई येथील िुन्या पोलीस वसाहतीतील 
 एिूण १० इमारतीांच्या सांरचनात्मि दरुुस्ती व मिबुतीिरणाबाबत 

  

(१७)  १२६५८९ (०६-१२-२०१८)  श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सर पोचखानवाला मागय, वरळी, मुींबई येथील िुन्या पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र. 
५,७,१०,१२,२३,२५,२७,२९, िी आणण िे या १० इमारतीींच्या सींरचनात्मक दरुुस्ती व 
मिबुतीकरण करण्याकरीता एकूण रुपये १६,२२,७१,९१०/- इतक्या रक्कमेच े अींदािपत्रके 
अधीक्षक (सा. बाीं.) मींडळ, मुींबई याींनी प्रशासकीय मान्यता आणण ननधी उपलब्धेतेकररता 
हदनाींक  २५ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेसादर केली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या इमारतीींच्या सींरचनात्मक दरुुस्ती व मिबुतीकरणासाठीच्या अींदािपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत आणण त्यासाठी आवश्यक असलेला ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनाकडून अद्यापपयतं कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) उक्त कामासाठी सावयिननक बाींधकाम ववभाग, मींत्रालय, याींनी सुधाररत केल्हयाप्रमाणे  
रु.१६,१९,५३,६८२/- इतक्या खचायच्या अींदािास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 
रु.२.०० को्ी इतका ननधी सावयिननक बाींधकाम ववभागास ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिा के्षत्रात ररलायन्स समुहाच्या 'जिओ' मुळे िेबल  
चालि िममचा-याांवर बेरोिगारी येणार असल्हयाबाबत 

  

(१८) १२६८३१ (१०-१२-२०१८) श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलका के्षत्रात ररलायन्स समुहान े आणलेल्हया ‘जिओ’ द्वारे ग्राहकाींना 
इीं्रने् आणण दरूधचत्र वाहहन्याींची सेवा थे् समळणार असल्हयान ेघराघरात ववववध दरूधचत्रवाणी 
वाहहन्या आणण इीं्रने् सेवा पुरवणारे केबल चालक कमयचा-याींवर बेकारीच ेसींक् कोसळणार 
असल्हयाची बाब हदनाींक २६ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररलायन्स समुहातफे पुरववण्यात येणा-या इीं्रने् आणण दरूधचत्रवाहहनीच ेस्वरूप 
काय आहे व त्यामुळे केबल चालक कमयचा-याींचा रोिगार िाऊ नये यासाठी शासनातफे 
हस्तके्षप करून उपाययोिना करण्याबाबत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे,     
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१९) : (१) ही बाब ननदशयनास आलेली नाही. 
      दरू सींचार हा कें द्र शासनाचा ववषय असनू इीं्रने् व दरूधचत्र वाहहन्याींच े परवाने कें द्र 
शासनाच्या माहहती व प्रसारण मींत्रालयाकडून देण्यात येतात. सदर सेवाींबाबत कें द्र शासनाच्या 
माहहती व प्रसारण मींत्रालय व भारतीय दरूसींचार ननयामक प्राधधकरण या कायायलयाींकडून धोरण 
ननजश्चती होते. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

शसम्स रूग्णालयावर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(१९)  १२७४१२ (११-१२-२०१८). श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.सुरि सशवणकर (मु.चौघान ता.ब्रम्हपुरी जि.चींद्रपूर) याींनी त्याींची बहहण श्रीमती प्राींि ू
प्रशाींत डाींगे (सशवणकर) याींना हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ससम्स 
रूग्णालय (धमायदाय रुग्णालय) येथे उपचाराथय नेले असता रुग्णालयान ेमोफत उपचार करण्यास 
नकार हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयावर चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत मा. अनतररक्त  
जिल्हहा  दींडाधधकारी  नागपूर  याींचे हदनाींक २६ सप् े्ंबर,२०१७ रोिीचे  पत्र  तसेच  तक्रारदार 
श्री. सुरि सशवणकर याींच ेसहपत्र हदनाींक  १९ सप् े्ंबर,२०१७ रोिी  मा. नागपूर  धमायदाय  
आयुक्त  याींना  पुढील काययवाहीकररता  पाठववण्यात  आले आहे, हे ही खरे  आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तसेच दोषी रुग्णालयावर कोणती 
कारवाई केली आहे, 
(४) असल्हयास, सदर रुग्णाबाबत मा. मुख्यमींत्री महाराषर  याींनी  ननधी  उपलब्धतेबाबत  
सींबींधधत  रुग्णालयास  पत्र  देवूनही श्री सशवणकर  याींच्या  कु्ुींबाकडून  २ लाख  रुपये  
वसूल केले, हे ही खरे  आहे  काय, 
(५) असल्हयास, रुग्णालयान े वसलुी केल्हयान े धमायदाय  रुग्णालयाच्या  अजस्तत्वावरच  प्रश्न 
धचन्ह ननमायण होत असून गरीबगरिू  रुग्णाचे  वैद्यकीय हहत आणण सावयिननक आरोग्य  
धोक्यात येव ू नये  म्हणून  शासनान े कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) श्री. सुरि सशवणकर (मु चौघान ता. ब्रम्हपुरी जि. 
चींद्रपूर) याींनी त्याींची बहीण श्रीमती प्राींिू प्रशाींत डाींगे (सशवणकर) याींना ससम्स हॉजस्प्ल, 
नागपूर या धमायदाय रुग्णालयात हदनाींक ०४/०७/२०१७ रोिी उपचारासाठी नलेे होत.े तथावप, 
ननधयन रुग्ण अींतगयत सेवा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रीं सादर न केल्हयान े
रुग्णालयान ेमोफत उपचार करण्यास नकार हदल्हयाचे आढळून आलेले आहे.  
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(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी धमायदाय सह आयुक्त, नागपूर कायायलयातील धमायदाय उप आयुक्त 
याींच्यामाफय त केलेल्हया चौकशीत आढळून आले आहे की, ननधयन रुग्ण अींतगयत सेवा प्राप्त 
करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रीं सादर न केल्हयाने रुग्णालयान े मोफत उपचार 
करण्यास नकार हदलेला होता. तक्रारदाराच्या तक्रारीत तर्थय आढळून आलेले नसल्हयान ेतक्रार 
ननकाली काढण्यात आलेली आहे.  
(४) मा. मुख्यमींत्री कायायलयाने सदर रुग्ण ननधयन रुग्ण म्हणून उपचार घेण्यास पात्र असून, 
त्याला ननयमानुसार फायदे देण्यात याव े असे पत्र हद.  २१/०७/२०१७ रोिी  सींबधधत 
रुग्णालयास हदलेले होते. तथावप, श्रीमती प्राींिू प्रशाींत डाींगे ्या ननधयन रुग्ण म्हणून उपचार 
घेण्यास पात्र नसल्हयान े रुग्णालयाने त्याींच्याकडून ननयमानुसार देयकाची रक्कम आकारल्हयाच े
आढळून आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

राज्यात िौशल्हय वविास योिना अपयशी ठरल्हयाबाबत 
  

(२०)  १२७४५३ (१०-१२-२०१८).   श्री.बसवराि पाटील (्सा) :   सन्माननीय िौशल्हय 
वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कौशल्हय ववकास योिना अपयशी  ठरल्हयाचे हदनाींक ३ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ४ महहन्याींच्या प्रसशक्षण कालावधीसाठी प्रत्येक तरुणावर सरासरी रुपये १ लाख 
२६ हिार इतके खचय करुनही या योिनेत मागील ३ वषांत केवळ ३१ हिार २४८ युवक 
रोिगारक्षम झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या योिनेंतगयत प्रसशक्षण देणाऱया सींस्थाींची सींख्या देखील घसरली असल्हयाची 
बाब  ननदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास,  याबाबत शासनाने पाहणी करून कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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िोल्हहापूर येथील िळांबा मध्यवती िारागहृात वैदयिीय सेवा २४ तास िरणेबाबत 
  

(२१) १२७६५९ (०५-१२-२०१८)  श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील असलेल्हया कळींबा मध्यवती कारागहृात डॉक््र व  कमयचारी पुरेसे 
नसल्हयाने कैद्याींसाठी असलेली वैद्यकीय सुववधा ही सकाळी आठ ते दपुारी एक पयतंच 
ठेवण्यात आल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कारागहृात असलेला कैदी हा देखील एक माणुस असून त्याला सुधारण्यासाठी 
एक सींधी हदली िात असताना कारागहृात समळणाऱया प्राथसमक आवश्यक सुववधा देखील 
पुरववल्हया िात आहेत की नाहीत यासाठी मानवाधधकार आयोगाकडून कारागहृाची तपासणी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोण कोणत्या प्राथसमक सुववधा त्या हठकाणी हदल्हया िात आहेत तसेच 
आवश्यक असलेल्हया सुववधा देण्याबाबत व वैद्यकीय सेवा २४ तास करणेबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कोल्हहापूर मध्यवती कारागहृ येथे आिारी बींद्याींवर उपचारासाठी स्वतींत्र दवाखाना ववभाग 
असून तेथ े१० बेडसचा आींतररुग्ण ववभाग आहे. कारागहृात बींद्याींची तपासणी व उपचाराकरीता 
BP Apparatus, Glucometer, ECG Machine, Nebulizer, Portable X-Ray 
Machine, Dental Machine with accessories, Dental Instruments उपलब्ध आहेत.  
तसेच, आवश्यक ती औषध े उपलब्ध करुन हदली िातात.  बींद्याींच्या आिाराच्या व 
तपासण्याींच्या स्वरुपावर वेळोवेळी आिारी बींद्याींना वैद्यकीय अधधकारी याींच्या सल्हल्हयानुसार 
शासकीय रुग्णालय (सी.पी.आर.) कोल्हहापूर येथ े पाठववले िात े व शासकीय रुग्णालयातील 
तज्ज्ञाींच्या सल्हल्हयानुसार सर ि.ेिे. रुग्णालय, मुींबई, ससुन सवोपचार रुग्णालय, पुणे येथे 
उपचारासाठी पोलीस बींदोबस्तात पाठववण्यात येत.े  तातडीच्या उपचाराकरीता शासकीय 
रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी एक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध आहे.  तसेच,  शासकीय 
रुग्णालयातील सवय ववभागाचे तज्ञ महहन्यातून दोन वेळा भे्ी देऊन आिारी बींद्याींची तपासणी 
करतात.  
      तसेच काही अशासकीय सींस्थाकडून कारागहृात वैद्यकीय सशबीरे आयोजित केले 
िातात.  कारागहृात ्ेलीमेडीसीन सुववधा उपलब्ध असून व्हीडीओ कॉन्फरजन्सींगद्वारे शासकीय 
रुग्णालयातील तज्ञाींकडून तपासणी व औषधोपचाराबाबत मागयदशयन घेतले िाते.  
      कोल्हहापूर मध्यवती कारागहृात एक वैद्यकीय अधधकारी, एक समश्रक असनू, यासशवाय 
तीन कारागहृ सशपाई नससगं ऑडली म्हणून कारागहृात काम पहातात.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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बुलढाणा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवधै धांदे सुरू असल्हयाबाबत 
  

(२२) १२८०१४ (०७-१२-२०१८)  डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(बुलढाणा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्ह्यात जिल्हहा पोसलस प्रशासनाच्या दलुयक्ष व हढसाळ कारभारामुळे मोठ्या 
प्रमाणात अवैध धींदे सुरू असल्हयाची बाब हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी व त्या सुमारास 
ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िानफेळ (जि.बुलढाणा) पररसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध धींदे सुरू असल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, हे अवैध धींदे स्थाननक पोसलसाींच्या सहाय्यानेच सुरु आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी तपास करून अवैध धींद्याींना प्रनतबींधीत करण्याकररता उपाययोिना 
करण्याबाबत व सींबींधीत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     गोपनीय माहहतीच्या आधारे अवैध धींदे चालणार नाहीत यादृष्ीने चोरुन लपून अवैध 
धींदे करताींना समळून आल्हयास अशा इसमाींवर वळेीच कायदेशीर काययवाही करण्यात येते.     
    माहे ऑक््ोबर २०१८ पावतेो दारुबींदी कायद्यान्वये ३१६० इसमाींववरुध्द ३०६८ गुन्हे दाखल 
आहेत व रु.१,०९,१६,५१०/- इतका मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला. िुगार कायद्यान्वये १६३१ 
गुन्हे दाखल असून रु.८७,०७,८६४/- इतका मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला. मुींबई दारुबींदी कायदा 
कलम १३ प्रमाणे प्रनतबींधक कारवाई करण्यात आलेली आहे. मो्ार वाहन कायद्यान्वये अवैध 
प्रवासी वाहतकु करणाऱया इसमाींवर एकूण ९७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असनू एकूण 
रु.१८,४००/- इतका दींड वसलु करण्यात आला आहे. 
 
       सन २०१७ मध्ये २ व्यक्तीींववरुध्द कलम ५६(१) (ब) प्रमाण े तडीपारीची कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
     सन २०१८ मध्ये िानेफळ हद्दीत चोरुन लपून अवैध धींदे करणाऱया २ इसमाींववरुध्द 
कलम ५६(१) (ब) प्रमाण ेतडीपारी प्रस्ताववत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

मुांबईजस्थत सािीनािा व वडाळा येथे सावमिननि शौचालयामध्ये  
किरिोळ वादातून व्यक्तीांचे झालेले खून 

  

(२३) १२८१११ (०७-१२-२०१८) श्री.अबू आिमी (मानखूदम शशवािीनगर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईजस्थत सावयिननक शौचालयामध्ये शौचाला गेलेले असताींना दरवािा वािवल्हयामळेु 
ननमायण झालेल्हया क्रकरकोळ वादामुळे साकीनाका येथे एका व्यक्तीचा खून झाल्हयाची घ्ना 
हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अशाचप्रकारे वडाळा येथ ेशौचालयाच्या कारणावरून झालेल्हया क्रकरकोळ वादामळेु 
श्री. फुलचींद्र यादव या व्यक्तीचाही खून झाला, हे ही खरे आहे  काय,  
(३) असल्हयास, मुींबई शहरात नागररकाींच्या प्रमाणात सावयिननक शौचालयाींची कमतरता 
असल्हयामळेु वळेोवळेी सावयिननक शौचालय बाींधण्याची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सावयिननक शौचालय बाींधण्याववषयी शासनातफे कोणती उपाययोिना करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     साकीनाका येथे झालेल्हया खून प्रकरणी साकीनाका पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.क्र. 
६५२/२०१८, भा.दीं.वव. कलम ३०२, ३२३ व ५०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या 
गुन््यात एका आरोपीला अ्क करण्यात आले असून सदरचा गुन्हा तपासाधधन आहे. 
      वडाळा येथ े झालेल्हया खनू प्रकरणी वडाळा पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.क्र. ३१२/२०१८, 
भा.दीं.वव. कलम ३०२, ३२३ व ५०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन््यात 
एका आरोपीला अ्क करण्यात आले असून सदरचा गुन्हा तपासाधधन आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) शौचालयाींची कमतरता दरू करण्यासाठी महानगर पासलकेच्या वस्ती स्वच्छता 
काययक्रमाींतगयत सन १९९७ पासनू झोपडपट्टीतील नागररकाींसाठी वस्ती पातळीवर शौचालये 
बाींधण्याकरीता खालीलप्रमाण ेउपक्रम राबववण्यात आला आहे :- 
 

वषम लॉट क्रमाांि बाांधण्यात आलेली शौचिुप े
१९९७ ते २००५ १ ते ७ ५६८० 
२००६ ते २०१३ ८ ४८४९ 
२०११ ते २०१८ ९ ३८४० 

एिूण  १४३६९ 
 
    लॉ् क्र. १० अींतगयत एकूण ५१७० शौचकुपे बाींधण्याच ेप्रस्ताववत असून त्यापैकी २८१९ 
ऐवढी शौचकुप ेबाींधून पूणय झालेली आहेत व १५८५ शौपकुपाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. अशा 
प्रकारे वस्ती पातळीवर बाींधण्यात आलेली एकूण १७,१८८ शौचकुप ेउपलब्ध आहेत. 
    लॉ् क्र. ११ अींतगयत एकूण २२,७७४ शौचकुपाींचे बाींधकाम प्रस्ताववत असून याबाबतची 
ननववदा प्रक्रक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
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    मुींबई महानगरपासलका पररके्षत्रात घन कचरा व्यवस्थापन खात्याव्दारे वदयळीच्या हठकाणी 
प्रवाही िनतसेाठी “पैसे द्या व वापरा”, तत्वावर महहला व पुरुषाींकरीता एकूण ११,२९५ शौचकुप े
उपलब्ध करण्यात आलेली आहेत.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने पदवीधर अांशिालीन िममचा-याांना िां त्राटी तत्वावर नोिरीची सांधी देण्याबाबत 
  

(२४)  १२८७१५ (१०-१२-२०१८)  श्री.हषमवधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्हवे) :  सन्माननीय िौशल्हय वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींना ववशेष बाब म्हणून कीं त्रा्ी तत्वावर नोकरीची 
सींधी उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाच्या हदनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१८ रोिीच्या धोरणानसुार 
त्यावर धोरणात्मक ननणयय घेण्यासाठी गहठत झालेल्हया ससमतीचा अहवाल शासनास उपलब्ध 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अहवालाचे ननषकषय काय आहेत, 
(३) असल्हयास, या अहवालावर ननणयय घेऊन शासनान े पदवीधर अींशकालीन कमयचा-याींना 
कीं त्रा्ी तत्वावर नोकरीची सींधी देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) या ससमतीच्या सशफारशी व  ससमतीतील सदस्याींनी हदलेल्हया सभन्नमताींच्या 
अनुषींगान े प्रस्ताव शासनास सादर केला. शासनाने हदलेल्हया ननदेशानुसार प्रस्ताव ननणययाथय 
मींबत्रमींडळास सादर करण्यात आला. हद. ११.१२.२०१८ रोिी पार पडलेल्हया मींबत्रमींडळ बैठकीत-
(१) पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींच्या यादीला  (सींख्या-१८,६४४) अींतीम मान्यता देताींना 
प्रत्येक उमेदवाराींचा वैयजक्तक तपशील तपासून प्रमाणीत करुन घेणे आवश्यक (२) राज्य 
शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधधपत्याखालील कायायलयीन आस्थापनेवर  बा्ययींत्रणेद्वारे 
(सींस्था / कीं पनी) कीं त्रा्ी पध्दतीने, अशा पध्दतीन ेभरण्यासाठी मींिरू असलेल्हया ररक्त पदावर, 
त्या सींस्था /कीं पनीसोबत करार करुन सींस्था / कीं पनीकडील उमदेवाराची नेमणूक करण्याच े
शासनाचे धोरण आहे. या धाेरणामधून पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींना  सू् देवनू 
वैयजक्तकररत्या प्राधान्याने नमेणूक देण्यास मान्यता (३) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या हद. 
२७.१०.२००९ च्या शासन ननणययान्वये पदवीधर / पदववकाधारक अींशकालीन उमेदवाराींना थे् 
ननयुक्तीच्या वेळी १० ्क्के समाींतर आरक्षण हदले आहे. यासाठी वयाची अ् ४६ वष ेआहे. 
सदर वयाची अ् ५५ वषायपयतं सशथील करण्यास मान्यता तसेच समाींतर आरक्षणाची 
का्ेकोरपणे अींमलबिावणी करण्याचे ननदेश (४)  जिल्हहा पररषद / ग्रामपींचायत यामध्ये सींच 
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मान्यतेप्रमाणे सशक्षक कमी असल्हयास त्या- त्या शैक्षणणक वषायकररता क्रकीं वा ननयसमत ननयुक्ती 
होईपयतं पदवी (B.Ed.)/ पदववकाधारक (D.Ed.) अींशकालीन उमेदवाराींना ताससका तत्त्वावर 
क्रकीं वा करारपध्दतीन े काम े देण्यास मान्यता (५) राज्यामध्ये पी. पी. पी. तत्वावर सुरु 
असलेल्हया प्रकल्हपामध्ये पदवीधर अींशकालीन उमेदवाराींना करारतत्त्त्वावर  प्राधान्यान ेननयुक्ती 
देण्याबाबतचा सल्हला ( Advisory) सींबींधीत कीं पनीस देण े (६) सदर मान्यता ही एकवेळची 
मान्यता असून पूवोदाहरण म्हणून ग्रा्य धरता येणार नाही (७) मींबत्रमींडळ ननणययाच्या 
इनतवतृ्ताची  वा् न पाहता  या ननणययाींची अींमलबिावणी सींबींधीत  ववत्त ववभाग, सामान्य 
प्रशासन ववभाग व ग्रामववकास ववभाग याींनी  तत्काळ  करण्याच े ननदेश मींबत्रमींडळाने हदले 
आहेत. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरासह िुलाबा मतदार सांघातील पोलीस  
िममचा-याांच् या वसाहती मोडिळीस आल्ह याबाबत 

  

(२५)  १२८८२७ (१०-१२-२०१८)  श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर व उपनगरासह कुलाबा मतदार सींघातील पोलीस कमयचा-याींच् या वसाहतीींची 
झालेली अत् यींत दरुवस् था व मोडकळीस आलेल्ह या इमारतीींची दरुुस् ती व डागडूिी तातडीन े
करण् याबाबत व त् याींना आवश् यक मुलभतू सोयीसुववधा उपलब् ध करुन देण् याबाबतच े ननवेदन 
स् थाननक लोकप्रनतननधी (कुलाबा) याींनी मा. मखु् यमींत्री महोदय याींना हदनाींक १४ िुल,ै २०१८ 
रोिी वा त् यासमुारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या कायायलयाशेिारी असलेल्हया पोलीस वसाहतीतील इमारती 
“अ”, “ब” आणण “क” ब्लॉक याींच्या दरुुस्तीसाठी ₹४.५६ को्ी इतका ननधी सावयिननक बाींधकाम 
ववभागास ववतररत करण्यात आला आहे. 
       माता रमाबाई आींबेडकर पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या दरुुस्तीसाठी ₹३.५८ को्ी 
इतका ननधी सावयिननक बाींधकाम ववभागास ववतररत करण्यात आला आहे. 
      कारवार स्री् पोलीस वसाहत, विू को्क मागय, िी.पी.ओ. येथील पोलीस वसाहतीतील 
इमारती “अ” आणण “ब” ब्लॉक याींच्या दरुुस्तीसाठी ₹६२.७९ लक्ष इतका ननधी सावयिननक 
बाींधकाम ववभागास ववतररत करण्यात आला आहे. 
      कुलाबा पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या दरुुस्तीसाठी ₹३८.८४ लक्ष इतका ननधी 
सावयिननक बाींधकाम ववभागास ववतररत करण्यात आला आहे. 
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      मुींबई शहर व उपनगरातील पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या दरुुस्तीसाठी सन २०१६-१७ 
या ववत्तीय वषायत ५५.२० को्ी व २०१७-१८ या ववत्तीय वषायत ₹१६१.७६ को्ी इतका ननधी 
ववतररत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

म्हसरुळ पोशलस ठाण्यातील (ता.जि.नाशशि) अधधिारी/िममचाऱयाांची अनेि पदे ररक्त 
 असल्हयाने शहरातील िायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमामण झाल्हयाबाबत 

  

(२६) १२८८५७ (१०-१२-२०१८)  श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियदत्त 
क्षीरसागर (बीड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हसरुळ पोसलस ठाण्याचा (ता.जि.नासशक) कारभार वररषठ ननररक्षक व एका पोसलस 
उपननररक्षक्षकाींच्या अींतगयत सुरु असून पोसलस ठाण्यातील अनेक अधधकारी/कमयचाऱयाींची बदली 
झाल्हयाने या पोसलस ठाण्यात मींिूर पदाींपैकी ४० अधधकारी आणण कमयचारी कमी असल्हयाची 
बाब हदनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सध्या या पररसरात खून, प्राणघातक हल्हले, चोऱया, घरफोडी याींच ेप्रमाण वाढले 
असून कायदा व सुव्यवस्थेचा गींभीर प्रश्न ननमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनामाफय त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसूार म्हसरुळ पोसलस ठाण्यातील 
अधधकारी/कमयचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनामाफय त कोणती काययवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) :(१) म्हसरूळ पोलीस ठाण े येथे १२१ अधधकारी/कमयचारी 
याींची पदे मींिूर असून ९० पदे भरलेली आहेत व ३१ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४)   पोलीस ठाण्यातील ररक्त पदे भरण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

वाई तालुक्यात (जि.सातारा) बोगस व्होिेशनल रेननांग प्रोगॅ्रम 
 िें द्र चालववण्यात येत असल्हयाबाबत 

 

(२७) १२८९१३ (१०-१२-२०१८)  श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) : सन्माननीय िौशल्हय वविास व 
उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सुसशक्षक्षत बेरोिगाराींना आधथयक ववकास साधता यावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात शासन 
मान्य व्होकेशनल रेननींग प्रोग्रासमींगच्या माध्यमातनू ववववध कोससेचे प्रसशक्षण हदले िात,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वाई (जि.सातारा) तालुक्यात बोगस कागदपत्राींच्या आधारे कौशल्हय ववकास 
ववभागाच्या अधधकाऱयाींशी सींगनमत करुन एका मींत्र्याींच्या नातलगाकडून कें द्र चालववण्यात येत 
असल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान माहहतीचा  अधधकारातनू उघड 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अशा बोगस कें द्रामधून प्रसशक्षण घेतलेल्हया हिारो बेरोिगाराींची फसगत झाली 
असून शासनाची लाखो रुपयाींची फसवणुक करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासींदभायत सखोल चौकशी करून अशी बोगस कें दे्र बींद करुन शासनाची 
फसवणूक करणाऱया कें द्र चालकाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 
  

___________ 
 

वपांपळगाव हरेश्श्वर येथील (ता.पाचोरा, जि. िळगाांव ) सहा. पोशलस  
ननररक्षि याांना मुदतवाढ हदल्हयाच ेप्रिरण  

  
 

(२८) १२९३३० (०७-१२-२०१८)  श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळगाव हरेश्वर येथील सहा. पोसलस ननररक्षक सींहदप पा्ील ( ता.पाचोरा, जि. िळगाव) 
याींच्याववषयी अनके तक्रारी असताींना देखील त्याींना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सहा. पोसलस ननररक्षकाींच्या मनमानी कारभाराबाबत अनकेवेळा स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा. मुख्यमींत्री, मा.गहृराज्यमींत्री याींना लेखी ननवेदने हदली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्हयास, या ननवेदनानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व तद्नुसार याबाबत शासनाची भसूमका काय आहे व त्यानुसार शासनान ेअद्यापपयतं कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१), (२) (३) व (४) 
       वपींपळगाव हरेश्वर येथील सहा.पोलीस ननररक्षक सींहदप पा्ील (ता.पाचोरा,जि.िळगाींव) 
याींचेववषयी अनेक तक्रारी होत्या. त्याींना हद.३.०९.२०१८ अन्वये िळगाींव जिल्हहा पोलीस 
आस्थापना मींडळान े मुदतवाढ हदली होती. स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या कारभाराबाबत 
तक्रार अिय हदले होत.े श्री.पा्ील याींची अपर पोलीस अधधक्षक,चाळीसगाींव याींच ेमाफय त चौकशी 
करण्यात आली असता श्री.पा्ील याींचेमुळे पोलीस दलाची प्रनतमा मलीन होत असल्हयाचे हदसून 
आले. त्यामुळे त्याींची हद. २९.९.२०१८ च्या आदेशान्वये मानव सींसाधन ववभाग,िळगाींव येथ े
बदली करण्यात आली असून त्याींना ३ वषय कालावधीकरीता वतेनवाढ रोखण्याबाबत कारणे 
दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आहे.  

___________ 
  

राज्यात गणपती ववसमिन िरताांना २५ िणाांचा बुडून झालेला मतृ्य ु
  

(२९)  १२९७४६ (०७-१२-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववश्वजित िदम 
(पलूस िडगेाव), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.बसवराि पाटील (्सा), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गणपती ववसयिन करताींना वेगवेगळया हठकाणी २५ िणाींचा बुडून मतृ्यु 
झाल्हयाच्या घ्ना घडल्हयाचे हदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मेहकर तालुक्यात (जि.बुलढाणा ) येत असलेल्हया कणका सशवारातील पाझर 
तलावामध्ये गणेश मूतीचे ववसियन करतेवेळी हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास 
दोन िणाींचा बूडून मतृ्य ू झाला असून मतृ झालेल्हया व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना आधथयक मदत 
देण्याकररता माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीनी लेखी 
ननवेदन मा.मुख्यमींत्री याींना हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गणपती ववसयिन करताींना घ्यावयाच्या काळिीबाबत स्थाननक प्रशासनाकडून 
दलुयक्ष होत असल्हयाने अशा मतृ्युच्या घ्ना घडल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अशा प्रकारच्या घ्ना पुन्हा घडू नयेत यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत 
तसेच या मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना आधथयक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) राज्यातील गणपती ववसियनादरम्यान ३३ िणाींचा 
बुडून मतृ्य ुझाल्हयाच ेननदशयनास आले आहे. 
(२) असे आढळून आले नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यात गणपती ववसियनाच े हठकाणी ननयोिनबध्द चोख पोलीस बींदोबस्त ठेवण्याींत 
येतो.  सदर हठकाणी पोहता येणारे पोलीस कमयचारी, िीवरक्षक तसेच पोहता येणारे स्थाननक 
नागररक व आपत्कालीन पथकाची ननयुक्ती करुन त्याींना सतत सतकय  ठेवण्याींत येत.े  
त्याचप्रमाणे स्थाननक पोलीस ववभागाकडून ववसियनाकरीता येणाऱया भाववकाींनी खोल पाण्यात 
िाऊ नये, मुती ववसियन करताींना दक्षता घ्यावी याबाबत वारींवार आवाहन करण्याींत येते.  
सदर पररसरात पुरेशा प्रमाणात ववद्युत प्रकाशाची व्यवस्थासुध्दा करण्याींत येते त्याचप्रमाणे 
नदीपात्रात खोलवर हठकाणी लाल कपडयाच ेधोक्याच े ननशान लावण्याींत येऊन पुरेपुर दक्षता 
घेण्याींत येते. 
      सदर घ्ना नैसधगयक आपत्तीमध्ये येत नसल्हयामळेु आधथयक मदत देण्याींत आलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात बार-हुक्िा पालमर सुरु असल्हयाबाबत 
  
 

(३०) १२९८६३ (०८-१२-२०१८) अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात १२ नामाींक्रकत बार-हुक्का पालयवर धाडी ्ाकून ६ हिारहुन अधधक तरुणाींना अ्क 
केल्हयाची बाब माहे ऑगस््-२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील कमला समल कीं पाऊीं डमधील हुक्का पालयरला लागलेल्हया आगीची 
पुनरावतृ्ती पुणे शहरात होऊ नये याकरीता पुण्यात सुरु असलेल्हया बार-हुक्का पालयरवर पोसलस 
प्रशासनाकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, अींमली पदाथय ववरोध पथकाकडून माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये पुणे शहरातील १२ 
रेस््ॉरीं्वर छापे घालनू सावयिननक हठकाणी हुक्का सेवन करणाऱया १५३ ग्राहकाींवर ससगारे् व 
अन्य तींबाखूिन्य उत्पादन ेअधधननयम,२००३ अधधननयमाींतगयत काययवाही करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) राज्यात “ससगारे् आणण इतर तींबाख ू उत्पादन े (िाहहरातीस प्रनतबींध व व्यापार 
व्यवहार आणण उत्पादन पुरवठा व ववतरण याींचे ववननयमन) (महाराषर सधुारणा) 
अधधननयम,२०१८” हा अधधननयम हदनाींक ०४/१०/२०१८ रोिी महाराषर शासन रािपत्रात प्रससध्द 
करण्यात आला असनू, त्यानुसार राज्यात हुक्का बारवर बींदी घालण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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मुांबई, ववक्रोळी (पुवम), टागोर नगर येथील एिा तडीपार गुांडावर िारवाई िरणेबाबत 
  

(३१)  १३०३२६ (०८-१२-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ववक्रोळी (पुवय), ्ागोर नगर येथील तडीपार गुींड शहनवाि शेख उफय  आहदत्य 
बबन्या कुीं चीकवे हा ववभागातुन तडीपार असतानाही आपल्हया कुीं ्ुबीयाींच्या आणण पोसलस 
कमयचा-याींच्या मदतीने परीसरातील फेरीवाल्हयाींकडुन, बाींधकाम व्यावसायीकाींकडुन हप्ते वसलुी 
करून पररसरातील रहहवाशाींना मानससक व शारररीक   त्रास देत असल्हयाने या गुींडाववरुध्द 
कठोर कारवाई करण्याची मागणी परीसरातील रहहवाशी व मा. स्थाननक लोकप्रनतननधीनी केली 
असल्हयाची बाब हदनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशयनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळुन आले व 
तद्नुसार शासनाने तडीपार गुींड शानवाि शखे उफय  आहदत्या बाबान्ना कुीं चीकवे व त्याच्या 
कु्ुींबबयाींवर तसेच त्यास मदत करणा-या दोषी पोलीस कमयचा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१)  मा. लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २४ ऑगस््, २०१८ 
रोिी सह पोलीस आयकु्त, मुींबई याींच्याकड ेतक्रार अिय केला आहे, हे खरे आहे.  
(२) प्रस्तुत प्रकरणी ववक्राळी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २७४/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ३५४, ३५२, 
३२४, ३२३, ४२७ व ३४ अन्वये दाखल गुन््यातील अ्क आरोपीतावर प्रनतबींधक कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. तसेच गुींड शहनवाि शेख उफय  आहदत्य बबन्या कुीं चीकव े यास 
मपोका/५६ (१)(अ)(ब), हदनाींक १५.१.२०१८ अन्वये बहृन्मुींबई शहर, मुींबई उपनगर व ठाणे 
जिल्ह्याचे हद्दीबाहेर १ वषे मुदतीकरीता हद्दापार करण्यात आले आहे. सदर आरोपी हा हद्दपार 
असून तो ववक्रोळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये पुन्हा येतो अगर कस े याबाबत ननगराणी 
पथकामधील कमयचाऱयाींमाफय त ननगराणी ठेवण्यात आली आहे. 
      गुींड शहनवाि शेख उफय  आहदत्य बबन्या कुीं चीकव े याचे आरोपी वडील याींच्यावर 
प्रनतबींधक कारवाई करण्यात आली आहे. 
    प्रस्तुत प्रकरणी पेालीस कमयचारी याींनी कतयव्यात कोणतीही कसुरी केली नसल्हयाच े
आढळून आले आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय िायामलये दोन शशफ्टमध्ये सुरु ठेवण्याबाबत 
  

(३२) १३०३५१ (०७-१२-२०१८)  श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय कायायलये दोन सशफ््मध्ये सुरु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर 
राज्य सरकारी कमयचारी सींघाने माहे ऑगस््, २०१८ च्या पहहल्हया आठवड्यात वा त्या दरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेहदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रस्तावाचे एकीं दर स्वरुप काय आहे व त्यावर ननणयय घेऊन शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

आमगाांव (जि. गोंहदया) येथील पोलीस पाटलाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत 
  
 

(३३) १३०४०७ (०६-१२-२०१८)  श्री.सांिय पुराम (आमगाव) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींव (जि. गोंहदया) येथील पोलीस पा्लाींच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतच ेननवेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री 
महोदयाींकड ेहदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े अद्यापपयतं कोणती ननणययात्मक काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) पोलीस पा्ील याींच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचे 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींच ेहदनाींक ०२ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीच ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) राज्यातील कोतवाल, पोलीस पा्ील आशा वकय सय व अींगणवाडी सेववका या व अशा 
मानधन असलेल्हया कमयचाऱयाींना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हदनाींक १८.०३.२०१७ च्या 
शासन ननणययान्वये “एकछत्र” योिना तयार करण्यासाठी अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच े
अध्यक्षतेखाली सधचव ससमती गठीत करण्यात आली होती.  ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झालेला असनू ससमतीन े पोलीस पा्ील याींच्या मानधनात केलेली वाढ कमी असल्हयामुळे 
ससमतीने कोतवालाींना देय केलेल्हया मानधनाएवढी वाढ पोलीस पा्ील याींना देण्याबाबतच्या 
मानधनवाढीच्या प्रस्तावावर काययवाही चाल ूआहे. 
(३) काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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नाशशि येथील शमरििर सराफ व बत्रशा िेम्स च्या सांचालिाांनी  
शेिडो गुांतवणूिदाराांची फसवणूि िेल्हयाबाबत 

  
 

(३४)  १३०४९५ (०८-१२-२०१८).   श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर 
ग्रामीण), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथील बुधवार पेठेतील समरिकर सराफ व गींगापूर रोडवरील बत्रशा िेम्स याींच्या 
सींचालकाींनी रोख गुींतवणूक व सोने तारणावर दरमहा एक ते दीड ्क्के व्याि परताव्याच े
आसमष दाखवून नासशकमधील शेकडो गुींतवणूकदाराींची रुपये १ को्ी २२ लाखाींची आधथयक 
फसवणूक केल्हयाचे हदनाींक २० िलुै, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, श्रीमती पल्हलवी कें गे (रा.सशींगाडा तलाव) याींनी हदलेल्हया क्रफयायदीनुसार, समरिकर 
सराफ व बत्रशा िेम्स याींनी सोन े ववक्रीच्या दोन फमय स्थापन केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषय काय आहेत व तद्नसुार आरोपीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच गुींतवणूकदाराींची 
रक्कम परत करण्याबाबत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) समरिकर सराफ ॲण्ड िेम्स प्रा. सल. व 
समरिकर सराफ या दोन फमयद्वारे फसवणूक करण्यात आल्हयाच्या तक्रारीवरुन सरकारवाडा 
पोलीस स््ेशन, नासशक शहर येथ ेगु.र.नीं. २२४/२०१८ भा.दीं.वव.स. कलम ४०६,४०९,४२०,१२०(ब), 
३४ व एम.पी.आय.डी. कलम ३,४ प्रमाणे गुन्हा दाखल असून ७ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेले आहे. अ्क आरोपीींववरुद्ध मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
      आरोपीताींनी स्थापन केलेली कीं पनी तसेच आरोपीताींची स्थावर/िींगम मालमत्ता 
एम.पी.आय.डी. कायद्यानुसार सींलग्न करण्याची काययवाही सरुू असून सदर गुन््याचा 
फौिदारी प्रक्रक्रया सींहहता कलम १७३ (८) अन्वये तपास सूरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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हहांगोली शहरात िेवळ तीनच सी.सी.टी.व्ही. िॅमेरे सुरू असल्हयाबाबत 
  

(३५) १३०५७७ (०८-१२-२०१८)  श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोसलस दलाला मदत होण्याच्या 
हेतूने १६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लाखो रुपये खचय करून शहराच्या मोक्याच्या हठकाणी लावण्यात 
आले होत,े परींतु १६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेऱयाींपैकी केवळ तीनच  सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे सुरू 
असल्हयान े शहरातील सुरक्षा धोक्यात आली असल्हयाच े माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याच बरोबर शहरात लावण्यात आलेले सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे , केबल व त्यासाठी 
लागणाऱया मसशनरी ्या अनतशय दिायहीन असल्हयान ेत्यात वेळोवळेी बबघाड होत असल्हयाचेही 
ननदशयनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्याच्या  प्रक्रक्रयेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ाचार 
व अननयसमतता झाल्हयाच ेननदशयनास येत ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासींदभायत सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषय काय 
आहेत व तद्नुसार याप्रकरणी दोषी आढळणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसचे हहींगोली 
शहराच्या सुरके्षतेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हहींगोली शहरातील कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोसलस दलाला मदत होण्याच्या हेतून ेएकूण १५ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे 
बसववण्यात आले होते. ऑगस्् २०१८ नींतर १० सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरेे कायायजन्वत करण्यात आले 
असून उवयररत ५ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे सु्े भाग उपलब्ध नसल्हयाने बींद आहेत. जिल्ह्यातील 
बी् माशयल वाहन व पोलीस स््ेशनचे वाहन गस्त करीत असल्हयाने शहरात त्या दरम्यान 
कोणतीही घ्ना घडलेली नाही. याबाबत भ्रष्ाचार व अननयसमतता झाल्हयाच ेननदशयनास आलेले 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे जिल्ह्यातील लोिप्रनतननधीच्या खुनाचा रचलेला िट 
  

(३६) १३०९५५ (०८-१२-२०१८) श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील मा. लोकप्रनतननधी श्री. राहुल कुल याींच्या खुनाचा क् उघडकीस आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अविड वाहनाच्या धडकेने त्याींच्या गाडीला अपघात करण्याचा क्रकीं वा ववहहरीच्या 
ब्लाजस् ी्ंगसाठी वापरण्यात येणाऱया स्फो्काींनी गाडी उडववण्याचा हा क् होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्हयास, यासींदभायत शासनान ेचौकशी करुन या क्ात सामील असलेल्हया सींबींधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) याबाबत गुन््यातील आरोपीींकड ेतपास केला असता त्याींनी अफवा पसरववण्याच ेउदे्दशाने 
सदरचा प्रकार केल्हयाच ेननषपन्न झाले आहे.        
(३) हद.१६.०९.२०१८ रोिी श्रीकृषण मोबाईल शॉप, पा्स, ता.दौड, जि.पुणे या मोबाईल 
दकुानाच े मालक व कमयचारी या आरोपीींनी त्याींचे दकुानातून खरेदी करावयास आलेल्हया  
इसमाला त्याच ेसीम काडय प्रोसेस झाले नसल्हयाच ेखो्े साींगून त्याींच्या सदरच्या सीमकाडयवरुन 
श्री.राहूल कुल, ववधानसभा सदस्य याींचे भ्रमणध्वनीवर “इतर इसमाींनी आमदार राहूल दादा 
कुल याींना मारण्याचा क् रचला आहे व त्याबाबत दराड े नावाच्या इसमास सुपारी देण्यात 
आली आहे व सदर क्ात २० त े२५  लोक आहेत” असा सींदेश पाठववला होता. सदरचा सींदेश 
मा.सदस्याींनी पोलीसाींना पाठववला असता, यवत पोलीस स््ेशन व स्थाननक गुन्हे शाखा, पुणे 
ग्रामीण याींनी आरोपी व साक्षीदार याींच्याकड े केलेल्हया तपासावरुन तसेच ताींबत्रक माहहतीच्या 
आधारे आरोपी याींनी गुन्हा केल्हयाचे ननषपन्न झाल्हयाने यवत पोलीस स््ेशन, पुणे ग्रामीण येथ े
गु.र.नीं.९३८/२०१८ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ४७१, ३४ प्रमाणे दोन आरोपीींववरध्द गुन्हा 
दाखल केला आहे. सदर दोन्ही आरोपीींना अ्क केली असनू त्याींना सध्या िामीन मींिूर 
करण्यात आला आहे.       
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

मुांबईत बबहार आणण नेपाळमधून बालिाांची होत असलेली तस्िरी 
  

(३७) १३१४९३ (०८-१२-२०१८) अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाम) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कारखाने आणण छोट्या छोट्या युनन्मध्ये काम करण्यासाठी बबहार आणण 
नेपाळमधनू आणलेल्हया १३ त े१६ वष ेवयोग्ातील २१ बालकाींची सु्का हदनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास मुींबई पोलीसाींच्या बालसहाय्यक पोलीस युनन्ने केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी अद्यापपयतं क्रकती आरोपीींना अ्क करण्यात आली व त्याींच्यावर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) तसेच, मुींबईत अशाप्रकारे बालकाींची तस्करी करणाऱया ्ोळ्याींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी 
शासनाकडून कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्हया वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे.     
(२) क्रफयायदीने हदलेल्हया तक्रारीवरून नवघर पोलीस ठाणे, मुींबई येथे येथे गु.र.नीं. २१२/१८ कलम 
३७० (१) भा.द.वव. सह कलम ७५,७९, बाल न्याय (काळिी व सींरक्षण) अधधननयम २०१५ 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून या प्रकरणी ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
सध्या नमूद गुन््यातील आरोपी क्र. १ त े५ न्यायालयीन कोठडीत आहे. सद्यजस्थतीत सदर 
गुन्हा पोलीस तपासावर सुरू आहे.  
(३) मुींबईत बालकाींची तस्करी करणाऱया ्ोळ्याींना प्रनतबींधधत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात आल्हया आहेत :- 
१) ववशेष बाल पोलीस पथक (िापू) व त्याचप्रमाणे मुींबई मधील सवय पोलीस ठाणे मध्ये बाल 
कल्हयाण पोलीस अधधकारी याींची नेमणुक करण्यात आली आहे. 
२) सदर बाल कल्हयाण पोलीस अधधकारी हे स्वयींसेवी सींस्था व सामाजिक काययकते याींच्या 
मदतीने ववववध कारखान्याींमध्ये /आस्थापनाींमध्ये बालकामगार नोकरीस ठेवले आहेत काय?  
याबाबत माहहती घेऊन बालकामगार याींना बाल मिुरीतून मकु्त करणेकरीता धाडसत्राच े
आयोिन करण्यात येत.े 
३) त्याच प्रमाणे सींपुणय मुींबई शहराकरीता बालकाींच्या मकु्तते करीता ववशेष कारवाई मोहहमेच े
(Special drive) आयोिन करण्यात येत.े 
४) मुींबईतील ज्या पररसरात बालकामगार नोकरीस ठेवण्याची शक्यता आहे त्या पररसरातील 
ववववध कारखाना मालक याींच्या प्रबोधनासाठी सींबींधधत पोलीस ठाण्यामध्ये बैठका तसेच 
सींबधधत पररसरात िनिागतृी मोहहमा राबववण्यात येतात.  
५) सरकारी कामगार अधधकारी तसेच िाप ू शाखा याींच्या वतीने बालकामगार मुक्तता 
कारवायाींचे आयोिन केले आहे. 
६) बालकामगार मुक्तता मोहहमा अधधक प्रभावीपणे होणेकरीता बनृ्हमुींबईतील सवय पोलीस 
ठाणेचे बाल कल्हयाण अधधकारी याींचे करीता काययशाळेच ेआयोिन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य िौशल्हय वविास सांघाच्या मागण्याबाबत 
  

(३८) १३१५९४ (१०-१२-२०१८)  श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) : सन्माननीय िौशल्हय वविास व 
उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य कौशल्हय ववकास सींघाने महाराषर राज्य कौशल्हय ववकास सोसाय्ीच्या 
माध्यमातून मान्यता समळालेल्हया राज्यातील रेननींग देणाऱया सींस्था (व्ही.्ी.पी.) याींच्या 
अडचणीींबाबत वारींवार शासनाला ननवेदन देवून मागण्या सोडववण्याबाबत मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर राज्य कौशल्हय ववकास सींघाच्या मागण्या मान्य न झाल्हयान े
राज्यातील सवय व्ही.्ी.पी. याींनी माहे माचय, २०१८  मध्ये वा त्या दरम्यान आझाद मैदान 
मुींबई येथ े ‘बोंबाबोंब’ आींदोलन करूनही शासनान ेसवय रास्त मागण्या मान्य न केल्हयाने सवय 
प्रसशक्षण सींस्थाचालकाींनी पुन्हा हठय्या आींदोलनाचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, महाराषर राज्य कौशल्हय ववकास सींघाच्या रास्त मागण्या पूणय करण्याबाबत 
शासनाने कोणती ननणययात्मक काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. महाराषर राज्य कौशल्हय ववकास सींघाच्या रास्त मागण्या मान्य करण्यात 
आल्हया आहेत. 
(३) • कुशल मनुषयबळाची आवश्यकता व उपलब्ध ननधीच्या अनुषींगाने व्ही.्ी.पी. ची  
     प्रसशक्षण क्षमता ववचारात घेऊन TBN चे वा्प करण्यात आले आहे. 
   • प्रमोद महािन कौशल्हय व उद्योिकता ववकास असभयानाकररता पूरवणी मागणीद्वारे     
     आधथयक तरतूद करण्यात आली आहे. 
   • MES योिनेंतगयत प्रलींबबत देयकाींपैकी पात्र देयके अदा करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
   • सोसाय्ीच्या वेबसाई्रील जस्कल कॅलेंडर मध्ये प्रत्येक मींिूर प्रसशक्षण तुकडीचा समावेश  
     करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सवम जिल्ह्यात लावण्यात येणाऱया अनधधिृत होडडांगबाबत 
  

(३९)  १३१७९४ (०८-१२-२०१८)  श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात होडडगं लावण्याबाबत ववववध ववभागाींकडून परवानगी देण्यात येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, होडडगं लावण्याबाबत देण्यात आलेली परवानगीची मुदत समाप्त झाल्हयानींतर 
देखील सदर होडडगं न काढता अथवा मुदतवाढ न घेता अनधधकृत स्वरुपात तशीच प्रदसशयत 
होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववववध ववभागाींकडून देण्यात येणाऱया होडडगंच्या परवानगीमध्ये सुसूत्रता 
येण्यासाठी सवय अधधकार एकाच प्राधधकारणाकड ेसोपववण्याबाबत शासन कोणता ननणयय घेणार 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) होय 
(२), (३) व (४) सदर प्रश्न  हा होडडगं उभारणी धोरणात्मक ननणयय घेण्याबाबत अनेक 
ववभागाींशी सींबींधधत असल्हयान े त्याबाबत सींबींधधत ववभागाींशी समन्वय साधून काययवाही 
करण्यात येईल. 
  

___________  
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साखरखेडाम (जि.बुलढाणा) येथील भारतीय स्टेट बँिेत राांगेत उभ्या  
असलेल्हया एिा वधृ्द व्यक्तीचा झालेला मतृ्य ु

  

(४०)  १३२३७३ (१०-१२-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरखेडाय (जि.बलुढाणा) येथील भारतीय स््े् बकेँत ननराधार योिनेचे पसैे काढण्यासाठी 
राींगेत उभे असलेल्हया ८० वषीय श्री.नामदेव फुीं डगे या वधृ्दाचा हदनाींक ८ िुल,ै २०१८ रोिी वा 
त्या समुारास गुदमरून मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या वधृ्दाींच्या मतृ्यू प्रकरणी बॅंक कमयचारी / अधधकारी याींच्या बेिबाबदारपणा 
कारणीभूत असून त्याींच्यावर मनषुयवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करून पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     हदनाींक ९/७/२०१८ रोिी नामदेव मारुती फुीं डगे, वय ७५ वषय रा.साखरखेडाय हे एस.बी.आय. 
बँक साखरखेडाय येथे कामा ननमीत्ताने गेले असता दपुारी १२.०० वा. दरम्यान अचानक चक्कर 
आल्हयान ेत्याींच ेनातेवाईकाींनी ग्रामीण रुग्णालय, धचखली येथ ेउपचारा करीता नेले तेथ ेउपचार 
सुरु असताींना त ेमरण पावले आहेत.  त्याींचा गुदमरुन मतृ्य ूझालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
किनगाांवरािा ते राहेरी दरम्यान (जि.बुलढाणा) आनांद धाब्यािवळ झालेला शभषण अपघात 

  

(४१) १३२४१० (१०-१२-२०१८) डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रकनगाींवरािा ते राहेरी दरम्यान (जि.बुलढाणा) आनींद धाब्यािवळ हदनाींक १६ िुल,ै २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास सभषण अपघात झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अपघातात क्रकती व्यक्ती मतृ्युमुखी पडल्हया व क्रकती िखमी झाल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, या अपघाताची चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती अपघातातील िखमीींना व 
मतृाींच्या नातेवाईकाींना कोणती मदत हदली वा देण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
      सदर अपघात हदनाींक १७.०७.२०१८ रोिी सुमारे ०७.१५ च ेसुमारास घडला आहे. 
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(२) सदर अपघातात कुणीही मतृ्यमुुखी पडले नाही, तर ६ त े७ प्रवासी िखमी झाले आहेत. 
(३) हदनाींक १७.०७.२०१८ रोिी ०७.१५ च े सुमारास नमूद क्रफयायदी हे त्याींच्या नातेवाईकाींसह 
कु्रझर गाडीने ससींदखेडरािा येथनू शेवली मागे िालना जिल्हहयाकड े िात असताींना समोरुन 
येणाऱया जस्वप्् डडझायर कारन े कु्रझर वाहनास समोरुन ठोस मारली.  यामध्ये दोन्ही 
वाहनाींमधील चालकाींसह ६ त े७ िण िखमी झाले.  
      प्राप्त तक्रारीवरुन क्रकनगाींव रािा पोलीस स््ेशन येथ ेहदनाींक १७.०७.२०१८ रोिी अपक्र. 
१७१/८, भा.दीं.वव. कलम २७९ व ४२७ अन्वये जस्वप्् कारचालकाववरुध्द गुन्हा नोंद करण्याींत 
आला आहे.  अपघातातील िखमीींना कोणतीही आधथयक मदत देण्याींत आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

बुटखेडा (ता.देऊळगावरािा, जि.बलुढाणा) येथे एिा व्यक्तीची झालेली हत्या 
 

(४२)  १३२४१५ (१०-१२-२०१८)  डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बु्खेडा (ता.देऊळगावरािा, जि.बुलढाणा) येथील श्री.हदपक साबळे याींची हदनाींक १५ िलु,ै 
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास हत्या करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या हत्येचा गुन्हा स्थाननक पोसलस स्थानकाींत दाखल करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकशी करून अद्यापपयतं क्रकती िणाींना अ्क केली व त्याींचेवर 
कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हदनाींक १५ िलुै २०१८ रोिी क्रफयायदी याींनी पोलीस स््ेशन देऊळगाींवरािा येथ े
हदेलेल्हया ररपो य् वरुन अप.क्र.२७६/१८ भादींवव कलम ३०२, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
      सदर गुन््यात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपीींववरुध्द दोषारोप पत्र 
दाखल केले आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

मौिा रोहना (ता.मोहाडी, जि.भांडारा) येथील शेतिऱयास  
अवैध रेती वाहूि िरणाऱया रि ने धचरडल्हयाबाबत 

 

(४३)  १३३३६५ (१०-१२-२०१८)  श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा रोहना (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) येथील श्री.रामचींद्र आगाशे या शेतकऱयास अवधै 
रेतीची वाहतूक करणाऱया रक ने धचरडले असता घ्नास्थळी पोलीस व तहससलदार दोन तास 
उसशरा पोहचल्हयाने ननरपराध शेतकऱयाचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याप्रकरणी लोकाींनी मदतीची मागणी केली असता पोसलसाींनी बळाचा धाक 
दाखवत फक्त रक मालक व चालकावर कारवाई केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करून शासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
      हदनाींक १९/१०/२०१८ रोिी ८.५० वा अपघाताची घ्ना घडली त्या पररसरात गेलेल्हया 
एका पोलीस सशपायाने त्याच वळेी ठाणेदार मोहाडी याींना घ्नचेी माहहती हदली. ठाणेदार हे 
घ्नास्थळी ९.१५ पोहाचले होते. 
(२) हे खरे नाही.     
(३) सदर प्रकरणी प्राप्त क्रफयायदीनुसार पो.स््े.मोहाडी येथे अप.क्र.१४६/१८ भादींवव कलम २७९, 
३०४(अ), ३७९, १०९ अन्वये गुन्हा दाखल असून या गुन््यात एकूण ४ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत, सदर गुन्हा तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

यावली (ता.बाभळुगाव, जि. यवतमाळ) येथे अवैध दारु चा व्यवसाय सुरू असल्हयाबाबत 
 

(४४)  १३३६७५ (१०-१२-२०१८) डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यावली (ता.बाभळुगाव, जि. यवतमाळ) येथ ेअवैध दारु चा व्यवसाय सुरू असल्हयान ेतेथील 
महहलाींनी याबाबत पोलीस स््ेशनवर येऊन तक्रार हदली असल्हयाचे हदनाींक २० िुन, २०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याचप्रमाणे बेंबळा नदीलगतच्या गावासह अन्य इतर हठकाणी अवैध धींदे सुरु 
असल्हयाच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     यावली (ता.बाभुळगाव, जि. यवतमाळ) येथे महहलाींनी हदनाींक १९ िलुै २०१८ रोिी पो. 
स््े. बाभुळगाींव येथ े एक व्यक्ती दारु ववक्री करीत असल्हयाबद्दल व सींबींधधतावर कारवाई 
करण्याबाबतच ेननवेदन हदले आहे. सदर ननवेदनानसुार चौकशी करण्यात आली. 
     बाभुळगाव हद्दीत बेंबळा नदीलगतच्या गावासह लपून छपून चालू असलेल्हया अवैध 
धींद्याबाबत सन २०१८ मध्ये ऑक््ोबर अखेर पयतं दारुबींदी कायदा अींतगयत १८२ गुन्हे दाखल 
असून १८५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व रु.२७,०१,४२४/- इतका मुदे्दमाल िप्त 
करण्यात आला आहे. िुगार कायदा अन्वये ३१ गुन्हे दाखल असून ३५ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे व रु.४४,०४६/- इतका मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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िरांिी (ता.िेळापूर, जि.यवतमाळ) परीसरामध्ये अवधै व्यवयाय सरुू असल्हयाबाबत 
  

(४५)  १३३६७९ (१०-१२-२०१८) डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींिी (ता.केळापूर, जि.यवतमाळ) येथे बािारपेठ आणण आहदवासी वस्तीचे गाव असून या 
परीसरातील आिुबािुच्या गावच े नागरीक करींिी येथे येत असल्हयाने पररसरामध्ये अवैध 
मागायने वरली म्का िुगार व दारू ववक्री सरायस सरुू असूनही तेथील पोलीसाींचे दलुयक्ष होत 
असल्हयाच ेहदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदेशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या परीसरामध्ये ऑनलाईन लॉ्रीच्या नावावर वरली म्का िुगार व इतर 
अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्हयाचे प्राप्त तक्रारीवरून ननदशयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पोलीस प्रशासनाच्या दलुयक्षामुळे गरीब कु्ूींब अवैध व्यवसायाला बळी पडत 
असल्हयामळेु याबाबत चौकशी करून दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
      पोलीसाींनी अवैध धींद्याींकड ेदलुयक्ष केलेले नसून सन २०१८ मध्ये ऑक््ोबर पयतं करींिी 
येथे मुींबई दारुबींदी कायद्यान्वये ४२ गुन्हे दाखल असून ४६ अरोपीींना अ्क केली आहे व 
२,४७,६७२ रुपयाींचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. तसचे मुींबई िुगार कायद्यान्वये ७ गुन्हे दाखल 
असून १७ अरोपीींना अ्क केली आहे व ८,७५० रुपयाींचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

्रांगाबाद जिल्ह्यात दोन लाख तरुण बेरोिगार असल्हयाबाबत 
  

(४६) १३३७७८ (१०-१२-२०१८)  श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोड) : सन्माननीय िौशल्हय वविास व 
उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यात दोन लाख तरुण बेरोिगाराींची नोंद असल्हयाची बाब माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सुसशक्षक्षत बेरोिगाराींचा प्रश्न हदवसेंहदवस गींभीर होत असल्हयाने शासनान े
औरींगाबाद शहरातील बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
उपाययोिनात्मक काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. ननरींतर चालणाऱया 
प्रक्रीयेनुसार जिल्हहा कौशल्हय ववकास, रोिगार व उद्योिकता मागयदशयन कें द्र, औरींगाबाद  या 
कायायलयाची माहे ऑगस्् २०१८ अखेरचा नोंदणीप् २,१५,४११ इतका आहे. 
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(२) बेरोिगारी दरू करण्याच्या  अनुषींगाने,  आयुक्त, कौशल्हय ववकास, रोिगार व उद्योिकता 
सींचालनालयामाफय त, राज्यातील नोंदणी केलेल्हया नोकरी इच्छुकाींना रोिगार आणण 
स्वयींरोिगाराकररता समुपदेशन, मागयदशयन व मदतीकररता  (१) रोिगार व स्वयींरोिगार 
मागयदशयन कें द्राींच े सींगणकीकरण,(२)  बेरोिगार उमेदवाराींसाठी ग्रींथालय सदृश अ्याससका 
ननमायण करणे, (३) रोिगार मेळावे आयोजित करणे,  (४) बेरोिगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था 
स्थापन करणे, (५) आहदवासी उमेदवाराींसाठी रोिगार व स्वयींरोिगार प्रसशक्षण व मागयदशयन 
कें द्र, (६) रोिगार प्रोत्साहन काययक्रम (ईपीपी), (७) महाराषर राज्यात व्यवसाय मागयदशयन व 
समुपदेशन कें द्र स्थापन करणे, (८) प्रमोद महािन कौशल्हय व उद्योिकता ववकास असभयान, 
(९) सशकाऊ उमेदवारी योिना, तर स्वयींरोिगारासाठी  अण्णासाहेब पा्ील  आधथयक  मागास  
ववकास महामींडळामाफय त (अ) वैयजक्तक  किय व्याि परतावा  योिना, (ब) ग् किय व्याि  
परतावा योिना, (क) ग् प्रकल्हप योिना या योिना राबववण्यात येतात 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

रत्नाधगरीतील कफनोलेक्स महाववदयालयामधील एिा ववदयार्थयामने बनावट 
 गुणपबत्रिा सादर िरून प्रवेश शमळववल्हयाबाबत 

 

(४७)  १३३७९३ (१०-१२-२०१८)  श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्नाधगरीतील क्रफनोलेक्स महाववद्यालयामधील एका ववद्यार्थयायने बनाव् गुणपबत्रका 
सादर करून प्रवेश समळवल्हयाची तक्रार माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान   दाखल 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनुषीं ींंगाने रत्नाधगरी पोसलसाींनी कसून तपास करत बनाव् 
गुणपबत्रका क्रकीं वा प्रमाणपत्र ेबन जंवणा-या ्ोळीला अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर ्ोळीमध्ये मुींबई ववद्यापीठातील काही कमयचा-याींचाही समावेश असल्हयाच े
तपासाअींती ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून 
आले व तद्नुसार शासन स्तरावर पुढे  कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) 
     असभयाींबत्रकीच्या जव्दतीय वषायत प्रवशे घेण्यासाठी प्रथम सत्राच े बनाव् पुनमुयल्हयाींकन 
गुणपत्रक सादर केल्हयाप्रकरणी क्रफनोलेक्स महाववद्यायाच्या प्राचायांनी हदलेल्हया क्रफयायदीनुसार 
तपासाींती एकूण सह आरोपीींववरुध्द रत्नाधगरी ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
रजि.नीं.१४७/२०१८ भा.दीं.वव ४२०, ४६५, ४७१, ३४ प्रमाणे हदनाींक ०८/०९/२०१८ रोिी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला.  सवय आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सद्यजस्थतीत ते 
िासमनावर मुक्त आहेत.  आरोपीींपैकी ४ आरोपी हे ववद्यापीठाचे कमयचारी आहेत. सदर गुन्हा 
तपासाधीन असून सदर प्रकरणी ्ोळी काययरत असल्हयाच ेतपासात ननषपन्न झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  



वव.स. ५४५ (41) 

डोंबबवली (जि.ठाणे) येथील न्यु आसरा गुरु मांदीर रोड, सारस्वत  
िॉलनी येथ ेझालेल्हया घरफोडीबाबत 

  

(४८)  १३३८२१ (१०-१२-२०१८)  श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली (जि.ठाणे) येथील न्यु आसरा गुरु मींदीर रोड, सारस्वत कॉलनी येथ ेहदनाींक ३१ 
िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सुमारास घरफोडी करण्यात आली असून चोरट्याींनी दागदाधगने, 
लॅप्ॉप, ह्.व्ही इत्यादी मौल्हयवान वस्तूींची चोरी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या चोरीसींदभायत त्याच हदवशी सींबींधीताींनी डोंबबवली पोसलस ठाण्यात (रामनगर) 
ररतसर तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, एक वषायचा कालावधी उल्ूनसूध्दा पोसलसाींना या चोरीचा तपास न लावता 
आल्हयामुळे पोसलसाींनी तपास बींद करण्यात आला असल्हयाचे सींबींधीत तक्रारदाराला कळववले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या पररसरात चोऱयाींच ेप्रमाण वाढत असून गुन्हेगाराींचा शोध घेण्यात पोसलसाींना 
अपयश येत असल्हयामळेु तेथील नागरीकाींत सभतीच े वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, या चोरीचा तपास पून्हा सुरु करुन गुन्हेगाराींना अ्क करण्याबाबत तसेच अशा 
प्रकरच्या चोरीच्या घ्नाींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा  
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी प्राप्त क्रफयायदीनसुार डोंबबवली पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. 
२३७/२०१४७ भा.दीं.वव. कलम ४५४, ३८० अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा 
उघडकीस आणण्याचे ववववध प्रयत्न करण्यात आले आहेत. तथावप, आरोपीींचा शोध न 
लागल्हयान ेसदरचा गुन्हा कायम तपासावर ठेवून गुन््याची “अ” वगायत समरी मा. न्यायालयान े
मींिूर केली आहे. 
      चोरीच्या गुन््याींना प्रनतबींध करण्यासाठी म.पो.का.क. ५५, ५६, ५७ सीआरपीसी कलम 
११०, एमपीडीए या सारखी प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच, पोलीस ठाण े
हद्दीत बब् माशयल याींची आरएफआयडी काययप्रणालीव्दारे सक्त पेरोसलींग व हदवसा रात्रौ 
मोबाईल गस्त घालण्यात येत आहे. गुन्हे प्रक्ीकरण पोलीस अधधकारी व कमयचारी याींची 
पोलीस ठाणे हद्दीत साध्या गणवशेात गस्त चाल ूअसून चोरीच्या गुन््याींना प्रनतबींध करण्यात 
येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________  
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वडोद बािार (ता.फुलांब्री,जि.्रांगाबाद) पोलीस ठाण् याचे बिेायदेशीरररत् या  
स् थलाांतर िरण् यात आल्ह याबाबत 

  

(४९) १३३९४६ (१०-१२-२०१८) श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडोद बािार (ता.फुलींब्री,जि.औरींगाबाद) पोलीस ठाण् याच े ननिामकालीन इमारतीतून 
बेकायदेशीरररत् या  महालक्रकन् होळ्याच् या गायरानात स् थलाींतर करण् यात आले असून मूळ 
ननमािकालीन इमारतीतील िप् त मुदे्दमाल त् याच इमारतीत ठेवण् यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, स् थलाींतरणास स् थाननक ग्रामस् थाींचा ववरोध असताना दरुुस् तीच् या कारणास् तव 
केवळ दोन महहन् याींसाठी करण् यात आलेले पोलीस ठाण् याचे स् थलाींतर आता कायम करण् यात 
आले आहे व पररणामी, स् थाननक िनतेत असींतोषाची भावना पसरली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, स् थलाींतरणास प्रशासकीय मान् यता आहे काय, 
(४) नसल्ह यास, त् या पररसरातील सुमारे ४५ गावाींतील ग्रामस् थाींचा ववरोध डावलून पोलीस 
ठाण् याच ेस् थलाींतर करण् यामागील कारणे काय आहेत, 
(५) असल्हयास,याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळुन आले व 
तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) पोलीस ठाण,े वडोद बािार 
महालक्रकन्होळा गायरानातील नवीन प्रशासकीय इमारतीत योग्य त्या कायदेशीर बाबीींची पूतयता 
करुन हदनाींक २८.०६.२०१६ रोिी स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे.  
        पोलीस ठाण,े वडोद बािार हद्दीमध्ये एकूण ५८ गाव े असून फक्त वडोद बािार 
गावातील ग्रामस्थाींचा पोलीस ठाणे स्थलाींतरास ववरोध आहे. पोलीस ठाण,े वडोद बािार याची 
प्रशासकीय इमारत बाींधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता आहे. उक्त पोलीस ठाण्याचे स्थलाींतर हे 
सवय प्रशासकीय बाबीींची पूतयता करुन झाले आहे. 
       पोलीस ठाण,े वडोद बािार याींची प्रशासकीय इमारत िीणय झाली असल्हयाने, 
पावसाळ्यात पाणी गळत असल्हयामुळे पोलीस ठाण्यातील रेकॉडय व मुद्देमाल खराब होण्याची 
शक्यता असल्हयान,े िागा अपुरी पडत असल्हयान,े अपघातग्रस्त वाहने पोलीस ठाण्यापयतं 
नेण्यास अडचणी येत असल्हयान े तसेच, नवीन इमारत ही महामागायला लागून असनू ती 
दळणवळणासाठी व हद्दीतील िनतेसाठी सोयीस्कर असल्हयाने वडोद बािार पोलीस ठाण्याच े
नवीन इमारतीत स्थलाींतर करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  



वव.स. ५४५ (43) 

मण्ण्पुरम फायनान्स िां पनीच्या नावाचा वापर िरुन एिा व्यक्तीने वतममानपत्रातून  
खोटी िाहहरात प्रशसद्ध िरुन नागररिाांची िेलेली फसवणूि 

 

(५०) १३४०१० (१०-१२-२०१८) श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मण्ण्पुरम फायनान्स कीं पनीच्या नावाचा वापर करुन एका व्यक्तीन े २४ तासाींत किय 
उपलब्ध करुन देण्यासींदभायत इींग्रिी वतयमानपत्रातनू िाहहरात प्रससद्ध करुन नागररकाींची 
फसवणूक केल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणात सीबीडी बलेापूर येथील सेक््र-११ मधील मण्णपूरम फायनान्स 
कीं पनीच्या अधधकाऱयाच्या ननदशयनास आल्हयानींतर त्याींनी सदरहू िाहहरात बनाव् असल्हयान े
सीबीडी बेलापूर येथील पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंदववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे, उक्त प्रकरणात क्रकती लोकाींची फसवणूक झाली आहे व चौकशीच्या 
अनुषींगान ेशासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे.     
         मण्णपुरम फायनान्स कीं पनीच्या नावाचा वापर करुन अज्ञात व्यक्तीन े२४ तासात 
किय उपलब्ध करुन देण्यासींदभायत मुींबई समरर या इींग्रिी वतयमानपत्रात हदनाींक १६/०९/२०१८ 
रोिी िाहहरात प्रससध्द करुन सामान्य व्यक्तीींची फसवणूक केली त्यामळेु कीं पनीची बदनामी 
होत आहे अशी तक्रार मण्णपुरम फायनान्स कीं पनीच्या, सी.बी.डी.-बेलापूर येथील ररिनल 
ऑफीस मनॅेिर याींनी हदली. त्यानुसार सी.बी.डी. पोलीस स््ेशन, नवी मुींबई येथ े गुन्हा 
रजि.नीं.१८०/२८ भादींवव कलम ४२०, ४६५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन््याचा 
तपास आधथयक गुन्हे शाखा, नवी मुींबई याींच ेमाफय त करण्यात येत आहे. 
     िाहहरात प्रससध्द करणाऱया व्यक्तीचा शोघ घेण्यात येत आहे. या खोट्या िाहहरातीमळेु 
नाररकाींची फसवणूक झाल्हयाबाबत अद्यापपयतं कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायमभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवय सवय प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


