
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे मध्यवती िारागहृामध्ये िैदयाांना पांचताराांकित सुववधा पुरववल्या जात असल्याबाबत 
  

(१)  ५९५५४ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मध्यवती कारागहृामध्ये कैद्याकडून पसैे घेऊन तयाींना पींचताराींककत सुववधा पुरववल्या 
जात असल्याबाबत नननावी पत्र प्राप्त झाल्यान े उक्त प्रकरणाची चककीी कर्याच े देेी 
मा.मुख्यमींत्री याींनी देनाींक २६ म,े २०१६ रोजी वा तयासुमारास देल्याचे ननेीशनास दले दहे, 
हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कारवाई कर्याबाबत तसेच अस े प्रकार रोख्यासाठी 
उपाययोजना कर्याबात कोणती कायशवाही कर्यात दली वा येत दहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१९) : (१) सेर पत्र ीासनास प्राप्त झाले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
वसई-ववरार (जज.पालघर) शहरातील ि प्रभागातील २१ इमारती अततधोिादायि असल्याबाबत 

  

(२)  ७२९३८ (१३-०२-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार (जज.पालघर) ीहरातील अनधधकृत बाींधकामाींचा प्रश्न समोर असतानाच 'क' 
प्रभागातील २१ इमारती अनतधोकाेायक असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयाेरम्यान 
ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
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(२) असल्यास, सेरील धोकाेायक इमारती ीासनाने ताब्यात घेतल्या दहेत काय, 
(३) असल्यास, सेरील इमारतीची पुन:ेरुुस्ती कर्याबाबत ीासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करणार दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे दहे. 
(२) व (३) सेर बाब वसई-ववरार ीहर महानगरपाललकेच्या अखतयाररतील असल्यान े वसई-
ववरार ीहर महानगरपाललकेने सेर धोकाेायक इमारतीींवर खालील प्रमाणे कारवाई केली    
दहे :- 
• वसई-ववरार ीहरातील धोकाेायक/ अनतधोकाेायक इमारतीींना महानगरपाललकेन े देनाींक 
२७.०६.२०१६ रोजी नो्ीस देल्या दहेत. 
• इमारतीींमधील रदहवाीाींना देनाींक ०४.०८.२०१६ रोजी इमारत खाली करणेबाबत नो्ीस देली 
दहे. 
• २१ इमारतीींपैकी २ इमारती ननषकालसत कर्यात दल्या दहेत. उवशरीत इमारतीींमधील वीज 
पुरवठा खींडीत कर्याबाबत महाराषर राज्य वीज ववतरण कीं पनी मयाशदेत याींना देनाींक 
०४.०८.२०१६ रोजी कळवव्यात दले दहे. 
• तसेच इमारत ररकामी कर्याबाबत ववरार पोलीस स्थानकास देनाींक ०५.०८.२०१६ रोजी 
कळवव्यात दले दहे.  
• उपरोक्त इमारती पुन्हा ववकलसत करावयाच्या असल्यान े इमारतीींच्या रदहवाीाींकडून मुेत 
लमळणेकरीता अजश प्राप्त झालेले दहेत. 
• सेर इमारतीींमधील सेननकाधारकाींनी सेननका खाली करताच महानगरपाललकेकडून 
धोकाेायक / अनतधोकाेायक इमारती ननषकालसत कर्यात येतील.  
• तसेच महाराषर प्राेेलीक नगर रचना अधधननयम कायद्याींतगशत अनधधकृत बाींधकामाववरुध्े 
कारवाई कर्याबाबत देनाींक ०३.०५.२०१८ रोजी पररपत्रक ननगशलमत कर्यात दलेले दहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नामशि ग्रामीण पोमलस दलािड ेॲरॉमसटी िायदयाांतगगत िोटागत सरुु असलेल्या खटल्याांबाबत 

  

(३)  ७७८५९ (२१-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालीक ग्रामीण पोललस ेलाकड ेगत १५ वर्ाशत अनुसूधचत जाती-जमाती व नागरी हक्क 
सींरक्षण कायद्यानुसार (अ  रसलस्) को्ाशत सुरु असलेल्या समुारे ३२५ ख्ल्याींपैकी अवघे २७ 
ख्ले को्ाशत लसध्े होऊ ीकल्याच े माहे जानेवारी, २०१७ च्या नतस-या दठवड्यात वा 
तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००० त े माहे नोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीत को्ाशने ३२३ ख्ल्याींचे 
ननकाल देले असून अवघ्या २७ प्रकरणाींमध्ये ेोर्ी दरोपीींना लीक्षा होवून उवशररत २९६ 
गुन्हयाींमध्ये ववववध कारणाींमुळे सींीनयताींना लीक्षा झाली असनू १९५ प्रकरणाींत सींीनयत 
दरोपीींची ननेोर् मुक्तता कर्यात दली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, सींीनयताींना लीक्षा हो्याच े प्रमाण कमी हो्याची कारणे काय तसेच लीक्षा 
हो्याचे प्रमाण वाढवव्यासाठी ीासनामार्श त कोणतया उपाययोजना कर्यात दल्या वा येत 
दहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) नालीक ग्रालमण पोलीस ेलातील गत १५ वर्ाशतील 
(सन २००२ त ेजून २०१७ पावेतो) एकूण ५१८ ख्ले ननकाली ननघाले दहेत. तयात ४९ ख्ले 
ीाबीत असून ४६९ ख्ले नाीाबीत दहेत. 
(२) सेर कालावधीत एकूण ४१७ ख्ले ननकाली ननघाले. तयात ३८ ख्ले ीाबीत असून ३७९ 
ख्ले नाीाबीत दहेत.  
(३) अ) दरोपी / सींीनयत याींस लीक्षा कमी / न हो्याचे प्रमाणाची कारणे पुढीलप्रमाणे  
दहेत :- 
१) कर्याशेी कडून तक्रार उलीरा ेेणे. कर्याशेी, वपडीत, पींच, साक्षीेार न्यायालयात कर्तुर 
झाल्यामुळे ख्ले नाीाबीत होतात. २) साक्षीमध्ये ववसींगती तसेच कर्याशेीतील देलेल्या 
मजकुराीी वैद्यककय प्रमाणपत्र ववसींगत असणे. ३) कर्याशे सींीयावरून ककीं वा ेसु-याच े
साींग्यावरून देली जात े ती न्यायालयात लसध्े होत नाही. ४) वपडीताचा जातीचा ेाखला 
वेळेवर प्राप्त होत नाही ककीं वा सक्षम अधधकाऱ्याकडून प्राप्त केलेला राहत नाही. ५) घ्नेच्या 
वेळी त्रयस्त साक्षीेार लमळत नाही ककीं वा लमळाल्यास ते न्यायालयात साक्ष ेेत नाही. ६) 
मालमततेच्या ककीं वा देवाणी वाेाच्या तक्रारीस कर्याशेीकडुन अजाजप्रका. कलम लाव्याचा 
दग्रह होतो परींतु तया तक्रारीनुसार पुरावे उपलब्ध होत नाही. ७) बरेच ख्ले हे न्यायालय 
बाहेर कर्याशेी व दरोपी याींचेत समझोता होतो तयामुळे न्यायालयात यातील कर्याशेी साक्षीेार 
कर्तुर होतात.  न्यायालयात ख्ल्याींची सुनावणी उलीरा सुरु होत असल्याने ख्ल्यातील पींच, 
साक्षीेार याींचेत उेालसनता ननमाशण झाल्याने साक्षकामी हजर राहत नाही ककीं वा साक्ष ेेताींना 
कर्तुर होतात. 
ब) लीक्षा हो्याचे प्रमाण वाढवव्यासाठी / गुन्हे ीाबीतीसाठी कर्यात दलेल्या  उपाययोजना 
पुढीलप्रमाणे दहेत :- 
१) ेोर्लसध्ेी वाढीसाठी मा. पोलीस महासींचालक, म.रा.मुींबई याींचेकडुन प्राप्त झालेल्या दे. 
०३/०५/२००८ च्या स्थायी देेीनुसार देलेल्या सवश सूचनाींच े घ्कात का्ेकोपणे 
अींमलबजावणी कर्यात येत दहे. २) ेोर्लसध्ेी वाढावी याकरीता स्वतींत्र ेोर्लसध्ेी ीाखा 
स्थापन कर्यात दलेली दहे. ३) न्यायालयात सुरु असलेल्या ख्ल्यामध्ये न्यायालय, 
सरकारी अलभयोक्ता, साक्षीेार, पोलीस ठाणे प्रभारी याींचेत समन्वय ठेव्याकरीता प्रथम वगश 
न्याय ीेंडाधधकारी व सत्र न्यायालया मध्ये पैरवी अधधकारी याींची ननयुक्ती कर्यात दली दहे, 
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पैरवी अधधकाऱ्याींना दढावा ननयलमतपणे घेवून ेोर्लसध्ेी वाढीसाठी तयाींना सववस्तर सुचना व 
मागशे ीशन केले जाते. ४) न्यायालयात ननकाल लागलेल्या नाीाबीत ख्ल्याींच्या ननकालपत्राचा 
अ्यास करुन तयाची कारणे ीोधनू तपासीक अींमलेाराींना वेळोवेळी मागशे ीशन कर्यात येते.  
तपासीक अींमलेारासाठी कायशीाला दयोजजत करुन सरकारी अलभयोक्ता ककीं वा कायेे तज्ञ, 
र्सरेजन्सक तज्ञ याींना बोलावून तयाींचे करवी तपासामध्ये व पुराव ेकस ेगोळा कराव ेयाबाबत 
मागशे ीशन कर्यात येत.े ५) उपववभागीय पोलीस अधधकारी, अपर जोलीस अधीक्षक व पोलीस 
अधधक्षक याींचे पातळीवर गुन्हे तपासाबाबत लक्ष ठेवुन वेळोवळेी सुचना ेेवुन मागशे ीशन 
कर्यात येते. ६) घ्कातील न्यायालयात ेोर्ारोप पत्र ेाखल कर्यापुवी अपर पोलीस 
अधीक्षक, सरकारी अलभयोक्ता याींचे सननयींत्रण सलमती मार्श त ेोर्ारोप पत्राची पडताळणी 
करुन तयामध्ये काही त्रु्ी राहणार नाहीत याववर्यी ेक्षता घ्यात येते. ७) ीाबीत झालेल्या 
ख्ल्यातील तपासीक अींमलेार व पैरवी अधधकारी याींना प्रोतसाहनपर बक्षीस ेे्यात येतात. 
नाीाबीत ख्ल्यामधील तपासीक अींमलेार याींचा तपासात हलगजीपणा दढळुन दल्यास 
तयाींचेववरुध्े कारवाई करणेकामी लीर्ारस कर्याकरीता सलमती गठीत कर्यात दली असुन 
तयाद्वारे सींबींधीताींवर कारवाई कर्यात येत.े ८) घ्कातील गुन्हा घडलेल्या घ्नास्थळी पुरावा 
गोळा करणेसाठी र्सरेन्सीक मोबाईल तयात कर्ीं गर वप्री्ं , र्ो्ोग्रार्ी, श्वान पथक, र्सरेजन्सक 
तज्ञ याींची मेत घेणेसाठी सुरु कर्यात दली दहेत. ९) गुन्हयाींचे तपासात दधुननक 
तींत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सायबर क्राईम सले व ताींत्रत्रक ववश्लेर्ण ववभाग सुरु कर्यात दलेले 
दहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ददनाांि २९ सप्टेंबर २००९ नांतरची सवग धमीयाांची  
अनधधिृत धाममगि स्थळे जमीनदोस्त िरण्याबाबत 

  

(४)  ८०८५० (२०-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील देनाींक २९ सप् े्ंबर, २००९ नींतरची सवश धमीयाींची अनधधकृत धालमशक स्थळे 
जमीनेोस्त करा अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारवाईला सामोरे जा्याची तयारी 
ठेवा असा ननवाशणीचा इीारा गहृ ववभागाने सवश महानगरपाललकाींचे दयुक्त व 
जजल्हाधधकाऱ् याींना देला असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले 
दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयाचा देेी दणण गहृ ववभागाने कालबध्े कायशक्रम दखून ेेवनूही 
याबाबत मागील वर्शभरात र्ारीी समाधानकारक कारवाई झाली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे महानगरपाललका के्षत्रातील व ग्रामीण भागातील लमळून सुमारे ३० हजार 
धालमशक स्थळाींबाबत कारवाई होण ेअद्याप बाकी दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी ीासनाने चककीी करुन या सींेभाशतील कारवाईस ववलींब करणा-या 
जबाबेार अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) अनधधकृत धालमशक स्थळावर करावयाच्या कायशवाहीबाबत मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथ े सोसाय्ी र्सर र्ास्् जस््ीस व इतर याींनी महाराषर ीासना ववरुध्े ेाखल 
केलेल्या जनदहत याधचका क्र.१०४/२०१० मध्ये मा.न्यायालयाने दे.०१.१०.२०१६ रोजी देलेल्या 
देेीानुसार अनधधकृत धालमशक स्थळाींची झालेली बाींधकाम े ननषकालसत करणे, स्थलाींतरीत 
करणे ककीं वा ननयलमत करणे याबाबतचे पररपत्रक दे.२९.१०.२०१६ रोजी ननगशलमत कर्यात 
दलेले दहे. तयानुसार देनाींक २९.०९.२००९ नींतरच्या अनधधकृत धालमशक स्थळाींपकैी माहे, 
जानेवारी, २०१८ अखेर महानगरपाललका के्षत्रातील ३८९ धालमशक स्थळे ननषकालसत कर्यात 
दले असून सुमारे १५८ अनधधकृत धालमशक स्थळाबाबतची कायशवाही महानगरपाललका स्तरावर 
कर्यात येत दहे. तयाचप्रमाण े उवशररत ग्रामीण भागातील १८९ धालमशक स्थळे ननषकालसत 
कर्यात दली असनू सुमारे २० अनधधकृत धालमशक स्थळे ननषकालसत कर्याची कायशवाही 
चालू दहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात बाल मजूराांचे पुनवगसन िरण्याच्या दृष्ट्टीने बालसांरक्षण सममत्या स्थापन िरण्याबाबत 

  

(५)  ८६११४ (०४-०९-२०१७).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बालकामगाराींच्या पुनवशसनासाठी राज्य ीासनान े अनेक योजना राबवूनही 
बालकामगाराींच ेसमूळ उच्चा्न झालेले नसल्याच ेधचत्र माहे जून २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान 
ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य ीासनाने बालकामगाराींच्या पुनवशसनासाठी सन २०१५-२०१६ या 
कालावधीत ककती ननधी उपलब्ध केला दहे तसेच बालकामगाराींच्या पुनवशसनासाठी सुरु 
असलेल्या राषरीय बालकामगार प्रकल्पास कें द्र ीासनाप्रमाण ेराज्य ीासनसुद्धा अनुेान ेेणार 
दहे काय, 
(३) असल्यास, बाल सींरक्षण कायद्याअींतगशत बाल मजूराींच े पुनवशसन कर्याच्या दृष्ीन े
कायशवाही कर्यासाठी बालसींरक्षण सलमतया वेळच्या वेळी स्थापन करणे दवश्यक असत,े परींतू 
मागील ेोन अडीच वर्ाशत लातरू जजल्हयासह राज्यभरात अीा सलमतया स्थापन झालेल्या 
नाहीत, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात या सलमतया स्थापन न झाल्यामुळे बालमजुराींची सवेक्षण कोणामार्श त 
होत दहे तसेच गत २ वर्ाशत ककती बाल मजुराींच ेपुनवशसन झाले दहे, 
(५) तसेच, बाल मजुराींच े पुनवशसन कर्यासाठी बालसींरक्षण सलमतया स्थापन कर्याबाबत 
अद्यापपयतं ीासनान ेकोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०३-२०१९) : (१) अींीत: खरे दहे, 
सन २०११ च्या जनगणना अहवालानुसार राज्यात ४ लाख ९६ हजार ९१६ मलेु 

बाजमजूर म्हणून काम करीत दहेत. सन २००१ च्या तलुनेत सन २०११ मध्ये 
बालकामगाराींच्या सींख्येत ४.७३% घ् झाली दहे. 
(२) राषरीय बाल कामगार प्रकल्पाींतगशत पुनवशसनासाठी ननधीची तरतूे कें द्र ीासनामार्श त केली 
जाते. यामध्ये अद्यापपयतं राज्य ीासनाकडून ननधी ेे्याची तरतूे  नाही.              
(३) हे खरे नाही, 

बाल सींरक्षण सलमतया स्थापनेववर्यी मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या देनाींक 
१०.०६.२०१४ रोजी ीासन ननणशय पाररत कर्यात दला. कें द्र ीासन पुरस्कृत एकाजतमक बाल 
सींरक्षण योजनेच्या ननयमावलीच्या अनुर्ींगाने ग्राम बाल सींरक्षण सलमती, नगर बालसींरक्षण 
सलमती, तालुका बाल सींरक्षण सलमती या सलमतयाींची स्थापना करावयाची दहे. तयानुर्ींगाने 
सलमतया स्थापन कर्यात येत असून दज सींपूणश राज्यात ग्राम बाल सींरक्षण सलमतया-२९२४०, 
तालुका बाल सींरक्षण सलमतया-२३९ व जजल्हा बाल सींरक्षण सलमतया - ३५ स्थापन कर्यात 
दलेल्या दहेत. लातूर जजल्हयामध्ये ५९६ ग्राम बाल सींरक्षण सलमतयाींची स्थापना झालेली 
दहे. 
(४) राज्यातील राषरीय बालकामगार प्रकल्प लागू असलेल्या जजल्हयामध्ये राषरीय बाल 
कामगार प्रकल्प सलमती तसचे अीासकीय सींस्था याींचेमार्श त सवेक्षण कर्यात येत असनू 
राषरीय बाल कामगार प्रकल्पाींतगशत मागील २ वर्ाशत ८४०२ बालमजुराींना लीक्षणाच्या मळू 
प्रवाहात ेाखल कर्यात दले दहे. 

राषरीय बाल कामगार प्रकल्प लागू नसलेल्या २० जजल्हयाींच ेसवके्षण यीेा मार्श त 
कर्यासाठी देनाींक २३.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये ीासन मान्यता देलेली दहे.  तयानुसार 
सवेक्षणाची कायशवाही सुरु दहे. 
(५)  सींपूणश राज्यात ग्राम बाल सींरक्षण सलमतया-२९२४०, तालुका बाल सींरक्षण सलमतया २३९ व 
जजल्हा बाल सींरक्षण सलमतया ३५ स्थापन झालेल्या दहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माहीम (पजश्चम) मुांबई येथील रेती बांदराचा अनैतति िृत्यासाठी वापर होत असल्याबाबत 
  

(६)  ८८४२८ (१२-०८-२०१७).    श्री.सदा सरवणिर (मादहम)  :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मादहम (पजश्चम) मुींबई येथील रेती बींेरावर व्यावसानयक कारणासाठी दरक्षक्षत असलेल्या 
जागेचा स्थाननक गुींडाींकडून अनैनतक कृतयासाठी वापर होत असल्याचे ननेीशनास दले दहे, हे 
खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, या रेती बींेराचे सींरक्षण कर्यासाठी उपाययोजना कर्याची मागणी   
मा.लोकप्रनतननधी व स्थाननक नागररकाींनी सींबींधधताकड ेकेली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चककीी करून मादहम येथील रेती बीें राचे सींरक्षण कर्यासाठी 
उपाययोजना कर्याबाबत ीासनाने कोणती उपाययोजना केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) :  (१) हे खरे नाही.       
(२)  हे खरे नाही.       
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.        
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  

वसई-ववरार शहर सुरक्षा अांतगगत सीसीटीव्ही प्रिल्पासाठी  
महानगरपामलिेस अनुदान देण्याबाबत 

  

(७)  ९०८८८ (२३-०८-२०१७).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार ीहर सुरक्षा अींतगशत सीसी्ीव्ही प्रकल्पासाठी महानगरपाललकेस अनुेान 
ेे्याबाबतची मागणी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेननवेेनाद्वारे केली दहे, हे खरे दहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान ेीासनान ेकोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत 
दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) वसई-ववरार ीहर सीसी्ीव्ही प्रकल्पाबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयातनू अलभप्राय 
मागवव्यात दले दहेत, याबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील यथोधचत कायशवाही 
कर्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
अल्पवयीन मुलाांिडून होणा-या गांभीर गुन्हयाांच्या सांख्येत वाागगणणि वाो होत असल्याबाबत 

  

(८)  ९३०५० (०४-०९-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पवयीन मलुाींकडून होणा-या गींभीर गुन्हयाींच्या सींख्येत वर्ाशगणणक मोठ्या प्रमाणात वाढ 
होत असल्याच ेनुकतयाच केलेल्या एका पाहणीत माहे जनू, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान 
ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ीासनान ेचककीी केली दहे काय, 
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(३) असल्यास, चककीीत काय दढळून दले व तद्नुसार अल्पवयीन मलुाींकडून होणा-या 
गींभीर गुन्हयाींची सींख्या रोख्याकररता ीासनामार्श त कोणतया उपाययोजना केल्या दहेत वा 
कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) क्राईम इन महाराषर -२०१६ च्या अहवालानुसार सन 
२०१६ सालात बालगुन्हेगारीमध्ये भा. ीें.वव. कलमाखाली एकूण ६२३९ गुन्हे ेाखल झाले असून 
सन २०१५ सालात ५४८२ इतके गुन्हे ेाखल होत.े ही वाढ प्रामुख्यान े खालील गुन्हयाींच्या 
प्रकारामध्ये झालेली दहे :- 
अ.क्र. गुन्हयाचे मशागि २०१४ २०१५ २०१६ 
१ खून १२१ १२८ १३० 
२ खूनाचा प्रयतन १३७ १८८ २११ 
३ सेोर् मनुषयवध ५ ३ ७ 
४ बलातकार २०८ २४७ २५८ 
५ बलातकाराचा प्रयतन ० १ १ 
६ घरर्ोडी ६० ६१ ६५ 
७ चोरी २९३ ३३६ २८१ 
८ अनैसधगशक गुन्हे ८ ३२ ३९ 

(२) व (३) अल्पवयीन मुलाींकडून होणा-या गींभीर गुन्हयाींची सींख्या रोख्याकरीता 
कर्याकरीता खालील प्रमुख उपाययोजना कर्यात दल्या दहेत :- 
• ववधीसींघर्शग्रस्त बालकाींनी केलेले गुन्हे रोखणेसींेभाशत सवश घ्क प्रमुखाींना देनाींक 
१८/०२/२०१२ च्या पररपत्रकान्वये मागशे ीशक सुचना देलेल्या दहेत. 
• ववधीसींघर्शग्रस्त बालकाींसाठी राज्यातील प्रतयेक जजल्हयास एक असे एकूण ३५ बाल न्याय 
मींडळे गठीत कर्यात दलेली दहेत. 
• राज्यातील पोललस स््ेीनमध्ये ०१ पोललस अधधकारी हा बाल कल्याण अधधकारी म्हणुन 
नेम्यात दलेला दहे. तसेच सवश ४६ पोललस घ्काींच ेमुख्यालयात ववीेर् बाल पोललस पथके 
स्थापन कर्यात दलेली दहेत. 
• ववधी सींघर्श ग्रस्त मुले दणण तयाींची कु्ुींत्रबय याींचेसोबत सकारातमक सींवाे करणे. ववधी 
सींघर्श मुलाींना गुन्हेगारी प्रवतृतीपासून परावतृत करणे. 
• ववधी सींघर्श ग्रस्त मुलाींबाबत ननकोप दृष्ीकोन तयार करणे.  तसेच  ववधी सींघर्श ग्रस्त 
मुलाींच ेसमाजात पुनशएकाजतमकरण कर्यासाठी भुलमका घेणे. 
• ववधी सींघर्श ग्रस्त बालकाींच े अडचणीवर उपाययोजना करणे. ववधी सींघर्श ग्रस्त मुलाींना 
कायेेलीर सहकायश करणे. बाल न्याय अधधननयम २०१५ मध्ये नमूे तरतूेी बळक् 
कर्यासाठीची प्रक्रीया राबववणे. 
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• स्वयींसेवी सींस्थाींच्या सहकायाशन े ववधी सींघर्शग्रस्त मुलाींच्या सामाजजक, मानलसक, दरोग्य 
सींवधशनासाठी उपाययोजना करणे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील लाचखोर अधधिाऱयाांववरोधात िारवाई िरण्याबाबत 
  

(९)  ९५१२८ (०३-०१-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), 
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शमशिाांत 
मशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महसलू, पोलीस, ग्रामववकास इ. ववभागात काम करणाऱ्या व न्यायालयात ेोर्ी 
ठरलेल्या लाचखोराींववरुध्े न्यायालयाने लीक्षा ठोठावूनही, एकाही व्यक्तीला ीासनाने नोकरीतनू 
काढून न ्ाकल्याची बाब देनाींक २७ जुल ै२०१७ रोजी वा तयासमुारास ननेीनाशस दली दहे, 
हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, लाच घेऊनही ननलींबीत न झालेले १३८ कमशचारी असून, तयातील २२ अधधकारी 
मराठवाड्यातील दहेत, तसेच मुींबई २०, ठाणे ७, पुणे ५ व नालीक ववभागातील ११ 
प्रकरणाींमध्ये कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(३) तसेच, राज्य ीासनाच्या ३३ ववभागाींपैकी २० ववभागात काम करणाऱ्या वगश १ च्या ५० 
हून अधधक अधधकाऱ् याींना माधगल सात मदहन्याींत लाचलूचपत प्रनतबींधक ववभागान ेलाचखोरी 
प्रकरणात पकडून रुपये १ को्ी ५७ लाख ९१ हजाराची लाच घेतल्याची मादहती देनाींक ३ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा तयासमुारास ननेीशनास दली, हे खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, यामध्ये महसलू ववभागाच े७ व पोलीस ववभागातील ९ अधधकाऱ्याींचा समावेी 
दहे, महसूल ववभागात सवाशधधक म्हणज े १३२ प्रकरणे असुन सवाशधधक लाचखोरी पुणे 
जजल्हयात झाली असून, पुणे ११९, नालीक ८४, औरींगाबाे ७७, ठाणे ७१, नागपूर ६५, नाींेेड 
६२ अीा प्रकारे लाचखोराींववरोधात गुन्हे ेाखल कर्यात दले दहेत, हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, या लाचखोरी प्रकरणात महानगरपाललका सवोच्च स्थानी असून महसलू ववभाग 
ेसुऱ्या स्थानावर असल्याचे केलेल्या पहाणीत उघडकीस दले असून या लाचखोर 
अधधकाऱ्याींववरोधात अद्यापयतं कोणती कारवाई कर्यात दली वा येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१९) : (१) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने ेाखल केलेल्या 
गुन्हयातील एकुण ४६ दरोपीींना देनाींक २७.०७.२०१७ पयतं बडतर्श  कर्यात दले नव्हत े
तथावप, देनाींक ३१.०१.२०१९ पयतं यापकैी ३७ दरोपी लोकसेवकाींना बडतर्श  कर्यात दले 
दहे. 
(२) देनाींक २७.०७.२०१७ पयतं ला.प्र. ववभागामार्श त ेाखल गुन्हयातील १६४ दरोपी 
लोकसेवकापैकी देनाींक ३१.०१.२०१९ पयतं ८७ दरोपी लोकसेवकाींना ननलींबीत केले दहे. 
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(३) देनाींक ०१.०१.२०१७ त े०३.०८.२०१७ पयतं २१ ववभागात काम करणाऱ्या वगश १ च्या ५० 
अधधकाऱ्याींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागान े रुपये ५०,४०,३००/- लाच रक्कम जस्वकारताना 
पकडले दहे. 
(४) देनाींक ०१.०१.२०१७ त े०३.०८.२०१७ पयतं १) महसुल ववभागाचे ७ व पोलीस ववभागातील 
९ अधधकाऱ्याींवर लाचखोरी प्रकरणात पकडले दहे. 
२) लाचखोरीची महसुल ववभागाची १३२ प्रकरणे नोंे दहे. 
३) पररके्षत्रानुसार पुणे ११९, नालीक ८४, औरींगाबाे ४९, मुींबई २४ अीाप्रकारे लाचखोराववरोधात 
एकूण ५५१ गुन्हे ेाखल कर्यात दले दहेत. 
(५) व (६) देनाींक ०१.०१.२०१७ त े ०३.०८.२०१७ पयतं लाचखेरीत ववभागननहाय ेाखल 
प्रकरणाींमध्ये महसूल ववभागाचे १३५ व महानगरपालीकेच्या ४९ अधधकारी व कमशचारी याींचेवर 
लाचखोराींववरोधात गुन्हे ेाखल कर्यात दलेले दहेत व तयाींचेवर तयाींचे ववभागामार्श त 
ननलींबनाची कारवाई कर्यात येत दहे. 
  

___________ 
  

पुणे जजल्हयातील अल्पवयीन मुलाांवर होणा-या लैंधगि अत्याचाराांच्या घटनाांबाबत 
  

(१०)  ९५३६२ (०६-०१-२०१८).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), डॉ.भारती लव्हेिर 
(वसोवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे ीहरात अल्पवयीन मलुाींवर होणा-या लैंधगक अतयाचाराींच्या घ्नाींमध्ये लक्षणीय वाढ 
झाली असल्याची मादहती माहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दली दहे, हे 
खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, पालकाींमध्ये धचींतचेे वातावरण असून, देवसेंदेवस वाढत चाललेल्या घ्नाींमळेु 
समाजात र्ोर्ावणा-या या ववकृतीला रोख्यासाठी ीासनाने कोणती उपायोजनातमक कायशवाही 
केली वा कर्यात येत दहे, 
(३) तसेच ेापोडी (वपींपरी जज.पुणे) येथील अनाथाश्रमातील अकरा वर्ीय मलुावर तयाच दठकाणी 
लीकणाऱ्या अल्पवयीन मलुान ेलैंधगक अतयाचार केल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
तयाेरम्यान ननेीशनास दला दहे, हे खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी अनाथ दश्रमाच ेचालक श्री.ेेववेास सुरवसे याींना कर्याशेीने याबाबत 
मादहती ेेऊनसुध्ेा याकड े तयाींनी ेलुशक्ष केल्यामळेु तयाींच्यावर गुन्हा ेाखल कर्यात दला 
दहे काय, 
(५) असल्यास, सेर प्रकरणी ीासनाने चककीी केली दहे काय, चककीीचे ननषकर्श काय दहेत 
व तद्नुसार सेर सींस्थाचालकावर कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) हे अींीत: खरे दहे. 
(२) बाल लैंधगक अतयाचाराच्या ववकृतीला रोख्यासाठी बालकाींचे लैंधगक छळापासून सींरक्षण 
अधधननयम या कायद्याची प्रभावी अींमलबजावणी कर्यात येते. बाल लैंधगक छळाच्या प्रतयेक 
घ्नेमध्ये गुन्हेगार व्यक्ती ववरोधात कायेेीीर कारवाई करणेकरीता पालक, लीक्षक, ीैक्षणणक 
सींस्था व ववद्याथी याींचेमध्ये जनजागतृी कर्यात येते. 

तसेच राज्यातील सवश माध्यमाच्या व सवश व्यवस्थापनाच्या ीाळाींमध्ये तक्रार पेट्या 
बसवव्याच्या सचूना ेे्यात दल्या दहेत. 
(३) हे खरे दहे. 
(४) व (५) कर्याशेीवर होणाऱ्या लैंधगक अतयाचाराची मादहती पोलीसाींना न देल्यान े अनाथ 
दश्रमाच े चालक याींचेववरूध्े बालकाींच े लैंधगक अपराधापासनू सींरक्षण अधधननयम, २०१२ च े
कलम १९ अन्वये गुन्हा ेाखल कर्यात दला दहे. 

तसेच कर्याशेीन े देलेल्या तक्रारीनुसार भोसरी पोलीस येथे ववधीसींघवर्शत 
बालकाववरूध्े भा.े.वव. कलम ३७७, ५०६ सह बालकाींचे लैंधगक अपराधापासून सींरक्षण 
अधधननयम, २०१२ चे कलम ४ प्रमाणे गुन्हा ेाखल केला असुन मा.बाल न्यायालयात 
ेोर्ारोपपत्र ेाखल कर्यात दलेदहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील मजच्ामाराांची ओळखपत्र ेतपासणारी यांत्रणा उभारण्याबाबत 
  

(११)  ९५५५६ (०६-०१-२०१८).   श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.डड मल्लीिाजूगन रेड्डी (रामटेि), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचलिरांजी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील मजच्छमारीमध्ये ५० ्क्क्याींहून अधधक कामगार नेपाळी व बाींगलाेेीी असून 
तयाींची ओळखपत्र े तपास्याची यींत्रणा उभी करणे गरजेचे दहे, अन्यथा या माध्यमातून 
सुरके्षला धोका सींभवतो, असा इीारा ननवतृती त्रिगेडीअर श्री.हेमींत महाजन याींनी सागरी सुरक्षा 
या ववर्यावरील चचाशसत्रात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान देला दहे, हे खरे 
दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ीासनान ेकोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०४-२०१९) : (१) ननवतृत त्रिगेडीअर हेमींत महाजन याींच्या 
चचाशसत्राबाबतची मादहती उपलब्ध नाही. 
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(२) महाराषरातील मजच्छमार बो्ीवर बाींगलाेेीी नागरीकाींची मादहती ननरींक दहे. 
महाराषरातील नेपाळी नागररक मजच्छमार बो्ीवर कायशरत असनू तयाींची सववस्तर मादहती 
मतसव्यवसाय ववभागाकडुन कें द्र ीासनास पाठवव्यात येत.े स्थाननक पातळीवर सेर नेपाळी 
नागरीकाींची चाररत्र्य पडताळणी कर्याच े ननेेी सवश सागरी पोलीस घ्काींना ेे्यात दलेले 
दहेत. तयानुसार बो्मालकाींकडून तयाींच्या बो्ीवर असलेल्या नेपाळी नागरीकाींचे नागरीतवाच े
पुरावे व र्ो्ो प्राप्त करुन घेवून नेपाळी नागरीकाींच्या राहतया दठकाणी पोलीस ठा्यामार्श त 
पडताळणी कर्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील गुन्हेगाराांच्या इत्थांभतू मादहती गोळा िरण्यासाठी सीसीटीएनएस सोबत 
आधारक्रमाांि जोडण्याबाबत 

  

(१२)  ९५९१० (०६-०१-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गुन्हेगाराींच्या इतथींभूत मादहती गोळा कर्यासाठी सीसी्ीएनएस (क्राईम ॲन्ड 
कक्रलमनल राककीं ग ने्वकश  ॲन्ड लसस््म) सोबत दधारक्रमाींक जोड्याचा ीासनाचा प्रयतन 
असून तयासाठी मा. मुख्यमींत्री याींनी कें द्र ीासनाकड ेप्रस्ताव पाठववला असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कें द्र ीासनान ेप्रस्ताव मींजूर केला दहे काय, 
(३) असल्यास, तयाची अींमलबजावणी कर्याबाबत ीासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
कर्यात येत दहे, 
(४) असल्यास, अद्यापपयतं ककती गुन्हेगाराींची नाव ेऑनलाईन उपलब्ध कर्यात दली दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०४-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील गुन्हेगाराींच्या इतथींभूत 
मादहती गोळा कर्यासाठी सीसी्ीएनएस (क्राईम ॲन्ड कक्रलमनल र ककीं ग ने्वकश  ॲन्ड 
लसस््म) सोबत दधारक्रमाींक जोड्याबाबत प्रस्ताव कें द्र ीासनाकड े पाठवव्यात दल्याच े
दढळून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर सेफ मसटी प्रिल्पाच्या दसुऱया टप्प्याच्या िामाांसाठीचा तनधी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१३)  ९६१४८ (०२-०१-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर ीहरातील कायेा व सुव्यवस्था सुधारणेस मेत व्हावी म्हणून कोल्हापूर सेर् 
लस्ी प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्याच े काम पूणश झाले असून ेसुऱ्या ्प्प्याच्या कामाींना 
लागणाऱ्या रूपये १६.६१ को्ी ननधीचा प्रस्ताव गत अनके देवसाींपासून ीासनाकड े प्रलींत्रबत 
असल्याची बाब ननेीशनास दली दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, सेरहू ननधी ेेणेबाबत ीासन सकारातमक दहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ीासनाकडून कोणती उपाय योजना कर्यात दली वा येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर सुरक्षक्षत ीहर प्रकल्पाच्या 
ेसुऱ्या ्प्प्याच्या प्रस्तावाबाबत मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाकडून अलभप्राय प्राप्त झाले असून 
सेर अलभप्राय तपास्यात येत दहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ओझर (ता.तनफाड, जज.नामशि) पोलीस स्टेशन च ेपोलीस तनरीक्षि  
याांनी दहशत तनमागण िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

  

(१४)  १०००४१ (११-०४-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर (ता.ननर्ाड, जज.नालीक) पोलीस स््ेीनचे पोलीस ननरीक्षक याींनी अनसुूधचत 
जातीच्या व्यक्तीला जातीवाचक लीवीगाळ केल्याबाबतची तक्रार कायद्याने घेण े बींधनकारक 
असताींनाही सेर अजाशचा स्वीकार न करता हयाबाबत ववचारणा करणाऱ्या मा.लोकप्रनतननधीची 
पोलीस नोंेवहीत नोंे घेवून ेहीत ननमाशण कर्याचा प्रयतन देनाींक २१ जुन, २०१७ रोजी वा 
तयासुमारास केला, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ीासनान ेचककीी केली दहे काय, चककीीत काय दढळून दले व 
तद्नुसार कायद्याला अनुसरून कतशव्य न बजावणाऱ्या पोलीस अधधकाऱ्यावर कोणती कारवाई 
केली वा कार्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) दे.१७.०६.२०१७ रोजी प्रेीप रामेास ददहरे, 
रा.लीवाजीनगर, ओझर याींचेववरूध्े ततकालीन पो.नन./श्री. दर.एस. बदहर्, ओझर पोलीस 
ठाणे याींनी देलेल्या तक्रारीवरून गु.र.नीं. ७५/२०१७ भा.े.वव. कलम ३५३, १८६, २९४ प्रमाण े
गुन्हा ेाखल कर्यात दला दहे. 
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दे. १७.०६.२०१७ रोजी दरोपीताववरूध्े गुन्हा ेाखल झाल्यान ेमा.ववधानसभा सेस्य 
याींनी पोलीस ननरीक्षक याींचेीी केलेल्या ेरूध्वनी सींभार्ण अनुर्ींगाने पोलीस ननरीक्षक याींनी 
दे.१८.०६.२०१८ रोजी ठाणे ेैनींदेनी नोंे क्र. १५/२०१७ अन्वये नोंे केली दहे. 

नमूे गुन्हयातील दरोपीस मा.न्यायालयाने १५ देवस ेररोज पोलीस ठाणे येथ े
हजेरीस ये्याबाबत देेलीत केले दहे. सेर दरोपी दे.२१.०६.२०१७ रोजी पोलीस ठाणेस 
हजेरीस दला असता तयाने नमूे  गुन्हयातील तपासी अींमलेार याींचेकड ेगुन्हयातील कर्याशेी 
याींचेववरूध्े तक्रार अजश ेेऊ केला. पोउनन हे अजश समजून घेत असताना दरोपी अजाशची 
ररसीव्ह करून द्या असे म्हणू लागल्याने तयाींनी तुम्ही वरीषठाींना भे्ून तक्रार अजश द्या अस े
तयाींना साींधगतले. तयाींनतर दरोपी याने मा.ववधानसभा सेस्य याींना ेरूध्वनी केला व तया 
अनुर्ींगान ेपोलीस उप ननरीक्षक याींनी ठाणे ेैनींदेनी नोंे क्र.२३/२०१७, दे.२१.०६.२०१७ अन्वये 
नोंे घेतली दहे.  
(२) सेरचा अजश पोउनन याींनी पोलीस ठाणे येथे चककीी कामी का जस्वकारला नाही याबाबत 
तयाींची उपववभागीय पोलीस अधधकारी, नालीक ग्रालमण याींनी चककीी करून पाठववलेल्या कसुरी 
अहवालाबाबत सेर कसुरेार याींना ज्ञापन पाठवव्यात दले दहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सहा. पोमलस उपतनररक्षि, ववक्रमगड पोमलस स्टेशन, जज.पालघर याांच्यावरील िारवाईबाबत 

  

(१५)  १०१७५८ (०६-०१-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.अीोक साथशक कुडू, सहा. पोललस उपननररक्षक, ववक्रमगड पोललस स््ेीन, जज.पालघर हे 
कोणतीही ीहाननीा न करता एकतर्ी कारवाई करून नागररकाींना नाहक त्रास ेेत 
असल्याबाबत चककीी करून तयाींच्यावर कारवाई कर्याबाबत माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
तयाेरम्यान मा.गहृराज्य मींत्री (ग्रामीण) याींना लोकप्रनतननधीनी लेखी ननवेेन देले, हे खरे 
दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ीासनान ेचककीी केली दहे काय, 
(३) असल्यास, चककीीत काय दढळून दले दहे व तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१९) : (१) होय, श्री.अीोक साथशक कुडू, सहा.पोललस 
उपननररक्षक, ववक्रमगड पोललस स््ेीन याींच्या ववरोधात दे.७/८/२०१७ अन्वये ननवेेन प्राप्त 
झाले दहे. तथावप, अीोक साथशक कुडु नावाच े कोणीही पोलीस कमशचारी ववक्रमगड पोलीस 
ठाणे येथे कायशरत नसून श्री. कानत शक पाींडुरींग कडु हे सहाय्यक पोलीस उपननरीक्षक या पेावर 
कायशरत दहेत. 
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(२) व (३) सेरचे ननवेेन ीासनास प्राप्त झाल्यानींतर पोलीस अधधक्षक, पालघर याींचेकड े
अहवाल साेर कर्याबाबत पाठवव्यात दले. या ननवेेनातील मजकुरानुसार ीेजारी 
राहणाऱ् या ेोन इसमाींचे घराींच े बाींधकामावरुन ककरकोळ भाींडण झाले होत.े तया सींबींधात 
श्री.मनोज पा्ील याींनी देनाींक १७/३/२०१७ रोजी ववक्रमगड पोलीस स््ेीन येथ ेतक्रार देली. 
तयासींबींधात अेखलपात्र गुन्हा रजज.नीं.१९२/१७ ेाखल करुन तयाींना सींबींधधत न्यायालयाकडुन 
ेाे मागुन घे्याची समज देली दहे. सेर गुन्हयाच्या तपासाेरम्यान देपेी पा्ील यास 
अ्क कर्यात येऊन सबळ पुरावा गोळा कर्यात दला व मा.न्यायालयात दे.२७/९/२०१७ 
रोजी ेोर्ारोप पत्र साेर केले दहे. या प्रकरणी श्री.कानत शक पाींडुरींग कडु हे सहाय्यक पोलीस 
उप ननरीक्षक याींनी कोणतयाही प्रकारची एकतर्ी कारवाई केलेली नसुन नागररकाींना नाहक त्रास 
देलेला नाही,असे चककीीत दढळून दले दहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर, लातुरमध्ये व उस्मानाबादमधील ऊसतोड िामगाराांचा िामगार  
भववष्ट्य तनवागह तनधी (ईपीएफ) भरण्याबाबत 

  

(१६)  १०४९४४ (१२-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूरमध्ये ४१, लातुरमध्ये १२, उस्मानाबाेमध्ये ८ अीा ६१ साखर कारखान्याींना 
तयाींच्या ऊसतोड कामगाराींचा कामगार भववषय ननवाशह ननधी (ईपीएर्) भर्याबाबत सोलापूर 
ववभागीय दयुक्ताींनी लेखी ननेेी देल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान 
ननेीशनास दली दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, सवश साखर कारखान्याींच्या पेाधधका-याींची बैठक देनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ 
रोजी वा तयासुमारास घे्यात दली तरी अद्यापी कोणतयाही कारखान्याने ईपीएर् ची रक्कम 
ीासनाकड ेजमा केलेली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घ्नेची ीासनाने चककीी केली दहे काय, 
(४) असल्यास, चककीीच्या अनुर्ींगाने ईपीएर् ची रक्कम वसुल कर्याबाबत ीासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे दहे. 
(२)  होय, हे खरे दहे, 
(३), (४) व (५) कमशचारी भववषय ननवाशह ननधी व सींकीणश उपबींध अधधननयम, १९५२ च्या 
कलम ७ A अन्वये चककीी अद्याप सुरु झालेली नाही. कारण अीा प्रकारच्या चककीीची 
सुरुवात कर्यापूवी भववषय ननधीची जी रक्कम द्यावयाची दहे तयासींेभाशत खालील मादहती 
प्रमाणणत होणे दवश्यक दहे :- 
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i) ऊस कापणी दणण वाहतूक कर्यासाठी साखर कारखान्याींमधील गुींतलेल्या मुकाेम/ 
ठेकेेाराींची नाींवे. 
ii) साखर कारखाना व मुकाेम/ठेकेेार याींच्यामध्ये झालेल्या कराराची प्रत. 
iii) ठेकेेाराींनी कापणी व अीा वाहतूक कर्यासाठी वापरलेल्या कामगाराींची नाींव.े 
iv) ठेकेेाराींनी या कामगाराींना देलेली मजूरी. 

प्राेेलीक भववषय ननधी दयुक्त, प्राेेलीक कायाशलय, सोलापरू याींनी देनाींक 
१२.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रात सेर साखर कारखाने पी.एर्.ननरीक्षकाींना उक्त मादहती ीअेर 
करीत नसल्याच े नमूे केले दहे. तसचे हजारो कामगार वेगवगेळ्या ऊस के्षत्राींमध्ये काम 
करीत दहेत. सेर के्षत्राींना प्रतयक्ष भे् ेेवून कामगाराींकडून मादहती घेणे वस्तुत: अीक्य 
दहे. तथावप, ऊस तोड कामगाराींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सींस्थाींीी सींपकश  साधून वर 
नमूे मादहती गोळा कर्यात येत दहे. मादहती प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधधताींवर कायशवाही 
कर्यात येईल.  

___________ 
  

पोलीसाांना गहृिजग त्याांच्या मुळ वतेनाच्या २०० पट देण्याच्या तनणगयाबाबत 
  

(१७)  १०६२३१ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीसाींना खाजगी घर घे्यासाठी तयाींच्या मुळ वतेनाच्या २०० प् गहृकजश ीासनाकडून 
उपलब्ध करुन ेे्याचा ननणशय ीासनाने घेतला दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, सेर कजाशवरील व्याजावर ीासन सबसीडी ेेणार दहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीसाींना स्वतःच्या मालकीचे घर उपलब्ध करुन ेेणा-या ववकासकाींनाही २.५ 
एर्एसदय ेे्याचेही या ननणशयात अींतभुशत दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेंतगशत ककती घराींची ननलमशती कर्यात येत दहे व तयापैकी ककती 
घराींचे ननयोजन कर्यात दले दहे व ककती घराींच ेबाींधकाम सरुु असून तयापकैी ककती घरे 
पूणश झाली दहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे दहे. 

पोललस कमशचा-याींना घरबाींधणी अग्रीम ेे्यासाठी महाराषर राज्य पोललस गहृननमाशण 
व कल्याण महामींडळ मयाशदेत,मुींबई याींच्या मार्श त राषरीयकृत बॅंकेकडून कजश घे्यास 
दे.१०/०४/२०१७ च्या ीासन ननणशयाद्वारे मान्यता ेे्यात दली दहे. 
(२) राषरीयकृत बॅंकेकडून घे्यात दलेल्या कजाशवरील व्याज व घरबाींधणी अग्रीमावरील व्याज 
याींच्यातील र्रकाची रक्कम ीासनाकडून ेे्यात येते.   
(३) हे खरे नाही. 
        पोललसाींना स्वत:च्या मालकीचे घर उपलब्ध करून ेेणा-या ववकासकाींना २.५ 
एर्एसदय ेे्याबाबत उक्त ीासन ननणशयामध्ये तरतुे नाही. तथावप, दे.१७/११/२००९ च्या 
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ीासन ननणशयानुसार गहृ (पोललस) ववभागाच्या भखूींडाच्या ववकासासाठी ीहराींच्या वगीकरण 
परतव ेएर्.एस.दय. मींजूर कर्यात दला दहे. 
(४) या योजनेंतगशत ीासनाकडून घरे बाींधून ेे्यात येणार नसून पोललस कमशचारी याींना घरे 
स्वत:च्या नाव े खरेेी कर्याकररता/ बाींध्याकररता घरबाींधणी अग्रीम म्हणून कजश मींजूर 
कर्यात येते.          

सद्यजस्थतीत ३,२८२ पोलीस कमशचा-याींना एकूण रु.५,८६,९८,८६,५८३/- इतकी रक्कम 
घरबाींधणी अग्रीम म्हणून वा्प कर्यात दली दहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

राज्यातील युविाांमध्ये अांमली पदाथागच्या सेवनाच ेवाोत ेप्रमाण 
  

(१८)  १०६९०९ (०६-०४-२०१८).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.भारती लव्हेिर 
(वसोवा), अॅड.आमशा शलेार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर 
जाधव (गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजगत), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यात गत वर्शभरात अींमली पेाथश तस्करीमध्ये वाढ झाली असून वर्शभरात 
राज्यात अींमली पेाथश तस्करीचे १४ हजार ५९० गुन्हे ेाखल झाले असून तयापैकी १४ हजार 
१०७ गुन्हयाींची नोंे र्क्त मुींबईत झाली असल्याच े गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाच्या अहवालातून 
ननेीशनास दले असून अींमली पेाथश तस्करीववरोधात मुींबई पोलीसाींकडून सवाशधधक कारवाई 
होत असून मुींबई पाठोपाठ नवी मुींबईत ७८, ठा्यात ७१, पु्यात ६३ दणण नागपूरमध्ये ५९ 
गुन्हे ेाखल झाले दहेत, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास राज्यामध्ये गाींजा तस्करीच े प्रमाण २४.७५ ्क्क्याींनी वाढले असल्याच े गुन्हे 
अन्वेर्ण ववभागाच्या अहवालात नमूे कर्यात दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात मागील तीन वर्ाशमध्ये ४२५६ युवकाींनी अींमली पेाथाशच्या व्यसनामुळे 
दतमहतया केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान ननेीशनास दली 
दहे, हे खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, न ीनल क्राइम रेकाडश ब्युरो च्या अहवालात महाराषर राज्य अींमली पेाथांच्या 
सेवनामध्ये ेेीात प्रथम असल्याची बाब ननेीशनास दली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(५) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील अींमली पेाथश तस्करी रोख्यासाठी ीासनान े कोणती 
उपाययोजना केली वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे दहे. 
(३) हे अींीत: खरे दहे. गुन्हे अन्वेर्ण ववभागाच े साींजख्यकी ीाखा याींच्याकडुन प्राप्त 
मादहतीनुसार मागील तीन वर्ाशत (सन २०१४, २०१५ व २०१६) अींमली पेाथश/ मद्यसेवनामुळे 
१८ ते ३० वयोग्ातील एकुण १०६३ युवक व १२ युवती असे एकुण १०७५ युवक-युवतीींनी 
दतमहतया केल्याची मादहती उपलब्ध दहे. सन २०१७ ची मादहती साींजख्यकी ीाखकेडुन 
सींकललत कर्याचे कामकाज सुरु दहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) अींमली पेाथाशचे प्रमाण कमी कर्यासाठी ववववध कायशक्रम हाती घे्यात दलेले दहेत. 
अींमली पेाथश ववरोधी कक्षातरे् महाववद्यालयीन स्तरावर जानेवारी २०१५ पासून ड्रग्ज कि 
क म्पस हा उपक्रम राबवून जनजागतृी कर्याचे प्रयतन चालू केले दहे. तसेच सावशजननक 
गणेीोतसव, नवरात्री, ेदहहींडी अीा उतसवाच्या वेळी अींमली पेाथश कक्षाच्या वतीन ेजनजागतृी 
कायशक्रम राबवव्यात येतात. तसचे २६ जनू हा अींमली पेाथश ववरोधी देनाननलमतत २६ जून त े
१० जुलै असा पींधरवडा साजरा कर्यात येतो. सेर पींधरवड्या ेरम्यान अींमली पेाथश व 
तयाच े ेषुपररणाम याबाबत ववद्यार्थयांना मादहती ेेणे, कर्ल्म ेाखववणे, चचाशसत्र, ह न्डबील 
वा्प व लभींती पोस््सशचे प्रेीशन करणे तसेच प्रचार रे्ऱ्या, म रेथसन, मोहल्ला कलम्ी, पब्लीक 
लम्ीींग असे कायशक्रम घे्यात येतात. 

पोलीस दयुक्त, बहृन्मुींबई याींच े देेीान्वये दे.२८/०७/२०१६ रोजी पासून नाको 
इन्र्ो लाईन मोबाईल क्र.९८१९१११२२२ हा अींमली पेाथश ववरुद्ध लोकाींमार्श त मादहती लमळवून 
लोकाींच्या मेतीन ेकारवाई कर्यासाठी सुरु कर्यात दलेला दहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील गुन्हेगारी व मदहलाांवरील अत्याचारामध्ये झालेली वाो 
  

(१९)  १०७५६७ (२४-०४-२०१८).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा.वााग गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.पथृ् वीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हागवधगन 
सपिाळ (बलुोाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममत 
झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.आमसफ शखे 
(मालेगाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राजु 
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तोडसाम (अणी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.सदा 
सरवणिर (मादहम), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे 
(लातूर ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.भारत भालिे (पांोरपूर), श्री.मांगलप्रभात लोोा 
(मलबार दहल), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर 
िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमती मतनाा चौधरी (ददहसर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.तुिाराम िात े(अणुशक्ती नगर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजजवडा), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २०१६ च्या गुन्हेगारी अहवालात मदहलाींवरील अतयाचार, छेडछाड, 
अल्पवयीन मुलीींवर बलातकार, ववनयभींग, अपहरण, दतमहततयेस प्रवतृ करणे अीा ववववध 
कलमान्वये ३१ हजार २७५ गुन्हयाींची नोंे व ववववध न्यायालयात सन २०१६ अखेर पयतं 
मदहलाींववरुद्धचे १ लाख ६५ हजार ख्ले न्यायालयात प्रलींत्रबत असल्याबाबत ‘समथशन’ सींस्थनेे 
मा. मुख्यमींत्री, मा. प्रधान सधचव, (गहृ) मा. पोलीस महासींचालक याींच्याकड े देनाींक ६ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा तयासुमारास पत्राद्वारे ननेीशनास दणले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ेर ेोन तासात एक बलातकाराचा गुन्हा ेाखल होत असून तयातील 
५४ ्क्के म्हणजेच २०१०  बलातकार हे अल्पवयीन मुलीींवरील असल्याचे गुन्हे अन्वेर्ण 
ववभागाने (सीदयडी)  प्रलसध्े केलेल्या ’’क्राइम इन महाराषर,२०१६’’ या अहवालात नमूे केले 
दहे तसेच देवसाकाठी तरुणीींच्या अपहरणाच्या १७ घ्नाींची नोंे होत असनू, ेररोज 
ववनयभींग दणण लैंधगक छळाच्या ३४, कक्ुींत्रबक छळाच्या २० तक्रारी ेाखल होत दहेत व 
वर्शभरात २४८ मदहलाींचा हुींडाबळी गेला असनू, वववादहतेला दतमहतयेस प्रवतृत केल्याच्या ७५६ 
घ्ना घडल्या दहेत, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य हे मदहला अतयाचारामळेु ेेीात नतसऱ् या क्रमाींकावर असून 
ववनयभींग व छेड-छाडीच्या गुन्हयात पदहल्या क्रमाींकावर दणण अपहरण गुन्हयात ेसूऱ् या 
क्रमाींकावर असल्याचे देनाींक २ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा तया सुमारास ननेीशनास दले दहे, हे 
ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य ीासनाला मदहलाींवरील अतयाचार रोख्यात अपयी दले असल्याची 
बाब राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागान ेदेनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा तयासुमारास प्रलसध्े 
केलेल्या २०१६ च्या वावर्शक गुन्हे अहवालात नमूे केली असून, मदहलाींवरील अतयाचारात वाढ 
झाल्याचे वास्तव समोर दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, यासींेभाशत ीासनाने चककीी केली दहे काय, चककीीचे ननषकर्श काय दहेत व 
तयानुसार राज्यातील गुन्हेगारी, मदहलाींवरील अतयाचार व बलातकार रोख्यासाठी ीासनान े
कोणकोणतया उपाययोजना केल्या वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) क्राईम इन महाराषर-२०१६ च्या 
अहवालानसुार  सन २०१६ मध्ये मदहलाींवरील अतयाचार सींबींधात  खालील वगशवारीप्रमाणे गुन्हे 
ेाखल दहेत. 
अ.क्र. गुन्हयाचे मशागि व िलम दाखल गुन्हे 
१ छेडछाड ( भाेवव ५०९)    ९२४ 
२ मदहलाींवरील बलातकार (भाेवव ३७६)  ४१८९ 
३ बलातकाराचा प्रयतन (भाेवव ३७६/५११)    १२ 
४ ववनयभींग (भाेवव ३५४)    ११३९६ 
५ को्ुींत्रबक छळ (भाेवव ४९८ अ) ७२१५ 
६ अपहरण व अपनयन (भाेवव ३६३, ३६४, ३६४अ, 

३६५ ते ३६९)   
६१६९ 

७ दतमहतयेस प्रवतृत करणे (भाेवव ३०६)   ७५६ 
८ अल्पवयीन मुलीींवर बलातकार     २२९२ 
९ हुींडाबळी (भाेवव ३०४ ब)   २४८ 

असे एकूण ३१२७५ गुन्हे हे मदहलाींववर्यी सन २०१६ मध्ये ेाखल दहेत. 
सन २०१६ मध्ये प्रलसध्े कर्यात दलेल्या राषरीय गुन्हे अहवालानसुार मदहलाींवरील 

अतयाचाराींच्या नोंे गुन्हयाींची सींख्या पाहता गुन्हयाच्या प्रमाणात राज्याचा ेेीात १३ वा 
क्रमाींक दहे. 

ववनयभींग (भाेवव ३५४) या वगशवारी खाली मदहला वरील अतयाचारासींबींधात ेाखल 
गुन्हयाींची सींख्या पाहता गुन्हयाच्या प्रमाणात राज्याचा ेेीात ०८ वा क्रमाींक दहे. 

छेडछाड (भाेवव ५०९) या वगशवारी खाली मदहला वरील अतयाचारासींबींधात ेाखल 
गुन्हयाींची सींख्या पाहता गुन्हयाच्या प्रमाणात राज्याचा ेेीात १२ वा क्रमाींक दहे. 

अपनयन व अपहरण या वगशवारी खाली राज्य हे मदहला वरील अतयाचारासींबींधात 
ेाखल गुन्हयाींची सींख्या पाहता गुन्हयाच्या प्रमाणात  राज्याचा ेेीात १२ वा क्रमाींक दहे. 
(५)  राज्यातील मदहलाींवर होणाऱ् या अतयाचाराला दळा घाल्यासाठी                     
प्रनतबींधातमक उपाययोजना खालीलप्रमाणे दहे.  :- 
• मदहलाींवरील अतयाचारास प्रनतबींध कर्यासाठी मदहला अतयाचार प्रनतबींधक ववभागाची 
स्थापना कर्यात दली दहे. ववीेर् पोलीस महाननरीक्षक हे ववभागाचे प्रमखु दहेत. 
• मदहलाींवरील अतयाचाराची प्रकरणे तातडीने ननकाली काढ्याकरीता राज्यात २७ ववीेर् 
न्यायालये व २५ जलेगती न्यायालये स्थापन कर्यात दलेली दहेत. 
• पोलीस दयुक्तालये / जजल्हयाींमध्ये मदहला सुरक्षा सलमतया व मदहला सहाय्य कक्षाची 
स्थापना कर्यात दली दहे. 
• बलातकारासारख्या गींभीर गुन्हयाींचा तपासाची कायशपध्ेती बाबतच्या मागशे ीशक सुचना सवश 
पोलीस घ्काींना ववतरीत केलेल्या दहेत. 
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• हुींडाबळीकरीता प्रनतबींधातमक उपाय प्रतयेक जजल्हयात ेक्षता सलमतया स्थापन कर्यात 
दलेल्या दहेत. 
• छेडछाड व ववनयभींगाच्या घ्ना रोख्यासाठी पायी पेरोललींग, ीाळा कसलेजच्या पररसरात 
प्रनतबींधातमक उपाययोजना, नाकाबींेी, मदहला सुरक्षा व छेडछाड पथके तयार कर्यात 
दली दहेत. 
• मा.सवोच्च न्यायालय, देल्ली ववीाखा ननणशयाप्रमाण े पोलीस घ्काींमध्ये तक्रार सलमतया 
(Complaint Committees) स्थापन कर्यात दल्या दहेत. कामाच्या दठकाणी लैंधगक 
अतयाचार प्रनतबींधक कायेा-२०१३ ेेखील अींमलात दला दहे. 
• मदहलाींवरील अतयाचाराची प्रकरणे तपासासाठी दणण तयाींचा वळेोवेळी दढावा घे्यासाठी 
जजल्हास्तरावर दे.१२/१०/२०१७ च्या ीासन ननणशयानुसार ववीेर् पथके गठीत कर्याचा ननणशय 
घेतला दहे.  
• राज्यात, मुींबईसह पुणे ीहर, ठाणे ीहर, नागपूर ीहर, पुणे ग्रालमण, यवतमाळ, अहमेनगर 
येथे Investigation Units for Crime Against Women (IUCAW) स्थापन केली दहेत. 
• देनाींक ३१.०३.२००८ रोजी राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागात अनैनतक वाहतूक प्रनतबींध कक्षाची 
स्थापना कर्यात दलेली दहे. महाराषर राज्यात १२ घ्काींमध्ये कें न्द्र ीासन व राज्य 
ीासनाच्या अधधपतयाखाली  स्वतींत्र अनैनतक मानवी वाहतकु प्रनतबींधक कक्ष स्थापन कर्यात 
दला दहे. 
• समस्याग्रस्त मदहलाींचे समुपेेीन कर्यासाठी पोलीस स््ेीनमध्ये मदहला पोलीस कक्ष 
स्थापन कर्यात दली दहेत.मा. धमाशधधकारी 
• सलमतीन ेसुचववलेल्या लीर्ारीीनुसार रेल्वेस््ेीन पररसर व एस.्ी. स््ँन्ड  येथे एकुण ३६४ 
दठकाणी मदहला मेत कें न्दे्र सुरु कर्यात दली दहेत. 
• मुींबई, ठाणे व नवी मुींबई के्षत्रातील सींक्ातील मदहलाींच्या मेतीकररता ्ोल कि हेल्पलाईन 
क्र. “१०३” व उवशररत के्षत्राकररता “१०९१” सुरु कर्यात दली दहे. रेल्वे पोलीस घ्क, मुींबई 
व पुणे ९८३३३३११११, नागपुर ०७१२-२७४३९८४ व बहृन्मुबई पोलीस घ्कात २४ तास कायशरत 
असणारी हेल्पलाईन सेवा कायशरत दहे. यालीवाय www.mumbaipolice.org व 
comcell.mum.crime@mahapolice.gov.in या वेबसाई्वर online तक्रार करता येते. 
• मदहलाींवरील बलातकार, ववनयभींग, छेडछाड, ॲलसड हल्ला या अतयाचाराच्या गुन्हयामधील 
दरोपीींना जास्तीत जास्त लीक्षा हो्याच्या दृष्ीन े प्रचललत कायेयात सुधारणा करुन 
ीासनान ेर्कजेारी कायेा (सुधारणा) अधधननयम, २०१३ (२०१३ चा अधधननयम क्र.१३ पाररत 
केला दहे.) 
• Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नुसार बलातकाराींच्या गुन्हयाींच्या लीके्षत 
केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन सुधारणाींबाबतच्या सूचना दे.०९/०७/२०१८ रोजीच्या 
परीपत्रकाद्वारे ेे्यात दलेल्या दहेत.  
• मादहती व तींत्रज्ञान के्षत्रातील मदहलाींच्या सुरके्षच्या उपाययोजना सुचवव्यासाठी 
दे.२७/०७/२०१७ च्या ीासन ननणशयानुसार सलमती गठीत कर्यात दली दहे. 
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• राज्यात दे. ०१ जुल,ै २०१५ ते दे. ३१ जुल,ै २०१७ या कालावधीत राबवव्यात दलेल्या ५ 
ऑपरेीन मुस्कान/स्माईल मोदहमेतींगशत एकुण २०११२ हरवलेल्या बालकाींचा ीोध लाव्यात 
दलेला दहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ववना गणवेश पोलीस िारवायाांमुळे सामान्य नागररिाांना होणारा त्रास 
  

(२०)  १०९२८२ (१४-०४-२०१८).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववना गणवेी पोलीस कारवायाींमुळे सामान्य नागररकाींना त्रास होत असून गहृ ववभागाच्या 
अखतयारीतील सवश ववभागाच्या पोलीसाींना अ्क दणण चककीीची कारवाई करतेवळेी गणवेी 
बींधनकारक दहे, असे मा. सवोच्च न्यायालयाने नमूे केले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणशयास अनुसरून र्कजेारी प्रकक्रया सींदहता, १९७३ या अधधननयमात 
सुधारणा केली गेली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननणशय दणण र्कजेारी प्रकक्रया सींदहतेमधील ेरुुस्तीमुळे राज्य 
ीासनाच्या गहृ ववभागाने देनाींक १० ऑक््ोबर, २०१३ च्या अधधसूचनेद्वारे गुन्हे ीाखेच्या 
पोलीस अधधकाऱ्याींसाठी गणवेीसक्तीबाबत देलेली सू् बकेायेेीीर ठरते, हे ही खरे दहे 
काय, 
(४) असल्यास, यासींेभाशत राज्य ीासनाने वळेोवेळी ननगशलमत केलेल्या इतर अधधसूचनाेेखील 
अवैध असल्याच ेननेीशनास दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, या अधधसूचना रद्द करणेसाठी दणण पोलीसाींना अ्क व चककीीेरम्यान 
गणवेीसक्तीसाठी तसेच पोलीसाींच्या नामेलीशका अधधक अचूक, सुस्पष् कर्यासाठी 
ीासनातरे् कोणती कायशवाही कर्यात दली वा येत दहे,   
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०३-२०१९) : (१) श्री.डी.के. बसू ववरुध्े पजश्चम बींगाल याधचका 
क्र.५९२/१९८७ मध्ये मा.सवोच्च न्यायालयान े देलेल्या देेीाप्रमाणे पोलीस महासींचालक 
कायाशलयान े दे.३१.१०.२०१२ च्या पररपत्रकातील पररच्छेे ७ (५) नुसार गणवेर्ासींेभाशत सवश 
घ्क प्रमखुाींना खालीलप्रमाणे सूचना देलेल्या दहेत : 

“The Police Officer in uniform should bear his name and number if 
any, on the pocket besides carrying his identity card. Those, who are in 
plain clothes, should carry their identity card and should disclose their 
identity.” 
(२) होय, हे खरे दहे. 
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(३) पोलीस महासींचालक कायाशलयाचे दे.२७.०३.१९८६ रोजीच े पररपत्रक व दे.०४.०७.२०१३ व 
दे.११.०७.२०१३ च्या ीुध्ेीपत्राअन्वये गणवेी पररधान कर्याबाबत सवश घ्काींना सूचना 
ेे्यात दल्या असनू, गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग, स्थाननक गुन्हे ीाखा व लाचलचुपत प्रनतबींधक 
ववभाग याींना गणवेीातनू सू् ेे्यात दली दहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) वरील १ व ३ प्रमाणे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री. राजेंद्र घनवट याांच्यािडून रुपये ५० लाखाांची खांडणी घेतल्याप्रिरणी दाखल गुन्हयावर 
चौिशी िरुन अनुपालन अहवाल सादर िरणेबाबत 

  

(२१)  १०९६५४ (१२-०४-२०१८).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ीासनान ेश्री. राजेंद्र घनव् याींच्याकडून रुपये ५० लाखाींची खींडणी घेतल्याप्रकरणी 
ेाखल गुन्हयावर चककीी करुन अनुपालन अहवाल साेर करणेबाबत  अप्पर पोलीस 
महासींचालक  राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग, पुणे याींना देेी  देला असता, दरोपी पोलीस 
ननरीक्षक बलराज लींजजले याींनी दतमहतया कर्याच े धमकीचे पत्र देल्यान े अप्पर पोलीस 
महासींचालकान,े भावनातमक ब्ल कमेलीींगला बळी पडून, चककीी अहवाल मा. मुख्यमींत्री याींना 
साेर न करता, सेर प्रकरणाची चककीी बींे करुन, सेर प्रकरण लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागाकड े(एसीबी) वगश केल्याचा गींभीर प्रकार ननेीशनास दला दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, या सींेभाशत लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री याींना देलेल्या लेखी ननवेेनाच्या अनुर्ींगान ेसेरहू प्रकरणाची ीासनातरे् चककीी 
कर्यात दली दहे काय,   
(३) असल्यास, तयाचे ननषकर्श काय दहेत व तद्नुसार, ेोर्ीींवर कोणती कारवाई कर्यात 
दली दहे वा येत दहे,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१९) : (१) श्री.बलराज लींजजले याींच्याबाबत मा.लोकप्रनतननधीनी 
देलेल्या ननवेेनावर CID चककीी कर्याचे ननेेी ेे्यात दले होते. तयानुसार राज्य गुन्हे 
अन्वेर्न ववभागामार्श त चककीी सरुु कर्यात दली होती. 

याच दीयाच्या अन्य अजाशवर श्री.लींजजले याींची लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामार्श त 
चककीी सुरू असल्याचे रा.गु.अ. ववभागाच्या ननेीशनास दल्याने तयाींनी सेर चककीी 
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकड े वगश कर्याचा ननणशय घेतला दहे. तयामुळे श्री. लींजजले 
याींनी दतमहतया कर्याच्या धमकीच े पत्र देल्याने सेर चककीी बींे करून लाचलचुपत 
प्रनतबींधक ववभागाकड ेवगश केली असे म्हणणे वस्तुजस्थतीवर दधारीत नाही. 
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(२), (३) व (४) श्री.लींजजले याींच्या ववरुध्े देनाींक ३१.०१.२०१७ च्या ज्ञापनान्वये ववभागीय 
चककीी सुरू कर्यात दली असून लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या उघड चककीीच्या 
प्रस्तावास मान्यता ेे्यात दली दहे. 

___________ 
  

ठाणे, पालघर, रायगड जजल्हयातील खाडीपात्रातून डुबीन ेरेती िाोणाऱ या 
रेती उत्पादिाांना शासनाने रॉयल्टी देण्याबाबत 

  

(२२)  ११२३२२ (२७-०३-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवग), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, पालघर व रायगड या जजल्हयातील खाडीपात्रातून डुबीच्या सहाय्यान ेरेती काढणाऱ् या 
रेती व्यावसानयकाींवर महाराषर मरेी्ाइम बोडाशन ेलाेलेल्या अ्ी व ीतीमुळे सेरचा व्यवसाय 
बींे पडून हजारो कामगार बेरोजगार झाल्याचे तसेच अनेक व्यावसानयकाींना राज्य ीासन 
रसयल््ी ेे्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान 
ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  नवीन धोरण ठरवव्याच ेदेेी महसूल मींत्र्याींनी महसूल सधचवाींना 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान देले दहे, हे ही खरे दहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत चककीी करून महाराषर मेरी्ाइम बोडाशने लाेलेल्या जाचक अ्ी कमी 
कर्याबाबत तसेच नवीन धोरण ठरवून या व्यावसानयकाींना रसयल््ी ेे्याबाबत ीासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) कें द्र ीासनाच्या पयाशवरण मींत्रालयाचे CRZ 
Notification देनाींक ६.१.२०११ ला अनुसरुन मा.राषरीय हररत लवाे, खींडपीठ पुणे याींनी 
देनाींक २९.५.२०१४ रोजी देलेल्या देेीानसुार महसूल व वन ववभागान े वाळू/रेती ननगशती 
धोरण देनाींक २१.५.२०१५ ननगशलमत केले दहे. सेर धोरणात नमूे अ्ी व ीती महाराषर 
मेरी्ाईम बोडाशकडून ेे्यात येणाऱ्या उतखनन अनुमती पत्रामध्ये घाल्यात येतात. 
(२) व (३) महसूल व वन ववभागाने देलेल्या मादहतीनुसार नवीन धोरण ठरवव्याबाबतच े
कोणतेही देेी ेे्यात दलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल्हयातील शासिीय इमारतीमध्ये आधार नोंदणी िें द्र सरुु िरण्याबाबत 
  

(२३)  ११५४७२ (२७-०३-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जजल्हाधधकारी कायाशलयान ेीासकीय इमारतीमध्ये दधार नोंेणी कें द्र सुरु कराव े
असे देेी देले असतानाही अद्याप एकाही दठकाणी दधार नोंेणी कें द्र सुरु झाले नसल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चककीी करुन नागररकाींची गैरसोय होऊ नये यासाठी ीासकीय 
इमारतीमध्ये दधार नोंेणी कें द्र सुरु कर्याबाबत  ीासनान े कोणती कायशवाही केली वा  
कर्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सोलापूर जजल्हयातील जजल्हा 
समन्वयक, महाऑनलाईन याींचकेडून रजजस्रेीन झालेले सवश ९४ दधार कें दे्र ीासकीय 
इमारतीमध्ये कायशरत दहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील मादहती तांत्रज्ञान के्षत्रात (आयटी) िाम िरणा-या मदहलाांवरील 
हल्ले रोखण्यासाठी सममती गठीत िरण्याबाबत 

  

(२४)  ११५५२४ (१४-०४-२०१८).   श्री.मशवाजीराव िडड गले (राहुरी), श्री.सांतोा दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मादहती तींत्रज्ञान के्षत्रात (दय्ी) काम करणा-या मदहलाींवरील हल्ले 
रोख्यासाठी ववीेर् सुरक्षा व्यवस्था राबवव्याची माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान राज्य 
सरकारन े घोर्णा करून देनाींक २७ जुलै, २०१७ रोजी वा तयासुमारास पु्याच्या पोलीस 
दयुक्त श्रीमती रश्मी ीुक्ला याींच्या अध्यक्षतखेाली ८ सेस्याींची एक सलमती गठीत करून १ 
मदहन्यात अहवाल साेर कर्याची मुेत ेे्यात दली होती, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, सेरहू सलमतीची बैठकच झालेली नसल्यामुळे १ मदहन्यात सलमतीला दपला 
अहवाल साेर करणे ीक्य झालेले नसल्यामळेु सलमतीला दतापयतं ४ वेळा मुेतवाढ ेे्यात 
दल्या असूनही ७ मदहन्याींनींतरही काम अपूणश दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, सेरहू सलमती दपला अहवाल ीासनास केव्हापयतं साेर करणार दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे दहे.   
(२), (३) व (४) सेरहू सलमताच्या ेोन बैठका झाल्या दहेत. अहवाल साेर कर्याबाबत 
सलमतीकड े पाठपुरावा कर्यात दला असून ीासनस्तरावरून सलमतीस अहवाल साेर 
करणेबाबत सुधचत केले दहे. 
  

___________ 
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उस्मानाबाद जजल्हयातील उमरगा व लोहारा तालुक्यातील भिूां पग्रस्ताांच्या समस्या सोडववण्याचे 
अधधिार तहसीलदार व ग्रामपांचायतीांना प्रदान िरणेबाबत 

  

(२५)  ११६४३८ (१९-०४-२०१८).   श्री.बसवराज पाटील (ासा) :   सन्माननीय भिूां प पुनवगसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल्हयातील औसा व ननलींगा तालुक्यात भकूीं पग्रस्त भागातील अ, ब व क 
वगशवारीनुसार ीासनान े बाींधून देलेल्या घराींना २५ वर्ांचा कालावधी होऊनही भूकीं पग्रस्ताींचे 
मालकी हक्क हस्ताींतरण, कबाला नोंे व तयाींच्याीी ननगडीत व्यवहार प्रकक्रया सुलभररतया 
करता येत नाही, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हाधधकारी लातूर याींनी तहसीलेार व ग्रामपींचायत याींना मालकी हक्क व 
कबाले नोंेी, खरेेी ववक्री देी प्रकक्रया कर्याच े अधधकार देलेले दहेत, हे ही खरे दहे 
काय, 
(३) असल्यास, लातूर जजल्हयाप्रमाणेच उस्मानाबाे जजल्हयातही उमरगा व लोहारा 
तालुक्यातील भूकीं पग्रस्ताींच्या समस्या, मालकी हस्ताींतरण, कबाले नोंेी, खरेेी ववक्री देी 
प्रकक्रया कर्याच े अधधकार जजल्हाधधकारी उस्मानाबाे याींनी सींबींधीत तहसीलेार व 
ग्रामपींचायतीींना ेे्याबाबत ीासनाने कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१४-०३-२०१९) : (१) अींीत: खरे दहे. 
(२) होय. 
(३) याबाबत ीासन स्तरावर धोरणातमक ननणशय घे्यासाठीची प्रकक्रया सुरू दहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लहान मलुाांच्या अत्याचाराांत मोठ्या प्रमाणात वाो होत असल्याचे  
‘क्राय’ (चाइल्ड राइट्स अँड यू) या सांस्थेन ेिेलेले सवेक्षण 

  

(२६)  ११७३७१ (२५-०७-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददवली), प्रा.वााग गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती मशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हागवधगन सपिाळ (बलुोाणा), 
श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात लहान मुलाींच्या सुरके्षचा प्रश्न ऐरणीवर असताना लहान मलुाींच्या अतयाचाराींत 
मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे ‘क्राय’ (चाइल्ड राइट्स अडँ यू) या सींस्थेन े केलेल्या 
सवेक्षणात उघड झाल्याच े देनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोजी वा तयासुमारास ननेीशनास दले 
दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, अपहरण करुन खींडणी मागण,े लहान मुलाींवर लैधगक अतयाचार यासारख्या 
घ्नाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याच ेननेीशनास येत दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, ीासनान ेलहान मुलाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी कोणतया उपाययोजना केल्या दहेत 
वा करीत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) ‘क्राय’ (चाइल्ड राइट्स अँड यू) या सींस्थेन े राषरीय 
गुन्हे अहवाल २०१६ च्या प्रलसध्े झालेल्या अहवालास अनुसरून सेर  सवेक्षण केले दहे. 
सेर अहवालात सींपूणश भारतात लहान मुलाींवरील अतयाचाराच्या नोंे झालेल्या २००६ ते २०१६ 
या वर्शननहाय घ्नाींचा उल्लेख करून, सेर घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याचे नमूे केले दहे. सन 
२०१६ मध्ये ेेीभरात बालकाींवरील अतयाचाराच ेएकुण १,०६,९५८ इतके गुन्हे नोंे झाले असून 
राज्याचा लोकसींख्येच्या प्रमाणात लीर्शकाखालील गुन्हयाींच ेप्रमाण पाहता ेेीात नववा क्रमाींक 
नमूे केला दहे. 
(२) राज्यात लहान मलुाींवरील अतयाचाराबाबत सन २०१६ या वर्ाशत नोंेववलेल्या गुन्हयाींची 
साींजख्यकी मादहती खालीलप्रमाण ेदहे :-  

गुन्हयाचे मशागि गुन्हयाांची सांख्या 
अपनयन व अपहरण ९३३३ 

बलातकार २२९२ 
ववनयभींग २३७० 

 (३) पोक्सो कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबजावणी कर्याकरीता खालील प्रमखु उपाययोजना 
कर्यात दल्या दहेत :- 
   १) हरववलेल्या मुलाींच्या बाबतीत थे् अपहरणाचा गुन्हा ेाखल कर्यात येतो. 
   २) हरववलेल्या बालकाींसींेभाशत देीश कायशप्रणाली (SOP) अन्वये सवश पोलीस घ्काींना 
सूचना देल्या दहेत. 
   ३) www.trackthemissingchild.gov.in या सींकेतस्थळाची ननलमशती केली दहे. 
   ४) पोलीस अधधकारी/कमशचारी याींना प्रलीक्षण ेे्यात येते. 
   ५) मादहती पुजस्तका प्रकालीत केली जाते. 
   ६) सींक्ात सापड्लेल्या बालकाींसाठी १०९८ ही ्ोल िी हेल्पलाईन कायाशन्वीत कर्यात 
दली दहे. 
   ७) अनैनतक मानवी वाहतकुीस प्रनतबींध कर्याकरीता १२ अनैनतक मानवी वाहतुक  
कक्षाची स्थापना कर्यात दली दहे. 
   ८) अनैनतक मानवी वाहतुक प्रनतबींध या ववर्यावरील One Life NO Price या सीडी 
द्वारे जागतृी कर्यात येते. 
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   ९) बाल लभके्षकरी मुक्त कर्याकरीता मुींबईच्या धतीवर एकुण २४ महानगरपाललका 
शे्रत्रामध्ये ्ास्कर्ोसश गठीत कर्याचे प्रस्ताववत दहे. 
   १०) राज्यातील पोललस स््ेीनमध्ये ०१ पोललस अधधकारी हा बाल कल्याण अधधकारी 
म्हणुन नेम्यात दलेला दहे. तसेच सवश ४६ पोललस घट्काींचे मुख्यालयात ववीेर् बाल 
पोललस पथके स्थापन कर्यात दलेली दहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत थेट भाजीपाला ववक्री िरणा-या शेति-याांना सांरक्षण देण्याबाबत 
  

(२७)  १२०१३१ (२९-०७-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वााग गायिवाड (धारावी), 
श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.हागवधगन सपिाळ (बुलोाणा), डॉ.सांतोा टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालिे (पांोरपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ीेतीमालाला योग्य भाव लमळत नसल्याने ीेतक-याींना तयाींचा ीेतमाल थे् मुींबई-ठा्यात 
ववक्याची परवानगी ीासनाने देली असताना मुींबईत थे् भाजीपाला ववक्रीसाठी येणा-या 
ीेतक-याींना महानगरपाललका अधधकारी दणण स्थाननक राजकीय नेतयाींकडून हप्त यासाठी 
धमकावले जात असल्यामळेु उस्मानाबाे जजल्हयातील भूम-पराींडा तालुक्यातील ीेतक-याींनी 
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान मींत्रालयासमोर भाजीपाला रे्कून दींेोलन केले होत,े 
हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत थे् भाजी ववक्री करणा-या ीेतक-याींना सींरक्षण ेे्याबाबत तसेच 
ीासनाची परवानगी असताना हप्तयाींसाठी त्रास ेेणा-या ेोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली 
वा कर्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) : (१) व (२) देनाींक १३.०४.२०१८ रोजी उस्मानाबाे 
जजल्हयातील भूम तालुक्यातील ीेतकऱ्याींनी मींत्रालयाच े मुख्य प्रवेीद्वारासमोर भाजीपाला 
रे्कून दींेोलन केले. सेर प्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे ववीेर् स्थाननक 
गु.नों.क्र.१३/२०१८ कलम ३ (१), १३५ महाराषर पोलीस अधधननयम अन्वये गुन्हा नोंे कर्यात 
दला असनू एकूण ८ दरोपीींना अ्क कर्यात दली दहे. सेर दरोपीना मा.न्यायालयान े
जालमन मींजूर केला असून,  सेर गुन्हयाचे ेोर्ारोपपत्र मा.न्यायालयात साेर कर्यात दले 
दहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.        

___________ 
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अिोला जजल्हयातील खाजगी फायनान्स िां पन्याववरुद्ध िारवाई िरण्याबाबत 
  

(२८)  १२०६१० (२०-०७-२०१८).   श्री.हररा वपांपळे (मुतत गजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हयातील खाजगी र्ायनान्स कीं पन्या ववववध व्यवहाराच्या नावान े राज्य 
ीासनाचे कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडववत असल्याच्या अनेक तक्रारी व ननवेेने ेेऊनही 
अद्यापी तयाववरुद्ध कोणतीही कारवाई कर्यात दली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
तयाेरम्यान ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत प्राप्त तक्रारी व ननवेेनाींच्या अनुर्ींगाने मा.महसूल मींत्र्याींनी तयाबाबत  
देेी देले असून या देेीाची अद्यापी अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ीासनान ेचककीी केली दहे काय, 
(४) असल्यास, चककीीनसुार या खासगी र्ायनान्स कीं पन्याववरुद्ध कारवाई कर्याबाबत 
ीासनाने कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) खाजगी र्ायनान्स कीं पन्या ववववध 
व्यवहाराच्या नावाने राज्य ीासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बडुववत असल्याबाबत अकोला 
जजल्हयात तक्रार वा ननवेेन प्राप्त नाही. तसेच याबाबत मा.मींत्री (महसूल) याींचेकड ेतक्रारी व 
ननवेेने प्राप्त नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) महानगरपामलिा हद्दीत १० टक्िे आरक्षक्षत  
िोट्यातील ४०० सदतनिाांचे वाटप न झाल्याबाबत 

  

(२९)  १२१४५९ (२९-०७-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज.ठाणे) महानगरपाललका हद्दीत १० ्क्के दरक्षक्षत कोट्यातील ४०० 
सेननकाींच े वा्प न झाल्यान े पडून असल्याच े माहे म,े २०१८ च्या ेसु-या दठवड्यात वा 
तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सेननकाींच े वा्प अद्याप न झाल्याने काही ववकासक सेर सेननका 
परस्पर भाड्यान ेेेत दहेत, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, सेर १० ्क्के दरक्षक्षत सेननका तातकाळ वा्पासाठी ीासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१९) : (१) उल्हासनगर नागरी समुहातील  योजनाधारक / 
ववकासकाींनी नागरी जमीन (कमाल धारणा व ववननयमन) अधधननयम, १९७६ च्या कलम 
२०/२१ खालील ेबुशल घ्क गहृबाींधणी योजनअेींतगशत ीासनेेय ३६९ सेननका ीासनास 
प्रतयावपशत केल्या दहेत. तयापैकी २१७ सेननका कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका के्षत्रातील 
असून उवशररत १५२ सेननका अींबरनाथ नगरपररर्े, कुळगाींव-बेलापूर नगरपररर्े व अन्य 
के्षत्रातील दहेत. 

तयापैकी, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपाललका के्षत्रातील ीासनेेय २५ सेननकाींबाबत 
ठाणे जजल्हा ननयोजन दराखड्यातील नाववन्यपुणश योजनअेींतगशत रु.३७,४३,२६९/- इतके अनुेान 
प्राप्त करुन घेऊन सेर २५ सेननकाींबाबत सींबींधधत ववकासकाींीी करारनामे कर्यात दले 
असून सेर २५ सेननका ीासन पत्र दे.३०.११.२०१५ व दे.२५.१०.२०१६ नुसार सावशजननक 
बाींधकाम ववभागाकड ेहस्ताींतरीत कर्याची कायशवाही सुरु दहे. 

तसेच, उवशररत सेननकाींसाठी रु.६.२१ को्ी इतक्या रकमेची अनुेान मागणी 
कर्यात दली दहे. सेर अनुे ान रक्कम मींजूर होताच, सींबींधधत ववकासकाींीी करारनाम े
कर्यात येऊन ीासन पत्र दे.३०.११.२०१५ व दे.२५.१०.२०१६ मधील तरतुेीनुसार उवशररत 
सेननका सावशजननक बाींधकाम ववभागाकड े हस्ताींतरीत कर्याची कायशवाही कर्यात येणार 
दहे.             
(२) अीा एका प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने उल्हासनगर नागरी समुहामधील सींबींधधत अधधकारी 
याींनी प्रतयक्ष जागेवर जाऊन दे.१८.२.२०१६ रोजी ीासनेेय सेननकाींचा ताबा घेतला दहे. 
तसेच, अन्य एका प्रकरणात सेननकेची स्थळपाहणी करतेवळेी ीासनेेय सेननकाींमध्ये 
भाडकेरु राहत असल्याच ेननेीशनास दल्याने, सींबींधधत ववकासकास दे.०५.५.२०१८ रोजी नो्ीस 
बजावव्यात दलेली दहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे समोरील रर् याधचका क्र.८८२/२०११ व इतर मध्ये 
मा.न्यायालयाने दे.२०.३.२०१४ च्या देेीानुसार स्वेच्छाधधकार कोट्यातील सेननका वा्पास 
स्थधगती देली दहे. तसेच, स्वेच्छाधधकार कोट्यातील सेननका वा्पाबाबत धोरण 
ठरवव्याची बाब ीासन स्तरावर ववचाराधीन असून, दजलमतीस उपलब्ध असलेल्या ीासनेेय 
सेननकाींचा वापर ीासकीय ननवासस्थाने म्हणून कर्याच्या सुचना ीासनाने दे.३०.११.२०१५ 
व दे.२५.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये देल्या दहेत. तयानसुार, सींबींधधत नागरी समुहाच े
जजल्हाधधकारी तथा सक्षम प्राधधकारी याींच्या स्तरावर याबाबतची कायशवाही सुरु दहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुसद (ता.पुसद, जज.यवतमाळ) मधील आांबेडिरवाडग येथील एिा  
व्यक्तीस स्थातनि पोलीसाांनी िेलेली मारहाण 

  

(३०)  १२२३५३ (३०-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्री तुकाराम मारोती हा्े वय ५५ वर् े (रा.दींबेडकरवाडश, पुसे ता.पुसे, जज.यवतमाळ) 
याींचा मुलगा भीमा हा्े यास गकतम अननललसींग ठाकूर, ठाणेेार पोलीस स््ेीन पुसे ीहर 
(ता.पुसे, जज.यवतमाळ) याींनी जबर मारहाण करून अश्लील लीवीगाळ केली, हे खरे दहे 
काय, 
(२) असल्यास याबाबत ीासनाने चककीी करून कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) श्री.तकुाराम मारोती हा्े वय,५५ वर्े रा.दींबेडकर 
वाडश, पुसे जज.यवतमाळ याींचा मुलगा लभमा हा्े याच े ववरुध्े पुसे पोलीस ठाणे ीहर येथ े
गुन्हा क्र.१२१/२०१८ नोंेवव्यात दला होता. तयानसुार तयास देनाींक २९/४/२०१८ रोजी अ्क 
कर्यात दली होती. ेसुऱ्या देवीी दे. ३०/४/२०१८ रोजी तयास मा.न्याय ीेंडाधधकारी, पुसे 
याींचे समक्ष हजर कर्यात दले असता तयाने पोलीसाींनी मारहाण केल्याबाबत काहीही 
साींधगतले नव्हते. तयाच देवीी लभमा हा्े यास जालमनावर सोडले. तयानींतर तयाची तब्बेत 
त्रबघडल्याने तयाचा उपचार दे. २/५/२०१८ ते ३/५/२०१८ पावेतो पुसे येथील डस.भाींगड ेयाींचेकड े
व नींतर दे.५/५/२०१८ ते ७/५/२०१८ पावेतो मेडीकेअर हसस्पी्ल, पुसे येथ े व तद्नींतर दे. 
८/५/२०१८ ते १७/५/२०१८ पावेतो दचायश ववनोबा भाव,े ग्रामीण रुग्णालय, सावींगी मघेे जजल्हा 
वधाश येथ े कर्यात दले. उपचारा ेरम्यान दे.१७/५/२०१८ रोजी तो मरण पावला. मतृकाच े
नातेवाईकाींनी मतृक लभमा हा्े यास ठाणेेार अननललसींह गकतम पो.स््े.पसुे ीहर याींनी 
मारहाण करुन लीवीगाळ केल्याच ेदरोप केले दहेत. परींतु अकस्मात मतृयू क्रमाींक १३/१८ क्र. 
१७४ लसदरपीसी चे तपासात मारहाण करुन लीवीगाळ केल्याचे ननषपन्न झालेले नाही.  
(२) लभमा हा्े याींचे मतृय ू प्रकरणी पोलीस स््ेीन पुसे ीहर येथे अकस्मात मतृय ुक्रमाींक 
१३/१८ क. १७४ लसदरपीसी प्रमाणे नोंे घे्यात दली दहे. मतृकाचा मतृयू ककडणीच्या 
दजारान ेझाला असल्याच ेवैद्यककय अधधकारी याींच्या अहवालावरुन स्पष् झाले दहे. 
   २.  पोलीस स््ेीन पुसे ीहर चे ठाणेेार पोलीस ननरीक्षक श्री. अननललसींग गकतम याींचेवर 
मतृकाच े नातेवाईकाींनी मारहाण करुन लीवीगाळ केल्याच े दरोप केल्यान े तयाींची देनाींक 
१८/५/२०१८ रोजी पोलीस ननयींत्रण कक्ष, यवतमाळ येथ ेबेली कर्यात दली दहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील पोलीस दलातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३१)  १२६५९० (०५-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील पोलीस ेलात अधधकारी व कमशचाऱ्याच्या २३४५ मींजूर पेाींपैकी अनेक 
पेे ररक्त असल्यामुळे नागररकाींना सुरक्षा पुरवव्यास अनके अडचणी ननमाशण होत असल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
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(२) असल्यास, सुमारे सतताववस लाख लोकसींख्या असलेल्या रायगड जजल्हयात अप-ुया पोलीस 
कमशचा-याींमळेु बाराीे व्यक्तीींमागे एक पोलीस कमशचारी असल्यामुळे सद्य:जस्थतीत काम करत 
असलेल्या पोलीस कमशचा-याींच्या कामावर ताण पडत दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, अपु-या पोलीस कमशचा-याींमळेु जजल्हयात चोरी, ेरोड,े खुन, बलातकार अीा 
प्रकारच्या गुन्हयाींमध्ये वाढ झाली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनाने चककीी करून रायगड जजल्हयातील गुन्हेगारीचे प्रमाण 
कमी हो्यासाठी उवशररत ररक्त पेे भर्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत 
दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१९) : (१) रायगड जजल्हा पोलीस दस्थापनेवरील पोलीस 
कमशचाऱ्याींच्या २३४५ मींजूर पेाींपैकी सहायक पोलीस उपननरीक्षक-९, पोलीस हवालेार-६, 
पोलीस नाईक-२० व पोलीस लीपाई-४४ अीी एकूण ७९ पेे ररक्त दहेत. यापैकी पेोन्नतीच्या 
कोट्यातील ररक्त असलेली पेे मा.सवोच्च न्यायालयात ेाखल प्रकरणाच्या अनुर्ींगान ेसामान्य 
प्रीासन ववभागाच्या दे.२९/१२/२०१७ च्या पत्रामधील सूचनाींच्या अनुर्ींगाने ररक्त ठेव्यात 
दली दहेत. 
(२) अींीत: खरे दहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) पोलीस लीपाई सींवगाशतील दे.३१/१२/२०१९ अखेर पयतं ररक्त होणारी ६३ पेे 
भर्यास ीासनाची मान्यता ेे्यात दलेली दहे. 

___________ 
  

मोरा (ता.उरण, जज.रायगड) बांदराभोवती गाळ साचलेला असल्याबाबत 
  

(३२)  १२६७७४ (११-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोठमोठे ेगड, ब्लसक, माती ्ाकून उभार्यात दलेल्या नकेलाच्या िेकवस्र जेट्टीमळेु 
मोरा बींेराभोवती (ता.उरण, जज.रायगड) गाळ साचल्यान ेमोरा बींेर ते भाऊचा धक्का सागरी 
प्रवासात अडचण येत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान ननेीशनास दले 
दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच गाळ काढ्याकररता ीासनाकडून कोट्यवधी रुपयाींचा खचश कर्यात 
येऊनही सेरहू समस्या कायम दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ीासनातरे् कोणती कायमस्वरुपी उपाययोजना कर्यात दली वा येत 
दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सद्यःजस्थतीत मोरा बींेर येथे प्रवासी वाहतकू सुरु दहे. तथावप बींेरामध्ये गाळ साचणे 
ही वारींवार होणारी नैसधगशक प्रकक्रया असल्यामळेु, सेर बींेरामध्ये मेन््ेनन्स स्वरुपाची गाळ 
उपसणी करणे दवश्यक असते. 
(३) मोरा जेट्टी त े भाऊचा धक्का ेरम्यान रो–रो जेट्टी व ततसम सुववधा ननमाशण करणे या 
कामाकरीता रु.६५.३९ को्ी इतक्या रकमेच्या अींेाजपत्रकास देनाींक २३.०१.२०१९ अन्वये 
प्रीासकीय मान्यता ेे्यात दली दहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
तळोजा (ता.पनवले, जज.रायगड) ादयोधगि वसाहतीमधील मे.बामर लॉरी अॅन्ड िां पनी मल. 

िां पनीत स्थातनि प्रिल्पग्रस्त िामगाराांना पूवगवत िामावर घेण्याबाबत 
  

(३३)  १२६७८१ (१०-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्रीमती मतनाा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगड) औद्योधगक वसाहतीमधील मे.बामर लस्री अ न्ड कीं पनी 
लल. कीं पनीत पाच त ेसहा वर्े काम करणा-या उवशररत पाच स्थाननक प्रकल्पग्रस्त कामगाराींना 
अद्यापपयतं कीं पनी व्यवस्थापनाने पूवशवत कामावर घेतले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये 
वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, सेर स्थाननक प्रकल्पग्रस्त कामगाराींना बेकायेेीीरररतया कामावरून कमी 
केल्यामुळे व्यवस्थापनाबरोबर वारींवार बैठका घेऊन सुध्ेा व्यवस्थापनाने जाणीवपूवशक स्थाननक 
प्रकल्पग्रस्त कामगाराींना डावलून इतर दठकाणचे कामगार भरती केले दहेत, हे ही खरे दहे 
काय, 
(३) असल्यास, ीासन ननणशय क्रमाींक E४-२००८/c.No.९३/Ind-६ देनाींक १७/११/२००८ अन्वये 
स्थाननक कामगाराींना ८० ्क्के रोजगार उपलब्ध करून ेे्याची तरतूे कर्यात दली 
असताना सेर कीं पनीन े ीासन ननणशयाचा अवमान करून इतर कामगाराींची भरती करून 
ननयमाींचा अवमान केला दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनाने चककीी करून उवशररत पाच स्थाननक प्रकल्पग्रस्त 
कामगाराींना पूवशवत कामावर घे्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०५-०३-२०१९) : (१) हे अींीतः खरे दहे. या सींेभाशत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दे.१८/०४/२०१८ रोजी व दे.०३/०८/२०१८ रोजी व्यवस्थापनास कळववले होत.े 
(२) अींीतः खरे दहे.  
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(३) ीासन ननणशय उद्योग,ऊजाश व कामगार ववभाग देनाींक १७ नोव्हेंबर, २००८ च्या ीासन 
ननणशयानुसार औद्योधगक उपक्रमाींमध्ये पयशवेक्षकीय शे्रणीत ककमान ५० ्क्के व 
पयशवेक्षकीयसहीत इतर शे्रणीत ककमान ८० ्क्के स्थाननक उमेेवाराींना नोक-याींमध्ये प्राधान्यान े
घे्याबाबतची तरतूे कर्यात दली दहे.  

सेर घ्काने स्थालोरो-प्रपत्र १ ववदहत नमुन्यातील मादहती साेर केली असून, 
पयशवेक्षकीय शे्रणीत ४८.२७ ्क्के स्थाननक उमेेवाराींना नोकरीमध्ये प्राधान्य देले दहे. इतर 
शे्रणीत सेर औद्योधगक घ्कात एकही कामगार कायशरत नसल्याचे स्थालोरो-प्रपत्र १ मध्ये 
नमूे केले असून तयाबाबत असे स्पष्ीकरण देले दहे की, सेर घ्क हा दधुननक 
तींत्रज्ञानाचा वापर करुन पूणशपणे स्वयींचलीत (Automated) असल्याने घ्कात इतर शे्रणीतील 
कामगाराींची दवश्यकता नसल्यान ेतया शे्रणीत कामगाराींची भरती केली जात नाही. 
(४) सेर दस्थापना कें द्रीय पेरोललयम व न चरल ग स मींत्रालयाच्या अखतयारीत येते. या 
दस्थापनेत ५० कीं त्रा्ी कामगार काम करतात. पैकी ३० पीस रे् पध्ेतीने काम करणा-या 
कीं त्रा्ी कामगाराींच्या माग्याींच्या अनुर्ींगान े प्राेेलीक कामगार दयुक्त(कें द्रीय), श्रम रक्षा 
भवन, मुींबई येथ े प्रकरण सुरु दहे. कामावरुन कमी केलेल्या ४० कीं त्रा्ी कामगाराींपकैी २७ 
कीं त्रा्ी कामगाराींना स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मध्यस्थीने पुन्हा कामावर घे्यात दले असून 
उवशररत १३ कीं त्रा्ी कामगाराींना कामावर घे्याबाबतच ेप्रकरण मा. औद्योधगक न्यायालय, ठाणे 
येथे प्रलींत्रबत दहे, ज्यामध्ये या ५ कामगाराींचा समावेी दहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल्हयातील रूग्णालय व आस्थापनामध्ये िायगरत असलेल्या  
िमगचा-याांना किमान वेतन तसेच अन्य सुववधा देण्याबाबत 

  

(३४)  १२६८१२ (१०-१२-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्रीमती मतनाा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील रूग्णालय व दस्थापनामध्ये कायशरत असलेल्या कमशचा-याींना ककमान 
वेतन कायद्यानुसार ककमान वेतन तसेच अन्य ेेय सुववधा तातडीने ेे्याबाबतची मागणी 
स्थाननक मा.लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान सहाय्यक कामगार 
दयुक्त, खाींेा कसलनी, पनवेल-रायगड याींच्याकड े ननवेेनाद्वारे केली दहे, हे ही खरे दहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल्हयातील रोहा तालुक्यातील व ीहरातील रूग्णालयातील कायशरत 
कमशचा-याींना ककमान वेतन लमळत नसल्याचे तसेच अन्य ेेय लागू सुववधा ेे्यात येत 
नसल्याच ेदढळून दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ीासनान े चककीी करून ककमान वतेन कायद्याच्या तरतूेीींचा 
भींग करणा-या उक्त जजल्हयातील रूग्णालयाींवर कारवाइश कर्याबाबत तसेच सेर कमशचा-याींना 
ककमान वतेन कायद्यानुसार ककमान वेतन व अन्य ेेय लागू कर्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे दहे. 

स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे देनाींक २७.८.२०१८ रोजीच े ननवेेन कामगार उप दयुक्त 
कायाशलय, रायगड याींना प्राप्त झाले दहे. 
(२) व (३) रायगड कामगार उप दयुक्त कायाशलयातील सरकारी कामगार अधधकारी व ेकुान े
ननररक्षक याींनी रोहा तालुक्यातील ८ रुग्णालयाींना भे् ेेवनू ननररक्षण ीेरे पारीत केले दहेत. 
सेर ननररक्षण ीेऱ्याींमध्ये ८ पैकी ६ रुग्णालयाींमध्ये ककमान वतेन ेे्यात येत असल्याचे तर 
२ रुग्णालयाींमध्ये ककमान वेतन ेे्यात येत नसल्याचे दढळून दले. या व्यनतररक्त हजेरी 
पत्रक, ननररक्षण पुजस्तका ठेवत नसल्याच े तसचे कमशचाऱ्याींच े वेतन बँकेमध्ये कर्यात येत 
नसल्याचे दढळून दले. कमशचाऱ्याींना हजेरी काडश, वेतनधचठ्ठी ेे्यात येत नसल्याचेही दढळून 
दले. यास्तव सेर ८ रुग्णालयाींववरुध्े मा.प्रथमवगश न्याय ीेंडाधधकारी, रोहा याींचे न्यायालयात 
ववववध अधधननयमाींतगशत ११ ख्ले ेाखल कर्यात दले. तयापकैी २ ख्ले प्रलींत्रबत असनू 
इतर ९ ख्ल्याींमध्ये रुग्णालयाींना एकूण रु.१४,५००/- इतका ीेंड झालेला दहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य मदहला आयोगाने मदहला िैदयाांच्यासांदभागत शासनास सादर िेलेल्या अहवालाबाबत 
  

(३५)  १२६९३४ (०६-१२-२०१८).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मदहला दयोगान,े तुरुीं गातील मदहला कैद्याींच्या ववेारक अवस्थेबाबत ीासनाला 
साेर केलेल्या अहवालातील सचूना व लीर्ारीीींवर अद्यापपयतं कोणताही ननणशय झाला 
नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, कैेी असलेल्या परेेीी मदहलाींना मायेेीी पाठवव्यासाठी ननयमानुसार पकक्रया 
सुरु करणे गरजेचे दहे, कारागहृातील मदहला ववभागामध्ये अधधकृत बींेी क्षमतेपेक्षा जास्त 
मदहला ठेव्यात दल्यान,े कैद्याींची वाढती सींख्या लक्षात घेता नवीन खुल्या प्रकारचे कारागहृ 
सुरू करणे, तयासाठी पात्र मदहलाींसाठी पाच वर्ाशची लीके्षची अ् लीधथल करुन ती तीन वर् े
कर्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे माींडला असुन मदहला कैद्याची प्रकृती त्रबघडल्यानींतर तयाींना 
तातडीने वैद्यकीय सेवा लमळत नसल्याने तयादृष्ीने प्रतयेक कारागहृाच्या मदहला ववभागामध्ये 
ेोन मदहला पररचाररकाींची एकत्रत्रत वेतनावर नेमुणक करावी असेही नमूे केले असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(३) असल्यास, ीासन इतरही दवश्यक सोयी सुववधा मदहला कैद्याींना पुरववत नसल्याच े 
ननेीशनास येत,े हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, नवीन खुल्या प्रकारचे कारागहृ सुरु करून पात्र मदहला कैद्याींसाठी लीक्षा 
लीधथल कर्याबाबत व मदहला कैद्याींना दवश्यक सोयी सुववधा पुरवव्याबाबत ीासनान े
कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) सेर अहवाल ीासनास प्राप्त झाला असून, तया 
अनूर्ींगान ेअपर पोलीस महासींचालक व महाननररक्षक, कारागहृ व सुधारसेवा, महाराषर राज्य, 
पुणे याींचकेडून अलभप्राय मागवव्यात दले दहेत. 
(२) मदहला कारागहृातील ववेेीी बींद्याींपकैी ज्याींच े प्रतयापशण करणे ीक्य दहे त े तातकाळ 
करणेबाबत सुचना ेे्यात दल्या दहेत. खुल्या कारागहृात वगश कर्यासाठी मदहलाींसाठीची 
पाच वर्ाशची अ् लीधथल करणे व मदहला कारागहृ/याडश मध्ये एकत्रत्रत वेतनावर पररचारकाींची 
नेमणूक करणे या प्रस्तावाींबाबत अपर पोलीस महासींचालक व महाननररक्षक, कारागहृ व 
सुधारसेवा, महाराषर राज्य, पुणे याींचेकडून अधधक मादहती मागवव्यात दली दहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये ३८ हजार पोलीस पदाांची तनममगती होण्याची गरज  
असताना िेवळ २७३३ पदे भरली गेली असल्याबाबत 

  

(३६)  १२७१५७ (०६-१२-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये ३८ हजार पोलीस पेाींची ननलमशती हो्याची गरज असताना केवळ २७३३ पेे 
भरली गेली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान ननेीशनास दले, हे खरे 
दहे काय, 
(२) असल्यास, सरासरी ४५४ नागररकाींमागे केवळ ४ पोलीस अीी ववर्मता देसत असून 
कायशरत असणाऱ्या पोललसाींवर कामाचा अनतररक्त भार पडत असल्याचेही ननेीशनास दले, हे 
ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, ीासनाने पोलीस भरती न कर्याची नेमकी काय कारणे दहेत, 
(४) असल्यास, पोलीस भरती प्रकक्रयेसाठी ीासनाने अद्यापपयतं कोणती कायशवाही केली वा 
कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्य पोलीस ेलातील ववववध 
घ्काींसाठी लोकसींख्येचा ववचार करता लोकसींख्येच्या प्रमाणात पोलीसाींचे मनुषयबळ उपलब्ध 
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कर्याच्या दृष्ीन ेमहाराषर पोलीस ेलाचा माप ीेंडानुसार सुधाररत दकृतीबींध तयार कर्याची 
कायशवाही पोलीस महासींचालक कायाशलय स्तरावर सुरु दहे. 
      सन २०१८ मध्ये पोलीस लीपाई या सींवगाशतील ५९७९ ररक्त पेे भर्यास मान्यता 
देलेली होती. तयानसुार भरती प्रकक्रया पोलीस घ्कामार्श त कर्यात दलेली दहे. 
       पोलीस लीपाई सींवगाशतील डडसेंबर, २०१९ पयतं ररक्त होणारी पेे १००% भर्याची 
ीासनाने मान्यता देलेली असून तयाप्रमाणे अपर पोलीस महासींचालक, प्रलीक्षण व खास 
पथके, महराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून पोलीस भरतीची कायशवाही कर्यात येत दहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जजल्हयातील ररक्त पोलीस उपतनरीक्षिाांची ३५ पदे भरणे व धळेु शहरातील  
सांवेदनशील दठिाणी सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत 

  

(३७)  १२७३१४ (०६-१२-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोा टारफे 
(िळमनुरी), श्री.हागवधगन सपिाळ (बुलोाणा), श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल्हयात सद्यजस्थतीत पोलीस उपननरीक्षकाींची ३५ पेे ररक्त असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान ननेीशनास दले, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, धुळे ीहरातील सींवेेनीील दठकाणी सीसी्ीव्ही क मेरे बसवव्यासाठी 
लागणाऱ्या ननधीचाही प्रस्ताव ीासनाकड ेेोन वर्ाशपासून प्रलींत्रबत दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, धुळे ीहराचा ववस्तार होत असून कायेा व सुव्यवस्थेची जबाबेारीही वाढत 
असल्यान े सेरील ररक्त पेे भर्याबाबत तसेच सेरील सीसी्ीव्ही क मेरे बसवव्याकरीता 
ीासनाने कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) :(१) अींीत: खरे दहे, 

धुळे जजल्हयात १५ पोलीस उपननरीक्षकाींची पेे ररक्त दहेत.  
(२) मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाच्या सल्ल्यानुसार प्रस्तावावर कायशवाही कर्यात येत दहे. 
(३) महाराषर पोलीस अकाेमी, नालीक येथे पोलीस उपननरीक्षक (नन:ीस्त्र) याींच े ७५० 
उमेेवाराींचे प्रलीक्षण सुरु असून, सेरचे प्रलीक्षण सींपल्यावर ररक्त असलेली पेे भर्याबाबत 
तजवीज ठेवली दहे..  

जजल्हा प्रीासन, जजल्हाधधकारी,धुळे याींचकेडून महानगर पाललका के्षत्रात मुलभूत 
सोयी सुववधाींचा ववकास योजनतेींगशत धुळे ीहरात सीसी्ीव्ही लाव्याकररता रु.५०.४६ लक्ष 
ननधी ेे्यात दला दहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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अहमदनगर (जज.अहमदनगर) तालुक्यात गत दोन वाागपासून  
तांटामुक्त गावाच ेमुल्यमापन झाले नसल्याबाबत 

  

(३८)  १२८२८१ (०७-१२-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमेनगर (जज.अहमेनगर) तालुक्यात गत ेोन वर्ाशपासून तीं्ामुक्त गावाचे मुल्यमापन 
झाले नसल्यामुळे तालुकास्तरावर तीं्ामुक्त मोदहमेचे कामकाज ठप्प झाले दहे, हे खरे दहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनसेींेभाशत ीासनाकडून नववन देेी दलेले नाहीत, नववन देेी 
दल्यानींतर तयाप्रमाणे कायशवाही केली जाईल असे जजल्हा पोललस अधधक्षकाींनी साींधगतले दहे, 
हे ही खरे दहे काय,  
(३) असल्यास, तीं्ामुक्त गाव मोदहमेचे नववन देेी काढून समाजदहतासाठी राबववलेली ही 
योजना सुरु कर्याबाबत ीासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे दहे, 
(२), (३) व (४) या योजनसेींेभाशत ीासनान े गहृ ववभाग, ीासन ननणशय क्रमाींक-
तींमुगाीं:१००८/सीदर-४३/२००८/पोल-१५, दे.१४ ऑगस््, २००८ अन्वये “महातमा गाींधी तीं्ामुक्त 
गाींव मोदहम” राज्यामध्ये राबवव्याववर्यीच्या मागशे ीशक सूचना ववदहत कर्यात दलेल्या 
दहेत. तयानुसारच सेरील योजनचे्या कामाबाबत दवश्यक ती कायशवाही केली जात असल्यान े
ीासनाचे इतर कोणतेही वेगळे देेी ननगशलमत कर्यात दलेले नाहीत.         

___________ 
  

राज्यात सुमशक्षक्षत बेरोजगाराांच्या सांख्येत वाो होत असल्याबाबत 
  

(३९)  १२९००२ (०५-१२-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व उदयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ३८ लाख नोंेणीकृत सुलीक्षक्षत बेरोजगार असल्याची बाब माहे एवप्रल २०१८ च्या 
नतस-या दठवड्यात वा तयाेरम्यान ननेीशनास दली दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये ९ लाख ४४ हजार मदहला उमेेवार असून नोंेणीकृत बेरोजगार 
उमेेवाराींमध्ये १८ ्क्के पेवीधर, ६ ्क्के पेवीधारक, ३ ्क्के पेव्युततर पेववकाधारक, तर 
२८ ्क्के ेहावी/ बारावी उततीणश सुलीक्षक्षत बेकार उमेेवाराींचा समावेी दहे, हे ही खरे दहे 
काय, 
(३) असल्यास, ककील्य ववकास रोजगार व उद्योजकता सींचालयाकडून मागील वर्ी ५ लाख 
३९ हजार तरुणाींनी नोंेणी केली असल्यान े नोंेणी न झालेल्याींची सींख्या तयाहूनही अधधक 
असल्याची सूत्राींची मादहती दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(४) असल्यास, खाजगी दस्थापनाींमध्ये दवश्यक असणारे ककील्य पेवीधर ककीं वा पेव्युततर 
उमेवाराींमध्ये नसल्यान ेबेरोजगाराींच्या सींख्येत घ् हो्याएवजी सींख्या वाढतच दहे, हे ही खरे 
दहे काय, 
(५) असल्यास, या अनुर्ींगान ेीासनान ेचककीी करून बेरोजगारीच े प्रमाण कमी कर्यासाठी 
कोणती उपाययोजनातमक कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ?   
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२८-०२-२०१९) : (१) ककील्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता 
सींचालनालया अींतगशत नाींव नोंेणी केलेल्या उमेेवाराींचा एवप्रल, २०१८ अखेरचा नोंेणीप् 
३९४६६०६ इतका असून, तयापैकी सुलीक्षक्षत बेरोजगार उमेेवाराींची सींख्या ३४६६४५९ इतकी 
दहे. 
(२) राज्यातील नाींव नोंेणी केलेल्या सवश उमेेवाराींचा एवप्रल-२०१८ अखेरचा एकूण नोंेणीप् 
३९४६६०६ इतका दहे.  तयापैकी १११०९६२ इतके स्त्री उमेेवार दहेत. 

एकूण नोंेणीकृत उमेेवाराींपैकी १७.४०्क्के पेवीधर, ५.७४ ्क्के पेवीकाधरक, 
२.८५ ्क्के पेव्युततर पेववकाधारक, २७.८७ ्क्के ेहावी व २८.१५ ्क्के बारावी उततीणश 
उमेेवार दहेत. 
(३) सन २०१७ मध्ये (जानेवारी त ेडडसेंबर ) नाींव नोंेणी केलेल्या उमेेवाराींची सींख्या ५३९३०० 
इतकी दहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 

बेरोजगार उमेेवारास रोजगार क्षम कर्याकररता प्रमोे महाजन ककील्य अलभयान 
अींतगशत प्रलीक्षण ेे्याबरोबरच १) रोजगार व स्वयींरोजगार मागशे ीशन कें द्राींचे सींगणकीकरण  
२) बेरोजगार उमेेवाराींसाठी ग्रींथालय सदृी अ्यालसका ननमाशण करणे, ३) रोजगार मेळाव,े     
४) बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था स्थापन करणे, ५) ददेवासी उमेेवाराींसाठी रोजगार व 
स्वयींरोजगार प्रलीक्षण व मागशे ीशन कें द्र, ६) रोजगार प्रोतसाहन कायशक्रम (ईपीपी), ७) महाराषर 
राज्यात व्यवसाय मागशे ीशन व समुपेेीन कें द्र स्थापन करणे. तसेच राज्यातील दधथशक 
दृषट्या मागास घ्कातील उद्योजक बनू इजच्छणा-या व तीी क्षमता असलेल्या तरुणवगाशला 
दधथशक सहाय्य पुरवव्याच्या दृष्ीने  द्णासाहेब पा्ील दधथशक मागास ववकास 
महामींडळामार्श त १) वैयक्तीक कजश व्याज परतावा योजना २) ग् कजश व्याज  परतावा 
योजना ३) ग् प्रकल्प कजश योजना राबववल्या जातात. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महाववतरण, महापारेाण आणण महातनममगती या िां पन्यामधील िां त्राटी वीज 
िामगाराांना तुटपुांज्या वेतनावर िाम िराव ेलागत असल्याबाबत 

  

(४०)  १२९१८२ (११-१२-२०१८).   श्रीमती मतनाा चौधरी (ददहसर), अॅड.आमशा शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवगती), श्रीमती सांगीता 
ठोंबरे (िेज), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), अॅड.पराग अळवणी 
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(ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांतोा दानवे (भोिरदन), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाववतरण, महापारेर्ण दणण महाननलमशती या कीं पन्यामधील समुारे १० हजार 
कीं त्रा्ी वीज कामगाराींना तु्पुींज्या वेतनावर काम करावे लागत असल्याची बाब माहे ऑगस््, 
२०१८ च्या चकर्थया दठवड्यात वा तया ेरम्यान ननेीशनास दली दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्ी कामगाराींच्या मुळ वेतनाची ेर पाच वर्ाशनी पुनरशचना करणे बींधनकारक 
असतानाही वीज कामगाराींना सन २०१० मधील ककमान वेतनावरच काम करावे लागत दहे, हे 
ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी कामगाराींच्या ककमान मळु वेतनाची पुनरशचना न झाल्यान ेकीं त्रा्ी वीज 
कामगाराींना तु्पुींज्या वेतनावर राबावे लागत दहे ही बाब मा.ऊजाश मींत्र्याींनी माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये वा तयाेरम्यान मा.मुख्यमींत्री महोेयाींना पत्र पाठवनू ननेीशनास दणून ेेत 
कीं त्रा्ी कामगाराींच्या मळु वेतनाची पुनरशचना करावी असे स्पष् करुन ही कामगार मींत्रालयान े
कोणतीही उपाययोजना केली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१५ मध्ये ककमान वेतनाची पुनरशचना करणे दवश्यक होत े तयानुसार 
सरकारने कमशचारी प्रनतननधी, कीं पनी प्रनतननधी दणण सरकारी अधधकारी याींची ककमान वेतन 
सल्लागार सलमती नेमली होती, हे ही खरे दहे काय, 
(५)  असल्यास, माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तया ेरम्यान ीासनाने ड्राफ्् नो्ीकर्केीन 
काढून सूचना व हरकती मागवल्या पण तयावर कामगार मींत्रालयान े अद्याप ननणशय घेतला 
नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(६) असल्यास, यामुळे हजारो कमशचा-याींची गत तीन वर्ाशपासून ेरमहा समुारे साडतेीन -चार 
हजार रुपयाचे दधथशक नकुसान होत असल्यान ेयाबाबत ीासनान ेचककीी केली करून सेर 
कमशचा-याींच ेवेतन वाढवव्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

महाववतरण, महापारेर्ण दणण महाननलमशती या कीं पन्याींमधील कीं त्रा्ी ततवावर काम 
करणाऱ्या कामगाराींना ककमान वेतन कायद्यानुसार वेतन ननजश्चत कर्यात दले दहे. 
(२) हे खरे नाही.  

सन २०१० मध्ये ननजश्चत केलेले वेतन व तयावरील अनुजे्ञय भतयाींवरील वाढ लक्षात 
घेऊन वेतन अेा केले जात दहे. 
(३) हे खरे नाही. 

ीासन ननणशय देनाींक १०.९.२०१८ अन्वये ककमान वेतन सल्लागार मींडळाच्या 
अध्यक्षाींची दणण ीासन ननणशय देनाींक १४.११.२०१८ अन्वये त्रत्रपक्षीय सलमतीच्या इतर 
सेस्याींची ननयुक्ती कर्यात दली दहे. राज्यातील अनुसूधचत उद्योगातील ककमान वेतन 
पुनननशधारीत कर्याची कायशवाही प्रगतीपथावर दहे. 
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(४) हे खरे नाही.  
ीासन ननणशय देनाींक २३.५.२०१३ अन्वये महाराषर राज्य ककमान वेतन सल्लागार 

मींडळ गदठत कर्यात दले होते.   
(५) होय. हे खरे दहे. 

ककमान वेतन सल्लागार मींडळाची पुनरशचना कर्याची कायशवाही सुरु असल्याने 
ननणशय ववचाराधीन होता. 
(६) ककमान वतेन सल्लागार मींडळ गदठत कर्यात दले असून राज्यातील अनसुूधचत 
उद्योगातील ककमान वेतन पुनननशधारीत कर्याची कायशवाही प्रगतीपथावर दहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यामध्ये उसतोड िामगार तसचे उदरतनवागहासाठी तनवासस्थान सोडून स्थलाांतरीत िरणा-या 

लोिाांसाठी आधारिाडग िाोण्यािरीता पुरेशी व्यवस्था िरण्याबाबत 
  

(४१)  १२९३९६ (१०-१२-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये कल्याणकारी योजना व सरकारी अनुेानाचा लाभ घे्यासाठी मा.सवोच्च 
न्यायालयाने देनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास देलेल्या ननकालाप्रमाणे दधार 
काडाशची सक्ती कर्यात येणार दहे काय, 
(२) असल्यास, उसतोड कामगार तसेच उेरननवाशहासाठी ननवासस्थान सोडून स्थलाींतरीत 
करणारे गोर-गरीब, मजूर इतयाेी लोकाींसाठी दधारकाडश काढ्यासाठी ीासन पुरेीी व्यवस्था 
करणार दहे काय, 
(३) असल्यास, साींगोले (जज.सोलापूर) तालुक्यामध्ये दधारकाडश नसलेल्या गोर-गरीब , 
कष्करी लोकाींना दधार काडश काढ्यासाठी ीासनाने कोणती उपाययोजना केली वा कर्यात 
येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२५-०३-२०१९) : (१) मा.सवाशच्च न्यायालयान े देलेल्या 
ननकालाप्रमाणे कायशवाही कर्यात येणार दहे.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा (जज.पालघर) पोलीस ठाण्याच ेपोलीस तनररक्षि याांच्या मनमानी व गैरिारभाराबाबत 
  

(४२)  १२९६७४ (०७-१२-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वाडा (जज.पालघर) पोलीस ठा्याचे पोलीस ननररक्षक श्री.सुेाम लीीें े याींच्या मनमानी व 
गैरकारभाराबाबत तसेच ववववध पक्षाींच्या पेाधधका-याींना त े अपमानास्पे वागणूक ेेत 
असल्याबाबत अनके तक्रारी सवशपक्षीय सींघर्श सलमतीने पोलीस अधधक्षकाींकड ेएका तक्रारीद्वारे 
केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे 
दहे काय, 
(२) असल्यास, पोललस ननररक्षक श्री. सुेाम लीीें े याींच्या मनमानी व भ्रष् कारभाराबाबत 
वाड्यातील सवशपक्षीय पेाधधकारी दक्रमक झाले असून तयाींनी भ्रष् अधधका-याींची तातकाळ 
बेली कर्याची मागणी केली दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, सेर प्रकरणी ीासनाने सखोल चककीी केली दहे काय, तयात काय दढळून 
दले व तद्नुसार दवश्यक कारवाई कर्याबाबत तसेच सेर पोललस ननररक्षकाींची बेली 
करणेबाबत ीासन स्तरावर कोणती कायशवाही कर्यात दली वा येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे दहे. 
(३) सेर अजाशची चककीी केली असता वाडा तालुक्यातील कायशकते याींच्या म्हण्या प्रमाणे 
पोलीस ननरीक्षक कारवाई करीत नसल्यान ेव गरीब, सवशसाधारण जनतेस व तक्रारेारास तयाींनी 
थे् भे््याची सींधी देल्यान,े कायशकत ेयाींना सरकारी यींत्रणेच ेकामकाजात हस्तके्षप करता येत 
नसल्यान ेपोलीस ननरीक्षक श्री.सुेाम लीीें े याींच्या बेलीची मागणी केली दहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील नागररिाांना पोमलस तक्रार (एफआयआर) ऑनलाईन नोंदववता येणार असल्याबाबत 

  

(४३)  १२९९८० (०८-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागररकाींना पोललस तक्रार (एर्दयदर) ऑनलाईन नोंेववता येणार असनू 
पोललस खातयाीी सींबींधधत सात प्रकारच्या सेवाही ऑनलाईन उपलब्ध होणार असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तया ेरम्यान कें द्रीय गहृ मींत्रालयान ेजादहर केले दहे, हे खरे दहे 
काय, 
(२) असल्यास, यात कोणकोणतया सेवा उपलब्ध होणार दहे, 
(३) असल्यास, सेरील सेवाींची अींमलबजावणी कधीपासून सुरू होणे अपेक्षीत दहे, 
(४) असल्यास, सेरील सेवा कायशन्वीत कर्याबाबत ीासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
कर्यात येत दहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) : (१) महाराषर पोलीस लस्ीझन पो श्ल या 
सींकेतस्थळाद्वारे पोलीस खातयाीी सींबींधधत एकूण २४ ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन ेे्यात 
दल्या दहेत व तयापकैी ९ नागरीक सुववधा कें द्रीय गहृ मींत्रालयाने उपलब्ध करुन देल्या 
दहेत. तक्रारीचे स्वरुप ेखलपात्र गुन्हयाीी ननगडीत असल्यास कर्याशेीला पोलीस ठा्यात 
जावून एर्दयदर नोंे करावी लागते. 
(२) पोलीस लस्ीझन पो श्ल या सींकेतस्थळाद्वारे खालीलप्रमाण े २४ ऑनलाईन सेवा उपलब्ध 
करुन ेे्यात दल्या दहेत :- 
१) ई-तक्रार नोंेणी. २) ई-तक्रारीची जस्थती ीोध. ३) नागररकाींकडून द्प प्राप्त करणे.       
४) नागररकाींकडून अलभप्राय साेर करणे. ५) प्रकालीत एर्दयदर ीोधा दणण पहा.       
६) अ्क दरोपी ीोधा दणण पहा. ७) र्रारी दरोपी ीोधा दणण पहा. ८) हरववलेल्या व्यक्ती 
ीोधा दणण पहा. ९) अज्ञान मतृेेह ीोधा दणण पहा. १०) हरववलेल्या मोबाइलची सूचना. ११) 
भाडकेरी/पेइींग गेस्् मादहती नोंेणी. १२) चाररत्र्य पडताळणी ेाखल्यासाठी ववनींती. १३) 
कमशचाऱ्याची पडताळणीसाठी ववनींती. १४) घरगुती मेतीकररता पडताळणीसाठी ववनींती. १५) 
कायशक्रम/समारींभ परवानगी ववनींती. १६) ववरोध/सींप साठी ववनींती. १७) लमरवणुक साठी ववनींती. 
१८) सी-र्ामश. १९) वाहन चककीी. २०) गणपती उतसव परवानगी. २१) नवरात्री उतसव 
परवानगी. २२) गुन्हेववर्यक दकडवेारी. २३) ववववध पोलीस घ्काींच्या वेबसाइट्सचे ेवु.े २४) 
ववववध अजश र्समश डाउनलोड करा. 
(३) सवश ऑनलाईन नागरी सेवाींची अींमलबजावणी दे.०६.०१.२०१६ पासून कर्यात दलेली 
दहे. 
(४) सवश २४ सेवा सुरळीत चाल ुअसून नागरीकाींचा प्रनतसाे देवसेंदेवस वाढत दहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ददनाांि ९ ऑगस्ट, १९९५ रोजी पाररत िेलेल्या शासन तनणगयातील भूिां पग्रस्त  
व्यक्तीच्या िुटुांबाच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(४४)  १३०६७१ (११-१२-२०१८).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय भिूां प पुनवगसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयातील पा्ण तालुक्यात सन १९६७ मध्ये देनाींक ११ डडसेंबर, १९६७ रोजी 
वा तयासुमारास झालेल्या भूकीं पात बाधधत झालेल्या भूकीं पग्रस्ताींना सन १९९५ पयतं ेे्यात 
येणारे भूकीं पग्रस्ताींचे ेाखले पुवशवत ेे्यासींेभाशत ीासनाने देनाींक १८ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या 
ीासन ननणशयानुसार धोरणातमक ननणशय घेतला दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, तालुका महसूल ववभागाच्यावतीन ेसेरच ेभूकीं पाच ेेाखले ेे्यास सुरुवात केली 
असून सेरचे ेाखले हे देनाींक ९ ऑगस््, १९९५ रोजीच ेीासन ननणशयाप्रमाण े ेे्यात येत 
असून सेर ीासन ननणशयामध्ये भूकीं पग्रस्त कु्ुींबाच्या व्याख्येमध्ये पती, पतनी, मुलगा, 
अवववाहीत मलुगी, भाऊ, बदहण, नातू दणण सुन याींचा समावेी दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(३) असल्यास, सेर व्याख्या तसचे ीासन ननणशय हा अतयींत जुना असल्याने भकूीं पग्रस्त कु्ुींब 
प्रमुखावर अवलींबुन असणा-या ज्या व्यक्तीस या ेाखल्याची दवश्यकता दहे अस ेभावाचा 
मुलगा (पुत्या), मुलगी (पतुणी) मुळ भकूीं पग्रस्ताींचा पणत ू याींना सेरच े ेाखले लमळत 
नसल्यान ेया व्याख्येमध्ये सधुारणा करावी अीी मागणी भूकीं पग्रस्ताींकडून होत दहे, हे ही खरे 
दहे काय, 
(४) असल्यास, ेरम्यान भकूीं पग्रस्त कु्ुींब प्रमुखावर अवलबुींन असणा-या कोणतयाही एका 
वारसेाराींस दणण खरोखरच ज्या व्यक्तीस भकूीं पाच्या ेाखल्याींची दवश्यकता दहे अीा 
व्यक्तीस कु्ुींबातील इतर सवश व्यक्तीींच्या सहमतीन ेहा ेाखला लमळावा अीी भूकीं पग्रस्ताींची 
मागणी दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, या मागणीसींेभाशत ीासनाने कोणता ननणशय घेतला दहे, तयाचे स्वरूप काय 
दहे व तद्नसुार ीासनान ेकोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२९-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) जजल्हाधधकारी कायाशलयाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास  उधचत ननणशय घे्यात येईल 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मराठा समाज आरक्षणासाठी िेलेल्या आांदोलनातील  
आांदोलिाांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत 

  

(४५)  १३१७३० (१०-१२-२०१८).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भारत भालिे 
(पांोरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठा समाजास दरक्षण लमळ्यासाठी राज्यात दठकदठकाणी रास्ता रोको 
दींेोलन ेझाली होती, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, कळींबोली येथ ेदेनाींक २५ जुल,ै २०१८ रोजी वा तया सुमारास मोठ्या प्रमाणात 
झालेल्या रास्ता रोको दींेोलनात पोललसाींनी केलेल्या गोळीबारामध्ये कीं ्ेनरचा वाहन चालक 
श्री. ेततात्रय अींगे वाघमारे गींभीर जखमी झाल्याने दधथशक मेत लमळ्यासाठी व झालेल्या 
गोळीबाराची उच्चस्तरीय चककीी कर्यासींबींधी लोकप्रनतननधीींनी अनुक्रम े देनाींक २६ जुल,ै 
२०१८ व देनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी  मा. मुख्यमींत्री महोेयाींस पत्राद्वारे ववनींती 
केल्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(३) असल्यास, मराठा समाजास दरक्षण लमळाव े म्हणून राज्यामध्ये दठकदठकाणी केलेल्या 
दींेोलनाच्या वेळी राज्यामध्ये बऱ्याच दठकाणी पोललसाींकडून सुडबुध्ेीने दींेोलकाींवर कलम 
३०७ सारख ेगींभीर गुन्हे नोंे कर्यात दले होत,े हे ही खरे दहे काय, 
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(४) असल्यास, पोललसाींकडून नोंेवव्यात दलेले गींभीर स्वरुपाच े गुन्हे ीासन मागे घेणार, 
असे मा. मुख्यमींत्री महोेयाींनी जाहीर केले होत,े हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, मराठी क्राींती मोचाश सींघ्नेन ेेसऱ् यापूवी या दींेोलनातील दींेोलकाींवरती गुन्हे 
मागे न घेतल्यास मींत्रालयाला दपल्या वाहनाींसह घेराव घाल्याचा इीारा देला असल्याच े
देनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननेीशनास दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत चककीी करून सेर दींेोलकाींवरील गुन्हे मागे घे्याबाबत ीासनान े
कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची काराण ेकाय दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे दहे.       
(२) सेर प्रकरणी खाींेेश्वर पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.१७३/२०१८ भा ीेंववसींक ३४१, ३३२, ३५३, 
१४१, १४३, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९ सावश.मालमततेचे नुकसान अधध.कलम ३(ड) सह 
कक्रमीनल लस ॲक्् कलम ७ सह मपोकाक ३७(१)(३), १३५ प्रमाणे गुन्हा नोंे कर्यात दला. 
सेर गुन्हयामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीस दधथशक मेत ेे्याबाबत योग्य ती कायशवाही 
चालू दहे.        
(३), (४), (५) व (६) पोलीसाींकडून कायेा व सुव्यवस्था अबाधधत राख्याच्या दृष्ीने दहींसक 
दींेोलकाींवर कायेेीीर कारवाई कर्यात दली दहे. मराठा दींेोलकाींवरील गुन्हे मागे 
घे्याबाबत देनाींक २६.१०.२०१८ च्या ीासन ननणशयान्वये अपर पोलीस महासींचालक (का. व 
सु.) याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत कर्यात दली दहे. मराठा दींेोलकाींवर ेाखल 
झालेल्या १० लाखापेक्षा कमी नुकसानीच्या एकूण ५०२ गुन्हयाींपैकी २९३ गुन्हयाींमध्ये  
ेोर्ारोपपत्र ेाखल कर्यात दलेले दहेत. तसेच एकूण ५६ गुन्हे तपासावर प्रलींत्रबत असून,  
१५३ गुन्हे अ-र्ायनल दहेत. सेरहू झालेल्या २९३ गुन्हयाींमध्ये ेोर्ारोपपत्र ेाखल झालेले 
गुन्हे मागे घे्याववर्यी सलमतीने लीर्ारस केलेली दहे.        
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

श्री नाईिबा देवस्थान (ता.पाटण, जज.सातारा) येथे दशगनािररता येणा-या  
भावविाांना सोईसुववधा पुरववण्यािरीता तनधी मांजूर िरण्याबाबत 

  

(४६)  १३३०४८ (११-१२-२०१८).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री नाईकबा ेेवस्थान, (ता.पा्ण, जज.सातारा) येथ े ेीशनाकररता येणा-या भाववकाींना 
सोईसुववधा पुरवव्याकरीता ननधी मींजूर कर्याबाबतच े लेखी ननवेेन देनाींक २५ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा तयासुमारस मा.मखु्यमींत्री महोेयाींना देले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.नाईकबा ेेवस्थान येथ े ेीशनासाठी येणा-या भाववकाींसाठी मलुभूत 
सोयीसुववधा नसल्याकारणान ेभाववकाींची अतयींत गैरसोय होत दहे, हे ही खरे दहे काय, 
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(३) असल्यास, ीासनाने ेेवस्थानकरीता ननधीची उपलब्धता करून भाववकाींसाठी सोयीसुववधा 
पुरवव्याकरीता कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०३-२०१९) : (१) श्री नाईकबा ेेवस्थान (ता.पा्ण, जज.सातारा) येथे 
ेीशनाकररता येणाऱ्या  भाववकाींना सोईसुववधा पुरवव्याकररता दवश्यक तया उपाययोजना 
कर्यासींेभाशतील ननवेेन "दपले सरकार" पो श्लद्वारे दे.२७.५.२०१८ रोजी ीासनास प्राप्त 
झालेले होत,े हे खरे दहे.  
(२) सेर तक्रारीच्या अनुर्ींगान ेसावशजननक न्यास नोंेणी कायाशलय, सातारा ननररक्षक 
चककीी क्र.७६/२०१८ अन्वये सेर ेेवस्थानाची चककीी कर्यात दली. सेर चककीी 
अहवालावरुन सेर ेेवस्थानात ेीशनासाठी येणाऱ्या भाववकाींना मलुभूत सोयी सुववधा अपुऱ्या 
प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे ननेीशनास दलेले दहे.  
(३) सेर ेेवस्थानाला 'ब' वगश ेजाश लमळालेला दहे. सेर ेेवस्थानातील भाववकाींची गैरसोय 
होऊ नये तसेच मलूभूत सोयीसुववधा पुरेीा प्रमाणात उपलब्ध करुन ेे्यात याव्यात याकररता 
सातारा येथील सावशजननक न्यास नोंेणी कायाशलयामार्श त दे.१६.८.२०१८ च्या पत्रान्वये सींबींधधत 
न्यासाच्या ववश्वस्ताींना ननेेी ेे्यात दलेले दहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ऊसतोड िामगाराांच्या िल्याणासाठी गोपीनाथराव मुांड ेसामाजजि सुरक्षक्षतता 
योजनेची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

  

(४७)  १३३२०६ (१०-१२-२०१८).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यातील १०१ सहकारी व ८७ खाजगी के्षत्रातील साखर कारखान्यातील सुमारे ८ लाख 
ऊसतोड कामगाराींच्या कल्याणासाठी सामाजजक सेवा ेे्याच्या ेषॄ्ीने देनाींक १९ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी वा तया सुमारास गोपीनाथराव मुींड े सामाजजक सुरक्षक्षतता योजना अींमलात 
दण्याचे ीासनान ेठरववले दहे, हे खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेखाली ऊसतोड कामगाराींची नोंेणी करून तयाींना भववषय ननवाशह 
ननधी, प्रधानमींत्री जीवन ज्योती ववमा योजना, कामाच्या दठकाणी ेखुापत झाल्यास 
अथशसहाय्य, मुलाींसाठी लीक्षण, वसतीगहृ ीुल्क परतावा, लीषयवतृती सहाय्य योजना या अीा 
ववववध कल्याणकारी योजनाींचा लाभ ेे्याचा ननणशय ीासनाने घेतला दहे, हे ही खरे दहे 
काय, 
(३) असल्यास, गोपीनाथराव मुींड े सामाजजक सुरक्षक्षतता योजनेतींगशत ववववध सोयी सवलतीींचा 
लाभ ेे्यासाठी ीासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा कर्यात येत दहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीकररता कामगार कल्याण कें द्र, परळी. जज. त्रबड येथ े
कायाशलय सुरु कर्यात दले दहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पालघर तालुक्यातील रायफल क्लब, िॉ ांगे्रस भवन, िचेरी रोड, पालघर या सांस्थेच्या 
वपस्तुलाच्या परवान्याच ेनुतनीिरणाबाबत  

  

(४८)  १३३३०२ (१०-१२-२०१८).   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर तालुक्यातील रायर्ल क्लब, कस ींगे्रस भवन, कचेरी रोड, पालघर या सींस्थेमार्श त 
वपस्तुलच्या परवान्याची मुेत देनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास सींपल्यानींतर 
नुतनीकरण कर्याकररता ररतसर अजश केल्यानुसार परवाना नुतनीकरणाकररता दकार्यात 
दलेली कर् भरुनही व मा.जजल्हाधधकारी याींना देनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
तयासुमारास लेखी अजश देलेला असताींनाही या सींस्थेच्या वपस्तुलाींना अद्यापही परवाना 
नुतनीकरण करून लमळालेला नाही, हे खरे दहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबतची कारणे काय दहेत, याची चककीी केली दहे काय, तयात काय 
दढळुन दले व तद्नुसार या सींस्थेच्या वपस्तुलाींना परवाना नतुनीकरण करून ेे्याबाबत 
ीासनाने कोणती कायशवाही केली वा कर्यात येत दहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय दहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१९) : (१) हे खरे दहे.  
(२) सेर ीस्त्र परवाना नुतनीकरण कर्यासाठी जजल्हा ीेंडाधधकारी पालघर याींचेकड ेदयोजजत 
केलेल्या सुनावणीत उपजस्थत केलेल्या मुद्दयाींच्या अनुर्ींगान ेउपववभागीय ीेंडाधधकारी, पालघर 
याींच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार सेरचा क्लब नोंेणीकृत नाही. सेर क्लबला ीु्ीींग रेंज 
उपलब्ध नाही. तसेच प्रलीक्षणासाठी दवश्यक सोयी सुववधा नाहीत. सेर अहवालाच्या 
अनुर्ींगाने ीस्त्र परवाना नुतनीकरणासाठी दे.१९/११/२०१८ रोजी सुनावणी दयोजजत केली 
होती. अजशे ाराने दे.१६/११/२०१८ रोजी जजल्हाधधकारी, पालघर याींना रायर्ल क्लबचा परवाना 
रद् े कर्याची व या परवान्यावरील ीस्त्र ववक्रीची परवानगी ेे्याची ववनींती केली दहे. 
अजशे ारानी केलेल्या ववनींती अजाशच्या अनुर्ींगाने जजल्हा ीेंडाधधकारी, पालघर याींनी दे.८/१/२०१९ 
च्या देेीान्वये रायर्ल क्लब, पालघर याींच ेनाींवे असलेला ीस्त्र परवाना रद् े केला दहे. 
ीस्त्र परवान्यावरील ीस्त्र ववक्रीची परवानगी देलेली दहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
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नामशि महानगरपामलिा अांतगगत झोपडपट्टटयाांचा वविास 
िरण्यासाठी एसआरए योजना राबववणेबाबत 

  

(४९)  १३३७१२ (१०-१२-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालीक महानगरपाललका अींतगशत झोपडपट्टटयाींचा ववकास कर्यासाठी एसदरए योजना 
राबववणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी देलेल्या ननवेेनाच्या अनुर्ींगान े ीासनास अहवाल 
साेर कर्याचे देेी सह सींचालक, नगर रचना, नालीक ववभाग, नालीक याींनी देनाींक १५ 
माचश, २०१८ रोजी वा तया सुमारास दयुक्त, नालीक महानगरपाललका याींना देलेले होते, हे 
खरे दहे काय, 
(२) असल्यास, नालीक महानगरपाललकें तगशत एसदरए योजना राबववणेबाबतचा प्रस्ताव 
दयुक्त याींनी ीासनास साेर करताना सींेभीय पत्राचा उल्लेख कर्याचा प्रस्तावात ्ाळ्यात 
दला दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(३) असल्यास, ीासनास प्रस्ताव साेर करताना तयाच सींेभाशत ीासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
पत्रव्यवहाराचा सींेभश न ेे्याची सवशसाधारण कोणती कारणे दहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) अीी बाब नाही. 

मा.दयुक्त नालीक  महानगरपाललका नालीक कडील जा.क्र./मनपा/ दजस्वस/२७१/ 
२०१८ देनाींक २४/०८/२०१८ अन्वये ीासनास साेर कर्यात दलेला प्रस्ताव हा “नालीक 
म्युननलसपल स्मा श् लस्ी डवे्हलपमें् कापोरेीन लल. अींतगशत नालीक ीहरातील १५९ 
झोपडपट्टयाींपैकी २ झोपडपट्टयाींचा ववकास करणे” या ववर्यावर दहे. सेर प्रस्ताव एसदर 
योजना राबवव्याबाबत या ववर्यावर नसल्याने सींेलभशत पत्राचा उल्लेख प्रस्तावात कर्याची 
दवश्यकता नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  

मु.पो वज्रेश्वरी (ता.मभवांडी, जज.ठाणे) येथील श्री वज्रेश्वरी योधगनी देवी  
सांस्थानच्या ववश्वस्ताांनी सांस्थानमध्ये िेलेला गैरिारभार 

  

(५०)  १३३८१७ (११-१२-२०१८).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो वज्रेश्वरी (ता.लभवींडी, जज.ठाणे) येथील श्री वज्रेश्वरी योधगनी ेेवी सींस्थानच्या 
ववश्वस्त श्रीमती अननता हेमेंद्र गोसावी याींनी सींस्थाींनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार, 
मनमानी नेमणूका, अपहार ददे प्रकार सुरू केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
तयाेरम्यान ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय, 
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(२) असल्यास, श्री वज्रेश्वरी योधगनी ेेवी सींस्थानच्या ववश्वस्त श्रीमती अननता हेमेंद्र गोसावी 
या ेेवस्थानाच ेकमशचारी याींच्याकडून स्वतःची खाजगी कामे करून घेत असून सेर केलेल्या 
कामाची वाच्यता कुठे केल्यास कमशचा-याींना लीवीगाळ, करून घाणेरड ेदरोप करून खो्े गुन्हे 
नोंे कर्याची धमकी ेेण,े कधी स्वतःच्या अींगावर रसकेल ओतनू स्वतःच पे्वून घे्याची 
धमकी ेेत ेहीत ननमाशण करीत असल्याचेही ननेीशनास दले दहे, हे खरे दहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त ववश्वस्त श्रीमती अननता हेमेंद्र गोसावी हया स्वतःच्या र्ायद्यासाठी 
मालकी हक्क गाजवत असून तया स्वत:ला एकमेव न्यासाच्या मालक समजत असून ’’ दमच े
कोणी वाकड े करू ीकत नाही, येथे दमच े साम्राज्य दहे, दमचे ववरूध्े पोलीसात जा, 
धमशे ायक दयकु्ताींकड े तक्रार करा मी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही, अीी ववधाने सतत 
कमशचारी व इतर ववश्वस्ताींना साततयाने ऐकवत दहेत, हे ही खरे दहे काय, 
(४) असल्यास, सींस्थानच्या मालकीच्या नतजोरीेेखील परस्पर लक्ष घालनू रक्कमेचा अपहार 
करीत असल्याचेही ननेीशनास दले दहे, हे ही खरे दहे काय, 
(५) असल्यास, सेर प्रकरणी इतर ववश्वस्ताींनी सींबींधधताींकड े लेखी तक्रार करूनही अद्याप 
कोणतीच कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे दहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ीासनान े सखोल चककीी केली दहे काय, तयात काय 
दढळून दले व तद्नुसार ेोर्ी ववश्वस्त श्रीमती अननता हेमेंद्र गोसावी याींच्याववरूध्े कोणती 
कारवाई कर्यात दली वा येत दहे, 
(७) नसल्यास, ववलींची कारणे काय दहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०३-२०१९) : (१) मु.पो.वज्रेश्वरी, ता.लभवींडी, जज.ठाणे येथील श्री 
वज्रेश्वरी योधगनी ेेवी सींस्थानच्या ववश्वस्त श्रीमती अननता हेमेंद्र गोसावी याींच्या 
गैरकारभारासींेभाशतील कमशचारीवृींे याींचा दे.०१.१०.२०१८ रोजीचा तक्रार अजश प्राप्त झालेला 
दहे, हे खरे दहे.  
(२), (३) व (४) प्राप्त तक्रार अजाशत अीा प्रकारचे दरोप कर्यात दलेले दहेत. 
(५), (६) व (७) श्री वज्रेश्वरी योधगनी ेेवी सींस्थानच्या कमशचारी वृींेाच्या दे.०१.१०.२०१८ 
रोजीच्या तक्रार अजाशच्या अनुर्ींगाने ननरीक्षक चककीी क्र.१३९/२०१८ सुरु असून दे.२६.११.२०१८ 
चा अींतरीम अहवाल प्राप्त झालेला दहे. सेर अींतररम ननरीक्षक अहवालातील त्रु्ीींच्या 
अनुर्ींगाने न्यासाच्या योग्य व्यवस्थापनाबाबत धमाशेाय उपायुक्त, ठाणे याींनी दे.०१.१२.२०१८ 
रोजी देेी पाररत केलेले दहेत. तसेच, काही मुद्याींबाबत चककीी करुन अींनतम अहवाल 
साेर कर्याचे देेी ेे्यात दलेले दहेत.  

___________ 
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायगभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: ीासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


