अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पुणे शहारातील ज्येष्ट्ठ नागररिाांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पोलीस
आयुक्तालयात स्वतांत्र िक्ष स्थापन िरण्याबाबत

(१)

४५६ (०५-०१-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे शहरातील ज्येषठ नागररकाींच्या समस्या सोडवण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयात स्वतींत्र
कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याचे पण
ु े पोललस आयक्
ु ताींनी दिनाींक. ३० ऑक््ोबर, २०१४
रोजी वा त्या सुमारास जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे शहर पोललसाींनी शहरातील ज्येषठाींची नाव नोंिणी करुन ज्येषठाींना
ओळखपत्र िे ण्याचे काम सुरु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्येषठ नागरीकाींचे वय ६५ वर्ााऐवजी ६० वर्े ग्राह्य धरण्याबाबत व पण
ु े
पोललसाींमार्ात ग्रामीण भागात ज्येषठ नागररकाींसाठी स्वतींत्र कक्ष सुरु करण्याबाबत शासन
स्तरावरुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (१६-११-२०१७) :(१) दिनाींक २९/१०/२०१४ रोजीचे गन्
ु हे ववर्यक बैठकीमध्ये

पोलीस आयक्
ु त, पुणे शहर व सहपोलीस आयुक्त, पुणे शहर याींनी पुणे शहरातील ज्येषठ
नागररकाींसाठी स्वतींत्र कक्ष सुरु करण्यासींिभाात चचाा करुन ज्येषठ नागररकाींसाठी स्वतींत्र कक्ष

सुरु करण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता. या सींबींधात पोलीस आयुक्त, पुणे शहर याींनी
जादहरपणे कोठे ही वक्तव्य केलेले नाही. ज्येषठ नागररकाींसाठी स्वतींत्र कक्ष पण
ु े शहर व अथश्री
र्ाऊींडेशनच्या माध्यमातन
ू अथश्री र्ाऊींडेशनद्वारे www.punejesthanagrik.in वेबसाई् तयार
करण्यात

आली

आहे .

तथापी

दिनाींक

३०.१०.२०१४

रोजीच्या

िै ननक

लोकमत

या

वतामानपत्रामध्ये ज्येषठाींसाठी पोलीस आयुक्तालयात स्वींतत्र कक्ष या मथळ्याखाली बातमी
प्रलसद्ध झाली होती.

वव.स. ३७८ (2)
(२) व (३) ज्येषठाींची नाींव नोंिणी करुन ज्येषठाींना ओळखपत्र िे ण्याचे दृष्ीकोनातून पुणे शहर

पोलीस आयुक्त कायाक्षेत्रातील पोलीस स््े शन हद्दीतील ज्येषठ नागरीकाींना ववहीत नमुन्यातील
र्ॉमाचे वा्प करुन त्याींची मादहती सींकलीत करण्यात आली आहे . सम
ु ारे २७०० ज्येषठ

नागरीकाींचे र्ॉमास प्राप्त झाले असन
ू ते अथश्री र्ाऊींडेशनकडे डे्ा फर्डीींगसाठी िे ण्यात आले
आहे त. त्याींचेकडून डे्ा फर्डीींगचे काम चालू आहे. अद्याप ज्येषठाींना ओळखपत्र िे ण्याचे काम
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चांद्रपूर जिल्ह्यातील पोलीस यात्याच्या ववववध समस्याबाबत
(२)

२२१६३ (१०-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जजल्हा पोलीस अधधक्षक, याींचे आस्थापनेवर ववववध सींवगाात १८८ पिे ननमााण
करण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे लेखी उत्तर मा.गह
ह राज्य मींत्री (शहरे ) याींनी दिनाींक १८ माचा,

२०१४ च्या र. . कपास-ू ०५१३/प्रक-८६/पोल-३ अन्वये स्थाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपूर याींना
कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, चींद्रपूर मतिार सींघातील पडोली पोलीस चौकीला पोलीस स््े शनचा िजाा दिनाींक ४
र्ेब्रुवारी, २०१४ ला गह
ह ववभाग शासन ननमााण र. . अेपीओ ३१११/प्र.र. . १०७ (अ)/पुबाीं २/पोल

२/पोल ३ अन्वये िे ण्यात आला असताना अद्यापही पोलीस स््े शन िजााच्या अनर्
ु ींगाने
मनुषयबळ उपल्ध करुन िे ण्यात आले नाही व पोलीस स््े शन पडोली येथे नवीन ामारतीचे
बाींधकाम सुरु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच , चींद्रपूर शहरात आणण घुग्घस
ु येथे पोलीस अधधकारी/कमाचा-याींकररता २४३ ननवासी

ामारत मींजरू असन
ू िोन वर्ााचा कालावधी लो्ून सध्
ु िा अद्यापही ननवासी ामारतीचे बाींधकाम
सुरु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणासींिभाात कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
राज्य पोलीस िलामधील पिननलमातीच्या पदहल्या ्प्प्यामध्ये गह
ह ववभाग शासन ननणाय

दिनाींक ०४.०३.२०१४ अन्वये पोलीस अधीक्षक चींद्रपूर याींच्या आस्थापनेवर पोलीस अधधकारी/
कमाचारी याींची १८८ पिे ननमााण करण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे .

(२) उक्त गह
ह ववभाग शासन ननणाय दिनाींक ०४.०३.२०१४ अन्वये पडोली पोलीस ठाणेकरीता

पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींची ६५ पिे मींजूर करण्यात आली आहेत. पडोली पोलीस ठाणे येथे

नवीन प्रशासकीय ामारत बाींधणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई
याींना शासनास सािर केला आहे . सिर प्रस्ताव अद्ययावत िरसुचीनुसार तयार करण्यात

आलेल्या खचााच्या अींिाजासह शासनास र्ेरसािर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर
राज्य, मींब
ु ई याींना कळववण्यात आले आहे.

वव.स. ३७८ (3)

(३) व (४) चींद्रपूर शहर येथे पोलीस अधधकारी व कमाचारी याींच्याकरीता ३६४ ननवासस्थानाींच्या
बाींधकामाचे

काम

प्रगती

पथावर

आहे .

घुग्घुस

येथील

कामासींबींधी

उपल्ध

जागा,

ननवासस्थानाींची आवश्यकता व मींजरू सींख्या ात्यािीबाबतची मादहती व आवश्यक प्रस्ताव
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायावाही
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववरार (जि.पालघर) येथील याननवडे, शशरवली, आडणे, पारोळ, सायवणे, भाताणे , िारिोनण,
शशिवार व शशवणसाई या गावामध्ये पोलीस पाटलाांची ररक्त असलेली पदे
(३)

३४९४३ (०८-०१-२०१६).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ववरार (जज.पालघर) येथील खाननवडे, लशरवली, आडणे, पारोळ, सायवणे, भाताणे ,
कारजोनण, लशकवार व लशवणसाई या गावामध्ये सध्या पोलीस पा्लाींची पिे
असल्यामळ
ु े येथील

ररक्त

रदहवाश्याींना अनेक प्रकाराच्या अडचणीींना सामोरे जावे लागत असल्याचे

माहे ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू गावाींमध्ये सध्या ररक्त असलेल्या पोलीस पा्लाींची पिे त्वरीत
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१) ववरार, जज.पालघर येथील खाननवडे, लशरवली, आडणे,
भाताणे, करीं जोण, सकवार व लशवणसाई या गावाींमध्ये पोलीस पा्लाींची नेमणूक माहे ऑगस््,
२०१५ पासन
ू करण्याींत आलेली असन
ू सायवन व परोळ या गाींवात पोलीस पा्लाींची पिे ररक्त
आहे त.

(२) सायवन गाींवामध्ये ररक्त असलेल्या पोलीस पा्ील पि त्वरीत भरण्याबाबत अजा मागववले
असता, सिर गाींवातून कोणत्याही उमेिवाराने अजा न केल्याने सिरचे पि ररक्त असल्याचे
ननिशानास आले आहे .

पारोळ या गाींवातील पोलीस पा्ील पि भरण्याकरीता अजा मागववले असता सिर
गाींवातून प्राप्त अजा प्रचललत ननयम व अ्ीस अनस
ु रुन नामींजूर झाल्याने त्या गाींवातील

पोलीस पा्लाचे पि ररक्त आहे . तथावप, नव्याने जाहीरनामा प्रलसध्ि करुन ररक्त पिासाठी
भरतीप्रफर. या राबववण्याची तजवीज ठे वली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७८ (4)
राज्यात दरोडे व इतर ववववध गुन्ह्यात वाढ झाल्हयाबाबत
(४)

४१७१४ (२०-०५-२०१६).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ), श्री.राधािृष्ट्ण ववये-पाटील

(शशडी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेय (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननममला गाववत

(इगतपूरी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार
(िल्हयाण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी

(ववलेपाले), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव), श्री.शभमराव तापिीर (यडिवासला), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.भास्िर िाधव

(गुहागर), श्री.योगेश टटळे िर (हडपसर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हनुमत
ां
डोळस (माळशशरस), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभागाने प्रलसध्ि केलेल्या सन २०१४ या अहवालानस
ु ार राज्यात

घरर्ोड्या व ातर गुन्ह्याींत ९० ्क्क्याींनी वाढ झाली असून सायबर गुन्हे १०७ ्क्क्याींनी
दहसाींत्मक गुन्ह्याींत ०.७ ्क्क्याींनी वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) नागपूर येथे िरोड्याच्या सवााधधक ८८५ गुन्ह्याची नोंि झाली तसेच पुणे येथे

बलात्काराच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाली असून सन २०१४ मध्ये १९८ बलात्काराचे गुन्हे घडले

होते तर सन २०१५ मध्ये सींख्या वाढून २६४ बलात्काराचे गन्
ु हे िाखल झाले आहे त, यालशवाय
ववनयभींगाच्या घ्नाींमध्ये व ातर गुन्ह्यात वाढ झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त गुन्ह्याींना आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना
केल्या वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२२-११-२०१७) :(१) राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभागाने प्रलसध्ि केलेल्या सन
२०१४ च्या र. ाईम ान महाराषर या अहवालानुसार राज्यात घरर्ोडी या लशर्ााखाली सन २०१३

व २०१४ मध्ये अनर. 
ु मे १८३२८ व १७१७१ गुन्ह्याींची नोंि झाली असून त्यात ६.३१% घ्

झाली आहे . सायबर गुन्हे या लशर्ााखाली सन २०१३ व २०१४ मध्ये अनर. 
ु मे ९०७ व १८७९
गुन्ह्याची नोंि झाली आहे . दहींसात्मक गुन्हे या लशर्ााखाली सन २०१३ व २०१४ मध्ये ३२५५२
अनर. 
ु मे ३२५७४ गन्
ु ह्याची नोंि झाली असन
ू त्यात ०.०६% वाढ झाली आहे.
(२) हे खरे नाही.

महाराषर राज्यात िरोडा या लशर्ााखाली सन २०१३ व २०१४ मध्ये अनुर. मे एकूण ८३३ व

८८५ गुन्ह्याींची नोंि झाली आहे .

नागपरू शहरात िरोडा या लशर्ााखाली सन २०१३ व २०१४ मध्ये अनर. 
ु मे एकूण १५ व

१६ गुन्ह्याींची नोंि झाली आहे .
पुणे शहरात

बलात्कार या लशर्ााखाली सन २०१४ मध्ये १८९ गुन्हे घडले असन
ू

त्यापैकी १८८ गुन्हे उघडकीस आले आहे त. तसेच सन २०१५ मध्ये बलात्काराचे २६६ गुन्हे
िाखल असून २६४ गुन्हे उघडकीस आले आहे त.

वव.स. ३७८ (5)
सन २०१४ मध्ये ववनयभींगाचे ४५४ गुन्हे घडले असून ४४१ उघडकीस आले असून सन

२०१५ मध्ये ववनयभींगाचे ७०५ गुन्हे िाखल असून त्यापैकी ६८१ गुन्हे उघडकीस आले आहे त.

(३) राज्यातील गुन्हे उघडकीस आणण्याच्या दृष्ीने तसेच त्यास अ्काव करण्याच्या दृष्ीने

पोलीस महासींचालक कायाालयामार्ात राज्यातील सवा पोलीस घ्र. प्रमख
ु ाींना आवश्यक सच
ू ना

ननगालमत करण्यात आलेल्या आहे त. सिर गुन्ह्याींवर ननयींत्रण ठे वण्याच्या दृजष्ने पोलीस
ववभागाकडून सवातोपरी प्रयत्न करण्यात येत असून त्यावर पोलीस ववभागाचे पूणप
ा णे

ननयींत्रण

आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
परभणी शहरातील बांद पडलेली सी.सी.टी.व्ही. िॅमेऱ्याबाबत
(५)

४९२६६ (२०-०५-२०१६).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परभणी

शहरात

बसववण्यात

आलेल्या

३७

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

सी.सी.्ी.व्ही.

कॅमेऱ्याींपैकी

बसस्थानक,

रे ल्वेस्थानक, जजींतरू रोड अशा महत्वाच्या दठकाणाचे सम
ु ारे १६ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बींि
अवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परभणी शहरातील मुख्य चौकातील कॅमेरे बींि पडल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ननमााण
झालेला असून शहरात फकमान ६० सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेऱ्याींची आवश्यकता असल्याची मागणी

जजल्हा पोललस प्रशासनाने दिनाींक १६ नोव्हें बर, २०१५ रोजी परभणी जजल्हाधधकारी याींचक
े डे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर कोणता ननणाय घेण्यात आला वा
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

येत आहे ,

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) परभणी शहरात बसववण्यात आलेल्या कॅमेऱ्याींची वावर्ाक िे खभाल व नवीन
कॅमेरे बसववण्यासाठी पोलीस अधधक्षक, परभणी याींनी दि.१६.९.२०१५ पत्रान्वये जजल्हाधधकारी

परभणी याींच्याकडे दिड को्ी रुपयाींची मागणी केली होती. तथावप ननयोजन ववभागाच्या दि.
२७.८.२०१४ च्या शासन ननणायान्वये जजल्हा ननयोजन व ववकास पररर्िे द्वारे जजल्हा ववकास
ननधी व आमिार ननधीतन
ू ‘नाववन्यपण
ु ा योजनेअींतगात’ राज्यातील पोलीस िलासाठी सीसी्ीव्ही
कॅमेरे बसववण्यास रु. २५ लक्ष ननधीच्या मयाािेत

मान्यता दिलेली होती. त्यानस
ु ार सीसी्ीव्ही

कॅमेरे बसववण्यासींिभाात मागािशाक तत्वे ववहीत होणे आवश्यक होते. सिर मागािशाक तत्वे गह
ह

ववभाग,शासन ननणाय दि. ९ जानेवारी, २०१७ अन्वये ववदहत करण्यात आली आहे त. त्यानस
ु ार
सध
ु ाररत प्रस्ताव सािर करण्याबाबत जजल्हाधधकारी याींनी पोलीस अधीक्षक, परभणी याींना
कळवले आहे .

___________

वव.स. ३७८ (6)
माडाम घाटात (जि.चांद्रपूर) वधाम नदीच्या पात्रात उत्यनन िेलेल्हया
(६)

यड्डड्डयात ववद्यार्थयाांचा बुडून मत्ृ यु झाल्हयाबाबत

६३६२९ (२३-०८-२०१७).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) माडाा घा्ात (जज.चींद्रपूर) वधाा निीच्या पात्रात साई वधाा पावर, डीएनआर ान्रा
ाींजजननयररींग कन्स्रक्शन कींपनीने उत्खनन करुन खड्डे केले असून या दठकाणी

सुरक्षा रक्षक

वा सूचना र्लक लावण्यात आले नसल्यामळ
ु े श्रेयस खोब्रागडे या ववद्यार्थयाांचा खड्डयात बुडून
मत्ह यु झाल्याचे माहे मे २०१६ च्या िस
ु ऱ्या आठवड्यात ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िोन्ही कींपन्याींच्या सींचालकाींवर गुन्हे िाखल करण्यात आले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१) सिरची घ्ना ही दिनाींक ०६.०९.२०१५ रोजी घडलेली
असून यातील मत
ह काचे नाव श्रेयस खोब्रागडे नसून श्रेयस प्रकाश खारोडे असे आहे . याप्रकरणी
दिनाींक ०७.०९.२०१५ रोजी डॉ.प्रकाश खारोडे याींनी वरोरा पोलीस स््े शनला दिलेल्या तर. ारीवरुन

अकस्मात मत्ह यु र. माींक ५१/२०१५, कलम १७४ जा.र्ौ.अन्वये गुन्हा िाखल करुन तपास
करण्यात आलेला आहे.

(२) व (३) श्री.ववनोि खोब्रागडे, रा.वरोरा याींनी दिनाींक ०५.१०.२०१५ रोजी मा.प्रथम वगा
न्यायिीं डाधधकारी, वरोरा न्यायालय याींचक
े डे दिलेल्या अजाास अनस
ु रुन मा.न्यायालयाने कलम
१५६(३) र्ौजिारी प्रफर. या सींदहता अन्वये दिलेल्या दिनाींक १३.०५.२०१६ च्या आिे शान्वये
पो.स््े .

वरोरा

येथे

व्यवस्थापक,

मे.साई

वधाा

पावर

कींपनी,

माडाा

व

व्यवस्थापक,

मे.डड.आर.एन. ान्रास्रक्चर ाींजजननअरीींग व कन्स्रक्शन कींपनी याींचेववरुध्ि अप र. .एम१/२०१६ कलम ३७९, ३०४(अ), ३४ भा.िीं .वव. अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला आहे .

मा.न्यायालयाने आरोपीींना जामीन मींजरू केल्याने आरोपी जामीनावर आहे त. खाणीसींबींधी
कागिपत्रे प्राप्त होणे बाकी असल्याने गुन्हा तपासावर प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात तसेच अहमदनगर येथे पोलीस पाटलाांची १६ हिार पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(७)

६५२०६

(१६-०१-२०१७).

डॉ.शमशलांद

माने

(नागपरू

उत्तर),

अॅड.पराग

अळवणी

(ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण पजश्चम), श्री.डड
मल्हलीिािन
रे ड्डडी (रामटे ि), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ूम
ग्रामीण), श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

वव.स. ३७८ (7)
(१) राज्यात तसेच अहमिनगर येथे पोलीस आणण जजल्हा प्रशासनाचा महत्वाचा िव
ु ा
ओळखल्या जाणाऱ्या पोलीस पा्लाींची १६ हजार पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा प्रशासनाला त्यामळ
ु े अडचणी ननमााण होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पोलीस पा्लाींची पिे भरण्याकरीता शासनस्तरावर कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१) राज्यात तसेच अहमिनगर येथे पोलीस पा्लाींची सन
२०१६ अखेर एकूण १५,२६८ पिे ररक्त आहे त.
असून ५८४ पिे ररक्त आहे त.

अहमिनगर जजल्ह्यात एकूण मींजूर पिे १,३५०

(२) व (३) राज्यातील पोलीस पा्ीलाींची ररक्त असलेली पिे भरणेबाबत सवा ववभागीय
आयुक्ताींना सच
ू ना िे ण्याींत आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा जिल्ह्यातील ववशेषतम मेहिर येथे पोशलस पाटील भरतीमध्ये झालेला गैरिारभार
(८)

६५५०१ (१७-०१-२०१७).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) शासकीय सेवा भरती प्रफर. येत तोंडी पररक्षे िरम्यान होणा-या गैरव्यवहारामुळे

मा.

पींतप्रधान याींनी तोंडी पररक्षा न घेण्याचे घोवर्त करुनही सन २०१५ मध्ये झालेल्या पोललस
पा्ील भरती िरम्यान तोंडी पररक्षा घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बुलढाणा जजल्ह्यातील ववशेर्तम मेहकर तालुक्यातील ब-याच पात्र उमेिवाराींना

डावलून अींनतम ननवड करण्यात आल्याची बाब मा.मुख्यमींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
माहे नोव्हें बर, २०१५ पासन
ू सातत्याने ननिशानास आणन
ू दिली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सींबधधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
राज्य शासनाने ववहीत केलेल्या शासन ननणाय

र. माींक : बबव्हीपी-०६११/प्र.र. .४१९/पोल-८,

दिनाींक २३.०८.२०११ व सुधारीत शासन ननणाय दिनाींक २२.०८.२०१४ नुसार ववर्याधीन पोलीस
पा्ील भरती प्रफर. या राबववण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार
झाल्याचे दिसन
ू येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

__________
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नवी मुांबइम व पनवेल (जि.रायगड) येथे बोगस प्रमाणपत्रे बनवन
ू
दे ण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्हयाबाबत

(९)

६५७९४ (०७-०२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (टहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.वविय िाळे (शशवािीनगर), श्री.अतल
भातयळिर
ु
(िाांटदवली पूव)म :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ाा व पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथे बोगस कागिपत्राींच्या आधारे वाहन

परवाना, १० वी व १२ वीची प्रमाणपत्रे, शाळा सोडल्याचा िाखला, जातीचा िाखला, मॄत्युचे
िाखले बनवून िे ण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून नेरूळ, खारघर व कळीं बोली येथून
जवळपास ६०० बोगस परवाने, १० वी व १२ वीची प्रमाणपत्रे जप्त केली असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये

वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधधत पोलीस स््े शनमध्ये बोगस परवाने व शैक्षणणक
प्रमाणपत्रे बनवून िे त असल्याच्या तर. ारी िाखल केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून कोणती कारवााा केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सिर प्रकरणी रबाले पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे १ गुन्हा, कामोठे पोलीस ठाणे, नवी

मुींबई येथे २ गुन्हे व कळीं बोली पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येथे १ गुन्हा अशा प्रकारे ४ गुन्हे नोंि
करण्यात आले आहे त. सिर चारही गुन्ह्यामध्ये १५ आरोपीींना अ्क केली असन
ू चारही गन्
ु हे
न्यायप्रववषठ आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पण
ु े शहरातील अववनाश भोसले या बबल्हडरने स्वत:च्या ऑकडसची
िमीन बेिायदे शीरररत्या हस्ताांतरीत िेल्हयाबाबत

(१०)

६९७५७ (१६-०१-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्हनर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे शहरातील रें जदहल कॉनार येथे यशवींत घाडगे नगरात अववनाश भोसले या बबल्डरने
स्वत:च्या

ऑफर्सची

जमीन

बेकायिे शीरररत्या

हस्ताींतरीत

केल्याच्या

ववरोधात

राजेश

खरातीलाल बजाज याींनी न्यायालयात िाखल केलेल्या र्ौजिारी ख्ल्याच्या ननकालानस
ु ार
सीआरपीसी १५४ अन्वये अववनाश भोसले व अन्य ६ व्यक्तीींववरूध्ि चतु:श्रींग
ह ी पोलीस ठाण्यात

र्सवणूकीचा गुन्हा िाखल झाल्याची बाब दिनाींक २ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ननिशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अववनाश भोसले व ातराींनी शासनाच्या दिनाींक १२ जून, १९५१ रोजीच्या
ननणायाच्या अ्ी व शतीचा भींग केल्याचे ननिशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, चतु:श्रींग
ह ी पोलीस ठाण्यात िाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तपास पूणा
झाला आहे काय, तपासाचे ननषकर्ा काय आहे त व त्यानुसार िोर्ीींवर कोणत्या स्वरुपाची
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२२-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे ,
सिर प्रकरणी फर्याािीच्या तर. ारीवरुन, अववनाश भोसले सह ातर ५ जणाींववरुध्ि
चत:ु शींग
ु हा रजजस््र नीं.३२८/२०१६, भा. ि. वव. र. .४१५, ४२०, ४०६,
ह ी पोलीस स््े शन येथे गन्
४०९ १२० (ब), ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सिर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये फर्याािीने दिलेली फर्यााि खो्ी व व्िे र्बुध्िीने दिलेली
असल्याने सिर गुन्ह्याचे तपासी अधधकारी याींनी सिर गुन्ह्याची ब वगा समरी लमळणेकामी

मा.प्रथमवगा न्याय िीं डाधधकारी, न्यायालय र. .९, लशवाजीनगर, पण
ु े याींचे न्यायालयात अहवाल
सािर केला आहे . गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नागपूर शहरात ७५३ अपघातात १६० नागररिाांचा मत्ृ यु झाल्हयाबाबत
(११)

७०५७३ (१७-०१-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरात माहे जानेवारी, २०१६ ते जल
ु ,ै २०१६ पयांत ७५३ अपघाताींची नोंि करण्यात
आली असून यात १६० नागररकाींचा मत्ह यु तसेच ७०६ नागररक जखमी झाले असून गत

साडेतीन वर्ाातील एकूण अपघातापैकी सम
ु ारे १६ ्क्के मत्ह यु या सात मदहन्यात झाले
असल्याचे दिनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर शहरात अपघाताचे वाढते प्रमाण आणण त्यात होणारे ननरापराध
नागररकाींचा मत्ह यु याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२१-११-२०१७) :(१) नागपूर शहरात माहे जानेवारी, २०१६ ते जुल,ै २०१६
या कालावधीत ७५३ अपघाताींची नोंि करण्याींत आली असून त्यात १६६ ासमाींचा मत्ह यु झालेला
आहे तर ८५१ जण जखमी झालेले आहे त.

गत ४ वर्ाातील अपघाताींची मादहती पढ
ु ीलप्रमाणे :सन

अपघात

मत
ृ

ियमी

२०१३

१२६५

३१०

१२३७
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(२)

२०१४

११४९

२८१

१०९४

२०१५

१२५४

२६०

१२३३

२०१६

१३७३

३१०

१५१०

नागपरू

शहरातील

अपघाताींच्या

प्रमाणास

आळा

बसावा

याकरीता

खालीलप्रमाणे

उपाययोजना करण्याींत येत आहे त :i) वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींचा वाहन चालववण्याचा परवाना रद्द

होण्याबाबत प्रािे लशक पररवहन ववभागाकडे प्रस्ताव पाठववण्यात येतात.

ii) शहरातील अपघाताींबाबत अ्यास करुन ्लॅ कस्पॉ् (अपघात प्रवण स्थळ) ठरववले
असून त्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे .

iii) झेब्रा र. ॉलसींग, स््ॉपलाईन, डडव्हायडर, नािरु
ु स्त लसग्नल िरु
ु स्ती, खड्डे पडलेल्या

मागाांची िरु
ु स्ती ा. कामाींसींिभाात नागपूर महानगरपाललकेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून
पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

iv) अवजड वाहनाींना शहरात प्रनतबींध करण्याकरीता दिनाींक

०२.०६.२०१६ पासन
ू

अधधसूचना ननगामीत करण्यात आलेली आहे .

v) खाजगी रॅ व्हल्स बसेसकरीता शहराचे बाहे र थाींबे ननमााण करण्याकरीता ननणाय

घेण्याबाबत अध्यक्ष, प्रािे लशक पररवहन प्राधधकरण तथा जजल्हाधधकारी याींना कळववण्यात आले
आहे .
vi)

शहरातील

शाळा

महाववद्यालयातील

ववद्यार्थयाांना

तसेच

खाजगी

सींस्थेतील

कमाचाऱ्याींना वाहतक
ननयमाींबाबत जागत
ू
ह ी करण्यासाठी स्लाईड शो तसेच ववववध कायार. म
राबवून जनजागत
ू ननयमाींचे पालन करण्याची
ह ी करण्यात येते. तसेच जनमानसातसुध्िा वाहतक
प्रवत्ह ती वाढीस लागण्यासाठी वेळोवेळी लशबबरे आयोजीत करुन दृक-श्राव्य माध्यमाींचा वापर

करुन जनजागत
ह ी करण्यात येत आहे . याकरीता ववववध अशासकीय सींस्थाींची मित घेण्यात
येते.

vii) मद्यपी वाहनचालकाींवर ववशेर् मोदहम राबवून त्याींचे कडक कारवाई करण्याची

योजना राबववण्यात येत आहे .

viii) अवैधररत्या प्रवासी वाहतक
ू तसेच परवाना शतींचे उल्लींघन करुन वाहतक
ू करणाऱ्या

वाहनचालकाींवर मो्ार वाहन कायद्यानुसार कडक कायिे शीर कारवाई करण्यात येते.
ix)

िच
ु ाकी

वाहनचालकाींना

हे ल्मे्

पररधान

करण्याववर्यी

तसेच

चारचाकी

वाहनचालकाींना वाहन चालववताींना लस्बेल््चा वापर करण्याववर्यी जनजागत
ह ी करण्यात येते.

x) शाळकरी ववद्यार्थयाांना शाळे त ने-आण करणारे सायकल ररक्षा, ऑ्ोररक्षा, बसचालक

याींना लहान मल
ु ाींची सरु क्षीत वाहतक
ू करण्याबाबत प्रलशक्षण िे ण्याची योजना आहे.
xi)

अपघातािरम्यान

अपघातग्रस्त

व्यक्तीला

प्रथमोपचार

त्वररत

लमळावा

व

और्धोपचाराची व्यवस्था जलिगतीने व्हावी याकरीता वाहतक
पोलीसाींना तज्ञ डॉक््राींकडून
ू
प्रलशक्षण िे ण्याची योजना राबववण्यात येणार आहे.

नागपरू शहरातील घडणाऱ्या अपघाताींवर आळा बसावा याकरीता वाहतक
ू ववभागाकडून

बेलशस्त वाहनचालकाींवर खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आलेली आहे :-
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(आकडे रुपये को्ीत)
सन
एकूण केसेस

२०१३

२०१४

२०१५

२०१६

२,८५,४८५

२,८१,५८०

३,५६,८४५

५,१५,३७०

३.६४

३.२९

४.०५

७.९३

िीं ड वसूल (रु.)

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात मायक्रो डायनान्हस िांपन्हयािडून हिारो मटहलाांची डसवणि
ू िरण्यात आल्हयाबाबत
(१२)

७४००२ (२०-०४-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.हररष वपांपळे (मुनतमिापूर), श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम),
डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.सुधािर दे शमय
ु (नागपूर
पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

ववये-पाटील

(शशडी),

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमय
ु (लातरू शहर), श्री.हसन मश्र
ु ीड (िागल), श्री.अजित

पवार (बारामती), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्हनर), श्री.अननल बाबर (यानापूर), श्री.समीर
िुणावार (टहांगणघाट) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ररझव्हा बँकेच्या ननिे शानुसार मदहला बचत ग्ाींना सहा ्क्के व्याजिराने पतपुरवठा करणे
आवश्यक असताना कजा पुरवठ्यापासून मदहलाींना वींधचत ठे वन
ू अल्प पतपुरवठा (मायर. ो

र्ायनान्स) स्थापन करुन त्यामार्ात बचत ग्ातील मदहलाींना पतपुरवठा केला जात असून
मदहला बचत ग्ाींची मायर. ो र्ायनान्स कींपन्याकडून आधथाक अडवणक
ू करण्यात येत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कींपन्याींना शासनाची मान्यता नसून ातर राज्यात शासनाने अशा
कींपन्याींवर बींिी घातलेली असताना महाराषरात या कींपन्याींवर कोणतीही बींधने घालण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, चींद्रपरू , नागपरू , भींडारा, गोदिींया, वधाा, नाींिेड याींच्या जजल्हाधधकारी व

उपववभागीय अधधकारी याींच्या कायाालयावर हजारो मदहलाींनी मोचाा काढून ननवेिन सािर केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या चौकशीच्या अनुर्ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) व (२) सिर प्रकरणी गह
ह ववभागाच्या शासन ननणाय
दि.१२.४.२०१७ अन्वये राज्यातील मायर. ोर्ायनान्स कींपन्याींच्या ववनातारण कजावा्पाबाबत
चौकशी करण्यासाठी प्रशासकीय चौकशी सलमतीची स्थापना करण्यात आली आहे . सिर
सलमतीकडून माहे डडसेंबर २०१७ पयांत अींनतम अहवाल शासनास सािर होणे अपेक्षक्षत आहे .
(३) अींशत: खरे आहे.

वव.स. ३७८ (12)
जजल्हा चींद्रपूर वगळता नागपूर, भींडारा, गोंदिया, वधाा, नाींिेड याींच्या जजल्हाधधकारी व

उपववभागीय अधधकारी याींच्या कायाालयास मदहलाींनी मोचाा काढून ननवेिन सािर केले आहे .
(४) सिर प्रकरणी वेगवेगळ्या दठकाणी

खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे .
अमरावती शहरात ३१० मदहलाींनी लेखी स्वरुपात १२ तर. ारी दिल्या आहे त.
यवतमाळ जजल्ह्यात धमकावण्यात आल्याने तीन अिखलपात्र गुन्हे िाखल झाले आहे त.
नाही.

भींडाराजजल्ह्यात १ तर. ार अजा प्राप्त झाला आहे मात्र सिर तर. ारीत तर्थय आढळून आले
अकोला जजल्ह्यात ३४४ तर. ारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तथावप मायर. ो र्ायनान्स

कींपन्या राज्य स्तररय बँकसा सलमतीच्या अखत्याररत येत नसल्याने कोणतीही कायावाही
करण्यात आली नाही.
नागपूर जजल्ह्यात एका गुन्ह्यात ास्तकासा र. .१०/१७ कलम१०७, १६६(३) जार्ौ अन्वये

दि.१३.२.२०१७ रोजी प्रनतबींधक कायावाही करण्यात आली आहे.
आहे .

अमरावती जजल्ह्यात तीन अिखलपात्र गुन्ह्यातील गैरअजािाराींना समज िे ण्यात आली
सिर प्रकरणी राज्यातील लघु ववत्तीय सींस्थाींचे प्रनतननधी सींस्थेचा व्यवसाय कायिे शीर

ररत्या करत असताींना जर कोणी अडथळा करण्याचे प्रकार करत असतील तर अशा अडथळा

करणाऱ्या लोकाींववरुध्ि कायिे शीर कारवाई करावी, तसेच राज्यातील काही लघु ववत्तीय सींस्था
लोकाींना दिलेले कजा

वसुली करत असताींना लोकाींना धाकिप्शा करणे, धमक्या िे ण,े दिलेले

कजा जबरिस्ती वसुल करणे असे प्रकार करत असतील तर अशा लघु ववत्तीय सींस्था ववरुध्ि

िे खील कायिे शीर कारवाई करावी, अशा सच
ू ना गह
ह ववभाग/पोल-१३ च्या दिनाींक १३ एवप्रल
२०१७ च्या पत्रान्वये सवा ववभागीय आयक्
ु ताींना दिलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चांद्रपूर येथे वाहनाने धडि टदल्हयाने दोन िणाांचा घटनास्थळी मत्ृ यू झाल्हयाबाबत
(१३)

७४००७ (२०-०४-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेय (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपरू येथे दिनाींक २२ जानेवारी २०१७ रोजी माननांग वॉक करीत असताना भरधाव वेगाने

येणाऱ्या वाहनाने धडक दिल्यामूळे िोन जेषठ नागररकाींचा घ्नास्थळी मत्ह यू झाला असून तीन

व्यक्ती गींभीर जखमी झाले असल्याची मादहती माहे दिनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास ननिशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववनाहे ल्मे् धारकाींना पकडण्यासाठी आणण त्याींच्याकडून धचरीलमरी घेण्यात

व्यस्त असलेल्या पोलीस ववभागाच्या िल
ा पणामूळेच सिर अपघात घडला असल्याचा
ु क्ष
नागररकाींत सींभ्रम ननमााण झाला असल्यामळ
ू े नागररकाींत मोठ्या प्रमाणात लभतीचे व िहशतीचे
वातावरण पसरलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३७८ (13)

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार आरोपीींवर

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे ,
फर्याािीच्या तर. ारीवरुन पो. स््े . िग
ु ाापूर येथे दिनाींक २२/१/१७ रोजी गु.र.नीं..४२/२०१७, भािीं वव
कलम ३०४, २७९, ३३७, ३३८ मो्ार वाहन कायिा १८४, १८५, १३४, १७७ अन्वये गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही,
सिरची घ्ना चारचाकी वाहनाने घडलेली आहे . यात मो्ार सायकलचा वापर झालेला
नाही.
सन २०१७ मध्ये मोवाका अन्वये खालील वववरणपत्रात िशाववल्याप्रमाणे िीं ड आकारण्यात
आला आहे .
वाहन चालववताांना घडणारे गुन्हहे

िेसेस

दां ड

४६

४४००/-

िारु वपवून

१६४९

२०५००/-

नो पाकींग

६५२

१११८००/-

ओव्हर लोड

१३

२९१००/-

बबना ्े ल / ब्रेक लाई्

२४१

४६६००/-

लस् बेल्् न लावणे

८९६

१८३५००/-

बबना हे ल्मे्

१४०

२२४००/-

नींबर प्ले्

१३१४

२७२१००/-

गिा काींच

७५

१५०००/-

चुकीच्या साईडने रायायजव्हीं ग

९६५

१०३००/-

२५

१०३००/-

भरधाव वेगाने

मोबाईलचा वापर

सिर घ्नेतील आरोपी ह्याींनी भरधाव वेगाने तसेच ननषकाळजीपणे आपले ता्यातील
वाहन चालवून

अपघात केल्याने

सिरची घ्ना घडलेली आहे . तसेच सिर घ्नेमुळे

नागररकाींत कोणत्याही प्रकारचा सींभ्रम नसन
ू लभतीचे व िहशतीचे वातावरण पसरलेले नाही.

(३) सिर गुन्ह्यात आरोपीींना दि.२२/१/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली. पोलीस कस््डी

ररमाींड करुन तपास करण्यात आला. गुन्ह्यातील आरोपी ववरुध्ि न्यायालयात दि.१५/४/२०१७

रोजी िोर्ारोपपत्र िाखल करण्यात आले असून त्याचा लस.सी. नीं.१७३/२०१७, असा असून
सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७८ (14)
शशवस्मारिासह ववववध प्रिल्हपाांसाठी राज्य शासनाने िेंद्र शासनािडे
रुपये चार हिार िोटीची िेलेली मागणी
(१४)

७४२३६ (२०-०४-२०१७).

श्री.हसन

मश्र
ु ीड

(िागल),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील

(एरां डोल),

श्री.प्रदीप

नाईि

(किनवट), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.शरददादा सोनावणे
(िुन्हनर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूव)म :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने लशवस्मारकासह ववववध प्रकल्पाींसाठी केंद्र शासनाकडे रुपये चार हजार
को्ीची मागणी माहे जानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या आठवड्यात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर मागणीत कोणकोणते प्रकल्प समाववष् आहे त,
(३) तसेच सिर मागणीच्या पाठपरु ावा करण्याकरीता शासनाने आतापयांत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२१-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अिोला शहरातील पोलीस टोइांग पथिाच्या मनमानी िारभाराबाबत
(१५)

७४४०८ (२०-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)म :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला शहरातील वाहतूक शाखेकडून िच
ु ाकी वाहन उचल करण्यापूवी त्याचे छायाधचत्र

काढण्याचे आिे श जजल्हा पोलीस अधीक्षकाींनी ्ोाींग पथकास दिले असूनही ननयमाींची
पायमल्ली करून ्ोाींग पथक छायाधचत्र न काढता मनमानी
नागररकाींना नाहक िीं डाची आकारणी करत आहे त, हे खरे आहे काय,

पद्धतीने

वाहने उचलून

(२) असल्यास, अकोला शहरात महानगरपाललकेकडून रस्त्याींच्या कडेला फकीं वा मधोमध
पररवहन ववभागाच्या मागािशाक तत्वानस
ु ार कोणत्याही रीं गाचे फकीं वा वपवळे पट्टे मारलेले नाहीत,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१) अकोला शहरातील मुख्य मागाांवरील रहिारीस अडथळा

करणारी वाहने तसेच नो-पाफकांग झोनमध्ये वाहतक
ू ीस अडथळा ननमााण करणारी वाहने
आढळून आल्यास त्याींना ्ोईंग पथकाद्वारे

िच
ु ाकी वाहन उचलून कायावाही करण्यात

येते. वाहन उचलन
ू आणण्यापव
ु ी त्या वाहनाचे छायाधचत्र काढण्यात येत असते.
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्ोईंग करण्याींत आलेल्या वाहनाचे शहर वाहतूक शाखेतील पोलीस कमाचाऱ्याींमार्ात वाहन

चालान करुन मो्ार वाहन कायद्यातील कलम ११७/१७७ फकीं वा १२२/१७७ अन्वये ्ोईंग
चाजेससह िीं ड वसल
ीं ीत मालकाचे ता्यात िे ण्यात येते.
ू करुन वाहन तात्काळ सींबध

(२) व (३) अकोला शहरातील मख्
ु य मागाांवर तसेच बाजारपेठेमधील ज्या मागाांवर वाहतक
ु ीची
कोंडी होते त्या मागाांवर वपवळे पट्टे मारण्याींत आलेले आहे त. तसेच शहरातील उवाररत मागाांवर

ज्या दठकाणी जास्त रहिारी आहे अशा मागाांची मादहती घेऊन त्या मागाांवर, नववन रस्त्याींवर
पररवहन ववभागाच्या मागािशाक तत्वानस
ु ार महानगरपाललका, अकोला याींचेकडून पाींढरे व
वपवळे पट्टे मारण्याचे काम सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात गत वषमभरात सम
ु ारे ११६९ मल
ु े बेपत्त्ता झाल्हयाबाबत
(१६)

७५३१० (२०-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात गत वर्ाभरात सुमारे ११६९ मुले बेपत्त्ता झाली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी फकती मुलाींचा शोध लागला आहे तसेच उवाररत मल
ु ाींचा शोध
लावण्याकररता पोललस प्रशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२२-११-२०१७) :(१) व (२) सवा पोलीस घ्काकडून प्राप्त मादहतीनुसार
सन २०१६ मध्ये एकूण ९७४१ बेपत्ता (अपनयन)

गुन्ह्याींची नोि करण्यात आली त्यापैकी

७७३९ ातक्या मल
ु ाींचा शोध घेवन
ू पालकाींच्या हवाली करण्यात आले.

१) गह
ह ववभाग, शासन पररपत्रक र. .सीआर्ी/०९१२/प्र.र. .५४/पोल-१३, दि.१०/११/२०१४

अन्वये १८ वर्ााखालील हरववलेल्या व्यक्तीींची नोंि थे् अपहरणाचा गुन्हा (एर्. आय. आर.)

िाखल करण्यात यावा व सिर गुन्ह्याबाबत योग्य ती कायावाही तात्काळ करावी. अशा
प्रकरणात (FIR) िाखल झाल्यानींतर ४ मदहन्यात शोध न लागल्यास प्रकरण सींबींधीत अनैतीक
मानवी वाहतक
ू कक्षाकडे वगा करण्यात यावा असे आिे श दिले आहेत.
आली.
आहे .

२) हरवलेल्या बालकाींच्या तपासाकरीता सुधाररत कायाप्रणाली (SOP) तयार करण्यात
त्यानुसार सवा पोलीस घ्क प्रमुखाींना कायावाही करण्याबाबत आिे लशत करण्यात आले

३) सवोच्च न्यायालयाच्या ननिे शानस
ु ार दि.१/७/२०१५ ते ३१/७/२०१५ या कालावधीत

हरववलेल्या बालकाींना शोधण्यासाठी ऑपरे शन मुस्कान मोदहम राबववण्याच्या सूचनेनस
ु ार
ऑपरे शन मुस्कानबाबत व ऑपरे शन स्माईल-२ बाबत गून्हे अन्वेर्ण ववभाग, पार्ाण रोड, पूणे
येथे एक दिवसीय कायाशाळे चे आयोजन करण्यात आले.

हरववलेल्या बालकाींना शोधण्यासाठी ४ ऑपरे शन मस्
ु कान मोहीम राज्यातील ४६ पोलीस

घ्कामध्ये राबववण्यात येऊन यशस्वीररत्या बालकाींचा शोध घेण्यात आला. त्याबाबतचा तक्ता
पुढीलप्रमाणे.
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अनु.र. .

ऑपरे शन मुस्कान

१

नोंि असलेले

नोंि नसलेले

मुले/मुली

मुले/मुली

जुलै १५

एकूण

२८०/५०५

२५६४/९४७

४२९६

जाने. १६

२९२/३७३

२६६४/९१५

४२४४

३

एवप्रल १६

१४३/३०८

२३५६/८३४

३६४१

४

जन
ु १६

१७४/३२३

१८०५/८२७

३१२९

८८९/१५०९

९३८९/३५२३

१५३१०

२

एकूण

४) मा. सवोच्च न्यायालयात िाखल असलेल्या जनदहत याधचका र. .७५/२०१२ बचपन
बचाव

आींिोलन

ववरुध्ि

भारत

सरकार

www.trackthemissingchild.gov.in

या

अन्वये

िे ण्यात

सींकेतस्थळाची

आलेल्या

हरववलेल्या

आिे शाप्रमाणे

बालाकाींचा

शोध

घेण्यासाठी ननलमाती करण्यात आली आहे व त्याबाबतची मादहती सवा पोलीस घ्काींना िे ण्यात
आलेली आहे .
तयार

५) प्रत्येक जजल्ह्याच्या दठकाणी हरववलेल्या मुलाींचा शोध घेण्याकरीता स्वतींत्र पथक
करुन

शोध

मोदहम

राबववणे,

जनजागत
ह ी

करणे,

हरववलेल्या

व्यक्तीींचीमादहती

पररपत्रकामध्ये प्रलसध्ि करणे व पालकाींच्या सींमतीने मादहती वत्ह तपत्र व िरु िशानवर प्रलसध्ि
करणे.

६) अनैनतक वाहतक
प्रनतबींध या ववर्याबाबत दिनाींक ३१/३/२००८ रोजी राज्य गन्
ू
ु हे

अन्वेर्ण ववभागात समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली.

७) मुींबई शहर, नागपूर शहर, पुणे शहर, ठाणे शहर, नवी मुींबई, सोलापूर शहर,

यवतमाळ, बीड, अहमिनगर, कोल्हापूर, ठाणे ग्रामीण व साींगली या १२ दठकाणी केंद्र शासन
व राज्य शासनाच्या अधधपत्याखाली स्वतींत्र अनैनतक मानवी वाहतक
ु प्रनतबींध कक्ष स्थापन
करण्यात आलेले आहे त
८)

लैंधगक

करण्यासींिभाातील

शोर्णाच्या
बाबीींचे

ववळख्यात

समन्वय

अडकलेल्या

करण्याकरीता

मा.अपर

मदहलाींची
मुख्य

सु्का,

सधचव,

अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार सलमतीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

पुनवासन

गह
ह

याींचे

___________

पुणे जिल्ह्यातील गुांिवणी चापेट धरणग्रस्ताची डसवणूि िेल्हयाबाबत
(१७)

७५६६३ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे जजल्ह्यातील गुींजवणी चापे् प्रकल्पातील धरणग्रस्ताींची र्सवणूक केल्याच्या गुन्हयात
लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाने एका व्यक्तीस अ्क केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत व्यक्तीवर गुन्हे नोंिववण्याबाबत
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) चौकशी अधधकारी श्री.सुननल यािव, पोलीस उप अधीक्षक, एसीबी, पुणे याींनी
सरकारतर्े दिलेल्या फर्याािीवरुन १) वप्रतम बाळकहषण साळुींख,े वररषठ ललपीक, पा्बींधारे

ववभाग, पण
ु े, रा.म.ु पो. सींगमनेर, ता भोर, जज. पण
ु े २) भगवान ववठ्ठल आवाळे , खाजगी ासम
रा.मु.पो.भोलावडे, ता. भोर, जज. पण
ु े याींचे ववरुध्ि भारती ववद्यापीठ पोलीस स््े शन, पुणे शहर,

गुन्हा रजजस््र नींबर ०५/२०१७ भ्रष्ाचार प्रनतबींधक अधधननयम १९८८ चे कलम ८, १३(१)(ड)

(i) सह १३ (२) प्रमाणे दि. ०३.०१.२०१७ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आलेला आहे . सिर
गन्
ु हयात आरोपी लोकसेवक वप्रतम साळींु खे याींना दि. ०३.०१.२०१७ रोजी २२.०० वा. अ्क
करुन त्याींची दि.०७.०१.१७ रोजीपयांत पोलीस कस््डी ररमाींड घेण्यात आली असून आरोपी
भगवान आवाळे याींना दि. ०५.०१.२०१७ रोजी १५.१० वा. अ्क करुन त्याींची दि. ०७.०१.२०१७
रोजी पयांत पोलीस कस््डी ररमाींड घेण्यात आलेली आहे .
आरोपी लोकसेवक वप्रतम साळुींखे याींना अधीक्षक अलभयींता व प्रशासक, लाभक्षेत्र ववकास

प्राधधकरण, सोलापरू याींनी दि. ०३.०१.२०१७ रोजी पासन
ू ननलींबबत केलेले आहे .
___________

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रमाई आवास योिनेंतगमत घरिूल मांिूर िरण्यासाठी उमरगा
पाशलिचे सहाय्यि प्रिल्हप अधधिारी याांना लाच घेताना पिडल्हयाबाबत

(१८)

७७६४० (२१-०४-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) उस्मानाबाि जजल्ह्यातील रमाई आवास योजनेंतगात घरकूल मींजूर करुन घेऊन पदहल्या
हप्त्याचा धनािे श िे ण्यासाठी रुपये ३,०००/- लाच स्वीकारताना उमरगा नगरपाललकेचे सहाय्यक

प्रकल्प अधधकारी याींना लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववभागाने पकडल्याची मादहती दिनाींक ९
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीअींती सींबींधधत िोर्ीींववरुध्ि
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) होय,.
रमाई आवास योजनेअींतगात घरकुल मींजूर करून घेऊन पदहल्या हप्त्याचा धनािे श

िे ण्यासाठी ३,०००/- रूपयाींची लाच स्वीकारल्याने उमरगा नगरपाललकेचे सहाय्यक प्रकल्प
अधधकारी श्री.मारूती भािल
ु े याींना दि.६.१.२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली.
(२)

व

(३)

आरोपी

लोकसेवकाींववरूध्ि

दिनाींक

६.१.२०१७

रोजी

लाचलुचपत

प्रनतबींधक

कायद्यातील तरतुिीनुसार पोलीस ठाणे, उमरगा, जज.उस्मानाबाि येथे गु.र.र. . १०/२०१७ िाखल
करण्यात आला आहे. जजल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींनी आलोसे भािल
ु े याींच्या ववरुध्ि

अलभयोग िाखल करण्यास मान्यता दिली असुन त्यानुसार मा.न्यायालयात िोर्ारोप पत्र िाखल

करण्यात आले आहे तसेच जजल्हाधधकारी उस्मानाबाि याींनी आलोसे श्री.भािल
ु े याींना सहायक
प्रकल्प अधधकारी पिावरून कायमस्वरूपी कायामुक्त केले आहे.
___________

वव.स. ३७८ (18)
नागपूर शहरात ज्येष्ट्ठ नागरीिाांवर होणारे हल्हले रोयण्याबाबत
(१९)

७८४०३ (२१-०४-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमुय (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरात गत ५ वर्ाात ३६ ज्येषठ नागरीकाींचा खन
ू , २१२ िरोडे व ४४९ जणाींना
मारहाण झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या िरम्यान ननिशानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात ज्येषठ नागरीकाींवरील हल्ले व खून रोखण्याकरीता त्याींच्या सुरक्षेला
प्राधान्य िे णारा कायिा सन २००७ पासुन अींमलात आणूनही ज्येषठ नागरीकाींववरुध्िच्या
गन्
ु ह्यात कुठलीही घ् झाल्याचे दिसन
ु आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्येषठ नागरीकाींवर होणारे हल्ले व खूनासारख्या घ्ना ्ाळण्याकरीता

शासनाकडुन कोणते कडक कायिे व ननणाय अींमलात आणुन अींमलबजावणी करण्यात येणार
आहे तसेच त्याचे स्वरूप काय आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२०-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
नागपूर शहरात सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत वेगवेगळ्या कारणास्तव २० ज्येषठ

नागररकाींचे खून झालेले आहे त. या कालावधीत एकूण ९५ िरोड्याचे गुन्हे घडले असून ज्येषठ
नागरीकाींना मारहाणीबाबतचे एकूण १८ गन्
ु हे घडले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

मुद्दा र. .१ मध्ये नमूि आकडेवारी पहाता ३६ खन
ु झालेले नसून वेगवेगळ्या कारणास्तव

झालेल्या घ्नेत २० खून झालेले आहे त.
(३)

पोलीस आयक्
ु तालय, नागपरू शहर अींतगात दिनाींक २.१२.२००५ पासन
ू ज्येषठ नागरीक

सहायता कक्ष कायााजन्वत करण्यात आले आहे . तसेच नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयातील

प्रत्येक पोलीस स््े शन मध्ये ज्येषठ नागरीक सहायता कक्ष कायााजन्वत आहे . सद्या नागपूर
शहर पोलीस आयुक्तालयात ज्येषठ नागरीक कक्षात ४७००, ६० वर्े व

६० वर्ाावरील ज्येषठ

नागरीकाींची अधधकहत नोंिणी करण्यात आली आहे व त्याींना सींबींधधत कक्षामार्ात ओळखपत्र
िे ण्यात आले आहे . ज्येषठ नागरीकाींच्या सहायताथा २४ तास िरु ध्वनी र. .०७१२-२५६४३३३

कायाान्वीत करण्यात आला आहे . गुन्हे शाखा व पोलीस स््े शन कक्षामार्ात रोज १०-१२ ज्येषठ
नागरीकाींच्या घरी भे्ी िे ऊन त्याींच्या अडीअडचणीचे ननराकरण केले जात आहे त्याचप्रमाणे
ज्येषठ नागरीकाींच्या वररषठ अधधकारी समावेत

नतमाही बैठकी होऊन चचाासत्र आणण

ननराकरणाबाबत सवा सींबींधधताींना ननिे श जारी करण्यात येत असतात. ज्येषठ नागरीकाींचा र्ोन
येताच कक्षातील अधधकारी व कमाचारी त्याींच्या ननवासस्थानी भे् िे तात.
सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने वेळेवळ
े ी योग्य सूचना िे ण्यात येतात. ज्येषठ नागरीकाींवरील हल्ले

व खुनासारख्या घ्ना ्ाळण्याकरीता पोलीस स््े शन स्तरावर गप्ु त कमाचारी मार्ात तसेच

बब् कमाचारी मार्ात ज्येषठ नागरीकाींना भे्ुन त्याींची समस्या फकीं वा अडचणी जाणुन घेवून
पोलीस स््े शन स्तरावर त्याचे ननवारण करण्यात येते. ज्येषठ नागरीक कक्ष बळक् करण्यात
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आला असून ज्येषठ नागरीकाींच्या सुरक्षेसाठी वेळोवेळी वररषठ पातळीवर िे खील आढावा घेण्यात
येत आहे आणण वेळोवेळी लक्ष वेधण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिा डोंगरगाव (ता.गोंडवपांपरी, जि.चांद्रपूर) येथे सातबारा दे ण्यािररता लाच
मागणाऱ्या तलाययासह एिास अटि िरण्यात आल्हयाबाबत

(२०)

८००१८ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौजा डोंगरगाव (ता.गोंडवपींपरी, जज.चींद्रपूर) येथे जलमनीची र्ेरर्ार करुन सातबारा
िे ण्याकररता रुपये २ हजाराींची लाच मागणा-या तलाठ्यासह एकास दिनाींक १७ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्या सुमारास अ्क करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणत्या कलमान्वये गुन्हा िाखल करुन कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
आलोसे लभमराव खोब्रागडे तलाठी व खाजगी ासम सींजय श्यामराव नामेवार िोघेही
राहणार

गोंडवपींपरी, चींद्रपुर

याींना

लाचेची

मागणी

केल्या

प्रकरणी

भ्रष्ाचार

प्रनतबींधक

कायद्यातील तरति
ु ी प्रमाणे अ्क केली असन
ू गन्
ु हा िाखल करण्यात आलेला आहे .
___________

मुांबईतील २६/११ च्या दहशतवादी हल्हल्हयातील वपडडताांना
नि
ु सानभरपाई दे ण्यात आली नसल्हयाबाबत

(२१)

८००९८ (२१-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरयेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबईतील २६/११ च्या िहशतवािी हल्ल्यातील वपडडताींना ८ वर्े उल्ली तरी नुकसान
भरपाई िे ण्यात आली नसल्याने याबाबतची सद्यमजस्थती व िोन वर्ाापूवी आखण्यात आलेल्या
धोरणाच्या अींमलबजावणीची सद्यमजस्थतीची

मा. उच्च न्यायालयाकडून शासनाला ववचारणा

करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची वस्तुमजस्थती काय आहे तसेच आतापयात फकती वपडडताींना मित
लमळाली आहे व उवाररत वपडडताींना केव्हापयात मित लमळण्याचे शासनास अपेक्षक्षत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) दिनाींक २६.११.२००८ रोजी मब
ुीं ई शहरात ताज हॉ्े ल, ओबेरॉय हॉ्े ल, सी.एस.्ी. रे ल्वे येथे

झालेल्या अनतरे की हल्ल्यात एकूण १७५ व्यक्ती मत
ह पावल्या व २५० व्यक्ती जखमी झाल्या

होत्या. मत
ु े त्याींना मित अनज्ञ
ु ेय नाही
ह १७५ व्यक्तीपैकी ९ व्यक्ती अनतरे की होत्या त्यामळ

तसेच २ मत
ह व्यक्तीची ओळख प्लेली नाही. उवाररत १६४ मत
ह व्यक्तीपैकी ठाणे जजल्हयातील
एका मत
ह व्यक्तीचा वारस तपास लागलेला नाही. उवाररत १६३ मत
ह व्यक्तीींच्या वारसाींना

महाराषर शासनाकडून प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष मित िे ण्यात आली आहे . १०१ मत
ह व्यक्तीींच्या
वारसाींना अींत्यववधी कररता प्रत्येकी रुपये १५ हजार मित िे ण्यात आली आहे. तसेच
महाराषरात व ातर राज्यातील ६२ मत
व्यक्तीींच्या वारसाींना रुपये
ह

२५ हजार प्रमाणे

अींत्यववधी कररता मितीचे वा्प केले आहे. तसेच पींतप्रधान कायाालयाकडून

१६३ मत
ह

व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये २ लक्ष मित करण्यात आली आहे . केंद्रीय गह
ह मींत्रालय,
नवी दिल्ली याचे कडून प्राप्त महाराषरातील व ातर राज्यातील ८१ मत
ह व्यक्तीींच्या वारसाींना

रुपये ३ लक्ष प्रमाणे ननधीचे जजल्हाधधका-यामार्ात वा्प केल्याचे अलभलेखावरुन दिसन
ू येते
तसचे ६ व्यक्तीींच्या वारसाींचे ३ वर्ाासाठी एच.डी. एर्. सी. बँकेत रुपये ३ लक्ष फर्क्स
डडपॉणझ् मध्ये ठे वण्यात आले आहे त. २२ मत
ह पोललस, सुरक्षा रक्षक याींच्या वारसाींना रुपये
२५ लक्ष मित िे ण्यात आली आहे .

सिर िघ
ा नेत २५० व्यक्ती जखमी झाल्या होत्या त्यापैकी ३ व्यक्ती फकरकोळ जखमी
ु ्

होत्या. ३ फकरकोळ जखमी व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये ५ हजार मित िे ण्यात आली. ५ परिे शी
जखमी व्यक्तीींनी मित घेण्यास नकार दिला तसेच १ जखमी आतींकवािी असल्याने मित
िे ण्यात आली नाही. उवाररत २४१ व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये ५० हजार मितीचे वा्प करण्यात
आले आहे.

पींतप्रधान कायाालयाकडून २४१ जखमीींना प्रत्येकी रुपये १ लक्ष ननधीचे वा्प केले

आहे . सिर हल्ल्यात २ व्यक्तीींना कायम अपींगत्व आल्याने केंद्रीय गह
ह मींत्रालयाकडून रुपये ३

लक्ष मित िे ण्यात आली आहे. मित िे ण्याच्या उवाररत प्रकरणात ातर िे शाचे ित
ु ावास व ातर
राज्यातील जजल्हाधधकारी याींच्या कडून प्रस्ताव प्राप्त होताच जजल्हाधधकारी याींच्या मार्ात
प्रस्ताव शासनास सािर करण्यात येतील.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

गडधचरोली जिल्ह्यातील इतर मागासवगीय प्रवगामतील शासिीय
नोि-याांमधील आरक्षण िमी िेल्हयाबाबत
(२२)

८२४९१ (२१-०४-२०१७).

श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली),

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ातर मागासवगीय प्रवगाातील नागररकाींना िे ण्यात

आलेल्या १९ ्क्के

आरक्षणापैकी यवतमाळ, चींद्रपरू व गडधचरोली या जजल्ह्यामध्ये शासकीय नोकऱ्याींमध्ये दिनाींक
१ सप््ें बर, १९९७ पासून ११ ्क्के करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गडधचरोली जजल्ह्यात हे च प्रमाण दिनाींक २५ ऑक््ोंबर, २००२ पासून ६ ्क्के
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, गडधचरोली जजल्ह्यात ातर मागासप्रवगााचे लोकसींख्येंचे प्रमाण ६० ्क्के आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, ातर मागासप्रवगााचे आरक्षण वाढववण्यासाठी शासन स्तरावर कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३)

जणगणनेनुसार

गडधचरोली

जजल्हयाची

अनुसूधचत

जाती

व

अनुसूधचत

जमातीची

लोकसींख्या उपल्ध आहे , ातर मागासवगााची , तसेच ववजाअ,ब,क,ड याींची स्वतींत्र अशी
लोकसींख्येची आकडेवारी उपल्ध नाही.
(४) व (५) अनस
ु धू चत जमातीची लोकसींख्या अधधक असलेल्या म्हणजेच आदिवासी बहुल
जजल्हयाींमध्ये अनस
ु ूधचत जमातीसाठी केवळ सरळसेवेमध्ये ग्-क व ग्-ड च्या पिाींवर
ननयुक्ती

िे ण्यासाठी

महाराषर

राज्य

लोकसेवा

[अनुसूधचत

जाती,

अनुसूधचत

जमाती,

ननरधधसूचीत जमाती (ववमुक्त जाती), भ्क्या जमाती, ववशेर् मागास प्रवगा व ातर मागास
वगा याींच्यासाठी आरक्षण] अधधननयम, २००१ मधील कलम ४ (२) (िोन) स्पष्ीकरण िोन

मधील परीं तुकान्वये वाढीव आरक्षण ववदहत केले असून, कायियातील तरतूिीनुसार गडधचरोली
जजल्हयासाठी २४% आरक्षण ववदहत केले आहे . त्यामागे उद्देश असा होता की, गडधचरोली

जजल्हा हा नक्षलग्रस्त जजल्हा असून, या जजल्हयातील अनुसूधचत जमातीमधील आदिवासी
घ्क या जजल्हयाच्या िग
ा व नक्षलग्रस्ताींचा प्रभाव असलेल्या भागात वास्तव्य करीत आहे त.
ु म
त्याींचेवर नक्षलवािी प्रभाव ्ाकून त्याींना त्याींच्या कारवाईत सामील करुन घेतात. आदिवासी

समाजातील स्थाननक लोकाींना रोजगाराची सींधी उपल्ध करुन दिल्यास ते राज्याच्या मुख्य
प्रवाहात येऊ शकतील. याकररता आदिवासी बहुल जजल्हयामध्ये अनुसूधचत जमातीसाठी वाढीव
आरक्षण ठे वण्याचे शासनाचे धोरण आहे .
एकूण आरक्षण ५२% च्या मयाािेत ठे वण्यासाठी ातर काही मागास प्रवगााचे आरक्षण कमी

केले आहे त्यामध्ये ातर मागासवगीयाींचा सुध्िा समावेश आहे. या घ्काचे साधारणत:
गडधचरोली जजल्हयाच्या ववकलसत भागात वास्तव्य असन
ू , या भागामध्ये नक्षलग्रस्ताींचा उपद्रव
मोठया प्रमाणात नाही. सिर मागास घ्क हे खुल्या प्रवगााकरीता उपल्ध असलेल्या ४८%
पिाींसाठीही स्पधाा करु शकतात.
तसेच

गडधचरोली जजल्हयाकररता ग्-अ व ग्-ब मधील पिाींसाठी सरळसेवेत ातर

मागासवगीयाींकररता १९% आरक्षण कायम आहे .
मागासवगाातील उमेिवाराींसाठी सींधी उपल्ध आहे त.

त्यामुळे त्या सींवगाातील पिाींकररता ातर

___________

वव.स. ३७८ (22)
नाांदरु नािा (जि.नाशशि) येथे असलेल्हया जिल्हहा पररषदे च्या शाळे त शशित
असलेला ववद्यार्थयामचा शाळे च्या बस मधून पडून झालेला मत्ृ यू

(२३)

८२७५६

(२०-०४-२०१७).

श्रीमती

टदवपिा

चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे नाींिरू नाका (जज.नालशक) येथे जजल्हा पररर्िे च्या शाळे तील ववद्याथी शाळे च्या

बसमधन
ू पडून मत
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास
ह झाल्याची घ्ना दिनाींक १० र्ेब्रव
ननिशानास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर अपघातास जबाबिार
असणाऱ्या शाळा प्रशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

डडणवीस

(२१-११-२०१७)

:(१)

दिनाींक

९

र्ेब्रुवारी,

२०१७

रोजी

नालशक

महानगरपाललका क्षेत्रात पींचव्ी येथील खाजगी मान्यताप्राप्त शाळे तील पुवा प्राथलमक वगाातील
ववद्यार्थयााचा (वय वर्े ४) तो प्रवास करीत असलेल्या खाजगी व्हॅनचा िरवाजा अचानक ब्रेक

िाबल्याने उघडला गेल्याने व्हॅनच्या बाहे र पडून त्याचा उपचारािरम्यान हॉजस्प्लमध्ये मत्ह यु
झाल्याचे ननिशानास आले आहे .
(२) होय.
(३) शाळे ने व्हॅनमालक यास सुरक्षा व वाहतुक ननयमाींचे का्े कोर पालन करुन ववद्यार्थयाांना
ने-आण करण्यासाठी परवानगी दिलेली होती.

सिर परवानगीस अनस
ु रुन तसेच आवश्यक त्या

कायिे शीर बाबीींची पुतत
ा ा करुन प्रािे लशक पररवहन अधधकारी, नालशक याींचेकडून शाळे च्या
ववद्यार्थयाांची ने-आण करण्याचे परलम् प्राप्त करण्यात आले होते.

आरोपी वाहनचालकाने हयगयीने व अववचाराने वाहन चालवून ववद्यार्थयााच्या मत्ह युस

कारणीभत
ू झाल्याने त्याचेववरुध्ि उपरोक्त अपघातप्रकरणी आडगाींव पोलीस स््े शन, नालशक
शहर येथे गुन्हा रजजस््र र. माींक ५१/२०१७, भा.िीं .वव. कलम ३०४ अ, २७९, ३३७, ३३८, ४२७ व
मो.वा.का. १८४ नस
ु ार दिनाींक ०९.०२.२०१७ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.

आरोपीस

तात्काळ अ्क करण्यात आली असून आरोपीस मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केला आहे .

आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात दिनाींक ०४.०४.२०१७ रोजी र. .२५/२०१७ अन्वये िोर्ारोपपत्र
िाखल केले असन
ू गन्
ु हा न्यायप्रववष् आहे .
लशक्षण

उपसींचालक,

नालशक

ववभाग

याींनी

शहरातील

सवा

माध्यमाच्या

व

व्यवस्थापनाींच्या शाळाींची बैठक घेऊन पररवहन सलमतीच्या सक्षमतेबाबत तसेच शाळे तील
ववद्यार्थयाांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी तसेच स्वत:च्या मालकीच्या सवा प्रकारच्या वाहनाींची
तपासणी करणेबाबत ननिे श दिलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७८ (23)
वाशी तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) पारडी डाट्यावर ििममाडीची
मागणी िरणाऱ्या शेतिऱ्याांवर िरण्यात आलेला लाठीचािम

(२४)

८५३१९ (०४-०९-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववये-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमय
ु (लातरू शहर), डॉ.सांतोष

टारडे (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(शसल्हलोड), श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) उस्मानाबाि जजल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील पारडी र्ाट्याजवळ शेततळ्याची पाहणी

करण्यासाठी गेलेल्या मा.मख्
ु यमींत्रयाींकडे कजामार्ीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्याींवर दिनाींक १३
मे, २०१७ रोजी लाठीचाजा करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२३-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) एका राजकीय पक्षाचे कायाकते, शेतकऱ्याींना कजामार्ी लमळावी या कारणावरून,
काळे झेंडे िाखवन
ू ननर्ेध करत असताींना पोलीसाींनी त्याींना ता्यात घेतले. याबाबत त्याींच्यावर

पोलीस स््े शन वाशी येथे गु.र.नीं. १०९/२०१७ म.पो.का. कलम १३५ प्रमाणे गुन्हा िाखल
करण्यात आला असन
ू सिर गुन्हा न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्य शासनाने अनत महत्वाच्या व्यक्तीांसाठी हवाई प्रवासािरीता
भाडे तत्वावर हे शलिॉप्टर घेण्याचा घेतलेल्हया ननणमयाबाबत
(२५)

८६२५३ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य शासनाने अनत महत्वाच्या व्यक्तीींसाठी हवाई प्रवासाकरीता भाडे तत्वावर हे ललकॉप््र
घेण्याचा ननणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ऑगस््ा वेस््लॅ ण्ड या कींपनीची हे ललकॉप््र भाडे तत्वावर घेण्यात येणार
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर कींपनीवर सन २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यप
ु ीए सरकारने बींिी
घालण्याची प्रफर. या सुरु केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनत महत्वाच्या व्यक्तीींसाठी हवाई प्रवासाकरीता भाडे तत्वावर हे ललकॉप््र
घेण्याबाबत शासनाने अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७८ (24)
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे , राज्यातील अनतमहत्वाच्या हवाई प्रवासाकरीता भाडयाने हे ललकॉप््र
घेण्याबाबत ननवविा प्रफर. येद्वारे मे. ॲडोनीस एव्हीएशन व ॲलॉफ्् एव्हीएशन या

२

सींस्थाींच्या ९ हे ललकॉप््रची ननवड यािी मींजरू केली असन
ू प्रत्येक वेळी आसन क्षमतेची गरज
ववचारात घेऊन ९ हे ललकॉप््रपैकी आवश्यक व उपल्ध ते हे ललकॉप््र भाडयाने घेण्यात येते.
(३) प्रस्तुत ववर्य हा केंद्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे.

(४) राज्यातील अनतमहत्वाच्या हवाई प्रवासाकरीता भाडयाने हे ललकॉप््र घेण्यासाठी एकूण २
सींस्थाींच्या ९ हे ललकॉप््रची ननवड यािी मींजरू केली असन
ू प्रत्येक वेळी आसन क्षमतेची गरज
ववचारात घेऊन ९ हे ललकॉप््रपैकी आवश्यक ते हे ललकॉप््र भाडयाने घेण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शहरातील प्रत्येि पोलीस ठाण्यात एि स्वतांत्र सायबर सेल स्थापन िरण्याबाबत
(२६)

८७८९७ (०४-०९-२०१७).

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सींघ्ीत गुन्हे गारीचे

प्रमाण वाढवणाऱ्या सायबर र. ाईमला रोखण्यासाठी शहरातील

प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक स्वतींत्र सायबर सेल स्थापन करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणायाचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे व त्याबाबत
शासनाने पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) महाराषर सायबर सुरक्षा प्रकल्प अींतगात सींपूणा
महाराषर राज्यात जजल्हाननहाय/घ्कननहाय

४७ सायबर लॅ ब स्थापन करण्यात आल्या

आहे त.
(२) राज्यातील सायबर गुन्ह्याींचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे जनमानसावर होणारा पररणाम
पाहता राज्य शासन व पोलीस यींत्रणेमध्ये सायबर गन्
ु ह्याींचे सींिभाात अधधक पररणामकारक

सुसुत्रता स्थापन आणण्याकररता व गुन्ह्याींचा शोध घेण्यामध्ये समन्वय आणण्यासाठी मुींबई
येथे महाराषर सायबर हा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे . ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक हे
सिर कक्षाचे प्रमख
ु तसेच ननयींत्रक अधधकारी आहे त. व या कायाालयात सायबर गुन्ह्याींचा

तपास, अन्वेर्ण, त्याबाबतची साींजख्यकी, करावयाच्या उपाययोजना तसेच सींबींधधत ातर
मादहती ा. बाबीींचे कामकाज पादहले जाते.
महाराषर सायबर सुरक्षा प्रकल्प अींतगात सींपूणा

महाराषर राज्यात

४७ सायबर लॅ ब

स्थापन करण्यात आल्या आहे त. या सायबर लॅ ्सना पोलीस ठाणेचा िजाा िे ण्यात आला
आहे . तसेच सिर सायबर लॅ ्समध्ये अत्याधुननक तपास यींत्र,े साधनसामुग्री तसेच ातर
कायाालयीन उपकरणे याींची खरे िी व परु वठा प्रफर. या सरू
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७८ (25)
परतवाडा (जि.अमरावती) तालुक्यात प्रशासनाच्या चि
ु ीच्या िारवाईचा बळी ठरलेले रामापूर
बे.शाळे तील जि.प.शशक्षि याांच्या दोषीांवर िारवाई िरण्याबाबत

(२७)

८८०३६ (०४-०९-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेय (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननममला गाववत
(इगतपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परतवाडा (जज.अमरावती) तालक्
ु यात प्रशासनाच्या चक
ु ीच्या कारवाईचा बळी ठरलेले रामापूर

बे.शाळे तील जज.प.लशक्षक अरुण वा्ाणे याींच्या नातेवाईकाींनी दिनाींक ८ मे, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास प्रशासकीय अधधका-याींच्या ववरोधात सरमपुरा पोललस स््े शनमध्ये लेखी स्वरुपात
तर. ार िाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रशासकीय अधधका-याववरोधात परु ावे सािर करुनही पोललस

त्याींचेवर का कारवाई करीत नाही, असा सवाल अचलपूर तालुक्यातील ५५० लशक्षकाींसह मत
ह क
याींचे नातेवाईक ववचारीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार िोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) परतवाडा (जज.अमरावती) तालुक्यात प्रशासनाच्या
चक
ु ीचा बळी ठरलेले रामापरू बे. शाळे तील जज.प. लशक्षक अरूण वा्ाणे याींच्या नातेवाईकाींनी

दिनाींक ७ मे, २०१७ रोजी ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सलमती, अचलपूर लशक्षणाधधकारी
(प्राथलमक) जज.प. अमरावती व ातर याींच्या ववरोधात पोलीस स््े शन, सरमपूरा येथे लेखी
स्वरूपात तर. ार अजा दिला आहे.
(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) व (४) सिर प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये मत
ह क श्री.अरूण वा्ाणे, सहायक लशक्षक याींचा मत्ह यू
प्रशासकीय अधधकाऱ्याींनी दिलेल्या मानलसक त्रासाने झाला नसून मत
ह कास पुवी पासून

हायपर्ें शन व पॅरालीसीसचा आजार होता, तसेच पो्ाचे आतड्यामध्ये नछद्र पडल्यामुळे त्याींची
प्रकहती खालावत जावून मरण पावल्याचे ननिशानास आले आहे. तसेच प्रशासकीय अधधकाऱ्याींनी

मत
ु ीसींिभाात ननयमानस
ु ार कायावाही केल्याचे दिसन
ू
ह क श्री. अरूण वा्ाणे याींच्या गैरवताणक
आले आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

वपांपरीतील (जि.पण
ु े) किवळे येथील ढवळे पेरोल पांम्पावर िाम िरणा-या िममचा-याांवर १० ते
१२ िणाांच्या टोळक्याने िोयत्याने वार िेल्हयाबाबत

(२८)

८८१४१ (०४-०९-२०१७).

प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम यान (चाांटदवली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ३७८ (26)
(१)

वपींपरीतील

(जज.पुणे) फकवळे येथील ढवळे पेरोल पींम्पावर काम करणा-या कमाचा-याींवर

एका ्ोळक्याने कोयत्याने वार केले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार हल्लेखोराींचा शोध घेऊन त्याींच्यावर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२२-११-२०१७) :(१), (२) व (३) दि.२४/४/२०१७ रोजी श्री लसद्धीववनायक
पेरोलपींपाच्या ऑर्ीसचे शेजारी, मुींबई बँगलोर हायवे पुनावळे , ता.मुळशी, जज.पुणे येथे घडली

आहे . पेरोल पींपवर काम करणारा कमाचारी व ातर चार ासम याींच्यात त्याच दिवशी िप
ु ारी
झालेल्या भाींडणातून घडलेली आहे . सिर घ्नेत पेरोलपींप कमाचाऱ्यास सत्तूरने वार करुन
जजवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला गेला.

सिर घ्नेबाबत जखमीच्या लमत्राने दहींजवडी पोलीस स््े शन येथे दिलेल्या तर. ारीनस
ु ार

गु.र.नीं.१९३/२०१७ भा.िीं .वव. कलम ३०७, ३२३, ५०४, ५०६ व आमा ॲक्् ४/२५ प्रमाणे गुन्हा
िाखल करण्यात आला.

गन्
ु ह्याच्या तपासात चार आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून तीन सत्तरू , कपडे व िोन

िच
ु ाकी वाहने जप्त केली आहे त. गुन्ह्याचा तपास पूणा करुन मा.प्रथम वगा न्यायिीं डाधधकारी

लशवाजीनगर, पुणे याींचे न्यायालयात आरसीसी र. .३९१५/२०१७ अन्वये, दि.१८/७/२०१७ रोजी
िोर्ारोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे येथील येळाडू िोटयातन
ू नोिरी शमळववणा-या आरोग्य सेविाला िामावरुन िमी
िरण्याची धमिी दे ऊन ३ लाय रुपयाची लाच घेतल्हयाबाबत

(२९)

८८६०१ (०४-०९-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाणे येथील खेळाडू कोट्यातन
ू नोकरी लमळववणा-या आरोग्य सेवकाला कामावरुन कमी
करण्याची

धमकी

िे ऊन

३ लाख

रुपयाींची

लाच

घेणा-या

ठाण्याच्या

मदहला

दहवताप

अधधकाऱ्यासह वररषठ ललवपकास लाचलूचपत प्रनतबींध ववभागाने दिनाींक ९ जुन, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास अ्क केल्याचे ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाचलच
ू पत प्रनतबींध ववभागामार्ात या िोन्हीही आरोपीींच्या मालमत्तेची चौकशी
सरु
ु असल्याचेही ननिशानास आले
(३)

आहे , हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार िोर्ीींववरुध्ि कोणती कारवाई

करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७८ (27)
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) व (४) िोन्ही आरोपी लोकसेवकाींच्या घरझडती मध्ये प्राप्त मालमत्ता घेण्यास सिर
लोकसेवक सक्षम असल्याचे प्राथलमक चौकशीत ननषपन्न झाल्याने त्याींच्या मालमत्तेची
चौकशी सरू
ु करण्यात आलेली नाही.

आरोपी लोकसेवक लाच जस्वकारताींना रीं गेहात पकडण्यात आले असल्याने त्याींच्या ववरुध्ि

लाचलुचपत

प्रनतबींधक

काद्ययातील

तरतुिीनुसार

गुन्हा

िाखल

करण्यात

आला

असन
ु

याबाबतचा पुढील तपास सुरू आहे . यालशवाय आरोपी लोकसेवकाींना ननलींबबत करण्यात आले
आहे त.

___________
ववटा (जि.साांगली) येथील सुमारे ३५ यांत्रमागधारिाांची
पाच िोटी रुपयाांची डसवणूि िेल्हयाबाबत

(३०)

८८६४२ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (यानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वव्ा (जज.साींगली) येथील सम
ु ारे ३५ यींत्रमागधारकाींची पाच को्ीींची र्सवणूक केल्याचा
प्रकार माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी वव्ा पोललस ठाणेमध्ये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्यापपयांत याप्रकरणी फकती जणाींना अ्क केली व त्याींचेवर कोणत्या
कलमान्वये कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१)

दि.२६/०२/२०१७ ते दि.१९/०४/२०१७ या कालावधीत

२ आरोपीींनी फर्याािी व ातर ९८ जणाींची सुमारे ३,९३,९१,६१५/- रुपयाींची र्सवणक
ू केली आहे
(२) व (३) होय.

सिर प्रकरणी वी्ा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ११४/२०१७ भा.िीं .वव. कलम ४०६, ४२०,

३४ प्रमाणे दि.२०/०४/२०१७ रोजी ३ आरोपीींववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .

गुन्ह्यात आरोपी अद्याप र्रार असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे . आरोपीस अ्क

करण्यावर गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

ठाणे ग्रामीण पोशलसाांच्या शभवांडी तालुिा पोलीस ठाण्यातील
हवालदाराने लाच घेतल्हयाचे प्रिरण

(३१)

८८७०१

(मुांबादे वी) :

(०४-०९-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

वव.स. ३७८ (28)
(१)

ठाणे ग्रामीण पोललसाींच्या लभवींडी तालुका पोलीस ठाण्यात कायारत असलेल्या हवालिार

शलशकाींत पा्ील याींच्या ववरोधात लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा िाखल करण्यात आला असल्याचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सिर हवालिारावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) होय,
आरोपी लोकसेवक शलशकाींत पा्ील, हवालिार, लभवींडी तालक
ु ा, पोलीस स््े शन, जजल्हा-

ठाणे ग्रामीण, याींनी तर. ारिार याींना मित करण्यासाठी लाच जस्वकारण्याची ननषपन्न झाल्याने

त्याींच्या ववरुध्ि भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायद्यातील तरतुदिनुसार दिनाींक ०३ मे, २०१७ रोजी
गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे . आलोसे पा्ील याींना शासन सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात
आले आहे.

___________
बनावट एटीएम िाडमने एटीएम मशीनमधन
ू रक्िम िाढल्हयाबाबत

(३२)

८८७०५ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर मध्यवती पोलीस स््े शनच्या हद्दीत अॅक्सीस बॅंकेच्या ए्ीएम मशीनमधून

बनाव् ए्ीएम काडााच्या सहायाने ४०,००० रू. ची रक्कम श्री राहूल अ्ाींगळे याींच्या खात्यातून
काढल्याची घ्ना दिनाींक २४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननिशानास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त र्सवणुकीबाबत तपास लावून गुन्हे गारास अ्क करण्यास पोलीस
यींत्रणेस अद्याप यश आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास अशा प्रकारच्या अनेक घ्ना राज्यभर अनेक बॅंकाींच्या ए्ीएम मधन
ू घडत
असताींना त्या घ्नाींच्याही तपासात पोलीस यींत्रणेस पूणप
ा णे अपयश आलेले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास, मा.पींतप्रधान महोिय याींच्या कॅशलेस ाींडडया या सींकल्पनेस, अववश्वसनीय

ठरववणाऱ्या

या

गुन्हे गारीच्या

प्रकाराींना

आळा

घालण्याकरीता

शासनस्तरावरून

कोणती

उपाययोजनात्मक कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) सिरची घ्ना दि.३१.०३.२०१७ रोजी घडलेली
असल्याबाबत फर्याािी श्री.राहुल मोहनराव अडाींगळे याींनी दि.०६.०४.२०१७ रोजी तर. ार अजा
दिल्याने सिरबाबत मध्यवती पोलीस ठाणे, उल्हासनगर येथे दि.२१.०४.२०१७ रोजी गुन्हा नोंि
र. . २०/२०१७ कलम ६६ (सी), ६६ (डी) आय.्ी. ॲक्् अन्वये िाखल करण्यात आला आहे .

वव.स. ३७८ (29)
(२) सिर गुन्ह्याचा तपास चालू असून गुन्हयातील अज्ञात ासमाने प्ना, बबहार राज्य येथील
ए. ्ी. एम. मधून डमी काडा वापरून सिरची रक्कम काढल्याचे तपासात ननषपन्न झाले असून
त्या अज्ञात ासमाचा पोलीसाींकडून शोध घेण्यात येत आहे.

(३) अशा प्रकारचे राज्यामध्ये एकूण २१ गन्
ु हे नोंि आहे त. त्यातील ५ गन्
ु हे उघडकीस आले

असून २० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . उवाररत गुन्हयाींचा तपास पोलीस करीत
आहे त.

(४) राज्यात वाढलेल्या सायबर गुन्ह्याींना आळा बसववण्याकररता महाराषर सायबर सुरक्षा

प्रकल्प राबववण्यात येत असन
ू राज्यात होणा-या सायबर गन्
ु ह्याींच्या तपासावर िे खरे ख करणे
याकरीता ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक, महाराषर सायबर याींचे ननयींत्रणाखाली स्वतींत्र यींत्रणा
ननमााण करण्यात आली आहे.सिर प्रकल्पाींतगात पुढील पाच वर्ाांमध्ये राज्य पोलीस यींत्रणा

सायबर गुन्ह्याींची उकल करण्याकररता सुसज्ज करण्यात येत आहे . सिर प्रकल्पाींतगात

राज्यातील सवा जजल्हे व पोलीस आयुक्तालयाींमध्ये लमळून ४७ सायबर लॅ ब सुरू करण्यात
आल्या आहे त. सिर सायबर लॅ बना सायबर पोलीस ठाणे म्हणन
ू घोवर्त करण्यात आले
असून

पोलीस ठाणे कायाजन्वत करणे व त्या पोलीस ठाणे येथे मनुषयबळ पुरववण्याचे काम

चालू आहे. तसेच सायबर लॅ ब पोलीस ठाणे याींना तपासाकररता आधुननक यींत्रसामुग्री
(सॅाफ््वेअर व हाडावअ
े र) पुरववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शभवांडी (जि.ठाणे) येथील तहशसल िायामलयातील पुरवठा ननररक्षण
अधधिाऱ्यास लाच स्वीिारताना पिडल्हयाबाबत

(३३)

८८७४७ (०७-०७-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

(१) लभवींडी (जज.ठाणे) येथील तहलसल

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

कायाालयात नवीन लशधापबत्रका काढण्यासाठी रूपये १२

हजाराची लाच जस्वकारताना पुरवठा ननररक्षण अधधकारीसह चार व्यक्तीींना लाचलूचपत प्रनतबींध
ववभागाने दिनाींक ०९ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास पकडल्याचे ननिशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच उक्त प्रकरणात ग्रामीण पुरवठा कायाालयातील नतघा अधधकाऱ्याींसह एका िलालसही
लाचलूचपत प्रनतबींध ववभागाने अ्क केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-०७-२०१७) :(१) व (२) लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने लभवींडी

तहलसल कायाालयातील पुरवठा ननरीक्षण अधधकारी,पुरवठा अव्वल कारकुन व ललवपक अशा

तीन लोकसेवकाींना दि.०८/०६/२०१७ रोजी लाच स्वीकारताना रीं गेहात पकडले आहे . तथावप, या
प्रकरणी कोणत्याही िलालास अ्क केलेली नाही.

वव.स. ३७८ (30)
(३) व (४) सिर प्रकरणात तीनही आरोपी लोकसेवकाींववरूद्ध लाचलच
ु पत प्रनतबींधक कायद्यातील
कलमान्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला असून त्याींना अ्क करण्यात आली आहे.तसेच सिर
लोकसेवकाींना ननलींबबत करण्यात आले आहे
___________

नाशशि ववमानतळावरून प्रवाशी ववमानसेवा सुरु िरण्याबाबत
(३४)

८९१७१ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

(१) नालशक ववमानतळाची माहे माचा, २०१४ पासन
ू

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

सस
ु ज्ज ामारत तयार असन
ू ही माहे जन
ू

२०१७ पयांत सिर ववमानतळावरून प्रवाशी ववमानसेवा सुरु झालेली नाही , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राषरीय ववमान वाहतूक धोरणातील ररजनल कनेक््ीजव्ह्ी जस्कम

मध्ये

नालशकचा समावेश असूनही सिर ववमानतळावरून प्रवाशी ववमानसेवा सुरु न करण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, सिर ववमानतळावरून प्रवाशी वाहतक
सेवा सरु
करण्यासाठी शासनाने
ू
ु
अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) केंद्र शासनाच्या राषरीय ववमान वाहतक
ू
धोरणाींतगात राबववण्यात येत असलेल्या Regional Connectivity Scheme (RCS) या
योजनेंतगात महाराषरात नालशक-ओझर येथील ववमानतळाचा समावेश आहे . या योजनेंतगात
राज्य शासनाकडून ववमानतळाींना ववववध सोयी-सवलती पुरववण्यात येणार आहे त. एचएएल,
नालशक याींचेकडे ववमान उड्डाणसाठी आवश्यक असलेल्या सवा ताींबत्रक मान्यता आहे त. तसेच

ववमानतळाची ामारतही सस
ु ज्ज आहे . सद्यजस्थतीत ववमानतळाची सस
ु ज्ज ामारत राज्य
शासनाकडून एचएएल, नालशक याींचेकडे हस्ताींतरीत करण्यासाठी भाडेकरार करण्याची कायावाही

सुरु असन
सिर ववमानतळावरून प्रवासी ववमान वाहतूक सेवा सुरु करण्याचे ननयोजन
ू
करण्यात येत आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाांदगाव (जि. नाशशि) तालुक्यातील नवीन शतीच्या शेतिशमनी
यरे दी ववक्रीत झालेला गैरव्यवहार

(३५)

८९३७४ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती सीमाताई टहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींिगाव (जज.नालशक) तालक्
ु यातील नवीन शतीच्या शेतजलमनी खरे िी ववर. ीत अपर
जजल्हाधधकारी याींच्याकडूनच कायिे लशर तरतुिीींचा भींग झाल्याने अपर जजल्हाधधकारी याींच्यावर

लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून दिनाींक ११ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास कारवाई
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३७८ (31)
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून िोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२८-११-२०१७) :(१), (२) व (३) नाींिगाींव तालुक्यातील नवीन शतीच्या

शेतजलमनी खरे िी ववर. ीत अपर जजल्हाधधकारी याींच्यावर लाचलच
ु पत ववभागाने दिनाींक ११
एवप्रल २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास कारवाई केली नसन
ू सन २०१५ मध्ये जलमनीचा व्यवहार
ननयमीत करुन िे ण्यासाठी तत्कालीन अपर जजल्हाधधकारी याींनी खाजगी ासमाच्या मध्यस्तीने

लाच जस्वकारण्याचे मान्य केल्याने भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायिा १९८८ च्या तरतुिी नुसार
त्याींच्यावर गुन्हा िाखल केला असून दिनाींक ०६.०८.२०१५ रोजी त्याींना अ्क करण्यात आली
आहे . सिर प्रकरणाची तपास पण
ु ा झाला असून दिनाींक १०.०१.१७ रोजी मा. न्यायालयात
िोर्ारोप पत्र िाखल करण्यात आले आहे .
___________

मीरा भाईंदर शहरासाठी स्वतांत्र पोलीस आयक्
ु तालय व ठाणे जिल्ह्यातील
टदवा (स्टे शन) शहरािररता नवीन पोलीस ठाणे ननमामण िरण्याबाबत

(३६) ९०००७ (०४-०९-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :

(१) मीरा

स्वतींत्र

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :भाईंिर

शहरासाठी

पोलीस

आयक्
ु तालय

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स्थापन

करण्याची

घोर्णा

मा.मुख्यमींत्रयाींनी दिनाींक १४ जून, २०१७ रोजी केली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ठाणे जजल्ह्यातील दिवा (स््े शन) शहराकररता नवीन पोलीस ठाणे तयार करण्याची
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून मागील िोन वर्ाांपासून होत आहे , हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, मीरा- भाईंिर पोलीस आयक्
ु तालय व दिवा पोलीस स्थानकाची ननलमाती
करण्याबाबत शासनाने अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-११-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) मीरा-भाईंिर पोलीस आयुक्तालय ननमााण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक

महाराषर राज्य, मींब
ु ई याींनी शासनास सािर केला आहे . सिर प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या
मान्यतेस्तव सािर करण्यात आला आहे .

राज्य पोलीस िलामधील पिननलमातीच्या िस
ु ऱ्या ्प्प्याचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक,

महाराषर राज्य, मुींबई याींनी शासनास सािर केला आहे . सिर पिननलमातीच्या िस
ु ऱ्या
्प्प्यामध्ये पोलीस आयक्
ु त, ठाणे शहर याींच्या आस्थापनेवर दिवा पोलीस ठाणे ननमााण

करण्याची बाब प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. सिर प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मान्यतेस्तव
सािर करण्यात आला असता त्यावर ववत्त ववभागाने त्याींच्या दिनाींक २५.०५.२०१७ च्या शासन
ननणायानुसार पोलीस िलाचा आकहतीबींध ननजश्चत करुन प्रस्ताव र्ेरसािर करावा असे अलभप्राय
दिले आहे त. त्यानुसार पुढील कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७८ (32)
मांद्रप
ु (ता.दक्षक्षण सोलापूर) येथील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेमधधल
हे अर ॲन्हड जस्िन िेअर या व्यवसाय अभ्यासक्रमाबाबत

(३७)

९०१४७ (०४-०९-२०१७).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

िौशल्हय वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, मींद्रप
ु (ता. िक्षक्षण सोलापूर) या सींस्थेमध्ये हे अर ॲन्ड जस्कन
केअर हा सरु
ु असलेला व्यवसाय अ्यासर. म बींि करण्यात येऊ नये यासाठी स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ जून २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.कौशल्य ववकास मींत्री, याींना
ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींस्थेमधील उक्त अ्यासर. म बींि करण्यात येऊ नये यासाठी कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१७-१०-२०१७) :(१) औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, मींद्रप
ू येथील

बेलसक कॉस्मे्ॉलॉजी (जन
ु े नाव हे अर ॲण्ड स्कीन केअर) हा सुरू असलेला व्यवसाय
अ्यासर. म बींि करण्यात येऊ नये याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे
नाही. तथावप,

दि.

१५/६/२०१७

रोजी

मा.लोकप्रनतननधीींनी

सािर

ननवेिन प्राप्त झालेले

केलेल्या

ननवेिनामध्ये

औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, सोलापूर (मुलीींची) येथील हे अर अॅण्ड स्कीन केअर हा सुरू
असलेला व्यवसाय अ्यासर. म बींि न करता औद्योधगक प्रलशक्षण सींस्था, मींद्रप
ु , ता.िक्षक्षण

सोलापूर येथील अ्यासर. म सोलापूर येथील औद्योधगक प्रलशक्षण, सींस्था, सोलापूर (मुलीींची)
येथे वगा करून प्रवेश प्रफर. या सरू
ु करणेबाबत अथवा सोलापरू येथील औद्योधगक प्रलशक्षण
सींस्था, सोलापूर

(मुलीींची) येथे तात्काळ पि मींजूर करून सिर अ्यासर. म ननयलमत

करणेबाबत ववनींती केलेली आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर ववमानतळािवळ सम
ु ारे ६०० एिर िमीन रामदे व बाबा याांच्या
पतांिली डुड पािमसाठी नाममात्र किां मतीला टदल्हयाबाबत

(३८)

९०९७६ (१८-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश डातपेिर (चें बूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.अननल िदम (ननडाड),
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ियप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) योगगुरु रामिे व बाबा याींच्या पतींजली आयुवेि कींपनीला र्ूड पाका उभारण्यासाठी राज्य
शासनाने नागपूर ववमानतळाजवळ सम
ु ारे ६०० एकर जमीन सवलतीच्या िराने दिली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यासींिभाात

जमीन

हस्ताींतरण

प्रफर. येत

मा.मुख्यमींत्री याींनी हस्तक्षेप केला, हे ही खरे आहे काय,

सींशयास्पि

व्यवहार

झाल्याने

वव.स. ३७८ (33)
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२०-१०-२०१७) :(१) पतींजली उद्योग समुहाला सेझ (ववशेर् आधथाक क्षेत्र)
मध्ये १०६.११ एकर तर सेझ बाहेरील क्षेत्रामध्ये २३४.१५ एकर अशी एकूण ३४०.२६ एकर जागा
िे ण्यात आली आहे . ववशेर् आधथाक क्षेत्रातील ववकलसत भख
ू ींड हे महाराषर ववमानतळ ववकास

कींपनीच्या बोडााने मींजूर केलेल्या ननयोजजत िराने िे ण्यात येतात. त्यानुसार, पतींजली उद्योग
समूहाला सेझ मधील भूखींड िे ण्यात आलेला आहे . सेझ बाहे रील क्षेत्रातील भूखींड हे ई-ननवविा

पध्ितीने िे ण्यात येतात. त्यानुसार जून, २०१६ मध्ये ई-ननवविा काढण्यात आली. मात्र २ वेळा
ननवविा

काढूनही

अपेक्षक्षत

प्रनतसाि

लमळाला

नाही.

त्यामळ
ु े

नतसऱ्यावेळी

आलेल्या

प्रनतसािानस
ु ार पतींजली उद्योग समह
ु ाला सिरहू भख
ू ींड ववतरीत करण्यात आला.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे मािी नगरसेवि नामदे वराव भुइटे याांच्या युनाबाबत
(३९)

९१२७७ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे माजी नगरसेवक नामिे वराव भुा्े याींचा त्याींचे लमत्र राजेंद्र
ित्तात्रय लभींगे याींनी व त्याींच्या सहका-याींनी लमळुन खून केला असल्याचे माहे एवप्रल २०१७
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय ,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, त्यानुसार शासनाने

िोर्ीींवर कोणती

कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
सिर प्रकरणी ५ आरोपीींववरुध्ि लमरज ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ९०/२०१७

भा.िीं .वव. कलम ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९, प्रमाणे गुन्हा िाखल आहे . सिर गुन्ह्याच्या
तपासात

आरोपीींववरुध्ि

सबळ

पुरावा

लमळाल्याने

गुन्हयात

५

आरोपीींना

अ्क

करुन

त्याींच्याववरुध्ि न्यायालयात िोर्ारोपपत्र पाठववण्यात आले आहे. सिरचा ख्ला न्यायप्रववषठ
आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________

वव.स. ३७८ (34)
राज्यातील पोलीस पाटीलाांच्या मागण्याांबाबत
(४०)

९१५४० (०४-०९-२०१७).

िडेगाव),

डॉ.शशशिाांत

येडि
े र

श्री.अननल बाबर (यानापूर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

(शसांदयेड

रािा),

श्रीमती

ननममला

गाववत

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्हनर), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इगतपरू ी),
सन्माननीय

(१) राज्यातील पोलीस पा्ीलाींच्या ववववध मागण्याींचे ननवेिन महाराषर राज्य पोलीस पा्ील
असोलसएशन, महाराषर राज्य याींनी माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री,
महाराषर राज्य याींना दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेिनात कोणकोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहे त,
(३) असल्यास, या मागण्याींसिभाात शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय
आहे व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२७-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सिर ननवेिनात खालीलप्रमाणे मागण्या करण्याींत आलेल्या आहे त

:-

(१) महाराषर ग्राम पोललस पा्ील अधधननयम, १९६७ मध्ये सुधारणा
(२) पोललस पा्ील पि हे एका ववभागाशी सींलग्न ठे वणे
(३) िरमहा १०,०००/- रुपये मानधन करणे
(४) वयोमयाािेत ६० वर्े वरुन ७० वर्े वाढ करणे
(५) वैद्यकीय सेवा १०० ्क्के लागू करणे

(६) कायामुक्त पोलीस पा्लाींना िरमहा रु.३०००/-पेन्शन िे णे
(७) गाींवपातळीवर मींजूर कायाालयाची पुतत
ा ा करणे

(८) नक्षलवािी जजल्हयात काम करणाऱ्या पोलीस पा्लाींना सरकारी कमाचाऱ्याींप्रमाणे
लाभ िे णे
(९) राज्यपाल पुरस्कार िे णे

(१०) राज्यपाल पुरस्काराची रक्कम रु.२५,०००/- करणे

(३) पोलीस पा्ील, कोतवाल, अींगणवाडी सेववका ा. मानसेवी कमाचाऱ्याींना सामाजजक सुरक्षा
प्रिान करण्याकरीता अपर मख्
ु य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली दिनाींक १८.०३.२०१७

च्या शासन ननणायान्वये एक अ्यासग् नेमण्याींत आला आहे . सिर अ्यासग्ाच्या
लशर्ारशी शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पोलीस पा्लाींच्या मानधन व अन्य सोयीसवलतीींबाबत
गह
ह ववभागाकडून पुढील कायावाही करण्याींत येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४१)

___________

अिोला येथील न्हयू तापडडया नगरमध्ये जिल्हहा पोशलस अधधक्षिाांच्या ववशेष
पथिाने छापा मारून तीन बडया सट्टा माकडयाांना अटि िेल्हयाबाबत

९१८६६ (०४-०९-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतमिापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ३७८ (35)
(१) अकोला येथील न्यू तापडडया नगरमध्ये जजल्हा पोललस अधधक्षकाींच्या ववशेर् पथकाने छापा
मारून तीन बड्या सट्टा माफर्याींना अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींच्याकडून फकती मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे ,
(३)

असल्यास, त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर छाप्यामध्ये आरोपीींकडून फर. के् सट्टा चालववण्यासाठीचे साहीत्य, वेगवेगळ्या कींपनीचे
१५ मोबाईल एकूण फकीं मत २,३५,१००/- रू चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
(३)

सिर

प्रकरणी

तीन

आरोपीींववरूद्ध

पोलीस

स््े शन

लसव्हील

लाईन,

अकोला

येथे

अप.र. .२२४/१७ कलम ४, ५ महाराषर जुगार ॲक्् अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .
गुन्हा तपासावर आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यात जिांती व िेऊर या दोन टठिाणी
नवीन पोलीस ठाणे सरु
ु िरण्याबाबत

(४२)

९१९६७ (०४-०९-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा तालुक्यात (जज.सोलापूर) जजींती व जेऊर या िोन दठकाणी नवीन पोलीस
स््े शनसाठी खाजगी जागा बक्षक्षसपत्राव्िारे शासनाला दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असतानाही िोन्ही दठकाणी अद्याप पोलीस स्थानक मींजरू करण्यात
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर पोलीस स्थानके सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२३-११-२०१७) :(१) करमाळा तालुक्यातील जेऊर पोलीस ठाण्यासाठी
खाजगी जागा बक्षक्षसपत्राव्िारे शासनाला दिली आहे परीं तू जजींती पोलीस ठाण्याकरीता खाजगी
जागा बक्षक्षसपत्राव्िारे शासनाला अद्यापपयांत दिलेली नाही.

(२) व (३) पोलीस अधीक्षक सोलापरू (ग्रामीण) याींच्या आस्थापनेवरील पोलीस ठाणे करमाळा

अींतगात िरु क्षेत्र जेऊर व िरु क्षेत्र जजींतीचे पोलीस ठाण्यामध्ये रुपाींतर करणेबाबतचे प्रस्ताव
कायावाहीधीन आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३७८ (36)
चाळीसगाव (जि.िळगाव) शहरातील प्रमुय चौिाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत.
(४३)

९२४५२ (०४-०९-२०१७).

श्री.उन्हमेश पाटील (चाळीसगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चाळीसगाव (जज.जळगाव) शहरातील प्रमुख चौकाींमध्ये वाढत असलेली विा ळ व गुन्हे गारीचे
प्रमाण पाहता सीसी्ीव्ही कॅमेरे लावणे आवश्यक असून यासाठी पोलीस प्रशासनाच्या

पुढाकाराने वर्ाभरापव
ू ी सव्हे करण्यात आला होता परीं तु त्यादठकाणी एकही कॅमेरा बसववण्यात
आलेला नाही, हे

खरे आहे काय

(२) असल्यास, या कामासाठी जजल्हा ननयोजन मींडळाकडे ननधीसाठी प्रस्ताव िाखल करण्यात
आल्याची बाब दिनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशानास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रस्तावास मींजुरी िे ऊन चाळीसगाव शहरातील गुन्हे गारी प्रवत्ह तीला आळा
घालण्यासाठी शासनाकडून सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२३-११-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
जजल्हाधधकारी

तथा

सिस्य

सधचव,

जजल्हा

ननयोजन

सलमती,

जळगाव

याींना

दि.१८.५.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये जळगाव जजल्ह्यातील चाळीसगाव शहरासह िहा तालुक्याींच्या
दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे .

(३) व (४) मा.पालकमींत्री याींनी जजल्ह्यातील १२ तालुक्यात सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यासाठी
प्रत्येकी रु.१५ लाख याप्रमाणे ननधी उपल्ध करुन िे ण्याबाबत व त्यानस
ु ार सिर सीसी्ीव्ही
कॅमेरे बसववण्याबाबतचा प्रस्ताव सािर करण्याबाबत सुचना दिलेल्या आहे त. त्यानस
ु ार सिर
सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याच्या दठकाणाींचा सवे, कॅमेऱ्याींची सींख्या व त्यासाठी आवश्यक ननधी
या मादहतीसह सववस्तर प्रस्ताव तयार करण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
___________

ऑनलाइन व्यवहारामळ
ु े सवमसामान्हय नागरीिाांस, शेति-याांस त्रास होत असल्हयाबाबत.
(४४)

९२८४५ (०४-०९-२०१७).

श्री.डी.एस.अटहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण) :
करतील काय :(१)

िे शात

कॅशलेस

ाींडडयाच्या

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

माध्यमातून

सवा

व्यवहार

ऑनलाान

करण्यासाठी

मा.पींतप्रधानाींनी आवाहन केले असून या ऑनलाान व्यवहाराचा सवासामान्य नागरीकाींस,

शेतक-याींस र््का बसत असन
ू नालशक जजल्ह्यातील एका शेतक-याींचे जमीन ववर. ीचे २२ लाख
७५ हजार रुपये बँक खात्यातून गहाळ झाले असल्याचे दिनाींक २७ एवप्रल, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३७८ (37)
(२)

असल्यास,

सिर

शेतक-याने

ाींदिरानगर

पोललस

ठाण्यात

सींशयीताींच्या

ववरोधात

र्सवणूकीचा गुन्हा िाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरील ऑनलाान प्रफर. या ही सवासामान्य जनतेला व मुख्यत: शेतक-याींसाठी
धोकािायक असन
ू त्याींना त्याींचे पैसे परत लमळववण्यासाठी कामधींिा सोडून हालअपेष्ाींना
सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, सिर शेतक-याच्या जमीन ववर. ीची रक्कम परत लमळण्याबाबत

तसेच

ऑनलाानद्वारे बँक खात्यातून पैसे पळववणा-या ्ोळीवर ननबांध आणण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करणार आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) व (२) नालशक येथील शेतकरी जयलसींग लक्ष्मण
ढे मसे, रा. पाथडीगाींव, गौळाणेरोड नालशक याींनी

स्वत: कुठल्याही प्रकारे आनलाईन व्यवहार

केलेला नसन
ू त्याींचे रू. ५०,८०,२७४/- आयसीआय बॅंकेत जमा असताना दिनाींक १०.१२.२०१६ ते

दि. १०.०४.२०१७ या कालावधीत श्री. ढे मसे याींच्या खात्यावरील रू. २२,७४,०९०/- आरोपीताींनी
ऑनलाईन पध्ितीने स्वत: चे खात्यावर रान्सर्र करून र्सवणूक केली आहे . पोलीस
आयुक्तालय नालसक शहर कडील ाींिीरानगर पोलीस स््े शन

येथे गु. र. नीं. ९९/२०१७

भािीं ववक ४२०,३४, मादहती तींत्रज्ञान अधधननयम कलम ६६(क),६६ (ड) प्रमाणे दि. २४.०४.२०१७
रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.

(३) व (४) सायबर सेलच्या मितीने बारकाईने तपास करून त्यातील आरोपी अवधेशकुमार
लसींग, राज्य बबहार, अतानु अननलचींद्र चर. वती, राज्य आसाम, व्यास गुलाब यािव, राज्य
बबहार यातील आरोपी र. . २ व ३

याींना अ्क करण्यात आली असून सवा आरोपीींची बॅंक

खाती लसल करण्यात आली आहे त. तसेच त्याींचक
े डून रू. ३,५८,९४५/- ातकी रक्कम हस्तगत
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्री मठ सांस्थाांन (ता.वेंगुलाम, जि.शसांधुदग
ु )म येथील ववश्वस्ताांनी
िेलेल्हया ननयमबा्य िारभाराबाबत

(४५)

९२८९६ (०४-०९-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्री मठ सींस्थाींन (ता.वेंगल
ु ाा, जज.लसींधुिग
ु )ा येथील ववश्वस्ताींनी सन २००७ ते आजतागायत
केलेल्या ननयमबाह्य कारभाराची चौकशी करून िोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागणी दिनाींक २७
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी ननवेिनाद्वारे सींस्थानाच्या सिस्याींनी मा.मुख्यमींत्री,

महाराषर राज्य, मा.राज्यमींत्री ववधी व न्याय आणण धमाािाय आयुक्त, महाराषर राज्य
याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३७८ (38)

(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने सींस्थानाच्या कारभाराची चौकशी केली
आहे काय,
(३) असल्यास, सिर चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे व तद्नस
ु ार ननयमबाह्य कारभार
करणाऱ्या सिरहू सींस्थानाच्या ववश्वस्ताींवर शासनाकडून अद्यापपयांत कोणती
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,

कारवाई केली

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२५-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर प्रकरणी श्री मठ सींस्थान, िाभोली, ता.वेंगुलाा, जज.लसींधुिग
ु ा या सींस्थानच्या सिस्याींनी,
सींस्थानच्या ववश्वस्ताींनी केलेल्या ननयमबाह्य कारभाराबाबत, सहायक धमाािाय आयुक्त,

लसींधुिग
ु ा याींच्या कायाालयात चौकशी चालू असून सिर ननरीक्षक चौकशी कामी दि.१८.०८.२०१७
रोजी तर. ारिार व ववश्वस्त याींना कायाालयात उपजस्थत राहण्याबाबत सच
ू ना करण्यात आलेली

होती. तद्नुर्ींगाने ववश्वस्ताींनी उपजस्थत राहून तर. ार अजााच्या प्रतीची मागणी करुन आपले
म्हणणे पुढील तारखेस िे ण्याबाबत केलेल्या ववनींतीनुसार सिर तर. ार अजााची पुढील चौकशी
दि. २८.०९.२०१७ रोजी होणार आहे.

(३) धमाािाय आयक्
ु त, लसींधि
ु ग
ु ा कायाालय येथे ननरीक्षक चौकशी चालू असन
ू चौकशी लवकरात
लवकर पूणा करुन प्राप्त चौकशी अहवालावर आवश्यक ती कायावाही करण्याची तजवीज ठे वली
आहे .
(४)

ननरीक्षक

चौकशी

प्रकरणामध्ये

सींबींधधत

पक्षकाराींना

चौकशीसाठी

दि.२८.०९.२०१७ दिली असून प्रकरण ननरीक्षक चौकशीसाठी प्रलींबबत आहे .

पुढील

तारीख

___________

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे चांद्रभागा नदीच्या पववत्र किना-याचा
वापर दारु वपण्यासाठी होत असल्हयाबाबत

(४६)

९३३७३ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथील चींद्रभागा निीच्या पववत्र फकना-याचा वापर िारु वपण्यासाठी
होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, येथे िररोज रात्री फकना-यावर दठकदठकाणी िारु पीत ग्ाग्ाने बसलेल्या
तरुणाींना पाहून वारक-यात तीव्र सींताप व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन सिर दठकाणी िारु वपणा-याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३७८ (39)
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.

चींद्रभागा निीचा फकनाऱ्यावर ववप्रघा् ते नवीन पूल िरम्यान २ पोलीस कमाचारी नेहमी

पेरोललींगसाठी नेमलेले असतात. त्याींना निीच्या फकनारी कोणीही िारु वपत असल्याचे आढळून
आलेले नाही.

तसेच, चींद्रभागा निीच्या फकनारी पेरोललींग कररता जास्त पोलीस नेमण्याबाबत व

निीच्या फकनारी कोणीही िारु वपल्याचे आढळून आल्यास त्याींचेवर गन्
ु हा िाखल करुन
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्याबाबत पोलीस ननरीक्षक, पींढरपूर याींना सुचना िे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(४) ववलींब झालेला नाही.

(४७)

___________

चांद्रपूर (जि.चांद्रपूर) येथे डॉक्टर भावडाांनी एिा मनोरूग्णाला िबर मारहाण िेल्हयाबाबत
९३३७४ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर शहरात कारच्या काचा र्ोडल्याच्या कारणावरून डॉक््र भावडाींनी एका मनोरूग्णाला
हॉकी जस््कने जबर मारहाण केल्या प्रकरणी

रामनगर पोललस ठाण्यात दिनाींक १७ जन
ु ,

२०१७ रोजी वा त्या सुमारास तर. ार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सिर डॉक््र भावडाींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२४-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सिर प्रकरणी फर्याािीचे वडीलाींना(मानलसक रूग्ण) िोन डॉक््राींनी पायावर व
डोक्यावर मारून जखमी केले अशी माहीती फर्याािीींना लमळाल्यावरून फर्याािीचे तोंडी
तर. ारीवरून पोलीस स््े शन रामनगर येथे नोंि स््े . डा. सा. ना. र. माींक ६५/१७, दिनाींक
१६.६.२०१७ रोजी घेण्यात आली.
सिर प्रकरणी तर. ारिार याींनी जखमीला मारपी् होताना पाहीलेले नाही तसेच तर. ारिार
याींनी दिनाींक ३.७.२०१७ रोजी शपथपत्राद्वारे स्पष् केले की, दिनाींक २४.४.२०१७ रोजी जखमी
याींना वेडप
े णाचा झ्का आल्याने ते घराच्या बाहे र पडले. जखमीस िोन डॉक््राींनी मारल्याचे
तर. ारिाराींना काही लोकाींनी साींधगतले होते. तथावप जखमीला डॉक््राींनी मारताना कोणीही
पाहीले नाही. तर. ार ही गैरसमजत
ु ीनी दिली होती. सिरच्या तर. ार अजाावर आता कोणतीही
कायावाही करायची नाही असे स्पष् साींधगतले आहे .

सबब, जखमीस झालेल्या जखमा या पागलपणात रोडवरील िगडावर पडल्याने झाल्या
असाव्यात असे चौकशीत ननषपन्न झाल्याने चौकशीचे सींपण
ु ा कागिपत्रे पोलीस स््े शन
अलभलेखावर िप्तरी िाखल करून भववषयात डॉक््राींववरूद्ध तर. ार प्राप्त झाल्यास डॉक््राींववरूद्ध
कायावाही करण्याची तजवीज ठे वली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

__________

वव.स. ३७८ (40)
मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागामवर चौढवे गावािवळ (ता.महाड, जि.रायगड) िार आणण आराम
बस याांच्यात झालेला भीषण अपघात

(४८)

९३६६९ (०४-०९-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागाावर चौढवे गावाजवळ (ता.महाड, जज.रायगड) कार आणण
आराम बस याींच्यात दिनाींक ८ जल
ु ,ै २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास भीर्ण अपघात झाल्याची
घ्ना घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अपघातात एकाच कु्ुींबातील ५ जण गींभीर जखमी झाले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अपघातात जखमी झालेल्याींना
शासनाने आधथाक मित िे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (१७-१०-२०१७) :(१) मींब
ु ई-गोवा राषरीय महामागाावर चौढवे गाींवाजवळ
(ता.महाड, जज.रायगड) दिनाींक ८ जून, २०१७ रोजी कार व लमनी बस याींच्यात भीर्ण अपघात
झाल्याची घ्ना घडली आहे.

(२), (३) व (४) दिनाींक ०८.०६.२०१७ रोजी सायीं.६.४५ चे सुमारास मुींबईहून गोव्याच्या दिशेने
जात असलेल्या लमनी बसचालकाचा मौ.चौंढवे गाींवाचे हििीत (ता.महाड) भरधाव वेगाने बस

चालववत असल्याने बसवरील ताबा स्
ु ल्याने समोरुन येणाऱ्या कारला धडक मारुन अपघात
केला. यामध्ये कारमधीलन िोन जण मत्ह यम
ु ुखी पडले असून तीन जणाींना गींभीर िख
ु ापती
झाल्या आहे त.

सिर अपघाताबाबत महाडा एमआयडीसी पोलीस ठाणे, येथे गु.र.र. . ४६/२०१७, भा.िीं .वव.

कलम ३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७ मो.वा.का. कलम १८४ नस
ु ार िाखल करण्याींत आला
आहे .

सिर गुन्हयातील लमनी बस चालक याींचेववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्याींत आला असून

त्यास दिनाींक ०९.०६.२०१७ रोजी अ्क करण्याींत आली आहे .

आरोपीस दिनाींक ०९.०६.२०१७

रोजी न्यायालयीन कोठडी लमळून दिनाींक ०९.०६.२०१७ रोजी जामीन मींजूर करण्याींत आला
आहे .

नुकसान भरपाई लमळणेकामी मो्ार अपघात िावा न्यायाधधकरण, याींचक
े डे दिनाींक

०१.०७.२०१७ नुसार कागिपत्रे िाखल करण्याींत आलेली आहे त. प्रकरणाची पुढील चौकशी चालू
असून आरोपीववरुध्ि लवकरच मा.न्यायालयात िोर्ारोपपत्र िाखल करण्याींत येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३७८ (41)
यवतमाळ जिल्ह्यातील पस
ु द उपववभागाचे ववभािन िरून उमरयेड
येथे नववन उपववभागीय िायामलय ननमामण िरणेबाबत

(४९)

९३७६९ (०४-०९-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरयेड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जजल्ह्यातील

पस
ु ि

उपववभागाचे

ववभाजन

करून

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
उमरखेड

येथे

नववन

उपववभागीय कायाालय ननमााण करण्याबाबतचे पत्र कक्ष अधधकारी, गह
ह ववभाग, मींत्रालय याींनी
दिनाींक २८ जुन, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पोललस महासींचालक, महाराषर राज्य याींना दिले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पोललस प्रशासनाने अद्यापपयात कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२३-११-२०१७) :(१) व (२) प्रस्तत
ु प्रकरणी दिनाींक २८ जन
ू ,२०१७ च्या
पत्रान्वये

पोलीस

महासींचालक,

महाराषर

राज्य,

मुींबई

याींच्याकडून

अनतररक्त

उपववभागीय

कायाालय

मादहती

मागववण्यात आली होती. त्यानुर्ग
ीं ाने पोलीस महासींचालक याींनी यवतमाळ जजल्ह्यातील पुसि
उपववभागाचे

ववभाजन

करुन

उमरखेड

येथे

नववन

ननमााण

करण्याबाबतचा सुधाररत प्रस्ताव शासनास सािर केली होता. सिर प्रस्तावास गह
ह ववभाग
शासन ननणाय दिनाींक २५.०७.२०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता िे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

त्र्यांबिेश्वर तालुक्यातील (जि.नाशशि) ग्रामीण भागात अनेि अवैध धांदे सुरु असल्हयाबाबत
(५०)

९३९४९ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) त्रयींबकेश्वर तालुक्यातील (जज.नालशक) ग्रामीण भागात अनेक दठकाणी स्थाननक पोलीस

प्रशासनाच्या सींगनमताने िारु, जग
ु ार ा. अवैध धींिे सरु
ु असल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन येधथल अवैध धींिे चालववणा-याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र डडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) त्रयींबकेश्वर तालुक्यात जानेवारी ते जुन िरम्यान अवैध िारु ववर. ी करणाऱ्याींवर १८ गुन्हे

िाखल करुन, त्यामध्ये १८ आरोपीींवर कारवाई करुन त्याींच्याकडून एकूण ४१,६७१/- रुपये

फकीं मतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे . तसेच, जुगार सिराखाली ३ गुन्ह्यात १४
आरोपीींववरुध्ि कारवाई करुन त्याींच्याकडून एकूण ८,५४,१२५/- रुपये फकीं मतीचा मद्द
े ाल जप्त
ु म
करण्यात आला आहे .

वव.स. ३७८ (42)

जजल्ह्यात चोरुन लपन
ू चालणाऱ्या अवैध धींद्याींवर छापे ्ाकूण कायिे शीर कारवाई

करण्याबाबत प्रभारी अधधकारी याींना सक्त सुचना िे ण्यात आलेल्या आहे . तसेच, अवैध धींिे
करणाऱ्याींवर पोलीस ठाणे व खास पथकामार्ात कायिे शीर कारवाई करण्यात येत आहे.
(३) ववलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपरू .

