अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई महानगरपालििेमध्ये सांरक्षण दिातीि माजी सैननिाांना मळ
ू वेतन लमळण्याबाबत
(१)

१९४१७ (११-०८-२०१५).

(मरबाड) :

श्री.अति भातखळिर (िाांददविी पूव)व , श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई महानगरपाललकेमध्ये कामाला असणाऱ्या सींरक्षण दलातील ४५ माजी सैननक मूळ
वेतनाचा प्रश्न सोडववण्यासाठी चार वर्ाांपासून वारीं वार मुींबई महानगरपाललका प्रशासनाशी पत्र
व्यवहार करून दे खील प्रशासन दखल घेत नसल्याचे भारतीय माजी सैननक सींघ्नेने आरोप
केल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माजी सैननकाींनी आयुकताींशी वारीं वार पत्र व्यवहार केला असता कोणतेही
कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माजी सैननकाींना मळ
ू वेतन दे ण्यात यावे असे शासनाने ही लशफारस केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे, वपींपरी-चचींचवड, नागपूर आणण ठाणे महानगरपाललका राज्य शासनाच्या
ननयमाींचे पालन करून मूळ वेतन प्रमाणे वेतन ददले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेला माजी सैननकाींला मळ
ू वेतनाप्रमाणे वेतन न दे ण्याचे
नेमके काय कारण आहे ,

(६) असल्यास, माजी सैननकाींना मूळ वेतनाप्रमाणे कधीपयांत वेतन ददले जाणार आहे ,
(७) नसल्यास, त्याींची नेमके काय कारणे आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका ही स्वायत्त सींसथा असून नतची स्वतींत्र सेवा ननयमावली

तसेच ननवत्ृ ती वेतन ननयमावली असून महाराषर नागरी सेवा (वेतन) ननयम १९८१ व महाराषर
नागरी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन) ननयम १९८२ हे ननयम बह
ृ नमुींबई महानगरपाललका कमशचाऱ्याींना
लागू नाहीत.

(३) हे खरे नाही.

वव.स. ३८३ (2)
(४) पुण,े वपींपरी-चचींचवड आणण नागपूर महानगरपाललकाींच्या बाबतीत हे खरे आहे .

ठाणे महानगरपाललकेत, सैननकी सेवेतून सेवाननवत्ृ त झालेल्या व सद्य:लसथतीत ठाणे

महानगरपाललकेच्या आस्थापनेवर सुरक्षा ववभागाकडे “आरक्षक” या पदावर कायशरत असलेल्या
कमशचाऱ्याींना महानगरपाललकेने वेळोवेळी लागू केलेल्या लवादाींनस
ु ार व तयास अनस
ु रुन पाररत
केलेल्या ठरावाींनुसार “आरक्षक” पदासाठी जी वेतनश्रेणी ननश्श्चत करण्यात आली आहे
त्यानुसार मूळ वेतन ददले जाते.

(५) बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका ही स्वायत्त सींस्था असून नतची स्वतींत्र सेवा ननयमावली तसेच
ननवत्ृ ती वेतन ननयमावली असन
ू महाराषर नागरी सेवा (वेतन) ननयम १९८१ व महाराषर

नागरी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन) ननयम १९८२ हे ननयम बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललका कमशचाऱ्याींना
लागू नाहीत.

शासनामध्ये सुरक्षा रक्षक प्रवगाशस अनुज्ञेय असलेल्या

ग्रेड वेतनापेक्षा (रु.१३००/-)

महानगरपाललकेतील सुरक्षा रक्षकाींचे ग्रेड वेतन (रु.१९००/-) जास्त असून, शासन ननणशयानुसार
या पदधारकाींची वेतन ननश्श्चत करण्यात येईल असे जादहरातीत नमद
ू करण्यात आलेले नाही.
(६) व (७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धळे (जज.धळे ) शहरातीि दे वपरू भागात ज्वेिसवने नागरीिाांची फसवणि
ू िेल्याबाबत
(२)

५५५८९ (२३-०८-२०१६).

श्री.िणाि पाटीि (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धुळे (श्ज.धुळे) शहरातील दे वपूर भागात ज्वेलसशचे दक
ु ान ्ाकून परराज्यातील नतघाींनी
अनेक नागरीकाींची सोने चाींदीचे

दाचगन्याींसह लाखो रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे मे,

२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी पश्श्चम दे वपूर पोलीस स््े शन, भाग-५ धुळे येथे गु.र.नीं. ५८/२०१६

भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०, ३४ प्रमाणे ३ आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

गुन््यातील आरोपी अद्याप फरार असून ते मळ
ू चे राजस्थानातील असल्याने त्याींचा शोध
घेण्यासाठी स्वतींत्र पथक राजस्थान येथे पाठववण्यात आले आहे . गुन््याचा तपास चालू आहे.
___________

वव.स. ३८३ (3)
मांबईतीि साांताक्रझ,चें बूर लिांि रोड, ििाव स्थानिािडून पजश्चमेिडे येणायया स.गो.बवे
मागव या रस्त्याच्या जांक्शनवर, हिाव पिाखािी सरिते जजने बसववण्याबाबत

(३)

६१५३७ (२९-०८-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िलिना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील साींताक्रुझ, चें बूर ललींक रोड, कुलाश स्थानकाकडून पश्श्चमेकडे येणाऱ्या स.गो.बवे
मागश या रस्त्याच्या जींकशनवर, हलाव पुलाखाली, नेताजी नगर समोरुन जाणा-या रस्त्याच्या

मध्यभागी दभ
ु ाजक ्ाकुन रस्ता बींद करण्यात आल्यामळ
ु े एका वर्ाशत जवळजवळ १८ अपघात
व ५ जणाींचा अपघाती मत्ृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अपघाताचे प्रमाण रोखण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हलाव
पुलाखाली, सरकते श्जने बसववण्याबाबत महापाललका आयुकत, बह
ृ न्मुींबई याींना ददनाींक ०४
माचश, २०१६ रोजी व त्यानींतर अनेक वेळा पत्रव्यवहार करुन अदयापी कोणतीच कायशवाही
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यादठकाणी सरकते श्जने सहा मदहन्यामध्ये बसववण्याबाबतचे आश्वासन
महापाललका आयुकत, बह
ृ न्मुींबई याींनी लोकप्रनतननधी समवेत दद.१५ माचश,२०१६ रोजी झालेल्या
बैठकीत ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत दठकाणी सरकते श्जने बसववण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली
वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) :(१) नमूद दठकाणी रस्त्याच्या मध्यभागी दभ
ु ाजक
्ाकण्यापुवी झालेले अपघात :वर्श
जुल,ै २०१४ ते जुल,ै

अपघात

जखमी

मयत

६

५

१

२०१५

नमूद दठकाणी रस्त्याच्या मध्यभाग दभ
ु ाजक ्ाकल्यानींतर झालेले अपघात :वर्श
जुल,ै २०१५ ते जुल,ै

अपघात

जखमी

मयत

७

५

२

२०१६

(२) माहे माचश, २०१६ च्या दरम्यान स्थळ पाहणी करुन सरकते श्जने बसववण्याबाबतची
प्रक्रक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) जीना बसववण्याकरीता सल्लागाराींच्या पॅनल ननयुकतीची ननववदा प्रक्रक्रया सुरु करण्यात
आलेली

आहे

व त्याकरीता

स्थायी

सलमतीची

मींजूरी

लमळालेली

आहे .

या

कामासाठी

सल्लागाराची ननयुकती करण्यात आलेली असून पुढील प्रक्रक्रया प्राधान्याने करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३८३ (4)
राज्यातीि िेबीसी गैरव्यवहाराच्या आरोपीिा अटि िरण्यात आल्याबाबत
(४)

६१८१८ (२३-०८-२०१६).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील केबीसी गैरव्यवहारातील मुख्य सुत्रधार भाऊसाहे ब चव्हाण या आरोपीला अ्क
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत गैरव्यवहार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्याअनुर्ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) :(१) व (२) होय.
सदर प्रकरणी नालशक शहर पोलीस स््े शन, आडगाींव येथे गरु नीं १५४/२०१४ भा.दीं .वव.

कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ५०७, १२० (ब) ३४ सह एम.पी.आय.डी.

ॲक्कलम ३ व ४ प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. गुन््यातील मुख्य आरोपी
केबीसी कींपनीचे सींचालक भाऊसाहे ब चव्हाण याींच्यासह एकूण १२ आरोपीींना अ्क करुन

त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात दद.१०/१०/२०१४ रोजी दोर्ारोपपत्र व दद.२१/१२/२०१६ रोजी
परु वणी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . गन्
ु ्याचा अचधक तपास सीआरपीसी १७३ (८)
प्रमाणे चालू आहे .

सदर गुन््याच्या तपासात आजपयांत एकूण ८२३० गुींतवणूकदाराींची एकूण रककम

२१२,४०,४०३८०/- रुपयाींची फसवणक
ू केल्याचे ननषपन्न झाले आहे.

केबीसी फसवणक
ू प्रकरणातील अ्क आरोपी व केबीसी कींपनीचे नावावरील स्थावर व

जींगम मालमत्तेबाबत एम.पी.आय.डी. ॲक् १९९९ चे कलम ३ व ४ नुसार जपत होवून पुढील
कायदे शीर कारवाई होणेकरीता सक्षम अचधकारी म्हणून उप श्जलहाचधकारी, नालशक याींची

ननयुकती करण्यात आलेली आहे . त्यानुसार गुींतवणूकदाराींना त्याींची गुींतवणक
ू ीची रककम परत
लमळवून दे णेसाठीची पुढील कायदे शीर कायशवाही त्याींचे माफशतीने सुरु आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

पनवेि (जज.रायगड) येथे पोलिसाांच्या सहिारी सोसायटीस २ एफएसआय
दे ऊन १० हजार घरे उभारण्याच्या ननणवयाबाबत
(५)

६६३४९ (१६-०१-२०१७).

श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.मिरां द जाधव-पाटीि (वाई), श्री.सरे श िाड
(िजवत), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटीि (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) पनवेल (श्ज.रायगड) येथे पोललसाींसाठी उभारावयाच्या गह
ृ ननमाशण सोसाय्याींसाठी २
एफएसआय दे ऊन १० हजार घरे उभारण्याचा ननणशय शासनाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (5)
(२) असल्यास, सदर ननणशयानुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) :(१) व (२) मख्
ु य प्रवतशक, बह
ु ई पोललस सहकारी
ृ न्मींब

गह
ृ ननमाशण सींस्था (ननयोश्जत) याींनी मौ.वयाळ, ता.खालापूर येथील जलमनीवर त्याींच्या पोललस

हौलसींग प्रकलपाकररता २.०० च्ई क्षेत्र ननदे शाींक मींजूर करण्याची ववनींती शासनास दद.६/६/२०१६
च्या पत्रान्वये केली होती. तद्नींतर उकत अजशदार सींस्थेने पुन्हा दद.२१/११/२०१६ च्या पत्रान्वये

त्याींचे उकत जलमनीस ववशेर् नगर वसाहत प्रकल्पाचा दजाश प्रदान करुन २.०० च्ई क्षेत्र
ननदे शाींक मींजूर करण्याची ववनींती शासनास केली. अजशदार सींस्थेस एकाश्त्मकृत नगर वसाहत
प्रकल्प राबववण्याकरीता काही अ्ी व शतीसापेक्ष तसेच एकाश्त्मक नगर वसाहत प्रकल्पाच्या

ननयमावलीतील तरतुदीींच्या अचधन राहून लोकेशनल श्कलअरन्स प्रदान करण्याचा ननणशय
शासनाने घेतला आहे. तसेच पररगणीत होणारे अचधमुल्य व प्रक्रक्रया शल्
ु क भरणेबाबत अजशदार
सींस्थेस ददनाींक ३१/३/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर येथीि सयवनगर भागात डब्बा रे डडांगमधीि आरोपीांनी हवेत गोळीबार िेल्याबाबत
(६)

७०२५५ (११-०१-२०१७).

श्री.सननि िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू येथील सय
श गर भागात डब्बा रे डडींग नावाने बोगस शेअर बाजार चालववणाऱ्या
ु न
गैरव्यवहारातील दोन आरोपी आपल्या पें् हाऊसच्या बाल्कनीमधून बींदक
ू ीतून

हवेत गोळीबार

कररत असल्याचे श्व्हडडओ वायरल झाल्याने नागररकाींच्या सुरक्षक्षतेवर प्रश्न चचन्ह ननमाशण झाले
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली

वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) :(१) नागपूर येथील सय
श गर भागात डब्बा रे डडींग नावाने
ु न
बोगस शेअर बाजार चालववणाऱ्या घो्ाळयातील आरोपीींनी आपल्या पें् हाऊसच्या बाल्कनीतन
ू
बींदक
ु ीतून हवेत गोळीबार करीत असल्याचे श्व्हडीओ वायरल झाल्याचे ननदशशनास आले आहे .

(२) सदर प्रकरणी दोन आरोपीींवररूध्द कळमना पोलीस स््े शन, नागपूर शहर येथे अप क्र.
४७९६/१६ शस्त्र अचधननयम १९५९ कलम ३० सहकलम ३३६, ३४
नोंदववण्यात आला आहे .

भादीं वव अन्वये गुन्हा

सदर प्रकरणाच्या तपासामध्ये अग्नीशस्त्र न्यायसहायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा ये थे
पाठववले असता ते अग्नीशस्त्र नसून लसींगल वपस््ल (्ॉयगन) असून पुढील बाजूने बॅरल लॉक
आहे असा अलभप्राय प्राप्त आहे .

वव.स. ३८३ (6)
सदर घ्नेबाबतच्या सीडीचे बारकाईने तपासणी केली असता सीडीतील अग्नीशस्त्र हे
्ॉयगन असल्याचे लक्षात येते. सदरचा गुन्हा घडलेलाच नसून गैरसमजुतीने दाखल झालेला
आहे . सदर गुन््यात क फायनल क्रमाींक ०२/१७ मींजुरीकरीता पाठववण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चांद्रपर येथीि पाण्याचे नमने घेण्याचे आदे श मा.उच्च ्यायाियाने
महाराष्ट्र प्रदर्ण ननयांत्रण ददिे असल्याबाबत
(७)

७२३४० (२७-०१-२०१७).

श्री.नानाजी शामिळे (चांद्रपरू ) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरु (श्ज.चींद्रपरू ) येथील पाण्याचे नमन
ु े घेण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने महाराषर

प्रदर्
ु ण ननयींत्रण प्राचधकरणास ददले असल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत शहरातील १२ पाण्याींच्या ्ाकयाींना नत नाही त्यापैकी ३ पाणी ्ाकया
जीणश झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, त्यात काय आढळून आले आहे व
त्यानुर्ींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (१२-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) • चींद्रपूर शहरात सद्यश्स्थतीत १२ पाण्याच्या ्ाकया आहे त.

त्यापैकी २ ्ाकया

श्जणश असल्याचे तसेच यासवश ्ाकयाींना कााँक्री्चे नत असल्याचे आयुकत, चींद्रपूर शहर
महानगरपाललका, चींद्रपूर याींनी ददनाींक २ नोव्हें बर,२०१७ च्या पत्रान्वये कळववलेले आहे .

• तसेच या दोन ्ाकयाींऐवजी नवीन ्ाकया बाींधण्याची कायशवाही अमत
योजनेअत
ीं गशत
ृ

प्रस्ताववत असन
ू एका ्ाकीचे बाींधकाम सरु
ु असल्याचे व दस
ु ऱ्या ्ाकीचे बाींधकाम लवकरच
हाती घेण्यात येत असल्याचे कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सातारा, साांगिी, सोिापरू व िोल्हापरू जजल्हयातीि यविाांना नोिरीचे
(८)

अलमर् दाखवन
ू फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत

७८०८५ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सजजत लमणचेिर (हातिणांगिे) : सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा, साींगली, सोलापूर व कोल्हापूर श्जल्हयातील दहावी पास-नापास अनेकाींना नोकरीचे

आलमर् दाखवून प्रत्येकी पाच लाख रुपये घेऊन अनेकाींना तीन को्ी पेक्षा जास्त रुपयाींना

फसववल्या प्रकरणी आजरा पोललस स््े शन मध्ये माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
तक्रार करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (7)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१) व (२) सातारा, साींगली व कोल्हापूर श्जल्हयातील
दहावी पास-नापास युवकाींना नोकरीचे आलमर् दाखवून फसववल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त केल्या
आहे त. त्यानुर्ींगाने कोल्हापूर श्जल््यात २ गुन्हे , सातारा श्जल््यात ४ गुन्हे व साींगली
श्जल््यात १ गन्
ु हा असे एकूण ७ गन्
ु हे दाखल असन
ू ते खालीलप्रमाणे आहे त.

१) आजरा पोलीस स््े शन, कोल्हापूर गु.र.नीं.१२२/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०, ४६४,

४६८, ४७१, ३४

२) करवीर पोलीस स््े शन, कोल्हापूर गु.र.नीं.३६६/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ३४

३) कोरे गाव पोलीस स््े शन, सातारा गु.र.नीं.१५७/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६८,४६७, ४७१
४) भई
ु ज पोलीस स््े शन, सातारा ग.ु र.नीं.२७४/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०

५) सातारा शहर पोलीस स््े शन, गु.र.नीं.७८२/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ३४

६) कोरे गाव पोलीस स््े शन, सातारा गु.र.नीं.१०८/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६८,४६७, ४७१
७) वव्ा पोलीस स््े शन, साींगली गु.र.नीं.२७१/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०

उकत गन्
ु ्यात एकूण १९ आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू त्यापैकी १५ आरोपीींना अ्क

करण्यात आलेली आहे . तसेच उपरोकत क्र. १ व २ गुन््याचा तपास पूणश करुन आरोपीींववरुध्द

मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . उवशरीत ५ गुन्हे पोलीस तपासावर
आहे त.

(३) ववलींब झालेला नाही.
___________
मांबई शहरातीि वाहतूि यांत्रणेिा नवा पयावय म्हणून नररमन पॉईंट ते बोररविी या
सागरी प्रिल्पािररता वॉटर टलमवनस िापेरे शन स्थापन िरण्याबाबत

(९)

८११२१ (१३-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई शहरातील वाहतक
ू यींत्रणेला नवा पयाशय म्हणून नररमन पॉईं् ते बोररवली या सागरी
प्रकल्पाकररता वॉ्र ्लमशनस कापोरे शन स्थापन करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावासाठी

माहे जानेवारी/फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये

वा त्यादरम्यान

ननववदा मागववण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे व सदर प्रस्ताव क्रकती कालावधीत पूणश
करण्यात येणार आहे ,

(४) तसेच, शासनाने सदरहू प्रकल्प पुणश करण्याबाबत अद्यापपयांत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३८३ (8)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१७) : (१) नाही.
(२) नाही.
वॉ्र रान्सपो्श

कापोरे शनची स्थापना करण्याकररता केवळ सल्लागाराची नेमणक
ू

करण्याबाबत ननववदा मागववण्यात आल्या आहे त.

(३) व (४) सद्यःश्स्थतीत नररमन पॉईं् ते बोररवली जलप्रवासी वाहतूकीबाबत सुसाध्यता व
प्रकल्पाची व्यवहायशता तपासण्यात येत आहे . कायशवाही बाकी आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िनावटिातीि बांगळरच्या लशक्षण सांस्थेिडून नागपूरच्या ववद्यार्थयाांची झािेिी फसवणूि
(१०)

८११८४ (२१-०४-२०१७).

श्री.सननि िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी) :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

कनाश्कातील

बींगळुरच्या

महाववद्यालयात

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

केवळ

पाच

हजार

रूपये

शुल्क

घेवून

ववद्यार्थयाांना बीएससी नसींग, जनरल नसींग, जीएनएमच्या अ्यासक्रमाला प्रवेश दे ण्याचे

आलमर् दाखवून सींबचधत सींस्थेच्या नागपूर येथील एजीं्ने अनेक ववद्यार्थयाांकडून लाखो रूपये

वसूल करून फसवणूक केल्याबाबतची तक्रार ववद्यार्थयाशनी ददनाक २७ जानेवारी, २०१७ रोजी
धींतोली पोलीस ठाण्यात केली असल्याची मादहती ददनाींक ७ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास ननदे शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदर एजीं्ने ववद्यार्थयाशकडून प्रत्येकी ८० हजार ते एक लाख रूपयाींची मागणी

केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत

आहे व त्याचा तपलशल काय आहे ,
(४) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व

(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन धींतोली, नागपूर येथे दोन आरोवपताींववरुध्द अप क्र.

२९/१७ कलम ४२०, ३४ भा.द.वव. अन्वये दद.०८.०२.२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला

आहे . यातील आरोवपताींनी कनाश्क, बेंगलोर येथील प्रगती इींस््ीट्य्
ू ऑफ नलसांग येथे
प्रवेशाकरीता ववद्यार्थयाांकडून रु. ३०००/-, रु. ५०००/, रु.१००००/, रु.८००/- व रु.५००/- इतकी

रककम घेतली आहे . तसेच तद्नींतर समाजकल्याण ववभागाकडून स्कॉलरलशप दे ण्यास नकार

ददला आहे असे दाखवून रु.८०,०००/- कॉलेज मध्ये जमा करा अन्यथा तुम्हाला पररक्षा दे ता
येणार नाही असे साींगन
केली आहे .
ू ववद्यार्थयाांची फसवणक
ु
तपासावर आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

सद्यश्स्थतीत गन्
ु हा पोलीस

वव.स. ३८३ (9)
मांबई येथीि अपांग पोिीस लशपाई याांना वेतन व पदो्नती तसेच मत
ृ पोिीस लशपाई त्याांच्या
पत्नीस अनिांपातत्वावर शासिीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत

(११)

८३१५५ (२१-०४-२०१७).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गावदे वी

पोलीस

ठाणे,

मुींबई

येथील

अपघाताने

अपींगत्व

आलेले

पोलीस

लशपाई

श्री.सींजयकुमार गोसावी, बककल क्र.३४३२० याींना पोलीस नाईक पदाचा मानीव ददनाींक १
एवप्रल, २००४ हा मींजूर करण्यात आलेला असून त्याींना दे य असलेले वेतन व भत्याींची रककम
अदा करण्याबाबत मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुींबई याींनी ददनाींक ८ नोव्हें बर,
२०१६ रोजी आदे श दे वून ४ मदहन्याींचा कालावधी उल्ूनही अद्याप अपर पोलीस आयुकत,

दक्षक्षण प्रादे लशक ववभागाकडून थक्रकत रककम अदा करण्याबाबत कोणतीही कायशवाही करण्यात
आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, साींताक्रुझ (पश्श्चम) पोलीस स््े शनमध्ये कायशरत असलेले श्री.मनोज रामचींद्र कदम
(बककल क्रमाींक ३४२५१) याींचा कतशव्यावर तैनात असताना ददनाींक १७ जुल,ै २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास आकश्स्मक मत्ृ यू झाला असन
ू त्याींच्या पत्नी श्रीमती सरस्वती मनोज कदम

याींच्या वयाची मयाशदा व प्रनतक्षायादीतील क्रमाींक लक्षात घेवून ववशेर् बाब म्हणून शासकीय
सेवेत अनक
ु ीं पा तत्वावर त्वरीत ननयुकती करण्यातबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) असल्यास,

प्रश्नोकत भाग (१) प्रकरणी थक्रकत रककम त्वरीत अदा करण्यास ववलींब

लागण्याची कारणे काय असून सदर कायशवाहीस जाणीवपूवक
श

ववलींब करणाऱ्या दोर्ी अचधकारी

व कमशचाऱ्याींवर शासनामाफशत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुींबई याींनी श्री.सींजय गोसावी, पो.लश.क्र.३४३२०

याींना अपींग कायदा (समान सींधी, हककाचे सींरक्षण व पण
ू श सहभाग) कायदा १९९५ मधील
तरतुदीच्या अनुर्ींगाने लाभ दे ण्याबाबत दद.०८.११.२०१६ च्या आदे शान्वये आदे लशत केले या
आदे शाच्या

अनुर्ींगाने

शासनाने

दद.०८

मे,

२०१७

अन्वये

श्री.गोसावी

याींना

सेवा

सींरक्षणासदहत सवश लाभ दे ण्याकरीता १५.०८.२००४ पासन
ू “पोलीस नाईक” सींवगाशचे अचधसींख्य
पद ननमाशण करण्यास मान्यता ददली. पो.लश. श्री.गोसावी याींचे खाती रू.६,६४,७७७/करण्यात आले आहे .
(२)

श्रीमती

जमा

सरस्वती मनोज कदम याींनी अनक
े रीता
ु ीं पा तत्वावर ललवपक पदी ननयक
ु ती दे णक

दद.०१.१०.२०१५ रोजी

सादर केलेल्या अजाशच्या अनुर्ींगाने कागदपत्र पडताळणी केली असता

त्याींचा जन्मददनाींक ०७.०६.१९७२ असल्याने त्याींचे वय ववदहत शासकीय ननयमानुसार ४५ पेक्षा
जास्त होत असल्याने त्या अपात्र ठरत आहे त.
(३) श्री.गोसावी याींचे प्रकरणी जाणीपूवक
श
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

ववलींब झालेला नसल्याने अचधकारी/कमशचा-याींवर

___________

वव.स. ३८३ (10)
िेंद्र व राज्य शासन वैद्यिीय प्रनतननधीांसाठी असिेल्या िामगार
िायद्याच्या अांमिबजावणीत दिवक्ष होत असल्याबाबत
(१२)

८३९११ (२१-०४-२०१७).

श्री.अलमत वविासराव दे शमख (िातूर शहर) :

िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

केंद्र

व

राज्य

शासन

वैद्यकीय

प्रनतननधीींसाठी

असलेल्या

सन्माननीय

कामगार

कायद्याच्या

अींमलबजावणीत दल
श करीत असल्याने और्ध कींपन्या वैद्यकीय प्रनतननधीींना बेकायदे शीरपणे
ु क्ष
कामावरुन काढून ्ाकणे, पगार थाींबवून मानलसक त्रास दे ण,े ववक्रीसाठी दबाव आणणे इ.

प्रकारे त्रास दे त असून त्यामळ
ु े राज्यातील अनेक वैद्यकीय प्रनतननधीींनी आत्महत्या केल्या
असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, या कायद्याची प्रभावी अींमलबजावणी करावी, और्धाींच्या ऑनलाईन ववक्रीवर

बींदी आणावी, और्धाींच्या व वैद्यकीय उपकरणाींच्या क्रकींमती व त्यावरील अबकारी कर उत्पादन
खचाशवर असावेत, केंद्राने और्धाींवर जीएस्ी लावू नये इत्यादी मागण्याींसाठी लातरू येथील
वैद्यकीय प्रनतननधी सींघ्नेने ददनाींक

३ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी रॅलीचे आयोजन केले होते, हे

ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने दखल घेवून या वैद्यकीय प्रनतननधीींच्या मागण्या मान्य
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा केंद्र शासनाकडे कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात
येत आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (२४-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

महाराषर

सेल्स

अाँण्ड

मेडडकल

ररप्रेंझेंद्व्ह

असोलशएशनने

ददनाींक.०३/०२/२०१७ रोजी लातूर शहरात रॅलीचे आयोजन केले होते.
(३)

महाराषर

सेल्स

अाँण्ड

मेडडकल

ररप्रेंझेंद्व्ह

असोलशएशन,

मुींबई

मागण्यासाठी

याींनी

मोचाशव्दारे

दद.०३/०२/२०१७ रोजी कामगार आयुकत, महाराषर राज्य मुींबई याींना ननवेदन ददलेले आहे,

त्याअनर्
ु ींगाने कामगार कायदयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी ददनाींक १४/०२/२०१७ रोजीच्या

पत्राव्दारे कामगार आयुकत कायाशलयाच्या अचधपत्याखालील सवश ववभागीय कायाशलयाींना ननदे श
ददलेले आहे त.तसेच ननवेदनातील केंद्र शासनाशी ननगडीत मुद्याींच्या अनुर्ींगाने सींबींचधत
मुद्दयाींबाबत कायशवाही करण्यासाठी प्रादे लशक कामगार आयुकत, ( केंद्रीय ) सायन, मुींबई

ववक्रीकर आयक
ु त, ववक्रीकर भवन, बाींद्रा, मींब
ु ई व आयक
ु त, अन्न और्धे प्रशासन, बाींद्रा, मींब
ु ई
याींच्याकडून होणे आवश्यक आहे

त्याबाब उचचत कायशवाही करण्याबाबत सींबींचधत कायाशलयाींना

ददनाींक २७/३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३८३ (11)
वपांपरी धचांचवड (जज.पणे) शहरासाठी स्वतांत्र पोिीस आयक्ताियाच्या ननलमवतीबाबत
(१३)

८४८७१ (०४-०९-२०१७).

अॅड.गौतम चाबिस्वार (वपांपरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपरी चचींचवड (श्ज.पण
ु े) शहरासाठी स्वतींत्र पोलीस आयक
ु तालयाची ननलमशती करणेबाबतचा
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असल्याचे माहे एवप्रल २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशशनास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्सास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीय काय आढळून आले व

तद्नुसार वपींपरी चचींचवड शहराची वाढती

लोकसींख्या व वाढत्या गुन्हे गारीींवर अींकुश ठे वण्याकररता स्वतींत्र पोलीस आयक
ु तालयाच्या

प्रस्तावास मींजूरी दे ऊन ते ननमाशण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून वपींपरी चचींचवड, पुणे येथे

पोलीस आयुकतालय ननमाशण करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे . सदर प्रस्ताव
ववत्त ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांबईमध्ये वाहति
ू पोिीस ववभागाने ई-चिन प्रक्रीया राबववल्याबाबत
(१४)

८५०३२ (०४-०९-२०१७).

श्री.अति भातखळिर (िाांददविी पूव)व , श्री.अलमत साटम

(अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुींबईमध्ये वाहतूक पोलीस ववभागाने आधुननक तींत्रज्ञानाचा वापर करून ई चलन
प्रक्रीयेमाफशत गत

६ वर्ाशच्या तल
ु नेत गत

६ मदहन्यातच वाहतुकीचे ननयम तोडणाऱ्यावर

मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याचे माहे जून २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच,

वाहतक
ु ीचे

ननयम

तोडणाऱ्यावर

अचधकचे

ननबांध

यावेत

रककमेमध्ये वाढ केल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

म्हणन
ू

दीं डात्मक

(३) परीं तु वाहतुकीचे ननयम तोडणाऱ्यावर ई चलन प्रक्रीयेमाफशत दीं ड आकारला असतानाही
दीं डाची रककम वेळेत वसूल होत नसल्याने सदर प्रक्रीयेमाफशत लवकरात लवकर दीं डाची रककम
वसुली होईल यासाठी शासन आधनु नक तींत्रज्ञान वापरणार आहे काय,

(४) तसेच, ननयम तोडणाऱ्या व्यकतीवर ई चलन क्रकींवा सीसी ्ीव्ही माफशत कारवाई केली
असता याबाबतची मादहती सींबींचधत व्यकतीला ई मेल अथवा मोबाईल मेसज
े द्वारे लमळावी
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यासाठी पररवहन कायाशलयामध्ये वाहन नोंदणी करताना क्रकींवा वाहन चालक परवाना काढताना
अद्ययावत मादहती उपलब्ध व्हावी याबाबत शासनाने कोणती

उपाययोजना केली वा करण्यात

येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१७) : (१) मुींबईमध्ये वाहतक
ू पोलीस ववभागाकडून करण्याींत
आलेल्या सन २०१२ ते २०१६ आणण ई चलन प्रक्रक्रयेमाफशत माहे जानेवारी, २०१७ ते जून,
२०१७ पयांत कारवाईबाबतची सींख्यात्मक मादहती पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :वर्व

िारवाई

२०१२

१४,९८,०४२

२०१३

२०,२८,६५५

२०१४

२०,७९,८२२

२०१५

१८,३४,१४९

२०१६

१७,०६,१९१

माहे जानेवारी, २०१७

१६,६८,६१९

ते माहे जून, २०१७

(२) होय.

शासन अचधसूचना क्रमाींक एमव्हीआर-०७१६/ प्र.क्र.३४३/परर-२, ददनाींक ०४.०८.२०१६

अन्वये दीं डात्मक रकमेमध्ये वाढ करण्याींत आलेली आहे.
(३) होय.

१. मुींबई पोलीस वाहतूक शाखेकडून ववकसीत करण्याींत आलेल्या एम्ीपी ॲप या

ॲपद्वारे वाहनधारकास वाहतक
ननयमाींची मादहती उपलब्ध करुन दे ण्याींत आलेली आहे.
ू
वाहनावर केलेल्या कारवाई मादहती लमळण्याकरीता वाहन मालकास त्याींचा वाहन क्रमाींक व

मोबाईल नींबरची नोंदणी केल्यानींतर वाहन मालकास त्याच्या वाहनावर वाहतक
ु ीच्या ननयमाींचे
उल्लींघनाची कारवाई केल्याची मादहती उपलब्ध होते.

२. ई चलन मशीनद्वारे तडजोड रककम तसेच न भरलेल्या प्रलींबबत चलनाची तडजोड
रककम वसूल करण्याींत येत.े

तसेच त्यावर यापुवी ई चलनाद्वारे करण्याींत आलेल्या सवश

कारवायाींचा अलभलेख ददसून येतो.

३. www.trafficpolicemumbai.maharashtra.

gov.in

या

सींकेतस्थळावर

नोंदणी

केल्यास वाहनधारकास त्याच्या वाहनक्रमाींकावर नोंद होणाऱ्या चलन कारवाईची मादहती
एसएमएस द्वारे लमळू शकते.

४. ई चलन प्रक्रक्रयेमाफशत वसूल करण्याींत यावयाच्या दीं डाची रककम भरण्याकरीता

आधुननक तींत्रज्ञानाद्वारे M Paisa / Paytm / CC Avenue / MPAD / Itz Cash
यासारख्या पाच “गे्वेज”च्या सुववधा पुरववण्याींत आलेल्या आहे त.

५. ई चलन मशीनद्वारे डेबब् काडश / क्रेडड् काडश स्वाईप करुन चलनाची तडजोड

रककम भरण्याची सुववधा पुरववण्याींत आलेली आहे .
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(४)

या

प्रकरणी

मो्ार

पररवहन

कायाशलयात

नोंद

करण्याींत

आलेल्या

वाहनधारकाची

अद्ययावत मादहती वाहतक
शाखेस उपलब्ध व्हावी तसेच वाहतूक शाखेकडून करण्याींत
ू
आलेल्या वाहतक
ू ननयम उल्लींघनाबाबतच्या मादहतीची दे वाणघेवाण करण्याबाबत उपाययोजना
करण्याींत येत आहे त.

त्याकरीता पररवहन आयक
ु ताींसमवेत बैठक घेण्याींत आली असन
ू

पररवहन ववभागाच्या सींकेतस्थाची

वाहतूक शाखेच्या सींकेतस्थळाशी जोडणी करण्याकरीता

कायशवाही चालू आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धळे ग्रामीण मतदार सांघात िसूांबा व लशरुड येथे नववन
पोिीस ठाणे ननलमवतीच्या प्रस्तावाबाबत

(१५)

८५२६९ (०४-०९-२०१७).

श्री.िणाि पाटीि (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धुळे ग्रामीण मतदार सींघाची वाढती लोकसींख्या लक्षात घेऊन तालुकयातील कुसूींबा व

लशरुड येथे २ नववन पोलीस ठाणे ननलमशतीबाबत गह
ृ ववभागाने श्जल्हा पोलीस अचधक्षकाींना
प्रस्ताव सादर करण्याचे आदे श पाररत केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत श्जल्हा पोलीस अचधक्षकाींनी शासनास प्रस्ताव सादर केले आहे त
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव सादर केले असल्यास, शासनाने त्यावर ननणशय घेऊन सदर दोन्ही
पोलीस ठाणे व कमशचारी ननवास बाींधकामासाठी ननधीची तरतद
ू करण्याबाबत कोणती कायशवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) धळ
ु े ग्रामीण तालक
ु यातील कुसींब
ू ा व
लशरुड येथे पोलीस ठाण्याची ननलमशती करण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींच्या ननवेदनाच्या

अनुर्ींगाने स्वयींस्पष् अलभप्राय सादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई
याींना कळववण्यात आले आहे . पोलीस महासींचालक याींच्याकडून अद्याप अहवाल अप्राप्त
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िातूर येथे मख्यमांत्रयाांच्या हे लििॉप्टरिा झािेिा अपघात
(१६)

८५३५३ (०४-०९-२०१७).

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.अमर

िाळे

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(आवी),

श्री.हर्ववधवन

सपिाळ

(बिढाणा),

श्री.अलमन

पटे ि

(मांबादे वी), श्री.अलमत वविासराव दे शमख (िातूर शहर), श्री.अब्दि सत्तार (लसल्िोड),
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श्री.सननि िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्रयांबिराव
लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लातूर येथे
शासकीय

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

शासकीय कायशक्रमानींतर मा.मख्
ु यमींत्री याींना घेऊन मुींबईकडे प्रयाण करणाऱ्या

हे ललकॉप््रमध्ये

बबघाड

झाल्याचे

वैमाननकाींचे

लक्षात

येताच

सुरक्षक्षतपणे

उतरववण्याच्या प्रयत्नात असताना ववजेच्या तारामध्ये अडकून हे ललकॉप््र जलमनीवर आदळून
ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अपघात झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्श काय आहे त व तद्नुसार याप्रकरणी सींबींचधत दोर्ीीं असणायाींवर कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) : (१) होय.
(२) ववमानतळ हा केंद्रीय ववर्य असल्याने या सवश प्रकाराची सखोल चौकशी केंद्र शासनाच्या
अखत्याररतील Aircraft Accident investigation Bureau आणण अमेररकेतील National
Tansport Security Board या एजन्सीमाफशत सुरु आहे .
(३) कायशवाही चालू आहे .

(४) या अपघातामध्ये ताींबत्रक बाबी अींतभत
ूश असल्यामुळे व या ताींबत्रक बाबीबाबतची सखोल
चौकशी सरु
ु असन
ू सदर मादहती परदे शी कींपनीकडून येणे बाकी आहे .
___________

जीफोरएस आणण बीआयएस या अग्रगण्य लसक्यररटी िांप्याांनी सरक्षा रक्षिाांना
बेिायदाशीरपणे प्रलशक्षण ददल्याबाबत
(१७)

८५३८८ (०४-०९-२०१७).

(नागपूर पजश्चम) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नालशि पजश्चम), श्री.सधािर दे शमख

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत खाजगी सुरक्षा रक्षक परु ववणा-या ग्रप
ु फोर लसकयरु र्ी सोल्यश
ु न (जीफोरएस) व
बॉम्बे

इीं्ेललजन्स

लसकयुरर्ी

(बीआयएस)

बेकायदाशीरपणे प्रलशक्षण ददल्या प्रकरणी

या

अग्रगण्य

कींपन्याींनी

सुरक्षा

रक्षकाींना

खाजगी सुरक्षा यींत्रणा अचधननयम २००५ चा (पसारा)

भींग केल्याप्रकरणी ददनाींक २९ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
बजावली आहे , हे खरे आहे काय,

गह
ृ रक्षक दलाने नो्ीस

(२) असल्यास, सदरहू दोन्ही कींपन्याींनी, अनुक्रमे २५० व १८३ खाजगी सुरक्षा रक्षकाींना परस्पर
प्रलशक्षणाचे प्रमाणपत्र दे ऊन त्याींची ववववध दठकाणी ननयुकती केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने दखल घेऊन, दोन्ही दोर्ी कींपनीच्या मालकाींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) अवैध प्रलशक्षण ददल्यामळ
ु े पसारा ॲक्,२००५ अींतगशत ननयम क्र.२० अन्वये कायशवाही
करण्याबाबत जी फोरएस व बीआयएस या कींपन्याना कारणे दाखवा नो्ीस दे ण्यात आलेली

आहे .मात्र बीआयएस या कींपनीने प्रस्ताववत कारवाई ववरोधात मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे
याचचका दाखल केली असून मा.उच्च न्यायालयाने प्रस्ताववत केलेल्या कारवाईस सद्यश्स्थतीत
स्थचगती ददली आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

प्रमोद महाजन िौशल्य वविास व उद्योजिता अलभयान प्रलशक्षीत िमवचा-याांच्या
अभावामळे सांथ गतीने राबवविे जात असल्याबाबत
(१८)

८५६५० (०४-०९-२०१७).

श्री.हर्ववधवन सपिाळ (बिढाणा) :

सन्माननीय िौशल्य

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

(१) प्रमोद महाजन कौशल्य ववकास व उद्योजकता अलभयान प्रलशक्षीत कमशचा-याींच्या
अभावामुळे

सींथ गतीने राबववले जात असल्याची बाब ददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी वा

त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

ननषपन्न

झाले

व

त्यानस
ु ार

सदर

अलभयानाची

गती

वाढववण्याकरीता प्रलशक्षीत कमशचा-याींची भरती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०८-११-२०१७) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ीमधील मींजुर पदाींना सन २०२२ पयांत मुदतवाढ
दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आला आहे . सदर प्रस्तावास मींजुरी
लमळल्यानींतर भरती प्रक्रक्रया राबववण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे पोलिस आयक्ताियाांच्या िायविक्षेतीि वतविनगर पोलिस स्टे शनच्या हद्दीतीि एिा
मदहिेने इतर मदहिाांची िक्षावधी रुपयाांची फसवणि िेल्याबाबत
(१९)

८६३५६

(०४-०९-२०१७).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटीि

(इस्िामपूर), श्री.ददिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडरां ग

बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद),
श्री.हसन मश्रीफ (िागि), श्री.सरे श िाड (िजवत), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :
मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) ठाणे पोललस आयुकतालयाींच्या कायशकक्षेतील वतशकनगर पोललस स््े शनच्या हद्दतील
लोकमान्यनगर

येथील

एका

मदहलेने

इतर

मदहलाींची

लक्षावधी

रुपयाींची

फसवणक
ु

केल्याप्रकरणी ददनाींक १२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास वतशकनगर पोललस ठाण्यामध्ये तक्रार
दाखल केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रश्नी चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर मदहलेवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१७) : (१) (२) व (३)

सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस

आयुकतालयाच्या कायशकक्षेतील वतशकनगर पेालीस स््े शन येथे कुठल्याही प्रकारची तक्रार दाखल
करण्यात आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नस्तनपरू (ता.नाांदगाव, जज.नालशि) या दठिाणी िायमस्वरूपी
पोिीस चौिीची ननलमवती िरणेबाबत

(२०)

८६५७७ (०४-०९-२०१७).

श्री.पांिज भजबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नस्तनपूर (ता.नाींदगाव, श्जनालशक) येथे भाववकाींच्या सुरक्षेच्या दृष्ीकोनातून कायमस्वरूपी
पोलीस चौकीची ननलमशती करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक

१४ ऑक्ोबर, २०१५

रोजी वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री शननदे व मींददर नस्तनपरू (श्ज.नालशक) येथे येणारे भाववक व पयश्काींच्या
सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी पोलीस चौकी

ननलमशतीबाबत शासनामाफशत कोणती कायशवाही

केली

वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२)

नस्तनपूर

(ता.नाींदगाव,

श्ज.नालशक)

येथे

कायमस्वरुपी

पोलीस

चौकीची

ननलमशती

करण्याबाबतच्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने स्वयींस्पष् अलभप्राय सादर करण्याबाबत पोलीस
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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सोिापूर शहरातीि सेव्हन दहल्स ररयालिटीज प्रा.लि. या िांपनीने
िोट्यवधी रुपयाांची फसवणूि िेल्याबाबत

(२१)

८६९१५ (०४-०९-२०१७).

श्री.हनमांत डोळस (माळलशरस) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर

शहरातील

अनेक

गुींतवणुकदाराींची

सेव्हन

दहल्स

ररयालल्ीज

प्रा.लल.

या

कनाश्कातील ववत्त कींपनीने कोट्यवधी रुपयाींची फसवणक
केल्याप्रकरणी गींत
ू
ु वणक
ु दाराींनी
फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात कींपनीववरुध्द तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) सेव्हन दहल्स कींपनीने केलेल्या
फसवणूकीसींदभाशत फौजदार चावडी पोलीस स््े शन, सोलापूर शहर येथे गु.र.नीं. २०४/२०१७
भा.दीं .वव. कलम ४०६, ४१७, ४२०, ३४ सह महाराषर ठे ववदाराींचे दहतसींबींधाचे सींरक्षण अचधननयम
१९९९ चे कलम ३ व ४ प्रमाणे दद.०७/०४/२०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

गुन््याच्या तपासात सदर कींपनीने सोलापूर शहरातील ठे ववदाराींना वपग्मी योजना,

ररकररींग डडपॉणझ्, क्रफकस डडपॉणझ्, कल्याण योजना, ववद्या योजना, दामदप्ु प् योजना,

मींथींली इन्कम, सुवणश योजना अशा ७ प्रकारच्या योजना राबवन
ू गुींतवणूकदाराींना आकर्शक
परताव्याची हमी दाखवन
केल्याचे
ू त्याींची एकूण ९३,३९,४५७/- इतकया रककमेची फसवणक
ू
अद्यापपयांतच्या तपासात ननषपन्न झाले आहे .

सदर गुन््यात १२ आरोपी ननषपन्न झाले असून सवश आरोपी कनाश्क राज्यातील आहे त.

त्यापैकी काही आरोपीींना सा.आय.डी बेंगलोर पोलीसाींनी इतर गुन््यात अ्क केलेली आहे .

गन्
ु ्यातील आरोपीींची खात्रीशीर मादहती लमळवन
ू त्याींना अ्क करण्यावर गन्
ु ्याचा तपास
चालू आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
लशांगणापरू (जज.सोिापरू ) येथे टॅ म्पोिा अपघात होवन
ू १२ भाववि गांभीर जखमी झाल्याबाबत
(२२)

८६९१६ (०४-०९-२०१७).

श्री.हनमांत डोळस (माळलशरस) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर श्जल््यातील माळलशरसपासून ३६ क्रक.मी. अींतरावर लशींगणापूर येथे ददनाींक ४
एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ्ॅ म्पोला अपघात होवून १२ भाववक गींभीर जखमी झाले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अपघाताबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
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(३)

असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) सदर अपघात दद.०४/०४/२०१७ रोजी लशींगणापूर येथे
घडला नसन
ू माळलशरस ते वेळापरू रोडवर माळलशरस येथे दद.०५/०४/२०१७ रोजी घडला आहे .
त्यात १२ जण जखमी झाले आहेत.

(२) व (३) सदर घ्नेबाबत माळलशरस पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ९१/२०१७ भा.दीं .वव.कलम
२७९, ३३७, ३३८, ४२७, सह मो्ार वाहन कायदा, कलम १८४, १३४(ब)/१७७, १५८/१९२

प्रमाणे

गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

सदर गुन््याच्या तपासात वाहन चालकाने हयगयीने वाहन चालववल्याने ्ें म्पोचे ्ायर

फु्ून सदर अपघात घडल्याचे ननषपन्न झाले आहे . गुन््यात वाहन चालकास अ्क करण्यात
आली असन
ु तपास चालु आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
भोिर (जज.नाांदेड) तािक्यात अवैध व्यवसाय सरू असल्याबाबत
(२३)

८७३०५ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भोकर (श्ज.नाींदेड) तालुकयात गत अनेक काही मदहन्याींपासून खुलेआम म्का, पत्त्याींचे
कलब, अवैध दे शी दारु आणण गु्खा पुडीची ववक्री सराशस सुरु असन
ू उत्पादन शुल्क ववभागाचे

अचधकारी, पोलीस प्रशासन मात्र याकडे दल
श करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
ु क्ष
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी भोकर शहरात कायदा सव्ु यवस्था सरु ळीत राहण्याऐवजी अवैध
व्यवसायाींनी जनता त्रस्त झाली असून वररषठ अचधका-याींनी यावर प्रनतबींध घालून योग्य ती
कायशवाही करावी, अन्यथा तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा जनतेने ददला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, भोकर (श्ज.नाींदेड) तालुकयातील अवैध व्यवसाय बींद करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) व (२) व (३) भोकर पोलीस स््े शन येथे जुगार
प्रनतबींध अचधननयमाअींतगशत जानेवारी ते ऑगस्् दरम्यान एकूण ७ गन्
ु हे दाखल आहे त. तसेच,
एवप्रल, २०१७ मध्ये दारुबींदी अचधननयमाअींतगशत एकूण १७ गुन्हे दाखल आहे त.

भोकर पोलीस स््े शन हद्दीत तसेच, नाींदेड श्जल््यात चोरुन लपन
ू चालणाऱ्या अवैध

धींद्याववरुध्द कायदे शीर कारवाई करुन अवैध धींद्याचे समूळ उच्चा्न करण्याबाबत नाींदेड

वव.स. ३८३ (19)
श्जल््यातील सवश पोलीस स््े शन प्रभारी अचधकारी व उपववभागीय पोलीस अचधकारी याींना
आदे श दे ण्यात आले आहे त. तसेच, अवैध धींद्यासींबींधाने ववशेर् पथक स्थापन करण्यात आले
आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
उस्मानाबाद जजल्हयातन
ू पण्यात आिेिे दोन टन गोमाांस जप्त िेल्याबाबत
(२४)

८७३६४ (१४-०८-२०१७).

पाटीि (िराड उत्तर) :

श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद श्जल्हयातून पुण्यात गोमाींस ववक्रीसाठी आणत असलेले ्े म्पो गोरक्षकाींनी
सापळा रचून पकडल्याची घ्ना माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर गोमाींस ववक्रीस आणणाऱ्यावर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) याबाबत पोलीस स््े शन कोरे गाव पाकश ग.ु र.क्र.७२/२०१७ अन्वये महाराषर प्राणी सींरक्षण

अचधननयम, १९९५ चे कलम ५ (अ) (ब) (क), ९ (अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला
आहे . सदर गुन््यामध्ये दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आले असन
ू ६०० क्रकलो गोवींश सदृषय
माींस व एक ्ें म्पो जप्त करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांबई ववक्रोळी येथे महाराष्ट्र पोलिसाांचे बोधधच्ह असिेिी जनी
खािी वदीची बाजारात ववक्री होत असल्याबाबत
(२५)

८७४२७ (०४-०९-२०१७).

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.राहि

जगताप (श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे

(मरबाड), श्री.अति भातखळिर (िाांददविी पव
ू )व ,

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.ददिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव),
श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई ववक्रोळी येथील बाजारात महाराषर पोललसाींचे बोधचचन्ह असलेली जन
ु ी खाकी वदी

केवळ २०० रुपयात जन
ु े कपडे ववक्रेत्याींकडे लमळत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (20)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास,चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार महाराषर पोललसाींचे बोधचचन्ह

असलेली जुनी खाकी वदी बाजारात ववकली जाऊ नये म्हणून शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी ववक्रोळी पोलीस ठाणे येथे भा.द.वव. कलम १७१ अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू , आरोपीस अ्क करण्यात येऊन न्यायालयात हजर केले होते.

मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केला आहे . तसेच पोलीसाींचा बोधचचन्ह असलेला श्श जप्त

करण्यात आला आहे . आरोपीने सदरचा श्श जुने कपडे ववकणा-या इसमाकडून घेतल्याचा
कबुली जबाब ददला आहे . भववषयात पोलीसाींचा बोधचचन्ह असणारा श्श न ववकण्याबाबत जन
ु े
कपडे

ववक्रेत्याींना

समज

दे ण्यात

आली

असन
ू ,

जन
ु े

कपडे

ववकणा-या

भाींडीवाल्याींची

पोललसाींकडून वेळोवेळी तपासणी सुरु आहे .सदर गुन्हयाचे दोर्ारोपपत्र मा.न्यायालयात दाखल
करण्याची कायशवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे माळगाांव (ता.सटाणा, जज.नालशि) येथीि दे शी दारुचे दिान जाळल्याबाबत
(२६)

८७५८०

(०४-०९-२०१७).

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण (बागिाण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे माळगाींव (ता.स्ाणा, श्ज.नालशक) येथील दे शी दारुचे दक
ु ान जाळल्याची घ्ना माहे
एवप्रल,२०१७ च्या शेव्च्या आठवडयात घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी पोलीस पा्लाींसह दोन जणाींना पोललसाींनी अ्क केल्याने मदहलाींनी
तहलसल कायाशलयावर मोचाशचे आयोजन केले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे ही खरे आहे.
(३) व (४) सदर प्रकरणी स्ाणा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं. ६७/२०१७ भा.दीं .वव.कलम ३०७,
१४३, १४७, १४८, १४९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, ४३६, ४२७ सह क्रक्रमीनल लॉ अमें्न््में् ॲक्

कलम ७ व महाराषर पोलीस कायदा कलम ३७/१/३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला
आहे .

वव.स. ३८३ (21)
सदर गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . तसेच, इतर आरोपी

ननषपन्न करण्यावर गुन््याचा तपास चालु आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________
अहमदनगर जजल्हयातीि श्रीगोंदा शहरािा जोडणायया १७ रस्त्याांच्या दरुस्तीबाबत
(२७)

८७७११ (१२-०८-२०१७).

श्री.राहि जगताप (श्रीगोंदा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) शहराला जोडणाऱ्या १७ रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याचा ननणशय
शासनाने माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान च्या पदहल्या आठवडयात घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उकत ननणशयाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१७) : (१) महाराषर सुवणश जयींती नगरोत्थान महालभयान
अींतगशत श्रीगोंदा नगरपररर्दे च्या रस्ते ववकास प्रकल्पास माचश, २०१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आली असून कामाचे कायाशदेश एवप्रल, २०१७ मध्ये दे ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे .

(२) व (३) प्रकल्पात समाववष् कामाच्या २५ ्कके काम पूणश झाले असून उवशररत कामे
प्रगतीपथावर असल्याचे श्रीगोंदा नगरपररर्दे ने कळववले आहे .
___________
मांबई व उपनगरात स्वस्तात म्हाडाचे घर दे ण्याचे आलमर् दाखववणायया
टोळीने अनेिाांना दोन वर्ावत िरोडो रुपयाांना फसववल्याबाबत
(२८)

८७७४४ (०४-०९-२०१७).

श्री.राहि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण),

श्री.ददिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.हनमांत डोळस (माळलशरस), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),
श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.अति भातखळिर (िाांददविी पूव)व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबई व उपनगरात म्हाडाच्या इमारतीचे बाींधकाम सुरु असलेल्या जागेवर (साई्वर)

गरजू लोकाींना नेऊन त्यादठकाणी स्वस्तात म्हाडाचे घर दे ण्याचे आलमर् दाखववणाऱ्या ्ोळीने

२५ लोकाींसह अनेकाींना दोन वर्ाशत करोडो रुपयाींना फसववले असल्याचे फसवणक
ु झालेल्या
तक्रारदाराने मुींबई येथील साकीनाका पोलीस स््े शनमध्ये माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

वव.स. ३८३ (22)
(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले आहे, त्यानुसार दोर्ी असणा-याींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मुींबई व उपनगरात म्हाडाच्या इमारतीचे बाींधकाम सरु
ु असलेल्या जागेवर गरजु
लोकाींना नेऊन त्या दठकाणी स्वस्तात म्हाडाचे घर दे ण्याचे आलमर् दाखवणाऱ्या ्ोळीववरुध्द

पररमींडळ-१० अींतगशत साक्रकनाका व अींधेरी पोलीस ठाणे येथे प्रत्येकी १ असे, २ गन्
ु हे नोंद
आहे त.

सदर प्रकरणी साक्रकनाका पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र. २१३/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०,

४१९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १७०, १२० (ब), ५०४, ५०६ (२), ३४ अन्वये ४ आरोपीींववरुध्द
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . नमूद

गुन््यातील आरोपीींववरुध्द मा. न्यायालयात

दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले असन
ू सदर गन्
ु हा न्यायप्रववषठ आहे .

तसेच, अींधेरी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ५९०/२०१६, भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७,

४६८, ४७१, १२० (ब), ५०६ अन्वये ४ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
नमूद

गुन््यातील आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले असून

सदर गन्
ु हा न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ठाणे येथीि “ददशा “ सांचाििाने सदननिा नोंदणीच्या नावाखािी
अनेिाांची फसवणि
ू िेल्याबाबत
(२९)

८७७५४ (०४-०९-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे येथील “ददशा“ सींचालकाने आललबाग, वाडा, मनोर येथील गह
ृ ननमाशण प्रकल्पाची
वतशमान पत्रामध्ये जादहरात दे वून सदननका
केली असल्याचे ददनाींक १० मे, २०१७
आहे काय,

नोंदणीच्या नावाखाली

अनेक लोकाींची फसवणूक

रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे

(२) असल्यास, बोरीवली येथील केयूर रुपरे वप्रया याींनी अललबाग येथील प्रकल्पात सदननकेची
नोंदणी केली व

सन २०१३ मध्ये करारनामा करून २८ लाख २२ हजार ९३३ रुपये

ददशाचे

सींचालक श्री नाईक याींना ददली मात्र इमारतीचे बाींधकामही सरु
ु नसल्याचे समजल्यानींतर
आपली फसवणक
ू झाली म्हणन
ू रुपरे वप्रया

याींनी ठाणेतील चचतळसर पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा

दाखल केला असल्याचेही ददनाींक १० मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. ३८३ (23)
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर सींचालकावर कारवाई
करण्याबाबत व गुींतवणूकदाराचे पैसे परत लमळण्याबाबत

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१७) : (१) व (२) होय, सदरची घ्ना ददनाींक ८.०५.२०१७ रोजी
घडली आहे .
(३) व (४) सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयक
ु तालयातील पररमींडळ-५ अींतगशत चचतळसर पोलीस

ठाणे येथे गु.र.क्र. १०६/२०१७, भा.दीं .वव. कलम ४२०, ३४ अन्वये २ आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे. नमूद गुन््यातील आरोपीींना ४१ (१) प्रमाणे नो्ीस दे ण्यात आलेली आहे .

तसेच, सदर आरोपीींना मा. श्जल्हा सत्र न्यायालय, ठाणे याींचक
े डून अींतरीम जामीन मींजूर
झालेला असून नमूद गुन्हा तपासाचधन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

बोराळे (ता.वसमत, जज.दहांगोिी) गावातीि एिा वपत्याने मिीिा
ववर् पाजून जीवे मारण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत
(३०)

८८१५० (०४-०९-२०१७).

प्रा.वर्ाव गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटे ि (मांबादे वी),

श्रीमती ननमविा गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददविी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसमत तालुकयातील (श्ज.दहींगोली) बोराळे या गावातील एका वपत्याने दस
ु री मुलगी झाली
म्हणून अवघ्या दहा ददवसाच्या मुलीला ववर् पाजून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाशत कुरुीं दा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
या प्रकरणी पोलीस स््े शन कुरुीं दा येथे गु.र.नीं. ३२/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३०७ प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे.

(३) सदर गुन््यात आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे . तपासात आरोपीने त्याच्या मुलीस
ववर्ारी और्ध पाजल्याचे ननषपन्न झाले आहे . सदर गुन्हा सी.ए. अलभप्राय हस्तगत करणे व
आरोपीववरुध्द दोर्ारोप पाठववण्यावर पोलीस तपासावर आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ३८३ (24)
ठाणे जजल््यातीि िल्याण येथीि आांबबविी येथे ग्हे गाराांना पिडण्यासाठी गेिेल्या दोन
पोलिसाांवर पेरोिलमधश्रत रॉिेि ओतून जाळण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत
(३१)

८८२३४ (०४-०९-२०१७).

श्री.सभार् उफव पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण जवळील (श्ज.ठाणे) आींबबवली स््े शनजवळ इराण्याींच्या कबबल्यातील पोललस
रे कॉडशवरील मोस्् वॉण््े ड गन्
ु हे गार समीर इराणी आणण हसन इराणी या सींशयीताींना ताब्यात

घेण्यासाठी ददनाींक ९ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास उल्हासनगर मध्यवती पोलीस
ठाण्यातील पोललसाींचे एक पथक आींबबवली येथे गेले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दोन्ही आरोपीींना ताब्यात घेवन
ू त्याींना गाडीत घालून नेत असताना या
कबबल्यातील एका ्ोळीने पोललसाींवर हल्ला चढववला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ्ोळीने पोलीस ननरक्षक सावींत व पोललस नाईक महाजन याींच्या अींगावर
पेरोललमचश्रत रॉकेल ओतून त्याींना जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने सींबींचधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे,
(२) होय,
(३) पोलीस उप ननरीक्षक श्री. सावींत व पोलीस नाईक श्री. महाजन याींचे अींगावर रॉकेल ओतून
त्याींना श्जवे मारण्याचा प्रयत्न केला.

(४) सदर प्रकरणी खडकपाडा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.क्र. ११०/१७, भादीं वव कलम ३०७, ३३२,
३५३, ३४१, १४३, १४७, १४८, १४९, ५०४, २२४ क्रक्रमीनल ॲक् ७ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला

आहे . सदर प्रकरणी ३ आरोपीींना अ्क केली असन
ू सध्या ते जामीनावर मुकत आहे त. १०
आरोपीींनी मा. सेशन को्श कल्याण येथे अ्कपूवश जामीनासाठी अजश केला आहे . उवशररत ३
फरार आरोपीींचा शोध सरु
ु आहे. सदर गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शाहू महाराजाांच्या पतळ्याचे िाम प्रिांबबत असल्याबाबत
(३२)

८८२९६

(०४-०९-२०१७).

श्री.राजेश

क्षीरसागर

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(िोल्हापरू

उत्तर) : सन्माननीय

(१) कला सींचालनालयाकडे कोल्हापरू येथील शाहू महाराजाींच्या पत
ु ळ्याचे कले मॉडेल आणण
शासनाच्या मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाींकडे मींजूरीसाठी अींनतम रे खाींकन सादर करण्यात आलेले

नसल्याने शाहू पुतळा प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे नुकतेच माहे जून, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अींनतम रे खाींकन सादर करण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,

वव.स. ३८३ (25)
(३) असल्यास, शाहू महाराजाींच्या पुतळ्याचे काम लवकरात लवकर पुणश करण्याबाबत शासनाने
अद्यापपयांत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

पुतळा उभारण्याची कायशवाही श्जल्हा पररर्द, कोल्हापूर याींच्याकडून करण्यात येत आहे .

यासींदभाशत श्जल्हाचधकारी, कोल्हापूर याींनी दद. १६.०३.२०१७ रोजीच्या बैठकीत प्रस्तावाच्या
अनर्
ु ींगाने मख्
ु यवास्तश
ु ास्त्रज्ञ,कला सींचालनालय याींची मान्यता पत्रे, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या
आदे शाचे उल्लींघन होत नसल्याबाबत बाींधकाम ववभागाच्या अलभप्रायासह सादर करण्याच्या

सूचना श्जल्हा पररर्द, कोल्हापूर याींना ददल्या आहे त. श्जल्हा पररर्द, कोल्हापूर याींनी पररपूणश
प्रस्ताव श्जल्हाचधकारी, कोल्हापूर याींना सादर करणे आवश्यक आहे .

(३) पुतळयास मान्यता दे ण्याचे अचधकार सामान्य प्रशासन ववभागाच्या शासन ननणशय
क्र.पत
ु ळा

३११६/प्र.क्र.३०८/२९,

ददनाींक

२/५/२०१७

अन्वये

मा.श्जल्हाचधकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखालील पुतळा सलमतीस दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िौशल्य वविास व उद्योग ववभागात लशल्प ननदे शिाांची ररक्त पदे भरणेबाबत व तालसिा
लशल्पननदे शिाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(३३)

८८५६६ (०४-०९-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थेमाफशत मोठ्या प्रमाणावर कारखान्याींना उपयक
ु त
असणारे कुशल मनुषयबळ कौशल्य ववकास अ्यासक्रमातून लशकवले जातात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर कौशल्य ववकास व उद्योग ववभागात लशल्पननदे शकाींची जवळपास ३५
्कके पदे ररकत असन
ू सदर ररकत जागाींवर तालसक तत्वावर लशक्षक नेमले जातात, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तालसक तत्वाचे लशल्पदे शकाींना फकत ७२ रुपये प्रनत तास सैध्दाींनतक पद्धती
(थेयरी) व ३६ रुपये प्रनत तास प्रॅक्ीकल (प्रात्याक्षक) अ्यासक्रम लशकवण्यासाठी ददले
जातात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्
ु पींज
ु े मानधन असल्यामळ
ु े वेळेवर लशल्पननदे शक उपलब्ध होत नसल्याने

औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थेतील ववद्यार्थयाांचा शैक्षणणक अ्यासक्रम पूणश होण्यास अडचणी
ननमाशण होतात, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर ववभागातील ररकत पदे भरण्यास तसेच तालसका लशल्पननदे शकाींच्या
मानधनात वाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३८३ (26)
श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
व्यवसाय

लशक्षण

व

प्रलशक्षण

सींचालनालयाींतगशत

कायशरत

कायाशलयातील ननयलमत वेतनश्रेणीतील लशल्प ननदे शकाींच्या एकूण

शासकीय

सींस्था

/

५१९१ मींजरू पदाींपैकी ३९३९

पदे भरलेली असून १२५२ पदे ररकत आहे त. तथावप, तातडीच्या प्रसींगी व भरतीच्या कायशवाहीस

लागणा-या कालावधीत प्रलशक्षणार्थयाांच्या प्रलशक्षणात कोणताही खींड पडू नये व प्रलशक्षण
व्यवश्स्थत सुरु रहावे यासाठी ननयलमत ननदे शकाींचे पद भरण्यात येईपयांत पयाशयी व्यवस्था
म्हणन
ू स्थाननक पातळीवर प्राचायाांमाफशत तालसका तत्वावर ननदे शकाींची नेमणक
ू करण्याींत येते.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) नाही, हे खरे नाही.
(५) व (६) सन २०१४ मध्ये ननयलमत वेतनश्रेणीतील लशक्षक व लशक्षकेत्तर ७०२ ररकत पदे व
ठोक वेतनावरील ४३० ररकत पदे भरण्यासाठी जादहरात ददली होती.
भरण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु होती.

त्या अनुर्ींगाने ररकत पदे

तथावप, मा. महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरण खींडपीठ

औरीं गाबाद याींनी ददनाींक ०६.०५.२०१६ रोजीच्या आदे शान्वये व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण
सींचालनालयाने प्रलसध्द केलेली पदभरतीची जादहरात रद्द केली होती.
उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद

येथे रर् याचचका क्र ११०५५/२०१६ अन्वये शासनाच्या

वतीने अपील दाखल करण्यात आली होती.
औरीं गाबाद
वगळून

सदर आदे शाववरुध्द मा.

सदर याचचकेमध्ये मा. उच्च न्यायालय खींडपीठ

याींनी ददनाींक २३.११.२०१६ रोजीच्या अींतररम आदे शानुसार, लशल्प ननदे शक पदे

उवशररत पदाींची भरती प्रक्रक्रया करण्यास सींमती ददली.

त्यानुसार लशल्प ननदे शक पदे

वगळून उवशररत ४२२ पदाींची भरती प्रक्रक्रया अींनतम ्प्प्यात असून उमेदवाराींना ननयुकतीचे
आदे श दे ण्याची प्रक्रक्रया प्रादे लशक

कायाशलयाच्या स्तरावर सुरु आहे.

औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थाींमध्ये सैध्दाींनतक व प्रात्यक्षक्षक तालसका घेण्यासाठी तालसका
तत्वावरील ननदे शकाींच्या मानधनात प्रती तालसका दरात वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराचधन आहे .

___________

उल्हासनगरमध्ये (जज.ठाणे) गॅंगस्टर सरे श पजारीची टोळी प्हा सकक्रय असल्याबाबात
(३४)

८८७४४ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर), श्री.शलशिाांत लशांदे

(िोरे गाव), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.ददिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्री.जजतेंद्र
आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.किसन िथोरे (मरबाड),
श्री.अति भातखळिर (िाांददविी पव
ू )व , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर - ५ (श्ज.ठाणे) पररसरातील दध
ु नाकया जवळील गजबजलेल्या दठकाणी मक
ु ेश

वाईन्स या दक
ु ानावर अज्ञान हल्लेखोराींनी गोळीबार केल्याची घ्ना ददनाींक २५ मे २०१७ रोजी
वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (27)
(२) असल्यास, दक
ु ानमालकाने पररसरातील दहललाईन पोलीस स््े शनमध्ये मादहती ददल्याने
सुरेश पुजारी ्ोळी उल्हासनगरात पुन्हा सक्रीय झाल्याचे माहे एवप्रल-मे २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ू ार सदर हल्लेखोराचा तपास करुन

त्याींचेवर कारवाई करण्याबाबत व कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून
कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१७) : (१) सदर घ्ना दद. २७.४.२०१७ रोजी घडली आहे.
(२) सदर घ्नेनींतर सुरेश पुजारी ्ोळी कडून उल्हासनगर पररसरात इतर कोणताही गुन्हा
घडला नाही.
(३) होय,
(४) सदर घ्नेबाबत दहललाईन पोलीस स््े शन ग.ु र.नीं.१०६/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३०७, ३८७,

३४, १२०(ब), ४५२ सह भा.ह.का. ३, २५, २७(२) महाराषर पोलीस कायदा कलम ३७(१), १३५
प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणी ४ आरोपीींना अ्क करून त्याींच्याववरुध्द मा.
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले असन
ू ख्ला न्यायप्रववष् आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाण्यातीि समारे ६९ नागररिाांिडून पांचताराांकित हॉटे िच्या नावाने
खोटे िरारनामे िरून आधथवि फसवणि िेल्याबाबत

(३५)

८९३९४

(पनवेि) :

(०४-०९-२०१७).

श्री.अलमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणेतील सम
ु ारे ६९ नागररकाींकडून पींचताराींक्रकत हॉ्े लच्या

श्री.प्रशाांत

ठािूर

नावाने खो्े करारनामे करुन

मदहन्याभरासाठी दीड लाख रुपये भाडे दे ण्याचे प्रलोभन दाखवून त्याींच्याकडून या गाडयाींची
रककम

ताब्यात घेवन
ू पसार

झाल्याची बाब ददनाींक

ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली

१६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास

आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर फसवणूक करणा-या आरोपीींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व

(३) सदर प्रकरणी ठाणे पोलीस आयुकतालयातील पररमींडळ-५ अींतगशत चचतळसर

पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ८५/२०१७, भा. दीं . वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२,

वव.स. ३८३ (28)
४०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . नमुद गुन््यातील ३ आरोपीववरुध्द
मा.न्यायालयामध्ये दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असुन सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदनगर जजल्हयातीि २७ ग्रामपांचायतीचे ववभाजन िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(३६)

८९६४६ (१८-०८-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोिे) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर श्जल्हयातील २७ ग्रामपींचायतीचे ववभाजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गत दोन वर्ाशत २७ ग्रामपींचायतीमधील केवळ एकाच ग्रामपींचायतीचे ववभाजन
करण्यात आले आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाकडे प्रलींबबत असलेल्या ग्रामपींचायत ववभाजन प्रस्तावावर तातडीने
ननणशय घेऊन ग्रामपींचायतीचा कारभार सुरळीत व्हावा यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांडे (०७-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) शासन

ननणशय

दद. १२ फेब्रुवारी, २००४ व

दद. ४ माचश, २०१४ मधील सूचना

ववचारात घेऊन मख्
ु य कायशकारी अचधकारी श्जल्हा पररर्द याींच्याकडून ववभागीय आयक
ु त
याींच्या माफशत राज्य शासनास प्राप्त पररपूणश प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने ग्रामपींचायत स्थापनेकररता

भारतीय सींववधानाच्या अनुच्ने द २४३ च्या खींड (न) व महाराषर ग्रामपींचायत अचधननयम १९५८
चे कलम ४ नुसार गाव जाहीर करण्यात येत.े

दद. ०१ जानेवारी, २०१४ पासन
ू ३१ ऑक्ोबर २०१७ पयांत अहमदनगर श्जल्हयातील

ग्रामपींचायत ववभाजन/ स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचे एकूण ८ प्रस्ताव मुख्य
कायशकारी अचधकारी श्जल्हा पररर्द अहमदनगर याींचक
े डून ववभागीय आयुकत याींचे माफशत
राज्य शासनास सादर करण्यात आले होते. सदरील ८ प्रस्तावापैकी ता. कजशत येथील कोरे गाव

ग्रामपींचायतीचे ववभाजन करुन कोरे गाव व बजरीं गवाडी ही स्वतींत्र गावे असल्याबाबतचे राजपत्र
दद.१७.१.२०१५ रोजी प्रलसध्द करण्यात आले असन
सदरचे राजपत्र सवश सींबींचधताींना दद.
ू
३१.१.२०१७ अन्वये ननगशलमत करण्यात आले आहे .

एरीं डगाव भागवत ता. शेवगाव ववभाजन प्रस्ताव व कोपरगाव ग्रामीण ता. कोपरगाव
बत्रशींकू भागासाठी स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर कायशवाही प्रस्ताववत

असन
ू अन्य ५ प्रस्ताव हे ग्रामपींचायतीची मद
ु त सींपण्याचा कालावधी ६ मदहन्याींपेक्षा कमी

लशल्लक असल्याने राज्य ननवडणक
ू आयोग याींचे दद. २७/०१/२००५ च्या ननदे शानस
ु ार ववभागीय
आयुकत, नालशक याींना परत पाठववण्यात आले आहेत.

___________

वव.स. ३८३ (29)
नागपूर शहरातीि िामगार िल्याण िेंद्र येथीि जस्वमीांग पूि मधीि टॉइल्स दरू
ू स्तीबाबत
(३७)

८९९२४ (०४-०९-२०१७).

श्री.ववजय रहाांगडािे (नतरोडा) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर शहरातील कामगार कल्याण केंद्र येथील श्स्वमीींग पल
ू मधील ्ॉइल्स जागोजागी

उखडून आल्याने श्स्वमीींग पूल मध्ये येणा-या नागरीकाींच्या पायाींना दख
ु ापती होत असल्याचे
ददनाींक १२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर श्स्वींमीग पूल येथील ्ॉइल्स
दरू
ू स्तीचे काम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) होय.
(२), (३) व (४) सदर जलतरण तलावाची दरु
ु स्ती मींडळाने माहे जून २०१७ मध्ये करुन घेतली
आहे .

___________
पणे ववभागातीि ७२ ननवत्ृ त गट ननदे शिाांना वेतन ननजश्चत िरून
व्याजासहीत फरिाची पूणव रक्िम लमळण्याबाबत

(३८)

९१७०५ (०४-०९-२०१७).

श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्था (आय ्ी आय) मधून सन २००० मध्ये ननवत्ृ त झालेल्या

ग्ननदे शकाींना सन १९९६-९७ मध्ये ग्ननदे शक पदावर बढती दे ऊन वेतन ननश्श्चत करण्यात
आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ग्ननदे शकाींकडून तीन वर्ाशनींतर वेतनवाढ व बढती रद्द करून अचधकची
रककम वसूल करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर वसल
ु ी करण्याच्या ननणशयाच्या ववरोधात कमशचा-याींनी महाराषर प्रशासक्रकय

न्यायाचधकरण (मॅ्) व न्यायालयात दाद माचगतली, असता सदर ननवत्ृ त कमशचाऱ्याींना वेतन
ननश्श्चत करून फरकाची रककम व्याजासह ४ मदहन्याच्या कालावधीत कमशचाऱ्याींना द्यावी असे
आदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, पुणे ववभागातील ७२ ग्ननदे शकाींव्यनतररकत राज्यातील इतर ग्ननदे शकाींना
वेतन ननश्श्चत करून व्याजासहीत फरकाची पण
ू श रककम लमळाली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण ववभागाच्या पुण्यातील सहसींचालकाींनी ददनाींक ५
एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास

नवे आदे श काढत पूवीप्रमाणे एक वेतनवाढ कमी करून

वसुलीचे आदे श काढून न्यायालयाच्या ननणशयाची अवमानना केली, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (30)
(६) असल्यास,पुणे ववभागातील ७२ ग्ननदे शकाींना वेतन ननश्श्चत करून व्याजासहीत फरकाची
पूणश रककम लमळण्याबाबत शासनाच्या वतीने काय कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
शासन ननणशय दद.८/३/१९९९ अन्वये पूवल
श क्षी प्रभावाने म्हणजे दद.१/१/१९८६ पासून वररषठ व
ननवड श्रेणी सींबींचधत कमशचाऱ्याींना दे ण्यात आलेली आहे. त्यावेळी वेतनननश्श्चती करताींना

ग्ननदे शक पदावर पदोन्नतीच्या वेळेस एक वेतनवाढ दे ऊन वेतनननश्श्चती करण्यात आलेली
होती.
(२) बढती रद्द करण्यात आलेली नाही. परीं तू काही ग्ननदे शकाींच्या बाबतीत दे ण्यात आलेली
एक वेतनवाढ काढून घेण्यात आलेली होती.
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .
(५) नाही, हे खरे नाही.
(६) व (७) शासनाने ददनाींक १७.०८.२०१३ च्या पत्रान्वये मा. न्यायाचधकरणाच्या ननणशयानुसार
लशल्प ननदे शक पदावर वररषठ वेतनश्रेणीत वेतन घेत असलेल्या कमशचा-याींना ग् ननदे शक
पदावर पदोन्नती ददल्यानींतर लशल्प ननदे शक पदी घेत असलेल्या

वेतनावर एक काल्पननक

वेतनवाढ दे ऊन ग्ननदे शक पदाच्या ( पाचव्या वेतन आयोगानुसार रु ६५००-१०५०० ) या मूळ
वेतन सींरचनेत वेतनननश्श्चती करण्यात यावी.

तसेच, लशल्प ननदे शक पदावर ननवडश्रेणीत

वेतन घेणा-या कमशचा-याींची ग् ननदे शक पदावर पदोन्नती झाल्यानींतर लशल्प ननदे शक पदावर
ते घेत असलेल्या वेतनावर एक काल्पननक वेतनवाढ दे ऊन ग् ननदे शक पदाची वेतनश्रेणी
सुधाररत

झालेली

असल्यामळ
ु े

सदर

वेतनश्रेणी

अनुज्ञेय

वेतनननश्श्चती त्या वेतन श्रेणीत करणे अपेक्षक्षत आहे .

होत

असलेल्या

कमशचा-याींची

असे सींचालक (प्रलशक्षण), व्यवसाय

लशक्षण व प्रलशक्षण सींचालनालय, महाराषर राज्य, मुींबई याींना कळववले आहे. त्यानस
ु ार पुणे
ववभागातील एकूण १६३ ग्ननदे शकाींपैकी १४३ ग्ननदे शकाींची वेतनननश्श्चती करुन फरकाची

रककम दे ण्याची कायशवाही करण्यात आलेली आहे. उवशररत २२ ग्ननदे शकाींबाबत सींस्थास्तरावर
कायशवाही चालु आहे .

___________

राज्य शासनाांतगवत आांतरजजल्हा वा आांतर ववभागीय बदिी होवन
ू नवीन ववभागात
रुजू होणायया िमवचाययाांचा सेविाि पदो्नतीसाठी गणण्याबाबत

(३९)

९१८३२ (२४-०८-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचिपूर) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाींतगशत आींतरश्जल्हा वा आींतर ववभागीय बदली होवून नवीन ववभागात रुजू
होणा-या कमशचा-याचा सेवकाल पदोन्नतीसाठी गणला जात नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (31)

(२) असल्यास, या सींदभाशत मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक १७ जानेवारी, २००८ रोजी सदर
कमशचा-याींचा सेवेचा अनुभव व सेवाकाळ पदोन्नतीसाठी गणण्यात यावा असे आदे श ददले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालाची तातडीने अींमलबजावणी
करणे आवश्यक असतानाही अद्यापपयांत शासनाने कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शाची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय
आहे त,
(५) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाचा अवमान करणा-या अचधका-याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४), (५) व (६) मा.
आदे शामध्ये

सवोच्च न्यायालयाच्या दद. १७/०१/२००८ रोजी ददलेल्या

आींतरश्जल्हा व आींतरववभागीय बदली झाल्यानींतर पूवीच्या ववभागात केलेल्या

कामाचा अनभ
ु व

पदोन्नती क्रकींवा उच्च वेतनश्रेणी याींसारख्या अन्य फायद्याींसाठी ववचारात

घेण्याबाबत आदे श ददलेले असले तरी जुन्या ववभागातील / कायाशलयातील सेवाज्येषठता, नवीन
ववभागातील / कायाशलयातील पदावर कायम राहण्याबाबत ननदे श ददलेले नाहीत. पदोन्नतीसाठी
सेवाज्येषठता हा महत्वाचा ननकर् ववचारात घेतला जातो. सेवाज्येषठतेनुसार सींबींचधत कमशचारी
ववचारक्षेत्रात येत असल्यास

व

तो पदोन्नतीच्या ननकर्ानुसार पात्र ठरत असल्यास त्याला

पदोन्नती ददली जाते. त्यामळ
ु े जन्
ु या

ववभागातन
/ कायाशलयातन
नवीन ववभागात /
ू
ू

कायाशलयात रुजू झाल्यानींतर सेवाज्येषठता सींपुष्ात येत असल्याची बाब ववचारात घेता
सींबींचधत कमशचाऱ्याचा सेवाकाळ ज्येषठतेसाठी ववचारात घेतला जात नाही.

त्यामुळे जेव्हा

सींबींचधत कमशचारी नवीन ज्येषठतेनुसार पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो, त्यावेळी त्याला पदोन्नती
ददली जाते.

मात्र मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दद.१७.०१.२००८ च्या न्यायननणशयाच्या अनर्
ु ींगाने,

स्वववनींतीनुसार अथवा अन्य कारणास्तव बदली झाल्यामुळे ज्येषठता गमावलेल्या कमशचाऱ्याींची

बदलीपूवीची ननयलमत सेवा, सेवाींतगशत आश्वालसत प्रगती योजनेसाठी ग्रा्य धरण्याचा लाभ,
दद.०१.१०.१९९४ पासून अींमलात आलेल्या कालबध्द पदोन्नती योजनेसाठी दे खील दे ण्यात यावा,
असे आदे श दद.०१.११.२००८ च्या शासन ननणशयान्वये दे ण्यात आलेले आहे त.

मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननकालाच्या अनर्
ु ींगाने आवश्यक ते आदे श ननगशलमत

करण्यात आले असल्यामुळे मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शाींची अींमलबजावणी करण्यात
आली आहे .

___________

वव.स. ३८३ (32)
नवी मांबईतीि घणसोिी सेक्टर पाांच येथीि हावरे चौिात ररक्षा चाििाांनी एनएमएमटीच्या
फय्याज पठाण या बसचाििािा जबर मारहाण िेल्याबाबत
(४०)

९२१००

पजश्चम) :

(०४-०९-२०१७).

श्री.अननि

िदम

(ननफाड),

श्री.अस्िम

शेख

(मािाड

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील घणसोली सेक्र पाींच येथील हावरे चौकात ददनाींक ९ जुन, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास सायींकाळी तीन हात उद्म ररक्षा चालकाींनी एनएमएम्ीच्या फय्याज पठाण या
बसचालकाला लाथाबुकयाींनी व सायकल डोकयात घालून जबर मारहाण केल्याची घ्ना
ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ठाणे श्जल््यातील कल्याण येथे एका ररक्षाचालकाने व त्याींच्या साथीदाराींनी नवी
मुींबई पाललका पररवहन सेवेच्या बसचालक, वाहकाला जबर मारहाण केली असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१७ दरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील अनेक शहरात शासनाच्या पररवहन सेवेच्या बसचालकास, वाहकास
ररक्षाचालकाींकडून मारहाणीच्या घ्ना सातत्याने घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उकत प्रकरणाींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शासनाने सदर ररक्षाचालक व
त्याींच्या साथीदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) नाही.
(४) होय.
(५) नवी मुींबईतील घणसोली भागात एनएमएम्ीच्या बस चालकास मारहाण केल्याप्रकरणी
कोपरखैरणे पोलीस ठाणे येथे गरु .नीं.१८७/२०१७, भा.द.वव. कलम ३५३, ३२५, ३२४, ३४१, ५०४,

५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणी तीन आरोपी ननषपन्न झाले असून या
तीन आरोपीींना अ्क केली असन
ू सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहे त.

ठाणे आयुकतालयाच्या कायशक्षेत्रात बसचालकास मारहाणीच्या तीन घ्ना घडल्या असून

त्याबाबत खालीलप्रमाणे गुन्हे दाखल केले आहे त.

i) मानपाडा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. २४२/२०१७, भा.द.वव. कलम ३४३, ३२३, ५०४, ३४

सह सावशजननक मालमत्तेस हानी प्रनतबींध अचधननयम कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे .
सदर प्रकरणी दोन आरोपीींना अ्क केली असून सध्या ते जामीनावर मुकत आहे त. गुन््याींचा
तपास सुरु आहे.

ii) ठाणे नगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.नीं. ३५/२०१७, भा.द.वव. कलम ३५३, ३३२, ५०४, ३४

प्रमाण गुन्हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणी एका आरोपीस अ्क केली असून सध्या तो
जामीनावर मुकत आहे . गुन््याचा तपास सुरु आहे.

वव.स. ३८३ (33)
iii) चचतळसर पोलीस ठाण्यात गु.र.नीं. २६/२०१७ भा.द.वव. कलम ३५३, ५०४, ३४१ प्रमाणे

गुन्हा दाखल केला आहे . सदर प्रकरणी एका आरोपीस अ्क केली असून सध्या तो जामीनावर
मुकत आहे . सदर गुन््याचे दोर्ारोपपत्र मा.न्यायालयात दाखल केल असून ख्ला न्यायप्रववष्
आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ि्नमवार नगर (ववक्रोळी पव
ू ,व मांबई) येथीि िामगार िल्याण
मांडळाच्या जागेवर जितरण तिावाचे िाम सरू िरणेबाबत

(४१)

९२२२६ (०४-०९-२०१७).

श्री.सननि राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कन्नमवार नगर (ववक्रोळी पूव,श मुींबई) येथील कामगार कल्याण मींडळाच्या जागेवर
जलतरण तलाव मींजरु करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींजुर करण्यात आलेल्या जलतरण तलावाच्या कामाचे ननववदा काढून एका
वर्ाशच्या आत जलतरण तलावाचे काम सुरू करण्याचे मा. कामगार मींत्री याींनी सींबींचधतास
ननदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत जलतरण तलावाच्या कामाच्या ननववदा काढून

जलतरण तलावाचे काम

सरू
ु करण्याबाबत शसनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४)

जलतरण तलावाच्या प्रकल्पाच्या अींदाजपत्रकास मान्यता दे ण्याची कायशवाही शासन

स्तरावर सुरू आहे .

___________

चाळीसगाव शहरात (जज. जळगाव) ननयमाांचे उल्िांघन िरणा-या डीजे
व्यावसानयिाांवर िारवाई िरण्यास होत असिेिा वविांब
(४२)

९२४६२ (०४-०९-२०१७).

श्री.उ्मेश पाटीि (चाळीसगाव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चाळीसगाव

शहरात

(श्ज.जळगाव)

डीजेचा

कणशककशश

आवाज

ददवसेंददवस

वाढत

असल्यामळ
ु े रुग्ण व ज्येषठ नागररकाींना अचधक त्रास होत असून ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या
डीजे व्यावसानयकाींवरील कारवाईबाबत दल
श होत असल्याचा आरोप स्थाननक नागररकाींकडून
ु क्ष
होत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८३ (34)
(२) असल्यास, मींगल कायाशलयात डीजे रात्री उशीरापयांत वाजत असून न्यायालयाच्या आदे शाचे
उल्लींघन करणा-या अश्या डीजे व्यावसानयकाींवर पोलीस प्रशासन कारवाई का करीत नाहीत,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या डीजे
व्यावसानयकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ददहवडी (जज.सातारा) येथे अवैध धांदे सरु असल्याबाबत
(४३)

९२६६४ (०४-०९-२०१७).

श्री.जयिमार गोरे (माण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ददहवडी (श्ज.सातारा) येथे

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

अवैध धींदे सरु
ु असल्याने येथील नागरीक त्रस्त झाले

असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील अवैध धींद्यावर कारवाई होऊनही ते पुन्हा सुरु करीत असल्याने
याबाबत शासनस्तरावरुन कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) ददहवडी ता.माण श्ज.सातारा येथे अवैध धींदे सुरु
असल्याबाबत माहे मे, २०१७ मध्ये पोलीस स््े शन, ददहवडी येथे कोणतीही तक्रार प्राप्त
झालेली नाही.
(२) माहे मे, २०१७ व त्यानींतर लमळालेल्या गोपनीय मादहतीवरुन पोलीसाींनी अवैध धींदे
करणाऱ्याींवर नापे ्ाकुन ददहवडी पोलीस स््े शन येथे दारुबींदी कायद्याखाली
करुन त्यामध्ये एकूण १,४७,५७२/ रुपयाींचा मुद्दम
े ालासह
आहे .

०२ गुन्हे दाखल

०२ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली

तसेच, जग
ु ार कायद्याखाली ०४ गन्
ु हे दाखल करण्यात आलेले असन
ु त्यामध्ये एकूण

३०३०/- रुपये रोख व जुगार सादहत्य अशा मुद्दम
े ालासह ०४ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली
आहे .

उकत

सवश

गुन्हे

उघडकीस

आले

असुन

त्यामधील

सवश

अ्क

आरोपीींववरुध्द

मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . तसेच, ददहवडी येथे अवैध धींदे
करणाऱ्यावर मादहती प्राप्त होताच वेळोवेळी नापे ्ाकुन योग्य ती कायदे शीर व प्रनतबींधक
कारवाई करण्यात येत आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.
___________

वव.स. ३८३ (35)
पोिीस भरतीसाठी सन २०११ पासून िागू िरण्यात आिेिा
आांतरजजल्हा बदिी बांदचा ननयम लशधथि िरण्याबाबत

(४४)

९२९३२ (०४-०९-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पोलीस भरतीसाठी सन २०११ पासून

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

लागू करण्यात आलेला आींतरश्जल्हा बदली बींदचा

ननयम लशचथल करण्यात यावा वा त्यात सध
ु ारणा करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील
हजारो पोलीस कमशचाऱ्याींची असन
ू याबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयाने ददनाींक
ऑक्ोबर, २०१६

२८

रोजी वा त्यासुमारास, अप्पर गह
ृ सचचव, महाराषर राज्य याींच्याकडे

पत्रव्यवहार करून सदरहू अ् लशचथल करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू पत्राच्या अनुर्ींगाने शासनाने सदरहू अ् लशचथल करण्याबाबत कोणता
ननणशय घेतला आहे व त्यानुसार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) दद.१९ सप््ें बर, २०१७ च्या आदे शान्वये महाराषर पोलीस लशपाई (सेवाप्रवेश) ननयम,
२०११ मधील ननयम ११ पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आला आहे :- महाराषर पोलीस लशपाई
(सेवाप्रवेश) ननयम, २०११ मधील ननयम ३ (२) (अ), उपखींड (अ) च्या अचधनतेने पोलीस

लशपाई पदावर ननयुकती केलेला कमशचारी, त्याच्या ववनींतीनुसार, त्याच्या ननयुकतीच्या पोलीस
घ्कातून तो इतर पोलीस घ्कात बदलीसाठी, पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई
याींनी बदलीसाठी पात्रता, बदली प्रक्रक्रया, सक्षम प्राचधकारी, सेवाज्येषठता व इतर अ्ी सींदभाशत
राज्य शासनाच्या मान्यतेने ननगशलमत केलेल्या अ्ी व शतीच्या अधीन राहून पात्र राहील.
___________
नाांदेडिा मराठवाड्यातीि दसरे पोिीस आयक्तािय सरु िरण्याबाबत
(४५)

९३३६६ (०४-०९-२०१७).

उत्तर) :

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड (श्ज.नाींदेड) शहरात वाढत असलेली लोकसींख्या, गुन्हे गारीचे वाढते प्रमाण व
श्जल््याचा

ववस्तार

लक्षात

घेता

पोललस

यींत्रणेवर

ताण

पडत

असल्यामळ
ु े

नाींदेडला

मराठवाड्यातील दस
ु रे पोलीस आयक
ु तालय सरु
ु करण्यात यावे अशी मागणी येथील मा.खासदार
व स्थाननक नागरीक याींनी माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
केली आहे , हे खरे आहे आहे ,

मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे

(२) असल्यास, नाींदेडला पोलीस आयुकतालय स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३८३ (36)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) नाींदेड शहराकरीता पोलीस आयुकतालय ननमाशण करण्याबाबतच्या सदर ननवेदनाच्या

अनुर्ींगाने स्वयींस्पष् अलभप्राय सादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई
याींना कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पािघर जजल््यात स्वतांत्र पोिीस आयक्ताियाची ननलमवती िरण्याबाबत
(४६)

९३४८६ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती मननर्ा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर श्जल््यात स्वतींत्र पोलीस आयुकतालयाची ननलमशती करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.

ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक, कोकण पररक्षेत्र, कोकण भवन, नवी मुींबई याींच्या कायाशलयात
ददनाींक १ माचश, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत शासनाने

ननणशय घेऊन कोणती कायशवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) : (१) व (२) ववशेर् पोलीस महाननरीक्षक, कोकण पररक्षेत्र,
नवी मुींबई याींनी ददनाींक १ माचश, २०१७ च्या पत्रान्वये लमरा भाईंदर-वसई ववरार पोलीस
आयक
ु तालय ननमाशण करणेबाबत सादर केलेला प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य,

मुींबई याींनी ददनाींक २७.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे . सदर प्रस्ताव ववत्त
ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांबई, अांधेरी येथीि िामगार िल्याण भवनात स्थाननि िोिप्रनतननधीांच्या
(४७)

वविास ननधीतन
ू चाांगल्या दजावच्या सोई सववधा परववण्याबाबत

९३९७२ (०४-०९-२०१७).

श्री.रमेश िटिे (अांधेरी पूव)व :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई येथील कामगार कल्याण भवन, अींधेरी या महाराषर कामगार कल्याण मींडळाच्या

इमारतीमधील अ्यालसका, वाचनालय, व्यायामशाळा, बचगचा, खेळाचे मैदान याींची दरु वस्था
झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर

अ्यालसका, वाचनालयाचे अत्याधुननकरण, जेषठ नागररकाींसाठी ववरीं गुळा

केंद्र, लहान मुलाींसाठी उद्यानाचे सुशोलभकरण व्यायामशाळे मध्ये अद्यावत सादहत्य पुरववणे
इत्यादी कामे

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आपल्या ववकास ननधीतन
ू करण्याकरीता कल्याण

आयुकत याींना वारीं वार कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास, कल्याण आयुकत याींनी शासनास वेळोवेळी सवश लोकप्रनतननधीींचे प्राप्त झालेले

प्रस्ताव मान्यतेस पाठववले असता शासनाने सदर प्रस्तावास मान्यता दे ता येणार नाही असे
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर कामगार कल्याण भवनात नागररकाींना चाींगल्या दजाशच्या सोई सवु वधा
पुरववण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींचा ववकास ननधी

वापरणार नसल्यास शासन स्वतः

कोणती कायशवाही करणार वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. मात्र दे खभाल योग्य प्रकारे
होत नाही हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) ननयोजन ववभागाने ददलेल्या अलभप्रायानस
ु ार मींडळास शासनाकडून कळववण्यात आले आहे.

(४) व (५) सदर इमारतीची दे खभाल योग्य प्रकारे ठे वण्यासाठी कायशवाही महाराषर कामगार
कल्याण मींडळ स्तरावरुन होणे अपेक्षक्षत आहे .
___________
भांडारा जजल््यातीि एिा मिीस पैशाच्या हव्यासापोटी सहा वेळा ववक्री िरण्यात आल्याबाबत
(४८)

९४१०० (०४-०९-२०१७).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.सननि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गराडा

(ता.लाखनी

श्ज.भींडारा)

येथील

एका

मदहलेने

आपल्याच

मुलीला

पैशाच्या

हव्यासापो्ी एकुण सहा वेळा ववक्री करून ववववध दठकाणी नतचा वववाह लावून ददल्याची दद
ु े वी
घ्ना माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदश शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नतच्याच पतीने स्वत:च्या अल्पवयीन मल
ु ीवर सतत सहा मदहने लैंचगक
अत्याचार केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गरीब व असा्यतेचा फायदा घेत मुलीची ववक्री करून
्ोळी ववदभाशत अनेक वर्ाशपासून सक्रक्रय आहे , हे ही खरे आहे काय,

वववाह लावून दे णारी

(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून सींबींचधतावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय,हे खरे आहे .
(२) होय,हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही. पोलीस तपासात ननषपन्न झालेले नाही.
(४) वपडीत मुलीने ददलेल्या तक्रारीवरून लाखनी पो स््े येथे ६ आरोपी ववरूध्द अप क्र

१४४/१७, कलम ३१२,३६६,३७०,३७६,४९३,४९६,३४ भा द वव सह कलम ९,१०,११ बालवववाह

वव.स. ३८३ (38)
प्रनतबींधक अचध २००६, RW ४,६ बा.लै अत्या. सींरक्षण अचधननयम २०१२ अन्वये गुन्हा दाखल
केलेला असन
ू आरोपी ववरूध्द दोर्ारोप पत्र दाखल केले असून प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.

तसेच अपराध क्र. १४८/१७, आरोपीववरूध्द कलम ३७६,३६६,३७०,१०९,५०६ भा.द.वव.

सह कलम ८, १० बाल लैंचगक अत्याचार सींरक्षण अचधननयम २०१२ अन्वये गन्
ु हा दाखल
असून आरोपी ववरध्द दोर्ारोपपत्र दाखल केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वरळी (मांबई) येथीि स्मशानभूमीतीि स्वगीय माता रमाबाई भीमराव आांबेडिर याांच्या
पतळ्यास मा्यता दे वून शासनाच्या अधधपत्याखािी अधधिृत िरण्याबाबत

(४९)

९४८३१ (०४-०९-२०१७).

श्री.सननि लशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) वरळी (मुींबई) येथील स्मशानभूमीतील स्वगीय माता रमाबाई भीमराव आींबेडकर याींच्या

पुतळ्यास मान्यता दे वून शासनाच्या अचधपत्याखाली अचधकृत करण्याबाबतची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींच्याकडून सातत्याने शासनाकडे करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून अद्यापपयांत कोणती

कायशवाही करण्यात आली वा येत

आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) होय.
(२) पुनरश चचत ववकास आराखडा, १९९१ अनुसार लोअर परळ ववभागातील नगर भूमापन क्र. ४७
(भाग) ही जमीन “स्मशानभूमी” या सावशजननक उध्दीष्ासाठी नामननदे लशत आहे . सदर जागेत

ववद्युत दादहनी, लाकडाचा वापर होत असलेली दादहनी, लहान मुलाींसाठी दफन भूमी अशी
अींत्यववधीची जागा आहे .

पत
ु ळा असलेली जागा ही अींत्यसींस्कारासाठी येणा-या नातेवाईकाींच्या

वाहनाींच्या /गाड्याींच्या पाकींगसाठी वापरात आहे . या दठकाणी पाकींगसाठी जागा उपलब्ध

नाही. त्यामुळे सदर जागा स्मारकासाठी वापरल्यास रहदारी व वाहतूकीस अडथळा ननमाशण

होईल. सदर जागा केवळ अींत्यववधीशी ननगडडत ववधीींसाठी राखीव असून त्या दठकाणी स्मारक
उभारणे बह
ृ न्मुींबई महानगरपाललकेच्या धोरणात बसत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे सानतविी (जज. पािघर) येथीि जमीनी बनावट िागदपत्रे व मूळ माििाांच्या बनावट
स्वाक्षयया िरून ववक्री िरणायया भम
ू ाकफयाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(५०)

९४९१८ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सननि लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. ३८३ (39)
(१) मौजे सानतवली
६६, तसेच सव्हे
बनाव्

(श्ज.पालघर) येथील सव्हे क्र. २, सव्हे क्र. १२ (दहस्सा क्र. २), सव्हे क्र.

क्र. ६८ या लमळकती भ-ू माक्रफयाींनी खो्े दस्तऐवज बनवून, मूळ मालकाींच्या

स्वाक्षऱ्या करून, खोट्या मुद्राींक पेपरच्या सहाय्याने,

नो्रीची खो्ी स्वाक्षरी करुन

अन्य व्यकतीींना ववक्री केल्या प्रकरणी फसवणक
ू झालेल्या जलमनीच्या मळ
ु मालकाींनी लेखी
ननवेदनाद्वारे मा. राज्यमींत्री, गह
ृ (ग्रामीण), महाराषर राज्य याींचे लक्ष वेधले असता त्याींनी
ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास

श्जल्हा पोलीस अधीक्षक, पालघर याींना सदर

प्रकरणी “तपासून प्राधान्याने आवश्यक कायशवाही” करण्याचे आदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू चौकशीत काय आढळून आले आहे आणण तद्नुसार
दोर्ी भ-ू माक्रफयाींवर व सींबचधत अचधकाऱ्याींवर शासनाकडून अद्यापयांत

सदर प्रकरणातील
कोणती कारवाई

करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१७) : (१), होय, हे खरे आहे.
(२)

व

(३) होय,

सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रार अजाशतील वादग्रस्त

जमीनीच्या अनुर्ींगाने मा.

ददवाणी न्यायालयात परस्पर ववरोधी दावे दाखल आहे त. यातील गैरअजशदार याींच्याकडून मळ
ु

साठे करार अद्याप प्राप्त झालेला नाही. सदर मळ
ु साठे करार प्राप्त करुन घेण्याच्या मुद्यावर
अजाशची चौकशी प्रलींबबत आहे. सदर बाबीची पूतत
श ा करुन तक्रार अजाशवर योग्य ती कायदे शीर
कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

