अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

आडगाांव (जि.नाशशि) येथील पोशलस िममचारी वसाहतीमध्ये मूलभत
ू सुववधा दे ण्याबाबत
(१) ५७०९१ (२३-०८-२०१६) श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) आडगाींव (जि.नाशिक) येथील पोशलस कममचारी वसाहतीमध्ये रस्ते, पाणी, वीि अिा
मूलभूत सुववधाींचा अभाव असून याबाबत सावमिननक बाींधकाम ववभागाच्या अधधकाऱयाींकडे
वारीं वार तक्रार करुनही कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदर पोशलस कममचारी वसाहतीमध्ये आवश्यक त्या
मूलभूत सुववधा दे ण्यासींदभामत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) आडगाींव, जि. नाशिक येथील पोलीस
वसाहतीमध्ये आवश्यक त्या मूलभूत सुववधा पुरववण्याबाबतची कायमवाही सावमिननक बाींधकाम
ववभागामार्मत करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
साांगली शहरातील सीसीटीव्ही िॅमेरे बांद असल्यामुळे ववववध गुन्हयाांमध्ये
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत

(२) ७९२३९ (२१-०४-२०१७) श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली िहरातील सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद असल्यामुळे घरर्ोडी, चेन स्नॅधचींग, खुन तसेच
महहला छे डछाडी यासारख्या ववववध गुन््यामध्ये मोयया प्रमाणात वाढ लाल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३२ (2)
(२) असल्यास, िहरात यापूवी बसववण्यात आलेले व बींद असलेले सवम सीसी्ीव्ही कॅमेरे पूवव
म त
सुरु करुन िहरातील इतरही सवम महत्वाच्या व सींवेदनिील हिकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे
बसववण्याबाबत कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे तसेच त्यास ककती कालावधी
लागण्याचे अपेक्षित आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) नाही, साींगली िहरातील सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद आहे त
परीं तु खािगी कॅमेऱयाींचा उपयोग करुन घडलेला गन्
ु हा उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न करीत
असल्यामळ
ु े गुन््यामध्ये वाढ लाल्याचे हदसून येत नाही.

(२) साींगली िहरातील बींद असलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे दरु
ु स्त करुन घेण्याबाबतची कायमवाही सुरु
आहे . तसेच इतर महत्वाच्या व सींवेदनिील हिकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यासािी जिल्हा
ननयोिन सशमतीमार्मत ननधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कायमवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
राज्य शासनाचे बनावट शासन ननणमय समाि माध्यमामध्ये प्रसारीत झाल्याबाबत
(३)

८५०८९ (०४-०९-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िेतक-याींना पेन्िन लागू करण्यात आले आहे असे माहे एवप्रल-मे २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान िासनाचे बनाव् िासन ननणमय (िी.आर.)

काढून सोिल शमडीयामध्ये

व्हायरल करण्यात आले, या बनाव् िी.आर.चे अनेकाींनी अशभनींदनही केले तरीही

िासनाने

याबाबत कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे बघन
ू पुन्हा महाराषर िासन, प्रिासन ववभाग,
िासन

ननणमय क्रमाींक अींक पा-१२१७/प्र.क्र.४६ आि हुतात्मा रािगुरू चौक, मादाम
कामा,मींत्रालय मींब
ु ई हदींनाक ८ मे २०१७ असा आदे ि क्रमाींक असलेला आणण िासकीय कममचायाींचे वय ५८ वरून ६० करण्यात आले असल्याचे नमूद असलेला बनाव् िासन ननणमय
सोिल शमडीयावर व्हायरल करण्यात आले असल्याची

माहहती माहे हदींनाक १५ िून, २०१७

रोिी वा त्या सुमारास ननदे िनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बनाव् िसन ननणमय प्रकरणी राज्य िासनाने सखोल चौकिी केली आहे
काय,
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्म काय आहे त व तदनस
ु ार या गींभीर प्रकरणी सींबींधीत दोर्ीींवर
िासनाने कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३२ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) :(१) राज्यातील िेतक-याींना पेन्िन लागू करण्याबाबत
बनाव् िासन ननणमय सोिल शमडीयामध्ये व्हायरल लाल्याबाबत राज्यातील पोलीस घ्काींत
कोणत्याही गुन््याची नोंद लालेली नाही.

तथावप िासकीय कममचा-याींचे ननवत्ृ तीचे वय ५८ वरुन ६० करण्यात आले असल्याचे

नमुद असलेला िासन ननणमय क्रमाींक अकींपा-१२१७/प्र.क्र.४६/आि, हद.८ मे, २०१७ हा बनाव्

असल्याबाबत ननदिमनास येताच सामान्य प्रिासन ववभागाने हद.०९.०५.२०१७ रोिी प्रशसद्धीपत्रक
ननगमशमत केले आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

राज्यात पोशलसाांच्या प्रलांबबत असलेल्या मागण्याांबात
(४)

८६६४७ (०४-०९-२०१७)

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शशशिाांत
शशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ

(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड
(ििमत), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात पोशलसाींची सेवा ही अत्यावश्यक असन
ू वाढत्या लोकसींख्येमळ
ु े सवमत्र गन्
ु हे गारीचे

प्रमाण हदवसेंहदवस वाढत आहे , अप-ु या मनुषयबळावर २४ तास काम करीत असताींना पोलीस
यींत्रणेवर कामाचा प्रचींड ताण पडत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, दस
ु रीकडे

पोलीस

सेवेमध्ये काम

करणा-या

कममचारी

व

अधधका-याींच्या

कु्ूींबावरही त्याचा ताण येत असल्यामळ
ु े त्याींचे स्वास्थ बबघडत असन
ू वर्ामनव
ु र्े अन्यायाच्या

दष्चक्रात
अडकलेल्या पोशलसाींच्या प्रलींबबत मागण्याींचा पािपुरावा करण्यासािी त्याींनी आता
ु ु्
पोलीस पत्नी सींघ्ना स्थापन करुन िाण्यात धरणे आींदोलन केले असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, पोशलसाींच्या उक्त प्रलींबबत असलेल्या मागण्याींबात िासनस्तरावरुन कोणती

कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .
(२)

िासकीय

ववश्रामगह
ृ

,िाणे

िहर

येथे

हद.१८.४.२०१७

रोिी

पोलीसाींच्या

ववववध

मागण्याबाबत ४० ते ५० महहला सशमती सदस्यानी एक हदवसीय धरणे आींदोलन करून त्याींचे
ननवेदन पोलीस आायुक्त िाणे िहर व ननवासी उप जिल्हाधधकारी याींना हदले.

(३) पोलीस दलाचा सुधारीत मनुषयबळाचा आकृतीबींध तयार करण्याची कायमवाही सुरू आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

वव.स. ५३२ (4)
उल्हासनगर, (जि. ठाणे) येथे गुन्हे गारी रोेण्यािरीता सी.सी.टी.वी
िॅमेरे बसववण्यास होत असलेल्या ववलांबाबाबत

(५) ८८५७७ (०४-०९-२०१७) श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर येथील गुन्हे गारी सातत्याने वाढत असल्याचे पाहता, स्थाननक लोकप्रवपननधीींनी
हदनाींक २० नोव्हें बर, २०१५ पासन
ू अदयापपयंत िासनािी वारीं वार लेखी पत्रव्यवहार करून

िहरात सी.सी.्ी.वी कॅमेरे बसववण्याकरीता आमदार स्थाननक ववकास ननधी वापरण्याची
अनुमती मागीतली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत दीड वर्ामचा कालावधी उल्ल्यानींतरही िासनाकडून जिल्हाधधकारी

कायामलय, िाणे याींना हदलेले पत्र जिल्हाधधका-याींनी पोलीस आयुक्त िाणे याींना अग्रेर्ीत
करण्यापलीकडे कोणतीही कायमवाही लालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या बैिकीमध्ये मा. पालकमींत्री महोदयाींनी सी.सी.्ी .वी.
कॅमेरा बसववण्यास जिल्हा वावर्मक योिनेतन
ू ननधी उपलब्ध करून दे ण्याचे आश्वासन हदले
होते, हे ही खरे आहे काय ,

(४) असल्यास, सी.सी.्ी .वी. कॅमेरा बसववण्याबाबत कोणती

कायमवाही करण्यात आली वा

येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हो हे खरे आहे ,
याबाबत पररमींडळातील सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यासािी आवश्यक हिकाणाींची माहहती पोलीस
महासींचालक कायामलयामार्मत सींबधीं धत घ्काकडून मागववण्यात आलेली आहे .

सदर माहहती

प्राप्त लाल्यानींतर याबाबत उधचत कायमवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

महाराष्ट्र सागरी मांडळ (एमएमबी) ’’महािनिो’’ आझण नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या
माध्यमातून नागपूर सी प्लेन सुववधा सुरु िरण्याबाबत

(६) ८९५६५

(२३-०८-२०१७) डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अननल िदम (ननफाड) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ववदभामतील

पयम्काींना

आकवर्मत

करण्याकररता

महाराषर सागरी

मींडळ

(एमएमबी)

’’महािनको’’ आणण नागपूर सुधार प्रन्यासाच्या माध्यमातून नागपूर सी प्लेन सुववधा सुरु
करण्याचा ननणमय हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ही सवु वधा ववदभामत कोणकोणत्या हिकाणी सरु
ु करण्यात येणार आहे ,
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(३) असल्यास, हा उपक्रम मुींबईतही सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रस्तावावर ननणमय घेतला आहे काय, नसल्यास, याबाबतची सदयःजस्थती
काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) ववदभामतील कोराडी, इरई डॅम (ताडोबा) व पारस बराि (िेगाव), अींबालरी, नवेगाव खैरी व
मीहान येथे सी प्लेन सवु वधा सरु
ु करण्याचे ववचाराधीन आहे.

(३) सदयजस्थतीत मुींबईत सी प्लेन सुरु करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अिोला येथील चान्नी पोशलस ठाण्याचे सहायि पोशलस ननररक्षि
याांच्याववरूध्द असलेल्या तक्रारीबाबत
(७)

९१८७४

(०४-०९-२०१७) श्री.हररष

वपांपळे

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुनतमिापूर) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री

पुढील

(१) अकोला येथील चान्नी पोशलस िाण्याचे सहायक पोशलस ननररिक तथा प्रभारी िाणेदार
श्री.वैभव पा्ील याींच्याववरूध्द तपासाच्या नावाखाली आरोपीला िबर मारहाण करून त्यानींतर
खोट्या गुन््यात अडकवण्याची धमकी हदल्याचा आरोप माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकिीचे ननषकर्म काय आहे त व त्यानर्
ु ींगाने सदर सहायक पोशलस ननररिक

याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) श्री.वैभव पा्ील, सहा.पोलीस ननरीिक तथा प्रभारी
हदनाींक २४/५/२०१७, १९/६/२०१७, २२/६/२०१७ अन्वये

िाणेदार याींच्या ववरोधात

तक्रार अिम प्राप्त लाले होते. त्यासींबींधात

उपववभागीय पोलीस अधधकारी, बाळापुर याींनी सहाय्यक पोलीस ननरीिक वैभव पा्ील
याींचेववरुध्द प्राप्त तक्रारीची चौकिी केली असता तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आले
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________
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मुांबईसह राज्यातील शहरामधून बेपत्ता झालेल्या मुलाांच्या तपासात
हलगिीपणा होत असल्याबाबत

(८) ९८५०५ (०६-०१-२०१८) श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुधािर
िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यातील िहरामधून मुले पळवून नेणा-या ्ोळयाींकडून मुलाींना बेकायदे शिर

कायाममध्ये ढकलले िाणे, कारखान्याींमध्ये कामाला िींप
ु णे, घरकामाला लावणे, परदे िात ववकणे
अिा प्रकारे िोर्ण केले िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेपत्ता लालेल्या वा हरवलेल्या मुलाींचा िोध घेण्यास पोशलसाींकडून योग्य तो
तपास केला िात नाही अिी बाब ननदिमनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने उक्त प्रश्न गाींभीयाने घेऊन बेपत्ता लालेल्या मुलाींच्या तपास यींत्रणा
सिमकरुन मुले पळववणा-या ्ोळयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) १८ वर्ामखालील हरववलेल्या लहान मुलाींच्या बाबतीत मा. सवोच्च न्यायालयाने रर्

याधचका क्र. ७५/२०१२, बचपन बचाव आींदोलन या सींबींधाने हदनाींक १०.५.२०१३ रोिीच्या
आदे िानुसार १८ वर्ामखालील हरववलेल्या मल
ु ाींबाबत अपहरणाचा गन्
ु हा (FIR) दाखल करण्यात
येतो.

१८

वर्ामखालील

हरववलेल्या

लहान

मल
ु ाींच्याबाबतीत

अपहरणाचा

गन्
ु हा

दाखल

लाल्यापासून ४ महहन्याींच्या आत सदर लहान मुले शमळून न आल्यास त्याबाबतचा तपास
अनैनतक मानवी वाहतूक प्रनतबींधक किाने तपासासािी हाती घेण्याकरीता ‘अनैनतक मानवी
वाहतूक प्रनतबींधक कि (AHTU)’ स्थापन करण्यात आले आहे त.

हरववलेल्या लहान मल
ु ाींचा िोध घेण्याकरीता प्रमाणणत कायमपध्दती (SOP) तयार

करण्यात

आलेली

असून

हरववलेल्या

मुलाींच्या

सींदभामत

इीं्रने्वर

केंद्र

सरकारची

www.trackthemissingchild.gov.in, मुींबई पोलीसाींची www.mumbaipolice.gov.in, मुींबई
रे ल्वे पोलीसाींची www.shodh.gov.in या वेबसाई् कायामजन्वत आहेत.

लहान मुलाींचा िोध घेवून त्याींना त्याींचे कु्ुींबबयाींकडे/पालकाींकडे दे ण्याकरीता ऑपरे िन

मस्
ु कान िोध मोहहमा वारीं वार राबववण्यात येतात. आतापयामत सन २०१५ ते २०१८ या
कालावधीत ऑपरे िन मुस्कानच्या ६ िोध मोहहमा राबववण्यात आल्या आहे त.

मुले पळववणाऱया ्ोळया आढळून आल्यास अिा ्ोळयाींवर सध्याच्या प्रचशलत

कायदयानुसार किोरातील किोर कारवाई करण्याची तिवीि िे वण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
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धचांचोटी (ता. अशलबाग जि. रायगड) येथील ॲड. रािेश नारायण पाटील व त्याांच्या
िुटुांबबयाांना िातपांचायतीने बेिायदे शशरपणे वाळीत टािल्याबाबत
(९) ९९८५१ (०६-०१-२०१८) श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)म : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धचींचो्ी (ता. अशलबाग जि. रायगड) येथील ॲड. राकेि नारायण पा्ील व त्याींच्या
कु्ुींबबयाींना िातपींचायतीचे पींच व सदस्य याींनी सड
ु बध्
ु दीने व बेकायदे शिरपणे गावकीमध्ये
िराव करुन वाळीत ्ाकल्याचे ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी करुन िातपींचायतीचे पींच व सदस्य याींच्याववरुध्द कारवाई
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी-शभवींडी पूवम याींनी मा.मख्
ु यमींत्री, जिल्हाधधकारी, रायगड

व पोशलस अधधिक, रायगड याींच्याकडे हदनाींक २८ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या सुमारास लेखी
ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकिीत

काय

आढळून

आले

व

तदनुसार

िातपींचायतीच्या

पींच

व

सदस्याींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीनुसार रे वदाींडा पोलीस िाणे, ता. अशलबाग, जि. रायगड
येथे गु.र.नीं. ५१/२०१७, भा.द.वव.सीं. कलम १५३ (अ), १२० (ब), २९४, ५०४, ५०६, २०१, ३४
प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरचा गुन्हा सदयजस्थतीत न्यायप्रववष् आहे.

(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

नाांदेड जिल््यातील धचमटा उफम ननम्न पैनगांगा प्रिल्पात झालेला गैरव्यवहार
(१०) १०१३४५

(०६-०१-२०१८) श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्रीमती

अशमता

चव्हाण

(भोिर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल््यातील धचम्ा ऊर्म ननम्नपैनगींगा प्रकल्पाबाबत २० हिार िेतक-याींचे िमीन
अधधग्रहण व ४५ गाव पुनव
म सन करण्यात येणार असल्याने िासनाकडून िेतक-याींना मोबदला
दे ण्यासािी प्राप्त लालेल्या ननधीत ७ को्ी रूपयाींचा अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०००
मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदिमनास आले असल्याने सींबींधधत अधधकारी

व कममचारी याींच्यावर

गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १२१ िेतक-याींची िशमन ओशलताखाली दाखवून तसेच ९० एकर गायरान
िशमन बळकावून
केला परीं तु

अधधकारी व कममचा-याींनी अशभकतामिी (एिीं्) सींगनमत करुन गैरव्यवहार

६ वर्े पूणम होऊनही गैरव्यवहार करणाऱया अधधकारी व कममचाऱयाींची चौकिी

प्रलींबबत असल्याची बाब ननदिमनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास,

या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार सदरील

अधधकारी व कममचारी याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी ककनव् पोशलस स््े िन
येथे गु.र.क्र.११/२०१४ भा.दीं .वव.स. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) प्रमाणे

एकुण १३ अधधकारी/कममचारी याींच्याववरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . याप्रकरणी ७
आरोपीींववरूध्द

मा.न्यायालयात

दोर्ारोपपत्र

दाखल

करण्यात

आले

असन
ू

सदर

गुन्हा

सदयजस्थतीत न्यायप्रववषि आहे . यातील ६ आरोपी मयत लाले असून मयत आरोपीताींववर्यी
ॲबे्ेड समरी मींिूर होणेसािी मा.न्यायालयास ववनींती करण्यात आली आहे.
(४) ववलींब लालेला नाही.

___________
वरणगाव (ता.भुसावळ, जि.िळगाव) येथे पोलीस प्रशशक्षण िेंद्रासाठी अधधिारी/िममचा-याांची
पदे भरणे व इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(११) १०५०१७

(०७-०४-२०१८)

श्री.सांिय

साविारे

(भुसावळ),

श्री.एिनाथराव

ेडसे

(मक्
ु ताईनगर) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वरणगाव

(ता.भुसावळ

जि.िळगाव)

येथे

पोलीस

प्रशििण

केंद्रासािी

अधधकारी/कममचा-याींची पदे प्रस्ताववत केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास िासनाने मींिुरी हदली आहे काय,

(३) असल्यास, वरणगाव, प्रशििण केंद्राच्या इमारतीचे बाींधकाम महाराषर राज्य पोलीस
गह
ृ ननमामण व कल्याण महामींडळ मयाम., मुींबई याींच्याकडून मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वरणगाव, पोलीस प्रशििण केंद्रासािी अधधकारी/कममचा-याींची पदे भरण्याबाबत
तसेच इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) नाही
राज्यातील ववदयमान पोलीस प्रशििण ववदयालये ही नवीन पोलीस शिपायाींना प्रशििण
दे ण्यास सिम असल्याने वरणगाव येथे नवीन पोलीस प्रशििण केंद्र तयार करण्याची
आवश्यकता नाही,असे पोलीस महासींचालक याींनी कळववले असन
सदर अहवाल अदयाप
ू
जस्वकारलेला नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________
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क्राईम इन महाराष्ट्र-२०१६ च्या अहवालानूसार बालगुन्हे गारीमध्ये वाढ झाल्याबाबत
(१२)

१०५५६८ (२६-०४-२०१८).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम),
श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमत ववलासराव दे शमे
(लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब
ु
थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.आशसफ शेे

(मालेगाांव मध्य), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर),
श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.ववरें द्र

िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचेली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.भाऊसाहे ब
िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आशशष
शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर),

अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी
(िोथरुड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गुन्हे गारीचा लेखािोखा माींडणारे ‘क्राईम इन महाराषर-२०१६’ च्या अहवालानूसार
१६ ते १८ वयातील बालगन्
ु हे गारीमध्ये १३.८४ ्क्क्याींनी तर सामान्य गन्
ु हे गारीच्या प्रमाणातही
मोिी वाढ लाल्याची माहहती माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अहवालानस
ु ार िबरी चोरी वगळता हत्या, हत्येचा प्रयत्न, सदोर्
मनुषयवध, बलात्कार, ववनयभींग, चोरी, दरोडा इत्यादी गुन््याींची नोंद २०१४ आणण २०१५

पेिाही िास्त आहे तसेच सन २०१६ मध्ये अल्पवयीन यव
ु काींववरोधात ६२३९ गन्
ु हे दाखल
करण्यात आले तर सन २०१५ मध्ये गुन्हयाींची सींख्या ५४८२ होती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राषरीय

अपराध

रे कॉडमस

ब्यरू ोने

केलेल्या

पाहणीत

गन्
ु हे गारी

वतळ
ुम ात

अल्पवयीन मल
ु ाींनी लाखाहून अधधकचा आकडा पार केला असून महाराषर राज्य नतस-या
स्थानाींवर असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, बालगुन्हे गारीचे गुन्हे मुींबई, सातारा, पुणे िहरात सवामधधक होत असल्याची
माहहती पढ
ु े आली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील वाढती बालगुन्हे रोखण्यासािी धोरण आखण्याबाबत तसेच या
बालगुन्हे गारीतील मुलाींचे पुनवमसन करण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३)

क्राईम इन महाराषर -२०१६ च्या

अहवालानस
ु ार सन २०१६ सालात बालगुन्हे गारीमध्ये भा.दीं .वव. कलमाखाली एकूण ६२३९ गुन्हे
दाखल लाले असून सन २०१५ सालात ५४८२ इतके गुन्हे दाखल होते.
अ.क्र.
१

गन्
ु ्याचे शशषमि

२०१४

२०१५

२०१६

१२१

१२८

१३०

खूनाचा प्रयत्न

१३७

१८८

२११

५

३

७

बलात्कार

२०८

२४७

२५८

खन
ू

२
३

सदोर् मनुषयवध

४
५

बलात्काराचा प्रयत्न

०

१

१

६

घरर्ोडी

६०

६१

६५

७

चोरी

२९३

३३६

२८१

८

अनैसधगमक गुन्हे

८

३२

३९

(४) होय, हे खरे आहे .

(५) ववधधसींघर्मगस्त बालकाींकडून होणारे गन्
ु हे रोखण्यासािी करण्यात आलेल्या उपाययोिना
खालीलप्रमाणे आहे त :•
•

सवम घ्कप्रमुखाींना बालगुन्हेगारी रोखणेसींदभामत मागमदिमक सच
ु ना हदलेल्या आहे त.

ववधधसींघर्म बालकाींसािी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात एक असे एकूण ३५ बाल न्यायालये

गिीत करण्यात आली आहे त.
•

राज्यातील एकूण १०६२ पोलीस िाण्याींपक
ै ी १०५० पोलीस िाण्याींमध्ये एक पोलीस

अधधकारी हा बाल कल्याण अधधकारी म्हणून नेमण्यात आलेला आहे. सदर अधधकारी
बालकाींसींबधी पोलीसाींचे कायमवाहीत समन्वये साधण्याचे काम करतात. तसेच सवम पोलीस

घ्काींचे मुख्यालयात वविेर् बाल पोलीस पथक स्थापन करण्यात आलेली आहे त. तसेच सवम
४५ पोलीस घ्काींचे मख्
ु यालयात वविेर् बाल पोलीस पथक स्थापन करण्यात आलेली आहे त.
•

नवीन अधधननयमानस
ु ार सवम पोलीस घ्काींत वविेर् बालपथक स्थापन करणेबाबत

पोलीस महासींचालक कायामलयाने हद. १४.०२.२०१८ अन्वये सवम पोलीस घ्काींमध्ये वविेर् बाल
पोलीस पथक स्थापन करणेबाबत सुचना ननगमशमत केल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

(१३)

वाळिेश्वर (मुांबई) येथील शलिेंड इमारतीला लागलेल्या आगीबाबत

१०६११४ (१२-०४-२०१८)

श्री. अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री. आशसफ शेे

(मालेगाांव मध्य), श्री. नसीम ेान (चाांहदवली), श्री. सनु नल िेदार (सावनेर), श्री. अमर िाळे

(आवी), श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी), श्री. भारत भालिे (पांढरपूर), श्री. वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री. बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), अॅड. यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा. ववरें द्र
िगताप (धामणगाव रे ल्वे), प्रा. वषाम गायिवाड (धारावी), श्री. अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५३२ (11)

(१) वाळकेश्वर (मुींबई) येथील शलिेंड इमारतीला हदनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आगीची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व तदनुसार पुढे कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) : (१) वाळकेश्वर येथील शलिेंड इमारतीला हदनाींक
२५.१२.२०१७ रोिी आग लागली होती हे खरे आहे .
(२) सदर आगीची बह
ू , सदर आग
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेमार्मत चौकिी करण्यात आली असन
“सदोर् ववदयुत प्रणाली” मुळे लागली असल्याचे आढळून आले.
तसेच, सदर

इमारतीचे

भोगव्ादार

याींनी

महाराषर

अजग्नसुरिा

व िीवसींरिक

उपाययोिना अधधननयम २००६ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार सदर इमारतीतील स्थायी अजग्निमन यींत्रणा
कायामजन्वत व सुजस्थतीत असल्याबाबत आवश्यक असलेले “प्रपत्र-ब” सादर करण्यात आल्याचे
बह
ृ न्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
राज्याच्या पोलीस दलाच्या सशक्तीिरणासाठी िेंद्र सरिारने तरतद
ू
िेलेला ननधी शासनास अद्याप शमळाला नसल्याबाबत

(१४)

१०७५८७ (१२-०४-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),
श्री.सनु नल शशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सरु े श

धानोरिर (वरोरा), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्रीमती तप्ृ ती सावांत
(वाांद्रे पूव)म : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या महाराषर पोलीस दलाच्या सिक्तीकरणासािी केंद्र सरकारने तरतूद केलेला रुपये
५५ को्ीचा ननधी राज्य िासनाला शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील गडधचरोली, गोंहदया व चींद्रपूर या निलवादीग्रस्त जिल््यात पोलीस
दलाच्या सिक्तीकरणासािी केंद्र िासनाकडून वविेर् ननधी हदला िातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ननधी राज्य िासनास शमळावा यासािी केंद्र िासनाकडे राज्य िासनाने
केलेल्या पािपुराव्याचे स्वरुप काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे ,
सन २०१६-१७ या आधथमक वर्ामत केंद्र िासनाकडून एस.आर.ई. “सुरिा ववर्यक खचम”

अींतगमत रुपये १५,०४,८७,०००/- एवढा ननधी राज्य िासनास शमळालेला आहे. त्याच प्रमाणे केंद्र
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िासनाने सन २०१७-१८ या आधथमक वर्ामकरीता एस.आर.ई. “सुरिा ववर्यक खचम”

अींतगमत

रुपये ५१,४६,२०,०००/- इतक्या रक्कमेचा कृती आराखडा मींिूर केला आहे . त्यापैकी रक्कम

रुपये ३४,९२,५२,०००/- केंद्र िासनाचा हहस्सा (Share) म्हणून राज्य िासनाला दे ण्यात येणार
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

दे हेड (ता. भोिरदन, जि. िालना) ्या गावात मागासवगीय िनतेवर स्थाननि राििारणी,
गावगुांड, समाििांटि याांच्यािडून अत्याचार होत असल्याबाबत
(१५) ११४२८४ (१४-०४-२०१८)

अॅड.वारीस पठाण (भायेळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद

मध्य) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे हेड (ता. भोकरदन, जि. िालना) ्या गावात बौद्ध िनतेचा स्थाननक रािकारणी,
गावगुींड, समािकीं्क याींच्याकडून अनजन्वत छळ सरू
ु असल्याच्या असींख्य तक्रारी स्थाननक
नागररकाींमार्मत पोलीस व जिल्हा प्रिासनाकडे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
लेखी स्वरूपात दाखल होऊनही अदयाप वपडीत लोकाींना कोणतीही मदत अथवा आरोपीववरोधात
कायदे िीर कारवाई करण्यात आली नसल्याची बाब ननदिमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बुद्धववहारावर लावलेला पींचिील लेंडा समािकीं्काींकडून काढून रात्रीच्या वेळेत
िाळण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दे हेड हे गाव भोकरदन तालक्
ु यापासन
ू (जि. िालना) अवघ्या दहा ते पींधरा

ककलोमी्र अींतरावर आहे , या गावामध्ये हदनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिीपासुन बौद्ध
बाींधवाींवर स्मिानभूमीच्या वादातन
ू अत्याचार होत आहे त, म्हणून ॲरोशस्ी अींतगमत गुन्हा
नोंदवून कारवाई करण्याची मागणी स्थाननकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िातीवादाची भशू मका घेऊन मागासवगीय िनतेत दहित पसरवन
तणाव
ू
ननमामण करणाऱया गावाचे िासकीय अनुदान िासनामार्मत रोखून धरण्यात येणार आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व तदनुसार पीडडताींना न्याय शमळवून दे ण्याच्या उद्देिाने दोर्ावपताींववरोधात कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
हद. २७.०६.२०१७ रोिी दशलत समाि बाींधवाींनी हदलेल्या अिामनस
ु ार स्मिानभूशमच्या

तार कींपाउीं डला इतर गावकऱयाींचा ववरोध आहे . परीं तु दोन्ही समािाच्या आपसी सामींिस्याने
सदर वाद शम्ला असुन तेथे तार कींपाउीं ड करून बॅनर व लेंडा लावला आहे . सदर लेंडा
कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने िाळला म्हणून कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीनुसार अन.ु िाती िमाती
(अत्याचार प्रनतबींध) अधधननयम, १९८९ अींतगमत गुन्हा नोंद केला आहे .
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(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे नाही.
(५) कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीवरून भोकरदन पोलीस िाणे येथे ग.ु र.नीं. २०/२०१८, भा.द.वव.सीं.
कलम २९५, ४३५, ४२७, ३४ सह अन.ु िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध) अधधननयम, १९८९

कलम ३(I)(r)(s) प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे . सदर गुन््यातील दोन सींियीताींना मा. जिल्हा सत्र
न्यायाधधि, िालना याींचे आदे िान्वये िाशमनावर मुक्त केले आहे.

गन्
ु ्याच्या तपासात सींियीत आरोपीववरूध्द िोस व सबळ परु ावे समोर आले नसल्याने

तपासी अधधकारी याींना कायम तपासावर िे वून गुन्हा ‘अ’ अन्वये ननकाली काढला आहे. सदर
गुन्हा उघडकीस आणण्याच्या दृष्ीने सवोतोपरी प्रयत्न सुरू आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
मौिे ऐनवली (ता. ेेड, जि.रत्नाधगरी) येथे एिा मुलीचा झालेला सांशयास्पद मत्ृ यु
(१६)

११६७०८ (२५-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौिे ऐनवली (ता. खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील अींककता िींगम (वय १९) हहच्या सींियास्पद
मत्ृ यू प्रकरणाचा तपास आि हदवसाींत सीआयडीकडे वगम करून तात्काळ चौकिी करण्यात

येईल, असे आश्वासन मा. राज्यमींत्री, गह
ृ (ग्रामीण) याींनी हदनाींक ८ माचम, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा तपास सीआयडीकडे वगम करण्यात आला आहे काय आणण मख्
ु य आरोपीींना
अ्क करण्यात आली आहे काय व तपासाची सदयजस्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)
/२०१८

कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीनुसार खेड पोलीस िाणे, जि. रत्नाधगरी
भा.दीं .वव. कलम ३०६, १७६,३४ प्रमाणे

येथे

गु.र.नीं. ०१

आरोपीताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात

आलेला आहे. या गुन््याचा पुढील तपास गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग याींचेकडे वगम करण्यात आला
आहे .

सदर गुन््यातील आरोपी क्र. १ हा ववधी सींघर्ीत बालक असल्याने त्यास हद.

०४/०१/२०१८ रोिी मा. वपिासीन अधधकारी, बालन्याय मींडळ, रत्नाधगरी याींचे समि हिर

करण्यात आले आहे . आरोपीत क्र. २ ते ५ याींना हद. ०१/०१/२०१८ रोिी व आरोपीत क्र. ६
याला हद. ०३/०१/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली. सध्या आरोपीत क्र. २ ते ६ याींना िामीन
शमळाला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

वव.स. ५३२ (14)

मे. माझगाव मिुर सहिारी सांस्था मयामदीत,िाळाचौिी मुांबई याांनी बनावट
दे यिाच्या आधारे शासनाची फसवणूि िेल्याबाबत

(१७) १२०८४२ (२६-०७-२०१८) श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मे. मालगाव मिुर सहकारी सींस्था मयामदीत,काळाचौकी मुींबई याींनी

बनाव् दे यकाच्या

आधारे िासनाची र्सवणूक केल्याप्रकरणी आरोपीींववरुध्द गुन्हा दाखल लालेला असून तपास
सुरू आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी भायखळा पोलीस िाणे येथे हदनाींक २ िन
२०१७ रोिी
ू
सावमिननक

बाींधकाम

ववभागाच्या

अधधकाऱयाींनी

लेखी

तक्रार

हदल्यानींतर

सींबींधधतावर

गु.र.क्र.१७८/२०१७ भा.द.वी. कलम ४२०, ४६५, ४६७,४७१,३४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आले

असताींना सुध्दा गेल्या १२ महहन्यापासून सींबींधधताींना अघापही अ्क करुन कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर प्रकरण तपासाधधन असल्याचे साींगन
ू सींबींधधत दोर्ीींना अदयापपयंत अ्क
न

करण्याची कारणे काय आहे त ,

(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींबधधतावर कोणती कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४)

प्रस्तुत प्रकरणी भायखळा पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र.१७८/२०१७ भा.द.वी.

कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४७१, ३४ अन्वये ४ आरोपीींववरुध्द गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .

भायखळा पोलीस िाणे, मुींबई याींच्याकडून सहाय्यक अशभयींता (सावमिननक बाींधकाम),

परळ, मुींबई व इतर सींबींधीत कायामलयात पुराव्याच्या दृष्ीने महत्त्वाची कागदपत्रे शमळणेकामी
पत्रव्यवहार करण्यात आला असन
ू सदरची कागदपत्रे प्राप्त करुन पुढील कायदे िीर कायमवाही
करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________
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िल्याण पजश्चम (जि. ठाणे) येथील म्हाडा वसाहतीची पुनववमिासािरीता घेतलेल्या इमारतीत
घर न शमळाल्याने एिा व्यक्तीने िेलेला आत्महत्येचा प्रयत्न

(१८)

१२२६८८ (३०-०७-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कल्याण पजश्चम (जि. िाणे) येथील बबलाम

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

महाववदयालय समोरील म्हाडा

वसाहतीची

िुनी इमारत ८ वर्ामपूवी प्े ल ववकासकाने पुनववमकासाकरीता घेतली होती, परीं तु कराराप्रमाणे

घर दे ण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्यामुळे श्री. श्याम लाडे या व्यक्तीने नैराश्येतून गोळया
खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचे हदनाींक
ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

११ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी महात्मा पोलीस गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईसह ववववध भागामध्ये एसआरएचे प्रकल्प रखडले असून त्यामळ
ु े

रहहवाश्याींना घरे शमळण्यासािी प्रचींड त्रास सहन करावा लागत आहे , याबाबत िासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) रखडलेल्या लोपडपट्टी पुनवमसन योिना कायामजन्वत करण्याकररता महाराषर लोपडपट्टी

(सध
ु ारणा, ननमल
ूम न व पन
ु ववमकास) अधधननयम १९७१ मध्ये माननीय राषरपती महोदयाींच्या

मान्यतेने सुधारणा करण्यात आली असून त्या अनुर्ींगाने िासन अधधसूचना हद. २६.०४.२०१८
रोिी प्रशसद्ध करण्यात आली आहे .

लोपडपट्टी पुनवमसन यसोिनेस गती शमळण्यासािी िासनाने खालील उपाययोिना

केलेल्या आहे त :१.

ऑनलाईन प्रणालीदवारे ९० हदवसात पररशिष्-२ सिम प्राधधकाऱयाने प्रमाणणत करणे.

२.

लोपडपट्टी पुनवमसन योिनाींचे प्रस्ताव ऑनलाईन प्रणालीवर पररशिष्-१ ते पररशिष्-६ पूणम

भरून त्याींच्या आवश्यकत्या दस्तऐविाच्या प्रनत स्कॅन करून प्रणालीवर प्राधधकरणाला
ववकासकाकडून सादर करणे.
३.

प्राधधकरणाकडून असे ऑनलाइन प्राप्त लालेले प्रस्ताव मळ
ू दस्तऐविािी पडताळणी करून

स्वीकृत करण्यास योग्य असल्यास जस्वकृतीची पावती ववकासकाला दे ऊन प्रस्तावाची नोंद
प्राधधकरणाकडे जस्वकृत प्रस्ताव म्हणून होईल.
४.

स्वीकृत

प्रस्तावाींमध्ये

प्राप्त

लालेले

प्राधधकाऱयाींकडे आपोआप रवाना होईल.
५.

पररशिष्-२

प्रस्ताव

स्वीकृत

होतात

सिम

प्रणालीवरील मतदार यादीची सींगणकीकृत माहहती वीि दे यकाची सींगणकीकृत माहहती

इत्यादी प्रकारच्या सवम पुराव्याींची सींगणकीकृत िासकीय माहहती बरोबरच पररशिष्-२ दवारे

प्राप्त लालेल्या पुराव्याींची आपोआप ताळमेळ घालून प्रारूप पररशिष्-२ सिम प्राधधकाऱयाींकडे
प्रस्ताव स्वीकृतीच्या वेळीच उपलब्ध असेल
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६.

सिम प्राधधकाऱयानी सींबींधधत

िेत्राींची प्रत्यि पहाणी, मोिणी इत्यादी तपशिलाची

स्थळपाहणी करून त्याचा तपिील ऑनलाईन प्रणालीवर ववहहत कालावधीत नोंदववणे सिम
प्राधधकाऱयाींवर बींधनकारक राहील.
७.

िेत्र तपिील नोंदववला िाताच साधारणतः ९० हदवसाींच्या आत ववकासकाने सादर केलेल्या

योिनेतील एकूण लोपडपट्टयाींची सींख्या त्यातील पात्र लोपडीधारक, अपात्र लोपडीधारक,

लोपडपट्टीच्या िेत्राचे आकारमान व मालकी इत्यादी तपिील सींगणकावरच उपलब्ध लाल्यामुळे
त्यात मानवी हस्तिेप कमी होईल.
८.

प्रणाली ववकशसत होताना प्राथशमकदृषट्या पररशिष्-२ वर भर दे ण्यात येत असला तरी या

प्रणालीचे मूल्यमापन करून प्राधधकरण स्तरावर दे ण्यात येत असलेल्या मींिुरीचे दे खील
सींगणीकरण करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

पुणे येथे गेनबबटिॉईन डॉट िॉम या सांिेतस्थळाच्या माध्यमातून फसवणुि
झालेल्या गुांतवणुिदाराांच्या ववववध मागण्याबाबत

(१९)

१२३०५३

(२६-०७-२०१८)

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील ननगडी पोलीस िाणे तसेच दत्तवाडी पोलीस िाणे येथे गेनबब्कॉईन डॉ् कॉम

या सींकेतस्थळाच्या माध्यमातन
ू गींत
ु वणक
ू दाराींची कोट्यवधी रुपयाींची र्सवणक
ु करणा-याींववरूद्ध
गुन्हा दाखल करून गेनबब्कॉईन डॉ् कॉम पीडडताींचा न्याय मींच याींनी ववववध मागण्याचे

ननवेदन मा. पोलीस आयुक्त पुणे िहर याींना हदनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर र्सवणक
ु ीबाबत ननगडी पोलीस िाणे, पण
ु े, दत्तवाडी पोलीस िाणे, पण
ु े वािी
पोलीस िाणे, ईओडब्लु (EOW) मुींबई, ववमाननगर पोलीस िाणे, नाींदेड आदी हिकाणीही माहे
माचम, २०१७ ते िून २०१८ या दरम्यान गुन्हे नोंद लाले आहे त, हे ही खरे आहे त काय,

(३) तसेच सदर गुन््याच्या नोंदीत केवळ त्याींचे कायमिेत्रातील वपडीताींचेच िबाब नोंदवले िात
असल्याने, राज्यातील इतर हिकाणच्या गुींतवणूकदाराींना त्याची र्सवणूक लाल्याबाबत गुन्हे
नोंद करून घेण्यास ्ाळा्ाळ होत असल्याची

बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

मा. मुख्यमींत्री याींना गुींतवणूकदारानी हदलेल्या

ननवेदनावरून ननदिमनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर ननवेदनामध्ये वपडीत गुींतवणूकदाराींनी त्याींचे बी्कॉईन परत शमळणे तसेच
सदर गन्
ु ्यातील ७ स््ार म्हणन
ू सींबोधधत केलेल्या सवम गन्
ु हे गाराींना अ्क करणे, सदर गन्
ु हा
सींघ्ीत स्वरूपाचा असल्याने तसेच १० पेिा अधधक

आरोपी असल्याने त्याींचेवर मोक्का कायदयाींतगमत गुन्हा दाखल करणे अिा ववववध मागण्या
केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सदर मागण्याच्या अनुर्ींगाने िासनाने कोणती कायमवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५)
बब्कॉईन व्दारे गुींतवणक
ु दाराींच्या लालेल्या र्सवणक
ु ीबाबत ववववध गुींतवणुकदाराींकडून

सींपूणम राज्यातन
ू तक्रारी प्राप्त लालेल्या आहे त. त्यानुसार राज्यात यवतमाळ, िाणे िहर, पुणे

िहर, नाींदेड, नागपरू िहर, कोल्हापरू , नवी मींब
ु ई, नाशिक िहर व रायगड या पोलीस घ्कात
एकूण १५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त. यापैकी ६ गुन्हे तपासाधधन आहे त तर

९

गुन््यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे व र्ौिदारी प्रकक्रया सींहहता कलम १७३(८)
प्रमाणे तपास सुरु आहे. बब्कॉईन सींदभामत दाखल असलेल्या ववववध गुन््याींचा तपास अप्पर
पोलीस महासींचालक (आधथमक गुन्हे ) महाराषर राज्य याींचे स्तरावर वविेर् तपास पथकामार्मत
करण्यात यावा असे ननदे ि िासनाने हद.२५/७/२०१८ च्या पत्रान्वये हदले

आहे त.

गुन््यातील तपासाच्या अनुर्ींगाने मे.साथम ॲण्ड असोशसएिन, मुींबई या सींस्थेची

र्ॉरे जन्सक ऑडी्र म्हणून ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
वपांपळगाव (ता.आांबेगाव,जि.पुणे) येथील एिा अपांग व्यक्ती
व त्याच्या िुटुांबाला स्थाननि गुांडानी िेलेली मारहाण

(२०) १२४००२ (०३-०८-२०१८) श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्री.हुसेन कासम िेख (अपींग, अजस्थव्यींग) रा.वपींपळगाव तर्े घोडे (ता.आींबेगाव,जि.पुणे)
याींच्यावर व कु्ुींबावर स्थाननक गींड
ु ानी दोनवेळा प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी त्याींनी मींचर

पोलीस स््े िन (ता.आींबेगाव,जि.पण
ु े) याींच्याकडे हदनाींक १० माचम,२०१८ रोिी वा त्या सुमारास
तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मा. स्थाननक लोकप्रनतननधीनी जिल्हा पोलीस अधधिक,पुणे
याींच्याकडे माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान पत्र हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत तक्रार करुन सुध्दा सींबींधधत गुन्हे गाराींवर कोणतीच कारवाई केली गेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सवमसाधारण कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, अपींग अधधननयमानुसार गुन्हे गाराींवर कारवाई करण्याबाबत अदयापपयंत
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५)
श्री.िेख याींच्यावर हदनाींक ६/०१/२०१८ रोिी अज्ञात वाहनाने िोस मारल्याप्रकरणी मींचर
पो.स््े . येथे गु. र.नीं.२७/२००८, भादीं वव कलम २७९, ३३७, ३३८, ४२७ मो्र वाहन कायदा कलम

१८४, १३४ (ए) (बी) प्रमाणे गन्
ु हा दाखल आहे . तसेच दोन अनोळखी इसमाींनी हदनाींक
२८/१२/२०१७ रोिी श्री.िेख याींच्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी घोडेगाव पोलीस स््े िन येथे गु.

र.नीं.९२/२०१८ भादीं वव कलम ३२४, ३३७, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
गुन््याींचा तपास चालू आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

टागोर नगर (ववक्रोळी (पूव)म , मुांबई) येथील हहांद ु मत
ृ महहलेची सांपत्ती हडपण्यासाठी नावात
ेाडाेोड िरून मुस्लीम दाेवून मुस्लीम िब्रस्थानात दफन िेल्याबाबत

(२१)

१२६३८८ (०४-०८-२०१८)

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ्ागोर नगर (ववक्रोळी (पूव)म , मुींबई) येथील श्रीमती आिाबाई कािीराम मुळे या ननराधार

हहींद ु मत
ृ महहलेची सींपत्ती हडपण्यासािी ववक्रोळी पोलीस िाण्याचे वररषि पोलीस ननरीिक श्री
सींिय मोरे याींनी मत्ृ यूची नोंद न घेता, िव ववच्छे दन न करता श्री िलील खान रे तीवाला

याींच्या सींगनमतमाने आिाबाई चे आयिा बी अिी नावात खाडाखोड करून मुस्लीम दाखवून
मुस्लीम कब्रस्थानात दर्न केले असल्याची बाब हदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदिमनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्म काय
आहे त व तदनुसार दोर्ीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) व (२)

प्रस्तत
ु प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने

सखोल चौकिी करण्यात आली असून, मयत आिाबाई उर्म आयिाबी ्या णिश्चन धमामच्या
असल्याची नोंद त्याींचे िाळे च्या सेवापुस्तकात शमळून आली आहे.

मयत महहलेवर उपचार करणाऱया डॉक््र याींनी नतचे मत्ृ यच
ू े कारण नैसधगमक हदल्याने,

मयत महहलेचे िवववच्छे दन करण्यात आलेले नाही.

मयत महहलेची सवम मालमत्ता पींचनामा करुन पेालीस िाण्यात िमा करण्यात आली
असून नतचे लोपडे कुलुप लावून ताब्यात घेण्यात आले आहे .

सदर प्रकरणी श्री. िलील खान व इतर ५ आरोपीींववरुध्द, सदर महहला मुस्लीम

नसताींना ती मुस्लीम असल्याची चुकीची माहहती हदली व अप्रमाणणकपणे तथ्य लपवून िे वले

म्हणन
ू , त्याींचेववरुध्द ववक्रोळी पोलीस िाणे येथे अदखलपात्र ग.ु र.क्र. १९६४/१८ भा.दीं .वव. कलम
४१७ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . सदर प्रकरण सदयजस्थतीत तपासाधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवन नाही.

___________

वव.स. ५३२ (19)
मुांबई, मालाड (पूव)म , िुरारगाव येथील सधचन सावांत याांच्या हत्येच्या चौिशीबाबत
(२२) १२६४४२ (०५-१२-२०१८)

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कुरारगाव, मालाड (पूव)म , (जि.मुींबई उपनगर) येथील श्री. सधचन सावींत हत्या प्रकरणाची
केंहद्रय अन्वेर्ण ववभाग (सीआयडी) कडून चौकिी करणे आणण श्री. रािा िाकरे याींची वविेर्
सरकारी वकील म्हणन
ू नेमणक
ू करण्याचे मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी नागपरू

येथे हदनाींक १८

िुल,ै २०१८ रोिी वा त्या सुमारास आश्वासन दे ऊनही अदयाप यावर िासनाकडून कोणतीच

कायमवाही करण्यात न आल्याने याींसदभामत लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना हदनाींक
२७ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने िासनाने गींभीर दखल घेऊन, सदरहू
प्रकरणाचा तपास करून यातील दोर्ीींना अ्क करण्याच्या दृष्ीने अदयापपयंत िासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) होय,
पोलीस आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई याींचेकडुन या सींदभामत हदनाींक १६.१०.२०१८ रोिी प्राप्त

प्रस्तावाच्या अनुर्ींगाने ववधध व न्याय ववभागाच्या अधधसूचना हदनाींक १७.११.२०१८ अन्वये ॲङ
श्री. रािा िाकरे याींची या प्रकरणी वविेर् सरकारी अशभयोक्ता म्हणून ननयुक्ती करण्यात
आलेली आहे .

सदर गुन््यामध्ये एकुण सात आरोपीताींना हदनाींक ०८.०५.२०१८ रोिी अ्क

करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी मा. हदींडोिी सत्र न्यायालय, बोरीवली ववभाग, मींब
ु ई या

न्यायालयात ख्ला सुरु असन
ू त्याचा सेिन केस क्रमाींक २५९/२०१८ असा आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
नालासोपारा (मुांबई) व नवी मुांबई पररसरामधील अल्पवयीन मुलीांवर
लैंधगि अत्याचार िरणाऱ्या सांशयीताला अटि िेल्याबाबत

(२३) १२६६७३

(०६-१२-२०१८)

श्री.हसन

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मश्र
ु ीफ

(िागल) : सन्माननीय

मुख्यमांत्री

पुढील

(१) नालासोपारा (मुींबई) व नवी मुींबई पररसरामध्ये गत २ वर्ांपासून १७ पेिा िास्त
अल्पवयीन मल
ु ीींवर लैंधगक अत्याचार करणाऱया सींियीताला पोशलसाींनी हदनाींक २६ सप््ें बर,
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या सींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तदनूसार सींबध
ीं ीताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३२ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) अल्पवयीन मुलीींवरील बलात्काराच्या प्रकरणात

पोलीस अधधिक, पालघर व पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई याींचे कायमिेत्रात अनुक्रमे ०३ व ०८
असे एकूण ११

गुन्हे नोंदववण्यात

आले आहे त. नमूद गुन््यातील सींिनयत आरोपीस नवी

नींब
ु ई पोलीस आयक्
ु तालय अींतगमत कोपरखैरणे पोलीस िाणे

येथे ग.ु र.नीं. २५६/१७ अन्वये

दाखल गुन््यात हदनाींक २७/०९/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली आहे .

(२) कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीवरून दाखल गुन््याींबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे पोलीस अधधिक, पालघर

१) तुळीींि पोलीस िाणे - गुरनीं. ९५७/२०१८ भादवव कलम ३६३,३७६,३६८ सह पोक्सो कलम
३,४, ७,८

२) तळ
ु ीींि पोलीस िाणे - गरु नीं ९८१/२०१८ भादवव कलम ३५४,५०६ सह पोस्को कलम ८,१२
३) तळ
ु ीींि पोलीस िाणे - गरु नीं. १००३/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३६३ सह

पोस्को कलम ४

प्रमाणे ०३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालय :-

१) तळोिा पोलीस िाणे - गुरनीं. १३/२०१५ भादवव कलम ३६३,३५४,३६८ सह पोक्सो कलम ७,८
२) एपीएमसी पोलीस िाणे- गुरनीं २२६/२०१७ भादवव

कलम ३६३, ३७६,५०६ सह

पोस्को

कलम ३६३, ३७६, ५०६(२) सह

पोस्को

कलम ४,१२

३) कोपरखैरणे पोलीस िाणे- गुरनीं. २५६/१७ भादीं वव
कलम ४,८

४) एपीएमसी पोलीस िाणे- गुरनीं १६८/२०१८

भादीं वव कलम ३६३,३५४ अ,५११

सह

पोस्को

कलम ११,१२
५)

नेरूळ पोलीस िाणे- गुरनीं १०५/२०१८ भादवव कलम ३५४,३६३ सह पोस्को कलम ८

६) रबाळे पोलीस िाणेपोस्को कलम ७,८

गरु नीं

२२६/२०१८ भादीं वव

कलम ३५४(ब),३६३,३२३,५०४,५०६ सह

७) खारघर पोलीस िाणे- गुरनीं. २५०/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३५४ अ, ३६३ सह पोस्को ७,८
८) रबाळे पोलीस िाणेकलम ७,८

गुरनीं

१८३/२०१७ भादीं वव

कलम ३५४(ब),३६३,५०६ सह

पोस्को

प्रमाणे ०८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे . दाखल गुन््यातील अ.क्र. १ ते ६ मधील

गुन््यात आरोपीचा ताबा घेण्यात आला असून दाखल गुन््याींचा पुढील पोलीस तपास चालू
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

वव.स. ५३२ (21)
मुांबईतील िाांहदवली चारिोप येथील ऑक्सफडम पजब्लि स्िूल
मध्ये ववद्याथीनीचा झालेला ववनयभांग

(२४) १२६६८४ (०६-१२-२०१८).

श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.छगन भि
ु बळ (येवला),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफम
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव
- िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.वविय भाांबळे

(जिांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर

शहर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हदपि
चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),
श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाेेड), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर
(चांदगड), डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) काींहदवली चारकोप (मुींबई) सेक््र क्र.५ येथील ऑक्सर्डम पजब्लक स्कूलमध्ये सहाव्या
इयत्तेत शिकणारी ववदयाथीनी िाळे त आली असताना एका ववदयाथ्यांने नतचा ववनयभींग
केल्याचे हदनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची तक्रार वपडीत ववदयाथीनीने िाळे च्या मख्
ु याध्यावपकेकडे केली
असता या गोष्ीकडे दल
म करुन ववदयाथीनीलाच दमदा्ी करुन िाींत केल्याचे ननदिमनास
ु ि
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, वपडीत ववदयाथीनीची आई चारकोप पोलीस िाण्यात तक्रार दाखल करण्यास गेली
असता पोलीस कुमक उपलब्ध नसल्याने आि तासानींतर पोशलसाींनी तक्रार दाखल करुन
घेतली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले व त्याअनुर्ींगाने सदर िाळे तील मुख्याध्यावपकेवर, वपडीत मुलीींची छे ड काढणाऱया
ववदयाथ्यांवर तसेच तक्रार दाखल करण्यास ववलींब करणाऱया पोशलस अधधकाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) वपडीतेच्या आईच्या तक्रारीवरून चारकोप पोलीस िाणे, मुींबई येथे गु.र.नीं. ३४२/१८
भा.द.वव. कलम ३५४ सह बाल लैंधगक अत्याचार प्रनतबींधक अधधननयम, २०१२ (पोस्को)

चे

कलम ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणातील ववधीसींघर्मग्रस्त बालक

वव.स. ५३२ (22)
यास ताब्यात घेवन
ू मा. बालन्यायालय, डोंगरी याींच्या समि उभे केले. सदर गुन््याचा तपास
पुणम करून मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . सदयजस्थतीत सदर गुन्हा
न्यायप्रववषि आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

महाराष्ट्र सायबर ववभागाने हाती घेतलेल्या अफवाांववरोधातील ववशेष मोहहमेबाबत
(२५)

१२६६९६ (०५-१२-२०१८) श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अर्वा पसरववणे हा गन्
ु हा असन
ू महाराषर सायबर ववभागाने अर्वाींववरोधी माहे ऑगस््,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान वविेर् मोहहम हाती घेतली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मोहहमेतींगत
म अदयापपयंत ककती िणाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे ,
(३) असल्यास, याींस प्रनतबींधीत करण्यासािी िासनाने कोणत्या वविेर् उपाययोिना केल्या
आहे त वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्यातील पोलीस घ्काींनी जिल््याींनी खालीलप्रमाणे कारवाई केलेली आहे .
१. लातूर जिल््याींतील औराद िहािानी पोलीस िाणे येथे १२ आरोपीववरुध्द कलम १४३, १४७,
१४८,१४९,३०७,१८६,३५३,४३५,४२७ भादीं वव सह २७ सावम. मालमत्ता नुकसान कायदा सह कलम
१३५ मपोका अन्वये कारवाई करण्यात आली.

२. बीड जिल््यातील मािलगाींव ग्रामीण पोलीस िाणे येथे ५ ते ६ अज्ञात आरोपीववरूध्द कलम
१४७,१४८,३२३ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
ii) बीड जिल्हयातील मािलगाींव ग्रामीण पोलीस िाणे येथे ३ आरोपीववरुध्द ३३२,
५०४, ५०६, ३४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
iii) बीड जिल््यातील पेिबीड पोलीस िाणे येथे एका इसमाववरुध्द कलम ५०५ (१)

भादवव अन्वये कारवाई करण्यात आली.

iv) बीड जिल््यातील बीड ग्रामीण पोलीस िाणे येथे ३ ते ४ इसमाववरुध्द कलम
५०४, ५०६, ३४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
३.

हहींगोली जिल््यातील बासींबा पोलीस िाणे येथे

एक अदखलपात्र गुन्हा नोंद असन
ू एका

इसमाववरुध्द १०७ र्ौदीं प्रसीं अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे .
४.

िालना जिल््यातील मींिा पोलीस िाणे येथे १० ते
१४ अनोळखी इसमाींववरुध्द कलम १४३, १४७, १४९,
३२३, ५०४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.

वव.स. ५३२ (23)
५.

नाींदेड जिल््यातील नाींदेड ग्रामीण पोलीस िाणे येथील १० ते १५ अज्ञात इसमाींववरुध्द

कलम १४३, १४७, १४९, ३२३,३२४, ५०४ भादीं वव सह कलम १३५ मपोका. अन्वये कारवाई
करण्यात आली.
६.

नींदब
ु ार जिल््यातील म्हासावद पोलीस येथे ८ इसमाींवर कलम ३०७, ३३२, ३५३, ४२७,

१४३, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९ भादीं वव सह मपोका कलम ३७(१) (३), १३५ मपोका तसेच
कक्र.लॉ. अॅक्् कलम ७ अन्वये कारवाई करण्यात आली.
७.

सोलापूर िहरातल एमआयडीसी. पोलीस िाणे याहिकाणी ५ इसमाींववरुध्द कलम १४३,

१४७, १४९, ३२३ भादीं वव सह १३५ मपोका. अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.
८.

परभणी जिल््यातील कोतवाली पोलीस िाणे येथे १५ ते २० अनोळखी इसमाींववरुध्द कलम

१४३, १४७, १४९, ३२३, ५०४, ५०६ भादीं वव
९.

अन्वये कारवाई करण्यात आली.

नाशिक जिल््यातील मालेगाींव कॅम्प पोलीस िाणे येथे ३ अज्ञात महहलाववरुध्द कलम

३६३, ५११ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
ii.

नाशिक जिल््यातील पवारवाडी पोलीस िाणे येथे ४ इसमाींववरुध्द कलम १४३, १४९, ४२७

भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
iii. नाशिक जिल््यातील आयिानगर पेालीस िाणे येथे २ अनोळखी इसमाींववरुध्द ३६३, ५११,
३४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
iv. नाशिक जिल््यातील शसन्नर पोलीस िाणे येथे १ इसमाींववरुध्द कलम ३६३- अ, ५११, ३४
भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
v. नाशिक जिल््याींतील मालेगाींव िहर पोलीस िाणे येथे एका

इसमाींववरुध्द कलम ३६३-अ,

५११, ३४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
१०.

औरीं गाबाद िहरातील बैिापरू पोलीस िाणे येथे ८ इसमाींववरुध्द कलम ३०२, ३०७, ३५३,

१४३, १४७, १४९, १८८ भादीं वव सह १३५ मपोका अन्वये कारवाई करण्यात आली.
११.

चींद्रपूर जिल््याींतील पोभुनाम पोलीस िाणे येथे एका इसमाींववरुध्द कलम ३२४ भादीं वव

अन्वये कारवाई करण्यात आली.
१२.

गोंहदया जिल््यातील गोरे गाींव पोलीस िाणे ११ इसमाींववरुध्द कलम १४३, १४७, १४८,

१४९ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
१३.

(a) िाणे िहरातील बािारपेि पोलीस िाणे येथे ४ इसमाींववरुध्द कलम ३२६, ३५३, २०१,

३६४, १४३, १४७, १४९ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.
(b)

िाणे िहरातील भोवाडा पोलीस िाणे येथे एका इसमाींववरुध्द ३२३ भादीं वव अन्वये

कारवाई करण्यात आली.
१४.

औरीं गाबाद िहर छावणी पोलीस िाणे येथे ४ इसमाींववरुध्द कलम ३०२, ३०७, १४३, १४७,

१४८, १४९, ३४१, ३२४ भादीं वव अन्वये कारवाई करण्यात आली.

वव.स. ५३२ (24)
(३) समाि माध्यमाव्दारे प्रसारीत होणाऱया अर्वा थाींबववण्यासािी सवम पोलीस आयुक्त पोलीस
अधीिक याींनी ववववध प्रकारचे िनिागत
ृ ी कायमक्रम आखून त्याींना प्रसार माध्यमाव्दारे तसेच

राज्यातील ववववध िहरात मुख्य हिकाणी र्लकावर इन्र्ोग्रार्ीक्स लावून प्रशसध्दी हदली असून
पररस्थती आ्ोक्यात आणण्याचे व लोकाींना अर्वाींना बळी न पडण्याबाबत अवाहन केले आहे .
तसेच महाराषर सायबर तर्े सवम जिल्हयाकरीता ॲडव्हायलरी पािववण्यात आली आहे .
(४) ववलींब लालेला नाही.

___________

नक्षलवाद्याांशी सांबध
ां असल्याच्या सांशयावरुन पुणे पोलीसाांनी सुरु िेलेल्या
अटि सत्राचा तपशशल प्रशसध्दी माध्यमाांसमोर उघड िेल्याबाबत

(२६) १२६७१६ (०६-१२-२०१८) श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुे (लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निलवादयाींिी सींबध
ीं असल्याच्या सींियावरुन पुणे पोलीसाींनी सुरु केलेल्या अ्क सत्राचा

तपशिल पोलीसाींनी प्रशसध्दी माध्यमाींसमोर हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
उघड केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एखादे प्रकरण न्यायप्रववष् असताना त्याबाबतची महहती प्रसार माध्यमाींसमोर
उघड केल्याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक ३ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
नारािी व्यक्त केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी अधधक चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱया
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.

हदनाींक २८.०८.२०१८ रोिी सदर गन्
ु ्याच्या तपासा दरम्यान दे िभरात है द्राबाद, हदल्ली,

िाणे, मुींबई, र्ररदाबाद व गोवा या हिकाणी लडती घेवून, ५ आरोपीींना अ्क

केल्यानींतर

हद.२९.०८.२०१८ रोिी

एका याधचकेदवारे मा. सवोच्च न्यायालयाने सवम आरोपीींना हाऊस

अरे स््मध्ये

आदे ि

िे वण्याचे

पाररत

केले

होते.

त्यानींतर

मा.

न्यायालयाचे

आदे िाचे

प्रसारमाध्यमाींमध्ये व सोिल शमडीयामध्ये चूकीच्या पध्दतीने अथम घेवून आरोपीींची अ्क
चक
ू ीची / परु ाव्या अभावी असल्याचे माींडणी केली िात होती. त्यामळ
ु े सवम सामान्य िनतेच्या

मनात िासना ववरोधात रोर् ननमामण करण्याचा प्रयत्न सोयीस्करररत्या केला िात असल्याने,
महाराषर िासन व पोलीसाींची बािू योग्य पध्दतीने माींडण्याकरीता सदरची पत्रकार पररर्द
घेण्यात आली होती.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५३२ (25)
नवी मुांबई शहरातील वाढत्या गुन्हे गारीला प्रनतबांधधत िरण्यासाठी पोलीस
दल तसेच बीट चौक्याांची सांख्या वाढववण्याबाबत

(२७)

१२६७७० (०६-१२-२०१८)

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित

पवार (बारामती),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नवी मींब
ु ई िहरातील वाढत्या गन्
ु हे गारीला प्रनतबींधधत करण्यासािी पोलीस दल तसेच बी्
चौक्याींची सींख्या वाढववण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक महाराषर राज्य याींचक
े डे
िासनाने सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर पोलीस महासींचालक याींनी ननणमय घेतला आहे काय,
(३) असल्यास, ननणमयाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे व त्यानस
ु ार पोलीस दल व बी्
चौक्याची सींख्या वाढववण्याबाबत िासन स्तरावरून कोणती कायमवाही करण्यात आली

वा येत

आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य शासनाने १५४ फौिदारपदावर िेलेल्या पदोन्नत्या मॅटने बेिायदे शशर ठरववल्याबाबत
(२८) १२७२७६ (०६-१२-२०१८) श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (शशडी),
श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम),

ग्रामीण), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर
करतील काय :-

(१) राज्य सरकार कायदा करीत नाही तो पयंत पदोन्नतीतील आरिण बेकायदा आहे , असे
स्र्ष्

करीत

१५४

पोशलसाींना

र्ौिदारपदी

हदलेली

पदोन्नती

महाराषर

प्रिासकीय

न्यायाधधकरणाने (मॅ्) बेकायदा िरवन
करण्यात आलेली पदोन्नती रद्द केली तसेच या
ू
र्ौिदाराींच्या ननयुक्त्याही रोखल्या असून त्याींना त्याींच्या मूळ िागी ननयुक्त करावे असा
आदे ि मॅ्ने हदला असल्याची माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदे िनास आले
आहे , हे खरे आहे
(२) असल्यास, ज्या १५४ पोलीसाींना उपननररिक पदावर पदोन्नती दे ण्यात आली होती त्याींनी
नाशिकच्या प्रशििण केंद्रात आपले प्रशििण पुणम केल्याने ते लवकरच पोलीस उपननररिक पदी
रुिू होणार होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभामत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१९) :(१), (२), (३) व (४) सदरहू १५४ उमेदवाराींचे पोलीस
उपननरीिक पदाचे प्रशििण लालेले असून त्याींना त्या पदावर ननयुक्ती दे ण्यात यावी असे
आदे ि िासनाच्या हद.१९/११/२०१८ च्या पत्रान्वये पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई
याींना कळववण्यात आले आहे त.

___________
राज्यातील मैत्रय
े या िांपनीतील गत
ांु वणि
ू दाराांचे पैसे परत शमळण्याबाबत
(२९)

१२७३२२ (०६-१२-२०१८)

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुे (लातूर शहर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.त्र्यांबिराव
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय

(१) राज्यातील

मुदत

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :मैत्रय
े

या

कींपनीत

अनेक

िे वीदाराींचे

पैसे

अडकले

असून

पूणम

लाल्यानींतरही पैसे परत शमळत नसल्याने गींत
ु वणक
ू दार अडचणीत आले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, न्यायालयाने या कपींनीची मालमत्ता िप्त करुन ती ववक्री करावी व
गुींतवणूकदाराींचे

पैसे

परत

दयावे,

असे

आदे ि

हदले

आहे त

मात्र

िासनाने

अदयाप

अींमलबािवणी केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या आदे िाची अींमलबिावणी करुन या कींपनीतील िे वीदाराींचे
हक्काचे पैसे त्याींना शमळवून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३)

सदर प्रकरणी िे वीदाराींच्या तक्रारीींच्या

अनुर्ींगाने राज्यातील ववववध पोलीस घ्काींमध्ये मैत्रय
े समूह ववरुध्द एकूण ३० गुन्हे दाखल
आहे त. या सवम गुन््याींच्या तपासात समन्वय राखण्यासािी अपर पोलीस महासींचालक,
प्रशििण व खास पथके याींच्यामार्मतीने सींननयींत्रण होत आहे.

महाराषर िे वीदाराींच्या (ववत्तीय सींस्थाींमधील) हहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम, १९९९
कायदयान्वये िासनामार्मत हदनाींक २९.११.२०१७, हदनाींक ७.४.२०१८ व हदनाींक १.६.२०१८
अन्वये सदर गुन््यातील कींपनीच्या मालकीच्या एकूण ३०८ मालमत्ता व १७ िींगम मालमत्ता

अधधसूधचत करण्यात आल्या आहे त. सदर मालमत्तेच्या ववल्हे वा्ीकररता स्वतींत्र सिम

प्राधधकारी याींची नेमणक
करण्यात आली आहे . सदर कींपनीची महाराषरातील व इतर
ू
राज्यातील उवमररत मालमत्ता िोधन
ू ती िप्त करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे .

मा. न्यायालयाचे आदे िान्वये हदनाींक १५.३.२०१६ रोिी एस्क्रो खाते एक्सीस बँक,

गींगापूर रोड, िाखा नाशिक येथे उघडले असन
ू , एस्क्रो खातेमधन
ू अदयापपयंत एकूण ९९४७
िे वीदाराींना रु. ८,०९,४०,८४९/- इतक्या रक्कमेचे वा्प करण्यात आले आहे.
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ज्या िे वीदाराींनी रक्कमाींची मागणी अदयाप दाखल केलेली नाही, अिा गुींतवणूकदाराींनी

सींबींधीत जिल््याच्या आधथमक गुन्हे िाखेिी सींपकम साधून त्याींच्या िे वीींच्या मागणीबाबत ववहहत

नमून्यात अिम भरुन दे ण्याबाबत िासन स्तरावरुन हदनाींक ३.११.२०१८ च्या पत्रान्वये सवम
पोलीस घ्काींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

सदर गुन््याींचा तपास अदयाप सुरु असन
िप्त केलेल्या मालमत्तेची कायदे िीर
ू

ववल्हे वा् लावण्यासािी न्यायालयीन प्रकक्रया सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

मुांबईतील िूहू, िोळीवाडा येथील ेार फूटीमध्ये िप्त िेलेली
वाहने ठे वली िात असल्याबाबत

(३०)

१२७७१३ (०६-१२-२०१८)

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी),

श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती
हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील
(वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम

िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (ििमत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांिय िदम
(दापोली), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल), श्री.मधुसूदन िेंद्रे (गांगाेेड), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्रीमती सांध्यादे वी
दे साई-िुपेिर (चांदगड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खारर्ू्ीला सींरिणाचा दिाम हदलेला असतानाही मुींबईतील िूहू, कोळीवाडा येथील खार

र्ू्ीमध्ये खार, साींताक्रुल, िुहू येथील पररसरातील पोशलसाींनी िप्त केलेली वाहने आणून

िे वली िात असल्यामळ
ु े खारर्ु्ीची हानी होत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदिमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभामत िासनामार्मत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तदनुसार िासनाने पुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे .
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदरची िागा मौिे िुहू कोळीवाडा सव्हे नीं. ७२ व ७८ न.भु.क्र. १२१४ ही महसूल व वन
ववभागाची मोकळी िागा असन
ू सदर िागेवर खार, साींताक्रुल, िह
ु ू पोलीस िाणे याींनी िप्त
केलेली वाहने तात्पुरत्या स्वरुपात आणून िे वलेली आहे त.

सदरचे िेत्र अधधसूधचत राखीव काींदळवन िेत्रापैकी नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
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पुणे येथे अशभयाांबत्रिीचे शशक्षण घेणा-या तरुणीवर मुांबई येथे झालेला अत्याचार
(३१)

१२७७९० (०६-१२-२०१८)

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (ेानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे येथे अशभयाींबत्रकीचे शििण घेणा-या तरुणीला मुींबईमध्ये बोलावून नतला महहनाभर
घरात डाींबन
ू नतच्यावर लैंधगक अत्याचार केल्याचा प्रकार मींब
ु ई िहरातील ओशिवरा येथे माहे
सप््ें बर, २०१८ च्या पहहल्या आिवड्यात वा त्या दरम्यान ननदिमनास आला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर मल
ु ीने मस्
ु लीम धमम स्वीकारावा यासािी नतच्यावर लैंधगक अत्याचार
करण्यात येऊन नतला घरात डाींबन
ू िे वून आिेपाहम ४० अजश्लल जक्लप बनववल्या, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी ओशिवरा पोलीस िाण्यात गुन्हा नोंद लाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्म काय आहे त व
त्याअनर्
ु ींगाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४)

कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीवरून ओशिवरा पोलीस िाणे, मुींबई येथे

कलम ३७६, ३७७, ३९२, ३५४, ३५५, ३२४, ३२८, ३४२, ३४४,
कलम ६६ (ई) माहहती तींत्रज्ञान अधधननयम २०००
करण्यात आलेला आहे .

सदर गुन््यातील

प्रमाणे

गु.र.नीं.

३९३/२०१८

३४७, ५०६, ३४ भा.दीं .वव.सह

आरोपीताींववरूध्द गुन्हा दाखल

मुख्य आरोपी क्र.१ यास अ्क करण्यात आली

असून सध्या न्यायालयीन कोिडीत आहे . महहला आरोपी क्र. २ ला मा. न्यायालयाच्या
आदे िाने अ्कपव
ू म िामीनावर मक्
ु त केले आहे . सदयजस्थतीत सदर गन्
ु हा न्यायप्रववषि आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मांडळाने भरती िेलेल्या ५ हिार प्रनतक्षाधीन
सरु क्षा रक्षिाांना सेवत
े सामावन
ू घेण्याबाबत

(३२) १२८३१० (०७-१२-२०१८) श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा. न्यायालयाने महाराषर राज्य सरु िा मींडळाला सरु िा रिकाींची भरती करण्याचे आदे ि
हदले आहे त,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींडळाने भरती केलेल्या ५ हिार सुरिा रिक अदयापी प्रनतिेत िे वले
असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास आली,
काय,

हे ही खरे आहे

वव.स. ५३२ (29)
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार प्रनतिाधीन सुरिा रिकाींना सेवेत
सामावून घेण्यासािी िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदेड जिल््यातील ‘उदम ू घर’ या इमारतीबाहे र समाििांटिाांचा वावर होत असल्याबाबत
(३३) १२८५३१ (०७-१२-२०१८)

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

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नाींदेड जिल््यात रुपये ९ को्ी एवढे खचन
ूम वातानुकूशलत कि, अ्याशसका, सभागह
ृ ,

ग्रींथालय यासह अनेक सुववधाींयुक्त असे उदम ू घर उभारण्यात आले, परीं तु या इमारतीबाहे र काही
लोकाींनी गैरवापर सुरु केला आहे , इमारती बाहे र पत्ते खेळण्यात येत असून तेथे दारुच्या

बा्ल्या व इतर आिेपाहम वस्तू सापडल्या असून मागील काही हदवसाींतच या उदम घ
ू राला आग
लागल्याची बाब हदनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदिमनास आली, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणाची

िासनस्तरावरुन

चौकिी

करण्यात

आली

आहे

काय,चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व

(२) सदर प्रकरणी कोणी तरी अज्ञात चोरट्याींनी

उदम ू घरात प्रवेि करून एकुण रू.७,७७,९३९/- ककीं मतीचे साहहत्य चोरून नेल्याच्या तसेच आग
लावून एकुण रू.१,६८,७५४/- ककीं मतीच्या साहहत्याचे नुकसान केल्याच्या तहशसलदार नाींदेड
याींच्या कर्यामदीवरून हद.२६/०५/२०१८ रोिी इतवारा पोशलस स््े िन, नाींदेड येथे गु.र.क्र.
१३९/२०१८ भा.दीं .वव.कलम

४५४, ४५७, ३८०, ४२७ प्रमाणे अज्ञात आरोपीींववरूध्द गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला आहे . सदयजस्थनतत गुन्हा तपासावर आहे .
(३) ववलींब लालेला नाही.

___________

वव.स. ५३२ (30)
मणेरािुरी (ता.तासगाांव, जि. साांगली) येथील द्राक्ष शेतिऱ्याांचे झालेले नुिसान
(३४)

१२८६२५ (०६-१२-२०१८)

श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.ियांत

पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मणेरािुरी (ता.तासगाींव, जि. साींगली)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

येथील दहा िेतकऱयाींचे सुमारे ५८ लि ५१ हिार

रुपयाींचे द्राि घेऊन काही व्यापाऱयाींनी िेतकऱयाींना द्रािाींचे पैसे अिन
ु ही हदले नसल्याची तक्रार
हदनाींक २५ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पोशलस स््े िनमध्ये केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार १० िेतकऱयाींच्या द्रािाची रक्कम व्यापाऱयाींकडून शमळवून दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) याप्रकरणी कर्यामदी व इतर िेतकरी
याींची एकुण रू.५८,५४,९३९/- रूपयाींची र्सवणक
केल्या प्रकरणी ४ आरोपीींववरूध्द तासगाव
ू
पोलीस स््े िन येथे हद.२४/०९/२०१८ रोिी भाग ५ गु.र.नीं. ३६४/२०१८ भा.दीं .वव.स. कलम ४२०,
३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. अ्क
आरोपीींकडून

एकुण

रू.

८,३०,०००

ककीं मतीची

२

वाहने िप्त

करण्यात

आली

आहे त.

याप्रकरणातील र्रारी आरोपीचा िोध घेणे व गुन््यातील र्सवणुकीची रक्कम हस्तगत
करण्याच्या दृष्ीने सदर गन्
ु हा तपासावर आहे .
(४)

ववलींब लालेला नाही.

___________
अचिनहळ्ळी (ता. ित, जि.साांगली) येथील घरावर पडलेला सशस्त्र दरोडा
(३५)

१२८६३२ (०७-१२-२०१८)

श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.ियांत

पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अचकनहळळी (ता. ित, जि.साींगली) येथील श्री. हदलीप तुकाराम शिींदे याींच्या घरावर

सिस्त्र दरोडा घालून दाधगन्याींसह १ लाख ६१ हिार रुपयाींचा मुद्दम
े ाल दरोडेखोराींनी हदनाींक २०
ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पळवन
ू नेला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दरोडेखोराींनी घरातील जस्त्रयाींसह ५ लोकाींना िबर मारहाण करुन त्याींना
जिवे मारण्याची धमकी हदल्यामळ
ु े त्या पररसरात शभतीचे वातावरण पसरले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व तदनस
ु ार दरोडेखोराींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार
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आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी

हद.२०/०९/२०१८ रोिी

रात्री अज्ञात ८ ते ९ आरोपीींनी घरात घस
ु न
ू कर्यामदी व त्याींचे ४ कु्ुींबबय याींना मारहाण करून
िखमी करून सोन्या चाींदीचे दाधगने व रोख रक्कम

रू.४,०००/- असा एकुण रू.१,६१,५००/- चा

ऐवि चोरून नेल्याबाबत प्राप्त कर्यादीवरून ित पोलीस िाणे येथे सी सी ्ी एन एस

गु.र.क्र.३३५/२०१८ (भाग-५ गु.र.क्र.२५४/२०१८) भा.दीं .वव.स.कलम ३९५, ३९७, ४२७ प्रमाणे गुन्हा
दाखल करण्यात आलेला आहे . सदयजस्थतीत गन्
ु हा तपासावर आहे.
(४)

ववलींब लालेला नाही.

___________
श्रीगोंद्याचे (जि.अहदमनगर) पोलीस ननररक्षि आरोपीांना पाठीशी घालत असल्याबाबत
(३६)

१२८८१८ (०७-१२-२०१८) श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गार (ता.श्रीगोंदा,जि.अहदमनगर) येथील ८ महहन्याींची गरोदर असलेली महहला श्रीमती
अमत
ृ ा लोखींडे व नागलवाडी (ता.किमत,जि.अहदमनगर) येथील श्रीमती कववता डाडर या दोन्ही

महहलाींचा सींियास्पद मत्ृ यु लाला असल्याची तक्रार त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी सींबींधधत पोलीस
िाण्यात माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत पोलीस ननररिक यासींबींधात योग्य कारवाई करीत नसन
ू ते आरोपीींना

पािीिी घालत असल्याची तक्रार तेथील एका सामाजिक सींस्थेने पालकमींत्री, गह
ृ राज्यमींत्री व
ववरोधी पिनेते ववधानसभा याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभामत चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तदनुसार सींबींधधत दोर्ीींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) लहुिी िक्ती सेना, महाराषर राज्य ,पुणे या सींस्थेने श्रीमती कववता डाडर, रा. नागलवाडी,
ता. किमत जि. अहमदनगर हहचे मत्ृ यू प्रकरणी सींबधीं धताींना ननवेदने केली आहे त.
(३) कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या गुन््याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे घ्ना क्र. १ अहमदनगर येथे

महहला अमत
ृ ा लोखींडे हहचे मत्ृ युबाबत श्रीगोंदा

गु.र.नीं. ३४०/२०१८

पोलीस स््े िन, जि.

भा.द.वव. कलम ४९८ (अ), ३०६, ३०४(ब), ३४ प्रमाणे

आरोपीताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर गुन््यातील आरोपी क्र. १ व २

वव.स. ५३२ (32)
याींचा मा. न्यायालयाने अ्कपुवम िाशमन मींिूर केला आहे. सदर गुन््यात एकूण ८ सािीदार
तपासण्यात आलेले असून सदर गन्
ु हा पोलीस तपासावर आहे.
घ्ना क्र. २ -

श्रीमती कववता डाडर

अहमदनगर येथे

ग.ु र.नीं. ३६६/२०१८

हहचे मत्ृ युबाबत श्रीगोंदा

पोलीस स््े िन, जि.

भा.द.वव. कलम ३०२, २०१ अनस
ु धू चत िाती िमाती

अत्याचार प्रनतबींधक कायदा कलम ३(२) (व्ही) प्रमाणे

आरोपीववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात

आलेला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात आली असून सध्या आरोपी हा
न्यायालयीन कोिडीत आहे . सदयजस्थतीत सदर गुन्हा पोलीस तपासावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________

लासलगाांव (ता. ननफाड, जि. नाशशि) येथे होत असलेल्या अवैध दारु व गुटेा ववक्रीबाबत
(३७)

१२८८५३

(०७-१२-२०१८)

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.अजित

पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लासलगाींव (ता. ननर्ाड, जि. नाशिक) येथील बािारतळात ववववध हिकाणी मोयया
प्रमाणात अवैध दारु व ग्
ु खा ववक्री सरु
ु असन
ू महाववदयालयीन यव
ू क या धींदयात गरु र््ले

िात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या पहहल्या आिवड्यात वा त्या दरम्यान ननदिमनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, म्का, िुगार याींसारखे अवैध धींदे कायमस्वरुपी बींद करुन लासलगाव
पोशलसाींनी पररसरात िाींतता व सलोखा ननमामण करावा, या ग्रामस्थाींच्या मागणीकडेही पोशलस
अधधकारी दल
म करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु ि

(३) असल्यास, याबाबत िासनामार्मत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तदनस
ू ार लासलगाव येथील अवैध धींदे, दारु व गु्खा ववक्री बींद करून
त्याींची ववक्री करणा-याींवर तसेच याकडे दल
म करणाऱया पोलीस अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई
ु ि
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व (२)

हे खरे नाही.

लासलगाींव पररसरात िाींतता व सलोखा ननमामण व्हावा व तो कायमस्वरूपी ह्कावा
यासािी अवैध धींदयाींची माहहती काढून वेळोवेळी छापे ्ाकून अवैध धींदयाींचे समुळ उच्चा्न
करण्यासािी उधचत कायमवाही केलेली आहे.

(३) लासलगाव बािारतळ पररसरात सन २०१८ मध्ये माहे नोव्हें बर पयंत अवैधररत्या दारू
ववक्री करणाऱया २ आरोपीींना अ्क करून एकुण रू. ३२८८/- चा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे .
अवैध धींदयाींची माहहती काढून वेळीच योग्य ती उधचत कायमवाही करण्यात आली आहे .
(४) ववलींब लालेला नाही.

___________

वव.स. ५३२ (33)
सोलापूर जिल््यातील िेम रे ल्वे स्थानिािवळ वाराणसी - म्है सूर सप
ु र
एक्सप्रेस वर पडलेला सशस्त्र दरोडा

(३८)

१२९३९७ (०७-१२-२०१८)

श्री.गणपतराव दे शमे
(साांगोले) : सन्माननीय मुख्यमांत्री
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील केम रे ल्वे स्थानकािवळ हदनाींक ३ व ४ सप््ें बर २०१८ रोिी वा

त्यासुमारास पहा्े क्रॉशसींगसािी थाींबलेल्या वाराणसी-म्है सूर सुपर एक्सप्रेस वर दरोडेखोराींनी
तलवारी व लोखींडी रॉडने गाडीतील प्रवािाींवर हल्ला करून त्याींना ल्
ु ण्यात आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या बाबतचा गुन्हा कुडुव
म ाडी रे ल्वेमागम पोलीस िाण्यात दाखल केला आहे , हे ही
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी तपास करून दरोडेखोराींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) सोलापरू जिल््यातील केम रे ल्वे
स्थानकािवळ हदनाींक

३

सप््ें बर २०१८

रोिी वाराणसी-म्है सरू सप
ु र एक्सप्रेस पहा्े

क्रॉशसींगसािी थाींबलेली असताना चोर्याींनी अींधाराचा र्ायदा घेवून एका महहलेच्या गळयातील
सोन्याचे दाधगने व एका महहलेचा मोबाईल असा एैवि चोरल्याची घ्ना घडली आहे .

सदर घ्नेबाबत कुडूव
म ाडी लोहमागम पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र.१५५/२०१८ भा.दीं .वव.स. कलम

३९२, ३४ प्रमाणे हद.०४/०९/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर गुन््यात ४
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
सदयजस्थतीत गन्
ू
ु हा तपासावर आहे .
(४)

ववलींब लालेला नाही.

___________
कफनॉशमनल िांपनीच्या माध्यमातन
ू दामदप्ु पट िरण्याच्या नावाेाली
िोल्हापरू जिल््यातील ७०० िणाांची िेलेली फसवणि
ू

(३९) १२९४५२ (०७-१२-२०१८)

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)म , श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कर्नॉशमनल

कींपनीच्या

माध्यमातून

मोर्त

आयुववममा,

मोर्त

वैदयककय

तपासणी

सुववधाींसह नऊ वर्ामत दामदप्ु प्सह मोर्त ववम्याच्या आशमर्ाने कोल्हापूर जिल््यातील ७००
िणाींची र्सवणक
ू केल्याचा प्रकार माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिमनास
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी १८ सींचालकाींववरोधात िाहूपरु ी पोशलस िाण्यात गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३२ (34)
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तदनुसार सींबींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच गुींतणुकदाराींना त्याींची रक्कम परत
शमळवून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१), (२) व (३)
सदर प्रकरणी कर्यामदी व त्याींचेमार्मतीने गुींतवणुक केलेले

इतर गुींतवणुकदार याींची

कर्नॉशमनल कींपनीच्या माध्यमातन
ू मोर्त आयुववममा, मोर्त वैदयककय तपासणी सुववधाींसह

नऊ वर्ामत दामदप्ु प्सह मोर्त ववम्याचे आशमर् दाखवन
ू एकुण रू.१७,१४,०००/- रूपयाींची

र्सवणूक केली म्हणून तसेच याचप्रकारे इतर ६०० ते ७०० गत
ुीं वणुकदार याींची र्सवणूक
केल्या प्रकरणी िाहुपूरी पोशलस िाणे येथे गु.र.क्र.४३६/१८ भा.दीं .वव.स. कलम ४०६, ४२०, ४६७,
४६८, ३४ सह महाराषर िे ववदाराींचे (ववत्तीय आस्थापनाींमधील) हहतसींबींधाचे सींरिण अधधननयम

१९९९ चे कलम ३ प्रमाणे १८ आरोपीींववरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदयजस्थनतत
गुन्हा तपासावर आहे.

(४) ववलींब लालेला नाही.
___________
मालेगाव (जि.नाशशि) शहरातील वाढत्या गुन्हे गारीबाबत
(४०)

१२९५८४ (०७-१२-२०१८).

श्री.आशसफ शेे (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान
(चाांहदवली), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मालेगाव (जि.नाशिक) िहरातील वाढत्या गुन्हे गारीला प्रनतबींधीत करावे, िहरातून बेपत्ता
लालेल्या बालकाींचा िोध घ्यावा, अींमली पदाथम ववकणाऱयाींववरुध्द व्यापक कारवाई करावी या
मागणीसािी येथील इन्साननयत बचाव सींघर्म सशमतीने अप्पर जिल्हाधधकारी कायामलयासमोर
माहे सप््ें बर, २०१८ च्या िेव्च्या आिवड्यात वा त्या दरम्यान आींदोलन केले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सशमतीच्या मागणीनुसार मालेगाव
िहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३२ (35)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

मालेगाव

िहरातील

वाढत्या

गुन्हे गारीला

प्रनतबींध

करणे

व

कायदा

व

सुव्यस्था

राखण्याबाबत मालेगाींव िहर उपववभागातील एकुण ८ पोलीस स््े िन हद्दीत अवैध हत्यार

बाळगणे, तलवारी, चाकु सारखे हत्यार बाळगणे अिा ववववध गन्
ु ्याींमध्ये कोजम्बींग ऑपरे िन,
नाकाबींदी याींसारख्या उपाययोिना करुन गुन््याींमध्ये सहभागी आरोपीींववरुद्ध कारवाई करण्यात
आली आहे .

बेपत्ता बालकाींच्या िोधासािी शमसीींग पसमन ब्युरो, रा. गु. अ. वव., पुणे याींना माहहती

दे ण्यात येऊन मालेगाींव तसेच आिब
ु ािच्
ु या जि्यातील पोलीस स््े िन मार्मत िोध घेण्यात
आलेला आहे . आिपावेतो लालेल्या तपासामध्ये मानवी तस्करी लाल्याचे ननषपन्न लाले नाही.

महहला व मुलीींमध्ये िन िागत
ृ ी करण्याकरीता ‘महहला सुरिा कवच योिना’ व त्या

अींतगमत ‘से नो’

कायमक्रम तसेच, दाशमनी पथकामार्मत चचाम सत्राचे आयोिन, िहरातील

िातींता सशमती सदस्य, नगरसेवक, िेषि नागरीक तसेच िहरातील सामाजिक कायमकते व
प्रनतषिीत नागरीक याींच्या बैिका घेऊन त्याींना िाींतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आलेले
आहे . शमसीींग व्यजक्तींचा िोध घेण्याकरीता इलेक्राननक व वप्रीं् प्रसार माध्यमादवारे प्रशसद्धी
करून िन िागत
ृ ी करण्यात येत आहे . अींमली पदाथांची ववक्री प्रकरणी २ गुन्हे दाखल
करण्यात आले असन
ू यामध्ये ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच, गोपननय
माहहती शमळवन
ू केसेस करण्याची कायमवाही चालू आहे.
(३) ववलींब लालेला नाही.

___________

भायेळा तरु
ु ां गातील ८५ महहला िैद्याांना रुग्णालयात दाेल िरण्यात आल्याबाबत
(४१) १२९८५० (०८-१२-२०१८)

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भायखळा तरु
ु ीं गातील ८५ महहला कैदयाींना माहे िल
ु ै महहन्यात आिारी पडल्याने त्याींना
रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अचानक इतक्या मोयया प्रमाणात महहला कैदी आिारी पडण्याचे कारण काय
आहे त,
(३) असल्यास, घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय.
(२) भायखळा जिल्हा कारागह
ृ ामध्ये हद.२०.०७.२०१८ रोिी सकाळी ८७ महहला बींदयाींना

साधारणत: मळमळ होणे, उल्ीसारखे वा्णे, कोरड्या उल्ी होणे ही लिणे प्रामुख्याने

आढळुन आल्याने त्याींना िे.िे.रुग्णालय, मुींबई येथे दाखल करण्यात आले होते. िे.िे.
रुग्णालयातील वैदयकीय अहवालानस
ु ार ७९ महहला बींदयाींना गॅस्राय्ीस (gastritis) या
आिाराचे ननदान लालेले आहे .

वव.स. ५३२ (36)
िे.िे.रुग्णालयामार्मत प्राप्त अहवालानुसार महहला रुग्ण बींदयाींची लिणे ही पावसाळयातील
हवामान बदलामुळे (Monsoon related illness) लाले असल्याचे नमुद केले आहे.

(३) अिा घ्ना घडू नये म्हणून कारागह
ृ ातील बींदयाींना वपण्याच्या पाण्याचा पुरविा करण्यात
येत असलेल्या ्ाक्या स्वच्छ करण्यात येत असन
ू पाण्याच्या वपण्याचे पररिण वेळोवेळी
करण्यात येत आहे. तसेच प्रनतबींधक और्धाींचे तपासणी व खात्री करुन वा्प करण्याची

कायमवाही करण्यात येत आहे. कारागह
ृ ातील धान्याचा सािा व तयार केलेले िेवण याींची

तपासणी रोिच्या रोि करण्यात येत आहे . कैदयाींना दे ण्यात येणाऱया आहार व कारागह
ृ ातील

स्वच्छतेबाबत अधधषिाता सर िे.िे.समह
ु रुग्णालये, मींब
ु ई याींचेकडून सशमती गिीत करण्यात
आलेली असून सदर सशमती प्रत्येक महहन्यातन
ू एकदा अचानकपणे कारागह
ृ ास भे् दे ते. सदर
भे्ी दरम्यान कारागह
ृ ातील सवम ववभागाींची पाहणी केली िाते.
(४) ननरीं क

___________
वानेेड (जि.बुलढाणा ता.सांग्रामपुर) या गावातील मतीमांद युवतीवर झालेला अत्याचार
(४२) १३०७३६ (०८-१२-२०१८) श्री.राहुल बोंद्रे (धचेली) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

वानखेड (जि.बुलढाणा ता.सींग्रामपुर) या गावातील बारी समािातील १८ वर्ीय मतीमींद

युवतीवर हदनाींक ८ सप््ें बर २०१८ रोिी वा त्या सुमारास िेिारीच राहणा-या
अत्याचार केल्याचे ननदिमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

व्यक्तीने लैंधगक

(२) असल्यास, सदर अत्याचार करणा-या व्यक्तीस किोरात किोर शििा लाली पाहीिे व
सदर प्रकरण िलतगतीने न्यायालयात चालवन
ू वपडीतीची बािू िासनातर्े न्यायालयात

माींडण्यासािी अॅड उज्वल ननकम याींची सरकारी वकील म्हणून ननयुक्ती करण्यात यावी, या
मागणीसािी हदनाींक

२८ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास सम
ु ारे हिारो महहलाींकडून मक
ु

मोचाम काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल््यातील लोकप्रनतननधीींनीही मा. मुख्यमींत्री याींना ननवेदन याबाबत कायमवाही
करण्याची मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणाची सखोल चौकिी करून बारी समाि व मा.लोकप्रनतननधी याींच्या
मागणीनस
ु ार

त्याींच्या

मागण्या

पण
ु म

करण्यासािी

व

वपडीत

िासनाकडून कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

मल
ु ीला

न्याय

दे ण्यासािी

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) कर्यामदीने हदलेल्या तक्रारीवरून तामगाींव पो.स््े ., ता. सींग्रामपुर, जि.बुलढाणा येथे

गु.र.नीं.

वव.स. ५३२ (37)
१७०/२०१८

कलम ३७६ (२) (L), ४५२, ५०६ भा.दीं .वव. (आय), ३६३,३६४,२०१ प्रमाणे

आरोपीववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू
१०/०९/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली.

सदर गुन््यातील आरोपीस

हदनाींक

सदयजस्थतीत सदर गुन््याचे मा. न्यायदीं डाधधकारी,

प्रथम श्रेणी न्यायालय, सींग्रामपरू येथे दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू

त्याचा को्म

केस क्र. ८०/२०१८ असा आहे . सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रववषि आहे .
जिल््यातील लोकप्रनतननधीींनी ख्ला िलदगती

न्यायालयात

चालववणेबाबत व

नामाींककत वविेर् सरकारी वकीलाची नेमणक
ू करणेबाबत केलेल्या मागणी सींदभामत सींबींधधत
ववभागाींना पढ
ू ील आवश्यक ती कायमवाही करणेबाबत कळववण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
मांब
ु ई महानगरपाशलिेच्या पशव
ु धगह
ु म डजम्पांग ग्राऊांडवर टािण्याच्या
ृ ातील िचरा मानेद
िांत्राटाची माहहती मागणा-या आरटीआय िायमित्यामने ेांडणीची मागणी िेल्याबाबत

(४३)

१३१३९९ (०८-१२-२०१८)

श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवमती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या पिुवधगह
ृ ातील कचरा मानखुदम डजम्पींग ग्राऊींडवर ्ाकण्याच्या

कींत्रा्ाची माहहती मागणा-या आर्ीआय कायमकत्यामने कींत्रा्दाराकडून पाच लाख रुपयाींची
खींडणी माधगतल्याप्रकरणी त्यास अ्क करण्यात आल्याची बाब माहे िुल,ै २०१८ च्या
िेव्च्या आिवड्यात वा त्यादरम्यान

ननदिमनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कायमकत्यामची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ग
ीं ाने पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही,
(२), (३) व (४) याबाबत बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अधधपत्याखालील पोलीस िाण्यात
गुन्हा दाखल लाल्याची नोंद नाही.

___________

बेघर स्वातांत्र्य सैननि याांना घर बाांधणीसाठी रुपये १० लक्ष अथमसहाय्य शमळणेबाबत
(४४)

१३१७२९ (१०-१२-२०१८)

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यामधील बेघर स्वातींत्र्यसैननक/स्वातींत्र्यसैननकाींच्या कु्ूींबबयाींस घर बाींधकामासािी रुपये
१०

लि

अथमसहाय्य

दे ण्याबाबत

िासनाकडून

िासन

पररपत्रक

क्र.सींककणम

१९२६/प्र.क्र.८३/१६/स्वासैक१, हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास पररपत्रक
काढलेले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३२ (38)
(२) असल्यास, उस्मानाबाद जिल््यातील ककती स्वातींत्र्य सैननक सदरहु योिनेसािी पात्र
िरलेले आहे त व सदरहु पात्र स्वातींत्र्य सैननकाींचा पररपूणम अहवाल िासनाकडे प्राप्त लालेला
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु पात्र स्वातींत्र्य सैननकाींच्या अहवालामधील त्र्
ु ी पण
ू म करण्यासािी
िासनाकडुन मा.जिल्हाधधकारी उस्मानाबाद याींस पत्र क्र. सींककणम १९१८/ प्र.क्र.३५/२०१८/स्वासैक१
सामान्य प्रिासन ववभाग १९ याींनी हदनाींक १ माचम, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास पत्रव्यवहार
केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, जिल्हाधधकारी उस्मानाबाद याींच्याकडून अहवालातील त्र्
ु ी पण
ू म करुन अहवाल
िासनाकडे पािववण्यास ववलींब होण्याचे कारण काय आहे त,

(५) तसेच सदरहू अहवाल प्रलींबीत िे वणाऱयाींवर िासनाने कारवाई करण्याबाबत व सदरहु पात्र
असलेल्या स्वातींत्र्य सैननकाींस घर बाींधणीसािी रुपये १० लि अथमसहाय्य दे ण्याबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) होय
(२) पररपूणम अहवाल िासनाकडे प्राप्त लालेला नाही.
(३) होय

(४) अिमदाराींनी जिल्हाधधकारी उस्मानाबाद याींचेकडे आवश्यक पररपूणम कागदपत्रे सादर केलेली
नाहीत.
(५)

जिल्हाधधकारी,उस्मानाबाद

याींना

हद.२८/११/२०१८

च्या

पत्रान्वये

अिमदाराींची

कागदपत्रे पािववण्याबाबत सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत

पररपूणम

नाही.

___________
अमरावती ववभागीय आयुक्त िायामलयाच्या उद्यानातन
ू चांदनाच्या झाडाची
तस्िरी िरण्यात आल्याबाबत

(४५)

१३१८८८ (१०-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांिय परु ाम (आमगाव) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) अमरावती येथील ववभागीय आयक्
ु त कायामलयाच्या उदयानातन
ू अज्ञात चोरट्याींनी हदनाींक
३० सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मध्यरात्री चींदनाच्या लाडाींची कत्तल

केल्याबाबतची

तक्रार गाडगेबाबा पोलीस िाण्यात नोंदववण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिासकीय अधधका-याींचे बींगले, ननवासस्थान परीसरातून यापुवीही चींदनाच्या
लाडाींची कत्तल करण्यात येऊन तस्करी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या सींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले

व त्यानस
ु ार िासनाने सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३२ (39)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे ,
तथापी,

सदर घ्ना हद.०१.१०.२०१८ रोिी घडली आहे .

(३) यासींदभामत चौकिी करण्यात आली असून अमरावती ववभागीय आयुक्त कायामलयाच्या

उदयानातन
ू एका चींदनाच्या लाडाची कत्तल हद.०१.१०.२०१८ रोिी करण्यात आली असन
ू वन
सींरिक याींच्या रॅलीि बींगल्याच्या आवारातील तीन लाडे अधमव् कापलेले आढळल्याने अज्ञाता

ववरोधात पोलीस स््े िन गाडगेनगर येथे गु.र.क्र.१११८/२०१८ भादवव कलम ३७९ अन्वये गुन्हा
नोंदववण्यात आला आहे .

सन २०१७ मध्ये जिल्हा पररर्दे च्या पररसरातील चींदनाचे लाड कत्तल करुन चोरी
लाल्याचे ननदिमनात आल्याने हद.२१.१२.२०१७ रोिी व ववभागीय आयुक्त याींचे बींगल्यातील
चींदनाचे लाड चोरी लाल्याची तक्रार प्राप्त लाल्याने पोलीस स््े िन, गाडगेनगर येथे गु.र.क्र.
९१९/२०१७ व गु.र.क्र. ६१८/२०१७ भादवव कलम ३७९ अन्वये आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करुन

सदर गुन्हाचा िोध न लागल्याने अ र्ायनल करुन मा.न्यायालयाच्या मींिूरीसािी पािववण्यात
येऊन पढ
ु ील तपास चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
राज्यात िाही सांस्था,व्यक्ती डडजिटल इांडडया अशभयानाअांतगमत ववववध पदाांसाठी बनावट
िाहहराती दे ऊन लोिाांची फसवणि
ू िरीत असल्याबाबत
(४६)

१३१९९७ (१०-१२-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात काही सींस्था,व्यक्ती डडजि्ल इींडडया अशभयानातींगत
म ववववध पदाींसािी बनाव्
िाहहराती दे ऊन लोकाींची र्सवणक
ू करीत असल्याचा गींभीर प्रकार माहे ऑगस्् २०१८

मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदिमनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बनाव् िाहहरातीींची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ीं ीत दोर्ीींना अ्क करून
ु ार सींबध
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही, राज्यातील पोलीस िाण्यातील
अशभलेखावर याप्रकारच्या गन्
ु हे / घ्नाबाबत नोंद लाल्याचे आढळुन आलेले नाही.
(२), (३), व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५३२ (40)
पराांडा (जि.उस्मानाबाद) तालक्
ु यातील अनाळा शशवारात िृषी साहहत्याची
सातत्याने चोरी होत असल्याबाबत

(४७) १३२०४६ (१०-१२-२०१८)
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील अनाळा शिवारात माहे ऑक््ोबर, २०१८ या

महहन्याच्या सरु
ु वातीला िेतकऱयाींचे कृर्ीपींप, सव्हीस वायर, स््ा्म र व पाणबड
ु ी पींपाची चोरी
लाल्याची तक्रार िेतकऱयाींनी सींबींधधत पोशलस स््े िनकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे हदनाींक १६ ऑक््ोबर,
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास पत्रादवारे ननदिमनास आणून हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील वर्ी सुध्दा भूम (जि.उस्मानाबाद) व पराींडा तालुक्यातील रुई पररसरात
सुध्दा अिाच प्रकारच्या चोऱया होऊन त्याचा तपास अदयापपयंत लागलेला नाही याबाबतही

स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीच्या
पत्रादवारे ननदिमनास आणून हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त पत्राच्या सींदभामत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले आहे व त्यानस
ु ार या प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) पराींडा तालुक्यात माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये

ववदयुत मो्ारीची वायर चोरी लाल्याबाबत प्राप्त तक्रारीवरून आींबी पोलीस स््े िन येथे गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे .
(२) व (३) हे खरे आहे.
(४) मौिे पाींढरे वाडी शिवारात

तलावाच्या साींडव्यात बसवलेल्या ववदयुत मो्ारीचे ३५० र्ु्

केबल वायर चोरीला गेल्याप्रकरणी आींबी पोलीस स््े िन येथे गु.र.नीं.९८/२०१८ भा.दीं .वव. कलम

३७९ अन्वये हद.१०/१०/२०१८ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदरचा गन्
ु हा उघडकीस
आणून त्यामध्ये
आहे .

१ आरोपीस अ्क करुन चोरीला गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला

तसेच, मागील वर्ी

मौिे पाथरूड व रामेश्वर येथे ववदयुत पींप चोरीच्या दोन घ्ना

घडलेल्या असन
ू त्याप्रकरणी पोलीस स््े िन भुम येथे ग.ु र.नीं. ०५/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३७९
व ग.ु र.नीं. २८/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३७९ अन्वये २ गन्
ु हे दाखल आहे त. सदर दोन्ही गन्
ु ्यात

मा. न्यायालयास ‘अ’ वगम समरी पािवुन गुन््याची ननगमती करण्यात आलेली आहे . तसेच रुई
पररसरात अिा प्रकारच्या घ्ना घडलेल्या नाहीत.
(५) ववलींब लालेला नाही.
___________

वव.स. ५३२ (41)
नाांदगाांव (ता. नाांदगाांव, जि. नाशशि) पोशलस स्टे शन येथे ‘एन.माटम ररटे ल शल.’ या िांपनीचे
सी.एम.डी व अन्य सात िणाांववरुद्ध गुन्हा नोंदववण्यात आल्याबाबत
(४८)

१३२४४९ (१०-१२-२०१८)

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ‘न्यू लुक रे ड प्रायव्हे ् शल.’ नववन नाव ‘न्यू लक
ु रर्े ल प्रायव्हे ् शल.’ असे नाव असलेली
कींपनी मुींबई व त्यानींतर याच कींपनीचे पुणे येथे ‘एन.मा्म रर्े ल शल.’ या नावाने कींपनी सरू
ु

केली असन
ू या कींपनीचे सी.एम.डी. श्री.गोपाल मोहनशसींग िेखावत व अन्य सात िणाींववरुद्ध
ककिोरकुमार मधक
ु रिी गप्ु ता, (रा. नाींदगाींव, ता. नाींदगाींव, जि. नाशिक) याींनी हदनाींक २९
एवप्रल,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास नाींदगाींव येथे कींपनीचा मॉल सुरु करण्यासािी त्याींच्याकडून
व नाींदगाींव िहर पररसरातील लोकाींकडून सुमारे रुपये

२९ लाख गोळा करून कींपनीचा मॉल

सुरु न करता आधथमक र्सवणक
ू केल्याबाबतचा गुन्हा नाींदगाींव पोशलस स््े िन येथे नोंदववला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सदर गुन््याची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व चौकिीनुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व (२)
सदर प्रकरणी कर्यामदी व इतर याींचेकडून ‘न्यू लक
ु मल््ी रे ड एन मा्म मॉल चे

सभासद होण्यासािी ५५००/- रूपये सभासद कर् घेवून त्याबद्दल कींपनीच्या मॉलमधुन २२०/-

रूपयेचा ककराणा माल कि शमळे ल व प्रत्येक सभासदाला ४ वर्ामनत
ीं र ११०००/- रूपये लॉयल््ी
बोनस शमळे ल असे आशमर् दाखवून कर्यामदी व इतर याींची एकुण २९,५३, ०००/- रूपयाींची
र्सवणूक

केल्या

प्रकरणी

हद.

ग.ु र.क्र.७६/२०१७ भा.दीं .वव.कलम

२९

एवप्रल,२०१७

रोिी

नाींदगाींव

पोशलस

स््े िन

येथे

४२०, ३४ प्रमाणे एकुण ८ आरोपीींववरूध्द गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला असून एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे . सदयजस्थतीत सदर गुन्हा
तपासावर आहे .

(३) ववलींब लालेला नाही.
___________
राज्यात फ्रेंडशशप क्लबच्या नावाेाली फसवणूि होत असल्याबाबत
(४९)

१३२७७३ (१०-१२-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात िेंडशिप क्लबच्या नावाखाली हायप्रोर्ाईल महहलाींसोबत मैत्री करुन दे ण्याचे तसेच
एका भे्ीत हिारो रुपये शमळवन
ू दे ण्याचे आशमर् दाखवून र्सवणूक होत असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१८ मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदिमनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३२ (42)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, तदनुसार चौकिीत काय
ननषपन्न लाले व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) व (२) िेंडशिप क्लबच्या नावाखाली हायप्रोर्ाईल
महहलाींसोबत मैत्री करुन दे ण्याचे तसेच एका भे्ीत हिारो रुपये शमळवून दे ण्याचे आशमर्
दाखवून

र्सवणूक केल्याबाबत प्राप्त तक्रारीस अनुसरुन िाणे िहर अींतगमत नौपाडा पोलीस

िाण्यात ग.ु र.नीं.३५५/२०१८, भादीं वव ४२०, ३४ प्रमाणे हदनाींक २०/११/२०१८ रोिी गन्
ु हा दाखल
आहे . गुन्हा तपासावर आहे. राज्यात अन्यत्र अिा प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
बोईसर (जि.पालघर) एमआयडीसी पररसरातील अवधनगर येथे भांगार
माकफयाांनी एिा व्यक्तीवर िेलेला प्राणघाति हल्ला
(५०)

१३२८८६ (१०-१२-२०१८) श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बोईसर (जि.पालघर) एमआयडीसी पररसरातील अवधनगर येथे हदनाींक १७ ऑक््ोबर,
२०१८ रोिी वा त्या सुमारास एका तरुणावर भींगारमाकर्याींनी प्राणघातक हल्ला केला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अवधनगर येधथल बेकायदा बाींधण्यात आलेल्या भींगाराींच्या दक
ु ानाींवर

तत्काशलन जिल्हाधधकारी याींनी कारवाई करूनसुध्दा पुन्हा सदरची अनधधकृत दक
ु ाने बाींधण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अनधधकृत भींगाराच्या दक
ु ानामळ
ु े या पररसरात गुन्हे गारीचे प्रमाण वाढले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या हल्ल्याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्म काय
आहे त व तदनस
ु ार अदयापपयंत ककती िणाींना अ्क केली व त्याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच या भागातील अनधधकृत भींगाराची दक
ु ाने तात्काळ ह्ववण्याबाबत िासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे
(२)

जिल्हाधधकारी याींनी अनधधकृत भींगाराच्या दक
ु ानाींवर कारवाई केली होती व तदनींतर

आिपावेतो पोलीस ववभागाकडे अनधधकृत भींगाराच्या दक
ु ानाींबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त
लालेली नाही.

वव.स. ५३२ (43)
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रस्तुत हल्ल्या प्रकरणी बोईसर पोलीस िाणे येथे गु.र.क्र. २२७/२०१८ भा.द.वव. सीं. कलम

३२६, ३४१, ३२३, ५०४, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन्हयात २
आरोपीताींना अ्क करण्यात आले असन
ू आरोपीववरूध्द मा. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल
करण्यात आले आहे . सदरचा गुन्हा न्यायप्रववषि आहे .
(५) प्रस्तुत प्रकरणी

बेकायदा बाींधण्यात आलेल्या पत्र्याच्या िेड धारकाींना सदर पत्राचे िेड ७

हदवसाींच्या आत स्वखचामने काढणेबाबत नो्ीसा दे ण्यात आल्या होत्या. परीं तु सदर पत्र्याच्या
िेड धारकाींनी िासनाच्या नो्ीसीववरूध्द मा. हदवाणी न्यायालयात दावे दाखल केले आहे त.

सदर प्रकरण सदयजस्थतीत न्यायप्रववषि असून न्यायालयाच्या ननणमयानुसार पुढील कायमवाही
करण्यात येईल.

(६) प्रश्न उद्ावत

नाही
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायमभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

