अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५५३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

परभणीतील िेबीसी िांपनीने िेलेल्या फसवणुिीची चौिशी िरणेबाबत
(१)

३४७५६ (२२-१२-२०१५).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) केबीसी या कींपनीने दप्ु प् व ततप्प् रक्कम ममळण्याचे आममष दाखवून परभणी
जिल्ह्यातील नागररकाींची फसवणक
ू केल्हयाचे तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ठे वीींची रक्कम सम
ु ारे ३ को्ीीं रूपये असन
ू हिारो ठे वीदाराींना तयाींचे पैसे परत
ममळतील काय,

(३) असल्हयास. अद्याप र्ासनाने केबीसी कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) केबीसी या कींपनीने गुींतवणूकदाराींची
फसवणक
केल्हया प्रकरणी परभणी जिल्ह्यात एकूण १४ गन्
ू
ु हे दाखल आहे त. तसेच इतर

जिल्ह्यातही सदर कींपनीववरुध्द फसवणूक प्रकरणी गुन्हे दाखल आहे त. कींपनीचे सींचालक व
इतर भागीदार याींना ववववध गन्
ु ्यात अ्क करुन मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल
करण्यात आले आहे .

आडगाींव पोलीस स््े र्न, नामर्क येथे दाखल ग.ु र.नीं. १५४/२०१४ भा.दीं .वव. कलम ४२०,

४६५, ४६७, ४०६, ४६८, ४७१, ४७४, ३४ सह महाराषर ठे ववदाराींचे हहतसींरक्षण (ववततीय सींस्था)
अधधतनयम १९९९ चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल असन
ू सदर

गुन््यात

केबीसी

कींपनीचे सींचालक व भागीदार याींचे नावे तनषपन्न झालेल्हया एकूण १९ स्थावर मालमतता
र्ासन अधधसूचना हद.३१/१०/२०१५ अन्वये िप्त करण्यात आल्हया असन
ू सक्षम प्राधधकारी

म्हणन
ू उपववभागीय अधधकारी, उपववभाग नामर्क, जि. नामर्क याींची तनयक्
ु ती करण्यात
आलेली आहे . मा.न्यायालयाच्या आदे र्ानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ५५३ (2)
ममहान (जि.नागपूर) प्रिल्पामधील २३० एिर िममन रामदे व बाबा याांच्या पतांिली फुड
पािकसाठी अल्प दरात हदल्याबाबत

(२)

६८९९५ (१६-१२-२०१६).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.सनु नल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील ममहान प्रकल्हपातील १००० को्ी ककीं मतीचा २३० एकर िागा योग गुरू

रामदे वबाबा याींच्या पतींिली आयव
ु ेद सींस्थेच्या फुड पाकशला हदनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोिी
दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िागेची ककीं मत बािारभावाने ४ को्ी रूपये प्रतत एकर असताना बाबाींच्या
कींपनीला एमएडीसीने सवाशत कमी म्हणिे २५.५० लाख रूपये प्रततएकर इतका कमी दर
लावण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने

चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले,

(५) तसेच बािार भावापेक्षा इतक्या कमी भावाने िागा दे ण्याची कारणे काय आहे त, हाच भाव
इतर उद्योगाींनाही लावण्यात येऊन िमीन दे ण्यात येणार आहे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१९) : (१) नागपूर येथील ममहान प्रकल्हपातील ववर्ेष आधथशक
क्षेत्राबाहे रील २३४.१५ एकर िागा पतींिली फुड ॲण्ड हबशल पाकश नागपूर प्रा. मल. या कींपनीला
ई-तनववदा पध्दतीचा अवलींब करुन हदनाींक २२ ऑगस्् २०१६ रोिी ततवत: आवींह्त करण्यात
आली.
(२) म.वव.वव. कींपनीच्या सींचालक मींडळाने मींिरु केलेल्हया धोरणानस
ु ार ककमान आरक्षक्षत दर
तनधाशरीत

करण्यात

आला

होता.

तयानुसार

्ीं डन

सममतीने

केलेल्हया

मर्फारर्ी

नुसार

अन्नप्रकिया उद्योगासाींठीचा तनधाशररत केलेला भुखींड आवीं्नासाठीचा न्युनतम ककमान दर

सींचालक मींडळाने स्थापन केलेल्हया ववर्ेष सममतीतफे तनधाशररत करण्यात आला. तयानुसार
मल
ु भत
ू सवु वधाींकररता म.वव.वव. कींपनीला लागणारा खचश विा करुन सदर भख
ु ींडासाठी न्यन
ु तम

ककीं मत ६२५ रुपये प्रतत चौ.मम्र प्रमाणे तनधाशररत करण्यात आली. म.वव.वव. कींपनीने ईतनववदा

पध्दतीचा भख
ु ींड आवीं्नाची तनयमावली अनुसरुन ततसऱयाींदा आलेल्हया प्रततसादानुसार

६३० रुपये प्रती चौ.मम्र (सुमारे २५.४९२ लक्ष रुपये प्रती एकर) या दराने पतींिली फुड ॲण्ड
हबशल पाकश नागपूर प्रा.मल.सींस्थेला भुखींड आवीं्ीत करण्यात आला.
म.वव.वव.कींपनीने

( ममहान ) येथील ववर्ेष आधथशक क्षेत्राबाहे रील इतर उदयोगाींना

पायाभूत सुववधासह भख
ु ींड आवींह्त करण्यात येतात, तयामुळे सदर तनकष हे इतर उद्योगाींना
लागू करणे योग्य ठरे ल, असे म्हणता येत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

(५) वरील उपप्रश्न ि.२ चे उततर प्रमाणे
___________

वव.स. ५५३ (3)
परभणी जिल््याचे िॉऑर्डकनेटर पद ररक्त असल्याबाबत
(३)

७०५८० (२४-०१-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ई-गव्हनशन्ससाठी

प्रर्ासन

व

महाऑनलाईन

यामध्ये

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

समन्वय

ठे वण्यासाठी

तनमाशण

करण्यात आलेले परभणी जिल्ह्याचे कॉऑर्डशने्र पद माहे िानेवारी, २०१६ पासन
ू ररक्त आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हे पद तवरीत भरण्यासाठी जिल्हहाधधकारी याींच्याकडे कमशचारी अधधकाऱयाीं नी
अनेक वेळा मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ऑनलाईनच्या काळात तनमाशण होणाऱया ताींरिकत्रक अडचणी सोडववण्यासाठी हे पद
तवरीत भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३)

महाऑनलाईन

याींचेकडुन

हदनाींक

२१/०२/२०१७

रोिी

परभणी

जिल्ह्यासाठी

महाऑनलाईनचे जिल्हहा प्रतततनधीची तनयुक्ती केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
राज्य शासनातील ववववध ववभागातील ११६ लाचखोर अधधिाऱयाांचे ननलांबनाचे प्रस्ताव
शासनािडे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४)

७४५२४ (२०-०४-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :
(१)

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

राज्य र्ासनातील ववववध ववभागातील ११६ लाचखोर अधधकारी व कमशचारी याींचे तनलींबन

करण्यासींदभाशतील प्रस्तावाच्या नस्ती र्ासनाकडे अनेक महहन्याींपासून प्रलरिकबत असल्हयाची
माहहती लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाने िाहहर केले असल्हयाचे

हदनाींक २८ िानेवारी, २०१७

रोिी वा तया सुमारास तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावात गह
श नागपरू पररक्षेत्रातील २३, औरीं गाबाद १५,
ृ ववभागातींगत

नाींदेड १५, पुणे ११, मुींबई १५, ग्रामववकास ववभाग २६, मर्क्षण ववभाग २०, सहकार व पणन
ववभाग १३, महसूल ववभाग ११,

कृषी ववभाग ५, अन्न व नागरी पुरवठा ववभाग ५,

सावशितनक आरोग्य ववभाग ५, महाववतरण ५ यासह इतर सवश ववभागातील ५ ते ७
अधधकाऱयाींचा समावेर् आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५५३ (4)
(३) असल्हयास, प्रलींरिकबत असलेले प्रस्ताव तनकाली काढण्याबाबत तसेच सींबधधत लाचखोर
अधधकारी व कमशचारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे व तयाचा तपमर्ल काय आहे ,
(४) नसल्हयास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) :(१), (२), (३) व (४) लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाच्या

सापळा कायशवाही मधील सोबतच्या पररमर्ष्ानुसार (हदनाींक ०७.०५.२०१८ पयंतची जस्थती)
िवळपास १२१ आरोपी लोकसेवकाींच्या तनलींबनाचे आदे र् सींबींधधत ववभागाने काढले नाहीत.

याबाबत प्रतयेक ववभागाच्या तनलींबन आढावा सममतीच्या बैठकीत वेळोवळी आढावा घेण्यात
येतो, तसेच मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्हया सममतीच्या आढावा बैठकीमध्ये
याबाबत वेळो वेळी सच
ु ना दे ण्यात आल्हया आहे त.

___________
अमरावती जिल््यातील चाांदरु रे ल्वे बस स्थानि पररसरातील
अवैध खािगी वाहति
ु ीस प्रनतबांधीत िरण्याबाबत

(५)

८१८०६ (२१-०४-२०१७).

(बुलढाणा) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हर्कवधकन सपिाळ

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरु रे ल्हवे बस स्थानक पररसरातील अवैध खािगी वाहतक
ु ीस

प्रततबींधीत करण्याबाबत मा.स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी हदनाींक २१ र्डसेंबर, २०१६ मध्ये वा
तयासुमारास ठाणेदार पोलीस स््े र्न, चाींदरु रे ल्हवे याींना लेखी कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींबींधीत आगार प्रमुख, राज्य परीवहन महामींडळ, चाींदरु रे ल्हवे याींनी वेळोवेळी
अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱया वाहनाींच्या िमाींकासह लेखी कळववले असूनही अद्यापही अवैध
वाहतूक सुरुच आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर अवैध वाहतक
ु ीस प्रततबींध घालण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) स्थातनक लोकप्रतततनधी तसेच राज्य पररवहन महामींडळाचे चाींदरू रे ल्हवे येथील
आगारप्रमुख याींच्याकडून ववषयाधीन तनवेदन प्राप्त झाले आहे .

पोलीस स््े र्न चाींदरू रे ल्हवे अींतगशत तनयमभींग करणाऱया वाहनाींवर खालीलप्रमाणे

कारवाई करण्यात आलेली आहे .

वव.स. ५५३ (5)

(आकडे रु.)
सन

२०१६
िेसेस

मो.वा.का. अींतगशत एकूण

२०१७

दां ड वसूल

िेसेस

२,६६९

३,३९,३००

४५४

१,०१,८००

७३

७४,१००१६

१६

३४,०००

३६

१३,६००

१८

३,६००

पैकी अवैध प्रवासी वाहतक
ू करणारी वाहने
पैकी बस स्थानक पररसरात उभी वाहने

दां ड वसूल

अवैध प्रवासी वाहतुकीस प्रततबींध व्हावा यादृष्ीने ज्या वाहनाींवर दोन ककीं वा तयापेक्षा

िास्त केसेस झालेल्हया आहे त अर्ा १० वाहनाींववरुध्द प्रादे मर्क पररवहन ववभाग, अमरावती
याींचेकडे पुढील कायशवाहीकरीता प्रस्ताव पाठववण्यात आलेले आहे त.
(४) ववषयाींकीत प्रकरणी कारवाईस ववलींब झालेला नाही.

___________
घोडबांदर ( जि. ठाणे ) येथील श्री. अमोल भोईर याांची लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागािडुन
चौिशी िरण्याबाबत

(६)

८६५२८ (०४-०९-२०१७).

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

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.नरहरी

झिरवाळ

(हदांडोरी),

श्री.हसन

मुश्रीफ

(िागल),

श्री.राणािगिीतमसांह

(उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििकत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) घोडबींदर ( जि. ठाणे )

पाटील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

येथील श्री.अमोल भोईर याींची लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाकडुन

चौकर्ी करण्याची मागणी मा.लोकप्रतततनधीींनी पोमलस आयुक्त , ठाणे याींचेकडे माहे िुन,२०१७
च्या पहहल्हया आठवड्यात वा तया दरम्यान तसेच वारीं वार तिारीही केलेल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी केलेली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार अद्यापपयंत कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) नाही,
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५५३ (6)
अांबड एम.आय.डी.सी. (नामशि) येथील सांिीवनी इन्फ्रास्रक्चर आझण क्लस्टर
इन्फ्रास्रक्चर या िारखान्फ्याांनी िेलेली फसवणूि
(७)

८८७९४ (१८-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींबड एम.आय.डी.सी. नामर्क येथील सींिीवनी इन्रास्रक्चर आणण क्लस््र इन्रास्रक्चर
या कारखान्यात बनाव् धनादे र् व स्वाक्षरी

करुन लाखो रुपयाींची फसवणक
ु केल्हयाची बाब

माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या घ्नेची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास,चौकर्ीअींती दोषी असलेल्हया सींबींधीताींवर र्ासनाने काेेणती कारवाई

केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,तयाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सींिीवणी इन्रास्रक्चर व क्ल्हस््र
इन्रास्रक्चर करीता स््ील मे्ल खरे दीची ऑडशर दे वून कफयाशदी याींची एकूण रु.७६,४५,१०९/ची फसवणूक केल्हया प्रकरणी एकूण ५ आरोपीींववरूध्द अींबड पोलीस स््े र्न, नामर्क र्हर येथे

गु.र.नीं.२५६/२०१७ भा. दीं . वव. कलम ४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे हद.१४/०६/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल
करण्यात आला असन
ू एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. याप्रकरणी हद.०३/०९/२०१७

रोिी मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ५ आरोपीताींवर फौिदारी
प्रकिया सींहहता कलम २९९ प्रमाणे आरोपपत्र दाखल केले आहे .
___________
पोमलसाांिडून िायद्याचे तसेच. मा. सवोच्च तसेच मा. उच्च न्फ्यायलायाांच्या
ननदे शाांचे िाटे िोर पालन होण्याबाबत

(८)

९२४१५ (०४-०९-२०१७).

(मोशी) :
(१)

श्री.ओमप्रिाश ऊफक बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राज्यातील

पोमलसाींना

कायद्यानुसार

आरोपीकडून

गुन््याची

कबुली

दे णारा

िबाब

नोंदववण्याचा व तयावर आरोपीची सही वा अींगठा घेण्याचा अधधकार नसतानाही पोमलसाींकडून
सराशस या कायद्याचे उल्हलींघन करण्यात येत आहे , असे तार्ेरे मारून मा. उच्च न्यायालयाने
हा प्रकार बींद करण्याचे आदे र् माहे मे २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान हदलेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, आय.पी.सी. च्या ४९८ (अ), ३५४ तसेच घरगत
ु ी हहींसाचार कायद्याच्या तिारी
सींदभाशतील मा. सवोच्च न्यायालयाच्या स्पष् तनदे र्ाींचेही पालन पोमलसाींकडून होत नसल्हयाच्या
तिारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पोमलसाींकडून कायद्याचे तसेच. मा. सवोच्च तसेच मा. उच्च न्यायलायाींच्या
तनदे र्ाींचे का्े कोर पालन व्हावे यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
आहे ,

वा करण्यात येत
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(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
नाही.
येते.

मा. उच्च न्यायालयाने यासींबींधात आदे र् हदल्हयाचे उपलब्ध अमभलेखावर हदसन
ू येत
याबाबत फौिदारी प्रकिया सींहीता १९७३ मधील तरतूदीस अनुसरुन कायशवाही करण्यात

(२) व (३) कलम ४९८(अ) भादीं वव च्या सींदभाशत परवानगीमर्वाय अ्क करु नये असे तनदे र्
हदलेले आहे त.
कलम ३५४ भादीं वव सींदभाशने मा. सवोच्च न्यायालयाच्या स्पष् तनदे र्ाींचे पालन
करण्याबाबत व तया अनुषींगाने इतर खबरदारीच्या उपाययोिना यासींदभाशत सवश पोलीस
घ्काींना पोलीस महासींचालक याींच्या माफशतीने वेळोवेळी सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
सातारा शहरातील मध्यवस्तीत असलेले जिल्हा िारागह
ृ
शहराबाहे र शासिीय िागेत हलववणेबाबत

(९)

९२४८२

(०४-०९-२०१७).

श्री.मशवेंद्रमसांहरािे

अभयमसांहरािे

भोसले

(सातारा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा र्हराच्या मध्यवस्तीत जिल्हहा कारागह
ृ ाची इमारत असून

या कारागह
ृ ामुळे तया

पररसरात बाींधकाम करण्यास मज्िाव असल्हयामुळे तया पररसरातील नागररकाींना तयाींच्या

घराींची दरु
ु स्ती करता येत नाही, तयाींना स्वतःच्या िागेत नवीन घर अथवा इमारत बाींधता येत
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कारागह
ु े र्हराचा
ृ ातील कैद्याींची ये- िा आणण तयाींच्या समथशकाींच्या गदीमळ
मध्यवती

भाग

नेहमीच

सींवेदनर्ील

असतो,

या

पररसरात

नागरी

वस्तीसह

र्ाळा,

महाववद्यालये, र्ासकीय, तनमर्ासकीय कायाशलये, खािगी व इतर अनेक सींस्थाींची कायाशलये
आहे त तसेच या पररसरात मोबाईल िॅमर असल्हयाने या पररसरातील र्ासकीय, तनम्न
र्ासकीय, खािगी कायाशलये आणण इतर व्यावसातयक याींच्या दै नींहदन कामकािावर ववपरीत
पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,

गत अनेक वषांपासून जिल्हहा कारागह
ृ इतरत्र हलवण्याची मागणी तेथील

नागररकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, जिल्हहा कारागह
ृ र्हराबाहे र नेल्हयास र्हरातील कारागह
ृ ाची इमारत पोलीस दल

अथवा अन्य र्ासकीय ववभागासाठी उपयक्
ु त ठरू र्कते, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास,

या पररसरातील नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी जिल्हहा कारागह
ृ र्हराबाहे र

हलववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६)

नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
सातारा कारागह
ृ ािवळच सातारा र्हर पोलीस स््े र्न व समोरच पोलीस मुख्यालय

असल्हयामळ
ु े कारागह
ृ पररसरात सींवेदनर्ील घ्ना घडल्हयाची नोंद नाही.

तसेच, कारागह
ृ ात बसववण्यात आलेले मोबाईल िॅमर हे हवा ववरहहत असल्हयाने,

मोबाईल िॅमरची मयाशदा ही फक्त कारागह
ृ ाच्या आतील पररसराकरीता ठे वण्यात आलेली आहे.
(३) हे खरे नाही.

नागररकाींनी अर्ी कोणतीही मागणी केलेली नाही.
(४), (५), व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मौिे.बाळिूम (ठाणे) येथील वविास आराखड्याची मळ
ु नस्ती लाचलच
ु पत प्रनतबांधि
ववभाग,ठाणे याांचेिडून म.न.पा. ठाणे याांना दे णेबाबत

(१०)

९५१०३ (०६-०१-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे

म.न.पामलकेतील

मौिे.बाळकूम,येथील

सन्माननीय मुख्यमांत्री
ववकास

आराखडा

ि.८८/०१०/्ी.एम.सी./्ी.डी.डी./०१/०४/१९९२ नुसार मींिूर आराखड्याची मुळ नस्ती लाचलुचपत
प्रततबींधक ववभाग,ठाणे याींनी चौकर्ीकरीता सन १९९५ ला ठाणे म.न.पा. कडून ताब्यात घेतली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

असल्हयाने

नस्ती

आितागायत

आराखड्यातील

वापर

लाचलुचपत

परवान्याच्या

प्रततबींधक
प्रततक्षेत

ववभाग,ठाणे
असलेल्हया

याींचे

ताब्यात

मे.सतयवींदन

को.ऑप.हौ.सोसाय्ीने हदनाींक १४ सप््ें बर, २०१७ रोिी तसेच म.न.पा. ठाणे याींनी हदनाींक १०
ऑक््ोबर, २०१७ रोिीचे पत्रान्वये चौकर्ीची कायशवाही पूणश झाली असल्हयास वा आवश्यकता
नसल्हयास मळ
ु नस्ती म.न.पा.कडे सतवर हस्ताींतर करणेसाठी पत्रव्यवहार केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी न्यायालयीन तनणशय प्रकिया पूणश झाल्हयानींतरही लाचलुचपत
प्रततबींधक ववभाग, ठाणे याींचक
े डून सदर आराखड्याची मुळ कागदपत्रे (नस्ती) म.न.पा.ठाणे
याींचे ताब्यात दे ण्यास ववलींब झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर मळ
कागदपत्रे (नस्ती) लवकरात लवकर म.न.पा.ठाणे याींचे ताब्यात
ु
दे ण्याकरीता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) :(१) होय.
(२), (३), (४) व (५) प्रस्तुत ववकास आराखड्याीं सींबींधीची न्यायालयीन प्रिीया अद्यापही पुणश
झाली नसल्हयाने सदरची नस्ती न्यायालयात प्रलींबीत असल्हयाने सदर नस्ती ठाणे महानगर
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पामलकेकडे हस्ताींतरीत करण्यात आलेली नाही. न्यायालयीन प्रिीया पुणश झाल्हयानींतर या
प्रकरणी पुढील कायशवाही करण्यात येत असल्हयाने या प्रकरणी कोणताही ववलींब झालेला नाही.
___________
बुलढाणा जिल््यातील महाववतरण िांपनीच्या अधधिारी-िमकचाऱयाला लाचलुचपत प्रनतबांधि
ववभागाने लाच घेताना पिडल्याबाबत

(११)

९८२१४ (०६-०१-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

बुलढाणा जिल्ह्यातील महाववतरण कींपनीच्या स्थापतय ववभागासाठी भाडेततवावर दे ण्यात

आलेल्हया वाहनाचे माहे िन
ू महहन्याचे भाडे तथा अनामत रक्कमेचा धनादे र् परत दे ण्यासाठी

सहा हिार रूपयाींची लाच स्वीकारल्हयाप्रकरणी अततररक्त कायशकारी अधधकारी ( वगश १ ) आणण
मध्यस्थ सहा. अमभयींता ( वगश-२) याींना लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाने माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान अ्क केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकरणी
व तयानस
ु ार

र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले

दोषीींवर कोणतया कलमान्वये गन्
ु हा दाखल करून कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय,
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक श्री. गिेंद्र प्रल्हहादराव सरनाईक, याींनी श्री. ककसन भास्कर तोंडे
याींच्याकडून आरोपी लोकसेवक श्री. राहुल ववलास पवार याींच्या माफशतीने लाच जस्वकारल्हयामळ
ु े
तयाींच्या ववरुध्द भ्रष्ाचार प्रततबींध अधधतनयमातील कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
यामर्वाय महाववतरण कींपनी मयाश याींनी दोन्ही आरोपी लोकसेवकाींना तनलींबीत

केले असन
ू तयाींच्या ववरुध्द ववभागीय चौकर्ी सरू
ु करण्यात आली आहे .
___________
िोल्हापूर जिल्हा पररर्दे तील सहा. िननष्ट्ठ मलवपि याांना लाच घेताांना अटि िरण्यात
आल्याबाबत

(१२)

१०२६१९ (०६-०१-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोल्हहापूर जिल्हहा पररषदे तील सहा. कतनषठ मलवपक रािेर् कींु भार याींना रिा मान्यतेचे

प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी ५ हिार रुपयाींची लाच घेताींना हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा
तयासुमारास अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास, तयाींचेवर कोणतया कलमान्वये गुन्हा दाखल करून अद्यापपयंत काय कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय,
(२) व (३), आरोपी लोकसेवक रािेर् पाींडुरीं ग कींु भार याींच्या ववरूध्द र्ाहू पूरी पोलीस ठाणे
जिल्हहा कोल्हहापूर येथे भ्रष्ाचार प्रततबींध अधधतनयम १९८८ मधील ववववध कलमान्वये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला असन
ू

मख्
ु य कायशकारी अधधकारी जिल्हहा पररषद कोल्हहापरू याींनी सदर

आरोपी लोकसेवकास र्ासन सेवेतन
ू तनलींरिकबत केले आहे त.
___________

नवी मांब
ु ई येथील सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि श्रीमती अजश्वनी बबांद्रे याांचे बेपत्ता िाल्याचे
प्रिरण

(१३)
(मशडी),

१०६१८४ (१२-०४-२०१८).
श्री.वविय

वडेट्टीवार

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.हर्कवधकन

सपिाळ

(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर),

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िन्फ्
ु नर),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांहदवली

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव
ू )क :

(१) नवी मींब
ीं े -गोरे
ु ई पोलीस दलात कायशरत असणाऱया सहाय्यक पोलीस तनरीक्षक अजश्वनी रिकबद्र
हदनाींक ११ एवप्रल, २०१६

रोिी वा तयासुमारापासून बेपतता झाल्हया प्रकरणामध्ये पोलीस

दलातील वररषठ अधधकारी सामील असून नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयातील वररषठ अधधकारी

सदर दोषी पोलीस अधधकाऱयाींना पाठीर्ी घालत असल्हयाचे माहे र्डसेंबर, २०१७ मध्ये वा
तयादरम्यान तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास याप्रकरणी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान

नवी मींब
ु ई पोलीस

आयुक्ताींची रिकरद
ीं े याींच्या कु्ूींरिकबयाींनी भे् घेतली असता, कोणतेही सहकायश न करता तयाींना
मभती दाखवून तम
ु च्या िीवाला धोका असल्हयाचे साींगण्यात आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, रिकरद
ीं े कु्ूींरिकबयाींनी याप्रकरणी नवी मींब
ु ईचे पोलीस आयक्
ु ताींना सहआरोपी करावी,
अर्ी मागणी हदनाींक २८ र्डसेंबर, २०१७ रोिी वा तयासुमारास

घेण्यात आलेल्हया पत्रकार

पररषदे त करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास,

या प्रकरणी नवी मुींबई पोलीसाींनी, पो.तनरीक्षक अभय कुरुीं दकर व िळगाव

येथून रािेर् पा्ील याींना ताब्यात घेण्यात आले असून

सदर प्रकरणी आरोपीींना सवश पुरावे

नष् करणे व आवश्यक ती माहहती गायब करण्याकरीता परु े सा अवधी ममळणेबाबत सहकायश
करणाऱया नवी मुींबई पो.आयुक्त हे मींत नगराळे याींचे

नाव प्रामुख्याने सींर्यीत म्हणून घेतले

िात असतानाही व सवश घ्नािम बघता तयाींचे वतशन सकृत दर्शनी सींर्यास्पद आढळून
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येऊनही चौकर्ी पूणश होईपयंत तयाींना या प्रकरणात सहआरोपी म्हणून घोवषत न करण्यात
येण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(६) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व

तयानस
ु ार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱया

सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४), (५) व (६) रिकबद्र
ीं े कु्ूींरिकबयाींनी पत्रकार पररषद घेत असले बाबतची माहहती पोलीसाींना
हदलेली नव्हती परीं तू वतशमान पत्रातील मिकुरावरुन पत्रकार पररषद घेतल्हयाचे समिते.

सदर प्रकरणी प्रथम अजश्वनी रिकबद्रे हरववले बाबत कळीं बोली पोलीस ठाणे मममसींग रजि.नीं.

४५/२०१६,

हदनाींक

११/७/२०१६

अन्वये

दाखल

करण्यात

आली

होती.

सदर

ममसीींगचे

चौकर्ीमध्ये गुन््याचा प्रकार असल्हयाचे तनषपन्न झाल्हयाने कळीं बोली पोलीस ठाणे येथे गुन्हा
रजि. नीं.२९/२०१७

भादीं वव सीं.३६४, ५०६(२), ४९७, ३२३, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात

आला असून गुन््यात आरोपीत नामे १) अभय र्ामसुींदर कुरुदकर,

२) ज्ञानदे व दततात्रेय

पा्ील उफश रािू पा्ील, ३) कींु दन भींडारी व ४) महेर् फळणीकर याींना सदर गन्
ु ्यात अ्क
करण्यात आलेली आहे. गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे .

गुन््याच्या तपासात पोलीस आयुक्त, श्री.हे मींत नगराळे याींचे ववरुध्दचे तिारीत तथ्य

आढळून आले नाही.

(७) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मुांबईतील मरोळ पाईपलाईन पररसरात राहणाऱया िोपडपट्टी धारिाांच्या पुनवकसनाबाबत
(१४)

१०८०३१ (१२-०४-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मींब
ु ईतील पाईपलाईन िवळील झोपड्याींच्या पन
ु वशसनासाठी मरोळ व हदींडोर्ी येथे १० हिार
६०० घरे बाींधण्याचे तनवेदन मा.उच्च न्यायालयाने करूनही अद्याप कायशवाही झाली नसल्हयाचे
तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, मुींबई महानगरपामलकेच्या अथशसींकल्हपात सन २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२
साली अनि
ु मे सुमारे १ को्ी, २५ को्ी व ८५ को्ी रुपयाींची तरतूद करूनही तयाचा वापर
केला गेला नसल्हयाचेही तनदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मरोळ पाईपलाईन पररसरातील झोपडपट्टीधारकाींना माहूल गाव येथे पयाशयी घर
दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, माहूल गावातील घराींसाठी महानगरपामलकेला प्रचींड आधथशक ताण सहन करावा
लागणार असल्हयाचेही तनदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाच्या तनवेदनानींतरही तयाची अींमलबिावणी न करणाऱया
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१९) : (१) मुींबई र्हराला पाणी पुरवठा करणाऱया तानसा
पाईपलाईनच्या

बािच्
ू या

१०

मी्रच्या

पररसरातील

अततिमणे

ह्वन
ू

पाईपलाईनच्या

सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने सदर पररसर मोकळा करण्यात यावा असे आदे र् मा. उच्च न्यायालयाने
िनहहत याधचका िमाींक १४०/२००६ मध्ये हदले आहे त.
(२) हे खरे आहे .
(३) मरोळ पाईप लाईन पररसरातील बाधीत झोपडीधारकाींना इमारत िमाींक २८, ३८ व ५६ येथे
पयाशयी घरे दे ण्यात आली आहे त.
(४) व (५) महानगरपामलकेच्या पात्र प्रकल्हप बाधीताींचे पुनवशसन महानगरपामलकेमाफशत माहूल
येथील एव्हरस्माईल प्रकल्हपात करण्यात येत असन
ू , सींकुलामधील काही सदतनकाधारकाींनी मा.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्हया याधचकेमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदे र्ानुसार कायशवाही सुरु
असन
ू , सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

___________

ििाकपूर( ता.तुमसर जि.भांडारा) येथील घरे व शेतामध्ये
सतत लागणाऱया आगीांच्या प्रिरणाांबाबत

(१५)

१०८०७६ (१२-०४-२०१८).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) काकाशपरू (ता.तम
ु सर जि.भींडारा) येथील घरे व र्ेतातील धानाचे पींि
ु णे, चाऱयाला मागील
४० वषाशपासन
ू अचानक आग लागून होत असलेली नक
ु सानीचे तनमल
ुश न करण्याकररता स्थातनक
लोकप्रतततनधीनी मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक १० िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास तनवेदन
हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ासनाने याप्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तद्नस
ु ार र्ासनाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे

काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) स्थातनक लोकप्रतततनधी याींचे यासींदभाशतील हदनाींक
२६.०७.२०१७ रोिीचे तनवेदन र्ासनास प्राप्त झाले आहे.
(२) हदनाींक १३.०४.२०१७ रोिी पो.स््े .मसहोरा माफशत मौ.ककाशपूर या गाींवातील तनर्ीच्या
हढगाऱयाला लागलेल्हया आगीची सूचनेवरुन चौकर्ी करण्याींत आली.

तसेच गाींवातील ८

गाींवकऱयाींच्या घराला, गोठ्याला व तनर्ीच्या हढगाऱयाला आश्चयशकारकररतया आग लागल्हयाची

वव.स. ५५३ (13)
तसेच घरावर गुलाल, बुक्का, ताींदळ
ू ाची तसेच दगडफेक झाल्हयाची माहहती स्थातनक पोलीस
पा्ील याींचेकडून व स्थातनक लोकाींकडून पोलीसाींना प्राप्त झाली.

मात्र कोणीही सींर्यीत

व्यक्ती अर्ा प्रकारचे कृतय करीत असल्हयाचे हदसून आले नाही.

ककाशपरू येथील आगीचे पींचनामे तलाठ्यामाफशत करण्याींत आलेले आहे त.

तसेच

ककाशपूर येथील मातीचे नमुने भ-ु ववज्ञान व खतनकमश ववभाग, नागपूर याींचेकडे तर पाण्याचे
नमुने भुिल सवेक्षण व ववकास यींत्रणेकडे तपासणीसाठी पाठववण्याींत आले होते.
कारण समिू र्कले नाही.

परीं तु आगीचे

गाींवातील नागरीकाींमध्ये र्ाींतता कायम राहावी व मभतीमक्
ु त वातावरण रहावे याकरीता

अींधश्रध्दा तनमल
ुश न सममतीच्या जिल्हहाध्यक्षाींना गाींवात पाचारण करण्याींत आले. तयाींनी
गाींवातील लागलेल्हया आगीबाबत गाींवकऱयाींना सुबोधनकारक कायशिम दाखवून तयाींच्या मनातील
अींधश्रध्दे बाबतची मभती दरू केली.

तसेच कफरते पोलीस स््े र्न सींकल्हपा मोहहमेद्वारे सदर

गाींवात कफरते पोलीस स््े र्न आयोिीत करुन गाींवात घडलेल्हया सदर घ्नेमळ
ु े गाींवकरी

अींधश्रध्दे च्या आहारी न िाता तया दृष्ीकोनातन
गाींवकऱयाींना अींधश्रध्दे च्या आहारी न
ू

िाण्याबाबत मागशदर्शन करण्याींत आले. तयानींतर सदर गाींवात अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडून
आल्हया नाहीत.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मीरा भाईंदर महानगरपामलिेचा पररवहन सेवा ठे िा ममळववताना िालेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत
(१६)

१०८७२२

(ववलेपाले) :

(१४-०४-२०१८).

श्री.नरें द्र

महे ता

(ममरा

भाईंदर),

अॅड.पराग

अळवणी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

मीरा भाईंदर महानगरपामलकेची पररवहन सेवा ठे का पद्धतीने ममळावी याकररता र्ामा

र्ाम

या खािगी कींपनीच्या ठे केदारने ये थील स्थातनक लोकप्रतततनधीींना रूपये २५ लाखाची

लाच दे ताना हदनाींक ८ िल
ु ,ै २०१७ रोिी वा तयासम
ु ारास लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभाग ठाणे
याींनी ठे केदारास अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरचे कींत्रा् सींबींधधत ठे केदारास दे वू नये याकररता मा.स्थायी सममतीने

ठे केदाराच्या हहताचा ववचार करून मींिूर केलेला ठराव ववखींर्डत करण्याबाबत मा.लोकाप्रतीतनधी
याींनी र्ासनाकडे ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास , असे असताना दे खील सदरचा ठराव ववखींडीत न करण्याचा र्ासनाने तनणशय
घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, अर्ा

भ्रष् ठे केदारास सदरचा ठे का दे णेबाबत र्ासनाची भूममका काय आहे व

तद्नुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय,
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(४) व (५) महापामलका स्तरावरुन ठे का दे ण्यासींबींधीचे Letter of Award/Acceptance
(LOA) मागे घेण्यात आले आहे .
___________
पुणे शहरातील प्राणघाति अपघाताांची सवाकधधि हठिाणे ही मुांबई-बांगळुरू
महामागाांवर असल्याबाबत

(१७)

११०१५६ (१४-०४-२०१८).

(खडिवासला) :

श्रीमती माधरु ी ममसाळ (पवकती), श्री.मभमराव तापिीर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे पोलीसाींच्या वाहतूक र्ाखेने र्हरातील प्राणघातक अपघाताींची ३६ हठकाणे तनश्धचत केली

असून तयात सवाशधधक हठकाणे ही मुींबई-बींगळुरू महामागांवरील असल्हयाची बाब माहे र्डसेंबर २०१७
मध्ये वा तयादरम्यान तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तयानुसार अपघाताींचे प्रमाण कमी करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

तनजश्चत केलेल्हया ३६ पैकी ११

ब्लॅ कस्पॉ् हठकाणे ही मुींबई बींगलोर महामागाशवरील आहे त.

(२) व (३) वाहतूक र्ाखेकडून तनजश्चत केलेल्हया एकूण ३६ ब्लॅ कस्पॉ् येथील अपघात कमी
होण्याकरीता आवश्यक तया उपाययोिना करण्यासाठी, भारतीय राषरीय रािमागश प्राधधकरण

तसेच पुणे महानगरपामलका, वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका आणण जिल्हहाधधकारी, पुणे याींना
सूधचत

करण्याींत

आले

आहे.

तयानस
ु ार

सींबींधीत

यींत्रणाींनी

मसग्नल

यींत्रणा

उभारणे,

पादचाऱयाींकरीता भुयारी मागश बाींधणे, रस्ता रुीं दीकरण, उड्डाणपूल उभारणे, झेरा िॉसीींग व लेन

माधगशकेचे पट्टे मारणे, आवश्यक तेथे सच
ू नाफलक बसववणे, पन
ु डांबरीकरण इ. कामे केलेली
आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मशरोळ ( जि. िोल्हापूर ) येथील रािाराम माने याांच्या आत्महत्या प्रिरणी पोलीस उप
अधधक्षि (डीवायएसपी) याांची खातेननहाय चौिशी िरण्याबाबत

(१८)

११०७०२

(१२-०४-२०१८).

डॉ.सुजित

ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मर्रोळ (जि. कोल्हहापूर) येथील

रािाराम माने याींच्या आतमहतया प्रकरणी पोलीस

उप

अधधक्षक (डीवायएसपी) श्री.सरवदे याींची खातेतनहाय चौकर्ी करण्याची मागणी माहे र्डसेंबर,
२०१७ मध्ये वा तयादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व

तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१), (२) व (३) होय,
या प्रकरणी िबाबदार असलेल्हया अधधकारी व कमशचारी याींच्या ववभागीय चौकर्ीचा
प्रस्ताव पोलीस महासींचालक याींच्याकडून र्ासनास हदनाींक १४.०१.२०१९ रोिी प्राप्त झाला
असन
तयावर पढ
ू
ु ील योग्य ती कायशवाही करण्यात येत आहे .

___________

(१९)

िांजिरा किल्ल्यावरील िल वाहति
ू सेवा बांद ठे वण्याबाबत

११२६९३ (१७-०४-२०१८).

श्री. मनोहर गिानन भोईर (उरण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर मेरी ्ाईम बोडाशचे मुरूड येथील बींदर तनररक्षक याींनी हदनाींक १ र्डसेंबर, २०१७

रोिी वा तयासम
ु ारास िींजिरा ककल्हल्हयावरील िल वाहतक
ू सेवा बींद ठे वण्याचा लेखी आदे र्
हदला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबतची कारणे काय आहे त ,
(३) असल्हयास, सदरची िल वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत र्ासनान कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) नौकेमध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र, उतारु परवाना, ववमा पत्र याींच्या छायाींकीत प्रती ठे वणे तसेच
प्रवार्ाींच्या सरु क्षक्षततेसाठी लाईफ िॅके्, लाईफ बोया,राफ्् इतयादी ठे वणे. तसेच नौकेवर नाव

व नींबर मलहहणे, नौकानयनाकरीता नौका दरू नाींगरणे आणण ततकी् मास््र/प्रवासी गाईड याींचे

ओळखपत्र असणे या अ्ीींचे पालन करण्यासाठी बींदर तनररक्षक, रािपूरी बींदर याींनी हदनाींक
२९.११.२०१७ रोिी नो्ीस होती.

(३) सींबींधधत सींस्थेने अ्ी/र्तींचे

पालन करुनच प्रवासी वाहतक
ू करीत असल्हयाचे हमी दे ण्याचे

अनुिमे हदनाींक २९.११.२०१७ व हदनाींक ०१.१२.२०१७ अन्वये लेख पत्र हदल्हयानींतर प्रवासी
वाहतूक तवररत सुरु करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५५३ (16)
राज्यात सामाजिि बहहष्ट्िार िायद्याअांतगकत दाखल िेलेल्या गुन्फ््याबाबत
(२०)

११२७९७ (०७-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हनुमांत डोळस

(माळमशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यात हदनाींक ३ िुल,ै २०१७ पासून अींमलबिावणी सुरु असलेल्हया सामाजिक बहहषकार
कायद्याअींतगशत ववववध पोलीस स््े र्नमध्ये १५ गुन्हे दाखल झाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास ,उक्त गुन्हे कोणकोणतया कारणासाठी दाखल करण्यात आले आहे त,
(३) असल्हयास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, तयात काय आढळून आले आहे व तयानस
ु ार याप्रकरणी र्ासनाने
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

पुढे कोणती

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
राज्यात हदनाींक ३ िल
ु ,ै २०१७ पासन
ू ते माचश २०१८ पयंत सामाजिक बहहषकार

कायद्याअींतगशत ववववध पोलीस स््े र्नमध्ये २३ गुन्हे दाखल आहे त.

(२) िात पींचायतीस ववरोध केला म्हणून कु्ूींबास िातीतून बहहषकृत करणे, कु्ूींबावर
सामाजिक, आधथशक व धाममशक बहहषकार घालून समािातन
ू वाळीत ्ाकणे, समािातील िाती

बाहे रील मुलीर्ी वववाह केली म्हणून समािात सभासदतव हदले नाही, धाममशक कायशिमामध्ये
सहभागी होण्यास ववरोध करणे, समािातील होणारे ववववध कायशिमाचे व ववधीचे तनमींत्रण
नाकारून समािाकडून कोणतेही सहकायश न होणे इतयादी कारणास्तव कफयाशदीने हदलेल्हया

तिारीवरून सींबींधधत पोलीस ठाण्याींमध्ये महाराषर सामाजिक बहहषकारापासून व्यक्तीींचे सींरक्षण
अधधतनयम, २०१६ अन्वये अींतगशत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
(३)

व

(४)

सामाजिक

बहहषकारापासन
ू

व्यक्तीींचे

सींरक्षण

अधधतनयम,

२०१६

अन्वये

खालीलप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे .
अ.क्र.

गुन्फ्हा नोंद असलेले पो.

गुन्फ्हा क्र.

गुन्फ््यात नोंदववलेले िलमे.

नगर तालुका पोलीस

२४०/२०१७

भादवव कलम ३८४, सामाजिक बहहषकार

वैभववाडी पोलीस ठाणे,

८१/२०१७

स्टे .

१

ठाणे, अहमदनगर.
२

प्रततबींधक अधधतनयम कलम ३(१)(२)(३).

मसींधुदग
ू .श

भादवव कलम ३८४, सामाजिक बहहषकार
प्रततबींधक

अधधतनयम

कलम

३(१)(३)(४)(८)(१०)(१२)(१५)(१६), ४, ५, ६,
७.

३

कुडाळ पोलीस ठाणे,
मसींधुदग
ू .श

१८९/२०१७

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३(१)(३)(४)(६),४, ५.

वव.स. ५५३ (17)
४

उस्मानाबाद र्हर पोलीस

२२७/२०१७

ठाणे, उस्मानाबाद.
५

ढोकी पोलीस ठाणे,

भादवव कलम ३८४, ३४ सह सामाजिक
बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम कलम ५
व ६.

२०६/२०१७

उस्मानाबाद.

भादवव

कलम

३८४,

५०६,

३४

सह

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ४, ५.

६

खडक पोलीस ठाणे, पुणे

३८५/२०१७

खडकी पोलीस ठाणे, पण
ु े

३१८५/२०१

र्हर.

भादवव कलम ३८५, ५००, ५०६, ३४ सह
सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३ (८)(१५), ५.

७

र्हर.

७

भादवव कलम ३८४, सामाजिक बहहषकार
प्रततबींधक

अधधतनयम

कलम

३(१)(३)(४)(८)(१०)(१२)(१५)(१६), ४, ५, ६,
७.
८

साींगली पोलीस ठाणे,

४६/२०१७

साींगली.
९

कलम ३(१)(३)(६) ५.

िन्
ु नर पोलीस ठाणे, पण
ु े

१९८/२०१७

लषकर पोलीस ठाणे, पुणे

२३०/२०१७

ग्राममण.
१०

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
भादवव कलम ५०६, सामाजिक बहहषकार
प्रततबींधक अधधतनयम कलम ३(१)(४).

र्हर.

भादवव कलम ३८४, ३२३, ५०४, ५०६, ३४
सह

सामाजिक

बहहषकार

प्रततबींधक

अधधतनयम कलम ३(१)(२)(४)(५)(१५).
११

सींगमेश्वर पोलीस ठाणे,

८८/२०१७

रतनाधगरी.

भादवव

कलम

बहहषकार

१२०(ब),

प्रततबींधक

सामाजिक

अधधतनयम

कलम

३(३)(४)(८)(१०)(१५).
१२

नळदग
ू श पोलीस ठाणे,

२६८/२०१७

उपनगर पोलीस ठाणे,

२२६/२०१७

उस्मानाबाद.

भादवव कलम ३८४, ३२३, ५०४, ५०६, ३४
सह

सामाजिक

बहहषकार

प्रततबींधक

अधधतनयम कलम ४, ५.
१३

नींदरू बार.
१४

ियगड पोलीस ठाणे,

भादवव कलम ३२३, ५०४, ५०६, ३४ सह
सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३(१)(३)(६), ५.

४०/२०१७

रतनाधगरी

भादवव कलम ३२३, ५०४, ५०६, ३४ सह
सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३(१)(२)(४)(५)(६)(८)(९)(१२)(१५).

१५

महाबळे श्वर पोलीस ठाणे,
सातारा.

८८/२०१७

भादवव

कलम

५०४,

५०६,

३४

सह

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३, ५.

वव.स. ५५३ (18)
१६

दापोली पोलीस ठाणे,

२१५/२०१७

रतनाधगरी.
१७

पोयनाड पोलीस ठाणे,

कलम ३, ४, ५,
१४४/२०१७

रायगड.
१८

लोणावळा ग्राममण

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
६

भादवव कलम १५३ अ, ५०६, ३८४, ३८५,
३७९, १२० ब, ३४.

१९१/२०१७

पोलीस ठाणे, पुणे

भादवव कलम ३०७, ३४२, ३६५, १४१,
१४३,

ग्राममण

१४९,

५०४,

५०६

सह

भारतीय

हतयार कायदा कलम ३, २५, सामाजिक
बहहषकार

प्रततबींधक

अधधतनयम

कलम

३(८), ४, ५, ७.
१९

धचपळून पोलीस ठाणे,

०६/२०१८

रतनाधगरी.

भादवव कलम १५३ अ, ५०६, ३४ सह
सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ४, ५, ६ व ७.

२०

इतवारा पोलीस ठाणे,

३३/२०१८

नाींदेड.

भादवव
बहहषकार

कलम

३४

प्रततबींधक

सह

सामाजिक

अधधतनयम

कलम

३(१)(२)(४)(८), ४, ५, ७.
२१

धानोरा पोलीस ठाणे,

१२/२०१८

गडधचरोली

भादवव कलम ३७६, ५०६, २०२,

३४ सह

पोक्सो

२१(अ),

कायदा

कलम

४,६,

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ३(४)(१२)(१३).
२२

त्र्यींबकेश्वर पोलीस ठाणे,

०२/२०१८

नामर्क ग्राममण.

भादवव कलम १७६, ३४ सह सामाजिक
बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम कलम ३,
५, ७.

२३

महाड एमआयडीसी
पोलीस ठाणे, रायगड

२१/२०१८

सामाजिक बहहषकार प्रततबींधक अधधतनयम
कलम ५, ६, ७.

___________

नागपूर येथील गोसेखुदक राष्ट्रीय मसांचन प्रिल्पातील िालव्याच्या बाांधिाम ननववदे त िालेला
गैरव्यवहार

(२१)

११२९११ (१३-०४-२०१८).

श्री.सुननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील गोसेखुदश राषरीय मसींचन प्रकल्हपातील कालव्याच्या बाींधकाम तनववदे तील
गैरव्यवहार प्रकरणी ५ अधधकारी, कींत्रा्दाराींसह एकूण १२ आरोपीींववरुध्द ४ हिार ५०० पानाींचे
दोषारोपपत्र दाखल केल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५३ (19)
(२) असल्हयास,तयानूसार दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय,
दोषीींवर पोलीस स््े र्न सदर नागपूर र्हर अपराध ि. ३३०९/२०१६ कलम १३(१)(क),

१३(१)(ड), सह १३(२) लाचलुचपत प्रततबींधक कायदा १९८८ व सह कलम ४२०, ४६८, ४७१,

१०९, १२०(ब) भा.द.वव. अन्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन््याचे दोषारोपपत्र ि. ०२/२०१८
अन्वये मा. ववर्ेष न्यायालय नागपरू येथे दाखल करण्यात आले असन
ु प्रकरण न्यायप्रववष्
आहे .

___________
गत वर्कभरात राज्यातील मभिाऱयाांवर िरण्यात आलेल्या िारवाईबाबत
(२२)

११४१३९ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती माधरु ी ममसाळ (पवकती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

गत वषशभरात राज्यात १५३९ तर पण
ु े र्हरात केवळ १०८ मभकाऱयाींवर कारवाई करण्यात

आल्हयाची बाब हदनाींक १७ िानेवारी, २०१८
आहे काय,

रोिी वा तयासुमारास तनदर्शनास आली, हे खरे

(२) असल्हयास, महाराषर मभकारीमुक्त

अमभयानास

पोलीस प्रर्ासनाचे

सहकायश ममळत

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्हयाची माहहती तनदर्शनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
सन २०१७ मध्ये मभक्षेकरी प्रततबींध कायद्याअींतगशत राज्यात एकूण ८,१४८ मभकाऱयाींवर

तर पुणे र्हरात ११४ मभकाऱयाींवर कारवाई करण्याींत आलेली आहे.
(२)

व (३) हे खरे नाही.

पोलीस प्रर्ासनातफे तनयममतपणे योग्य ती कारवाई तसेच सहकायश करण्याींत येते.

महाराषर मभकारीमक्
ु त अमभयान या ववषयान्वये होणाऱया बैठकाींमध्ये महाराषर मभकारीमक्
ु त
अमभयानाबाबत माहहती हदली िाते.
घेऊन

मभक्षेकरी

याींचेववरुध्द

पोलीस यींत्रणेकडून मभक्षेकरीगह
ृ ाींना पत्र दे वून तयाींची मदत

कालबध्द

पध्दतीने

कायशवाही

करण्याींत

येते.

महाराषर

मभकारीमुक्त अमभयानादरम्यान मभक्षा मागणारे अल्हपवयीन मुले / मुली तसेच तयाींना मभक्षा
मागण्याींस प्रवतृ त करणारे तयाींचे पालक व मभक मागण्याकरीता मुलाींचे अपहरण करणाऱया
्ोळ्या याींचा वेळोवेळी र्ोध घेऊन मभक्षेकरी कायद्यान्वये कारवाई करण्याींत येते.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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राज्यात मागील तीन वर्ाकत लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागाची िामधगरी खालावत असल्याबाबत
(२३)

११५१५६ (११-०४-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

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

राज्यात मागील तीन वषाशत लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाची कामधगरी खालावत असून

सन २०१४ मध्ये राज्यात गन्
ु हा मसध्द होण्याचे प्रमाण अवघे २९ ्क्के इतके असल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८

च्या दस
ु -या आठवड्यात तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २०१५ मध्ये ते २३ ्क्क्याींवर आले आणण सन २०१६ आणण २०१७ मध्ये
यात आणखी घ् होऊन अनि
ु मे २० आणण १४
खरे आहे काय,

्क्के गुन्हे गाराींना मर्क्षा झाल्हया आहे त, हे ही

(३) असल्हयास, सन २०१७ मध्ये नामर्क पररक्षेत्रात ४७ सींर्यीत आरोपीींपैकी ४१ िणाींना
को्ाशने सबळ पुराव्याींअभावी तनदोष सोडले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

लाचलच
ू पत

प्रततबींधक

ववभागाचा

(ए्ीएस)

कारभार

कोणकोणतया उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे ,

सुधारण्यासाठी

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) सन २०१४ मध्ये ६१ गुन्हयातील ७६
आरोपीताींना मर्क्षा झालेली असून २०१४ मधील गुन्हयाच्या मसध्दीची प्रमाणे २८% होते. तसेच
१. सन २०१५ मध्ये २३ ्क्के (१२० गन्
ु हे १३९ आरोपीत इसम)
२. सन २०१६ मध्ये २१ ्क्के (९१ गुन्हे १०७ आरोपीत इसम)
३. सन २०१७ मध्ये १६ ्क्के गुन्हच्या मसध्दीचे प्रमाणे होते.

(३) लाचलुचपत प्रततबींधक ववभाग, नामर्क मध्ये सन २०१७ मध्ये ३९ ख्ले तनदोष सु्ले.
सदर तनदोष झालेल्हया ख्ल्हयाींमध्ये एकुण ५० आरोपी लोकसेवक याींना मा. न्यायालयाने
तनदोष मुक्त केलेले आहे .

(४) व (५) लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागामाफशत मोबाईल ॲप, ्ोल री.िीं. १०६४, ही

हे ल्हपलाईन, ९९३०९९७७०० हा What Sapp नींबर तसेच Facebook page प्रमसध्द करून िन
िागत
ृ ी करण्यात येत.े लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाच्या सींकेतस्थळावरून सामान्य िनतेसाठी
सवश माहहती उपलब्ध केली िात आहे. लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाचे अधधकारी तयाींच्या
कायशक्षेत्रातील र्ासकीय कायाशलयात िावून भे्ी दे वून माहहती दे त असतात व तयाींच्या

कायशक्षेत्रातील आठवडे बािार, एस्ी स््ॅ ण्ड, रे ल्हवेस््े र्न, कॉलेि इतयादी हठकाणी िाऊन सुध्दा
िनिागत
ृ ी

करत असतात.

तसेच

र्ासककय

कायाशलयाच्या दर्शनी

प्रततबींधींक ववभागाबाबत माहहती प्रमसध्द केली िाते.
___________

भागावर लाचलुचपत
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धचपळून (जि.रत्नाधगरी) वाहतूि शाखेचे हवालदार याांना लाचलुचपत
प्रनतबांधि ववभागाने लाच मागताना अटि िेल्याबाबत

(२४)

११६०१८ (१२-०४-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन),

श्री.मशवािीराव िर्डकले (राहुरी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) धचपळून (जि.रतनाधगरी) वाहतूक र्ाखेचे हवालदार श्री.गणेर् नाले

याींना वाळूच्या

गाडीमालकाकडून दरमहहना रुपये १२ हिाराची लाच मागताना लाचलच
ु पत प्रततबींधक
ववभागाने हदनाींक १४ िानेवारी, २०१८
काय,

रोिी वा तया सम
ु ारास अ्क केली आहे , हे खरे आहे

(२) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीचे तनषकषश काय आहे त व तयानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) होय,
आरोपी लोकसेवक गणेर् भागवत नाळे , वय ४७ वषश, याींना पोलीस हवालदार/ ७११
धचपळूण पोलीस स््े र्न अींतगशत बहाददरु र्ेख नाका पोलीस चौकी, ता. धचपळूण, याींनी तयाींना
लोकसेवक या नातयाने ममळालेल्हया अधधकाराचा व पदाचा दरु
ु पयोग करुन तकारदार श्री.
नवनाथ लक्ष्मण हहरवे, रा.म.ु पो. मेढा ता.िावळी, जि. सातारा याींच्या वाळू वाहतुकीच्या

गाड्याींची बहाददरु र्ेख नाका धचपळूण येथे अडवणुक व गाड्याींवर कारवाई न करणेकरीता

प्रतयेक गाडीकरीता मामसक हप्ता ४०००/- रुपये प्रमाणे तीन गाड्याींचे १२,०००/- रुपये लाचेची
मागणी करुन हदनाींक १५/०१/२०१८ रोिी १२,०००/- रुपये लाच जस्वकारताींना आरोपी लोकसेवक
गणेर् भागवत नाळे , याींना लाचलुचपत प्रततबींधक ववभाग रतनाधगरी येथील अधधकाऱयाींनी
१९:२५ वा. चे सुमारास पकडून तयाींचेववरुध्द धचपळूण पोलीस स््े र्न येथे गुन्हा नोंद िमाींक

१४/२०१८, भ्रष्ाचार प्रततबींध अधधतनयम सन १९८८ चे कलम ७, १३ (१) (ड) सह, १३(२)
प्रमाणे हदनाींक १६/०१/२०१८ रोिी
रोिी १०:२९ वा. अ्क केली आहे.

०९:४३ वा. गुन्हा दाखल करुन सदर गुन््यात १६/०१/२०१८

(२) आरोपी लोकसेवक गणेर् भागवत नाळे याींचेववरुध्द दाखल गन्
ु ्याचा तपास पुणश करण्यात

आला असुन तयाींचेववरूध्द मा. ववर्ेष न्यायालय, खेड, जि. रतनाधगरी येथे हद.१९/०६/१८ रोिी

दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असन
ु तयाचा को् केस ि. २५/२०१८ असा आहे . सदर
केस न्यायप्रववषठ आहे .

(३) व (४) आरोपी लोकसेवक गणेर् भागवत नाळे याींना पोलीस अधीक्षक, रतनाधगरी याींनी
तयाींचेकडील िा.ि.आस्था - २/तनलींबन - नाळे /२१४६/२०१८, हदनाींक १६/०१/२०१८ अन्वये गुन्हा
दाखल झाल्हयापासन
ू तनलींरिकबत केलेले आहे . तसेच आलोसे नाळे याींच्या ववरूध्द मा. ववर्ेष

न्यायालय खेड जिल्हहा रतनागीरी येथे हदनाींक १९.०६.२०१८ रोिी दोषारोप पत्र दाखल करण्यात
आले आसून तयाचा को्श केस ि. २५/२०१८ असा आहे . सदर केस न्यायप्रववषठ आहे .
___________
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राज्यातील िारागह
ृ ात बांहदस्त िैद्याांच्या सुरक्षेबाबत नेमलेल्या
न्फ्यायमूती रामिृष्ट्णन सममतीचा अहवालाबाबत

(२५)

११६९४३ (२६-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )क :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कारागह
ू ी रामकृषणन
ृ ात बींहदस्त कैद्याींच्या सरु क्षक्षततेबाबत नेमलेल्हया न्यायमत
सममतीचा अहवाल र्ासनास माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान प्राप्त झाला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) तसेच, सममतीने कारागह
ृ ातील सेवा व सुधारणाींवर भर दे त बराकीतील कैद्याींची गदी कमी
होण्याच्या दृष्ीने उपाययोिना सच
ु ववल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, तुरुींगातील कैद्याींच्या क्षमतेबाबत राज्याने उपाययोिना कराव्यात अर्ी मा. सवोच्च
न्यायालयाने वेळोवेळी सुचनाही हदल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मा. सवोच्च न्यायालयाच्या सूचना व न्यायमत
ू ी रामकृषणन सममतीच्या
मर्फारर्ीींनुसार तनणशय घेऊन कारागह
ृ ाींची जस्थती सुधारण्याबाबत तसेच कैद्याींना सुरक्षा
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच, मुींबईतील आथशर रोड कारागह
ृ ाचे ववभािन करून निीकच्या मानखुदश येथे नवीन
कारागह
ृ प्रस्ताववत असल्हयास याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) होय हे खरे आहे.
राधाकृषणन सममतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला असून, छाननी सुरु आहे.

(३) व (४) होय हे खरे आहे . मा. सवोच्च न्यायालयामाफशत वेळोवेळी दे ण्यात आलेल्हया
सूचनाींच्या अनुषींगाने, राज्यात वधाश, यवतमाळ, मसींधूदग
ू श लातूर, धुळे व रतनाधगरी ववर्ेष

कारागह
ु े कारागह
ू ना हद. २२.०६.२०१८ च्या अधधसच
ू नेनस
ु ार
ृ येथे खल
ृ गह
ृ ववभाग, अधधसच
स्थापन करण्यात आली आहे त.

(५) मुींबई पररसरात नवीन कारागह
ु े येथील ५ एकर
ृ बाींधणेकरीता मौिे मींडाळा व मौिे तभ

िागा हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे . सदर िागेची ताबा पावती व नकार्ा नगर भम
ू ापन
अधधकारी, चें बूर, मुींबई याींचक
े डून प्राप्त झाला आहे.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
नाांदेड शहरातील बॉम्ब शोधि व नाशि पथिाला िायमस्वरुपी अधधिारी नसल्याबाबत
(२६)

११७९०७ (२५-०७-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. ५५३ (23)
(१) नाींदेड र्हराची ओळख ही अततसींवेदनर्ील म्हणून पोलीस दफ्तरी नोंद आहे , असे

असतानाही येथील बॉम्ब र्ोधक व नार्क पथक अधधका-याववना सुरु असल्हयाचे हदनाींक ११
एवप्रल, २०१८ रोिी वा तया सुमारास तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नाींदेड र्हर तेलगींणा व कनाश्क या राज्याच्या सीमेवर वसलेले असन
ु या

पररसराच्या आसपासच्या अहदलाबाद, ककनव्, माहूर या पररसरात नक्षलवाद्याींचा सींचार
असतो तसेच दक्षक्षण कार्ी म्हणुन सचखींड गुरुद्वारा हा िगभर प्रमसध्द असुन या
गुरुद्वाराचे दर्शन घेण्यासाठी दे र् ववदे र्ातील र्ीख बाींधव येत असतात तसेच इतरही महतवाची

हठकाणे असन
ु नाींदेड जिल्ह्यात काही अनच
ु ीत प्रकार घडू नये म्हणन
ु सक्षम बॉम्ब र्ोधक व
नार्क पथक वेगळ्या

इमारतीत कायशरत असुन या कायाशलयात सध्या १८ पैकी १७ पोलीस

कमशचारीच कायशरत असन
ु

मागील पाच महहन्याींपासून या हठकाणी कायमस्वरुपी एकही

पोलीस अधधकारी नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, एक तनरीक्षक व पाच उपतनररक्षक पद मींिूर असताींना एकही अधधकारी

नसल्हयाने सध्या दहर्तवादी ववरोधी सेलचे सहाय्यक पोलीस तनरीक्षक श्री.एम.्ी.तनकम
याींच्याकडेच कायशभार असल्हयाने तयाींच्यावर कामाचा ताण पडत आहे , हे लक्षात घेता र्ासन
कोणताही अनुधचत प्रकार घडू नये म्हणुन र्ासन

स्तरावर अधधका-याींची पदे भरण्याबाबत

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१)

हे खरे नाही, नाींदेड येथील बॉम्ब र्ोधक व नार्क

पथकामध्ये कायशरत असलेले पोलीस तनरीक्षक याींची बदली झाल्हयाने फेरुवारी-२०१८ ते मे २०१८

या कालावधीत सदर पदाींचा अततररक्त कायशभार सहायक पोलीस तनरीक्षक, श्री. तनकम
याींच्याकडे दे ण्यात आला

होता.

(२) व (३) नाींदेड येथील बॉम्ब र्ोधक व नार्क पथक हे एक स्वतींत्र इमारतीत कायशरत
आहे .तसेच सदर हठकाणी १८ पोलीस अधधकारी/कमशचारी याींची पदे मींिूर असून सध्या १८
अधधकारी/कमशचारी कायशरत आहे त.सदर हठकाणी पोलीस तनरीक्षकाींचे पद भरण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
िोल्हापूर जिल््यामध्ये शासकिय िमकचा-याांना लाच घेताांना अटि िाल्याबाबत
(२७)

१२१२९४

(राधानगरी) :

(२५-०७-२०१८).

श्री.उल्हास

पाटील

(मशरोळ),

श्री.प्रिाश

आबबटिर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यामध्ये महसूल व पुनवशसन ववभागासह अन्य ववभागामध्ये नागरीकाींच्या

कामाकरीता र्ासकीय अधधका-याींचे लाच मागण्याचे प्रमाण वाढले असन
कागल येथील
ू

तहसीलदारासह दोन तलाठ्याींना लाच घेताना लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाने रीं गेहाथ पकडले
आहे ही बाब माहे मे २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५३ (24)
(२) तसेच, सात-बारा नोंदीसाठी पाच हिार रुपयाींची लाच घेताना मर्रोळ (जि.कोल्हहापूर) येथील
तलाठी याींना माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान अ्क करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्ह्यामध्ये गत ३ वषाशमध्ये लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाने ककती
र्ासकीय कमशचाऱयाींना पकडले आहे तसेच तयाींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) कोल्हहापूर येथील कागल तालुक्यातील तहसीलदार व
दोन इतर आरोपी लोकसेवकाींना लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाने हदनाींक १८.०५.२०१८ रोिी
भ्रष्ाचार प्रततबींधक अधधतनयमातील कलमान्वये गुन्हा दाखल करून अ्क केली आहे.
(२) होय,

(३) व (४) कोल्हहापरू जिल्ह्यात सन २०१८ मध्ये एकुण ४१ लोकसेवक, सन २०१७ मध्ये ३४ व
सन २०१६ मध्ये एकुण उप लोकसेवकाींना लाचेच्या प्रकरणी अ्क करण्यात येऊन तयाींच्यावर

भ्रष्ाचार प्रततबींधक अधधतनयम १९८८ मधील ववववध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आल
आहे त.

___________
मशरोळ (जि.िोल्हापूर)

(२८)

१२१३१० (२६-०७-२०१८).

तालुक्याच्या हठिाणी अपुरे पोलीस सांख्याबळामुळे
गुन्फ्हे गारीत िालेली वाढ

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मर्रोळ तालुक्याच्या हठकाणी ( जि.कोल्हहापूर ) अपुरे पोलीस सींख्याबळ , अपुरी कमशचारी
सींख्या तसेच वाढतया गन्
ु हे गारीमळ
ु े पोलीस हतबल होत असन
ू

नेहमी ताणतणावाखाली काम

करीत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, मर्रोळ पोलीस ठाण्याच्या एकूण ५२

मींिूर कमशचारी पदाींपक
ै ी ८ पदे ररक्त

असन
ू हिर कमशचा-याींपैकी ११ कमशचारी प्रतततनयक्
ु तीवर गेलेले आहे,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत वररषठाींकडे तिार करूनही कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही,

वव.स. ५५३ (25)
मर्रोळ तालुक्यामध्ये मर्रोळ,ियमसींगपूर व कुरुीं दवाड अर्ा ०३ पोलीस ठाणेचा समावेर्

असून, मर्रोळ पोलीस ठाणे येथे ५२ मींिूर पदाींपैकी ४४ पोलीस कायशरत आहे. ियमसींगपूर

पोलीस ठाणे येथे मींिूर सींख्याबळ ३२ असून हिर सींख्याबळ ४४ आहे त. तसेच कुरुीं दवाड
पोलीस ठाणे येथे मींिरू सींख्याबळ ४५ असन
ू , हिर सींख्याबळ ३६ इतके आहे त.

मर्रोळ तालुक्यातील ियमसींगपूर र्हर हे नगरपामलकेचे हठकाण आहे . र्ेतीमालाची

मोठी बािारपेठ आहे. र्ेतकरी सींघ्नेचे आींदोलन, मेळावे व उस पररषद ही ियमसींगपूर
र्हरामध्ये वारीं वार होत असते. ियमसींगपूर र्हराची पररजस्थती पाहता ियमसींगपूर पोलीस

ठाणे येथे मींिरू सींख्याबळ हे अपरु े पडत असल्हयाने कायदा व सव्ु यवस्था अबाधीत

ठे वण्याकररता अततररक्त मनूषयबळ पुरववण्यात आले आहे . मर्रोळ तालुक्यातील पोलीस ठाणे

येथील दाखल गुन्हे सन २०१५ रोिी ६७६, सन २०१६ रोिी ६३३, सन २०१७ रोिी ६२४ व सन
२०१८ ऑगस्् अखेर ४५० दाखल झाले असन
ू गुन््याींमध्ये घ् झालेली आहे .
(२) अींर्ता खरे आहे , ४ कमशचारी प्रतततनयुक्तीवर आहे त.
(३), (४) व (५)
नाही.

प्रश्न भाग ि.१ मध्ये नमद
ू केल्हयानस
ु ार वस्तजु स्थती असल्हयाने प्रश्न उद्भवत
___________

ठाणे, िल्याण, डोंबबवली, उल्हासनगर, मभवांडी, अांबरनाथ या शहरातील वाहति
ू िोंडीबाबत
(२९)

१२१५५७ (३१-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) र्हरात सुरु असलेली पल
ु ाींची कामे, अरुीं द झालेले रस्ते, पाककंगचा अभाव, वाहतूक

पोलीसाींची तोकडी सींख्या, वाहतूक ववभागात साहहतयाचा अभाव, खराब झालेले रस्ते अर्ा

अनेक कारणाींमळ
ु े ठाणे, कल्हयाण, डोंरिकबवली, उल्हहासनगर, मभवींडी, अींबरनाथ या र्हरातील
वाहतूक ववस्कळीत झाल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, वाहनाींच्या वाहतक
ु ीवर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी पोलीसाींकडे ५७० इतके वाहतूक
पोलीस कायशरत आहे त, तयानस
ु ार दोन मर्फ््मध्ये तयाींची ववभागणी केल्हयास रस्तयावर केवळ

२०० पोलीसच वाहतूक तनयींत्रणासाठी उपलब्ध असून, बस, ररक्षा, चारचाकी वाहने, दच
ु ाकी
वाहनाींची वाढणारी सींख्या, वाहतूक ववभागात मनुषयबळ कमी असल्हयाने अनेक हठकाणी

वाहतूकीच्या तनयोिनाचा असलेला अभाव, तयामुळे चौकाचौकात होणाऱया वाहतूक कोंडीमुळे
सवशसामान्य लोकाींना त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीत काय आढळून आले व
तयानुसार वाहतक
ु ीची कोंडी होऊ नये यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

वव.स. ५५३ (26)
(२) ठाणे पोलीस आयुक्तालय कायशक्षेत्रात चार महानगरपामलका आणण दोन नगरपररषदाींच्या
हद्दीतील वाहतूक तनयमनाकरीता स्वतींत्र ठाणे वाहतूक ववभाग आहे .

वाहतूक ववभागात माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये १ पोलीस उपायुक्त, ४ सहायक पोलीस आयुक्त, ५८ पोलीस अधधकारी व
५८५ पोलीस कमशचारी नेमणक
ु ीस होते.

सींपण
ू श आयक्
ु तालयाच्या कायशक्षेत्रातील वाहतक
ु

तनयमनाकरीता एकूण १८ वाहतक
ू उपववभाग कायाशजन्वत असन
ू उपववभागाचे कायशक्षेत्र व तेथील

वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्याकरीता प्रभारी अधधकारी म्हणून पोलीस तनरीक्षक व तयाींचे
मदतीस सहायक पोलीस तनरीक्षक / पोलीस उप तनरीक्षक व आवश्यकतेप्रमाणे पोलीस कमशचारी
नेमण्याींत आले आहे त.
याव्यततररक्त वाहतूक पोलीसाींच्या मदतीस ठाणे, कल्हयाण डोंरिकबवली, उल्हहासनगर

महानगरपामलका तसेच अींबरनाथ नगर पररषदे कडून वाडशन पुरववण्याींत येतात.
तनयमनाकरीता होमगाडश याींचीसुध्दा मदत घेण्याींत येत.े

तसेच वाहतूक

र्हरातील महतवाचे चौक व मागांवर

वाहतूक तनयमनासाठी पोलीस अींमलदार तसेच रिकब् मार्शल पेरोमलींगसाठी दै नींहदन नेमण्याींत
येतात व वाहतक
ू कोंडीमळ
ु े नागरीकाींना नाहक त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याींत येते.

(३) र्हरातील वाहतक
सुरळीत व सुरक्षीत होण्यासाठी वाहतक
ववभागाकडून वाहतुकीचे
ू
ू
तनयोिन करुन वाहतक
ू वळववणे, एक हदर्ा मागश करणे, नो पाककंग, िड अविड वाहनाींची
तनयींत्रीत पध्दतीने वाहतक
ू इ. आवश्यकतेप्रमाणे वाहतूक अधधसच
ू ना िारी करण्याींत आल्हया
आहे त.

वाहतक
ु ीस अडथळा होईल अर्ा व नो पाककंगमध्ये उभ्या करण्याींत येणाऱया वाहनाींवर

्ोईंग वाहनाद्वारे सदरची वाहने ह्ववणे, िॅमरद्वारे कारवाई करणे तसेच वाहतूक तनयमाींचे
उल्हलींघन करणाऱया वाहनचालकाींववरुध्द कारवाई करणे इ. कारवाई करण्याींत येते.

वाहतक
ू तनयमाींचे उल्हलींघन करणाऱया वाहनाचालकाींववरुध्द सन २०१७ मध्ये ६,१६,६३०

केसेस दाखल करण्याींत आल्हया असून रु. १३.४८ को्ी इतका तर माहे िानेवारी, २०१८ ते
िल
ु ,ै २०१८ अखेरपयशत ३,९२,०१७ केसेस दाखल करण्याींत येऊन रु. ८.६६ को्ी इतके तडिोड

र्ुल्हक आकारण्याींत आले आहे. अर्ा प्रकारे योग्य तनयोिन करुन वाहतूक सुतनजश्चत करण्याींत
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
एचडीआयएल या िांपनीने मुलुांडमधील गह
ृ प्रिल्पासाठी घेतलेले ििक न फेडल्याचे प्रिरण
(३०)

१२६४७३ (०४-१२-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाक) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) 'हाऊमसींग डेव्हलपमेन्् अॅण्ड इन्फास्रक्चर मल.’ (एचडीआयएल) या कींपनीने मल
ु ुींडमधील

गह
ृ प्रकल्हपासाठी घेतलेले किश न फेडल्हयाने प्रकल्हप मललावात काढण्याची सुचना किश हदलेल्हया
अलाहाबाद बँकेने नो्ीसव्दारे एचडीआयएल कींपनी व्यवस्थापनास माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये
वा तया दरम्यान हदली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५५३ (27)
(२) असल्हयास, १३०० घराींच्या या प्रकल्हपातील मध्यमवगीय ग्राहकाींची घरे वाचववण्याच्या
अनुषींगाने र्ासनाने कोणता तनणशय घेतला व तयानुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) व (२) एच.डी.आय.एल. कपींनीच्या जव्हस्परीींग ्ॉवर
या प्रकल्हपामधील सदतनका खरे दीदाराींची फसवणक
केली म्हणून, मुलुींड पोलीस ठाणे येथे
ू
ग.ु र.ि. ३०७/१८ भा.दीं .वव. कलम ४०६ व ४२० सह कलम ४, ६, ७ मोफा कायद्यान्वये
एच.डी.आय.एल. कींपनी ववरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला. तद्नींतर आधथशक गुन्हे र्ाखा,

मुींबई येथे गु.र.ि. ७९/२०१८ अन्वये सदर गुन्हा वगश करण्यात आला आहे . सदर गुन्हा
तपासाधीन आहे .

अलाहाबाद बँकेने नो्ीर्ीव्दारे एचडीआयएल कींपनी व्यवस्थापनास किश न फेडल्हयाने
प्रकल्हप मललावात काढण्याची सच
ू ना माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान हदली आहे
का, याबाबत अद्याप माहहती प्राप्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील सुिापूर व िोन गावात ऑिेस्राच्या नावाखाली
लेर्डिबार/डान्फ्सबार रात्री उमशरापयांत सुरू असल्याबाबत

(३१)

१२६६२७ (०६-१२-२०१८).

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

अॅड.आमशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)क , श्रीमती मननर्ा
चौधरी (दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यातील सक
ु ापरू व कोन गावात ऑकेस्राच्या नावाखाली
लेर्डिबार/डान्सबार रात्री उमर्रापयंत सुरू राहत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये

वा

तया दरम्यान तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त लेडीिबार/डान्सबारमळ
ु े होणा-या ध्वनीप्रदष
ु णामळ
ु े नागररक त्रस्त
अनेक तरुण या डान्सबारच्या आहारी गेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

असन
ू

(३) असल्हयास, उक्त ववभागातील पोलीसाींच्या दल
श पणामुळेच सदर बार रात्री उमर्रापयंतच
ु क्ष
सुरू असतात, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदरचे सरू
ु असलेले बार बींद करून
दल
श करणा-या सींबींधधत पोलीस अधधका-याींवर कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे ,
ु क्ष
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५३ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
राज्यात वध्
ृ दाांच्या मदतीसाठी टोल री िमाांि सुरु िरण्याबाबत
(३२)

१२६९१३ (०६-१२-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वर्ाक गायिवाड
(धारावी),

श्रीमती

ननमकला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात िेषठ नागरीकाींवरील अतयाचाराच्या गुन््यात साततयाने वाढ होत असल्हयाने
वध्
ृ दाींच्या मदतीसाठी सवश राज्याींनी ्ोल री कमाींक सुरु करावे अर्ी सूचना केंद्रीय
गह
ृ मींत्रालयाने राज्य र्ासनास हदली असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान
तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राषरीय गन्
ु हे तनयींत्रण ब्यरू ोच्या आकडेवारीनस
ु ार राज्यात सन २०१४ ते २०१६
या तीन वषाशत अनुिमे ४००३, ४५८१ व ४७४७ इतक्या ज्येषठ नागरीकाींवर झालेल्हया
अतयाचाराची व गुन्हे गाराची नोंद झाल्हयाचे तनदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वध्
ृ दाींच्या मदतीसाठी राज्यात ्ोल री कमाींक सुरु करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) सन २०१४ ते २०१६ या कालावधीत
ज्येषठ नागररकाींवर अनुिमे ३९८१, ४५६१ व ४६९४ इतक्या गुन््याींची नोंद करण्यात आली

आहे . ज्येषठ नागरीकाींच्या मदतीसाठी ववनार्ल्ह
ु क १०९०, १०९१, १०३ ही हे ल्हपलाईन सेवा सरु
ु
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्ि आयोगातील अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत
(३३)

१२६९८२ (१०-१२-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), प्रा.वर्ाक गायिवाड (धारावी), श्रीमती
ननमकला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर

िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे
(लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५५३ (29)
(१) राज्यातील कोणतयाही नागररकाींच्या मानवी हक्काींचे उल्हलींघन झाल्हयास तयाींना न्याय
ममळवून दे ण्यासाठी झ्णा-या व सींववधातनक दिाश असलेल्हया महाराषर राज्य मानवी हक्क

आयोगातील अनेक महततवाची पदे ररक्त असल्हयाचे हदनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोिी वा
तयासम
ु ारास तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू प्रकरणी आयोगाकडे दाखल होणा-या तिारीींची पडताळणी करण्याच्या
कामावर ववपररत पररणाम होत असल्हयाचे तनदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनस्तरावरुन कोणती कायशवाही करण्यात आली

वा

येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे
(२)

आणण

(३)

राज्य

मानवी

हक्क

आयोगाच्या

अध्यक्ष पदाचा

अततररक्त

कायशभार

आयोगातील सदस्याकडे सोपववण्यात आला आहे . आयोगावरील अध्यक्ष आणण एक सदस्य या
पदावरील तनयुक्तीची कायशवाही करण्यात येत आहे .
२.

राज्य मानवी हक्क आयोगावरील सधचव ्या पदावर सामान्य प्रर्ासन ववभागाचे

पररपत्रक हदनाींक १६/११/२०१८ अन्वये श्री.व्ही.के.गौतम याींची तनयुक्ती करण्यात
आली आहे .
३.

आयोगावरील ववर्ेष पोलीस महातनररक्षक पदावर सुयोग्य अधधका-याची तनयुक्ती

करण्यात येत आहे.
४.

पोलीस अधीक्षक,पदावर गह
ृ ववभाग, र्ासन तनणशय हदनाींक १६/१०/२०१८ अन्वये

तनयुक्ती करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

हहवराआश्रम ( ता.मेहिर, जि.बल
ु ढाणा) व दे ऊळगावरािा ( जि.बल
ु ढाणा) येथील आठवडी
बािारात मोबाईल चोरी िरणारी टोळी सकक्रय असल्याबाबत

(३४)

१२८०१५ (०६-१२-२०१८).

रािा) :

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहवराआश्रम ( ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथे मींगळवारी होणा-या आठवडी बािारातून
मोबाईल चोरणा-या एका चोरट्याला हदनाींक २७ ऑगस््, २०१८ रोिी वा तया सुमारास अ्क
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच दे ऊळगावरािा ( जि.बल
ु ढाणा) येथील आठवडी बािारातन
ू मोबाईल चोरणा-या एका
चोरट्याला हदनाींक १३ िल
ु ,ै २०१८ रोिी वा तयासम
ु ारास अ्क केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, या आठवडी बािाराींतून

मोबाईल चोरी करणारी ्ोळी सकिय आहे , हे ही खरे

आहे काय,

(४) असल्हयास, या सींपूणश ्ोळीला पकडण्याकररता र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) हहवराआश्रम (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथे
मींगळवारी होणा-या आठवडी बािारातन
ू मोबाईल चोरणाऱया एका ववधी सींघषश बालकास ताब्यात
घेऊन अप.ि.१५५/१८, भादीं वव कलम ३७९, ५११ दाखल करण्यात आला आहे.
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.
पोलीस स््े र्न दे ऊळगाींव रािा येथे मोबाईल चोरी सींदभाशत माहे िल
ु ै मध्ये मोबाईल

चोरीचा एकही गुन्हा दाखल नाही. दे ऊळगाींवरािा येथे सन २०१८ मध्ये माहे िानेवारी, एवप्रल,

िन
ु व ऑगस्् महहन्यात प्रतयेकी एक याप्रमाणे मोबाईल चोरीच्या ४ गन्
ु ्याींची नोंद करण्यात
आली तयापैकी माहे एवप्रल व िन
ू मधील गुन्हे उघडकीस आले आहे त. तपासात कोणतीही
्ोळी सिीय असल्हयाचे तनषपन्न झालेले नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वाशी (नवी मुांबई ) सेक्टर १५ मधील एिा शाळे त ववद्याथीनीवर िालेला अत्याचार
(३५)

१२८४२० (१०-१२-२०१८).

श्री.शामराव ऊफक बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वार्ी (नवी मुींबई ) सेक््र १५ मधील एका र्ाळे त इयतता चौथीत मर्कणाऱया

ववद्याथीनीवर अनोळखी व्यक्ततीने र्ाळे तील र्ौचालयात लैंधगक अतयाचार केल्हयाची गींभीर
घ्ना हदनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा तयासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नवी मुींबईतील अनेक र्ाळाींमध्ये यापूवी सुध्दा र्ाळे करी लहान मल
ु ीींवर लैंधगक
अतयाचार झाल्हयाच्या घ्ना उघडकीस आल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वार्ी (नवी मींब
ु ई ) सेक््र १५ मधील र्ाळे तील इयतता चौथीत मर्कणाऱया
ववद्याथीनीवर लैंधगक अतयाचार केल्हयाप्रकरणाची र्ासनामाफशत चौकर्ी करण्याींत आली आहे
काय,
(४)

असल्हयास,

चौकर्ीत

काय

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

अर्ाप्रकारे

र्ाळे तील

ववद्याथीनीींवर लैधगक अतयाचार करणाऱया दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) एम.िी.एम. स्कुल, नेरूळ या र्ाळे तील सातवीत

मर्कणा-या मुलीवर तयाच र्ाळे तील

मर्क्षकाने लैंधगक अतयाचार केल्हयाबाबत नेरूळ पोलीस ठाणे येथे हदनाींक २९/०९/२०१६ रोिी
ग.ु र.नीं. ३९०/२०१६ अन्वये
(३)

व (४)

र्ाळे तील

गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

ववद्याथीनीींवर लैधगक अतयाचार करणाऱया दोषीींवर खालीलप्रमाणे

कारवाई करण्यात आली आहे :घ्ना ि. १ :-

वार्ी (नवी मुींबई ) सेक््र १५ मधील र्ाळे तील इयतता चौथीत मर्कणाऱया

ववद्याथीनीवर लैंधगक अतयाचार प्रकरणी
नवी मुींबई येथे गु.र.नीं. ३६७ /२०१८

कफयाशदीने हदलेल्हया तिारीवरून वार्ी पोलीस ठाणे,

भादवव कलम ३७६ (ए) (बी), ३६३, ५०६(२) बालकाींचे

लैंधगक अपराधापासून सींरक्षण अधधतनयम २०१२ कलम ४, ६ अन्वये

अज्ञात इसमा ववरूध्द

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आि रोिी पयंतच्या पोलीस तपासात सदर घ्ना कजल्हपत
असून कफयाशदीने गैरसमिूतीतून तिार केल्हयाचे

तनषपन्न झाले आहे. यानुषींगाने नमूद

गन्
ु ्याची “ क ” वगश समरी करणेबाबत मा. ववर्ेष सत्र न्यायालय, ठाणे येथन
ू मींिरू ी येणे
बाकी आहे .

घ्ना ि. २ :-

एम.िी.एम. स्कुल, नेरूळ या र्ाळे मध्ये

लहान मल
ु ीवर लैंधगक अतयाचार

प्रकरणी कफयाशदीने हदलेल्हया तिारीवरून नेरूळ पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ३९०/२०१६ भादवव
कलम

३७६(एफ) (आय) (एन), ५०६ (ब), सह बालकाचे लैंधगक अतयाचारापासन
ू सींरक्षण

अधधतनयम (पोस्को) २०१२ कलम ४, ५ (फ), (एल), (िे-२), ६,८,९(एफ), १० प्रमाणे
दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््यातील आरोपीस

गुन्हा

हदनाींक १५/१२/२०१६ रोिी अ्क

करण्यात आली. अ्क आरोपी ववरूध्द मा. ववर्ेष जिल्हहा व

सत्र न्यायालय, ठाणे येथे

दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सद्यजस्थतीत सदर गुन्हा न्यायाप्रववषठ आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मनमाड (ता.नाांदगाांव,जि.नामशि) शहरातील पोमलस ठाण्यामध्ये
पोमलस िमकचा-याांच्या अप-ु या सांख्येबाबत
(३६)

१२९८४४ (०६-१२-२०१८).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

मनमाड (ता.नाींदगाींव,जि.नामर्क) र्हरातील सव्वा लाख लोकसींख्या असलेल्हया पोमलस

ठाण्यामध्ये पोमलस कमशचा-याींची सींख्या अपुरी असून र्हरातील कायदा व सुव्यवस्थेवर
मोठ्याप्रमाणात ताण पडत असन
ू कायशरत असलेले पोमलस कमशचारी त्रस्त झाले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, मनमाड र्हरातील पोमलस ठाण्यामध्ये पुरेर्ा प्रमाणात पोमलस कमशचा-याींची
नेमणूक करण्याच्या दृष्ीकोनातून र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) मनमाड पोलीस ठाणे येथे १२६ पदे मींिरु आहे त.

सद्यजस्थतीत तेथे ६४ पोलीस

अधधकारी /कमशचारी कायशरत आहेत.तसेच तेथे २ आरसीपी प्ला्ून मध्ये एकूण ६७ पोलीस
कमशचारी नेमण्यात आले आहे त. मनमाड र्हरात असे एकूण १३१ पोलीस कमशचारी/अधधकारी
कायशरत आहे . तसेच महतवाचे बींदोबस्तकामी पोलीस मुख्यालय येथून वेळोवेळी अततररक्त
बींदोबस्त दे ण्यात येतो.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
उल्हासनगर शहरातील िायदा व सव्ु यवस्थेसाठी शहरात सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(३७)

१३००८३ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उल्हहासनगर
कायशरत आहे त

(जि. ठाणे) या

र्हरात

ववववध औद्योधगक व्यवसायाच्या व्यापारपेठा

तसेच लोकसींख्येच्या दृष्ीने र्हराचा िमवारी वरच्या श्रेणीमध्ये आहे तयामुळे

र्हराच्या हद्दीतील सवशच पोलीस स््े र्नमध्ये गुन््याींचे प्रमाण दरहदवर्ी वाढत असल्हयाची बाब
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, गन्
ु हे गारीला

प्रततबींधधत करण्यासाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी सींपण
ू श र्हरात

सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत र्ासनास ववनींती केली असून सीसी्ीव्ही सव्हे लन्स यींत्रणा व
व्हे ईकल रॅ कीींग प्रणाली बसववण्याचे धोरण गह
ृ ववभागाने तनजश्चत करणे आवश्यक असल्हयाचे

तनयोिन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचेकडील पत्र िीं. स्थाववका/११५/प्र.िीं.१८७/का-११८२, हदनाींक
र्डसेंबर २०१५ रोिी वा तया सुमारास कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी करून सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) :(१) उल्हहासनगर र्हर हद्दीत सन २०१७ ऑक््ोबर अखेर
एकूण ११७५ गुन्हे दाखल झालेले असून २०१८ ऑक््ोबर अखेर १२०३ गुन्हे दाखल झाले
आहे त. गेल्हया वषीच्या तुलनेत २८ गुन््याींची वाढ झाली आहे .

(२) व (३) गह
ृ ववभाग, र्ासन तनणशय हद.०९.०१.२०१७ अनुसार राज्यातील ववववध हठकाणी
सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याबाबतच्या मागशदर्शक सुचना तनगशममत करण्यात आल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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सेनगाव (ता.सेनगाव, जि. हहांगोली) येथील न्फ्यायालयाच्या नवीन इमारत बाांधिाम िरण्यासाठी
जिल्हा प्रशासनामाफकत िमीन खरे दीत गैरव्यवहार होत असल्याबाबत
(३८)

१३०७४९ (११-१२-२०१८).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सेनगाव (ता.सेनगाव, जि. हहींगोली) येथील न्यायालयाच्या नवीन इमारत बाींधकाम
करण्यासाठी जिल्हहा प्रर्ासनामाफशत िी िमीन खरे दी केली िात आहे तयामध्ये मोठ्या
प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८

मध्ये व तया दरम्यान तनदर्शनास

आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर

िमीन सेनगाव र्हरापासून दरू व लोकाींच्या सोयीची नसलेली असून

२६०० रुपये प्रतत चौरस फु् िमीन ववकत घेण्याचा तनणशय जिल्हहा प्रर्ासनाने घेतला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, श्री रमेर् िीरवनकर व श्रीमती ककर्ोरबाई िीरवनकर याींची िमीन सेनगाव
र्ेहराच्या बािूला असलेली ग् ि. २ मधील १ हे क््र ८१

आर व ग् ि. २ मधील ० हे क््र

५९ आर अर्ी एकूण २ हे क््र ४० आर िमीन केवळ १६०० रुपये चौरस फु् ने दे ण्यास तयार
आहे त तसा तयाींनी ररतसर अिश जिल्हहा प्रर्ासनाकडे दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, जिल्हहा प्रर्ासनाच्या या चुकीच्या तनणशयामळ
ु े र्ासनाचे कोट्यवधी रुपयाींचे
नुकसान होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

हहींगोली येथील न्यायालयाच्या नवीन

इमारतीसाठी िमीन खरे दी करण्याचा प्रस्ताव प्राथममक स्तरावर असून जिल्हहा स्तरीय दर
तनजश्चती सममती माफशत दर तनजश्चती झाली नसल्हयाने गैर व्यवहार होण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही असे जिल्हहाधधकारी हहींगोली याींनी हदनाींक ०२/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.
(२) हे खरे नाही.सदर िमीन ही सेनगाींव तहमसल कायाशलय व पींचायत सममती कायाशलय

सेनगाींव या दोन्ही कायाशलयाींमधील मोकळी िागा आहे.मर्घ्र मसध्द गणकानुसार या िागेचे दर

रुपये २८००/- प्रतत चौरसमी्र आहे त असे जिल्हहाधधकारी हहींगोली याींनी हदनाींक ०२/११/२०१८
रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे
सेनगाव येथील न्यायालय इमारत व न्यायाधधर् तनवासस्थानाकरीता खािगी िमीन
सींपादीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप मा.उच्च न्यायालयाकडे मींिुरीस्तव प्रलींबीत आहे असे
प्रमुख जिल्हहा व सत्र न्यायाधधर् परभणी याींनी हदनाींक २८/१२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये
कळववले आहे

(३) होय हे खरे आहे .अिशदाराींनी तसा अिश हदला
हदनाींक ०२/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
(४), (५) व (६) प्रश्न उभ्दवत नाही.
___________

असल्हयाचे जिल्हहाधधकारी हहींगोली याींनी

वव.स. ५५३ (34)
राज्यातील २५० शासकिय औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्थाांचा दिाक सुधारण्यासाठी
िेंद्र शासनािडून ममळालेला ननधी बँिािडे पडून असल्याबाबत

(३९)

१३११४९ (१०-१२-२०१८).

(पैठण) :
काय :-

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.सांदीपानराव भुमरे

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील २५० र्ासककय औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींचा (आय्ीआय) दिाश सध
ु ारण्यासाठी
केंद्र सरकारकडून सन २००७ ते २०११ या चार वषाशत सुमारे ६२५ को्ी रुपये ममळालेल्हया
तनधीचा पुरेपूर वापर न झाल्हयाने कोट्यवधी रुपयाींचा तनधी बॅंकामध्ये पडून असल्हयाचे

माहे

सप््ें बर, २०१८ मध्ये तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर तनधी बँकाकडे पडून राहण्यामागची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, सदर सींस्थामधील आय.एम.सी. च्या अकायशक्षमतेमुळे

औद्योधगक प्रमर्क्षण

सींस्थाींचा (आय.्ी.आय) चा ववकास रखडला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय,तयात काय आढळून आले व
तद्नुसार र्ासनातफे कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०६-०२-२०१९) : (१) अर्ींत: खरे आहे.
पजब्लक

प्रायव्हे ्

पा्श नरमर्प

सींस्थाींचा दिाश सुधारण्यासाठी

योिनेंतगशत

राज्यातील

२५०

औद्योधगक

प्रमर्क्षण

केंद्र र्ासनाकडून सन २००७ ते २०११ या चार वषाशत

्प्प्या्प्याने एकूण रु. ६२५.०० को्ी रक्कम किश स्वरुपात प्राप्त झाली आहे . तयापैकी
रु.१७१.६० को्ी इतकी रक्कम खचश झालेली आहे.

(२) केंद्र र्ासनाच्या हदनाींक २४ िून, २०१० च्या पत्रामधील सुचनाींनुसार सदर प्राप्त झालेल्हया
रक्कमेपैकी

५० ्क्के रक्कम रिकबि भाींडवल (Seed Money)

सममतीच्या बँक खातयात िमा करणे बींधनकारक होते.

म्हणून सींस्था व्यवस्थापन

तयानस
ु ार एकूण रु. ६२५.०० को्ी

रक्कमेपैकी रु. ३१२.५० को्ी इतकी रक्कम रिकबि भाींडवल (Seed Money)

म्हणून बँकेमध्ये

िमा करण्याींत आलेली आहे. तद्नींतर केंद्र र्ासनाच्या हदनाींक २१ िुल,ै २०१४ च्या पत्रानुसार
२० ्क्के रक्कम म्हणिे

रु.१२५ को्ी इतकी रक्कम रिकबि भाींडवल (Seed Money) म्हणून

सींस्था व्यवस्थापन सममतीच्या बँक खातयामध्ये िमा असणे आवश्यक असून सदर रक्कम
खचश करावयाची नाही. उवशररत रक्कमेपैकी रु. १७१.६० को्ी इतका खचश झालेला आहे .

खचश

कमी होण्याींची कारणे पुढील प्रमाणे आहे त :-

अ) सींस्था ववकास आराखडयात सें्र ऑफ एक्सलन्स (COE) हा अभ्यासिम प्रस्ताववत
असलेल्हया सींस्थाींतून वषश २०१४ पासून
झाल्हयाने खचश कमी झाला आहे.

केंद्र र्ासन व राज्यर्ासनाच्या सुचनेनुसार योिना बींद

ब) राज्य सुकाणू सममतीच्या हदनाींक १५ मे, २०१५ रोिी झालेल्हया बैठकीत िो पयंत योिनेचा
आढावा होत नाही तो पयंत फक्त तनदे र्काींचे मानधन व ऑडी् फी या व्यततररक्त कोणताही
खचश करण्याींत येवु नये, असा तनणशय घेण्यात आलेला आहे .

वव.स. ५५३ (35)
क) सींस्था ववकास आराखडा (IDP)

चे काही सहयोगी उदयोिक व सींस्था व्यवस्थापन

सममती (आय.एम.सी) याींनी प्रभावीपणे अींमलबिावणी केलेली नाही. काही सींस्था व्यवस्थापन
सममती (आय.एम.सी) मधील सहयोगी उद्योिकाींचा सिीय सहभाग नसल्हयामळ
ु े व योिनेप्रती
असलेली अनास्था दे खील खचश कमी होण्याचे कारण आहे .

सींस्था व्यवस्थापन सममती ( आय.एम.सी ) च्या कामकािावर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी
राज्य स्तरावर राज्य सक
ु ाणू सममतीची स्थापना उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभाग, र्ासन तनणशय,
हदनाींक ३१ माचश, २००८ अन्वये करण्यात आलेली आहे .

राज्य सक
ु ाणू सममतीच्या हदनाींक २०.०१.२०१८ व हदनाींक ०९.०३.२०१८ च्या बैठकाींमध्ये

तनधीचा पुरेपुर वापर करुन राज्यातील औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींचा दिाशवाढ करण्याींसाठी
खचाशवरील तनबंध उठववण्यात आले असून, पुढील प्रमाणे तनणशय घेण्याींत आलेले आहे त :-

१. औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींमध्ये प्रमर्क्षणासाठी व ऑनलाईन परीक्षा सींस्था स्तरावर
घेण्याींसाठी २५० औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींमध्ये सामाईक माहहती तींत्रज्ञान ववषयक साधन
सामग्र
ु ी ववकमसत करणे आवश्यक असल्हयाने प्रतयेक सींस्थेमध्ये अद्ययावत आय.्ी. लॅ ब व
दरू स्थ प्रमर्क्षणासाठी व्हच्यअ
ुश ल क्लासरूम ववकमसत करावे.
२. सदर

आय.्ी. लॅ ब व व्हच्यअ
ुश ल क्लासरूम चा वापर इतर सींस्थाींच्या कामासाठी करुन

सींस्था व्यवस्थापन सममतीने ( आय.एम.सी ) उतपन्नाचे स्त्रोत तनमाशण करावेत.
३. पजब्लक प्रायव्हे ् पा्श नरमर्प

अींतगशत २५० औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींमधील सींस्था

व्यवस्थापन सममतीकडून ककरकोळ खचश करण्यासाठी सूचना तनगशममत करण्यात आल्हया आहे त.
४. केंद्र र्ासनाने ववहहत केलेल्हया सुधारीत सींस्था ववकास आराखडा (IDP)
सुधारीत

सींस्था ववकास आराखडा (IDP) तयार करण्याींस

हदलेली आहे.

च्या नमुन्यात

राज्य सुकाणू सममतीने मींिूरी

५. सींस्थेच्या ववस्तार आराखड्यानस
ु ार क्षमतावाढ करणे तसेच या ववस्तार आराखड्यानस
ु ार
सींस्था ववकास आराखडा तयार करणे.

(३) अींर्त: खरे आहे . काही सींस्था व्यवस्थापन सममती ( आय.एम.सी) मधील सहयोगी
उद्योिक पुरेसे सकिय नसल्हयामळ
ु े तनधी कमी प्रमाणात खचश झाला आहे , तयामुळे औद्योधगक
प्रमर्क्षण सींस्थाींचा ववकास पण
ू श झाला नाही.

(४) व (५) पजब्लक प्रायव्हे ् पा्शनरमर्प द्वारे १३९६ औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींचा दिाश वाढ
करणे या योिनेचा सवंकष आढावा घेण्यासाठी उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभाग,

र्ासन तनणशय

हद.२१.०२.२०१५ अन्वये श्री. के. एम. गेडाम, मािी सींचालक याींचे अध्यक्षतेखाली तज्ञ सममती
गठीत करण्यात आली आहे . या सममतीने आय.एम.सी च्या अकायशक्षमतेबाबत केलेल्हया
मर्फारर्ी व तयावर राज्य सक
ु ाणु सममतीने घेतलेल्हया तनणशयाच्या अनष
ु ींगाने सींचालक,
व्यवसाय मर्क्षण व प्रमर्क्षण याींचेकडून कायशरत सकिय सहयोगी उद्योिकाींची तनवड करण्यात
आली आहे . तसेच, तनषिीय सहयोगी उद्योिक बदलण्याची कायशवाही करण्याींत येत आहे .

___________

वव.स. ५५३ (36)
सोलापूर शहरातील दयानांद महाववद्यालय पररसरात पोलीसाांची गस्त वाढववण्याबाबत
(४०)

१३१५३८ (०८-१२-२०१८).

िुमारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर र्हरातील दयानींद महाववद्यालय पररसरात समािकीं्काींकडून छे डछाडीचे प्रकार

होत असल्हयाने दयानींद महाववद्यालय व पररसरात पोलीसाींची गस्त वाढववण्याबाबत स्थातनक
मा. लोकप्रतततनधीींनी पोलीस आयक्
ु त, सोलापरू याींना माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तया
दरम्यान तनवेदन हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने स्थातनक पोलीस स््े र्नकडून कोणतीच कारवाई
करण्यात आली नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणी ववद्याथींनीच्या सुरक्षक्षततेबाबत उपाययोिना म्हणुन कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३)

सदर तनवेदनाच्या अनुषींगाने हद. ०४/१०/२०१८ रोिी दयानींद महाववद्यालय येथील

मुले व मल
ु ी याींची

बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये महहला सुरक्षक्षततेबाबत

व महहला ववषयक कायद्याबाबत मागशदर्शन करण्यात आले.

बैठकीमध्ये महाववद्यालयीन

मुला/ मुलीींच्या तसेच प्राचायश याींच्या अडी अडचणी समिून घेण्यात आल्हया व महाववद्यालयाचे
प्राचायश

याींना

महाववद्यालय

परीसरात

आणखी

मसमस्ीव्ही

बसववण्याबाबत सूचना हदल्हया. तसेच दयानींद महाववद्यालय व

कॅमेरे

व

तिार

पेट्या

पररसरात पेरोमलींग करण्याच्या

लेखी सूचना रिकब् मार्शल व दाममनी रिकब् मार्शल याींना दे ण्यात आल्हया आहे त.

सदर परीसरात

हदवसभरात वेळोवेळी पेरोमलींग करणे व रोड रोममयोंकडून मुलीींच्या छे डछाडीचे प्रकार तनदर्शनास

आल्हयास सींबींधधताींवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या सच
ू ना समक्ष व दै नींहदन हिेरीवर दे ण्यात
आल्हया आहे त. दाममनी रिकब्मार्शल, िोडभावी पेठ रिकब्मार्शल, पी.सी.आर. मोबाईलच्या गस्ती

कॅालेिचे वेळेत, दयानींद कॅालेिच्या पररसरात चालू असून योग्य ती कारवाई करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

अहमदनगर येथील लोिखाना पररसरात एिा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार िाल्याबाबत
(४१)

१३१६६३ (१०-१२-२०१८).

िुमारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर येथील लोकखाना पररसरात पदमर्ाळी समािातील ११ वषाशच्या अल्हपवयीन
मुलीवर अतयाचार झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान तनदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

वव.स. ५५३ (37)
(२) असल्हयास, हे प्रकरण िलदगतीने न्यायालयात चालववण्याबाबत, वपडीतेच्या कु्ूींबाला
पोलीस सींरक्षण दे ण्याबाबत, वपडीतेच्या पुनवशसनासाठी मर्क्षणाची व नोकरीची हमी तसेच
वपडीत मुलीच्या कु्ुींबाला र्ासनातफे २५ लाख रुपयाींची तातडीची मदत िाहीर करण्याबाबत
मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तयात काय आढळून आले

व

तद्नुसार कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) कफयाशदीने हदलेल्हया तिारीनस
ु ार तोफखाना पोलीस स््े र्न, अहमदनगर येथे गु.र.नीं.
४५६/२०१८ भा.दीं .वव. कलम ३७६(अ)(ब), ३५४,३२३,५०६,३४ व बालकाींचे लैंधगक अतयाचार
प्रततबींधक कायदा कलम ५(एम), ६ व १७ प्रमाणे

०२ आरोपीींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात

आलेला आहे. सदर गन्
ु ्यातील आरोपी ि. १ यास अ्क करण्यात आली असन
ू सदर आरोपी
सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे . आरोपी ि. २ हहस मा. न्यायालयाने अ्कपुवश िामीन
मींिूर केल्हयाने सध्या िामीनावर मुक्त आहे . सदर गुन््यातील
दोषारोपपत्र

दाखल

करण्यात

आहे .

आलेले

असन
ू

सद्यजस्थतीत

आरोपीींववरूध्द मा.न्यायालयात
सदर

प्रकरण

न्यायप्रववषठ

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

िळां ब, ता. िळां ब, जि. उस्मानाबाद येथील नववन न्फ्यायालयामध्ये मल
ु भत
ू सवु वधा
पुरववण्यासाठी ननधीची उपलब्धता िरणेबाबत

(४२)

१३१७५६ (११-१२-२०१८).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कळीं ब, (ता. कळीं ब,जि. उस्मानाबाद) येथे र्ासनाने रुपये ३६६.७९ लक्ष खचन
ूश नववन
न्यायालयाची इमारती बाींधलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू इमारतीमध्ये फतनशचर, अींतगशत रस्ते व पाककंगची व्यवस्था अभावी गत
दोन-तीन वषांपासन
ू सदर इमारत धळ
ु खात पडलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहु नववन न्यायालयीन इमारतीमध्ये फतनशचर, अींतगशत रस्ते व पाककंग या
ववववध कामाींसाठी लागणारा तनधी मागणीचा प्रस्ताव मा. प्रधान सधचव ववधी व न्याय
याींच्याकडे िा.ि.बी (डब्ल्हयू) १९१० चा १९८६/१११४/१७४२२, हदनाींक ८ मे, २०१८ रोिीच्या
पत्रान्वये र्ासनाकडे पाठववलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरहु नववन न्यायालय इमारतीचा उपयोग होण्यासाठी तनधीची उपलब्धता
करून तेथे न्यायालय कायाशजन्वत करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

वव.स. ५५३ (38)
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) नाही, कळीं ब, ता.कळीं ब, जिल्हहा उस्मानाबाद येथील न्यायालय इमारतीचे बाींधकाम हदनाींक
३१ िुल,ै २०१८ रोिी पूणश झाले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगाने काही मुद्याींची माहहती आवश्यक असल्हयामुळे र्ासन पत्र
हदनाींक १२ िल
ु ,ै २०१८ च्या पत्रान्वये अधधक्षक अमभयींता, सावशितनक बाींधकाम मींडळ,

उस्मानाबाद याींच्याकडून माहहती मागववली असता, सदर माहहती मा.प्रमख
ु जिल्हहा न्यायाधधर्,
जिल्हहा न्यायालय, उस्मानाबाद याींचेकडून हदनाींक ०१ र्डसेंबर, २०१८ रोिी प्राप्त झाली आहे.

परीं तू प्राप्त झालेली माहहती अपूणश असल्हयामळ
ु े र्ासन पत्र हदनाींक १०.०१.२०१९ अन्वये
मा.प्रमुख जिल्हहा न्यायाधधर्, जिल्हहा न्यायालय उस्मानाबाद याींचेकडून माहहती पुन:श्च

मागववण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
वाढोणा बािार (ता. राळे गाांव, जि.यवतमाळ) परीसरामध्ये अवैध धांदे सरू
ु असल्याबाबत
(४३)

१३२१२४ (१०-१२-२०१८).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) वाढोणा बािार (ता. राळे गाींव, जि.यवतमाळ) व परीसरामध्ये

१० ते १५ खेडी असून

लोकाींची वाढोणा बािार येथे वदशळ असते, तया भागातील नागरीकाींनी हदलेल्हया तिारीवरुन
अधधका-याींच्या दल
श पणामुळे या परीसरात ऑनलाईन लॉ्रीच्या नावावर अवैध धींदे, वरली
ु क्ष

म्का िग
ु ार मोठ्या प्रमाणात सरू
ु असल्हयाचे हदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा तया
सुमारास तनदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीचे तनषकषश
काय आहे त व तद्नस
ीं ीत दोषी अधधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
ु ार सींबध
आहे ,

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

हे खरे नाही.

वाढोणा बािार (ता.राळे गाींव, जि.यवतमाळ) हे गाींव पो.स््े . वडकी अींतगशत येते. तया
भागातील नागरीकाींकडून कोणतयाही प्रकारची तिार प्राप्त नाही. तथावप

सन २०१८ मध्ये

माहहतीच्या आधारे छापे ्ाकून वाढोणा बािार येथे वरली म्का िुगारावर महाराषर िुगार
प्रततबींधक कायद्यान्वये १२ केसेस दाखल केल्हया असून रु.२७,५२५/- इतका माल िप्त करुन
२३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.

वव.स. ५५३ (39)
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
नेवासा (जि.अहमदनगर) येथील पोलीस स्टे शन व पोलीस िमकचा-याांच्या
वसाहतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत
(४४)

१३२१२५ (०६-१२-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नेवासा (जि.अहमदनगर)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

येथील पोलीस स््े र्न व पोलीस कमशचा-याींच्या वसाहतीची

अवस्था अतयींत दयनीय झाली असून पोलीस स््े र्नच्या चारही बािूने दग
ं ीयुक्त घाणीचे
ु ध

साम्राज्य पसरलेले आहे , तसेच पोलीस स््े र्नमध्ये अनेक सवु वधाींचा अभाव आहे , पावसाळ्यात
तर ताडपत्री ्ाकून काम करावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त पोलीस स््े र्न व पोलीस कमशचा-याींच्या वसाहतीचे बाींधकाम करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) नेवासा पोलीस ठाण्याची प्रर्ासकीय इमारत
तसेच नेवासा पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधधकारी व कमशचारी याींच्याकररता सेवातनवासस्थाने
बाींधकामाबाबतचा प्रस्ताव महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ तनमाशण व कल्हयाण महामींडळ, मुींबई

याींच्याकडे असन
सदर प्रकल्हपाकररता मे.ध्रव
ू
ू
ु तारा कन्सल्ह्न्स, अहमदनगर याींची नेमणक
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
बीबी पोमलस स्टे शन अांतगकत दे ऊळगाव िोळ ( जि.बल
ु ढाणा ) येथील अवैध दारू बांद
िरण्याबाबत

(४५)

१३२३९७ (१०-१२-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बीबी पोमलस स््े र्न अींतगशत दे ऊळगाव कोळ ( जि.बुलढाणा ) येथील अवैध दारू अड्डे

बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी हदनाींक १० सप््ें बर, २०१८ रोिी वा सुमारास मा. मुख्यमींत्री,

गह
ु ढाणा याींना लेखी तनवेदने
ृ राज्यमींत्री, पालकमींत्री, पोमलस अधधक्षक व जिल्हहाधधकारी, बल
हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या लेखी तनवेदनानुसार र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५५३ (40)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१)

होय, हे खरे आहे .

बीबी पोमलस स््े र्न अींतगशत दे ऊळगाव कोळ (जि.बुलडाणा) येथील अवैध दारू अड्डे

बींद करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी हदनाींक ११ सप््ें बर, २०१८ रोिी समस्त गावकरी महहला मींडळी
याींचेकडून तनवेदन प्राप्त झाले आहे .

(२) सन २०१८ मध्ये चोरुन लपून दारु वविी करणाऱया ६ व्यक्तीींववरुध्द मुींबई दारुबींदी कायदा
कलम ६५ ई खाली गुन्हे दाखल केले

आहे त. तसेच सन २०१८ अखेर दारुबींदी कायद्यान्वये

एकूण ७२ गुन्हे दाखल असून रु.८४,९०५/- इतका माल िप्त करण्यात आला आहे . तर ३१
व्यक्तीींवर मींब
ु ई दारुबींदी कायद्या कलम ९३ प्रमाणे प्रततबींधक कारवाई करण्यात आली आहे व
५ व्यक्तीींववरोधात प्रततबींधक कारवाई व हद्दपारी प्रस्ताववत आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

दौंड व यवत (ता. दौंड, जि. पुणे) पोलीस स्टे शन हद्दीत गावठी िट्टे
हस्तगत िरण्यात आल्याबाबत

(४६)

१३२७९६ (१०-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दौंड व यवत (ता. दौंड, जि. पुणे) पोलीस स््े र्न हद्दीत अनेक तरुणाींकडून मोठ्या सींख्येने
गावठी कट्टे हस्तगत करण्यात आले असल्हयाची बाब माहे सप््ें बर ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान तनदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यातील पकडण्यात आलेले गावठी कट्टे हे उततर प्रदे र् व रिकबहार या राज्यामधून
आणले असल्हयाचे तनदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकर्ी करून दोषी आढळणा-या आरोपीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) होय, ५ गावठी कट््े व २७ राऊींड हस्तगत करण्यात
आले आहे.

(२) यातील १ गावठी कट््ा हा याच गुन््यातील आरोपी रा. पुणे, मुळ गाव उततरप्रदे र्
याींचेकडून ववकत घेतला असल्हयाचे चौकर्ीत तनदर्शनास आले.

(३) सदर प्रकरणी यवत पोलीस स््े र्न येथे खालीलप्रमाणे गन्
ु हे दाखल आहे त.

१) दोन आरोपीववरुध्द गु.र.नीं. ८९३/२०१८, र्स्त्र अधधतनयम १९५९ चे कलम ३, २५ सह भादवव
कलम ३४ प्रमाणे हद. २३/०९/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे . या गुन््यातील एका
आरोपीस अ्क केली असून सध्या तो िाममनावर मुक्त आहे . एक आरोपी फरार आहे .

२) पाच आरोपीववरुध्द ग.ु र.नीं. ९५९/२०१८ भादवव कलम ३९९,४०२,३५३,३३२ सह र्स्त्र
अधधतनयम १९५९ चे कलम ३,२५ प्रमाणे हद. २/१०/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल आहे . या

गुन््यातील दोन आरोपीींना अ्क केली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहे त. तीन आरोपी
फरार आहे त.
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३) चार आरोपी ववरुध्द गु.र.नीं. २४३/२०१८ र्स्त्र अधधतनयम १९५९ चे कलम ३(१) २५ प्रमाणे
हद. १५/०३/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल आहे.यातील ४ आरोपीींना अ्क केली असून तयापैकी एक
िाममनावर मुक्त आहे .

४) एका आरोपी ववरुध्द ग.ु र.नीं. ८००/२०१८ र्स्त्र अधधतनयम १९५९ चे कलम ३, २५ प्रमाणे

हद. ३१/०८/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन््यातील आरोपीस अ्क केली असून
सद्या तो िाममनावर मुक्त आहे . वरील सवश गुन््याींचा तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
जिल्हा पररर्द अध्यक्ष,उपाध्यक्ष याांच्यासह सममती सभापती आझण सदस्याांना मांत्रालयात
तात्िाळ ओळखपत्र दे ण्याबाबत
(४७)

१३३४३३ (११-१२-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) जिल्हहा पररषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष याींच्यासह सममती सभापती आणण सदस्याींना मींत्रालयात
ववववध खातयाच्या मींत्र्याींच्या दालनात बैठकीसाठी तसेच प्रस्ताव सादर करण्याकररता उपजस्थत
राहावे लागते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त सदस्याींना मींत्रालयात िाताना ओळखपत्राववना सोडले िात नसल्हयाने
सदस्याींची अडचण तनमाशण होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय,तयात काय आढळून आले व

तद्नुसार उपरोक्त सदस्याींना तातकाळ ओळखपत्र दे ण्याबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायशवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१९) : (१) होय,हे खरे आहे .

(२) व (३) राज्यातील जिल्हहा पररषदाींचे सदस्य,ववषय सममतयाींचे सभापती,पींचायत सममती
सदस्य, व ग्रामापींचायत सरपींच याींना ओळखपत्र दे ण्याचा तनणशय ग्रामववकास ववभागाचे
हद.११/०२/२०१४ च्या र्ासन तनणशयान्वये घेण्यात आला असन
ीं ीत
ू तयाींअनष
ु गाींने तयाींना सींबध
जिल्हहा पररषद याींचे मुख्य कायशकारी अधधकारी/पींचायत सममतीचे ग् ववकास अधधकारी याींच्या
सहीने ओळखपत्र हदले िात आहे . गह
ृ ववभागाचे र्ासन पररपत्रक

हद.०१/०१/२०११ अन्वये सवश

जिल्हहा पररषदाींचे अध्यक्ष याींना मींत्रालयाचा एक वषाशचा तातपुरते प्रवेर् पास हदला िातो.जिल्हहा
पररषदाचे इतर सदस्य/सममती सभापती आणण सदस्य याींना सध्
ु दा तयाींच्या ओळखपत्राच्या
आधारे मींत्रालय दै नींहदन प्रवेर्पास हदला िातो.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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यवतमाळ येथे बनावट िागदपत्राांद्वारे नागररिाांचे भख
ू ांड परस्पर नावावर िरुन घेतल्याबाबत
(४८)

१३३५३० (१०-१२-२०१८).

श्री.अममत िनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) यवतमाळ येथे बनाव् मालक उभा करुन खो्े कागदपत्र सादर करुन नागररकाींचे भूखींड
परस्पर नावावर करुन घेतले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मालकीचे नसलेल्हया या एकाच भख
ू ींडावर ततऱहाईताने एकापेक्षा अधधक
बँकामधून कोट्यवधी रुपयाींचे किश काढलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कोट्यवधी रुपयाींच्या या भख
ू ींड घो्ाळ्यातील काही आरोपीींनी िबानीत उल्हलेख
केलेली नावे स्थातनक पोलीस प्रर्ासनाने रे कॉडशवर घेतलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, यामळ
ु े र्ासनाने या घो्ाळ्याची उच्चस्तरीय चौकर्ी करुन सींबींधधत दोषीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
यवतमाळ येथील भख
ू ींड घो्ाळ्या प्रकरणी नोंद असलेले तीन गुन््यातील १६ आरोपीींना

अ्क करण्यात आली आहे . तयाींना ववचारपूस करण्यात आली असन
ू तयाींनी साींधगतल्हया प्रमाणे

माहहती अमभलेखावर घेण्यात आली असन
ू तयाची र्हातनर्ा करुन पढ
ु ील कारवाई करण्यात येत
आहे .
(४)

भूखींड घो्ाळ्या प्रकरणी नोंद असलेल्हया गुन््याच्या तपासासाठी उपववभागीय पोलीस

अधधकारी, यवतमाळ याींचे नेततृ वात ववर्ेष तपास पथकाकडून गन्
ु ्याींचा तपास सुरु आहे.
ततन गन्
ु ्याींपैकी एक गन्
ु हा न्यायप्रववषठ असन
ू उवशरीत दोन गन्
ु ्याींचा तपास सरु
ु आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील औद्योगीि मशक्षण सांस्थेच्या इमारतीचे बाांधिाम पुणक
होऊनही फननकचर अभावी इमारत बांद असल्याबाबत

(४९)

१३३८५५ (१०-१२-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील औद्योगीक प्रमर्क्षण सींस्थेच्या इमारतीचे बाींधकाम पण
ु श
झालेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर इमारतीचे बाींधकाम पुणश होऊनही फतनशचर अभावी सदरहु इमारतीचा वापर
ब-याच हदवसापासुन बींद आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर

इमारतीचा वापर करण्यासाठी फतनशचर पुरवुन सदरहू इमारतीचा वापर
सुरू करण्याबाबत र्ासनाकडुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१३-०२-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आहे.
औद्योधगक प्रमर्क्षण सींस्था,कोपरगाव, जिल्हहा अहमदनगर या सींस्थेचे प्रर्ासकीय इमारतीचे
बाींधकाम पूणश झालेले असन
ू , इमारतीचे अींतगशत कफनीमर्ींग बाबी व कायशर्ाळे चे फ्लोरीींग व
अींतगशत/बा्य ववद्युतीकरण ही कामे अपूणाशवस्थेत आहे त.
(२) होय,हे खरे आहे .

(३) व (४) सींस्थेच्या इमारतीचे बाींधकामासाठी हद.०७.११.२००८ च्या र्ासन तनणशयान्वये रक्कम
रू. ४६६.४५ लाख इतक्या रक्कमेच्या अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती.
परीं तु

प्रतयक्ष

काम

करतेवेळी

दरसूचीच्या

बदलामळ
ु े

आतापयंत

इमारत

बाींधकामासाठी

रु.५०३.७५ लाख खचश झाला आहे. तसेच सावशितनक बाींधकाम ववभागाकडून आता रु.६३०.९४

लाख रक्कमेचे सुधारीत अींदािपत्रक प्राप्त झाले आहे. सदर सध
ु ारीत अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय
मान्यता हदल्हयानींतर व आवश्यक तरतद
ू प्राप्त झाल्हयानींतर उवशरीत कामे सावशितनक बाींधकाम
ववभाग याींचक
े डून पूणश करून घेण्यात येतील.

___________
चांद्रपरू जिल्हा मध्यवती बँिेच्या प्रभारी मख्
ु य िायकिारी अधधिारी याांना लाच
माधगतल्याप्रिरणी अटि िरण्यात आल्याबाबत

(५०)

१३३९२९ (१०-१२-२०१८).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर) :

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेच्या चींद्रपूर येथील मख्
ु यालयात कायशरत असलेले
प्रभारी मुख्य कायशकारी अधधकारी श्री. मारोती पो्े याींनी भद्रावतीच्या श्री.मर्ींदे याींच्याकडून एका

बँकेच्या अध्यक्षा करीता आणण स्वत: करीता एक लाख रूपयाींच्या लाचेची मागणी करून
जस्वकारण्याची तयारी दर्शववल्हयाचे स्पष् झाल्हयाने हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा तया
सुमारास

सापळा रचण्यात आला असता सदर रक्कम घेण्यास नकार हदला मात्र लाच

माधगतल्हयाप्रकरणी लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाने प्रभारी मख्
ु य कायशकारी अधधकारी श्री.

मारोती पो्े याींना अ्क केली असल्हयाची माहहती हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा तया
सुमारास तनदे र्नास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळुन आले

व तद्नुसार याप्रकरणी सींबींधधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) (२) व (३) होय,

वव.स. ५५३ (44)
आरोपी मारोती ववठोबा पो्े , मुख्य कायशकारी अधधकारी, चींद्रपूर जिल्हहा मध्यवती

सहकारी बँक, चींद्रपूर याींनी लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून र्ासककय काम अप्रामाणणकपणे
करण्याच्या उद्देर्ाने यातील तिारदार याींना तयाींचे बॅंकेत तारण असलेल्हया र्ेतिममनीचे वविी

कररता बॅंकेचे परवानगीपत्र दे ण्याचे कामाकररता आरोपीने पडताळणी कायशवाही दरम्यान
तिारदार याींचेकडे १,००,०००/- रू. लाच रक्कमेची पींचासमक्ष सुस्पष् मागणी करून प्राथममक
पडताळणी मध्ये लाच जस्वकारण्याची तयारी दर्शववल्हयाचे तनषपन्न झान्याने आरोपी ववरूध्द हद.

१०.१०.२०१८ रोिी पोलीस स््े र्न रामनगर जिल्हहा चींद्रपूर येथे अपराध िमाींक ११०२/२०१८

कलम ७ (अ) ला.प्र.का. (सध
ु ाररत) सन २०१८ अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ु आरोपीस अ्क
करण्यात आले आहे व तपास सुरू आहे .

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायकभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

