अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबई-गोवा महामागाावर वाहतुिीची होणारी िोंडी व अपघात ांची वाढती सांख्या
(१)

३६८७४ (१८-०१-२०१६).

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील पळस्पे, महाड, नागोठाणे ही ठठकाणे अत्यींत धोकादायक

असल्याने उक्त मागाावरील वाहतक
ु ीची होणारी कोंडी व अपघाताची वाढती सींख्या लक्षात घेता
मत्ृ यूचे प्रमाण वाढले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येणार आहे त , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर वाहतक
ु ीची होणारी कोंडी व अपघाताची सींख्या कमी करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१९) : (१) मुींबई गोवा महामागाावरील पळस्पे सकाल या
ठठकाणी राषरीय महामागा क्र. ४, ४-ब, १७ व ६६ असे चार मागा एकत्र ममळत असल्याने त्या

ठठकाणी वाहनाींची प्रचींड वदा ळ असते. मब
ुीं ई-गोवा महामागाावरील पळस्पे, महाड व नागोठाणे
हद्दीत गत दोन वर्ाात झालेल्या अपघाताींची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :सन

अपघात

मयत

जखमी

२०१७

३९५

८३

२४१

२०१८

३८५

१०५

२६६

(२) उक्त मागाावरील अपघात ्ाळण्यासाठी तसेच ववववध उपाययोजना करण्यासाठी वेळोवेळी
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ आणण सावाजननक बाींधकाम ववभागाशी तसेच सदर
कींपन्याींचे कींत्रा्दार याींचेशी समन्वय साधून बैठकीचे आयोजन करण्याींत येत.े
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(३) मुींबई गोवा महामागााच्या दरु
ु स्तीचे व चौपदीकरणाचे काम सुरु असल्याने बऱ्याच ठठकाणी
डायव्हशान कराफन वाहतक
ू वळववलेली आहे .

महामागाावर वाहतक
ु ीची कोंडी होऊ नये म्हणून पेण हायवे चौकी, वडखळ नाका,

वाकण फा्ा, कोलाड नाका, माणगाींव, लोणेरे फा्ा, महाड व पोलादपूर येथील वाहतूक
पॉईं्वर वाहतक
ू पोलीस कमाचाऱ्याींची ननयुक्ती केलेली असून त्याींच्याकडून वाहतूक ननयींत्रणाचे

काम केले जाते. तसेच महामागा पोलीस मदत केंद्र, पळस्पे, वाकण, महाड याींचक
े डून तसेच
स्थाननक पोलीसाींची गस्त चालू असते.

शननवार, रवववार तसेच इतर सलग स्
ु ्याींचे ठदवशी

उपरोक्त ठठकाणी जादा वाहतक
ू पोलीसाींचे मनुषयबळ नेमून वाहतूक सुरळीत ठे वली जाते.

पळस्पे सकाल या ठठकाणी रात्रीच्या वेळी अींधारात वाहनाींचा अपघात होऊ नये

म्हणून हायमास्् उभारण्याींत आले असून वाहनाींची गती ननयींत्रीत ठे वण्यासाठी गनतरोधक
बसववण्याींत आले आहे त.

तसेच पाींढरे पट्टे मारुन कॅ् आईज बसववण्याींत आलेले आहे त.

यामुळे अपघाताींची सींख्या ननयींत्रणात आलेली आहे .

मो्ार वाहन अधधननयमाींचा भींग करणाऱ्या वाहनाचालकाींवर दररोज कायदे शीर

कारवाई केली जात आहे .
आहे :-

गत दोन वर्ाातील अशा प्रकारच्या कारवाईची माठहती पुढीलप्रमाणे

सन

िेसेस

दां ड (रू.)

२०१७

९५३२

२८,८५,०००

२०१८

११२८९ २७,०६,१००

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील ठिकठिक णच्य उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणात
अवैध पािींग होत असल्याबाबत

(२)

६३७३८ (१५-०५-२०१७).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मुींबईतील ठिकठिक्ाणच्य्ा उड्डाणपुलाखाली मोठ्या प्रमाणात अवैध पाकींग केली जात

असल्याबाबतची बाब माहे मे, २०१६ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात व्ा त्य्ादरम्य्ान ननदशानास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती उड्डाणपुलाखाली अवैध पाकींग बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२०-०८-२०१९)

:

(१) मुींबईतील

ननरननराळया

उड्डाणपुलाखाली

मोठ्य्ाप्रमाणात अवैध पार्किंग केली जात असल्याबाबत मे २०१६ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्य्ात
ननदशानास आलेले नाही. तथावप, उड्डाण पल
ु ाखाली अवैध पार्किंगबाबत मा.उच्च न्यायलयात
जनठहत याधचका क्रींमाक १००/२०१५ व ४०२७/२०१३ न्यायप्रववषठ आहे .

(२) व (३) मा. मुख्यमींत्री महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतेखाली ठद.२७.०६.२००८ रोजी झालेल्या

बैठकीत उड्डाणपल
ु ाखालील जागेत सामाजजक सींस्थाच्या माध्यमातून सश
ु ोमभकरण, तसेच
वाहतूक पोमलसाींच्या चौक्या ननमााण करणेबाबत ननणाय घेण्यात आला आहे.

मा.उच्च न्यायालयाने जनठहत याधचकेच्या (जनठहत याधचका क्र.१००/२०१५ व

४०२७/२०१३)

सुनावणीमध्ये

सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीकोनातून

उड्डाणपुलाखालील

पार्किंग

बींद

करण्याच्या सुचना ठदल्या आहे त. सदर आदे शाच्या अनुर्ींगाने मुींबईतील उड्डाण पल
ु ाखालील

जागेवर अनतक्रमण करून उभी केलेली वाहने ह्ववण्यासाठी मुींबई महानगरपामलका, मुींबई
महानगर क्षेत्र ववकास प्राधधकरण,महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळ, सावाजननक बाींधकाम
ववभाग याींना मुींबई पोमलस दलाकडून योग्य ते सहकाया व बींदोबस्त पुरववण्यात येतो.तसेच
अनाधधकृत उभ्या असलेल्या वाहनाींवर वाहतक
ू ववभागाकडून कायावाही करण्यात येते
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पोलीस िोठडीत अनैसधगाि मत्ृ यस
ू बळी पडलेल्या िैदयाांच्या
िुटुांबबयाांना नुिसान भरपाई दे ण्यासांदभाात

(३)

१०२६२२ (०६-०१-२०१८).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन २०१२ पासन
ू पोलीस कोठडीत अनैसधगाक मत्ृ यस
ू बळी पडलेल्या कैदय्ाांच्या
कु्ुींबबयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्यासींदभाात मा.मुींबई उच्च न्यायालयात माहे ऑक््ोबर २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान सुमो्ो जनठहत याधचका दाखल करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१२-१५ दरम्यान महाराषरातील तुरुींगात सवााधधक अनैसधगाक मत्ृ यू
झाल्याबाबत नॅशनल क्राईम रे कॉडा ब्यरु ो तफे प्रमसद्ध झालेल्या अहवालात नोंदववण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य सन १९९९ पासून सतत १६ वर्े (१९९९-१५ या काळात एकूण

३७३ कोठडीतील मत्ृ यू उघडकीस आले) कोठडीतील सवााधधक मत्ृ यू प्रकरणी सवोच्च स्थानी
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सवा कोठडीतील मत्ृ यू प्रकरणी चौकशीअींती दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व
असे प्रकार रोखण्यासींदभाात शासनामाफात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
राज्यातील कारागह
ृ ात अनैसधगाक मत्ृ यु झालेल्या कैदय्ाांच्या कु्ूींबबयाींना नुकसान

भरपाई दे ण्यासींदभाात मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयात माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये सुमो्ो जनठहत याधचका दाखल आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सन १९९९ ते २०१५ या कालावधीत एकूण ३७३ पैकी ११६ मत्ृ यु हे पोलीस कोठडीतील
असून उवाररत २५७ मत्ृ यु हे न्यायालयीन कोठडीतील आहे त.

(४) कारागह
ृ ामध्ये मत्ृ यु झालेल्या बींदय्ाांचे प्रकरण ननहाय जजल्हादीं डाधधकारी व न्यायदीं डाधधकारी
याींच्यामाफात चौकशी करण्यात येते व चौकशीमध्ये कारागह
ृ अधधकारी / कमाचारी दोर्ी
आढळून आल्यास ननयमानुसार कारवाई करण्यात येते.

कारागह
ु स्थापन करुन
ृ ामध्ये अशाप्रकारची घ्ना घडू नये म्हणून सेल्फ हे ल्प ग्रप

असामान्य वताणक
ू / आत्महत्याप्रवण/ठहींसक वत्ृ तीचे बींद्याचा शोध घेण्यात येतो.
अध्यक्ष,

राज्य

मानवी

हक्क

आयोग,

मुींबई

याींचम
े ाफात

सवा

कारागह
ृ

उपमहाननरीक्षक/कारागह
े रीता कायाशाळा आयोजजत
ृ अधधक्षक/कारागह
ृ वैद्यर्कय अधधकारी याींचक
करण्यात आली होती.

पोलीस कोठडीतील मत्ृ यु रोखण्यासाठी शासन, पोलीस महासींचालक कायाालय व

अपर पोलीस महासींचालक, गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभाग, महाराषर राज्य, पण
ु े याींनी सवा पोलीस
घ्काींना वेळोवेळी पररपत्रकाद्वारे सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शासिीय नोिरीत भि
ू ां पग्रस्त प्रवगाासाठी असलेला अनुशेष भरण्याबाबत
(४)

१०२६९८ (०६-०१-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण) :

पुनर्वसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय भुकांप

(१) शासकीय नोकरीत भूकींपग्रस्त प्रवगाासाठी असलेला सन १९९३ पासूनचा सींपूणा अनुशेर्
भरण्याबाबत लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रतीननधधनी मा.भक
ू ीं प पुनवासन मींत्री महोदयाकडे
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रवगााच्या शासनाच्या ववववध ववभाग व स्थाननक स्वराज सींस्था
महामींडळे आदीसह सवा ववभागात एकूण र्कती पदाींचा अनुशेर् आहे ,

(३) असल्यास, सदरचा अनश
ु ेर् भरून भक
ू ीं पग्रस्त लाभार्थयािंना न्याय दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभ जी प टील-ननलांगेकर (२७-०६-२०१९) : (१) होय.
(२) लातूर जजल्हयात अनुशेर् मशल्लक नाही. उस्मानाबाद जजल्हय्ाांतगात एकुण ४९ पदाींचा
अनुशेर् मशल्लक आहे. पुढीलप्रम्ाणे :-

वव.स. ५९२ (5)

समाींतर आरक्षण घ्क प्रकल्पग्रस्त / भूकींपग्रस्त (ग् क व ड)
अ.क्र कायाालयाचे नाव

सींवगा

समाींतर

आरक्षण लागु

आरक्षण घ्क

केल्याचा

(म.लो.

ठदनाींक

वर्ा

ववहीत

समाींतर

ववहीत

मशल्लक

अमभप्राय

ननहाय आरक्षणानूसार आरक्षणाची सींख्येपेक्षा अनुशेर्ाची (आवश्यकतेनूसार

पदभरती

ननजश्चत

प्रत्यक्षात

कमी पदे

आयोगाचे

करण्यात

केलेली पदे

थे्/ववहीत

भरण्यात

कक्षेबाहे रील)

आलेली

मागााने

आलेली

पदे

भरण्यात

असल्यास

आलेली पदे

कारणे

पदे

ननवड यादी)

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१

जजल्हाधधकारी

तलाठी

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

०

२

०

०

२

-

कायाालय
२

उस्मानाबाद

मशपाई

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

०

१

०

०

१

-

३

कायाकारी

मशपाई

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

०

२

०

०

२

-

क व ड

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४ १५ पैकी

१३

२

०

१३

-

अमभयींता सा. बा.
ववभाग
उस्मानाबाद
४

सहायक अधधक्षक
अमभयींता

०२

उस्मानाबाद
पा्बींधारे मींडळ
उस्मानाबाद
५

ववभाग ननयींत्रक

चालक

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

५

१७

५

०

१२

-

वाहक

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

१३

१७

१३

०

४

-

याींबत्रकी

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

२

४

२

०

२

-

प्रशासकीय

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

१

३

१

०

२

-

भूकींपग्रस्त

१७.११.१९९४

०

१३

०

०

१३

-

रा.प.उस्मानाबाद

६

जजल्हा आरोग्य

आरोग्य

अधधकारी जजल्हा

सेवक

परीर्द

(मठहला)

उस्मानाबाद

(३) शासन ननणाय सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.न्यायप्र १००९ / प्र.क्र.२०२ / ०९ / १६ अ,
ठद.२७.१०.२००९ नुसार भुकींपग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त याींच्या नेमणक
ु ा जाठहराती दे ऊन सींबींधधत

पदाच्या सेवाप्रवेश ननयमानस
ु ार उमेदवाराची पात्रता तपासन
ू व स्पधाा पररक्षेव्दारे गण
ु वत्तेनस
ु ार

नेमणुका करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे , तसेच भक
ु ीं पग्रस्ताींसाठी लागू केलेल्या २%
समाींतर

आरक्षणाची

अद्ययावत सूचना

का्े कोर

अींमलबजावणी

करण्याबाबत

सामान्य

प्रशासन

ववभागाने

शासन पररपत्रक क्र. सींकीणा १११८/प्र.क्र.३३२/१६ अ, ठद.०६.०९.२०१८ अन्वये

सवा प्रशासकीय ववभागाींच्या ननदशानास आणलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५९२ (6)
वपांपरे खुदा (ता.पुरांदर, जज.पुणे) येथे टँ िर व रॅ क्टर
याांचा झालेला भीषण अपघात

(५)

११०४६९ (२४-०४-२०१८).

भालिे (पांढरपूर) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण-े पींढरपूर पालखी मागाावरील नीराजनीक वपींपरे खुदा (ता.पुरींदर, जज.पुणे) येथे ्ँ कर व
रॅ क््र य्ाांच्ा भीर्ण अपघात होऊन ३ ऊसतोडणी कामगार ठार होऊन २० जण जखमी
झाल्याचे ठदनाींक १६ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शन्ास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या अपघातात मत्ृ यु पावलेल्या व गींभीर जखमी झालेल्या कामगाराींच्या
कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणती आधथाक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
पुणे-पींढरपूर पालखी मागाावर नीराजनीक वपींपरी खुदा ता.पुरींदर, जज.पुणे येथे झालेल्या

अपघातात अहमदनगर जजल््यामधील दोन ऊस तोडणी कामगार मत्ृ यू पावले असन
ू अन्य १२
कामगार जखमी झाले आहे त. तसेच बीड जिल्हय्ातील दोन ऊस तोडणी कामगार मत्ृ यू पावले
असून अन्य ८ कामगार जखमी झालेले आहे त.

(२) व (३) सदरहू अपघातामधील जखमी व्यक्तीींना तसेच मयत झालेल्या अपघातग्रस्ताींच्या
कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना मा.मख्
ु यमींत्री सहाय्यता ननधीतन
ु मदत ममळण्यासाठी आवश्यक ती
कायावाही जजल्हाधधकारी अहमदनगर व बीड याींचक
े डून करण्यात येत आहे .
___________

मुांबई येथे 'आपले सरिार' या सांिेतस्थळाच्या माध्यमातून मोफत वाय-फाय
सेवा उपलब्ध िरून दे ण्यात येत असल्याबाबत

(६)

१२१३७३ (२९-०७-२०१८).

श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ऑनलाइन करण्यासाठी शासनाने आपले सरकार या सींकेतस्थळाच्या माध्यमातून
मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून ठदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत वर्ाभरात १ को्ी ७० लाखाहून अधधक मुींबईकराींनी या सेवेचा लाभ घेताल
असून त्यासाठी एकुण ४० को्ीींचे दे यके आता एमएमआरडीएला भरावे लागणार असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू वायफाय सेवेबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५९२ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे . आपले सरकार मुींबई वाय-फाय
सेवा प्रकल्प शासनाने २०१६-१७ पासून राबववला असून याद्वारे मुींबईतील जनतेला उच्च
क्षमतेची इीं्रने् सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे . सदर प्रकल्पाकररता लागणारा
ननधी एमएमआरडीएमाफात उपलब्ध करण्यात येणार आहे त.

(२) सदर प्रकल्प शासनाच्या महाराषर माठहती तींत्रज्ञान महामींडळामाफात हाताळण्यात येत
आहे . प्रकल्पाची एकूण र्कीं मत रु.१७८ को्ी असून पाच वर्ााकररता सेवा उपलब्ध होणार आहे .
एमएमआरडीएने आतापयिंत प्रकल्पाकररता रु.४० को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन ठदला असन
ू
दे यकानस
ु ार आतापयिंत रु.२६ को्ी इतका ननधी खचा झाला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बुलढाणा जजल््यातील बाांधिाम िामगार व त्याांचे पाल्य शासनाच्या
ववववध योजनेपासून वांधचत राहत असल्याबाबत

(७)

१२८२९५ (१०-१२-२०१८).

श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जजल्हा

कामगार

अधधकाऱ्याींच्या ठढसाळ

कारभारामळ
ु े

व

हलगजीपणामुळे

बुलढाणा

जजल््यातील अनेक बाींधकाम कामगार व त्याींचे पाल्य कामगार ववभागाच्या ववववध योजनाींच्या

अनद
वींधचत असल्याची बाब ठदनाींक १ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ानापासन
ू
ु ारास
ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास उपरोक्तबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले
व तद्नुसार शासनाने अनुदानापासून वींधचत ठे वणाऱ्या सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत तसेच
बाींधकाम कामगार व त्याींच्या पाल्याींना कामगार ववभागाच्या ववववध योजनाींच्या अनुदानाचे
लाभ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही,

बल
ु ढाणा जजल््यामध्ये सन २०१७-१८ मध्ये ४५९ पात्र बाींधकाम कामगाराींना ववववध

योजनाचे लाभ दे ण्यात आले आहे त. तसेच, माहे ऑक््ोबर, २०१८ पयिंत ८२९ पात्र बाींधकाम
कामगाराींना ववववध योजनाींचे लाभ दे ण्यात आले आहे त. चालू वर्ााची लाभार्थयािंची सींख्या ही
मागील वर्ााच्या तुलनेत दप्ु प् आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५९२ (8)
मौ. ध र (जज.जळग ांर्) आांदोलनाप्रसांगी बस पेटवल्याबाबत
(८)

१२९३४७ (१०-१२-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे

धार

(जज.जळगाींव)

येथील

मागील

काही

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

मठहन्यात

घडलेल्या

वेगवेगळया

आींदोलनाप्रसींगी वाहनचालकाींना बस मधन
ू खाली उतरवन
ू बस पे्वण्याचे प्रकार घडल्यामळ
ु े
वाहनचालकाींचे मनोबल खचले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण भागात वाहनचालकाींना योग्य सुववधा नसल्याने अनेक अडचणी येत
असून माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या प्रकरणात चालकाींचा हदयववकाराने
मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. सदरची घ्ना मोजे धार (जज.जळगाींव)
येथे घडलेली नाही. परीं तू जळगाींव शहरात हायवे क्रमाींक ६ येथे आींदोलनाप्रसींगी वाहन चालक,

वाहक तसेच प्रवासी याींचेसह बस पे्वन
ू दे ण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रकार घडला. त्याअनर्
ु ींगाने
जजल्हापेंठ पोलीस स््े शन येथे भाग-५ गु.रनीं.०१/२०१८ भादीं वव क.३०७, ३५३, १४३, ३२३, ३३६,
३४१, ३४७, ४२१ सह र्क्रमीनल लॉ अमेंडमें् ॲक्् क.७ सह सावा. मालमत्ता हानी प्रनत.

अधधननयम १९८४ चे क.३ (इ) ४, नस
ु ार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर
गन्
ु ्यातील दोन आरोपीताींववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदरहू
गुन्हा न्यायप्रववष् आहे.
(२) व (३)

मौजे धार, ता.धरणगाींव, जज.जळगाींव या गावाींसाठी मक्
ु कामी असलेली एस्ी बस

घेऊन चालक त्याींचे सोबतचे वाहकासह गावातील हनुमान मींठदराजवळील रोडवर उभी करुन

गाडीमध्येच रात्रीचा मुक्काम करत असताना झोपेतच बसचालक याींची तब्बेत अचानक खराब

झाल्याने व हृदय ववकाराचा झ्का आल्याने ते मयत झालेची घ्ना घडलेली आहे . सदर
मयत बसचालक याींचे मत्ृ यू सींदभाात धरणगाींव पोलीस स््े शन येथे अ.म.ृ रजज.नीं.५९/२०१८

र्क्र.पो.को.क.१७४ नुसार अकस्मात मत्ृ यू दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणाची सखोल

चौकशी करण्यात आली असून. सदर प्रकरण उपववभागीय दीं डाधधकारी, एरीं डोल याींच्याकडे समरी
मींजरू ीसाठी पाठववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िळवण (जज.नाभशि) येथील पुनांद डावा व उजवा िालवा उपववभाग िायाालयास
लागलेल्या आगीमळ
ु े झालेले नि
ु सान

(९)

१३१२१८ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम) :

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) जलसींपदा ववभागाच्या धगरणा नदी खोरे प्रकल्प ववभागाच्या पन
ु ींद डावा व उजवा कालवा

उपववभाग कायाालयास ठदनाींक १९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास आग लागून या
आगीमध्ये सींपण
ु ा दस्तऐवज जळून राख झाल्याची बाब ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकाच वेळी या दोन्ही उपववभाग कायाालयास लागलेल्या आगीची चौकशी
करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
सदर आग दोन्ही कायाालयाच्या रे कॉडा रूम मध्ये लागली असून त्यात जन
ू े रे कॉडा,

लाकडी रॅक, कॅम्प्य्
ु र, सी.पी.य.ु ्े बल खच्
ु याा व इतर सामान अधाव् जळाले आहे .

(२) व (३) सदर दघ
ा नेबाबत कळवण पोमलस स््े शन येथे अकस्मात जळीत नींबर १/२०१८
ु ्

दाखल करण्यात आला आहे .तसेच ठद. १२/१०/२०१८ रोजी गु.र.न. ११५/२०१८ भा.द.वव. कलम
४३६ व ४२७ अन्वये अज्ञात व्यक्तीववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणाचा
तपास सुरू आहे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील ववलेपाले (पूव)ा येथील पी अँड टी िॉलनी येथे चालणाऱ्या
असामाजजि प्रिाराांना प्रततबांध िरण्याबाबत

(१०)

१३५०२६ (११-०७-२०१९).

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

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महेता (भमरा भाईंदर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींबईतील ववलेपाले (पूव)ा येथील पी अँड ्ी कॉलनी येथे रात्रीच्या वेळी सावाजननक ठठकाणी
काही लोक मद्यपान तसेच ड्रग्ज घेत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रात्रीच्या वेळी मठहलाींना सदर भागात ये जा करणे खूप कठीण झाले असल्याने

स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी वारीं वार तक्रार करूनही याबाबत पोलीसाींकडून केवळ
तात्पुरती कारवाई केली जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या समाजववघातक प्रकाराींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी शासनाकडून कोणती
कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे,
ठद.९.५.२०१९ रोजी ववलेपाले पोलीस ठाणे हद्दीत द.ु २.१५ ते २.३० या कालावधीत

अींमली पदाथााचे सेवन करताना ३ इसम, अनक्र
ु मे अमन आझाद तस
ु ामढ, सरु े श मत
ु ी
अठदतद्रववड व अतुल ठदपक कागडा हे आढळल्याने त्याींचे ववरुध्द कलम ८ (क) सह २७
एन.डी.पी.एस.

कायदा,

१९८५

अन्वये

गुन्हा

नोंद

करण्यात

आला.

सदर

गुन््यामध्ये

आरोपीताींवर दोर् मसध्द झाल्याने, मा. महानगर दीं डाधधकारी याींनी रुपये १५००/- दीं ड व दीं ड न
भरल्यास ३० ठदवस साध्या कैदे ची मशक्षा सुनावली आहे.
(२) हे खरे नाही.

या भागात रात्रीच्या वेळी मठहलाींना ये-जा करणे कठठण होत असल्याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधी र्कीं वा नागररकाींकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्याची पोलीस ठाण्यात लेखी
नोंद नाही.

(३) समाजववघातक प्रकाराींना प्रनतबींध करण्यासाठी पी. ॲन्ड ्ी. कॉलनी पररसरात ववलेपाले
पोलीस ठाण्याचे १) ठदवसपाळी / रात्रीपाळी कताव्यावरील पोलीस ननरीक्षक, २) बब् अधधकारी,
३) बब् माशाल, ४) ननगराणी पथक, ५) गुन्हे प्रक्ीकरण पथक, ६) वायरलेस मोबाईल याींची

नेमणूक करण्यात आली असुन त्याींच्या माफातीने सातत्याने गस्त ठे वण्यात आली आहे .
७) सुरक्षा रक्षक मींडळाचे एकुण ६ सुरक्षा रक्षक सुरक्षेकरीता नेमणुकीस असुन ते तीन
सत्रामध्ये र्फरती गस्त करीत असतात. कोणी इसम गैरकृत्य करताना ममळुन आल्यास
त्याींचेवर तात्काळ कारवाई करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील ववलेपाले (पजश्चम) येथील नानावटी शाळे जवळील पररसरात
होत असलेली अांमली पदाथाांची ववक्री

(११)

१३५०३१ (११-०७-२०१९).

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

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महेता (भमरा भाईंदर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबईतील ववलेपाले (पजश्चम) येथील नानाव्ी शाळे जवळील पररसरात अींमली पदाथािंच्या

ववक्रीचे प्रमाण वाढले असल्याची गींभीर बाब माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, व्यसनाधीन व्यक्तीींकडून चोरीच्या घ्नाींचे प्रमाण वाढत असन
याबाबत
ू
सींबींधधत पोलीस ठाण्यात वारीं वार तक्रार करूनही कोणत्याच प्रकारची कारवाई होत नसल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पररसरात पोलीस चौकी नसल्यामुळे या अींमली पदाथा ववकणाऱ्याींवर
अींकुश ठे वण्यात पोलीस प्रशासनाला अपयश येत असल्याचे समजते, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून अींमली पदाथा ववक्री करणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत
तसेच ववलेपाले (पजश्चम) येथील नानाव्ी शाळे जवळ पोलीस चौकी उभारण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सन २०१९ च्या उपलब्ध अमभलेखानुसार नानाव्ी शाळे जवळील पररसरात, ववलेपाले

(प) या ठठकाणी अींमली पदाथा ववक्री होत असल्याबाबतची तसेच अींमली पदाथा व्यसनाधीन

व्यक्तीींकडून चोरीच्या घ्नाबाबत अींमली पदाथा ववरोधी कक्ष तसेच साींताक्रुज पोलीस ठाणेस
अद्यापपयात तक्रारी अजा प्राप्त झालेला नाही.
(३) हे खरे नाही.
साींताक्रुझ पोलीस ठाणे अींतगात ववलेपाले पजश्चम रे ल्वे स््े शन जवळ ननयतक्षेत्र क्र.

तीन ची पोलीस बब् चौकी असन
ु सदर पोलीस बब् चौकी व नानाव्ी शाळे जवळील पररसर

यामध्ये अींदाजे अधाा र्कलोमम्रचे अींतर आहे. त्यामळ
ु े सदर पररसरात ठदवसा व रात्री
पयावेक्षक अधधकारी व त्याचप्रमाणे बब् अधधकारी व अींमलदार याींच्यामाफातीने तसेच मोबाईल
व माशाल वाहनावरील अींमलदाराकरवी गस्त घालण्यात येत असते. तसेच अींमली पदाथााचे
सेवन करणारे व ववक्री करणाऱ्या इसमाींबाबत माठहती प्राप्त होताच त्याींचा शोध घेवुन सींबींधीत
इसमाववरुध्द एनडीपीएस कायद्याींन्वये कायदे शीर कारवाई करण्यात येत असते.

सन २०१९ मध्ये ठदनाींक ११.४.२०१९ रोजी ववलेपाले फा्क समोरील फु्पाथ जवळ

ववलेपाले रोड स्थानकाजवळ, ववलेपाले पजश्चम मींब
ु ई या ठठकाणी यार मोहम्मद जमील पठाण
वय ६२ वर्े याच्या ताब्यात १५० ग्रॅम गाींजा हा अींमलीपदाथा ममळुन आल्याने त्यास अ्क
करुन त्याववरुद स्पेशल LAC कलम ८(क) सह २० अींमली पदाथा ववरोधी कायदा १९८५ अन्वये
कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(४) ववलेपाले (पजश्चम) येथील नानाव्ी शाळे जवळ अध्याा र्कलोमी्र अींतरावर ववलेपाले रे ल्वे
स््े शन लगत बब् चौकी असल्याने साींताक्रुझ पोलीस ठाणेमाफात नानाव्ी शाळे जवळ पोलीस
चौकी उभारण्याबाबत कायावाही करण्यात आलेली नाही.

नानाव्ी शाळा येथे मठहलाींचे महाववद्यालय असल्याने सदर ठठकाणी साींताक्रुझ पोलीस

ठाणे येथील मठहला पोलीस अींमलदार याींच्यामाफातीने नेहमीचे मोबाईल-५ या वाहनाींची सतत
गस्त ठे वण्यात येत असते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षि मांडळाच्या सुरक्षा रक्षिाांच्या समस्याांबाबत
(१२)

१३५०३३ (१२-०७-२०१९).

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

(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र महेता (भमरा भाईंदर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) महाराषर राज्य सुरक्षा रक्षक मींडळाच्या सुरक्षा रक्षकाींना र्कमान वेतन न ठदले जाणे तसेच
त्याींना पुरववले जाणारे साठहत्य अनेक ठठकाणी प्रलींबबत असणे अशा ववववध प्रकारच्या

समस्याींना सरु क्षा रक्षकाींना सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बहुताींश सरकारी आस्थापनाींमध्ये मींडळाचे सुरक्षा रक्षक घेण्याऐवजी त्याठठकाणी
खासगी एजन्सीचे सुरक्षा रक्षकाींची नेमणूक केली जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक खासगी एजन्सीची मुदत सींपली असतानाही बेकायदे शीरररत्या त्याींचे
करार कायम केले अााहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामध्ये शासकीय अधधकारी व खासगी एजन्सीच्या मालकाींचे सींगनमत अााहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत सखोल चौकशी करून महाराषर राज्य सरु क्षा रक्षक मींडळाच्या सुरक्षा
रक्षकाींच्या समस्याींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) महाराषर राज्य सुरक्षा महामींडळ अधधननयम २०१० मधील कलम १५ (१) नुसार
राज्य शासनाची कायाालये,सींघ्ना आणण राज्य शासनाचे सावाजननक क्षेत्रातील उपक्रम याींना

महामींडळाकडून सुरक्षा घेणे अननवाया आहे . अवैधररत्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी कायााजन्वत
असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास ननयमानस
ु ार त्याींचेववरुध्द कारवाई करण्यात येते
(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्य माहहती आयोगाच्या खांडपीठािडे एिुण ४१ हजार अपील प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत
(१३)

१३५३७८ (११-०७-२०१९).

डॉ.भमभलांद माने (नागपूर उत्तर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्य माठहती आयोगाच्या पुणे, कोकण, औरीं गाबाद, नामशक, नागपूर, अमरावती आणण
बह
ु ई या खींडपीठाकडे ४१ हजार अपील प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल-२०१९ मध्ये
ृ न्मींब
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य माठहती आयोगाकडून या सवा प्रलींबबत अपीलाींची दखल घेऊन अपील
ननकाली काढणेकरीता आयोगाने आराखडा तयार केला आहे काय,

(३) तसेच या खींडपीठामध्ये पुरेसा कमाचारी वगा उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) होय खरे आहे.
(२)

माठहती

अधधकार अधधननयमाबाबत जनतेमध्ये

जागत
ृ ी झाली

असल्यामुळे मोठ्या

प्रमाणावर द्ववतीय अपीले दाखल होत असन
ू , प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याबाबत राज्य
माठहती आयोगामाफात ववशेर् मोठहम राबववण्यात आली होती.

प्रलींबबत अपीलाींचा ननप्ारा जलद गनतने करण्याबाबत मा.राज्य मख्
ु य माठहती आयुक्त याींच्या
स्तरावरुन खींडपीठाींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

(३) व (४) राज्य माठहती आयोगाच्या आस्थापनेवरील बहुताींश पदे प्रनतननयुक्तीने भरण्याची
तरतद
ु आहे .त्यामळ
ु े सदर पदे प्रनतननयक्
ु तीने भरण्याची प्रर्क्रया सतत सरु
ु राहते. अमलकडेच,

ठदनाींक ०७.०६.२०१९ च्या शासनपत्रान्वये राज्य माठहती आयोगातील ररक्त पदाींबाबत क्षेत्रीय
कायाालयाींकडून इच्छुकता मागववण्यात आली आहे .

___________

राज्यात ३०० बोगस आयटीआय सांस्थाांवर िारवाई िरण्याच्या केलेल्य मागणीबाबत
(१४)

१३५५२० (१५-०७-२०१९).

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व

उदयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात, व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाकडे नोंदणी नसलेल्या ३०० बोगस
औद्योगीक प्रमशक्षण सींस्थाींवर (आय्ीआय) कारवाई करण्याची मागणी युवा सेनन
े े सींचालक,

व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालय, महाराषर राज्य, मुींबई याींना ठदनाींक १५ जानेवारी,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ठदलेल्या ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू बोगस सींस्थाींना शासनाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नो्ीशी नींतर
अद्यापपयिंत या सींस्थाींववरुध्द शासनातफे कोणती कायदे शीर कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) तसेच, सॉफ््वेअर, ॲननमेशन, आरोग्य, सौंदया आदी क्षेत्रातील व्यवसाय मशक्षण घेणाऱ्या
ववद्यार्थयािंना, शासनाने प्रमाणणत केलेले प्रमशक्षण ममळावे व त्याींची परीक्षा शासना माफात
होऊन त्याींना सरकारी प्रमाणपत्र दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) महाराषर राज्यात कृर्ी, पशु व मत्स्यववज्ञान, आरोग्य ववज्ञान, उच्च व तींत्र व व्यवसाय

मशक्षण यामधील अनधधकृत सींस्था स्थापन करणे आणण अनधधकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू
करणे (प्रनतबींध) अधधननयम क्रमाींक २० मधील प्रकरण ३ कलम ६ पो्कलम १ नस
ु ार आदे श
दे ण्यापव
ू ी सींबींधधत मशक्षण सींस्थेला आपले म्हणने माींडण्याची वाजवी सींधी दे ण्याींच्या अनर्
ु ींगाने
सींचालक, व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालय, मुींबई याींचे समोर सन
ु ावणी घेवून पुढील
कायावाही करण्याींत येणार आहे .
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(३)

सदर

अभ्यासक्रम

सुरू

करू

इजच्छणाऱ्या

सींस्था

व्यवसाय

मशक्षण

व

प्रमशक्षण

सींचालनालयाच्या vti.dvet.gov.in या वेब पा्ा लवर ऑनलाईन पध्दतीने अजा करून त्याला
ऑनलाईन पध्दतीने मान्यता ठदली जाते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लातरू जजल््यात बालमजरू ाांचे वाढते प्रमाण रोखण्य ब बत
(१५)

१३६३५० (१५-०७-२०१९).

श्री.अभमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अभमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव भभसे

(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््यात वाढलेली दषु काळाची दाहकता आणण कामगाराींचा होत असलेला अभाव
यामुळे छोट्या-मोठ्या व्यावसानयकाींनी बालमजूराींना कामास ठे वल्याचे ठदसून येत आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण भागात असलेल्या कामाच्या अभावामळ
ु े मजरू ाींचे कु्ुींबासह स्थलाींतर

होत आहे , बालके कमी पैशाींमध्ये काम करीत असल्याने शहरातील व्यावसानयकाीं नी त्याींना
मजूरीसाठी जुींपले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल््यात अशाप्रकारे बालमजूराींचे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने
उपाययोजना करण्याबाबत तसेच बालकाींना कामावर ठे वणाऱ्या मालकाींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२१-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) लातूर जजल््यामध्ये बाल मजरू ाींचे प्रमाण वाढल्याचे ठदसून येत नाही.

सुधाररत बाल व र्कशोरवयीन कामगार (प्रनतबींध व ननयमन) अधधननयम, १९८६

नुसार बाल कामगार आढळल्यास सींबींधधत मालकास रु.२०,०००/- ते रु.५०,०००/- इतकी रक्कम

प्रनत बाल कामगार दीं ड आकारण्याची तसेच कलम १४ नस
ु ार ६ मठहने ते २ वर्ाापयिंत सश्रम
कारावासाच्या मशक्षेची तरतद
ू आहे.

बाल मजुरीला आळा घालण्याकररता मा.जजल्हाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली कृतीदल

स्थापन करण्यात आला असून तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्वररत धाडसत्राचे आयोजन करुन बाल
कामगाराींना मुक्त करुन बाल कल्याण सममतीच्या सुपूदा केले जाते व मठहला व बाल ववकास
ववभागामाफात त्याींचे पन
ु वासन केले जाते.
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लातूर जजल््यात आजममतीस ६५ धाडसत्राींचे आयोजन करण्यात आले असून १४४२

आस्थापनाींची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातून २१ बाल कामगाराींची मुक्तता करण्यात
आली असन
ू १७ व्यावसानयकाींववरुध्द फौजदारी कायावाही करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भभवांडी शहरात (जज.ठाणे) सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(१६)

१३६८७९ (१३-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघल
ु े (भभवांडी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मभवींडी शहरात (जज.ठाणे) सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याची आवश्यकता असल्याचा अहवाल

स्थाननक पोलीस प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठववण्यात आला असून याबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधी याींनी मा. मुख्यमींत्री व ववत्तमींत्री महोदयाींकडे ननधी उपलब्ध करून दे ण्याची
मागणी माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने मा. ववत्तमींत्री याींनी अप्पर मुख्य सधचव, गह
ृ
ववभाग याींना प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदे श ठदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाची सद्यजस्थती काय आहे तसेच मभवींडी शहरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे
बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) मभवींडी (पजश्चम) ववधानसभा मतदार सींघात १५ अनतसींवेदनशील नाक्यावर सीसी्ीव्ही
कॅमेरे

बसववण्यासाठी

सववस्तर

प्रकल्प

अहवाल

(DPR)

सादर

करण्याबाबत

पोलीस

महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई तसेच पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर याींना कळववण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर शहरातील गाांधी मैदान हे गाांजाचे िेंद्र बनल्य बाबत
(१७)

१३७७४५ (१३-०७-२०१९).

श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

शहराच्या

मध्यवस्तीत

असलेल्या

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

महानगरपामलकेचे

गाींधी

मैदान

हे

महाववद्यालयीन तरुणाींनी गाींजाचे केंद्र केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून स्थाननक पोमलसाींनी कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१९) : (१) व (२) कोल्हापूर शहरातील गाींधी मैदान व
आजब
ु ाजच
ु े पररसरात नेहमीच पेरोलीींग करण्यात येते. माहे जानेवारी २०१९ व फेब्रव
ु ारी २०१९

मध्ये काही तरुण गाींधी मैदानामध्ये बसून मोठ मोठयाने दीं गा मस्ती करुन शाींततेचा भींग
करीत असताींना आढळून आल्याने कॉलेजकुमार व तरुण याींचेवर महाराषर पोलीस अधधननयम
१९५९ चे कलम ११०/११७ प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे .
अड्डा

ठद.०४/०२/२०१९ रोजी दै ननक महाराषर ्ाईम्स या वत्ृ तपत्रामध्ये गाींधी मैदानात गाींजा

महाववद्यालयीन

तरुणाींचा

ठदवसभर

वावर

या

मथळयाखाली

प्रमसध्द

झालेल्या

बातमीच्या अनुर्ींगाने गाींधी मैदानामध्ये कोणताही प्रकार आढळून आलेला नाही. तसेच
याबाबत काहीएक तक्रार दाखल नसल्याने गुन्हा दाखल नाही.
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________
आांबबवली (जज.ठाणे) येथील बांद असलेल्या मे.एन.आर.सी.भल. िांपनीच्या िामगार
िमाचाऱ्याांची थिीत दे णी दे ण्याबाबत
(१८)

१३८३३८ (१५-०७-२०१९).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )ा :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) आींबबवली येथील बींद असलेल्या मे.एन.आर.सी.मल. (MNRCL) कींपनीच्या कामगार
कमाचाऱ्याींची रुपये ९८४ को्ी ४३ लाख इतकी थकीत दे णी क्लेम कींपनी (claim company)
व्यवस्थापनेने केलेला आहे, असे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मे.एन.आर.सी.मल. कींपनीच्या कमाचाऱ्याींची थकीत दे णीचा ववर्य यापव
ू ी
बीआयएफआर (BIFR) कडे प्रलींबबत होता, सन २०१४ नींतर बीआयएफआर बरखास्त झाली
असून सध्या एनआर्ीसी (NRTC) कडे आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, थकीत रक्कमेच्या ठहशोब व त्यावर १८% व्याज असा एकूण रक्कमेचा त्यात
समावेश आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ठदनाींक २२ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास हे क्लेम कींपनीने भरून दे खील
हा ववर्य ननकाली काढण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (१९-०८-२०१९) : (१) सदर आस्थापनेस ववत्त पुरवठा केलेल्या पींजाब नॅशनल

बँकेने त्याींची सुमारे २९५ को्ी २८ लाख इतक्या थर्कत रकमेच्या वसल
ु ीसाठी नादारी व
ठदवाळखोरपणा सींठहता, २०१६ च्या कलम ७ अींतगात राषरीय कींपनी कायदा न्यायाधधकरणाकडे
(National Company Law Tribunal) दावा दाखल केलेला आहे . तसेच राषरीय कींपनी
कायदा न्यायाधधकरण (N.C.L.T.) याींनी ननयुक्त केलेल्या अींतररम ननणाय व्यावसानयकाने
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प्रदमशात केलेल्या नो्ीसीस अनस
ु रून वैयजक्तक कामगाराींनी रु.६०,४३,९४,०००/, एनआरसी
एम्प्लॉईज युननयन याींनी त्याींच्या सभासद कामगाराींचे रु.६४,४३,००,०००/- व एनआरसी मजदरू
सींघ याींनी त्याींच्या सभासद कामगाराींचे रु.९८३,००,००,०००/- अशा एकुण रु.११०७,८७,००,०००/इतक्या रकमेचे दावे दाखल झाले आहे त.
(२) हे खरे आहे.
(३) होय.
(४)

व

(५)

सदरचे

(N.C.L.T.) दाखल

प्रकरण

झाले

सद्य:जस्थतीत

असन
ू ,

त्याींनी

राषरीय

ननयक्
ु त

कींपनी

केलेल्या

कायदा
अींनतम

न्यायाधधकरणाकडे

ननणाय

व्यावसानयक

याींचेकडून प्राप्त दाव्याची व त्यासोबतच्या कागदपत्राींच्या पुराव्याची छाननी सुरू असल्याचे
ठदसुन येते.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाभशि पोभलस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये गुन्ह्यात वाढ झाल्याबाबत
(१९)

१३८८९६ (१३-०७-२०१९).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक पोमलस आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये माहे जानेवारी ते माचा, २०१९ अखेर लैंधगक

अत्याचाराचे ११ गुन्हे , ववनयभींगाचे ४३ गुन्हे आणण सोनसाखळी चोरीचे ५ गुन्हे दाखल झाले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या गुन््यात वाढ झाल्याने या गुन््याींना प्रनतबींधीत करण्यासाठी
शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या व करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

नामशक पोमलस आयुक्तालयाच्या कायाक्षेत्रात मठहलाींवरील लैंधगक अत्याचार, ववनयभींग व

सोन सोनसाखळी चोरी अशा प्रकारच्या गुन््याींना प्रनतबींधधत करण्यासाठी उपाययोजना
खालीलप्रमाणे आहे त :-

• गन्
ु ्याचा पररपण
ू ा व तातडीने तपास करून आरोपीववरूध्द तात्काळ ख्ले दाखल करण्याची
कायावाही करण्याकरीता स्वतींत्र मठहला पोलीस पथक स्थापन केलेले आहे .

• शाळा, महाववद्यालये इ. ठठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववणेबाबत सींबींधधत व्यवस्थापनास
स्थाननक पोलीस स््े शन माफात कळववण्यात आले आहे . तसेच पोलीस आयुक्तालय कायाक्षेत्रात
०४ ननभाया पथके नेमुन त्याींच्या मदतीने छे डछाड करणा-याींवर कारवाई करण्यात येत.े

• रे ल्वे स्थानके/एस्ी स््ॅ न्ड/मठहला मेळावे/आठवडे बाजार/बाजारपेठ/दे वळे /धाममाक प्रवचने इ.
ठठकाणी दाममनी पथक, ननभाया पथक मोबाईल, पोलीस स््े शन कडील सी आर मोबाईल व
पायी पेरोमलींग माफात गस्त घालण्यात येते.
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• आपत्कालीन प्रसींगी वपडीत मठहलाींना तात्काळ पोलीसाींची मदत ममळावी हा उद्देश साध्य
होण्याच्या दृष्ीने “प्रनतसाद ॲप” सुरू करण्यात आलेले असून प्रनतसाद ॲपचा वापर अधधक
प्रभावीपणे होणेकरीता जास्तीत जास्त प्रमसध्दी दे ण्यात येत आहे .

तसेच मठहलाींसाठी ्ोल फ्री

हे ल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे .
•

मुलीींच्या आश्रमशाळा/ बालसुधारगह
ृ े / शाळा/ वस्तीगह
ृ े इ. ठठकाणी सींबींधीत पोलीस

स््े शन माफात भे् दे ण्यात येत.े
•

सोनसाखळी चोरीचे गुन््याींना आळा घालण्याकररता प्रत्येक पोलीस स््े शनला ननयममत

नाकाबींदी केली जाते. त्यात वाहनाची तपासणी केली जाते व झोपडपट्टी चेर्कीं ग केली जाते.

तसेच गुन््यात अ्क होणारे आरोपी हे प्रत्येक आठवड्याचे शुक्रवारी सवा पोलीस अधधकारी व
गुन्हे शोध पथकाचे कमाचारी याींना बोलावून आरोपीची आदान प्रदान जस्कम राबवून आरोपी
दाखववले जातात. तसेच रे कॉडावरील गुन्हे गार ननयममत चेक केले जातात वरील कारवाई मळ
ु े
गन्
ु ्याींना आळा बसलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िरमाळा (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यामधील िामगार िल्याण
(२०)

िेंद्र बांद िरण्याच्या शासनाच्या धोरणाबाबत

१३९१०३ (१५-०७-२०१९).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जज.सोलापरू ) तालक्
ा सन २००८
ु यामध्ये महाराषर कामगार कल्याण मींडळातींगत
पासून कामगार कल्याण केंद्र सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, करमाळा तालुक्यातील सदर केंद्र बींद करण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व ववववध शासकीय योजनाींचा लाभ कामगार व
त्याींच्या वारसाींना ममळावा यासाठी सदर केंद्र सरु
ु ठे वण्याची मागणी कामगाराींनी शासनाकडे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त केंद्र सुरुच ठे वण्याच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती सकारात्मक भूममका
घेतली आहे व तद्नुर्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. सांजय िुटे (१३-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) सदर केंद्र सुरु ठे वण्याची मागणी कामगाराींनी शासनाकडे केलेली नाही. मींडळाच्या

प्रशासकीय खचाावर ननयींत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याने केंद्र ननहाय कामगार नोंदणी
सींख्येच्या अनुर्ींगाने आढावा घेण्याची कायावाही मींडळ स्तरावर सुरु आहे. तथावप, सदर केंद्र
बींद करण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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औरगाांबाद जजल््यात ३५ जणाांनी स्वातांत्रसैतनिाांचे बोगस प्रमाणपत्र
सादर िरून शासिीस नोिरी प्राप्त िेल्याबाबत
(२१)

१३९२२१ (१५-०७-२०१९).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल््यात ३५ जणाींनी स्वातींत्रसैननकाींचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय
नोकरी प्राप्त केली असल्याची माठहती ठदनाींक १० मे, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तद्नुसार शासनाने सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२)

स्वातींत्र्य

सैननक

बोगस

नामननदे शन

प्रकरणी

जजल्हाधधकारी,

औरीं गाबाद

याींच्या

अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या चौकशी कक्षाच्या चौकशी अींती सदर ४८ जणाींनी स्वातींत्र्य
सैननकाींचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी प्राप्त केली असल्याचे आढळले.
तसेच मा.उच्च न्यायालय याींनी न्यायालयीन याधचका क्रमाींक ८००९/२०१४ अनस
ु ार चक
ू ीचे
नामननदे शन होऊन शासकीय नोकरी ममळववलेले आरीं गाबाद जजल््याींतील ४८ बनाव् स्वातींत्र्य
सैननक पाल्याींची शासन सेवा समाप्त करण्यासींबींधी ठद.२५.०२.२०१९ रोजी आदे श ठदलेले आहे त,
ठद. २१.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी औरीं गाबाद याींना सदर व्यक्तीींना शासकीय
सेवेतन
ू त्वरीत काढून ्ाकण्याबाबत आदे श ठदलेले आहे त व सदर ४८ जणाींच्यावर शासनाची

फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासींबींधी जजल्हाधधकारी औरीं गाबाद याींना
कळववण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाभशि येथील सातपूर परीसरात स्वयांघोवषत गुांडािडून
(२२)

दहशत तनमााण िेली जात असल्याबाबत

१३९२६४ (१३-०७-२०१९).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामशक येथील सातपूर पररसरात रोले् सारख्या जुगाराचे केंद्र चालववणाऱ्या स्वयींघोवर्त

गुींडाने सवासामान्य नागररकाींमध्ये दहशत पसरववण्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशानास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशोकनगर पररसरात यापूवीही तीन-चार खुनाच्या घ्ना नक
ु त्याच घडल्या
असताींना पुन्हा एकदा या स्वयींघोवर्त गुींडाकडून दहशतीचे वातावरण ननमााण केले जात आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सींपूणा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले व तद्नुसार शासनाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) अशोकनगर पोलीस स््े शन हे ठठकाण सातपूर पो.स््े अींतगात येत.े या ठठकाणी तसेच
जानेवारी २०१९ ते आजपावेतो सातपुर पो.स््े हद्दीत एकही खुनाचा गुन्हा नोंद नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तळ
ु जापरू (जज.उस्मानाबाद) येथील तळ
ु जाभवानी दे वस्थानातील
मौल्यवान दाधगने व जुनी नाणी चोरी झाल्याबाबत

(२३)

१३९२९५ (१५-०७-२०१९).

(महाड) :

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले), श्री.भरतशेठ गोगावले

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषराची कुलस्वामीनी श्री. तुळजाभवानी दे वस्थानातील ऐनतहामसक दाधगन्याींची व जुनी

नाणी चोरी झाल्याची तक्रार मींठदराचे पज
ु ारी श्री.र्कशोर गींगणे आणण अधधवक्ता श्री.मशरीर्

कुलकणी याींनी जजल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींच्याकडे ठदनाींक ११ मे, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, शासनाला प्राथममक चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, या दाधगन्याींच्या चोरीप्रमाणेच श्री.तळ
ु जाभवानी दे वस्थानातील दानपे्ीच्या
मललावात झालेला कोट्यवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार आणण दे वस्थानची २६५ एकर जमीन परस्पर

हस्ताींतर करण्याप्रकरणी राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभागाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल शासनास
सादर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर चौकशी अहवालाचे ननषकर्ा काय आहे त, यात कोणाला दोर्ी ठरववण्यात
आलेले आहे व चौकशी अहवालानुसार दोर्ीींवर कोणती कायदे शीर कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने अप्पर जजल्हाधधकारी उस्मानाबाद, उप ववभागीय अधधकारी
तुळजापूर व उप जजल्हाधधकारी (सा.प्र.) याींची बत्रसदस्यीय सममती नेमण्यात आली आहे.
ठदनाींक ५/७/२०१९ रोजी अींनतम सन
ु ावणी घेण्यात आली असून या सममतीचा अहवाल प्रलींबबत
आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .
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(४) पोमलस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी ठदनाींक २२/३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये

श्री.तळ
ु जाभवानी दे वस्थानातील दानपे्ीच्या मललावातील घो्ाळयाच्या प्रकरणीचा अहवाल
शासनास सादर केला होता. शासनाच्या ठद.४/८/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदर प्रकरणी

फेरचौकशी करुन अहवाल सादर करणेबाबत ननदे श ठदले आहे त. तसेच, श्री तळ
ु जाभवानी

दे वीच्या नावे असेलेली सम
ु ारे १०५.६४ हे . जमीन सुमारे ७३ व्यक्तीींच्या नावे हस्ताींतरीत
करण्यात आली होती. यासींदभाात चौकशी अहवालातील सूचनेप्रमाणे सींबींधधताींवर गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िरमाळा (जज.सोलापुर) तालुक्यातील श्री आहदनाथ व श्री मिाई सहिारी
(२४)

साखर िारखानय ांनी िामगाराांचे दे यिे थकवर्ल्य ब बत

१३९८०१ (१५-०७-२०१९).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

करमाळा

(जज.सोलापुर)

तालुक्यातील

श्री.आठदनाथ

व

सन्माननीय िामगार

श्री.मकाई

सहकारी

साखर

कारखानय्ाांनी गत ३ वर्ाापासून कामगाराींचे पगार वारीं वार मागणी करुनही ठदले नसल्याने
बहुताींश कामगार साखर कारखाना प्रशासनाववरुध न्यायालयात गेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दरवर्ी कारखान्याकडून कामगाराींच्या पगारातन
ू फांडाच्या नावाखाली परस्पर

रक्कम कपात केली जाते परीं तू सदर रक्कम खात्यात वगीत केली जात नाही तसेच
सेवाननवत्ृ त ९० कामगाराींची अींनतम व पी.एफ दे यके ठदली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कारखान्यातील कामावर असताना मयत झालेल्या कामगाराींना १ ठदवसाचा
पगार ठदला जातो परीं तु कारखान्यातील कामावर असताना मयत झालेल्या २७ कामगाराींच्या
नातेवाईकास १ ठदवसाचा पगार कपात करुनही ठदला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त मागण्याच्या अनुर्ींगाने कामगाराींची आधथाक, मानमसक व शारीररक
वपळवणूक करत असल्याने आठदनाथ व मकाई सहकारी साखर कारखाना सींचालक मींडळावर
शासनाने कोणती कायदे शीर वा दीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) मे.आठदनाथ सहकारी साखर कारखाना मल.,

याींनी माहे

ऑक््ोबर, २०१७ पासून

कारखान्यातील कामगाराींचा प्रॉव्हीडीं् फींड भरलेला नाही. श्री.आठदनाथ

सहकारी साखर

कारखान्यातील ५८ कमाचारी सेवाननवत्ृ त झालेले असून सदर कमाचा-याींची रु.१.५४ को्ी
रकमेची अींनतम दे यके अदा करणे बाकी आहे . तसेच मे.मकाई सहकारी साखर कारखाना मल.,

याींनी कारखान्यातील कमाचा-याींचा माहे , फेब्रव
ु ारी, २०१८ पासून भववषय ननवााह ननधी भरलेला

नाही. या कारखान्यात मागील ३ वर्ाात एकूण ८ कमाचारी सेवाननवत्ृ त झालेले असन
ू
सेवाननवत्ृ त झालेल्या कमाचा-याींची अींनतम रक्कम कारखान्याकडून दे ण्यात आलेली नाही.
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(३) मे.आठदनाथ सहकारी साखर कारखाना मल., या कारखान्यात ७ कमाचारी मयत झाले
असन
ू त्याींच्या वारसास प्रत्येकी रु.१,००,०००/- (एक लाख) प्रमाणे
लाख) रुपये दे ण्यात आले आहे त.

एकूण ७,००,०००/- (सात

तर रु.१९ लाख अद्याप दे य आहे त.

मे.मकाई सहकारी

साखर कारखाना मल., या कारखान्यात एकूण ०५ कमाचारी मयत झाले असून त्यापैकी केवळ

एका कामगाराच्या कु्ुींबास मदतननधी दे ण्यात आला आहे व उवाररत ०४ कामगाराींचा
मदतननधी दे णे अद्याप बाकी आहे .

(४) मे.आठदनाथ सहकारी साखर कारखाना मल., आणण मे.मकाई सहकारी साखर कारखाना
मल., या दोन्ही साखर कारखान्याींमध्ये र्कमान वेतन अधधननयम १९४८, वेतन प्रदान
अधधननयम, १९३६, उपदान प्रदान अधधननयम, १९७२ इत्यादी कामगार कायद्याींतगात आढळून
आलेल्या त्रु्ीींबाबत पुढील कारवाई करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पांचवटी (नाभशि) येथील शरदचांद्र बाजार सभमती पररसरात वववाहहतेवर झाले ला अत्याचार
(२५)
रे ल्वे),

१३९८२९ (१३-०७-२०१९).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
(नाभशि पजश्चम) :

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव
श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्रीमती सीमाताई हहरे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींचव्ी (नामशक) येथील शरदचींद्र बाजार पररसरात २२ वर्ीय वववाठहत मठहलेचे
पोलीसाींच्या

समक्ष

बळजबरीने

ररक्षातून

अपहरण

होत

असताना,

पोलीसाींनी

आरोपीला

बोलावूनही अधधक चौकशी न करता आधथाक व्यवहार करुन सोडून ठदल्यामुळे ठदनाींक ३१ माचा,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास सदर मठहलेवर रात्रभर अज्ञात व्यक्तीींकडून सामठु हक लैंधगक
अत्याचार करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर घ्ना ही पोलीसाींच्या अक्षम्य
चुकीमुळे झाल्यामुळे सदर पोलीसाींवर व या प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली आहे
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) होय, ठदनाींक ३१/०३/२०१९ रोजी वपडीत मठहलेवर
लैंधगक अत्याचार करण्यात आला.
(२) व (३) र्फयाादी वपडीत मठहलेने ठदलेल्या तक्रारीवरून पींचव्ी पोलीस ठाणे, नामशक शहर
येथे गु.र.नीं. ३०३/२०१९ भादीं वव कलम ३६६, ३७६ (ड) सह अनुसुधचत जाती जमाती अत्याचार
प्रनतबींधक सुधारीत कायदा सन २०१५ चे कलम ३ (१) (W), ३ (२) (V A) अन्वये

वव.स. ५९२ (23)
आरोपीताींववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील दोन्ही आरोपीताींना
अ्क करण्यात आली असून सद्यजस्थतीत आरोपी क्र. १ ल मा.न्यायालयाच्या आदे शान्वये

जामीनावर असन
ू आरोपी क्र. २ हा सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे . सदर गन्
ु ्याचा पोलीस
तपास चालू आहे .

सदर प्रकरणामध्ये दोन पोलीस कमाचा-याींचा बेजबाबदारपणा ननषपन्न झाल्यामळ
ु े

अधधक चौकशी करून सींबींधधताींवर ननलींबनाची कायावाही करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
घाटिोपर येथील साईनाथ भशक्षण सांस्थेचे सांस्थापि याांनी
महहला भशक्षक्षिेस भशवीगाळ िेल्याबाबत
(२६)

१३९९२० (१३-०७-२०१९).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सातव्या वेतन आयोगातील थकीत रक्कम शाळे च्या इमारत बाींधकामास दे ण्यास मठहला
मशक्षकाींनी नकार दे ताच घा्कोपर येथील अनद
ु ाननत साईनाथ मशक्षण सींस्थेचे सींस्थापक

श्री.नामदे व घाडगे याींनी भर सभेतच अश्लील भार्ा वापरत मशवीगाळ केल्याचे माहे एवप्रल,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या सींस्थेतील मशक्षक्षका श्रीमती ववद्या चालक याींनी घा्कोपर पोलीस ठाण्यात

श्री.नामदे व घाडगे याींच्या ववरोधात ठदनाींक १० एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास तक्रार केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार

सींबींधधत सींस्था चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) र्फयाादी याींनी ठदनाींक ०९/०४/२०१९ रोजी ठदलेल्या र्फयाादीवरून गु.र.क् र. २१७/ १९
भादवव कलम ५०९ अन्वये तसेच अन्य सह मशक्षक्षका याींनी ठदनाींक १८/०४/२०१९ रोजी ठदलेल्या
र्फयाादीवरून ग.ु र.क्र.२३९/१९ भादवव कलम ३५४(अ) अन्वये सींस्थाचालक याींचेववरूध्द घा्कोपर

पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे त. दोन्ही गुन््यात आरोपीत सींस्थाचालक
याला अ्क करण्यात आलेली असुन सध्या आरोपी हा मा. न्यायालयाच्या आदे शान्वये
जामीनावर मुक्त आहे . सद्यजस्थतीत दोन्ही गुन््याींचा पोलीस तपास चालू आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५९२ (24)
चािण (ता.खेड, जज.पुणे) येथील रे िॉल्ड थमो प्रा.भल. या िांपनीने
(२७)

१३९९९२ (१५-०७-२०१९).

िामगाराांना बडतफा िेल्याबाबत

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाकण (ता.खेड, जज.पण
ु )े येथील सन १९९८ पासन
ू कायारत असलेल्या रे कॉल्ड थमो प्रा.मल.
या कींपनीने एकूण १२२ कामगार, ४८० कींत्रा्ी कामगार, ७० रे नी व १५० स््ाफ मेंबर इतके
कमाचारी कायारत असताना उत्पादनाची मागणी घ्त असल्याने कींपनी तोट्यात जात

असल्याचे कारण साींगून कायमस्वरूपी कामगाराींना तडकाफडकी बडतफा केल्याची घ्ना माहे
नोव्हें बर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान घडल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्पादनाला माके् मध्ये मागणी असूनही कींपनीने तोट्याचे खो्े कारण साींगून
उत्पादनाचे आउ् सोमसिंग करण्याचे धोरण अवलींबववल्यानेच कामगाराींना कामावरून काढून
्ाकल्याने कामगाराींनी अनेकदा मागणी करूनही कींपनी प्रशासनाने दखल न घेतल्याने न्याय
ममळण्यासाठी ठदनाींक १ मे, २०१९ रोजी पासून साखळी उपोर्ण सुरु केले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, अचानक नोकरी गेल्याने कामगाराींच्या कु्ुींबाची मोठी आधथाक अडचण तयार
झाल्याने कामगाराींना योग्य न्याय द्यावा अशी लेखी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक

११ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासम
े डे केली आहे ,
ु ारास मा.मुख्यमींत्री तसेच कामगार मींत्री याींचक
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींच्या

तसेच

कामगाराींच्या

मागणीच्या

अनर्
ु ींगाने

तडकाफडकी बडतफा करुन बेरोजगार केलेल्या कामगाराींना न्याय दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२६-०८-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे.

(३) होय हे खरे आहे.
(४) कामगाराींच्या मागणीच्या अनुर्ींगाने तडजोड घडवून आणण्याच्या दृष्ीने उपववभागीय

अधधकारी खेड, अपर कामगार आयुक्त, पण
ु े याींचे कायाालयात वेळोवेळी बैठका आयोजजत
करण्यात आल्या होत्या.

तसेच मा.मींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक ०८/०३/२०१९

रोजी बैठक घेण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासिीय िायाालयाच्या वेळाांमध्ये आणण िामिाजाच्या आठवड्यात बदल िरण्याबाबत
(२८)

१४००५८ (११-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई)

:

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. ५९२ (25)
(१) शासकीय कायाालयाच्या वेळाींमध्ये आणण कामकाजाच्या आठवड्यात बदल करण्याचा प्रश्न
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या बदलाचे स्वरुप काय आहे व त्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला व
तद्नुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१९) : (१) होय.
(२)

शासकीय

कायाालयाींसाठी

पाच

ठदवसाींचा

आठवडा

करण्याबाबत

तसेच

कायाालयीन

कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायींकाळी ६.१५ अशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर
करण्यात आलेला आहे. तथावप याबाबत अींनतम ननणाय झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पांचवटी ग्रामीण पोलीस मख्
ु यालयाजवळील (जज.नाभशि) पोलीस वसाहतीमध्ये असलेल्या
भारतीय स्टे ट बँिचे एटीएम यांत्राची अज्ञात चोरटयाांनी तोडफोड िेल्याबाबत

(२९)

१४०१०३ (१३-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नामशक जजल््यातील पींचव्ी ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाजवळील पोलीस वसाहतीमध्ये
असलेल्या भारतीय

स््े ् बँकचे ए्ीएम

कक्षात जाऊन

अज्ञात

चोरट्याींनी

सीसी्ीव्ही

कॅमेऱयासह ए्ीएम यींत्राची तोडफोड केल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी गुन्हा दाखल करून सींबध
ीं ीत चोरट्याींना अ्क करून त्याींच्यावर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) आडगाव पोलीस स््े शन मध्ये गुरनीं २८४/२०१९ भादीं ववक ३८०, ५११, ४२७ प्रमाणे
ठद.१०.०५.२०१९ रोजी गुन्हा दाखल आहे . अज्ञात आरोपीववरुद्ध गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे . सद्यजस्थतीत गुन्हा तपासावर आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) ग्रामीण व शहरी भागात उभ्या असलेल्या वाहनाांच्या िाचा
फोडून किां मती ऐवज चोरी होत असल्याबाबत
(३०)

१४०११२ (१३-०७-२०१९).

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

श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

वव.स. ५९२ (26)
(१) पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) ग्रामीण व शहरी ववशेर्त: खारघर पररसरात रस्त्यालगत
तसेच हॉ्े लबाहे र उभ्या असलेल्या वाहनाींच्या काचा फोडून र्कीं मती ऐवज चोरी होणाच्या
प्रकारात ठदवसेंठदवस वाढ होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वाहनाींमधील रोख रक्कम, लॅ पटॉप, र्कीं मती वस्तच्
ुीं या बॅगा तसेच महत्त्वाची
कागदपत्रे चोरी झाल्याच्या घ्नाींची नोंद खारघर पोलीस स््े शनमध्ये करण्यात आलेली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्कती वाहनाींच्या काचा फोडून चोरी झाल्याच्या घ्नाींची नोंद खारघर पोलीस
स््े शनमध्ये करण्यात आली आहे व र्कती चो-याींचा तपास करण्यात आलेला आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनवेल तालुक्यातील वाढत्या चोऱ्याींना
प्रनतबींधीत करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) पनवेल शहर, खारघर व तळोजा पोलीस
ठाणे येथे अनुक्रमे २, ८ व ३ गुन्हे दाखल झाले आहे त. पनवेल शहर येथील एक गुन्हा दाखल

झाला असून १ गुन््याचे एन. सी. फायनल मा.न्यायालयात पाठववण्यात आले आहे . पनवेल
ग्रामीण येथे अशा प्रकारचे गन्
ु हे दाखल नाहीत.

(४) पनवेल तालुक्यातील वाढत्या चोऱ्याींना प्रनतबींधधत करण्यासाठी सदर पररसरात ठदवसा रात्री
पोलीस गस्त करण्यात येत आहे .

तसेच वाहनाींमध्ये र्कीं मती साठहत्य व रोख रक्कम ठे वू नये

याबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाणगाव (जज.पालघर) येथील औदयोधगि प्रभशक्षण सांस्थामधील
अनुसूधचत जाती\जमातीतील ववदयार्थयाांच्या सांख्येबाबत
(३१)

१४०२९३ (११-०७-२०१९).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व उदयोजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाणगाव (जज.पालघर) येथील औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्था (आय.्ी.आय) या सींस्थेत
सध्या कोणकोणत्या ववर्यात, र्कती ववद्याथी मशक्षण घेत आहे त, त्यापैकी अनुसूधचत
जमातीचे र्कती व अनुसूधचत जातीचे र्कती आहे त,

(२) असल्यास, अनस
ु धू चत जाती व अनस
ु धू चत जमातीसाठी प्रत्येकी र्कती जागा राखन
ू
ठे वलेल्या होत्या, त्यापैकी र्कती भरल्या व र्कती ररकाम्या आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू प्रमाण पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५९२ (27)

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०८-२०१९) : (१) शासन ननणाय ठद.१४.०५.२०१५ मधील प्रवेश
ननयमावली नस
ु ार ऑगस्् २०१५

प्रवेश सत्रापासन
ू राज्यातील सवा शासकीय व खाजगी

औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थाींमधील मशल्प कारागीर प्रमशक्षण योजनेंतगात प्रवेशाची केंद्रीय

ऑनलाईन प्रवेश प्रर्क्रया राबववण्यात येत.े त्यानस
ु ारच औ.प्र.सींस्था, वाणगाींव या आठदवासी
उपयोजनेंतगात कायारत सींस्थेतील प्रवेश प्रर्क्रया राबववण्यात आलेली आहे . औ.प्र.सींस्था,

वाणगाींव या सींस्थेत सवा व्यवसायात १००% प्रवेश झालेले असून सध्या प्रमशक्षण घेत
असलेल्या प्रमशक्षण घेणाऱ्या प्रमशक्षणार्थयािंची सींख्या खालीलप्रमाणे
व्यवसायाचे नाींव

मींजरू व भरलेल्या

आहे :-

सद्यजस्थतीत प्ावरील प्रमशक्षणाथी

जागा

अनुसूधचत जमाती

अनुसूधचत जाती

इतर

सींधाता

४२

३०

१

२

सुतारकाम

२६

१७

०

५

नळकारागीर

२६

१६

१

४

याींबत्रक डडझेल

४२

३०

१

३

प्लाजस््क प्रोसेमसींग ऑपरे ्र

४२

३१

१

२

कॉम्प्यु्र ऑपरे ्र ॲण्ड

५२

३७

१

७

इीं्ेररअर डडझाईननींग ॲण्ड

२६

१५

०

७

सुईंग ्े क्नॉलॉजी

२१

१८

१

२

याींबत्रक मो्ारगाडी

४२

२६

०

११

तारतींत्री

४२

३३

१

२

वीजतींत्री

४२

३२

०

६

याींबत्रक प्रमशतन व

५२

३५

३

८

जोडारी

४२

३२

०

९

ममशननष्

३२

२२

२

५

ममशननष् ग्राईंडर

३२

१९

५

३

कातारी

६४

३१

२

२०

्ूल ॲण्ड डाय मेकर

४२

२६

१

७

इलेक्रॉननक्स मेकॅननक

२६

१५

२

८

मेकॅननक ममशन ्ूल

४२

२६

०

११

प्रोग्रॅममींग अमसस््ीं ्
डेकोरे शन

वातानक
ु ू लीकरण

में्ेनन्स

वव.स. ५९२ (28)
इन्फॉमेशन ॲण्ड

२६

१९

०

३

७६१

५१०

२२

१२५

कम्युननकेशन ्े क्नालॉजी
मसस््ीम में्ेनन्स
एकूण

(२) औ.प्र.सींस्था, वाणगाींव येथे अनस
ु धू चत जाती व अनस
ु धू चत जमातीींच्या राखीव जागाींचा
तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :मींजरू

अनस
ु धू चत िम्ाती

जागा

राखीव

अनस
ु धू चत जाती

भरलेल्या ररक्त

जागा

जागा

जागा

(७५%)
७६१

राखीव

इतर

भरलेल्या ररक्त

जागा

जागा

जागा

(३.२५%)

५७८

५१०

६८

२३

राखीव

भरलेल्या ररक्त

जागा

जागा

जागा

१२५

३५

(२१.७५%)
२२

१

१६०

इतर (अन.ु जाती व इतर -२५% मध्ये) गुणवत्तेनुसार प्रवेमशत उमेदवाराींचा समावेश

करण्यात आला आहे .

(३) ऑगस्् २०१५ पासन
ू महाराषरातील औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थाींमधील प्रवेश प्रर्क्रया
केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने राबववण्यात येते. सींस्थास्तरावर तसेच प्रादे मशक कायाालयाचे

स्तरावरुन समाजात सदर योजनेसींदभाात (मशल्प कारागीर प्रमशक्षण योजना) जागत
ृ ी करणेबाबत

कायाक्रम हाती घेतले जातात. अनुसूधचत जमातीच्या प्रमशक्षणार्थयािंना आठदवासी ववभागाकडून
ननवााहभत्ता

दे ण्यात

येतो.

तसेच

अनस
ु धू चत

जातीच्या

प्रमशक्षणार्थयािंना

समाजकल्याण

ववभागामाफात ववद्यावेतन/मशषयवत्ृ ती दे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्री क्षेत्र भशांगणापरू हे ततथाक्षेत्र (जज.अहमदनगर) सध्या
अवैध धांदयाचे िेंद्र बनल्याबाबत

(३२)

१४०४८७ (१३-०७-२०१९).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अहमदनगर जजल््यातील श्री क्षेत्र मशींगणापूर हे नतथाक्षेत्र सध्या अवैध धींद्याचे केंद्र

बनले आहे , स्थाननक पोलीस आणण अवैध धींदेचालक याींच्यातील सींबींधामळ
ु े येथे ऑनलाईन
म्का आणण बबींगो जुगार उघडपणे चालवला जातो आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार यास जबाबदार असणा-या अधधकारी व अवैध धींदे करणा-याींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५९२ (29)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१९) : (१) व (२) श्री क्षेत्र शननमशींगणापूर येथे कोणत्याही
प्रकारचा ऑनलाईन म्का व बबींगो जुगार हे अवैध धींदे चालु नाहीत. तथावप श्री क्षेत्र

शननमशींगणापरू येथे इतर म्का जग
ु ाराचे सींदभाात छापे ्ाकून खालील प्रमाणे कारवाई केलेली
आहे .

अ.नीं.

सन

दाखल केसेस

आरोपी अ्क

सींख्या

सींख्या

जप्त मद्द
ु ेमाल

(र्कीं मत रूपये)

१

२०१६

२०

४८

रू.१,३१,७५०

२

२०१७

१३

२१

रू.११,४८०

३

२०१८

१५

२४

रू.१६,७२५

४

२०१९ माहे मे अखेर

१२

२५

रू.१९,९६०

(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

लामिानी (ता.जज.धळ
ु े ) पररसरातील आहदवासी भभल्ल समाजाच्या नागरीिाांवर दारुबांदीच्या
नावाखाली खोटे गुन्हहे नोंदववण्यात येत असल्याबाबत

(३३)

१४०५०९ (१५-०७-२०१९).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लामकानी (ता.जज.धळ
ु े ) पररसरात वाळु तस्करी, जुगार, बनाव् दारु ववक्री इत्यादी अवैध
धींदे सुरु असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या

पररसरातील

आठदवासी

मभल्ल

समाजाच्या

नागरीकाींना

दारुबींदीच्या

नावाखाली वेठीस धरले जात असन
ू त्याींच्यावर खो्े गुन्हे नोंदववण्यात येत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
तद्नूसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
लामकानी ता.जज.धळ
ु े पररसरात अवैध धींदे करणारे इसमाींववरुध्द स्थाननक पोलीस

स््े शन व स्थाननक गन्
ु हे शाखेच्या पथकाकरवी वेळोवळी पररणामकारक कारवाई करण्यात
आली आहे. सन २०१७ पासुन ते माहे मे २०१९ पावेतो मुींबई दारुबींदी अधधननयम कायद्यान्वये

९ गुन्हे दाखल करून याप्रकरणी ५ आरोपीताींना अ्क करून ६३३२८/- रुपये र्क. चा अवैध
दारुचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच मब
ुीं ई जुगार कायद्यान्वये एकुण ७ गुन्हे

दाखल करून २०५३५०/- रुपये र्क. चा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असुन २२
आरोपीींववरुध्द कारवाई करण्यात आली आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

वव.स. ५९२ (30)
अशा प्रकारे दारुबींदीच्या नावाखाली आठदवासी मभल्ल समाजातील लोकाींवर कोणतेही
खो्े गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
बुलढाणा जजल््यासह राज्यात स्थलाांतररत झालेल्या मजुराांनाही मतदानाचा हक्ि भमळणेबाबत
(३४)

१४०५९९ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बल
ु ढाणा जजल््यासह राज्यात सध्या दषु काळी पररजस्थती पाहता मजूर वगा अस्थाई
स्वरूपात कामासाठी अन्यत्र स्थानाींतररत झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींचे बुलढाणा जजल््यातील प्रमाण सुमारे २० ्क्के आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

त्यामळ
ु े

शासनाने

आगामी

ननवडणुकात

स्थलाींतररत

झालेले

मतदार

मतदानापासून त्याींच्या हक्कापासन
ू वींधचत राहू नयेत यासाठी शासनाने त्याींचे सवेक्षण करून
शासकीय खचााने मतदानाचे कताव्य बजावण्यासाठी त्याींना आणण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) स्थलाींतररत मतदाराींना शासकीय खचााने मतदानासाठी आणणेबाबत कोणतीही तरतूद नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ठाण्यातील धमाादाय आयुक्तालयािडे नोंद असलेल्या सांस्थाांनी
(३५)

ताळे बांद अहवाल सादर न िेल्याबाबत

१४०९४५ (१५-०७-२०१९).

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील धमाादाय आयुक्तालयाकडे नोंद असलेल्या सींस्थाींनी ताळे बींद अहवाल,
बदल अजा व अन्य कागदपत्राींची पूतत
ा ा केल्याचा अहवाल धमाादाय आयुक्ताींकडे सादर केला
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धमाादाय आयुक्ताींकडे नोंद असलेल्या अशा र्कती सींस्थाींनी अहवाल सादर
केलेला नाही,

(३) अहवाल सादर न केलेल्या सींस्थाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५९२ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) ठाणे कायाालयात सद्यजस्थतीत ५३,२५९ एवढ्या नोंदणीकृत सींस्था आहे त. मागील ५ वर्ाात
९६९८ सींस्थाींनी ठहशोब पत्रके व बदल अजा ठाणे कायाालयात दाखल केलेले नाही.

(३) अहवाल सादर न केलेल्या ९६९८ न्यासाींची नोंदणी महाराषर सावाजननक ववश्वस्त व्यवस्था
अधधननयम, १९५० चे कलम २२ (३) A नस
ु ार नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मालेगाांव (जज.नाभशि) येथील हुतात्मा स्मारिावर स्वातांत्र्य सैतनिाांची नावे िोरण्याबाबत
(३६)

१४०९६४ (१५-०७-२०१९).

श्री.आभसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालेगाींव (जज.नामशक) येथील ७ स्वातींत्र्य सैननकाींना इींग्रज सरकारने फाशीची मशक्षा
ठोठावली होती त्यापैकी २ जणाींचा कैदे त मत्ृ यु झाला तर ५ जणाींना फाशीची मशक्षा झाली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या स्वातींत्र्य सैननकाींची नावे येथील हुतात्मा स्मारकावर कोरण्याबाबत
मा.स्थाननक आमदाराींनी वारीं वार मागणी करुनही दल
ा करण्यात आले आहे , त्यामुळे येथील
ु क्ष
जनतेत असींतोर् व्यक्त होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मालेगाींव येथील हुतात्मा स्मारकावर सदरहु स्वातींत्र्य सैननकाींची नावे लवकरात
लवकर कोरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) मालेगाव शहरात हुतात्मा स्मारकावर नावे करण्यावरून ठहींद-ू मस्
ु लीम समाजात तेढ ननमााण
होऊ नये याकरता सदर प्रकरणी पररजस्थती जैसे थे ठे वावी असा शासन स्तरावर ननणाय
घेण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील असांघटीत िामगाराांची नोंदणी िरणेबाबत
(३७)

१४०९९२ (१५-०७-२०१९).

श्री.आभसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यशासनाच्या कामगार ववभागामाफात राज्यातील असींघ्ीत कामगाराींसाठी मींडळाची
ननममाती केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या कामगार ववभागामाफात राज्यातील असींघठ्त कामगाराींसाठी
शासन अधधसच
ु ना, ठदनाींक ३ एवप्रल, २०१८ अन्वये महाराषर राज्य सामाजजक सरु क्षा मींडळ
स्थापन करण्यात आले आहे

(३) असल्यास, शासन या असींघ्ीत कामगाराींची नोंदणी केव्हा करणार आहे ,
(४) असल्यास, कामगाराींची नोंदणी करण्याबाबत अद्यापपयिंत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (१३-०८-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) असींघ्ीत कामगाराींची नोंदणी करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
कामगार सवु वधा केंद्राींसाठी ननधी प्राप्त करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पण
ु े शहरातील धमादायी रूग्णालये गरीब रूग्णाांना १० टक्िे राखीव खाटा
योजनेखाली िुठलीही सवलत दे त नसल्याबाबत

(३८)

१४११४४ (११-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील ४५३ धमादाय रुग्णालयाींनी सन २०१८ मध्ये १९१ को्ी रूपये गरीब रूग्णासाठी
खचा केले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सन

२०१८

मध्येच

राज्यातील

धमादायी

रूग्णालयाींनी

गरीब

रुग्णाींवर

त्याींच्याकडील अनतररक्त ६६ को्ी रूपये खचा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पुणे शहरातील धमाादाय रूग्णालयाींनी ४० को्ी रूपये सन २०१८ मध्ये तोट्यात
असल्याचे दाखववले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुणे शहरातील रूबी हॉल जक्लननक, जाहाींधगर हॉजस्प्ल, मींगेशकर हॉजस्प्ल,

सींचेती हॉजस्प्ल, पुणा हॉजस्प्ल ही रूग्णालये गरीब रूग्णाींना १० ्क्के राखीव खा्ा
योजनेखाली ठदनाींक १ एवप्रल २०१९ पासन
ु रूग्णालय तोट्यात असल्याचे कारण दाखवन
ु
कुठलीही सवलत दे त नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून पुढे कोणती योग्य ती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०१९) : (१) नाही.
राज्यात ४५३ धमाादाय रुग्णालये नसून ४३० धमाादाय रुग्णालये आहे त. सदर ४३०

धमाादाय

रुग्णालयाींनी

सन

२०१८

अखेर,

ननधान

व

दब
ा
ु ल

घ्काींतील

रुग्णाींवर

रु.२,५८,५५,७३,४८०/- (रु.दोनशे अठ्ठावन्न को्ी पींच्चावन लाख त्र्याहत्तर हजार चारशे ऐींशी
फक्त) इतका खचा ननधान रुग्ण ननधी मधून केलेला आहे.
(२) होय.

सन २०१८ या वर्ी ननधान व दब
ा
घ्काींतील रुग्णाींकररता ननधान रुग्ण ननधी
ु ल

खात्यामध्ये एकूण रु. १९१,६०,२५,६२२/- (रु. एकशे एक्क्यानव को्ी साठ लाख पींचवीस हजार

सहाशे बावीस फक्त) इतकी रक्कम जमा करण्यात आली होती. सदर ननधीतन
ू राज्यातील

धमाादाय रुग्णालयाींनी ननधान व दब
ा
घ्काींतील रुग्णाींवर रु.२५८,५५,७३,४८०/- (रु.दोनशे
ु ल
अठ्ठावन्न को्ी पींच्चावन लाख त्र्याहत्तर

हजार चारशे ऐींशी फक्त) इतका खचा केलेला आहे .

सबब, ननधान रुग्ण ननधी खात्यामध्ये जमा रु.१९१,६०,२५,६२२/- पेक्षा रु.६६,९५,४७,८५८/(रु.सहासषठ को्ी पींच्याण्णव लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे अठ्ठावन्न फक्त) इतकी रक्कम
अनतररक्त खचा करण्यात आलेली आहे .
(३) नाही.
पुणे जजल्हय्ातील एकूण ५७ धमाादाय रुग्णालयाींकडून माहे जानेवारी २०१८ ते डडसेंबर

२०१८ या कालावधीत ननधान रुग्ण ननधी खात्यामध्ये एकूण रु.४९,५१,९५,७६४/- (रुपये
एकोणपन्नास को्ी एक्कावन्न लाख पींच्च्याण्णव हजार सातशे चौसषठ फक्त) जमा करण्यात

आले. त्यापैकी, ननधान व दब
ा घ्काींतील रुग्णाींवर रु.५६,८०,१०,८४४/- (रुपये छप्पन्न को्ी
ु ल
ऐींशी लाख दहा हजार आठशे चौरे चाळीस फक्त) इतकी रक्कम खचा करण्यात आलेली आहे .

सबब, ननधान रुग्ण ननधी खात्यामध्ये जमा रकमेपेक्षा रु.७,२८,१५,०८०/- (रुपये सात को्ी
अठ्ठावीस लाख पींधरा हजार ऐींशी फक्त) इतकी रक्कम अनतररक्त खचा करण्यात आलेली
असल्याने पुणे जजल्हयातील ननधान रुग्ण ननधी खाते रु.७,२८,१५,०८०/- इतक्या रक्कमेने
वजाव्ीत असल्याचे ठदसुन येत.े
(४) नाही.

पण
ु े जजल्हय्ातील ५७ धमाादाय रुग्णालये यासींदभाातील मा.उच्च न्यायालयाच्या

योजनेतील तरतुदीींनुसार ननधान व दब
ा घ्काींतील रुग्णाींसाठी एकूण खा्ाींच्या प्रत्येकी १०
ु ल
्क्के खा्ा राखीव ठे वत असून, सदर रुग्णाींवर ननधान रुग्ण ननधी खात्यातुन उपचार केले

जातात. जर एखादया पात्र रुग्णावर धमाादाय रुग्णालयाींनी योजनेतील तरतुदीनुसार उपचार
करण्यास नकार ठदल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सदर तक्रार अजा योजनेनस
ु ार गिीत दे खरे ख
सममतीसमोर कायावाहीसाठी ठे वण्यात येऊन त्यावर उधचत ननणाय घेण्यात येतेा, असे धमाादाय
आयुक्त, महाराषर याींनी कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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पांढरपूर (जज.सोलापुर) येथील श्री ववठ्ठल मांहदराच्या छतावरील बाांधिामामुळे
मांहदराच्या वास्तूला धोिा तनमााण झाल्याबाबत

(३९)

१४१३५६ (११-०७-२०१९).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरु ) येथील श्री ववठ्ठल मींठदराच्या छतावर ्ाकण्यात आलेला स्लॅ ब आणण
अनेक ठठकाणी केलेल्या अस्ताव्यस्त बाींधकामामळ
ु े मींठदराच्या छतावर भार येऊ लागल्याने
मूळ मींठदराच्या वास्तूला धोका ननमााण झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१९ च्या शेव्च्या
आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींपूणा मींठदराचे ’’स्रक्चरल ऑडड्’’ करण्यात आले आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींठदराच्या छतावर स्लॅ ब ्ाकण्यात आला होता. तथावप, स्ट्रक्चरल
ऑडी्मध्ये ठदलेल्या अहवालानस
ु ार सप््ें बर २०१५ मध्ये स्लॅ ब काढण्यात आले.

(२) मींठदराचे “स्ट्रक्चरल ऑडड्” मध्ये कॉलम आणण बीम्स ् मध्ये धचरा पडलेल्या आहे त.

छतावरुन पाणी णझरपत असल्याचे नमूद करुन मींठदराला धोका ननमााण होवू शकतो असे नमूद
करण्यात आले आहे .

मींठदराच्या सींवधानासाठी राज्य परु ातत्व ववभागाने ठदलेल्या ननदे शानस
ु ार व त्याींनी

सूचववलेल्या आर्का्े क्् कडून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे . तद्नींतर आर्का्े क्् व
पुरातत्व ववभाग याींच्या मागादशाना खाली सींवधानाची कायावाही सुरु करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िफ परे ड (मुांबई) पररसरात गुांगीचे औषध दे ऊन वववाहहतेवर केलेल अत्याचार
(४०)

१४१४९० (१५-०७-२०१९).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कफ परे ड (मुींबई) पररसरातील पायधुनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका वववाठहत मठहलेला

गुींगीचे और्ध दे ऊन श्री.रीं जीत चौधरी या आरोपीने अत्याचार केला असून त्याचे फो्ो व
धचबत्रकरण करुन वपडीत मठहलेकडून रुपये १ लाख ८० हजाराची खींडणी घेतल्याची बाब ठदनाींक
८ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आरोपी वपडीत मठहलेल्ा नतच्यावर झालेल्या लैंधगक अत्य्ाच्ार्ाचे फोटो व
धचबत्रकरण सोशल ममडडयावर ्ाकून दे ण्याची भिती द्ाखवून गत २ वर््ाशप्ासून वपडीतीचे लैंगगक
र्ोर्ण व व्ारांव्ार पैर््ाच
ां ी म्ागणी करीत आहे , हे ही खरे आहे क्ाय,

वव.स. ५९२ (35)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
चौकशीच्या अनुर्ींगाने अत्याचार, धमकी व खींडणी यासारखे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हे गार श्री.रीं जीत
चौधरी व श्रीमती ऊममाला चौधरी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) र्फयाादीने ठदलेल्या तक्रारीवरून पायधुनी

पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गु.र.नीं. ८०/१९, कलम ३७६, ३२८, ५०६, ३४ भा.दीं .वव. सह कलम ६६

(ई) माठहती तींत्रज्ञान कायदा अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू यातील आरोपी क्र. १
यास अ्क करण्यात आली. सद्यजस्थतीत सदर गुन््याचा पोलीस तपास चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील आधथािदृष्ट्टया दब
ा ववदयार्थयाांना खाजगी औदयोगीि प्रभशक्षण सांस्थेमध्ये
ु ल
(४१)

(आयटीआय) शूल्ि परतावा दे ण्याबाबत

१४१७०४ (१५-०७-२०१९).

श्री.जयांत

पाटील

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजजत पवार (बारामती),

(इस्लामपूर),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.शभशिाांत

भशांदे

(िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सरु े श लाड (िजात),

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.बबनराव भशांदे (माढा), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर
(चांदगड), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :

सन्माननीय िौशल्य वविास

व उदयोजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आधथाकदृषट्या दब
ा
ववद्यार्थयािंना खाजगी औद्योगीक प्रमशक्षण सींस्था
ु ल
(आय्ीआय) मध्ये शल्
ु क परतावा दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधधन आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यावर ननणाय घेण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, केव्हा ननणाय घेतला व सदर ननणायाचे स्वरुप काय आहे, तद्नुसार शासनाने
शल्
ू क परतावा दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थाींमधील पीपीपी योजनेंतगात उपलब्ध जागाींवर तसेच
खाजगी औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थाींमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या सामाजजक
व शैक्षणणकदृषट्या मागास व खुल्या प्रवगाातील (आधथाकदृषट्या दब
ा घ्क) ववद्यार्थयााकररता
ु ल
“व्यवसाय

प्रमशक्षण

शुल्क

प्रनतपूती”

योजनेस

ठद.२९.०५.२०१९ रोजी ननगाममत करण्यात आला आहे .

मान्यता

दे ण्याबाबतचा शासन

ननणाय
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तसेच अनुसूधचत जाती व अनुसुधचत जमाती या प्रवगाातील ववद्यार्थयािंना व्यवसाय

प्रमशक्षण शुल्क प्रनतपुती योजना लागु करण्याबातचे आदे श सामाजजक न्याय व ववशेर् सहाय्य
ववभागाने ठदनाींक ०१/०८/२०१९ व आठदवासी ववकास ववभागाने ठदनाींक २९/०७/२०१९ रोजी
शासन ननणाय ननगाममत केलेला आहे . ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती, ववशेर् मागास प्रवगा,

इतर मागासवगा या सामाजजक प्रवगाातील प्रमशक्षणार्थयािंना व्यवसाय प्रमशक्षण प्रनतपुती
दे ण्याबाबतचा शासन ननणाय ववमक्
ु त जाती व भ्क्या जमाती, इतर मागासवगा, ववशेर् मागास
प्रवगा याींचे कल्याण ववभाग या ववभागाींमाफात ननगाममत करावयाची कायावाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्रीक्षेत्र पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मांहदर सभमतीिडील प्रलांबबत िामाांबाबत
(४२)

१४२००६ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीक्षेत्र पींढरपूर (जज.सोलापरू ) येथील श्री.ववठ्ठल रूजक्मणी मींठदर येथील भाववकाींना

ऑनलाईन दशानासाठी १०० रूपये शुल्क आकारण्याचा ननणाय मींठदर सममतीने घेतला असल्याचे
ठदनाींक १३ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तसेच ऑनलाईन दशान व्यवस्था, ्ोकन पध्दत व दशानासाठी उभारण्यात
येणाऱ्या उड्डाण पल
ु ाचे काम अद्यापही प्रलींबबत असल्याचेही ननदशानास येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, मींठदर सममतीच्या कायाकारी अधधकारी पदावर स्वतींत्र अधधकाऱ्याची ननयुक्तीही

प्रलींबबत असून प्राींत अधधकारी याींच्याकडे सदर पदाचा अनतररक्त पदभार ठदला असल्याचेही
ननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, श्रीक्षेत्र पींढरपूर येथील मींठदर सममती प्रशासनाकडे प्रलींबबत असलेली कामे पुणा
होणेसाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०८-२०१९) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे.
श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींठदरे सममती याींच्या ठदनाींक १२/१/२०१९ रोजीच्या सभेत ऑन लाईन
दशान बुकीींगला सहा मठहने प्रयोधगक तत्वावर प्रती भाववक रुपये १०० प्रमाणे दे णगी

आकारण्याचे ठरले होते. तथावप, सममतीच्या ठदनाींक ११/०२/२०१९ रोजीच्या सभेत सदर
ननणायाची अींमलबजावणी न करण्याचा ननणाय घेण्यात आला.
(२) होय, हे ही अींशत:

खरे आहे .

मोफत दशान व्यवस्था पूवी प्रमाणे सुरु आहे . तसेच दशानराींग व उड्डाण पुलाचे बाींधकाम

यासाठी ववठहत प्रर्क्रया राबवून आर्ाढी यात्रा २०१९ नींतर सुरु करण्याचे सममतीने ननयोजजत
केले आहे.

(३) होय, हे खरे आहे .
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(४) श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींठदरे सममतीच्या कायाकारी अधधकारी या पदावर स्वतींत्र अधधकाऱ्याची
ननयुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
माांडवा (ता.अभलबाग, जज.रायगड) बांदरातून िाढण्यात आलेल्या गाळाबाबत
(४३)

१४२०१६ (१५-०७-२०१९).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अभलबाग) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माींडवा (ता.अमलबाग, जज.रायगड) बींदरातून माींडवा ते मुींबई अशी रोरो सेवा वर्ाभरासाठी
सरू
ु करण्यात येणार होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माींडवा येथील बींदरात गाळ साचल्यामळ
ु े ही सेवा सुरू करण्यात आली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, माींडवा बींदरातील गाळ काढण्यासाठी ननववदा मागवन
ू हा गाळ काढण्यात आला,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गाळ काढूनही रोरो सेवा सरू
ु झाली नसल्याने गाळ काढणाऱ्या कींपनीने र्कती
गाळ काढला तसेच रोरो सेवा सरू
ु न झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून सींबींधीत दोर्ीींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०७-२०१९) : (१) होय.
(२) ते (५) नवीन भाऊचा धक्का ते माींडवा या जलमागाावर रो-रो फेरीबो् सेवा चालववण्यासाठी
ऑपरे ्रची

ननवड करण्यासाठी राबववण्यात आलेल्या ननववदा

प्रर्क्रये सींदभाात महाराषर

मेरी्ाईम बोडााववरुध्द, मा.उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. सदर दाव्याच्या
अनर्
ु ींगाने मा.न्यायालयाने ठदनाींक ३१.८.२०१८ रोजी “जैसे थे” पररजस्थती ठे वण्याचे आदे श
ठदल्याने ऑपरे ्रची ननवड करणे शक्य झाले नाही. त्यामळ
ु े , ही सेवा सुरु करता आली नाही.

आता, मा.उच्च न्यायालयाने ठद. ३०.५.२०१९ रोजी सदरचा दावा रद्द करुन ननकाली

काढला असन
ू त्याबाबतचे आदे श ठदनाींक १५.६.२०१९ रोजी पाररत केले आहे त.
___________

अिोट फैल पररसरातील (जज.अिोला) िामगार िल्याण िेंद्र बांद िरण्यात येत असल्याबाबत
(४४)

१४२०५१ (१५-०७-२०१९).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) स्थाननक अको् फैल पररसरातील (जज.अकोला) कामगार कल्याण केंद्र बींद करण्यात येऊ
नये असे ननवेदन नागररकाींनी मा.जजल्हाधधकारी याींना दे ऊन सद्ध
ु ा सदर केंद्र बींद करण्याचा
आदे श माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान दे ण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५९२ (38)
(२) असल्यास, जजल्हाधधकारी अकोला याींना दे ण्यात आलेल्या ननवेदनावर शेकडो नागररकाींच्या
स्वाक्षऱ्या असन
ू सुद्धा केंद्र बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर केंद्र पव
ा त सरु
ू व
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. सांजय िुटे (२७-०८-२०१९) : (१) स्थाननक अको् फैल पररसरातील (जज.अकोला) कामगार
कल्याण केंद्र बींद करण्यात येऊ नये, असे ननवेदन मा. जजल्हाधधकारी याींना प्राप्त झाले आहे .
मात्र केंद्र बींद करण्याचा आदे श दे ण्यात आलेला नाही.
(२) व (३) मींडळाच्या प्रशासकीय खचाावर ननयींत्रण आणण्याची आवश्यकता असल्याने केंद्र
ननहाय कामगार नोंदणी सींख्येच्या अनुर्ींगाने आढावा घेण्याची कायावाही मींडळ स्तरावर सुरु
आहे . तथावप, सदर केंद्रे बींद करण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नेरवपांगळाई (ता.मोशी, जज.अमरावती) येथे िायमस्वरुपी पोलीस चौिी दे ण्याबाबत
(४५)

१४२०७७ (१५-०७-२०१९).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अभमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अभमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), डॉ.सांतोष
ु

टारफे (िळमनुरी), श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नेरवपींगळाई (ता.मोशी, जज.अमरावती) येथील लोकसींख्या ववचारात घेवुन या ठठकाणी

कायमस्वरुपी पोलीस चौकी दे ण्याबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हा पोलीस
अधधक्षक, अमरावती याींना ठदनाींक ५ नोव्हें बर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ठदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु गावास कायमस्वरुपी पोलीस चौकी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
असणे

नवीन पोलीस चौकी ननमााण करण्यासाठी मागील तीन वर्ाातील गुन्हयाींची सरासरी २५
आवश्यक

आहे.

पोलीस

अधीक्षक,

अमरावती

याींच्या

अहवालानस
ु ार

प्रस्ताववत

नेरवपींगळाई पोलीस चौकीच्या हद्दीतील सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१८ या मागील तीन
वर्ाातील गुन्हयाींची सरासरी १८ आहे . सबब नेरवपींगळाई येथे पोलीस चौकी दे य होत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५९२ (39)
हहांजवडी (जज.पुणे) येथील िॉजग्नझांट टे क्नॉलॉजी सोल्यश
ु न्हस या िांपनीतील
एिा अभभयांत्याने वररष्ट्ठाांच्या छळास िांटाळून िेलेली आत्महत्या

(४६)

१४२१२० (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठहींजवडी (जज.पण
ु े) येथील कॉजग्नझीं् ्े क्नॉलॉजी सोल्यश
ु न्स या कींपनीतील माठहती
तींत्रज्ञान (आय्ी) अमभयींता चेतन वसींतराव जायले याींनी वररषठाींच्या छळास कीं्ाळून माहे
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न
झाले व तद्नस
ु ार सदर प्रकरणातील दोर्ी आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) होय हे खरे आहे . ठहींजवडी (जज.पुणे) येथील
कॉजग्नझीं् ्े क्नॉलॉजी सोल्यश
ु न्स या कींपनीतील माठहती तींत्रज्ञान (आय्ी) अमभयींता चेतन
वसींतराव जायले याींनी वररषठाींच्या मानमसक त्रासाला कीं्ाळून ठदनाींक १०.०४.२०१९ रोजी

आत्महत्या केली. मयताने मरणापूवी मलठहलेल्या धचठ्ठीच्या अनुर्ग
ीं ाने व र्फयााठदने ठदलेल्या
तक्रारीनस
ु ार दोन आरोपीींववरुध्द चतु:श्रुींगी पोलीस स््े शन, पुणे शहर येथे रजज.नीं.३९४/२०१९

भा.दीं .वव.सीं. कलम ३०६, ३४ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला. सदर गन्
ु ्यात एका

आरोपीला मा.न्यायालयाने अ्कपव
ु ा जाममनावर मुक्त केले असून दस
ु रा आरोपी अद्यापपयिंत
ममळून न आल्याने त्यास अद्यापपयात अ्क करण्यात आली नाही.
अधधक तपास चालू आहे .

सदर दाखल गुन््याचा

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे जजल््यातील पुरांदर येथे आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ उभारण्यास ववलांब होत असल्याबाबत
(४७)

१४२३९३ (१५-०७-२०१९).

श्रीमती माधुरी भमसाळ (पवाती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पुणे जजल््यातील पुरींदर येथे आींतरराषरीय ववमानतळ उभारण्याची घोर्णा करून जवळपास
अडीच वर्े झ्ाल्यानींतरही ववमानतळ उभारणीबाबत कोणतीही कायावाही झालेली नाही, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, ववमानतळाच्या उभारणीकरीता शासनाने अद्यापपयिंत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५९२ (40)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०८-२०१९) : (१) नाही. हे खरे नाही.
(२) प्रस्ताववत पुरींदर, जज.पुणे ववमानतळाच्या उभारणीसाठी स्थळ ननजश्चती करण्यात आली
आहे . सदर जागेचे OLS सवेक्षण पण
ू ा झालेले आहे व त्यास भारतीय ववमानपत्तन
प्राधधकरणाने मींजुरी ठदली असन
ू या जागेस केंद्र शासनाच्या ववमानन मींत्रालयाच्या सुकाणू
सममतीने साई् जक्लअरन्स ठदलेला आहे. तसेच, सदर प्रस्ताववत ववमानतळास केंद्र शासनाच्या

सींरक्षण मींत्रालयाचा नाहरकत परवाना प्राप्त झाला आहे . याखेरीज, प्रस्ताववत ववमानतळासाठी
पयाावरण नाहरकत व तत्सम परवानग्या प्राप्त करण्याची कायावाही सुरु आहे .
नवीन

ववमानतळाच्या

पठहल्या

्प्प्याच्या

कामासाठी

मसडको,

एमआयडीसी,

एमएडीसी, पीएमआरडीए याींची सींयुक्त भागीदारी कींपनी स्थापन करण्यास शासन मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मूळडोंगरी ताांडा (ता.नाांदगाांव, जज.नाभशि) येथील रतन पुना चव्हाण याांनी िेलेली आत्महत्या
(४८)

१४२८८७ (१५-०७-२०१९).

श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अभमन पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मळ
ू डोंगरी ताींडा (ता.नाींदगाींव, जज.नामशक) येथील रतन पन
ु ा चव्हाण याींनी ऊसतोड

ठे केदाराच्या मानमसक व शारीररक त्रासाला कीं्ाळून आत्महत्या केल्याची घ्ना माहे एवप्रल,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार या प्रकरणी दोर्ी आढळून येणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . सदर प्रकरणी नाींदगाींव
पोलीस स््े शन येथे अ.म.ु नीं.३१/२०१९ मस.आर.पी.सी. १७४ अन्वये दाखल करण्यात आला आहे .

सदर मत्ृ यच
ू े चौकशीअींती मयत रतन पन
ु ा चव्हाण याींनी आरोपी याींच्याकडून उसतोडी
कामासाठी रुपये ९,८०,०००/- ची उचल घेतली होती. सदर पैशाची परतफेड करण्यासाठी आरोपी
त्याींच्याकडे वारीं वार तगादा लावत असे. तसेच त्याींचा अपमान होईल या उद्देशाने त्याींचा
मानमसक छळ करुन मयतास आत्महत्या करण्यास भाग पाडले असल्याचे ननषपन्न झाले.
त्यामुळे आरोपीववरुध्द नाींदगाींव पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.१३३/२०१९ भा.दीं .वव.क. ३०६, ३४
प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गन्
ु ्यातील आरोपी फरार असन
ू त्यास अ्क
करणेवर गुन्हा तपासावर प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५९२ (41)
मुांबई कक्रिेट असोभसएशनिडे मुांबई पोलीसाांची रुपये २१.३४ िोटी रक्िम थकित असल्याबाबत
(४९)

१४३०७९ (१२-०७-२०१९).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबईत गत ७ वर्ािंपासुन झालेल्या ववववध र्क्रके् सामन्यातील पोलीस बींदोबस्तापो्ीचे

एकुण रुपये २१ को्ी ३४ लाख रक्कमेचे शल्
ु क मींब
ु ई र्क्रके् असोमसएशनने (एमसीए) अजन
ु ही
भरलेले नसल्याचे पुन्हा एकदा माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नुकत्याच सींपलेल्या आयपीएल र्क्रके् सामन्याींना पुरववण्यात आलेल्या
बींदोबस्ताचे दर शासनाकडून अद्याप ननजश्चत केले नसल्याचे माठहती अधधकारातून ननदशानास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधधताींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०८-२०१९) : (१)

मींब
ु ईत गत ७ वर्ािंपासन
ु झालेल्या ववववध र्क्रके्

सामन्यातील पोलीस बींदोबस्तापो्ी मुींबई र्क्रके् असोमसएशनकडून येणे असलेली मूळ रक्कम

रुपये १४,८२,७४,१७७/- व त्यावरील जून, २०१९ पयंतचे महाराषर पोलीस ननयमावली १९९९
मधील तरतूदीनस
ु ार ९.५ % प्रमाणे चक्रवाढ पध्दतीने व्याज आकारुन रुपये २०,७७,१२,२०८/एवढी रक्कम येणे बाकी आहे .

सदरची रक्कम त्वरीत भरणा करण्यासींदभाात पोलीस आयक्
ु त,

बह
ृ न्मुींबई या कायाालयाकडून अध्यक्ष, मुींबई र्क्रके् असोमसएशन याींना पत्रान्वये कळववण्यात
आले आहे.

(२) व (३) होय. सदर पोलीस बींदोबस्ताचे दर हे ठदनाींक ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या
कालावधीचेच असल्याचे आदे श गह
ृ ववभाग शासन ननणाय ठदनाींक १२.११.२०१८ अन्वये
ननगाममत करण्यात आलेले आहे . त्यापढ
ु ील ठोक रक्कमचे दर ननजश्चत करण्याबाबतचे आदे श
ननगाममत होणेसाठी शासन स्तरावर कायावाही चालू आहे.
(४) प्रश ्न उद््ावत नाही.

___________

अमरावती जजल््यातील बेलोरा ववमानतळाचे धावपटृटीच्या ववस्तारीिरण व अनूषांधगि वविास
िामाांिररता तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(५०)

१४३२९७ (१५-०७-२०१९).

डॉ.सुतनल दे शमख
ु (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अमरावती जजल््यातील बेलोरा ववमानतळाचे धावप्ृ्ीच्या ववस्तारीकरण व अनूर्ींधगक

ववकास कामाींकररता महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनी मयाा.याींनी आधथाक वर्ा सन २०१९-२०
कररता ६० को्ी रूपयाींचे मागणी सामान्य प्रशासन ववभागाच्या माध्यमातन
ू नोंदववलेली असन
ू

वव.स. ५९२ (42)
ते उपलब्ध करून दे ण्याबाबत मा.मींत्री ववत्त व ननयोजन याींना ठदनाींक २० मे, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास लोकप्रनतननधीींनी पत्रान्वये मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, बेलोरा ववमानतळाच्या धावप्ृ्ी ववस्तारीकरण व अनर्
ू ींधगक बाबीींच्या ववकास

करण्याकररता महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीद्वारे ३९.३३ को्ी रुपयाींची ननववदा ठदनाींक ६
माचा २०१९ रोजी वा त्यासुमारास प्रकामशत करून प्रीबबड मम्ीींग घेवून ठदनाींक ३० एवप्रल,
२०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननववदा उघडून अींनतम करण्याब्ाबत कायाारींभ आदे श दे ण्यात
आलेले आहे त काय,

(३) असल्यास, सदरहु कामाकरीता सन २०१९-२० मध्ये ६० को्ी रूपयाींची तरतद
ु करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच धावप्ृ्ीच्या ववस्तारीकरणाच्या
कामाला कधी सुरुवात करण्यात येणार आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) बेलोरा ववमानतळाच्या धावपट्टी ववस्तारीकरणासाठी ननववदा प्रर्क्रया राबवून ठद.११.०७.२०१९
रोजी कायाारींभ आदे श दे ण्यात आला आहे.
(३)

बेलोरा

ववमानतळाच्या

धावपट्टी

ववस्तारीकरणासाठी

सन

२०१९-२०

या

वर्ाात

रु.११,६६,६६०००/- इतका ननधी महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीस उपलब्ध करुन दे ण्यात
आला

असून

त्यानुसार

धावपट्टी

ववस्तारीकरणाचे

काम

महाराषर

ववमानतळ

ववकास

कींपनीमाफात सुरु करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

सचिर्
मह र ष्ट्र वर्ध नसभ .

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रर्क्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

