अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ६०० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील महहला व मुल ींच्या अत्याचारात झालेली वाढ
(१)

८४८८२ (०४-०९-२०१७).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील महिला व मुली याींच्यावरील अत्याचारात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार भववषयात अशा घ्ना घडू नयेत
म्िणून शासनाने कोणती उपाययोजनात्मक काययवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१९) : (१) राज्य गुन्िे

२०१४, २०१५ व २०१६ च्या

अिवालावरून सन २०१४ ते २०१६ या कालावधीत महिलाींवरील अत्याचाराबाबत दाखल
गुन्हयाींची साींख्ययकी माहिती खालीलप्रमाणे आिे :अ.क्र.

दाखल गुन्िा

१

बलात्कार

२

सन २०१४ सन २०१५ सन २०१६
३४३८

४१४४

४१८९

बलात्काराचा प्रयत्न

१५

१३

१२

३

अपिरण व अपनयन

२४५७

५०९६

६१६९

४

िुींडाबळी

२७९

२६८

२४८

५

ववनयभींग

१०००१

११७१३

११३९६

६

अपमानास्पद वागणुक/छे डछाड

१५७५

१११९

९२४
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७

पती ककीं वा त्याींचे नातेवाईकाींकडून

७६९६

७६४०

७२१५

१

०

१

छळ
८

परदे शी दे शातील मुलीींची (२१
वर्ायपयंतच्या) आयात

९

आत्मित्येस प्रवत्ृ त करणे

९८६

७०२

७५६

१०

िुींडा प्रततबींधक कायदा १९६१

३९

४२

३८

११

बालकाींचे लैंगगक अत्याचारापासून

०

०

२२

कौ्ुींबबक हिींसाचारापासून महिलाींचे

४

८

२

२०२

३८१

३०३

२६६९३

३११२६

३१२७५

सींरक्षण अगधतनयम
१२

सींरक्षण कायदा २००५
१३

अनैततक व्यापार (प्रततबींधक) कायदा
एकूण गन्
ु िे

(२) व (३) महिलाींचा ववनयभींग, बलात्कार, कौ्ुींबबक हिींसाचार इत्यादी प्रकारच्या महिलाींवरील
अत्याचाराींच्या घ्नाींचा सखोल, पररपूणय व तातडीने तपास करून, आरोपीींववरूद्द तात्काळ ख्ले
दाखल करण्याची काययवािी करणे याकरीता ख्जल्िा पोलीस अगधक्षक याींच्या अध्यक्षतेखाली

स्वतींत्र महिला पोलीस तपास पथक स्थापन करणेबाबत हदनाींक १२/१०/२०१७ च्या शासन
तनणययान्वये अन्वये आदे श तनगयममत करण्यात आलेले आिे . त्यानुसार राज्यातील सवय
ख्जल्हयात ववशेर् पथकाची स्थापना करण्यात आली आिे.
राज्यातील

महिला

व

मल
ु ीीं

वर

प्रततबींधात्मक उपाययोजना खालीलप्रमाणे आिे .

िोणा-या

अत्याचाराला

आळा

घालण्यासाठी

:-

• महिलाींवरील अत्याचारास प्रततबींध करण्यासाठी महिला अत्याचार प्रततबींधक ववभागाची
स्थापना करण्यात आली आिे . ववशेर् पोलीस मिातनरीक्षक िे ववभागाचे प्रमख
ु आिे त.

• महिलाींवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने तनकाली काढण्याकरीता राज्यात २७ ववशेर्
न्यायालये व २५ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आिे त.
• पोलीस आयुक्तालये / ख्जल्ह्यांमध्ये महिला सुरक्षा सममत्या व महिला सिाय्य कक्षाची
स्थापना करण्यात आली आिे .

• बलात्कारासारयया गींभीर गन्
ु ियाींचा तपासाची काययपध्दती बाबतच्या मागयदशयक सच
ु ना सवय
पोलीस घ्काींना ववतरीत केलेल्या आिे त.

• िुींडाबळीकरीता प्रततबींधात्मक उपाय प्रत्येक ख्जल्ह्यत दक्षता सममत्या स्थापन करण्यात
आलेल्या आिे त.
• छे डछाड व ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्यासाठी पायी पेट्रोमलींग,शाळा कॉलेजच्या पररसरात
प्रततबींधात्मक उपाययोजना,नाकाबींदी, महिला सुरक्षा व छे डछाड पथके तयार करण्यात
आिे त.

आली
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• मा.सवोच्च न्यायालय, हदल्ली ववशाखा तनणययाप्रमाणे पोलीस घ्काींमध्ये तक्रार सममत्या
(Complaint Committees) स्थापन करण्यात आल्या आिे त. कामाच्या हठकाणी लैंगगक
अत्याचार प्रततबींधक कायदा-२०१३ दे खील अींमलात आला आिे .
• राज्यात,मींब
ु ईसि पण
ु े शिर, ठाणे शिर, नागपरू शिर, पण
ु े ग्राममण, यवतमाळ, अिमदनगर
येथे Investigation Units for Crime Against Women (IUCAW) स्थापन केली आिे त.

• हदनाींक ३१.०३.२००८ रोजी राज्य गुन्िे अन्वेर्ण ववभागात अनैततक वाितूक प्रततबींध कक्षाची

स्थापना करण्यात आलेली आिे . मिाराषट्र राज्यात १२ घ्काींमध्ये केंन्र शासन व राज्य
शासनाच्या अगधपत्याखाली स्वतींत्र अनैततक मानवी वाितक
ु प्रततबींधक कक्ष स्थापन करण्यात
आला आिे .

• समस्याग्रस्त महिलाींचे समुपदे शन करण्यासाठी पोलीस स््े शनमध्ये महिला पोलीस कक्ष
स्थापन

करण्यात

आली

आिे त.

मा.धमायगधकारी

सममतीने

सुचववलेल्या

मशफारशीनुसार

रे ल्वेस््े शन पररसर व एस.्ी. स््् न्ड येथे एकुण ३६४ हठकाणी महिला मदत केंन्रे सुरु
करण्यात आली आिे त.

• मुींबई, ठाणे व नवी मब
ुीं ई क्षेत्रातील सींक्ातील महिलाींच्या मदतीकररता ्ोल कह िे ल्पलाईन

क्र. “१०३” व उवयररत क्षेत्राकररता “१०९१” सुरु करण्यात आली आिे . रे ल्वे पोलीस घ्क, मुींबई

व पुणे ९८३३३३११११, नागपुर ०७१२-२७४३९८४ व बि
ृ न्मुबई पोलीस घ्कात २४ तास काययरत
असणारी िे ल्पलाईन सेवा काययरत आिे. यामशवाय www.mumbaipolice.org व comcell.
mum. crime@ mahapolice.gov.in या वेबसाई्वर online तक्रार करता येते.
• महिलाींवरील बलात्कार, ववनयभींग, छे डछाड, ॲमसड िल्ला या अत्याचाराच्या गुन्हह्यमधील

आरोपीींना जास्तीत जास्त मशक्षा िोण्याच्या दृष्ीने प्रचमलत कायद््यत सुधारणा करुन

शासनाने फौजदारी कायदा (सुधारणा) अगधतनयम, २०१३ (२०१३ चा अगधतनयम क्र.१३ पाररत
केला आिे .)

• Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नुसार बलात्काराींच्या गुन्हयाींच्या मशक्षेत

केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन सुधारणाींबाबतच्या सूचना हद.०९/०७/२०१८ रोजीच्या
परीपत्रकाद्वारे दे ण्यात आलेल्या आिे त.
•

माहिती

व

तींत्रज्ञान

क्षेत्रातील

महिलाींच्या

सरु क्षेच्या

उपाययोजना

हद.२७/०७/२०१७ च्या शासन तनणययानुसार सममती गठीत करण्यात आली आिे .

सच
ु ववण्यासाठी

• राज्यात हद. ०१ जुलै, २०१५ ते हद. ३१ जुल,ै २०१७ या कालावधीत राबववण्यात आलेल्या ५
ऑपरे शन मुस्कान/स्माईल मोहिमेतींगत
य एकुण २०११२ िरवलेल्या बालकाींचा शोध लावण्यात
आलेला आिे .

(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
नाशशि येथील 'मेळा' बस स्थानिाच्या िामात झालेली अननयशमतता
(२)

१३४९९६ (०८-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) नामशक येथील 'मेळा' बस स्थानकाच्या कामकयजयच्या अींदाजपत्रकामध््े ठे केदारालय लयभ
ममळवून दे ण््यकरीतय त््यत वयढ केल््यमुळे सदर कयमयमध््े अतनयममतता झाली असल्याची

तक्रार स्थातनक लोकप्रतीतनधी याींनी हदनाींक १५ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास उपाध्यक्ष
तथा व्यवस्थापकीय सींचालक, एस.्ी. मिामींडळ याींच्याकडे केलेली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०९-२०१९) : (१) िे खरे आिे .
(२) नामशक येथील मेळा बसस्थानकाच्या पुनबांधणी कामासाठी सववस्तर नकाशे, आराखडे व

अींदाजपत्रक तयार करण्यासाठी मिामींडळाच्या पॅनेलवरील वास्तुववशारदाची तनयुक्ती करण्यात
आली व सदर वास्तुववशारदाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या रु.१४ को्ी इतक्या रक्कमेच्या

अींदाजपत्रकास मिामींडळाच्या स्तरावर प्रशासकीय मींजरू ी दे ण्यात आली. तद्नींतर राज्य

पररविन मिामींडळाद्वारे ई-तनववदा राबवून न्युनतम ठे केदारास हद.०६.०७.२०१७ नुसार कामाचा
कायायदेश दे ण्यात आला. सदर बसस्थानकाच्या जोत्याची उीं ची वाढल्यामुळे फु्ीींग, कॉलम,

स््ील व बीमच्या मापाींमध्ये वाढ झाली त्यामुळे त्या अनुर्ींगगक कामात व साहित्यात वाढ
झाल्याने, पररणामी खचायत वाढ झाली. यामळ
ु े सदर कामात कोणत्यािी प्रकारची अतनयममतता
झाली नािी. सदरची बाब मिामींडळाच्या हद.२९.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये स्थातनक लोकप्रतततनधी
याींना कळववण्यात आली आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

काललदास कलामांहदर (नालिक) च्या नुतनीिरणाच्या कामाबाबत
(३)

१३५००१ (११-०७-२०१९).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासन, केंर शासन व नामशक मिानगरपामलका याींच्या सींयक्
ु त तनधीतन
ू राबववण्यात

येणाऱ्या स्मा्य मस्ी योजनेअत
ीं गयत कामलदास कलामींहदराचे नुतनीकरणयच््यवेळी तनयोजनयच््य
अभयवयमुळे मिानगरपामलकेला अततररक्त ६६ लाख रुपयाींचा खचय करण्याची वेळ आलेली आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, योग्य तनयोजन न िोण्याची कारणे कय् आिे त व त्यासाठी जबयबदयर असणयरे
अगधकारी ककीं वा कमयचारी कोण व त््यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१९) : (१) • कामलदास कलामींहदराचे नुतनीकरण करून तेथील
यींत्रणा अद्ययावत करण्याचे काम स्मा्य मस्ी योजनेंतगयत नामशक ववशेर् उद्देश विनाकडून

करण्यात आले आिे. त्यानुसार मुळ मींजुर ककीं मतीच्या मयायदेतच सदर प्रकल्पाचे काम पूणय
झाले असल््यबाबत अिवाल नामशक ववशेर् उद्देश विनाने सादर केला आिे.

वव.स. ६०० (5)

•

सदर

अद्ययावत

यींत्रणा

चालववणे,

दे खभाल

तसेच

दै नहीं दन

सींचलनाचे

काम

िे

मिानगरपामलका नामशक याींचे माफयत करण्यात येणार आिे.
(२) व (३) • कामलदास कलामींहदराच्या नत
ु नीकरणासींबींधी कामे तनववदे तील तनयोजीत अ्ी व

शतीनुसार ववहित कालावधीत पण
ू य करण्यात आल्याचे मुयय काययकारी अगधकारी, नामशक
ववशेर् उद्देश विन याींचेकडून कळववण्यात आले आिे .

___________

बुलढाणा येथील राज्य पररवहन महामांडळाच्या िान्होबा उद्यानाचा वविास व
छत्रपती शशवाजी महाराजाांचा पुतळा उभारण्याबाबत

(४)

१३५३६९ (०८-०७-२०१९).

श्री.हर्षवधषन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा येथील सींगम चौक लगतच्या राज्य पररविन मिामींडळाच्या कान्िोबा उद्यानाचा

ववकास करण्यासि सदर हठकाणी छत्रपती मशवाजी मिाराजाींचा पुतळा उभारण्या कररता

परवानगी ममळणेबाबत मशवछत्रपती बिुउद्देशीय स्मारक सममती, बल
ु ढाणा याींनी मा.पररविन
मींत्री याींना हदनाींक १५ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास हदलेले तनवेदन शासनास प्राप्त
झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तनवेदनाच्या अनुर्ींगाने राज्य पररविन मिामींडळाच्या नािरकती सि
मींजुरी प्रदान करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. हदवािर रावते (२४-०९-२०१९) : (१) िोय. सदरचे पत्र हद.०३.०३.२०१८ रोजी प्राप्त झाले
आिे .
(२) वाढते शिरीकरण/नागरीकरणामळ
ु े राज्य पररविन वाितक
ू ीत मोठ्या प्रमाणात वाढ िोत
असल्याने व भववषयातील वाढ ववचारात घेता सध्या काययरत असलेल्या बसस्थानके/आगाराींच्या
जागा

प्रवासी/बसेस

याींकररता

अपुऱ्या

पडत

असल्यामुळे

राज्य

पररविन

मिामींडळाची

बसस्थानके आगारे व अनुर्ाींगीक सवय आस्थापनाींच्या हठकाणी कोणत्यािी मिापुरर्ाींचे, लोक
नेत्याींचे पुतळे , स्मारके उभारण्यासाठी अथवा त्याकररता जागा उपलब्ध करुन दे ण्याचे राज्य
पररविन मिामींडळाचे धोरण नसल्याने अशी मागणी आल्यास ती फे्ाळण्यात यावी. असे

राज्य पररविन मिामींडळाद्वारे सींबींगधताींस हद.०७.०३.२०१८ व हद.०८.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये
कळववण्यात आले आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

वव.स. ६०० (6)
ठाणे शहरातील अनेक खासगी रुग्णालये आणण नशसिंग होम्सनी अजग्नशमन ववभागाचे ‘ना
हरित प्रमाणपत्र’ घेतले नसल्याबाबत
(५)

१३५३७४ (११-०७-२०१९).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाष गायिवाड
(धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरें द्र
जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुननल
शशांदे (वरळी), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथील ७० रुग्णालयाींनी अग्नीशमन ववभागाची परवानगी न घेता रुग्णालये सुरु
केल्याची बाब माचय, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ज्या खासगी रुग्णालये आणण नमसंग िोम्सनी कायद्यानुसार अख्ग्नसुरक्षेववर्यी
अख्ग्नशमन ववभागाकडून ‘ना िरकत प्रमाणपत्र’ घेतलेले नािी त्याींना तात्काळ बींद करावे असे

आदे श मय.मुींबई उच्च न्यायालयाने ठाणे मिानगरपामलकेला हदल्याचेिी तनदशयनास आले आिे,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ठाणे शिरातील सदर खासगी रुग्णालये आणण नमसंग िोम््नी ‘ना िरकत
प्रमाणपत्र’ न काढण्याची कारणे कय् आिे त,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणयांची चौकशी करुन अख्ग्नसरु क्षेववर्यी 'नय हरकत प्रमयणपत्र' मशवय्

ही रुग्णालये सुरु करण्यास मींजूरी दे णाऱ्या अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) िोय.
(२) मा.उच्च न्यायालयाची जनहित यागचका क्र.११/२०१८ व हदनाींक १८.०४.२०१९ नुसार आदे श
प्राप्त झाल्याचे ठाणे मिानगरपामलकेने कळववले आिे.

(३) व (४) ठाणे मिानगरपामलकेच्या िद्दीत असलेल्या एकूण ३४८ रुग्णालयाींपैकी ५९ रुग्णालये

डे केअर सें्र असल्याने या आस्थापनाींना अख्ग्नशमन ववभागाचे ना-िरकत प्रमाणपत्राची
आवश्यकता नािी.
२०५ रुग्णालयाींना ना-िरकत प्रमाणपत्र हदले असल्याचे आढळून आले आिे .

उवयरीत ८३ रुग्णालयाींपैकी ११ रुग्णालये बींद असून १५ रुग्णालये मसल करण्यात

आली आिे त, तर ५७ रुग्णालयाींववरुध्द मिानगरपामलका स्तरावर काययवािी सरु
ु असल्याचे ठाणे
मिानगरपामलकेने कळववले आिे .
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

वव.स. ६०० (7)
नोटाबांदीनांतर बेरोजगारीचा दर वाढल्याबाबत
(६)

१३५६२९ (१५-०७-२०१९).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वर्ाष गायिवाड

(धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नो्ाबींदीनींतर म्िणजेच मािे नोव्िें बर, २०१६ पासन
ू जवळपास ५० लाख जणाींनी रोजगार

गमावला असल्याचे अझीम प्रेमजी ववद्यापीठाच्या अिवालात म्ि्ले आिे , परीं तु प्रत्यक्षात
त्यािीपेक्षा जास्त जणाींचा रोजगार गेल्याचे तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दे शातील बेरोजगारीचा दर मािे एवप्रलच्या पहिल्या तीन आठवडयाींत ८.१ ्क्के
इतका नोंदवला गेल्याचे सें्र फॉर मॉतन्ररींग इींडडयन इकॉनॉमी या सींस्थेने म्ि्ले आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(३) असल्यास, यामध्ये २० ते २४ वयोग्ातील तरुण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आिे त तसेच
ख्स्त्रयाींची सींययािी अगधक आिे, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, रोजगाराच्या सींधी वाढववण्यासाठी औद्योगगक धोरणाींमध्ये बदल करण्याबाबत
तसेच नो्ाबींदीनींतर झालेली पररख्स्थती पूवव
य त करण्यासाठी व तरुणाींना रोजगार उपलब्ध
करून दे ण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०४-१०-२०१९) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) सें्र फॉर मॉतन्ररींग इींडडयन इकॉनॉमी या

खाजगी सींस्थेमाफयत हद. ०२.०५.२०१९

च्या श्रम साींख्ययकीच्या साप्ताहिक अींदाजामध्ये बेरोजगारीचा दर याबाबत कािी आकडेवारी
प्रमसध्द झाली आिे . त्यामुळे बेरोजगारीच्या या प्रकाशनातील आकडेवारीसींदभायत भाषय करणे
उगचत िोणार नािी.

(४) रोजगाराच्या सींधी वाढण्यासाठी उद्योग उजाय व कामगार ववभाग, शासन तनणयय
हद.०७.०३.२०१९ अन्वये मिाराषट्राचे नवीन औद्योगगक धोरण-२०१९ िे तनख्श्चत केले आिे .
यामध्ये नवीन फ्लॅ गमशप योजनेचा शभ
ु ारीं भ- मुययमींत्री रोजगार तनममयती योजना सुरु केलेली

असून या योजनेमध्ये ब्केकडून सिज व सोप्या पध्दतीने अथयसिाय्य दे ऊन स्थातनक युवकाींना
स्वयींरोजगाराकडे प्रेररत करणे तसेच शासन तनणयय हद. २४.०४.२०१८ अन्वये रोजगार मेळाव्याींचे
आयोजन करण्यात येत.े
माफयत

आयुक्त, कौशल्य ववकास रोजगार व उद्योजकता सींचालनालय, नवी मुींबई याींचे
(१)

रोजगार

व

स्वयींरोजगार

मागयदशयन

केंराींचे

सींगणकीकरण,(२)

बेरोजगार

उमेदवाराींसाठी ग्रींथालय सदृश अभ्यामसका तनमायण करणे, (३) रोजगार मेळावे आयोख्जत
करणे,

(४) बेरोजगाराींच्या सेवा सिकारी सींस्था स्थापन करणे, (५) आहदवासी उमेदवाराींसाठी

रोजगार व स्वयींरोजगार प्रमशक्षण व मागयदशयन केंर , (६) रोजगार प्रोत्सािन काययक्रम (ईपीपी),
(७) मिाराषट्र राज्यात व्यवसाय मागयदशयन व समुपदे शन केंर स्थापन करणे, (८) प्रमोद

वव.स. ६०० (8)
मिाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अमभयान या योजना राबववण्यात येतात तर
स्वयींरोजगारासाठी अण्णासािे ब पा्ील आगथयक मागास ववकास मिामींडळामाफयत (अ) वैयख्क्तक
कजय व्याज परतावा योजना, (ब) ग् कजय व्याज

परतावा योजना, (क) ग् प्रकल्प योजना

या योजना राबववण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
मांब
ु ई मराठी ग्रांथालय िमषचाऱयाांच्या वेतनवाढ, बढती व इतर प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(७)

१३५६४२ (१५-०७-२०१९).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाष), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पूव)ष , डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा),
श्री.सुभार् साबणे (दे गलूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण
पूव)ष :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई मराठी ग्रींथालयाच्या कमयचाऱ्याींनी वेतनवाढ, बढतीसि ववववध प्रलींबबत मागण्याींसाठी

बेमुदत उपोर्ण आणण धरणे आींदोलन करणयर असल्याबाबतचे तनवेदन शासनास हदल्याचे
तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

ग्रींथालयाच्या

मध्यवती

काययकारणीच्या

मनमानी

कारभाराववरोधातिी

कमयचाऱ्याींनी लेखी तनवेदनाद्वारे मा.शालेय मशक्षण आणण साींस्कृतीक मींत्री, राज्याचे ग्रींथालय
सींचालक याींच्याकडे तक्रारी केल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३)

तसेच

१२० वर्ांची

परीं परा

असलेल्या

मुींबई मराठी

ग्रींथसींग्रिालयाच्या

बेकायदे शीर

तनवडणुका आणण आगथयक घो्ाळा याींची चौकशी करण्याचे आदे श मा.मय
ु यमींत्रयाींनी हदले
असल्याचे मािे माचय २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, धमायदाय आयक्
ु त कायायलयातिी मींब
ु ई मराठी ग्रींथसींग्रिालयाबाबतच्या ववववध
तक्रारी प्रलींबबत असल्याचे तनदशयनास येत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, या सवय प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीमध्ये काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच मुींबई मराठी ग्रींथालयाच्या
कमयचाऱ्याींच्या प्रलींबबत मागण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१९) : (१) व (२) मुींबई मराठी ग्रींथालयाच्या कमयचाऱ्याींनी

वेतनवाढ, बढतीसि ववववध प्रलींबबत मागण्याींसाठी बेमुदत उपोर्ण आणण धरणे आींदोलन

करण्यात येणार असल्याबाबत मा.मींत्री (उच्च व तींत्र मशक्षण) व ग्रींथालय सींचालक याींच्याकडे
हद.११.१२.२०१८

रोजीचे

तनवेदन

सादर

केले

आिे . सदर

पत्रासोबतच्या

मागण्याींमध्ये

ग्रींथालयाच्या मध्यवती काययकारणीच्या मनमानी कारभाराववरोधात कोणत्यािी तक्रारीचा उल्लेख
नािी.
(३) िोय, िे खरे आिे .
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(४), (५) व (६) िोय, िे खरे आिे . धमायदाय आयुक्त, बि
ृ न्मुबई कायायलयात खालील चौकशी
प्रकरणाींबाबत काययवािी सुरु आिे. (१) चौकशी क्र. ११/२०१७-तक्रारदार श्री.सुधीर िे गगष्े (२)

चौकशी क्र.२४/२०१८-तक्रारदार श्री.सुधीर िे गगष्े (३) चौकशी क्र.२१/२०१९-तक्रारदार श्री.अतनल
गलगली.

मुींबई मराठी ग्रींथालय िी स्वयींसव
े ी सींस्था असल्याने कमयचाऱ्याींची वेतनवाढ, बढती

इत्यादी मागण्या शासनाच्या काययकक्षेतील नािीत.

___________
िोल्हापूर येथे नववववाहहतेवर िेलेला अत्याचार
(८)

१३५८९५ (१२-०७-२०१९).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोल्िापूर येथे पतीच्या व्यवसायासाठी घेतलेल्या २० िजार रुपयाींच्या व्याजापो्ी

अमभयाींबत्रकीची पदवी घेतलेल्या नववववाहितेवर मािे जानेवारी, २०१९ पासून तीन सावकाराींनी

अत्याचार केल्याप्रकरणी जुना राजवाडा पोलीसाींत हदनाींक १९ माचय, २०१९ रोजी वा त्यासूमारास
गन्
ु िा दाखल करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार आरोपीींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१९) : (१) व (२) कफयायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून शािुपरू ी
पोलीस ठाणेस गु.र.नीं. २५१/२०१९ भा.द.वव.सीं. कलम ३६६, ३७६, ४५२, ३७६ (ड), ५११, ३२३,

५०४, ५०६ व मिाराषट्र सावकारी अगधतनयम कलम ३९ व ४५ प्रमाणे गुन्िा दाखल करण्यात
आला असून सदर गुन्हयामध्ये ०३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे. सध्या आरोपी

न्यायालयीन कस््डी मध्ये आिेत. सदर प्रकरणी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले
असून सद्यख्स्थतीत सदरचा गुन्िा न्यायप्रववषठ आिे.
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
ठाणे महानगरपाशलिा क्षेत्रातील मब्र
ुां ा-हदवा, िळवा-खारीगाव आणण ववटावा पररसरातील
पाणीटां चाईवर उपाययोजना िरणेबाबत

(९)

१३५९४०

(११-०७-२०१९).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सरु े श लाड
(िजषत), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) ठाणे मिानगरपामलका क्षेत्रातील मुींब्रा-हदवा प्रभाग सममतीअींतगयत नेिमीच िोणाऱ्या
पाणी्ीं चाईच्या तनर्ेधाथय हदनाींक ०३ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मानवी साखळी

करुन तसेच कळवा-खारीगाव आणण वव्ावा पररसरात िोणा-या पाणी्ीं चाई ववरोधात हदनाींक ०४
फेब्रव
ु ारी, २०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास कळवा प्रभाग सममतीवर मोचाय काढून आींदोलन केले
िोते तसेच वारीं वार आींदोलने केली जात आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केलेली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार

नागरीकाींच्या

समस्या

सोडववण्यासाठी

आवश्यक

उपाययोजना

करण्यासींदभायत

आतापयंत कोणता पाठपरु ावा केला वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) ठाणे मिानगरपामलका क्षेत्राअतींगत
य पाणी
्ीं चाईच्या

तनर्ेधाथय

मुींब्रा

प्रभाग

सममतीअींतगयत

मानवी

साखळी

तसेच

कळवा

प्रभाग

सममतीमध्ये हदनाींक ०४.०२.२०१९ रोजी मोचाय काढून आींदोलन केले असल्याची बाब ठाणे
मिानगरपामलकेने कळववले आिे .

तथावप, ठाणे मिानगरपामलकेने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तसेच पाण्याची

समस्या सोडववण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आिे त:-

• कळवा प्रभाग सममती अींतगयत ररमॉडमलींग प्रकल्पाअींतगयत ५ जलकींु भ बाींधणे व या
जलकींु भासाठी विन वाहिन्या अींथरणेचे काम सुरु आिे .

• मुींब्रा व हदवा प्रभाग सममती क्षेत्रातील पाणी ववतरण व्यवस्थेचे ररमॉडमलींग करणेसाठी सन

२०१८-२०१९ मध्ये ठाणे मिानगरपामलकेच्या अथयसक
ीं ल्पामध्ये या प्रकल्पासाठी ५०.०० को्ीींची
तरतूद करण्यात आली आिे .

• मींब्र
ु ा प्रभाग सममतीमधील पाणी परु वठ््यत सध
ु ारणा करणेसाठी मींब्र
ु ा ववभागात ७ हठकाणी

सींप-पींप िाऊसची उभारणी करणे व पींम्पीींग ममशनरी बसववणेसाठी तनववदा प्रकक्रया ठाणे
मिानगरपामलकेमाफयत राबववण्यात येत आिे .
• मुींब्रा व हदवा प्रभाग सममतीमधील सववस्तर प्रकल्प अिवालाबाबत ठाणे मिानगरपामलका
स्तरावर काययवािी सरू
ु आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

ननळे गाव, नालासोपारा (प) येथील आनांद व्हयू इमारतीच्या शौचालयाची टािी
स्वच्छ िरताना तीन सफाई िामगाराांचा झालेला मत्ृ यू

(१०)

१३६४०९ (११-०७-२०१९).

श्री.प्रिाश फातपरिर (चें बूर) :

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनु नल शशांदे (वरळी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तनळे गाींव, नालासोपारा (प) येथील आनींद व्हह्ू इमारतीच्या शौचालयाची ्ाकी स्चच्छ

करताना तीन सफाई कामगाराींचा गुदमरून मत्ृ यू झाल्याची घ्ना हदनाींक ३ मे, २०१९ रोजी वा
त्या सम
ु ारास घडली आिे , िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय
तनषपन्न झाले आिे आणण त्यानूसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२) तनळे गाींव, नालासोपारा (प) येथील आनींद व्हयू इमारतीच्या शौचालयाची ्ाकी स्वच्छ
करताना

तीन

सफाई

कामगाराींचा

गुदमरून

मत्ृ यू

झाल्याप्रकरणी

वसई-ववरार

शिर

मिानगरपामलकेने खालीलप्रमाणे वस्तख्ु स्थती कळववली आिे :-

• वसई-ववरार शिर मिानगरपामलकेस उपरोक्त नमुद शौचालयाच्या सेप््ीींक ्् क च्या
सफाईकरीता कुठल्यािी प्रकारचा अजय अथवा कोणतीिी पुवस
य ुचना हदली नािी.

• शौचालयाची ्ाकी साफ करणेसाठी इमारतीच्या व्यवस्थापनाने ्ाकी साफ करण्याकरीता
खाजगी व्यक्तीींना ्ाकीत उतरववले िोते.
• हदनाींक ०२.०५.२०१९ रोजी शौचालयाच्या ्ाकीची सफाई करण्यासाठी गेलेल्या तीन व्यक्ती
ववर्ारी वायम
ु ुळे मत
ृ पावल्या.

• सदर प्रकरणी सींबींगधताववरुध्द नालासोपारा पोलीस ठाणे गु.र.नीं.१४९/२०१९, भा.दीं .वव.सीं.क.
३०४(अ), ३४ प्रमाणे गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
शभवांडी ननजामपूर महानगरपाशलिा हद्दीतील अत्याधुननि ित्तलखान्याच्या इमारतीबाबत
(११)

१३६५०८ (११-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मभवींडी तनजामपूर मिानगरपामलका िद्दीतील इदगाि रोड प्रभाग क्र. ७ मधील अत्याधुतनक
कत्तलखान्याच्या

इमारतीकररता कोणत्यािी

सल्लागाराची नेमणक
ू

न

करता

२० को्ी

रुपयाींच्या तनधीसाठीचा प्रस्ताव मिासभेमध्ये आणण्यात आल्याने सदर प्रस्तावास स्थातनक
नगरसेवक व लोकप्रतततनधी, सामाख्जक सींघ्ना याींनी ववरोध केला, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, इदगाि रोड प्रभाग क्र. ७ मधील अत्याधुतनक कत्तलखान्याच्या इमारतीमध्ये

गत अनेक वर्े अततक्रमण झाले असताना वेळोवेळी तनवेदने दे ऊन सदर हठकाणचे अततक्रमण
ि्ववण्यात आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, अत्याधुतनक कत्तलखान्याकरीता प्रथम सल्लागार नेमणूक करणे आवश्यक
असताना तसेच लागणाऱ्या साहित्याींची ववववध कींपन्यामाफयत अींदाजपत्रके मागववणे आवश्यक

असताना कोणत्यािी प्रकारची नो्ीस न काढता मिासभेपुढे २० को्ी रुपयाींचा खचय
दाखववण्यात आला, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, तनयमबाहय काम करणाऱ्या शिर अमभयींता याींच्यावर कारवाईची सामाख्जक
सींस्थाींनी मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (12)
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, त्यानूसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) • मभवींडी तनजामपूर मिानगरपामलका
िद्दीतील इदगाि रोड प्रभाग क्र.७ येथे अत्याधुतनक कत्तलखाना बाींधण्याच्या कामाकरीता
ताींत्रीक

सल्लागार

याींनी

सादर

केलेल्या

सुसाध्यता

अिवालानुसार

रु.२० को्ी

खचायस

प्रशासककय मान्यता ममळणेकरीता प्रस्ताव मिासभेपढ
ु े सादर करण्यात आला.

• उक्त प्रस्तावास कािी नगरसेवक, लोकप्रतततनधी व सामाख्जक सींघ्ना याींनी ववरोध केला
आिे .
• सदर हठकाणी अततक्रमण कत्तलखान्याच्या इमारतीमध्ये नसून इमारतीच्या पररसरात झाले
आिे त.

• सदर अततक्रमणे मनपातफे वेळोवेळी ि्ववण्याची काययवािी करण्यात येत असल्याचे मभवींडी
तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने कळववले आिे .

तसेच मिासभेच्या मान्यतेनींतर सदरकामी ववस्तत
ृ प्रकल्प अिवाल तयार करुन

शासनाकडे तनधी मान्यतेचा प्रस्ताव पाठववणे व तद्नींतर अींदाजपत्रक तयार करुन तनववदा
मागववणे प्रस्ताववत असल्याचे मभवींडी तनजामपरू शिर मिानगरपामलकेने कळववले आिे.

(४) उक्त बाब तनदशयनास आली नसल्याचे मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने कळववले
आिे .

(५) व (६) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
शभवांडी ननजामपूर िहर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील एिच नागरी
वविासिाम अनेि वेळा दाखवून केलेला अपहार

(१२)

१३६७२० (१३-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मभवींडी ननजयमपूर शहर मिानगरपामलका क्षेत्रातील नागरी ववकासकामे करताना एकच काम

अनेक वेळा दाखवन
ू प्रशासनातील अगधकारी अपिार करीत असल्याचे तनदशयनास आले तसेच
मिानगरपामलका प्रशासनातील अगधकारी तनववदा प्रकक्रयेमध्ये सींबींगधत वाडय न ्ाकता बोगस
कामे करीत असल्याची तक्रार शासनाच्या ई गव्िनयस पो्यलद्वारे करण्यात आली आिे , िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, शिरातील वाडय रचना अनेक वेळा बदलत असताना तनववदा प्रकक्रयेत कधी जुना

तर कधी नवीन वाडय क्रमाींक ्ाकून प्रशासनातील अगधकारी शासनाची फसवणक
ू करीत असन
ू
झालेल्या तनववदा प्रकक्रयाींची चौकशी करण्याची मागणी स्थातनक नागररकाींनी केली आिे, िे िी
खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (13)
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय व त्याची सद्य:ख्स्थती काय
आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) िोय, अशी तक्रार राज्य शासनाच्या ईगव्िनयन्स पो्य लवर प्राप्त झाली िोती.
तथावप, मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलका काययक्षेत्रातील नादरु
ु स्त रस्त्याींची

दरु
ु स्ती करण्यासाठी दोन वेगळ्या प्रभाग सममतीमध्ये वेगवेगळ्या तनववदा काढल्या िोत्या.

सदर दोन्िी तनववदाींमधील रस्ते वेगवेगळे आिे त. तसेच कामाचे स्वरुप दे खील वेगळे

असल्याचे मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने कळववले आिे.

तसेच ई-गव्िनयन्स पो्य लवर प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने अजयदारास मभवींडी तनजामपूर

शिर मिानगरपामलकेने पत्राद्वारे उपरोक्त वस्तुख्स्थती कळववली आिे .
(३) व (४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
ववरार (जज.पालघर) येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार
(१३)

१३६८२३ (१३-०७-२०१९).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववरार (ख्ज.पालघर) येथे इयत्ता ९ वीत मशकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर सामुिीक

लैंगगक

अत्याचार झाल्याची घ्ना हदनाींक १८ माचय, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास घडली आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार आरोपीींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
सदर घ्ना हद. १५/०४/२०१९ रोजी घडलेली आिे .
(२) कफयायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून ववरार पोलीस ठाणेस गु.र.नीं. ३५८/२०१९ भा.दीं .वव.सीं. कलम

३७६ (ड), ३२३, ५०६ सि बालकाींचे लैंगगक अत्याचारापासन
ू सींरक्षण अगधतनयम २०१२ चे कलम
४ व ६ प्रमाणे हदनाींक १७/०४/२०१९ रोजी गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. सदर गुन्हयातील

०२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सध्या दोन्िी आरोपी िे न्यायालयीन कोठडीत
आिे त. सदर गुन्हयातील आरोपीताींववरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्याची
तजववज ठे वली आिे.

(३) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

वव.स. ६०० (14)
शभवांडी शहरातील (जज.ठाणे) हसीन लसनेमागह
ृ ामध्ये अनधधिृतपणे वाढीव बाांधिाम िेल्याबाबत
(१४)

१३६९२९ (१३-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मभवींडी शिरातील (ख्ज.ठाणे) िसीन मसनेमयगह
ु नीकरण
ृ यचे अींतगयत वाढीव बाींधकाम व नत
करताना मसनेमयगह
ृ मालकाने मिानगरपामलका प्रशासनाची कोणत्यािी प्रकारची परवानगी न

घेतल्याचे नुकतेच सिायक आयक्
ु त, मभवींडी ननजयमपूर शहर मिानगरपामलका याींनी केलेल्या
पािणीत तनदशयनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मसनेमयगह
ृ मालक गत ९ वर्े १५ लाख रुपयाींिून अगधक मिानगरपामलकेचा
कर न भरता अवैद्यररत्या मसनेमागि
ृ चालवीत असल्याचेिी तनदशयनास आले आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, सदर मसनेमागि
ृ ातील अनगधकृत बाींधकामावर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) िे खरे नािी.
मभवींडी शिरातील िसीन ्ॉकीजचे वाढीव बाींधकाम झाल्याचे चालु वर्ायमध्ये आढळून

आले नसल्याचे मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने कळववले आिे .

तथावप, मभवींडी तनजामपरू शिर मिानगरपामलकेने मालमत्ता क्र.२३२/०, मालमत्ता

क्र.२३२/१ याींना दरु
ु स्ती करण्यास परवानगी हदली आिे .

तसेच सन २०१८-१९ पयंत सदर मालमत्तेचे दे यक बबल रु.२०,५७,२५१ इतके आिे .

त्यापैकी करापो्ी रक्कम रु.१२,७१,३३९ चा धनादे श मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेस
प्राप्त झाला आिे.

(३) व (४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

िोवाड (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) पोलीस ठाण्यात पुरेसा िमषचारीवगष नसल्याबाबत
(१५)

१३७१०१ (१३-०७-२०१९).

पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
काय :-

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती सुमन
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) चींदगड (ख्ज.कोल्िापरू ) तालक्
ु यातील कोवाड पोलीस ठाण्याच्या िद्दीत ५२ गावे येत असन
ू
कोवाड पोलीस स््े शनमध्ये १ फौजदार, १ िवालदार, २ पोलीस नाईक व १ मशपाई एवढी पदे
आिे त, िे खरे आिे त काय,
(२) असल्यास, ५२ गावाींचा समावेश असलेल्या कोवयड पोलीस स््े शनमध्ये अपूरा पोलीस

कमयचारीवगय असल्यामळ
ु े ्ेथे कायदा व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न तनमायण झाला असन
ू परु े सय पोलीस

कमयचारीवगय दे ण्याची मागणी तेथील स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.गि
ृ राज्यमींत्री याींच्याकडे
हदनाींक ३० नोव्िें बर, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (15)
(३) असल्यास, कोवाड पोलीस स््े शनसाठी पुरेसा कमयचारी वगय उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) िोय,िे खरे आिे .
चींदगड (ख्ज.कोल्िापूर) तालुक्यातील चींदगड पोलीस ठाणे अींतगयत कोवाड दरु क्षेत्र

(आऊ् पोस््) काययरत आिे . चींदगड पोलीस ठाणेस ०१-पोलीस तनरीक्षक, ०१-पोलीस उप

तनरीक्षक व ४१ पोलीस कमयचारी असे एकूण ४४ इतके मींजरु सींययाबळ आिे. सध्या चींदगड

पोलीस ठाणेस ०१-पोलीस तनरीक्षक, ०३ पोलीस उप तनरीक्षक व ४७ पोलीस कमयचारी असे
एकूण ५१ अगधकारी/कमयचारी काययरत आिे त.

चींदगड पोलीस ठाण्याच्या काययरत मनुषयबळातुन कोवाड दरु क्षेत्रास ०१-पोलीस उप

तनरीक्षक, ०१-पोलीस िवालदार, ०२- पोलीस नाईक व ०१-पोलीस मशपाई उपलब्ध करून
दे ण्यात आले आिे त.
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

जळगाव शहरातील एिा वाळूमाकफयाचा वाढहदवस पोलीस मुख्यालयाच्या
दालनात साजरा िरण्यात आल्याबाबत

(१६)

१३७३०० (१३-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जळगाव शिरातील एका वाळूमाकफयाचा वाढहदवस पोलीस मुययालय व त्यानींतर वाितूक

शाखेच्या तनरीक्षकाींच्या दालनात साजरा करण्यात आल्याचा प्रकार मािे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदशयनास आला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या वाढहदवसाचे फो्ो सोशल ममडडयावर व्िायरल झाले असून यामळ
ु े पोलीस
व वाळू माकफया याींच्यातील सींबींध उघड झाले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत सखोल चौकशी करण्यात आली आिे काय,चौकशीत काय आढळून
आले व तद्नस
ु ार पोलीस अगधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) िे खरे आिे .
(२) शिर वाितूक शाखेचे पोतन. दे ववदास मधुकर कुनगर याींनी खाजगी इसम नामे हदपक

जानकीराम वारुळे याचे उपख्स्थतीबाबत पुणप
य णे शिातनशा न करता त्याचािी वाढहदवस साजरा
करुन त्यालािी केक व पषु पगच्
ु छ व शभ
ु ेच्छा दे वन
ू मोवाईलवर फो्ो काढले असल्याचे हदसन
ू
आले िे खरे असले तरी पोलीस व वाळू माकफया याींच्यात कोणतेिी सींबींध नािीत.

(३) सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली असून पोतन कुनगर याींनी आपली
जबाबदारी योग्यररत्या पार पाडली नसल्याचे हदसून आल्याने त्याींना एक वावर्यक वेतनवाढ

स्थगगत करण्याबाबत मा.ववशेर् पोलीस मिातनरीक्षक, नामशक पररक्षेत्र याींना मशफारस करण्यात

वव.स. ६०० (16)
आलेली आिे . तसेच चापोना रववींर ववठ्ठल जाधव व पोना २३२३ ववनोद चौधरी दोन्िी नेम.शिर
वाितुक शाखा, जळगाींव याींची प्राथममक चौकशी करुन हदनाींक १२/०४/२०१९ अन्वये तनलींबबत
करण्यात आले िोते. तद्नींतर सींबींगधत पोलीस नाईक तसेच चालक पोलीस नाईक याींना

अनक्र
ु मे ३ वर्े आणण १ वर्े कालावधीसाठी वेतनवाढ स्थगगत करणे (अपररणामकारक) िी
मशक्षा दे ण्यात आली आिे.
(४) ववलींब झालेला नािी.
___________
उस्मानाबाद व अहमदनगर जजल््यामधील आण्णासाहे ब पाटील आधथषि मागास वविास
महामांडळािडून सादर िेलेले अजष बँिािडून मांजूर होत नसल्याबाबत
(१७)

१३७६१२ (१५-०७-२०१९).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील

(१) उस्मानाबाद ख्जल्हयामध्ये आण्णासािे ब पा्ील आगथयक मागास ववकास मिामींडळाकडून

एकूण १५०६ यव
ु काींनी प्रस्ताव दाखल केले परीं तु त्यातील फक्त ११५ प्रस्तावच ब्काींनी मींजरू
केले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी मा.मुययमींत्री व कौशल्य ववकास व
उद्योजकता मींत्री याींचेकडे मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तनवेदनाद्वारे तनदशयनास
आणून हदले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच, अिमदनगर ख्जल्हयात सन २०१८-१९ या वर्ायत अण्णासािे ब पा्ील आगथयक
मागास ववकास मिामींडळाच्या माध्यमातून आगथयकदृष्या मागास घ्कातील उद्योजक िोऊ

इख्च्छणा-या तरुणाींनी ववववध ब्कामाफयत कजायसाठी ख्जल्हयातील २ िजार ९०० तरुणाींनी अजय
केले िोते, त्यापैकी केवळ १०३ व्यक्तीींना ख्जल्हयात कजय वा्प करण्यात आल्याचे मािे एवप्रल,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, प्रत्यक्षात मागणी प्रचींड असताना अिमदनगर ख्जल्हयामध्ये केवळ १०३ जणाींना
कजय दे ऊन मागास मराठा समाजाच्या तरुणाींना कजय पुरवठा न केल्यामुळे मराठा समाजाच्या
तरुणामध्ये सींतप्त भावना तनमायण झाली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नस
ु ार सदरिु ख्जल्हयाींमध्ये कजय परु वठा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा
करण्यात येत आिे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०४-१०-२०१९) : (१) िे अींशत: खरे आिे
मिामींडळाच्या वेब प्रणालीवरील माहितीनुसार, एवप्रल, २०१९ पयंत उस्मानाबाद

ख्जल्हयात १६२० उमेदवाराींनी पात्रता प्रमाणपत्र तनमायण केलेले आिे त व त्यापैकी १७०
उमेदवाराींना ब्केकडून कजय वा्प करण्यात आले आिे .

वव.स. ६०० (17)
(२) िोय.
(३) िे अींशत: खरे आिे .
मिामींडळाच्या वेब प्रणालीवरील माहितीनुसार, अिमदनगर ख्जल्हयात एवप्रल, २०१९

पयंत १८९२ उमेदवाराींनी पात्रता प्रमाणपत्र तनमायण केलेले आिे त व त्यापैकी १६८ उमेदवाराींना
ब्केकडून कजय वा्प करण्यात आले आिे .

(४) मराठा समाजाच्या तरुणाींना कजय पुरवठा न केल्यामुळे मराठा

समाजाच्या तरुणाींमध्ये

सींतापाची भावना तनमायण झाल्याववर्यीची कोणतीिी तक्रार राज्य स्तरीय ब्कर सममतीकडे
प्राप्त झालेली नािी.
(५) मिामींडळामाफयत वैयख्क्तक कजय व्याज परतावा योजना व ग् कजय व्याज परतावा
योजनाींतगयत कजय वा्प करीत नसून राज्यातील तरुण तरुणीींना व्यवसायाकररता ब्केमाफयत

घेतलेल्या कजायवरील व्याज परतावा करीत आिे. कजय मींजूर वा नामींजूर करण्याची सींपूणय
प्रक्रीया सींबींधीत ब्काींच्या स्तरावर िोत असून, कजय मींजूरीच्या प्रक्रीयेमध्ये मिामींडळ िस्तक्षेप
करीत नािी. मात्र कमी ब्क मींजरू ीच्या सींययेमळ
ु े ब्केबल प्रकरणाींना तात्काळ तनकाली

काढण्यात येवून सींबींधीत ख्जल्हयातील तरुण-तरुणीींना रु.१०.०० लाखाच्या मयायदेत ववनातारण
कजय मींजूर िोण्याच्या दृष्ीने सिाय्य करण्याबाबत मा.मुययमींत्री मिोदय व इतर मा.मींत्री याींनी
स््े ् लेवल ब्कसय कमम्ीला तनदे श हदले आिे त.
(६) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

अमरावती जजल्हा आरोग्य पररषद कायाालयातील ववभागाच्या लेखापालाला
लाच घेताना अटि िेल्याबाबत
(१८)

१३७८२५ (१३-०७-२०१९).

श्री.सुधािर िोहळे

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

(१) अमरावतीतील स्थानीक ख्जल्िा सामान्य रुग्णालय पररसरात असलेल्या ख्जल्िा पररर्द
कायायलयातील लेखापाल श्री.अमोल भगवींतराव ढोले याींना हदनाींक २५ एवप्रल, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ७ िजाराची लाच घेताींना अ्क करण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर लेखापालावर शिर पोलीस ठाण्यात गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर लेखापालावर तनलींबनाची कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१९) :(१) व (२) िोय,
आरोपी लोकसेवक श्री. अमोल भगवींतराव ढोले, लेखापाल (कींत्रा्ी) याींनी पुरववलेल्या

१४०० पाणी कॅनचे प्रती कॅन ५/- रुपये प्रमाणे ७०००/- रुपये लाचेची मागणी केल्याचे तनषपन्न

झाल्याने हदनाींक २५.०४.२०१९ रोजी आयोख्जत सापळा काययवािी दरम्यान ७०००/- रुपये लाच
रक्कम पींचासमक्ष ख्स्वकारली म्िणन
पो.स््े . मस्ी कोतवाली, अमरावती शिर अप.क्र.
ु

वव.स. ६०० (18)
१५८/२०१९ कलम ७ भ्रष्ाचार प्रततबींध अगधतनयम १९८८ (सुधारणा-२०१८) अन्वये गुन्िा दाखल
करण्यात आला आिे .

(३) व (४) सदर कमयचारी िे कींत्रा्ी पध्दतीने मानधन तत्वावर Finance Management
Group (FMC) लेखापाल (कींत्रा्ी) या पदावर काययरत असल्यामळ
ु े त्याींना खात्यातन
ू कमी
करण्याची काययवािी ख्जल्िा पररर्द स्तरावर सुरू आिे.
___________

शभवांडी ननजामपूर िहर महानगरपाशलिा क्षेत्रातील स्व.मीनाताई ठािरे
साांस्िृनति सभागह
ु स्तीबाबत
ृ ाच्या दरु

(१९)

१३७८२९ (११-०७-२०१९).

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मभवींडी

ननजयमपूर

शहर मिानगरपामलका

क्षेत्रातील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स्व.मीनाताई

ठाकरे

साींस्कृततक

सभागि
ु स्ती अद्याप झालेली नसून सभागि
ृ ाची मािे जानेवारी, २०१८ पासून सुरु केलेली दरु
ृ

बींद अवस्थेत असल्याने नागररकाींनी मा.आयुक्त, मभवींडी ननजयमपूर शहर मिानगरपामलका
याींना तनवेदन दे ऊन काययवािीची मागणी केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, स्व.मीनाताई ठाकरे

साींस्कृततक सभागि
ु स्तीकररता तनधीची मागणी
ृ दरु

स्थातनक लोकप्रतततनधी व स्थातनक नगरसेवक याींनी मा. मुययमींत्री व नगरववकास ववभागाकडे
मािे फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, साींस्कृततक सभागि
ु स्ती न करणाऱ्या ठे केदारावर कारवाई
ृ ाची वर्यभर दरु
करण्याची मागणी स्थातनक नगरसेवक व नागररकाींनी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, नागररकाींच्या मागणीनुसार ठे केदारावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) स्व.मीनाताई ठाकरे साींस्कृततक सभागि
ृ ाची मािे

जानेवारी, २०१८ पासन
ू दरु
ु स्ती सरु
ु करण्यात आलेली नािी. सदर सभागि
ु स्तीची
ृ ाच्या दरु
मागणी

लोकप्रतततनधी,

स्थातनक

नगरसेवक

व

नागररकाींनी

मभवींडी

मिानगरपामलकेकडे केली आिे.

तनजामपूर

शिर

तथावप, स्व.मीनाताई ठाकरे साींस्कृततक सभागि
ु स्ती
ृ ाच्या ककरकोळ दे खभाल दरु

करीता सन २०१५-१६ या वर्ायमध्ये रु.८.८८ लक्ष व सन २०१७-१८ मध्ये रु.७.१८ लक्ष एवढा
खचय केला असल्याचे मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने कळववले आिे .
(२) व (३) िोय.

स्व.मीनाताई ठाकरे रीं गायतनाचे नुतनीकरण व अन्य ववकासकामाींकरीता तनधी

उपलब्ध करून दे ण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आिे .

तथावप, स्व.मीनाताई ठाकरे साींस्कृततक सभागि
ु स्ती करण्याचे काम अद्याप
ृ दरु

कोणत्यािी ठे केदाराकडे दे ण्यात आलेले नािी.
(४) व (५) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

वव.स. ६०० (19)
आखाडा बाळापूर (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) येथील पोलीस
स्टे िनमध्ये पुरेसा कमाचार वगा नसल्याबाबत

(२०)

१३८३०५ (१३-०७-२०१९).

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
(१)

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), प्रा.वर्ाष गायिवाड (धारावी),

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

आखाडा बाळापूर (ता.कळमनुरी, ख्ज.हिींगोली) येथील पोलीस ठाण्याींतगयत ८४ गावे येत

असन
ू या गावाींची सरु क्षा केवळ ४१ पोलीसाींवरच असल्यामळ
ु े या गावाींच्या सरु क्षेचा प्रश्न गींभीर
बनल्याचे मािे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, पोलीसाींची सींयया वाढववण्याबाबत तसेच पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचा
प्रलींबबत असलेल्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा
करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१९)

: (१)

व (२)

पोलीस स््े शन आखाडा बाळापूर,

ता.कळमनुरी, ख्ज.हिींगोली कररता सद्यख्स्थतीत ४९ पोलीस कमयचारी काययरत आिे त. सध
ु ाररत

मापदीं डानस
ु ार पोलीस स््े शन आखाडा बाळापरू कररता ७३ पोलीस कमयचारी प्रस्ताववत करण्यात
आले असून सध
ु ाररत मापदीं डानुसार आकृतीबींध अींततम करण्याची काययवािी पोलीस मिासींचालक
कायायलय स्तरावर सुरू आिे .

औरीं गाबाद-नाींदेड पररक्षेत्रासाठी ५१ पोलीस स््े शन बाींधकामाच्या प्रस्तावामध्ये पोलीस

स््े शन आखाडा बाळापूर कररता नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव समाववष् असून
सदर कामे िाती घेण्याबाबत तनधी उपलब्धतेनस
ु ार प्राधान्यक्रम ठरववण्याबाबत पोलीस
गि
ृ तनमायण कल्याण मिामींडळाने पोलीस मिासींचालक कायायलयास कळववले असून याबाबतची
काययवािी पोलीस मिासींचालक कायायलय स्तरावर सुरू आिे.
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
अिोला जजल््यात महहलाांच्या सुरक्षक्षततेच्या उपाययोजना िरण्याबाबत
(२१)

१३८४८२ (१३-०७-२०१९).

श्री.गोवधषन शमाष (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला ख्जल्हयात मागील तीन महिन्याींत ६८ महिलाींचे ववनयभींग झाले असून या
आकडेवारीनस
ु ार ख्जल्हयात एक हदवसाआड एका महिलेचा ववनयभींग िोत असल्याची बाब मािे
एवप्रल, २०१९ च्या शेव्च्या आठवडयात वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, अकोला ख्जल्हयात महिलाींच्या सुरक्षेकडे दल
य
िोत असल्याने ववनयभींगाचे
ु क्ष
प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (20)
(३) असल्यास, महिलाींच्या सुरक्षेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१९) : (१) जानेवारी २०१९ ते माचय २०१९ पयंत एकूण ६८
तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर गुन्हयाींची नोंद केली आिे .

(२) व (३) अकोला ख्जल्हयात महिलाींववरूध्दच्या गुन्हयाचे प्रचमलत कायद्यानस
ु ार तसेच

महिलाींवरील िोणा-या अत्याचाराींवर अींकुश प्रस्थावपत करण्यासाठी आणण त्याींना न्याय ममळवन
ु
दे ण्यासाठी आधुतनक प्रसार माध्यमातून जनजागत
ृ ी झाल्याने महिला तक्रार करण्यास समोर
येत आिे त. या कारणामळ
ु े अकोला ख्जल्हयात ववनयभींगाचे गुन्हयात वाढ झाली आिे .

ख्जल्ियातील महिलाींवर िोणा-या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी प्रततबींधात्मक

उपाययोजना खालीलप्रमाणे आिे :• महिलाींच्या सरु क्षेकरीता “दाममनी पथक” असन
त्याींचे माध्यमातन
महिला छे डछाड व
ू
ू
महिलाववरूध्द गुन्हयाींना प्रततबींध करण्यात येतो. दाममनी पथकाद्वारे

शिरातील शाळा,

मिाववद्यालयाींना भे्ी दे वून ववद्यार्थयांमध्ये जागरूकता तनमायण करण्यात येते. शैक्षणणक
सींस्थाींमध्ये

स्वसींरक्षणाचे

प्रमशक्षण

आयोख्जत

करण्यात

आले

आिे .

तसेच

लैंगगक

शोर्णाबाबतची माहिती दे वन
ू जनजागत
ृ ी करण्याींत आली आिे .

• महिलाींसाठी १०९१ िी िे ल्पलाईन स्वतींत्रपणे सुरू करण्यात येवून त्याहठकाणी कमयचारी
तनयुक्त करण्याींत आलेले आिे त.

• कौ्ुींबबक हिींसाचारापासून महिलाींचे सींरक्षण अगधतनयम २००५ मधील तरतूदीींची प्रभावी
अींमलबजावणी करण्यात येत आिे.

• शाळा, कॅालेजमधील मल
ु ीींचा ववनयभींग, छे डछाड व शारीरीक अत्याचार सींदभायतील घ्नाींना

प्रततबींध करण्यासाठी ऑल वुमन मोबाईल पेट्रोमलींग सुरू करण्याींत आली आिे . मुलीींच्या
छे डछाडी सींबींधाने शैक्षणणक सींस्थेत सीसी्ीव्िी कॅमेरे लावण्यात आले आिे. बसस्थानक महिला
मदत केंर स्थापन करण्याींत आले असून तेथे तक्रार पे्ी लावण्यात आली आिे.
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

किणी टोलनाक्यावर (जज.िोल्हापूर) िोल्हापूर जजल्हा पररर्दे चे मुख्य िायषिारी अधधिारी
(२२)

याांच्यासह ननवडणूि अधधिा-याांना धक्िाबुक्िी िरण्याचे प्रिार घडल्याबाबत

१३८४८४ (१३-०७-२०१९).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल्िापूर ख्जल्िा पररर्दे चे मुयय काययकारी अगधकारी श्री. अमन ममत्तल याींच्यासि
तनवडणूक अगधका-याींना ककणी ्ोलनाक्यावर थाींबवून ठे वून व अगधका-याींना दमबाजी करून

धक्काबुक्की करण्याचा प्रकार घडल्याचे मािे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (21)
(२) असल्यास, कोल्िापूर ख्जल्हयातील ककणी ्ोल नाक्यावर नेिमीच लोकप्रतततनधी व
शासकीय अगधका-याींना येथील कमयचारी अडवत असल्याप्रकरणी या ठे केदाराींवर तातडीने
कारवाई करण्याची मागणी कोल्िापूर ख्जल्िा पररर्दे चे मुयय काययकारी अगधकारी याींनी मािे
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त््यदरम्यान केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी तसेच ्ोल नाक्यावरील वाढत चाललेल्या गुींडगगरीबाबत शासनाने
सखोल चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे . सदरची घ्ना हदनाींक
०८.०४.२०१९ रोजी घडलेली असन
ू सदर प्रकरणी उपमुयय लेखा व ववत्त अगधकारी, ख्जल्िा
पररर्द, कोल्िापूर याींनी वडगाींव पोलीस ठाणेस हदलेल्या कफयायदीवरुन गु.र.नीं.२००/२०१९
भा.दीं .वव.स.क. ३५३, ३४१, ३२३, ५०४, ३४ प्रमाणे गन्
ु िा दाखल करण्यात आलेला आिे. परीं तू

सदर प्रकरणी ख्जल्िा पररर्दे चे मुयय काययकारी अगधकारी याींनी याबाबत कोणतीिी तक्रार
हदलेली नािी. सदर गुन्हयामध्ये एका आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आिे. तसेच घ्नेच्या
अनुर्ींगाने ०४ साक्षक्षदार तपासण्यात आले आिे त.
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आिे.

___________
िोल्हापूर येथील पोलीस आयुक्तालयासाठी ननधीची तरतुद िरण्याबाबत
(२३)

१३८४९५ (११-०७-२०१९).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्िापरू

शिरातील

कायदा

व

सव्ु यवस्था

तनयींत्रीत

करण्यासाठी

स्वतींत्र

पोलीस

आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी केली असल्याची माहिती
मािे मे, २०१९ च्या पहिल्या आठवडयात वा त्या दरम्यान तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, कोल्िापूर येथे पोलीस आयुक्तालय िोण्याकररता ववशेर् पोलीस मिातनररक्षक
याींनी सध
ु ाररत प्रस्ताव शासनाच्या गि
ृ ववभागाकडे पाठववला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू पोलीस आयुक्तालय िोण्यासाठीची प्रशासकीय पातळीवरील सवय प्रकक्रया
पूणय झाली असून याकररता साधारण १०० को्ी रुपयाींचा तनधी अपेक्षक्षत आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, या आयक्
ु तालयाची तनममयती ककती कालावधीत िोण्याचे शासनास अपेक्षक्षत आिे ,

(५) असल्यास, सदरील पोलीस आयुक्तालयाकरीता आवश्यक असलेल्या तनधीची तरतूद
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

वव.स. ६०० (22)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) कोल्िापरू शिरासाठी स्वतींत्र पोलीस
आयुक्तालय तनमायण करण्याचा पोलीस मिासींचालक कायायलयाने सादर केलेला प्रस्ताव ववत्त
ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता ववत्त ववभागाने ववववध मद्द
ु े/त्र्
ु ी उपख्स्थत

केल्या

आिे त.

याअनुर्ींगाने कोल्िापूर पोलीस आयुक्त कायायलय तनमायण करणेबाबतचा प्रस्ताव

फेरसादर करण्याबाबत पोलीस मिासींचालक कायायलयास कळववले आिे .
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.
(६) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

शभवांडी ननजामपूर िहर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिा क्षेत्रातील अनधिकृत बाींिकामाींबाबत
(२४)

१३८९७६ (१३-०७-२०१९).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ष :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) लोकसभा तनवडणक
ु ीच्या आचारसींहितेचा फायदा घेऊन मभवींडी ननजयमपरू शहर (ख्ज.ठाणे)

मिानगरपामलका क्षेत्रात ८५० अनधिकृत बाींधकामे झाल्याची बाब हदनाींक ५ मे, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास तनदशयनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणात ववकासक आणण अगधकारी याींनी सींगनमताने मा.न्यायालयाचे
आदे श डावलून अन्य ३५० बाींधकामाींना अभय हदले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सींबींगधत ववकासक आणण अगधका-याींववरुध्द गन्
ु िा दाखल करण्यात आला आिे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०१-१०-२०१९)

:

(१),

(२)

व

(३)

मभवींडी

तनजामपरू

शिर

मिानगरपामलकेने लोकसभा तनवडणुकीच्या आचारसींहिता काळातील अनगधकृत बाींधकामाींची
वस्तुख्स्थती खालील प्रमाणे कळववली आिे:-

• सदर कालावधीत ३० अनगधकृत बाींधकाम झाल्याचे तनदशयनास आले आिे.

• सदर अनगधकृत बाींधकामाींपैकी १ बाींधकाम तनषकामसत करण्यात आले असून उवयररत २९
अनगधकृत बाींधकामाींमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने स्थगगती आदे श हदले आिे त.

• तथावप, सवय अनगधकृत बाींधकामाींववरुध्द मिाराषट्र प्रादे मशक नगररचना अगधतनयम (MRTP)
अींतगयत गुन्िे दाखल करण्यात आले असल्याचे मभवींडी तनजामपूर शिर मिानगरपामलकेने
कळववले आिे.

(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

वव.स. ६०० (23)
िोिण व पजश्चम महाराष्ट्राला जोडणा-या घाटातील पोलीस चेि पोस्टच्या अधधिा-याांनी
दारुची वाहतूि िरणारी रुग्णवाहहिा पिडल्याबाबत
(२५)

१३९००१ (१३-०७-२०१९).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ष :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोकण व पख्श्चम मिाराषट्राला जोडणा-या घा्ातील पोलीस चेक पोस््च्या अगधका-याींनी
दारुची वाितक
ू करणारी रुग्णवाहिका हदनाींक १५ माचय, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास पकडली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळुन आले व
तद्नुसार ककती आरोपीींना अ्क केली आिे , त्याींचेकडून ककती रक्कमेची दारु जप्त करण्यात
आली आिे व अ्क केलेल्याींववरुध्द पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे.
कोकण व पख्श्चम मिाराषट्राला जोडणाऱ्या कींु भाली घा्ातील कींु भाली चेक पोस्् वर

हदनाींक १४/०३/२०१९ रोजी २०.१५ वा. रुग्णवािीका क्र.एमएच ४३-५१३० ला पोलीसाींनी थाींबवन
ू
चेक केले असता चालक व आणखी एक व्यक्तीजवळ गावठी िातभट्टीची दारु ममळून आली.

सदर प्रकरणी दोन व्यक्तीींववरुध्द अलोरे मशरगाव पोलीस ठाणे ग.ु रख्ज.नीं.१९/२०१९,

गु.प्रो.का.क्र.५६/१९२, १४६/१९६ प्रमाणे हद.१५/०३/२०१९ रोजी गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे .
तसेच दोन्िी आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे. त्याींच्या ताब्यातील २२,०००/ रुपये
ककीं मतीची गावठी दारु जप्त करुन ककरकोळ सामनासि रुग्णवािीका जप्त करण्यात आली.
गुन्हयाच्या तपासात सबळ पुरावा ममळाल्याने मा.न्यायालयात हदनाींक ०९/०५/२०१९

रोजी दोर्ारोपपत्र पाठववण्यात आले आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
िोल्हापूर महानगरपाशलिेच्या सीसीटीव्ही िॅमेरे टप्पा-२ च्या
िामासाठी ननधी उपलब्ध होणेबाबत

(२६)

१३९४०१ (१५-०७-२०१९).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर मिानगरपामलकेकडून सीसी्ीव्िी कॅमेरे चा ्प्पा-२ चे काम करण्यासाठी रुपये

१६.६१ को्ी इतक्या तनधीचा सादर केलेला मागणी प्रस्ताव गेले ककत्येक हदवस प्रलींबबत
असल्याची बाब मािे मे, २०१९ च्या पहिल्या आठवडयात वा त्या दरम्यान तनदशयनास आले
आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदरचा तनधी दे णब
े ाबत शासन सकारात्मक आिे काय,

वव.स. ६०० (24)
(३) असल्यास, सदरचा तनधी िा कधीपयंत ववतरीत केला जाईल व तनधी उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत शासनाने अद्यापपयंत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१९) : (१) कोल्िापूर सुरक्षक्षत शिर प्रकल्पाच्या दस
ु ऱ्या
्प्प्यामध्ये सीसी्ीव्िी कॅमेरे बसववण्याबाबत अींदाजे रु.१२ को्ी इतक्या तनधीचा प्रस्ताव प्राप्त
झाला आिे .

(२) व (३) सदरचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आिे.
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
चें बूर (मुांबई) येथील पांचशील नगरातील उपोर्णित्याषच्या माांगण्याबाबत
(२७)

१३९६९१ (१३-०७-२०१९).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), प्रा.वर्ाष गायिवाड (धारावी), श्री.अशमत

ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) चें बूर (मुींबई) येथील पींचशील नगर मधील रहिवाशाींनी िक्काचे घर, बौध्दवविार व इतर
मुलभूत

मागण्याींकररता

व

ववकासकाच्या

मनमानी

कारभाराववरोधात

महिलाींनी

११४

हदवसाींपासन
केलेले साखळी उपोर्ण सरु
ू
ु असताींना हदनाींक २१ माचय, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास उपोर्णकत्याय आींदोलकाचा मत्ृ यू झाला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या झालेल्या तनधनास ववकासकच जबाबदार असून ववकासक मे.अररिीं त

ररअल््सय व मे.आशापुरा डेव्िलपसय याींच्यावर अनुसूगचत जाती-जमाती प्रततबींधक कायदा व
सदोर् मनषु यवधाचा गन्
ु िा दाखल करावा या मागणीसाठी ह्ळकनगर पोलीस ठाण्यात
उपोर्णकत्याय महिलाींनी तनवेदनाव्दारे तक्रार दाखल केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार

सनदे शीर मागायने आींदोलन करणाऱ्या आींदोलकाकडे दल
य करणाऱ्या एसआरए च्या अगधकारी व
ु क्ष
ववकासकाींवर कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे ,

(४) तसेच, उपोर्णकत्याय आींदोलकाींच्या मागण्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आिे व आींदोलकाींच्या
मागण्याबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१९) : (१) नािी, िे खरे नािी.
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे . परीं तू सदर प्रकरणी उपोर्णकती आींदोलकाींचा मत्ृ यू झाला नसून,

आींदोलनकती महिलेचा पती िा गेली पींधरा हदवस क्षयरोग, कावीळ व इतर असाध्य रोगाने
आजारी िोते. सदर आजार बळावल्याने त्याचा मत्ृ यू झाल्याचे तनदशयनास आले आिे .

वव.स. ६०० (25)
(४) चें बूर (मुींबई) येथील पींचशील नगर मधील झोपडपट्टीचा पुनवयसन प्रकल्प योग्य ररतीने पुणय
करणे, बुध्द वविार स्वतींत्र जागेवर बाींधण्यात यावीत. सवय पात्र सदतनकाधारकाींना रु.५० िजार
अततररक्त

कॉपसय

फींड

दे ण्यात

यावा,

अधयव्

झालेले

बाींधकाम

पूणय

करुन

उवयररत

झोपडपट्टीधारकाींना सदतनका उपलब्ध करुन द्याव्यात अशा मागण्या िोत्या. सदर मागणीच्या
अनुर्ींगाने मा.राज्यमींत्री (गि
ृ तनमायण), ववकासक, झोपडपट्टी पुनवयसन अगधकारी तसेच सिकारी

गि
ृ तनमायण सींस्थाींचे पदागधकारी याींचेसमवेत यथोगचत तनणयय घेण्यासाठी बैठक आयोख्जत केली.
सदर बैठकीमध्ये जागेचे आरे खन करुन सवय सींमतीने योग्य तो तनणयय घेण्यात येईल असे
तनदे श दे ण्यात आले.
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील बस स्थानिामधील पररसराचे िाँकिटीिरण िरण्याबाबत
(२८)

१४००७३ (०८-०७-२०१९).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींढरपरू (ख्ज.सोलापरू ) येथील

चींरभागा मैदान याहठकाणी मिाराषट्र राज्य पररविन

मिामींडळाकडून भव्य स्वरूपाचे बस स्थानक तनमायण करण्यात येणार असल्याची बाब हदनाींक
१ एवप्रल, २०१९

रोजी वा त्यासुमारास तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सध्या पींढरपूर शिरामध्ये मध्यवती बस स्थानकामध्ये खडडे पडल्यामुळे सवयत्र
धुळीचे साम्राज्य पसरले आिे ,िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, पींढरपरू बस स्थानकामध्ये सींपण
ू य पररसराचे का्कक्र्ीकरण करण्याबाबत
प्रशसनाकडून सूगचत केले असून दे णखल पररसराचे का्कक्र्ीकरण न करण्याचे कारणे काय
आिे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानुसार सींबगधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे ?
श्री. हदवािर रावते (२४-०९-२०१९) : (१) िे खरे आिे .
(२) व (३) पींढरपूर बसस्थानकाची व वािनतळाची स्वच्छता आगाराच्या दे खरे खीखाली मे.बब्रस्क
इींडडया कींपनी मल.पण
े डून दररोज करुन घेण्यात येत आिे . तसेच, बसस्थानकावरील
ु े याींचक
खडडे खडी, ग्री् व मुरुमाने भरुन घेण्यात आले आिे त.
तसेच,

राज्य

पररविन

मिामींडळाद्वारे

हद.२०.०६.२०१९

च्या

पत्रान्वये

पींढरपूर

बसस्थानकाच्या का्क्री्ीकरणाच्या कामाचा कायायदेश दे ण्यात आलेला असन
ू , सद्यख्स्थतीत
का्क्री्ीकरणाचे काम सरु
ु आिे .

(४) व (५) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________

वव.स. ६०० (26)
वैभववाडी (ता.वैभववाडी, जज.शसांधद
ु ग
ु )ष येथील बस स्थानकाच्या
आवारातील जागेत डाांबरीिरण िरण्याबाबत

(२९)

१४०२९१ (०९-०७-२०१९).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वैभववाडी (ता.वैभववाडी, ख्ज.मसींधुदग
ु )य येथे सुसज्ज एस.्ी. बस स्थानक व्िावे याकरीता

तेथील प्रवाशाींनी केलेली मागणी ववचारात घेऊन राज्य पररविन मिामींडळाने वैभववाडी येथे
नवीन बस स्थानकाचे काम िाती घेवून मािे जानेवारी, २०१९ अखेर पयंत सदर बस स्थानकाचे
काम पूणय केलेले असून नवीन बस स्थानक कायायख्न्वत झालेले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू बस स्थानकाच्या आवयरयत डाींबरीकरण करण्यात आलेले नसून
पावसाळ्यापुवी डाींबरीकरण करण्यात यावे अशी मागणी नावळे गावचे माजी तीं्ामुक्ती अध्यक्ष
श्री.लक्ष्मण कदम याींनी लेखी तनवेदनाद्वारे मािे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
मा.पररविन मींत्री याींच्याकडे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदरिू मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. हदवािर रावते (२४-०९-२०१९) : (१) वैभववाडी येथे बसस्थानकाच्या प्रयोजनाथय सव्िे क्र.३६
अ मधील १२८५ चौ.मी. क्षेत्राची शासकीय जागा हद.२०.०७.२०१७ रोजी राज्य पररविन
मिामींडळाच्या ताब्यात ममळाली असून, सदर जागेत कोणत्यािी स्वरुपाचे नवीन बसस्थानकाचे
बाींधकाम करण्यात आलेले नािी. तथावप, सदर जागेमध्ये पव
ु ीपासन
ू अख्स्तत्वात असलेल्या

अल्पबचत भवनाच्या इमारतीच्या अींशत: भागात ककमान आवश्यक सुववधा तनमायण करुन

तेथून तात्पुरत्या स्वरुपात बसस्थानकाचे कामकाज हद.२५.०१.२०१९ पासून सुरु करण्यात
आलेले आिे .

(२) व (३) िे खरे आिे.
बसस्थानकाच्या उपलब्ध मोकळ्या जागेत डाींबरीकरणाचे काम करुन घेण्यापुवी

आवाराचे खडीकरण करुन घेणे आवश्यक असल्याने त्यानुसार आवाराचे खडीकरण, तसेच
आवारातून मुयय रस्त्यावर येण्याकरीता मसमें् पाईपचे कल्व्य बाींधण्याच्या रु.१०,०५,३१६/-

इतक्या रक्कमेच्या अींदाजपत्रकास राज्य पररविन मिामींडळाद्वारे प्रशासकीय मींजूरी दे ण्यात
आलेली आिे .

(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
पांढरपरू (जज.सोलापरू ) शहरातील सी.सी.टी.व्ही.िॅमेरे बांद असल्याबाबत
(३०)

१४०३२९ (१३-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

वव.स. ६०० (27)
(१) पींढरपूर (ख्ज.सोलापूर) शिरामध्ये गुन्िे गारी घडू नये व तात्काळ चोराींना पकडण्यात
पोलीसाींना मदत व्िावी यासाठी शिरातील प्रततषठीत नागररकाींनी स्थातनक पोलीस प्रशासनाला

१७ सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे प्रदान केले असल्याचे हदनाींक ८ मे, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास
तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त १७ सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेऱ्याींपैकी १६ सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे बींद असल्याचे
तनदशयनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे बींद असल्यामळ
ु े शिरातील गुन्हयाींचे प्रमाण प्रचींड

प्रमाणात वाढले असन
नागररकाींमध्ये मभतीचे वातावरण पसरले आिे तसेच कायदा व
ू
सुव्यवस्थेचा प्रश्न तनमायण झालेला आिे , त्यामळ
ु े उपरोक्त सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे व इतर यींत्रणा
सुरळीत करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) तसेच उपरोक्त सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे बींद असण्याची कारणे काय आिे त व ती सुरू न
करणाऱ्या पोलीस प्रशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१९) : (१) व (२) िे खरे आिे .
(३) व (४) बींद सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे सुरु करण्याबाबत काययवािी सुरु आिे . तसेच नव्याने १४४
सी.सी.्ी.व्िी. कॅमेरे बसववण्याचे प्रस्ताववत आिे .
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
यवतमाळ जजल््यात बनावट दस्तऐवजच्या आधारे भुखांडाची वविी िेल्याबाबत
(३१)

१४०३८७ (११-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) यवतमाळ ख्जल्हयात बनाव् दस्तऐवजच्या आधारे भख
ु ींडाची ववक्री केल्या प्रकरणी

यवतमाळच्या मा.न्यायालयाने कफयायदीच्या यागचकेवरून या प्रकरणात १५ जणाींवर फसवणुकीचे
गुन्िे दाखल करण्याचे आदे श पोलीसाींना हदल्याचे मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या या आदे शानुसार गुन्िे दाखल करून दोर्ीींना अ्क करण्यात
आली आिे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाने हदनाींक १४/०५/२०१९ रोजी हदलेल्या आदे शावरुन
क.१५६(३) मसआरपीसी अन्वये पो.स््े .अवधूतवाडी, ख्ज.यवतमाळ येथे १७ व्यक्तीींववरुध्द हदनाींक
१६/०५/२०१९ रोजी गुन्िा दाखल केला आिे .

वव.स. ६०० (28)
(२) व (३) आरोपीींनी दाखल केलेल्या यागचकेच्या अनुर्ींगाने मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या
आदे शानुसार गुन्हयातील आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली नािी.
गुन्हयाचा तपास सुरु आिे.

(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील पोलीस ननरीक्षि याांनी एिा वध्
ृ द महहलेस िेलेली मारहाण
(३२)

१४०५८८ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (ख्ज.सोलापूर) शिरातील श्री.ववठ्ठल मींहदर येथील सुरक्षेसाठी असणारे पोलीस

तनरीक्षक श्री. साळोखे याींनी वध्
ृ द महिलेला मारिाण केल्याच्या ववरोधात व त्याींच्या बेजबाबदार
काययपध्दतीमुळे त्याींना बडतफय करावयाच्या मागणीसाठी मींगळवेढा येथील नगराध्यक्षा व

मींगळवेढा तालक्
ु यातील ववववध पदागधकाऱ्याींनी हदनाींक १५ माचय, २०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास
मा.ख्जल्िा पोलीस प्रमुख (ग्रामीण) सोलापूर याींना तनवेदन हदले असल्याचे तनदशयनास आले
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तक्रार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय
आढळुन आले व तद्नुसार शासनाने पोमलस ननरीक्षक श्री.साळोखे याींच्यावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१९) : (१) िोय िे खरे आिे .
(२) घ्नेतील वयोवध्
ृ द महिलेने ततला झालेल्या मारिाणीबाबत प्रथमत: पोलीस ठाणेस तक्रार
केलेली नािी. अथवा शासनमान्य दवाखान्यामध्ये और्धोपचारिी घेतलेला नािी. सदर वयोवध्
ृ द
महिलेने साक्षीदार श्रीमती सुतनता नाना कासार (डावरी) याींना गदीमध्ये िाताला जोरात धक्का

लागल्याने िात दख
ु त आहे, असे कारण साींगून ततचेकडून और्धगोळया घेतल्या आिे त. तसेच
सदर जखमी महिलेची हद.२१/०३/२०१९ रोजी वैदयकीय अगधकारी, कॉ्े ज िॉस्पी्ल, पींढरपूर
याींचेकडून वैदयकीय तपासणी करून घेण्यात आलेली आिे . वैदयकीय अगधकारी याींनीिी सदर

महिलेचे िातावर मारिाणीच्या जखमा हदसुन येत नसल््यबाबत अिवाल हदलेला आिे. एकींदर

चौकशीत पोलीस तनरीक्षक श्री.साळोखे, नेमणुक श्री.ववठठल रख्क्मणी मींहदर सुरक्षा पींढरपूर
अथवा पोलीस गणवेशाप्रमाणे गणवेशधारी असलेल्या इसमाने मारिाण केलेचे तनषपन्न झालेले
नाही. त्यामळ
ु े पोलीस

तनरीक्षक

श्री.साळोखे अथवा पोलीस गणवेशाप्रमाणे

असलेल्या इसमाववरूध्द कारवाई करण्यात आलेली नािी.
(३) ववलींब झालेला नािी.
___________

गणवेशधारी

वव.स. ६०० (29)
िोल्हापूर (जज.िोल्हापूर) शहरातील िसबा िरवीर मधील सव्हर नां.८७४-अे वाडष शमळितीच्या
मुळ जशमन मालिास बाधधत क्षेत्राचा मोबदला शमळण्याबाबत

(३३)

१४०८२७ (१३-०७-२०१९).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पूव)ष , श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापरू (ख्ज.कोल्िापरू ) शिरातील कसबा करवीर मधील सव्िे नीं.८७४-अे वाडय ममळकतीचे
पहिल्या

ववकास

योजनेतील

डडपी

रस्त्याचे

बागधत

क्षेत्र

दस
ु -या

ववकास

योजनेतील

अख्स्तत्वातील रस्ता दशयवून कोल्िापूर मिानगरपामलकेने मुळ जममन मालकास कोणतािी
मोबदला न दे ता त्याची फसवणक
केली असल्याचे मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ू
तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मुळ जममन मालकाने बागधत क्षेत्राचा मोबदला ममळण्याची वारीं वार मागणी

करूनसुध्दा कोल्िापूर मिानगरपामलकेतील सींबींगधत ववभागाच्या अगधका-याींमाफयत मोबदला
दे ण्याबाबत अद्याप कोणतीच काययवािी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पहिल्या ववकास योजनेतील सव्िे
नीं.८७४-अे वाडय मधील बागधत क्षेत्राचा मोबदला मळ
ु मालकाला तातडीने दे ण्याबाबत कोणती
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१९) : (१) अशी बाब नािी. सींदभायतील जागेवरील रे खाींकन सन
१९७४ मध्ये म्िणजे ४५ वर्ायपव
ू ी मींजरू झालेले आिे. कसबा करवीर, सव्िे नीं. ८७४-अे वाडय
ममळकतीचे मींजूर रे खाींकनानुसार ववकास योजनेतील १२.०० मी. रस्त्याखालील क्षेत्राचा ताबा
हद.१३/०५/१९८८ रोजीचे ववनामुल्य कब्जेपट्टीने मिानगरपामलकेच्या कब्जात आला असल्याचे
मिानगरपामलकेने कळववलेले आिे .

(२) ते (४) रे खाींकनामधील क्षेत्रावर मींजरू ववकास योजनेप्रमाणे रस्त्याचे तनयोजन असल्यास व
असे रस्ते रे खाींकनामध्ये अींतगयत रस्ते म्िणून दशयववलेले असल्यास त्याकररता मोबदला

अनुज्ञेय रािात नािी. तनयमानुसार रे खाींकनामध्ये दशयववण््यत यावयाच्या अींतगयत रस्त्याच्या
रुीं दीपेक्षा ववकास योजनेमधील रस्त्याची रुीं दी जास्त असल््यस फरकाच्या रुीं दीच्या क्षेत्रासाठी
मोबदला अनुज्ञेय राितो. त्याप्रमाणे कोल्िापूर मिानगरपामलकेने तनणयय घेणे अमभप्रेत आिे.
___________

रत्नाधगरी जजल््यामध्ये गुन्हे गारीच्या घटनाांमध्ये झालेली वाढ
(३४)

१४१११६

(चाांहदवली) :

(११-०७-२०१९).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.नसीम

खान

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी ख्जल्हयामध्ये सन २०१८ मधील गुन्िे गारीचा आलेख पािता सन २०१७ च्या
तुलनेत खून, खूनाचा करण््यत आलेलय प्रयत्न, महहलयांवरील अत््यचयर, मारामारी आणण

वव.स. ६०० (30)
चोरीींच्या घ्नाींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे मािे फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
आढळून आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, िी गुन्िे गारीची वाढ पािता दाखल गुन्हयाींचा तपास करुन येथील गुन्िे गारीवर
नन्ांत्रण ठे वण््यबयबत शासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) सन २०१८ च्या अखेरपयंत घडलेल्या घ्नाींचा
तपमशल खालीलप्रमाणे आिे .
गुन्हयाचा प्रकार

सन २०१७ सन २०१८

वाढ/घ्

खून

१२

२१

९ ने वाढ

खन
ू ाचा प्रयत्न

४

१६

१२ ने वाढ

बलात्कार

४७

५६

९ ने वाढ

गदी मारामारी

९३

११८

२५ ने वाढ

चोरी

४०२

४४२

४० ने वाढ

(२) पोलीस ठाणे प्रभारी अगधकारी, दरु क्षेत्र व बी् अींमलदार याींचेकडून पररणामकारक
गावभे्करुन घेवून गावातील सवय घडामोडीची माहिती घेतली जाते, गावातील प्रततषठीताींची
एकत्रीत मम्ीींग घेऊन वादवववाद मम्ववले जातात. गावागावात पोलीस ममत्र व ग्रामरक्षक दल
स्थापन करण्यात आले आिे .
रात्रगस्त, चेकीींगसाठी पोलीस ठाणे स्तरावर उपववभागीय पोलीस अगधकारी नेमण्यात
येतात. ख्जल्िास्तरावर रोज हदवसा व रात्री दरोडा प्रततबींधक पेट्रोलीींग नेमण्यात येत.े
महिन्यातन
ू ककमान एक वेळ सवय ख्जल्हयात ऑल आऊ् ऑपरे शन राबववण्यात येत.े पोलीस
ठाणे िद्दीत तनयममत बी् माशयल व दाममनी स्कॉडय चा वापर करुन गुन्हयाींवर तनयींत्रण
ठे वण्याचे कामकाम करण्यात येत.े

एस.्ी.स््ॅ न्ड, रे ल्वेस््े शन, बाजारपेठ इ. हठकाणी कक्रयाशील गुन्िेगाराींवर लक्ष ठे वून

प्रततबींधक कारवाई केली जाते.
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
चारनेर (ता.शसल्लोड, जज.औरां गाबाद) येधथल ग्रामस्थाांनी उपसरपांच याींना मारहाण िेल्याबाबत
(३५)

१४१२३४ (१५-०७-२०१९).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चारनेर (ता.मसल्लोड, ख्ज.औरीं गाबाद) येथे भीर्ण पाणी ्ीं चाई तनमायण झाल्याने पाणी
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी अनेक वेळा मागणी करुनिी पाणी परु वठा न केल्याने सींतापलेल्या
गावक-याींनी उपसरपींच श्री.रववमसींग राजपूत याींना हदनाींक १४ मे, २०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास
जबर मारिाण केली, िे खरे आिे काय,

वव.स. ६०० (31)
(२) असल्यास, जखमी उपसरपींचास औरीं गाबाद येथील घा्ी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल
केले आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी मसल्लोड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्िा दाखल करण्यात आला, िे
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२), (३) व (४) िोय. सदर प्रकरणी कफयायदीने हदलेल्या तक्रारीनस
ु ार पोलीस ठाणे मसल्लोड
ग्रामीण, ख्ज.औरीं गाबाद येथे गु.र.नीं.१०३/२०१९ कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३२४, ५०४, ५०६

भादीं वव प्रमाणे गुन्िा नोंद करण्यात आला आिे . सदर गुन्हयात पाींच आरोपीींना अ्क करण्यात
आली असन
ू मा.न्यायालयाने त्याींना जामीन मींजरू केला आिे. तसेच त्याींनी भववषयात शाींतता
राखावी

म्िणून

त्याींच्याववरुध्द

काययकारी

दीं डागधकारी,

मसल्लोड

याींच्याकडे

चॅप््र

केस

क्र.१२७/२०१९ कलम १०७ सि.आर.पी.सी. प्रमाणे प्रततबींधक कारवाई केली आिे . सदर
आरोवपताींववरुध्द सबळ पुरावे प्राप्त झाले असल्याने त्याींच्याववरुध्द दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात
आले आिे. सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आिे .
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
िोल्हापूरसह आसपासच्या ४२ गावाांचा वविासािररता ’’ िोल्हापूर क्षेत्र नागरी वविास
प्राधधिरण’’ ची स्थापना िेल्याबाबत

(३६)

१४१३३० (१३-०७-२०१९).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूरसि आसपासच्या ४२ गावाींच्या ववकासाकररता ’’ कोल्िापूर क्षेत्र नागरी ववकास
प्रागधकरण’’ ची स्थापना केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, गत आठ महिन्याींपासून मींजूरी ममळालेल्या २७ पदाींपैकी चार पदे थे्
तनयुक्तीने भरण्याचा प्रस्ताविी शासनाकडे प्रलींबबत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रागधकारणाींची एकिी बैठक अद््यपपयंत घेण्यात आलेली नािी, िे िी खरे
आिे काय,
(४) असल्यास, या प्रागधकरणाकडे अद््यपपयंत शासनाने ककती ववकासाचे प्रस्ताव पाठववले
आिे त व ककती प्रस्तावाींना मींजूरी हदली आिे ,

(५) असल्यास, याकररता ककती रुपयाींच्या तनधीची तरतद
ू करण्यात आली आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

वव.स. ६०० (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१९) : (१) िे खरे आिे .
शासनाने हद. ०४/०१/२०१८ रोजीच्या

अगधसूचनेन्वये कोल्िापूरसि आसपासच्या ४२

गावाींच्या ववकासाकररता कोल्िापूर क्षेत्र नागरी ववकास प्रागधकरणाची स्थापना केली आिे .
(२) अींशत: खरे आिे.
(३) िे खरे नािी.
(४) तनरीं क, शासनाने ववकासाचे प्रस्ताव प्रागधकरणाकडे पाठववलेले नािीत.

(५) कोल्िापूर नागरी क्षेत्र प्रागधकरणास त्याींचे काययक्षेत्रामध्ये बाींधकाम / ववकास कामाींसाठी

तसेच सरकारी जममनी िस्ताींतरण करुन घेणे कामी व अन्य अनर्
ु ींगगक कामकाजासाठी बीज

भाींडवल करीता याप्रमाणे सवय ववकास कामाींसाठी ११०.०० को्ी तनधी अनुदान या स्वरुपात
ममळावा, अशी प्रागधकरणाने हद. १६/०१/२०१९ रोजीच्या पत्राद्वारे शासनास मागणी केली आिे .
या अनुर्ींगाने शासनस्तरावरुन काययवािी सुरु आिे.

(६) प्राप्त पररख्स्थतीत कोणतािी ववलींब झालेला नािी.
___________
िोल्हापूर जजल््याचा प्रादे शशि वविास आराखडा प्रलांबबत असल्याबाबत
(३७)

१४१३३४ (०९-०७-२०१९).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर ख्जल्ह्यचा आगामी काळात पररपूणय ववकास करण्याकररता प्रादे मशक ववकास
आराखडा अद्यापिी प्रलींबबत असल्याचे मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास
आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, प्रादे मशक ववकास आराखडा प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आिे त व याबाबत
शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, सदरिू ववकास आराखडयास केव्िापयंत मींजूरी ममळण्याचे शासनास अपेक्षक्षत
आिे
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१९) : (१) िे खरे नािी.
शासनाने कोल्िापूर ख्जल्ियाची सध
ु ाररत प्रादे मशक योजना हद. ०४/०१/२०१८ रोजीच्या

अगधसूचनेन्वये मींजूर केली आिे . सदर प्रादे मशक योजना हद. ०१/०४/२०१८ पासुन अींमलात
आली आिे .

(२) सदर प्रादे मशक योजना मींजूर झाली असल्याने या अनुर्ींगाने शासनाने चौकशी करण्याचा

प्रश्न उद््यवत नािी. तथावप कोल्िापूर ख्जल्ियाचा प्रादे मशक आराखडा प्रमसध्द झाल्यानींतर
त्यावर प्राप्त झालेल्या िरकतीींवरील सुनावणी योग्य ररतीने झाली नसल्याबाबतच्या तक्रारी
शासनास प्राप्त झाल्या िोत्या. त्यासाठी शासनाने हद.०३/०४/२०१८ चा तनणययान्वये सदर िरकत

धारकाींचे / तक्रारीींचे तनराकरण करुन, त्याींना सुनावणी दे ऊन मींजूर प्रादे मशक योजनेत मिाराषट्र

प्रादे मशक तनयोजन व नगर रचना अगधतनयम, १९६६ चे कलम २० खालील फेरबदलाची
काययवािी सुचववणेबाबत बत्रसदस्य सममती नेमली आिे . सदरच्या बत्रसदस्य सममतीस २०००
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िरकती / सूचना प्राप्त झाल्या आिे त. सदर शासन तनयुक्त बत्रसदस्य सममतीने सवय िरकत
धारकाींना सुनावणी हदली आिे . सदर िरकती / सन
ु ावणी वरील बत्रसदस्य सममतीचा अिवाल
अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नािी.
(३)

सदर

बत्रसदस्य

सममतीचा

अिवाल

शासनास

प्राप्त

झाल्यानींतर,

मींजरू

प्रादे मशक

आराखड््यतील प्राप्त िरकती सच
ू नेच्या अनुर्ींगाने शासनाकडून अगधतनयमातील तरतुदीनुसार
योग्य ती काययवािी करण्यात येईल.

___________
नाांदेड शहरात बेिायदा होडींग,मोबाईल टॉवर तसेच िेबल टािणा-याांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३८)

१४१४१६ (१३-०७-२०१९).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड शिरात बेकायदा िोडींग, मोबाईल ्ॉवर तसेच केबल ्ाकल्यामळ
ु े धोकादायक
झालेल्या रस्त्याींचे स्ट्रक्चरल ऑडी् करण्यात आले नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड शिरातील बेकायदा िोडींग, मोबाईल ्ॉवर व केबल ्ाकल्यामुळे
धोकादायक झालेल्या रस्त्याींचे स्ट्रक्चर ऑडी् करुन दोर्ी असणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१९)

:

(१)

व (२) • नाींदेड शिरातील सवय जािीरात

एजन्सीधारकाींना स्ट्रक्चरल ऑडी् करुन, अिवाल सादर करण्याबाबत मिानगरपामलकेने
त्याींच्या हदनाींक ७.५.२०१९ च्या पत्राद्वारे सच
ू ना हदलेल्या आिे त.

• त्याचप्रमाणे मोबाईल ्ॉवर केबल ्ाकण्यासाठी परवानगी दे ताना सींबींगधत कींपनीकडून

तनयमानुसार रस्ता दरु
ु स्ती चाजेस व प्रशासकीय शुल्काचा भरणा करुन घेण्यात येतो व

तद्नींतर मिानगरपामलकेमाफयत सदर रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्यात येते, असे नाींदेड वाघाळा शिर
मिानगरपमलका याींनी कळववलेले आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
बाळापरू (जज.अिोला) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शालेय शशक्षिाने
ववद्यार्थयाषसोबत अनैसधगषि िृत्य िेल्याबाबत

(३९)

१४१४८२ (१५-०७-२०१९).

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

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

बाळापूर

ववद्यार्थयायसोबत

(ख्ज.अकोला)
अनैसगगयक

पोलीस
कृत्य

ठाण्याच्या

केल्याबाबतची

त्यादरम्यान तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

िद्दीतील
घ्ना

शालेय
मािे

मशक्षकाने

एवप्रल,

२०१९

सातवर्ीय
मध्ये

वा
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर ववद्यार्थयायच्या पाल्याने बाळापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार
करुनिी मशक्षक श्री.प्रववण भास्कर खींडारे व शाळे वर कोणतीिी कारवाई करण्यात आली नािी,
िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीचे तनषकर्य काय आिे त
व त्या अनुर्ींगाने सींबींधीत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आिे .
सदरची घ्ना हद. ०२/१०/२०१४ ते ०८/१०/२०१४ या कालावधीत घडलेली आिे .
(२) व (३) कफयायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून बाळापुर पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. २००/१४ कलम

३७७ भादीं वव सि कलम ३, ४, ५, ६ लैंगगक अपराधापासन
ू बालकाींचे सींरक्षण अगधतनयम २०१२

(पोक्सो) अन्वये आरोपीववरूध्द गुन्िा नोंदववण्यात आला असून नमूद गुन्हयातील आरोपीस
अ्क करण्यात आली. आरोपीववरूध्द मा. न्यायालयात दोर्मसध्द झाल्याने आरोपी यास कलम

३७७ भादीं वव सि कलम ४ लैंगगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अगधतनयम २०१२ अन्वये
१० वर्य सक्त मजुरी व रू. ५०००/- दीं डाची मशक्षा सुनावली आिे .
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
वसई पूव-ष पजश्चमेला जोडणाऱया अांबाडी पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४०)

१४१८०२ (१३-०७-२०१९).

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

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई पूव-य पख्श्चमेला जोडणाऱ्या ३८ वर्य जुन्या अींबाडी पुलाची दरु
ु स्ती अत्यींत धीम्यागतीने
सुरु असल्याचे तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू पल
ु ाची शासनाने पािणी केली आिे काय,
(३) असल्यास, सदर पल
ु शिराला जोडणारा मुयय उडडाणपूल असल्याने या हठकाणी मोठ्या

प्रमाणात वािनाींची वदय ळ व वाितुक कोंडीची समस्या तनमायण होत असल््यने शासन स्तरावर
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे,

(४) असल्यास, जुन्या उडडाणपुलाची दरु
ु स्ती ककती हदवसात पूणय करण्यात येईल व
त्याबाबतची सद्यख्स्थती काय आिे

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) वसई पूव-य पख्श्चम जोडणाऱ्या अींबाडी
पूलाची सद्यख्स्थती खालीलप्रमाणे आिे :-

• अींबाडी रोड येथे जन्
ु या रे ल्वे ओव्िर पल
ु ाची दरु
ु स्ती पख्श्चम रे ल्वे माफयत सरु
ु आिे .

• तसेच जुन्या पूलालगत एमएमआरडीने नववन पूल बाींधला असन
ू त्याचा वापर रिदारीसाठी
सुरु आिे . तसेच जुन्या पूलाचा लवकर वापर िोऊन रिदारीची कोंडी दरू िोऊ शकेल.
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• वाितुक कोंडीची समस्या असलेल्या हठकाणी वाितूक तनयमनाच्या उपाययोजना वाितुक
ववभागामाफयत करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
राज्यातील अशासकिय अनुदाननत उच्च माध्यशमि व्यवसाय अभ्यासिम शशक्षिाांना आणण
अन्य िमषचाऱयाांना सातवे वेतन आयोग लागु िरण्याबाबत

(४१)

१४१८६७ (१५-०७-२०१९).

श्री.बाबरु ाव पाचणर (शशरुर), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मिाराषट्र राज्यातील कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागा अींतगयत चालववल्या जाणाऱ्या
मिाराषट्रातील अशासककय अनुदातनत उच्च माध्यममक व्यवसाय अभ्यासक्रम मशक्षकाींना आणण

अन्य कमयचाऱ्याींना हदनाींक १ मे, २०१९ अखेरपयंत सातवे वेतन आयोग लागु करण्यात आले
नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सवय ख्जल्िा व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण अगधकारी कायायलयाला
मािे एवप्रल, २०१९ च्या पहिल्या आठवडयात वा त्या दरम्यान याबाबत तनवेदन दे वुन अवगत
करण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे काय,
(३)

तसेच,

राज्यातील

अशासकीय

अनुदातनत

सींस्थातील

उच्च

माध्यममक

व्यवसाय

अभ्यासक्रमाींना मशकववणाऱ्या मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लागू
करण्यात यावे अशी मागणी करणारे लेखी तनवेदन मिाराषट्र व्िोकेशनल ह्चसय असोमसएशन
याींनी मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनासि लोकप्रतततनधीना हदले आिे , िे िी खरे
आिे काय
(४) असल्यास, कािी अशासककय अनद
ु ातनत उच्च माध्यममक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे मशक्षक

आणण अन्य कमयचारी नक
ु तेच सेवातनवत्ृ त झाले असन
ु त्याींची सेवातनवत्ृ ती प्रकरणेिी यामळ
ु े
रखडली आिे त, िे िी खरे आिे

काय,

(५) असल्यास, सदरिू कमयचाऱ्याींना सातवे वेतन आयोग लागु करण्याबाबत शासनाने
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

कोणती

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०४-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) िोय, िे खरे आिे .
(४)

नािी.

(५) अशासकीय अनुदातनत तींत्र माध्यममक शाळा, तसेच उच्च माध्यममक ववद्यालयातील
व्यवसाय अभ्यासक्रमातील (+२ स्तरावरील ख्व्दलक्षी व उच्च माख्ध्यममक व्यवसाय) मशक्षक व
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मशक्षकेतर कमयचा-याींना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधाररत वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी

कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववभागाचा शासन तनणयय क्रमाींक: ख्व्िओसी-२०१८ /प्र.क्र.१२२
/व्यमश-४, हद.१८ जून २०१९ लागू केलेला आिे .
(६) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
अिोला शहरातील एिा महहलेवर झालेला अत्याचार
(४२)

१४२०३७ (१५-०७-२०१९).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) येवता ते मलकापूर रोडवरील एका कोरडया खदानीत अकोला शिरातील एका ४५ वर्ीय

महिलेवर पाच युवकाींनी हदनाींक १ मे, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास लैंगगक अत्याचार केल्याचे
तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, अकोला एमआयडीसी पोलीसाींनी महिलेला उपचारासाठी सवोपचार रुग्णालयात
दाखल केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुर्ींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२) व (३) कफयायदी महिलेस ततच्या सोबत रािणारा इसम व शेजारी रािणारी महिला याींनी
परस्पर सवोपचार रुग्णालय, अकोला येथे भरती केले आिे
कफयायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स््े शन एम.आय.डी.सी., अकोला येथे गु.र.नीं.

८५/१९ कलम ३७६ (ड) भा.दीं .वव. अन्वये ०५ आरोपीताींववरूध्द गुन्िा नोंदववण्यात आला आिे .

सदर गन्
ु हयातील पाचिी आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असन
ू सध्या नमद
ू गन्
ु हयातील
आरोपी क् र. १ ते ५ िे न्यायालयीन कोठडीत आिे त. दाखल गुन्हयातील आरोपीताींववरूध्द मा.
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले असून सद्यख्स्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ
आिे .

(४) प्रश्न उद््यवत नािी.
___________
अिोला येथे शशक्षिाांच्या वेतन ननजश्चतीच्या दे यिासाठी पैशाची मागणी िेल्याच्या तिारीबाबत
(४३)

१४२०४९ (१५-०७-२०१९).

श्री.गोवधषन शमाष (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला येथे सातव्या वेतन आयोगानुसार मशक्षकाींच्या वेतन तनख्श्चतीच्या दे यकासाठी

पैशाची मागणी केल्याप्रकरणाची तक्रार अकोला (ख्ज.अकोला) पींचायत सममतीने लाचलुचपत

वव.स. ६०० (37)
प्रततबींधक ववभागाकडे (एसीबी) केल्याची घ्ना मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशयनास आली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणाची चौकशी पूणय झाली आिे काय, असल्यास चौकशीचे तनषकर्य
काय आिे त व त्यानर्
ु ींगाने या प्रकरणी दोर्ी असणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) िोय.
लाचलुचपत प्रततबींधक ववभागाने या प्रकरणी ख्जल्िा पररर्द, अमरावती याींच्याकडून

सववस्तर अिवाल मागववला असून सदर अिवाल प्राप्त झाल्यानींतर तनयमानुसार पुढील
काययवािी करण्यात येईल.

___________
अिोला शहरातील (जज.अिोला) सहायि िामगार आयुक्त िायाषलयातील ववववध समस्याांबाबत
(४४)

१४२०६६ (१५-०७-२०१९).

श्री.गोवधषन शमाष (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला शिरास (ख्ज.अकोला) सिायक कामगार आयुक्त न ममळाल्याने अनेक बाींधकाम
मजुराींना कामगार आयुक्त कायायलयात वारीं वार जावे लागणे इत्याहद ववववध समस्याींबाबतची

तनवेदने बाींधकाम मजुर सींघ्नेने मा.कामगारमींत्री, राज्य मींत्री, पालक मींत्री याींना वारीं वार दे ऊन
दे खील काययवािी िोत नसल्याने बाींधकाम मजरु ाींनी या कायायलयास कुलप
ु लावण्याचा इशारा
हदला असल्याची बाब मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास आली आिे, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, सदर मागण्याींच्या पुतत
य ेबाबत शासनाने कोणती काययवािी केली आिे वा
करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
डॉ. सांजय िुटे (२७-०९-२०१९) : (१) िोय अींशत: खरे आिे.

बबल्डीींग पेन््सय बाींधकाम मजूर असोमसएशन याींनी हद.२०.५.२०१९ रोजी कामगार

आयक्
ु त, मींब
ु ई याींना तनवेदन अग्रेवर्त केले असन
ू सदर तनवेदनाची प्रत मा.कामगारमींत्री,
मा.पालक मींत्री, अकोला, ख्जल्िागधकारी अकोला, अपर कामगार आयुक्त, सिायक कामगार
आयुक्त, अकोला याींना पषृ ठाींककत केले आिे .

सदर तनवेदनात त्याींनी सिायक कामगार आयुक्त, अकोला येथे पूणव
य ेळ उपख्स्थत

नसल्यामुळे बाींधकाम कामगाराींची अनेक कामे प्रलींबबत राितात. त्याकररता अकोला येथे
पूणव
य ेळ सिायक कामगार आयुक्त उपलब्ध करून दे ण्याची ववनींती केलेली आिे .

उद्योग, ऊजाय व कामगार ववभाग शासन आदे श हद.१७/१२/२०१८ नस
ू ार अकोला येथे

पूणव
य ेळ सिायक कामगार आयुक्त याींची तनयुक्ती करण्यात आली आिे .

वव.स. ६०० (38)

(२) सिायक कामगार आयुक्त, अकोला कायायलयामध्ये मिाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम

कामगार कल्याणकारी मींडळ मुींबई अींतगयत अकोला ख्जल्हयामध्ये सन २०११ पासून बाींधकाम
कामगाराींची नोंदणी व नत
ु नीकरण तसेच ववववध कल्याणकारी योजनाींचे कामे सरू
ु असन
ू मािे

मे, २०१९ अखेर १९,८४६ कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली आिे . मींडळाद्वारे एकुण ७४२२
ववववध कल्याणकारी योजनाींच्या अजायवर लाभाथी कामगाराींना एकुण रू.४,३१,११,०००/- एवढा
लाभ वा्प करण्यात आलेला आिे . सिायक कामगार आयुक्त, अकोला या पदावर पूणव
य ेळ
अगधका-याची तनयक्
ु ती करण्यात आली आिे.

तसेच सरकारी कामगार अगधकारी १, दक
ु ाने

तनरीक्षक १, मलवपक ्ीं कलेखक ३ व मिाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी

मींडळाकडून ३ कमयचारी कींत्रा्ी पद्धतीवर अकोला कायायलयात तनयुक्त केलेले असल्याने
बाींधकाम कामगारासींबधी नोंदणी व लाभ वा्पाबाबतची कामे सिायक कामगार आयक्
ु त,
अकोला कायायलयात सुरळीतपणे सुरू आिे त.
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
गवळीपुरा (ता.िारां जा, जज.वाशशम) येधथल एिा व्यक्तीच्या िेत जलमनीमिून
ववनापरवानगी काळी माती व मरु
ु म खोदन
ू नेल्याबाबत

(४५)

१४२३७८ (११-०७-२०१९).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) गवळीपरु ा (ता.कारीं जा, ख्ज.वामशम) येगथल श्री.बरोहदन रिे मान प्े ल याींच्या मौजे खेडी

कारीं जा येथील ११ एकर शेत जममनीमधील काळी माती व मरु
ु म ववनापरवानगी समध्
ृ दी

मिामागायच्या कींत्रा्दाराने हदनाींक १ मे, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास खोदन
ू नेल्याची तक्रार
कारीं जा शिर पोलीस स््े शनला प्े ल याींनी केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकारामळ
ु े प्े ल याींची जमीन पेरणी अयोग्य झाली आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत त्याींनी कींत्रा्दाराला ववचारणा केली असता त््यने अश्लील भार्ेत
मशवीगाळ करुन जीवे मारण्याची धमकी हदली, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून
आले आिे व तद्नस
ु ार शासनाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
बरद्द
ु ीन रिे मान प्े ल याींचा हदनाींक २ मे, २०१९ रोजीचा गैर अजयदार नारायण

अग्रवाल (ठे केदार) व इतर १० ते १५ व्यक्तीींववरुध्द त्याींच्या शेत जममनीमधील काळी माती व
मुरुम ववनापरवानगी खोदन
ू नेल्याबद्दल तक्रार अजय प्राप्त झाला आिे .

वव.स. ६०० (39)
(२) बरद्द
ु ीन रिे मान प्े ल याींचे शेताची पिाणी केली असता, त्याींचे शेतात कोणत्यािी प्रकारचे

खोदकाम ककीं वा माती मुरुम काढून नेल्याचे हदसले नािी व सध्या अजयदाराचे शेतात पेरणी
केलेली असन
ू त्यामध्ये सोयाबीनचे वपक आिे . या प्रकारचा घ्नास्थळाचा पींचनामा करण्यात
आलेला आिे .

(३) व (४) चौकशीमध्ये तक्रारीचे अनुर्ींगाने कोणतेिी तर्थय आढळून आले नािी.
(५) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
वाशशम जजल््यात चोरी, दरोडा व लुटमारीच्या घडलेल्या घटनाींबाबत
(४६)

१४२४३९ (१५-०७-२०१९).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वामशम ख्जल्हयात मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान १० हदवसात प्रशासनाच्या
दल
य ामुळे चोरी, दरोडा व लु्मारीच्या घ्ना घडल्याने ख्जल्हयातील नागररक भयभीत झाले
ु क्ष
आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) िे खरे नािी.
मािे मे २०१९ मध्ये वामशम ख्जल्हयात खालीलप्रमाणे गुन्िे दाखल झाले.
गुन्हयाचा प्रकार

दाखल गुन्िे

उघड गुन्िे

दरोडा

३

३

जबरी चोरी

६

४

घरफोडी

९

१

चोरी

३४

७

एकूण गुन्िे

५२

१५

घ्कातील नागरीकाींच्या सरु क्षक्षततेसींबींधाने वामशम पोलीसाींकडून दै नींहदन स्तरावर

बब्माशयल गस्त, रात्रगस्त, ख्जल्िा स्तरीय दरोडा गस्त लावण्यात येते. याचबरोबर घ्कामध्ये

वेळोवेळी कोबबींग ऑपरे शन व नाकाबींदी राबववण्यात येत असन
ू गुन्िे गाराींववरुध्द कारवाई
करण्यात येते. गुन्िे गाराींववरुध्द ववववध प्रकारच्या प्रततबींधक कारवाई करण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

वव.स. ६०० (40)
परभणी शहरातील 'दाशमनी' पथिािडे मनुष्ट्यबळाची िमतरता असल्याबाबत
(४७)

१४२५०५ (१५-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) परभणी शिरातील महिलाींच्या छे डछाडीच्या घ्नाींवर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी काययरत
असलेल्या ’दाममनी’ पथकाकडे मनुषयबळाची कमतरता असल्याचे तनदशयनास आले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, या पथकात केवळ एक महिला प्रभारी अगधकारी व दोन पोलीस कमयचा-याींवर
िी अततररक्त जबाबदारी सोपववण्यात आल्यामळ
ु े शिरातील साडेतीन लाखाींपेक्षा जास्त
असलेल््य लोकवस्तीच्या छे डछाडीच्या घ्नाींवर लक्ष केंरीत करण्यास अनेक अडचणी तनमायण
िोत आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शिरातील छे डछाडीचे वाढते प्रमाण तनयींत्रीत करण्यासाठी ’दाममनी’ पथकातील
मनुषयबळ वाढववण्याच्या अनुर्ींगाने वा पयाययी सक्षम यींत्रणा सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोणती तनणययात्मक काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) दाममनी पथक िे महिला व मुलीींच्या

सुरक्षेसाठी स्थातनक पातळीवर स्थापन करण्यात आलेले आिे. सदर पथकामध्ये १ अगधकारी व
४ कमयचारी नेमणुकीस असून त्याींना स्वतींत्र शासकीय वािन पुरववण्यात आलेले आिे .
(४) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________
नगर (जज.अहमदनगर) तहशसलदार याांनी जमववलेली बेहहशेबी मालमत्ता
(४८)

१४२५२७ (१५-०७-२०१९).

श्री.ओमप्रिाश ऊफष बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अचलपूर (ख्ज.अमरावती) येथील लोकप्रतीतनधी याींनी प्रधान सगचव,गि
ृ ववभाग याींच्याकडे
अप्पा मशींदे तिसीलदार, नगर (जज.अहमदनगर) याींचेवर बेहिशोबी मालमत्ता जमववले प्रकरणी
गन्
ु िा दाखल करावा

याबाबतचे तनवेदन हदनाींक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्या सम
ु ारास

हदले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या तनवेदनातील मूळ तक्रारदार श्री.गौतम ववजय बोरा याींच्या तक्रार अजाय
सोबत अवैध बेहिशोबी सींपत्ती जमा केल्याचे पुरावेिी जोडले आिे त, िे िी खरे काय,

(३) असल्यास, लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाने या तक्रारीवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे,

(४) तसेच, तनवेदनाच्या अनुर्ींगाने चौकशी करून अवैध सींपत्ती जमा करणाऱ्या अगधकाऱ्याींच्या
ववरोधात गुन्िा दाखल करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त

वव.स. ६०० (41)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२), (३), (४) व (५) सदर तनवेदन पुढील चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रततबींधक ववभाग, नामशक
पररक्षेत्र याींच्याकडे दे ण्यात आले असन
या प्रकरणातील मळ
तक्रारदार याींनी हदलेल्या
ू
ू

कागदपत्राींची पडताळणी सरु
ु आिे. मळ
ू तक्रारदार याींच्या तक्रारीतील परु ावे त्रो्क असल्याने
याबाबत सववस्तर माहिती घेण्याचे काम गोपनीय पडताळणीमध्ये सरु
ु आिे .

यातील गैरअजयदार श्री. अप्पा मशींदे, तिमसलदार, नगर याींचे मालमत्तेच्या चौकशीत

त्याींची अपसींपदा तनषपन्न झाल्यास, त्याींच्याववरुध्द भ्रष्ाचार प्रततबींध अगधतनयमान्वये गुन्िा
दाखल करण्याची तजवीज ठे वली आिे .

___________
दौंड (जज.पुणे) तालुक्यात भेसळयक्
ु त डाांबर बनववणाऱया प्लाांट
वर टाकण्यात आलेला छापा

(४९)

१४२९४० (१२-०७-२०१९).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पाींढरे वाडी (ता.दौंड, ख्ज.पण
ु े) या हठकाणी हदनाींक १२ मे, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास

भेसळयुक्त डाींबर बनववणाऱ्या प्लाीं्वर छापा ्ाकून मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचे
तनदशयनास आले आिे आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आिे त

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१९) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे.
हदनाींक ११ मे, २०१९ रोजी पोलीस उपतनरीक्षक याींनी इतर पोलीस कमयचाऱ्याींसि
छापा ्ाकून एक डाींबराने भरलेला एमएच ०४-सीआर.८३४१ क्रमाींकाचा ट्रक, एक एमएच १८

एए ९९८२ क्रमाींकाचा ररकामा ्् कर, एक ्ा्ा कींपनीचा जनरे ्र सि ्े म्पो नींबर एमएच १२
क्यू ६६६५, तसेच भेसळयुक्त डाींबर बनववण्यासाठी लागणारे साहित्य व कच्चामाल असा एकूण
२१,९३,६००/- रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आिे.

सदर छाप्याच्या अनुर्ींगाने दौंड पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.२९४/२०१९ भा.द.वव.

कलम ३७९, ४२०, ३४ प्रमाणे हदनाींक ११/०५/२०१९ रोजी गन्
ु िा दाखल केला आिे. सदर प्रकरणी

दोन व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली िोती. तथावप मा.न्यायालयाने जामीन मींजूर केल्याने ते
जामीनावर आिे त.

गुन्हयाींचा तपास चालू आिे.

(३) प्रश्न उद््यवत नािी.

___________

वव.स. ६०० (42)
धारावीचा पुनववषिास प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(५०)

१४३१०२ (०८-०७-२०१९).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय गह
ृ ननमाषण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धारावी पुनववयकास प्रकल्पासयठी शासनाने २६ िजार को्ी रुपयाींच्या नव्या प्रस्तावाला

मींजुरी दे ऊनिी तनधीअभावी सदर प्रकल्प प्रलींबबत रािणार असल्याचे हदनाींक २ मे, २०१९ रोजी
वा त्या सम
ु ारास तनदशयनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, िा प्रकल्प मागी लागावा म्िणून शासनाने ८०० को्ी रुपयाींची मागणी
म्िाडाकडे केली असता म्िाडा कामगार सींघ्नेच्या ववरोधामळ
ु े प्रकरण न्यायालयात जाऊन िा
तनधी अद्याप दे ण्यात आला नसल्याने प्रकल्प प्रलींबबत रािण्याची शक्यता तनमायण झाली आिे ,
िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, प्रकल्प जलदगतीने मागी लावण्यासाठी शासनाने कोणती काययवािी केली वा
करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त
श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (१३-०९-२०१९) : (१) व (२) िे खरे नािी.

(३) व (४) धारावी पुनववयकास प्रकल्पातील सेक््र १ ते ५ या सवय सेक््सयचा ववशेर् िे तू कींपनी
(Special Purpose Vechile-SPV) च्या माध्यमातून एकबत्रत ववकास करण्यासाठी हदनाींक

०५.११.२०१८ रोजी शासन तनणयय तनगयममत करण्यात आला. त्यानस
ु ार तनववदा प्रक्रीया धारावी
पुनवयसन प्रकल्प स्तरावर राबववण्यात येत आिे .

हदनाींक २८ मे, २०१९ च्या शासन तनणययान्वये धारावी अगधसगू चत क्षेत्रालगतच्या

रे ल्वेची जमीन धारावी पुनवयसन प्रकल्पाच्या एकबत्रत ववकासाकरीता धारावी पुनवयसन प्रकल्पाला
रे ल्वेने उपलब्ध करुन दे ण्याच्या अनुर्ींगाने आगाऊ भरणा (upfront Amount) रक्कम रु.८००/-

को्ी रक्कम प्रदान करण्यासाठी धारावी पन
ु वयसन प्रकल्पाला उपलब्ध करुन दे ण्यात आली
आिे .

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुरणपूवय सवय प्रकक्रया मिाराषट्र ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुरण: शासकीय मध्यवती मुरणालय, मुींबई.

