अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वसई किल्लल्लयाच्या (ता.वसई, जि.पालघर) सांरक्षणाबाबत
(१)

९१०५ (०७-०४-२०१५).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
(१) वसई

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(जि.पालघर) तालक्
ु यातील नरवीर मचमािी ्पा स्मारकाया त्दींचीची सींरषण

भ त
ीं तोडून मोठ्या प्रमाणात गचुले व मद्यपीींचा धुडगुस, प्रेमीयुवकाींचा वावर होत असल्याने
सचरहू स्मारकाींची सुरषा धोक्यात ्लेली ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, या समािकीं्काकडून होणा-या उपद्रवास पररणामकारकररया प्रबतदींध घालून

याींचा वररत दींचोदस्त करावा अशी मागणी तेथील नागररकाींनी गत २ वर्ाांपासून सातयाने
स्थाबनक

पोलीस

स््े शन

णाणे,

वसई,

पोलीस

बनवेचनाद्वारे केलेली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

्यक्
ु त,

णाणे/पालघर

्चीकडे

लेखी

(३) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व
यानुर्ींगाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) सचर प्रकरणी नरवीर मचमािी ्पा
स्मारकाची सुरषा धोक्यात ्ल्यादादत वसई पोलीस स््े शन येथे स्थाबनक लोकाींकडुन बनवेचन
चे ण्यात ्ले होते.

नरवीर मचमािी ्पा स्मारकाया सींरषणाकररता वसई-ववरार महानगरपाभलकेया
वतीने दचवस रात्रौ सुरषा रषक नेमण्यात येतात. तसेच, वसई ककल्ला या दणकाणी

ारतीय

पुरातव वव ागाचे कायाुलय असुन या वव ागाचे कमुचारी सींरषणासाणी नेमण्यात येतात.
याभशवाय पोलीस स््े शनकडुन चे खील वसई ककल्ला पररसरात पोलीस पेट्रोभलींग नेमण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४६१ (2)
राज्यातील सवव ग्रामपांचायती डडजिटल नेटविवने िोडण्याच्या तनणवयाबाबत
(२)

६५१६७ (०५-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील सवु ग्रामपींचायती डडजि्ल ने्वकुने िोडण्याचा बनणुय शासनाने माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा याचरम्यान घेतला ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, सचर काम कोणया कींपनीला दचले ्हे व ककती ्याींमध्ये करण्यात येणार
असून प्रयेक ्याकररता ककती कालावधी लागणार ्हे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१६) : (१) होय, राज्यातील सवु ग्रामपींचायती डडजि्ल ने्वकुने
िोडण्याचा बनणुय केंद्र शासनाया
(२)

ारतने् प्रकल्पामार्ुत घेण्यात ्लेला ्हे .

ारतने् प्रकल्प चोन ्यामध्ये रादववण्यात येत असून पदहल्या ्यातील काम केंद्र

शासनाची सींस्था

ारत ब्रॉडदँड ने्वकु भलभम्े ड या सींस्थेमार्ुत रादववण्यात येत ्हे . चस
ु ऱ्या

्याचे काम केंद्र शासनाने राज्य शासनाला रादववण्याकररता दचले ्हे . पदहल्या ्याचे

काम पूणु झाले असन
ू चस
ु ऱ्या ्याींचे काम राज्य शासनाची सींस्था महाराषट्र मादहती तींत्रज्ञान

महामींडळामार्ुत रादववण्यात येते व चस
ु ऱ्या ्याींचे काम पुढील एका वर्ाुत पूणु करण्यात
येईल.

___________
मौिे झाई (ता.तलासरी, जि.पालघर) गावच्या दोन मजच्िमारी बोटी एिमेिाांवर
आदळून
(३)

६६८१६ (१७-०१-२०१७).

झालेला अपघात

श्री.अममत घोडा (पालघर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौिे झाई (ता.तलासरी, जि.पालघर) गावया चोन मजिमारी दो्ी एकमेकाींवर ्चळून

दचनाींक २१ ऑगस््, २०१६ रोिी वा यासुमारास समुद्रात दुडाल्या असून एकूण १५ खलाशाींनी
सुरषा यींत्रणेशी सींपकु साधला असता मचत न भमळाल्यामुळे अखेर शथीचे प्रयन करुन

मजिमाराींना ककनारा गाणावा लागला, यामळ
ु े मजिमाराींनी सुरषा यींत्रणेववरुध्च तीव्र सींताप
व्यक्त केला ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, त्रषक चलावर कारवाई करुन दुडालेल्या मजिमार दो्ीींना नुकसान

रपाई

चे ण्यादादत शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) चोन नौका दड
ु ाल्या हे खरे ्हे .घोलवड पोलीस
स््े शनचे अमधकारी व कमुचारी झाई िे्ीवर पोहचून कोस््गाडुचे मचखला व

डहाणू येथील

कायाुलय,डहाणू तहभसल कायाुलय,पोलीस भमत्र, सागरी चल याींचेशी सींपकु साधन
ू मचतीस हिर
होते.
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(२) सचर ्पघातग्रस्त नौकाींचे पुनवुसनासाणी राषट्रीय सहकार ववकास बनगम योिनेतींगत
ु
सद्याया किाुसह नवीन नौका दाींधण्यासाणी प्रस्ताव साचर करण्यात ्ला ्हे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वरणगाव (ता.भुसावळ, जि.िळगाांव) पोलीस प्रमशक्षण िेंद्राचे िाम प्रलांबबत असल्लयाबाबत
(४)

६७६२१ (१७-०१-२०१७).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) वरणगाव (ता. ुसावळ, जि.िळगाींव) पोलीस प्रभशषण केंद्र या प्रकल्पाला व्यवस्थापकीय

सींचालक, महाराषट्र पोलीस हौऊभसींग कॉपोरे शन याींनी मान्यता दचली असून अनेक वर्ाांपासन
ू

खोळीं दलेली कामे कालदद्ध कायुक्रम ्खून पूणु करण्यादादत लोकप्रबतबनधीींनी दचनाींक ४
ऑगस््, २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींयाकडे पत्राद्वारे मागणी केली ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) राज्यातील ववद्यमान पोलीस प्रभशषण केंद्रे ही नवीन पोलीस भशपाई याींना प्रभशषण
चे ण्यास सषम असल्यामुळे वरणगाींव येथे नवीन पोलीस प्रभशषण केंद्र स्थापन करण्याची

्वश्यकता नाही, असे पोलीस महासींचालक याींनी कळववले असन
ू सचर अहवाल अद्याप
स्वीकारलेला नाही.

___________
भाांडुप पजश्चम (मांब
ु ई) येथील भावसार नमसिंग होम मध्ये डॉक्टराांना झालेली मारहाण
(५)

८५३५० (०४-०९-२०१७).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाींडुप पजश्चम (मुींदई) येथील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

ावसार नभसांग होम मध्ये दचनाींक १० मे, २०१७ रोिी

चाखल केलेल्या रुग्णाचा मृ यु झाल्याप्रकरणी रुग्णाया नातेवाईकाींनी डॉक््र श्री.सयम
ावसार याींयासह डॉ.वाररस अली व

डॉ.नेहा रा ाींडे याींना मारहाण केल्याची तक्रार

पोलीस स्थानकात करण्यात ्ली ्हे , हे खरे ्हे काय,

ाींडुप

(२) असल्यास, सचर तक्रारीया अनर्
ु ींगाने पोलीसाींनी मारहाण करणा-याींवर महाराषट्र मेडडकल

प्रॅजक््शनसु अॅक््, २०१० अींतगुत गुन्हा चाखल करताींना या कायद्यातील कलम ५ नस
ु ार नॉन

देलेदल (अिाभमन पात्र) गुन्हा नोंचववणे ्वश्यक असताींना कायद्यातील कलम ४ अन्वये
गुन्हा चाखल करून मारहाण करणा-याींना िाभमनावर सोडण्यात ्ले, हे ही खरे ्हे काय,
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(३) असल्यास, राज्यात ववशेर्तः शहरी

ागात खासगी व शासककय रुग्णालये व चवाखान्यात

रुग्णाींया नातेवाईकाींकडून होणारे मारहाणीचे प्रकार वाढत असल्याने पोलीसाींनी मारहाण

करणा-याींवर महाराषट्र मेडडकल प्रॅजक््शनसु अॅक््, २०१० या कलम ५ अन्वये गुन्हा चाखल न
करण्याची कारणे काय ्हे त,

(४) असल्यास, उक्त डॉक््राींना मारहाण केल्या प्रकरणी महाराषट्र मेडडकल प्रॅजक््शनसु अॅक््,
२०१० या कलम ५ अन्वये चोर्ीींवर गुन्हा चाखल करण्यादादत शासनाने कोणती कायुवाही
केली वा करण्यात येत ्हे ,

(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) हे खरे ्हे .
(२) कर्याुची याींनी केलेल्या तक्रारीया अनुर्ींगाने

ाींडूप पोलीस णाणे येथे गु.र.क्र. १५१/१७

ा.चीं .वव. कलम ३२४, ३२५, ३२३, ५०४, ५०६ (२), ३४ सह कलम ४ महाराषट्र वैद्यकीय सेवा

व्यक्ती ्णण वैद्यकीय सेवा सींस्था (दहींसक कृय व मालमतेची हानी ककीं वा नक
ु सान याींना

प्रबतदींध) अमधबनयम, २०१० अन्वये गुन्हा नोंचववण्यात ्ला ्हे . नमूच गुन््यातील

्रोपीववरुध्च मा. न्यायालयात चोर्ारापपत्र चाखल करण्यात ्ले असून गुन्हा न्यायप्रववषण
्हे .

(३) व (४) महाराषट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती ्णण वैद्यकीय सेवा सींस्था (दहींसक कृय व
मालमतेची हानी ककीं वा नक
ु सान याींना प्रबतदींध) अमधबनयम, २०१० या

कलम ४ अन्वये

गुन््यातील ्रोपीस चीं ड/भशषा करण्याची तरतुच ्हे . तसेच कलम ५ नस
ु ार सचर
कायद्यान्वये कोणताही गुन्हा चखलपात्र व अिामीनपात्र असन
ु तो प्रथम वगु न्यायचीं डामधकारी
याींयासमोर चालववण्याची तरतुच ्हे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धुळे जिल्ल्यात िुनी पेशनशन योिना लागू िरण्याबाबत
(६)

९५१७४ (०१-०१-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत

(इगतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) धळ
ु े जिल््यात िन
ु ी पेन्शन योिना लागू करावी या मागणीसह अन्य काही मागण्याींसाणी
येथील चतुथश्र
ु ेणी कमुचा-याींनी चोन दचवस सींप पक
ु ारुन कल्याण

वनासमोर बनचशुने केली

असल्याचे माहे ऑगस््,२०१७ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, मागण्या पूणु न केल्यास देमुचत सींप करण्याचा इशारा चतुथश्र
ु ेणी कमुचारी
सींघ्नेने दचला ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, सचर कमुचा-याींया मागण्या मान्य करण्यादादत शासनाने कोणती कायुवाही
केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

वव.स. ४६१ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१८) : (१) व (२) खरे ्हे.
(३) व (४) दचनाींक ७.७.२०१७ रोिी महाराषट्र राज्य रािपत्रत्रत अमधकारी महासींघ व अन्य
सींघ्नादरोदर झालेल्या दैणकीत िुन्या पेंशन योिनेसींच ाुतील मागणीवर चचाु करण्यात ्ली

होती यावेळी “नवीन पेंशन योिना केंद्र शासनाया बनणुयाप्रमाणे राज्यात सन २००५ पासन
ू

लागू करण्यात ्ली असन
ू सचर बनणुयाचा १२ वर्ाुनींतर पुनवु वचार करण्याचा प्रश्न उद््ावत
नाही” असा स्वयींस्पष् बनणुय घेण्यात ्लेला ्हे.

___________
िायिवाडी (जि.अहमदनगर) धरणातील पाण्याबाबत उपोषणित्यािंना
बनावट माहहती हदल्लयाचे प्रिरण
(७)

९७२७७ (०६-०१-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िायकवाडी (जि.अहमचनगर) धरणातील पाण्यादादत उपोर्णकयाांना चक
ु ीची मादहती
दचल्याप्रकरणी िायकवाडीचे कायुकारी अभ यींता अशोक चव्हाण याींयावर र्ौिचारी स्वरूपाची

कारवाई करावी व गुन्हा चाखल करण्याची मागणी नेवासा पोलीस णाण्यात दचनाींक १३
ऑगस््,२०१७ रोिी वा यासुमारास मुककीं चपूर येथील नागररकाींनी केली ्हे , हे खरे ्हे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ्हे काय, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व
तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) कायुकारी अभ यींता िायकवाडी धरण नाथनगर
(उतर) याींनी खेा्ी मादहती खरी असल्याचे
दचली

म्हणून

गुन्हा

चाखल

करणेदादत

ासवून खेा्ी व दनाव् मादहती उपोर्णकयाांना

मुककीं चपूर,

ता.नेवासा

येथील

३

नागररकाींनी

दच.३१/०७/२०१७ रोिी पो.स््े .नेवासा येथे तक्रार अिु दचला ्हे .
(२) सचर अिाुदादत पो.स््े .नेवासा येथे चौकशी चालू असून सींदींमधत वव ागाचे अभ यींता
याींचेकडून प्रात अहवालानस
ु ार याींचे

कायाुलयाने तक्रारचार याींना हवी असलेली मादहती ही

कायाुलयातील मुळ अभ लेख तपासून दचल्याचे व ती खरी असल्यादादत कळववले ्हे.
(३) ववलींद झालेला नाही.

___________
पुण्यात तुरांगातील िैदयाांना पैसे घेऊन हवी असलेली सवलत दे त असल्लयाबाबत
(८)

१००४५८ (०६-०१-२०१८).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वव.स. ४६१ (6)
(१) पुण्यातील तुरुींगात असलेल्या कैद्याींकडून पैसे घेऊन कारागह
ृ पोलीस प्रशासन कैद्याींना

हवी असलेली सवलत चे त असल्याची मादहती माहे स्ें दर, २०१७ मध्ये वा याचरम्यान
बनचशुनास ्ली, हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ्हे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व तद्नुसार कैद्याींना पैसे घेऊन सवलत चे णाऱ्या
कारागह
ृ पोलीस प्रशासनावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) ते (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
श्रीमती चांदनबाई नाधगनदास शाह (जि.ठाणे) याांचे अपहरण व खन
ु ाची
चौिशी सी.आय.डी. िडून िरण्याबाबत

(९)

१०१३१५ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीमती चींचनदाई नामगनचास शाह (जि.णाणे) याींचे अपहरण व खून करून खो्े व दनाव्

मृ यप
ू त्र करून शेकडो एकर िमीन व इतर मालमता हडप केल्याची मादहती माहे स्ें दर,
२०१५ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय,
(२)

असल्यास, सचर प्रकरणी शासन व ववशेर् पोलीस महाबनरीषक, कोंकण पररषेत्र याींनी

बनचे श चे ऊन चे खील चौकशीचा अहवाल साचर झालेला नाही, हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी तक्रारचाराने केंदद्रय अन्वेर्ण वव ाग (सी.्य.डी.) चौकशीची
मागणी केली असता अद्यापही हे प्रकरण सी.्य.डी. कडे वगु झाले नाही, हे ही खरे ्हे
काय,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) सचर प्रकरणी णाणे ग्रामीण जिल््यातील
मुरदाड पोलीस णाणे येथे गु.र.क्र. ७८/२०१६

ा.चीं .वव. कलम ४०६, ४०८, ४६५, ४६७, ४७१ सह

नोंचणी कायचा कलम ३७७ अन्वये गुन्हा नोंच करण्यात ्ला असून ्रोपी नथमल रे खचींच
सींचेती यास दचनाींक २३.१०.२०१६ रोिी अ्क करण्यात येवून १२ दचवस पेालीस कस््डी
चे ण्यात ्ली होती. सद्यजस्थतीत ्रोपी िामीनावर असन
ू गन्
ु हा तपासामधन ्हे .

उपरोक्त नमुच गुन््याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेर्ण वव ाग (CID) याींचेकडे दचनाींक

१७.०३.२०१८ रोिी वगु करण्यात ्लेला ्हे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४६१ (7)
रामदास आठवले मागासवगीय सहिारी सांस्था मौिे वपांप्रीसेिम, (ता.भुसावळ, जि.िळगाव)
या सांस्थेची चौिशी िरण्याबाबत

(१०)

१०५०१८ (०७-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रामचास

्णवले

मागासवगीय

सहकारी

सींस्था

मौिे

सन्माननीय मुख्यमांत्री
वपींप्रीसेकम,

(ता. स
ु ावळ,

जि.िळगाव) या सींस्थेची चौकशी करुन दचनाींक २९ नोव्हें दर, २०१६ रोिी वा यासुमारस गुन्हा
क्र. ३०४८/२०१६ चाखल करण्यात ्ला ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२)

असल्यास,

गुन्हाया

अनर्
ु ींगाने

ककती

िणाींना

अ्क

करण्यात

्ली

व

चोर्ी

व्यक्तीींववरुध्च कोणती कारवाई करण्यात ्ली वा येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) याप्रकरणी सन

२०१४ व २०१५ या

कालावधीत शासकीय योिनाींचे रू.१, ९४, ८८० ककीं मतीचा

गहू व रू. २, १३, ७०८ ककीं मतीचा
ताींचळ
धान्याचे शासनाकडून मींिूर झालेले बनयतन उचल करून स्व:तचे र्ायद्यासाणी
ू

ला ाथी याींना वा्प न करता याींना धान्य वा्पापासून
केला अशा कर्याुचीवरून २ ्रोपीींववरूध्च
रोिी

ाग ६ गु.र.नीं.३०८२/२०१६

वींमचत णे वून धान्याचा चरू
ु पयोग

ुसावळ तालुका पोलीस णाणे येथे दच. २९.११.२०१६

ाचीं वव.क.३४ ्णण जि.व.का.क.३ व ७ नुसार नुसार गुन्हा

चाखल करण्यात ्ला ्हे. तपासाअींती ्रोपीींववरूध्च न्यायालयात चोर्ारोपपत्र चाखल
करण्यात ्ले असून सद्यजस्थबतत प्रकरण न्यायप्रववषण ्हे .
(३) ववलींद झालेला नाही.

___________
खोपोली (जि.रायगड) येथील झेतनथ (बबलाव) िारखाशनयातील िामगाराांना शनयाय ममळण्याबाबत
(११)

१०५०३८ (१२-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खोपोली (जि.रायगड) येथील झेबनथ (त्रदलाु) कारखान्यातील कामगाराींया लढ्याला चार
वर्े झाली तरी अद्याप या कामगाराींना न्याय भमळाला नाही, हे खरे ्हे काय,
(२) तसेच या कारखान्याया खोपोलीतील वसाहतीमध्ये राहणा-या कामगाराींया कु्ुींदाला
नाहक त्रास चे ण्याया हे तन
ू े व्यवस्थापनातर्े खोट्या तक्रारी पोलीस णाण्यात चाखल करण्यात
येत असल्याचे माहे डडसेंदर, २०१७ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे ही खरे
्हे काय,
(३) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून ्ले व
यानुसार या कारखान्यातील कामगाराींना न्याय भमळण्याकरीता शासनाने अद्यापपयांत कोणती
कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,

(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

वव.स. ४६१ (8)
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०८-२०१८) : (१) होय.
मे.झेबनथ त्रदलाु (इींडडया) भल.या कींपनीया व्यवस्थापनाने दचनाींक २७/११/२०१३ रोिीया
्ाळे दींची सच
ु नेनुसार उपाचन स्थमगत करुन दचनाींक १२/१२/२०१३ पासुन ्ाळे दींची लागु केली
्हे .सचर ्ाळे दींची देकायचे भशर घोवर्त करण्यासाणी धमुराज्य कामगार कमुचारी महासींघ याींनी
मा.औद्योमगक न्यायालय,णाणे येथे यूएलपी क्रमाींक ३१९/२०१३ व

ारतीय कामगार कमुचारी

महासींघ या सींघ्नेने युएलपी क्रमाींक ३६६/२०१३ चाखल केली ्हे . सद्यजस्थतीत सचरचे
प्रकरण न्यायप्रववषण ्हे.
(२) हे खरे नाही.
यासींच ाुत खोपोली पोलीस णाणे याींचेकडून दचनाींक ०२/०६/२०१८ रोिी प्रात झालेल्या

अहवालानस
ु ार अशा प्रकारची तक्रार प्रात झाली नसल्याचे दचसुन येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वारिे माळवाडी (जि.पुणे) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध धांदे, गुशनहे गारीांमध्ये
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्लयाबाबत

(१२)

१०५०५५ (१२-०४-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वारिे माळवाडी (जि.पुणे) पोलीस णाण्याया हद्दीमध्ये अवैध धींचे, गुन्हे गारी घ्ना, खुन,
चरोडे, गॅस-डडझेल चोरी, वा्मारी, वाहनाींची िाळपोळ, लैंमगक अयाचार ्णण तसम
गुन्हे गारीमध्ये लषणीय वाढ झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान
बनचशुनास ्ले ्हे , हे

खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, गुन्हे गारीमध्ये लषणीय वाढ झाली असताींना वारिे पोलीस णाण्याकडून णोस
कारवाई होत नसल्याने माहे डडसेंदर, २०१७ या पदहल्या ्णवड्यामध्ये वा याचरम्यान

मा.पोलीस ्युक्त, पुणे शहर याींना लेखी पत्राद्वारे लष घालण्यादादत कळववले असताींना
अद्यापपयांत कोणतीही प्र ावी कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास,

वारज्यातील रामनगरमध्ये ्ोळक्याींकडून कष्कऱ्याींया गाड्या र्ोडून चहशत

बनमाुण केली असून दचनाींक १६ िानेवारी २०१८

रोिी वा यासुमारास २४ तासामध्ये

घडलेल्या चोन घ्नाींमध्ये ५० ते ६० गाड्याींची तोडर्ोड करून लाखो रूपयाींचे नुकसान झाले
असून या

ागातील घरर्ोड्या, सोनसाखळी, वाहनचोरीया घ्ना बनयायाच झाल्या असून

चररोि दचवसाढवळ्या एखाद् चस
ु -या खन
ु ाया घ्नाही घडत असल्यामळ
ु े नागररकाींमध्ये
असुरक्षषततेची

ावना बनमाुण झाली ्हे, हे ही खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, वारिे माळवाडी पोलीस णाण्याया हद्दीत वाढती गुन्हे गारी ्णण अवैध
धींद्याना पायदींच घालण्यासाणी शासनस्तरावर कोणती उपाययोिनामक कायुवाही करण्यात
्ली वा

येत ्हे ,

(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१८) : (१) पुणे शहर पोलीस ्युक्त कायुषेत्रातील वारिे
माळवाडी पोलीस णाण्याया हद्दीत सन २०१६ व २०१७ मध्ये घडलेल्या गुन््याींची तुलनामक
मादहती :-

गुन््याचा प्रकार

सन २०१६

सन २०१७

वाढ/घ्

खून

८

१

७ ने घ्

चरोडा

२

२

०

गॅस/डडझेल चोरी

०

०

०

िदरी चोरी

२२

१६

६ ने घ्

वाहन िाळपोळ

२

१

१ ने घ्

लैंमगक अयाचार

३८

३२

६ ने घ्

तुलनामक दृषट्या चाखल गुन््याींमध्ये घ् झाल्याचे दचसून येते.

सन २०१६ व २०१७ मध्ये चाखल करण्यात ्लेल्या केसेसची मादहती :गुन््याचा प्रकार

सन २०१६

सन २०१७

वाढ/घ्

अवैध चारु धींचा

३१

४२

११ वाढ

िुगार

३

४

१ वाढ

तुलनामक दृषट्या केसेस चाखल करण्यामध्ये वाढ झाल्याचे दचसून येत.े

(२) माहे डडसेंदर, २०१७ या पदहल्या ्णवड्यामध्ये वा याचरम्यान मा.पोलीस ्युक्त, पुणे
शहर याींनी लेखी पत्राव्चारे लष घालण्यादादत कोणयाही सच
ू ना दचलेल्या नाहीत.

गुन्हे गारीस ्ळा घालण्यासाणी एका सींघ्ीत ्ोळीचे ववरुध्च महाराषट्र सींघ्ीत गुन्हे गारी

बनयींत्रण कायद्याअींतगुत कारवाई करण्यात ्ली असून, ३ इसमाींचेववरुध्च एम.पी.डी.ए.
अींतगुत तसेच २६ इसमाींवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात ्ली ्हे.
(३) दच.१५/०१/२०१८ व दच.१६/०१/२०१८ रोिी रामनगर

ागात घडलेल्या चोन घ्नामध्ये २० ते

२५ गाड्याींची तोडर्ोड होऊन नक
ु सान झालेले ्हे .

यादादत वारिे माळवाडी पो.स््े . येथे

गु.र.नीं. २७/१८

ा. चीं . वव. कलम १४१, १४३, १४४, १४७, १४९, ४२७ ्मु ॲक्् कलम ४,२५

मु.पो. ॲक्् कलम ३७(१) सह १३५ व वारिे माळवाडी पो.स््े .गु. र.नीं.३०/१८

ा.चीं .वव. कलम

३९५, १४१, १४३, १४४,१४७, १४८, १४९, ४२७, ५०४ ्मु ॲक्् कलम ४, २५ मु. पो. ॲक््

कलम ३७(१) सह १३५ व कक्रभमनल लॉ. अमेंडमें् ॲक्् कलम ७(१) प्रमाणे गुन्हे चाखल
करण्यात ्ले असून चोन्ही गुन््यात एकूण १४ ्रोपी अ्क करण्यात ्ले ्हेत.
तसेच रामनगर

ागात सोनसाखळी चोरीची १ घ्ना घडलेली असून, घरर्ोडी व खुनाची

एकही घ्ना घडलेली नाही.

नागररकाींमध्ये असुरक्षषततेची कोणतीही

िीवन व व्यवहार सरु ळीत चालू ्हे त.

ावना बनमाुण झालेली नसून याींचे चै नींदचन

(४) वारिे माळवाडी पोलीस णाण्याया हद्दीत सोनसाखळी चोरी, घरर्ोड्या, वाहन चोरी या
गुन््याींना प्रबतदींध करण्यासाणी योग्य या उपाययोिना करण्यात येत ्हे त.

तसेच एका

सींघद्त ्ोळीचे ववरुध्च महाराषट्र सींघींद्त गुन्हे गारी बनयींत्रण कायद्याअींतगुत कारवाई करण्यात
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्ली असून ३ इसमाींचे ववरुध्च एम.पी.डी.ए. अींतगुत कारवाई करण्यात ्ली ्हे . तसेच २६
इसमाींवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात ्ली ्हे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात नॅशनल स्टॉि एक्स्चें ि आणण बॉम्बे स्टॉि एक्स्चेंि याांच्यािडील डडमॅट धारि
ग्राहिाांची खािगी माहहती बोगस स्टॉि ब्रोिर िांपशनयाांना परु ववल्लयामळ
ु े
िोट्यवधी रपयाांची झालेली फसवणुि

(१३)

१०५०५६ (०६-०४-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात नॅशनल स््ॉक एक्सचें ि ्णण दॉम्दे स््ॉक एक्सचेंि याींयाकडील डडमॅ् धारक
ग्राहकाींचे खािगी मोदाईल क्रमाींकासह कागचपत्रे दोगस स््ॉक ब्रोकर कींपन्याींना पुरववले िात
असल्याची गीं ीर दाद माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान

बनचशुनास ्ली ्हे , हे

खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, या माध्यमातून ववववध नावाने प्रात एसएमएस द्वारे स््ील एक्स्चें ि,
साईदादा र्ायनान्स सारख्या अनेक स््ॉक्स ची खो्ी मादहती चे ऊन शेअर माके् मध्ये
गुींतवणूकचाराींची माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा या चरम्यान कोट्यवधी रुपयाींची

्मथुक

र्सवणूक झाली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, राज्यासह इींचौर, मध्यप्रचे श सह परराज्यातून डडमॅ् धारक ग्राहकाींचे खािगी

मोदाईल क्रमाींकावर वारीं वार सींपकु करून मानभसक त्रासासह ्मथुक र्सवणक
ू ीया घ्नाींमध्ये
लषणीय वाढ झाली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, अशा दोगस स््ॉक ब्रोकर कींपन्याींवर कारवाई करण्यादादत तसेच नॅशनल
स््ॉक एक्स्चें ि ्णण दॉम्दे स््ॉक एक्स्चें ि याींयाकडून डडमॅ् धारक ग्राहकाींचे मोदाईल

क्रमाींक व कागचपत्रे सुरक्षषत णे वण्याया दृष्ीने उपाययोिना करण्यादादत शासनाकडून
कोणती कायुवाही करण्यात ्ली वा येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
राज्यात नॅशनल स््ॉक एक्स्चें ि ्णण दॉम्दे स््ॉक एक्स्चेंि याींयाकडील डडमॅ् धारक
ग्राहकाींचे खािगी मोदाईल क्रमाींकासह कागचपत्रे दोगस स््ॉक ब्रोकर कींपन्याींना पुरववल्यामुळे

गुींतवणुकचाराींची कोट्यावधी रूपयाींची र्सवणक
ु झाल्यादादत राज्यामध्ये कोणतीही तक्रार प्रात
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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हनवत खेड (ता.िळगाव िामोद, जि.बुलढाणा) येथील अनुदातनत प्राथममि आहदवासी
(१४)

आश्रमशाळे तील िमवचा-याांनी सामहु हि आत्महत्येचा िेलेला प्रयत्न

१०५५२० (०६-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) हनवत खेड (ता.िळगाव िामोच, जि.दुलढाणा) येथील अनच
ु ाबनत प्राथभमक ्दचवासी
्श्रमशाळे तील पाच कमुचा-याींनी ववर् प्राशन करुन सामुदहक ्महयेचा प्रयन केल्याची
घ्ना दचनाींक १९ डडसेंदर, २०१७ रोिी वा यासम
ु ारास घडली, हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाकडुन चौकशी करण्यात ्ली ्हे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व या अनुर्ींगाने चोर्ी ्ढळणा-या व्यक्तीींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सचर कमुचारी हे स्वयींपाकी म्हणून काम करीत होते याींना दचलेल्या एका

मचतबनसाला ्श्रमशाळे चे पचामधकारी, भशषक व मुख्याध्यापक हे याींची खािगी कामे साींगत

असल्याने, मचतबनस हे याींना कामात मचत करु शकत नव्हते. यामुळे अबतररक्त कामाया
ारामळ
ु े याींची शाररररक व मानभसक जस्थती खराद झाली. यादादत मख्
ु याध्यापक व

वसतीगह
ृ अधीषक याींना वेळोवळी पत्र चे ऊनही कोणयाही प्रकारची चखल न घेतल्याने याींनी
ववर्ारी द्रव्ये प्राशन केले.

सचर कमुचाऱ्याींवर प्राथभमक उपचार करुन ग्रामीण रुग्णालय, िामोच व याींनतर
ग्रामीण रुग्णालय, खामगाींव येथे उपचारासाणी चाखल केले होते. पुढील तपास सुरु ्हे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात माथाडी िामगाराांच्या समस्या सोडववण्यासाठी आवश्यि उपाययोिना िरण्याबाबत
(१५)

१०५६७८

(१२-०४-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद),

श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव िवठे महाांिाळ), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (मसल्ललोड), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
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श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्लवे),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपूर), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपरू ी) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववववध माथाडी मींडळाींवर अध्यष (चेअरमन) ्णण सचीव (सेक्रे्री) याींची पूणव
ु ळ
े

नेमणूक करणे, माथाडी मींडळाया कायाुलयीन सेवेत माथाडी कामगाराींया मल
ु ाींना प्राधान्य
चे णे, माथाडी मींडळावर युबनयनया स ासच सींख्येया प्रमाणात सचस्याींया नेमणूका करणे

्ची मागणीसींच ाुत कामगार सींघ्नाींनी दचनाींक ८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा या सुमारास
मा. कामगारमींत्री याींची

े् घेऊन याींना बनवेचन दचले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, मा.कामगार मींत्री सींदींमधत अमधका-याींची दैणक घेऊन बनणुय घेण्यात येईल असे
्श्वासन माथाडी कामगाराींना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान दचले होते, हे ही
खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील माथाडी कामगाराींया ववववध प्रश्नाींवर शासनाने कोणता बनणुय
घेतला ्हे व याचे स्वरूप काय ्हे ,
(४) असल्यास, तद्नस
ु ार प्रबतकुल पररजस्थतीत काम करणा-या माथाडी कामगाराींया समस्या
सोडववण्यासाणी अद्यापपयांत कोणया उपाययोिना करण्यात ्ल्या वा येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन्माननीय ववधान स ा
सचस्य याींया दच.०३/०१/२०१८ रोिीया बनवेचनाया अनुर्ींगाने मा.मींत्री (कामगार) याींया
अध्यषतेखाली सींदींमधत अमधका-याींसमवेत दच.८/१/२०१८ रोिी मा. मींत्री (कामगार) याींया
अध्यषतेखाली दैणक ्योजित करण्यात ्ली होती, हे खरे ्हे .
माथाडी मींडळाींवरील चेअरमन व समचवाींची ररक्त पचे

रण्यासाणी अबतररक्त पचाींना

्कृतीदींधात मींिरू ी प्रात करुन घेण्याची कायुवाही सरु
ु ्हे . सहाय्यक कामगार ्यक्
ु त व
सरकारी कामगार अमधकारी या पचावर अनुक्रमे ११ व ८ उमेचवाराींया बनयुक्तीसाणीची
भशर्ारस महाराषट्र लोकसेवा ्योगामार्ुत शासनाला करण्यात ्ली ्हे. सचर उमेचवाराींना
लवकरच बनयुक्ती प्रचान करण्यात येणार ्हे .

माथाडी कामगाराींया मल
ु ाींना प्राधान्य चे णे व यबु नयनया स ासच सींख्येया प्रमाणात
सींस्थाींया नेमणूका करण्यासींच ाुतील दाद ववचाराधीन ्हे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील, परदे शी रोिगाराच्या शोधात असणाऱ्या यव
ु ि-यव
ु ती याांचेिररता
ओव्हरसीि प्लेसमेंट सेंटर उभारण्याबाबत

(१६)

१०५७१९ (२३-०४-२०१८).

(ऐरोली) :

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्री.सांदीप नाईि
ु

सन्माननीय िौशल्लय वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१) राज्यातील, परचे शी रोिगाराया शोधात असणाऱ्या युवक-युवती याींचेकररता शासनाया

वतीने ओव्हरसीि लेसमें् सें्र उ ारण्यात येणार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये व
या चरम्यान बनचशुनास ्ली ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, यादादतया बनणुयाला केंद्र सरकारने चे खील मान्यता दचली ्हे , हे ही खरे
्हे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील कोणया शहराींमध्ये व कधीपयांत सचरचे लेसमें् सें्र उ ारण्यात
येणार ्हे त,
(४) असल्यास, सचरया लेसमें् सें्र मार्ुत परचे शात िाणाऱ्या यव
ु क-यव
ु ती कररता
कोणकोणया सुववधा उपलब्ध करून चे ण्यात येणार ्हे त,

(५) असल्यास, सचरची लेसमें् सें्र उ ारण्यादादत शासनाने अद्यापपयांत कोणती कायुवाही
केली वा करण्यात येत ्हे ,
(६) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
यादादत राज्य स्तरावर लेसमें् सें्र उ ारण्याया अनर्
ु ींगाने धोरणामक प्रस्ताव

मींत्रीमींडळाया मान्यतेसाणी साचर करण्यादादतची कायुवाही सरू
ु ्हे .

(३) कौशल्य ववकास व उद्योिकता वव ागाया दचनाींक ०४/०१/२०१७ या शासन बनणयाुन्वये
सवु प्रथम मुींदई व नागपूर या चोन जिल््याींया दणकाणी ओव्हरसीि लेसमें् ्णण जस्कल
डेव्हलपमें्

सें्र

सरू
ु

करण्याचे

बनयोजित

असून

वव ागाया

धोरणामक

प्रस्तावास

मींत्रीमींडळाची मान्यता प्रात झाल्यानींतर लेसमें् सें्र उ ारण्याची कायुवाही करण्यात येईल.
(४) व (५) परचे शात नोकरीकररता िाण्यास इिूक व पात्र असलेल्या उमेचवाराींना परचे शात
रोिगार प्रात होण्यासाणी सामोरे िावे लागणाऱ्या सवु समस्याींवर समाधानकारक उपाययोिना
करण्याया

दृष्ीने

व

राज्यातील

कुशल/अधुकुशल/ अकुशल मनुषयदळाया

परचे शातील

मागणीनुसार इिूक उमेचवाराींचा पुरवणा करण्याचे बनयोजित असून, यादादतचा धोरणामक
प्रस्ताव मींत्रीमींडळाया मान्यतेसाणी साचर करण्याची कायुवाही सरू
ु ्हे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वववाह िुळवणा-या वववाह सांबांधीत सांिेतस्थळावर बनावट रपरे खा बनवून ठाणे
(१७)

जिल्ल्यातील महहला व पर
ु षाांची फसवणि
ू िेल्लयाबाबत

१०६०४१ (१२-०४-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सांिय िेळिर

(ठाणे), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल

सेल्लवन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरें द्र पवार (िल्लयाण पजश्चम), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे
पजश्चम), श्री.रपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)व , डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्रीमती मतनषा चौधरी
(दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सरु े श (रािम
ू ामा) भोळे
(िळगाव शहर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) वववाह

िुळवणा-या

वववाह

सींदींधीत

सींकेतस्थळावर

दनाव्

रुपरे खा

दनवून

या

माध्यमातून णाणे जिल््यात मागील चोन वर्ाुत एकुण १०२ मदहला व पुरुर्ाींची र्सवणक
ू
केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, दनाव् रुपरे खा दनवन
ू मदहलाींची ्मथुक र्सवणक
ू करणाऱ्या ४ नायिेररयन
नागररकाींना पोलीसाींनी अ्क केली तसेच दड्या रािकीय नेयाींचा नातेवाईक असन
ू म्हाडामध्ये
अमधकारी असल्याची दतावणी करत एका वववाह सींदींधीत सींकेतस्थळावरून कळवा येथील

मदहलेशी ओळख वाढवून बतला रुपये २० लाख रुपयाींनी र्सववणा-या एकाला णाणे पोलीसाींनी
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान अ्क केली ्हे, हे ही खरे ्हे काय,
(३)

असल्यास,

या

र्सवणुकीया

घ्ना

कमी

करण्यासाणी

मदहला

व

दाल

ववकास

मींत्रालयाकडून वववाह सींदींधीत सींकेतस्थळावर कडक बनदांध घातले असतानाही हे सींकेतस्थळ
सवु बनयमाींचे उल्लघींन करीत असल्याचे समोर ्ले ्हे , हे ही खरे ्हे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ्हे काय,
(५) असल्यास, चौकशीचे बनषकर्ु काय ्हे त व तद्नस
ु ार अद्यापपयांत ककती िणाींना अ्क
करण्यात ्ली व याींचेवर कोणया कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(६) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ्हे
मेट्रोमोबनयल वेदसाई्या माध्यमातून र्सवणक
केल्यादादत णाणे शहर पोलीस
ू

्युक्तालयाींतगुत सन २०१६ व सन २०१७ मध्ये एकूण ६ गुन्हे चाखल ्हे त व णाणे ग्रामीण
कायुषेत्राींतगुत सन २०१७ मध्ये एकूण २ गुन्हे चाखल ्हे त.
(२)

या प्रकरणी एकूण ४ नायिेरीयन नागरीकाींना अ्क केल्याची दाद खरी ्हे . मात्र

कळवा पोलीस णाणे येथे चाखल गन्
ु ्यात तपासाचरम्यान ्रोपीने दड्या रािकीय नेयाींचा
नातेवाईक असून म्हाडामध्ये अमधकारी असल्याची दतावणी
तपासात मादहती भमळाली नाही.
(३)

करून र्सवणुक केल्यादादत

ारत सरकारया सूचना व मादहती तींत्रज्ञान मींत्रालयाने मादहती तींत्रज्ञान कायचा, २०००

व याखालील बनयमान्वये मॅट्रीमोबनयल वेदसाईट्स याींना दचनाींक ६.६.२०१६ रोिी मागुचशुक
सूचना बनगुभमत केल्या ्हे त.

(४) व (५) सचर प्रकरणी णाणे पोलीस ्युक्तालया अींतगुत पुढीलप्रमाणे एकूण ६ गुन्हे चाखल
असून एकूण ११ ्रोपीींना अ्क करण्यात ्लेली ्हे.
१. कळवा पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. ४५३/२०१७,

असन
ू तपास सरु
ु ्हे .

ा.चीं .वव. कलम ४२० अन्वये गुन्हा नोंच

२. कासारवडवली पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. ८४/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२० सह कलम

३. वतुकनगर पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. ३३१/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ३४ सह

६६ ्य्ी ॲक्् २००० अन्वये गुन्हा नोंच असून सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषण ्हे .
कलम ६६ (ड) ्य्ी ॲक्् २००० अन्वये गन्
ु हा नोंच असन
ू तपास सरु
ु ्हे .
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४. वागळे इस््े ् पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. १६३/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ३४ सह

कलम ६६ (क) (ड) ्य्ी ॲक्् २००० व परककय नागररक कायचा कलम ३, १४ अन्वये
गुन्हा नोंच असून सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषण ्हे .

५. डोंत्रदवली पेालीस णाणे येथे ग.ु र.क्र. ०६/२०१६,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ३४ सह कलम

६. डोंत्रदवली पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. ३१/२०१६,

ा.चीं .वव. कलम ४१९, ४२०, ३४ सह

६६ (क) (ड) ्य्ी ॲक्् २००० अन्वये गुन्हा नोंच असून सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषण ्हे .

सुधाररत २००८ चे कलम ६६ (क) (ड) ्य्ी ॲक्् २००० अन्वये गुन्हा नोंच असून
सद्यजस्थतीत न्यायप्रववषण ्हे .

तसेच, सचर प्रकरणी णाणे ग्रामीण कायुषेत्राींतगुत पुढीलप्रमाणे एकूण २ गुन्हे चाखल

्हे त.

१. काभशमीरा पेालीस णाणे येथे गु.र.क्र. ३१२/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ४०६ अन्वये

२. नयानगर पेालीस णाणे येथे ग.ु र.क्र. ३६९/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ३४ अन्वये

गुन्हा नोंच असून तपास सुरु ्हे.
गुन्हा नोंच असून तपास सुरु ्हे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे गोळवशी गावाच्या (जि.रत्नाधगरी) जिल्लहा पररषद नळपाणी योिनेचे ठे िेदार याांची
ऑनलाईन पाईन खरे दीत झालेली फसवणूि
(१८)

१०६०९० (१२-०४-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

मौिे गोळवशी गावाया (जि.रनामगरी) जिल्हा पररर्चे या नळपाणी योिनेचे णे केचार

श्री.घोरपडे याींनी चेन्नई येथील एस.्र. गोवधुनास एिन्सी प्रोप्राय्र याींयाकडून नळपाणी
योिनेला लागणा-या पाईपची ऑनलाईन खरे ची केल्याचे नक
ु तेच माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा या चरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, उक्त एस.्र. गोवधुनास एिन्सी प्रोप्राय्रशी पाईप खरे चीदादत करार करून
रुपये सात लाखाींचे ऑनलाईन पेमें् करण्यात येऊनही सींदींमधत एिन्सीने पाईप न पुरववता
णे केचाराला र्सववल्याची दाद नुकतीच बनचशुनास ्ली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, सचर प्रकरणी णे केचार श्री. घोरपडे याींनी रुपये सात लाखाींची ऑनलाईन
र्सवणूक झाल्या प्रकरणी कोंड्ये पाल्येवाडी लाींिा पोलीस णाण्यात तक्रार नोंचववली ्हे , हे ही
खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, सचर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून
्ले व तद्नस
ु ार र्सवणक
ू करणा-या चोर्ी कींपनीववरुध्च कोणती कारवाई करण्यात ्ली
्हे वा येत ्हे ,

(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त

?

वव.स. ४६१ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे .
(२) व (३) खरे चीचा खरे ची करार झालेला नाही. तथावप र्ोनवर दोलणी करुन व्यवहार णरला.
यानुसार एनईएर््ी व्चारे पैसे ट्रान्सर्र करण्यात ्ले. परीं तू णे केचाराला पाईप न पुरववल्याने

णे केचाराची र्सवणक
ू झाली ्हे . यास अनस
ु रुन णे केचाराने पोलीस णाणे, लाींिा येथे तक्रार
नोंचववली ्हे .

(४) णे केचाराने चाखल केलेल्या तक्रारीस अनुसरुन लाींिा पोलीस स््े शन, जि.रनामगरी येथे गु.
र. नीं.०२/२०१८

ा. च. वव. कलम ४२० अन्वये गुन्हा चाखल ्हे . गुन््याचा तपास सुरु ्हे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) िेऊर व जिांती येथे नवीन पोलीस ठाणे तनमावण िरण्याबाबत
(१९)

१०६२७२ (१४-०४-२०१८).

(मशडी),

श्री.अममन

(ब्रम्हपूरी),

श्री.हषववधवन

प्रा.वषाव

पटे ल

गायिवाड

सपिाळ

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मांब
ु ादे वी),

श्री.नसीम

(धारावी),

(बुलढाणा),

खान

श्री.अममत

डॉ.सांतोष

टारफे

(चाांहदवली),

ववलासराव

श्री.वविय

दे शमुख

(िळमनरु ी),

(लातूर

श्री.नारायण

वडेट्टीवार
शहर),
पाटील

(िरमाळा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा मतचार सींघातील (जि.सोलापूर) िेऊर व जिींती येथे पोलीस णाणे बनमाुण
करण्याची ्वश्यकता असल्याने नवीन पोलीस णाणे बनमाुण करणे व पोलीस णाण्याची

इमारत दाींधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे साचर करण्याची दाद ववचाराधीन ्हे , हे खरे ्हे
काय,
(२) असल्यास, सचरील पोलीस णाणे बनमाुण करणे व इमारत दाींधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे
साचर करण्याया दृष्ीकोनातन
ू पोलीस अमधषक, सोलापरू याींनी कोणती कायुवाही केली वा
करण्यात येत ्हे ,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) व (२) पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींदई

याींनी पोलीस अधीषक, सोलापरू ग्रामीण याींया ्स्थापनेवर िेऊर व जिींती येथे नवीन
पोलीस णाणे बनमाुण करणेदादतचा प्रस्ताव शासनास साचर केला ्हे . सचर प्रस्ताव ववत
वव ागाया

मान्यतेस्तव

साचर

केले

असता

यावर

ववत

वव ागाने

याींया

दचनाींक

२५.०५.२०१७ या शासन बनणुयानस
ु ार राज्य पोलीस चलाचा ्कृतीदींध बनजश्चत करुन प्रस्ताव
र्ेरसाचर करावा, असे अभ प्राय दचले ्हे त. यानस
ु ार पढ
ु ील कायुवाही करण्यात येत ्हे.
तथावप उपरोक्त िेऊर व जिींती पोलीस णाण्याींया इमारत दाींधकामादादतचा प्रस्ताव शासनास
प्रात झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४६१ (17)
मसांदखेडरािा तालुक्यातील (जि.बल
ु ढाणा) दस
ु रबीड येथील पोलीस चौिी
बांद असल्लयाने अवैध व्यवसायात झालेली वाढ

(२०)

१०६८२८ (०७-०४-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चस
ु रदीड (ता.भसींचखेडरािा, जि.दुलढाणा) येथील पोलीस चौकी गत चार ते पाच

मदहन्यापासन
ू दींच असल्याने अवैध व्यवसाय वाढले असल्याचे माहे डडसेंदर, २०१७ मध्ये वा
याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, सचरील पोलीस चौकी दींच असण्याची कारणे काय ्हे त,
(३) असल्यास, सचर पोलीस चौकी तातडीने सुरू करून अवैध व्यवसायाींना प्रबतदींधीत
करण्याकरीता शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही ,चस
ु रदीड येथे पोलीस चौकी नसुन सन
१९९९ मध्ये सचर दणकाणी पोलीस मचत केंद्र सुरु करण्यात ्ले ्हे व सचर पोलीस मचत
केंद्र कायाुजन्वत ्हे .

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

येहळे गाव गवळी (ता.िळमनुरी, जि.हहांगोली) येथे तरणाने आत्महत्या िेल्लयाचे प्रिरण
(२१)

१०६८८२ (११-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येहळे गाव गवळी (ता.कळमनरु ी, जि.दहींगोली) येथे ३० वर्ीय श्री.भ मराव िळवा धुळे या
तरुणाने दचनाींक ३१ डडसेंदर, २०१७ रोिी वा यासम
ु ारास ्महया केली ्हे, हे खरे ्हे
काय,

(२) असल्यास, मात्र ही ्महया नसून ्महयेस प्रवृ त करणा-या ववरुध्च गुन्हा चाखल
होईपयुत प्रेत ताब्यात घेण्यास या तरुणाींया नातेवाईकाींनी नकार दचला होता, हे ही खरे ्हे
काय,
(३) असल्यास, यासींच ाुत शासनाने चौकशी करुन सचर तरुणास ्महयेस प्रवृ त
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) सचर प्रकरणी दाळापूर पोलीस स््े शन ्कस्मात मृ यू ५२/२०१७ कलम १७४ सी्रपीसी
प्रमाणे गुन्हा चाखल करण्यात ्ला ्हे.

वव.स. ४६१ (18)
(३) सचर गुन््यातील र्रार मदहला ्रोपी दहची मा.उच न्यायालय, मुींदई खींडपीण औरीं गादाच
याींनी अ्कपूवु िामीन मींिूर केल्याने बतला नॉमीनल अ्क करुन िामीनावर सोडले ्हे .

तसेच सचर गुन््यातील चस
ु ऱ्या र्रार ्रोपीनी अ्कपूवु िामीन भमळववण्यासाणी अिु केला
असता यास िामीन भमळू नये म्हणन
ू मा.अपर सत्र न्यायालय, दहींगोली याींना अहवाल साचर
केल्याने सचर र्रार ्रोपीचा अ्कपूवु िामीन नामींिूर करण्यात ्ला. तरी या प्रकरणी

र्रार ्रोपीचा शोध घेऊन याींना अ्क करणे व अमधक पुरावा गोळा करणेकररता पोलीस
तपास सुरु ्हे.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िलगाांव (जि.हहांगोली) येथील एिा व्यक्तीने िेलेली आत्महत्या
(२२)

१०६९१६ (१२-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्लवे), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अममत
झनि (ररसोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कलगाींव (ता.जि.दहींगोली) येथील श्री.दचलीप वामन पवार याींनी ्महया केल्याप्रकरणी
तणाव बनमाुण झाला असुन पोलीसाींया त्रासामळ
ु े मानभसक तणावाखाली याींनी ्महया
केली असल्याचे दचनाींक ८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा या सुमारास बनचशुनास ्ले ्हे , हे
खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े पोलीस कमुचारी व अमधका-याींववरुध्च गन्
ु हा चाखल करण्याया
मागणीसाणी दचनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा यासुमारास जिल्हा पोलीस अमधषक

कायाुलयासमोर पारधी समािाया वतीने धरणे करुन बनवेचन दचले ्हे , हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, सचर प्रकरणी पोलीसाींसह सींदींमधताींवर गुन्हे चाखल करावे अशी मागणी
मयताया नातेवाईकाींनी केली अन्यथा शववविे चन करु चे णार नाही असे

साींमगतल्यावर ११ िणाींवर गुन्हा चाखल करण्यात ्ला, हे ही खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ्हे काय व चौकशीत काय ्ढळून
्ले व तद्नुसार सींदींमधत चोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) दच. ०६.०१.२०१८ रोिी ्महया केली, हे खरे

्हे .
(२) जिल्हामधकारी, दहींगोली याींया कायाुलयासमोर पारधी समािाया वतीने धरणे
्ींचोलन करुन, बनवेचनाया प्रबत जिल्हामधकारी व पोलीस अधीषक याींना दचल्या
्हे त.
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(३) व (४) सचर प्रकरणी पोलीस स््े शन दहींगोली ग्रामीण येथे गरु नीं ०७/१८ कलम
३०६, १४३, ४४७, ५०६

ाचीं वव व सह कलम ३(१)(एस), ३(१)(्र) अिािअप्रका

प्रमाणे गुन्हा चाखल करण्यात ्ला. सचर गुन््यातील तपासात चोन पींचासमष
मयताचे इन्क्वेस्् पींचनामा करुन सरकारी चवाखान्यात पीएम साणी पाणववले.

घ्नास्थळाचा पींचनामा करुन व साषीचाराींची ववचारपुस करुन याींचे िादिदाद
नोंचववले. वैद्यककय अमधकारी याींनी मृ यूचे कारण “HANGING” असा दचला ्हे .

सचर गन्
ु ्यात ८ ्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली. उवुररत ३ ्रोपीींनी अ्कपव
ु ु
िमानत भमळववली ्हे . गुन््यातील सवु ्रोपी िाभमनावर ्हे त. या प्रकरणी
अमधक पोलीस तपास सुरु ्हे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सामाजिि वनीिरण ववभाग (पांढरपूर, जि.सोलापूर) येथे सहाय्यि लागवड
(२३)

अधधिाऱ्याांचा झालेला सांशयास्पद मत्ृ यू

१०७१२५ (११-०४-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सामाजिक वनीकरण वव ाग (पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथे सहाय्यक लागवड अमधकारी

म्हणन
ू कायुरत असलेले रािू श्रावण याींचे दचनाींक ९ र्ेब्रव
ु ारी २०१७ रोिी वा यासम
ु ारास
सींशयास्पच मृ यू झाला, हे खरे ्हे काय,
(२)

असल्यास,

याींया

मृ यच
ू ी

चौकशी

लोकप्रबतबनधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना दचनाींक

करण्यादादत

याींया

नातेवाईकाींनी

तसेच

२६ ऑक््ोदर २०१७ रोिी वा यासुमारस लेखी

पत्राद्वारे मागणी केली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व
तद्नुसार चोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) हे , खरे नाही.
(२)

होय, हे खरे ्हे .

(३)

याप्रकरणी ्रोपी ट्रकचालकाने हयगईने, अववचाराने, पररजस्थबतचा अींचाि न घेता ट्रक

चालववल्याने श्री.कडू याींचे अींगावरून चाक गेल्यामुळे ते गीं ीर िखमी होवून मयत झाल्यामळ
ु े
्रोपीववरूध्च दच.१०/०२/२०१७ रोिी पींढरपूर पोलीस णाण्यामध्ये गु.र.क्र.११४/२०१७

ा.चीं .वव.स.

कलम २७९, ३०४अ, ३३७, ३३८ व मो.व्ही.ॲक्् कलम १८४ प्रमाणे गुन्हा चाखल करण्यात

्ला ्हे . ्रोपीववरूध्च मा.न्यायालयात चोर्ारोपपत्र चाखल करण्यात ्ले असून सचर
गन्
ु हा न्यायप्रववषण ्हे.

(४) ववलींद झालेला नाही.

___________
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िोल्लहापूर येथे पोलीस आयुक्तालयाची तनममवती िरण्याबाबत
(२४)

१०७१५१ (०६-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील

(इस्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

जिल््यातील

पोलीस

प्रशासनावरील

ताण

कमी

होण्यासाणी

कायचा

व

सव्ु यवस्थेया दृष्ीने कोल्हापरू येथे पोलीस ्यक्
ु तालयाची बनभमुती करावी अशी मागणी गत
१५ वर्ाुपासन
ू तेथील नागरीकाींकडून केली िात ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी करून कोल्हापूर येथे पोलीस ्युक्तालयाची
बनभमुती करण्याया दृष्ीने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) व (२) कोल्हापूर पोलीस ्युक्तालय बनमाुण
करण्यासींच ाुत पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींदई याींयाकडून प्रात झालेल्या

प्रस्तावाया अनुर्ींगाने ववत वव ागाने काही मुद्दे उपजस्थत केले ्हे त. सचर मुद्दयाींया
अनर्
ु ींगाने नव्याने प्रस्ताव प्रात झाला ्हे व प्रस्ताव तपासण्यात येत ्हे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
श्रीगोंदा तालुक्यातील (जि.अहमदनगर) नगर-दौंड रस्त्यावरील धचखली घाटातील
पोलीस चौिी बांद असल्लयाबाबत

(२५)

१०७१९९ (०५-०४-२०१८).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.दत्तात्रय

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भरणे

(इांदापूर) :

(१) श्रीगोंचा तालुक्यातील (जि.अहमचनगर) नगर चौंड रस्यावरील मचखली घा्ातील पोलीस
चौकी दींच असल्याचे माहे नोव्हें दर, २०१७ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले, हे खरे ्हे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ुत चौकशी केली ्हे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व तद्नस
ु ार सचर पोलीस चौकी सरु
ु करणेदादत
शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) व (२) देलवींडी पोलीस स््शनया हद्दीतील नगर चौंड
रस्यावर मचखली घा् येथे वाहने अडवन
ू चोऱ्या होत असल्याने तसेच दकरी ईच चे काळात
येथे नाकादींची लावण्यात येत असल्याने रात्रीचे वेळी नाकादींचीचे पोलीस कमुचारी याींनी मचखली
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घा् येथे थींडीचे तसेच पावसात उ े राहण्यासाणी िागा नसल्याने तापुरते स्वरुपात पोलीस
बनवारा केंद्र उ े करण्यात ्ले ्हे . परीं तु सचर दणकाणी पोलीस चौकी मींिुर नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

श्रीगोंदा तालक्
ु यात (जि.अहमदनगर) दरोड्याच्या घटना घडत असल्लयाबाबत
(२६)

१०७२३८ (०५-०४-२०१८).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इांदापूर) :

(१) श्रीगोंचा तालक्
ु यात (जि.अहमचनगर) माहे स्ें दर, २०१७ पासन
ू चरोड्याया घ्ना घडत
्हे त, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ुत चौकशी केली ्हे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळून ्ले व तद्नुसार श्रीगोंचा तालुक्यातील चरोड्याींचा
दींचोदस्त करणेदादत शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) माहे स्ें , २०१७ ते माचु २०१८ या
कालावधीत श्रीगोंचा तालक्
ु यात चरोड्याचे ३ गन्
ु हे चाखल असन
ू तीनही गन्
ु हे उघडकीस ्लेले
्हे त. यापैकी २ गुन्हे ताींत्रत्रक स्वरूपाचे असून १ गुन्हा प्रयष घडलेला ्हे .

दच.३०/०१/२०१८ रोिी कर्याुची हे याींचे सोन्याचे चक
ु ान दींच करून िात असताना

्रोपीींनी याींना खाली पाडून भमरचीपुड ्ाकून याींचे हातातील रू.११,७५,०००/- ककीं मतीचे
सोन्या चाींचीचे चामगने असलेली दॅग दळिदरीने चोरून नेल्यादादत देलवींडी पो.स््े .येथे गरु नीं
२२/२०१८

ाचीं वव ३९४, ३४, ३९५

प्रमाणे ५ ्रोपीींववरूध्च गुन्हा चाखल करण्यात ्ला असून

यापैकी ३ ्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली असून याींचेकडून रू.३,२१,४००/- ककीं मतीचे सोन्या
चाींचीचे चामगने ित करण्यात ्ले ्हे त.सद्यजस्थतीत गुन्हा तपासावर ्हे.

श्रीगोंचा पोलीस स््े शन येथे चाखल गुरनीं ५३/२०१८ ्णण गुरनीं ७२/२०१८ मध्ये

गन्
ु ्यातील कर्याुची याींनी तालक
ु ा चीं डामधकारी याींचे समष प्रबतज्ञापत्र दचले ्हे की, सचरचा

गुन्हा केवळ गैरसमिुतीने नोंचववला गेला असून ्रोपीींववरूध्च याींची काहीएक तक्रार
रादहलेली नाही. सदद गुरनीं ५३/२०१८ व ७२/२०१८ दादतची ‘क’ वगु समरी मींिूरीकरीता
कागचपत्रे न्यायालयात साचर करण्याची कायुवाही सूरू ्हे .

चरोड्या सारखे गन्
ु ्याींना प्रबतदींध होण्यासाणी महवाचे दणकाणी नाकादींची, रात्रगस्त

करण्यात येत ्हे . तालक्
ु यातील कक्रयाशील गुन्हे गाराींची मादहती काढून याींचे वास्तव्याचे
दणकाणी कोंत्रदग ऑपरे शन करून स्ें , २०१७ ते माचु २०१८ या कालावधीत अहमचनगर

जिल््यात ४९ चरोड्याया तयारीत असलेल्या ्ोळया पकडण्यात ्ल्या असन
ू याींचेववरूध्च
गुन्हे चाखल करण्यात ्लेले ्हे त. तसेच या प्रकारची कायुवाही करण्यात येत ्हे.
(४) ववलींद झालेला नाही.

___________

वव.स. ४६१ (22)
नेवासा तालुक्यात (जि.अहमदनगर) गावठी िट्टे वविणारी टोळी सकिय असल्लयाबाबत
(२७)

१०७८७७ (१२-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेवासा तालुक्यात (जि.अहमचनगर) गावणी कट्टय
् ाचा वापर ककरकोळ

ाींडणाींत होत

असल्याचे दचसून येत असून ववववध गावात गावणी कट्टे ववकणारी ्ोळी सकक्रय असल्याचे माहे
डडसेंदर, २०१७ मध्ये वा या चरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, या ्ोळीला पकडण्याकररता पोलीस प्रशासनाकडून कोणती कायुवाही करण्यात
्ली वा येत ्हे,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) नेवासा तालुक्यातील शबन भशींगणापूर येथे

शेती खरे चीचे दहस्सा वा्पाया कारणावरून हया झाली ्हे . सचर प्रकरणी शबन भशींगणापूर
पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.४८/२०१७

ा.चीं .वव.कलम ३०२, ५०६, १४३, १४७, १४८, १४९, १२०

(द), २०१ सह हयार कायचा कलम ३/२५, ४/२५, सह महा.पो.का. कलम ३७ (१), (३) चे
उल्लींघन १३५ प्रमाणे दच.२१/१२/२०१७ रोिी गन्
ु हा चाखल करण्यात ्लेला ्हे . सचर प्रकरणी
५ ्रोपीींववरूध्च मा.न्यायालयात चोर्ारोपपत्र चाखल करण्यात ्ले ्हे .

नेवासा तालुक्यात गावणी कट्टे ववकणारी ्ोळी सकक्रय नाही. परीं तु अशा प्रकारया ्ोळ्या

्ढळून ्ल्यास, सचर ्ोळ्याींवर कायचे शीर कायुवाही करण्यात येते.
(३) ववलींद झालेला नाही.

___________

भाांडूप (प.) (जि.मुांबई उपनगर) येथील व्यापारी व फेरीवाले याांच्यािडून
(२८)

स्थातनि पोलीस हप्तावसल
ू िरीत असल्लयाबाबत

१०७९०२ (१२-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय

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

ाींडूप (प.) (जि.मुींदई उपनगर) येथील स्थाबनक व्यापारी व र्ेरीवाले याींयाकडून स्थाबनक

पोलीस हतावसूल करीत असल्यादादतया अनेक तक्रारी स्थाबनक लोकप्रबतनीधीींकडे प्रात

झाल्या असून सचर तक्रारीया अनुर्ींगाने स्थाबनक लोकप्रबतबनधीींनी दचनाींक २२ डडसेंदर, २०१७

रोिी वा यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींयाकडे बनवेचनाव्चारे चौकशी व कारवाई व्हावी अशी
मागणी केली ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास,

ाींडूप (प.) येथील पोलीस णाण्यामध्ये तक्रारीीं चाखल करण्यासाणी गेलेल्या

स्थाबनक नागरीकाींना तसेच स्थाबनक ्मचाराींनाही पोलीसाींकडून अपमानास्पच वागणूक दचली
िात असल्याचेही सचर बनवेचनात नमूच करण्यात ्ले ्हे, हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, सचर तक्रार बनवेचनाया अनर्
ु ींगाने चौकशी करुन

ाींडूप (प.) येथील पोलीस

अमधकारी व कमुचारी याींयावर कोणती कारवाई करण्यात ्ली वा येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

वव.स. ४६१ (23)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
परीं त,ु स्थाबनक लोकप्रबतबनधी याींनी दचनाींक २२ डडसेंदर, २०१७ रोिी पोलीस ्युक्त,

दह
ु ई याींना बनवेचन दचलेले ्हे .
ृ न्मींद
(२) हे अींशतः खरे ्हे .

पोलीस ्युक्त, दह
ृ न्मुींदई याींना दचलेल्या बनवेचनात स्थाबनक नागररकाींना अपमानास्पच

वागणुक व लोकप्रबतबनधी हे ववचारणा करायला गेल्यावर याींना योग्य ती उतरे दचली िात
नाही असे नमच
ु केले ्हे .

(३) नमुच बनवेचनाया अनुर्ींगाने स्थाबनक लोकप्रबतबनधी तसेच पोलीस णाणेस तक्रार चे ण्यास

येणा-या प्रयेक नागररकाींशी सौिन्याने वागावे, याींया तक्रारी ऐकुण याींचे बनरसन
करण्यादादत कळववण्यात ्लेले ्हे . तसेच, परे डवर वेळोवेळी मागुचशुन करुन पोलीस

अमधकारी व कमुचारी याींनी प्रयेकाला सौिन्याने वागणुक चे ण्यादादत समि दचलेली ्हे .

परीं त,ु नमच
ु बनवेचनात कोणया अमधकारी अगर कमुचारी याींचे नावाचा उल्लेख केलेला
नसल्याने यामळ
ु े कोणतीही कारवाई केली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील अॅमसड हल्लल्लयातील पीडडताांची रक्िम प्रलांबबत ठे वल्लयाने सांस्थेच्या
पदाधधिा-याांवर िारवाई िरण्याबाबत

(२९)

१०८८०६ (१२-०४-२०१८).

िॅप्टन आर.तममल सेल्लवन (सायन-िोळीवाडा), श्री.योगेश

सागर (चारिोप), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींदईतील सात अॅभसड हल्ल्याींतील पीडडताींया परवानगीभशवाय याींची िायामचत्रे एका
प्रभसध्च सींस्थेने सींकेतस्थळावर अपलोड करुन याींया मचतीसाणी पैसे िमा करुन ती रक्कम

पीडडताींना अद्यापपयांत दचली नसल्याची दाद दचनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा यासम
ु ारास
बनचशुनास ्ली ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२)

असल्यास,

सचर

अॅभसड

हल्ल्यातील

पीडडताींची

रक्कम

लाींदवल्याने

सींस्थेया

पचामधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात ्ली ्हे वा येत,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) व (२) हे अींशतः खरे ्हे .
अशा प्रकारचा गुन्हा नोंच करण्यात ्ला ्हे . परीं त,ु तपासाींती तो खो्ा असल्याचे

बनषपन्न झाले ्हे .

सचर प्रकरणी दाींद्रा पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र. ६६२/२०१७,

ा.चीं .वव. कलम ४२०, ४०६

अन्वये नोंच करण्यात ्ला होता. नमच
ु गन्
ु ्याचा तपास पण
ु ु करण्यात ्ला असन
ु , कर्याुची

वव.स. ४६१ (24)
याींया एनिीओ ची ्रोपीया एनिीओ दरोदर स्पधाु असल्याने ्रोपीया एनिीओ
सींस्थेला दचनाम करण्याया उद्देशाने याींचे ववरोधात खो्ा गुन्हा चाखल केल्याचे तपासात
बनषपन्न झाले ्हे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वडगावशेरी (ता.हवेली, जि.पुणे) भागात आधार िेंद्र सुर नसल्लयाबाबत
(३०)

१०९०२५

(१८-०४-२०१८).

श्री.िगदीश

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वडगावशेरी (ता.हवेली, जि.पण
ु े)

मुळीि

(वडगाव

शेरी) :

सन्माननीय

ागातील ्धार काडु काढण्यासींच ाुत राज्यशासनाकडे

वारीं वार मागणी करून सद्ध
ु ा ्धार केंद्र सरु
ु नसणे, नाचरु
ु स्त मशीनमळ
ु े सामान्य िनतेला
नाहक त्रास होत असणे, चस
ु ऱ्या

ागातील केंद्रावर गेले असता तेथील ्धार केंद्र चालकाकडून

पैशाची मागणी होत असणे इ. हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, या

ागातील ककती ्धार केंद्र सुरु केली ्हे त वा करण्यात येत ्हे ,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) या
्हे त.

ागात २ ्धार केंद्र सुरू ्हे त. ववधानस ा मतचार सींघात एकूण १० केंद्रे सुरू

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर शहरात झालेले टोळीयुद्ध
(३१)

१०९५९७ (१४-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपूर शहरात मोभमनपुरा पररसरात कुख्यात इपा व नौशाच ्ोळीकडून िुन्या

साथीचाराींवर हल्ला करून याची हया करण्याचा प्रयन करण्यात ्ल्याने शहरात ्ोळीयुद्ध
तीव्र होण्याची शक्यता बनमाुण झाली ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेनींतर गुन्हे गाराींना अ्क करण्यासाणी गेलेल्या गुन्हे शाखेया पथकावर
इपाया ्ोळीने हल्ला केला व वाहनाचे मोणे नक
ु सान केले, हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय व यानुर्ींगाने चोर्ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,

(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०७-२०१८) : (१) नागपूर शहर अींतगुत पोलीस स््े शन तहभसल
अींतगुत गरीद नवाि मस्िीच िवळ, अन्वर ककराणा स््ोअसुया समोर इपा व नौशाच

वव.स. ४६१ (25)
्ोळीकडून िुन्या साथीचाराींवर हल्ला करुन याची हया करण्याचा प्रयन करण्यात ्ला.
्ोळीवर पोलीस स््े शन तहभसल अपराध क्र.३४०/१७ कलम ३०७, ५०६द, ३४

ाचीं वव सह

क्रलम४+२५ ्मु ॲक्् तसेच कलम ३(i) (ii) (iii) ३ (II) ३(iv) मकोका म.स.गु.बन.का.)
प्रमाणे गन्
ु हा चाखल करण्यात ्लेला ्हे . परीं तू शहरात ्ोळीयध्
ु च तीव्र होण्याची जस्थती
बनमाुण झालेली नाही.

(२) होय, हे खरे ्हे .
(३) याप्रकरणी अपराध क्र.३५१/१७ कलम १४३, १४७, १४९, १८६, ३३६, ३५३, ४२७
वाढीव कलम ३३२

ाचीं वव

ाचीं वव ३ शासककय मालमता नक
ु सान प्रबतदींधक अमधबनयम १९८४ अन्वये

्रोपीींताींववरुध्च गुन्हा चाखल करण्यात ्ला असून एकूण ५ ्रोपीताींना अ्क करण्यात
्ली ्हे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

खाडीमागे ठाणे शहराांतगवत तसेच ठाण्यासह मभवांडी, िल्लयाण-डोंबबवली आणण वसई-ववरार या
चार शहराांना िलवाहति
ु ीने िोडण्याच्या महत्वािाांक्षी योिनेबाबत
(३२)

११०६०५ (१७-०४-२०१८).

श्री.शाांताराम मोरे

(मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खाडीमागे णाणे शहराींतगुत तसेच णाण्यासह भ वींडी, कल्याण-डोंत्रदवली ्णण वसई-ववरार
या चार शहराींना िलवाहतक
ु ीने िोडण्याया महवाकाींषी योिनेला १०० ्क्के बनधी केंद्र
शासन उपलब्ध करुन चे णार ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) तसेच मुींदई ्णण नवी मुींदईला िलवाहतक
ु ीने िोडण्याचा प्रकल्प अहवाल साचर करण्याचे
्चे श केंद्र शासनाने दचले असुन यातील ५० ्क्के खचु केंद्र शासन करणार ्हे, हे ही खरे
्हे काय,

(३) असल्यास, या चोन्ही योिनेदादत शासनाने पुढे कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत
्हे ,

(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०८-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) प्रथम ्यातील वसई-णाणे-कल्याण अींतगुत िलवाहतूक दादतचा सववस्तर प्रकल्प
अहवाल दचनाींक ०१.०६.२०१८ रोिी

ारतीय अींतचे शीय िलमागु प्रामधकरण, दचल्ली याींयाकडे

महापाभलका ्यक्
ु त, णाणे याींयामार्ुत साचर करण्यात ्ला ्हे.

तसेच चस
ु -या ्यातील णाणे-मींद
ु ई व णाणे-नवी मींद
ु ई या चोन्ही िलमागु वाहतक
ू ीकरीता

अनु वी सल्लागाराींकडून सववस्तर अ्यास व सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाणी
णाणे महापाभलकेमार्ुत दचनाींक ०४.०६.२०१८ रोिी द्ववतीय चे यकाराची बनववचा सच
ू ना प्रभसध्च
करण्यात ्ली ्हे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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मौिे बोरी (ता.जिांतूर, जि.परभणी) येथील जिल्लहा मध्यवती बँिेत वपि ववमा भरणा-या
शेतिऱ्याांवर पोलीसाांिडून अमानुषपणे लाठी चािव िरण्यात आल्लयाबाबत

(३३)

११०७८८ (१४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौिे दोरी (जि.पर णी) येथील जिल्हा मध्यवती शाखेमध्ये दचनाींक २७ िुल,ै २०१७ रोिी
वा

यासम
ु ारास

शेकडो

शेतकरी

वपक

ववमा

रण्याकररता

उ े

असताना

शेतकऱ्याींवर

पोलीसाींकडून अमानुर्पणे लाणी चािु करण्यात ्लेला होता, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, यावेळी अनेक वद्ध
ृ शेतकरी याींयावर चे खील लाणी चािु झाला असून दोरी
पोलीस स््े शनचे श्री गिेंद्र सरोचे याींनी स्वतः

वयोवध्
ृ च शेतकरी श्री ववषणू ववठ्ठलराव डोंदे

याींना अमानुर् मारहाण करून याींचा पाय फ्रॅक्चर केल्याची तक्रार मा.पोलीस अधीषक पर णी
याींयाकडे करण्यात ्ली होती, हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास अद्यापपयांत सींदींमधत श्री सरोचे याींयावर कोणतीही कारवई केलेली नाही, हे ही
खरे ्हे काय,
(४) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून ्ले व
तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०८-२०१८) : (१) नाही. तथावप, दँकेत वपक ववमा

रणाकररता

्लेल्या शेतकऱ्याींनी जिल्हा मध्यवती सहकारी दॅंकेला गची िास्त असल्यामुळे चोन काऊीं्र
सुरु करण्यास साींमगतले असता दँकेन काही ताींत्रत्रक कारणास्तव सरु
ु करण्यात येणार नसल्याचे

साींमगतल्याने, शेतकऱ्याींचे समाधान न झाल्याने शेतकऱ्याींनी दँकेसमोरील रस्यावर येऊन
रास्ता रोको करुन ्ींचोलन केले. यादादत स्थाबनक पोलीस घणनास्थळी ्ल्यानींतर याींनी
सचरचे ्ींचोलन सनचभशर मागाुने सोडववण्यासाणी दँक मॅनेिर व शेतकऱ्याींना ्श्वासन दचले.

परीं तू शेतकऱ्याींनी याींचे काहीही न ऐकता रस्यावरील एस.्ी. दस व दँकेवर चगडर्ेक सुरु
करुन शासकीय मालमतेचे नुकसान करण्यास सुरुवात केली. यावेळी कायचा व सुव्यवस्थेचा
प्रश्न बनमाुण होऊ नये म्हणून पोलीसाींनी िमावाला पाींगववण्याकररता सौम्य लाणीचािु केला.

(२) नाही. सचर तक्रार पोलीस स््े शन दोरी येथे प्रात झालेली ्हे . तर वपक ववमा
रण्यासाणी गेलेल्या शेतकऱ्याींवर जिल्हा मध्यवती दँकेचे कमुचारी व एिीं् याींया सींगणमताने
शेतकऱ्याींवर मारहाण झाल्यादादतचा तक्रार अिु पोलीस अधीषक, पर णी याींचेकडे प्रात
्हे .
(३) व (४) उपवव ागीय पोलीस अमधकारी, जिींतरू , सहायक पोलीस बनररषक, दोरी व जिल्हा
मध्यवती सहकारी दँकेच मॅनि
े र याींनी शेतकऱ्याींना रास्तारोको दींच करुन याींया मागण्या
कायचे शीर मागाुने सोडववणसाणी योग्य ती मचत करु असे साींमगतले. शेतकऱ्याींनी केलेल्या
चगडर्ेकीत ३ पोलीस िखमी झाले. तसेच उपरोक्त घ्ना ्ाळण्यासाणी सौम्य लाणीचािु
केला. तसेच एस.्ी. दस चालकाने दचलेल्या कर्याुचीवरुन १०० ते १२५ शेतकऱ्याींववरुध्च दोरी
पोलीस स््े शन येथे गरु नीं १५७/२०१७ कलम १४३, ३४१

ाचीं वव व सह कलम ०३ सावुिबनक
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नुकसान प्रबतदींधक अमध. व सह कलम १३५ मु.पो.का. प्रमाणे गुन्हा चाखल करण्यात ्ला.

सचर गुन््यामध्ये एकूण २५ ्रोपीींना अ्क करण्यात ्ली असून २१ ्रोंपीींना िामीन

मींिूर करण्यात ्ला ्हे व उवुररत ४ ्रोपीींना न्यायालयाचे बनचे शानुसार को्ाुत हिर
रहाण्याची समि दचली ्हे . उपरोक्त केलेल्या चौकशी वरुन सहायक पोलीस बनररषक,
पोलीस स््े शन, दोरी याींनी कोणतीही चक
ू केल्याचे ्ढळून ्ली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांगळवेढा तालि
ु ा (जि.सोलापरू ) येथील मभमा नदीिाठच्या पररसरासह ब्रम्हपरू ी,
(३४)

माचणूर ईला येथे चोरीांच्या घटनाांमध्ये वाढ झाल्लयाबाबत

११०९९१ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींगळवेढा तालक
ु ा (जि.सोलापरू ) येथील भ मा नचीकाणया पररसरासह ब्रम्हपरू ी, माचणरू
येथील गाींवात शेतकऱ्याींचे कृवर्पींप, केदल, शेतीचे सादहय चोरीला िाणाऱ्या घ्नेमध्ये दचवसेंदचवस वाढ होत असल्याचे दचनाींक २७ नोव्हें दर, २०१७ रोिी वा यासुमारास बनचशुनास ्ले
्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त चोरीप्रकरणी शेतकऱ्याींनी वेळोवेळी स्थाबनक पोलीस प्रशासनाला तक्रार
व ववनींती करून चे खील अद्याप पोलीस प्रशासनाला या चोरीींना प्रबतदींधीत करण्यादादत

यश

्लेले नाही, हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, स्थाबनक पोलीस प्रशासन याींनी ग्रामीण

ागातील शेतकऱ्याींया होणाऱ्या चोऱ्या

रोखण्यासाणी अद्यापी कोण-कोणया उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३)

या प्रकरणी मींगळवेढा पोलीस स््े शन येथे गुन्हा चाखल नाही.

सचर पररसरात चोरीया घ्ना घडू नये याकररता मींगळवेढा पोलीसाींकडून रात्रीया वेळी

गन्
ु हे गाराींना चेक करुन याींयावर लष णे वले िात ्हे. ग्रामीण

ागात रात्रीया वेळी गस्त

णे वण्यात येत ्हे . हायवे पेट्रोभलींगद्वारे गुन्हे गाराींवर लष णे वण्यात येत ्हे . ग्रामीण

ागातील ग्रामस्थाींना सुरषा रषक म्हणून नेमण्यात ्ले ्हे . ऑल्उ् व कोंम्दीींग

ऑपरे शनद्वारे

गुन्हे गाराींवर लष णे वण्यादादत प्र ारी अमधकारी व उपवव ागीय पोलीस

अमधकारी याींना सच
ु ना चे ण्यात ्लेल्या ्हे .
(४) ववलींद झालेला नाही.

___________

पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जि.सोलापूर) येथील बस स्थानिामध्ये भक्ताांच्या
(३५)

सुरक्षेसाठी पोलीस यांत्रणा उपलब्ध नसल्लयाबाबत

११११३७ (११-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
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(१) पींढरपूर (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील दस स्थानकामध्ये कायम

ाववक

क्ताींची वचु ळ

असून याींया सुरषेसाणी पोलीस यींत्रणा उपलब्ध नसल्याने दचवसें-दचवस प्रवाशाींया चोरीया
व लू्ीया घ्ना वाढत असल्याचे बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू दस स्थानकामध्ये स्वतींत्र पोलीस चौकी दाींधण्यादादत व कायम
पोलीस कमुचारी बनयुक्ती करणेसाणी अनेक दचवसाींपासून प्रवाशाींची मागणी असताींनाही अद्याप
यादादत कोणतीच कायुवाही झालेली नाही, हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, यादादत पोलीस प्रशासन याींनी दस स्थानकातील ववववध गुन्हे व चोरीया
घ्नाींना प्रतीदींधीत करण्यासाणी शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) पींढरपूर दस स्थानकात सन २०१७ मध्ये चोरीया
११ घ्ना व सन २०१८ मध्ये चोरीची १ घ्ना घडलेली ्हे .
(२) हे खरे नाही.
पींढरपूर दस स्थानकात

एस.्ी महामींडळातर्े

पींढरपूर

ववववध

दाींधण्यात ्लेले पोभलस मचत केंद्र

असून तेथे चोन कायमस्वरूपी पोभलस कमुचारी नेमलेले ्हे त.
(३)

दस

स्थानकात

गुन्हे

व

चोरीया

घ्नाींना

्ळा

घालण्यासाणी

खालीलप्रमाणे प्रबतदींधक कायुवाही करण्यात ्ली ्हे .
वर्ु

सी्रपीसी कलम १०७

सी्रपीसी कलम १०९

मपोकाक ११०/११७

२०१७

८

१४७

४७

२०१८ माचु अखेर

२

४२

३

एकुण

१०

१८९

५०

पींढरपूर एस्ी दस स्थानकामध्ये पोलीस प्रशासनातर्े २४ तास पेट्रोभलींगसाणी कायमस्वरुपी २
पोलीस कमुचारी नेमलेले ्हे . प्रयेक एकाचशी, दािार, सन-उसव व लग्नसराईया
कालावधीत अबतरीक्त पोलीस कमुचारी दींचोदस्तासाणी नेमले िातात. तसेच अधन
ू मधून गुन्हे

अन्वेर्ण वव ागाचे कमुचारी पेट्रोभलींगसाणी नेमले िातात व प्रवाशाीं ना चोरा पासन
ू सावध
राहण्याया सुचना चे ण्यात येतात.
(४) ववलींद झालेला नाही.

___________
मालेगाव (जि.वामशम) तालुक्यातील धचवरा व उमरवाडी येथील शेतिरी
आत्महत्या प्रिरणाच्या चौिशीबाबत

(३६)

१११३९५ (१२-०४-२०१८).

प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मचवरा

(ता.मालेगाव,

जि.वाभशम)

येथील

शेतकरी

एकनाथ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
शेिुळ

व

उमरवाडी

(ता.मालेगाव, जि.वाभशम) येथील शेतकरी डडगाींदर धींचरे याींनी माहे डडसेंदर, २०१७ अखेर
्महया केली, हे खरे ्हे काय,

वव.स. ४६१ (29)
(२) असल्यास, सचरील ्महयेची शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय बनषपन्न
झाले व तद्नस
ु ार ्महयेस िदादचार असणा-याींववरुध्च कोणती कारवाई करण्यात ्ली
वा येत ्हे ,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे .
(२) एकनाथ शेिुळ याींनी दच.०१.०१.२०१८ रोिी चरम्यान केलेल्या ्महया प्रकरणी पो.स््े .
मालेगाींव येथे मगु क्र.०२/१८ कलम १७४ सी.्र.पी.सी. अन्वये नोंच करण्यात ्ला ्हे.

सचर प्रकरणी साषीचाराींचे िदादात मत
ृ काचे नावावर २.५ एकर िमीन होती, तसेच तो

डोक्याने थोडा हलका होता. याींचेवर कोणयाही दँकेचे किु नव्हते. यादादत पुढील चौकशी
सुरु ्हे. तसेच डडगाींदर धींचरे याींनी दच.३१.१२.२०१७ रोिी चरम्यान केलेल्या ्महया

प्रकरणी पो.स््े . मालेगाींव येथे मगु क्र.०३/१८ कलम १७४ सी.्र.पी.सी. अन्वये नोंच करण्यात
्ला ्हे . सचर प्रकरणी साषीचाराींशी केलेल्या चौकशीअींती मत
ु ी व
ृ क यास पो्चख
हातपायचख
ु ी तसेच इतर शाररररक व्याधीचा त्रास असल्याया कारणावरुन काहीतरी ववर्ारी
और्ध प्राशन केल्याने उपचाराचरम्यान याचा मृ यू झाला.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य शासनाने नाववशनयपूणव स्टाटवअप योिनेच्या माध्यमातन
ू रोिगार तनमावण िरण्याबाबत
(३७)

१११५९७ (२८-०३-२०१८).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश

ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
सन्माननीय िौशल्लय वविास व उदयोििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने नाववन्यपूणु स््ा्ु अप योिनेया माध्यमातन
ू २०१७ ते २०२२ या ५ वर्ाुत पाच

लाख रोिगार बनभमुती करण्याचा बनणुय दचनाींक २८ िानेवारी,२०१८ रोिी वा यासम
ु ारास
घेतला असून या उदद्दष्ाया पूतत
ु ेसाणी शासनाने महाराषट्र राज्य नाववन्यता सोसाय्ी सींस्था
स्थापन केली ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या रोिगार बनभमुतीसाणी नाववन्यपूणु स््ा्ु अप धोरणास मान्यता
दचली ्हे परीं तु या पूवीया काळात २०१६ यामध्ये अनेक स््ा्ु अप कींपन्याींची कोट्यवधी
रुपयाींचे करार केले होते ते करार रद्द करण्यात येणार ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, यापूवीया कराराींची उपलब्धी काहीही नसताना नवीन धोरण रादववण्याचा
बनणुय घेण्याची कारणे काय ्हेत,

(४) असल्यास, सन २०१५ ते २०१७ या काळात ज्या स््ा्ु अप

कींपन्याींशी करार करण्यात

्ले याींया माध्यमातन
ू रोिगार बनभमुतीचे अपेक्षषत उदद्दष् पण
ू ु

न झाल्यादादत चौकशी

केली ्हे काय व यानुसार या पूवीचे धोरण यशस्वी न होण्यास िदादचार असणाऱ्या
अमधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

वव.स. ४६१ (30)
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३१-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
नाववन्यपूणु स््ा्ु अप धोरणास मान्यता चे ण्यापूवी २०१६ मध्ये कौशल्य ववकास व

उद्योिकता वव ागाकडून कोणयाही स््ा्ु अप कींपन्याींसोदत करार करण्यात ्लेले नसल्याने
ते रद्द करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही,
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पैठण (जि.औरां गाबाद) शहरात चोऱ्याांचे प्रमाण वाढल्लयाबाबत
(३८)

१११७१७ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पैणण (जि.औरीं गादाच) शहरात चोरीया घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, शहरातील धरणग्रस्ताींया नववन कावसान या वसाहतीत सयवान हनुमींत पो्े

याींया घराया मागील चरवािाचे कुलप
ु तोडून चोरट्याींनी रुपये ६० हिार ची रोकड पळवन
ू
नेल्याची घ्ना घडली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, पैणण शहरात एकाच ्णवड्यातील ही बतसरी घ्ना ्हे , हे ही खरे ्हे
काय,
(४) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय,यात काय ्ढळून ्ले,

व तद्नस
ु ार चोरट्याींना पकडण्यादादत शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत
्हे ,

(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१)
घरर्ोडी २ गुन्हे ,

गुन्हे चाखल ्हे त.
(२)

मो्ारसायकल चोरी

िानेवारी २०१८ मध्ये पैणण पोलीस स््े शन येथे
प्रकरणी १ गुन्हा व दॅ्री चोरीचा १ असे एकूण ४

सचर प्रकरणी पोलीस स््े शन, पैणण येथे गु.र.नीं. १५/२०१८

ा.चीं .वव. ४५७, ३८० अन्वये

गुन्हा चाखल करण्यात ्ला असन
ु गुन््याचा तपास चालू ्हे .
(३)

पैणण शहरात एकाच ्णवड्यात घरर्ोडीया २ घ्ना घडलेल्या असन
ु यादादत पोलीस

स््े शन, पैणण येथे २ गुन्हे चाखल करण्यात ्ले ्हे त.

(४) पैणण शहरातील चोरी प्रकरणी िानेवारी २०१८ मध्ये एकूण ४ गुन्हे चाखल असुन याचा
तपास सुरु ्हे. सचर गुन्हे उघडकीस ्णण्यासाणी रे कॉडुवरील गुन्हे गाराींया घरझडया

घेण्यात ्ल्या ्हे त. औरीं गादाच जिल््यात व पैणण पोलीस स््े शनया हद्दीस लागन
ु
असलेली पोलीस णाणे शेवगाव, गेवराई व अींदड येथे तपास याद्या पाणववण्यात ्लेल्या
्हे त. तसेच ्रोपीींचा शोध घेण्याकरीता पोलीस णाणेचे तपास पथक नेमण्यात ्लेले ्हे .

वव.स. ४६१ (31)

(५) ववलींद झालेला नसुन तपास सुरु ्हे .

___________

आडूळ (जि.औरां गाबाद) येथील िैन मांहदरात झालेली चोरी
(३९)

१११७२४ (१२-०४-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ्डूळ (जि.औरीं गादाच) येथील महावीर चौकािवळील िैन मींदचरात दचनाींक ९ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा या सुमारास अज्ञात चोरट्याींनी मींदचरातील चान पे्ीतील रोख रक्कम सम
ु ारे

२० हिार रूपये व ६५ हिार रुपये ककीं मतीचे तीन चाींचीचे मक
ु ु ् असा एकूण रुपये ८५
हिाराींचा ऐवि पळववल्याची घ्ना घडली ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पाचोड पोलीस णाण्यात गुन््याची नोंच करण्यात ्ली ्हे , हे ही
खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून ्ले व
तद्नस
ु ार शासनाने पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) दच.०९/०१/२०१८ रोिी रात्री अज्ञात ्रोपीींनी
िैन मींदचरातील चानपे्ीतील रुपये २०,०००/- रोख रक्कम व चे वाचे चाींचीचे ३ मुकु् असा
एकूण ८५,०००/- रुपयाींचा ऐवि चोरुन नेला असल्यादादत प्रात कर्याुचीवरुन पोलीस स््े शन,
पाचोड येथे गु.र.नीं. १०/२०१८

ा.चीं .वव. ४५७, ३८० अन्वये गुन्हा चाखल करण्यात ्ला ्हे .

(३) सचर गुन्हा उघडकीस ्णण्यासाणी रे कॉडुवरील गुन्हे गाराींया घरझडया घेण्यात ्ल्या

्हे त. औरीं गादाच जिल््यात व पैणण पोलीस स््े शनया हद्दीस लागुन असलेली पोलीस णाणे
पैणण, करमाड, अींदड व गोंची येथे तपास याद्या पाणववण्यात ्लेल्या ्हे त. तसेच

्रोपीींचा शोध घेण्याकरीता पोलीस णाणेचे तपास पथक नेमण्यात ्लेले असुन गुन््याचा
तपास चाल.ू

(४) ववलींद झालेला नसुन तपास सुरु ्हे .
___________
नामशि शहरात गुशनहे गारीमध्ये होत असलेली वाढ
(४०)

११२११६ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड

(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ४६१ (32)
(१) नाभशक शहरातील कायचा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याने येथील गुन्हे गारी प्रवृ तीत
वाढ होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे
्हे काय,
(२)

असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, चौकशीत काय ्ढळून ्ले

्हे व तद्नुसार सचर जिल््यातील गुन्हे गारी रोखण्यादादत शासनाने कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत ्हे ,

(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१)

नाभशक पोभलस ्युक्तालयात माहे िाने.२०१७

मध्ये चाखल २७६ गुन््याींपैकी १५५ गुन्हे (५६%) उघडकीस ्ले असून माहे िाने.२०१८ मध्ये
चाखल २९७ गुन््याींपैकी १८३ गुन्हे (६२%) उघडकीस ्ले ्हे त.
अ.क्र.

हे ड

िानेवारी २०१७

िानेवारी २०१८

वाढ /घ्

चाखल

उघड

्क्के

चाखल

उघड

्क्के

खन
ु

१

१

१००%

३

३

१००%

२

खन
ु प्रयन

६

६

१००%

३

३

१००%

-३

दलाकार

३

३

१००%

०

०

--

-३

४

चरोडा

१

१

१००%

२

२

१००%

१

५

िदरी चोरी
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(२) नाभशक पोभलस ्युक्तालयातील पोलीस स््े शन हद्दीतील चैन स्नॅमचींग/घरर्ोडी/वाहन
चोरीया घ्नाींना प्रबतदींध घालणेकामी नाकादींची, झोपडपट्टी चेककीं ग, पायी पेट्रोभलींग, मोहल्ला

कभम्ी/शाींतता सभमती दैणक सतत ्योजित करून िनिागत
ु ना चे ण्यात
ृ ी करण्यादादत सच
येतात. गुत दातमीचाराींमार्ुत रे कॉडुवरील गुन्हे गाराींवर पाळत णे वन
ू प्रबतदींध कारवाई करण्यात

येते. वाहन चोरीसींच ाुत नींदर ले्, चेसीि, इींजिन नींदर, नींदर ले् तपासणी करणेदादत
सुचना चे ण्यात येतात.

घरर्ोडी / चैन स्नॅमचींग सींच ाुत सरप्राइि चेककीं ग रे कॉडुवरील गन्
ु हे गार याींया घरझडया

घेवून याींचे हालचालीवर लष णे वण्यात येते. गुन्हयातील अ्क ्रोपीींववरूध्च

ाचवव कलम

३९२, ३९४ नुसार तसेच र्ौिचारी प्रकक्रया सींदहता कलम ११० व मपो अ. कलम ५६ प्रमाणे
तडीपारीया कायुवाही करण्यात ्लेल्या ्हे त.
(३) ववलींद झालेला नाही.
___________
ठाणे जिल्लहा पोलीसाांनी पेरोल पांपावर धाड टािून भेसळयुक्त पेरोल िप्त िेल्लयाबाबत
(४१)

११२३४२ (१२-०४-२०१८).

श्री.रपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ४६१ (33)
(१) णाणे जिल्हा पोभलसाींनी सींतोर् हॉ्े ल समोरील पेट्रोल पींपावर माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा याचरम्यान धाड ्ाकून

ेसळयुक्त पेट्रोल ित केले, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, या पेट्रोलपींप मालकाींवर कोणया कलमान्वये गन्
ु हा चाखल करण्यात ्ला
्हे ,

(३) असल्यास, याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३१-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
सचर प्रकरणी णाणे शहर ्युक्तालय व णाणे ग्रामीण जिल््यात माहे िानेवारी, २०१८

मध्ये वा याचरम्यान यादादत कोणयाही पोलीस स््े शन मध्ये गन्
ु हा चाखल नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र आणण तेलांगणा या दोन राज्याच्या मसमेवरील प्रेमनगर या गावातील
(४२)

११२७१८ (१२-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

महहलेचा झालेला मत्यु

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दींिारा ्णण गोंड या समािातील ्रषणावरून झालेल्या वाचामुळे महाराषट्र ्णण
तेलींगणा या चोन राज्यातील भसमेवरील प्रेमनगर या गावातील नागरीकाींना शेतात ्श्रय
घ्यावा लागला व यात श्रीमती गण
ु ादाई उतम िाधव या मदहलेचा मयु झाल्याचे माहे
िानेवारी २०१८ मध्ये वा या चरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळुन ्ले व यानुर्ींगाने राज्याया भसमेवरील नागरीकाींया
सरु क्षषततेसाणी कोणती कायुवाही करण्यात ्ली वा येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) तेलींगणा राज्यात अनुसूमचत िमाती
ववरुध्च दींिारा समािाची सवलतीचे कारणावरुन वाच बनमाुण होऊन चीं गल झाली होती. सचर
घ्नेचे पडसाच सीमेवरील इतर

ागात दचसन
ू ्ले. यावेळी ्दचवासी समािाचे लोकाींनी

दींिारा समािातील लोकाींना गाींव सोडून िाण्यादादत धमकावत याींया गाईचा गोणा

िाळण्याचा प्रयन केल्याने पोलीस स््े शन जिवती येथे ९० ते १०० लोकाींववरुध्च देकायचे शीर
िमाव करण्यादादत अप क्र. १४८/२०१७ कलम १४३, १४५, १४९, ५०४, ५०६
१३५ मप
ु ोका अन्वये गन्
ु हा नोंच करण्यात ्ला.

ाचीं वव सहकलम

सचर चौकशी अींती मत
ृ क याींनी याींचे शेतात

कचे झोपडे ्ाकून शेतात असलेल्या उ्या वपकाींचे सींरषण होणे कररता तसेच वन्य

प्राण्याींकडून वपकाची नासाडी होऊन नये म्हणून रहात होते. सचर मत
ृ कास पहा्े थींडी लागत
असल्याने याींना उपचाराकररता जिवती येथील रुग्णालयात नेत असताना तीचा मृ यू झाला.
्रषणाया वाचाचा व मदहलेया मृ यूचा एकमेकाींसोदत कोणयाही प्रकारचा सींदींध नाही.

वव.स. ४६१ (34)
सचरचे पररसरात पोलीस मचत केंद्र वणी कॅम्प, पो.स््े ., जिवती द्वारे योग्य पेट्रोभलींग

णे वण्यात ्ले ्हे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

माथाडी िृती आराखड्याची अांमलबिावणी िरणेबाबत
(४३)

११३१९८ (१२-०४-२०१८).

श्री.बाबुराव पाचणे (मशरर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माथाडी कायद्याया प्र ावी अींमलदिावणीसाणी सन २०१५ मध्ये राज्याया मुख्यमींत्रयाींनी
दैणक घेऊन दनववण्यात ्लेल्या कृती ्राखड्याची अद्यापही अींमलदिावणी झालेली नाही,
हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, माथाडी कायद्याअींतगुत राज्यातील प्रयेक जिल््यात माथाडी मींडळाची
स्थापना करण्यात ्ली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,
(३) असल्यास, या कृती ्राखड्यानुसार प्रयेक जिल््यात जिल्हामधकाराींया अध्यषतेखाली
जिल्हास्तरीय कृती समीती स्थापन करण्याचा बनणुय घेण्यात ्ला ्हे , हे ही खरे ्हे
काय,
(४)

असल्यास,

या

माथाडी

कृती

्राखड्याची

अींमलदिावणी

करणेदादत

शासनाने

अद्यापपयांत कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (११-०७-२०१८) : (१) कृती ्राखाडयाची दच.०६/०९/२०१६
रोिीया शासन बनणुयान्वये अींमलदिावणी करण्याींत येत ्हे.

(२) महाराषट्र माथाडी, हमाल व श्रमिीवी कामगार (नोकरीचे बनयमन व कल्याण) अमधबनयम,
१९६९ या कलम १(४) अींतगुत राज्यात ्या्याने ३६ माथाडी मींडळ स्थापन करण्यात
्ली ्हे .
(३) होय.
(४)

१) राज्यातील

सवु

जिल््यात

माथाडी

कायद्याची

अींमलदिावणी

करण्याकररता

जिल्हामधकाऱ्याींया अध्यषतेखाली कृती सभमती गणीत केलेली ्हे .

२) सवु माथाडी मींडळासाणी एकत्रत्रत एक सींकेतस्थळ तयार करण्याची कायुवाही सुरु ्हे.

३) मींडळातील नोंचीत मालकाींना मिरु ी व लेव्हीची रक्कम धनाचे शाव्चारे /्र्ीिीएस व्चारे

चे ण्याया सुचना मींडळाने बनगुभमत केलेल्या ्हे त.

४) माथाडी स्वरुपाया कामाची मींडळाया बनररषकाव्चारे प्रयष पाहणी करुन प्रयष काम

करीत असलेल्या कामगाराींची नावे बनरीषण शेऱ्यात नमुच करुन या कामगाराींना व सचर
मालकास मींडळात नोंचीत करण्याची कायुवाही मींडळामार्ुत करण्यात येत ्हे .

५) र्क्त वाराईकरीता कामगार नोंचीत न करण्याया सुचना सवु माथाडी मींडळाींना चे ण्यात

्लेल्या ्हे त. तसेच वाराईची रक्कम रोखीने जस्वकारता नोंचीत मालाकाींना सचरची रक्कम
्र्ीिीएस व्चारे अचा करण्याया सुचना मालकाींना चे ण्यात ्लेल्या ्हे त.

वव.स. ४६१ (35)
६) मींडळातील सवु नोंचीत कामगाराींना ओळखपत्र चे ण्यात येत ्हे .
७) माथाडी कामगाराींया मिरु ीची रक्कम परस्पर कामगाराींनी बनश्चीत न करता मींडळ

योिनेया तरतुचीनुसार मींडळामार्ुत बनजश्चत करण्यात येत ्हे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िळगाांव जिल्ल्यात अवैध धांदे मोठ्या प्रमाणावर सुर असल्लयाबाबत
(४४)

११३९१४ (१२-०४-२०१८).

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

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल््यात पोलीस प्रशासनाया हेतुपुरस्सर चल
ु ामुळे अनेक दणकाणी खुनाचे
ु ष
प्रकार, चोऱ्याींचे प्रमाण वाढणे, घरर्ोड्या, अवैध वाहतुक, िुगार, सट्टा इयाची अवैध धींचे
मोठ्या प्रमाणावर सुरु ्हे त, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, पारोळा (जि.िळगाींव) शहरासह तालक्
असल्याने माहे
ु यात िग
ु ार सरु
ु

ऑक््ोदर, २०१७ मध्ये वा या चरम्यान िुगार अड्डयावर िापा ्ाकून लाखो रुपयाींचा
मुद्देमाल हस्तगत करण्यात ्लेला होता, हे ही खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, या अवैध धींद्यामुळे कायचा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न जिल््यात वारीं वार बनमाुण
होत ्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, सचरील अवैध धींचे ताकाळ दींच करण्यात यावे अशी मागणी एरीं डोल-पारोळा
मतचार सींघातील लोकप्रबतबनधीनी वारीं वार सींदींमधताींना केलेली ्हे , हे ही खरे ्हे काय,
(५) असल्यास,या सींच ाुत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून ्ले व
तद्नुसार पुढे कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(६) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) िळगाव जिल्हा घ्कात
चाखल ्हे त.
कालावधी

खून

घरर्ोडी

चोरी

२०१६

५३

२७१

८८९

७९०

५०६०

२०१७

५३

२७८

९८४

८०२

४८४४

माचु १७ अखेर

१३

६३

२२८

१९७

६६५

माचु १८ अखेर

१४

८८

२२२

१८०

६५०

खालील प्रमाणे गुन्हे

िुगार अवैध वाहतक
ु

सचर गुन्हे उघडकीस ्णन
ू बनयींत्रणात रहावे यासाणी वेळोवेळी पोभलस अमधकाऱ्याींना

मागुचशुन करून उमचत कारवाई करण्यादादत बनचे भशत

केले

्हे . तसेच वाळु चोरी

करणाऱ्याींववरूध्च कारवाई करून सन २०१७ मध्ये १०० गुन्हे चाखल करण्यात ्ले ्हे त.

(२) दच.२५.१०.२०१७ रोिी पारोळा शहरात अवैध िुगार अड्डयावर िापा मारून अवैध िुगारात

सकक्रय असलेल्या ५ गुन्हे गाराींना ताब्यात घेवून रू.३२,३००/- रोख रक्कम, ३ मो्ार सायकली
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व पते असा मुद्देमाल ित करण्यात ्ला असून पारोळा पो.स््े . येथे

ाग -६, गुरनीं-

३०८७/२०१७ मु.ि.ु का.क.१२(अ) नुसार गुन्हा चाखल करण्यात ्ला ्हे . तसेच पाचही
्रोपीींववरुध्च न्यायालयात चोर्ारोपपत्र चाखल करण्यात ्ले ्हे .
(३) नाही, हे खरे नाही.
(४) होय, हे खरे ्हे .
(५) पारोळा पो.स््े .मार्ुत माहे ऑक््ो. ते डडसें. २०१७ या कालावधीत िुगार सचरात ६ िापे
कारवाई करून रू.४१८१०/- रोख रक्कम, ३ मो.सायकली, िुगार साधने असा मुद्देमाल तर

चारूदींची सचरात ३२ केसेस करून रू.४३,४१४/- ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल व गावणी चारू, अवैध चारू

ित करण्यात ्ली ्हे . देभशस्त वाहनचालकाींववरूध्च ३७८ केसेस करून रू.१,१३,४००/ककीं मतीचा मुद्देमाल ित करण्यात ्ला ्हे.

एरीं डोल पो.स््े .मार्ुत िुगार सचरात एकूण ४ केसेस करून रू.११,७०५/- ककीं मतीचा

मुद्देमाल ित करण्यात ्ला ्हे .
(६) ववलींद झालेला नाही.

___________
साांगली शहरातील भम
ू ी प्रॉपिॉनव सांस्थेने एिा महहलेची १० लाख रपयाांची
ठे व परत न हदल्लयाबाबत

(४५)

११४७७९ (१४-०४-२०१८).

पजश्चम) :

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली शहरातील

म
ू ी प्रॉपकॉनु सींस्थेने एका मदहलेची रुपये १० लाखाींची णे व परत न

दचल्यामुळे ववश्रामदाग पोलीस णाण्यात गुन्हा चाखल करण्यात ्ला तरी अद्याप यावर
कोणतीही कारवाई करण्यात ्लेली नाही, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, ्कर्ुक परताव्याचे ्भमर् चाखवून लोकाींची र्सवणूक करणाऱ्या येथे अनेक
देकायचे शीर कींपन्या कायुरत असन
ु याींची जिल्हा प्रशासनाकडे कोणतीही नोंच नाही, हे ही खरे
्हे काय,

(३) असल्यास, सचरील गुन््याची नोंच घेऊन शासनाने या सींस्थेया सींचालकावर कारवाई

करण्यासोदतच शोधमोदहम रादवन
येथील दँकीग षेत्रातील अन्य देकायचे शीर कींपन्यावर
ू
कारवाई करण्यादादत कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) सचर प्रकरणी ्रोपीने

म
ु ी प्रॉपकॉन

प्रायव्हे ् भल. नावाची कींपनी चालु करुन, कर्याुदचस या कींपनीत गुींतवणुक करण्यास
पाडुन,

ाग

कर्याुचीकडुन १० लाख रुपये घेवन
ु , र्सवणक
ू केले प्रकरणी ववश्रामदाग पोलीस स््े शन

येथे गु.र.नीं. ३६२/२०१७

ा.चीं .वव.कलम ४२०, ४०६, ३४ सह महाराषट्र णे ववचाराींया दहत सींदींधाचे

सींरषण अमधबनयम १९९९ कलम ३, ४ प्रमाणे दच.१९/१२/२०१७ रोिी गुन्हा चाखल करण्यात
्ला ्हे .
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सचर प्रकरणी ३ ्रोपी बनषपन्न झाले असून, एका ्रोपीस अ्क करण्यात ्ली

असून चोन ्रोपी अ्कपूवु िामीनावर ्हे त. गुन््याचा पुढील तपास सुरु ्हे .

्कर्ुक व्यािचर व परताव्याचे ्भमर् चाखवून गुींतवणुकचाराींची र्सवणूक करणाऱ्या

ववतीय सींस्थाींसींच ाुत ्वश्यक कायुवाही करण्यादादत सवु पोलीस घ्काींना गह
ृ वव ाग

शासन पररपत्रक क्र. एमपी्य-१११७/प्र.क्र.९७५/पोल-११, दच.२९/०९/२०१७ अन्वये सुचना चे ण्यात
्लेल्या ्हे त.

(४) ववलींद झालेला नाही.
___________
िोळपे पाटील पतसांस्थेने (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) ठे वीदाराांची फसवणूि िेल्लयाबाबत
(४६)

११४८०१ (१४-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोळपे पा्ील पतसींस्थेने (ता.त्रदलोली, जि.नाींचेड) णे वीचाराींची र्सवणक
केल्याप्रकरणी
ू

त्रदलोली पोलीस णाण्यात गुन्हा नोंचवून चे खील या गुन््यातील ्रोपीींना अद्यापही अ्क
करण्यात ्ली नसल्याची दाद माहे नोव्हें दर, २०१७ मध्ये वा या चरम्यान बनचशुनास ्ली
्हे , हे खरे ्हे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाया तपासात ववलींद लागण्याची कारणे काय ्हे त,
(३) असल्यास, प्रस्तत
ु प्रकरणातील चोर्ी ्रोपीींवर कारवाई तसेच णे वीचाराींया रक्कमा परत
करण्यासींच ाुत शासनाने कोणती कायुवाही केली वा करण्यात येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) कोळपे पा्ील पतसींस्थेने

णे वीचाराींची

र्सवणूक केल्याप्रकरणी त्रदलोली पोलीस णाण्यात गुन्हा चाखल नाही. परीं तु सचर पतसींस्थेने
र्सवणूक केल्याप्रकरणी हचगाव पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.२७०/२०१७

ा.चीं .वव. कलम ४२०,

४०६, ४०९, २०१, १०९, ३४ सह एम.पी.्य.डी. कायचा १९९९ चे कलम ३ अन्वये गुन्हा चाखल
्हे .

सचर गन्
ु ्याया तपासात ्िपावेतो एकुण २० साषीचार/गींत
ु वणक
ू चार याींची

एकुण

१९,७२,९३७/- इतक्या रकमेची र्सवणूक केल्याचे बनषपन्न झाले असुन गुन््याचा तपास चालु
्हे .

(४) ववलींद झालेला नाही.

___________

िौशल्लय वविास िेंद्रातील िमवचाऱ्याांची ररक्त पदे व पदोशननतीबाबत
(४७)

११५६०५ (१७-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

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

सन्माननीय िौशल्लय
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(१) शासकीय अमधकारी/कमुचारी याींया पचोन्नतीसाणी शासनाने कालदद्ध कायुक्रम ्खला
असून यादादत शासन बनणुय बनगुभमत केले ्हे त, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, प्रयेक जिल््यात असलेल्या कौशल्य ववकास केंद्रामध्ये अमधकारी/कमुचारी
याींया पचोन्नती अनेक मदहने प्रलींदीत असल्यामुळे पचोन्नतीपासुन वींमचत राहून दरे चसे
कमुचारी सेवाबनवृ त झाले असन
ू पुणे जिल््यातही पचोन्नती न भमळाल्यामळ
ु े अनेक पचे
ररक्त ्हे त, हे ही खरे ्हे काय,
(३)

असल्यास,

शासन

बनणुयाया

अनर्
ु ींगाने

कौशल्य

ववकास

केंद्रामधील

शासकीय

अमधकारी/कमुचारी याींया पचोन्नतीसाणी कोणती बनणुयामक कायुवाही करण्यात ्ली वा
येत ्हे ,
(४) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे ्हे.
(३) सामान्य प्रशासन वव ागाया दचनाींक २९.१२.२०१७ या मागुचशुक सूचनाींनुसार खुल्या
प्रवगाुतील पचे पचोन्नतीने

रण्याची कायुवाही करण्यात येत ्हे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बोगस माथाडी िामगाराांची नोंदणी िरून गैरव्यवहार िेल्लयाबाबत
(४८)

११५६४७ (१४-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात माथाडी कामगाराींची नोंचणी माथाडी मींडळाकडे करणे दींधनकारक असन
ू मींडळाचे
अमधकारी स्वतः िाऊन नोंचणी केलेल्या कामगाराींची प्रयषात पाहणी केल्यानींतर याींना
चरमहा पगार मींडळाकडून चे ण्यात येतो, हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, पुणे माथाडी, हमाल व श्रमिीवी कामगार मींडळाया अमधकाऱ्याींना चदाव ्ाकून
दोगस कामगाराींची नोंचणी करून याींचा पगार परस्पर घेत असल्याचा प्रकार माहे र्ेब्रुवारी,
२०१८ मध्ये वा याचरम्यान बनचशुनास ्ले ्हे , हे खरे ्हे काय,

(३) असल्यास, सचर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यादादत कामगार नेते दादा ्ढाव याींनी
माथाडी मींडळ, पुणे याींना पत्र दचले ्हे, हे ही खरे ्हे काय,

(४) असल्यास, दोगस माथाडी कामगाराींया नोंचीदादत चौकशी करून चोर्ीींवर कोणती कारवाई
करण्यात ्ली वा येत ्हे ,
(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
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श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
माथाडी कामगाराींची मींडळात नोंचणी करणेपूवी मींडळाचे बनररषक/ अमधकारी स्वत:

िाऊन काम कररत असलेल्या माथाडी कामगाराींची प्रयष पाहणी करतात व यानींतर माथाडी

स्वरुपाचे प्रयष काम करणाऱ्या कामगाराींना मींडळात ्वश्यक या कागचपत्राींची (वयाचा
पुरावा, राहण्याचा दणकाणाचा पुरावा, ्धार काडु, बनवडणूक ओळख पत्र, पॅन काडु, सींदींमधत

पोलीस स््े शनचा वतुणक
ु ा केल्यानींतर नोंचीत करण्यात येत.े तद्नींतर नोंचीत
ू चाखला) पूतत
मालकाने चरमाह मिूरी व लेव्हीचा

रणा मींडळात धनाचे शाद्वारे / ्र.्ी.िी.एस. द्वारे

केल्यानींतर मालकाने साचर केलेल्या हिेरीपत्रेकानस
ु ार माथा/ वा्णी काढून माथाडी कामगाराींना
दँकेद्वारे पगार अचा केला िातो.

(२) हे खरे नाही. तथावप, अशा स्वरुपाचे वृ त दच.१६/०२/२०१८ व दच.१७/०२/२०१८ रोिीया
सकाळ वृ त पत्रामध्ये ्ले होते.

(३) डॉ.दादा ्ढाव याींनी दच.१५/०२/२०१८ रोिी बनवेचन दचले ्हे . सचर बनवेचनात दोगस
सींघ्नाींची नोंचणी रद्द करावी, असे नमच
ू केले ्हे .

(४) चौकशीअींती दोगस माथाडी कामगाराींची नोंचणी झालेली नसल्याचे बनचशुनास ्ले सदद,
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाच्या ववववध प्रशासिीय ववभागाांमध्ये सरळसेवा व पदोशननतीची
सुमारे १ लाख ७७ हिार २५९ पदे ररक्त असल्लयाबाबत

(४९)

११५६९५ (१८-०४-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

शासनाया ववववध प्रशासकीय वव ागाींमध्ये सरळसेवा व पचोन्नतीची सुमारे १ लाख ७७

हिार २५९ पचे ररक्त ्हे त, हे खरे ्हे काय,
(२)

असल्यास सचर पचाींऐविी शासनाने काही तु्पुज्या पचाींया

रतीची िादहरात दचली

्हे , हे ही खरे ्हे काय,

(३) तसेच याया बनर्ेधाथु स्पधाु परीषा समन्वय सभमतीने राज्यातील ववववध शहराींमध्ये
मोचे काढण्याचा इशारा शासनाला दचला ्हे , हे ही खरे ्हे काय,
(४)

असल्यास शासनाने सचर सींपण
ु ु पचे

रण्यासाणी कोणती कायुवाही केली वा करण्यात

येत ्हे ,

(५) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१८) : (१) सवु प्रशासकीय वव ाींगाकडून प्रात झालेल्या
मादहतीनुसार दच.३१/१२/२०१६ अखेर १,३०,५७९ इतकी शासकीय अमधकारी/ कमुचाऱ्याींची पचे
ररक्त असल्याचे ्ढळून ्ले ्हे .

वव.स. ४६१ (40)
(२) दचघुकालीन ववतीय स्थैयाुसाणी वेतनवाढीचा सरासरी चर हा महसूल वाढीया सरासरी
चरापेषा अमधक असता कामा नये, हे सवुसाधारण तव पाळण्यासाणी तसेच, केंद्र शासनाया

धतीवर सातव्या वेतन ्योगानस
ु ार वेतन सुधारणा करण्याचा बनणुय झाल्यास, वेतनावरील
खचाुत सीं ाव्य वाढ ववचारात घेऊन नवीन पचबनभमुती तसेच पच रती यावर बनयींत्रण
्णण्यासाणी

ववत वव ागाने दच.०२/०६/२०१५ रोिीया

शासन

बनणुयान्वये सरळसेवेने

पच रतीवर काही प्रमाणात बनदांध घातले ्हे त. ज्या सींवगाुत सचर शासन बनणुयात नमूच
ववदहत ्क्केवारीपेषा िास्त प्रमाणात पचे
भशर्ारस करण्यासाणी
्ली

्हे.

तसेच,

रण्याची तातडीची गरि ्हे असे प्रस्ताव तपासून

मा.अपर मख्
ु य समचवाींया अध्यषतेखाली सभमती स्थापन करण्यात
ववत

वव ागाने

दच.०२/०६/२०१५

या शासन

बनणुयात सुधारणा

करुन,महसूली उपन्न वाढवन
ू चे णाऱ्या काही वव ागाींना तसेच, अयावश्यक सेवा म्हणून
शासकीय रुग्णालयातील डॉक््सु तसेच, शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयातील अध्यापक वगु
व रुग्ण सेवेशी सींदींमधत कमुचारी याींना पच रतीया बनदांधातून वगळले ्हे .

यानुसार

सींदींमधत प्रशासकीय वव ागाकडून महाराषट्र लोकसेवा ्योगास प्रात होणाऱ्या मागणीपत्राींया
्धारे ्योगामार्ुत िादहरात प्रभसध्च करण्यात येत.े

(३) होय, राज्यसेवा परीषेसाणीया िागा वाढववण्यात याव्यात या प्रमुख मागणीसाणी स्पधाु
परीषा ववद्यार्थयाांनी पुण,े औरीं गादाच, नगर, नाभशक, नागपूर या जिल््याींसह मुींदई येथे दचनाींक
८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी ्ींचोलन केले होते.

(४) व (५) ववमधमींडळात ्श्वाभसत केल्यानुसार ववववध वव ागातील सरळसेवच
े ी एकूण
३६,००० पचे

रण्यास मान्यता चे ण्यात ्ली असून, यानुसार ्वश्यक कायुवाही ववत

वव ागाकडून करण्यात येत ्हे .

___________

सोलापूर ग्रामीण पोलीसाांनी बनावट नोटाांच्या िपाई प्रिरणी िळगाांव
(५०)

पोलीस मुख्यालयातील एिा हवालदारास अटि िेल्लयाबाबत

११६१६२ (१२-०४-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सोलापरू ग्रामीण पोलीसाींनी १०० ्णण ५० रूपयाींया दनाव् नो्ाींया िपाई प्रकरणी

िळगाींव पोलीस मुख्यालयातील एका हवालचारास दचनाींक २९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
यासुमारास अ्क केली ्हे , हे खरे ्हे काय,

(२) असल्यास, यादादत शासनाने चौकशी केली ्हे काय, यात काय ्ढळून ्ले व
तद्नस
ु ार चोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ्हे ,
(३) नसल्यास, ववलींदाची कारणे काय ्हे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१८) : (१) व (२) ५० रूपयाींया दनाव् नो्ाींया िपाई
प्रकरणी िळगाींव पोलीस मख्
ु यालयातील एका भशपाईसह अन्य एका ्रोपीस दचनाींक २६

िानेवारी, २०१८ रोिी भ मानगर ता.माढा व मौिे ्ाकळी (्ें ) ता.माढा येथन
ू अ्क करण्यात
्ले. हे चोन्ही ्रोपी न्यायालयीन कोणडीत ्हे त.

वव.स. ४६१ (41)
याप्रकरणी

एकूण

६

्रोपीींववरूध्च

्ें ुणी

पोलीस

णाणे

येथे

गु.र.नीं.३२/२०१८

ाचीं वव.क.४८९अ, ४८९क, ४८९ड, ३५३, ३३२, १२०द, ३४ नुसार गन्
ु हा चाखल करण्यात ्ला

्हे . सद्यजस्थबतत गुन्हा तपासावर ्हे .
(३) ववलींद झालेला नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ु सवु प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ समचवालयाया सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींदई.

