अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधान सभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अिोला शहरात गुन्हे गारीचे प्रमाण वा ले असल्याबाबत
(१)

८२०० (०६-०४-२०१८).

श्री.गोवधधन शमाध (अिोला पश्श्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला हे अततसींवेदनशील शहर असून या शहराचा ववस्तार वाढला ेहे तसेच
लोकसींख्याही

वाढलेली

असयाने

ये े

गन्
ु हे गारीचे

रमामाद

दे खील

वाढयाने

शहर

व

जि्यासाृह गह
ि ववतागातील ववववस समस्याींवर तो गा काढययासाृह स् ातनक लोकरमातततनसी
(अकोला प.) याींनी ददनाींक २८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास मा. मुख्यमीं्ी याींना
तनवेदन ददले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उक्त तनवेदनानस
ु ार शासनाने कोदती

काययवाही केली वा करययात येत ेहे,

(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) होय,हे खरे ेहे .
(२) अकोला शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस् ा राखययासाृह तसेच गुन्हे गाराींवर पररदामकारक व
रमातावी तनयीं्द ृे वययासाृह अकोला ये े पोलीस ेयक्
ु तालय तनमायद करययाचा व पोलीस
ेयुक्तालयासाृह ववववस सींवगायतील पदे तनमायद करययाचा रमास्ताव काययवाहीसीन ेहे.

गह
ि ववताग, शासन तनदयय ददनाींक ०६.०८.२०१५ अन्वये पोलीस ववतागातील पोलीस

शशपाई ते पोलीस तनरीक्षक या पदापयंतचे पोलीस अधसकारी/कमयचारी याींना साप्तादहक सुट्टीच्या

मोबदयात त्याींना दे य असलेया दै तनक तत्त्याच्या दरात वाढ केली असन
ू त्यानस
ु ार सदर
पोलीस अधसकारी/कमयचारी याींना दे य असलेले एका ददवसाचे वेतन (मुळ वेतन अधसक तत्ते)
दै तनक तत्ता म्हदून मींिूर करययात ेला ेहे .

तसेच पुवी पोलीस हवालदार व पोलीस नाईक याींची वेतनश्रेदी रु.५२००-२०२०० ग्रे

वेतन २४०० यारमामादे एकसमान होती. त ावप

ववत्त ववताग, शासन तनदयय ददनाींक

१९.०५.२०१७ अन्वये पोलीस हवालदार याींना महाराषर नागरी सेवा (सस
ु ाररत वेतन) तनयम,

वव.स. ४९८ (2)
२००९ मध्ये ददलेया रु.२४००/- ग्रे

वेतनात रु.१००/- ची वाढ करुन सुसारीत ग्रे

वेतन

रु.२५००/- अशी सुसारदा करययात ेली ेहे.

राज्यातील रमात्येक जिहा मध्यवती कारागह
ि ात न्यायालय सुरु करययाची

काययवाही ववसी व न्याय ववतागामार्यत करययात येत ेहे . तसेच ववसी व न्याय ववतागाच्या
ववनींतीच्या अनुषींगाने राज्यातील रमात्येक न्यायालय हे कारागह
ि ाशी जव्ह ीओ कॉन्र्रन्सीींगद्वारे
िो ययाबाबतची काययवाही गह
ि ववतागामार्यत करययात येत ेहे .

पोलीस ववतागातील कायायलयीन कमयचारी याींची ररक्त पदे तरययाची काययवाही

पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मींब
ु ई याींच्याक ू न करययात येत ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
माहहतीचा अधधिार िायधित्याांना पोलीस सांरक्षण दे ण्याच्या मागणीबाबत
(२)

१३०२५ (०७-०४-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा

िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात मादहतीचा अधसकार काययकत्यांवरील वाढत्या हयाींरमाकरदी या काययकत्यांना

पोलीस सींरक्षद दे ययाची मागदी ववववस सामाजिक सींघ्ना, सींघ्नाींचे पदाधसकारी, िागरुक
नागरीक,

लोकरमातततनसी

याींनी

मा.मुख्यमीं्ी,

मा.राज्यमीं्ी

(गह
ि ),

पोलीस

महासींचालक

(महाराषर राज्य), पोलीस ेयक्
ु त (मींब
ु ई) याींच्याक े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान लेखी तनवेदनाद्वारे केली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास,

मादहती

अधसकार

काययकत्यांना

सींरक्षद

दे ययाबाबत

तसेच

सेवा

हमी

कायद्याच्या माध्यमातून मादहती ेयोग सक्षम करययाचे ेश्वासन शासनातर्े दे ययात ेले,
हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, यासींदतायत शासनातर्े कोदती काययवाही करययात ेली वा येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१०-२०१८) : (१)

हे खरे ेहे .

(२) व (३) सेवा हमी ेयोग व मादहती ेयोग हे दोन स्वतीं् कायद्यान्वये अस्तीत्वात ेले

ेहे त. सामाजिक काययकते/ ेर्ीेय काययकते/ जव्हसल ब्लोअर याींना पोलीस सींरक्षद
दे ययाच्या दृष्ीने गह
ि ववतागामार्यत क्र.सीेर्ी-२०१२/रमा.क्र.६९६/पोल-११, दद.२७ र्ेब्रुवारी २०१३
रोिी शासन तनदयय तनगयशमत करययात ेला ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४९८ (3)
शाहुवाडी (श्ि.िोल्हापूर) तालक्
ु यातील पोलीस ठाण्यातील िमधचायायाांमयेये वा
(३)

िरणेबाबत

४१३७१ (२०-०५-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शाहुवा ी (जि.कोहापूर) तालक्
ु यामध्ये १४२ महसुली गावे, २५० वाड्या, १०३ सनगरवा े
असून सन १९६२ ची लोकसींख्या ेसारतूत सरून त्यावेळी तालुक्यातील पोलीस ृाययासाृह १
पोलीस तनरीक्षकासह ३ र्ौिदार, ११ हवालदार व १७ शशपाई अशी एकूद ४२ कमयचारी सींख्या
तनजश्चत केली होती, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, ५३ वषांचा कालावसी लो्ूनही व तालुक्यातील लोकसींख्या ततप्प् झाली
असतानाही अद्यापही सदर ृाययाची पोलीस सींख्या तेवढीच ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, अपुरा कमयचारी वगय असयाने अनेक गुन््याींचा तपास लागययास ववलींब होत
असून त्याचा र््का सवयसामान्य लोकाींना बसत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४)

असयास,

तालुक्यातील

सध्याची

लोकसींख्या

ग्रा्य

सरून

पोलीस

ृाययाच्या

कमयचाऱयाींमध्ये वाढ करययाबाबत शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. शाहुवा ी तालुका व पोलीस
ृाययाच्या काययक्षे्ात १३१ महसुली गावे, २५० वा या व सनगरवा े असून १९५६ साली

शाहुवा ी पोलीस ृाययाची स् ापना झाली ेहे . त्यावेळेस शाहुवा ी पोलीस ृाययास १ पोलीस
अधसकारी व २७ पोलीस कमयचारी एवढे मनुषयबळ मींिूर करययात ेले होते.

(२), (३) व (४) नाही. हे खरे नाही. शाहुवा ी पोलीस ृाययाच्या काययक्षे्ात एकूद १३१ गावे
असून शाहुवा ी पोलीस ृाययाच्या अींतगयत तीन दरु क्षे्, दोन बी् व एक पोलीस चौकी तनमायद
करययात ेली ेहे त. त्याकररता पुवीच्या उपलब्स मनुषयबळात ३ पोलीस अधसकारी व ४१

पोलीस कमयचारी यारमामादे सींख्येत वाढ करययात ेली ेहे. गाींवामध्ये घ दाऱया गुन््याींचा
तपास उपलब्स मनषु यबळातन
ू मद
ु तीत पद
ु य केला िात ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपरू पररसरातील बट
ु ीबारी येथील वसततगह
ृ ामधील ववद्याथीनीच्या
आत्महत्येची चौिशी िरण्याबाबत

(४)

७९४२६ (२१-०४-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जि्यातील सावनेर ये ील रदहवासी असलेली श्री. रववकाींत साबळे याींची मुलगी
कु. जिज्ञासा रववकाींत साबळे ्या ववद्या ीनीने ददनाींक २१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या

सुमारास गळर्ास लावून ेत्महत्या केली असून ततची हत्या करययात ेयाचा ेरोप

वव.स. ४९८ (4)
मुलीच्या नातेवाईंकाींनी केला असयाची मादहती माहे ३१ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या
सुमारास तनदे शनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, गळपास लावलेया सदर ववद्या ीनीचे शरीर घ्नास् ळी िशमनीवर ेढळून
ेले असयामुळे उक्त रमाकरदाची सखोल चौकशी करुन सींबधसतावर कारवाई करययात यावी
अशी लेखी मागदी ततच्या व ीलाींनी केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, उक्त रमाकरदी चौकशी करुन सींबधसतावर कोदती कारवाई केली वा करययात
येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर रमाकरदी अकस्मात मत्ि यू क्र.५/१७
कलम १७४ िार्ौ, ददनाींक २१/१/२०१७ रोिी दाखल करययात ेला. सदर रमाकरदाचा सखोल

तपास केला ेहे . पोस््मा्े म ररपा्य नस
ु ार मत्ि यूचे कारद गळर्ास लावून ेत्महत्या असा

असयाने व मत
ू कोदीही कारदीतुत ेढळून ेले नाही म्हदून ेत्महत्या
ि काच्या मत्ि यस
समरी अहवाल क्र.३०/१७, ददनाींक २४/०६/२०१७ अन्वये पो. स््े . िा.क्र.१८४४/१७, ददनाींक
९/०८/२०१७ अन्वये रमााींताधसकारी, नागपूर ग्रामीद याींना सादर केला ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील अनेि िृष्ट्ठरोगी आधार िाडध पासून वांधचत असल्याबाबत
(५)

८०१६२ (२१-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :
काय :-

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) शासनाने रमात्येक शासकीय योिनेमध्ये ओळख प् म्हदन
ू ेसार का य सक्तीचे केलेले
असून ेसार का य काढताींना अियदाराच्या हाताच्या बो्ाींचे ृसे व
िातात, हे खरे ेहे काय,

ोळ्याचे र्ो्ो घेतले

(२) असयास, अनेक कुषृरोगयाींना बो् नसयाने अद्यापपययत ेसार का य ददले गेले
नसयामळ
ु े अनेक कुषृरोगी शासनाच्या अनेक योिनाींपासन
ू वींधचत ेहे त, हे ही खरे ेहे
काय,

(३) असयास, उक्त रमाकरदी चौकशी करययात ेली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले
व त्यानुषींगाने कोदती काययवाही करययात ेली वा येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे.
(२) बो्े नसलेया व्यक्तीींकरीता Unique Identification Authority of India (UIDAI)
याींनी Biomatric exception procedure ववहीत केले ेहे . त्यानस
य ी नोंददी
ु ार ेसार का च
करता येत.े
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(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
पराांडा (श्ि.उस्मानाबाद) मतदार सांघात शेतियायाांच्या िृवि पांपाची व ववद्युत
िेबलची सातत्याने होत असलेली चोरी

(६)

८३५०० (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पराीं ा मतदार सींघ (जि. उस्मानाबाद) ये ील चाींददी मध्यम रमाकपावर असलेया ३०
पेक्षा िास्त शेतकऱयाींचे किवषपींप, ववद्युत केबल तसेच मु.पो.तम
व मु.पो.पा रु
ु

ये ील

शेतकऱयाींच्या ववदहरीवरील किवषपींप चोरीचे रमामाद वाढलेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उक्त दृकादी चोऱयाींचे रमामाद वाढले असयाने ेध क
य सींक्ात साप लेया
शेतकऱयाींमध्ये शततीचे वातावरद तनमायद झालेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, उक्त रमाकरदी स् ातनक लोकरमातततनसीनी व शेतकऱयाींनी मा.मुख्यमीं्ी याींच्याक े
ददनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास तक्रार केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, शासनाने उपरोक्त रमाकरदी कोदती तात ीची काययवाही केली वा करययात येत
ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) पराीं ा (जि. उस्मानाबाद) ये ील चाींददी मध्यम
रमाकपावर असलेया ३० पेक्षा िास्त शेतकऱयाींचे किवषपींप, ववद्युत केबल चोरी झाया ेहे त,
हे खरे नाही. त ावप पोलीस स््े शन तम
ु ये े तुम ये ील मो्ार चोरी बाबत गु.र.नीं.१४३/१६
तसेच मौिे पा रु
गुन्हे

ये ील मो्ार चोरी बाबत ग.ु र.नीं.४०/१६ व ग.ु र.नीं.०५/१७

दाखल ेहे त. “

(२) मौिे पा रु

असे एकुद ३

व म.ु पो.तुम ये ील शेतकऱयाींच्या ववदहरीवर झालेया चोरी सींबींसाने रमााप्त

तक्रारीनस
ु ार वेळीच कारवाई करून तपास करययात ेला ेहे .
(३)

होय, हे खरे ेहे .

(४) मौिे पा रु

व म.ु पो.तुम ये ील शेतकऱयाींचे पींप चोरी रमाकरदी गुन्हे दाखल करून तपास

करययात ेला ेहे . त ावप पोलीस स््े शन तम
ु ये े दाखल तीनही गुन्हे रमायत्न करूनही

उघ कीस न ेयाने गुन््याींची ‘अ’ वगायत समरी मींिूर करून गुन््याींची तनगयती करययात

ेली ेहे . अशा रमाकारचे गुन्हे तववषयात घ ू नयेत म्हदून तनयशमतपदे रा्गस्त व पेरोशलींग
पररदामकारकपदे करययाबाबत सच
ु ना दे ययात ेया ेहे त.
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________

वव.स. ४९८ (6)
मुांबई, नवी मुांबई येधथल हॉटे लमधन
ु मयेयरात्रीपयांत बेिायदे शीर हुक्िा पालधरचा
व्यवसाय चालववला िात असल्याबाबत
(७)

८९३८६ (०४-०९-२०१७).

श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मतनिा चौधरी

(दहहसर), श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मींब
ु ई, नवी मींब
ु ई येध ल हॉ्े लमसन
ू

मध्यरा्ीपयंत बेकायदे शीर हुक्का पालयरचा व्यवसाय
चालववला िात असयाची गींतीर बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, वाशी, एपीएमसी, कोपरखैरदे, परीसरात मध्यरा्ीपयंत व सकाळी ४ वािेपयंत
हुक्का पालयर सुरू असन
य दे नशेच्या ेहारी िात असयाची बाब तनदशयनास
ू तरूदाई पूदप
ेली, हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(४) असयास, सदर चौकशीचे तनषकषय काय ेहे व तद्नुसार बेकायदे शीर हुक्का पालयर
चालववदा-याींवर शासनाने कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) नवी मुींबई पोलीस ेयुक्तालयाच्या पररक्षे्ातील वाशी, एपीएमसी व

कोपरखैरदे पररसरातील हॉ्े लमसून मध्यरा्ीपयंत बेकायदे शीरपदे हुक्का पालयर व्यवसाय
चालववयाचे रमाकार तनदशयनास ेयास तात्काळ कारवाई करययात येते. िानेवारी, २०१७ ते
िून २०१८ या दरम्यान

वाशी पोलीस ृादे हद्दीतील हुक्का पालयरवर शसगारे ् ेणद इतर
तींबाखू उत्पादने अधसतनयम, २००३ चे कलम २१ (४) अन्वये २३ इसमाींवर तसेच नेरुळ पोलीस
ृादे हद्दीतील हुक्का पालयरवर शसगारे ् ेणद इतर तींबाखू उत्पादने अधसतनयम, २००३ चे
कलम २१(५) अन्वये ४३ िदाींवर कारवाई करययात ेली ेहे . तसेच वाशी पोलीस ृादे

हद्दीतील हुक्का पालयरवर महाराषर पोलीस अधसतनयम १९५१ चे कलम ३३ (१) ( ब्यू) १३१
अन्वये ६ िदाींवर कारवाई करययात ेली ेहे . नवी मींब
ु ई पोलीस ेयुक्तालयाच्या हद्दीतील
हॉ्े लमसून मध्यरा्ीपयंत

बेकायदे शीर हुक्का पालयरचा व्यवसाय सुरु असयाचे
तनदशयनास ेयास तात्काळ कारवाई करययाची तिवीि ृे वययात ेलेली ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

रमाकार

___________

शासनाच्या माहहती व तांत्रज्ञान ववभागािडून मशष्ट्यवत्ृ तीसाठी िोणतेही सांिेतस्थळ
िाहीर िेले नसल्याबाबत

(८)

९०१६२ (२४-०८-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पश्श्चम), िॅप्टन आर.तममल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. ४९८ (7)
(१) उच्च शशक्षद घेत असलेया ववद्यार्थयांसाृह शासनाने ववववस रमाकारच्या शशषयवत्ि त्या
िाहीर केया असया तरी सध्या सवय् रमावेश रमाक्रक्रयेचा वेग वाढला असतानाही या

शशषयवत्ि तीसाृह अिय करययासाृह कोदतेही सींकेतस् ळ शासनाने अद्याप िाहीर केलेले
नसयाची बाब तनदशयनास ेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, शासनातर्े उच्च शशक्षदासाृह ददया िात असलेया शशषयवत्ि तीचे पैसे

यावषीपासून ववद्यार्थयांच्या बँक खात्यात िमा करययात येदार असयाने त्याचे नवीन
सींकेतस् ळ तयार करययाची िबाबदारी शासनाने मादहती व तीं्ज्ञान ववतागाला ददली
असयाचे तनदशयनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, शासनाच्या मादहती व तीं्ज्ञान ववतागाक ू न शशषयवत्ि तीसाृह बनववययात
येदाऱया सींकेतस् ळाक े दल
य होत असयाचेही तनदशयनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
ु क्ष

(४) असयास, शशषयवत्ि तीची मादहती ववद्यार्थयांना त्या त्या ववतागाच्या सींकेतस् ळावर शमळत
असली तरी त्यासाृह अिय कुृे

करायचा याबाबत कोदतेही सींकेतस् ळ अद्याप तयार

नसयाने ववद्यार्थयांना ्ास सहन करावा लागत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(५)

असयास,

शशषयवत्ि तीच्या

अिय करययाकररता

सींकेतस् ळ

बनववययासाृह

शासनाने

कादत्या उपाययोिना केया वा करययात येत ेहे तसेच रमावेश रमाक्रक्रया सुरू होऊनही

शशषयवत्ि तीींच्या अिांसाृह सींकेतस् ळ तयार न करदाऱया िबाबदार अधसकाऱयाींवर कोदती
कारवाई करययात ेली वा येत ेहे ,

(६) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे ेहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) मादहती तीं्ज्ञान सींचालनालयाक ू न महा ीबी्ी रमादाली ववकशसत करययात ेली असून
त्याचे सींकेतस् ळ mahadbtmahait.gov.in हे ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.
(६) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
चें बूर (मुांबई) येथील घराचे आममि दाखवून फसवणूि िेल्याप्रिरणी एिा तनलांबबत पोमलस
अधधिा-यासह ततघाांना झालेली अटि

(९)

९६७९८ (०६-०१-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) चें बरू (मींब
ु ई) ये ील एका व्यापा-यासह दहा िदाींना घराचे ेशमष दाखवन
ू सम
ु ारे ८०

लाख रूपयाींची र्सवदूक केयारमाकरदी एका तनलींबबत पोशलस अधसका-यासह ततघाींना ददनाींक
८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास अ्क केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, त्याींच्यावर कोदत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करययात ेला ेहे ,
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(३) असयास, अद्यापपयंत केलेया कारवाईचे स्वरूप काय ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३)

हे खरे नाही. सदर रमाकरदी बह
ु ई
ि न्मींब

पोलीस ेयुक्तालयाच्या काययक्ष्
े ातील कोदत्याही पोलीस ृाययात एका तनलींबबत पोलीस

अधसका-यासह इतर ततघाींववरोसात दद. ८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास अशा रमाकारचा
कोदताही गुन्हा घ याची नोंद नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
गुिरातच्या धतीवर हुक्िा पालधरवर राज्यात सांपूणध बांदी आणण्याबाबत
(१०)

१०५९२७ (२०-०४-२०१८).
श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मयेय), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििधत),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.सतु नल राऊत

(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्ती
सरवणिर

नगर),

(माहहम),

श्री.उल्हास पाटील
डॉ.सुश्ित

(मशरोळ),

ममणचेिर

श्री.सांिय

(हातिणांगले),

पोतनीस

(िमलना),

श्री.सदा

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओवळा

माश्िवडा), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

पाटील (मशडी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.हिधवधधन सपिाळ (बुल ाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोि टारफे
(िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.मांगलप्रभात लो ा (मलबार हहल), श्री.अतनल

बाबर (खानापूर), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममत
ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) गि
ु रातच्या सतीवर हुक्का पालयरवर राज्यात सींपद
ू य बींदी ेदययाचा रमास्ताव तयार
करययाबाबतच्या सूचना मा.मुख्यमीं्ी याींनी माहे िानेवारी, २०१८ च्या पदहया ेृवड्यात वा
त्यादरम्यान गह
ि ववतागाला ददया ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) तसेच, राज्य सरकारने १९ ड सेंबर रोिीच्या अधससूचनेनुसार महाराषर दक
ु ाने व

ेस् ापना अधसतनयम २०१७ च्यानस
ु ार बीअर बार, परशम् रुम, हुक्का पालयर, ड स्को ेक,
दारु व मद्याची दक
ु ाने, शसनेमागह
ि े उघ ययाचा व बींद करययाच्या वेळा तनजश्चत केया असून
या यादीत हुक्का पालयरचा समावेश केला ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
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(३) असयास, कुलाबा पररसरात कोदत्याही स्वरुपाची परवानगी न घेता गेली २० वषे कोयला
हुक्का पालयर बेकायदे शीरपदे सुरु ेहे तसेच ृादे ये ील कोृारी कींपाउीं पररसरासह अनेक
दृकादी सुरु असलेया पब, हुक्का पालयरवर कारवाई करययाची लोकरमातततनसी, सामाजिक
सींघ्नाींनी मा.मख्
ु यमीं्ी, मा.पोलीस ेयक्
ु त, ृादे शहर याींचेक े ददनाींक ३१ ड सेंबर, २०१७
रोिी तसेच वारीं वार तक्रारी केलेया ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,
(४)

असयास,

कमला

शमल

मसील

वन

अबव्ह

मध्ये

लागलेली

ेग

हुक्क्याच्या
कोळशाींमसील दृदगी कारदीतत
ू ृरयाचा अहवाल अगनीशमन दलाने ददयामळ
ु े हुक्का पालयर
बींद करावेत अशी मागदी सवय स्तराींतन
ू होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(५) असयास, त्यानुसार हुक्का पालयरवर राज्यात सींपूदय बींदी ेदययाबाबतचा रमास्ताव तयार
करययात ेला ेहे काय व सदर रमास्तावाचे स्वरुप काय ेहे व तद्नुसार कोदती काययवाही
केली वा करययात येत ेहे ,

(६) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) कोयला हुक्का पालयर बाबत सन २०१७ व २०१८ मध्ये तक्रार अिायची नोंद ेढळून ेली
नाही. तसेच ृादे ये ील कोृारी कींपाऊीं पररसरासह अनेक दृकादी सरु
ु असलेया पब व
हुक्का पालयरवर कारवाई करययाबाबत लोकरमातततनसी व सामाजिक सींघ्नाींनी मा.मुख्यमीं्ी
महोदय व पोलीस ेयुक्त, ृादे शहर याींचक
े े ददनाींक ३१/१२/२०१७ रोिी तक्रार केलेली बाब
खरी ेहे .

(४) व (५) हुक्का पालयरवर बींदी ेदययासाृह शसगारे ् ेणद इतर तींबाखू उत्पादने
(िादहरातीस रमाततबींस ेणद व व्यापार ववतरद याींचे ववतनयमन) (महाराषर सस
ु ारदा) ववसेयक,

२०१८ या ववसेयकास ववसीमीं ळाची मान्यता घेययात ेली ेहे . केंद्र शासनाच्या गह
ि
मीं्ालयाक े सदर ववसेयकास मा.राषरपती महोदयाींची मान्यता शमळदेबाबत ववनींती केली ेहे .
(६) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
िोरे गाव तालुक्यातील (श्ि.सातारा) िोरे गाव पोलीस ठाण्याची इमारत व उपववभागीय पोलीस
अधधिारी (सातारा ग्रामीण) िायाधलयािरीता नवीन इमारत बाांधण्याबाबत

(११)

१०७००७ (११-०४-२०१८).

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) कोरे गाव तालक्
य दे िीदय व
ु यातील (जि.सातारा) कोरे गाव पोलीस ृाययाची इमारत पद
ू प
मो कळीस

ेयाने

असयाने नवीन

ते ील

इमारत

अधसकारी

बाींसययाबाबत

व

कमयचारी

स् ातनक

िीव

पोलीस

सोक्यात

घालून काम

अधसकारी,

कोरे गाव

करीत
तसेच
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लोकरमातततततनसीनी मा.मुख्यमीं्ी व पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्याक े वारीं वार
तनवेदने ददली असन
ू

ददनाींक

६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास पुन्हा लेखी तनवेदन

ददले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(२) तसेच, कोरे गाव (जि.सातारा) ये ील उपववतागीय पोलीस अधसकारी (सातारा ग्रामीद)
कायायलयाचे कामकाि सध्या ताड्याचे इमारतीमध्ये सुरु असयाने सदर इमारत नवीन
बाींसययाकरीता स् ातनक लोकरमातततनसीनी ददनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.
मुख्यमीं्ी याींच्याक े लेखी तनवेदनाद्वारे मागदी केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, याबाबत शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) कोरे गाव पोलीस ृाययाची इमारत पूदप
य दे
िीदय व मो कळीस ेलेली नाही. सध्या त्या इमारतीमध्ये कोरे गाव पोलीस ृाययाचे कामकाि
सरु
ु ेहे .

(३) कोरे गाव ये ील ग् नीं. २८ ते ३१ या बबगर शेतीमसील ६० ेर ही िमीन उपववतागीय
पोलीस अधसकारी, सातारा ग्रामीद कॅम्प कोरे गाव कायायलय, पोलीस अधसकारी याींच्या

तनवासस् ानाच्या बाींसकामाकररता जिहाधसकारी, सातारा याींनी पोलीस ववतागाच्या नावे
हस्ताींतररत केलेली ेहे . महाराषर राज्य पोलीस गह
ि तनमायद व कयाद महामीं ळ, मयायददत
वरळी, मुींबई याींनी पोलीस उपअधसक्षक, कोरे गाव याींच्याकररता तनवासस् ान रमाकपासाृह

वास्तुववशारद त ा रमाकप व्यवस् ापन सलागार याींची नेमदूक केलेली ेहे . सदर कामाचे
सींकप नकाशे तयार करययाचे काम रमागतीप ावर ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे िावे (ता.चांदगड, श्ि.िोल्हापूर) येथे नवीन पोलीस स्टे शन उभारण्याबाबत
(१२)

१०७२२६ (०६-०४-२०१८).

श्रीमती सांयेयादे 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) मौिे कावे (ता.चींदग , जि.कोहापूर) ये े नवीन पोलीस स््े शन उतारययाची मागदी

मा.मुख्यमीं्ी याींचेक े स् ातनक लोकरमातततनसी याींनी ददनाींक १३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास केली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उक्त मागदीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत
ेहे ,

(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) :(१) होय, हे खरे ेहे .
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(२) मौिे कावे (ता.चींदग ,जि.कोहापूर) ये े नवीन पोलीस स््े शन तनमायद करययाबाबत
पोलीस असीक्षक,कोहापूर याींचक
े ू न दद. २८.०२.२०११ चे प्ान्वये कावे पोलीस हद्दीतील
गाींवाची गुन््याींची सरासरी १९६० च्या रमामादकानुसार कमी असयाने ते े पोलीस स््े शन दे य
होत नसयाने पोलीस दरु क्षे् तनमायद करययाचा रमास्ताव सादर केला होता. सदर रमास्तावातील

्ु्ीची पूतत
य ा करून पोलीस महासींचालक कायायलयाच्या दद. २७.०१.२०१५ चे प्ान्वये रमास्ताव
शासनास सादर केला ेहे .

ववत्त ववतागाच्या दद. ०२.०६.२०१५ रोिीच्या शासन तनदययान्वये नवीन पदतनशमयती बींद
ेहे . सद्यजस् तीत ववत्त ववतागाच्या सच
ु नेनुसार

पोलीस दलातील पदाींचा ेकितीबींस

तनजश्चत करययाबाबत काययवाही सुरू ेहे . ेकितीबींस तनजश्चत झायानींतर नववन पदतनशमयती
करययाबाबत ववत्त ववतागाच्या सच
ु नेनुसार काययवाही करययात येईल.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
मायक्रो फायनान्स िांपन्याांनी बेिायदे शीरपणे िेलेल्या ििधवाटपामळ
ु े
वसूली ऐिांट व ििधदार याांच्यात तनमाधण झालेला सांघिध

(१३)

१०७३२० (१२-०४-२०१८).

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

पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यात काययरत असदाऱया मायक्रो र्ायनान्स कींपन्याींनी बेकायेदशीरपदे कियवा्प
केयाने राज्यतरात वसल
ू ी ऐिीं् व कियदार याींच्या सींघषायत मोठ्यारमामादात वाढ झायाचे
माहे ड सेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

तनदशयनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उक्त रमाकरदी शासनामार्यत चौकशी केली ेहे काय,

(३) असयास, चौकशीत काय ेढळून ेले व तद्नुसार मायक्रो र्ायनान्सचे एिीं् व
कियदारात सींघषय होऊ नये म्हदन
ू शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) मायक्रो र्ायनान्स कींपनी ेणद ऐिीं्
ववरुध्द पोलीस ववतागाक े तक्रारी रमााप्त झाया ेहे त. राज्यातील मायक्रो र्ायनान्स
कींपन्याींच्या ववनातारद किय वा्पाबाबत चौकशी करययासाृह शासन तनदयय, गह
ि ववताग,
क्र.लवेस-ू १२१६/रमा.क्र.४/शशकाना/पोल-१३,

ददनाींक

१२/४/२०१७

अन्वये

रमाशासकीय

सशमतीची

स् ापना करययात ेली. सदर सशमतीचा अहवाल शासनास रमााप्त झाला ेहे .
तसेच सदर रमाकरदी राज्यातील काही लघु ववत्तीय सींस् ा लोकाींना ददलेले किय वसुली

करताींना लोकाींना साकदप्शा करदे, समक्या दे दे, ददलेले किय िबरदस्ती वसल
करदे
ु

(Coercive methods) असे रमाकार करत असतील तर अशा लघु ववत्तीय सींस् ा ववरुध्द
कायदे शीर कारवाई करदेबाबत सवय ववतागीय ेयुक्त ेणद पोलीस महासींलचालक, महाराषर
राज्य, मुींबई याींना शासनाचे ददनाींक १३ एवरमाल २०१७ चे प्ान्वये कळववययात ेले ेहे .
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(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
नामशि येथील मसन्नर-घोटी महामागाधवरील ओम साई उत्सव हॉटे लमयेये
सुरु असलेले अवैध धांदे
(१४) १०७५२२ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत झनि
(ररसोड), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नाशशक ये ील शसन्नर-घो्ी महामागायवरील ओम साई उत्सव हॉ्े लमध्ये उघ पदे
दे हववक्री, अवैस मद्यववक्री व्यवसाय चालत असुन घोरव चे ग्रामस्

यामळ
ु े व्यसनाधसन होत

असुन यापैकी १२ िदाींचा अपघाताने मत्ि यु ओढवला असयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, याबाबतची तक्रार श्री.सदाशशव हगवदे याींनी सींबींधसत पोलीसात करुनही योगय
ती दखल घेययात न ेयाने १२ िदाींचा मत्ि यु झायारमाकरदी ग्रामस् ाींनी याच्या तनषेसा य
स्मशानतम
ू ीत उपोषद सुरु केले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) तसेच, मौिे सामदी (ता. शसन्नर, जि. नाशशक) ये े सुरु असलेली अवैस ता ीववक्री,
मद्यववक्री बींद करययाबाबत ग्रामस् ाींनी ग्रामसतेमध्ये एकमताने ृराव सींमत करून मा.

पोलीस तनरीक्षक, घो्ी पोलीस स््े शन, ता. इगतपरु ी याींना ददनाींक १ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास लेखी तनवेदन दे ऊनही सदर अवैस मद्य, ता ी ववक्री बींद न झायामळ
ु े
तेसळयुक्त ता ीरमााशनाने एका तरुदाचा मुत्यु झायारमाकरदी ग्रामस् ाींमसील असींतोष दरू

करययासाृह त्याींचे तनवेदनावर तात ीने काययवाही करययाची मागदी स् ातनक लोकरमातततनसीींनी
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

लेखी प्ाद्वारे मा. गह
ि मीं्ी, महाराषर राज्य,

पोलीस असीक्षक, नाशशक ग्रामीद याींचक
े े केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, नाशशक जि्यात सुरू असलेया सदर अवैस सींद्याबाबतची शासन चौकशी

करुन दोषावपींतावर ेवश्यक कारवाई तसेच मत
य
ि व्यक्तीींच्या कु्ूींबबयाींना ेवश्यक ती ेध क
मदत दे ययाबाबत कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. शसन्नर-घो्ी महामागायवरील
ओम साई उत्सव हॉ्े लमध्ये

दे हववक्री अ वा अवैस मद्यववक्री व्यवसाय चालत असयाबाबत

पोलीस स््े शनला गन्
ु हा दाखल नाही. तसेच सदर हॉ्े लसमोर १२ िदाींचा अपघाताने मत्ि यु
झाला नाही.

तक्रारदार याींनी ओम साई उत्सव हॉ्े लमध्ये अवैस सींदे चालतात. सदर हॉ्े ल
तात्काळ बींद करावे या तनषेसा य स्मशानतूमीत उपोषद करययासाृह अिय केला होता परीं तू
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तत्पुवी त्याींनी अशा रमाकारची कोदतीही तक्रार पोलीस स््े शनला केलेली नाही. सदर हॉ्े लमध्ये

वेळोवेळी अचानक ते् दे वून पोशलसाींनी प ताळदी केली त ावप तक्रारदार याींचे तक्रारीरमामादे
सदर हॉ्े लमध्ये कोदताही अवैस सींदा चालु असयाचे तनदशयनास ेलेले नाही.

(३) व (४) मौिे सामदी गावातील ग्रामसतेत मींिरू केलेला शसन्नर-घो्ी रो वरील अवैस
ता ीववक्री बींद करययाबाबतचा ृराव घो्ी पोशलस स््े शनला ददलेला ेहे . मा. लोकरमातततनसी

याींनी दद.१.०१.२०१८ रोिी ददलेया प्ातील तक्रारीरमामादे चौकशी करययात ेली असून
शसन्नर-घो्ी रो वरील ता ीववक्री दक
ु ान महाराषर शासनाच्या शासन तनदययानुसार बींद झाले.

साकूर र्ा्ा ये ील सरकारमान्य ता ीववक्री दक
ु ानावर िावन
ु ता ी वपवन
ू ता ीचे

काही पासयल सोबत घेवून बींद ता ी दक
ु ानाच्या बािल
ु ा अती ता ी वपवून प ू न रादहलेया एका
इसमास गावातील लोकाींनी औषसोपचारासाृह
तपासून

त्यास

मयत

अ.मु.रजि.नीं.८१/२०१८

घोवषत

केले

सीेरपीसी

हॉजस्प्लमध्ये दाखल केले असता

ेहे.

कलम-१७४

यारमाकरदी
रमामादे

घो्ी

दाखल

पोशलस
करययात

ॉक््राींनी

ृादे
ेले

ये े
ेहे.

न्यायवैज्ञातनक रमायोगशाळे ने इ ील अकोहोलच्या अततसेवनाने सदर इसम मरद पावयाबाबत
अशतरमााय ददलेला ेहे . सदर अकस्मात मत्ि युचा तपास सुरू ेहे . मत
ि व्यक्तीच्या कु्ूींबबयाींना
ेध क
य मदत दे ययात ेलेली नाही.
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________

पालघर व ठाणे श्िल््यात झालेल्या आत्महत्या
(१५)

१०८३२६ (१४-०४-२०१८).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मु.पो.धचींचघेर, (ता.वा ा, जि.पालघर) ये ील श्री. किपाल पा्ील याने कु ू स पोलीस
दरू क्षे्ाचे सहाय्यक पोलीस तनरीक्षक श्री. शाहुराि रदावरे याींच्या छळाला व ववनाकारद
होदाऱया दमबािी व मारहादीला कीं्ाळून ववष वपऊन ेत्महत्या करययाचा रमायत्न केला व
सस
ू ाई

नो्मध्ये सहाय्यक पोलीस तनरीक्षक श्री. शाहुराि रदावरे याींनी केलेया छळाची
सववस्तर मादहती शलहून ृे वयाची बाब ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
तनदशयनास ेली, हे खरे ेहे काय,

(२) तसेच मु.पो.ता.वसई (जि.ृादे) ये ील सहाय्यक पो.उपतनरीक्षक श्री. महे श गोसावी याींनी
पो.असीक्षक श्री. मींिन
ु ा

शसींगे व पो.तनरीक्षक श्री. मारुती पा्ील याींच्या छळाला व िाचाला

कीं्ाळून झोपेच्या ५० गोळ्या घेऊन ेत्महत्येचा रमायत्न केयाची बाब उघ कीस ेली, हे ही
खरे ेहे काय,

(३) असयास, एकाच जि्यात एकाच ददवशी पोलीसाींच्या िाचाला कीं्ाळून एका पोलीसाने
व एका सामान्य नागररकाने ेत्महत्येचा केलेला रमायत्ना मागच्या कारदाींचा तपास करययात
ेला ेहे काय,
(४) असयास, या रमाकरदी दोषी असलेया पोलीस अधसकाऱयाींववरुध्द कोदती कारवाई
करययात ेली वा येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) सदर रमाकरदी सहायक पोलीस तनररक्षक याींना
तनलींबबत करुन त्याींची तनषपक्ष चौकशी करययात ेली ेहे . सदर चौकशीअींती सहायक
पोलीस तनररक्षक याींची कोदतीही कसरू झालेली ेढळून ेलेली नाही.

(२) सहायक पोलीस उपतनररक्षक याींना वररषृाींववषयी नेहमीच अनादर

असून ेपया

मनारमामादे नेमदूक करुन घेऊन पोलीस दलातील काम करावे अशी त्याींची सारदा ेहे .

म्हदिेच त्याींना त्याींचे मनासारखे कतयव्य न शमळायास सींबींसीत वररषृाींना ्ास होययाकररता
असे गैरकित्य करुन रमाशासनास वेृहस सरतात. यापव
ू ी दे खील त्याींनी असेच कित्य केले ेहे .
पो.असीक्षक व पो.तनररक्षक याींनी त्याींना कोदत्याही रमाकारचा ्ास ददलेला नाही.

(३) सदरच्या दोन्ही घ्नेबाबतची वेगवेगळी कारदे असून, दोन्ही घ्नाींची स्वतीं् व तनषपक्ष
चौकशी करययात ेली ेहे . दोन्ही घ्नाींमध्ये वररषृ पोलीस अधसकारी याींनी कोदत्याही
रमाकारचा ्ास ददयाचे तनषपन्न झालेले नाही
(४) सदर दोन्ही रमाकरदी पोलीस अधसकारी दोषी ेढळून ेलेले नाही.
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

(१६)

आधारिाडध िा ण्यासाठी शल्
ु ि आिारणी होत असल्याबाबत

१०९०७९ (१८-०४-२०१८).

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

(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ध :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ेसारका य काढययासाृह कोदत्याही रमाकारचे शुक दे ययाची गरि नाही मा् सरकारमान्य
केंद्रात सवयसामान्याींक ू न १ ते ३ हिार रुपयाींपयंत पैसे घेतले िात ेहे , एका कु्ुींबात िर
चार व्यक्तीींना ेसारका य काढायचे असेल तर १०

हिार रुपयाींमध्ये काम करून दे ययाचे

तयारी दलाल दशयवतात असेही तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, िेषृ नागररक व अपींग व्यक्तीींना ेसार केंद्रावर िाऊन का य काढदे शक्य
नसते त्यामुळे अशा व्यक्तीींच्या घरी िाऊन ेसारका य काढावे असे स्पष् तनदे श सरकारने
ददले असूनही ते े ेसार केंद्राची उपलब्सता नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, ेसारका य च्या वेबसाई्वर ेसार केंद्र व ेसार ऑपरे ्रची मादहती ददली
िाते मा् ते े ेसारकेंद्र नोंददी चालू नसते, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व
तद्नुसार

सींबींसीत

दोषीींवर

कारवाई

करययाबाबत

तसेच

ेसारका य काढदे

होययाकरीता शासनाने कोदती उपाययोिना केली ेहे वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

सोयीस्कर
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(२) हे खरे नाही. केंद्र चालकाक े online

ववनींती अिय केयास ेसार केंद्र चालक िेषृ

नागररक व ददव्याींग व्यक्तीींच्या तनवासस् ानी िाऊन त्याींची ेसार का य काढययाची रमाक्रक्रया
पूदय करतात.

(३) व (४) अशी बाब अद्याप तनदशयनास ेलेली नाही. त ापी अशा रमाकारची तक्रार ेढळून
ेयास ेसार केंद्र १० ददवसा पेक्षा अधसक काळ

बींद असलेया केंद्राच्या केंद्र चालकाचे

operator ID, Unique Identification Authority of India (UIDIA) तनजषक्रय केला िातो.
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात, ‘महाडीबीटी’ ऑनलाईन प्रणाली फसल्यासमुळे, राज्यातील ३० लाख ववद्याथी
(१७)

मशष्ट्यवत्ृ ती पासन
ू वांधचत राहहल्याबाबत

१०९६३३ (१८-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

राज्य शासनाच्या ववववस योिनाींचा लात घेययासाृह सुरु केलेली, ‘महा ीबी्ी’ ऑनलाईन

रमादाली सींपद
य ः अयशस्वी ृरयामळ
ू त
ु े राज्यातील ३० लाख ववद्यार्थयांना, शशषयवत्ि तीची रक्कम
रमााप्त होऊ शकली नाही, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, यामळ
ु े शासनाच्या ववववस योिनाींच्या लाता ींना, अनुदानापासून वींधचत रहावे
लागून त्याींची रमाचीं

गैरसोय तनमायद होदे, तसेच त्यातच ऑनलाईन पो्य लमध्ये ववववस ३

हिार अ्यासक्रमासाृह, राज्यातील १४ हिार महाववद्यालयातील लाता ींची नावेच समाववष्
नसयाचा रमाकार ेढळून ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, शासनाची महा ीबी्ी ऑनलाईन रमादाली अपयशी होययाची सवयसासारद कारदे
काय ेहे त व यामळ
य नुकसान झाले ेहे, सदर रमाकरदाची शासनाने
ु े शासनाचे क्रकती ेध क
चौकशी करुन सबींधसत दोषी अधसका-याींववरुध्द कोदती कारवाई करययात ेली

वा येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे ेहे .ताींब्क अ चदीमळ
ु े

महाड बी्ी रमादाली कायायजन्वत होऊ शकत नाही. त ावप, सींबींधसत ववतागाींनी ववद्यार्थयांना
शशषयवत्ि ती ऑर्लाईन पध्दतीने दे ययाची काययवाही केली ेहे .

(३) ताींब्क अ चदीमुळे महा ीबी्ी रमादाली कायायजन्वत होऊ शकत नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही

___________
नागणेवाडी (ता.मांगळवे ा, श्ि.सोलापरू ) येथील पररसरात छे डछाडीच्या
घटनाांमयेये झालेली वा

(१८)

१११०७२ (११-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पां रपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. ४९८ (16)
(१)

नागदेवा ी

(ता.मींगळवेढा,

महाववद्यालयीन तरूदीची छे

जि.सोलापूर)

ये ील पररसरातील

एका

२२

वषीय

काढयारमाकरदी मींगळवेढा पोलीस ृाययात तक्रार नोंद केयाचे

ददनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, मल
ु ीींची छे छा

रोखययासाृह यापव
ू ी पोलीस रमाशासनाक ू न कॉलेि व

बसस् ानक व सावयितनक दृकादी दाशमनी प क याची तनशमयती करून साध्या गदवेशात

असदाऱया पोलीस कमयचाऱयाींक ू न कर ी निर ृे वली िात होती, परीं तु दाशमनी प क सध्या
कोृे ही अजस्तत्वात नसयाचे छे -छा ीच्या घ्नाींमध्ये रमाचीं
हे ही खरे ेहे काय,

वाढ झायाचे ेढळून येत ेहे ,

(३) असयास, मदहला व मल
ु ीींच्या सुरक्षेसाृह स् ातनक पोलीस रमाशासनाने अद्याप कोदकोदत्या उपाययोिना केया वा करययात येत ेहे काय,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही, या रमाकरदी मींगळवेढा पोलीस स््े शन
ये े गुन्हा दाखल नाही.
(२) व (३)

मुलीींची छे छा

रोखययासाृह मींगळवेढा पोलीस ृादेस तनतयया प क तयार केले

ेहे . सदर प कात एक अधसकारी, एक मदहला पोलीस कमयचारी व दोन पोलीस कमयचारी
काययरत असन
ू सदर प कास शासकीय वाहन परु ववययात ेले ेहे . सदर प क एस. ्ी. बस
स््ॅं , शाळा, कॉलेि व इतर गदीच्या दृकादी पेरोलीींगसाृह तैनात असते.

सदर प काने ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते अद्यापपयंत मु.पो.ॲक्् कलम

११०/११७ रमामादे २९९ केसेस मध्ये रमाततबींसात्मक कारवाई करुन समि दे ययात ेली ेहे .
तसेच शाळकरी मुलाींनी छे छा

केलेया रमाकरदात त्याींच्या पालकाींना पोलीस ृादेस बोलावुन

त्याींच्या समक्ष समि दे ययात येते. तनतयया प कामार्यत १६६ शाळकरी व महाववद्यालयीन
मुलाींना समुपदे शन करययात ेलेले ेहे .
तसेच,

मदहला

व

मुलीींचे

सुरक्षेसाृह

मींगळवेढा

शहरात

गदीच्या

दृकादी

सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बशसययात ेलेले असुन त्याद्वारे ्वाळखोर इसमावर लक्ष ृे वययात येत
ेहे . पोलीस ृादेस असा रमाकरचे तक्रार रमााप्त होताच तात्काळ कारवाई केली िाते.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

अवास्तव परताव्याचे आममि दाखवून िनतेची फसवणूि िरणायायाांिडून
गांत
ु वणि
ु दाराांचे पैसे परत ममळण्याबाबत

(१९)

११४८३५ (०७-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अवास्तव परताव्याचे ेशमष दाखवून िनतेची र्सवदूक करदाऱयाींववरुद्ध एमपीेय ी
कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करून र्सवदक
ू करदाऱया व्यक्ती/सींस् ा याींची मालमत्ता िप्त

करून सदर मालमत्तेचा शललाव करून िनतेला त्याींचे गींत
ु वलेले पैसे परत करययाची तरतद
ू
कायद्यात ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. ४९८ (17)
(२) असयास, राज्यात अशा र्सवदुकीच्या घ्नाींचे एकूद क्रकती गुन्हे दाखल करययात ेले
ेहे त व त्यामध्ये एकूद क्रकती रक्कमेची र्सवदक
ू करययात ेयाचे नमूद करययात ेले
ेहे ,

(३) असयास, र्सववले गेलेया गींत
ु वदक
ू दाराींना न्याय शमळवन
ू दे ययासाृह व अशा र्सवदक
ू

करदा-या गुींतवदूक सींस् ाींची मालमत्ता िप्त करून सींबींधसत मालमत्ता कायद्यानुसार
गुींतवदूकदाराींपयंत कमीत कमी कालावसीत पोहचववययासाृह शासनाने कोदती तनदययात्मक
काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४)

असयास,

काययवाही

करून

तववषयात

अशा

गुींतवदक
ू दाराींचे

सींस् ा/व्यक्ती
दहतसींबींसाचे

गींत
ु वदक
ू दाराींची

रक्षद

र्सवदक
ू

करययाबाबत

करययापव
ू ीच

शासनाने

कोदती

उपाययोिनात्मक काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे .
(२), (३) व (४) सन २०१५ ते २०१८ अखेर राज्यात एकूद ३६९ गुन्हे दाखल असन
ू सदर
कालावसीत ३,४२५ को्ी रुपये इतक्या रक्कमेची र्सवदूक करययात ेयाच्या तक्रारी रमााप्त
ेहे त.

महाराषर ृे वीदाराींच्या ववत्तीय सींस् ामसील दहतसींबींसाचे सींरक्षद अधसतनयम १९९९ यात
ेदखी सस
ु ारदा करययासाृह ववसेयक क्र.३१ ववसीमीं ळाने सींमत केले असन
ू मा.राषरपती
महोदय याींच्या मान्यतेची काययवाही सुरु ेहे .

कोदतीही सींस् ा दह ृे वीदाराींच्या दहसींबींसास हानीकारक ृरे ल, अशा रीतीने काम करत

ेहे अ वा ृे वीदाराींच्या र्सवदक
करययाच्या इराद्याने काम करत असयाचे तनदशयनास
ु
ेयास अशा ववत्तीय सींस् ाववरुध्द रमास्तत
कायद्याच्या रमाचशलत तरतद
ु
ु ीनस
ु ार तात्काळ

काययवाही करावी ्या सींदतायत शासन पररप्क दद.२९/९/२०१७ अन्वये सूचना दे ययात ेया
ेहे त.

(५) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
लातूर श्िल््यात अवैध धांदे वा ल्याबाबत
(२०)

११५४४३ (१२-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जि्यात शशऊर,गींगापूर चीचोलीराव ेलमला खीं ापरू ,लातूर शहर व एम ेय
ी.सी.परीसर ेदी सह जि्यातील अनेक गावात अवैस दारू ववक्री ,खुलेेम िुगार, ेदी

अवैस

सींदे वाढले असयामळ
ु े सदर सींदे तात ीने बींद करययाबाबत ग्रामपींचायतीने ृरवाद्वारे

पोलीस असीक्षक लातूर याींच्याक े मागदी करूनही सदर गींतीर बाबीक े दल
य होत असयाचे
ु क्ष
तसेच सदर सींदे पोलीस रमाशासनाच्या िादीवपूवक
य केलेया दल
य ामुळेच सुरु असयाचे माहे
ु क्ष
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास ेलेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

वव.स. ४९८ (18)
(२) तसेच सदर जि्यातील औसा रे दापूर लातूर तालुक्यात मोठ्या रमामादाव अवैस दारू
ववक्री, म्का,िुगार ेदी अवैस सींदे

उघ पदे सुरु असयाचे व नागररकाींच्या तक्रारी

असतानाही त्यावर कारवाई होत नसयाची बाब

माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

तनदशयनास ेलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,
(३) असयास, सदर रमाकरदी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले

व सदर बेसुमार वाढलेली अवैस सींदे तात ीने बींद करययाबाबत व सदर अवैस सींद्याींना अतय
दे दाऱया दोषी अधसकाऱयाींवर शासनाने कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) कोदत्याही ग्रामपींचायतीमार्यत पोलीस
असीक्षक लातूर कायायलयास अवैस सींद्याींबाबत तनवेदन दे ययात ेलेले नाही. अवैस सींद्याींवर
खालीलरमामादे कारवाई करययात ेलेली ेहे .
प्रिार
दारूबांदी

सन
सन २०१७

सन २०१८ माहे माचध अखेर

िुगार

सन २०१७

सन २०१८ माहे माचध अखेर

तालि
ु ा

गन्
ु हे

अटि आरोपी

िप्त

लातूर

१९७

१९७

औसा

२२४

२२९

४७११११

रे णापूर

१६०

८५

६०३६०७

लातूर

३१

३१

५३२०७

औसा

३२

३४

१४११३३

रे णापूर

२२

२२

८३९२२

मुद्देमाल रू.
४०७४६९

लातूर

२२

२२

५१४८९

औसा

७७

१४८

१७९७८०

रे णापरू

२४

२९

३३८१०

४

४

१३३६०

औसा

११

१८

३११६५

रे णापूर

३

३

३९८०

लातूर

अशा रमाकारचे अवैस सींदे जि्यातील पोशलस स््े शनच्या हद्दीत चालु असयाचे

तनदशयनास ेयास स् ातनक गन्
ु हे शाखा व इतर पो.स््े .चे अधसकारी याींचे प क सींबींधसत

पोशलस स््े शनच्या हद्दीत पाृवून खालीलरमामादे ेिपावेतो रे स ्े स्् केसेस केलेया ेहे त व
सींबींधसत पो.स््े . रमातारी अधसकारी याींचे स्पष्ीकरद मागवन
ू त्याींचेववरूध्द काययवाही करययात
ेलेली ेहे .

मशिधि

िरण्यात आलेल्या िेसेस

अटि आरोपी

िप्त माल रू.

१७५

४५६

४१५२६७६

२२६

२३२

५८११०७०

िुगार कायदा

दारूबींदी कायदा
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
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उल्हासनगर (श्ि. ठाणे) येथे ६७ विीय ज्येष्ट्ठ नागररिाला वाहतुि
पोलीसाने िेलेली मारहाण

(२१)

११५६४९ (१२-०४-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उहासनगर (जि. ृादे) ये ील कतयव्यावर काययरत असलेया ३/४
क्षुलक कारदावरून एका ६७ वषीय ज्येषृ नागररकाला िबर

वाहतुक पोलीींसानी

मारहाद केयाने सदर ज्येषृ

नागररक उहासनगर शासकीय मध्यवती रुगदालयात उपचार घेत असयाचे माहे र्ेब्रुवारीच्या
दस
ु ऱया ेृवड्यात तनदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, शासनाने ज्येषृ नागररकाींच्या सींरक्षदासाृह रमात्येक पोलीस स््े शनला ववशेष
प क ृे वून त्याींच्यामार्यत त्या पोलीस स््े शन पररसरात राहदाऱया ज्येषृ नागररकाींची यादी
ृे वदे, स्वतीं् रजिस््र ृे वदे एवढे च नाही तर ज्येषृ नागररकाींना त्याींच्या घरी िावून
ेरोगयाची व अ चदीबाबत चौकशी करययाचे शासन पररप्क पोलीस कायायलयाींना दे लेले
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, शासन ज्येषृ नागरीकाींरमाती इतके सींवेदनशील

असताींना

उक्त ज्येषृ

नागररकाला झालेया मारहाद केया रमाकरदी शासनाने चौकशी केली ेहे काय,चौकशीत काय
ेढळून ेले ेहे व त्यानस
ु ार दोषीींववरुध्द कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) ृादे पोलीस ेयुक्तालय अींतगयत मध्यवती पोलीस
ृादे ये े पोलीस हवालदार बळीराम काशशना

पा्ील

व

एकमेकाववरूध्द अदखलपा् गुन्हे दाखल ेहे त.

िवाहर वासम
ु ल ल
ु ला, याींचे

(२) होय, हे खरे ेहे .

मदहला, मुले व ज्येषृ नागररींकाच्या सुरक्षक्षततेबाबत

पोलीस महासींचालक, महाराषर

राज्य, मींब
ु ई याींच्या कायायलयाक ू न ददनाींक १.२.२०१८ रोिीच्या पररप्कान्वये सवय पोलीस
घ्काींना सूचना दे ययात ेलेया ेहे त.

(३) सदर रमाकरदी दोषी पोलीस हवालदार ववरुध्द मध्यवती पोलीस स््े शन, उहासनगर ये े
अदखलपा् ग.ु र.क्र. ३३६/२०१८, ता. दीं . वव. कलम ३२३, ४२७, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद करययात
ेला ेहे . तसेच, दोषीने वाहतक
ु तनयमाींचे कतयव्य चोख न बिावता बेशशस्त वतयन केले
म्हदन
ु त्याींचेववरुध्द तनलींबनाची काययवाही करययात ेली ेहे.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
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नामशि श्िल््यातील सेतू िेंद्रात तांत्रज्ञानाच्या साधनाांची िमतरता असल्याबाबत
(२२)

११५६९८ (२८-०३-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नाशशक जि्यातील नागरीकाींना सहि व वेळेत दाखले उपलब्स व्हावेत याकररता
शासनाने सेतू ववतागामार्यत महाऑनलाईन या सींकेतस् ळाव्दारे ऑनलाईन दाखले दे ययाची
व्यवस् ा सरू
ु केली ेहे,
(२) असयास, उपरोक्त

हे खरे ेहे काय,
सेतू केंद्रातील

तीं्ज्ञानाच्या सासनाींची कमतरता असयाने

दे ययात अ चदी येऊन सवय सामान्य नागरीकाींना त्या सेवेचा ्ास होत ेहे ,

सेवा

हे ही खरे ेहे

काय,
(३) असयास, याबाबत चौकशी करून

शासनाने

कोदत्या

उपाययोिना केया

वा

करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) होय हे खरे ेहे . नागररकाींना सहि व वेळेत दाखले
उपलब्स व्हावेत याकरीता सेतू केंद्र, ग्रामपींचायत स्तरावरील ेपले सरकार सेवा केंद्र, खािगी
व्हीएलई मार्यत चालववययात िादारे ेपले सरकार सेवा केंद्र व ेपले सरकार पो्यल याव्दारे
नागररकाींना ऑनलाईन दाखले रमााप्त करून घेययाची सुववसा दे ययात ेलेली ेहे .
(२) हे

खरे

नाही.

नाशशक

जि्यात

सदयजस् तीत

नागररकाींना

वेगवेगळ्या

महसूल

ववतागासींदतायतील सेवा पुरववययासाृह शासनाच्या सोरदानस
ु ार सेतू तसेच महा ई सेवा, ेपले
सरकार सेवा केंद्राींक ू न महाऑनलाईन पो्य लचा वापर केला िात ेहे .

सेतू केंद्र तसेच ेपले

सरकार सेवा केंद्र या दृकादी ृरवून ददलेया मानाींकारमामादे सासने उपलब्स ेहे त.
सदर बाब लागु नाही.
(३)

त्यामळ
ु े

शासन तनदयय दद.१९.०१.२०१८ अन्वये रमात्येक ग्रामपींचायत क्षे्ात ०१ मा् ५००० पेक्षा

अधसक लोकसींख्या असलेया ग्रामपींचायतीत क्रकमान ०२ ेपले सरकार केंद्र, नगर पींचायत
क्षे्ासाृह ०१ मा् ५००० पेक्षा अधसक लोकसींख्या असलेया नगरपींचायतसाृह क्रकमान ०२
केंद्र, व महानगरपाशलका व नगरपाशलका क्षे्ात करीता १०,००० लोकसींख्येसाृह ०१ ेपले
सरकार सेवा केंद्र स् ापन करययाची रमाक्रक्रया सूरू केलेली ेहे.
नजिकच्या दृकादाहुन सेवा उपलब्स होतील.
(४) अशी बाब नाही.

यामळ
ु े रमात्येक नागररकास

___________
िेएनपीटी प्रिल्पग्रस्ताांच्या यादीत होणा-या गैरप्रिाराबाबत
(२३)

११६६३७ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
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(१) िेएनपी्ी

रमाकपग्रस्ताींच्या यादीत होदा-या

गैररमाकाराबाबत

चौकशी करून सींबींधसत

अधसका-याींवर कारवाई करययाबाबतची तक्रार िेएनपी्ीचे रमातारी अध्यक्ष याींच्याक े ददनाींक ६
एवरमाल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास करययात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, या रमाकरदी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व
तद्नुसार पुढे कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) िवाहरलाल नेहरु बींदर ववश्वस्त हे मोृे बींदर असून केंद्र शासनाच्या शमतनस्री ऑर्

शशपीींग याींच्या अखत्याररत येत.े िे.एन.पी.्ी. ने ददलेया मादहतीनुसार, िेएनपी्ीने गरिू
रमाकपग्रस्त

व्यक्तीींना

पारदशयकररत्या

न्याय दे ययासाृह

तसेच

रमाकपग्रस्ताींच्या

तरती

रमाक्रक्रया अधसक

पार पा ययासाृह नोकर तरतीचे तीन रमाकाराच्या याद्याींमध्ये वगीकरद केले

असन
त्यारमामादे रमाासान्याने रमाकपग्रस्ताींना नोकरीत सामावन
घेययाची तरतद
ू
ू
ू करययात
ेली ेहे .

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात सन २०१७ मयेये दाखल झालेल्या ८६७५० गुन््याांपैिी ६५००० गुन््यातील
आरोपीांना अद्याप अटि झाली नसल्याबाबत

(२४)

११७०२० (३०-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )ध , श्री.वैभव वपचड

(अिोले), श्री.शामराव ऊफध बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.दत्तात्रय भरणे
(इांदापूर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पश्श्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील
(इस्लामपरू ) :
(१)

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

राज्यात सन २०१७ मध्ये ववववस पोलीस ृाययामध्ये नोंदववययात ेलेया खून,

मारामाऱया, दरो ,े िबरी चोरी, बलात्कार, दख
ै ी ६५०००
ु ापत ेदद रमाकारच्या ८६७५० गन्
ु ्याींपक

गुन््यातील ेरोपीींना अद्यापपयंत अ्क करययात ेलेली नाही असे , माहे माचय २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, एवढ्या मोठ्या रमामादातील गुन््याींचे अद्यापपयंत शोस न लागययाची नेमकी
काय कारदे ेहे त,

(३) असयास, याचे मख्
ु य कारद पोलीसाींच्या खबऱयाींचे ने्वकय कोलम ले असयाचे
तनदशयनास ेले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(४) तसेच, अनेक पोलीस ृाययामध्ये गींतीर गुन््याींची तीव्रता द पययासाृह घरर्ो ी असेल

तर चोरी दाखवययात येत,े दरो ा असेल तर ५ पेक्षा कमी चोर दाखवून त्याला चोरीचे स्वरूप
दे ययात

येते तसेच,

पोलीसाींची

कामधगरी

दाखवययाकररता

अनेकदा

ेींतरराज्यीय

्ोळी

पक याचा दावा पोलीस ृाययाक ू न केला िात असयाचेही तनदशयनास ेले ेहे , हे ही खरे
ेहे काय,
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(५) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व
तद्नुसार शासनाने पुढे कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(६) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. सन २०१७ च्या वषय
अखेर ड सेंबर

माशसक गुन्हे अहवालावरुन राज्यात २०१७ मध्ये ववववस पोलीस ृाययामध्ये

नोंदववययात ेलेया खून, मारामाऱया, दरो ,े िबरी चोरी, बलात्कार, दख
ु ापत ेदद रमाकारचे
५६२१७ गन्
ु हे दाखल असन
ू त्यापैकी ५२४७१ गन्
ु हे उघ

ेहे त. तसेच या गन्
ै ी ३११८०
ु ्याींपक

गुन््याींचे दोषारोप प् व त्या गुन््याींतील ेरोपीींना अ्क करुन रमाकरदे न्यायालयात
पाृववययात ेली ेहे त. उवयररत गुन्हे पोलीस तपासावर ेहे त.

(५) सन २०१७ मसील गुन््याींचे उघ कीस येययाचे रमामाद ९३.२५% असून न्यायालयात
दोषारोपप् पाृववलेया रमाकरदाींचे रमामाद ५५.४१% ेहे.
(६) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

चुनाभट्टी व तकिया वाडध, िुलाध (प.) (मुांबई) येथील ए.एच. वाडडया रस्टच्या भख
ू ांडावर १०० ते
१५० विाधपासून बाांधण्यात आलेल्या बाांधिामाांच्या पुनबाांधणीबाबत

(२५)

११७०८२ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मींब
ु ईतील चन
ु ातट्टी (कुलाय ताग-३) व तक्रकया वा ,य कुलाय (प.) ये ील ए.एच. वाड या

रस््च्या तख
ू ीं ावर १०० ते १५० वषायपासून बाींसययात ेलेया बाींसकामाींची पुनबांसदी
करययासाृह शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागदी करदारे तनवेदन स् ातनक लोकरमातततनसी

याींनी ददनाींक १४ र्ेब्रुवारी,२०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास व तद्नींतर अनेक वेळा मा.मुख्यमीं्ी
याींना ददले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास,

रस््च्या

िागेवर

असलेया

इमारती

व

बाींसकामाींच्या

पन
ु ववयकासासाृह

परवानगी द्यावी या मागदीच्या अनुषींगाने शासनाने कोदता तनदयय घेतला व तद्नुसार
कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,

(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) अशा रमाकारच्या मागदीचे तनवेदन रमााप्त झायाचे
ेढळून येत नाही.

(२) न्यासाची िमीन ववक्री करययास न्यासाने/न्यासाच्या ववश्वस्ताींनी महाराषर सावयितनक
ववश्वस्तव्यवस् ा अधसतनयम, १९५० चे कलम ३६ (१) (अ) अन्वये परवानगी घेदे बींसनकारक
ेहे व

त्यानुसार ए.एच.वाड या रस््च्या चुनातट्टी ये ील ज्या तूखीं ाची ववक्री करययात

ेली त्यास वेळोवेळी परवानगी घेययात ेली ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९८ (23)
ििधत (श्ि.रायगड) शहरातील असलेल्या शासनमान्य ववनोबा तनवासी िणधबधधर ववद्यालयाच्या
िाळिी वाहिाने शाळे तील ६ मुलीांवर अत्याचार िेल्याबाबत
(२६)

११७१६२ (३०-०७-२०१८).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कियत (जि.रायग ) शहरातील शासनमान्य ववनोबा तनवासी कदयबधसर ववद्यालयाच्या
काळिी वाहकाने शाळे तील ७ व १० वषायच्या वयोग्ातील ६ मुलीींवर अत्याचार केयाचे ददनाींक
१५ एवरमाल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास तनदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, या रमाकरदी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व
तद्नस
ु ार सदर काळिी वाहकाला पोलीसाींनी अ्क करून त्याच्यावर कोदती कारवाई केली वा
करययात येत ेहे ,

(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) :(१)
रोिी नोंदववययात ेला

ेहे .

होय, हे खरे ेहे . सदर गन्
ु हा

(२) क्रर्यायदीने ददलेया तक्रारीनुसार कियत पोलीस ृादे, जि. रायग

ददनाींक ३०/०३/२०१८
ये े गु.र.नीं. ६०/२०१८

ता.दीं .वव. कलम ३७६ (२), (D), (F), (I),३५४, ३५४ (B), ३७७ बालकाींचे लैंधगक अपरासापासून
सींरक्षद अधसतनयम २०१२ चे कलम ४, ५, ६, ८, १९(१) सह २१, बालकाींसाृह न्यायकायदा
२०१५ ( काळिी ेणद सरु क्षा) कलम ७५, ८२
अ्क करययात ेली ेहे.

रमामादे गन्
ु हा नोंदववययात येवन
ू ३ ेरोपीताींना

अ्क ेरोपीींपैकी २ ेरोपीींना िामीन शमळाला ेहे.

सद्यजस् तीत गुन््याचा पोलीस तपास चालू ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
धारावी (मुांबई शहर) येथील पीएमिीपी िॉलनीतील पोलीस वसाहतीमधील
इमारतीची झालेली दरु वस्था

(२७)

११७२९४ (३०-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लो ा (मलबार हहल), श्री.सांिय पोतनीस

(िमलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सारावी (मींब
ु ई शहर) ये ील पीएमिीपी कॉलनीतील पोलीस वसाहतीची एक इमारत अत्यींत
िीदय झाली असून या इमारतीला िागोिागी त े गेले असून यामुळे इमारतीत राहदा-या

पोलीसाींच्या कु्ुींबाींना सोका तनमायद झाला असयाचे ददनाींक २२ एवरमाल, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास तनदशयनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, यारमाकरदी शासनाने चौकशी करुन सदर इमारत दरु
ु स्त करययाबाबत वा ततचा
पन
ु ववयकास करययाबाबत कोदती उपाययोिना केली वा करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

वव.स. ४९८ (24)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) पी.एम.िी.पी. वसाहत, सारावी, ये ील इमारत क्र.५
नादरु
ु स्त ेहे.
(२) उक्त

इमारतीची

दरु
ु स्ती करययासाृह ₹१,६६,०७,७२९/- इतक्या

खचायच्या

अींदािास

रमाशासकीय मान्यता ददली असन
ू उक्त तनसी सावयितनक बाींसकाम ववतागास ववतररत करययात
ेला ेहे .

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
”ॲरॉमसटी” िायद्यासांदभाधत दमलत, आहदवासी सांघटनाांनी पि
ु ारलेल्या “ भारत बांद” बाबत
(२८)
श्रीमती

११७५९८ (३०-०७-२०१८).
हदवपिा

(घनसावांगी) :

चव्हाण

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

(बागलाण),

श्री.हनुमांत

डोळस

(माळमशरस),

श्री.रािेश

टोपे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने “ॲरॉशस्ी” कायद्यासींदतायत ददलेया तनदययाववरोसात दशलत,
ेददवासी सींघ्नाींनी पक
ु ारलेया “ तारत बींद” ला ददनाींक २ एवरमाल,२०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास राज्याच्या अनेक तागात दहींसक वळद लागन
ू सावयितनक मालमत्तेचे रमाचीं
झाले, हे खरे ेहे काय,

नक
ु सान

(२) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व
तद्नुसार समािकीं्काींवर शासनाने कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) :

(१) व (२) होय, हे खरे ेहे. यारमाकरदी खालील घ्क

कायायलय रमामख
ु ाींनी तारत बींदच्या दरम्यान दहींसक वळद लागून सावयितनक मालमत्तेच्या
नुकसानीच्या घ्ना व त्यानुसार केलेया काययवाहीची मादहती पुढीलरमामादे ेहे :-

१. पोलीस ेयक्
४
ु त, नवी मींब
ु ई:- हद्दीतील खाींदेश्वर पोलीस ृादे ये े गन्
ु हा नोंदवन
ू
ेरोपीींना अ्क केली असून ेरोपीींवर रमाततबींसात्मक कारवाई करययात ेली ेहे .

२. पोलीस ेयुक्त नागपूर शहर:- हद्दीत एकूद ८ गुन्हे दाखल झाले असून त्यामध्ये शासकीय
मालमत्तेचे १,१०,०००/- नुकसान झाले. या रमाकरदी ८ दखलपा् गन्
ु ्यात ३८ ेरोपीींना अ्क
केली असून दोन गुन््यात दोषारोपप् मा.न्यायालयात सादर केले असून उवयररत सहा
गन्
ु ्याींचा तपास सरु
ु ेहे .

३. पोलीस असीक्षक िालना:- एस्ी बसचे रुपये २०,०००/- नुकसान झाले असन
ू त्याबाबत
गु.र.क्र.८०/२०१८ अन्वये गुन्हा दाखल केला ेहे . सदर रमाकरदी ४ अज्ञात अरोपीींवर गुन्हा
दाखल असून सदर गुन््याचा तपास सुरु ेहे .

४. पोलीस असीक्षक तीं ारा:- ्ायर िाळून रस्त्यावर तनषेस केला व सावयितनक मालमत्तेचे

नुकसान केयाने पो.स््े .लखनी ये े गु.र.क्र.६२/२०१८ अन्वये गुन्हा दाखल करययात ेला
असून गुन््यातील अज्ञात ेरोपीचा तपास सुरु ेहे.

वव.स. ४९८ (25)
५. पोलीस असीक्षक, िळगाींव:- खािगी गा ीच्या काचा र्ो दे, लाठ्या काट्यानें व दग ाने
मारहाद करुन िखमी केयाबाबत मुक्ताईनगर पो.स््े . ये े ग.र.क्र.५५/२०१८ अन्वये गुन्हा
रमाकरदी ज्ञात व अज्ञात ७० ते ८० इसमाींववरुध्द गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरु ेहे . .

६. पोलीस असीक्षक, नींदरू बार:- जि्यात अज्ञात तरुदाींनी सावयितनक मालमत्तेचे नक
ु सान

तसेच दहसक वतयन केयाने त्याींचे ववरुध्द शहादा पो.स््े . ये े गु.र.क्र.१०२/२०१८ नुसार गुन्हा
दाखल केला ेहे . सदर सावयितनक मालमत्तेचे एकुद रुपये १,२८,०००/- चे नक
ु सान झाले
ेहे . सदर रमाकरदी शहादा पोलीस स््े शन ये े २ गुन्हे दाखल झाले असन
ू १०१/२०१८ व
१०२/२०१८ मसील अज्ञात ेरोपीींचा शोस घययात येत ेहे. याबाबत पोलीस तपास सरु
ु
ेहे .

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
उरणच्या (श्ि.रायगड) न्हावा-शेवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील न्हावा गाव आणण पररसरातील
नागररिाांची व्यािाचे अममि दाखवून िेलेली फसवणूि
(२९)

११८१९९

(३०-०७-२०१८).

श्री.अममत

साटम

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उरदच्या

(जि.रायग )

न्हावा-शेवा

पोलीस

(अांधेरी

ृाययाच्या

पश्श्चम) :
हद्दीतील

न्हावा

सन्माननीय
गाव ेणद

पररसरातील नागररकाींना वावषयक सम
२१ िदाींना
ु ारे १८ ्क्के व्यािाचे ेशमष दाखवन
ू
कोट्यवसी रुपयाींनी र्सववयया-याला न्हावा-शेवा पोलीसाींनी अ्क केयाचे माहे एवरमाल,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, उक्त रमाकरदी सींबींसीताींवर कारवाई करययाबाबत तसेच र्सवदूक झालेयाींचे
पैसे परत करययाबाबत शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१०-२०१८) : (१) व (२) न्हावा शेवा पोलीस ृादे, नवी मुींबई याींचक
े े
रमााप्त तक्रारीनुसार ज्यादा व्यािदाराचे ेशमष दाखवन
ू खो्े करारप् व पैसे नसलेया बँक

खात्याचे सनादे श दे वन
ू १९ गींत
ु वदक
ू दाराींचे रुपये ७२,००,०००/- ची र्सवदक
ू केली म्हदन
ू ३
ेरोपीींववरुध्द

गुन्हा

रजि.

क्र.१०/२०१७

तादीं वव

कलम

४६५,

४२०,

४६७,

४७१,

४६८

एम.पी.ेय. ी. कलम ३, ४ अन्वये गुन्हे दाखल करययात ेला असून २ ेरोपीींना अ्क
करययात ेलेली ेहे.

ेरोपी क्र.१ ने रुपये ४.७५ लाख इतकी रक्कम को्ायत िमा केलेली ेहे तसेच ेरोपी
क्र.१ व २ याींचे मालकीचे घर गोृववययात ेलेले ेहे . दद.६/०७/२०१८ रोिी दोषारोपप् दाखल
करययात ेले ेहे .

गुन्हा न्यायरमाववषृ ेहे .

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९८ (26)

धुळे श्िल््यातील िायदा व सुव्यवस्थेबाबत
(३०)

११८५७३ (२६-०७-२०१८).

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

(इगतपरू ी), श्री.हिधवधधन सपिाळ (बल
ु ाणा), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे
(पां रपूर) :
(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सुळे जि्यात गत दोन मदहन्यात खन
ु ाच्या ४ घ्ना घ या असून ये ील कायदा

ेणद सुव्यवस् ा कोलम ली असयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास ेले
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास ये े दरो ा, सद-उत्सवात हादामारी यासारख्या घ्ना घ त ेहे त, हे ही खरे

ेहे काय,
(३) असयास, यामुळे ये ील कायदा ेणद सुव्यवस् ा अबाधसत ृे वययासाृह शासनाने कोदती
काययवाही केली ेहे वा करययात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) सळ
ु े जि्यात १) सुळे तालुका पोलीस स््े शन ये े

गु.र.नीं. १२९/२०१८, २) दे वपुर पोलीस स््े शन ये े गु.र.नीं. ६३/२०१८, ३) पजश्चम दे वपुर पोलीस
स््े शन ये े गु.र.नीं. ७३/२०१८ व ४) शशरपुर तालुका पोलीस स््े शन ये े गु.र.नीं.३९/२०१८ असे

एकुद चार गुन्हे दाखल करययात ेले असून एका गुन््यात मा. न्यायालयामध्ये दोषारोपप्
दाखल करययात ेले ेहे.
(२)

सुळे जि्यात

ाींगुदी या गावी गाव दरवािािवळ झें ा लावययाचे कारदावरुन दोन

ग्ात हादामारी झालेली ेहे . यारमाकरदी शशींदखे ा पोलीस ृादे ये े गु.र.नीं.५१/२०१८

ता.द.वव.क.३९५, ३०७, ३५४, ३५४(अ), १४३, १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४,५०६, सह ॲरॉशस्ी
ॲक्् ३ (१) (ेर) (एस) ( ब्य)ु ३ (२) (५) रमामादे गन्
ु हा दाखल करययात ेला असन
ू १६
ेरोपीींना अ्क करययात ेली ेहे . तसेच गु.र.नीं.५२/२०१८, ता.द.वव.क.३९५, ४५२, ३५४(अ),
३२३, ५०४, ५०६ रमामादे परस्पर ववरोसी गुन्हा दाखल करययात ेलेला ेहे .

(३) सुळे जि्यातील कायदा व सुव्यवस् ा अबासीत ृे वययासाृह सींबींसीत घ्नेच्या दृकादी
योगय तो पोलीस बींदोबस्त ृे वययात ेलेला होता. यारमाकरदी वेळीच कायदे शीर काययवाही
करययात ेली ेहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
धळ
ु े श्िल््यातील बेरोिगाराांना रोिगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत हदलेले तनवेदन
(३१)

११८५७४ (३०-०७-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती तनमधला गाववत

(इगतपूरी), श्री.हिधवधधन सपिाळ (बुल ाणा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख

वव.स. ४९८ (27)
(मालाड

पश्श्चम),

डॉ.सांतोि

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.बाळासाहे ब

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पां रपूर) :

थोरात

(सांगमनेर),

सन्माननीय िौशल्य वविास व

उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने नोकरतरती बींद केयामुळे मोठ्या रमामादावर बेरोिगारी वाढयामुळे सुशशक्षक्षत

बेरोिगाराींना दरमहा एक हिार रुपये तत्ता द्यावा, मुद्रा लोन त्वररत मींिूर करावे इ.
मागययाींसाृह सुळे ये ील जिहाधसकारी कायायलयावर बेरोिगाराींनी मोचाय काढून रमाशासनाला
तनवेदन ददले ेहे, हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, या मोचायची दखल घेऊन शासनाने सुळे जि्यातील बेरोिगाराींना रोिगार
उपलब्स करुन दे ययासोबतच तनवेदनातील इतर मागययाींवर कोदती काययवाही केली वा
करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे . राषरवादी युवक काँग्रेस,
सुळे जिहा याींनी दद. ०३/०५/२०१८ रोिी ववववस मागययाींचे तनवेदन जिहाधसकारी, सुळे याींना
ददले ेहे .

(२) सुशशक्षक्षत बेरोिगाराींना ेध क
य सहाय्य योिनेचा अपेक्षक्षत उद्देश साध्य होत नसयामळ
ु े,
शासन तनदयय दद. ११.२.२००४ नुसार सदर योिना बींद करययात ेली ेणद त्याऐविी

सदरच्या येािनेत सस
य सहाय्य
ु ारदा करुन ती बेरोिगाराींच्या सहकारी सेवा सींस् ाींना ेध क
अशा स्वरुपात राबववली िात ेहे , मद्र
ु ा बँक योिनेचा लात िास्तीत िास्त तरुदाींना शमळावा
यासाृह रमात्येक जि्यात जिहाधसकारी याींचे अध्यक्षतेखाली शासन तनदयय दद. १४.३.२०१६
अन्वये मुद्रा बँक योिना समन्वय सशमतीची स् ापना करययास मान्यता ददलेली ेहे .

राज्यातील कीं्ा्ी पदसारकाींना तनयशमत सेवेत सामावून घेययाबाबतच्या रमाकरदाबाबत पररपूदय
अ्यासाकररता मा. मीं्ी कौशय ववकास

व उद्योिकता याींचे अध्यक्षतेखाली दद. ८.५.२०१८

रोिीच्या शासन तनदययान्वये सशमती गृहत करययात ेली ेहे. उद्योग, उिाय व कामगार
ववतागाच्या दद. ३.४.२०१८ रोिीच्या असीसूचनेन्वये स् ापन केलेया असींघ्ीत कामगार सुरक्षा
मीं ळामध्ये

१२२

रोिगाराींचा

समावेश

करययात

ेलेला

कामगारासाृह क्रकमान वेतन पन
ु :तनसायररत केले ेहे .

ेहे .

तर

७८

उद्योगातील

ववत्त ववताग शासन तनदयय दद.

१६.५.२०१८ च्या शासन तनदययान्वये ववववस तनव क रमाशासकीय ववतागातील ररक्त पदाींच्या
सरळसेवा तरतीसाृह सींबींसीत रमाशासकीय ववतागाींना पदतरतीची मुता दे ययात ेली ेहे तर
सामान्य रमाशासन ववतागाच्या दद. २.७.२०१८ अन्वये ग्-क व ग् ब (अरािपब्त) सींवगायतील

ररक्त पदे सरळसेवन
े े तरताींना अनुसरावयाची काययपध्दती ववदहत करययात ेली ेहे .

दीघयकालीन ववत्तीय स् ैयायसाृह वेतनवाढीचा सरासरी दर हा महसल
ू वाढीच्या दरापेक्षा अधसक

असता कामा नये हे सवयसामान्य तत्व पाळदे ेवश्यक असयाने ववत्त ववताग, शासन
तनदयय दद. २.६.२०१५ व तद्नींतरचे पदतरतीबाबतचे तनबंस ववचारात घेऊन पदतरती चालू
असयाने पद तरययास अत्यींत कमी पदे उपलबस ेहे त. पररदामी ेयोगाक े मयायददत

पदाींची मागदी नोंदवीली िाते त्यानुसार रमााप्त मागदीप्ाच्या ेसारे ेयोगाक ू न िादहरात

वव.स. ४९८ (28)
रमाशसध्द करुन तरती रमाक्रीया राबववली िाते. सुशशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार शमळावा म्हदून
रोिगार रमाोत्साहन काययक्रम, व्यवसाय मागयदशयन व समुपदे शन केंद्र, रमामोद महािन कौशय व
उद्योिकता ववकास अशतयान तसेच

पींतरमासान रोिगार तनशमयती योिना, सुसाररत बीि

ताीं वल योिना व जिहा उद्योग केंद्र किय योिना तसेच स्वयींरोिगारासाृह अयदासाहे ब

पा्ील ेध क
य मागास ववकास महामीं ळामार्यत वैयजक्तक किय व्याि परतावा योिना, ग्
किय व्याि परतावा योिना व ग् रमाकप किय योिना इ. योिना राबववययात येतात.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
खेड मशवापूर (श्ि.पुणे) येथील खोपी फाट्यावर महामागाधलगत असणायाया
शोधगनी टे क्नो आटधस ् िांपनीला लागलेल्या आगीबाबत

(३२)

११९१३६

(३०-०७-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :
काय :(१) खे

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

गोरे

(माण),

शशवापरू (जि.पद
ु े) ये ील खोपी र्ाट्यावर महामागायलगत असदाऱया शोधगनी ्े क्नो

े्य स ् कींपनीला ददनाींक ३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
(२)

श्री.ियिुमार

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

ेग लागली, हे खरे ेहे काय,

असयास, सदर रमाकरदी शासनाने चौकशी करुन कींपनीला नुकसान तरपाई दे ययाबाबत

कोदती काययवाही केली ेहे वा करययात येत ेहे ,
(३)

नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२९-०९-२०१८) : (१) होय, खे

शशवापुर जि. पुदे ये ील खोपी

र्ाट्यावर महामागायलगत असदाऱया शोधगनी ्े क्नो े्यस कींपनीला दद.०३/०५/२०१८ रोिी
सकाळी ५:१५ वािता ेग लागली हे खरे ेहे.

(२) ददनाींक ०३/०५/२०१८ रोिी सदर ेगीच्या घ्नेची चौकशी उप सींचालक, औद्योधगक
सुरक्षा व ेरोगय, पुदे याींनी केली. तोगव्ादाराने तनयमानस
ु ार

सुरक्षा लेखा पररक्षद न

केयामुळे त्याींचेववरुध्द ख्ला दाखल करययात ेलेला असून ेगीच्या बातमीचा लेखी
अहवाल सादर न केयामुळे दस
ु रा ख्ला दाखल केलेला ेहे .

व्यवस् ापनाने सदर कारखान्याचा “दद ओररयीं्ल इन्शुरन्स कींपनी शल. चा ८२ को्ी

रुपयाींचा ववमा

काढलेला ेहे . (ेगी सींदतायत) ववमा क्रीं. १६१२००/११/२०१८/४८७ काढलेला

ेहे . व्यवस् ापनाने एकुद २० को्ी रूपयाचे नुकसान झायाचे या कायायलयास लेखी कळववले
ेहे .

ववम्यासींदतायत

कारवाई

व

व्यवस् ापनाने लेखी कळववले ेहे .

कागदप्ाची

पूतत
य ा

(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

ववमा

सींस् ेला

करत

असयाचे

वव.स. ४९८ (29)
पुणे आणण वपांपरी-धचांचवड येथे आधार िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
(३३)

११९१७६ (२५-०७-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
प्रा.विाध गायिवाड (धारावी), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपरू ी),
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुदे ेणद वपींपरी-धचींचव

महानगरपाशलका क्षे्ीय कायायलये, नागरी सुववसा केंद्र,

राषरीयीकित व खािगी बँका ेणद ्पाल कायायलयाींमध्ये ३५० हून अधसक ेसार केंद्र सुरु
करययाचा दावा जिहा रमाशासनाक ू न करययात ेला मा् ये
ु य ीएेयच्या सींकेतस् ळानुसार
रमात्यक्षात केवळ २४७ ेसार केंद्र सुरु असयाचे ददनाींक ७ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास, उवयररत (१०३) ेसार केंद्र सुरु करययाबाबत शासनाने कोदती

काययवाही

केली वा करययात येत ेहे ,

(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(१५-१०-२०१८)

: (१)

हे

खरे

नाही.पद
ु े

ेणद

वपींपरी

धचींचव

महानगरपाशलका याींची क्षेब्य कायायलये, तसेच पुदे जि्यातील ग्रामीद क्षे् ये े महा ई-सेवा

केंद्र, राषरीयकित व खािगी बँका ेणद ्पाल कायायलये ये े ेसार केंद्र सुरु ेहे त. मे, २०१८

मध्ये महाऑनलाईन-१३०, राषरीय बँक व खािगी बँका-७४ व पोस्् ऑर्ीस-१२२ असे एकूद
३२६ ेसार केंद्र काययरत होती. UIDIA च्या सींकेतस् ळावर समक्रशमत केलेली केंद्र ददसतात.
समक्रशमत ५ ददवसाींत करावे लागते. त्यामुळे

सींकेतस् ळावर

ेसार केंद्र याींचे सींख्येत र्रक ददसू शकतो.
(२) हे खरे नाही.

व रमात्यक्ष चालू

असलेली

पुदे जि्यातील मे २०१८ मध्ये एकूद ३२६ ेसार केंद्र सुरु असून

महाऑनलाईन-१३०, राषरीय बँक व खािगी बँका-७४ व पोस्् ऑर्ीस-१२२ असे एकूद ३२६
ेसार केंद्र काययरत होती. UIDIA च्या सींकेतस् ळावर समक्रशमत केलेले केंद्र ददसतात.
समक्रशमत ५ ददवसाींत करावे लागते. त्यामुळे

सींकेतस् ळावर

व रमात्यक्ष चालू

असलेली

ेसार केंद्र याींचे सींख्येत र्रक ददसू शकतो. याशशवाय राषरीयकित व खािगी बँका तसेच
पोस्् ऑर्ीस या यीं्देमार्यत पद
ु े जि्यात वाढीव नवीन ेसार केंद्र सुरु करययाचा रमायत्न
UIDIA याींचेमार्यत करययात येत ेहे .
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
बल
ु ाणा श्िल््यात पोलीस पाटीलाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३४)

११९७३५ (२६-०७-२०१८).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वव.स. ४९८ (30)
(१) बुलढादा जि्यात पोलीस पा्ीलाींची सम
ु ारे २०९ पदे सद्यःजस् तीत ररक्त असयाचे माहे
मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, सदरील ररक्त पदाींमुळे अनेक गावाींचा कारतार पोलीस पा्ीलाींववना सुरू ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सदरील पदे तरययाबाबत शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत
ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) बुलढादा जि्यात पोलीस पा्ीलाींची १२१० पदे
मींिूर असून काययरत पदे ९३२ ेहे त तर २७८ पदे ररक्त ेहे त.
(२) नाही.

ररक्त झालेया पदाींच्या गाींवाींचा रमातार नजिकच्या गावाींच्या पोलीस पा्ीलाींक े

अततररक्त काययतार म्हदून सोपववययाींत ेला ेहे .

(३) पोलीस पा्ील ररक्त पदे तरययाबाबत उपववतागीय अधसकारी याींना तनदे श दे ययाींत ेलेले
ेहे त.

ररक्त पदाींमध्ये पोलीस पा्ील सेवातनत्ि त होदे, मयत होदे, तसेच ज्या पदासाृह

पोलीस पा्ील पद राखीव होते, त्या रमावगायचे उमेदवार उपलब्स न होदे तसेच पोलीस पा्ील

याींची रमाकरदे रमाशासकीय न्यायाधसकरदाक े न्यायरमाववष् असदे इ. कारदाींमुळे पोलीस पा्ील
याींचे पदे ररक्त ेहे त.

(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
आरे वसाहतीत (मुांबई) एिा मुलाचा मत
ृ दे ह आ ळून आल्याबाबत
(३५)

१२१००१ (३०-०७-२०१८).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्िवडा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
य गन्
ु ई पोलीसाींच्या ेध क
ु हे शाखा ववतागात पोलीस तनररक्षक असदाऱया श्री. नरें द्र
शशींदे याींचा मुलगा कु. अ व
य याचा मत
ि दे ह ददनाींक ९ मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास सकाळी
ेरे वसाहतीत ेढळून ेला,

हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, ेरे पोलीसाींक े या रमाकरदी हत्येचा गुन्हा दाखल करुन तपास सुरु केला ेहे ,
हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सरु असलेया तपासात काय ेढळून ेले व त्यानष
ु ींगाने पढ
ु े कोदती कारवाई
केली वा करययात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) , (२) व (३) मयत मल
ु ाचा मत
ि दे ह ददनाींक ०९ मे,
२०१८ रोिी बींगला नींबर ३१ च्या पाृहमागे, तलावाच्या शेिारी, रॉयल पामस, ेरे कॉलनी
गोरे गाव पुव,य मुींबई ये े शमळून ेलेला ेहे .

सदरबाबत ेरे पो. ृादे ये े गु.र.क्र. ११६/१८

कलम ३०२ ता.द.वव. अन्वये गुन्हा दाखल करययात ेला ेहे . तद्नींतर सदरचा गुन्हा दद.

वव.स. ४९८ (31)
१७.५.२०१८ रोिी पुढील तपासाकरीता गुन्हे अन्वेषद ववताग, काींददवली पजश्चम, मुींबई या
कक्षाक े वगय करययात ेला असन
ू सदरचा गुन्हा तपासावर ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
औरां गाबाद श्िल््यातील अश्िांठा येथील १२ वीच्या परीक्षा िेंद्रावर बोगस
परीक्षाथी आ ळून आल्याबाबत
(३६)

१२२०६४ (२६-०७-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) औरीं गाबाद जि्यातील अजिींृा ये ील १२ वीच्या परीक्षा केंद्रावर दस
ु -याच्या नावावर
परीक्षा दे दा-या ७ बोगस परीक्षा ीसह १५ िदाींवर अजिींृा पोलीसाींनी ददनाींक २७ र्ेब्रुवारी,
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास गुन्हा दाखल केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उपरोक्त रमाकरदी चौकशी करून सदर ेरोपीींवर तसेच बोगस परीक्षा ी
बसववयया-या सींबींधसत ववद्यार्थयांवरही कोदती कारवाई करययात ेली वा येत ेहे,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१)
(२)

सदर

रमाकरदी

रमााप्त

क्रर्यायदीवरून

होय हे खरे ेहे .
अजिींृा

पोलीस

स््े शन,

ये े

ग.ु र.नीं.४१/२०१८

ता.दीं .वव.स.कलम ४१९, ४६५, ४६८, ४७१, सह महाराषर ववद्यापीृ बो य व तत्सम पररक्षा
गैरव्यवहार रमाततबींसक अधसतनयम -१९८२ रमामादे दद.२६/०२/२०१८ रोिी गुन्हा दाखल करययात

ेलेला ेहे . यारमाकरदी एकुद १५ ेरोपीींववरूध्द गुन्हा दाखल करययात ेला असून ७
बोगस परीक्षार्थयांना अ्क करययात ेली ेहे. इतर ेरोपीींचा शोस घेदेवर व अ्क
करदेवर गन्
ु हा पोलीस तपासावर ेहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________
नामशि येथील पोलीस वसाहतीचा पन
ु ववधिास िरणेबाबत
(३७)

१२२२०८ (३०-०७-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मयेय) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशशक ये ील पोलीस वसाहतीचा पुनववयकास करययाची योिना शासनाच्या ववचारासीन
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, एकुद क्रकती एकर िागा वसाहतीच्या इमारती बाींसययासाृह उपलब्स होदार
ेहे व यामसून क्रकती अततररक्त एर्एसेय उपलब्स होदार ेहे ,

वव.स. ४९८ (32)
(३) असयास, सदर योिना क्रकती कालावसीत पुदय करययाचा कालबध्द काययक्रम ेखययात
ेला ेहे व तद्नुसार शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) महाराषर राज्य पोलीस गह
ि तनमायद व कयाद
महामीं ळामार्यत सदर रमाकप हाती घेययात ेला ेहे .

(२) पोलीस ेयुक्त, नाशशक शहर याींच्या मुख्यालयातील ५३ एकर िागेपैकी सध्या सुजस् तीत
असलेया इमारती व पोलीस कवाइतीचे मैदान वगळता उवयररत िागेवर नवीन पोलीस वसाहत

ेणद अन्य रमाशासकीय इमारती, याींचे बाींसकाम करययाचे तनयोिन असून ३.०० एर्.एस.ेय.
अनुज्ञेय ेहे.

(३) तनसीच्या उपलब्सतेनस
ु ार ्प्प्या्प्प्याने रमाकप हाती घेययात येईल.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
मोहने (श्ि. ठाणे) पोलीस स्टे शन अांतगधत येणा-या िेतवननगर येथील तरुणावर
प्राणघाति हल्ला झाल्याबाबत
(३८)

१२२६७४ (३०-०७-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) द््वाळा (जि. ृादे) ख कपा ा पोलीस स््े शनअींतगयत येत असलेया मोहने ये ील
िेतवननगर ये े राहत असलेया गावृह दारू गुत्त्याववरोसात अशतयान चालववदाऱया श्री.

ववनोद सोनवदे या तरुदावर १० ते १५ िदाींनी रमाादघातक हला केयाची घ्ना ददनाींक ९
मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास घ ली असयाचे तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास, सदर रमाकरदी ख कपा ा पोलीस ृाययात गुन्हा दाखल करययात ेला ेहे ,

हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास याबाबत शासनाने चौकशी करून पुढे कोदती कारवाई केली वा करययात येत
ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) सदर रमाकरदी क्रर्यायदी ववनोद सोनवदे
याींचेवर दद. ४.५.२०१८ रोिी झालेया हला रमाकरदी ृादे पोलीस ेयुक्तालय अींतगयत पोलीस
उप ेयुक्त, पररमीं ळ-३, कयाद मसील ख कपा ा पोलीस स््े शन ये े गु.र.क्र. १५७/२०१८

ता.दीं .वव. कलम ३०७, ३२४, १४१, १४३, १४७, १४८, ३९५, ३९७, ५०६, सह ता.ह.का. कलम ३,
४, २७ सह महाराषर पोलीस कायदा कलम ३७(१), १३७ रमामादे गन्
ु हा दाखल करययात ेला
ेहे . सदर गुन््यात ११ ेरोपी तनषपन्न झाले असुन ४ ेरोपीींना अ्क करययात ेली
ेहे . सदरचा गुन्हा तपासावर ेहे .

वव.स. ४९८ (33)
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
आझादनगर (ठाणे) येथे एिा बामलिेवर झालेला अत्याचार
(३९)

१२२८१० (२५-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

ृादे ये ील ेझादनगरच्या तनियन झू पामध्ये श्री. सुमन नींदकुमार वय ३८ वषीय

व्यक्तीने ेईस्क्रीमचे ेशमष दाखवून ताीं ू प ये ील एका बाशलकेवर ददनाींक १८ माचय, २०१८
रोिी वा त्या सुमारास अत्याचार केयाचे उघ कीस ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास, या रमाकरदी ेरोपीस अ्क करययासाृह पोलीसाींनी चार प के गदृत केली,

हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, या रमाकरदी केवळ २४ तासात पोलीसाींनी ेरोपीस अ्क केली, हे ही खरे ेहे
काय,
(४) असयास, या रमाकरदी चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळून ेले व
त्यानष
ु ींगाने पढ
ु े कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३)

होय, हे खरे ेहे . सदर घ्ना

ददनाींक

१६/०३/२०१८ रोिी घ लेली ेहे .
(४) क्रर्यायदीने ददलेया तक्रारीनस
ु ार ृादे पोलीस ेयक्
ु तालय अींतगयत कापरु बाव ी पोलीस
स््े शन ये े गु.र.नीं. ९२/२०१८ ता.दीं .वव. कलम ३६३, ३६६ (अ),

३७६ ( ेय), ३९२,

५०६ (२) सह लैंधगक अत्याचारापासून बालकाींचे सींरक्षद अधसतनयम ३ (अ) (क) ( ), ४,६,९
(ेय)

(एम) रमामादे

गुन्हा

नोंद

करययात

येवून

ेरोपीस

अ्क

ेरोपीववरूध्द मा. न्यायालयात दोषारोपप् पाृववययात ेले असन
ू त्याचा

करययात

ेली.

स्पेशल को्य केस

नीं. १३६/२०१८ असा ेहे. सद्यजस् तीत रमाकरद न्यायरमाववषृ ेहे .
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

अण्णासाहे ब पाटील आधथधि मागास महामांडळाला तनधीचा परु वठा िरण्याबाबत
(४०)

१२३३७२ (२०-०७-२०१८).

प्रा.विाध गायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोि टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमधला गाववत
(इगतपूरी), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री
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(१) अयदासाहे ब पा्ील ेध क
य मागास ववकास महामीं ळाच्या माध्यमातून मराृा समािातील
तरुदाींना

तनसी

उपलब्स

करुन

दे ययात

येईल

असे

शासनाने

घोवषत

करुन

त्यासाृह

महामीं ळाला २०० को्ी, ४०० को्ी दे ऊ असे घोषीत केले ेहे परीं तु रमात्यक्षात महामीं ळाला
कोदताही तनसी शमळाला नसयाची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशयनास
ेली, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, यारमाकरदी शासनाने चौकशी केली ेहे काय व चौकशीत काय ेढळून ेले,

(३) असयास, त्यानुसार महामीं ळाला तनसी उपलब्स करुन दे ययाबाबत शासनाने कोदती
काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०९-२०१८) :

(१) अींशत: खरे ेहे .

(२), (३) व (४) अयदासाहे ब पा्ील ेध क
य मागास ववकास महामीं ळाचे अींशदान तागताीं वल
रुपये ४००.०० को्ीने वाढववययास दद. ३१ माचय, २०१७ अन्वये मींिरु ी दे ययात ेली ेहे . तर

दद. २१.११.२०१७ च्या शासन तनदयायअन्वये वैयक्तीक किय व्याि परतावा योिना, ग् किय
व्याि परतावा

योिना, ग् रमाकप किय योिना या ३ योिना राबववययास शासन मान्यता

दे ययात ेली ेहे . सद्य:जस् तीत महामीं ळाक े उपलब्स असलेया रुपये ७१.४९ को्ी
तागताीं वलातन
ु रमाकरदपरत्वे तनसी उपलब्स करुन दे ययात येत ेहे.
___________

राज्यात ६ नवीन खुली िारागह
ृ े सुरु िरण्याच्या तनणधयाबाबत
(४१)

१२३८८० (२६-०७-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बींद

शतींतीच्या

ेत

शशक्षा

तोगदा-या

कैद्याींपेक्षा

खुया

सन्माननीय मुख्यमांत्री
कारागह
ि ात

गुन्हे गाराींना

सस
ु ारययाची एक सींसी द्यावी, याकरीता गह
ु या कारागह
ि ववतागाने ख
ि ाींची सींख्या वाढववययाचा
तनदयय माहे मे २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२)

असयास, सदर तनदययाच्या अनुषींगाने राज्यात ६ नवीन खुली कारागह
ि े सुरु करययात

येदार ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सदर कारागह
ि े कोदकोदत्या जि्यामध्ये सुरु करदार ेहे त तसेच सदर

कैद्याक ू न कोदकोदत्या रमाकारची कामे करुन घेतली िादार ेहे त व खल
ु ी कारागह
ु
ि े सरू
करययाची अींमलबिावदी कसीपयंत होदार ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ेहे.
(३) शासन अधससूचना दद. २२.०६.२०१८ अन्वये राज्यातील सळ
ु े , यवतमाळ, लातूर, वसाय,

रत्नाधगरी व शसींसुदग
ू य या जि्याींमध्ये खुली कारागह
ि े सुरु करययास मान्यता दे ययात ेली
ेहे .
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सदर कारागह
ि ामध्ये उपलब्स शेती क्षे्ातून अन्नसान्य उत्पादन सोबीकाम व इतर

सींकीदय कामे करुन घेतली िादार ेहे त.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
खेड (ता.खेड,श्ि.रत्नाधगरी) शहरातील श्ििामात उद्यानातील भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर
पत
ु ळ्याची ववटां बना िरण्यात आल्याबाबत
(४२)

१२४१३८ (३०-०७-२०१८).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खे

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(ता.खे ,जि.रत्नाधगरी) शहरातील जििामाता उद्यानातील तारतरत्न

ॉ.बाबासाहे ब

ेींबे कर पुतळ्याची ददनाींक २६ माचय, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास अज्ञाताक ू न वव्ीं बना
करययात ेली होती, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, सदर रमाकरदी

सीेय ी चौकशीची मागदी मा.लोकरमातततनसीींनी केली ेहे , हे

ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, सदर रमाकरदी तपास करून दोषीींना अ्क करययात ेली ेहे काय व
त्याींचेवर कोदती कारवाई करययात ेली

वा

येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर घ्नेच्या अनष
ु ींगाने क्रर्यायदीने ददलेया तक्रारीवरुन अज्ञात इसमाववरुध्द खे

पोलीस

ृादे गु.र.नीं.६३/२०१८ तादीं ववसींक १५३(अ), २९५(अ) अन्वये दद. २६.०३.२०१८ रोिी गुन्हा
नोंदववययात ेला ेहे . सदर गुन््याचा तपास सुरु ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे धाड (ता.श्ि.बुल ाणा) परीसरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले अवैध व्यवसाय
(४३)

१२४३३८ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे सा

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(ता. जि. बुलढादा) परीसरात अवैस दारू ववक्री, वरली, म्का व इतर अवैस

व्यवसाय मोठ्या रमामादात सुरू असून पोलीस याक े दल
य करीत असून अवैस व्यावसायीकाींना
ु क्ष
पाृहशी घालीत असयाने परीसरातील नागरीकाींमध्ये असींतोष तनमायद झाला असयाचे माहे
िुन, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदय शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय ,
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(२) असयास, अपघात, शेतीचे वाद, चोरीचे रमाकरदे, अवैस रमावासी वाहतुक यामध्ये खो्े गुन्हे

दाखल होत असयाने परीसरातील नागरीकाींचा पोलीस रमाशासनावरील ववश्वास उ ायाने
पोलीस अधसक्षक बल
ु ढादा याींच्याक े तक्रारीची नोंद होत असयाचे तनदशयनास ेले ेहे , हे
ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीचे तनषकषय काय ेहे त व
तद्नुसार शासनाने अवैस व्यवसाय करदा-याींवर तसेच त्याींना सहाय्य करदा-या पोलीसाींवर
कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,

(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सन २०१७ व िल
ु ै २०१८ च्या अखेरपयंत अवैस सींदे करदाऱयाींववरुध्द खालीलरमामादे

काययवाही करययात ेली ेहे .
सन
२०१७
माहे िल
ु ै २०१८ पयंत

अवैध दारू
गुन्हे

अटि आरोपी

११२

११६

७९

८०

सन
२०१७
माहे िल
ु ै २०१८ पयंत

िप्त मुद्देमाल
३,३३,३६३
२,३५,२४०

अवैध िुगार

गुन्हे

अटि आरोपी

११

२४

१२

३२

िप्त मुद्देमाल
३७,७९४
८५,५७५

वर नमद
ू गन्
ु ्यातील ेरोपीताींववरुध्द मींब
ु ई दारुबींदी अधसतनयम कलम ९३ रमामादे

सन २०१७ मध्ये ३० रमाकरदामध्ये तसेच, माहे िल
ु ै २०१८ पयंत ११ रमाकरदामध्ये कारवाई
करययात ेली ेहे .

सन २०१७ व िल
ु ै २०१८ च्या अखेरपयंत अवैस रमावासी वाहतूक करदाऱयाींववरुध्द

खालीलरमामादे काययवाही करययात ेली ेहे .

अवैस रमावासी
गुन्हे

२०१७

१८५

माहे िल
ु ै २०१८ पयंत

१३८

वसूल दीं

इतर मो.वा.केसेस
गुन्हे

वसूल दीं

८०००

१५२८

२,८७,४००

को्य दाखल

१००९

२,०१,८००

सदर पोलीस स््े शनाींतगयत शेतीचे वाद, चोरीची रमाकरदे, अवैस रमावासी वाहतक
ू इ.

बाबत कोदतेही खो्े गुन्हे दाखल केलेले नाहीत.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
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मालेगाव शहरातील (श्ि.वामशम) पोलीस िमधचा-याांच्या तनवासस्थानाबाबत
(४४)

१२४५४९ (२६-०७-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.हिधवधधन सपिाळ (बुल ाणा) :

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

(१) मालेगाव शहरातील (जि.वाशशम) पोलीस कमयचारी तनवासस् ानाचा रमाश्न हा अनेक
वषायनींतरही अद्यापपयंत रमालींबबत असयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशयनास
ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) असयास, पोलीस स््े शन पररसरातच असलेली पोलीस कमयचा-याींची तनवासस् ाने
मो कळीस ेली ेहे त तर काही जिदायवस् ेत असयाचे ेढळून ेले ेहे , हे ही खरे ेहे
काय,
(३)

असयास,

उपरोक्त

रमाकरदी

शासनाने

चौकशी

करून

पोलीस

कमयचा-याींच्या

तनवासस् ानाचा रमाश्न सो ववययाबाबत कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) :(१) व (२) होय.
(३)

उक्त

तनवासस् ाने

पाृपुरावा सुरू ेहे .

दरु
ु स्तीबाबत

क्षे्ीय

स्तरावर

सावयितनक

बाींसकाम

ववतागाक े

पोलीस वसाहतीसाृह िागा उपलब्स करुन दे ययाबाबत क्षे्ीय कायायलयाक ू न सींबींधसत

कायायलयास प्व्यवहार करययात ेला ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________
वपांपरी धचांचवड येथील पोलीस वसाहतीच्या झालेल्या दरु वस्थेबाबत
(४५)

१२४५९७ (२६-०७-२०१८).

अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपरी धचींचव

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(जि. पुदे) ये ील सन १९८० मध्ये पोलीसाींसाृह बाींसययात ेलेली पदहली

पोलीस वसाहत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, सदर वसाहती बरोबरच धचींचव

ये े अिमेरा सोसाय्ी ये ेही एक इमारत

असून त्यात १६ खोया ेहे त, हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, सदर दोन्ही वसाहतीतील इमारतीींची दरु वस् ा झाली असून पोलीस कमयचारी
त्याींच्या कु्ुींबीयाींना अनेक अ चदीींना सामोरे िावे लागत ेहे हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, शासनाने याबाबत चौकशी केली ेहे काय, चौकशीचे तनषकषय काय ेहे त व
तद्नुसार शासनाने पुढे कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?

वव.स. ४९८ (38)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) व (४) सदर इमारतीची दरु
ु स्ती करययासाृह ₹२४.०० लक्ष इतक्या खचायच्या अींदािास

रमाशासकीय मान्यता ददली असून उक्त तनसी सावयितनक बाींसकाम ववतागास ववतररत करययात
ेला ेहे . त्यानस
ु ार दरु
ु स्तीचे काम सावयितनक बाींसकाम ववतागामार्यत सरु
ु ेहे.
(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

िासेगाव (ता.इस्लामपूर, श्ि.साांगली) येथील पोलीस ठाण्याची इमारत व िमधचायायाांच्या
तनवासस्थानाबाबतचा प्रलांबबत प्रस्ताव

(४६)

१२५१४३ (३०-०७-२०१८).

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इस्लामपूर (जि.साींगली) ये ील कासेगाव पोलीस ृाययाची िागा ३७ वषे ताड्याने घेतलेली
असून ये ील पोलीस कमयचा-याींना तनवासस् ानाचीही सोय नसयाने ते ील पोलीस कमयचायाींमध्ये रमाचीं

असींतोष पसरला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, या पोलीस ृाययाच्या हद्दीत २२ गावाींचा समावेश असयाने कमयचारी सींख्या व
कामाचा व्याप ववचारात घेता पोलीस कमयचा-याींना काम करदे अवघ

झाले असयाची बाब

तनदशयनास ेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) असयास, माहे माचय, २०११ मध्ये वा त्यादरम्यान पोलीस ृाययाची नवीन इमारत व
कमयचारी

तनवास

स् ानाचा

सस
ु ारीत

रमास्ताव

जिहा

पोलीस

अधसक्षकाींनी

मींिुरीसाृह

जिहाधसका-याींक े पाृववला होता त ावप, त्याबाबत अद्याप कोदतीही काययवाही झालेली
नाही, हे ही खरे ेहे काय,

(४) असयास, कासेगाव पोलीस ृाययाची इमारत व तनवासस् ान बाींसययाबाबत शासनाने
अद्यापपयंत कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(५) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) :(१) व (२) सध्या या पोलीस ृाययाच्या हद्दीत १० गावाींचा
समावेश ेहे . त्यामुळे सवय कमयचा-याींच्या तनवासस् ानाची सोय होदे ेवश्यक ेहे.

(३) पोलीस असीक्षक, साींगली याींनी ददनाींक ०६.०२.२०१७ रोिी जिहाधसकारी, साींगली याींना
रमास्ताव सादर केलेला ेहे .
(४) पोलीस ृाययाची इमारत व तनवासस् ानाकररता कासेगाव पोलीस ृाययाक ू न कासेगाव
ये ील

सावयितनक बाींसकाम ववतागाच्या क्षे्ापैकी तम
े ीन एकरची
ू ापन क्र.२९६६ मसील सा त

मागदी केलेली असून सदर िागेची पोलीस ृादे मार्यत मोिदी करययात ेलेली ेहे . सदर
िागेचे महाराषर राज्य ववद्युत मीं ळाचे

ना-हरकत रमामादप्, कासेगाव ग्रामपींचायतीचा ृराव

व त्या ृरावावरील मख्
ु य काययकारी अधसकारी,जिहा पररषद, साींगली याींचे ना-हरकत रमामादप्
अवगत झालेली ेहे त.

(५) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९८ (39)
िांधार (श्ि.नाांदेड) शहरात नववन पोलीस वसाहतीचे बाांधिाम िरणेबाबत
(४७)

१२५३१२ (३०-०७-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम), श्रीमती तनमधला गाववत (इगतपरू ी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कींसार (जि.नाींदे ) शहरातील पोलीस कमयचारी वसाहतीची इमारत िीदय झायामळ
ु े पोलीस

कमयचा-याींना ताड्याने रहावे लागत असयाचे ददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
तनदशयनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, शासनाने उक्त रमाकरदी चौकशी करुन पोलीस वसाहतीसाृह तनसीची तरतूद
करुन नवीन पोलीस वसाहत बाींसकामासाृह कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(३) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे ेहे .
(२) पोलीस स््े शन कींसार ये े नवीन शासकीय तनवासस् ाने बाींसकाम करययासाृह अद्यावत
दरसच
ू ीवर ेसाररत सस
ु ारीत अींदािप्के / नकाशे सादर करययासाृह काययकारी अशतयींता,
सावयितनक बाींसकाम ववताग, नाींदे

याींना पोलीस असीक्षक, नाींदे

कायायलयाने कळववले ेहे .

सदर रमास्ताव शासनास अद्याप रमााप्त झालेला नाही.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________
तनांभोरा (ता.श्ि. अिोला) येथील शेतियायाने खािगी साविाराच्या िाचाला
िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत
(४८)

१२६२९५ (०३-०८-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ध :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तनींतोरा (ता.जि. अकोला) ये ील श्री. क्रकशोर ता ो

या शेतकऱयाने खािगी सावकाराच्या

िाचाला कीं्ाळून ददनाींक ३० िल
ु ै, २०१७ रोिी केलेया ेत्महत्या रमाकरदी
पत्नीने अकोला ये ील अको् पोलीस स््े शन ये े तक्रार नोंदववली ेहे , हे

मयताच्या

खरे ेहे काय,

(२) असयास, उक्त तक्रार दाखल करताना सींबींधसत ृादेदाराने ्ाळा्ाळ केली तसेच
मयताच्या गतयवती पत्नीसमवेत अस्य वतयन करुन अपमानास्पद वागदूक ददली, हे ही खरे
ेहे काय,

(३) असयास, उक्त रमाकरदी वप ीत व्यक्तीची तक्रार दाखल करून घेययासाृह तत्कालीन
अततररक्त पोलीस असीक्षक याींना सदर ृादेदारावर कारवाई करययाची मागदी स् ातनक
लोकरमातीतनधसनी केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(४) असयास, सुमारे १ वषायचा कालावसी उल्ून सुद्धा अद्याप कोदतीही कारवाई झालेली
नाही, हे ही खरे ेहे काय,

वव.स. ४९८ (40)
(५) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी करून दोषी अधसकाऱयाींवर व सदर शेतकऱयास
ेत्महत्येस रमावत्ि त करदा-या सींबस
ीं ीत दोषीींवर कोदती कारवाई केली वा करययात येत ेहे ,
(६) नसयास, ववलींबाची करदे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे .

मयताच्या पत्नीने ददलेया

तक्रारीवरुन

र्ायनान्स

ॲस्पायर

होम

र्ायनान्स

अकोला

व

ववस्तार

कींपनीमसील

४

कमयचाऱयाींववरुध्द पो.स््े .अको् ये े गु.र.क्र.२१२/१७ कलम ३०६ ३४ ता.दीं .वव. रमामादे गुन्हा
दाखल केला ेहे.

(२) हे खरे नाही. मयताच्या पत्नीस क्रर्यायद दे त असताना चक्कर येत असयामुळे, त्याींची
तब्बेत बरोबर नसयाने तसेच त्याींना व्यवस् ीत बोलता येत नसयानेच त्याींना िबानी ररपो्य
दे ययास ववलींब झाला. त्याींचा िबानी ररपा्य वरुन उपरोक्त रमामादे गुन्हा नोंदववययात ेला.

(३), (४) व (५) सदर रमाकरदी स् ातनक लोकरमातततनसी याींनी तत्काशलन अततररक्त पोलीस
असीक्षक याींचेक े तों ी तक्रार ददली होती. सदर चौकशीमध्ये मत
ि क याींनी ॲस्पायर कींपनी व
ववस्तार कींपनी याींच्याक ू न घेतलेया किायची

कबाकी असयाने कींपनीच्या कमयचाऱयाींनी

त्याींना त्याींच्या घरी िाऊन किायच्या हप्त्याच्या परतर्े ीबाबत अपमानास्पद बोलयाने त्याींनी
त्याींचे रहाते घराचे पाृहमागे ववषारी औषस वपऊन ेत्महत्या केली. याबाबत स् ातनक
लोकरमातततनसीनी मागदी केयारमामादे पो.स््े .अको् ये े ग.ु र.क्र.२१२/१७ कलम ३०६ ३४

ता.दीं .वव. रमामादे गुन्हा दाखल करुन त्याींना अ्क करययात ेली. सवय ेरोपीींना अ्कपुवय
िामीन मींिूर करययात ेला ेहे .
(६) रमाश्न उद््ावत नाही.

सदर रमाकरद न्यायरमाववषृ ेहे .
___________

अिोला शहर व श्िल््यात गुन्हे गारीच्या प्रिरणाांमयेये मोठ्या प्रमाणात वा
(४९)

१२६२९६ (०३-०८-२०१८).

झाल्याबाबत

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ध :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरात िुगार, खुलेेम क्लब असे अवैस सींदे तसेच साखळी चोरीींचे रमामाद
वाढयाचे तनदशयनास येत ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, अकोला जि्यात सुद्धा वषयतरापासून अवैस सींदे, गुन्हे गारीचे रमामाद वाढयाचे
तनदशयनास येत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी करून गुन्हे गारीचे रमामाद वाढययास िबाबदार
असदा-या दोषी अधसका-याींवर कारवाई करययाबाबत तसेच कायदा व सुव्यवस् ा राखययासाृह
उपाययोिना करययाबाबत शासनाने कोदती काययवाही केली वा करययात येत ेहे ,
(४) नसयास ववलींबाची करदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अकोला जि्यात अवैस िुगार व
सोनसाखळी चोरी सींबींसाने केलेया काययवाहीची मादहती खालील रमामादे ेहे .

वव.स. ४९८ (41)
िालावधी
िुलै २०१७

अवैध िुगार दाखल गुन्हे

सोनसाखळी चोरी दाखल गुन्हे

६५३

१३

५१९

िुलै, २०१८

१४

रमातावीपदे कारवाई करुन अवैस िुगारास ेळा घालययाचा रमायत्न करययात ेला असयाने
अवैस िुगार सींबींसी गुन््यामध्ये वाढ झालेली ददसत ेहे .

अवैस सींद्याींना ेळा घालययासाृह रमातावीपदे छापे ्ाकून कारवाई करययात येत असन
ू

गुन््याींना रमाततबींस

करदेबाबत पो.स््े . रमातारी याींना गुन्हे पररषदे दरम्यान व वेळोवेळी सूचना

दे ययात येतात. सन २०१८ मध्ये अवैस सींदे चालवदारे याींचेवर िास्तीत िास्त केसेस करययात
ेलेया ेहे त व यावर रमाततबींस घालययात ेलेला ेहे .
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.

___________

नामशि येथे नवीन आधार िाडध िेंद्र सुरू िरण्याबाबत
(५०)

१२६३२९ (०४-०८-२०१८).

श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मयेय) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक ये े पाच दृकादी नवीन ेसार का य केंद्र सुरू करययाचे ेदे श उपजिहाधसकारी

रमाशासन जिहाधसकारी कायायलय नाशशक याींनी ददनाींक १९ िन
ू , २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ददलेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) असयास, उपजिहाधसकारी

याींनी

ेदे श दे ऊन

चौदा ददवसाींचा कालावसी

होऊनही

ेसार केंद्र सुरू करययात ेलेले नाही, हे ही खरे ेहे काय ,

(३) असयास, याबाबत चौकशी करून नवीन ेसार का य केंद्र सुरू करययाबाबत तसेच
उपजिहाधसकारी नाशशक याींच्या ेदे शाचे पालन न करदाऱया सींबींधसत अधसकारी /कमयचारी
याींच्यावर कारवाई करययाबाबत कोदती काययवाही करययात ेली वा येत ेहे ,
(४) नसयास, ववलींबाची कारदे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) रमाश्न उद््ावत नाही.
(४) रमाश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रदपूवय सवय रमाक्रक्रया महाराषर ववसानमीं ळ सधचवालयाच्या सींगदक यीं्देवर
मुद्रद: शासकीय मध्यवती मुद्रदालय, मुींबई.

