अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ठाणे आणण पालघर जिल्यातील रासायतनि िांपन्यामध्ये आग
लागणयाांच्या घटनाांमध्ये वाढ झाल्याबाबत
(१)

६११९९ (२२-०८-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.ववलास तरे (बोईसर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अममत घोडा
(पालघर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे आणण पालघर जिल्ह्यात अनेक रासायननक कींपन्या ठठकठठकाणी असन
ू त्यात
वारीं वार होणारे स्फो् आणण लागणाऱ्या आगीचे प्रमाण वाढत असल्हयाने माहे एप्रप्रल, २०१६
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच भिवींडी र्हर आणण पररसरात हिारो बेकायदा गोदामे असून त्यात लाखो ली्र
रसायनाचा व ज्वालाग्रही पदार्ाांचा साठा करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनामाफशत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार पढ
ु े ठाणे व पालघर जिल्हहा

रासायननक कींपन्या तसेच रासायननक साठ्याच्या गोदामापासून सदर जिल्हहे सुरक्षित राहावे
म्हणन
ू र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही,
(२) हे खरे नाही,
(३) प्रश्न उद्भवत नाही,
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
तर्ाप्रप, भिवींडी ग्ातील ग्रामीण िागामध्ये ५४ गोदामाींकररता रासायननक पदार्ाांचा
साठा करणे कररता ग्रामीण िागामध्ये ग्रामपींचायतीकडून ना हरकत दाखला ठदला िातो.
तसेच

पींचायत

सभमती,

भिवींडी

याींच्याकडून

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

बाींधण्यात

आलेल्हया
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गोदामाींमध्ये ज्वलनर्ील व धोकादायक पदार्ाांचा साठा ठे वल्हयास यामुळे आग लागून
जिप्रवतहानी व प्रवत्तहानी होवू र्कते याकररता दिता घेण्याबाबत सूचना दे ण्यात आलेल्हया
आहे त.

तसेच प्रादे भर्क अधधकारी, महाराषर प्रदष
ु ण कल्हयाण मींडळ कायाशलय,कल्हयाण,जि.ठाणे

कायाशलयामाफशत गोदाम/वेअर हाऊसची पाहणी करण्यात येवन
ू

पाहणी दरम्यान प्रवना परवाना

आढळून आलेल्हया रासायननक गोदामधारकाींना/ उद्योिकाींना ताककद सुचना दे ण्यात आलेल्हया
आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
खेड-मशवापूर टोल नाक्यावरील (ता.जि.पुणे) िमवचा-याांच्या मनमानी िारभाराबाबत
(२)

८१५५० (२१-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) खेड-भर्वापूर ्ोल नाक्यावर (ता.जि.पुणे) येर्ील स्र्ाननक पोलीसाींच्या मदतीने सुरु
असलेल्हया कमशचा-याींच्या मनमानी कारिारावर ननयींत्रण ठे वण्याकररता रठहवार्ाींना असलेल्हया
सवलतीबाबत ननयम असलेला फलक आणण कागदपत्राींची माठहती ठळक अिरात लावण्याची
मागणी निीकच्या गावाींसह कात्रि पररसरातील नागररकाींनी केली असल्हयाचे ठदनाींक २३
िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ्ोलनाक्यावरील कमशचारी अवाशच्च िाषा वापरुन वाहनचालकाींना वाई्
वागणक
दे वन
ू
ू मनमानी कारिार कररत असल्हयाची तक्रार करुनही स्र्ाननक पोलीस याकडे
दल
श करीत असल्हयाचेही ननदर्शनास आले आहे ,
ु ि

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास,

प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-११-२०१८) :
(१) व (२) हे खरे नाही.
मनमानी कारिारावर ननयींत्रण ठे वण्याकररता रठहवार्ाींना असलेल्हया सवलतीबाबत ननयम
असलेला फलक आणण कागदपत्राींची माठहती ठळक अिरात लावण्याची मागणी करणारा अिश
निीकच्या गावाींसह कात्रि पररसरातील नागररकाींनी केली असल्हयाबाबत रािगड पोलीस
स््े र्न, पुणे ग्रामीण येर्े अर्वा पोलीस आयुक्त पुणे र्हर कायशिेत्रातील िारती प्रवद्यापीठ
पोलीस स््े र्नकडे दाखल नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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राज्यात आधार िेंद्रे सुरु िरणयाबाबत
(३)

८९६७४ (०४-०९-२०१७).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.रुपेश म्हात्रे

(मभवांडी पव
ू )व , श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवश र्ासकीय योिनाींसाठी राज्य र्ासनामाफशत आधार हे सक्तीचे करण्यात
येऊनही

काही ताींत्रत्रक कारणे दे ऊन माहे एप्रप्रल, २०१७ पासून

आधार केंद्रे बींद करण्यात

आल्हयाने ठाणे जिल्ह्यातील सम
वींधचत
ु ारे साडेसात लाख नागररक आधार नोंदणीपासन
ू
राठहल्हयाचे जिल्हहाधधकारी,ठाणे याींनी माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

ठदलेल्हया

माठहतीनुसार ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पुणे जिल्ह्यात आधार नोंदणीचे चार कींपन्याींना ठदलेले काम र्ासनाने काढून
घेतल्हयामुळे सध्या आधार नोंदीचे काम पूणप
श णे बींद पडले असल्हयाचे माहे िन
ू २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अर्ा प्रकारे ताींत्रत्रक कारणे दे ऊन आधार केंद्रे बींद केल्हयामुळे राज्यातील र्ालेय
प्रवद्यार्थयाांपासून वयोवध्
ृ द नागररकाींना मोठ्या समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व तद्नस
ु ार राज्यातील आधार केंद्रे

सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची सद्यजस्र्ती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) : (१)होय, हे खरे आहे .माहे मे-िन
ू २०१७ च्या सम
ु ारास
ठाणे जिल्ह्यात, आधार एनरोलमें् ऐिन्सी म्हणून काम करणा-या सींस्र्ेकडून आधार
नोंदणीचे काम काढून घेण्यात येऊन ते महाऑनलाईन या र्ासनाच्या अख्यारीतील सींस्र्ेला

दे ण्याचा ननणशय घेण्यात आल्हयाने आधार नोंदणीच्या कामाच्या हस्तातरणाींचा कालावधीत
(migration period) आधार नोंदणीचे काम बींद होते.
(२) हे खरे नाही.

पुणे जिल्ह्यात आधार नोंदणीचे काम माहे िून, २०१७ मध्ये सुरु होते.

(३) हे खरे नाही.केंद्र चालकाकडे online प्रवनींती अिश केल्हयास आधार केंद्र चालक िेषठ
नागररकाींच्या ननवासस्र्ानी िाऊन आधार काडश काढण्यात येते
काडश काढण्यासाठी

भर्बीराींचे आयोिन करण्यात येते.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

तसेच प्रवद्यार्थयाांनसाठी आधार
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(४)

पुणे शहर पोलीस वाहति
ू मुख्यालयािररता नवीन प्रशासिीय इमारत बाांधणयाबाबत
९१७१६ (०४-०९-२०१७).

श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े र्हरातील वाढत्या लोकसींख्या

सन्माननीय मुख्यमांत्री

व वाढत्या वाहन सींख्याच्या

अनष
ु ींगाने

वाहतक
ू

ननयोिन व व्यवस्र्ापन करण्यासाठी पुण्यातील औींध येर्े पुणे र्हर पोलीस वाहतूक
मुख्यालयाकररता नवीन प्रर्ासकीय इमारतीसाठी सुमारे

७ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव तत्कालीन

पोलीस आयुक्ताींच्या वतीने सादर करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्ताव मान्य होण्यासाठी अपर पोलीस महासींचालक (नन व स ) व
भर्वािीनगर प्रव.स.स. याींच्यावतीने माहे माचश २०१५ पासन
लेखी पत्राद्वारे पाठपुरावा
ू

करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर पुणे र्हर पोलीस वाहतूक मख्
ु यालयाकरीता नवीन प्रर्ासकीय इमारत
बाींधण्यासाठी

प्रर्ासकीय मान्यता व ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत

कायशवाही केली वा करण्यात येत

र्ासनाने कोणती

आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :
(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) पुणे र्हर वाहतक
मख्
ू
ु यालयाकररता नवीन प्रर्ासकीय इमारत बाींधणेबाबतचा प्रकल्हप

महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाशण व कल्हयाण महामींडळामाफशत हाती घेण्यात आला आहे. सदर
प्रकल्हप ननयोिन स्तरावर असून आराखडा नकार्े बनप्रवण्याचे काम सुरु आहे. या प्रकल्हपाच्या
ननयोिनासाठी मे.सम्यक सी २ इन्रा, पुणे याींची प्रकल्हप व्यवस्र्ापन सल्हलागार म्हणून
नेमणक
ू केलेली आहे.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
रामटे ि, पारमशवनी, मोहोदा, (ता.जि. नागपरू ) येथील सन १९७५ च्या आणीबाणीतील
(५)

मीसाबांदीना व सत्याग्रही याांना सानुग्रह अनुदान ममळणयाबाबत

९२०३७ (०४-०९-२०१७).

श्री.डड मल्लीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राम्े क, पारभर्वनी, मोहोदा, (ता.जि. नागपूर) येर्ील सन १९७५ च्या आणीबाणीतील
मीसाबींदीना व सत्याग्रही याींना सानुग्रह अनुदान भमळण्याबाबतचे ननवेदन मीसाबींदी व
सत्याग्रही याींनी मा. मख्
ु यमींत्री, याींना ठदनाींक २७ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ठदले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) : (१) असे ननवेदन प्राप्त झाले नाही.
(२) सन १९७५ ते १९७७ मधील आणणबाणीच्या कालावधीत लोकर्ाहीकररता लढा दे णा-या ज्या
व्यक्तीींना बींदीवास सोसावा लागला अर्ा व्यक्तीींचा सन्मान/ यर्ोधचत गौरव करण्यासींबींधी ठद.
०३ िल
ु ,ै २०१८ च्या र्ासन ननणशय क्रमाींक ननवव
ृ े-१०१५/प्र.क्र. २६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१
नुसार धोरण ठरप्रवण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही

___________
वाशी (नवी मुांबई) येथून अपहरण झालेल्या तरुणाचा मत
ृ दे ह आांध्रप्रदे शात सापडल्याबाबत
(६)

९४९४४ (१३-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) वार्ी (नवी मुींबई) येर्ून अपहरण झालेल्हया श्री. र्ीलवींत सोनक्ले या २६ वषीय तरुणाचा

मत
ृ दे ह आींध्रप्रदे र् येर्ील प्रवियवाडा येर्े आढळला असल्हयाचे ठदनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोिी
वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अपहरण झाल्हयाच्या दस
ु ऱ्याच ठदवर्ी र्ीलवींत याने भमत्राच्या मोबाईलवर
अपहरण झाल्हयाबाबतचा सींदेर् पाठवला होता , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्हयास, अपहरण कोणी

व कर्ासाठी केले

याबाबत चौकर्ीत काय आढळून आले व

तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा

येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :
(१), (२), (३) व (४)
श्री. र्ीलवींत

सोनक्ले याच्या मोबाईलवरून त्यास ककडनॅप केले अर्ा आर्याच्या

आलेल्हया मेसेिवरून त्यास अज्ञात व्यक्तीने पळवून नेले असावे असा सींर्यावरून कफयाशदीने
अज्ञात इसमाप्रवरूद्ध केलेल्हया तक्रारीनुसार वार्ी पोलीस ठाणे येर्े गु.र.नीं. ३०३/१७ िादीं प्रव
कलम ३६३, ३८५ अन्वये ठद. ९.८.२०१७ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला.
सदर प्रकरणी र्ीलवींत सोनक्ले याींच्या मत्ृ यू सींदिाशत िवानीपूरम

पोलीस ठाणे येर्े

अकस्मात मत्ृ यू रजि नीं. ४६४/२०१७ सी.आर.पी.सी. १७४ अन्वये दाखल केला असून सदर

मत्ृ यूच्या अनुषींगाने वैद्यकीय अधधकारी याींनी मत्ृ यूचे कारण Asphyxia as a result of
antemortem drowning असे ठदले आहे . तसेच श्री. र्ीलवींत सोन्कले याींना मायग्रेनचा

आिार होता त्यासाठी त्याींचेवर डॉक््राींचे उपचार चालू होते. उपचारात त्याींना नैराश्याबाबत
औषधे ठदली िात होती ही बाब तपासात समोर आली आहे. यावरून मयत र्ीलवींत सोन्कले

याींनी स्वत: कृषणा नदीच्या पाण्यात उडी मारून आत्महत्या केली असावी असे तपासात
ननदर्शनास आले आहे .
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सदर प्रकरणी क

फायनल मा. न्यायालयात सादर केला आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िळगाांव महानगरपामलिा ववमानतळ वविास योिनेत झालेला अपहार
(७)

१०१५७८

(०६-०१-२०१८).

श्री.एिनाथराव

खडसे

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय

(१) िळगाींव महानगरपाभलका प्रवमानतळ प्रवकास योिनेत झालेल्हया अपहारासींदिाशत िळगाींव
र्हर पोलीस स््े र्नला ठदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१२ रोिी वा त्यासम
ु ारास गन्
ु हा दाखल
करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गुन््याचे स्वरुप काय आहे,

(३) असल्हयास, सदर अननयभमततेसींदिाशत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले आहे व सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) :
(१) होय, हे खरे आहे .
(२) िळगाींव नगर पाभलकेच्या माध्यमातून महाराषर र्ासनाचे परवानगीने प्रवमानतळ प्रवकास
योिना राबप्रवण्यात आली आहे . सदर योिना राबप्रवण्यात येऊन सदर योिनेमध्ये झालेल्हया
अपहारासींदिाशत िळगाींव पोलीस स््े र्न िाग ५ येर्े

गु.र.नीं.११०/२०१२ िादीं प्रव ४०३, ४०६,

४०९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ सह ला.ल.ु प्र.का.क.१३(१)(क), १३ (१)(ड), १३ (२)
प्रमाणे ठदनाींक २९.१०.२०१२ रोिी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .

(३) व (४) सदर योिनेत झालेल्हया अपहाराबाबातच्या चौकर्ीमध्ये नगरपाभलका, िळगाींव याींचे
ननयमबा्य मोत्रबलायझेर्न ॲडव्हान्स व म्े रीयल ॲडव्हान्स असें एकूण रुपये ३,१८,१५,७९७/रुपयाींचे नक
ु सान झाल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे. सदर गुन््यात झालेल्हया अपहारासींबींधी

व्यवहाराबाबत सनठद लेखापाल (C.A.) याींचेकडून पडताळणी करुन त्याींचे अभिप्रायासाठी
प्रकरण सादर केले आहे . सदर गुन््याबाबत पोलीस तपास सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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दे गलूर व बबलोली या तालुक्यातील (जि.नाांदेड) पोलीस उपववभागीय अधधिारी िायावलये,
पोमलस ठाणे इमारती व पोमलस िमवचा-याांची तनवासस्थाने बाांधणयाबाबत

(८)

१०२९४२ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील दे गलरू व त्रबलोली या तालक्
ु यातील पोभलस उपप्रविागीय अधधकारी
कायाशलये,

पोभलस

ठाणे

इमारती

व

पोभलस

कमशचा-याींची

ननवासस्र्ाने

बाींधण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींच्या मागणीवरून र्ासनाने ठदनाींक ६ एप्रप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
पत्रान्वये तातडीने कायशवाही करण्याच्या सूचना ठदल्हया असता

गह
ृ प्रविागाच्या पोल -७ च्या

कि अधधका-याींनी िाणीवपूवक
श सदर फाईल व पत्रे गहाळ केल्हयाची घ्ना माहे नोव्हें बर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे स्वरूप काय आहे व
तद्नुसार उक्त प्रकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही. दे गलूर उपप्रविागीय अधधकारी कायाशलय

व पोलीस ठाणे दे गलूर व पोलीस ठाणे मरखेल येर्ील प्रर्ासकीय इमारत, ननवासस्र्ान
बाींधकामास मींिूरी व ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबतचे लोकप्रनतननधीींचे पत्र पोलीस
महासींचालक कायाशलयास पाठप्रवण्यात आले आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िेएनपीटी बांदराच्या समुद्र चॅनेलची वाढववणयािररता समुद्रात घडववणयात आलेल्या स्फोटाबाबत
(९)

१०४७६४ (१७-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) िेएनपी्ी बींदराच्या समद्र
ु चॅनेलची खोली वाढप्रवणे आणण चौर्थया बींदराच्या उिारणीसाठी
ऐनतहाभसक एभलफीं्ा बे्ावरील ककना-यालगत समुद्रात स्फो् घडप्रवण्यात येत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत घारापुरी ग्रामपींचायतीला प्रवश्वासात घेतले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या स्फो्ामळ
ु े एभलफीं्ावरील लेण्याींनाही धोका ननमाशण झाला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१८) :(१), (२) व (३) िवाहरलाल नेहरु बींदर प्रवश्वस्त हे मोठे
बींदर असून ते केंद्र र्ासनाच्या भमननस्री ऑफ भर्पीींग याींच्या अखत्यारीत येते. िेएनपी्ीने

ठदलेल्हया माठहतीनस
ु ार बींदराच्या प्रकल्हपाबाबतची आवश्यक ती माठहती ग्रामपींचायत, घारापरु ी व
तेर्ील

गावकऱ्याींना

दे ण्यात

आली

आहे.

तसेच,

िेएनपी्ी

बींदराच्या

चॅनल
े ची

खोली

वाढप्रवण्याच्या कामासाठी तक्रार नसल्हयाबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र ग्रामपींचायत, घारापुरी

याींच्याकडून घेण्यात आले आहे . समुद्रातील स्फो्ाचे काम हे सीडब्ल्हयूपीआरएसचे तज्ञ तसेच,
मे.्ीसीई आणण िेएनपी्ीच्या अभियाींत्रत्रकी ्ीमच्या ननयींत्रण व दे खरे खीखाली करण्यात येणार

असल्हयाने याबाबत एभलफीं्ा बे् तसेच लेण्याींना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान अर्वा धोका
ननमाशण होणार नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मु.पो.िांु भवडे, (ता.रािापूर,जि.रत्नाधगरी) येथे ररफायनरी ववरोधात सरु
ु असलेल्या
बैठिीत प्रिल्प समथवि व ववरोधिाांमध्ये झालेली मारामारी

(१०)

१०४९५७ (०७-०४-२०१८).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मु.पो.कींु िवडे, (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येर्े ररफायनरी प्रवरोधात सुरु असलेल्हया बैठकीत

प्रकल्हप समर्शक व प्रवरोधकाींमध्ये मारामारी घडली असता, ररफायनरी प्रकल्हप प्रवरोधी सींघषश
सींघ्नेचे नेते श्री. अर्ोक वालम याींना दवाखान्यातून सलाइन लावलेल्हया जस्र्तीत पोलीसाींनी
अ्क करुन, रुग्णवाठहकेतून रुग्णालयात न नेता पोलीस गाडीतन
ू न्यायालयात नेल्हयाची बाब
ठदनाींक १६ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ररफायनरी प्रकल्हप प्रवरोधी सींघषश सींघ्नेचे कायशकते व नेते याींना निलवादी
समिन
तर्ा प्रकारची वागणक
सींघषश सींघ्नेच्या कायशकत्याांना पोलीस दे त असल्हयाची
ू
ू
सवशसाधारण कारणे काय आहे त ,

(३) असल्हयास, कींु िवडे येर्े प्रकल्हप समर्शक व प्रवरोधकाींमध्ये झालेल्हया मारहाणी प्रकरणी

प्रकल्हप समर्शक व प्रवरोधक याींच्यापैकी ककती व्यक्तीींवर पोलीसाींनी गुन्हे दाखल केले व ककती
व्यक्तीींना अ्क केली, यापैकी समर्शक ककती व प्रवरोधक ककती,

(४) असल्हयास, सदर प्रकरणाचा तपास पूणश झाला आहे काय, असल्हयास तपासाचे ननषकषश काय
आहे त व तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) :
(१)

हे खरे नाही. ठदनाींक १४ िानेवारी, २०१८ रोिी मु.पो.कींु िवडे (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी)

येर्े ररफायनरी प्रवरोधात सुरु असलेल्हया बैठकीत प्रकल्हप समर्शक व प्रवरोधकाींमध्ये मारामारी
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झालेल्हया

घ्नेच्या

अनुषींगाने

ना्े

पोलीस

ठाणे

गु.र.नीं.

०६/२०१८

िादीं प्रव

कलम

१४३,१४७,१४९,३२३,५०४, ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््यामध्ये
श्री.अर्ोक वालम याींना अ्क केल्हयानींतर

त्याींची तब्येत अचानक त्रबघडल्हयाचे साींधगतल्हयाने

पोलीसाींनी त्याींना प्रर्म ग्रामीण रुग्णालय, लाींिा, छो्ूिाई दे साई रुग्णालय, लाींिा, परकार
हॉजस्प्ल, रत्नाधगरी येर्े उपचारार्श नेले. तेर्ील वैद्यककय अधधकारी याींनी श्री.वालम हे

पुणप
श णे तींदरु
ु स्त असल्हयाचे प्रमाणपत्र ठदल्हयाने त्याींना रुग्णवाठहका ठदलेली नव्हती तसेच ते

तींदरु
ु स्त असल्हयाने सलाईन लावण्यात आले नव्हते व त्याींना पोलीस व्हॅनमधून सुरक्षितररत्या

हुिरू को्ाशत दाखल केले. सदर गन्
ु ्यामध्ये एकूण ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(२) श्री.वालम याींना कोणीही वाई् वागणूक ठदली नाही. उल् त्याींना कोणत्याही िारतीय

नागररकाींना अ्क केल्हयानींतर दे य असलेल्हया सन्मानाने वागवून कायदे र्ीर प्रकक्रया तींतोतींत
पार पाडली आहे .
(३) व (४)

कींु िवडे येर्े प्रकल्हप समर्शक व प्रवरोधकाींमध्ये झालेल्हया मारहाणी प्रकरणी ना्े

पोलीस ठाणे ग.ु र.नीं. ०७/२०१८ िादीं प्रव कलम ३२४,३२३, ५०४,५०६,३४ मध्ये ३ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे . तसेच जिल्हहाधधकारी रत्नाधगरी याींनी म.ु पो.का.क. ३७(३)(१) प्रमाणे िारी

केलेल्हया आदे र्ाचे आरोपी याींनी उल्हलींघन केल्हयाने ना्े पोलीस ठाणे गुरनीं ०८/२०१८ नुसार
गुन्हा दाखल केला असून सदर गन्
ु ्यामध्ये १७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सदरहू
दोन्ही प्रकरणाींमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असन
ू सदर गन्
ु हे न्यायप्रप्रवषठ आहे त.
(५)

प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
डीएसिे उद्योग समह
ु ाने िेलेल्या फसवणि
ू ी सांदभावत िोल्हापरू येथे दाखल झालेले
गुन्हे पुणे किां वा मुांबई आधथवि गुन्हे ववभागािडे वगव िरणेबाबत

(११)

१०५६८४

(०७-०४-२०१८).

श्री.रािेश

क्षीरसागर

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(िोल्हापूर

उत्तर) : सन्माननीय

(१) पुणे येर्ील डीएसके समूहाचे सींचालक श्री.दीपक सखाराम कुलकणी, श्रीमती हे मत
ीं ी दीपक
कुलकणी व श्री.भर्रीष दीपक कुलकणी याींच्याप्रवरोधात गुींतवणूक धारकाींनी महाराषरातील

प्रवप्रवध पोलीस ठाण्यासह कोल्हहापरू येर्े फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले आहे त, हे खरे आहे त
काय,

(२) असल्हयास,

सदर गुन््याचे स्वरूप व व्याप्ती मोठी असल्हयाने कोल्हहापूर वगळता इतर

सवश ठठकाणच्या गुन््याचा तपास आधर्शक गुन्हे प्रविाग, मुींबई व आधर्शक गुन्हे प्रविाग, पुणे
याींच्याकडे वगश करण्यात आला

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कोल्हहापूर येर्े दाखल झालेले गुन्हे पुणे ककीं वा मुींबई आधर्शक गुन्हे प्रविागाकडे
वगश करणेबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
पण
ु े येर्ील डडएसके समह
ू ाचे सींचालक याींचे प्रवरुध्द मींब
ु ई, पण
ु े, कोल्हहापरू व साींगली येर्े

गुन्हे दाखल आहे त.
(२) हे खरे नाही.

आधर्शक गुन्हे र्ाखा, पुणे र्हर याींचेकडे इतर कोणत्याही ठठकाणचे गुन्हे वगश करण्यात

आलेले नाहीत.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

कोल्हहापूर येर्े दाखल गुन््याचा तपास आधर्शक गुन्हे र्ाखा, कोल्हहापूर याींच्याकडून

लवकरात लवकर पुणश करण्याबाबत आधर्शक गुन्हे र्ाखा, कोल्हहापूर याींना सूचना दे ण्यात
आल्हया आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
रायगड जिल््यातील सामाजिि व राििीय िायवित्याां ववरोधात दाखल िेलेले व
सध्या प्रलांबबत असलेले खटले मागे घेणयाबाबत
(१२)

१०६४८९ (०७-०४-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांददवली

पूव)व ,

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

(ददहसर),

श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पेण तालुक्यातील तसेच रोहा तालुक्यातील नागोठाणे येर्ील
प्रवप्रवध सामाजिक व रािकीय आींदोलकाींवरील दाखल केलेले व सध्या प्रलींत्रबत असलेले ख्ले
काढून ्ाकण्याची मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान

मा. अनतररक्त मुख्य सधचव, गॄह प्रविाग, मींत्रालय मुींबइश याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे

केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सनदर्ीर मागाशने बेमुदत आींदोलन, उपोषण करणा-या आींदोलनातील सामाजिक
व रािकीय कायशकत्याांवर पोलीसाींनी मींब
ु इश पोलीस अधधननयमाच्या तरतद
ु ीखाली गन्
ु हे दाखल
केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर आींदोलनात जिवीत हानी व मालमत्तेचे नुकसान झाले नसतानाही
आींदोलकाींप्रवरोध ख्ले प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करून

सामाजिक

व

रािकीय

कायशकत्याांप्रवरोधात दाखल केलेले व सध्या प्रलींत्रबत असलेले ख्ले मागे घेण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
पनवेल तालक्
ु यात, अनक्र
ु मे खारघर पोलीस ठाणे येर्े ग.ु र.क्र. ७१/२०१० व तळोिा

पोलीस ठाणे येर्े गु.र.क्र. १९६/२००८ गुन्हे दाखल आहे त.
आहे .

रोहा तालुक्यात नागोठणे पोलीस ठाणे येर्े गु.र.क्र. ७५/२०१३ अन्वये गुन्हा दाखल
पेण तालक्
ु यात वडखळ पोलीस ठाणे येर्े अनक्र
ु मे ग.ु र.क्र. २३/२०१४ व ग.ु र.क्र.

४/२०१६ अन्वये गुन्हे दाखल आहेत.

(३) तळोिा पोलीस ठाणे येर्ील गु.र.क्र. १९६/२००८ व वडखळ पोलीस ठाणे येर्ील गु.र.नीं.
२३/२०१४ गुन्हयात मालमत्तेचे नक
ु सान झालेले आहे .

(४) पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई याींच्या अध्यितेखालील रािकीय व सामाजिक आींदोलनातील
ख्ले मागे घेणे बाबतच्या सभमतीच्या बैठकीत, खारघर पोलीस ठाणे येर्ील ग.ु र.क्र. ७१/२०१०

हा ख्ला मागे घेण्याबाबत ननणशय घेण्यात येऊन आवश्यक ती पुढील कायशवाही करणेबाबत
सरकारी अभियोक्ता याींना कळप्रवण्यात आले आहे.

गह
ृ प्रविाग, र्ासन ननणशय क्र. पीआरओ-०५१६/ प्र.क्र.१०६/प्रवर्ा-२, ठद. ३०.८.२०१६

अन्वये फौिदारी प्रकक्रया सींठहता, १९७३ चे कलम ३२१ नस
ु ार रािकीय व सामाजिक
आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्याबाबत मा.अध्यि, मींत्रत्रमींडळ उपसभमती

तर्ा मींत्री (प्रवत्त,

ननयोिन व वने) याींच्या अध्यितेखाली गठीत करण्यात आलेल्हया सभमतीने, वडखळ पोलीस
ठाणे येर्ील गु.र.क्र. २३/२०१४ व ४/२०१६ हे ख्ले मागे घेण्याबाबत को्ाशची अनुमती मागावी

असा ननणशय घेतला आहे. त्यानुसार गु.र.क्र. २३/२०१४ हा ख्ला मा.न्यायालयाने ठद.
३/५/२०१८ रोिी मागे घेतला आहे .

उवशररत ख्ल्हयाींबाबत, पोलीस आयुक्त, नवी मुींबई व जिल्हहादीं डाधधकारी, रायगड व

पोलीस अधधिक, रायगड याींच्याकडून माठहती मागप्रवण्यात आली असून माठहती प्राप्त होताच
त्यावर प्रवधध व न्याय प्रविागाचे अभिप्राय घेऊन पुढील कायशवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
ठाणे खांडणी ववरोधी पथिाने अमरावतीचे पोलीस उप अधधक्षि श्री.प्रववण पाटील याांचे खांडणी
मागणाऱ्या श्री.सतीश माांगले याांच्याशी सांबांध असल्याबाबत
(१३)

१०६४९४ (०७-०४-२०१८).

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :
सन्माननीय
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

प्रव.स. ५०२ (12)
(१) ठाणे खींडणी प्रवरोधी पर्काने अमरावतीचे पोलीस उप अधधिक (डीवायएसपी) श्री.प्रप्रवण
पा्ील याींचे श्री.राधेश्याम मोपलवार याींच्याकडे रुपये १० को्ीची खींडणी मागणाऱ्या श्री.सतीर्
माींगले याींच्यार्ी सींबींध असल्हयाचे उघडकीस आल्हयानींतर श्री.प्रप्रवण पा्ील याींची कसून चौकर्ी
केल्हयाची बाब ठदनाींक १२ डडसेंबर २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, डोंत्रबवली येर्ील पलावा भस्ी येर्े राहणाऱ्या श्री.सतीर् माींगले याींच्या घराची
ठदनाींक ३१ ऑक््ोबर रोिी पडताळणी केली असता, अमरावती ग्रामीण चे पोलीस उपधधिक
श्री.प्रप्रवण पा्ील याींच्यार्ी श्री.सतीर् माींगले सतत सींपकाशत होता असे आढळून आल्हयामळ
ु े
खींडणी प्रवरोधी पर्काने श्री.प्रप्रवण पा्ील याींच्या घेतलेल्हया िाबिबाबात कोणत्या बाबी
उघडकीस आल्हया आहे त,
(३) असल्हयास, तद्नुसार दोषी असणाऱ्या व्यक्तीींप्रवरुध्द कोणती

कारवाई करण्यात आली वा

येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१८) : (१) व (२)

श्री. सतीर् माींगले याींच्या घराची झडती

घेतली असता त्याींच्या मोबाईलचे सीडीआर प्राप्त करण्यात आले असून त्यामध्ये श्री. प्रवीण
पा्ील हे आरोपी माींगले याींच्या सींपकाशत असल्हयाचे ठदसन
ू आले.

त्या अनष
ु ींगाने गुन्ह्याचे

तपासात ठद. ७.१२.२०१७ रोिी प्रप्रवण सुरेर् पा्ील याींच्याकडे तपास करण्यात आला असता
श्री. राधेश्याम मोपलवार हे त्याींचे पररचयाचे असून श्री. मोपलवार व त्याींची पत्नी सौ. मननषा

मोपलवार याींचेत कौ्ुींत्रबक वाद चालू होते. तेव्हा श्री. मोपलवार याींनी प्रायव्हे ् डड्े क््ीवबाबत
प्रप्रवण पा्ील याींच्याकडे प्रवचारणा केली होती.

त्यानुसार त्याींनी सतीष माींगले हे प्रायव्हे ्

डड्े क््ीव चे काम करत असल्हयाचे साींगन
ू ओळख करुन ठदली होती व माींगले याींचा मोबाईल
नींबर श्री. मोपलवार याींना ठदला होता. त्यानींतर माींगले याींनी मोपलवार याींच्या घ्स्फो्
प्रकरणी मध्यस्ती केली असल्हयाचे साींधगतले.

श्री. माींगले व त्याींची पत्नी सौ. श्रध्दा माींगले व

इतर सार्ीदाराींनी श्री. मोपलवार याींच्याकडे भ्रष्ाचाराबाबत खो्ी ध्वनीकफत प्रसारमाध्यमाींना

दे वन
ू त्याींची बदनामी करुन त्याींचेकडे ७ को्ी रुपयाींची मागणी करु लागले व त्यानींतर १
को्ी रुपये खींडणीची रक्कम जस्वकारताींना सतीष माींगले यास पोलीसाींनी अ्क केले.
सदर गुन्ह्यात श्री. प्रप्रवण पा्ील याींचा सहिाग असल्हयाचे आढळून आलेले नाही
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

त्यामुळे
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मुांबई शहरात आधारिाडव िाढणयासाठी पुरेशी िेंद्र नसल्याबाबत
(१४)

१०७३६९ (१७-०४-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर

(चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तममल
सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर),

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल
िुल (दौंड) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई र्हरात आधारकाडश काढण्यासाठी पुरेर्ी केंद्र नसल्हयाने आधार केंद्रासमोर नागररकाींना
दोन-दोन ठदवस पुन्हा राींगा लावाव्या लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मुींबईतील प्रवलेपाले, अींधेरी, साींताक्रूझ इत्यादी िागात सद्यजस्र्तीत आधार काडशची
नोंदणी करणारे एकही केंद्र नसल्हयामळ
ु े ज्याींची नोंदणी बाकी आहे , त्याींना अनेक अडचणीींना
सामोरे िावे लागत असल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ज्या ठठकाणी केंद्र आहे तेर्े केवळ ठदवसिरात वीसच नोंदणी होत असल्हयामळ
ु े
पहा्े पाच वािल्हयापासून केंद्राबाहेर राींगा लागत असल्हयाचे समिते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

यआ
ु यडी

वेबसाई्वर

ठदल्हया

गेलेल्हया

याद्याींमधील

केंद्रही

कायशजन्वत

नसल्हयामळ
ु े सदर पररसरातील लोकाींना, िेषठ नागररकाींना व अपींगाना खूप त्रास सहन करावा
लागत असल्हयाचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, सदर पररसरातील लोकाींना पुरेसे व कायमस्वरूपी आधार नोंदणी केंद्र

उपलब्ध

करून दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) : (१)हे खरे नाही. मुींबई र्हरात एकूण २५

व मुींबई

उपनगरात २५८ आधार सींच उपलब्ध आहे त. तसेच मुींबई महानगरपाभलका र्हर वाडश
कायाशलयाींत ९ व मुींबई महानगरपाभलकेच्या उपनगरातील वाडश मध्ये १३ आधार सींच उपलब्ध
आहे त. त्याव्यनतररक्त बँक व पोस्् ऑकफसमध्ये एकुण १७८ आधार सींच कायाशजन्वत आहे त.

(२)हे खरे नाही. मुींबई उपनगरातील प्रवलेपाले िागात १, अींधेरी िागात ३ व साींताक्रूझ िागात
१ आधार नोंदणी केंद्र कायाशजन्वत आहे त.
(३) हे खरे नाही. मुींबई उपनगर मधील
आधार नोंदणी होत आहे .

आधार नोंदणी केंद्रामध्ये ठदवसाला २० पेिा िास्त

(४) हे खरे नाही. केंद्र चालकाकडे online

प्रवनींती अिश केल्हयास आधार केंद्र चालक िेषठ

नागररक तसेच अपींग व्यक्तीच्या ननवासस्र्ानी िाऊन आधार काडश काढण्याचे काम करण्यात
येते.
(५) जिल्हहाधधकारी कायाशलय मुींबई उपनगर माफशत कायाशलयाच्या पररसरात जिल्हहा मध्यवती

आधार नोंदणी केंद्र सरु
ु करण्यात आली असन
ु केंद्रामध्ये १५ ते २० आधार नोंदणी सींच
कायाशजन्वत आहे त.

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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भाांडुप (पजश्चम) येथील श्रेणणि प्रसूतीगह
ृ ात मदहलेचा झालेला मत्ृ यु
(१५)

१०७९७८ (२०-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाींडुप (पजश्चम) येर्ील श्रेणणक प्रसत
ू ीगह
ृ ात ठदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी प्रसुतीसाठी

दाखल झालेली गिशवती मठहला सौ. दीपा मौयश (वय ३५) हीस अनतज्वर असताींनाही
प्रसत
ु ीगह
ु ीनींतर मठहलेची प्रकृती गींिीर
ृ ातील डॉक््राींनी योग्य ते उपचार न केल्हयाने प्रसत

झाल्हयामुळे प्रसुतीगह
ृ ाच्या डॉक््र श्रीमती ममता िाधगयासी याींनी ठदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७

रोिी सदर मठहलेस मुलुींडच्या फोठ्श स रुग्णालयात दाखल केल्हयानींतर उक्त प्रसुत मठहलेचा
मत्ृ यु झाला व नतच्या दहा ठदवसाच्या बाळाला डेंग्युची लागण झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रसुत मठहलेवर श्रेणणक प्रसूतीगह
ृ ात योग्य ते औषधोपचार न केल्हयाने व
रक्त चाचणी न झाल्हयाने नतचा मत्ृ यु व नतच्या नविात भर्र्ुला झालेला डेंग्यु याबाबत नतच्या
नातेवाईकाींना िाींडुप पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून श्रेणणक प्रसत
ु ीगह
ृ डॉक््राींप्रवरुध्द गुन्हा
दाखल करण्यास नकार दे ण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,

श्रेणणक प्रसूतीगहृ ाच्या हलगिीपणामुळे डॉक््राींबाबत तक्रार नोंदवून नकार

दे णाऱ्या िाींडुप पोभलस ठाण्याच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींप्रवरुध्द व प्रसत
ू ीगह
ृ ाच्या डॉक््राींप्रवरुध्द
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१) गिशवती मठहला ठहला नतचा पती ठदनाींक १५.१०.२०१७
रोिी श्रेणणक रुग्णालय येर्े उपचाराकरीता घेवन
ू गेले होते. त्यानींतर ठदनाींक १६.१०.२०१७ रोिी
सदर मठहला प्रसूत होवून नतला मुलगा झाला. परीं त,ु नतच्या प्रसत
ु ीनींतर नतला रक्तस्त्रावाचा

त्रास सुरु झाल्हयाने पुढील उपचाराकरीता फो्ीस रुग्णालय िाींडूप येर्े व नतच्या बाळास मुलुींड
येर्ील पींचर्ीर रुग्णालय येर्े दाखल करण्यात आले होते. प्रसुत मठहला व नतच्या बाळास

डेंग्यु असल्हयाबाबत फो्ीस रुग्णालय येर्े ननदर्शनास आले. त्यानींतर उपचारादरम्यान ठदनाींक

२५.१०.२०१७ रोिी प्रसुत मठहलेचा मत्ृ यू झाला.याबाबत फौिदारी प्रकक्रया सींठहता कलम १७४
अन्वये अकस्मात मत्ृ यू दाखल करण्यात आला आहे .
(२) व (३)

हे खरे नाही.

मा. सवोच्च न्यायालयाचे एआयआर-२००९, SUPREME COURT २०४९ PART ११७
मध्ये,

डॉक््र

/हॉस्पी्ल

प्रवरुध्द

तक्रार

प्राप्त

झाल्हयास

तज्ञ

सभमतीने

ठदलेल्हया

ननषकषाशनुसारच पुढील कायदे र्ीर कारवाई करावी, असे ननदे र्ीत केले आहे .

तसेच, र्ासन ननणशय क्र. न्यायीक-२०१०/प्र.क्र. १६/सेवा-४ब, ठदनाींक २६ माचश, २०१० अन्वये

िे.िे. रुग्णालय येर्े गठीत करण्यात आलेल्हया तज्ञ सभमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्हयावर पुढील
कायदे र्ीर कारवाई करण्याबाबत नमद
ू करण्यात आले आहे .

उपरोक्त तरतुदीच्या अनुषग
ीं ाने सदर मठहलेवर करण्यात आलेल्हया उपचाराबाबतची

कागदपत्रे त्रत्रस्तररय तज्ञ सभमती, िे. िे. रुग्णालय, िायखळा, मब
ुीं ई याींना पाठप्रवण्यात आली
असून त्याींच्याकडील अहवाल प्राप्त करुन पुढील कायदे र्ीर कायशवाही करण्यात येणार आहे.
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(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पुणे शहरातील एका वद्ध
ृ व्यक्तीची आधथवि फसवणुि िेल्याबाबत
(१६)

१०८२७२ (११-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे र्हरातील श्री.मनोहर केळकर या ७७ वषीय व्यक्तीने पुण्याच्या भर्वािी नगर पोलीस
ठाण्यात माधव िींडारी, सनु नल िोर्ी व माधव कुलकणी या नतघाींप्रवरुध्द आधर्शक फसवणक
ू
केल्हयाप्रकरणी फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी केल्हयाची बाब

ठदनाींक ११

डडसेंबर २०१७ रोिी वा त्या सुमारास, उघडकीस आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरण मुींबईत घडल्हयाने या प्रकरणी पुणे पोलीस आयुक्ताींमाफशत मुींबई
पोलीस आयुक्ताींना हे प्रकरण कधी पाठप्रवण्यात आले, ते मुींबई पोलीस आयुक्ताींना कधी

भमळाले व मींब
ु ई पो.आयक्
ु ताींनी याचा तपास करण्याकरीता कोणत्या पो.अधधकाऱ्याकडे व
पो.स््े र्नकडे सुपुदश केले आहे,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणाचा तपास पूणश झाला आहे काय, मुींबई पोलीसाींनी तक्रारदार
श्री. मनोहर केळकर याींचा नव्याने िाबिबाब घेतला आहे काय, तपासाचे ननषकषश काय आहे त
व तद्नस
ु ार दोषी व्यक्तीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(४)

नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी तक्रार अिश पण
ु े पोलीस आयुक्त कायाशलयामाफशत ठदनाींक २८.११.२०१७ रोिी
पाठप्रवण्यात आला आहे . सदर तक्रार अिश पोलीस आयुक्त कायाशलयास ठदनाींक ६.१२.२०१७

रोिी प्राप्त झाला. सदर अिश पोलीस आयुक्त, मुींबई कायाशलयाकडून एम.आर.ए.मागश पोलीस
ठाणे येर्े चौकर्ीसाठी पाठप्रवण्यात आला आहे.

(३) सदर प्रकरणामध्ये श्री. मनोहर केळकर व गैरअिशदार श्री. सनु नल िोर्ी याींचा सप्रवस्तर
िबाबत नोंद करण्यात आला असन
ू सद्यजस्र्तीत प्रकरणाची चौकर्ी सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
किनवट (जि.नाांदेड) येथे नवीन पोलीस ठाणे व पोलीस तनवासस्थाने बाांधणयाबाबत
(१७)

१०९१६१ (०५-०४-२०१८).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१)

ककनव् (जि.नाींदेड) येर्ील १०० वषाशपूवीचे ननिामकालीन पोलीस ठाणे व ४० वषाशपूवी

बाींधण्यात

आलेली

पोलीस

ननवासस्र्ाने

गैरसोयीची

ठरत

असल्हयाने

या

इमारतीींच्या

नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मागील ३ वषाशपासून र्ासनाकडे मींिूरीच्या प्रनतिेत असल्हयाचे ठदनाींक
२९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, या प्रस्तावाला र्ासनाने मान्यता दे वन
ू व ननधीची तरतूद करुन येर्े नवीन

पोलीस ठाणे व पोलीस ननवासस्र्ाने बाींधण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :

(१) व (२) उक्त प्रस्ताव महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाशण व कल्हयाण महामींडळ मयाशठदत,
मुींबई याींच्याकडे सादर करण्याची कायशवाही िेत्रीय स्तरावर सुरु आहे.
(३) प्रश्न उदिवत नाही.

___________

गुन्हे गारी पाश्ववभूमी असलेल्याांच्या जिववतास धोिा असल्यास
तयाांना सशुल्ि पोलीस सांरक्षण दे णयाबाबत

(१८)

१०९७०२ (०५-०४-२०१८).

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

(शाहूवाडी), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) गुन्हे गारी पाश्वशिूमी असलेल्हयाींच्या जिप्रवतास खरोखरच धोका असेल, तर सींबींधधत पोलीस

अधधकाऱ्याींनी सवश बाबीींचा प्रवचार करुन त्याींना सींरिण दे ण्याचा ननणशय घ्यावा असे गह
ृ
प्रविागाने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रभसद्ध केलेल्हया मागशदर्शक सच
ू ीमध्ये
नमूद केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, त्याींच्या सींरिण र्ल्ह
ु क आकारणीबाबत हमी असावी म्हणून सींरिण दे ण्यात

आलेल्हया प्रत्येक सींबींधधताींकडून यापूढे तीन मठहन्याींच्या र्ुल्हकाची रक्कम बँक हमी म्हणून

घेतली िाणार असल्हयाने अद्यापपयांत ककती गन्
ु हे गाराींना सींरिण दे ण्यात आले व त्याींच्याकडून
ककती रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे,

(३) असल्हयास, या मागशदर्शक सच
ू ीमध्ये आणखी कोणकोणत्या बाबी नमूद करण्यात आल्हया
आहे त,

(४) असल्हयास, मागशदर्शक सच
ु ीमध्ये नमद
ू केलेल्हया बाबीीं सींदिाशत र्ासनाची िभू मका काय आहे
व तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

राज्यातील पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीिक हे िीवीतास धोका असलेल्हया व्यक्तीींच्या

धोक्याचे स्वरुप व पररमाण याचा प्रवचार करुन त्यानुसार त्याींना सींरिण पुरवायचे अर्वा कसे
याचा ननणशय घेतात व सदर र्ासन ननणशय ठद.४/१/२०१८ मधील सत्र
ु ानस
ु ार र्ल्ह
ु क आकारतात.
सदर मागशदर्शक सूचना मा.उच्च न्यायालय,मुींबई येर्े दाखल िनठहत याधचका क्र.७७/२०१६
मध्ये मा.न्यायालयाने ठदलेल्हया आदे र्ानुसार प्रवहीत करण्यात आल्हया आहे त.

(३) सदर र्ासन ननणशय र्ासनाच्या maharashtra.gov.in. या सींकेतस्र्ळावर उपलब्ध असून
त्याचा सींकेताींक २०१७११२११७१७४५७०२९ असा आहे .मागशदर्शक सधु चमध्ये अींतित
ूश असणाऱ्या
बाबी र्ोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे त.

एखाद्या व्यक्तीस पोलीस सींरिण दे ताींना, त्या व्यक्तीचे सामाजिक स्र्ान/प्रनतषठा
काय आहे याचा प्रवचार न करता, केवळ त्याच्या िीवीतास असणाऱ्या धोक्याचे स्वरुप व
पररमाण याचा प्रवचार करण्यात यावा. पोलीस सींरिण पुरप्रवण्यात आलेल्हया प्रकरणाींचा आढावा
घेण्यासाठी पोलीस आयक्
ु त व पोलीस अधीिक स्तरावर सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
तसेच पोलीस महासींचालकाींच्या अध्यितेखाली एक राज्यस्तरीय आढावा सभमती गठीत
करण्यात आलेली आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या आयकर प्रपत्रानस
ु ार त्याचे माभसक उत्पन्न रु.५०,०००/-(रुपये पन्नास

हिार फक्त) पेिा कमी असेल तर त्याला सदर सींरिण र्ल्ह
ु क लागू होणार नाही.

(४) मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्हया िनठहत याधचकेच्या अनुषींगाने व
न्यायालयाच्या सहमतीने सदर र्ासन ननणशय ननगशभमत करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मभवांडी (जि.ठाणे) येथील मदरशातील मल
ु ाांना िेवणातून झालेली ववषबाधा
(१९)

१०९९१६ (१७-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भिवींडी (जि.ठाणे) येर्ील धामणकर नाक्यावरील मोहसीन कींपाऊींड मध्ये मख
ु त्यार
अताउल्हला र्ेख याींच्या ग्यारहवी ननयािसाठी असलेल्हया दावतमधील िेवणातून दारूनउलूम
ठदवर्ाींह या मदरर्ामधील ३५ मल
ु ाींना

प्रवषबाधा झाली असल्हयाचे ठदनाींक १९ िानेवारी, २०१८

रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रवषबाधा झालेल्हया मल
ु ाींना भिवींडी येर्ील उपजिल्हहा रुग्णालयात दाखल

केले त्यातील इरफान हक (वय-१३), आफनान हक (वय-१३), समीर मुस्लीम (वय-११),

रमझान र्कील (वय-१३) दाभर्ण या मुलाींची प्रकृती गींिीर झाल्हयाने त्याींना मुींबई येर्ील नायर
रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे
(३) प्रस्तुत प्रकरणी दावत दरम्यान बनप्रवण्यात आलेले पदार्ाशचे नमुने रासायननक प्रवश्लेषन

कामी न्यायसहायक प्रयोग र्ाळा, कलीना, साींताक्रुझ, मुींबई येर्े पाठप्रवण्यात आले आहे त.
सदर रासायननक प्रवश्लेषण अहवाल अद्याप अप्राप्त असल्हयाने सदरबाबतचा गन्
ु हा नोंद

करण्यात आलेला नसुन सदरबाबत अधधक चौकर्ी करून तसेच प्राप्त अहवालाचे अनुसार
पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पुणे जिल््यामध्ये िौशल्य वविास िेंद्रातील प्रमोद महािन प्रमशक्षण योिना राबववणयाबाबत
(२०)

११५६०६ (१७-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात कौर्ल्हय प्रवकास केंद्र असून र्ासनाची प्रमोद महािन प्रभर्िण

योिना या केंद्राींमधून राबप्रवण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रमोद महािन प्रभर्िण योिनेंतगशत प्रभर्िण कायशक्रम राबप्रवण्यासाठी मागील
३ वषाशत एकूण ककती ननधी र्ासनाने उपलब्ध करून ठदला आहे ,

(३) असल्हयास, पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रमोद महािन प्रभर्िण कायशक्रमाींतगशत मागील ३ वषाशत
एकूण ककती ननधी कोणत्या सींस्र्ाींना ठदला आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-११-२०१८) :(१) होय.
(२) सन २०१५-१६ मध्ये
मध्ये

मींिूर रू.१३४३.७४ लाख पैकी

रू.१३४३.७४ लाख, सन २०१६-१७

मींिूर रू.११९०० लाख पैकी रू.९५५७.६९ लाख व सन २०१७-१८ मध्ये

रू.९९०२.८६ लाख पैकी रू.७९२२.२८ लाख ननधी ठदला आहे.
(३)

पुणे

जिल्ह्यामध्ये

रू.१,२९,२३,४८० व

सन

२०१५

ते

२०१७

या

कालावधीत

२७६

सींस्र्ाींना

मींिूर
एकूण

सन २०१७-१८ या कालावधीत ३२२ सींस्र्ाींना एकूण रू.४,७३,०२,१३४.८

इतका ननधी ठदला आहे . (माठहतीस्तव सोबत यादी िोडली आहे .) (सदरहू यादी सधचव
कायाशलयामध्ये उपलब्ध आहे .)
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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ववरार (ता.वसई, जि.पालघर ) येथे पोलीसाांच्या िाचाला िांटाळून
दोन भावाांनी आत्महत्या िेल्याबाबत

(२१)

११६५७० (१२-१०-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) प्रवरार (ता.वसई, जि.पालघर ) येर्े राहणाऱ्या तरुणाला पोलीस त्रास दे त असल्हयाची तक्रार
वररषठाींकडे करुनही त्याची दखल न घेतल्हयामळ
ु े एका तरुणाने माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा

त्या दरम्यान वसई पोलीस अधधिकाींच्या कायाशलयात अींगावर रॉकेल ओतून घेऊन स्वत:ला
पे्वून आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, याप्रकरणी सींबींधधत पोलीसाींवर कारवाई करण्याबाबत मयत तरुणाच्या िावाने

पोलीसाींकडे वारीं वार तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई न झाल्हयाने ननरार् झालेल्हया मत
ृ ाच्या
िावानेही ठदनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास आत्महत्या केली

, हे खरे आहे

काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने

चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई
(५)

केली वा करण्यात येत आहे

नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) :
(१)

होय, हे खरें आहे .

(२)

होय, हे खरे आहे .

(३) व (४)

प्रवरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथे रहाणाऱ्या श्री.प्रवकास झा या तरुणाप्रवरुध्द ८

दखलपात्र व १० दखलपात्र गन्
ु हे दाखल आहे त तसेच त्याींचेवर हद्दपार प्रस्ताव दे खील आहे .

सदर तरुणाने खो्े गुन्हे दाखल करीत असल्हयाचे कारणाने वसई पोलीस अधधिकाच्या
कायाशलयासमोर स्वत:स पे्वून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पुढील उपचाराकररता त्याींना
कस्तुरबा हॉजस्प्ल, मुींबई येर्े दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मत्ृ यू झाला. सदर
प्रकरणी माणणकपूर पोलीस ठाणे, जि.पालघर येर्े गु.नों.क्र. ३१०/२०१७ िा.दीं .प्रव.स. कलम ३०९,
३०७ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरहू मयताच्या आत्महत्येबाबत त्याींच्या िावाने पाठपुरावा केला असता चौकर्ीच्या
अनुषींगाने माणणकपूर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. १८/२०१८ िादीं प्रव. कलम ३०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला. त्यानींतर अनाशळा पोलीस ठाणे हद्दीत मयताच्या िावाने दे खील आत्महत्या

केली. त्या अनष
ु ींगाने मयताच्या वडीलाींनी ठदलेल्हया तक्रारीवरुन ४ आरोपीींप्रवरुध्द अनाशळा सागरी

पो.ठाणे येर्े गु.र.नीं.१३/२०१८ िादीं प्रवस कलम ३०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सदर दोन्ही गुन््याींचा तपास नन:पिपाती व पारदर्शकपणे होणेकामी राज्य गुन्हे अन्वेषण
प्रविाग (सीआयडी), कोकण िवन, नवी मुींबई याींचेकडे सोपप्रवण्यात आला आहे. तपासा

दरम्यान तत्काभलन पोलीस ननरीिक, प्रवरार पोलीस ठाणे याींना दोन्ही गुन््यामध्ये अ्क
करण्यात आली असन
ू मा.न्यायालयाने त्याींना िामीन मींिरू केला आहे . सध्या सदर दोन्ही
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गुन््याींचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण प्रविागामाफशत सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
ना.म. िोशी मागव, वरळी(मुांबई) येथील पोलीस बाांधवाांच्या बी.डी.डी. चाळीतील
वास्तव्याच्या िालावधीची अट मशधथल िरणयाबाबत

(२२)

११७१४६ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) ना.म. िोर्ी मागश, वरळी (मुींबई) येर्ील बी. डी. डी. चाळ पुनप्रवक
श ास प्रकक्रयेत
सद्यजस्र्तीत त्या ठठकाणी वास्तव्य करणाऱ्या पोलीसाींची घरे

गह
ृ ननमाशण प्रविाग गह
ृ

प्रविागाकडे सुपूदश करणार असून सदरहु सदननका सींबींधधत पोलीसाींना प्रवतरीत करण्याबाबत गह
ृ
प्रविाग ननणशय घेणार आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या चाळीींच्या पन
श ास प्रकक्रयेत बाींधून भमळणारी घरे या ठठकाणी ३०
ु प्रवक
वषाांपेिा अधधक काळ ननवास करणाऱ्या पोलीसाींना दे ण्याचे प्रस्ताप्रवत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, सदरहु वास्तव्याच्या कालावधीची अ् भर्धर्ल करून हा कालावधी १५ ते २०
वषे करण्यात यावा अर्ी आग्रही मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी आणण पोलीस बाींधवाींनी
र्ासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

वास्तव्याच्या

सदरहू मागणीच्या अनुषींगाने पोलीस बाींधवाींच्या बी.डी.डी. चाळीतील
कालावधीची अ् भर्धर्ल करण्याबाबत र्ासनाकडून अद्यापपयांत कोणती

ननणयाशत्मक कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) बी.डी.डी.चाळीच्या पुनप्रवक
श ासासाठी
पात्रतेच्या सींदिाशत व इतर प्रवषयाबाबत मा. मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यितेखाली ठदनाींक

२९.०१.२०१८ रोिी बैठक सींपन्न झाली. सदर बैठकीत “बी.डी.डी. चाळीच्या िभमनीवर गह
ृ
प्रविागाच्या ताब्यात असलेल्हया व पोलीस ननवासस्र्ाने म्हणून प्रवतरीत करण्यात आलेल्हया

सम
श ास प्रकल्हपात म्हाडाने
ु ारे २९०० गाळयाींबाबत” या मद्
ु याबाबत “बी.डी.डी.चाळ पन
ु प्रवक
आवश्यक सींक्रमण गाळे गह
ृ प्रविागास हस्ताींतररत करावे व गह
ृ प्रविागाने बी.डी.डी.चाळीतील
गाळे ररक्त करुन म्हाडाच्या ताब्यात पुनप्रवक
श ासासाठी द्यावेत. पुनप्रवक
श ास पुणश झाल्हयानींतर

म्हाडाने पुनवशभसत गाळे (पोलीसाींच्या सेवासदननका इतके) गह
ृ प्रविागास हस्ताींतररत करावे व
गह
श सन गाळे प्रवतरीत करणे
ु वशसन गाळयाींचे प्रवतरण करण्यात यावे. पन
ु व
ृ प्रविागातफे पन
प्रकरणी गह
ृ प्रविागाने ननयमावली/पात्रतेचे ननकष ननजश्चत करावेत” असा ननणशय घेण्यात आला
आहे .
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(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
__________

येवला (जि.नामशि) तालुक्यातील शेतिऱ्याांवरील राििीय व सामाजिि आांदोलनातील गांभीर
गुन्हे मागे घेणयाबाबत

(२३)

११७७५८ (२६-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) येवला (जि.नाभर्क) तालक्
ु यातील र्ेतकऱ्याींवर कलम ३०७, ३९४ व ३९५ अन्वये दाखल
केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत पोलीस अधीिक नाभर्क याींच्याकडून माहे नोव्हें बर २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान र्ासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रस्तावानुसार फौिदारी प्रकक्रया सींहीता १९७३ चे कलम ३२१ नस
ु ार सदर
अन्यायग्रस्त र्ेतकऱ्याींवरील रािकीय व सामाजिक आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्याबाबत
र्ासनामाफशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) गह
ृ प्रविाग, र्ासन ननणशय क्र. पीआरओ-०५१६/ प्र.क्र.१०६/प्रवर्ा-२, ठद. ३०.८.२०१६
अन्वये फौिदारी प्रकक्रया सींठहता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार रािकीय व सामाजिक
आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्याबाबत ननणशय घेण्यासाठी मा.अध्यि, मींत्रत्रमींडळ उपसभमती

तर्ा मींत्री (प्रवत्त, ननयोिन व वने) याींच्या अध्यितेखाली सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
सदर सभमतीपुढे याबाबतचा प्रस्ताव ननणशयार्श ठे वला असता, सदर प्रस्ताव सद्या प्रलींत्रबत
ठे वावा व तो सभमतीच्या पढ
ु ील बैठकीत ठे वावा, असा ननणशय सभमतीने घेतला आहे .
___________
ठाणे खाडीतुन ठाणे-वसई-िल्याण-नवी मुांबई दरम्यान िलवाहतुि सुरु िरणयाचे प्रिल्प
(२४)

११८१८८

(२६-०७-२०१८).

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

िळवा),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव

(गुहागर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.नरहरी
णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे
(मुरबाड),

श्री.ददपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.सुरेश

लाड

(ििवत),

(नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.क्षक्षतीि

ठािूर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
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(१) ठाणे खाडीतुन ठाणे-वसई-कल्हयाण-नवी मुींबई दरम्यान िलवाहतुक सुरु करण्यासींदिाशतील
प्रकल्हपावर ननणशय घेण्यासाठी ठदनाींक २४ एप्रप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास बैठक घेतलेली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रश्नी घेतलेल्हया बैठकीतील ननणशयाचे र्ोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, सदर प्रकरणी घोडबींदर रोडवरील वाहतक
ू कोंडी ठदवसेंठदवस मोठ्या प्रमाणात वाढत
असल्हयाने ती कमी करण्यासींदिाशत अद्यापपयांत िल वाहतक
ू मागश त्वरे ने मागी लावण्यासाठी
कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ठदनाींक २४ एप्रप्रल, २०१८ रोिी मा.केंद्रीय मींत्री व मा.मख्
ु यमींत्री याींच्यासमवेत
झालेल्हया बैठकीत सदर प्रकल्हपाच्या अींमलबिावणीसाठी सींयक्
ु त करार करण्याबाबत ननदे र्

दे ण्यात आले होते. त्यानुसार सींयुक्त करार (MOU) मसुदा अींनतम करण्याची कायशवाही

िारतीय अींतदे र्ीय िलमागश प्राधधकरण, ठदल्हली आणण रस्ते वाहतक
आणण महामागश,
ू
नौकानयन व िलसींपदा केंद्रीय मींत्रालयामाफशत सरु
ु आहे . केंद्र र्ासनाच्या िारतीय अींतदे र्ीय
िलमागश प्राधधकरण, ठदल्हली (IWAI) याींच्याकडे वसई-ठाणे-कल्हयाण या िलमागाशचा सप्रवस्तर
प्रकल्हप अहवाल मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे आणण प्रकल्हप अींमलबिावणीसाठी
ननधीची मागणी करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मभमा-िोरे गाांव येथे झालेल्या दां गलीप्रिरणी नेमणयात आलेल्या
चौिशी सममतीच्या िामाबाबत
(२५)

११९२९३ (२५-०७-२०१८).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)व , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व , श्री.सुरेश
हाळवणिर (इचलिरां िी) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भिमा-कोरे गाींव येर्े ठदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी झालेला ठहींसाचार व यामुळे राज्यिर
उम्लेल्हया दीं गली आणण िाळपोळ याप्रकरणाची चौकर्ी करण्यासाठी राज्य र्ासनाने चौकर्ी
सभमती नेमली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर चौकर्ी ही कोणत्या सिम अधधकाऱ्याींमाफशत करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, याच दीं गलीच्या अनुषींगाने माओवाद्याींर्ी सींबींध असल्हयाच्या सींर्याने पुणे
जिल्ह्यासह अनेक ठठकाणी छापे घालण्यात येऊन पण
ु े जिल्ह्यातील येरवडा, वाकड येर्े
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करण्यात आलेल्हया तपासणीत आिेपाहश कागदपत्रे व प्रचार साठहत्यही िप्त करण्यात आले, हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याप्रकरणाची चौकर्ी पूणश होण्यास ककती कालावधी लागणार आहे

व

त्यानष
ु ींगाने चौकर्ीच्या कायशवाहीची सद्यःजस्र्ती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१८) :(१) व २ ) हे खरे आहे .
कोरे गाव-भिमा ता.भर्रुर जि.पुणे येर्े ठद.०१.०१.२०१८ रोिी घडलेल्हया घ्नेच्या

अनुषींगाने न्यायालयीन चौकर्ी करण्यासाठी मा.श्री.ियनारायण प्े ल, सेवाननवत्ृ त, मुख्य
न्यायाधधर्, उच्च न्यायालय याींच्या अध्यितेखाली आणण मा.श्री.सम
ु ीत मलीक ,

(सेवाननवत्ृ त

मुख्य सधचव )सदस्य अर्ा आयोगाची ननयुक्ती ठद.९.२.२०१८ च्या अधधसुचनेन्वये केली आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४)यासींबींधात प्रवश्रामबाग पोलीस स््े र्न येर्े गु.र.नीं.४/२०१८ िा.द.प्रव.क.१५३ (अ),५०५((१)
(ब),११७,१९६७,सुधाररत

अधधननयम

२०१२

कलम

१३,१६,१७,१८,,१८(ब)२०,३८,३९,४० प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल आहे . सदर प्रकरणी माहे डडसेंबर २०१८ अखेर पयशत गन्
ु ्याचा तपास चालू
राहण्याची र्क्यता

आहे

(५) प्रवलींब झालेला नाही.
___________
ठाणे जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या ववनयभांगाच्या घटनाांबाबत
(२६)

११९३३६ (२५-०७-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे जिल्हहा रुग्णालयात ठदनाींक

१० मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास एका ६ वषीय

मुलीचा आणण ठदनाींक १७ मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास एक मठहलेचा प्रवनयिींग झाल्हयाच्या
घ्ना घडल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी पोलीसात गुन्हे दाखल झालेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळुन आले व
तद्नुसार सींबींधधताींप्रवरुद्ध कारवाई करण्याबाबत

व सदर रुग्णालयात अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडू

नये म्हणून उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायशवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) : (१) व

(२) होय, हे खरे आहे .

कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनुसार ठाणेनगर पोलीस स््े र्न येर्े दोन्ही गुन्हे

दाखल करण्यात आले आहे त.

प्रव.स. ५०२ (24)

(३) घ्ना क्र. १ :ग.ु र.नीं.

७९/२०१८

कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनस
ु ार ठाणेनगर पोलीस स््े र्न येर्े

िा.दीं .प्रव.

कलम

३७६

(२),

(ई),

(आय),

बालकाींचे

लैंधगक

अपराधापासून सींरिण अधधननयम २०१२ चे कलम ३ (ब) (क), ४, ५ (ई) (एम), ६,
७, ८, ९ प्रमाणे आरोपीप्रवरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््यातील
आरोपीस अ्क करण्यात आली.

मा. न्यायालयात आरोपीप्रवरूध्द दोषारोपपत्र दाखल

करण्यात आले असन
ू सदर गुन्हा न्यायप्रप्रवषठ आहे .
घ्ना क्र. २ :-

कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनस
ु ार ठाणेनगर पोलीस स््े र्न येर्े

गु.र.नीं. ८२/२०१८ िा.दीं .प्रव. कलम ३५४ प्रमाणे अनोळखी इसमाप्रवरूध्द
करण्यात आला आहे .

गुन्हा दाखल

सदर गुन््याबाबत एकूण ७ सािीदार तपासलेले आहे त.

आरोपी भमळून न आल्हयाने सदर गुन्हा कायमस्वरूपी तपासावर ठे वुन सदर गुन््याची
“ अ ” वगश समरी मींिरू होणेकरीता मा. न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे .

ठाणे जिल्हहा रूग्णालयात पुन्हा अर्ा घ्ना घडु नयेत म्हणून ठाणेनगर

पो.स््े .कडून

पत्रान्वये

रूग्णालयात

नेमणेबाबत कळप्रवण्यात

सी.सी.्ी.व्ही.

कॅमेरे

लावणे

व

सुरिारिक

आले आहे . तसेच ठाणे जिल्हहा रूग्णालय पररसरात

र्स्त्रधारी पोलीस तैनात केलेले आहे त. ठाणे जिल्हहा रूग्णालय आस्र्ापनेकडून ७
परू
ु ष व ७ स्त्री असे महाराषर
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

सरु िा मींडळाचे सरु िारिक नेमले आहे त.
___________

यवतमाळ जिल््यातील आददवासी ववद्यार्थयाांच्या झालेल्या खून,मत्ृ यु व अपहरणाच्या
घटनाांची केंद्रीय अन्वेषण ववभागामाफवत चौिशी िरणयाबाबत

(२७)

११९५२४ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ढाकणे (ता.पस
ु द, जि.यवतमाळ) येर्ील आठदवासी प्रवद्यार्थयाांच्या आश्रमर्ाळे तील खन
ू

प्रकरण, बेलगव्हाण येर्ील आठदवासी युवकाींचे अपहरणाची घ्ना आणण घा्ीं िी तालुक्यातील
आठदवासी प्रवद्यार्थयाांचा मत्ृ यू या नतन्ही प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण प्रविागामाफशत

(सीआयडी) करण्याची मागणी यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रवप्रवध सींस्र्ा, सामाजिक कायशकते याींनी

मुख्यमींत्रयाींकडे केल्हयाची बाब माहे एप्रप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

त्यानुसार याप्रकरणाींची मुख्यमींत्रयाींनी

सीआयडीमाफशत चौकर्ी करण्याचे

आश्वासन ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या नतन्ही प्रकरणाची सीआयडी चौकर्ी पूणश झाले आहे काय,चौकर्ीचे ननषकषश
काय आहे त व तद्नस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-११-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही,
तर्ाप्रप ढाणकी तालक
ु ा उमरखेड येर्े आठदवासी प्रवद्यार्थयाशचा खन
ू प्रकरणी पो.स््े .

त्रब्रगाींव येर्े नोंद गु.र.क्र.१८४/१७ कलम
स्र्ाननक

पोलीसाींकडून

करण्यात

आला

३०२, ३६३, ३६४ अ, २०१ िादीं प्रव गुन््याचा तपास
आहे .

तपासाअींती

आरोपी

प्रवधी

बालकाप्रवरुध्द मा.बाल न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .

सींघषशग्रस्त

तसेच घाीं्िी

येर्ील आठदवासी प्रवद्यार्थयाशच्या मत्ृ यू प्रकरणी पो.स््े . घा्ीं िी येर्े नोंद अकस्मात मत्ृ यू

क्रमाींक ६०/१७ कलम १७४ सीआरपीसी प्रकरणाचा तपास सुध्दा स्र्ाननक पोलीसाींकडून
करण्यात आला असून तपासाअींती अकस्मात मत्ृ यु समरी मींिरू ी करीता सिम अधधकारी
याींचेकडे पाठप्रवण्यात आली आहे .

पुसद तालुक्यातील बेलगव्हाण येर्े आठदवासी युवकाचे

अपहरणाचे घ्ना सींदिाशत पोलीस स््े र्न पुसद ग्रामीण येर्ील अभिलेखावर कोणतेही प्रकरण
नोंद नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मांब
ु ईतील चें बरू च्या माहूल पररसरात बाांधणयात आलेल्या घराांची
परस्पर ववक्री िरणा-याांववरूद्ध िारवाई िरणयाबाबत
(२८)

११९८१७ (३०-०७-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई र्हरातील नाले, रस्ते, रे ल्हवे, िलवाठहन्याींवरील अनतक्रमण आणण इतर प्रकल्हपाींमध्ये

बाधधत होणाऱ्या झोपडपट्टीधारकाींसाठी चें बूरच्या माहूल पररसरात बाींधण्यात आलेल्हया घराींची
परस्पर प्रवक्री करून सामान्य व्यक्तीींची फसवणक
ू करणाऱ्याींप्रवरुद्ध सुमारे वषशिरानींतर गन्
ु हा
दाखल झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास गुन्हा दाखल झाला असतानाही पोलीसाींनी याप्रकरणी अद्याप एकालाही अ्क
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी दोषी असणाऱ्या सींबींधधत गन्
ु हे गाराींना अ्क करून कडक कारवाई
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१), (२) व (३) सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने
३ आरोपीप्रवरुध्द आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे येर्े गु.र.क्र. १५४/१८, िा.दीं .प्रव. कलम ४२०, ४६५,
४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ३४ अन्वये नोंद करण्यात आला असून त्याींना अ्क करण्यात
आली आहे . सदर गन्
ु हा सद्यजस्र्तीत तपासाधधन आहे .
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(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
नामदे व मशक्षण सहायि सहिारी मांडळ, सुभाषनगर वाांद्रे (पू), मुांबई या
सांस्थेच्या आरक्षक्षत भूखांडाची ववक्री िेल्याबाबत

(२९)

१२०२५६ (२६-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ईतील नामदे व भर्िण सहायक सहकारी मींडळ, सि
ु ाषनगर वाींद्रे (प)ू , या सींस्र्ेच्या
वसतीगह
ृ ासाठी असलेल्हया मौ.वाींद्रे, ता.अींधेरी येर्े स.क्र.३५१ मधील १००० चौ.मी इतका

र्ासकीय िख
ु ींड सदरहू सींस्र्ेच्या प्रवश्वस्ताींनी प्रवकासकाला परस्पर प्रवक्री केल्हयाची तक्रार
उपाध्यि, नामदे व भर्िण सहकारी मींडळ, सुिाषनगर, वाींद्रे, मब
ुीं ई याींनी माहे िुन, २०१७
मध्ये

काय,

वा त्या दरम्यान मा.धमाशदाय आयुक्त, वरळी मुींबई याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न
झाले व तद्नस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१८) :(१) अींर्त: खरे आहे.
मुींबईतील नामदे व भर्िण सहायक सहकारी मींडळ, सुिाषनगर,वाींद्रे (पू), या सींस्र्ेचे उपाध्यि,

श्री.मधक
ु र कोप्े याींनी नामदे व भर्िण सहकारी मींडळ, सुिाषनगर वाींद्रे (पू), मुींबई येर्ील
पुनननशमाण योिनेच्या अननयभमततेबाबत तक्रार दाखल केली असन
ू सदर तक्रारीमध्ये प्रवक्री
केल्हयाबाबतचा िरी उल्हलेख नसला तरी तक्रारीचे स्वरुप प्रश्नाींकीत नमद
िख
ू
ू ींडावरील
प्रवकासकाींकडून करण्यात येणाऱ्या प्रवकास काम व इतर अन्य बाबीींबाबत आहे.

(२) नामदे व भर्िण सहकारी मींडळ, सुिाषनगर वाींद्रे (पू), मुींबई सींस्र्ेचे उपाध्यि, श्री.मधक
ु र
कोप्े याींच्या ठद.१६.०६.२०१७ च्या तक्रारीच्या अनुषींगाने सहायक धमाशदाय आयुक्त, बह
ृ न्मुींबई
याींच्या कायाशलयामाफशत

चौकर्ी करण्यात आली असन
ू सदर चौकर्ी अहवालाच्या अनष
ु ींगाने

ठद.२७.०९.२०१८ च्या पत्रान्वये सदर सींस्र्ेच्या प्रवश्वस्ताींना त्रु्ीींची पूतत
श ा करुन अहवाल सादर
करण्याबाबत कळप्रवण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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नाांदगाांव (ता.नाांदगाांव,जि.नामशि) येथील शासकिय औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्था येथे
ववद्यार्थयाांसाठी ववववध नववन रे ड सुरु िरणयाबाबत
(३०)

१२०६७१ (२३-०७-२०१८).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नाींदगाींव

(ता.नाींदगाींव,जि.नाभर्क)

येर्ील

र्ासककय

औद्योधगक

प्रभर्िण

सींस्र्ा

(आय.्ी.आय) येर्े प्रवद्यार्थयाांसाठी मो्ार मॅकॅननक, इलेजक्रभर्यन, वेल्हडर व कफ्र आदी
नप्रवन रे ड सुरु करण्यासाठीचे प्रस्ताव औद्योधगक प्रभर्िण सींस्र्ेमाफशत माहे िानेवारी २०१८

मध्ये वा त्या दरम्यान र्ासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, मो्ार मॅकॅननक, इलेजक्रभर्यन, वेल्हडर व कफ्र आदी नप्रवन रे ड सुरु
करण्याच्या प्रस्तावाींना र्ासनाने मींिुरी दे णेबाबत कोणता ननणशय घेतला आहे व तद्नस
ु ार
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०५-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही,
तर्ाप्रप, प्रवद्यमान र्ासकीय औद्योधगक प्रभर्िण सींस्र्ामधील उपलब्ध पायािूत व

प्रभर्िण सुप्रवधाींचा १०० ्क्के प्रवननयोग करुन औद्योधगक प्रभर्िण सींस्र्ाींचा िमता प्रवस्तार

आराखडा सींचालनालयाने र्ासनास सादर केला आहे . सदर प्रवस्तार आराखड्यामध्ये औद्योधगक
प्रभर्िण सींस्र्ा, नाींदगाींव, जि. नाभर्क या सींस्र्ेमध्ये सध्या मींिरू असलेल्हया परीं तु अद्याप्रप
सुरू न झालेल्हया मेकॅननक मो्ार व्हे ईकल हा व्यवसाय अभ्यासक्रम पुढे सुरू करण्यासाठी
प्रस्ताप्रवत करण्यात आलेला आहे .

(२) व (३) सदर औद्योधगक प्रभर्िण सींस्र्ाींचा िमता प्रवस्तार आराखड्याबाबतचा प्रस्ताव मा.
मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेकररता सादर करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे.
___________
हातिणांगले ( जि.िोल्हापूर ) तालुक्यातील आळते गावात अदयापही
तांटामक्
ु त सममती स्थापन करण्यात आली नसल्याबाबत

(३१)

१२११८५

(२४-०७-२०१८).

डॉ.सजु ित

ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हातकणींगले

(

जि.कोल्हहापूर

)

तालुक्यातील

आळते

गाव

अदयापही

तीं्ामुक्त

सभमतीपासून वींधचत असल्हयाचे नुकतेच माहे एप्रप्रल,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गत १० वषाशपासन
ू तीं्ामुक्त सभमती नसल्हयाने वषाशला पाच लाख रुपयाांचे
परु स्कार परत िात आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, आळते गावात अनेक वादप्रववाद होत असतात यासाठी नागररकाींना हातकणींगले
पोभलस ठाण्यामध्ये तक्रारीसाठी िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तदनुसार र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास,प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) :(१) होय.
(२) नाही,
र्ासन ननणशय, गह
ृ प्रविाग क्र.तींमुगा १००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, ठद.१४/०८/२००८ मधील

प्रवठहत तरतुदीनुसार आळते गावामध्ये तीं्ामुक्त सभमती स्र्ापन नसल्हयाने सदर गाव
पुरस्कारास पात्र नाही.

(३) आळते गाव हातकणींगले पोलीस स््े र्नच्या हद्दीत येत असल्हयाने तक्रारीसाठी सदर पोलीस
ठाण्यामध्ये नागररकाींना िावे लागते.
(४) व (५), गावच्या ग्रामसिेत तीं्ामुक्त सभमती स्र्ापन करणेबाबत उप प्रविागीय पोलीस

अधधकारी, ियभसींगपूर जि.कोल्हहापूर प्रविाग व पोलीस ननरीिक, हातकणींगले पोलीस ठाणे,
जि.कोल्हहापूर

याींनी

वारीं वार

प्रयत्न

करुनही

आळते

गावात

तीं्ामुक्त

सभमती

स्र्ापन

करण्याबाबत एकमत व त्या गावच्या ग्रामसिेत गणपत
ू ी न झाल्हयाने अद्याप्रप सदर गावात
तीं्ामुक्त सभमती स्र्ापन झालेली नाही.

___________
िोल्हापरू जिल््यातील पोलीस ठाणयात चाररत्र्य पडताळणी, पासपोटव ची िागदपत्रे
पडताळणीसाठी येणा-या सामान्य नागररिाांिडून ननयमबाह्यपणे
पैसे घेणयात येत असल्याबाबत

(३२)

१२१२०३

(३०-०७-२०१८).

डॉ.सुजित

ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हहापूर

जिल्ह्यातील

पोलीस

ठाण्यात

चाररत्रय

पडताळणी,

पासपो्शची

कागदपत्रे

पडताळणीसाठी येणा-या सामान्य नागररकाींकडून पैसे उकळण्याची वत्ृ ती वाढली असल्हयाचे माहे
माचश, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) :(१)

हे खरे नाही. कोल्हहापरू जिल्ह्यातील कोणत्याही

पोलीस ठाणेकडे ककीं वा पोलीस अधधिक कायाशलयाकडे याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
ब्रेन स्रोिच्या आिारावर उपचार घेत असलेल्या बीपीएल रुग्णाकडून
साडेचार लाख रुपये िसलोि रुग्णालयाने घेतले असल्याबाबत

(३३) १२१३०९ (०६-०८-२०१८).

श्री.महे श चौघल
ु े (मभवांडी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ब्रेन स्रोकच्या आिारावर उपचार घेत असलेल्हया बीपीएल रुग्णाचे साडेचार लाख रुपये
िसलोक रुग्णालयाकडून घेण्यात आल्हयाची बाब माहे एप्रप्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आली , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ,
(३) असल्हयास, त्यानूसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,

प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
दानोळी (जि.िोल्हापरू ) येथे शासिीय िामात अडथळा िेल्याप्रिरणी
दाखल िरणयात आलेले गुन्हे

(३४)

१२१३१९ (३०-०७-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील वारणा पाणी योिनेचा प्रारीं ि करण्यासाठी िात असताींना र्ासकीय
कामात अडर्ळा

व जिल्हहाधधकारी याींच्या आदे र्ाचा िींग केल्हयाप्रकरणी दानोळी येर्ील ९०

िणाींसह १४०० अनोळखी व्यक्तीवर
खरे आहे काय,

माहे मे, २०१८. वा त्या दरम्यान गुन्हा दाखल केला,

हे

(२) असल्हयास, सदरहू कायशक्रम हा र्ासकीय कायशक्रम होता काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकर्ी करण्यात येणार आहे काय,
(४) असल्हयास, सदरहू गुन्हे खो्े असल्हयाच्या ननषेधार्श स्र्ाननकाींद्वारे ठदनाींक ४ मे, २०१८
रोिी वा त्या सुमारास भर्रोळ तालुका बींद करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

प्रव.स. ५०२ (30)
(५) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाची िूभमका काय आहे व तद्नुसार र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३), (४)

व

(५) केंद्र र्ासनाच्या अमत
ृ अभियाना अींतगशत अमत
ृ इचलकरीं िी पाणी पुरवठा

योिनेचे काम सरु
ु

करण्यात आले होते. या योिनेस दानोळी गावाींच्या िनतेचा प्रवरोध होता

म्हणून या योिनेच्या प्रारीं ि करण्यासाठी िात असताना दानोळी गावच्या िनतेकडून रस्त्यावर
रबरी ्ायसश

पे्वून ठठकठठकाणी दगड ्ाकून रस्ते अडप्रवण्यात आलेले होते. िमावाने

गावाींतील काही दक
ु ाने व इतर व्यवहार बींद केलेला होता. सदर ठठकाणी सम
ु ारे १५०० लोक
रस्ता अडवून उिे होते. सदर बाबत त्याींना रस्ता न अडप्रवणे व कायद्याचे उल्हलघन न
करणेबाबत पोलीसाींनी समिावन
ू साींधगतले. तरी दे खील िमाव आक्रमक होऊन र्ासकीय

अधधकारी व कमशचारी याींना धक्के मारुन व सदर योिनेचे काम सुरु करण्यास प्रवरोध करीत

होते. त्यामुळे र्ासकीय कामात अडर्ळा आणल्हयामुळे व कफयाशदी याींनी ठदलेल्हया तक्रारीवरुन
ियभसींगपूर पोलीस ठाणे गु.र.नीं. ९५/२०१८ िा.दीं .प्रव.स. कलम १४३,१४७,१४९,३५३, ३४१,१८६
सावशिननक मालमत्ता नक
ु सान अधधननयम कलम ७ सह महाराषर पोलीस अधधननयम कलम

१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््यात आरोपीींना अ्क करुन त्याींना
िामीन मींिूर केला आहे . सदर गन्
ु ्याबाबत तपास सुरु आहे .

सदर गुन्हा दाखल झाल्हयाच्या ननषेधार्श ठद.०४.०५.२०१८ रोिी वारणा बचाव कृती

सभमतीतफे भर्रोळ तालक
ु ा बींद पक
ु ारण्यात आला होता.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
दहांगोलीच्या मदहला पोलीस उप अधीक्षि याांना ररक्षा चालिाने
अपमानास्पद वागणि
ू ददल्याबाबत
(३५)

१२१४१३ (३०-०७-२०१८).

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

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठहींगोलीच्या मठहला पोलीस उप अधीिक ्या ठदनाींक २४ माचश,२०१८

रोिी िोपाळहून
मुींबईत आल्हया असता, त्याींनी अींधेरी रे ल्हवे स््े र्न वरील ररिावाल्हयाला प्रवनींती केली असता

त्याने त्याींच्यार्ी मुिोरी केली व िाडे नाकारले त्याबाबत अींधेरी पोलीस स््े र्न मध्ये तक्रार
नोंदप्रवण्यास गेल्हया असता नतर्ेही त्याींना अपमानास्पद वागणूक दे ण्यात आल्हयाची बाब
ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

प्रव.स. ५०२ (31)
(२) असल्हयास, याप्रकरणी सींबींधधत दोषी पोलीस अधधकारी व कमशचाऱ्याींवर कठोर कारवाई
करण्याबाबत मा.प्रवरोधी पिनेता प्रवधानसिा याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे एप्रप्रल,२०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यान पत्र पाठवून प्रवनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने अधधक चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी सींबींधधत दोषी पोलीस
अधधकारी व कमशचाऱ्याींवर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१) हे, खरे नाही.
(२)मा. प्रवरोधी पिनेता, प्रवधानसिा याींनी ननवेदन ठदल्हयाचे आढळून आले नाही.
(३),व (४) होय.

सदर प्रकरणी सहायक पोलीस आयुक्त दादािाई नौरोिी नगर प्रविाग याींनी केलेल्हया

चौकर्ीत श्रीमती पा्ील, याींना पोलीसाींनी अपमानास्पद वागणक
ू ठदल्हयाचे ननषपन्न झालेले
नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पुणे शहर मोलिरीण सांघटनेने ववववध माांगणयािरीता मा. पालिमांत्री, जि.पुणे
याांना ददलेले तनवेदन

(३६)

१२१७०९ (२६-०७-२०१८).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममत झनि (ररसोड) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील

(१) केंद्र सरकारने मींिूर केल्हयाप्रमाणे व घरे लू कामगाराींच्या राषरीय

मसुद्याप्रमाणे राज्य

सरकारने घरे लू कामगाराींना हक्क, अधधकार द्यावा त्याींना ककमान सामाजिक सींरिण दे ण्यात

यावे या मागण्यासाठी पुणे र्हर मोलकरीण सींघ्नेने कामगाराींच्या स्वाि-याींचे ननवेदन
सींबींधधत

मा. पालकमींत्री, जि.पुणे याींना दे ण्यात आल्हयाचे ठदनाींक ७ एप्रप्रल, २०१८ रोिी वा

त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) :
(१) हे खरे आहे .
(२) ठद. १०/१०/२०१७ रोिी केंद्र सरकारने घरे लु कामगाराींच्या बाबत प्रभसद्ध केलेल्हया राषरीय
धोरणाींच्या मसुद्यावर केंद्र र्ासनाचा अींनतम ननणशय झालेला नाही.

प्रव.स. ५०२ (32)
ठद.२७/३/२०१५ रोिीच्या अधधसुचनेद्वारे प्रवकास आयुक्त ( अ.का) कामगार याींची एक

सदस्य मींडळ या नात्याने ननयुक्ती

झालेली आहे ..

घरे लु कामगाराींसाठी खालील लाि दे ण्यात येत आहे त ;-

१)मत
ृ घरे लु कामगाराींच्या कायदे र्ीर वारसाींस अींत्यप्रवधी सहाय्य रु २०००

२)घरे लु कामगाराींस २ अपत्य पयांत प्रत्येक प्रसुती करीता रु ५००० इतकी मदत दे ण्यात येत
आहे .

३)ठद. ३१/७/२०१४ पयांत ज्या नोंदीत घरे लु कामगाराींनी वयाची ५५ वषश पुणश झालेली अर्ा
नोंदीत घरे लु कामगाराींना सन्मानधन योिनेअत
ीं गशत प्रत्येकी रू १०००० आमआदमी प्रवमा
योिनेतगशत दे ण्यात येणारे लाि :-

१)लािार्ाांचा नैसधगशक मुत्यु ओढवल्हयास त्याींच्या वारसाींस रु३००००

२)लािार्ाांचा अपघाती मुत्यु ओढवल्हयास त्याींच्या वारसास रु ७५०००

३)लािार्ाशस अपघातमुळे कायम स्वरुपी सींपुणश अपींगत्व आढलल्हयास त्यास रु. ७५०००
४)लािार्ाांस अींर्त: अपींगत्व आल्हयास त्यास रु. ३७५००

लािार्ाांच्या मुलीींच्या भर्िणाकरीता भर्िा सहयोग योिनाींअतगशत इयत्ता ९ ते १२ करीता
आय.्ी.आय कोसश करीत असल्हयास व दर वषी उत्तीणश असल्हयास पाल्हयाींस दर नतमाही रू.
३०० इतकी रक्कम प्रत्येकी ठदली िाते.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पोलीस स्टे शन दे ऊळगावरािा ( जि.बुलढाणा) चे ववभािन िरून पोलीस
दरू क्षेत्र दे .मदह नववन पोलीस स्टे शन मांिरू िरणेबाबत

(३७)

१२२२९० (२५-०७-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पोलीस स््े र्न दे ऊळगावरािा ( जि.बल
ु ढाणा) चे प्रविािन करून पोलीस दरू िेत्र हे मठह

नप्रवन पोलीस स््े र्न मींिूर करणेबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१८

रोिी वा त्या सम
ु ारास मा.गह
ृ राज्य मींत्री ( ग्रामीण), महाराषर राज्य याींना लेखी ननवेदन ठदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ननवेदनानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे . पोलीस स््े र्न दे ऊळगाींव
रािा बुलढाणाचे प्रविािन करून पोलीस दरु िेत्र हे मठह

नवीन पोलीस स््े र्न मींिूर

करणेबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक ७ फेब्रुवारी २०१८ रोिी

वा त्यासुमारास

मा.गह
ृ राज्य मींत्री (ग्रामीण),महाराषर राज्य याींना ननवेदन ठदले आहे. सदर ननवेदनास अनुसरून

पोलीस अधीिक ,बल
े डून पोलीस महासींचालक कायाशलयाने मागप्रवलेला अहवाल
ु ढाणा याींचक
र्ासनास अद्याप अप्राप्त आहे .

प्रव.स. ५०२ (33)
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मुांबईमध्ये वाहन चोरीचे वाढते प्रमाण
(३८)

१२२४८८ (३०-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु

(लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईमध्ये गत दोन वषाशत सहा हिाराींहून अधधक वाहनाींची चोरी झाली असून ही सींख्या
पहाता र्हरातून दररोि सरासरी आठ वाहने चोरी िात असल्हयाचे ठदनाींक २४ माचश, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याहून गींिीर बाब म्हणिे या चोरीला गेलेल्हया सहा हिार वाहनाींपक
ै ी केवळ
१८०० वाहनाींचा र्ोध लावण्यात आला असन
उवश
र
रत
वाहनाीं
च
ा
र्ोध
घे
ण्
याबाबत
र्ासनाला
ू
अपयर् आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वाहनचोरी रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१) व (२)

बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या

अधधपत्याखालील प्रवप्रवध पोलीस ठाण्यात सन २०१६ व २०१७ या दोन वषाशच्या कालावधीत
चोरीस गेलेल्हया वाहनाींची सींख्या ६१५१ इतकी असून त्यापैकी सापडलेल्हया वाहनाींची सींख्या
२०२६ इतकी आहे .

(३) बह
ीं ऑपरे र्न तसेच एम.व्ही.
ृ न्मुींबईतील सवश पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नाकाबींदी व कोंत्रबग
सीझर याचे वेळोवेळी आयोिन करण्यात येवून वाहनाींची तसेच सींर्यीत इसमाींची तपासणी
केली िाते. र्हरातील गदीच्या ठठकाणी पाककांग, ब्रीि खालील पाकंग, मॉल इत्यादी
ठठकाणाच्या पाककांग मध्ये पोलीस अधधकारी व अींमलदार हे गस्तीच्या दरम्यान वाहनाींची
तपासणी करतात. मो्ार वाहन चोरी करणाऱ्या अभिलेखावरील गुन्हे गाराींची तसेच सींर्यीत

गुन्हे गार याींची राहती ननवासस्र्ाने, छुपे अड्डे याींची ननयभमत तपासणी करुन मो्ार वाहन
चोरीच्य गुन््याींना आळा घालण्याबाबत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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प्रभादे वी (मुांबई) येथील एसआरएच्या सदतनिा दे णयाचे आममष दाखवून
एिा व्यक्तीची लाखो रुपयाांची फसवणुि िेल्याबाबत

(३९)

१२२६८४ (३०-०७-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) प्रिादे वी (मींब
ु ई) येर्े स््ॅ ण्डडश भमल एसआरएच्या बाींधकाम पण
ू श झालेल्हया २२ मािली
इमारतीमधील एक

सदननका रुपये

२४ लाखाींमध्ये

भमळवून दे तो असे आभमष दाखवून

खारदाींडा पररसरात राहत असलेले श्री. सींतोष िाधव याींची काही िणाींनी फसवणूक केली
असल्हयाची बाब ठदनाींक ११ मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी दादर पोलीस ठाणे येर्े तक्रार दाखल करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) कफयाशदी याींचक
े डून २० लाख रक्कम घेवून त्याींना घर भमळवून न दे ता त्याींची फसवणक
ू

केल्हयाप्रकरणी चार आरोपीींप्रवरुध्द दादर पोलीस ठाणे येर्े गु.र.क्र. ८८/१८, िा.दीं .प्रव. कलम
४२०, ३४ अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे .

दाखल गुन््यातील आरोपीत व कफयाशदी याींचेमध्ये आपसी समझोत्याने एफआयआर रद्द

करण्याकररता मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येर्े रर्याधचका दाखल केले असून त्याबाबत
सुनावणी सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पनवेल (जि.रायगड) शहरातील अल्पवयीन मल
ु ीांवर झालेला अत्याचार
(४०)

१२२८३७ (२६-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पनवेल (जि. रायगड) र्हरामध्ये एका १४ वषाशच्या अल्हपवयीन मल
ु ीींवर श्री.राघवेंद्र गप्ु ता

या ३० वषीय व्यक्तीने अत्याचार केल्हयाचे
उघडकीस आले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याच र्हरातील

ठदनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

दस
ु ऱ्या घ्नेत एका अल्हपवयीन मूलीवर प्रेमसींबींधातून

श्री.िीवन बनसोडे याींने अत्याचार केल्हयाचे ठदनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

प्रव.स. ५०२ (35)
(३) असल्हयास, या दोन्ही प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकषश काय
आहे त व तद्नुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
सदर घ्ना ठद. २३/०१/२०१८ ते ठद. २४/०१/२०१८ या कालावधीत घडलेली आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
सदर घ्ना ठद. २८/०१/२०१८ रोिी घडलेली आहे.
(३) घ्ना क्र. १ :- सदरबाबत कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनुसार नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालय
अींतगशत पनवेल र्हर पोलीस ठाणे

येर्े गु.र.नीं. ४६/२०१८ िा.दीं .प्रव. कलम ३७६ (२) (एन),

५०६ सह लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरिण अधधननयम- २०१२ चे कलम ५ (एल) ए, ६
सह अनस
ु ूधचत िाती व अनुसूधचत िमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायदा १९८९ चे कलम ३ (१),

(डब्ल्हय)ू , (१), ३(२) (व्ही) अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर गन्
ु ्यातील
आरोपीस अ्क करण्यात आली. सध्या आरोपी हा िाभमनावर मक्
ु त आहे. मा. न्यायालयात
आरोपीप्रवरूध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सदर गुन्हा न्यायप्रप्रवषठ आहे .

घ्ना क्र. २ :- सदरबाबत कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनुसार नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालय
अींतगशत पनवेल र्हर पोलीस ठाणे
(ए), ३७६(२) (आय) सह

येर्े ग.ु र.नीं. ४८/२०१८ िा.दीं .प्रव. कलम ३६३, ३७६, ३६६

लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरिण अधधननयम- २०१२ चे कलम

४, ६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात
आली. सध्या आरोपी हा िाभमनावर मुक्त आहे . मा. न्यायालयात आरोपीप्रवरूध्द दोषारोपपत्र
दाखल करण्यात आले असून सदर गुन्हा न्यायप्रप्रवषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
येणेरे (ता.िुन्नर,जि.पुणे) येधथल इांडडयन इांजग्लश ममडडयम स्िूल मधील
(४१)

मशक्षिानी ववद्याथीनीचा िेलेला ववनयभांग

१२२८३८ (३०-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) येणेरे (ता.िुन्नर,जि.पुणे) येधर्ल इींडडयन इींजग्लर् भमडडयम स्कूल मधील प्रवद्यार्ींनीला
बार्रुमध्ये बोलावून भर्िकाींनी प्रवद्यार्ीनीसोबत अश्लील चाळे केल्हयाचा सींतापिनक प्रकार
ठदनाींक २९ िानेवारी, २०१८ रोिी उघडकीस आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी सींचालकासह दोन भर्िकाींवर िन्
ु नर पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा दाखल
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी सींस्र्ापक आरोपी याचे प्रवरूध्द

िुन्नर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

करण्यात आला आहे .

(३) कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीवरून िन्
ु नर पोलीस स््े र्न येर्े ग.ु र. नीं. १९/२०१८ िा.द. प्रव.
कलम ३७६, ३५४(अ),५०६ बाल लैंधगक अत्याचार कायदा २०१२ चे कलम ४,६,८, १२

अनुसूधचत िाती व िमाती अत्याचार प्रनतबींध २०१५ चे कलम ३(१), (W), १, ३((२) (VA)
प्रमाणे आरोपीप्रवरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यातील आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू

सध्या आरोपी हा

येरवडा मध्यवती कारागह
ृ , पुणे येर्े न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे . सदर गुन््यामध्ये

आरोपी

प्रवरूध्द मा. न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . सद्यजस्र्तीत सदर
प्रकरण न्यायप्रप्रवषठ आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
दहांदस्
ु थान युतनमलव्हर िांपनीच्या बोगस सौंदयव प्रसाधनाची होत असलेली ववक्री
(४२)

१२३२७९ (२६-०७-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठहींदस्
ु र्ान युननभलव्हर कींपनीच्या बोगस सौंदयश प्रसाधनाची प्रवक्री करुन कींपनीची फसवणूक
केल्हयाप्रकरणी मींब
ु ई पोलीसाींच्या गन्
ु हे र्ाखेने एका ्ोळीला अ्क केल्हयाची घ्ना ठदनाींक २०
मे, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास घडली हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त घ्नेची र्ासनातफे चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व ताब्यात घेतलेल्हया व्यक्तीींकडून अन्य
कोणकोणत्या कींपन्याींची फसवणक
ू केल्हयाचे उघड झाले आहे व त्या अनुषींगाने पुढे कोणती
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१८) :(१) (२) व (३) होय,
ठहींदस्
ु र्ान युननभलव्हर

कींपनीने मुींबई उच्च न्यायालय येर्े Notice of motion (L)

No. ४७७/२०१८ in comm.suit (L) २७५/२०१८

अन्वये दाखल केलेल्हया ठदवाणी दाव्याच्या

अनुषींगाने को्श ररसीव्हर व ठहदस्
ु र्ान युननभलव्हर कींपनीचे कमशचारी याींनी ७ पैकी ५
ठठकाणी

छापे ्ाकले असता ननरननराळे सौदयश प्रसाधने व बनाव्ीकरणाकरीता लागणारे

साठहत्य/वस्तु ताब्यात घेऊन साठहत्य भसल करुन ठे वले आहे.
सदर प्रकरणी ठहींदस्
ु र्ान युननभलव्हर

कींपनीच्या प्राप्त

तक्रारीच्या अनुषींगाने

कींपनीची फसवणक
ू केल्हयाप्रकरणी गु.प्र.र्ा, गु.र.क्र. ३१/२०१८ कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४

िादप्रव सह कलम ५१, ६३, ६५ कॉपी राई् ॲक्् सह कलम १०३, १०४ रे डमाकश ॲक्् (भर्वडी
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पोलीस ठाणे गु.र.क्र. ५८/१(८) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून अद्यापपावेतो एकूण
१७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.
सदर गुन्हा तपासाधधन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
उदगीर (जि.लातूर) येथे नववन वाढीव पोलीस वसाहतीसाठी तनधी उपलब्ध िरून दे णयाबाबत
(४३)

१२३६५८ (२६-०७-२०१८).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उदगीर (जि.लातूर) तालुक्यात र्हर व ग्रामीण पोलीस कमशचा-याींना अप-ु या असलेल्हया
वसाहतीमळ
ु े राहण्याची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ च्या दस
ु -या आठवड्यामध्ये वा
त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उदगीर पोलीस प्रविागाकडे ५ एकर िमीन असून त्याठठकाणी नप्रवन वाढीव
पोलीस वसाहतीचा प्रस्ताव र्ासनाकडे ननधीसाठी प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उदगीर येर्े नप्रवन वाढीव पोलीस

वसाहतीसाठी ननधी उपलब्ध करून

दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) पोलीस स््े र्न उदगीर, जि. लातरू येर्ील पोलीस अधधकारी व कमशचा-याींसाठी
ननवासस्र्ाने अपुरी व खूप िन
ु ी असल्हयाने ती पाडून त्या ठठकाणी नवीन ननवासस्र्ाने

बाींधण्यासाठी रु. ३९०९.०६ लि इतक्या रकमेचा प्रस्ताव १४ व्या प्रवत्त आयोगाींतगशत
प्रर्ासकीय मान्यता

व ननधी भमळण्यासाठी प्राप्त झाला होता. तर्ाप्रप, केंद्र र्ासनाकडून ननधी

भमळत नसल्हयाने सदर प्रस्ताव १४ व्या प्रवत्त आयोगातून वगळून सन २०१७-१८ च्या

दरसच
ू ीवर नव्याने तयार करण्याबाबत पोलीस अधीिक, लातरू याींना कळप्रवले होते. त्यानस
ु ार
अद्यावत दरसच
ू ीवर असलेला प्रस्ताव महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाशण व कल्हयाण महामींडळ

मयाशठदत, मुींबई याींना पाठप्रवला असून उदगीर (जि. लातूर) येर्े नवीन ननवासस्र्ान
बाींधकामासाठी मे. गागी एन््रप्रायझेस याींची प्रकल्हप व्यवस्र्ापन सल्हलागार म्हणून नेमणूक
करण्यात आली आहे . सदर कामाचे सप्रवस्तर नकार्े व प्रस्ताव तयार करण्याचे काम
प्रगतीपर्ावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

प्रव.स. ५०२ (38)
िवठे महाांिाळ (जि.साांगली) येथील पवनचक्क्याांवरील सुरक्षा रक्षिाांच्या
िाम बांद आांदोलनाबाबत

(४४)

१२३८८५ (३०-०७-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कवठे महाींकाळ (जि.साींगली) येर्ील पवनचक्क्याींवर सुरिा रिकाींची कामे करणा-या २००
सरु िा रिकाींनी काम बींद आींदोलन माहे एप्रप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पासन
ु केले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त सुरिारिकाींनी तननष एीं्रप्रायझेस या सुरिा रिक पुरप्रवणा-या कींपनीचा
ठे का सुझलॉन एनर्जी लल.या कींपनीने त्वरीत रद्द करावा अर्ी मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

िूमीपुत्राींना

रोिगारापासन
ू

वींधचत

ठे वणा-या

तननष

एीं्रप्रायझेस

या

कींपनीप्रवरुध्द ननषेध करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
व तद्नुसार, र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (१२-११-२०१८) :(१) अींर्त: खरे आहे .
सदर सुरिा रिकाींनी काम बींद आींदोलन केलेले होते. तर्ाप्रप, सींबींधधत एिन्सीने

त्याींना पूवव
श त कामावर घेतल्हयानींतर काम पूवव
श त सुरु झालेले आहे.
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) होय. साींगली जिल्हहा सुरिा मींडळाकडून चौकर्ी करण्यात आली आहे .

साींगली जिल्हहा सुरिा रिक मींडळाच्या कायशिेत्रात सुझलॉन एनिी भल. ही कींपनी

कायशरत असून कींपनीच्या जिल्हहयातील प्रवप्रवध ठठकाणी असलेल्हया पवनचक्क्या रिणाची
सरु िा रिक एिन्सी माफशत नेमलेल्हया सरु िा रिकाींना कामावरुन कमी

केलेल्हया नो्ीस

ठदल्हयाने असींतोष ननमाशण झाल्हयाने बहुताींर् सुरिा रिकाींनी काम बींद केले होते. तर्ाप्रप,
सींबींधधत एिन्सीने चचेअींती सवश सुरिा रिक याींना कामावर सामावून घेतले आहे .

सुझलॉन एनिी भल. या कींपनीकडील ठे केदाराचे बाबतीत तक्रारीच्या अनुषींगाने दखल

घेण्यात आली आहे. मख्
ु य मालक म्हणून सुझलॉन एनिी भल. या कींपनीवरती अधधननयम व
योिनेतील तरतद
ू ीचे अनप
ु ालन न केल्हयाने मा.न्यायाधीर्, प्रर्म वगश न्यायालय कवठे महाकाळ
या ठठकाणी ख्ला क्र.६२३/२०१५ नुसार ख्ला दाखल करणेत आलेला आहे. सदर ख्ला
न्यायप्रप्रवषठ आहे .

सुझलॉन एनिी भल. या आस्र्ापनेकडील कायशरत ठे केदार/एिन्सी याींना साींगली

सरु िा रिक मींडळाकडून महाराषर खािगी सरु िा रिक (नोकरीचे ननयमन व कल्हयाण )
अधधननयम,१९८१ च्या कलम २३ अींतगशत सू् भमळण्यास प्रस्ताव न

दाखल करणे व नोंदणी

न केल्हयाबाबत प्रवर्ेष पोलीस महाननररिक, कोल्हहापूर याींना ठद.०७/०७/२०१८ रोिीच्या पत्राने

सूधचत करण्यात आले आहे . सदर कायाशलयाचे यासींदिाशत पोलीस अधीिक साींगली व सातारा
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याींना ठद.०४/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये आवश्यक कायशवाही

करण्याच्या सूचना ठदलेल्हया

आहे त. तसेच प्रवर्ेष पोलीस महाननररिक याींना महाराषर खािगी सुरिा अभिकरण (ननयमन)
२००५ अन्वये आवश्यक ती कायशवाही करुन अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना दे ण्यात
आलेल्हया आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
सेलू (जि.परभणी) येथील न्यायालयीन इमारत मोडिळीस आल्याबाबत
(४५)

१२४०६२ (२६-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सेलू (जि.परिणी) येर्ील न्यायालयीन इमारतीची ननभमशती ही ननिाम काळातील असल्हयाने
ती मोडकळीस आली असून िीप्रवतास धोका ननमाशण
(२)

असल्हयास, याबाबत

र्ासनाने

झाला आहे , हे खरे आहे काय,

पाहणी करून

सदरहू
ननभमशतीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

न्यायालयाची

नूतन

इमारत

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१८) :
(१) अींर्त: खरे आहे . सेल,ू जि.परिणी येर्ील न्यायालयीन इमारत ननिामकालीन असन
ू , सन

१९४० मध्ये बाींधण्यात आली आहे . सदर इमारतीचे आयम
ुश ान सींपले असल्हयाबाबतचा अहवाल
उप प्रविागीय अधधकारी, सावशिननक बाींधकाम उप प्रविाग, सेलू याींनी ठदलेला आहे . परीं तु
सद्य:जस्र्तीत सदर इमारतीमध्ये न्यायालयीन कामकाि सुरु आहे .

(२) प्रमख
ु जिल्हहा न्यायाधीर्, परिणी याींनी सेल,ू जि.परिणी येर्े नव्याने बाींधण्यात येणाऱ्या

न्यायालयीन इमारतीचा आराखडा, नकार्ा व अींदािपत्रक मान्यतेसाठी ठद.२६ माचश २०१८ रोिी
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना सादर केलेले आहे. सदर प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालय, मुींबई
याींच्याकडून प्राप्त झाल्हयानींतर आवश्यक कायशवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
आांबा (ता.शाहुवाडी जि.िोल्हापूर) येथे िायमस्वरूपी पोलीस चौिी स्थापन िरणयाबाबत
(४६)

१२४२८२ (३०-०७-२०१८).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आींबा (ता.र्ाहुवाडी जि.कोल्हहापूर) पररसरात बारा मठहने पयश्काींची गदी असते, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, आींबा पासून २२ ककमी अींतरावर र्ाहुवाडी पोलीस ठाणे असल्हयाने काही घ्ना
घडल्हयास पोलीसाींना धावाधाव करावी लागते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर पररसर ननसगश सींपन्नतेने िरपूर असून, घनदा् झाडी व िींगल
असल्हयाने हुल्हलडबाि पयश्काींमध्ये वादावादी व हाणामारीच्या घ्ना सातत्याने घडत असतात
तसेच घातपात ककीं वा खन
ु ाचे पुरावे नष् करण्यासाठी या िागाचा िास्त वापर केला िातो, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, आींबा येर्े कायमस्वरूपी पोलीस चौकी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

आींबा,ता.र्ाहुवाडी येर्े हुल्हलडबाि पयश्कामध्ये वादावादी व हाणामारीच्या घ्ना
घडल्हयाबाबत र्ाहुवाडी पोलीस ठाणे अभिलेखावर कोणतीही नोंद नाही. परीं तु सन २०१६ ते
सन २०१८ माहे मे अखेर कालावधीमध्ये ३ बेवारस मयताींची नोंद पोलीस ठाणे अभिलेखावर
आहे .
(४) आींबा येर्ील पोलीस चौकीची पडझड झाल्हयाने तेर्ील

कामकाि र्ाहुवाडी पोलीस ठाणे
येर्न
होत
आहे
.
सदरची
चौकी
द
रू
स्त
करणे
ब
ाबत
तसे
च
पोलीस
चौकीसाठी पयाशयी िागा
ू
ु
िाडेतत्वावर घेण्याबाबतची बाब प्रवचाराधीन आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
दौंड तालुक्यातील (जि. पुणे) औद्योधगि क्षेत्रातील िांपन्याांमध्ये माथाडी
िामगार िायद्याचे उल्लांघन होत असल्याबाबत

(४७)

१२५६३७ (३०-०७-२०१८).

सोनावणे (िुन्नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दौंड तालुक्यात (जि. पुणे)

कुरकींु ि, पाींढरे वाडी, सहिपूर, नाींदरू , िाींडगाव या पररसरातील

औद्योधगक िेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कींत्रा्ी कामगाराींची िरती केली असून त्यामध्ये
परप्राींतीय कामगार काम करीत असल्हयाने मार्ाडी कामगार कायद्याचे उल्हलींघन होत
असल्हयाचे
आहे काय,

माहे फेब्रुवारी - माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास येत आहे , हे खरे

(२) असल्हयास, नागररकाींनी याबाबत अनेक वेळा तक्रारी केल्हया असून कींपनीमध्ये घडलेल्हया
अपघातामध्ये अनेक कामगाराींना िीव दे खील गमवावा लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कींपनीकडून कामगाराींना कोणत्याही प्रकारचे सरु िा उपकरणे ठदली िात
नसल्हयाचे दे खील माहे माचश -एप्रप्रल २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ही खरे आहे काय,

ननदर्शनास आले आहे , हे

प्रव.स. ५०२ (41)
(४) असल्हयास, कामगार कायद्याचे उल्हलींघन करणाऱ्या कींपन्याींवर तसेच कामगाराींच्या सुरिेची
िबाबदारी न घेणाऱ्या कींपनी चालकाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा
येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (१२-११-२०१८) :
(१)

होय, हे अींर्त: खरे आहे .
दौंड

तालक्
ु यातील

औद्योधगक

पररसरातील

४७

आस्र्ापना

मींडळात

नोंदीत

असून,आस्र्ापनाींचे काम करणारे ४१३ मार्ाडी कामगार दे खील मींडळात नोंदीत आहे त. सदर
पररसरात

मोठया

प्रमाणात औद्योधगक िेत्र असून िानेवारी,२०१६ ते माचश,२०१८ या

कालावधीत मींडळाच्या ननररिकाींनी िे्ी ठदलेल्हया आहे त. त्यामध्ये परप्राींतीय कामगार काम

करीत असून मार्ाडी कामगार कायदयाचे उल्हलींघन होत असल्हयाचे आढळून आल्हयामुळे नोंदणी
होण्याकररता कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे . त्यापैकी ६ मालक आस्र्ापना
मींडळात नोंदीत झाले आणण त्यातील २९ मार्ाडी कामगाराींची दे खील मींडळाने नोंदणी केलेली
आहे .
(२),(३),व (४)

औद्योधगक

सुरिा

व

आरोग्य सींचालनालयाकडे नागररकाींकडून याबाबत

कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्हया नाहीत. तर्ाप्रप, सन-२०१६,२०१७ व २०१८ मध्ये दौंड
तालुक्यातील नोंदणीकृत ६ कारखान्याींमध्ये घडलेल्हया अपघाताींमध्ये ९ कामगाराींना आपला
िीव गमवावा लागला.

ठद.३१/०१/२०१८ रोिी भमनािी फेरो इींगॉ्स प्रा.भल.,पुणे या कारखान्यात झालेल्हया

अपघाताच्या चौकर्ी दरम्यान कामगाराींना वैयजक्तक सुरिा साधने पुरप्रवली नसल्हयाचे
ननदर्शनास आले.

दौंड

तालुक्यातील

कारखाने

अधधननयमाींतगशत

वर

नमूद

नोंदणीकृत

६

कारखान्याींप्रवरुध्द कारखाने अधधननयम १९४८ अींतगशत ख्ले दाखल करण्यात आले असून
क्लीन सायन्स ॲड ्े क्नॉलॉजिस प्रा.भल.,पुणे, इ्रननस फाईन केभमकल्हस भल., पुणे इ्रननस
फाईन केभमकल्हस भल.,पण
ु े याींचेप्रवरुध्दचे ख्ले अनक्र
ु मे

२२/०९/२०१६,१२/०६/२०१६ व१६-०२-

२०१७ रोिी ननकाली ननघाले आहेत. अल्हकाईल अमाईन्स केभमकल्हस भल., पुणे पारे ख फुड अँड
ऑईल भल.पुणे व भमनािी फेरो इींगॉ्स प्रा.भल.पुणे याींचेप्रवरुध्दचे ख्ले न्यायप्रप्रवषठ आहेत.

भमनािी फेरो इींगॉ्स या कारखान्यप्रवरुध्द कारखाने अधधननयम १९४८ चे कलम

२९(१) (a) (ii),

कलम २९ (१)(b),कलम ७ व (२) (a),कलम ७ व (२) (b), कलम ६२ (१) व

कलम ६१(१) च्या िींगाबाबत मा.मख्
ु य न्यायदीं डाधधकारी, पण
ु े याींचे न्यायालयात ख्ले

(क्र.२०८६१ व २०८६२ ) दाखल करण्यात आले असून ते न्यायप्रप्रवष् आहे त. तसेच कारखाने
अधधननयम १९४८ चे कलम ४०(२) अींतगशत आदे र् पाररत करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

प्रव.स. ५०२ (42)
दौंड तालुक्यातील (जि.पुणे) दौंड व यवत पोलीस स्टे शनच्या
इमातीांच्या बाांधिामासाठी तनधी ममळणेबाबत

(४८)

१२५६४० (३०-०७-२०१८).

सोनावणे (िन्
ु नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दौंड तालुक्यातील (जि. पुणे) दौंड व यवत पोलीस स््े र्नच्या इमारती पुरेर्ा नसून नवीन
बाींधकामासाठी ननधी भमळण्याची प्रवनींती मा. लोकप्रतीननधी याांनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननधी भमळणेबाबत व सदर इमारतीींचे बाींधकाम करण्याबाबत कोणती
कायशवाही करण्यात आली

वा येत आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :
(१) हे खरे आहे .
(२) दौंड तालुक्यातील दौंड व यवत पोलीस ठाण्याच्या प्रर्ासकीय इमारती बाींधकामाबाबतचा
प्रस्ताव पोलीस अधीिक, पुणे ग्रामीण कायाशलयाकडून प्राप्त झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
वािडी (जि.िळगाव) गावातील ववदहरीत आांघोळ िरणाऱ्या मातांग समािातील मुलाांची
शेत मालि व त्याच्या नोिराने िाढलेली धधांड

(४९)

१२६२६१ (०३-०८-२०१८).

श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाकडी (जि.िळगाव) गावातील श्री. ईश्वर िोर्ी याींच्या र्ेतातील प्रवठहरीत आींघोळ करणाऱ्या
मातींग समािातील मुलाींना ककरकोळ कारणावरून ठदनाींक १० िून २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास र्ेत

मालक व त्याच्या नोकराने अमानष
ु मारहाण करत नग्न करून त्याींची धधींड काढण्यात आल्हयाची
गींिीर घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील घ्नेमधील सींबींधधत दोषीींप्रवरोधात र्ासनामाफशत अद्यापपयंत कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(३) तसेच, अर्ा िातीयवादी घ्नाींना पायबींद घालण्यासाठी र्ासनामाफशत धोरणात्मक ननणशय घेऊन
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-११-२०१८) :(१) नमूद घ्नेतील प्रपडीत मुलाींना त्याींचे कपडे काढून
अमानुषपणे मारहाण व िातीवाचक भर्वीगाळ करण्यात आली आहे . त्याींची धधींड काढण्यात
आलेली नाही.

प्रव.स. ५०२ (43)
(२) कफयाशदीने ठदलेल्हया तक्रारीनुसार पहुर पोलीस ठाणे, ता. िामनेर, जि. िळगाींव येर्े िाग५
गु.र.नीं. ४६/२०१८ िा.दीं .प्रव. कलम ३२४, ५०४, ५०६, ३४ सह बालकाींचे लैंधगक
अपराधापासून सींरिण अधधननयम २०१२ चे कलम ११ (२), १२,१६ (A),१,२,३

व १७ सह

अनस
ु धु चत िाती व िमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायदा कलम ३ (१), (ड) (ई) (आर),(एस)
सह आय.्ी. ॲक््
आरोपीताींप्रवरूध्द

कलम ६७, ६७ (ब) गुन््यात िादीं प्रव २०१ वाढीव कलम समाप्रवष् करून

गुन्हा

दाखल

करण्यात

येवून

आरोपीींना

आरोपीताींप्रवरूध्द मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले असून
न्यायप्रप्रवषठ आहे .

(३) अर्ा घ्नाींची पुनरावत्ृ ती होवू नये तसेच िातीय वादी

अ्क

करण्यात

आली.

सद्यजस्र्तीत सदर गुन्हा

घ्नाींना पायबींद बसावा याकामी

जिल्हहा घ्कातील पोलीस स््े र्न प्रिारी अधधकारी, पोलीस अधधकारी व

उपप्रविागीय पोभलस

अधधकारी माध्यमातून िास्तीत िास्त प्रमाणात गाविे्ी करणे, गावागावाींत भम्ीींग आयोजित
करुन उपजस्र्त गावकरी व नागरीकाींना मागशदर्शन करणे, तसेच अनुसुधचत िाती िमातीतीींल

नागरीकाींना सरु क्षिततेच्या दृष्ीकोनातन
ू आवश्यक मदत सह उपाययोिना राबप्रवण्याबाबत
कामकाि करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
श्रीमलांग (ता.अांबरनाथ, जि. ठाणे) ववभागामध्ये नेवाळी येथे
नववन पोलीस स्टे शन उभारणयाबाबत
(५०)

१२६३४३ (०४-०८-२०१८).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीमलींग (ता.अींबरनार्, जि. ठाणे) प्रविागामध्ये लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत असुन
या िागात चोरी, खुन व लु्मारीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िागात िवळपास पोलीस स््े र्न नसल्हयाने नागरीकाींना तक्रार करण्यासाठी
दरु चा पल्हला गाठावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

नेवाळी

येर्े नप्रवन

सुसज्य

पोलीस स््े र्न

उिारण्याबाबत

स्र्ाननक

लोकप्रनतननधीकडुन वारीं वार मागणी केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, वाढत्या गन्
ु हे गारीला

प्रनतबींध करण्यासाठी नेवाळी येर्े नप्रवन पोलीस स््े र्न

सुरू करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१८) :(१) ठाणे पोलीस आयुक्तालयाींतगशत पोलीस उप आयुक्त
पररमींडळ-४, उल्हहासनगर मधील ठहललाईन पोलीस स््े र्नच्या हद्दीमध्ये र्हरीिाग वगळता

अींबरनार् तालुक्यातील एकूण २३ गावे असून हािीमलींग पहाड येर्े दगाश हे धामीक स्र्ळ
आहे . त्याठठकाणी दे र्/परदे र्ातून सवशधामीय लाखो िाप्रवक दर्शनासाठी ये-िा करीता असतात.

प्रव.स. ५०२ (44)
सदर िागात पुवीपेिा अधधक लोक राहत असून दाखल गुन््याींच्या सींख्येमध्ये वाढ झाल्हयाचे
ठदसून येत आहे.

(२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) नवीन पोलीस ठाणे ननमाशण करण्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप र्ासनास सादर झालेला नाही.
प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयानींतर यावर यर्ोधचत कायशवाही करण्यात येईल
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

