
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सोलापूर जिल्ह्यातील किरती बस शाळा बांद असल्हयाबाबत 
  

(१)  ३९७३१ (२५-०५-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििजत) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील व जिल्हयातील वींचचत मुलाींच्या व ऊसतोड कामगाराींच्या मुलाींपयतं 
वस्तीत िाऊन शशक्षणाच ेधड ेदेणारी राज्यातील पहहली फिरती बस शाळा गत वर्षी हदनाींक १ 
िानेवारी, २०१६ रोिी सुरु केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वींचचत घ्कातील बालकामगाराींच्या घराींपयतं िाऊन शशक्षणाचे धड ेदेणारी ही 
फिरती बस शाळा ननधीअभावी नकुतीच बींद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेही फिरती शाळा सुरु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     राषरीय बालकामगार प्रकल्प, सोलापूर व सोलापूर महानगरपाशलका याींच्या सींयुक्त 
ववद्यमाने ०६ महहन्याींच्या प्रायोचगक तत्वावर फिरती बस शाळा हा उपक्रम हद.०९.०१.२०१५ 
रोिी सुरु करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
       सदर उपक्रम तात्पुरत्या स्वरुपात प्रायोचगक तत्वावर ०६ महहन्याींच्या कालावधीसाठी 
सुरु करण्यात आला होता. 
(३) सदर उपक्रम ०६ महहन्याींच्या प्रायोचगक तत्वावर सुरु करण्यात आला असल्यान,े कालावधी 
सींपल्यावर सद्यजस्ितीत हा उपक्रम स्िचगत/बींद आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
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िळवा (जि.ठाण)े येथील मितलाल िां पनीच्या िामगाराांची देणी शशल्हलि असल्हयाबाबत 

  

(२)  ५४७९२ (२९-०८-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (जि.ठाणे) येिील मितलाल कीं पनीची िमीन करारभींग झाल्यामुळे सरकारिमा 
करण्याचा जिल्हाचधकाऱयाींचा आदेश मा. उच्च न्यायालयान े िे्ाळून लावल्याचे हदनाींक २० 
एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीतील कामगाराींची देणी देण्याचे देखील शशल्लक आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींची देणी देण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२३-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मितलाला इींजिननअरीग इींडजस्रि शल. या कीं पनीस मौि े कळवा ता.जि.ठाणे येिील 
कब्िाहक्काने व भूसींपदान करुन हदलेल्या िशमनी शासनाची पूवयपरवानगी न घेता बँकेकड े
गहाण ठेवून मोठ्या प्रमाणात किय उभारणी केल्याने उपववभागीय अचधकारी, ठाणे ववभाग, 
ठाणे याींनी त्याींचेकडील आदेश क्र.ह्डी/्े-२/िशमनबाब/शतयभींग/एसआर-०७/१५ हदनाींक 
२१/०८/२०१५ अन्वये शासन िमा करण्याचे आदेश पाररत केले होते. त्याववरुध्द मा.उच्च 
न्यायालयाच ेहदनाींक १६/१०/२०१५ रोिीचे आदेशानसुार मुळ अचधकार अशभलेखात कीं पनीचे नाव 
दाखल करण्यात आले आहे. तसेच त्याबाबत िैस े ि े पररजस्िती ठेवण्याच े मा.उच्च 
न्यायालयाने सदर आदेशात नमदु केले आहे. मौिे कळवा ता.जि.ठाणे येिील मितलाल 
कीं पनीस हदलेल्या भोगव्ादार वगय-२ च्या िशमनीबाबि मा.उच्च न्यायालयात भारतीय कीं पनी 
कायदा १९५६ च ेकलम ४४६ (१) अींतगयत कीं पनी ॲप्लीकेशन (लॉिीींग) नीं. ८६५/२०१५ दाखल 
करण्यात करण्यात आले होत.े सदरचा दावा मा.उच्च न्यायालयान ेहदनाींक १२/०४/२०१६ रोिीचे 
आदेशान्वये ताींत्रिक मुद्याींवर िे्ाळला असून भारतीय कीं पनी कायदा १९५६ च ेकलम ४४६ (२) 
अन्वये सदर िशमनीबाबत पुन:श्च न्यायालयात अिय करणेची परवानगी/स्वतींि देणेंत आले 
आहे. त्या अनुर्षींगाने भारतीय कीं पनी कायदा १९५६ चे कल ४४६ (२) अन्वये सदर िशमनीबाबत 
मा.उच्च न्यायालय मुींबई येि ेउपववभागीय अचधकारी ठाणे याींनी कीं पनी ॲप्लीकेशन (लॉि) नीं. 
६०६/२०१६ दाखल केला असनू दाव्यातील प्रनतवादी क्रमाींक १०-अ याींच्यामािय त दाखल केलेल्या 
प्रनतज्ञापिास अनसुरुन उपववभागीय अचधकारी, ठाणे याींनी हदनाींक ७/२/२०१७ रोिी मा.उच्च 
न्यायालयात प्रत्युत्तर प्रनतज्ञापि दाखल केले आहे. 
     तसेच कीं पनी याचचका क्रमाींक ७४३/८९ मधील कीं पनीअिय (लॉिीींग) क्रमाींक ५३६/२०१६ 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ८/३/२०१७ रोिीच्या आदेशानुसार मौि े कळवा, 
ता.जि.ठाणे येिील मितलाल इींजिननअरीींग इींडस्रि शल., या कीं पनीला भसूींपादन करुन 
हदलेल् या िशमनीपैक  ३३-२३-८ हे. आर.िशमनीची ववक्र  करण्यास अ्ी व शतीच्या अचधन 
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राहून महसूल ववभागाने शासन ज्ञापन हदनाींक २२/४/२०१७ अन्वये मान्यता देवून तसचे सदर 
कीं पनीस शासनामािय त प्रदान करण्यात आलेल्या ४-६१-५ हे.आर. िशमनीच्या अनुर्षींगाने हदनाींक 
२१/११/१९५७ च्या शासन ननणययातील तरतुदीनुसार आवश्यक काययवाही करण्याबाबत 
जिल्हाचधकारी ठाणे याींना महसूल ववभागाच्या शासन पि हदनाींक २१/४/२०१७ अन्वये 
कळववण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
       सदरहू कीं पनीची मालमत्ता सन १९९९ पासून अवसायक को य् ररशसव्हर, मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींच े ताब्यात असुन अवसायक याींच्याकड े उक्त कीं पनीच्या प्राप्त झालेल्या 
३०३३ कामगाराींच्या दाव्यापकै  २८३२ कामगाराींचे रु.१,४८,५७,३३,०१४/- इतक्या रक्कमेचे दावे 
अवसायक याींनी दाखल करुन घेतले आहेत. 
(३) सदरहू आस्िापना अवसायनात गेली आहे पररणामी कामगाराींची देणी देण्याबाबतची बाब 
अवसायकाींच्या अखत्यारीत असनू प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्यान ेकामगाराींची देणी देण्याबाबत 
शासनाने काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापुर जिल्हहयात बाांधिाम के्षत्रात मोठया प्रमाणात बालमिूर िायजरत असल्हयाबाबत 
  

(३)  ५७०३४ (२४-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीि (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापुर जिल्हयात बाींधकाम के्षिात मोठया प्रमाणात बालमिुर काययरत असल्याच ेमाहे 
म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामािय त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर बालमिुराींना मिुरीपासून मुक्त 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर येिील सहाय्यक कामगार आयुक्त कायायलयाकडून वेळोवेळी आयोजित 
करण्यात आलेल्या धाडसिाींमध्ये बाींधकाम के्षिात काम करणारे बालमिुर आढळून आले 
नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नाशशि शहरात सीसीटीव्ही यांत्रणा बसववण्याबाबत 

  

(४)  ५७९५३ (२६-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींहस्ि कुीं भमेळ्यानींतर नाशशक शहरात सीसी्ीव्ही यींिणा बसववण्याची गरि प्रकर्षायन े
िाणवलेली असुन सुध्दा सीसी्ीव्ही यींिणा बसववण्यात न आल्याने गुन्हेगारी प्रवतृ्तीच्या 
लोकाींना याचा िायदा होऊन शहरात गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाल्याच ेमाहे िून, २०१६ वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीसी्ीव्ही यींिणा बसववण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत, तसेच 
शहरात तातडीने सीसी्ीव्ही यींिणा बसववण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) व (२) नाशशक शहरात शसींहस्ि कुीं भमेळ्यानींतर 
कायमस्वरुपी सीसी्ीव्ही यींिणा बसववण्यासाठी शासन ननयुक्त ताींत्रिक सल्लागार 
मे.पीडब्ल्युसी कीं पनीची ननयकुती करण्यात आली असुन सदर कीं पनीच्या सहाय्याने पोलीस 
आयुक्त, नाशशक याींनी सवेक्षण करुन नाशशक शहरात ३०२ हठकाणी ९२८ कॅमेरे बसववणे बाबत 
तपशशलवार प्रकल्प अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय सशमतीन े
माहहती व तींिज्ञान ववभागाच्या मान्यतेच्या अचधन प्रशासक य मान्यता हदलेली आहे. त्यानुसार 
माहहती व तींिज्ञान ववभागाच्या मान्यतेबाबतच काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलढाणा जिल्ह ्यातील बाल िामगाराांचा पूनवजसन प्रिल्ह प रडडल्ह याबाबत 
  

(५)  ५९८५८ (२९-०८-२०१६).   श्री.हषजवधजन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल् ्यात हदनाींक १८ िेब्रवारी २०१२ त े०३ माचय २०१३ या कालावधीत केलेल् या 
सवेक्षणात  ववववध हठकाणी १७५८ बाल कामगार आढळून आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बालकामगाराींच् या पूनवयसन आ ण मागयदशयन शाळेचा प्रस् ताव जिल् हाचधकारी 
बुलढाणा याींच्याकडून शासनास प्राप् त होऊन देखील शासनाने अद्यापपयतं त्यास मान्यता 
प्रदान केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२३-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
बुलढाणा जिल््यात हदनाींक १८/०२/२०१२ त े ०३/०३/२०१२ या कालावधीत केलेल्या सवेक्षणात 
ववववध हठकाणी १७५८ बाल कामगार आढळून आले आहेत. 
(२) बुलढाणा जिल््यात ३२ पूनवयसन आ ण मागयदशयन शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव 
जिल्हाचधकारी, बुलएाणा याींनी हदनाींक ०५/०९/२०१३ व हदनाींक २८/०७/२०१५ च्या पिान्वये कें द्र 
शासनास पाठववला आहे. 
(३) कें द्र शासनाकडून या सींदभायत आदेश प्रलींत्रबत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात सायबर गुन््याांचा तपास िरण्यासाठी पोलीस  
तनरीक्षिाांची व अधधिाऱयाांची सांख्या वाढववण्याबाबत 

(६)  ५९९३८ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सधुािर देशमडु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा डोपड े (नागपूर पूवज), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.राि 
पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात तींिज्ञानाचा वापर करुन केल्या िाणाऱया सायबर गुन््याींची सींख्या वाढत 
असताना अश्या गुन््याींचा तपास करण्यासाठी केवळ दोनच पोलीस ननरीक्षक उपलब्ध 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे माचय, २०१६ पययत माहहती व तींिज्ञान कायद्याअींतगयत अद्यापपयतं ८० 
गुन्हे नोंदववण्यात आले असून या गुन््याींच े तपास अचधकारी म्हणून एका ननरीक्षकाला ४० 
गुन््याींवर लक्ष ठेवाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सायबर गुन््याींचा तपास वेगान े व्हावा याकरीता पोलीस ननरीक्षकाींची व 
अचधकाऱयाींची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) पोलीस आयुक्त, बहृनमुींबई अींतगयत सायबर पोलीस 
ठाण्याची एवप्रल, २०१६ ची पोलीस ननरीक्षकाींची मींिूर सींख्या -४ असून, काययरत पद-१ व 
प्रनतननयुक्तीवर-२ पदे अशी एकूण ३ पदे हिर आहेत. 
(२) व (३) सायबर पोलीस ठाण ेयेिे माहे माचय, २०१६ पयतं गुन््याींची नोंद ८३ इतक  आहे. 
सदर गुन््याींची ववभागणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे :- 

अधधिाऱयाांच ेपद गुन््याांची सांख्या 
वररषठ पोलीस ननरीक्षक ०३ 
पोलीस ननरीक्षक ३८ 
पोलीस ननरीक्षक ४० 
गुन्हा शाखा कक्ष-२ ०२ 
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     पोलीस आयुक्तालयाींतगयत असलेल् या पोलीस अचधकारी/कमयचाऱयाींची ररक्त पदे सायबर 
पोलीस ठाण्यातील ररक्त पदी स्िलाींतरीत करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाव शहरात एिा महहन्यात सुमारे १४ घरिोड्या झाल्हयाबाबत 
  

(७)  ६२९१३ (२३-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव शहरात माहे मे, २०१६ या महहन्यात समुारे १४ घरिोड्या झाल्या, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या घरिोडयातील फकती आरोपीींना अद्यापपयतं अ्क करण्यात आली आहे 
तसेच त्याींच्याकडून फकती मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला आहे, 
(३) तसेच सदर आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व प्रकरणाची 
सद्यजस्िती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) नाही. 
     माहे मे. २०१६ मध्ये िळगाींव शहरात १४ घरिोडी घ्ना झालेल्या नसून ८ घरिोडीच े
गुन्हे दाखल आहेत. 
(२) एकूण ८ घरिोडीच्या गुन््याींपैक  १ गुन््यात तक्रादार याींनी गैरसमिुतीने तक्रार  
हदल्याचे ननषपन्न झाल्यान ेसदर गुन््याींची क वगय माध्यमातून ननगयती करण्यात आली आहे 
७ गुन््याींपैक  २ गुन्हे उघडक स आणले असून सदर गुन््याींत ६ आरोपीताींना ननषपन्न करुन 
अ्क करण्यात आली असून अ्क आरोपीताींकडून गुन््यातील चोरीस गेलेले मुदे्दमाल पैक  
एकूण ७,१८,८००/- रु.  फकीं मतीचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी आरोपी अ्क कारवाई पूणय करण्यात आली असनू त्याींचे माध्यमातून चोरीस 
गेलेल्या माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. उघडक स आलेल्या २ गुन््यापकै  एक 
गुन््यात उपलब्ध ठोस पुरावा आधारे ननषपन्न २आरोपीताींववरुध्द प्रिमशे्रणी न्यायालयात 
दोर्षारोपपि पाठववण्यात आले आहे. त्याींचे ववरुध्द प्रनतबींधक कारवाई करणेबाबत प्रभारी 
अचधकारी याींना मागयदशयन केले आहे. अन्य १ गुन्हा पोलीस तपासावर असून गुन््यात 
ननषपन्न असलेले ४ आरोपीींपकै  १ आरोपी सद्यजस्ितीत कारागहृात बींद आहे. उवयररत ३ 
आरोपी िाशमनाींवर सु्ले असनू त्यापकै  १ आरोपी ववरुध्द फक्र.प्रो.को.क. ११० नूसार 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. उवयररत ५ गुन्हे उघडक स आणण्याच ेसवयतोपरी 
प्रयनं करण्यात येत आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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औांढा नागनाथ (जि.हहांगोली) येथील औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेची  

नववन बाांधलेली इमारत बांद असल्हयाबाबत 
  

(८)  ६६२४६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष टारिे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेड (मालाड पजश्चम), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय िौशल्हय वविास व उद्योििता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाि (जि.हहींगोली) येिील औद्योचगक प्रशशक्षण सींस्िेने बाींधलेली नववन इमारत 
मागील तीन वर्षायपासून बींद असल्याने ववद्यार्थयांची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील वसनतगहृ ववद्यार्थयांना राहण्यास उपलब्ध करुन न देता तीन 
वर्षायपासून कोणत्या कारणासाठी बींद ठेवण्यात आले आहे याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले तसेच सदरील नववन वसनतगहृ ववद्यार्थयानंा 
राहण्यास उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
प्रशशक्षणार्थयांसाठी बाींधलेले प्रश्नाधीन वस्तीगहृ इमारतीच ेबाींधकाम नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये पुणय 
झाले आहे. परींतु, पाण्याची सोय उपलब्ध नसल्याने इमारतीचा ताबा सावयिननक बाींधकाम 
ववभागाकडून घेता आला नाही. 
(२), (३) व (४) होय, सदर प्रकरणी सींचालनालयामािय त चौकशी करण्यात आली आहे. 
     सदर चौकशीमध्ये, वस्तीगहृाचे िेि े बाींधकाम झाले आहे, त्याहठकाणी बोअरवेल 
करण्यात आला होता, तिावप, बोअरवेलला पाणी लागले नसल्यान े तसेच सदर भागात 
बोअरवेलना पाणी लागत नसल्याचेही आढळून आले. पाणी उपलब्ध नसल्याने सदर वस्तीगहृ 
बींद अवस्िेत आहे. 
     औींढा नागनाि औद्योचगक प्रशशक्षण सींस्िेच्या इमारतीत व वस्तीगहृ इमारतीच्या 
वास्तुपासून ९०० मी्र अींतरावरील औींढा येिील मींदीर पररसरातील ग्रामपींचायत औींढा याींच्या 
मालक च्या ववहीरीतून ५ बी. एच. पी. क्षमतेचा सबमसीबल पींप बसवून पाण्याच्या 
उपलब्धतेकररता काययकारी अशभयींता, सावयिननक बाींधकाम ववभाग, हहींगोली याींच्यामािय त 
अींदािपिक तयार करण्याची काययवाही सुरु आहे. सदर अींदािपिक सींचालनालयास प्राप्त 
झाल्यानींतर त ेजिल्हा ननयोिन सशमतीकड ेप्रशासक य मींिूरीकररता सादर करण्यात येईल. 
  

___________ 
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राज्यात ऑन लाईन पद्धतीने गुन््याांची नोंदणी िरणेबाबत 
  

(९)  ६६७३४ (११-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने सवय राज्यात ऑन लाईन पद्धतीने गुन््याच े(FIR) नोंदणी करण्याचे आदेश 
हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनान ेया बाबतीत आदेश काढले आहेत काय, तसेच सदर पद्धतीने गुन्हे 
नोंद झाल्यास गुन््याींची आकडवेारी वाढलेली हदसेल म्हणून सदर पद्धतीने गुन्हे नोंद करण्याच े
आदेश पोलीस ववभागातिे काढले िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार 
राज्यात सीसी्ीएनएस प्रकल्प हद.१५.०९.२०१५ पासुन कायायजन्वत झाला आहे. सदर 
प्रकल्पाींतगयत राज्यातील १०५४ पोलीस ठाण्याींमध्ये पुणयपणे ऑनलाईन FIR नोंदणी केली िात 
आहे. सवय गुन््याींची या यींिणेवर ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेश पोलीस 
महासींचालक,महाराषर राज्य,मुींबई याींनी सवय पोलीस कायायलयास हदले आहेत. राज्यातील एकुण 
६२७ वरीषठ पोलीस कायायलये या प्रकल्पाशी िोडण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पजश्चम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन सशमतीची शाहूवाडी तालुक्यातील  
एि हिार एिर शेतिमीन हडप िरण्याचा प्रयत्न झाल्हयाबाबत 

  

(१०)  ६६९०७ (१७-०१-२०१७).   श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम महाराषर देवस्िान व्यवस्िापन सशमतीची शाहूवाडी तालुक्यातील एक हिार एकर 
शेतिमीन हडप करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सीआयडी चौकशीत माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
ननषपन्न ्झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) : (१) नाही. 
     सदरची बाब ही सी.आय.डी. चौकशीत ननषपन्न झालेली नसुन चौकशी चाल ु असताना 
पजश्चम  महाराषर देवस्िान व्यवस्िापन सशमतीचे तत्कालीन  सचचव याींच्या प्रिम ननदशयनास 
आल्याने सशमतीकडून िुना रािवाडा पोलीस ठाणे येिे  फियायद हदल्याने गुन्हा दाखल करणेत 
आलेला आहे. 
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(२) सदर प्रकरणी िनुा रािवाडा  पोलीस ठाणे येिे गु.र.नीं. ९७/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४२०, 
४६५, ४६८, ४७१  प्रमाणे  हद. ०४/०५/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर 
गुन््याचा तपास िुना रािवाडा पोलीस ठाणे करीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रुिडी (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हहापूर) येथील डॉक्टर दाम्पत्याांची झालेली हत्या 
  

(११)  ६७११६ (१६-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपाटील 
(शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेड (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारिे (िळमनुरी), श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीि (िागल), श्री.भास्िर िाधव 
(गुहागर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (ििजत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊिज  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेरुकडी (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येिील डॉक््र दाम्पत्याींची हदनाींक ७ ऑगस््, 
२०१६ रोिी हत्या करण्यात आल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी हातकणींगले पोलीस ठाणे  येिे  गु.र.नीं. १९९/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ३०२, 
३९२, ४४९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी अींगुली मुद्रा, श्वानपिक, रेकॉडय वरील गुन्हेगार याींची तपासणी केली 
असून पारींपाररक व ताींत्रिक अशा सवय पध्दतीन े सखोल तपास करुन गुन्हा उघडक स  
आणण्याकरीता कसोशीन ेप्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(३) ववलींब झाला नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरामध्ये पोलीस भरती िरण्याचे आशमष दाडवून तरुणाांची िसवणूि िेल्हयाबाबत 
  

(१२)  ६७५७९ (१७-०१-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरामध्ये पोलीस भरती करण्याच ेआशमर्ष दाखवनू २० तरुणाींकडून एकूण ३० लाख 
रुपये घेवून िसवणूक करणाऱया एका आरोपीला सहकारनगर, पोलीसाींनी हदनाींक २१ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२३-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी फियायदीचे तक्रारीवरुपन ४ आरोपीींववरुध्द सहकारनगर पोलीस स््ेशन येि े
गु.र.नीं. २४४/२०१६ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६८, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
असून गुन््यातील चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. आरोपीींच ेताब्यातून एक जस्वफ्् 
डडझायर कार, बँक ऑि महाराषर, शसींडीके् बकँ, पुणे जिल्हा मध्यवती सहकारी बकँ, 
युननयन, बँक, ओरीएीं्ल बँकेच े पासबुक िपत करण्यात आले आहे. आरोपीींचे ववरुध्द 
मा.न्यायालयात दोर्षारोपपि दाखल करण्यात आले असनू गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शशरुड (ता.जि.धुळे) येथ ेसुरु असलेले अवधै धांदे बांद िरण्याबाबत 
  

(१३)  ६७८९५ (११-०१-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आशसि शडे (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशरुड (ता.जिधुळे) येिे अनके वर्षायपासनू सुरु असलेले दारु ननशमयतीसह ववक्र चे अवैध 
अड्ड,े िुगार-सट्टयाच ेअवैध धींदे तसेच चोरट्या मागायन ेहोणारी गु्ख्याची ववक्र  कायमस्वरूपी 
बींद करावी अशी मागणी करत शशरुड येिील महहलाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान जिल्हा पोलीस अचधक्षक कायायलयासमोर ननदशयने केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक् त अवैध धींद्याना प्रनतबींधीत करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी धुळे तालुका पोलीस स््ेशन च्या हद्दीतील शशरुड दरुके्षिाचे काययके्षिात सन 
२०१५ व २०१६ मध्ये महाराषर िुगार अचधननयमा अींतगयत एकूण १३ छाप े ्ाकूण २० 
आरोपीना अ्क करण्यात आली असून रुपये ११०५०/- रकमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला. 
तर महाराषर दारुबींदी अचधननयमाींतगयत २७ छापे ्ाकून २७ आरोपीना अ्क करण्यात आली 
असून रुपये ५५७७९/- रकमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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िि परेड (मुांबई) येथील मेिर टॉवर या इमारतीला आग लागल्हयाबाबत 
  

(१४)  ६९०४७ (११-०१-२०१७).   श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कि परेड (मुींबई) येिील मकेर ्ॉवर या इमारतीच्या २० व २१ मिल्यावरील उद्योिक 
शेखर बिाि याींच्या फ्लॉ्ला हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी आग लागून सींपूणय फ्लॅ् 
िळून त्यामध्ये २ व्यक्ती होरपळून मतृ्यूमुखी पडल्याच े ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर हठकाणी आग लागण्याची कारणे काय आहेत तसेच मतृाींच्या 
नातेवाईकाींना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे काय,  
(३) तसेच पोलीसाींनी व अजननशमन दलानी केलेल्या पींचनाम्यात ननदशयनास आलेल्या प्रमुख 
बाबी कोणत्या आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२८-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) ववद्युत ननरीक्षक, मुींबई ननरीक्षण ववभागाच्या अहवालानुसार सदर आग ही शॉ य् सफकय ्मुळे 
लागल्याच ेननषपन्न झाले आहे. 
    सदर घ्ना नसैचगयक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्यामुळे याप्रकरणी नकुसानभरपाई देय होत 
नाही. 
(३) मकेर ्ॉवर ए ववींग मधील २० व्या माळ्यावरील रुम नीं. २०१ मधील श्री.शेखर बिाि हे 
राहात होते, तर २१ व्या माळ्यावरील रुम नीं. २११ मध्ये श्री. अनींत शखेर बिाि हे राहात 
होते. सदर रुम नीं. २०१ व २११ मध्ये आगीची घ्ना घडली आहे. या आगीमध्ये रुम नीं. २११ 
मध्ये काम करणारे दोन नोकर होरपळून मतृ्यमूुखी पडल्याचे ननदशयनास आले आहे. 
    याप्रकरणी कि परेड पोलीस ठाणे येि ेअपमतृ्य ूनोंद क्र. ४९/१६ तसेच ५०/१६, िौिदारी 
प्रफक्रया सींहहता, कलम १४७ अन्वये नोंद करण्यात आली आहे. 

___________ 
  
बुलढाणा िारागहृातील िडमी िैद्याचा िारागहृ प्रशासनाचे हलगिीपणामुळे मतृ् यू झाल्ह याबाबत 
  

(१५)  ७०२९४ (१७-०१-२०१७).   श्री.हषजवधजन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा कारागहृात िखमी कैद्याला सामान् य रुन णालय, बुलढाणा येिून अकोला येिील 
रुन णालयात सींदर्भित करुनही कारागहृ प्रशासनान ेकैद्याला कारागहृातच परत नेल् याने कैद्याचा 
मतृ् यू झाल् याचे हदनाींक ९ सप् ्ेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, कारागहृ प्रशासनाच्या हलगिीपणामुळे सदर िखमी कैद्याचा मतृ् य ू झाला 
असून शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननप् र्षन्न झाले व 
त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत  ? 



वव.स. ३३१ (12) 

 
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२८-०६-२०१७) :(१) बींद्यास हदनाींक ०७.०९.२०१६ रोिी पोलीस 
पिकामािय त सामान्य रुनणालय, बुलढाणा येि े और्षधोपचारासाठी पाठववण्यात आले असता 
वैद्यफकय सल्ल्यानुसार त्याींच्यावर उपचार करुन परत पाठविण्यात आले. तसेच हद. ८.९.२०१६ 
रोिी सदर बींद्यास सामान्य रुनणालय, बुलढाणा येि ेउपचार करुन त्याींना सामान्य रुनणालय 
अकोला येिे रेिर करुन परत पाठविण्यात आले त्यानुसार त्याींना समान्य रुनणालय, अकोला 
येिे उपचारासाठी पाठववण्याकररता पोलीस पिकाची मागणी केली असता पिक उपलब्ध झाले 
नाही. सदर बींद्यास त्याच हदवशी िास होऊ लागल्यान ेतातडीन ेकारागहृ रक्षकामािय त सामान्य 
रुनणालय, बुलढाणा येिे उपचारासाठी दाखल केले असता त्याींचा हद. ९.९.२०१६ रोिी मतृ्य ू
झाला आहे. 
(२) व (३) सन्मा. न्यायदींडाचधकारी प्रिम वगय, बुलढाणा तसचे स्िाननक गुन्हे शाखा, बुलढाणा 
याींचे मािय त चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानसूार या प्रकरणी कोणीही दोर्षी 
असल्याच ेहदसून आलेले नाही. 
  

___________ 
  

भेंडा ब.ु (ता.नेवासा, जिअहमदनगर) येथील नागेबाबा मांहदरात झालेल्हया चोरीबाबत 
  

(१६)  ७०३६७ (१७-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भेंडा ब.ु (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येिील देवस्िान नागेबाबा मींहदरात हदनाींक ४ 
ऑगस््, २०१६ रोिी रािी चोरी होऊन दान पे्ी, सी.सी.टि.व्ही. सह सुमारे ९० हिार 
रुपयाींची चोरी झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
       हदनाींक ५/८/२०१६ रोिी श्री.नागेबाबा मींहदरातून अज्ञात चोरट्याींनी ८९०००/- रु. 
फकीं मतीचे दानपे्ी, सी.सी.ह्.व्ही. कॅमेरा ि मशीन, रोख रक्कम चोरुन नेली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी नेवासा पोलीस स््ेशन येि े गु.र.नीं. २०८/१६ भा.दीं.वव. कलम ३७९ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा उघडकीस आणणेकरीता हद्दीत वेळोवळेी  नाकाबींदी 
तसेच अशभलेखावरील गुन्हेगार तपासण्यात येत आहे. माि अिनूही आरोपी आढळून आले 
नसल्यान ेगुन्हा “अ” िायनल कायमस्वरुपी तपासावर ठेवण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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धचतळी (ता.डटाव, जि.सातारा) येथील सातारा जिल्ह हा मध् यवती  

सहिारी बँिेत चोरी झाल्हयाबाबत 
  

(१७)  ७०७०८ (११-०१-२०१७).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचतळी (ता.ख्ाव, जि.सातारा) महादेव मींहदराच् या पाठीमागे असणा-या सातारा जिल् हा 
मध् यवती सहकारी बँकेत चोरट्याींनी टदनाांक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी चोरी करुन दोन हिार 
तोळे सोन् याच ेदाचगने असा सुमारे ७४ लाखाींचा ऐिज पळविल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी चोरट्याींना अ्क करण् यात पोलीसाींना यश आले आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सातारा जिल््यातील वडूि पोलीस ठाणेत गु.र.नीं. २६०/१६ भा.दीं.वव.क. 
४५७,३८० प्रमाणे हद.२१/१०/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन््याच े
तपासात एकुण ८ आरोपी ननषपन्न झालेले आहेत. त्यापकै  ३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली आहे. यवत पोलीस ठाणे पुणे गु.र.नीं. ६२२/१६ या गुन््यात वडुि पोलीस ठाणेकडील 
गुन््यात चोरीस गेलेल्या मालापैक  रु.१९,५६,००६/- इतक्या रकमेचे ७५२ गॅ्रम ३१ शमली 
विनाचे सोन्याच े दाचगने िप्त करुन एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. सदर 
गुन््याचा तपासा अद्याप सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िळगाव शहरामध्ये मटिा, सट्टा, पत्ते, अवैध धांदे सुरु असल्हयाबाबत 
  

(१८)  ७२००२ (१७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव शहरामध्ये म्का, सट्टा, पत्ते, अवैध लॉ्री सुरु असल्याच ेतसेच चो-या, दरोड,े 
घरिोडी इत्यादी बाबी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान तोंडी तक्रार व 
ननवेदनाद्वारे स्िाननक लोकप्रनतननधीनी पुराव्याननशी जिल्हा पोलीस अचधक्षकाींच्या ननदशयनास 
आणून हदली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर जिल्हा पोलीस प्रशासनमािय त कोणती काययवाही करण्यात 
आली वा येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी अवैध 
धींदे सींदभायत उपाययोिना करणेबाबत ननवेदन हदले आहे. 
(२) िळगाींव शहर हद्दीत अिवा पररसरात कोणत्याही स्वरुपाच े अवैध धींदे सुरु नाहीत. 
पोलीसाींची निर चकुवून अवैध धींदे करणाऱया व अवैध धींद्यात सफक्रय राहणाऱया समािकीं ्क 
गुन्हेगाराींववरुध्द सातत्यान े कारवाई करण्यात आलेली आहे. माहे ऑक््ोबर, २०१६ पावेतोचे 
कालावधीत िुगार (म्का, सट्टा, पत्ता इ.) सदरात एकुण १३३ केसेस करुन २५० आरोपीताींना 
अ्क कारवाईसह रु. ६,५६,७०३/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आलेला आहे. 
तसेच दारुबींदी या सदरात एकुण २९१ केससे करुन २९५ आरोपीताींना अ्क केली असनु 
सींबींधीत गुन्हेगाराींकडून रु.८,६३,७९८/- इतक्या रकमेचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आलेला आहे. 
     शहर हद्दीत सक्तीची रािगस्त सह सींशनयत तसेच अशभलेखाींवरल सवय फक्रयाशील 
गुन्हेगाराींची ननयशमत पडताळणी सह आवश्यक प्रनतबींध कारवाई करण्यात येत आहे. नाउघड 
गुन््याींमध्ये फक्रयाशील सींशनयताींना तपासून गुन्हे उघडक स आणणे कामी सातत्यान े प्रयत्न 
सुरु आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

वपांपळगाव (ब) (ता.तनिाड जि.नाशशि) येथे शसशलांडर स्फोटात ३ व्यक्ती ठार झाल्हयाबाबत 
  

(१९)  ७२१०२ (१६-०१-२०१७).   श्री.अतनल िदम (तनिाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपळगाव (ब) (ता.ननिाड, जि.नाशशक) येिे हदनाींक ०३ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास शसलेंडर स्िो्ात ३ व्यक्ती ठार झाल्या आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर स्िो्ाची कारणे काय आहेत व स्िो्ात मतृ झालेल्याींना व िखमीींना 
शासनाने फकती नकुसान भरपाई हदली वा देण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी वपींपळगाव (ब) (ता.ननिाड, जि.नाशशक) पोलीस ठाणे येिे अकस्मात मतृ्य ू
रजिस््र नीं. ४४/२०१६, सीआरपीसी कलम १७४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर घ्ना ही गॅस शसलेंडरची गळती होऊ लागलेल्या आगीमुळे घडली आहे. यात ४ िणाींचा 
मतृ्यू होऊन ३ िण िखमी झाले आहेत. 
     सदर स्िो्ात मतृाींच्या नोतेवाईकाींना भारत गॅस कीं पनीकडून प्रत्येक  रु.२५०००/- 
रुपयाींची मदत शमळाली असून यापुढे लवकरात लवकर भारत गॅस कीं पनीच ेसींबींचधत इन्शुरन्स 
कीं पनीकडून मयताींचे वारसाींना प्रत्येक  सहा लाख रुपये शमळणार आहेत. 
(३) ववलींब झाला नाही. 

___________ 
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पुणे येथील न्यायालयाच्या आवारात सीसीटीव्ही यांत्रणा  
बसववण्याचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(२०)  ७२५१८ (१७-०१-२०१७).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे न्यायालयाच्या आवारात होणाऱया चोऱया, ्ोळीयुद्धातून झालेल्या हल्ल्याींच्या 
पाश्वयभूमीवर पाच वर्षायपूवी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याच े माहे 
ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) व (२) पुणे व वपींपरी चचींचवड शहरामध्ये गहृ 
ववभागामािय त राबववण्यात आलेल्या सीसी्ीव्ही प्रकल्पाअींतगयत पुणे न्यायालयाच्या 
आवारामधील दोन प्रवेशद्वारावर दोन सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहेत. सदर 
सीसी्ीव्ही कॅमेरे चाल ुसुजस्ितीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात अवधै उद्योगधांदे सुरु असल्हयाबाबत 
  

(२१)  ७३१६० (११-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.जितेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैध उद्योगधींदे सरुु असून घरिोड्या, चोऱया, 
सोनसाखळी चोरीच्या घ्नेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामािय त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार अहमदनगर शहरातील अवैध धींदे, घरिोड्या, चोऱया या घ्नाींना प्रनतबींध 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) व (२) अहमदनगर शहरातील कोतवाली, तोिखाना, 
शभींगार कॅम्प या तीन पोलीस स््ेशन येिे सन २०१६ मध्ये घर िोडीचे ७७ गुन्हे दाखल असनू 
१९ गुन्हे उघडकीस आले असून ५० आरोपीींना अ्क केली असनू त्याींच्याकडून ३,३९,८८०/- 
रुपयाचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला. 
     तसेच चोरीचे ३२४ गुन्हे दाखल असून त्यापैक  ७९ गुन्हे उघडक स आले आहेत व २२४ 
आरोपीताींना कडून १५,९७,३५२/- रु. फकमतीचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला. तसेच 
सोनसाखळी चोरीचे ६१ गुल्हे दाखल असून त्यापैकी २० गुन्हे उघडक स आले आहेत ४४५५००/- 
रु. फकमतीचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला. 
     दारुबींदी या शशर्षयकाखाली १८७ गुन्हे दाखल असून १९९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे व ८,३२,८३३/- रु. फकमतीचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला. 



वव.स. ३३१ (16) 

     िुगार या शशर्षयखाली ३२१ गुन्हे दाखल असून ६९८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे 
व २६,७९,१३७/- रु. फकमतीचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला. 
     गुन््याना प्रनतबींध घालण्यासाठी प्रभावी रािगस्त, बी् माशयल पेरोशलींग, वेळोवळेी 
नाकाबींदी अशा उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील शसवूड पररसरातील पोप्युलर िायनान्स िां पनीवर पडलेल्हया दरोड्याबाबत 
  

(२२)  ७३८७० (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील शसवूड पररसरातील पोप्युलर िायनान्स कीं पनीवर हदनाींक ७ ऑगस््, २०१६ 
रोिी पडलेल्या दरोड्यात कीं पनीच्या कायायलयातील समुारे ६,६९,३२,००० रुपये फकीं मतीच े २१ 
फकलो ९९३ गॅ्रम ९०० शमली गॅ्रम विनाचे सोन्याचे दाचगने व रोख रक्कम ९ लाख ५० हिार 
रुपये लु्ून नेल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर दरोड्याचा तपास करुन पोलीसाींनी आतापयतं फकती दरोडखेोराींना अ्क 
केली असून त्याींच्यावरील कारवाईची सद्यःजस्िती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.   
(२) सदर प्रकरणी फियायदीच े तक्रारीवरून एनआरआय सागरी पोलीस ठाणे, नवी मुींबई येि े
गुन्हा रजि नीं. १६९/१६ भादींवव ३९५,३९७,१२०(ब),४११,४१४ सह आमय ॲक्् ३,२५ सह मपोका 
३७(१),१३५ सह महाराषर सींघ्ीत गुन्हेगारी ननयींिण कायदा, १९९९ कलम ३(१) (II), ३(२),३(४) 
प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच सदर गुन्हयामधील ६ दरोडखेोराींना अ्क करून 
त्याचेववरूद्ध मा. ववशेर्ष न्यायालय, मोक्का को य् ठाणे येिे हदनाींक २८.१.२०१७ रोिी दोर्षारोपपि 
सादर करण्यात आले आहे. 
     तसेच सदर गुन्हयात उपरोक्त नमुद ६ आरोपीव्यनतररक्त आणखी ५ आरोपी ननषपन्न 
झालेले आहेत त्याींचा शोध घेणे चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नागपूर एमआयडीसी के्षत्रामधील िनीचर व्यापारी याांना चमत्िाररि  
मोरपांडाचा आमीष दाडवून िरण्यात आलेली िसवणूि 

(२३)  ७३९३१ (२१-०४-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर एमआयडीसी के्षिामधील िनीचर व्यापारी याींना कत्िीत चमत्काररक मोरपींखाचा 
२०० करोड रुपयाींमध्ये सौदा करण्याचे आमीर्ष दाखवून १३ लाख रूपयाींची श्री. मुकेश रतनलाल 
गिशभये याींनी िसवणूक केल्याच ेमाहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई जस्ित ि.ेिे. गु्रप ऑि कीं पनी या प्रकरणात सामील आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, नागपूर एमआयडीसी पोलीस स््ेशनमध्ये सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुर्षींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही आिपावतेो केलेल्या तपासात सदर कीं पनीचा प्रत्यक्ष सहभाग हदसून 
येत नाही 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी िे.ि.े गु्रप ऑि कीं पनी मोरपींख दोनशे करोड रुपायास ववकत घेणार आहे व 
त्यात फियायदीला १५ ्क्के कशमशनच े लालच देऊन अरोपीींनी फियायदीस ववश्वासात घेऊन 
फियायदीकडून मुव्हमें् रकमेच्या नावाखाली रुपये १२,५०,०००/- व मोरपींख ्ेस््ीच्या वेळी रुपये 
१,००,०००/- घेवून अशाप्रकारे एकुण १३,५०,०००/- रुपयाींची िसवणुक केली अशा फियायदीच्या 
तक्रारी वरुन ६ आरोपीववरुध्द एमआयडीसी पोलीस स््ेशन, नागपूर शहर येि े अपराध 
क्र.२९८३/२०१६ कलम ४०६, ४२०, ३४ भादींवव प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्हयातील २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
माळशशरस तालुक्यातील (जि.सोलापूर) अनेि गावाांमध्ये अवधै दारु ववक्री सुरु असल्हयाबाबत 

  

(२४)  ७३९८९ (२०-०४-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळशशरस (जि.सोलापूर) तालुक्यातील अनके गावाींमध्ये अवधै दारु ववक्र  सुरु असल्यान े
ग्राहक प्रबोधन सशमती, माळशशरस याींनी जिल्हा पोशलस प्रमुख, सोलापूर तसचे अकलूि, 
पोशलस ठाण ेयाींच्याकड ेमाहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करुन शासनामािय त कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माळशशरस तालुक्यात अकलिु उप ववभाग असून या उप ववभागात अकलुि, माळशशरस 
नातेपुत,े वेळापूर अशी एकूण चार पोलीस ठाणे आहेत. 
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     सन २०१६ या वर्षायत  माळशशरस तालुक्यात चारही पोलीस स््ेशन मध्ये एकूण २९६ 
केसेस करुन ८,२९,३४१/- रु अवैध दारुचा मुदे्दमाल िप्त करुन ३०७ आरोपी अ्क करण्यात 
आलेले आहेत. अवैध दारुधींदे करणारे ५४ आरोपीवर मुींबई दारुबींदी अचध.कलम ९३ प्रमाणे उप 
ववभागीय अचधकारी याींचकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात आलेले आहेत. 
     िानेवारी २०१७ ते एवप्रल २०१७ या कालावधीत माळशशरस तालुक्यात एकूण १४४ केसेस 
करुन ३६,९०,६२२/- रु अवैध दारुचा मुदे्दमाल िप्त करुन १३३ आरोपी अ्क करण्यात आलेले 
आहेत. तसेच, चोरुन अवैध दारुधींदे करणारे २० आरोपीवर मुींबई दारुबींदी अचध.कलम ९३ 
प्रमाणे उप ववभागीय अचधकारी याींचकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात आलेले आहेत. 
     अवैध दारु धींद्याबाबत वेळोवेळी माहहती काढून तात्काळ कारवाई करुन सवय अवैध धींदे 
समुळ नष् करण्याबाबत जिल््यातील उपववभागीय पोलीस अचधकारी व पोलीस ठाण ेप्रभारी 
अचधकारी याींना सक्त सचूना देण्यात आलेले आहेत त्याप्रमाणे काययवाही करण्यात येत आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

शभवांडी (जि.ठाणे) येथ ेपाच वषीय मुलीवर दोन अल्हपवयीन मुलाांनी अत्याचार िेल्हयाबाबत 
  

(२५)  ७४१४३ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊिज  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.हदपि चव्हाण (िलटण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी (जि.ठाणे) येि े पाच वर्षीय मलुीवर दोन अल्पवयीन मुलाींनी अत्याचार केल्याची 
घ्ना माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये पहहल्या आठवड्यात ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामािय त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार सदर मुलाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय, 
(२) सदर घ्नेबाबत आरोपीववरुध्द भोईवाडा पोलीस स््ेशन गु.रजि.नीं.I ०१/२०१७ भादींवव 
कलम ३७६, ३४ सह पोक्सो कायदा कलम ४, ६, ८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. आरोपी अल्पवयीन मलुाींना ताब्यात घेवून बाल न्यायालयात हिर केले असता 
न्यायालयान ेत्याींना िामीनावर मकु्त केले आहे.  गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जिल्हहयात मुलीांची ववक्री िरणारी परप्राांतीय टोळीस अटि िरण्यात आल्हयाबाबत 
  

(२६)  ७४१६४ (२०-०४-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्हयातील गरीब कुीं ्ुबातील दोन मुलीींना लननाच ेआमीर्ष दाखवून परप्राताींत 
ववक्र  करणाऱया ्ोळीस पोलीसाींनी पकडण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोपी मध्यप्रदेशातून यवतमाळ जिल्हयात उक्त गैरकारभार चालववत 
असल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन परप्राींतीय ्ोळयाींवर शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१)  होय, हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही, असा कोणताही प्रकार ननदशयनास आलेला नाही.  
(३)  सदर प्रकरणी ८ आरोपीींववरूद्ध पोलीस स््ेशन, यवतमाळ शहर येिे अप. क्र. ४७२/१६ 
भादींवव कलम ३६३, ३६६, ३७६(२) (एन) सह कलम ४,६ पोक्सो प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात 
आला आहे. सदर गुन््हयात ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींच्याववरूद्ध 
मा.न्यायालयात दोर्षारोपपि सादर करण्यात आले आहे. तसेच उवयररत ३ आरोपीींचा शोध 
घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मु.पो.ता.मलिापूर (जि.बलुढाणा) येथे मोटार सायिल रॅलीला थाांबववण्यािरीता गेलेल्हया 
पोलीसाांवर दगडिेि िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(२७)  ७४१९३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमडु (लातरू शहर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचडली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मु.पो.ता.मलकापूर (जि.बुलढाणा) येि े ईद-ए-शमलाप ननशमत्त परवानगी नसतानाही 
काढण्यात आलेल्या मो्ार सायकल रॅलीला िाींबववण्याकरीता गेलेल्या पोलीसाींवर 
समािकीं ्काींकडून झालेल्या दगडिेक मध्ये लोकप्रनतननधी, नगराध्यक्ष इत्यादीसह १० त े १५ 
पोलीस कमयचारी, प्रनतषठीत नागररक िखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, परवानगी नसलेल्या मागायवरुन समािकीं ्काींनी मो्ार सायकल रॅली काढून 
आके्षपाहय व अवायच्च घोर्षणा देण्यास सुरुवात केली असता त्याींना रोखण्यात गेलेल्या 
पोलीसाींवरच दगडिेक करण्यात आल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी तपासात काय ननषपन्न झाले आहे व त्यानुसार फकती 
समािकीं ्काींववरुध्द व कोणत्या कलमाखाली गुन्हा नोंदववण्यात आला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.       
(२) होय, हे खरे आहे.         
(३) सदर प्रकरणी मलकापूर शहर पोलीस ठाणे येि ेगु. र. क्र. ४४२/२०१६ भादवी कलम ३०७, 
१४७, १४८, १४९, ३५३, ३३३, ३३२, ४२७, ४३५, १०९ सह १३५ मुपोका, ४/२५ आमय ॲक््, ३, ४ 
सावयिननक मालमत्ता नुकसान प्रनत. अचधननयम व ७ फक्रमीनल लॉ अमेंडमें् ॲक््प्रमाण े
गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन््याच्या चौकशीत आतापयतं एकुण १०५ प्रौढ, ९ 
ववधी सींघवर्षयत बालकाींना अ्क करण्यात आली आहे. उवयररत व्यक्तीींचा शोध सुरु असून सदर 
गुन््याचा पुढील तपास सुरु आहे.         
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथील िागो िां पनीची ७६ लाख रुपयाांनी िसवणूि केल्याबाबत  
  

(२८)  ७४५२७ (२०-०४-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेड (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लॉजिजस््क कीं पन्याच्याीं मागणीनुसार ठरलेल्या हठकाणी माल पोहचवून हदल्याींनतरही 
मोबदला न देता नागपूर शहरातील सेन्रल एव्हन्यूवर असलेल्या अग्रवाल याींच े कॅररयसय व 
कॉगोच ेया कीं पनीची ७६ लाखाींनी िसवणूक केली असल्याने याबाबत गणेशपेठ पोलीस ठाण,े 
नागपूर येिे गुन्हा दाखल करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहहती हदनाींक २८ 
िानेवारी, २०१७ च्या सुमारास ननदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभायत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय व त्याचा तपशशल काय 
आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबचधतावर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणातील फियायदी याींनी आरोपी याींचेशी करार करुन कागोची सेवा पुरववली 
व सेवेच्या मोबदल्यात त्रबल तयार केले. आरोपीींनी त्रबलाचे िोडिेार पैसे फियायदीींना हदले परींत,ु 
हद.१ िून, २०१६ ते हद.१ ऑगस््, २०१६ या कालावधीत अहमदाबाद व हदल्ली येिे 
पोहोचववलेल्या मालाचे ७६,६१,२०९/- रुपयाींचा परतिेड न करता फियायदीची िसवणूक 
केल्यामुळे फियायदीच्या तक्रारीवरुन १० आरोपीींववरुद्ध पोलीस स््ेशन, गणेशपेठ, नागपूर शहर 
येिे अपराध क्रमाींक ३०/२०१७ कलम ४२०, ४६८ भादींवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील धमाजदाय ववभागातील िामिाि सुधारण्यासाठी शासनान ेनेमलेल्हया िशमटीबाबत 

  

(२९)  ७४७०२ (२१-०४-२०१७).   श्री.अतलु भातडळिर (िाांहदवली पूवज), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील धमायदाय ववभागातील कामकाि सधुारण्यासाठी शासनान े कशम्ी नेमली 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सशमतीचा अहवाल शासनाकड े सादर करण्यात आला आहे काय, 
असल्यास, सदर अहवालामध्ये धमायदाय आयुक्त ववभागाचे कामकाि सुधारण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोिना सचुववण्यात आलेल्या असून उक्त उपाययोिनचेी शासनाव्दारे अींमलबिावणी 
करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (३०-०६-२०१७) :(१) नाही. 
     तिावप, महाराषर सावयिननक ववश्वस्त व्यवस्िा अचधननयमाींतगयत प्रलींत्रबत दाव्यामध्ये  
त्वररत ननणयय प्राप्त होण्यासाठी सदर अचधननयमात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी शासन 
ननणयय ववचध व न्याय ववभाग क्र. ववपआ-१६१५/७०/प्र.क्र. २८/का. १५, हदनाींक १३/०१/०१६ 
अन्वये श्री.अ.ि.ढोलफकया, ननवतृ्त धमायदाय आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गहठत 
करण्यात आली होती. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शसन्नर (जि.नाशशि) चापडगाव आश्रमशाळेतील मखु्याध्यापिाने  
महहला िमजचाऱयाांवर िेलेला अत्याचार 

  

(३०)  ७४९२३ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती तनमजला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शडे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसन्नर (जि.नाशशक) चापडगाव आश्रमशाळेतील मखु्याध्यापकाने वेळोवेळी अत्याचार 
केल्याची तक्रार तेिील महहला कर्िचाऱ्याने हदली असून त्याांच्या ववरोधात पोलीस ठाण्यात 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याच े माहे िानेवारी, २०१७ र्ध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. ३३१ (22) 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन दोर्षीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी वावी पोलीस ठाणेस गुरनीं.०१/२०१७ भादींवव कलम ३७६(१), ३७६(२)(क)(न), 
३५४(अ) (१)(२), ५०६ सह अनुसचूचत िाती िमाती अत्याचार प्रनतबींधक सधुारीत अचधननय 
२०१५ चे कलम ३ (१)(डब्ल्यू)(१)(११), ३(२)(व्ही) अन्वये हद.३.१.२०१७ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. आरोपीने मा.सि न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय मुींबई येिे अ्कपूवय 
िामीनबाबत अिय केला होता. परींतु मा.न्यायालयान े िामीन िे्ाळल्यान े आरोपीस अ्क 
करण्यात आले आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चौल-भोवाळे (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येथील ज्युतनयर कॉलेिमध्ये पेपर सुरू  
असतानाच शशक्षिाने ववद्यार्थीनीचा ववनयभांग िेल्हयाबाबत 

  

(३१)  ७५०६७ (२१-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातडळिर (िाांहदवली पूवज), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चौल-भोवाळे (ता.अशलबाग, जि.रायगड) येिील ज्युननयर कालेँिमध्ये पेपर सुरू असतानाच 
शशक्षक तसेच अशलबाग पींचायत सशमतीचे ववद्यमान सदस्य अननल गोमा पा्ील याींनी 
ववद्यािीनीशी गैरवतयन करून ववनयभींग केल्याची तक्रार रेवदींडा पोशलस स््ेशनमध्ये 
ववद्यािीनीन े दाखल केल्याच े माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेवदींडा पोलीस स््ेशनमध्ये भा.दीं.वव. कलम ३५४ (अ), पोस्को कलम ११, १२ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्हेगारास अ्क करुन कोणती कारवाइय 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर घ्नेबाबत रेवदींडा पोलीस ठाणे गुरनीं.०९/२०१७ भादींवव कलम ३५४(अ) सह लैंचगक 
अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अचधननयम २०१२ चे कलम ११, १२ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. गुन्हयातील आरोपीस अ्क करुन मा.न्यायालयात हिर केले असता, 
मा.न्यायालयाने आरोपीस िाशमनावर मुक्त केले आहे. तपासाअींती हदलेली फियायद ही 
गैरसमिूतीन ेहदल्याच ेननषपन्न झाल्यान ेसदरचा गुन्हा क समरी मींिुरीकररता मा.न्यायालयात 
पाठववण्यात आले आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
गडधचरोली पोलीसाांिडून छतीसगड येथील दोन तरुणीांवर झालेल्हया अत्याचाराबाबत 

  

(३२)  ७६६७६ (२१-०४-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेड (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहदूींर (ता.ए्ापल्ली, जि.गडचचरोली) येिील िींगलात नक्षलवाद्याींबरोबर झालेल्या 
चकमक दरम्यान हाती लागलेल्या छतीसगडमधील दोन आहदवासी तरुणीवर पोलीसाींनी 
अत्याचार केल्याच े आरोप सींबचधत मुलीींनी केला असल्याची माहहती हदनाींक २८ िानेवारी, 
२०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींनी बदनामी केल्याचा आरोप लावून मानशसक छळ सुरू केल्याप्रकरणी 
उक्त दोन्ही तरुणीींनी नागपूर न्यायालयात ख्ला दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ए्ापल्ली पोलीसाींनी बदनामीच्या शभतीपो्ी आ ण स्वत:वरील कारिाई 
्ाळण्यासाठी दोन्ही तरुणीींचा शोध घेवून त्याींना नागपूरमध्ये अ्क करण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार सींबचधतावर कोणती कारिाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०५-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हद.२०.१.२०१७ रोिी पोलीस पिक नैताला िींगल परीसरात नक्षल ववरोधी अशभयान 
राबववत असताना पोलीस पिकाला दोन महहला व एक पुरुर्ष सींशयीतरीत्या पायी येताना 
हदसले. त्याींच्या ववचारपूस दरम्यान अींधारल्यान ेव सदर पररसरात नक्षलवादी व हहींस्ि प्राणी 
असल्यान ेत्याींना पोलीस पिकाच्या सुरके्षमध्ये मुक्कामास ठेवण्यात आले.  
     हद.२१.१.२०१७ रोिी नैताला गावात सदर तीनही इसमाींची ओळख प्ल्यावर त्याींना 
पोलीस पा्ील व गावकरी याींचे ताब्यात देवुन स््ेशन डायरीत नोंद घेण्यात आली. 
     हद. २२.०१.२०१७ रोिी सैन ु गो्ा व त्याची पत्नी याींनी गावकरी याींना घेऊन पोलीस 
मदत कें द्र पोमके ग््ा (िा.) येिे मोचाय आणुन दोन्ही महहलाींवर पोलीसाींनी अत्याचार केला 
आहे अशी तक्रार हदली. 
     दोन्ही महहलाींनी मा.न्यायालयात पोलीसाींनी आमचेवर कोणताही अत्याचार केला नाही 
उल् पोलीसाींनी आम्हाला िेवण व ननवारा हदला. सखुरुप आमच्या नातेवाईकाच्या ताब्यात 
हदले होते.  परींतु आरोपी सैनू गो्ा व त्याची पत्नी याींनी पोलीसाींनी अत्याचार केला असे खो्े 
साींगण्याकररता आमचेवर दबाव आणला होता अस ेसाींचगतले. 
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(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथील मोलिरणीवर चार वकिलाांनी सामूहहि बलात्िार िेल्हयाबाबत 

  

(३३)  ७६७३८ (२१-०४-२०१७).   प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर-४ (जि.ठाणे) येिील ओ्ी सेक््र पररसरात ४५ वर्षायच्या मोलकरणीवर वक ल 
असलेल्या उल्हास मोरे, सतीश मोरे, दीपक शहा व ननकुीं ि रावल याींनी सामूहहक बलात्कार 
केल्याच ेप्रकरण माहे डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त महहलेच्या तकारीवरुन ववठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात यासींदभायत गुन्हा 
दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार उक्त दोर्षी वफकलाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी ववठ्ठलवाडी पोलीस स््ेशन येि े गु.र.नीं.I ३६३/२०१६ भादींवव कलम ३७६, 
३७६(ड), ३४२, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  गुन्हयातील आरोपी क्र.१ 
यास अ्क करण्यात आले असनू, दोन आरोपी महहलाींना मा.न्यायालयान े अ्कपूवय िामीन 
मींिूर केला आहे, तीन आरोपीींना मा.सि न्यायालयाने अ्कपूवय िामीन नामींिूर केल्यान े
त्याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येिे अिय केला आहे. गुन्हयाचा तपास सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्हयाण-डोंबबवली शहरातील वाढत्या चोऱया आणण सोनसाडळीच्या घटनाांना  
प्रततबांधीत करण्यासाठी सीसीटीव्ही बसववण्याबाबत 

  

(३४)  ७७७५३ (२०-०४-२०१७).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पूवज) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली शहरातील वाढत्या चोऱया आ ण सोनसाखळीच्या घ्नाींना प्रततबांधीत 
करण्यासाठी सदर पररसरातील ७६८ सीसी्ीव्हीींच्या माध्यमातुन अींकुश ठेवला गेल्यास 
चोऱयाच्या घ्नाींना अांकुश बसणार असताींना याबाबत शासनाने दलुयक्ष केल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ र्ध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेगींभीर दखल घेऊन याबाबत उपाययोिनात्र्क कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०१-०७-२०१७) :(१) व (२) कल्याण डोंत्रबवली महानगरपाशलका के्षिात 
सीसी्ीव्ही प्रकल्प राबववण्यास व त्यासाठी येणाऱया रुपये ५०.६५ को्ी एवढ्या ननधीच्या 
खचायस उच्चस्तरीय सशमतीन े माहहती व तींिज्ञान ववभागाच्या मान्यतेच्या अधीन प्रशासक य 
मान्यता हदली आहे. त्यानसुार माहहती व तींिज्ञान ववभागाची मान्यता घेण्याबाबतची काययवाही 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रतन इांडडया िां पनीच्या िामगाराांनी िेलेले आांदोलन 
  

(३५)  ७७८०५ (२१-०४-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊिज  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ. डवरगाव (ता.जि.अमरावती) रतन इींडडया कीं पनीच्या कामगाराींनी हदनाींक १२ ऑक्िोबर, 
२०१६ रोिी कीं पनीच्या प्रवेश द्वारावर आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीतील कामगाराींच्या मागण्यासींदभायत मा.तहसीलदार अमरावती याींच्या 
उपजस्ितीत झालेल्या बैठक चा अहवाल मा.जिल्हाचधकारी अमरावती याींना हदनाींक १४ 
ऑक्िोबर, २०१६ रोिी सादर करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालात कामगार आयुक्त या कीं पनीववरुद्ध कारवाई करीत नसल्याने 
कामगार आयुक्त अमरावती याींचेववरुद्ध कारवाई करण्याची कामगाराींची मागणी असल्याच ेनमूद 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामगाराींवर अन्याय करणा-या कीं पनीला मदत करणा-या कामगार आयुक्त, 
अमरावती याींचेववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) असल्यास, कामगाराींच्या मागण्याींकड ेदलुयक्ष करणा-या रतन इींडडया या कीं पनीववरुद्ध शासन 
कोणती कारवाई करणार वा करीत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२९-०६-२०१७) :(१) कीं पनीच्या कामगाराींनी हदनाींक १२/१०/२०१६ 
रेािी कीं पनीच्या प्रवेशाद्वारावर आींदोलन केले होत.े तिावप सींबींचधत तहशसलदाराींनी व्यवस्िापन 
व आींदोलक याींच्यात घेतलेल्या बठैक तील चचेअींती सदर आींदोलन सींपुष्ात आलेआहे, हे खरे 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३), (४) व (५) सदरहू अहवालात कीं पनी ववरुध्द कारवाई करीत नसल्यान े सींबचधत 
अचधकाऱ्याांवर कारवाई करण्याची कामगाराींची मागणी असल्याचे नमुद असले तरी प्रत्यक्षात 
सहाय्यक कामगार आयुक्त, अमरावती याींनी उक्त आस्िापनेववरुध्द ननयमानसुार उचचत 
काययवाही करुन ववववध कामगार कायदयाांतगयत व्यवस्िापना ववरुध्द ३ व कीं िा्द्वाराींववरुध्द ८ 
असे एकूण ११ ख्ले दाखल केले असून सवय ख्ले न्यायप्रववषठ आहेत. तसेच सदर कीं पनी 
ववरुध्द कीं िा्ी कामगार अचधननयम, १९७० अींतगयत कीं िा्ी पध्दतीचे ननमुयलन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईमधील नेरुळ येथील एमिीएम शाळा व महाववद्यालयाच्या  
इमारतीच्या शौचालयात गभजपात झाल्हयाची घटना घडल्हयाबाबत 

  

(३६)  ७७९९७ (२०-०४-२०१७).   अॅड.गौतम चाबिुस्वार (वपांपरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नवी मुींबईमधील नेरुळ येिील एमिीएम शाळा व महाववद्यालयाच्या इमारतीच्या 
शौचालयात गभयपात झाल्याची घ्ना घडली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शाळा शशक्षकाने ववद्यािीनीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपामळेु शाळा 
वादात सापडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गुन्हे शाखमेािय त अ्केतील शशक्षक, शाळा व्यवस्िापन व सींबींचधत शशक्षकाची 
चौकशी सुरु असतानाच हा प्रकार घडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार बलात्कार करणाऱया 
शशक्षकावर व शाळा व्यवस्िापनेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     एम.िी.एम.स्कुल नेरुळ येिे लेडीि ्ॉयले्मध्ये एक लहान चेंडूच्या आकाराचा माींसाचा 
गोळा शमळून आला होता.  तक्रारीवरुन याबाबत गुन्हा नोंदववला होता. परींत ु न्यायवैद्यक य 
प्रयोगशाळेत सदर माींसाचा गोळा मध्ये रक्त फकीं वा कोणतेही ह्श्यु अस्तीत्वात नाही अस े
आढळून आले. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) एम.िी.एम.स्कुल नेरुळ येि े लेडीि ्ॉयले्मध्ये एक लहान चेंडूच्या आकाराचा माींसाचा 
गोळा शमळून आल्याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरुन नेरुळ पोलीस ठाणे गु.र.नीं.I ५२४/२०१६ भादींवव 
कलम ३१२, ३१५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर माींसाचा गोळाच्या 
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न्यायवैद्यक पररक्षण अहवालात गोळयात रक्त फकीं वा कोणतेही ह्श्य ु शमळून आला 
नाही. गुन्हयाचे कागदपिाचे अवलोकन करुन क वगायत तपास समरी तयार करण्यात आला 
आहे. 
     शाळेच्या शशक्षकान े ववद्यािीवर बलात्कार केल्याच े ववद्यािीनीच्या तक्रारीवरुन नेरुळ 
पोलीस ठाणे येिे गुन्हा रजि.नीं.३९०/२०१६ भादवव ३७६(एि)(आय) (एन), ५०६ (ब) सह पोस्को 
कलम ४, ५, (ि), (एल), (िे-२), ६, ८, ९ (ि), १० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
आरोपीस अ्क करण्यात आले असून, शाळा व्यवस्िापनाने शाळेचे मुख्यध्यापीका याींच े
ननलींबन केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
अण्णासाहेब पाटील आधथजि मागास वविास महामांडळािडून बीिभाांडवल उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(३७)  ७८०१५ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िौशल्हय 
वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयात आचियकदृष्या मागासलेल्याींच्या ववकासासाठी स्िापन झालेल्या 
अण्णासाहेब पा्ील आचियक मागास ववकास महामींडळाकडून मागील १४ वर्षायत िक्त चारच 
तरुणाींना बीिभाींडवल उपलब्ध झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ र्ध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, किायकरीता आवश्यक असलेल्या कागदपिाींची यादी एवढी मोठी आहे क  
त्यामुळे अनके सुशशक्षक्षत तरुण किय घेण्याकररता िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या महामींडळाकडून सुशशक्षक्षत तरुणाींना सुलभररत्या किय उपलब्ध करण्याकररता 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पहहले िौशल्हय वविास िें द्र हे ठाण ेरेल्हवे स्थानिानिीिच्या 
गावदेवी मांडईच्या इमारतीत असल्हयाबाबत 

  

(३८)  ७८०७१ (२१-०४-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय िौशल्हय वविास व 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  राज्यातील पहहलेच कौशल्य ववकास कें द्र हे ठाणे रेल्व े स्िानकानिीकच्या गावदेवी 
मींडईच्या इमारतीतील १३ हिार स्क्वेअर िू्ाच ेप्रशस्त आ ण सींपूणय सुववधायुक्त अस ेठाणे 
जिल्हाचधकारी कायायलयान े सुरु केले असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कें द्रात ववद्यार्थयांना ववववध प्रकारची कौशल्ये मोित शशकवली िाणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कें द्रात ववद्यार्थयांना प्रवेश शमळण्याबाबत प्रशासनाने कोणत्या अ्ी व 
शती घातल्या आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२०-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हाचधकारी कायायलय, ठाणे पुरस्कृत ठाणे रेल्वेस्िानकानजिकच्या गावदेवी मींडईच्या 
इमारतीतील दसुऱया मिल्यावर १० हिार स्क्वेअर िू् इतक्या िागेत सींपूणय सुववधायुक्त 
राज्यातील पहहलेच कौशल्य ववकास कें द्र सुरू केले आहे. सदरच ेकें द्र जिल्हाचधकारी कायायलय 
ठाणे याींच े प्रनतननधी व ॲननले इन्स््ीट्यु् ऑि ्ेक्नीकल रेननींग ॲण्ड इन््रप्रीनीयरशशप 
डवे्हलपमें् बाींद्रा (प.) याींच्यात झालेल्या  सामींिस्य करारानुसार (MoU) सुरु झाले आहे.   
(२) होय. 
     सदर कौशल्य ववकास कें द्रामध्ये मोित कौशल्य प्रशशक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. 
(३) सदर कौशल्य ववकास कें द्रात प्रवेश घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे अ्ी आहेत. 
     अ) प्रवशे घेण्यास इच्छुक असणारा ववद्यािी हा महाराषर राज्याचा रहहवासी असावा. 
     ब) प्रशशक्षणािीचे वय १५ त े४५ वर्षय असाव.े 
  

___________ 
  

भाांडुप पजश्चम (मुांबई) गाढव नािा पररसरात सोनसाडळी चोरी,  
मारामारी आणण गुन्हयाचे प्रमाण वाढले असल्हयाबाबत 

  

(३९)  ७८२७० (२१-०४-२०१७).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाींडुप पजश्चम (मुींबई) गाढव नाका पररसरातील रहदारी बािारपेठ आ ण वदयळ असलेल्या 
हठकाणी सोनसाखळी चोरी, मारामारी आ ण गुन्हयाच ेप्रमाण वाढले असल्यामळेु अशोक केदार 
चौकातील एका मोकळया िागेवर पोलीस चौक  उभारण्याची मागणी नागररकाींनी करुनही 
शासनान े याकड े पूणयतः दलुयक्ष केल्यान े नागरीकाींनी वगयणी गोळा करून तात्पुरते बाींधकाम 
केलेल्या पोलीस चौक ला महापाशलकेने तोडून ्ाकल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरीकाींना सींरक्षण शमळाव े आ ण सुरक्षतेची भावना ननमायण व्हावी यासाठी 
शासनान ेपोलीस चौक  ननमीतीबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) :(१) सहायक अशभयींता, एस वॉडय कायायलय, भाींडूप पजश्चम, 
मुींबई याींनी हदनाींक १३.०१.२०१७ रोिी भाींडूप पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमधील अनचधकृत 
कच्च्या/पक्क्या बाींधकामाचे ननषकासन केले आहे. 
(२) भाींडूप पोलीस ठाण्याकडून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये रहदारीच्या हठकाणी वळेोवेळी 
नाकाबींदी व गस्तीच ेआयोिन करण्यात येत असल्यान ेसदर पररसरातील सोनसाखळी चोरीला 
आळा बसला असून सोनसाखळी गुन्हे घडण्याच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात घ् झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे पररसरात टेलीशॉवपांग िां पन्याांच्या ववरोधात गत वषजभरात ४५ तर  
राज्यात ९८३ तक्रारी प्राप्त झाल्हयाबाबत 

  

(४०)  ७८६१६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.धैयजशील पाटील (पेण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ीव्हीवरील िाहहराती आ ण इीं्रने्च्या माध्यमातून ववववध बनाव् उत्पादनाची ववक्र  
करून ्ेशलशॉवपींग कीं पन्याीं ग्राहकाींची िसवणूक करीत असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, गत वर्षयभरात ठाण्यात एकूण ४५ तर राज्यात तब्बल ९८३ तक्रारी पोलीस 
ठाण्यात दाखल झाल्या असून प्रत्यक्षात फकती तक्रारीींच्या सींदभायत तपास करून सींबींचधत 
गुन्हेगाराींववरूद्ध कारवाइय करण्यास पोलीसाींना यश प्राप्त झाले आहे, 
(३) असल्यास, पोलीसाींच्या सायबर सेलन े उक्त प्रकरणाचा तपास करताना ्ीव्हीवरून 
िाहीरात करणाऱया बहुताींशी कीं पन्या आपल्या ्ोल फ्र  क्रमाींक ठाणे जिल््यामधून हाताळत 
असून इीं्रनॅशनल कॉल शसस््ीमचा वापर करीत असल्याने त्याींचा नेमका ठावहठकाणा शोधणे 
सायबर पोलीसाींना कठीण िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्ेशलशॉवपींग कीं पन्याींद्वारे ग्राहकाींच्या होणाऱया िसवणूक स पररणामकारकररत्या 
प्रततबांध घालण्याच्या दषॄ्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) यासींदभायत पोलीस आयुक्त, पुणे येिे एक गुन्हा तसेच पोलीस आयुक्त, नागपूर येि ेदोन 
गुन्हयाींची नोंद झालेली आहे. याव्यनतररक्त राज्यातील अन्य जिल्हयात कोठेही अशा प्रकारच्या 
तक्रारी वा गुन्हे पोलीस ठाण्यात दाखल नाहीत.   
     तिावप, राज्य ग्राहक आयोग, मुींबई, तसेच राज्य आयोगाच े पररक्रमा खींडपीठे 
नागपूर/औरींगाबाद व अचधनस्त एकूण ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच कायायलये काययरत 
आहेत. अचधनस्त जिल्हा मींचात िेब्रुवारी, २०१७ अखेर एकूण ४५ तक्रारी दाखल झालेल्या 
आहेत. त्यापैक  १७ तक्रारी ननकाली काढण्यात आल्या आहेत. 
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     पोलीस आयुक्त, ठाणे याींच्या काययके्षिात सदर प्रकरणी एकही तक्रार वा गुन्हा दाखल 
नसल्यान,े पोलीस आयुक्त, ठाण ेयाींच्या घ्काची माहहती ननरींक आहे. 
(३) होय हे अींशत: खरे आहे. 
(४) ्ेशलशॉवपींग कीं पन्याींद्वारे ग्राहकाांच्या होणाऱया िसवणूक स पररणामकारकररत्या आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने शाळा, कॉलेि, हौशसींग सोसाय्ी येिे िनिागतृी काययक्रम घेण्यात येतात. 
     तसेच यादृष्ीन े पोलीस अचधकारी व कमयचारी याींची काययशाळा आयोजित करुन अशा 
गुन्हयाींना प्रनतबींध आणण्याचा प्रयत्न केला िातो.   
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरासह जिल््यात गुन्ाांचे प्रकरण वाढत असल्याबाबत  
  

(४१)  ७८८७८ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमडु (नागपूर पजश्चम), श्री.सुतनल िेदार 
(सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हषजवधजन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर शहरासह जिल्हयामध्ये अनेक महहला व अल्पवयीन मुलीींवर बलात्कार, 
हत्या, हल्ले, गोळीबार, ्ोळीयुध्द, चेनस्नेचचींग अशा अनके घ्ना हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१६ 
ते ४ िेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत घडल्या असून सदर प्रकारच्या घ्नते हदवसेंहदवस वाढ 
होत असूनही गुन्हेगारीवर आळा घालण्यास पोलीस ववभाग, वाहतुक ववभागाचे अचधकारी व 
कमयचारी अपयशी ठरत असल्यामळेु नागपूर शहरातील नागररकाींमध्ये शभतीच ेवातावरण पसरले 
असल् याची माहहती हदनाींक ३ िेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशयनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने 
पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे व त्याचा तपशशल काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही, 
सदर प्रकरणातील नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयामधील सन २०१५ मधील एकुण १००३३ 
गुन्हे दाखल असून, सन २०१६ मध्ये एकुण ९७२० गुन्हे दाखल आहेत.   सदर दोन वर्षायच्या 
तुलनेत गुन्हयामध्ये घ् झाली आहे. 
    तसेच नागपूर ग्रामीण जिल्हयात हद.२२.१२.२०१६ ते हद.४.२.२०१७ या कालावधीत 
बलात्कारचे ८, हत्या ३, हल्ले २, चेनस्नेचचींग १ गुन्हे घडले असून, मागील वर्षी बलात्कार ७, 
हत्या ७ व चेनस्नेचचींग २ प्रमाणे गुन्हे घडले आहेत. गोळीबार, ्ोळीयुध्द ही गुन्हे ननरींक 
आहेत. 
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(२) उपरोक्त दाखल गुन््यातील आरोपीींना अ्क केले आहे. दोर्षारोपपि दाखल केले आहे. 
गुन्हयाचा तपास सुरु आहे.  तसचे दरोड्यातील आरोपीींना शस्िाननशी अ्क केली आहे, २६ 
गुन्हयातील १३२ आरोपीींना अ्क केली आहे. मकोका अींतगयत २३ गुन्हयाची नोंद असून, ११७ 
सराईत सींघ्ीत गुन्हेगाराींना अ्क केली आहे.  एम.पी.डी.ए. अींतगयत ३२ गुन्हेगाराींना 
कारागहृात स्िानबध्द केले आहे.  त्यामुळे गुन्हेगाराींवर नागपूर शहर पोलीसाींचे चाींगले ननयींिण 
असल्याच े हदसून येते.  ननयशमत ग्रामभे्, पेरोलीींग व मोहल्ला कमे्ी, शाींतता कमे्ीची 
शम्ीींग घेण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील गहृ ववभागातील महत्वाची िामे डािगी ववधी िां पन्याांना देण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४२)  ७९६४० (२१-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
श्री.अशमत ववलासराव देशमडु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववड-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गहृ ववभागातील महत्वाची कामे खािगी ववधी कीं पन्याींना देण्याच्या प्रस्तावाला 
हदनाींक १९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास शासनान ेमान्यता देऊन लक्ष्मीकुमारन व 
श्रीधरन, शलींक शलगल इींडडया लॉ सजव्हयसेस व तुली ॲण्ड कीं पनी या तीन खािगी ववधी 
कीं पन्याींना मूळ कायदे, ननयम, अचधसूचना याींचे प्रारुप तयार करणे, अजस्तत्वात असलेल्या 
कायद्यात ननयमाींमध्ये बदल करणे, ववभागाला कायदेववर्षयक सल्ला देणे, आवश्यकतेनुसार 
उच्च व सवोच्च न्यायालयात ववभागाींची बाि ुमाींडणे इ.सेवा पुरववण्यासाठी मान्यता हदल्याची 
बाब ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृ तसेच ववधी व न्याय ववभागातील सध्या काययरत असलेल्या ववववध 
अचधकाऱयाींना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाण ेवेतन देण्यात येत असतानाही सदर काम खािगी 
कीं पन्याींना देण्याच्या धोरणात्मक ननणययाची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर अनत महत्वाची काम ेखािगी ववधी कीं पन्याींना देण्याकरीता े्ंडर पध्दती 
अवलींत्रबण्यात आली आहे काय, असल्यास, उक्त कीं पन्याींना दरवर्षी फकती रुपये देण्याचा 
ननणयय घेण्यात आला असून कामाची गोपनीयता राखण्याबाबत त्याींच्याशी करण्यात आलेल्या 
करारातील अ्ीशतीचे ननयम काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामािय त चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीनसुार 
पुढे कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२१-०६-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे.   
(२), (३) व (४) गहृ ववभागात अनेक गुींतागुींतीच े व व्यापक कायदेववर्षयक प्रश्न उदभवतात 
तसेच नवीन कायदा तयार करणे, अचधसूचना तयार करणे, सेवाप्रवेश ननयमात बदल करणे 
इत्यादी तदनुर्षींचगक बाबी आपले ववहीत कामे साींभाळून वेळेवर पूणय कराव्या लागतात.  
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     त्यामळेु त्याींच े मदतीसाठी सदरहू ववधी सल्लागार सींस्िाींच्या सेवाींची आवश्यकता 
ववचारात घेऊन या सींस्िाींना नाशमकासूचीवर (Empanelment) घेण्यात आले आहे.  सदर 
सल्लागार सींस्िा ववभागाच्या ननयशमत कामकािात सहभागी होणार नसून त्याींना वववक्षीत 
कामे नेमून हदले िातील.  सदर ववधी सल्लागार सींस्िा त्याींना हदलेल्या कामासींदभायत 
ववभागातील सींबींधीत अचधकारी व ववधी अचधकारी  याींच्या मागयदशयनाखाली नेमनू हदलेले व 
ननयमानुसार ववधी व न्याय ववभागाची मान्यता घेऊन, ववहीत पातळीवर ननणयय घेण्यात 
येतील, तसेच आवश्यकतेनुसार गोपनीयता ठेवली िाईल. त्यामुळे मींिालयीन 
अचधकारी/कमयचारी याींच्या काययक्षमतेबद्दल प्रश्न उपजस्ित होण्याचा फकीं वा गोपनीयता न 
पाळण्याचा प्रश्न उद्दभवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल््यात इमारत व इतर बाांधिाम िामगाराांच ेपाल्य  
शशष्ट्यवतृ्त्तीपासून वांधचत असल्हयाबाबत 

  

(४३)  ८०२७९ (२१-०४-२०१७).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्हयात इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाच्यावतीन े
बाींधकाम कामगाराींच्या पाल्याींसाठी देण्यात येणाऱय्ा शशषयवतृ्त्तीपासून १०२ ववद्यािी वींचचत 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ र्ध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
चौकशीनुसार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३०-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला, वाशशम, बुलढाणा जिल्ह्यातील एिाही धान्य गोदमाची  
िायद्याप्रमाण ेनोंद न िेल्हयाबाबत 

  

(४४)  ८०७४५ (२१-०४-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचडली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, वाशशम, बुलढाणा जिल््यातील एकाही धान्य गोदामाची कायद्याप्रमाणे नोंद न 
केल्याने अकोला ववभाग मािाडी मींडळाने राज्य वखार महामींडळाच्या व्यवस्िापक य 
सींचालकाींना नो्ीस बिावली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने गोदामाींची नोंद करुन तिेे काम करणा-या कामगाराींना कामगार 
कायद्याप्रमाण ेलाभ देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३०-०६-२०१७) :(१) महाराषर मािाडी हमाल व इतर श्रमिीवी 
कामगार (नोकरीचे ननयमन व कल्याण) अचधननयम, १९६९ व अकोला, वाशशम, बुलढाणा 
जिल्हा हमाल व इतर श्रमिीवी कामगार (नोकरीच े ननयमन व कल्याण) योिना, २००३ 
अकोला, वाशशम, बुलढाणा जिल््यास लागू करण्यात आली आहे.  यानुसार मालक नोंदणी, 
नोंहदत कामगाराींचा रोिगार अखींडीतपणे सुरु राहणे व नोंहदत कामगाराींची मिूरी व लेव्हीची 
रक्कम मींडळात ननयशमत िमा होणे यासाठी आवश्यक ती काययवाही करण्याबाबत  अकोला, 
वाशशम, बुलढाणा जिल्हा मािाडी मींडळान े व्यवस्िापक य सींचालक, महाराषर राज्य वखार 
महामींडळ, पुणे याींना हद.२१.१२.२०१६ रोिीच्या पिान्वये कळववले आहे, हे खर आहे. 
(२) अकोला, वाशशम, बुलढाणा जिल्हा मािाडी मींडळाच्या अखत्याररत महाराषर राज्य वखार 
महामींडळाची ४ गोदामे आहेत. सदर गोदामामध्ये ३ कीं िा्दाराींमािय त मािाडी कामगार काययरत 
आहेत. या ३ कीं िा्दाराींपैक  २ कीं िा्दार मींडळात नोंहदत असून, त्याींच्याकड े एकूण ८२ 
कामगार काययरत आहेत व सदर कामगाराींना मािाडी कायद्याप्रमाणे लाभ हदले िात आहेत.  
नतसऱया कीं िा्दारास नोंहदत करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगणघाट व समुद्रपूर तालुक्यातील (जि.वधाज) शासिीय  
िायाजलयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४५)  ८१४५३ (२१-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगणघा् व समुद्रपूर तालुक्यातील (जि.वधाय) बहुताींशी शासक य कायायलयामध्ये 
कमयचाऱयाींची कमतरता असल्यान ेनागररकाींच्या कामाींमध्ये अत्यींत अडचणी ननमायण होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त दोन्ही तालुक्यातील ररक्त पदे त्वरीत भरण्याबाबत कोणती तातडीची 
काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२०-०६-२०१७) :(१) वधाय जिल्ृयातील हहींगणघा् व समुद्रपूर या 
तालुक्याींतील शासक य कायायलयाींमध्ये काही प्रमाणात पदे ररक्त आहेत. माि या कायायलयाींतील 
उपलब्ध अचधकारी/कमयचाऱयाींच्या माध्यमातून अनतररक्त वेळेत दैनींहदन कामकािाचा ननप्ारा 
करण्यात येतो. 
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(२) उक्त दोन्ही तालुक्याींमधील शासक य कायायलयातील ररक्त पदे भरण्याच्या दृष्ीन ेराज्य 
शासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार/ काययपध्दतीनुसार काययवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाचधकारी, 
वधाय तसचे सींबींचधत मींिालयीन प्रशासक य ववभागाींना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
िामगार िल्हयाण मांडळामािज त नोंदणी िरताांना वषाजतून ९० हदवसाांचे प्रमाणपत्र िां त्राटदार किां वा 

स्थातनि प्राधधिरण याांच्यािडून घेणे बांधनिारि असल्हयाबाबत 
  

(४६)  ८१९६० (२०-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाने इमारत बाींधकाम कामगार याींचेकररता कामगार कल्याण मींडळामािय त 
नोंदणी करताींना वर्षायतून ९० हदवसाींचे प्रमाणपि कीं िा्दार फकीं वा स्िाननक प्राचधकरण 
याींच्याकडून घेणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अ्ीमळेु ग्रामीण भागातील मिूराांची नोंदणी होत नसल्याने त्याचा िायदा 
गावातील मिूराींना शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडून कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (३०-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ग्रामीण भागातील मिुराींची नोंदणी करण्याकरीता हद. २५.२.२०१३ रोिीच्या शासन 
ननणययाद्वारे महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत काम करणा-या 
कामगाराींची नोंदणी महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळात 
करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समन्वय सशमती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
आतापयतं ११५५८ बाींधकाम कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली असून त्यापैक  २३९४ पाि 
लाभार्थयांना मींडळाच्या ववववध योिनेंचा लाभ देण्यात आला आहे. 
     तसेच, हद.१३.८.२०१४ रोिीच्या शासन अचधसूचनेद्वारे ज्या बाींधकाम कामगाराींच ेकाम 
सातत्य नसलेले/अस्िायी/ दैंनींहदन (Casual)स्वरुपाचे आहे आ ण त्यामुळे कामगाराींना एका 
पेक्षा िास्त मालकाींकड े काम करावे लागते अशा बाींधकाम कामगाराींना सींबींचधत स्िाननक 
स्वराज्य सींस्िेने प्राचधकृत केलेल्या अचधका-यान े ननगयशमत केलेल्या प्रमाणपिाच्या आधारे 
महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळात नोंदणी करता येत.े त्यामुळे 
९० हदवसाींचे प्रमाणपि या अ्ीमुळे ग्रामीण भागातील मिूर नोंदणी होत नसल्याच े व 
पररणामी त्याचा िायदा गावातील मिुराींना शमळत नाही हे म्हणणे सींयुजक्तक नाही.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मशाव या इस्त्रायली शतेी पद्धतीच ेप्रशशक्षण राज्यातल्हया  

पावणेतीन लाड शतेिऱयाांना देण्याबाबत 
  

(४७)  ८१९८२ (२१-०४-२०१७).   डॉ.तुषार राठोड (मडुेड) :   सन्माननीय िौशल्हय वविास व 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रनतकुल वातावरणावर मात करुन शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणाऱया 
मशाव या इस्िायली शेती पद्धतीचे प्रशशक्षण राज्यातल्या पावणेतीन लाख शेतकऱयाींना 
देण्यासाठी सकाळ इीं्रनशनल लननगं सें्र (एसआयएलसी), शासनाच्या कौशल्य प्रशशक्षण 
ववभाग, इस्िाईल मधील हहब्रू ववद्यापीठ आ ण पॅलेडडयम गु्रप याींच्यात मा.मुख्यमींिी याींच्या 
उपजस्ित सामींिस्य करार करण्यात आल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ च्या दसुऱया आठवड्यात 
वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पद्धतीच्या प्रशशक्षणामुळे राज्यातील शेतकऱयाींच्या उत्पन्नात वाढ होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२०-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात कृवर्ष के्षिामध्ये कौशल्य प्रशशक्षण देण्याबाबत कौशल्य ववकास व उद्योिकता 
ववभाग तसेच सकाळ इीं्रनॅशनल लननगं सें्र, पुणे (SILC) याींच्यात माहे िानेवारी-२०१७ 
मध्ये सामींिस्य करार करण्यात आलेला आहे. 
त्यानुसार राज्यातील शेतकऱयाींना सकाळ इीं्रनॅशनल लननगं से्ं र, पुणे (SILC) मािय त 
वैयजक्तक तसेच ग् कौशल्य प्रशशक्षण देण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार, सदर 
प्रकल्पात  सकाळ इीं्रनॅशनल लननगं सें्र, पुणे (SILC) समवेत पॅलेडडयम गु्रप व हहब्रू 
ववद्यापीठ, इस्िाईल हे सहभागधारक आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या कौशल्य ववकास व उद्योिकता ववभागाकड े हदनाींक २० 
माचय, २०१७ रोिी मान्यतकेरीता पाठववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साप-ेतुडील (ता.महाड, जि.रायगड) येथील िशमन डरेदी-ववक्री व्यवहारात  
िसवणूि िरण्यात आल्हयाबाबत 

  

(४८)  ८२०२३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सभुाष उिज  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाड तालुक्यातील (जि.रायगड) सापे-तुडील येिील िशमन खरेदी-ववक्र  व्यवहारात ३७ 
लाख ५८ हिार रूपयाींची िसवणूक करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींचधत गुन्हेगाराींवर शासनाने कोणती कारवाइय केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी फियायदीचे तक्रारीवरुन एका आरोपी ववरुध्द महाड तालुका पोलीस ठाणे येि े
गुन्हा रजि नीं. ८३/२०१६ भादींवव कलम ४२०,४६७,४६८,४७१ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. 
तसेच सदर गुन््यामधील आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. सद्यजस्ितीत गुन्हा तपासावर 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर पोलीस ववभागातील िमजचाऱयाांने धचटिां ड योिना सुरु िरुन  
पोलीस िमजचाऱयाांची लाडो रूपयाांची िेलेली िसवणूि 

  

(४९)  ८२०७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर पोलीस मुख्यालयात काययरत असलेल्या पोलीस कमयचाऱयाने गत दोन वर्षायपासून 
ची्िीं ड नावाची योिना सुरू करून बँकेपेक्षा िास्त व्याि देण्याचे आशमर्ष दाखवून पोलीस 
ववभागातील अचधकारी व कमयचाऱयाींची लाखो रूपयाींनी िसवणूक केल्याची माहहती हदनाींक १० 
िेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची तक्रार अनेक पोलीस कमयचाऱयाींनी सदर पोलीस ठाण्यात केली 
असींतानासुध्दा अद्याप चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्याचा तपशशल काय 
आहे व त्यानुसार सींबचधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशीत पोलीस मखु्यालय, नागपूर शहर येिील नमेणूक त असलेल्या एका 
नाईक पोलीस शशपायान े सदर प्रकरणातील फियायदी महहला पोलीस शशपाई व नतच्या इतर 
सािीदाराींना िास्त व्यािाचे आशमर्ष देवून वेळोवळेी िीं ड म्हणून १,०६,०००/- रुपये इतक  
रक्कम जस्वकारली ि तसेच, इतर साक्षीदाराींकडून िीं डाची रक्कम म्हणून २,५३,०००/- रुपये 
अशी रक्कम स्वीकारली व नींतर त्यान ेिमा केलेली रक्कम परत करण्यास ्ाळा्ाळ केली 
अशा फियायदीच्या तक्रारीवरुन एका आरोपी ववरुद्ध पोलीस स््ेशन, सदर, नागपूर शहर येि े
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अप.क्र.४७/१७ कलम ४२० भा.दीं.वव. वाढीव कलम ४०६, ४०९ भादवव सह कलम ३ 
एमपीआयडी  अक्् अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात आरोपीस अ्क 
करण्यात आली असनू आरोपीन े एकूण ५६,८६,०००/- रु. ची िसवणूक केल्याचे तपासात 
ननषपन्न झाले आहे. 
सदर गुन््यात मा.न्यायालयात दोर्षारोपपि सादर करण्यात आले आहे. प्रकरण न्याप्रववषठ 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भाईंदर (जि.ठाणे) येथे ववक्िी भाांड ेनामि मलुान ेपोलीसाांच्या  
त्रासाला िां टाळून आत्महत्या िेल्हयाबाबत 

  

(५०)  ८४७६४ (२०-०४-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायडळा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाईंदर (जि.ठाणे) येि ेपोलीस काींस््ेबलच्या ववक्क  भाांड ेनामक मुलाने पोलीसाींचा िास व 
खोट्या गुन््यात अडकवण्याच्या धमक स घाबरून भाईंदरच्या िैसलपाकय  खाडी/समुद्रात उडी 
मारून आत्महत्या केल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ र्ध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मयत ववक्क  आ ण त्याचे शमि भाईंदरच्या िैसलपाकय  खाडी फकनारी दारू पीत 
असताना पोलीसाींनी त्याींना ह्कून खाडी फकनाऱयाच्या चौक त आणले व पोलीसाींनी कीं रोल रूम 
ला िोन करून पोलीस व्हॅन मागवली व या प्रकाराला घाबरून मयत व्यक्तीने समुद्रात उडी 
मारली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनामािय त सी.आय.डी. मािय त चौकशी होऊन सींबचधत 
दोषीांविरुध्द अदयापपयतं कोणती प्रशासक य व दींडात्मक कारवाई करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र िडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) व (२) हद. २६.०१.२०१७ रोिी रािी मयत व त्याचा 
शमि हे त्याींच ेस्कु्ीच ेपेरोल सींपल्यान ेत ेिेसलपाकय  रेल्व ेप्री िवळ िाींबले होते. त्यावेळी 
पेरोलीींगवर  असलेली नवघर पोलीस ठाण्याच्या कमयचा-याींनी त्याींची ववचारपूस केली व गाडीच े
कागदपि माचगतले. त्यानींतर ववक्क  भाींड ेयास पोलीस िीप मधनू िेसलपाकय  पोलीस चौक  
येिे नेण्यात आले. तद्नींतर त्याचा शमि गाडीच ेकागदपि ेघेऊन पोलीस चौक  येिे आला व 
ववक्क  हा पोलीस कमयचारी श्री. अशोक भाींड ेयाींचा मलुगा असल्याचे साींचगतले. त्या दोघाींची 
ओळख प्वून त्याींना समि देऊन दोघाींना सोडून देण्यात आले. परींतू, ववक्क  यास तो पोलीस 
कमयचा-याींचा मुलगा असून सुद्धा माझी पोलीसाींनी ववचारपूस केल्याचा राग मनात धरुन 
दारुच्या नशेत िसेलपाकय  येिील खाडीत उडी मारली. िसेलपाकय  पोलीस चौक  येिील कमयचारी 
याींनी त्यास वाचववण्याचा प्रयत्न केला परींतू खाडीचे पाण्याची ओहो्ी वेगाने असल्यान ेप्रवाहात 
तो वाहत गेला व मयत झाला. 
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(३) सदर प्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेर्षण ववभाग, पुणे याींनी अ. म.ृ ०९/२०१७ या दाखल 
प्रकरणात मयत यास कोणत्याही गुन््याींत पोलीसाींनी तपासासाठी अ्क केले नव्हते अिवा 
चौकशीसाठी ताब्यात घेतले नव्हत ेत्यामुळे सदर प्रकरण पोलीस कोठडी मतृ्य ूया प्रकारात येत 
नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेर्षण ववभागाकड ेयेत नाही. तसचे सदर 
प्रकरणाचा तपास स्िाननक पोलीस स््ेशन अचधका-याींमािय त करावा असे अशभप्राय हदले आहेत. 
त्यानुसार सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस ननरीक्षक, नवघर पोलीस ठाणे हे करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


