
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
एिदरा (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथील खाडीतील गाळ िाढणेबाबत 

(१)  ७६६६ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुभाष उर्फ  पांडडतशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैयफशील पाटील 
(पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) एकदरा (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथे ४०० त े५०० नौका मजछिमारी करीत असून खाडीमध् ये 
गाळ साचल् यान े याींरिकीक  बो्ीींच े नुकसान होऊ नये म् हणूून गाळ काढणेूबाबत पिरसरातील 
मजछिमार सींस थाींनी तसेच स थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंीींनी ददनाींक २३ माचच, २०१३ रोिी वा त् या 
सुमारास निकनवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत  आहे , 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१८) : (१) व (२)  एकदरा (ता.मरुुड) येथे खाडीतील एकूणू 
७१,५०० घनमी्र गाळ काढणूे आवश्यक आहे. सदर गाळ काढण्याछया कामासाठी रु.२.८६ 
को्ी इतका अींदाजित खचच अपेक्षित आहे. एकदरा हे मत्सय बींदर असल्यामुळे येथील 
खाडीतील गाळ काढण्याकरीता मत्सय व्यवसाय  ववभागाकडून  आवश्यक निकनंी उपलब्ं करुन 
देणूे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक निकनंी रु.२.८६ को्ीींची मागणूी आयुक्त, 
मत्सयव्यवसाय, महाराषर राज्य याींछयाकड े दद.०२.१२.२०१७ रोिीछया पीान्वये करण्यात आली 
आहे. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
   

देवगड (जि.लसांधुदगुफ) बांदरामध्ये व देवगड तालुक्यातील खाडयाांमध्ये गाळ साचनू  
खाडयाांची मुख ेबांद पडत असल्याबाबत  

(२)  ३४६१५ (०८-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड बींदरामध्ये मोठ्या रतिमाणूात गाळ साचून खाडयाींची मुख े बींद पडण्याची शक्यता 
असून बींदर ंोकादायक होत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान निकनदशचनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, देवगड तालुक्यातील तारामुींबरी आणणू ताींबळडगे खाडयाींमंील गाळाची समसया 
गींभीर बनली असून ददवसेंददवस खाडीमध्ये गाळ वाढत चालला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाडया गाळान े भरुन गेल्यामुळे मजछिमारी नौकाींसाठी व बींदरे याींना ंोका 
निकनमाचणू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
त्यानुसार खाडया व बींदरातील गाळ काढण्याबाबत कोणूती कायचवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१८) : (१) , (२) व (३) होय. 
(४) देवगड तालुक्यातील तारामुींबरी आणणू ताींबळडगे ही मत्सय बींदरे असल्यामुळे येथील 
खाडीमंील गाळ काढण्यासाठी अजसतत्वातील गाळाचे िलसव्हेिणू करुन  अींदािपीक तयार 
करण्याबाबत तसेच यासाठी लागणूा-या निकनंीची मागणूी मत्सय व्यवसाय ववभागास 
करण्याबाबत महाराषर मेरी्ाईम बोडाचस ददनाींक २५.०६.२०१८ रोिीछया पीान्वये आदेश देण्यात 
आले आहेत. 
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामपांचायतीतील नेटविफ चे िाम पूणफ िरण्याबाबत 
  

(३)  ५४४९० (२९-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीणू भागात िलद सेवसेाठी बीएसएल ने नॅशनल ऑजप््कल फायबर ने्वकच  हा रतिकल्प 
गेल्या वर्षी सुरु करुनही िळगाींव व साींगली जिल््यातील ग्रामपींचायती अदयापही या 
ने्वकच शी  िोडल्या गेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदहल्या फेिमध्ये केवळ २५० कक.मी. चे झालेले कामही अदयाप अपूणूच आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची काम ेअपणूूच असण्याची कारणेू काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील ग्रामपींचायती "हाय्ेक" करण्याकिरता ने्वकच चे काम पूणूच 
करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कें द्र शासनामाफच त राबववण्यात येत असलेला National Optical Fiber Network 
(NOFN) हा रतिकल्प सन २०१५ मध्ये सुंािरत करून त्याला भारतने् स ेनाव देण्यात आले. 
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अपुणूच काम भारतने् रतिकल्पामाफच त सुंारणेूसह राबववण्यात येणूार आहे. तसेच NOFN माफच त 
राज्यातील एका जिल््यातील ने्वकच चे कायच कें द्र शासनाछया निकनदेशानुसार पूणूच करण्यात आले. 
उवचरीत जिल््यातील अपूणूच कायच भारतने् रतिकल्पामाफच त पूणूच करण्यात येणूार आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मांत्रालयातील सांगणि यत्रणेत ‘ लॉिी रॅल् सम’ नावाच्या व् हायरसमुळे महत् वाच् या 
 प्रिरणाांची माहहती खराब झाल्याबाबत 

  

(४)  ५६९३० (२३-०८-२०१६).   श्री.अतलु साव े (औरांगाबाद पूवफ), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवफ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींीालयातील सींगणूक यीणूेत ‘लॉक  रॅल् सम’ नावाचा व् हायरस घुसल् याने महसूल व 
सावचिनिकनक बाींंकाम ववभागातील सवच सींगणूक खराब झाल् याच ेददनाींक २५ म,े २०१६ रोिी वा 
त् यासुमारास निकनदशचनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर व् हायरसमळेु महसूल व सावचिनिकनक बाींं काम ववभागातील महत् वाछ या 
रतिकरणूाींची मादहती व त् यावरील कायचवाही खराब झाल् यान े अनेक महत् वाची कामे खोळींबली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर व् हायरस  काढण् यासाठी कोणूती उपाययोिना करण् यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महसूल व सावचिनिकनक बाींंकाम ववभागातील Sharing केलेल्या काही सींगणूकावरील डे् ा 
करप्् झाला होता. 
(३) सदर व्हायरस काढण्याकिरता अदयावत Antivirus यींीणूा मींीालयातील सवच सींगणूकावर 
सथावपत केली आहे. तसचे अशा रतिकारछया हल्ल्यापासून सुरक्षित ठेवण्याकिरता सायबर सेल 
यींीणूा राबववली असून अशा हल्ल्याींछया आंीच सुरिेच े उपाययोिनाबाबत अग्रीम सूचना 
देण्यात येत आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खामगाांव (जि.बुलढाणा) येथ ेअद्यावत अभ्यालसिा उभारण्याबाबत 
  

(५)  ७३७६८ (२७-०१-२०१७).   अॅड.आिाश रु्ां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खामगाींव (जि.बुलढाणूा) हे एक शैिणूीक िेीात ववकसीत गाव असून या दठकाणूी 
जिल््यातील आिूबािूछया पिरसरातील हिारो ववदयाथी कशिणूासाठी येत असल्यान,े 
यादठकाणूी कशकणूा-या ववदयार्थयाांना सपंाच पिरिेसाठी अ्याकसका उभारणेू गरिेच ेअसल्याची  
मागणूी या पिरसरातून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर युवक युवतीींना सपंाच पिरिेछया तयारीकिरता अदयावत 
अ्याकसका उभारण्यासाठी निकनंी मींिूर करण्याबाबत कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय  आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२२-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) रतिश्न उद् ावत नाही. 
     तथावप, रोिगार व सवयींरोिगार मागचदशचन कें द्रात येणूाऱ्या बेरोिगाराींना ववववं व्यवसाय 
मागचदशचन सादहत्य, सपंाच परीिाींची मादहती देणूारे माकसके, पुसतके इ. उपलब्ं करुन देणेू 
अ्याकसकेची व्यवसथा करणेू व वेबसाई्दवारे नवीन-नवीन सींंीची व रोिगाराची मादहती 
उपलब्ं करुन देण्याकिरता  ३५ जिल्हा कौशल्य ववकास, रोिगार व उदयोिकता मागचदशचन 
कें द्र, ६ ववदयापीठ कौशल्य ववकास, रोिगार व उदयोिकता मादहती व मागचदशचन कें द्र आणणू ८ 
आददवासी उमेदवाराींकिरताींच े मागचदशचन कें द्र अशा एकूणू ४९ कायाचलयाींमध्ये  राबववण्याकिरता 
 शासन निकनणूचय दद. ३.१.२००८ अन्वये  शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील िारागहृ ववभागात १०६४ पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(६)  ७३९२८ (२०-०४-२०१७).   डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कारागहृाींमध्ये १०६४ पदे िरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िरक्त पदाींमध्ये उपमहानिकनिरिका पासुन ते तुींरूग अकंकाऱ्याींपयचतची पदे 
िरक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ५४ कारागहृामध्ये िमतेपेिा िासत कैदी असल्यामुळे उक्त सवच 
िरक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१)  िानेवारी २०१७ अखेर कारागहृ ववभागामध्ये एकूणू 
७४९ पदे िरक्त आहेत. 
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(२) व (३) कारागहृ ववभाग हा सींवेदनशील ववभाग असल्याने व कारागहृ सुरिा मिबूत 
करण्याछया दृष्ीने िरक्त असलेली पदे ५०% ऐविी १००% पदे भरण्याछया अनुर्षींगान ेHPC 
ची मान्यता घेण्याची कायचवाही सुरू आहे. तसेच कारागहृ कशपाई सींवगाचतील २२६ िरक्त पदे 
भरण्यास ददनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१८ छया पीान्वये मान्यता देण्यात आली असनु सींबींंीत 
पोलीस घ्क रतिमुख याींछया सतरावर भरती रतिक्र या सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ववभागाच्या सन २०१५ च्या अहवालानुसार राज्यात  
महहलाांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याबाबत 

  

(७)  ७५२२० (२०-०४-२०१७).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवफ), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.राि ु तोडसाम 
(अणी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात मदहला ववनयभींगाछया ११७१३ व बलात्काराछया ४१४४ घ्ना घडल्याच े राषरीय 
गुन्हे नोंदणूी ववभागान े(एन.सी.आर.बी.) ददनाींक ३० ऑगस्, २०१६ रोिी िादहर केलेल्या सन 
२०१५ छया गुन्हे नोंदणूी अहवालात  नमुद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहलाींवरील वाढत्या अत्याचाराची, बलात्काराची रतिकरणेू निकनकाली काढण्यासाठी 
२७ ववशेर्ष न्यायालयाची सथापना करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१६ पयांतछया बलात्काराछया घ्नाींमंील ककती ख्ले 
शासनाने ववशेर्ष न्यायालयाकड ेवगच केले आहेत व ककती ख्ले िलदगती न्यायालयाने निकनकाली 
काढले आहेत व त्याबाबतची सदयःजसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ववशेर्ष न्यायालय िलदगती न्यायालय 
 वर्षच सन 

२०१४ 
सन 
२०१५ 

सन 
२०१६ 

वर्षच सन 
२०१४ 

सन 
२०१५ 

सन 
२०१६ 

 वगच 
केलेले 
ख्ले 

१८४२ २४१५ २३१८ वगच 
केलेले 
ख्ले 

१९९ १६५ १३५ 

 निकनकाली 
निकनघालेली 
एकूणू 

६३० ५५३ ४६९ निकनकाली 
निकनघालेली 
एकूणू 

५४ ३२ २८ 
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 रतिलींरिकबत 
ख्ले    

१२१२ १८६२ १८४९ रतिलींरिकबत 
ख्ले    

१४५ १३३ १०७ 

(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

 
  

लमरारोड (मुांबई) येथील बोगस िॉल सेंटरवर िारवाई िरणा-या अधधिा-याांने  
आरोपीिडून लाच मागीतल्याबाबत 

  

(८)  ७५८१६ (२१-०४-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमेिरकन नागिरकाींना को्यावंीचा गींडा घालणूा-या कमरारोड येथील बोगस कॉल सें्रवर 
ठाणेू गुन्हे शाखेन ेकारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणेू गुन्हे शाखा युनिकन्-१ मध्ये कायचरत असलेले सहा. पो.निकन. याींना 
आरोपीकडून लाच माकगतल्यारतिकरणूी निकनलींरिकबत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, निकनलींरिकबत पोलीस अकंका-याींची लाचलुचपत रतिनिकतबींं ववभागामाफां त सींपत्तीची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीछया अनुर्षींगाने दोर्षी आढळणूा-या व्यक्तीींवर शासनान ेकोणूती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत, 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) नाही. 
(५) रतिसतुत रतिकरणूी अदयाप चौकशी सरुू आहे. 
(६) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िन् हान (जि.नागपूर) शहरात व पररसरात महत्वाच्या हठिाणी  
सीसीटीव् ही िॅमेरे बसववण्याबाबत 

  

(९)  ९२००० (०४-०९-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूफन रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल््यातील कन् हान शहरात व पिरसरात मोठ्या रतिमाणूावर चोरीछ या घ्ना 
वाढल् याच ेमाहे म,े २०१७ छ या शेव्छ या आठवडयात निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वाढत् या चोरीछ या घ्नाींमुळे महत्वाछया दठकाणूी सीसी्ीव् ही कॅमेरे बसववल् यास 
चोरीच ेरतिमाणू कमी होईल यासींदभाचचे निकनवेदन मा.पालकमींीी व जिल् हा पोलीस अकंिक याींना 
व् यापारी सींघातफे  ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर निकनवेदनाछया अनुर्षींगान े महत्वाछया दठकाणूी सीसी्ीव् ही कॅमेरे 
बसववण्याबाबत शासनाने कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) सन २०१६ च ेतलुनेत माहे म े२०१७ पयांत चोरीछया 
गुन््यात वाढ झालेली आहे. चोरीचे वाढत ेरतिमाणूावर आळा घालण्याकिरता निकनयकमत कोम्बीींग 
ऑपरेशन, नाकाबींदी, ऑफ सर ऑल-आउ्, पोलीस ठाणूे व हायवे पेरोलीींग मोदहम रतिभावीपणू े
राबववण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सवच ठाणू े रतिभारी याींना पोलीस ठाणूे पिरसरात तसेच सावचिनिकनक गदीच े व सींवेदनशील 
दठकाणूी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवनू घेण्याची कायचवाही करणेूबाबत पोलीस अकंिक, नागपूर 
(ग्रामीणू) याींनी आदेश िारी केले आहेत.  तसेच कन्हान शहर अींतगचत आींबेडकर चौक येथे १ 
डोम कॅमेरा व सराफा ओळीत ५ व पोलीस ठाणू े कन्हान पिरसरात ५ सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
लावण्यात आले असनू सदर कॅमेरे कायचरत आहेत. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील जिओ इांडडया ऑन लाईन िां पनीने गुांतवणुिदाराांची र्सवणूि िेल्याबाबत 
  

(१०)  ९४९४० (१३-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईत गुींतवणूूकदाराींना अकंक व्यािाचे रतिलोभन दाखवून ऑन लाईन पध्दतीन े
फसवणूूक करणूाऱ्या जिओ इींडडया ऑन लाईन गुींतवणूूक कीं पनीवर पोलीसाींनी िापा ्ाकून १७ 
िणूाींना अ्क केली असल्याचे ददनाींक २१ ऑगस्, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास निकनदशचनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रतिकरणूी नवी मुींबई गुन्हे अन्वेर्षणू शाखछेयावतीने कळींबोली पोलीस 
ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रतिकरणूी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े निकनषकर्षच काय आहेत व तदनुसार दोर्षीींवर कारवाई करण्याबाबत व 
गुींतवणुूकदाराींच े पैस े परत कमळवनू देण्याबाबत शासनान े कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) गोपनीय सुीाींकडून कमळालेल्या मादहतीवरुन दद.१९/८/२०१७ रोिीचे १७.०० वािता कळींबोली 
पोलीस ठाण्याचे हद्दीमंील हॉ्ेल देवाींशी ईन, प्लॉ् नीं.एल/२, रोड नीं.५, रक ्कमचनल, 
कळींबोली, नवी मुींबई येथे सदरची कारवाई करण्यात आली आहे. 
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     सदर रतिकरणूी कळींबोली पो.स्े. येथे गु. र. नीं.१५१/२०१७ भादींवव सीं.कलम ४२०, ४०६, ३४ 
सह दद रतिाईझ ची्स ्ॲण्ड मनी सक्युलेशन जसकम (बॅनिकनींग) ॲक्् १९७८ चे कलम ३, ४, ५ 
सह मादहती तींीज्ञान अकंनिकनयम कलम ६६(ड) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
     सदर रतिकरणूी घ्नासथळावरुन एकूणू १७ आरोपीींना अ्क केली आहे. त्याींछयाकडून 
मोबाईल लॅप्ॉप व इतर मालमत्ता िप्त केल्या असून बकँ खाती गोठववण्यात आली आहेत. 
(४) तपास चालू आहे. 
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाहतूि िोंडीतून लविर बाहेर पडण्यासाठी रूग्णवाहहिेस व्ही.आय.पी.दिाफ देण्याबाबत 
  

(११)  ९५१०२ (०१-०१-२०१८).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणूे पोलीसाींनी रूग्णूास वळेेवर उपचार कमळाल्यास त्याचे रतिाणू वाचववण्याचे दृजष्कोनातनू 
वाहतूक कोंडीतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी रूग्णूवादहकेस व्ही.आय.पी.दिाच व रूग्णूवाहीकेस 
रतिांान्य दया ही मोहीम सुरु केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,रूग्णूास ठाण्यात योग्य उपचार न कमळाल्यास मुींबईतील रूग्णूालयात त्वरीत 
दाखल करण्यास िाताना रूग्णूवादहकेला ्ोल नाक्यावर वाहतूक कोंडीस समोरे िाव ेलागत,े हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रूग्णूास वळेेत उपचार कमळून त्याच े रतिाणू वाचण्यासाठी रूग्णूवाहीकेस ्ोल 
नाक्यावर वा अन्य वाहतकू कोंडीतून सत्वर मागचसथ होण्यासाठी रूग्णूवाहीकेस व्ही.आय.पी.दिाच 
व रूग्णूवाहीकेस रतिांान्य दया ही मोहीम राबववण्यासाठी कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. अपवादात्मक पिरजसथतीत ्ोल नाक्यावर वाहतुक छया राींगा असल्यास 
रुग्णूवादहकेस वाहतूक कोंडीस सामोरे िावे लागते. 
(३) ठाणेू शहर वाहतूक शाखेकडून एका अशासक य सींघ्नेछया सींकल्पनेतून  Save a Life 
Project Giving Way to Emergency Vehicles Enrolling Maharashtra Police  या 
उदे्दशाने ठाणेू पोलीस आयुक्त कायचिेीात रुग्णूवादहकेस रतिांान्य देण्यासाठी िनिागतृी मोदहम 
माहे नोव्हेंबर, २०१५ पासून राबववण्यात येत आहे.  
     त्यादवारे रुग्णूालये, ववववं सामाजिक सींसथा, शाळा-महाववदयालये व 
महानगरपाकलकेछया माध्यमातून िनिागतृी करण्यात आली आहे. रुग्णूवादहकेस मागचक्रमणू 
करण्यास रतिथम रतिांान्य देण्याबाबत रतिवासी, मालवाहतूक करणूाऱ्या वाहनाींस तसेच 
महानगरपाकलकेछया बसेसला, ३,००० जस्कसच लावण्यात आलेली आहेत, तर २०,००० 
बॅनसच/पोस्सच/ पॅम्पलेट्स शाळा महाववदयालये, ऑ्ोिरिा, ्ेम्पो अशा ववववं वाहनाींवर 
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िनिागतृीछया दृष्ीने लावण्यात / वा्ण्यात आलेली आहेत.  िरिा, ्ेम्पो, रक अशा 
वाहतूकदार सींघ्नेछया रतिनिकतनिकनंीींछया बैठका घेण्यात येऊन त्यादवारेदेखील िनिागतृी करण्यात 
आली आहे. 
     Traffic Awareness Programmes दवारे शाळा महाववदयालये, मॉल इ. दठकाणूी 
कायचक्रम घेऊन रुग्णूवादहकेस रतिांान्य देण्याबाबत िनिागतृी करण्यात आली आहे. ्ोल 
नाक्यावर रुग्णूवादहकेस रतिांान्य देऊन मागच मोकळा ठेवण्यासाठी व्यवसथापनातफे रतिनिकतनिकनंी 
नेमण्यात आला आहे.  वाहतूक निकनयींीणू किाकड ेहेल्पलाईनची सुववंा उपलब्ं करुन देण्यात 
आली आहे.  
     ब्रने डडे व्यक्तीींच े हदय, यकृत इ. अवयवाींची तातडीन े वाहतूक करण्यासाठी ग्रीन 
कॉिरडॉरची वाहतकू सुनिकनजश्चत ठेवण्यासाठी रुग्णूवादहकेस व्ही.आय.पी. दिाच देऊन वाहतूक 
शाखेकडून रुग्णूाींच े रतिाणू वाचववण्यासाठी रतिांान्यान े वाहतूक च े निकनयोिन करण्यात येत े तसचे 
अनिकतगींभीर रुग्णूास रुग्णूालयास नेण्याछया मागाचवरील सींपूणूच वाहतूक निकनयींीीत करुन 
रुग्णूवादहकेस रतिांान्य ददले िात.े 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल््यातील खािगी साविारी प्रिरणात अटिेत असलेल्या  
आरोपीच ेपुढा-याांशी असणारे हहतसांबांध 

(१२)  ९५३०३ (०३-०१-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील खािगी सावकारी रतिकरणूी सध्या खींडया ंाराकशवकर हा खािगी 
सावकार अ्केत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ंाराकशवकर याच े सातारा जिल््यातील काही तालकु्याींमध्ये तथाकथीत पुढा-
याींशी सींबं असून या तथाकथीत पुढा-याींछया माध्यमातून गोरगरीब शेतक-याींना खािगी 
सावकारी मध्ये फसववण्याचे काम करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील काही तालुक्यातील तथाकथीत पुढा-याींनी खािगी सावकार खींडया 
ंाराकशवकर याछयाकडून जिल्हा पिरर्षद व पींचायत सकमतीछया निकनवडणूूक करीता पैसे वापरले 
असल्याचेही खाीीशीर साींगण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ंाराकशवकरच ेतथाकथीत पुढा-याींशी असणूारे दहतसींबं पोलीस यींीणूेन ेतपासले 
आहेत काय, नसल्यास अशारतिकारे तपास न करण्याची सवचसांारणू कारणेू काय आहेत, 
(५) असल्यास, ंाराकशवकरचे तथाकथीत पुढा-याींशी असणूारे दहतसींबींं तातडीन ेतपासून दोर्षी 
आढळणूा-याींवर  कोणूती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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     खींडया ंाराकशवकर याचेववरूध्द सातारा शहर पो.स्े.गु.र.नीं.५११/२०१७ भा.दीं.वव.सीं.कलम 
३९५, ३२३, ५०६ सह सावकारी अकंनिकनयम २०१४ चे कलम ३९ सह महाराषर सींघद्त गुन्हेगारी 
निकनयींीणू कायदा कलम ३ (१) (दोन) ३ (२), ३ (४) अन्वये दाखल आहे. सदर गुन््याछया 
तपासात खींडया ंाराकशवकरसह फल्णू नगरपाकलकेछया एका ववदयमान नगरसेवक व 
बेकायदा सावकारी ंींदयात त्याला मदत करणूारे त्याचे साथीदार याींना अ्क करून 
त्याींचेववरूध्द मा.ववशेर्ष सी न्यायालय (मोक्का न्यायालय), पुणेू येथ े दोर्षारोपपी दाखल 
करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) खींडया ंाराकशवकर याचे कॉल डड्ेल्स काढून त्यानुर्षींगाने त्याचेशी दहतसींबींं 
असणूारे व्यजक्त याींचकेड े बारकाईने तपास करण्यात आलेला आहे. परींत ू फल्णू 
नगरपाकलकेछया एका ववदयमान नगरसेवकाव्यनिकतिरक्त अन्य कोणूत्याही पुढाऱ्याशी खािगी 
सावकारीचे माध्यमातून त्याच ेसींबींं  असल्याच ेतपासात निकनषपन्न झाले नाही. 
(६) ववलींब झालेला नाही.        

___________ 
  
“महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार िल्याणिारी मांडळ” याांच्या मार्फ त चालववण्यात 

येणाऱ्या ववववध िल्याणिारी योिनाांिरीता ननधी ववतररत िरणेबाबत 
(१३)  ९९५९३ (०६-०१-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील “महाराषर इमारत व इतर बाींंकाम कामगार कल्याणूकारी मींडळ” याींछया 
माफच त चालववण्यात येणूाऱ्या ववववं कल्याणूकारी योिनाींचा निकनंी तातडीने कामगार कल्याणू 
मींडळाछया सभासदाींना तातडीन ेववतिरत करणेूबाबत लोकरतिनिकतनिकनंी पींढरपूर याींनी पीादवारे 
मा.मींीी. कामगार याींना ववनींती केली असल्याचे ददनाींक १० ऑगस्, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशी मागणूी “महाराषर इमारत व इतर बाींंकाम कामगार कल्याणूकारी 
मींडळ” याींछया माफच त  सींघ्नेछया वतीन े शासनाकड े वारींवार होत असल्याच े निकनदशचनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेकामगार मींडळाछया माींगणूीबाबत अदयापपयांत कोणूती कायचवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषर इमारत व इतर बाींं काम कामगार कल्याणूकारी मींडळ, सोलापूर कायाचलयाकडून 
ववववं योिनाींतगचत आतापयांत ११५९२ नोंदीत बाींंकाम कामगाराींना रु.५,६१,७८,०००/- एवढ्या 
अथचसहाय्याचा लाभ देण्यात आला आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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लाांखादरू (जि.भांडारा) येथील अल्पवयीन मलुीवर झालेला लैंधगि अत्याचार 
  

(१४)  ९९८२१ (०६-०१-२०१८).   श्री.बळीराम लसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींखादरू (जि.भींडारा) येथील अल्पवयीन मलुीवर ददनाींक २५ फेब्रुवारी २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास लैंकगक अत्याचार करुन कचीफ त काढण्याछया ववरोंात लाींखादरू पोलीस स्ेशनला 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारतिकरणूाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े निकनषकर्षच काय आहेत व तदनुसार गुन््यातील आरोपीींना कशिा व 
वपडडतेस निकनभचया योिनेचा लाभ देणूेबाबत शासनान ेकोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 (२) होय,  
 (३) कफयाचदीने ददलेल्या तक्रारीवरून लाखाींदरू पोलीस स्ेशन येथे अप क्र ४९/२०१७ कलम 
३७६(ड),३६३,५०६(ब) भादींवव सह कलम ४,६ बाल लैंकगक अत्याचार अकंनिकनयम सन २०१२,सह 
कलम ४३,६७(ब) माहीती तींीज्ञान अकंनिकनयम सन २००० अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे. 
सदर गुन््यात ५ आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे.सदर गुन््यात दोर्षारोप पी 
न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून गुन्हा न्यायरतिववषठ आहे. 
     तसेच, मदहला व बालववकास अकंकारी भींडारा याींचे माफच त ददनाींक २०/३/२०१७ रोिी 
वपडीतेस रू.३,००,००० इतक  आकथचक मदत मींिूर झालेली आहे. त्यापैक  रू १,५०,०००/- अदा 
केलेले असून उवचरीत रू. १,५०,००० इतक  रक्कम  वपडीतेस अदा करण्यात येत आहे.   
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद येथ ेएटीएम िें द्रावर एटीएम िाडफची अदलाबदल िरुन नागरीिाांची  
र्सवणूि िरणाऱ्या टोळीला अटि िेल्याबाबत 

(१५)  १००५३८ (०६-०१-२०१८).   श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथ ेए्ीएम कें द्रावर पैसे काढण्यासाठी गेलेल्या नागरीकाींना मदतीछया बहाण्यान े
ए्ीएम काडचची अदलाबदल करुन फसवणूूक करणूाऱ्या एका आींतरराज्यीय ्ोळीला ग्राकमणू 
पोलीसाींनी अ्क केलेली असून या ्ोळीवर २ वर्षाचत ११ राज्यामध्ये १०० गुन्हे दाखल आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतिकरणूी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे व तदनसुार सींबींकंत दोर्षीींववरुध्द शासनाने कोणूती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) व (२) औरींगाबाद येथे ए्ीएम सें्रवर पैसे 
काढण्यासाठी गेलेल्या नागरीकाींना मदतीछया बहाण्यान े ए्ीएम काडचची अदलाबदल करुन 
फसवणूूक करणूाऱ्या एका आींतरराज्यीय ्ोळीला ग्राकमणू पोलीसाींनी अ्क केलेली आहे. सदर 
रतिकरणूी वैिापूर पोलीस स्ेशन येथे गु.र.नीं.४७३/२०१७ भा. दीं. वव. कलम ४२० सह मादहती 
तींीज्ञान कायदा कलम ६६(ड) रतिमाणूे दद.११/०९/२०१७ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन््यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आले असनु आरोपी न्यायालयीन कोठडीत 
आहेत. तपासात आरोपीींनी इतर राज्यात गुन्हे केल्याच े मादहती कमळाली. परींतु सदर 
आरोपीींनी  २ वर्षाचत ११ राज्यात १०० गुन्हे केले असल्याची बाब अदयाप निकनषपन्न झाली 
नसून गुन््याचा तपास चाल ूआहे.  
     याव्यनिकतिरक्त दौलताबाद पोलीस स्ेशन येथे गु.र.नीं.८२/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४२० 
रतिमाणेू गुन्हा दाखल असुन गुन््याचा तपास चालु आहे.  तसेच, वाळूि पोलीस स्ेशन येथे 
गु.र.नीं. १५२/२०१७ भा. दीं. वव. कलम ४२० सह मादहती तींीज्ञान कायदा कलम ६६(ड) रतिमाणूे 
गुन्हा दाखल असुन सदर गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर गुन््यात 
दोर्षारोपपी दाखल करण्याची कायचवाही सुरु आहे.    
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

आणीबाणीच्या िाळात तुरुां गात गेलेल्या व्यक्तीांना िेद्र शासनान े 
िाहीर िेलेल्या ननवतृी वेतन योिनेच्या लाभाबाबत 

(१६)  १०४८६१ (०५-०४-२०१८).   श्रीमती देवयानी र्राांदे (नालशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने िाहीर केलेल्या निकनवतृी वेतन योिनेचा लाभ घेताींना नाकशक कारागहृ येथ े
रेकाडच उपलब्ं नसल्यामळेु सन १९७५ साली िाहीर केलेल्या आणूीबाणूीछया काळात तुरुीं गात 
गेलेल्या व्यक्तीींना निकनवतृी वेतन रतिाप्त करण्यास अडचणूी निकनमाचणू होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारागहृ व्यवसथापनाछया हलगिीपणूामुळे आणूीबाणूीछया काळात तुरुीं गात 
गेलेल्या व्यक्तीींना होत असणूारा ीास दरू करून निकनवतृ्ती वेतन कमळण्यासाठी शासनान ेकोणूती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर उपाययोिनचेे सवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) कारागहृ व्यवसथापनाछया 
हलगिीपणूामळेु आणूीबाणूीछया काळात तुरुीं गात गेलेल्या व्यक्तीींना ीास होत असल्याबाबत 
कोणूतीही तक्रार / निकनवेदन रतिाप्त झालेले नाही. शासनान ेआणणूबाणूीछया काळात ज्या व्यक्तीींना 
तुरुीं गवास सोसावा लागला अशा व्यक्तीींचा सन्मान/यथोकचत गौरव करण्याबाबत ंोरणू 
ठरववण्यासाठी सामान्य रतिशासन ववभाग शासन निकनणूचय क्र.निकनववृ-े१०१५/रति.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/ 
सवासैक-१, दद.१४.०२.२०१८ नुसार मींीीमींडळ उपसकमती नमेलेली आहे.  
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मालेगाांव तालुक्यातील (जि.नालशि) श्री. र्ारुख खान याांना धमिी हदल्याबाबत 
  

(१७)  १०५६१८ (१२-०४-२०१८).   श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव तालकु्यातील (जि.नाकशक) श्री.गिानन रािमान े डी.वाय.एस.पी मालेगाींव याींचे 
सपेशल सकॉडच ेदोन पोलीस कमचचारी याींनी श्री. फारुख खान, फैिुलउलाह खान, (रा.मालेगाींव) 
याींना ददनाींक २५ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासमुारास एका शतेात नेऊन महानगरपाकलकेची 
निकनवडणूूक लढवू नकोस अशी ंमक  ददल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, श्री.फारुख खान हे नगरसेवक असून त्याींछयाकड े ककरकोळ रिकबफ ववकण्याचा 
परवाना आहे थोडया ददवसापुवीच श्री.फारुख खान व त्याींछया भावावर खो्ी केस दाखल केली 
तसेच आता त्याींछया कुीं ्ूींरिकबयाींवर खोट्या केससे दाखल करण्याचे र्षडयींी सुरु असल्याने त्याींछया 
कुीं ्ूींरिकबयामध्ये कभतीचे वातावरणू निकनमाचणू झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरणूी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार दोर्षीींवर कोणूती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर रतिकरणूी नाकशक जिल््यात कोठेही तक्रार अथवा गुन्हा दाखल नाही. 
(२) व (३) श्री.फारुक खान फैिुलउलाह खान याींछया नावावर कोणूत्याही बीफ ववक्र  करण्याचा 
परवाना नाही. त े सवत: गोवींश िनावराींचा ककमशन वर व्यापार करुन कशरपुर, जिल्हा ंुळे 
येथुन मालेगाव शहरात कत्तलीकिरता आणूत असताना त्याींछयावर गोवींश कायदयान्वये तसेच 
इतर कायदयान्वये सन २०१२ ते २०१७ पयचत ७ गुन्हे दाखल आहेत. 
(४) ववलींब झाला नाही. 

___________ 
  

पुणे आणण वपांपरी शहरात वाहन चोरीच ेप्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(१८)  १०५८९१ (१४-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणेू आणणू वपींपरी शहरात वाहन चोरीच ेरतिमाणू वाढले असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान निकनदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेर पुणूे वपींपरी कचींचवड शहरात २२१६ वाहने चोरीस 
िाऊन त्यापकै  केवळ सुमारे ३०० गुन्हे उघडक स आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे व 
तदनुसार सदरहू चोरीींच ेरतिमाणू कमी करण्यासींदभाचत रतिशासनाकडून  कोणूती कायचवाही करण्यात 
आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) पुणेू शहर आयुक्त कायचिेीात सन २०१५ मध्ये 
वाहन चोरीच े२६७९ गुन्हे दाखल असून त्यापैक  ७३० गुन्हे उघडक स आले आहेत.  
     सन २०१६ मध्ये ३०७६ गुन्हे दाखल असून त्यापैक  १००८ गुन्हे उघडक स आले आहेत. 
     सन २०१७ मध्ये ३१६५ गुन्हे दाखल असून त्यापैक  ९७७ गुन्हे उघडक स आले आहेत. 
     सन २०१८ मध्ये १५ फेब्रुवारी अखेर ४५० गुन्हे दाखल असून त्यापकै  ७६ गुन्हे 
उघडक स आले आहेत. 
(२) पुणेू शहर आयुक्त कायचिेीात माहे िानेवारी २०१६ त े माहे सप् े्ंबर २०१६ अखेर वाहन 
चोरीच े२२५७ गुन्हे दाखल असून, त्यातील ६७३ गुन्हे उघडक स आले आहेत. 
(३) वाहन चोरी सींबींंात दाखल होणूा-या गुन््याींचा तात्काळ तपास करण्यात येतो. तसेच 
वाहन चोरीस आळा घालण्यासाठी पुणेू शहर पोलीस आयुक्त कायचिेीातील सवच ववभागीय सहा. 
पोलीस आयुक्त याींच ेअकंपत्याखाली वाहन चोरी गुन्हे अन्वेर्षणू व वाहन चोरीछया गुन््याींना 
रतिनिकतबींं बसावा याकरीता ववशेर्ष पथक निकनमाचणू करण्यात आले आहे. त्यारतिमाणू ेसवतींी पथक 
कायचरत असून, त्या पथकाकडून वाहनचोरीछया गुन््याींचा तपास करण्यात येतो. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

  
िालशलमरा (जि.ठाणे) येथील महहलेवर टॅक्सी चालिाांनी वज्रेश्वरी येथे नेऊन त्याच्या 

साथीदारासह लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 
  

(१९)  १०६०६८ (०७-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (वडाळा), श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काकशकमरा (जि.ठाणूे) येथील मदहला ओला ्ॅक्सी समिनू ती चुकून ्ॅक्सीत बसली असता 
्ॅक्सी चालकाींनी वज्रेश्वरी येथे नेऊन  ्ॅक्सी चालकान े व त्याछया साथीदाराने ददनाींक २४ 
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास लैंकगक अत्याचार केला, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व तदनुसार पुढे कोणूती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
     सदरचा गुन्हा ददनाींक १९/१२/२०१७ रोिी घडलेला आहे.  
(२) होय, 
     कफयाचदीन ेझालेल्या घ्नेबाबत काकशमीरा पो.ठाणूे येथे ददनाींक २०/१२/२०१७ रोिी तक्रार 
केली असता तथेे गु र नीं ६५४/२०१७ भादींवव सह कलम ३७६,३९२,३६३,३४ रतिमाणेू गुन्हा 
नोंदववण्यात आला. सदर गुन््यात २ आरोपीना अ्क करण्यात आलेली असून ते न्यायालयीन 
कोठडीत आहे. आरोपीींववरूध्द दोर्षारोपपी पाठववण्यात आले आहे.सदयजसथतीत गुन्हा 
न्यायरतिववषठ आहे. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई शहरातील धगरगाांव चौपाटीवरील बबलाफ किडा िें द्राच्या िमीनीवर िेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव 
  

(२०)  १०६०८६ (२६-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती 
ननमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील कगरगाींव चौपा्ीवर पयच् नाला चालना देण्यासाठी रिकबलाच कक्रडा कें द्राची काही 
िमीन घेऊन त्या दठकाणूी िेट्टी उभारण्याचा रतिसताव गत १ वर्षाचपासून शासनाछया ववचारांीन 
असून त्यावर निकनणूचय झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,पयच् नाला चालना देण्यासाठी िेट्टीछया उभारणूी करण्याछया दृष्ीने शासनान े
कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१८) : (१) व (२) 
     सदर िेट्टी उभारणूीछया दृष्ीने मुींबई पो च् रस् रतिशासनाने पयाचवरणू व िलवाय ू
पिरवतचन ववभाग याींछयाकडून लागणूा-या सवच परवानग्या रतिाप्त करण्यासाठी सल्लागार 
नेमण्यात आले आहेत. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बीबी (ता.लसांदखेडरािा, जि.बुलढाणा) पोलीस स्टेशन अांतगफत येणा-या मलिापूर पाांग्रा व 
झोटीांगा येथ ेसरार्ा दिुानासह दोन घराांवर पडलेला दरोडा 

(२१)  १०६६४० (१२-०४-२०१८).   डॉ.शलशिाांत खेडिेर (लसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीबी (ता.कसींदखेडरािा, जि.बलुढाणूा) पोलीस स्ेशन अींतगचत येणूा-या मलकापूर पाींग्रा व 
झो्ीींगा येथ ेददनाींक १६  डडसेंबर, २०१७  रोिी वा त्यासमुारास सराफा दकुानासह दोन घराींवर 
दरोडा पडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चोरीत ककती ऐवि लु्ण्यात आला आहे व या रतिकरणूात अदयापपयांत 
ककती िणूाींना अ्क केली व त्याींचेवर कोणूती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पो.स्े. साखरखेडाच अींतगचत ग्राम मलकापूर पाींग्रा येथील कफयाचदी निकनतीन िगदीशराव 
रत्नपारखी, रा.रिकबबी याींच े मलकापूर पाींग्रा माके् लाईन मंील रत्नपारखी फॅन्सी ज्वलेसचच े
दरवाज्याच े अज्ञात चोरट्याींनी कुलूप कापून दकुानात रतिवशे करुन सोन्याचाींदीच े दागीन े असा 
एकूणू २,४५,९००/- रु. चा माल चोरुन नेल्यावरुन कफयाचदी निकनतीन रत्नपारखी याींचे िरपो च्वरुन 
अपरां क्र.२१९/१७ कलम ४६१, ३८० भादींवी दाखल आहे. 
     पो.स्े. साखरखेडाच अींतगचत ग्राम मलकापूर पाींग्रा येथील कफयाचदी अलताफखाीं पठाणू 
याींछया मलकापूर पाींग्रा माके् लाईन मंील राहते घरात अज्ञात चोरट्याींनी घराचे दरवाज्याच े
कुलूप कापून घरात रतिवशे केला व लोखींडी कपा्ात लॉकसच मध्ये ठेवलेले नगदी ३,०००/- रु. व 
एक हिार रुपयाचे कपड ेअसा एकूणू ४,०००/- रु. चा माल अज्ञात इसमाींनी चोरुन नेला अशा 
िरपो च्वरुन अपरां क्र.२९२/१७ कलम ४५७, ३८० भादींवीचा दाखल आहे. 
      पो. स्े. रिकबबी अींतगचत ग्राम झो्ीींगा येथ े१६ डडसेंबर २०१७ च ेराीी २३.०० वा.गिानन 
राविी मसूदवाले याींच ेघरातून सोन्या चाींदीच ेदाकगन्याचा एकूणू १,४३,०००/- रु.चा माल चोरी 
गेलेला आहे. व सािीदार नाम ेश्रीमती रींिनाबाई रतिल्हाद डडघोळे रा.झो्ीींगा याींच ेघरातनू सुध्दा 
सोन्या चाींदीचे दागीने व नगदी असा एकूणू ५,५२,०००/- रु. असा एकूणू दोन्ही घरातून 
९,९५,०००/- रु. चा माल अज्ञात आरोपीन ेचोरुन नेल्यारतिकरणूी गिानन राविी मूसदवाले याींच े
िरपो च्वरुन दद.१७/१२/२०१७ रोिी पो.स्े. रिकबबी येथे अप नीं.२१०/१७ कलम ४५७, ३८० रतिमाणूे 
गुन्हा दाखल आहे. 
     सदर गुन््याींचा तपास सरुु असून अदयापपावेतो आरोपी निकनषपन्न झालेले नसल्यान े
आरोपी अ्क नाहीत. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य इमारत बाांधिाम िामगार िल्याण मांडळाच्या नोंदीत लाभार्थयाांना अविारे 
अनुदानािररता हदलेली मुदत लशधथल िरण्याबाबत 

  

(२२)  १०६६६० (१४-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य इमारत बाींंकाम कामगार कल्याणू मींडळाछया नोंदीत लाभार्थयाांना  
अविारे अनुदानाकिरता माहे माचच २०१७ ची मुदत कशकथल करून ती डडसेंबर, २०१७ करण्यात 
यावी अशी मागणूी सथानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंी अचलपूर (जि.अमरावती) याींनी शासनाछया  
कामगार ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकरतिनिकतनिकनंी याींनी मागणूी  करताना ददलेली  कारणेू खरी आहेत काय,  
(३) असल्यास, उक्त मुदत माहे डडसेंबर, २०१७ पयांत करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायचवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे.                          
(२) हे खरे नाही. 
शासन निकनणूचय उदयोग, ऊिाच व कामगार ववभाग दद.१.३.२०१७ अन्वये मींडळाकडील नोंदीत पाी 
बाींंकाम कामगाराींछया रतिती कु्ुींबास बाींं कामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अविारे खरेदी 
करण्याकिरता रु.५,०००/- चे अथचसहाय्य हे बाींंकाम कामगाराींछया नोंदणूीनींतर लगेच देण्यात 
येते, सदर अनुदान तीन वर्षाांसाठी आहे. तीन वर्षाांनींतर लाभ घेण्यासाठी अशा बाींंकाम 
कामगाराींची मींडळाकड े सलग तीन वर्ष े नोंदणूी असणेू अनिकनवायच आहे. त्यामळेु मुदत कशथील 
करण्याची बाब उद्भवत नाही. 
(३) व (४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वडुि (ता.खटाव, जि.सातारा) येथील चार व्यक्तीांनी एिा अल्पवयीन  
मुलीवर  लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 

  

(२३)  १०६८०५ (११-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडुि (ता.ख्ाव, जि.सातारा) येथील चार व्यक्तीींनी एका अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर 
सलग दोन ददवस सामूदहक लैंकगक अत्याचार केल्याची घ्ना ददनाींक १५ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास घडल्याचे निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतिकरणूी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार आरोपीींना पोलीसाींनी अ्क करून कोणूती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर घ्ना ददनाींक ३१.१२.२०१७ व ददनाींक १.१.२०१८ रोिीची आहे. 
(२) कफयाचदीने ददलेल्या तक्रारीवरून वडुि पोलीस ठाणेू येथे गुरनीं ०९/२०१८ भादींववस कलम 
३७६(ड), ४५२, ५०६ बा.ल.ैअत्या.सीं अकंनिकनयम २०१२ च ेकलम ४ व ६ अन्वये दाखल करून 
एका आरोपी व तीन ववकंसींघवर्षचत बालकाींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सदर गुन््यातील 
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एका आरोपी ववरूध्द जिल्हा व सीन्यायालय वडुि व ३ ववंीसींघर्षीत बालका ववरूध्द 
बालन्यायमींडळ सातारा येथ े दोर्षारोपपी दाखल केले आहे. सदयजसथतीत गुन्हा न्यायरतिववषठ 
आहे.     
(३) रतिश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

तासगाांवहून (जि.साांगली) ववट्यािड ेयेणाऱ्या एस.टी बस मधून रुपये १ लाख ८९ 
 हिाराची झालेली चोरी 

  

(२४)  १०७३२४ (०६-०४-२०१८).   श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती 
सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) तासगाींव (जि.साींगली) येथ े तासगावहून ववट्याकड े येणूाऱ्या एस.्ी बसमंून अज्ञात 
व्यक्तीींनी १ लाख ८९ हिाराची चोरी केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रतिकरणूी शासनामाफच त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार एस.्ी बसमंून झालेल्या चोरीचा 
ऐवि हसतगत करणेूबाबत शासनाने कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदरबाबत वव्ा पोलीस ठाणेूत गुरनीं ४६८/२०१७ भा.दीं.वव.स. कलम ३७९ रतिमाणू े
गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू गुन्हाचा तपास सूरु आहे. 
     तपासात तासगाव एस. ्ी. स्ँड अथवा तासगाींव-वव्ा रतिवासादरम्यान अनोळखी 
मदहलाींनी वा अज्ञात चोरट्यान ेसदरचा गुन्हा केल्याच े तपासात ददसुन येत आहे. सदरबाबत 
जिल््यात व परजिल््यात तपास यादया रवाना केल्या आहेत. अशा रतिकारच े गुन्हे करणूारे 
आरोपी मदहलाींची मादहती घेवुन, त्याींचकेड ेकसुन तपास करुन त्याींचे राहत ेघराची घरझडती 
घेतल्या आहेत. सराईत गुन्हेगाराींवर अहोराी निर ठेवून घ्न े ददवशीछया हालचालीची खाीी 
केली आहे. सराफ असोकशएशन वव्ा व तासगाव याींना नो्ीस बिावली आहे. तासगाव पोलीस 
ठाणेू येथील अशा रतिकारच े गुन्हे करणूाऱ्या रेकॉडचवरील ३ मदहलाींछया घराची घरझडती घेतली 
आहे. सािीदाराींकड े तसेच बस स्ँड, बािार, सराफ पेठ इत्यादी दठकाणूी साध्या गणूवेशात 
पेरोलीींग करुन, चोर्े व सींशनिकयत मदहलाींचा तपास केला आहे. गुप्त बातमीदाराींमाफच त तपास 
केला असून, अदयाप तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील बाांधिाम के्षत्रासह इतर सवफ के्षत्रातील असांघटीत िामगाराांना  
हक्िाचे घर देण्याच्या ननणफयाबाबत 

  

(२५)  १०७३७७ (१४-०४-२०१८).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), प्रा.वषाफ गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु 
सत्तार (लसल्लोड), श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.बळीराम लसरसिार 
(बाळापूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बाींंकाम िेीासह इतर सवच िेीातील असींघ्ीत कामगाराींना हक्काचे घर 
देण्याचा निकनणूचय शासन घेत असल्याच े ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास 
निकनदशचनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या योिनेखाली लवकरच ५० हिार घरे बाींंली िाणूार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या योिनेसाठी शासनान ेनिकनंीची तरतूद करुन पुढील रतिकक्रया सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणूती कायचवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०२-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
ददनाींक ३.२.२०१८ रोिीछया शासन निकनणूचयान्वये रतिंानमींीी आवास योिनेंतगचत केवळ बाींंकाम 
िेीातील महाराषर इमारत व इतर बाींंकाम कामगार कल्याणूकारी मींडळाकडील नोंदणूीकृत 
कामगाराींना घरे देण्याचा निकनणूचय घेण्यात आला आहे. 
(२) खरे आहे. 
रतिंानमींीी आवास  योिनेंतगचत सन २०२२ पयांत १९.४० लि घरकुलाींछया बाींंणूीचे उद्दीष् 
आहे. त्या अींतगचत बाींंकाम कामगाराींसाठी योिनेनुसार रतिती वर्षी ५०,००० घरकुले यारतिमाणेू 
सन २०२२ पयांत एकुणू २,५०,००० घरकुले उपलब्ं करुन देण्याचे रतिसताववत आहे. 
(३) या योिनेंतगचत पाी ठरणूाऱ्या नोंदीत बाींं काम कामगाराींना कें द्र शासनाकडून रु.१.५० लि, 
राज्य शासनाकडून रु.१.०० लि व  महाराषर इमारत व इतर बाींं काम कामगार कल्याणूकारी 
मींडळाकडून रु. २.०० लि अनुदान देण्यात येणूार आहे. 
     कें द्र व राज्य शासनाछया दहश्याचे अनुदान रतिाप्त करुन ववतरणूाबाबतची कायचवाही 
करण्यासाठी गहृनिकनमाचणू ववभाग समन्वय सींसथा (नोडल एिन्सी) म्हणूून काम करणूार आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरात ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर र्सवणूि होत असल्याबाबत 
  

(२६)  १०९०२६ (१८-०४-२०१८).   श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणेू शहरातील नागिरकाींना फोन करून आंार क्रमाींक ववचारणेू ए्ीम काडचछया नींबरची 
ववचारणूा करून लोकाींना आकथचक व्यवहाराबाबत ववचारणूा करून त्या व्यक्तीकडून नकळतपणूे 
त्याछया वैयजक्तक खात्या सींदभाचत प्कन मादहती घेणू े आणणू ऑनलाईन पद्धतीन े त्याछया 
खात्यातील रक्कम चोरणेू या बाबतछया गुन््यात मोठ्या रतिमाणूात वाढ झाल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान  निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सरकारकडून कोणूत्या उपाययोिना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) पुणेू शहर पोलीस आयुक्त कायचिेीात अशा रतिकारच े
सन २०१६ मध्ये २९ गुन्हे घडले असून, सन २०१७ मध्ये ३९ गुन्हे घडले आहेत. 
(२) याबाबत गुन््याींना आळा बसावा म्हणूून पुढील रतिमाणेू उपाययोिना करण्यात आली आहे. 
     १. सायबर क्राईम सेल, पुणेू शहर कायाचलयाकडून माहे िानवेारी २०१७ ते डडसेंबर २०१७ 
या वर्षचभरात एकुणू ४९ शाळा, कॉलेि व इन्स्ीट्यू् मध्ये सायबर अवेरनेस रतिोग्राम घेवून 
एकूणू ७००५ ववदयाथी, अकंकारी व सामान्य िनतेस मागचदशचन करण्यात आले आहे. 
     २. We Fight Cyber Crime  या उपक्रमाखाली लोकाींमध्ये सायबर क्राईमबाबत 
िनिागतृी निकनमाचणू करुन लोकाींनी सायबर क्राईमला बळी पडू नये यासाठी मागचदशचन केले. 
     ३. शहरातील कसनेमागहेृ व मॉल्समध्ये सायबर क्राईम अवेरनेस करणेूसाठी कचीफ त 
रतििेवपत करण्यात आली आहे. 
     ४. सवच बँकाींचे व मोबाईल कीं पनीचे नोडल ऑफ सर याींछया निकनयकमत कम्ीींग घेवून 
सायबर क्राईमबाबत काय उपाययोिना करता येतील याची चचाच करण्यात आली. 
     ५. वतचमानपीामध्ये सायबर क्राईम सेलकडील वेगवेगळ्या गुन््यामध्ये तपास करुन 
अ्क केलेल्या आरोपीबाबत रतिसे नो् सादर करुन सामान्य िनतेस माहीत देण्यात आलेली 
आहे. 
६. ववववं एक्सपो मध्ये िनतते सायबर क्राईमबाबत िनिागतृी निकनमाचणू करणेूसाठी सवतींी 
स्ॉल लावून मागचदशचन करण्यात आले आहे. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल््यातील डॉ चैतन्य िॉडफ लाईर् बायोटेि िां पनी टाळे ठोिून बांद असल्याबाबत 
  

(२७)  १०९१०३ (१२-०४-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
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प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अलमत झनि (ररसोड), डॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणेू जिल््यातील िन्मलेल्या बाळाछया नाळेतील रक्त साठवणूारी डॉ चैतन्य कॉडच लाईफ 
बायो्ेक कीं पनी ्ाळे ठोकून बींद झाल्याने एका (कफयाचदी जसमता जितुरी, रा.मुकुीं दनगर, 
सवारगे्) मदहलेन ेकोथरुड पोलीस ठाण्यात फसवणूूक चा गुन्हा दाखल केला असल्याचे ददनाींक 
३१ डडसेंबर,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरणूी डॉ चैतन्य कॉडच लाईफ बायो्ेक या कीं पनीतील तीन मदहला व 
एका पुरुर्षाववरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरणूी फसवणूूक करणूा-या गुन्हेगाराींना अ्क करून त्याींछयावर कोणूती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कफयाचदी याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन कोथरुड पोलीस स्ेशन येथे गु. र. नीं. ४८९/२०१७, 
भादींवव क्र.४०६, ४२०, ३४ रतिमाणू ेदद.३०/१२/२०१७ रोिी तीन व्यक्तीींववरुध्द गुन्हा दाखल केला 
आहे.  गुन्हा तपासावर आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेडचे जिल्हा किडा अधधिारी याांच्या िुटुांबाला सामाजिि बहहष्ट्िृत िेल्याबाबत 
  

(२८)  ११०१७६ (०७-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेडचे जिल्हा कक्रडा अकंकारी श्री.गींगालाल ककशनलाल कु्कलया (यादव) व त्याींछया 
कु्ुींबातील इतर सदसयाींना सामाजिक बदहषकृत केल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रतिकरणूाबाबत यादव बींंूींनी इतवारा पोलीसाींकड ेददनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास लेखी तकार करूनही अदयाप कोणूतीच कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रतिकरणूी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार पुढे कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) हे, खरे आहे.  
(२) व (३) सदर घ्नेबाबत ददनाींक ३०/०१/२०१८ रोिी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 
     कफयाचदीन े ददलेल्या तक्रार अिच रतिकरणूात रतिाथकमक चौकशीअींती इतवारा पोलीस स्ेशन 
नाींदेड येथे गु रीं नीं ३३/२०१८ कलम ३(१)(२) (४)(८),४/५,७ महाराषर सामाजिक बदहषकारापासून 
व्यक्तीचे सींरिणू अकंनिकनयम २०१६ अन्वये ११ आरोपी ववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. सदर गुन््यातील एकूणू  ११ आरोपीींना अ्क करण्यात येऊन न्यायालयात हिर 
करण्यात आले आहे. आरोपीताींववरूध्द दद. ०५/०२/२०१८ रोिी इतवारा  पोलीस स्ेशन येथ े
चॅप््र केस क्र. २०/१८ कलम १०७ फौिदारी रतिकक्रया सींदहता अन्वये रतिनिकतबींंक कायचवाही 
करण्यात आली आहे. सदर गुन््यात पोलीस तपास सरुू आहे.  
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे येथील मुांब्रा-िौसा पररसरात पाण्याची तीव्र समस्या असल्याबाबत 
  

(२९)  ११०७२८ (१९-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण 
(र्लटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणेू येथील मुींब्रा-कौसा पिरसरातील पाण्याची समसया तीव्र बनलेली असून पाण्याची 
समसया सोडववण्याछया मागणूीसाठी येथील नागिरकाींनी ददनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास मोचाच काढून आींदोलन केलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरणूी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औदयोकगक ववकास महामींडळाछया पाणूी कपाती नींतर पाणूी पुरवठा सुरु केला 
असता िलवादहनी फु्ल्यान ेपुन: पाणूी पुरवठा खींडीत झाला. परींतु, िलवादहनी दरुुसत करून 
पाणूी पुरवठा सुरळीत करण्यात आला, असे ठाणू ेमहानगरपाकलकेने कळववले आहे. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुिूां दवाडी (जि.औरांगाबाद) रेल्व ेस्टेशन पररसरात तरुणास बाांधून  
रेल्वे पटरीवर रे्िून हदल्याबाबत 

  

(३०)  ११०७६२ (१४-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ४४८ (23) 

 (१) औरींगाबाद जिल््यातील मुकूीं दवाडी रेल्वे स्ेशन पिरसरात रुपये २ लाखाींछया 
देवाणूघेवाणूीवरुन श्री.रववींद्र नाना दाींडगे या तरुणूाला ववर्ष पािून त्याचे हातपाय बाींंनू रेल्वे 
प्रीवर फेकून ददले असल्याच े ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास निकनदशचनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभाचत िीवे मारण्याचा गुन्हा येथील पुींडकलक नगर पोलीस ठाण्यात नोंद 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाचत शासनान े तपास करुन या घ्नेतील आरोपीींवर कोणूती कारवाई 
केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) व (२) दद.१५/११/२०१७ रोिी आरोपीने कफयाचदीस 
मुकूीं दवाडी रेल्वे स्ेशन येथ े बोलावून पैशाींबाबत ववचारणूा केली असता  कफयाचदीने िानेवारी 
मध्ये देण्याच े साींकगतल्यानींतर आरोपीन े कफयाचदीस  हात बाींंनू बळिबरीने काहीतरी ववर्षारी 
और्षं पािनू रेल्वे प्रीवर फेकून ददल्याबाबत दद.१६/११/२०१७ रोिी पुींडलीकनगर पोलीस 
ठाण्यामध्ये गु.र.क्र.४७/२०१७ भा.दीं.वव.स. कलम ३०७, ३२८, ३२३, ३४ रतिमाणेू गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) तपासात कफयाचदीन ेआरोपीछया घ्नेवेळीछया उल्लेख केलेले मोबाईलच ेलोकेशन केदारखेडा, 
ता. भेाकरदन, जि.िालना येथे निकनषपन्न झाले आहे. आरोपीछया वडीलाींनी कफयाचदीने आपल्या 
मुलास पैस े घेवून नोकरी लावण्याचे अकमर्ष दाखवून फसवणूूक केल्याचा व पैस े परत 
माकगतल्याने खो्ा गुन्हा दाखल केल्याचा िबाब ददला आहे. घ्नवेेळीचे कफयाचदीच ेअींगावरील 
कपड े व कफयाचददछया Gastric Lavage Sample मध्ये कोणूत्याही रतिकारचे ववर्ष नसल्याचा 
अहवाल रतियोगशाळेतून रतिाप्त झाला आहे. सखोल तपास करून गुन््याची सत्यता पडताळून 
आरोपीववरूध्द सबळ पुराव ेकमळताच आरोपीस अ्क करून मा.न्यायालयात दोर्षारोपपी दाखल 
करण्याची तिवीि ठेवली आहे.   
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

म्हारळ (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथे स्वतांत्र पोलीस स्टेशन ननमाफण होणेबाबत 
  

(३१)  ११०७९५ (०७-०४-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर ववंानसभा मतदार सींघात मोठ्या रतिमाणूात ग्रामीणू भागाचा समावेश होत 
असून म्हारळ, वरप, काींबा व आिूबािूची गावपाड,े वाडया या सवच कमळून लोकसींख्या 
िवळपास ८० ते ९० हिार असून सदरची गाव, पाड ेद््वाळा पोलीस स्ेशन अींतगचत येतात, 
सदरचे पोलीस स्ेशन या पिरसरापासून १०  कक.मी. अींतरावर आहे, झपाट्याने होत असलेल्या 
लोकसींख्या वाढीमळेु सदर पिरसरात चोऱ्या, मारामारी, खून अशा रतिकारछया गुन्हेगारी 
घ्नाींमध्ये मोठ्या रतिमाणूात वाढ झाल्याने म्हारळ, (ता.कल्याणू, जि.ठाणूे) येथ ेसवतींी पोलीस 
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स्ेशनची मागणूी पिरसरातील नागिरकाींनी व लोकरतितीनिकनकंींनी बऱ्याच कालावंीपासून 
शासनास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे निकनषकर्षच काय आहेत व 
तदनुसार सदर पिरसरात कायदा व सुव्यवसथा राखण्याछया दृष्ीन ेम्हारळ येथे सवतींी पोलीस 
स्ेशन निकनमाचणू करण्याबाबत कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू  काय  आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) म्हारळ, (ता.कल्याणू, जि.ठाणूे) येथ ेसवतींी पोलीस 
ठाणूे निकनमाचणू करण्याची मागणूी सथानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंी याींनी केली आहे. सन २०११ छया 
िनगणेूनुसार म्हारळ गावची लोकसींख्या ३१,६२५, वरप गावची लोकसींख्या ३,५०० व काींबा 
गावची लोकसींख्या ५,४३० अशी आहे. सदरहू गावे ही कल्याणू ता. (द््वाळा) पोलीस 
ठाण्याछया कायचिेीामध्ये येत असनू ती लोकल रेल्व ेव रसत ेमागाचने सींबींं ीत पोलीस ठाण्याशी 
िोडलेली आहेत. म्हारळ, वरप, काींबा या भागामध्ये सन २०१६ मध्ये चोरी, मारामारी व खून 
याींच ेअनुक्रम े१३, २३, व ०४ गुन्हे दाखल झाले असून सन २०१७ मध्ये चोरी, मारामारी व 
खून याींच े अनुक्रम े १४, २६, व ०४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. सदर भागातील नागिरकाींछया 
तक्रारी त्वरीत दाखल करुन घेण्यासाठी म्हारळ येथ े पोलीस चौक  सथापन करण्यात आली 
असून सदर पोलीस चौक मध्ये ०१ अकंकारी व १० पोलीस कमचचाऱ्याींची नमेणूूक करण्यात 
आलेली आहे. सदरहू पोलीस अकंकारी/कमचचारी हे नागिरकाींछया तक्रारीचे तात्काळ निकनवारणू 
करीत असतात. 
(२) म्हारळ, वरप व काींबा या पिरसरासाठी एक सवतींी पोलीस ठाणू े निकनमाचणू करणेूबाबतचा 
रतिसताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी पोलीस अंीिक, ठाणू े ग्रामीणू 
याींछयाकडून मागववला आहे. तथावप सदरहू रतिसताव शासनास अदयाप रतिाप्त झालेला नाही. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ३६ माथाडी मांडळे बरखास्त िरुन एिच माथाडी मांडळ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(३२)  १११२६६ (१२-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांिय पोतनीस (िललना), 
डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), श्री.ियप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ३६ माथाडी मींडळे बरखासत करुन एकच माथाडी मींडळ सथापन करण्याचा 
रतिसताव शासनाछया ववचारांीन असून या रतिसतावाचा अ्यास करुन अहवाल देण्यासाठी 
कामगार आयुक्ताींछया अध्यितेखाली ४ िणूाींची सकमती गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सकमतीन े यासींदभाचतील अहवाल शासनास सादर केला आहे काय व  
त्याचे सवरुप काय आहे, 
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(३) तसेच एकच माथाडी मींडळ सथापन झाल्यास माथाडी कायदयाचे अजसतत्व सींपुष्ात येणूार 
असल्यान ेराज्यभर हमाल पींचायतीींकडून ववरों होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत रत्नाकगरी - कसींं ुदगुच हमाल पींचायतीछया वतीने ददनाींक ३० िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लािणणूक सींप पुकारला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाची भुमीका काय आहे व तदनुसार शासनाने कोणूती आवश्यक 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०६-०७-२०१८) : (१), (२), (३), (४), व (५) महाराषर माथाडी, 
हमाल आणणू इतर श्रमिीवी कामगार (नोकरीच े निकनयमन व कल्याणू) अकंनिकनयम, १९६९ 
अन्वये निकनमाचणू करण्यात आलेल्या राज्यातील सवच माथाडी मींडळामध्ये सुसूीता ठेवण्यासाठी व 
अकंनिकनयमामध्ये आवश्यक त्या सुंारणूा करण्याछया दृष्ीन े राज्यसतरावर एकच माथाडी 
मींडळ गठीत करण्यासाठी अ्यास ग्ाची निकनयुक्ती शासन निकनणूचय दद.१७/१/२०१८ अन्वये 
करण्यात आली. तसेच दद.१४/०३/२०१८ अन्वये सदर अ्यासग्ामध्ये माथाडी कामगाराींछया 
मान्यतारतिाप्त सींघ्नाींच े रतिनिकतनिकनंी म्हणूून मा.ववंानसभा सदसय, मा.ववंान पिरर्षद सदसय 
याींचा समावेश करण्यात आला होता. 
     तथावप, राज्यातील ववववं माथाडी कामगार सींघ्नाींनी दद.३०/१/२०१८ रोिी पुकारलेला 
सींप व त्यानींतरछया कालावंीत शासनाकड े दाखल केलेल्या ववनींतीछया अनुर्षींगाने सकमती 
गठीत करण्याबाबतच ेदद.१७/१/२०१८ व दद.१४/३/२०१८ रोिीच ेशासन निकनणूचय हे दद.२७/३/२०१८ 
रोिीछया शासन निकनणूचयान्वये मागे घेण्यात आले आहेत. माथाडी अकंनिकनयम १९६९ छया कलम 
२३  व महाराषर सुरिा रिक अकंनिकनयम १९८१ मंील २४ अन्वये ववकास आयुक्त याींछया 
अध्यितेखाली एक सदसयीय चौकशी सकमती गठीत करण्यात आली असून चौकशी सकमतीछया 
अहवालानींतर पुढील कायचवाही करण्यात येणूार आहे. 
(६) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील सुरक्षा रक्षि मांडळाच् या िमफचा-याांच् या प्रलांबबत प्रश् नाबाबत 
  

(३३)  १११६१७ (१२-०४-२०१८).   श्री.लशवािीराव नाईि (लशराळा) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुरिा रिक मींडळाछ या कमचचा-याींछ या रतिलींरिकबत रतिश् नाबाबत मा.कामगार मींीी 
याींछयासमवेत ददनाींक २ ऑगस ्, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लोकरतिनिकतनिकनंी आणणू महाराष र 
राज् य सुरिा रिक व िनरल कामगार सींघ्नाींचे रतिमुख पदाकंकारी, कामगार आयुक् त याींची 
बैठक झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त बैठक त घेण् यात आलेल् या निकनणूचयाची अदयापही शासनाकडून 
अींमलबिावणूी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, निकनणूचयाची अींमलबिावणूी करण् याबाबत शासनाने अदयापपयांत केलेल्या 
कायचवाहीचे सवरूप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०६-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
मा.कामगार मींीी याींछयासमवेत दद.०२/०८/२०१७ रोिी झालेल्या बैठक त घेण्यात आलेल्या 
निकनणूचयाची सुरिा रिक मींडळ बहृन्मुींबई आणणू ठाणेू जिल्हा सतरावर अींमलबिावणूी चालू आहे. 
(३) i) महाराषर खािगी सुरिा रिक (नोकरीचे निकनयमन व कल्याणू) अकंनिकनयम, १९८१ ची 
मींडळामाफच त अींमलबिावणूी करण्यात येत असनू ज्या आसथापनाींनी मींडळामाफच त बहृन्मुींबई व 
ठाणूे जिल््यामंील नोंदीत सुरिा रिकाींऐविी खािगी सुरिा रिक एिन्सीछया सुरिा रिक 
तैनात केल्याचे निकनदशचनास आले आहे, अशा बहृन्मुींबई व ठाणेू जिल्हा सुरिा रिक मींडळाछया 
निकनिरिकाींमाफच त निकनिरिणू शेरे पािरत करण्यात येऊन सदर आसथपनाींववरुध्द एकूणू २१६ ख्ले 
मा.रतिथम न्यायदींडाकंकारी याींचे न्यायालयात दाखल केले असून सदर ख्ले न्यायरतिववषठ 
आहेत. 
     ii) मींडळातील रािीनामा ददलेल्या / सेवानिकनवतृ्त झालेल्या व निकनंन झालेल्या सुरिा 
रिकाींची कायदेशीर देय रक्कम अदा करताना भववषय निकनवाचह निकनंीची पिरगणूना व्यवजसथत न 
केली गेल्यामुळे व भववषय निकनवाचह निकनंीछया िमा रक्कमेवर चकु छया पध्दतीने व्यािाची 
आकारणूी झाल्यामळेु सुरिा रिकाींना अनुजे्ञय रक्कमेपेिा िादा रक्कम अदा करण्यात आली 
होती. त्यामळेु सदर रतिकरणूी मींडळामाफच त सींबींकंत अकंका-याींची ववभागीय चौकशी चालू असून 
चौकशी अकंका-याींछया अहवालानींतर सदर अकंका-याींववरुध्द उकचत कारवाई करण्यात येणूार 
आहे. 
     सुरिा रिकाींना िी अनिकतिरक्त रक्कम अदा करण्यात आली आहे त्या रकमेछया वसलुीची 
कायचवाही मींडळामाफच त चालू असून एकूणू ५१ सुरिा रिकाींकडून रु.१,१८,२९१.७५ इतक्या 
रकमेची वसुली झालेली असून सदर रक्कम मींडळामध्ये भरणूा करण्यात आलेली आहे. तसेच 
उवचिरत रक्कमेछया वसुलीची बहृन्मुींबई आणणू ठाणेू जिल्हा सुरिारिक मींडळामाफच त योग्य ती 
कायचवाही चाल ूआहे. 
बहृन्मुींबई आणणू ठाणेू जिल्हा सरुिारिक मींडळाने सींगणूक देखभाल व सपो च् याबाबतछया 
कामाकिरता मादहती व तींीज्ञान ववभागाींकडून दोन ताींरिकीक सपो च्ची मागणूी केलेली आहे. तसेच 
पुणूचत: मींडळाने सींगणूक रतिणूाली (Software & Hardware) अदययावत करण्याकरीता ताींरिकीक 
सल्लागाराची (Technical Consultant) ची निकनयुक्ती केलेली आहे. 
     मींडळाने सुरिा रिकाींछया वेतनामंून कपात करण्यात आलेल्या भववषय निकनवाचह निकनंीची 
रक्कम बँकेत गुींतवणूूक सींदभाचत तसेच सुरिा रिकाींछया भववषय निकनवाचह निकनंीछया िमा 
रक्कमेसींदभाचत सवतींीपणू ेऑडड् करणेूबाबत शासनामाफच त लेखापिरिकाींछया निकनयुक्त केलेल्या 
पॅनलमंून अिच मागववण्यात आलेले आहेत व याबाबत मींडळ सतरावर कायचवाही चालू आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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वाघाडी (ता.पैठण, जि.औरांगाबाद) येथील रामेश्वर भगवान वारिरी लशक्षण सांस्थेतील महाराि 
याांच्यावर बालिावर लैधगांि अत्याचार िेल्या प्रिरणी गुन्हा दाखल िेल्याबाबत 

(३४)  १११७४२ (११-०४-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाघाडी  (ता.पैठणू, जिऔरींगाबाद) येथील रामेश्वर भगवान वारकरी कशिणू सींसथेतील 
महाराि गणूेश लक्ष्मणू तौर याींछयावर माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान बालकावर 
लैकगींक अत्याचार केल्यारतिकरणूी पैठणू पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रतिकरणूी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले व तदनुसार शासनान े दोर्षी आढळणूा-याींवर कोणूती कारवाई केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदरची घ्ना ददनाींक १७.१२.२०१७ रोिी घडलेली आहे.  
(२) कफयाचदीने ददलेल्या तक्रारीवरून पैठणू पोलीस ठाणेू येथ े गुरनीं ४५८/२०१७ कलम ७,८,९ 
(फ),९ (ड) पोक्सो २०१२ अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीस अ्क करण्यात आलेली असनू 
त्याचे ववरूध्द मा. न्यायालयात दोर्षारोपपी दाखल केलेले आहे.   
(३) रतिश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
 

  
वपांपरी धचांचवड शहर (जि.पुणे) येथे स्वतांत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापनेबाबत 

  

(३५)  १११९४० (०७-०४-२०१८).   श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे 
(भोसरी), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी कचींचवडसह (जि.पुणेू) आसपासछया गावातील वाढती लोकसींख्या तसेच खून, दरोड,े 
मारामाऱ्या इत्यादी गुन््याींच ेरतिमाणू वाढत असल्याने वपींपरी कचींचवड शहरासाठी सवतींी पोलीस 
आयुक्तालय होणेू आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सथानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंीनीही या रतिकरणूी सतत शासनाकड े पाठपुरावा करीत 
असून सवतींी पोलीस आयुक्तालय निकनमाचणू करण्याबाबतचा रतिसताव पुणेू पोलीसाींनी गहृ 
ववभागाकड ेपाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपींपरी कचींचवडला सवतींी पोलीस आयुक्तालयासाठी मान्यता देण्याबाबत 
शासनाने काय निकनणूचय घेतला आहे, त्याचे सवरूप काय आहे व तदनुसार सवतींी पोलीस 
आयुक्तालय सथापन करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वपींपरी कचींचवड व पिरसराकरीता सवतींी पोलीस आयुक्तालय निकनमाचणू करणेूबाबतछया 
रतिसतावास राज्य मींरिकीमींडळान े मान्यता ददली असून तदनुर्षींगान े ददनाींक २८.०५.२०१८ रोिी 
शासन निकनणूचय निकनगचकमत करण्यात आला आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर येथील सबिेल चौिातील सरस्वती नाईट स्िूलचा मुख्याधापिान े
 ववदयाधथफनीवर अत्याचार िेल्याबाबत 

  

(३६)  ११२१४२ (१४-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर येथील सबिले चौकातील सरसवती नाई् सकूलचा मुख्यांापक यान े एका 
ववदयाकथचनीवर लग्न करण्याच ेआकमर्ष दाखवून तीन वर्षाचपासून अत्याचार केल्याचे ददनाींक २५ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास उघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रतिकरणूी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार दोर्षी मुख्यांापकावर कोणूती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदरची घ्ना सन २०१५ त ेददनाींक १९/१/२०१८ पयांतची आहे. 
(२) कफयाचददने ददलेल्या तक्रारीवरून कोतवाली पो.स्ेशन येथ े गुरनीं ३५/२०१८ भा दीं वव क 
३७६(२), (एफ) (एन),३२३,५०४,५०६,५०७ सह अ.िा.ि.रति कायदा कलम ३(१)(डब्ल्यु) ३(२)(जव्ह-
ए) अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. त्याचरतिमाणेू आरोपी 
यास सरसवती मींददर नाई् सकुल अहमदनगर याींनी ददनाींक २४/१/२०१८ पासून सेवेतून 
निकनलींरिकबत केलेले आहे. आरोपीववरूध्द न्यायालयात दोर्षारोपपी दाखल करण्यात आले आहे. 
सदयजसथतीत गुन्हा न्यायरतिववषठ आहे.  
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िून्नर (जि.पुणे) येथील येनेरे इांडडयन इांजग्लश मीडडयम स्िूलमधील ववदयाधथफनीांसोबत लशक्षि 
व सांस्थाचालिाांनी घणृास्पद िृत्ये िेल्याबाबत 

  

(३७)  ११२१७० (०६-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िून्नर (जि.पुणेू) येथील येनेरे इींडडयन इींजग्लश मीडडयम सकूलमंील ववदयाकथचनीींना 
बाथरुममध्ये बोलावून कशिक व सींसथाचालकाींनी घणृूासपद कृत्ये केल्याची बाब ददनाींक २९ 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास  निकनदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेछया सींसथापक सींचालकाींनी एका १३ वर्षीय ववघाथीनीला 
सनानगहृामध्ये पाणूी येत नसल्याचे कारणू देवून ववनयभींग केल्याचा  तसेच चार ते पाच 
ववघाथींनीचा ववनयभींग करून जिवे मारण्याची ंमक  ददली असल्याची मादहती कमळताच 
पालकाींनी ददनाींक २८ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्यासमुारास िुन्नर पोलीस ठाण्यात सींसथापक  
सींचालकाववरुध्द तक्रार नोंदववली आहे, हे ही, खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर शाळेछया सींसथापक सींचालकाींनी पालकाींना पशैाचे आमीर्ष दाखवनू तक्रार 
मागे घेण्याचे रतिलोभन दाखववले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रतिकरणूी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून  आले व त्यानसुार सींबींकंत शाळेछया सींसथापक सींचालकाींवर कोणूती कारवाइच केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-०७-२०१८) : (१) व (२)  होय, हे खरे आहे. 
सदरहू गुन्हा ददनाींक २८/०१/२०१८ रोिी दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
याबाबत िुन्नर पोलीस स्ेशनला लेखी ककीं वा तोंडी तक्रार रतिाप्त झालेली नाही. 
(४) कफयाचदीन ेददलेल्या तक्रारीवरून ददनाींक २८/०१/२०१८ रोिी िुन्नर पोलीस स्ेशन येथ ेगु. 
र. नीं. १९/२०१८ भा.दीं. वव. कलम ३५४(अ),५०६ बाल लैंकगक अत्याचार कायदा २०१२ चे कलम 
८, १२  रतिमाणेू गुन्हा नोंदवून  अनुसूकचत िाती व िमाती अत्याचार रतिनिकतबींं २०१५ चे कलम 
३(१), (W), १, ३(२) (VA), तसेच  भा.दीं.वव. कलम  ३७६, बाल लैंकगक अत्याचार रतिनिकत. का.  
कलम ४, ६ ही वाढीव कलमे लावण्यात आली आहे. 
     सदर गुन््यात आरोपीस ददनाींक २८/०१/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली असून   
आरोपी हा सदयजसथतीत येरवडा मध्यवती कारागहृात आहे. गुन््याचा तपास पूणूच झाला असून 
आरोपी ववरूध्द मा. न्यायालयामध्ये दोर्षारोपपी दाखल करण्यात आले आहे.           
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे–लभवांडी-िल्याण मेरो रेल्व ेप्रिल्पात उल्हासनगरचा समावेश नसल्याबाबत 
  

(३८)  ११२१७३ (१९-०४-२०१८).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर रतिादेकशक ववकास रतिाकंकरणूाछया अखत्यारीमध्ये रतिसताववत ठाणेू-कभवींडी-
कल्याणू मेरो रेल रतिकल्प-५ या रतिकल्पाचे निकनयोिन अींनिकतम ्प्प्यात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, निकनयोिनात सदर मेरो रतिकल्प उल्हासनदी ओलाींडून उल्हासनगरछया अगदी 
िवळ येऊन ठेपलेला असताींना रतिकल्पात उल्हासनगरचा समावेश न करता मेरो मागच परसपर 
तळोिाकड ेवळववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उल्हासनगर येथील उल्लेखनीय औदयोकगक व निकनवासीय ववकासगती, नोकरी, 
व्यवसाय, व्यापार याकिरता फार मोठ्या सींख्येने लोकाींचा मुींबई पयांत होणूारा रतिवास या 
रतिवासाचा दररोि लोकल रेन व पिरवहन मींडळाछया बससेवरील बोिा इत्यादी समसयाींवर 
उपाययोिनेबाबत तसेच सदर रतिकल्पात उल्हासनगरचा समावेश करण्याबाबत शासन सतरावरून 
कोणूती कायचवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) :(१), (२), (३) व (४)  ठाणू-ेकभवींडी-कल्याणू पिरसरातील 
वेगाने होणूारा ववकास लिात घेता शासनाछया निकनदेशारतिमाणेू मुींबई महानगर रतिदेश ववकास 
रतिाकंकरणूाने मेरो मागच- ५ ठाणू े- कभवींडी - कल्याणू या रतिकल्पाचा सल्लागारामाफच त अींनिकतम 
सववसतर रतिकल्प अहवाल माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये तयार केला. सदर रतिकल्प अहवालास 
ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी झालेल्या रतिाकंकरणूाछया १४१ व्या बैठक त मान्यता 
कमळाली असून ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी शासनान ेमान्यता ददली आहे. 
     कल्याणू - डोंरिकबवली या शहरातील वाढती लोकसींख्या व आिूबािचूा होणूारा ववकास, 
ववशेर्ष निकनयोिन रतिाकंकरणू असलेल्या २७ गावाींचा ववकास आराखडा व कल्याणू ववकास कें द्र 
तसेच कल्याणू - डोंरिकबवली ही शहरे नवी मुींबई या शहराला िोडण्याची निकनकड लिात घेता 
रतिाकंकरणूाने मेरो मागच- ५ (ठाणूे-कभवींडी-कल्याणू) हा मेरो मागच ववसतारीत करुन कल्याणू त े
तळोिा (डोंरिकबवली मागे) रतिसताववत केला आहे. 
     उल्हासनगर व पिरसरातील लोकसींख्या व रतिवाशाींची सींख्या लिात घेता उपनगरीय रेल्व े
आणणू पिरवहन बस सेवा कायचरत आहे व त्याचा फायदा तथेील िनतलेा होत आहे. 
रतिाकंकरणूाने सवांकर्ष रतिकल्प अहवालाचे अदयावतीकरणू करण्याचे काम हाती घेतले असनू 
उल्हासनगर व पिरसराबाबत सदर अहवालातील कशफारशीनुसार निकनयोिनबध्द पध्दतीने पुढील 
कायचवाही करण्याच ेमुींबई महानगर रतिदेश ववकास रतिाकंकरणूामाफच त रतिसताववत आहे. 

___________ 
  

 
इांहदरानगर (जि.नालशि) पोलीस ठाण्यात अपुरे पोलीस िमफचारी िायफरत असल्याबाबत 

  

(३९)  ११२५५९ (०७-०४-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (जि.नाकशक) पोलीस ठाण्याच े ववभािन करुन ददनाींक १ एवरतिल, २०१० रोिी वा 
त्यासुमारास इींददरानगर पोलीस ठाण्याची निकनकमचती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पोलीस ठाण्याच े कायचिेी मोठे असल्याने व पूवी रतिमाणेूच पोलीस 
कमचचाऱ् याींची सींख्या असल्यान ेतपासावर पिरणूाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर पोलीस ठाण्यात पुरेस े कमचचारी उपलब्ं करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे, गहृ ववभाग शासन निकनणूचय ददनाींक 
३१.१२.२००९ अन्वये अींबड पोलीस ठाण्याच े ववभािन करुन इींददरानगर पोलीस ठाणू े निकनमाचणू 
करण्यास मान्यता ददलेले असून ददनाींक ०१.०४.२०१० पासून सादर पोलीस ठाणेू कायाचजन्वत 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) इींददरानगर पोलीस ठाण्याचे ववभािन करुन मुींबई नाका पोलीस ठाण्याची निकनकमचती 
करण्यात आली असल्याने इींददरानगर पोलीस ठाण्याचे कायचिेी कमी झालेले आहे. तथावप 
इींददरानगर पोलीस ठाण्यामध्ये  ०८ पोलीस अकंकारी व ९२ पोलीस कमचचारी असे एकुणू १०० 
पोलीस अकंकारी/कमचचारी कायचरत आहेत. तथावप इींददरानगर पोलीस ठाण्याकरीता आवश्यक 
असलेले मनुषयबळ आगामी सावचीीक बदल्यामध्ये पुरववण्यात येणूार आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नवननवाफधचत पालघर जिल््यात पोलीस सांख्याबळ, यांत्रसामुग्री तसेच 
 वाहनाांमध्ये वाढ िरण्याबाबत 

  

(४०)  ११२६७१ (१६-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवनिकनवाचकचत पालघर जिल््याची ददनाींक १ ऑगस्, २०१४ रोिी निकनकमचती होऊनही अदयापी 
पालघर जिल््यात पोलीस सींख्याबळ, यींीसामुग्री व पोलीस वाहनाींमध्ये वाढ करण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीछया अनरु्षींगाने पालघर जिल््यात पोलीस सींख्याबळ, यींीसामुग्री व 
पोलीस वाहनाींमध्ये वाढ करण्याबाबत शासनान ेकोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ठाणूे जिल््याचे ववभािन करुन ददनाींक १ ऑगस्, २०१४ पासून पालघर जिल्हा 
नव्याने कायाचजन्वत करण्यात आला आहे. त्यानुर्षींगाने नवनिकनकमचत पालघर जिल्हा पोलीस 
दलासाठी पोलीस अंीिक, ठाणूे ग्रामीणू याींछया आसथापनेवरुन ३०२० पदे वगच करण्यात आली 
आहेत. तसेच ववववं शासन निकनणूचयान्वये २५८ पदे नव्याने निकनमाचणू करण्यात आलेली आहेत. 
सदयजसथतीत पालघर जिल्हा पोलीस दलासाठी एकुणू ३२७८ पदे मींिूर आहेत. 
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     पालघर जिल््यासाठी पोलीस अंीिक, ठाणेू ग्रामीणू याींछयाकडून १७५ पोलीस मो्ार 
वाहने/बो्ी, ३०४ रिकबनतारी सींदेश यींीसामुग्री, १०८४ शसी े व १२६६६१ एवढा दारुगोळा वगच 
करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा ववभािनानींतर पालघर जिल्हा पोलीस दलासाठी १०८ 
पोलीस मो्ार वाहने/बो्ी, १३९ रिकबनतारी सींदेश यींीसामुग्री, ५७४ शसी े व १०४१२४ एवढा 
दारुगोळा नव्यान ेमींिूर करण्यात आला आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िानेर्ळ (ता.लोणार, जि.बुलढाणा) स्थाननि बसथाांबा चौिातील किरणा  
दिुान र्ोडून रुपये ७० हिाराांचा माल लुटल्याबाबत 

  

(४१)  ११२९२३ (०७-०४-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िानेफळ (ता.लोणूार, जि.बलुढाणूा) सथानिकनक बसथाींबा चौकातील ककराणूा दकुान फोडून 
रुपये ७० हिाराींचा माल लु्ल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  घडली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार या रतिकरणूी शासनाने अदयापयांत ककती िणूाींना अ्क केली व त्याींचेवर कोणूती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) होय, 
     श्रीकाींत श्रीनिकनवास िापररवाल, वय ४२ वर्षच, ंींदा ककराणूा दकुान, रा.िानेफळ याींनी 
त्याींछया दकुानातून दद.२४/१/२०१८ रोिी रोख रक्कम व मुदे्दमाल कमळून ६९,४००/- रुपयाींची 
चोरी झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. 
(२) सदर रतिकरणूी अज्ञात आरोपीींववरुध्द पोलीस स्ेशन िानफेळ येथे गुन्हा क्र.०८/१८ कलम 
४६१, ३८० भादवी रतिमाणेू दाखल करुन गुन्हा उघडककस येण्याच े दृष्ीने घ्नासथळास भे् 
देवून घ्नासथळाची बारकाईन े निकनरीिणू करुन घ्नासथळ पींचनामा तयार केला. कफयाचदी व 
सािीदार याींच े िबाब नोंदववले. पो.स्े. हद्दीतील निकनगराणूी बदमाश चेक केले. मादहतगार 
गुन्हेगार याींची घरझडती घेवनू िबाब नोंदववले. तसेच गुन््याची पध्दतीवरुन गुन्हेगार सिशेन 
तपासणूी करण्यात येवून िबाब नोंदववण्यात आले. तसेच घ्नासथळाचा डमडा्ा काढून 
सीडीआर चके केले.  परींतू आरोपी अदयाप पावेतो निकनषपन्न झाला नाही. गुन्हा उघडक स 
आणूण्याचे दृष्ीने सवचतोपरी रतियत्न सुरु आहेत. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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लभवांडी शहर (जि.ठाणे) पररसरातील धालमफि स् थळाांवर पाललिा प्रशासनाने 
 सुरु िेलेली िायफवाही चिुीची व बेिायदा असल् याबाबत 

  

(४२)  ११४२३८ (१२-०४-२०१८).   श्री.महेश चौघुले (लभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कभवींडी शहर (जि.ठाणूे) पिरसरातील ंाकमचक स थळाींवर पाकलका रतिशासनान े सुरु केलेली 
कायचवाही चुक ची व बकेायदा असल् याचा आरोप दहींद ू मुजसलम बाींं वासह नगरसेवकाींनी माहे 
िानेवारी, २०१८ छया शेव्छया आठवडयात वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, कभवींडी शहरात त् यामुळे तणूावपुणूच वातावरणू निकनमाचणू झाल् याछ या तक्रारी पोलीस 
यींीणूेकिरता तेथील नगरसेवकाींनी केल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाचत शासनाने सदर घ्नचेी चौकशी केली आहे काय, चौकशीनूसार 
अनुकचत रतिकार घडू नये म् हणूून पोलीस यींीणूान ेकोणूती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
     कभवींडी निकनिामपुरा शहर महानगर पाकलका याींनी  अनकंकृत ंाकमचक सथळाींची यादी 
पुन्हा नव्यान ेतयार केली आहे. शाींतता सकमती सदसय, पोलीस कमी सकमती सदसय, ंाकमचक 
सथळाींचे रस्ी, सींसथपाक, मौलाना, मौलावी, सथानिकनक नगरसेवक, रतिनिकतषठीत नागिरक याींची 
बैठक घेवुन मा. न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानसुार करण्यात येत असलेल्या कारवाईस 
सहकायच करण्याच ेआवाहन पोलीस ववभागामाफच त करण्यात आले. सदर आवाहनास सकारात्मक 
रतिनिकतसाद कमळाल्याने कायदा व सवु्यवसथेचा रतिश्न निकनमाचणू झालेला नाही. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड येथील शासिीय आयुवेहदि महाववद्यालयात झालेला रॅधगांगचा प्रिार 
  

(४३)  ११४५०३ (१४-०४-२०१८).   डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील शासक य आयवुेददक महाववदयालयात ददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्या सुमारास रेेशशसच पा्ीछया निकनकमत्तान े वरीषठ ववदयार्थयाांनी दववतीय वर्षाचतील ९ 
ववदयार्थयाांना वसतीगहृातील खोलीवर बोलावून मारहाणू करीत बळिबरीन े दारु पािण्याचा 
रतियत्न केला आहे, हे खरे हे काय, 
(२) असल्यास, या रॅकगींग ववरोंात या ववदयार्थयाांनी वजिराबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार 
नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाचत शासनान े चौकशी करुन रॅकगींग करणूा-या ववदयार्थयाांवर कोणूती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१८) : (१) ददनाींक २४/१/२०१८ रोिी नाींदेड येथील शासक य 
आयुवेददक महाववदयालयातील बी ए एम एस छया दववतीय वर्षाचछया ववदयार्थयाांना कसनिकनयर 
ववदयार्थयाांनी रॅकगींगछया नावाखाली वसतीगहृाछया एका रूममध्ये बींद करून त्याींछया तोंडावर 
कसगारे्चा ंूर ्ाकत असल्याबाबतची तक्रार १० ववदयार्थयाांनी ददली होती.     
(२) होय.  
(३) कफयाचदीने ददलेल्या तक्रारीवरून वजिराबाद पोलीस स्ेशन नाींदेड याींनी अध्यि, ॲन््ी 
रॅकगींग चौकशी सकमती शासक य आयुवेदीक महाववदयालय नाींदेड तथा अकंषठाता शासक य 
आयुवेद महाववदयालय नाींदेड याींना सदरछया तक्रारीची चौकशी करून अहवाल सादर 
करणेूबाबत कळववण्यात आले होत.े 
     सदरछया चौकशीत दोर्षी आढळून आलेल्या ११ दोर्षी ववदयाथी याींच े ववरूध्द आयुवेदीक 
महाववदयालय वसतीगहृ पिरसरात येण्या िाण्यास रतिनिकतबींं घालण्यात आला, सदर रतिकरणूी 
त्याछया पालकाींना बोलावून पालकाींना समि समि देण्यात आली आहे. तसेच अनुशासनात्मक 
कायचवाही अकंषठाता शासक य आयुवेदीक महाववदयालय नाींदेड तथा अध्यि ॲन््ी रॅकगींग 
सकमती शासक य आयुवेद महाववदयालय याींचेकडून करण्यात येऊन सदरचे रतिकरणू निकनकाली 
काढण्यात आले आहे.   
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

  
नालशि शहरात आधार िाडफ दरुुस्तीसाठी व नवीन आधारिाडफ नोंदणीसाठी 

 पैशाांची मागणी होत असल्याबाबत 
(४४)  ११४८२१ (१८-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :     सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नाकशक शहरात आंार काडचवरील दरुुसतीसाठी आंार काडच कें द्र चालकाींकडून पैशाींची 
मागणूी होत असल्याचा गींभीर रतिकार माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान उघडक स 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आंार काडच दरुुसती व नोंदणूीसाठी शासनाने निकनकर्ष ठरवुन ददलेले असताींनाही 
नागिरकाींना आंार काडच कें द्र चालकाींकडून आमदाराींछया रदहवाशी दाखल्याची मागणूी करुन 
अडवणूूक होत आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आंारकाडच कें द्र चालकाींछया कारभाराला जिल्हा रतिशासनाचे निकनयींीणू नसल्याच े
निकनदशचनास येत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,या सींपूणूच रतिकरणूाची शासनान ेचौकशी करून दोर्षी आंार काडच कें द्र चालकाींवर 
कोणूती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     शासनाने निकनकर्ष ठरवून ददल्यारतिमाणेू कामकाि करण्याबाबत सींबींकंत आंार कें द्र 
चालकाींना जिल्हाकंकारी नाकशक याींछयाकडून सुचना देण्यात आल्या असून त्यानुसार सचुनाींची 
अींमलबिावणूी केली िाते. 
(३) हे खरे नाही 
(४) माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये रतिाप्त तक्रारीछया अनुर्षींगाने जिल्हाकंकारी नाकशक याींनी 
केलेल्या कारवाईत तीन आंार कें द्र चालक दोर्षी आढळून आले व या तीन आंार कें द्र 
चालकाींची आंार कें दे्र जिल्हाकंकारी नाकशक  याींनी बींद करुन त्याींना Black List करण्यात 
आले आहे. 
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती महानगरपाललिेतील ववववध ववभागातील माहहतीचे डडिीलायिेशन िरुन GIS 
डाटाबेस तयार िरण्याच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

(४५)  ११५४१२ (१२-०४-२०१८).   डॉ.सुननल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपाकलकेतील ववववं ववभागातील मादहतीचे डडिी्ीलायिेशन करुन GIS 
डा्ाबेस तयार करण्यासतव ददनाींक ३ िानेवारी, २०१२ रोिी सायबर ्ेक कसस्ीम ॲन्ड 
सॉफ््वेअर कीं पनीशी करार करण्यात आला होता परींतू करारानुरुप कायच न करता त्यामध्ये 
आकथचक अनिकनयकमतता झाल्यारतिकरणूी आयुक्त, महानगरपाकलका याींचे ददनाींक २ िून, २०१७ 
आदेशान्वये चौकशी सकमती गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं ीा्दारास काम पुणूच न करता देयक अदा करण्यात आल्यामुळे आकथचक 
अनिकनयकमतता झाल्याच ेचौकशी सकमतीदवारे ददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ छया अींनिकतम चौकशी 
अहवालामध्ये नमुद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रतिकरणूी सींबींकंताींवर कोणूती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) चौकशी अहवालाछया आंारे, ववर्षयाींककत कामाचा महानगरपाकलकेस उपयोग होईल 
अशा पध्दतीन े काम पूणूच करुन दयाव े अथवा उक्त कामापो्ी महानगरपाकलकेतफे कीं पनीस 
अदा करण्यात आलेली सींपूणूच रक्कम परत करावी अशी नो्ीस ददनाींक १६/०२/२०१८ रोिी 
सींबींंीत कीं पनीस देण्यात आलेली होती. 
     तथावप, कीं पनीन े यास कोणूताही रतिनिकतसाद ददलेला नसल्याने, कीं पनीबरोबर झालेल्या 
करारातील तरतुदीनुसार, रतिसतुत रतिकरणूी लवाद निकनयुक्त करण्याबाबत रतिशासक य मान्यता 
झालेली असून, त्यानुसार पुढील कायचवाही सुरु आहे.    
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     निकनववदा रतिकक्रयेछया सुरुवातीपासून या कामाशी सींबींं ीत अकंकारी / कमचचारी याींछयावर 
िबाबदारी निकनजश्चत करुन त्याींछयाववरोंात ववभागीय चौकशी रतिसताववत करण्यात आलेली आहे. 
     अस ेआयुक्त, अमरावती महानगरपाकलका याींछया अहवालात नमूद आहे. 

___________ 
  

धुळे शहरात ववववध हठिाणी अवधै सट्टा िुगार मोठ्या प्रमाणात सरुु असल्याबाबत 
  

(४६)  ११५४७५ (१२-०४-२०१८).   श्री.डी.एस.अहहरे (सािी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंुळे शहरात ववववं दठकाणूी अवैं  सट्टा िुगार मोठ्या रतिमाणूात सुरु असुनही पोलीस 
याकड े दलुचि करीत असल्यान े िुगार व सट्टय्ात ददवसेंददवस वाढ होत असल्याने 
नागिरकाींमध्ये असींतोर्ष पसरल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान निकनदशचनास 
आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उघडपणूे सुरु असलेला अवैं िुगार व सट्टा बींद करण्याबाबत शासनान ेकोणूती 
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१८) : (१) व (२) 
     ंुळे शहरात अवैं सट्टा िगुार चालु असल्याबाबत ज्या ज्या वेळी पोलीसाींना निकनदशचनास 
आले अथवा गोपनीय बातमीदाराींकडून बातमी कमळाल्यानींतर पोलीसाींनी पिरणूामकारक अस े
िापे ्ाकुन सन २०१७ मध्ये ंुळे शहरात एकुणू ३४० िुगाराछया केसेस करण्यात येवुन, त्यात 
६३० आरोपीताींना अ्क करुन, त्याींच ेववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्षारोप पाठववण्यात आले आहे. 
सन २०१७ मध्ये दाखल िुगाराछया केसेस मध्ये एकुणू २१,००,४२९/- रुपयाचा रोख रक्कम व 
सांन ेअसा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आलेला आहे. 
     पोलीसाींनी अवैं िुगार व सट्टा पेढीवर पिरणूामकारक असे एकुणू ५५ िापे ्ाकले 
असुन, त्यात ६५ आरोपीताींना अ्क करण्यात येवुन त्याच ेकडुन एकुणू ३५,६५६/- रुपये रोख 
व सांने िप्त करण्यात आले आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही 

___________ 
  

”आपले सरिार“ पोटफलवर अनेि तिारी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४७)  ११५४९३ (१८-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाछया “आपले सरकार” पो च्लवर गत  सहा मदहन्याींपासून अनेक तक्रारी रतिलींरिकबत 
असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, “आपले सरकार“ पो च्ल वरील तक्रारीींछया निकनप्ारा लवकरात लवकर 
करण्यासाठी शासनाने कोणूती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०६-२०१८) : (१) व (२) “आपले सरकार” पो च्लवर नोंदववलेल्या एकुणू 
तक्रारीींपैक  १५% तक्रारी माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये पो च्लवर रतिलींरिकबत असल्याच े निकनदशचनास 
आले.  
     त्यानुर्षींगाने “आपले सरकार” तक्रार निकनवारणू रतिणूालीबाबत रतिभावी अींमलबिावणूी 
करण्याछया दृष्ीन े सवचसमावशेक सचूना सामान्य रतिशासन ववभाग, शासन पिरपीक, 
क्र.सींककणूच-२०१८/रति.क्र.८२/ कायाच १८ (र.व का.),  ददनाींक २४ म,े २०१८ अन्वये सवच मींीालयीन 
ववभागाींना देण्यात आल्या आहेत. 
     माहे िून, २०१८ मध्ये  (दद.१९ िून,२०१८ रोिी) “आपले सरकार” तक्रार निकनवारणू 
रतिणूालीवर १२% तक्रारी रतिलींरिकबत आहेत. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 
िें द्र सरिारने उत्पादनावर २८ टक्िे िीएसटी लागु िेल्यामुळे िारखानदाराांनी ववडी उत्पादन 

िमी िेल्यामुळे त्याचा पररणाम ववडी िामगाराांच्या वेतनावर पडल्याबाबत 
  

(४८)  ११५९९६ (०८-०५-२०१८).   श्रीमती ननमफला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारन े उत्पादनावर २८ ्क्के िीएस्ी लागु केल्यामुळे कारखानदाराींनी ववडी 
उत्पादन कमी केल्यामुळे त्याचा पिरणूाम ववडी कामगाराींछया वेतनावर होवनू त्याींछयावर 
उपासमारीची वेळ आली असल्याचे ददनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातच सन २०१४ पासून ववडी कामगाराींना एपीएल योिनेतून कमळणूारा 
ंान्यपुरवठा बींद केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववडी कामगार आकथचक व सामाजिकदृष्या दबुचल घ्क असल्याच ेमान्य करीत 
तेलगींणूा सरकारने त्याींना िीवनभतृी आंारभत्ता योिना लागू केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, ववडी कामगाराींची दयनीय जसथती लिात घेता ववडी कामाराींना एपीएल 
योिनेतून ंान्यपुरवठा सुरु करण्यासोबतच त्याींना तेलींगणूा सरकारची  सदर योिना लागू 
करण्याबाबत कोणूती कायचवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
     सदर रतिकरणूी नमूद बाबीमुळे ववडी कामगाराींछया वतेनावर पिरणूाम होवनू   
उपासमारीची वळे आल्याबाबतच े कोणूतेही निकनवेदन कामगार आयुक्त कायाचलयाींतगचतछया 
ववभागीय कायाचलयाींना रतिाप्त झालेले नाही, असा कामगार आयुक्तालयाचा अहवाल आहे. 
(२) राषरीय अन्नसुरिा अकंनिकनयम, २०१३ अींतगचत अींत्योदय अन्न योिनेछया सवच 
कशंापरिकीकांारकाींचा व बीपीएलछया सवच कशंापरिकीकांारकाींचा तसेच, एपीएल (केशरी) मंील 
शहरी भागात रु.५९,०००/- व ग्रामीणू भागात रु.४४,०००/- कमाल वावर्षचक उत्पन्न असलेल्या 
लाभार्थयाांछया रतिांान्य कु्ुींबातील लाभार्थयाांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सदर 
अकंनिकनयमाींतगचत पाी असलेल्या लाभार्थयाांना सवलतीछया दरान े अन्नंान्याचा लाभ देण्यात 
येतो. सदर अकंनिकनयमाींतगचत ववडी व्यवसायातील कामगाराींना अन्नंान्य देण्याबाबतची 
कोणूतीही सवतींी तरतूद नाही. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
(५) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

 
वालशम नगर पररषदेची परवानगी न घेता शहरातील िुन्या आययूडीपी िॉलनीमध्ये खोदिाम 

िरुन त्यात र्ायबर पाइप टािणा-या मालाड येथील भारतीय एअरटेल  
सजव्हफसेस लललमटेड या िां पनीवर गुन्हा दाखल िेल्याबाबत 

  

(४९)  ११६०२१ (१४-०४-२०१८).   श्री.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाकशम नगर पिरर्षदेची कुठलीही परवानगी न घेता रुपये ७ लाख ४ हिार ३७० एवढे 
शूल्क अदा न करता शहरातील िुन्या आययूडीपी कॉलनीमध्ये खोदकाम करुन त्यात फायबर 
पाइप ्ाकणूा-या मालाड येथील भारतीय एअर्ेल सजव्हचसेस कलकम्ेड या कीं पनीवर ददनाींक २९ 
िानेवारी २०१८ रोिी वा त्यासमुारास शहर पोलीस स्ेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रतिकरणूाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
व तदनुसार दोर्षीींवर कोणूती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
     वाकशम नगर पिरर्षदेची कुठलीही परवानगी न घेता ७,०४,३७०/- रुपये एवढे शूल्क अदा 
न करता शहरातील िुन्या आय.यू.डी.पी. कॉलनीमध्ये खोदकाम करुन त्यात फायबर पाइप 
्ाकणूाऱ्या मालाड येथील भारती एअर्ेल सजव्हचसेस कलकम्ेड या कीं पनीवर दद.३०१.२०१८ रोिी 
पोलीस स्ेशन वाकशम शहर येथ ेअप.क्र.४५/२०१८ कलम ४४७, २८७, ३३६, ४३१, ४२७ भादींवव 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. 
(२) चौकशीमध्ये नगरपिरर्षद, वाकशम याींनी, भारती एअर्ेल सजव्हचसेस कलमी्ेड कीं पनी, 
मालाड, मुींबई याींना आय.यु.डी.पी. कॉलनी, वाकशम येथ े खोदकाम करण्याची परवानगी न 
ददल्याबाबत, अहवाल ददलेला आहे. सदर रतिकरणूाचा तपास सुरु आहे. 
(३) रतिश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेनॉम बायोटेि प्रा. लल. िां पनी, माळेगाव औद्योधगि वसाहत, (ता.लसन्नर, जि.नालशि)  
याांनी िां पनीतील ३२ िमफचाऱ्याांचे वेतन थिववल्याबाबत 

  

(५०)  ११६२९५ (१४-०४-२०१८).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (लसन्नर) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माळेगाव औदयोकगक वसाहत (ता.कसन्नर, जि.नाकशक) येथील िेनॉम बायो्ेक रतिा. कल. 
कीं पनीन े कायमसवरूपी कायचरत असलेल्या ३२ कमचचा-याींचे माहे माचच २०१७ पासूनच े थक त 
वेतन कमळण्यासाठी िेनॉम बायो्ेक एम्पलॉईि युनिकनयन याींनी कामगार आयुक्त, नाकशक 
याींना ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ रोिी  वा त्या समुारास लेखी निकनवदेनादवारे ववनींती केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कमचचाऱ्याींना उदरनिकनवाचह करणेू अशक्यरतिाय झाल्याने थक त वेतन अदा 
करण्यासाठी तत्काळ आदेश देण्याबाबत सथानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंीींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास मा. कामगार मींीी याींछयाकड ेलेखी निकनवेदनादवारे मागणूी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, उक्त मागणूीछया अनुर्षींगान े शासनामाफच त कोणूती कायचवाही करण्यात आली  
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणेू काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (१८-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. सथानिकनक लोकरतिनिकतनिकनंी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोिी मा. कामगार मींीी 
याींछयाकड ेलेखी निकनवेदनादवारे मागणूी केली आहे. 
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(३) कामगार उप आयुक्त, नाकशक कायाचलयान ेउभय पिाींछया बठैका आयोजित करुन थक त 
वेतन अदा कराव,े यासाठी व्यवसथापनाकड ेपाठपुरावा केला असून व्यवसथापनान ेमाचच, २०१७ 
ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालावंीत वेतन अदा केले. तथावप, त्यानींतरछया कालावंीतील वेतन 
सदर कायाचलयाने पाठपुरावा करुनही ववहीत वळेेत अदा न केल्यामुळे ककमान वेतन 
अकंनिकनयम, १९४८ व वेतन रतिदान अकंनिकनयम, १९३६ अींतगचत व्यवसथापनाववरुध्द २ ख्ले 
दाखल करण्यात आले आहेत. तसचे या कामी उक्त कायाचलय अदयापही रतियत्नशील आहे. 
(४) रतिश्न उद् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणूपूवच सवच रतिकक्रया महाराषर ववंानमींडळ सकचवालयाछया सींगणूक यींीणूेवर 
मुद्रणू: शासक य मध्यवती मुद्रणूालय, नागपूर. 


