
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील प्रत्येि तहसील िायाालयातून ममळणारे दाखले ऑनलाईन पध्दतीन ेममळणेबाबत 
  

(१)  ६९११ (०४-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण तहसील कायाालयातून तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी नागररकाींना वैयक्तीक 
कामासाठी लागणारे उत्पन्न, जातीच,े नॉनक्रिमीलेअर, वय, अधिवास/राषरीयत्व जेषठ नागररक, 
स्थाननक वास्तव्य इत्यादी स्वरुपाचे दाखले ऑनलाईन पध्दतीने देण्याचे माहे जानेवारी, २०१५ 
पासून सुरु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील इतर सवा तहसील कायाायामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने दाखले उपलधि 
करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१८) : (१) होय, हे अींशत:खरे आहे.  

कल्याण तहससल कायाालयातून तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी नागररकाींना वैयक्क्तक 
कामासाठी लागणारे ववववि स्वरूपाच ेदाखले सेत ूसुवविा कें द्र  व महा ई सेवा कें द्रा मार्ा त 
माहे ऑगस््, २०१६ पासून ऑनलाईन पध्दतीने ददले जात आहेत. 
(२) राज्यातील नागररकाींना ववववि दाखले ऑनलाईन पध्दतीन े उपलधि करुन देण्यासाठी 
सामान्य प्रशासन ववभाग (मादहती तींत्रज्ञान) याींनी दद.१९/०१/२०१८ रोजी आपले सरकार सेवा 
कें द्राबाबत कें द्र शासनाच्या CSC २.० अतींगात मागादशाक सूचनासींबींिी शासन ननणाय ननगासमत 
केला आहे. यानुसार ग्रामीण व शहरी भागात लोकसींख्येच्या ठरलेल्या ननकषानुसार आपले 
सरकार सेवा कें द्र स्थापन केली जात आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 



वव.स. ४९५ (2) 

  
मुबईतील गोंवडी, मशवािीनगर या भागातील िरी िाम िरणा-या बाल  

मिूराांची सुटिा िरण् याबाबत 
(२)  १७०३५ (१४-०८-२०१५).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोवींडी, सशवाजीनगर, कुल् याातील समठी नदी काठी तसेच जरीमरी या भागात 
सध् या जरी काम करणा-या बालमजुराींची सींख् या जास् त असून त् याींना दोनवजेच जेवण व 
त् याींच् या आई-वडीलाींना दरमहा दीड हजार रुपये, जरीकाम करणा-या मालकाींकडून देण् यात येत 
असून, जरी काम करणा-या बाल मजुरीकड े पोलीसाींचे तसेच मदहला व बाल कामगार 
ववभागाचेही दलुाक्ष होत असल् याच ेया सींबींिी काम करणा-या सामाक्जक सींघ्नाींनी माहे एवप्रल, 
२०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान आरोप केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आरोपाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी मा.राज् यमींत्री मदहला व बालववकास याींनी ददनाींक २० एवप्रल, २०१५ 
रोजी डोंगरी (मुींबई) येथील बालगहृाला ददलेल् या भे्ीच् या वजेी बालकामगाराींवर एकाक्त्मक 
बालसींरक्षण योजनेअींतगात ववशेष लक्ष ठेवण् यात येईल अस ेजादहर करुनही याप्रकरणी अदयाप 
कोणतीच कायावाही करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी तातडीन े कायावाही करण् याच् या ष्ष ्ीन े शासनान े कोणती 
उपाययोजना केली आहे, वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) व (२)  मुींबईतील गोवींडी, सशवाजीनगर, 
कुल्याातील समठी नदी काठी तसचे जरीमरी या भागात जरी काम करणाऱ्या बालमजूराींबाबतची 
तिार कामगार आयुक्त कायाालय, मुींबई याींचकेड े माहे एवप्रल २०१५ वा त्यादरम्यान प्रा त 
झालेली नाही. 
     तथावप, ननयसमत िाडसत्राअींतगात ददनाींक ०६.०६.२०१५ रोजी मुींबईतील गोवींडी, 
सशवाजीनगर येथील जरी उदयोगातील एका बाल कामगारास मुक्त करण्यात आले असून दोषी 
मालकाववरुध्द एर्.आय.आर दाखल करण्यात आला आहे. 
     माहे जानेवारी, २०१७ ते जलुै, २०१७ या कालाविीमध्ये एकूण ३१ िाडसत्र ेघेण्यात आली 
असून ३८ आस्थापनाींमिनू उपहार गहृातील १९ बालकामगार व इतर आस्थापनामिील ३९ 
बालकामगार अश्या एकूण ५८ बालकामगाराींना मुक्त करण्यात आले आहे.  यामध्ये जरी 
उदयोगाचा समावेश ददसून येत नाही. 
(३) व (४)  डोंगरी येथील बालगहृ हे द धचल्रन एड् सोसाय्ी, मुींबई याींचे अींतगात आहे.  
मा.राज्यमींत्री, मदहला व बाल ववकास याींनी सोमवार ददनाींक २०.०४.२०१५ रोजी डोंगरी (मुींबई) 
येथील बालगहृाला ददलेली भे् व त्या अनुषींगान े ददलेल्या सचूननेुसार १५६ बालकामगाराींना 
स्वग्रामी पाठववण्याची कायावाही तात्काज करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
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राज्यात २०० सेवा ऑनलाईन िरण्याची घोषणा 

  

(३)  ४४९३९ (१७-०५-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील हॉ्ेल ताज येथे ई.इींडडया महाराषर ससम्च्या प्रसींगी मा.मुख्यमींत्री याींनी 
ददनाींक २६ जानेवारी, २०१६ पयतं २०० सेवा ऑनलाईन करण्यात येतील अशी घोषणा केल्याच े
माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनास सदर घोषणेची पूताता करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) शासनाने अधिसूधचत केलेल्या सेवा ऑनलाईन करण्यासींदभाात सामान्य प्रशासन ववभाग, 
शासन पररपत्रक िमाींक सींकीणा- २०१५/प्र.ि.१२३/१८(र.व.का.), दद.२८/०९/२०१५ अन्वये 
कायापध्दती ठरववण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदय:क्स्थतीत शासनाकडून एकूण ३८ 
ववभागाच्या ३८७ सेवा ऑनलाईन देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर जिल्ह्यातील ७७६ गावे ऑजटटिल फायबर नेटविा न ेिोडण्याबाबत 
  

(४)  ५६०८० (२६-०८-२०१६).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर क्जल््यातील ७७६ गावे येणाऱ्या माहे ऑगस््पयतं ऑक््कल र्ायबर ने्वका न े
जोडण्याची राज्य शासनाची योजना असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूरला राज्यातील पदहला डडक्ज्ल क्जल्हा म्हणून नवी ओजख देण्याचा 
प्रयत्न करुन महाराषर ददनी क्जल््यातील पाच डडक्ज्ल गावाींचा शुभारींभ करण्यात आला, 
परींतु शुभारींभाींची औपचाररकता सींपल्यानींतर दोन तासाींतच गावाचे ने्वका  बींद पडले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१८) : (१) होय, कें द्र शासनाच्या National Optical Fiber  
ने्वका  प्रकल्पाींअींतगात BBNL या कें द्र शासनाच्या सींस्थेदवारे राबववण्यात येत आहे. 
(२) अींशत: होय. ताींत्रत्रक कारणास्तव ग्रामपींचायतीमध्ये ने्वका  काही काजाकररता बींद पडले 
होते. 
(३) BBNL दवारे ने्वका  व्यवक्स्थत करण्याची कायावाही करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शासिीय सांिेतस्थळे असुरक्षित असल्हयाबाबत 
  

(५)  ६७५७६ (१०-०९-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय सींकेतस्थजे असुरक्षक्षत असून रचना, सुसूत्रता याींबाबतचे ननकष 
नसल्याच ेमाहे ऑगस््-२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत काही वषाात वाढलेल्या सायबर हल्लेखोराींनी शासकीय सींकेतस्थजाींना लक्ष्य 
करत ती हॅक केल्याचे प्रकार घडल्याने शासकीय सींकेतस्थजे सुरक्षक्षत करण्याच्या ष्ष्ीन े
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
 शासनाच्या सींकेतस्थजाींच्या बाबत मादहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाने ननक्श्चत केलेल्या ननदेशाींच े
पालन करण्यात आल्याची व सुरक्षक्षतता लेखापररक्षणादवारे सुरक्षक्षततेची खातरजमा करण्यात 
आल्यानींतरच सींकेतस्थजाींच ेहोस््ीींग करण्यात येते.   
(२) प्रश्न उद् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रमखु शहराांमधील पोमलसाांच्या शस्त्राांगाराची दरुवस्था झाल्हयाबाबत 
  

(६)  ७३८१४ (२०-०४-२०१७).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.रािेश िीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर), श्री.वविय औटी (पारनेर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षिण), श्रीमती देवयानी फराांदे 
(नामशि मध्य), श्री.राि ुतोडसाम (अणी), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), 
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श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई शहर वगजता इतर प्रमखु शहराींमिील पोसलसाींच्या शस्त्राींगाराची दरुवस्था 
झाली असून पोसलसाींच्या ९०% शस्त्राींची समाती तारीख उल्ून १५ वषे झाले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर शस्त्रागारात शस्त्र तपासणी करणा-या तज्ञाींची पदे सन १९९६ पासून ररक्त 
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोसलसाींसाठी नवीन शस्त्र खरेदी करण्याकररता तसेच सदर ररक्त पदे 
भरण्याकररता शासनामार्ा त कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१८) : (१) महाराषर राज्य पोलीस दलामध्ये एकूण १,८९,३७४ 
नग शस्त्र ेअसून त्यापकैी कालबा्य व मुदतबा्य असे एकूण ७०,८५४ नग म्हणजे  ३७.४१% 
शस्त्र े वगजता सध्या १,१८,५२० नग शस्त्र े महाराषर राज्य पोलीस दलामध्ये सुक्स्थतीत 
असल्यान ेवापरात आहेत. 
(२) सदरची शस्त्र े इलेक्रीकल, मॅकेननकल अससस् ी्ं् इींक्जननअर ऑर् स्मॉल आम्सा या 
दजााच्या तज्ज्ञाींकडून प्रमाणणत करणे आवश्यक आहे. सदयक्स्थतीत शस्त्राींची वाषीक तपासणी 
त्याच ितीवर शस्त्र ननरीक्षण शाखा, महाराषर राज्य, पुणे याींच्या आस्थापनेवरील पोलीस 
अधिकारी  याींचे मार्ा त करण्यात येते.   
(३) पोलीसाींसाठी नवीन शस्त्र खरेदी करण्याची कायावाही सुरू असून नवीन शस्त्र,े दारूगोजा 
याींची खरेदी आवश्यकतेनुसार  केली जाते.  
     पोलीस अिीक्षक, शस्त्र ननरीक्षण शाखा, महाराषर राज्य, पुणे आस्थापनेवरील ०२ 
पोलीस उपअिीक्षक याींची ररक्त पदे प्रनतननयुक्तीने भरण्यात आली असून ०१ पोलीस 
उपअिीक्षक पद भरण्याची कायावाही सुरु आहे. तसेच पोलीस अिीक्षक, शस्त्र ननरीक्षण शाखा, 
महाराषर राज्य, पुणे आस्थापनेवर ०९ आयुधिक पोलीस उपननरीक्षक पदे मींजुर असून ०५ 
आयुधिक पोलीस उपननरीक्षक कायारत आहेत व ०४ पदे ररक्त असून त्याींची भरण्याची 
कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरामध्ये अनिे आस्थापनाांमध्ये बालमिूर िायारत असल्हयाबाबत 
 (७)  ७४१६७ (२१-०४-२०१७).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती सांगीता ठोंबरे 
(िेि) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रथम कौक्न्सल र्ॉर वलरेबल धचल्रन्स (पीसीव्हीसी) तरे् मुींबईतील २ लाख ३ हजार ४४५ 
दकुानाींच े सवेक्षण करण्यात आले असून या सवेक्षणात ५०३ दकुानाींमध्ये ५५१ बालकामगार 
काम करीत असल्याचे माहे जानवेारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आढजून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्रबहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान येथून अनाधिकृतररत्या बालमजुराींना आणुन १२ 
ते १८ तास िोकादायक काम ेकरवून घेतली जात आहे, हेही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मालाड मालवणी,िारावी, कुलाा,शाहूनगर सशवाजीनगर , बैंगणवाडी, कुरार 
ववलेज, गोवींडी, आग्रीपाडा, ससून डॉक, आदद दठकाणच्या कारखान्याींमध्येही लहान मुलाींना 
कायमस्वरुपी कामाला लावून आठवड्याचे १०० रुपये ददले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बालमजूरीच्या प्रश्नावर शासन गींभीर नसून दोषीींवर र्ौजदारी करण्यात 
्ाजा्ाज होत असल्यान े ठाण्यातील महाराषर चाईल्ड डवे्हलपमें् लेबर वेल्रे्अर सींस्थने े
याबाबत जनदहत याधचका दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली आहे काय,सदर मुलाींना सोडववण्याच्या 
ष्ष्ीने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) प्रस्तुत बाल 
कामगाराींच्या सव्हेक्षणाचे काम प्रथम कौक्न्सल र्ॉर वलरेबल धचल्रन्स (PCVC) या खाजगी 
अशासकीय सींस्थेने स्वयींस्रू्तीन ेहाती घेऊन त्याचा अहवाल शासनास अथवा कामगार आयुक्त 
याींना पाठववलेला नसून या सींदभाात सन्मा. वव.स.स. याींनी उक्त नमूद केलेला अताराींक्रकत 
प्रश्न ववचारल्यानींतर कामगार आयुक्त याींनी या सींदभाातील अहवाल सदर “प्रथम कौक्न्सल 
र्ॉर वलरेबल धचल्रन्स (PCVC)” या N.I.D. कडून प्रात करून घेतला. ननयमीत 
िाडसत्रामध्ये मुींबई शहर ववभागात जानेवारी,२०१७ ते एवप्रल,२०१७ या कालाविीत २२ िाडसत्र े
आयोक्जत करण्यात आली होती. २३ आस्थापनाींमिून १३ बाल कामगार (त्रबहार व उत्तरप्रदेश), 
८ बाल कामगार (नेपाज) तसचे १५ बाल कामगार (मुींबई) अशा एकुण ३६ बाल कामगाराींची 
मुक्तता करण्यात आली आहे.  
  

___________ 
  

ग्रामीण भागातील हद्दबदल बाबतचे तनणाय घेण्याचे अधधिार पोलीस अधधिि व शहरी 
भागातील ५६ पनुारचनेचे अधधिार पोलीस आयुक्ताांना देण्याबाबत 

  

(८)  ८८५०२ (०४-०९-२०१७).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागरी के्षत्रातील लोकसींख्येत ग्रामीण भागातील स्थलाींतरामजेु मोठ्या प्रमाणात 
लक्षणीय वाढ झाल्यान े कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न हाताजण्यात समस्या ननमााण झाल्या 
आहेत हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील पोलीस ठाणे व पोलीस चौक्याच्या शहरी व ग्रामीण भागातील 
ववशेषता पुणे शहर व क्जल््यातील हद्दीमिील छो्े-मोठे बदल करण्याच े अनेक प्रस्ताव 
दीघाकाजापासून राज्य शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दैनींददन कामाींमध्ये नागररकाींना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमााण झाल्यास 
अनेकदा पुनराचना न झाल्यान ेलाींबच्या पोलीस स््ेशन व चौक्या मध्ये जावे लागते पररणामी 
नागररकाींना व पोलीस यींत्रणाींना तपासाच्या ष्ष्ीन ेगैरसोयीचे होते आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सशवाजीनगर मतदार सींघाचे लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक १४ माचा २०१६ रोजी 
वा त्यासमुारास मा. मुख्यमींत्री याींना ग्रामीण भागातील हद्द बदल बाबतचे ननणाय घेण्याच े
अधिकार पोलीस अधिक्षक व शहरी भागातील ५६ पुनराचनेचे अधिकार पोलीस आयुक्ताींना 
देण्याबाबत लेखी पत्रादवारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पोलीस अधिक्षक व पोलीस आयुक्ताींना हद्दी बाबतच ेआदेश देण्याच्या 
अधिकाराबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-१०-२०१८) : (१) राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थलाींतरामुजे नागरी 
के्षत्रातील लोकसींख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असली तरी कायदा व सुव्यवस्थचेा प्रश्न 
हाताजण्यात समस्या ननमााण झालेल्या नाहीत. 
(२), (३), (४) व (५) सशवाजीनगर मतदारसींघाच े वविान सभा सदस्य याींनी ददनाींक १४ माचा 
२०१६ रोजी ग्रामीण भागातील हद्दबदलबाबतचे ननणाय घेण्याच ेअधिकार पोलीस अिीक्षक व 
शहरी भागातील ५६ पुनराचनेच ेअधिकार पोलीस आयुक्ताींना देण्याबाबत लेखी पत्रादवारे ववनींती 
केली आहे. 
     नवीन पोलीस ठाणे अथवा ववदयमान पोलीस ठाणे याींच्या हद्दननक्श्चती करण्याबाबत गहृ 
ववभाग, शासन ननणाय ददनाींक २५.०१.२००५ अन्वये मागादशाक तत्वे ववहीत करण्यात आली 
आहेत. पोलीस आयुक्त/पोलीस अिीक्षक याींच्या कायाालयाकडील हद्दननक्श्चतीबाबतचे प्रस्ताव 
पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्यामार्ा त शासनास सादर केले जातात. सदर 
प्रस्ताव व त्यासोबत सादर केलेली कागदपत्र ेउपरोक्त मागादशाक तत्वाींच्या आिारे तपासण्यात 
येतात. सदर हद्दननक्श्चतीबाबतच्या प्रस्तावास शासनाची अींनतम मान्यता प्रात झाल्यानींतर 
त्याबाबतची अधिसुचना राजपत्रात प्रससद्ध करण्यात येते.  सदर बाब लक्षात घेता 
हद्दननक्श्चतीबाबतचे अधिकार पोलीस आयुक्त/पोलीस अिीक्षक याींना देण्याची आवश्यकता 
वा्त नाही. 
   राज्यातील पोलीस ठाणे व पोलीस चौक्याचा शहरी व ग्रामीण भागातील हद्दीमिील छो्े-
मोठे रे्रबदल करण्याचा प्रस्तावावर शासनाकडून तात्काज कायावाही करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नामशि जिल्हहा सह. दधु उत्पादि सांघातील िमाचाऱयाांच्या तनवेदनाबाबत 
  

(९)  ९१८२४ (०४-०९-२०१७).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक क्जल्हा सह. दिु उत्पादक सींघातील कमाचाऱ्याींना माहे माचा, २०१६ पासून वेतन 
ददलेले नसून त्यामुजे त्याींची आधथाक ओढाताण होत असल्याने सींघ्नेने ददनाींक २० जून, 
२०१७ पासून असहकार आींदोलन सुरु केल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये  वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींघाने कामगार आयुक्त, नासशक याींच्याकड े वारींवार लेखी वा तोंडी ननवेदन े
देवूनही अदयापपावेतो वेतन समजाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नासशक क्जल्हा सह. दिु उत्पादक सींघातील कमाचाऱ्याींच्या ननवेदनाबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२४-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
नासशक क्जल्हा मजदरू सींघ, सींलग्न भारतीय मजदरू सींघ, नासशक या सींघ्नेच्या ददनाींक 
७.२.२०१७ रोजीच्या ननवेदनाच्या अनुषींगाने कामगार उप आयुक्त, नासशक कायाालयात सींघ्ना 
व व्यवस्थापन याींच्यात बैठका आयोक्जत करण्यात आल्या. 
आधथाक पररक्स्थती त्रबक् असल्याने कमाचा-याींना वेतन देण्यास अडचणी होत असल्याच े
व्यवस्थापनाने बठैकीच्या वेजी प्रनतपादन केले. कामगार उप आयकु्त, नासशक कायाालयाच्या 
पाठपुराव्यामजेु व्यवस्थापनान े माहे ऑगस््,२०१६ पयतंचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. 
उवारीत माहे स े्ंबर,२०१६ ते माहे,डडसेंबर, २०१६ पयतंचे वेतनापकैी २,४८,५२९ इतकी रक्कम 
अदा केली असून रु.२,५२,३७४ इतकी रक्कम थकीत आहे. उवारीत थकीत वेतन समजवून 
देण्याबाबत कामगार उप आयकु्त कायाालय नासशक कायाालयामार्ा त व्यवस्थापनाकड ेपाठपुरावा 
चालू आहे.          
(३) माहे जून, २०१६ ते जून, २०१७ या कालाविीतील थकीत वेतनाबाबत वेतन प्रदान 
अधिननयम,१९३६अींतगात ननरीक्षण शेरा पारीत करण्यात आला आहे. तसेच, थकीत वेतन रुपये 
अदा करण्याबाबत व्यवस्थापनास सूधचत करण्यात आले असून पुढील कायावाही चालू आहे. 
नासशक क्जल्हा दिु उत्पादक सींघामार्ा त चालववण्यात येणा-या ससन्नर येधथल दगु्िशाजेला भे् 
देवून क्रकमान वेतन अधिननयम,१९४८ अींतगात ननरीक्षण शेरा पारीत करण्यात आला आहे. 
तसेच, वेतन ववहीत मुदतीत न देणे व इतर तरतुदीचा भींग झाल्याचे ननदशानास आल्याने 
व्यवस्थापनाववरुद्ध र्ौजदारी ख्ला दाखल करण्याची प्रक्रिया कामगार उप आयुक्त, नासशक 
याींचे कायाालयात चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यभरातील सफे्टी ऑडीट सांस्थाच्या िारभाराबाबत 

  

(१०)  ९५३७४ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर शासनाने सन २०१४ पासनू सेफ््ी ऑडी्चा पयााय कामगाराींच्या सुरक्षक्षततेसाठी 
आणुन राज्यभरात ७ ते ८ सेफ््ी ऑडी् सींस्था औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाच े
कामकाज करीत असल्याने वषाातुन एकदा सेफ््ी ऑडी् ररपो ा् तयार करावा असे ननदेश 
असताींना देखील उदयोजक िाक्जान्या सींस्था ऑडी् ररपो ा् तयार करण्याचा केवज  भास 
ननमााण करुन कामगाराींची सुरक्षा िोक्यात घालत असल्याची बाब माहे जलुै, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रॅ्क््री  ॲक््च े उल्लींघन करणा-या कीं पन्याींवर कारवाई करण्याची मागणी 
कामगार सींघ्नाींन ेददनाींक  १९ जुलै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास कामगार उपायुक्त, नासशक 
व औदयोधगक सुरक्षा उपसींचालक, नासशक याींचकेड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा उदयोजक िाक्जान्या सींस्थाींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढजून आले व तदनुसार शासनाने दोषी आढजणा-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही. 
     ददनाींक २४/०२/२०१४ च्या राजपत्रात प्रससध्द झालेल्या अधिसूचनेप्रमाणे महाराषर 
कारखाने (सुरक्षा लेखा) ननयम, २०१४ मिील ननयम ३(ब) अन्वये सींबींधित कारखान्यान ेसुरक्षा 
लेखा पररक्षण दोन वषाामिनू एकदा, शासन मान्यताप्रात बा्य सुरक्षा लेखा पररक्षकाकडून 
करणे आवश्यक आहे. 
      महाराषर कारखान े (सुरक्षा लेखा) ननयम,२०१४ मिील ननयम २(१)(viii) च्या अन्वये 
ददनाींक १८/०४/२०१४ ते ददनाींक १९/०७/२०१६ पयतं दोन कीं पन्याींना व एका सेफ््ी ऑडी्रला 
शासनाने मान्यता ददली होती.ददनाींक २०/०७/२०१६ ते ददनाींक १९/१२/२०१७ पयतं शासन 
मान्यता प्रात कोणीही सुरक्षा लेखा पररक्षक कायारत नव्हते. त्यामुजे उदयोजक िाक्जान्या 
सींस्था ऑडी् ररपो ा् तयार करण्याचा केवज भास ननमााण करुन कामगाराींची सुरक्षा िोक्यात 
घालत आहेत हे खरे नाही. याबाबत पूवी औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयास सेफ््ी 
ऑडी्बाबत तिार प्रात झालेली नाही.   
(२) होय, ददनाींक १९/०७/२०१७ रोजी अपघातग्रस्त कामगार सींघ्नेकडून नासशक औदयोधगक 
सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयास पत्र प्रात झाले होते. अपघातग्रस्त कामगार सींघ्नकेडून 
कायाालयास प्रात झालेल्या १० कामगाराींच्या अपघाताींबाबत व अनुषाींधगक बाबीींववषयी 
सींचालनालयाकडून चौकशी करुन सवा १० कारखान्याींच्या भोगव्ादार / व्यवस्थापकाींवर 
र्ौजदारी ख्ले दाखल केले आहेत. 
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(३) व (४) ददनाींक २०/०७/२०१६ ते ददनाींक १९/१२/२०१७ पयतं शासन मान्यता प्रात कोणीही 
सुरक्षा लेखा पररक्षक कायारत नव्हते. त्यामुजे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील यांत्रमाग धारिाांनी िामगाराांच्या भववष्ट्य तनवााह  
तनधी िमा िेला नसल्हयाबाबत 

  

(११)  ९७३९४ (०६-०१-२०१८).   डॉ.मममलांद मान े (नागपूर उत्तर), िुमारी प्रणणती मशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.सभुाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यींत्रमाग कामगार कल्याणकारी मींडज स्थापन करण्याबाबत सोलापूर स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन 
ददेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सोलापूर क्जल््यातील अनेक यींत्रमाग िारकाींनी कामगाराींचा भववषय ननवााह ननिी 
सींबींधित ववभागास सपुदा केला  नसल्यामजेु  भववषय ननवााह ननिी ववभागीय आयुक्त याींनी 
२० च्या वर यींत्रमाग कारखानदाराींना नो्ीस बजावले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  कामगाराींचा भववषय ननवााह ननिीच्या ननषेिाथा सोलापूर शहरातील यींत्रमाग 
कारखानदार सवा घ्क एकच असून नतथे काम करणारे कामगार बेमुदत सींपावर गेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामगार ववभागान ेतसेच उदयोग ववभागाने सदर प्रकरणाची दखल घेतली आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करून शासनान े यींत्रमाग कारखानदाराींवर कारवाई 
करण्याबाबत व यींत्रमाग कामगार कल्याणकारी मींडज स्थापन करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय हे खरे आहे, 
सुमारे ३०० यींत्रमाग िारकाींना ईपीएर् कायदया अींतगात ईपीएर् कायाालयाच्या वतीने नो्ीस 
बजावण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही, 
कामगाराींच्या भववषय ननवााह ननिीच्या ननषेिाथा सोलापूर शहरातील यींत्रमागिारक सींघान े
ददनाींक १८/०८/२०१७ ते २२/०८/२०१७ व ददनाींक ०७/१०/२०१७ त े२६/१०/२०१७ या कालाविीत 
यींत्रमाग उदयोग बींद ठेवले होत.े तथावप, कामगार सींपावर गेले नाहीत. 
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(४) होय, याबाबत यींत्रमाग उदयोग पुवावत सुरु करणेकामी सहाय्यक कामगार आयुक्त, 
सोलापूर याींनी उभयपक्षाच्या सींयुक्त बैठका ददनाींक ०९/१०/२०१७,दद.११/१०/२०१७ व दद. 
१२/१०/२०१७ रोजी घेवून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला तथावप, तोडगा न ननघाल्यामुजे 
यासींदभाात मा.क्जल्हाधिकारी, सोलापूर याींच्याकड े ददनाींक १६/१०/२०१७ रोजी उभयपक्षाची 
सींयुक्त बैठक आयोक्जत करण्यात आली. मा.क्जल्हाधिकारी याींनी यींत्रमाग उदयोग पुवावत सुरु 
करण्याच्या सूचना ददल्या असता, त्यावेजी यींत्रमागिारक सींघाच्या प्रनतननिीींनी यींत्रमाग उदयोग 
पुवावत सुरु करण्याबाबत सभासदाींची चचाा करुन ननणाय घेण्यात येईल अस ेसाींधगतले होते. 
तदनींतर देखील यींत्रमाग उदयोग सुरु न झाल्याने मा.राज्यमींत्री (कामगार) तथा पालक मींत्री 
सोलापूर याींनी ददनाींक १७/१०/२०१७ रोजी यींत्रमागिारक सींघाच्या प्रनतननिीींची बैठक घेवून 
यींत्रमाग उदयोग पूवावत सुरु करण्याबाबत सुचना ददल्या. तदनींतर दद.२६/१०/२०१७ रोजी 
मा.राज्यमींत्री (कामगार) तथा पालक मींत्री सोलापूर याींनी उभयपक्षाची सींयुक्त बैठक आयोक्जत 
केली. सदर बैठकीस ववभागीय आयुक्त, कमाचारी भववषय ननवााह ननिी, पुणे याींच ेप्रनतननिी 
देखील हजर होते. 
        सदर बैठकीत राज्यमींत्री (कामगार) महोदय याींनी यशस्वी मध्यस्थी केल्याने व 
ववभागीय आयुक्त, कमाचारी भववषय ननवााह ननिी सींघ्ना, पुणे याींनी भववषय ननवााह ननिी 
योजना लागू करुन घेण्याकामी तीन मदहन्याच्या कालाविीची अनमुती ददल्यानींतर 
यींत्रमागिारकाींनी ददनाींक ०७/१०/२०१७ रोजी बींद केलेले यींत्रमाग उदयोग ददनाींक २७/१०/२०१७ 
पासून पूवावत सुरु करण्यात आलेले आहेत. 
(५) यींत्रमाग कामगाराींसाठी वेगजे कल्याणकारी मींडज स्थापन न करता महाराषर असींघद्त 
कामगार सामाक्जक सुरक्षा ननयम २०१३ अन्वये महाराषर असींघद्त सुरक्षा मींडज याची 
स्थापना करण्यात आलेली असून त्यामध्ये यींत्रमाग कामगाराींचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल्ह्याला २५० आधार यांत्राांची आवश्यिता असताना िेवळ  
९२ हठिाणीच उपलब्ध असल्हयाबाबत 

(१२)  ९९०९८ (०६-०१-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे क्जल््याला २५० आिार यींत्राींची आवश्यकता असताना केवज ९२ दठकाणीच ही यींत्र े
उपलधि आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्जल्हाधिकारी पुणे याींनी १५ ददवसाींमध्ये नवीन १५८ यींत्र ेसवा के्षत्रीय कायाालये 
आणण मींडल कायाालयाींमध्ये पुरवीले जाणार असल्याचे ददनाींक २० स े्ंबर २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास जादहर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आिार यींत्राींसाठी नवीन ऑपरे्र याींची नोंदणी अदयाप करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. पुणे क्जल््यात २१० आिार यींत्र े
कायारत आहेत.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाचा सवा िारभार ऑनलाईन झाला असून सातत्याने सव्हार डाऊन होत असल्हयामळेु 
सामान्याांना त्याचा त्रास होत असल्हयाबाबत 

  

(१३)  १०१४५१ (०६-०१-२०१८).   श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ), डॉ.सुजित ममणचेिर 
(हातिणांगले) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाचा सवा कारभार ऑनलाईन झाला असून  सातत्यान ेसव्हार डाऊन होत असतो 
 तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयतं शासनाच्या सवा सींकेतस्थज अदययावत करण्यात आले 
नसल्यामजेु सवा सामान्य नागररकाींना त्याचा त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाची भूसमका काय आहे व तदनसुार पुढे कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. शासनाच्या बहुताींश: सेवा डे् ासें्र 
मिुन चालववण्यात येतात व डे् ा सें्र मिील सव्हार डाऊन झालेले नव्हते. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आधार िाडावर चिुीच्या नोंदी होत असल्हयामुळे ववद्याथी मशष्ट्यवुत्ती पासुन तर शतेिरी 
शासिीय योिनेपासून वांधचत राहत असल्हयाबाबत 

  

(१४)  १०२०४८ (०६-०१-२०१८).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ब्रम्हपुरी (ता.मेहकर,क्ज.बुलढाणा) येथील एकाच कु्ूींबातील सवा सदस्याींच्या आिार 
काडावर एकच जन्म तारीख असल्याने मुलाींना सशषयवतृ्तीचे अजा भरण्यास शाजेतील व आिार 
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काडावरील जन्म तारीख समजत नसल्यान े अजा भरता येत नाही  तसेच कु्ूींब शासकीय 
योजनेपासुन वींधचत राहत असल्याचे माहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुज आिार काडा मध्ये झालेल्या चुकीची तात्काज दरुूस्ती करण्यासाठी, 
बुलढाणा क्जल््यात नव्यान े आिार काडा दरुूस्ती कें दे्र वाढववण्यासाठी शासनाकडून कोणती 
कायावाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच  आिार काडामुजे ववदयाथी व शेतकरी 
लाभापासून वींधचत राहील्यास शासन नुकसान भरपाई देणार काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) बुलढाणा क्जल््यात १०५ आिार सींच कायारत आहेत. त्यामध्ये आिारकाडा नवीन काढणे व 
आिारकाडा दरुुस्तीची काम ेकरण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील बाांधिाम िामगाराांना पांतप्रधान आवास योिना आणण िामगार िल्हयाण मांडळािडून 

घरासाठी अनुदान ममळणार असल्हयाबाबत 
 
(१५)  १०४९९४ (१४-०४-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, पुणे, ठाण,े नवी मुींबई यासारख्या राज्यातील शहरात इमारती बाींिणाऱ्या बाींिकाम 
कामगाराींना पींतप्रिान आवास योजना आणण कामगार कल्याण मींडजाकडून  घरासाठी साड ेचार 
लाख रुपयाच े अनुदान समजणार असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात क्रकती नोंदणीकृत बाींिकाम कामगार आहेत, 
(३) असल्यास, सदरची योजना कशाप्रकारे राबवण्यात येणार आहे, तसेच, सदर योजनचेा लाभ 
बाींिकाम कामगाराींना देण्याकरीता शासनाने अदयापपयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१)होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यात जून २०१८ अखेर ११,३२,२९१ कामगाराींची नोंदणी झालेली. 
(३) मींडजातील नोंदणीकृत (सक्रिय) असलेल्या बाींिकाम कामगाराींना कें द्र शासनाकडून १.५० 
(लक्ष, राज्य शासनाकडून रू.१.०० लक्ष, मींडजाकडून रू.२.०० लक्ष अस ेएकुण रू. ४.५० लक्ष 
अनुदान देण्यात येणार आहे. सदर योजनेकरीता बाींिकाम  कामगाराींच्या पात्रता ननक्श्चती 
सींदभाात ददनाींक २९ ऑक््ोबर,२०१८ रोजी शासन ननणाय ननगासमत करण्यात आला आहे.   
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खालापूर तालुक्यात (जि.रायगड) महहन्याभरात वेगवेगळ्या ४ हठिाणी 
 गुराांच्या ित्तलीच्या घटना घडल्हयाबाबत 

  

(१६)  १०५२६२ (०७-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर तालुक्यात (क्ज.रायगड) गत मदहन्याभरात वेगवगेळ्या ४ दठकाणी गुराींच्या 
कत्तलीच्या घ्ना माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्याचे ननदशानास आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन अदयापपयतं क्रकती जणाींना अ्क करण्यात आली व 
त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी खालापूर पोलीस स््ेशन, गु.र.ि. २७०/२०१७, गु.र.ि. ०४/२०१८ व गु.र.ि. 
०६/२०१८   भा.द.वव. कलम ३७९, ४२९, ३४, सह महाराषर प्राणी सींरक्षण अधिननयम १९७६ च े
कलम ५ (ब) ६,९,९, (अ) अन्वये गुन्हे दाखल करुन ९ जणाींना अ्क करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आधार िाडाच्या सुरक्षिततेबाबत 
  

(१७)  १०५३१८ (१८-०४-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिार काडाची सींपूणा मादहती सुरक्षक्षत आणण गोपनीय असल्याच े साींधगतले जात 
असतानाच ‘द दरधयून’ या इींग्रजी वतृ्तसींस्थेने ददलेल्या मादहतीनुसार केवज रुपये ५००  मध्ये 
आिार काडाची मादहती समजत असल्याची गींभीर बाब माहे, जानेवारी २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. ४९५ (15) 

(२) तसेच, राज्यातील आिार काडाातील जमीनीच्या सींदभाातील मादहतीचीही वविी होत 
असल्याच े ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आिारमिील मादहती सुरक्षक्षत रहावी यासाठी जमीनीच्या ७/१२ वर ससक्युरर्ी 
कोड देण्याचा शासनाचा ववचार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपुणा प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढजून आले व तदनुसार अशाप्रकारे नागररकाींची गोपनीय 
मादहती हॅकसाकडून लीक केली जात असल्यास आिार काडाच्या सुरक्षीततेसींदभाात राज्य 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.अशी बाब Unique Identification 
Authority of India (UIDIA), भारत सरकार याींच्याकडून ननदाशनास आणण्यात आलेली 
नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. आिारकाडाामध्ये केवज र्ो्ो, नाव, पत्ता, वय/जन्म तारीख व सलींग 
या बाबीींचा समावेश असतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धुळे जिल्ह्यातील तनवतृ्त िमाचाऱयाांच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(१८)  १०५५४८ (१४-०४-२०१८).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.हषावधान 
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   िुजे क्जल््यातील  ननवतृ्त कमाचा-याींना कें द्राप्रमाणे सातवा वेतन लागू करावा, जुनी 
पेन्शन योजना सुरु करावी, दोन वषाापासून प्रलींत्रबत असलेली पेन्शनची प्रकरणे ननकाली 
काढावी, अशा ववववि मागण्याींसाठी सदर कमाचा-याींनी सभक्षा माींगो आींदोलन केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागण्या पणूा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) :(१) ननवतृ्त कमाचारी सींघ्ना व इतर सींघ्ना 
याींचेकडून पेन्शन सींदभाातील मागण्याींबाबतचे ददनाींक १६.११.२०१७ रोजीचे ननवेदन 
क्जल्हाधिकारी, िुजे याींचेकड ेप्रात झाले आहे. 
(२) िोरणात्मक बाब असल्यान,े सदर ननवेदन पुढील कायावाहीसाठी मा.सधचव, श्रम व रोजगार 
मींत्रालय, नवी ददल्ली याींचकेड ेददनाींक १७.११.२०१७ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आले आहे. 
    कामगार आयुक्त कायाालयाकडून सदर ननवेदनाची प्रत भववषय ननवााह ननिी सींगठन, 
मुींबई या कायाालयाकड ेपाठववण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही, 
  

___________ 
  

असांघटीत िल्हयाणिारी मांडळाची स्थापना िरण्याची घोषणा प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(१९)  १०६६१२ (१४-०४-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा असींघ्ीत घ्काींना कल्याणकारी योजनाींचा लाभ देण्यासाठी एकच 
असींघ्ीत कल्याणकारी मींडजाची स्थापना करण्याची घोषणा मा.ववत्तमींत्री याींनी सन २०१७-१८ 
च्या आधथाक वषाात केली असनू सदर महामींडज स्थापन करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पुणा 
होवून सुद्धा घोषणा गेली ८ मदहन ेप्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील असींघ्ीत के्षत्रातील कामगार कल्याण मींडजात यींत्रमाग कामगार, 
शेतमजूर, पत्रकार व वतृ्तपत्र वविेते, ररक्षाचालक, रकचालक, वाहनचालक याींनाही समाववष् 
करण्याची मागणी प्रस्तुत लोकप्रनतननिी वविानसभा सदस्य, इचलकरींजी याींनी माहे म े२०१६ 
मध्ये  तसेच वजेोवेजी मा. कामगार मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रस्तावाची सध्यक्स्थती काय आहे व सदर महामींडज केव्हापयतं 
कायान्वीत होण ेअपेक्षीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) : (१)  हे खरे नाही, 
(२) हे खरे आहे, 
(३) असींघद्त कामगार सामाक्जक सुरक्षा अधिननयम २००८ च्या कलम ६ अन्वये राज्यात 
महाराषर राज्य सामाक्जक सुरक्षा मींडज दद. ३/४/२०१८ रोजीच्या शासन अधिसुचनेदवारे गदठत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही, 
  

___________ 
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मुांबई म.न.पा.च्या अांधेरी िे पूवा ववभागात सहाय्यि अमभयांत्याांच्या 
बेहहशोबी मालमत्तचेी चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२०)  १०६७८२ (१२-०४-२०१८).   श्री.सरदार तारामसांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनावण े
(िुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपालीकेच्या अींिेरी के पूवा ववभागात सहाय्यक असभयींता म्हणून काम 
करणाऱ्या श्री.अननल मेस्त्री या व्यक्तीववरुध्द श्रीमती आकृती मसे्त्री या त्याच्याच पत्नीन े
मुख्यमींत्री, पींतप्रिान, लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाकड े (एसीबी) ददलेल्या तिारीनींतर  
एसीबीने केलेल्या चौकशीत या सहाय्यक असभयींत्याने ज्ञात स्त्रोत उत्पन्नापेक्षा १३०० प् जादा 
सींपत्ती कमववल्याची बाब उघडकीस आल्याने, एसीबीने श्री.अननल मेस्त्री, त्याची ददवींगत आई 
व पत्नीववरुध्द गुन्हा नोंदववल्याची बाब उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एसीबीन े केलेल्या तपासात उघडकीस आलेल्या व ननषपन्न झालेल्या प्रमुख 
बाबी कोणत्या, 
(३) असल्यास, आकृती मेस्त्री याींनी  मा.मुख्यमींत्री व अन्य व्यक्तीींकड ेकेलेल्या तिारीत नमूद 
केलेल्या सवा प्रकरणाींची चौकशी व तपास पूणा करण्यात आला आहे काय, तसेच बकँ लॉकर, 
शेअसा, जसमनीची खरेदी इ.बाबत तपास करुन बकँ लॉकर ससल करण्यात आले आहेत काय, 
(४) तसेच या प्रकरणी सहाय्यक असभयींता अननल मेस्त्री याींनी बेदहशोबी मालमत्ता जमा 
करताना त्याला सहकाया करणाऱ्या  महानगरपालीकेतील क्रकती व्यक्तीींची नावे वा ववकासकाींची 
नावे उघड झाली आहेत, त्याींचवेवरुध्द बेकायदेशीर व्यवहारास सहकाया करणे, लाच देणे 
इ.ववववि आरोपाींखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत काय व बेकायदेशीर सींपत्ती जमा 
केल्याच ेउघड होऊनही अननल मेस्त्री याींना तातडीने अ्क न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, अननल मेस्त्री याींना तातडीन ेअ्क न करता व त्याींच्या सींपत्तीपकैी काही भाग 
शासनाकड ेनोंदवून उवारीत कोट्यविी रुपयाींची सींपत्तीची नोंद न घेता त्याींना सदर सींपत्तीची 
ववल्हेवा् लावण्याकरीता पुरेसा वजे देणाऱ्या एसीबीच्या सींबींिीत अधिकाऱ्याींववरुध्द कारवाईत 
हेतूत: ददरींगाई व ननषकाजजीपणा दाखववल्याबद्दल कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१) अजादार श्री. ददलीप केसरससींग राजपुत याींनी 
ददलेल्या तिार अजाावरून केलेल्या चौकशीमध्ये आरोपी लोकसेवक श्री. अननल समस्त्री याींनी 
त्याींच्या सेवा कालाविीत त्याींच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा ववसींगत अशी रू. ७,७२,४८,३८१/- 
(१३०७.१८ ्क्के) इतकी अपसींपदा सींपाददत केल्याची तसेच त्याींची पत्नी नाम ेश्रीमती आकृती 
समस्त्री आणण आई नामे श्रीमती इींद्रमती समस्त्री (मयत) याींनी आलोसे श्री. समस्त्री याींनी 
सींपाददत केलेली मालमत्ता ही अपसींपदा आहे हे मादहत असुनही सदरची मालमत्ता स्वत:च्या 
नावे िारण करून आलोस े श्री. समस्त्री याींना प्रोत्साहन ददल्याने त्याींच्याववरूध्द गु.र.ि. 
४४/२०१७, कलम १३(१)(इ)सह १३(२) भ्र.प्र.अधि. १९८८ सह १०९ भा.दीं.वव. अन्वये दद. 
१४.१२.२०१७ रोजी  लाप्रवव, मुींबई येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
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(२) आरोपी लोकसेवक श्री.अननल समस्त्री याींचेववरूध्द दाखल गुन््याच्या अनुषींगान ेआजपावेतो 
केलेल्या तपासामध्ये खालीलबाबी ननषपन्न झालेल्या आहेत. 
१. आलोसे श्री. अननल समस्त्री व त्याींची आई इींदमुती समस्त्री याींचे  नावे मे. कुमार त्रबल्डसा 
याींचेकडून सव्हे नीं. ७८/७९ माींजरे बुद्रकु येथ े ४०८.४९ चौ.मी.चा लॉ् खरेदी करून त्याींची 
नोंदणी दस्त ि. १२२६/१/४८/२००५ अन्वये सह दयु्यम ननबींिक (वगा-२) हवेली याींच्याकड े
केलेली आहे. 
२. मौज े खोडाजा, ता. मोखाडा, क्जल्हा ठाणे (सध्या पालघर) येथे दद. ०५.०६.२००८ रोजी 
शेतजमीन खरेदी केल्याबाबतची नोंद दस्त ि. १७५८/२००८ अन्वये दयु्यम ननबींिक, मुरबाड 
याींच्याकड ेकेलेली आहे. 
३. सेक्व्हला त्रबक्ल्डींग येथील फ्लॅ् ि. ५०१/५०२ हा इींदमुती चींद्रवदन समस्त्री याींनी ०१.०६.२०१५ 
रोजी खरेदी केला असल्याबाबत दस्त ि. २९०९/१/४९/२०१५ व २९१०/१/४९/२०१५ अन्वये सह 
दयु्यम ननबींिक बोरीवली-३ याींचेकड ेनोंद केली आहे. 
४. आरोपी लोकसेवक श्री. अननल समस्त्री व त्याींची आई याींच ेसींयकु्त नाव ेअसलेला फ्लॅ् नीं. 
७०२ बी ववींग, बींचबेरी सोसाय्ी, यारी रोड, अींिेरी पक्श्चम हा फ्लॅ् आलोस ेअननल समस्त्री 
याींनी त्याींची आई इींदमुती समस्त्री याींना ददनाींक २२.०८.२०१४ रोजी बक्षक्षस पत्रादवारे बक्षक्षस 
ददला असल्याची नोंद दस्त ि. ६९२४/५/३५/२०१४ अन्वये सह दयु्यम ननबींिक, अींिेरी ि. ६ 
येथे घेण्यात आलेली आहे. 
५. आलोस ेश्री. अननल समस्त्री याींनी एल.आय.सी. शाखा ि. ९०७ र्ो ा्, मुींबई येथुन स्वत:च े
नावे ३ पॉलीशी घेतल्या असल्याच ेतसेच एल.आय.सी. शाखा ि. ९२२ येथुन स्वत:चे नावे ३ व 
पत्नी आकृती व मुलगा वेदाींत याींचे नाव े५ ववववि पॉलीसी घेतलेल्या आहेत. 
     उपरोक्त नमुद मालमत्तेच्या व्यनतररक्त आलोस े श्री. समस्त्री याींच्या उघड चौकशी 
दरम्यान ननषपन्न झालेल्या आणण त्याींचे, त्याींची पत्नी श्रीमती आकृती समस्त्री आणण आई 
श्रीमती इींदमुती समस्त्री (मयत) याींचे नाींवावर असलेल्या एकुण २० स्थावर मालमत्ता आणण 
बँक खात ेयामध्ये असलेल्या रक्कमेच्या अनुषींगान ेतपास चाल ुअसुन, मालमत्त ेसींदभाातील 
मादहती प्रात करण्याकरीता सींबींधिताींना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सदर मादहती प्रात 
करण्याकरीता पाठपुरावा सुरू आहे. 
(३) अजादार श्री. ददलीप रजपुत याींनी केलेल्या तिार अजाास अनसुरून सखोल चौकशी करून 
१. श्री. अननल समस्त्री, २. श्रीमती आकृती समस्त्री ३. श्रीमती इींदमुती समस्त्री (मयत) याींच े
ववरूध्द गुन्हा नोंद ि. ४४/२०१७, कलम १३(१)(ई), १३(२) भ्र.प्र.अधि.१९८८ सह १०९ भा.द.वव. 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन, गुन्हयाचा तपास चालु आहे. 
     आलोस ेतसेच त्याींची आई व पत्नी याींच ेबँक लॉकसा, बँक खाती हाताजण्यास परवानगी 
देवू नये व जसमनीचे खरेदी वविी सींदभाात या कायाालयास पुवा सचुना ददल्यासशवाय व्यवहार 
करण्यात येव ूनये अस ेसींबींधिताींना कजववण्यात आलेले आहे. 
(४) आलोसे श्री. अननल समस्त्री याींच्याववरूध्द दाखल गुन््याच्या तपासामध्ये त्याींना सहकाया 
करणारे म.न.पा. तील व्यक्ती वा ववकासक याींची नावे अदयापपावतेो ननषपन्न झालेली नाहीत. 
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 आलोसे श्री. अननल समस्त्री याींच्याववरूध्द दाखल गुन््याच्या तपास चालु आहे.त ेगुन्हयाच्या 
तपासात सहकाया करीत आहेत. तसेच त्याींच्याववरूध्द दाखल गुन््यात ननषपन्न झालेल्या 
अपसींपदेच्या अनुषींगाने त्याींची उत्पन्न, मालमत्ता, खचा याबाबतची मादहती आलोसे तसेच 
सींबींधित ववभाग याींच्याकडून प्रात करण्याची कायावाही सुरू असुन अदयाप आलोसे याींना 
अ्क करण्यात आलेली नाही. 
(५) आलोस े श्री. अननल समस्त्री याींच्याववरूध्द तिार अजा प्रात झाल्यनींतर ददनाींक 
०१.०३.२०१७ रोजी गुत चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानींतर त्याींचे सक्षम प्राधिकारी याींच्या 
परवानगीने ददनाींक १९.०६.२०१७ रोजी उघड चौकशी सुरू करण्यात आली असुन ददनाींक 
१४.१२.२०१७ रोजी त्याींच्याववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये कोणतीही 
ददरींगाई झालेली नाही. 
     सदर गुन्हा दाखल झाल्यापासुन अदयापपावेतो आलोस ेसमस्त्री याींनी त्याींच्या सींपत्तीची 
परस्पर ववल्हेवा् लावलेली नाही. तसेच आलोसे, त्याींची पत्नी आणण आई याींच ेबकँ लॉकसा, 
बँक खाती हाताजण्यास परवानगी देवु नये त्याचबरोबर जमीनीच े खरेदी वविी सींदभाात या 
कायाालयात पूवा सचूना ददल्यासशवाय व्यवहार करण्यात येवु नये याकरीता सींबींधिताींना तात्काज 
कजववण्यात आलेले आहे. 
     त्यामजेु आलोसे याींना तातडीने अ्क न करता त्याींना त्याींच्या सींपत्तीची ववल्हेवा् 
लावण्याकरीता पुरेसा वजे ददला हे म्हणणे खरे नाही. तसचे सदर गुन््याचे तपासी अधिकारी 
याींनी सदर गुन््याच्या तपासामध्ये कोणतीही ददरींगाई अथवा ननषकाजजीपणा दाखववलेला 
नाही. 
(६) आलोसे तसचे सींबींधित ववभाग याींचेकडून आलोसे याींचे उत्पन्न, खचा आणण मालमत्ता 
याबाबतची मादहती प्रात करण्याची कायावाही सुरू आहे. गुन््याच्या तपासाअींती ननषपन्न 
झालेली मालमत्ता गोठववण्याच्या अनुषींगान ेपुढील कायावाही करण्यात येत आहे. त्यामुजे सदर 
प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील मेघवाडी (िोगेश्वरी) येथील व मशवािी पािा  पोलीस ठाण्यातील पोलीस 
उपतनररििाांना लाच घेताांना लाचलुचपत प्रततबांधि ववभागान ेअटि िेल्हयाबाबत 

  

(२१)  १०७८०४ (११-०४-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मेघवाडी (जोगेश्वरी) येथील पोलीस ठाण्यातील सींददप बढे व दादर (मुींबई) 
येथील सशवाजी पाका  पोलीस ठाण्यातील श्री.सागर उत्तम सशींदे या दोघा पोलीस 
उपननरीक्षकाींना  लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाच्या अधिका-याींनी ददनाींक ७ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास रुपये दहा हजाराींची लाच घेताींना अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याप्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढजून आले व त्यानसुार सींबींधिताववरुध्द पुढे कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-१०-२०१८) : (१)  होय हे खरे आहे, पोलीस उप ननरीक्षक सींददप बढे, 
मेघवाडी पोलीस स््ेशन व सागर उत्तम सशींदे, पोलीस उप ननरीक्षक, सशवाजी पाका  पोलीस, 
दादर याींना लाचलुचपत प्रनतबींिक  ववभागान ेददनाींक ०७.०१.२०१८ रोजी व ददनाींक २२.१२.२०१७ 
रोजी सापजा कारवाई मध्ये लाच क्स्वकारताना अ्क केली आहे. 
(२), (३) व (४)  सदर दोन्ही प्रकरणी आरोपी ववरुध्द तपास पुणा झाला असून असभयोग 
दाखल करण्यासाठी  सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल 
करण्याची योग्य ती कायावाही सुरू आहे. 
  

___________ 
  

तनवतृ्तीवेतन धारिाांच्या तनवतृ्तीवतेनात वाढ िरण्याबाबत 
  

(२२)  १०९७१३ (१४-०४-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यासह देशातील ननवतृ्तीवेतन िारकाींना त्याींना समजत असलेल्या ननवतृ्तीवेतनामध्ये 
वाढ करून माससक ननवतृ्तीवतेन कमीत कमी रुपये ८ हजार ५०० करण्यात याव,े असे आदेश 
मा. सवोच्च न्यायालयाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवा राज्याच्या भववषय ननवााह ननिी आयुक्ताींना कें द्रीय भववषय ननवााह ननिी 
आयुक्ताींनी आपापल्या राज्यातील ननवतृ्तीवेतन िारकाींना त्याींच्या ननवतृ्ती वतेनात वाढ 
करण्याच्या आदेशाची अींमलबजावणी करण्यास साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ननवतृ्तीवेतन िारकाींना त्याींच्या ननवतृ्तीवतेनामध्ये वाढ करण्याबाबत 
शासनाने अदयापपयतं कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही, 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही, 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही, 
  

___________ 
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खालापूर तालुक्यातील (जि.रायगड) वावले व ताांबाटी येथ ेिनावराांची हत्या िरून  
माांस घेऊन आरोपीांनी िेलेले पलायन  

  

(२३)  १०९९५३ (१२-०४-२०१८).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

  
(१) खालापूर तालुक्यातील (क्ज.रायगड) वावले व ताींबा्ी येथ ेजनावराींची हत्या करून त्याींच े
माींस नेल्याची घ्ना नकुताच घडली असताींना पुन्हा वावले ग्रामपींचायत हद्दीतील सभलवले 
ठाकूर वाडीत तीन बैलाींची हत्या करून माींस घेऊन आरोपी पसार झाल्याची घ्ना माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेमजेु पररसरातील शेतक-याींमध्ये धचींतेचे वातावरण ननमााण झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढजून आले व 
तदनुसार शासनान े कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी खालपूर पोलीस ठाणे गु.र.ि. ०६/२०१८ भा.द.वव. कलम ३७९,४२९,३४ सह 
महाराषर प्राणी सींरक्षण अधिननयम १९७६ च ेकलम ५ (ब) ६,९,९ (अ), अन्वये गुन्हा नोंद 
करण्यात येऊन १० आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे व पुढील तपास चाल ू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात पतांिलीची उत्पादन ेशासिीय सेवा िें द्रावर ववक्री िरण्याचा तनणाय रद्द िरण्याबाबत 

  

(२४)  ११००४९ (२०-०४-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), िुमारी 
प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पतींजलीची उत्पादने शासकीय सेवा कें द्रावर वविी करण्याचा ननणाय शासनाने रद्द 
करण्याची मागणी सवात्र होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पतींजली उत्पादनाींची आधथाक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात असूनही शासकीय  
सेवा कें द्रातून सदर उत्पादने ववकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुजे  राज्यातील मदहला बचत ग्ाींच्या वविीवर पररणाम होणार असून  
उक्त प्रकरणी पतींजलीची उत्पादने सरकारी  सेवा कें द्रावर वविी करण्याचा ननणाय रद्द 
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करण्यासींदभाात तसेच राज्यातील मदहला बचत ग्ाींना उभारी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कोणतीही खाजगी कीं पनी CSC-SPV सोबत करार करून आपली उत्पादन ेCSC डडजी्ल 
सेवा पो ा्लवर आपले सरकार सवेा कें द्रामार्ा त वविी करू शकतात. CSC मार्ा त उत्पादन 
वविी करण्यासाठी पतींजलीसह इतर खाजगी कीं पन्याींनी देखील करार केले आहेत. उदा. ITC, 
SAMSUNG, CROMPTON, HP,I BALL, GODREJ, RALLIES, IFFICO इत्यादी.  
राज्यातील मदहला बचत ग् CSC-SPV सोबत करार करुन आपले सरकार सेवा कें द्रामार्ा त 
वविी करू शकतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
औरांगाबाद शहरासह जिल्ह्यातील बालिाांमगाराांच ेउच्चाटन िरण्यासाठी टास्ि फोसा िममटी 

गठीत िरण्याबाबत 
  

(२५)  ११०७२१ (१४-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरासह क्जल््यात कौ्ुींत्रबक पररक्स्थती हलाखीची असल्याने अनेक 
बालकामगाराींवर कचरा वेचणे, वी्भट्टी, दकुान,े हॉ्ेलात काम करण्याची वेज आली असून 
त्याींचे आरोग्यही िोक्यात सापडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथे बालकामगार प्रथेला प्रनतबींि करण्यासाठी असलेली शासनाची ्ास्क र्ोसा 
कसम्ी तीन वषाापासून अक्स्तत्वात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने येथे बालकामगाराींचे सवेक्षण करुन त्याींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासोबतच सदर ससमतीचे गठन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
(२) शासन ननणाय ि. सीएलए-२००९/(४)/काम-४, ददनाींक ०२.०३.२००९ अन्वये मा.क्जल्हाधिकारी 
याींच्या अध्यक्षतेखाली कृतीदल स्थापन करण्यात आले आहे. 
(३) मागील तीन वषाापासून कृतीदलामार्ा त ११ िाडी आयोक्जत करण्यात येवनू २ बाींिकाम 
के्षत्रातून, ३ हॉ्ेल व्यवसायातून व १ दकुान े या अनुसूधचत उदयोगातून अश्या एकूण ६ 
बालकामगाराींची मुक्तता करण्यात आली आहे. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 
वरोरा (जि.चांद्रपूर) येथील िी.एम.आर.पॉवर टलॉन्ट मधील िमाचाऱयाांची  

वपळवणूि होत असल्हयाबाबत 
  

(२६)  ११०८७८ (१४-०४-२०१८).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वरोरा (क्ज.चींद्रपूर) येथील जी.एम.आर.पॉवर लॉन्् मध्ये कायारत कमाचाऱ्याींकडून ८  तासा 
ऐवजी १२  तास कुठलाही अनतकालीन भत्ता (ओव्हर्ाईम) न देता काम करून घेतल्या जात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक कामगार व परप्राींनतय कामगार यामध्ये भेदभाव करून कमाचाऱ्याींवर 
दबाव ्ाकून अनतररक्त काम त्याींच्याकडून करून घेतल्या जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कमाचाऱ्याींच्या पगारातनू भववषय ननवााह ननिीची रक्कम कपात केल्या 
जात असताींना सुध्दा भववषय ननवााह ननिी कायाालयात भरणा केली जात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची कामगार कायदयानुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय व 
त्याचा तपसशल काय आहे, 
(५) असल्यास, तदनुसार या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)  या प्रकरणी कारखान्यास 
चौकशी केली असता  व्यवस्थापनाने कामगाराींकडून ननयमबा्य अनतकालीन काम करवून 
घेणेबाबत आढजले असून  कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरूध्द कारखाने अधिननयम १९४८ 
अींतगात कलम ६५(३)(iv) चा भींग दशाववण्यात आलेला असून कारणे दाखवा नो्ीस 
काढल्यानींतर, व्यवस्थापनाने यापुढे ननयमबा्य अनतकालीन काम न करण्याची हमी ददली 
आहे. 
     तसेच कमाचा-याींच्या पगारातून भववषय ननवााह ननिीची रक्कमही व्यवस्थापनाने भववषय 
ननवााह ननिी कायाालयात जमा केली आहे. 
(५) वरीलप्रमाण े
(६) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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मुांबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामागाावर अविड वाहनाांच्या   
अवैध पाकििं ग मुळे होणा-या अपघाताांबाबत 

  

(२७)  ११२४५२ (०१-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद राषरीय महामागाावरील घोडबींदर ते तलासरीच्या अच्छाड पयतंच्या ११० 
क्रक.मी. च्या पट्टयावर मोका् क्रर्रणारी गुरे, हायवेच्या कडलेा अवजड वाहनाींची मोठ्या 
प्रमाणावर अवैि पाक्रकंग यामुजे ददवेंसददवस अपघाताच ेप्रमाण वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-अहमदाबाद महामागाावर असींख्य वाहन चालकाींकडून वाहतकू ननयमाींचे 
उल्लींघन होत असून हायव,े सव्हीसरोड तसेच ववरोिी ददशेने येणा-या वाहनचालकाींवर कारवाई 
करण्याची मागणी स्थाननक नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी वा पहाणी केली आहे काय. 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने महामागाावर होत असलेली अवैि वाहनाींची पाक्रकंग व 
वाहतूक ननयमाींच े उल्लींघन करणा-या वाहन चालकाींवर शासनाने  कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

   

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१८) : (१) ठाणे ग्रामीण पोलीसाींच्या कायाके्षत्रामिील ददहसर 
चेक नाका ते घोडबींदर या महामागाावर कोणत्याही प्रकारे अवजड वाहनाींची अवैि पाक्रकंग होत 
नाही. तर पालघर क्जल््यातून जाणाऱ्या मुींबई अहमदाबाद राषरीय महामागाावर अवैि 
पाक्रकंगमुजे एकाही अपघाताची नोंद नाही.  परींतु मोका् क्रर्रणाऱ्या गुराींमुजे अपघात 
झाल्याबाबतचा गुन्हा दाखल असनू एका आरोपीस अ्क करुन कायदेशीर कारवाई करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) मुींबई अहमदाबाद राषरीय महामागाावर ववरोिी ददशेने येणाऱ्या वाहनाींमजेु सन २०१६ त े
अदयापपयतं १३ गुन्हे दाखल असून त्यात एकूण ११ आरोपीताींना अ्क करुन त्याींच ेकारवाई 
करण्याींत आली आहे. 
(३) उपरोक्त (१) व (२) प्रमाण ेकारवाई करण्यात आलेली आहे.  
(४) महामागाावर होत असलेल्या अवैि पाक्रकंग व वाहतूक ननयमाींच े उल्लींघन कराणाऱ्या 
वाहनचालकाींवर महामागा  पोलीसाींनी केलेल्या कारवाईची मादहती पढुीलप्रमाण े:- 

सन एकूण केससे एकूण दींड (रु.) 
२०१५ ७६८ ७६,८०० 
२०१६ २४८० १,४२,१०० 
२०१७ २००५ ४,०१,००० 
२०१८ 

अदयापपयतं 
३०९ ६१,८०० 
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ववरुध्द ददशेने येणाऱ्या वाहनाींवर महामागा पोलीसाींनी केलेल्या कारवाईची मादहती    
पुढीलप्रमाणे :- 
 

सन एकूण 
केसेस 

एकूण दींड (रु.) 
 

२०१५ १,१४२ १,८५,१०० 
२०१६ ५,३५१ ८,४९,९०० 
२०१७ १,१२७ २,२५,४०० 
२०१८ 
अदयापपयतं 

४५४ १,०९,००० 
 

 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नामशि जिल्हहाधधिारी िायाालयावर भारतीय रेड युतनयन िें द्राच्या (सीटू) वतीने िामगाराांच्या 

ववववध मागण्यासाठी िेलेले आांदोलन 
  

(२८)  ११२५४९ (११-०४-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय रेड युननयन कें द्राच्या (सी्ू) वतीन ेकामगाराींच्या ववववि मागण्यासाठी ददनाींक ६ 
जानेवारी, २०१८  रोजी वा त्यासमुारास नासशक क्जल्हाधिकारी कायाालयावर मोचाा काढून दठय्या 
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागण्याच ेननवेदन ननवासी क्जल्हाधिका-याींना ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनात कोणकोणत्या मागण्या केल्या आहेत व या मागण्यासींदभाात 
शासनान े कोणता ननणाय घेतला आहे व तदनुसार शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर ननवेदनात खालील मागण्या आहेत. 
    १) सवा वाय.आय.्ी., वाय.सी.एर् व ननम, ्ेम्पररी, कीं त्रा्ी या व अशा पध्दतीच्या सशका 
व कमवा या योजनेत काम करणा-या तरुण-तरुणीना क्रकमान वतेन, रजा, बोनस, प्रॉ.र्ीं ड, 
गॅ्रच्यु्ी, ई.एस.आय इत्यादद लाभ लागु करणे. 
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    २) कीं त्रा्ी पध्दत बींद करा व त्या कामगाराींना त्याच आस्थापनेत कायम करा. 
    ३) समान कामाला समान वतेन दया. 
    ४) वाय.आय.्ी., सी.एर् व ननम,्े म्पररी कीं त्रा्ीच्या नावाखाली काम करणा-या 
कामगाराींना त्याच उदयोगात कायम करा. 
     वायआय्ी मार्ा त प्रसशक्षणाथींकररता योजना राबववण्यात येत असून, त्यातील 
प्रसशक्षणाथींना ॲप्रेंद्स कायदा,१९६१ मिील तरतूदी लागू आहेत. तसचे नीम प्रसशक्षणाथींना 
अणखल भारतीय ताींत्रत्रक सशक्षण पररषद अधिननयम, १९८७ ( AICTE Act,१९८७) लागू 
होतो. कीं त्रा्ी कामगाराींसींदभाात  कीं त्रा्ी कायदा ननयमन व ननमुालन अधिनयम, १९७० अन्वये 
कायावाही करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 
तळवाड े(ता.सायखेडा, जि.नामशि) गावात अवैध दारु ववक्री सुरु असल्हयाबाबत 

(२९)  ११३२३२ (१२-०४-२०१८).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तजवाड े(ता.सायखेडा, क्ज.नासशक) गावात अविै दारु वविी सरुु असल्याच ेमाहे जानेवारी 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील गावातील मदहलाींनी दारुबींदीसाठी शासनाकड ेमागणी करुनही शासनाने 
या अविै दारु वविेत्याींवर कोणतीच कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेयाप्रकरणी तजवाड ेगावातील अवैि दारु वविेत्याींवर कारवाई करुन 
या गावात दारुबींदी करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१८) : (१) व (२)    
     तजवाड े गावात अवैि दारु वविी सुरु असल्याबाबत माहे जानेवारी २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पोलीस स््ेशन सायखेडा येथ े लेखी अथवा तोंडी तिार प्रात नसनू अवैि दारु 
िींदयाबाबत सायखेडा पोलीस स््ेशनला गुन्हा दाखल नाही. गावातील मदहलाींची दारु बींदीबाबत 
शासनाकड े कुठलीही तिार अथवा अजा प्रात नाही. तथावप राज्य उत्पादन शुल्क येवला 
कायाालयान े दद.२०.०२.१८, दद.१३.०३.१८ व दद.१७.०४.१८, रोजी गुन्हे नोंदववलेले असून ३ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर आरोपीींवर मुींबई दारूबींदी कायदा १९४९ अन्वये 
गुन्हा नोंदववण्यात आलेला असून मा.न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(३) तजवाड ेगावातील अवैि दारु वविी रोखण्यासाठी वजेोवजेी गुत बातमीदाराींमार्ा त बातम्या 
काढून कायावाही करण्यात येते तसेच पोलीसामार्ा त पेरोसलींग करण्यात येते. सदर गावात 
ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबत कजववण्यात आले आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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सोलापूर जिल्ह्यातील एमआयडीसी िेत्रात स्वतांत्र पोलीस स्टेशन सरुु िरण्याचा प्रस्ताव सन 

२०१३ पासून अद्यापपयिंत प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३०)  ११४३९१ (११-०४-२०१८).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर क्जल््यातील एमआयडीसी के्षत्रात स्वतींत्र पोलीस स््ेशन सुरु करण्याचा प्रस्ताव 
सन २०१३ पासून अदयापपयतं प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव मींजूर करुन सोलापूर एमआयडीसीमध्ये स्वींतत्र पोलीस स््ेशन 
सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) : (१) व (२)  पोलीस अिीक्षक, सोलापूर(ग्रामीण) अींतगात 
असलेले पोलीस स््ेशन मोहोज व पोलीस स््ेशन सोलापूर तालुक्याचे ववभाजन करून नवीन 
एमआयडीसी धचींचोली पोलीस स््ेशन ननमााण करणेबाबतचा पोलीस महासींचालक 
कायाालयाकडील दद.३१.०५.२०१८ रोजीचा प्रस्ताव शासनास प्रात झाला आहे. 
     नवीन पोलीस स््ेशन ननसमातीसाठी गुन्हयाींची सरासरी ववचारात घेता धचींचोली पोलीस 
स््ेशन ननमााण करण्याची आवश्यकता आहे काय? आणण आवश्यकता असल्यास त्या 
क्जल्हयातील उपलधि मनुषयबजातून पोलीस स््ेशन ननमााण करणे शक्य असल्यास प्रस्ताव 
रे्रसादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक कायाालयास कजववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दौंड तालुक्यातील (जि.पुणे) अनेि िां पन्याांमध्ये िामगार िायद्याच े 
उल्हलांघन होत असल्हयाबाबत 

  

(३१)  ११४६३१ (१४-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड तालुक्यातील (क्ज. पुणे) मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या उदयोगिींदयामध्ये परप्राींतीय 
कामगार काम करीत असून कामगार कायदयाचे उल्लींघन होत असल्याने नागररकाींनी याबाबत 
अनेक वेजा तिारी केल्या असून कीं पनीमध्ये घडलेल्या अपघातामध्ये अनके कामगाराींना जीव 
देखील गमवावा लागला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाींडगाव (ता.दौंड, क्ज.पुणे) येथील मीनाक्षी स््ील या लोखींड बनवणाऱ्या 
कीं पनीमध्ये ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास स्र्ो् होऊन यामध्ये ३ 
परप्राींतीय कामगाराींचा मतृ्य ू झाल्याचा गींभीर प्रकार उघडकीस आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढजून आले 
व तदनुसार दोषीींवर तसेच कामगार कायदयाचे उल्लींघन करणाऱ्या अन्य कीं पन्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) दौंड तालकु्यातील (क्ज.पुणे) मोठ्या 
प्रमाणावर असलेल्या उदयोगिींदयामध्ये काही प्रमाणात परप्राींतीय कामगार काम करीत आहेत. 
तथावप दौंड तालुक्यातील कारखान े अधिननयमाींतगात नोंदणीकृत असलेल्या कारखान्याींच्या 
सींदभाात औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाकड े नागररकाींकडून एकही तिार प्रात 
झालेली नाही. 
     तरी दौंड तालुक्यातील म.ेसमनाक्षी रे्रो इींगोट्स प्रा.सल., मे.महावीर स््ील इींडस्रीज सल., 
मे.भुलेश्वर स््ील ॲन्ड अलॉय प्रा.सल., मे.सी.डी.मे्ल प्रा.सल. या कारखान्याबाबत ददनाींक 
११/०१/२०१८ रोजी कामगार उप आयुक्त, पुणे याींच्या कायाालयात तिारी प्रात झाल्याचे 
कायाालयाकडून कजववण्यात आले आहे. तिारीच्या अनुषींगान े म.ेजी.डी.मे्ल प्रा.सल. व 
मे.समनाक्षी रे्रो इींगोट्स प्रा.सल.याींच्या ववरोिात कामगार उप आयकु्त, पुणे याींच्याकडून ववववि 
कामगार कायदयानुसार मा.न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
     तसेच महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडज, पुणे याींच्याकड ेसदर कारखान्यामजेु हवा प्रदषुण 
होत असल्याच्या तिारी प्रात झाल्याचे प्रभारी उप प्रादेसशक अधिकारी, पुणे याींच्याकडून 
कायाालयास कजववण्यात आले आहे. तिारीच्या अनुषींगान ेमींडजान ेकारखान्याववरोिात कारणे 
दाखवा नो्ीस बजावली होती. 
     वषा २०१६-१७ मध्ये दौंड तालुक्यातील कारखाने अधिननयम अींतगात नोंदणीकृत 
असलेल्या ५ कारखान्याींमध्ये सहा कामगाींराना प्राणघातक अपघाताच्या घ्ना झालेल्या आहेत, 
हे खरे आहे.    
(२) समनाक्षी रे्रो इींगॉ्स प्रा.सल.३५०, ३६१, खोर रोड, यावत, भाींडगाींव, ता.दौंड, क्ज.पुणे या 
लोखींड ववतजून बार, अँगल इत्यादीचे उत्पादन करणा-या काखान्यामध्ये ददनाींक ३१/०१/२०१८ 
रोजी ववतजलेला िातुचा रस िेनच्या सहाय्याने लॅडलमध्ये वाहून नेत असताना त्यातील 
िातुचा उषण रस बाहेर उडाला व त्यामुजे ७ कामगाराींना भाजण्याच्या जखमा झाल्या. त्यापैकी 
३ कामगाराींचा हॉक्स्प्लमध्ये उपचारादरम्यान मतृ्यू झाला. तसचे िातुचा उषण रस जवज 
ठेवलेल्या ऑक्क्सजन ससलेंडरवर पडल्यामुजे त्याचा स्र्ो् झाला, हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरणाची औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य सींचालनालयाच्या पुणे ववभागाने चौकशी केली 
आहे. चौकशीतुन अस ेआढजून आले की, िातुचा रस लॅडलमध्ये वाहुन नेण्यासाठी वापरण्यात 
येणा-या िेनच्या हॉईस््ची यींत्रणा (माल वर/खाली करण्यासाठी यींत्रणा) नादरुुस्त झाल्यामजेु 
लॅडल खाली येऊन आप्ली व त्यामजेु िातुचा रस तेथ े काम करणा-या ७ कामगाराींच्या 
अींगावर उडून त्याचा अपघात झाला होता. 
      िेनची देखभाल, तपासणी न करणे, कामगाराींना सुरक्षा सािने न पुरववता काम कराव े
लागणे व त्यामजैु कामाची पध्दत सुरक्षक्षत नसणे, िातुचा रस वाहून नेण्याची व्यवस्था 
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सुरक्षक्षत नसणे इत्यादी सींदभाात आढजून आलेल्या कारखान े अधिननयम १९४८ च े कलम 
२९(१)(a)(ii), कलम २९(१)(b),कलम ७A(२)(a), कलम७A(२)(b) च्या भींगाबाबत 
भोगव्ादाराववरुध्द ख्ला ि.२०८६१/२०१८  व कारखान ेअधिननयम १९४८ च ेकलम ६२(१), 
कलम ६१(१) च्या भींगाबाबत व्यवस्थापकाववरुध्द ख्ला ि.२०८६२/२०१८ मा.मुख्य 
न्यायदींडाधिकारी, पुणे याींच े न्यायालयात ददनाींक२२/०२/२०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हहात घरेल ूिामगाराांनी ववववध मागण्यासाठी तनदशाने िेल्हयाबाबत 
  

(३२)  ११६५०२ (१८-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे क्जल्हा घरकामगार सींघ्ना, पुणे शहर मोलकरीण सींघ्ना, सवा श्रसमक सींघ,महाराषर 
घरकामगार उगम सींघ्ना,महाराषर घरेल ू कामगार सींघ्ना, मोलकरीण पींचायत,दहींद मजदरू 
सभा याींच्या सींयुक्त घरेल ू कामगार कृती ससमतीच्या वतीन े सहकामगार आयुक्तालयापुढे 
ववववि मागण्याींसाठी ननदशाने करण्यात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरेलू कल्याणकारी मींडजात मदहलाींची नोंदणीसाठी वयोमयाादा ७० वषा 
करावी,क्रकमान वेतन आणण महागाई भत्ता दयावा,कामाींच ेतास,पगारी रजा,ववमा आणण भववषय 
ननवााह ननिी आणण ननवतृ्ती वतेनासाठी सवकंष कायदा करावा अशा ववववि मागण्यासाठी 
ननदशाने झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महाराषर घरेल ू कामगार कल्याण मींडजावर कामगार सींघ्नेच े प्रनतननिी 
नेमाव,ेराज्य सरकारकडून १०० को्ी रुपयाींची आधथाक तरतूद करावी, माततृ्व लाभाची रक्कम 
रुपये ६ हजार करावी, ननवतृ्तीवेतन रुपये ३ हजार करावी, मोलकरीण याींच्या पाल्याींना 
सशक्षणात सवलत दयावी, कें द्र सरकारने मींजूर केलेला असींघ्ीत कामगार सामाक्जक सुरक्षा 
कायदयाचा लाभ घरकामगाराींना दयावा अश्याही मागण्या करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
काय, 
(४) असल्यास, घरेलू कामगाराच्या ववववि मागण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय खरे आहे. 
(३)  होय खरे आहे. 
(४) दद. १०/१०/२०१७ रोजी कें द्र सरकारने घरेलु कामगाराींच्या बाबत प्रससद्ध केलेल्या राषरीय 
िोरणाींच्या मसुदयावर कें द्र शासनाचा अींनतम ननणाय झालेला नाही.  
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     दद.२७/३/२०१५ रोजीच्या अधिसुचनेदवारे ववकास आयुक्त (अ.का) कामगार याींची एक 
सदस्य मींडज या नात्यान ेननयुक्ती  झालेली आहे. घरेल ुकामगाराींसाठी खालील लाभ देण्यात 
येत आहे ;- 
१) मतृ घरेलु कामगाराींच्या कायदेशीर वारसाींस अींत्यवविी सहाय्य रु २००० 
२) घरेलु कामगाराींस २ अपत्य पयतं प्रत्येक प्रसुती करीता रु ५००० इतकी मदत देण्यात येत 
आहे. 
३) दद. ३१/७/२०१४ पयतं ज्या नोंदीत घरेलु कामगाराींनी वयाची ५५ वषा पुणा झालेली अशा 
नोंदीत घरेलु कामगाराींना सन्मानिन योजनेअींतगात प्रत्येकी रू १०००० 
आमआदमी ववमा योजनेअींतगात देण्यात येणारे लाभ :- 
१) लाभाथांचा नैसधगाक मुत्यु ओढवल्यास त्याींच्या वारसाींस रु३००००  
२) लाभाथांचा अपघाती मुत्य ुओढवल्यास त्याींच्या वारसास रु ७५००० 
३) लाभाथाास अपघातमुजे कायम स्वरुपी सींपुणा अपींगत्व आढलल्यास त्यास रु. ७५०००  
४) लाभाथांस अींशत: अपींगत्व आल्यास त्यास रु. ३७५००  
५) लाभाथांच्या मुलीींच्या सशक्षणाकरीता सशक्षा सहयोग योजनाींअतगात इयत्ता ९ त े१२ करीता 
आय.्ी.आय कोसा करीत असल्यास व दर वषी उत्तीणा असल्यास पाल्याींस दर नतमाही रू. 
३०० इतकी रक्कम प्रत्येकी ददली जाते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

श्रीरामपूर शहर (जि.अहमदनगर) येथील वॉडा नांबर २ मध्ये गोवांश माांस िटत िेल्हयाबाबत 
(३३)  ११७२८१ (३०-०७-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर  (क्ज.अहमदनगर) शहरातील वॉडा नींबर २ मध्ये पोलीसाींनी दोन दठकाणी छापा 
्ाकून २९ गोवींश जनावराींच े चार हजार क्रकलो  माींस जत केल्याचे ददनाींक ४ म,े २०१८ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे  आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढजून आले 
आहे व तदनसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, सदर बाबत श्रीरामपूर शहर पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.ि.८९/२०१८ नोंदववण्यात आला 
असून महाराषर प्राणी सींरक्षण कायदा कलम ३, ५, ५ (क) प्रमाणे गुन्हा दाखल  करुन  सदर 
गुन््यातील ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे. आर.सी.सी. नीं. १६७/२०१८ अन्वये  
मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असून सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नामशि येथे िौशल्हय ववद्यापीठाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(३४)  ११७६६८ (३०-०७-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय िौशल्हय वविास 
व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथे कौशल्य ववदयापीठाची स्थापना करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक 
२२ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नासशक येथे कौशल्य ववदयापीठाची ननसमाती करण्याकररता आवश्यक पायाभूत 
सवुविा व पोषक वातावरण उपलधि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नासशक येथे कौशल्य ववदयापीठाची स्थापना करण्याबाबत  कोणती कायावाही  
केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२४-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्यात कौशल्य ववदयापीठाींची स्थापना करण्याच्या ष्ष्ीन ेमहाराषर सावाजननक कौशल्य 
ववदयापीठ अधिननयम, २०१८ चे प्रारुप तयार करण्यात आले असून त्यास मा.मींत्रत्रमींडजाची 
मान्यता घेण्याच्या ष्ष्ीने कायावाही सुरु आहे. सदर अधिननयमास मा.मींत्रत्रमींडजाची मान्यता 
प्रात झाल्यानींतर राज्यात कौशल्य ववदयापीठे स्थापन करण्याची कायावाही सुरु करण्यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नामशि जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अवधै प्रवासी वाहतूि सुरू असल्हयाबाबत 
  

(३५)  ११८३४६ (२५-०७-२०१८).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक क्जल््यातील ग्रामीण भागात अवैि प्रवासी वाहतूक सरुू असल्याचे माहे म,े २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ्ेम्पो, जीपसह इतर मालवाहू वाहनाींच्या ्ॉपवर बसनू प्रवासी वाहतूक होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही अवैि प्रवासी वाहतूक रोखण्याकररता शासनान ेकोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नासशक ग्रामीण घ्कात प्रवाशाींची अवैि वाहतूक करणाऱ्याींवर माहे म,े २०१८ ते जुल,ै 
२०१८ या कालाविीत मो्ार वाहन कायदा कलम ६६(१), १९२ अन्वये केसेस केलेल्या 
आहेत. त्याींचेकडून मा.न्यायालयात रु.१,५२,५००/- इतका दींड वसूल करण्याींत आला आहे.  
तसेच जी वाहन ेनेहमी अवैि प्रवासी वाहतूक करताींना अशा एकूण १७६ वाहनाींवर ननलींबनाची 
कारवाई करण्याींत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

माळीवाडा (अहमदनगर शहर) पररसरात िुररअर फमामध्ये झालेल्हया 
 कु्रड बॉम्ब स्फोटाच्या तपासाबाबत 

  

(३६)  ११८६६९ (२५-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर शहरातील माजीवाडा पररसरात कुररअर र्मामध्ये माहे माचा, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान झालेल्या िुड बॉम्ब स्र्ो्ाचा तपास दहशतवाद ववरोिी पथकाकड ेदेण्यात आला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी क्रकती आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचेवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१८) : (१) होय,  हे खरे आहे.  
(२) अदयाप कोणत्याही आरोपीस अ्क करण्यात आलेले नाही. 
(३) सदर प्रकरणी अज्ञात आरोपीववरुध्द कोतवाली पोलीस स््ेशन, अहमदनगर येथ े
गु.र.नीं.११२/२०१८ कलम ३०७, ३०८, ३३७, ३३८, ४४०, ४२७ भादींवव सह कलम ३,४ भारतीय 
स्र्ो्क पदाथा अधिननयम १९०८ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन््याचा तपास चाल ू
आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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सािोली (जि.भांडारा) तालुक्यातील उिारा मशवारातील हॉटममक्स टलाांटच्या ऑईल (एल.डी.ओ.) 
टँिमधील गाळ िाढताना दोन मिुराांचा झालेला मतृ्य ु

(३७)  ११९०७५ (३०-०७-२०१८).   श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड 
(धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हषावधान सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोली (क्ज.भींडारा) तालुक्यातील चारगाव र्ाट्याजवज उकारा सशवारातील हॉ्समक्स 
लाीं्च्या ऑईल (एल.डी.ओ.) ्ँकमिील गाज काढताना दोन मजुराींचा जागीच मतृ्य ू तर एक 
मजूर जखमी झाला असल्याच े ददनाींक १ रे्ब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढजून 
आले आहे व तदनसुार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसचे मतृाींच्या कु्ूींत्रबयाींना व जखमीींना 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
        मे. एस.के.मेहता ॲण्ड कीं पनी, चारगाव र्ाट्याजवज, ता.साकोली, क्ज.भींडारा येथ े
दद.०१/०४/२०१८ रोजी एल.डी.ओ. इींिन ्ँकमिील गाज काढण्याच ेकाम कररत असताींना दोन 
मजूराींचा जागीच मतृ्य ूझाला असनू एक मजूर जखमी झाला आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करुन पोलीस ननररक्षक, साकोली याींनी अपघाताबाबत 
एर्.आय.आर.ि.११३/१८,ददनाींक १३.०४.२०१८ नोंदवून जबाबदार व्यक्तीींच्या ववरोिात भारतीय 
दींड सींदहता, कलम ३०४ व ३४ नुसार गुन्हा नोंदववला आहे. कीं पनीच े लाीं् ऑपरे्र 
श्री.अल्तार् शहजाद शेख व श्री.राहुल मनोहर गणववर या दोन आरोपीींची नाव े ननक्श्चत 
करण्यात आलेली आहेत.  
     आस्थापना मालकादवारे मतृ कामगाराींच्या वारसदाराींना प्रत्येकी रुपये २ लाख इतकी 
रक्कम िनाकषाादवारे ददनाींक ०३.०४.२०१८ व ददनाींक ०४.०४.२०१८ रोजी देण्यात आलेली आहे. 
तसेच कमाचारी नुकसान भरपाई अधिननयम, १९२३ अींतगात एका कामगाराच्या वारसदाराींनी 
कामगार न्यायालय, नागपूर येथ ेदावा दाखल केला असून दसुऱ्या कामगाराींच्या वारसदाराींनाही 
असा दावा दाखल करण्याच े सुधचत केले आहे.  तसेच या अपघातात मतृ पावलेल्या 
श्री.अनासमक उके या ननयसमत कामगाराच्या दोन अज्ञान मुलाींना त ेसज्ञान होईपयतं प्रनत माह 
रु.५,५००/- इतकी रक्कम देण्याचे व त्यानींतर मयत कामगाराच्या पत्नीस रु.२,०००/- प्रनत माह 
तहयात देण्याचे आस्थापना मालकाने मान्य केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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खोणी गावात (डोंबबवली,जि.ठाणे) अनधधिृत स्फोटिे ववक्री िरणा-याांना अटि िेल्हयाबाबत 
  

(३८)  ११९२९४ (३०-०७-२०१८).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्हयाण पूवा), श्री.सुभाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण), श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवलीपासनू ६  क्रक.मी. अींतरावरील खोणी गावात अनधिकृतपणे स्र्ो्काींची वविी 
होणार असल्याची मादहती गुन्हे शाखा, बॉम्ब शोिक व नाशक पथक याींना समजाल्यानींतर 
त्यानुषींगान ेकोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, अनधिकृत स्र्ो्काींची वविी करणाऱ्या क्रकती व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली 
आहे,  
(३) असल्यास, अ्क करण्यात आलेल्याींकडून कोणती स्र्ो्के पोलीसाींनी जत केली आहे  व 
ही स्र्ो्के कोणत्या कारणाकररता  पुरववण्यात येणार होती याबाबतचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुषींगान ेशासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१८) : (१) सदर प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाणे गुन्हा रक्ज नीं. 
३४/२०१८ भादवव कलम २८६, ३४ सह भारतीय स्र्ो्क पदाथााचा अधिननयम १९०८ मिील 
कलम ५ व ६ प्रमाण ेददनाींक १५/०४/२०१८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) एकुण ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सध्या यापैकी २ आरोपी जामीनावर 
मुक्त असून १ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. 
(३) अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीकडून क्जले्ीन व ईलेक्रीक डड्ोने्र स्र्ो्के जत केली 
आहे. सदर स्र्ो्काबाबत आरोपी ि.१ यान े खदानीच े दठकाणी धलास््ीींग करणे करीता 
क्जले्ीन व डड्ोने्र  कोठे समजतात याबाबत आरोपी ि.३ याचेकड े चौकशी केली असता 
त्यान े त्याचकेडील अनधिकृतररत्या साठवून ठेवलेले गुन््यातील जत क्जले्ीन व डड्ोने्र 
आरोपी ि.१ यास ददल्याच ेननषपन्न झाले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाणे गुन्हा रक्ज नीं. ३४/२०१८ भादवव कलम २८६, ३४ सह 
भारतीय स्र्ो्क पदाथााचा अधिननयम १९०८ मिील कलम ५ व ६ प्रमाणे ददनाींक १५/०४/२०१८ 
रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल 
करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हहाच्या सांिेतस्थळावर खासदार व आमदाराांच ेछायाधचत्रासह अद्ययावत  
माहहती उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९)  ११९३३५ (२५-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मादहतीचा अधिकार कायदयातील कलम ४ ची प्रभावी अींमलबजावणी करण्यासाठी 
शासनाने वजेोवेजी पररपत्रक काढून कठोर कायावाही करण्याची ताकीद ददलेली असताींनाही 
बुलढाणा क्जल्हा सींकेतस्थजावर अदययावत मादहतीसह खासदार व आमदाराींच ेछायाधचत्र सुध्दा 
उपलधि नसल्याच ेमाहे म,े २०१८  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढजून आले व 
तदनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१)अींशत: खरे आहे.  बुलढाणा क्जल्हा सींकेतस्थजावर 
क्जल््यातील मा. खासदार व मा.आमदार याींची अदययावत नावे त्याींच्या मतदारसींघासह 
उपलधि आहेत,  
आता सवा मा.खासदार व मा. आमदार याींची छायाधचत्र ेसुध्दा उपलधि करुन देण्यात आलेली 
आहेत.  
(२) ननरींक 
(३) ननरींक 
  

___________ 
  

मु.पो.नाणेिरवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील ओबीएसिी प्रा.मल.या िां पनीतील महहला 
 िामगाराचा अपघात झाल्हयाबाबत 

  

(४०)  ११९४६६ (३०-०७-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.नाणेकरवाडी (ता.खेड, क्ज.पुणे) येथील ओबीएसजी प्रा.सल.या कीं पनीत ददनाींक ८ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी श्रीमती सीमा ववश्वींभर राठोड या कामगार मदहलेचे केस व्हॅक्यूम 
क्क्लनरमध्ये अडकून १६५ ्ाके घालाव े लागले, या झालेल्या अपघाताबाबतची तिार 
मु.पो.चाकण (क्ज.पुणे) पोलीस स््ेशनमध्ये ददनाींक १३ जानेवारी २०१८ रोजी वा त्या सुमारास 
दाखल केल्यानींतर कीं पनी व्यवस्थापकासह सुपरवायजर व सरुक्षा अधिकारी अशा तीन 
व्यक्तीींववरुध्द एक मदहन्यानींतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची बाब ननदशानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींिीत कीं पनीने कामगाराींना पुरववण्यात येणारी आवश्यक ती सवा सुरक्षक्षततेची 
सािने न पुरववणे, कामगारास दवाखान्यामध्ये दाखल न करणे, त्याच्या औषिोपचाराचा खचा 
न करणे इ. अनेक गींभीर गुन्हे ओबीएसजी प्रा.सल.कीं पनी व्यवस्थापनाकडून घडूनही 
त्याींचेववरोिात कारवाईस हेतूत: ववलींब, अक्षम्य ्ाजा्ाज  चाकण पो.ठाण्याच्या सींबींिीत 
अधिकाऱ्याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढजुन आले व 
तदनुसार या प्रकरणी दोषी आढजणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
    
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : 
(१),मु.पो.नाणेकरवाडी (ता.खेड, क्ज. पुणे ) येथील  ओबीएसजी प्रा.सल. या कारखान्यात दद. 
०८/१२/२०१७ रोजी श्रीमती सीमा ववश्वींभर राठोड या  मदहला कामगारास झालेल्या अपघाताची 
मादहती औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य, सींचालनालयास प्रसारमाध्यमाींकडून समजाल्यानींतर 
सींबींधित अधिका-याींनी दद. १५/०१/२०१८ रोजी भे् देउन चौकशी केली. या अपघाताची तिार 
या सींचालनालयात प्रात झालेली नव्हती. चौकशीत आढजून आलेल्या चार प्रकारच्या 
भींगाकरीता भोगव्ादाराववरुध्द मा. अनतररक्त मुख्य न्याय दींडाधिकारी पुणे याींच्या 
न्यायालयात ख्ला ददनाींक १२/०४/२०१८ रोजी दाखल करण्यात आला. 
(२) सदर अपघातामध्ये मदहला कामगार जमीन झाडत असताना नतचे केस कारखान्यातील 
रॉब मसशनच्या क्रर्रणा-या स््ॉक बार ला गुींडाजले गेले व सवा केस ननघून आले.  त्यामुजे 
त्या गींसभर जखमी झाल्या. या सींदभाात ववना परवाना कारखाना चालववणे यासाठी महाराषर 
कारखाने ननयम ४(४) च्या भींगाबाबत, नकाशे न मींजूर करूण घेणे यासाठी महाराषर कारखाने 
ननयम ४(१)(अ)(ब)(क) च्या भींगाबाबत आणण रॉब मसशनच्या िोकादायक भागास सुरक्षा गाडा 
नसल्यामजेु कारखाने अधिननयम १९४८ चे कलम २१(१)(iii) च्या भींगाबाबत आणण अपघाताची 
मादहती न ददल्यासींदभाात महाराषर कारखान ेननयम ११५ (१)  व ११५ (२) च्या भींगाबाबत मा. 
अनतररक्त मुख्य न्याय दींडाधिकारी पुणे याींच्या न्यायालयात ख्ला ि. २६२४७/१८, दद. 
१२/०४/२०१८ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) सदर अपघाताची चौकशी औदयोधगक सुरक्षा व आरोग्य, पुणे येथील अधिका-याींनी केलेली 
आहे. व सींबींधित दोषी भोगव्ादारावर न्यायालयात ख्ला दाखल केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
             
  

___________ 
  

 
यवतमाळ जिल्ह्यात गोवांशाची तस्िरी िेली िात असल्हयाबाबत 

  

(४१)  ११९५१७ (३०-०७-२०१८).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गोहत्या बींदी कायदा लागू असताना यवतमाज क्जल््यात गोवींशाची तस्करी केली 
जात असल्याची मादहती माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागपुरातून या अवैि व्यवसायाचे ने्वका  सुरू असनू यवतमाज क्जल्हा पोलीस 
दलातील काही अधिकारी या तस्करीला पादठींबा देत असल्याची मादहती ननदशानास आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,चौकशीच ेननषकषा काय आहेत 
व त्यानुसार सींबींधित दोषी तस्करी करणाऱ्या दोषीींववरुद्ध व अधिकाऱ्याींववरुद्ध कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

   

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१८) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) यवतमाज क्जल््याच्या ससमलेगत तेलींगणा राज्याची ससमा लागून असल्याने प्राण्याींना 
ननदायतेपणे वाहनात कोंबून अविैररत्या वाहतकू करणा-या २२ आरोपीताींववरुध्द एकूण ७ गुन्हे 
नोंदववण्यात येऊन ५७,९३,७००/- रुपये इतका मुदे्दमाल जत करण्यात आला आहे व आरोपीींना 
अ्क करण्यात येऊन पुढील तपास करण्यात येत आहे. 
     यवतमाज क्जल््यातील पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी या तस्करीला पाठीींबा देत 
असल्याची कोणतीही मादहती समोर आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील स्वाांतत्र्य सैतनिाांचे मानधन रुपये २००० िरण्याबाबत 
  

(४२)  १२०७०९ (२६-०७-२०१८).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्वाींतत्र्य सैननकाींना सध्या समजत असलेले मानिन खूपच कमी असल्यामुजे 
त्याींना स्वत:चा व कु्ूींबाचा तसेच औषिाींचा खचाही भागत नसून त्याींची उपासमार होत 
असल्यान े त्याींचे मानिन  २००० रुपये करण्याकररता सींबींधिताींकड े वारींवार मागणी करण्यात 
येऊनही अदयाप स्वातींत्र्य सैननकाींच्या मानिनात वाढ करण्यात आली नसल्याचे माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान आढजून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वाींतत्र्य सैननकाींचे  मानिन रुपये २०००  करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

     सध्या राज्य शासनाकडून राज्याच्या स्वातींत्र्य सैननक ननवतृ्तीवेतन (मानिन)  
िारकाींना  शासन ननणाय ि.ननववृ े२०१२/प्र.ि.११९/२०१२/स्वासैक-१, दद.३/९/२०१४ नुसार  
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दद.२/१०/२०१४ पासनू दरमहा रू.१०,०००/- इतके ननवतृ्तीवेतन अदा केले जाते.तर कें द्र 
शासनाच्या स्वातींत्र्य सैननक पने्शनिारकाींना कें द्र शासनाची रू.२४,०००/- तसेच राज्याची 
अनतररक्त रू.५००/- एवढी पेन्शन (शासन ननणाय ददनाींक २४/१०/१९९४) देण्यात येत आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
उरळ (ता.बाळापूर,जि.अिोला) पोलीसाांच्या हद्दीतील पररसरात गोवांशाची चोरी िरणारी टोळी 

सकक्रय असल्हयाबाबत 
  

(४३)  १२११४० (३०-०७-२०१८).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरज (ता.बाजापूर,क्ज.अकोला) पोलीसाींच्या हद्दीतील सशींगोली, कजींबा, हातरुण, बोरगाींव व 
हाता आदी पररसरात गोवींशाची चोरी करणारी ्ोजी सक्रिय झाली असून कजींबी (बु.) येथील 
शेतक-याींचे गाय,वासरु चोरीला गेल्याची घ्ना माहे मे,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधित पोलीस ठाण्यात अनेक गुन््याींची नोंद करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकारणाींची चौकशी पूणा झाली आहे काय, चौकशीच ेननषकषा काय आहेत 
व तदनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) पो.स््े. उरज, गु.र.ि. ११२/२०१८ भा.द.वव. कलम, ३७९,३४ अन्वये गुन्हा नोंद 
करुन आरोपी १) शेख त्रबससमल्ला शखे शक्रर् व २) शेख त्रबराम शखे रशीद याींस अ्क करुन 
मेमोरींडम पींचनाम्याप्रमाण ेगायीच्या ववल्हेवा्ीदवारे प्रात झालेले रुपये ५०००/- जत करण्यात 
आले आहेत व तसेच गु.र.ि. ११४/२०१८ भा.द.वी. कलम, ३७९,३४ अन्वये गुन्हा नोंद करुन 
आरोपी १) मो. युसुर् शखे अधदलु २) शे. मेहबुब शे. इसमईल व ३) मो. मुजीब मो. सलीम 
याींस अ्क करुन मेमोरींडम पींचनाम्याप्रमाणे गायीच्या ववल्हेवा्ीदवारे प्रात झालेले रुपये 
५०००/- जत करण्यात आले व आरोपी  शे. सोहेल शे. युसुर् व वसीम हे दोन आरोपी  र्रार 
असून त्याींचा शोि घेणे सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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खालापूर तालुक्यातील (जि.रायगड) िारखान्याांतील िामगाराांच्या व तेथील पररसरातील 
भागाच्या सुरक्षिततेबाबत 

  

(४४)  १२२४६१ (३०-०७-२०१८).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.मनोहर भोईर (उरण) 
श्री.सभुाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर  (क्ज.रायगड) तालुक्यातील ववववि भागात शेकडो कारखाने असून या कीं पनीमध्ये 
काम करणा-या कामगाराींची व पररसरातील भागाच्या सुरक्षक्षततेबाबत कारखान्याींकडून 
शासनाच्या ननयमाींच ेका्ेकोरपणे पालन केले जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,खालापूर तालुक्यातील (क्ज.रायगड) ढेकू औदयोधगक वसाहतीतील एका ऑईल 
कीं पनीला ददनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास आग लागली असून एखादा लाीं् 
उभारताना सुरक्षक्षततेच्या ष्ष्ीने तसेच लाीं्मध्ये अपघाताच्यावजेी बाहेर जाण्यासाठी सुरक्षक्षत 
मागा असावा याबाबत कुठलेही ननयम सदर कीं पनीकडून पाजले गेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ढेकू येथील आग लागलेल्या ऑईल कीं पनीबाबत अनेकदा कीं पनीतील अधिका-
यानी सींबींिीत शासकीय ववभागाकड ेतिारी करूनही त्याकड ेदलुाक्ष केले गेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढजून आले व 
त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) 
     खालापूर तालुक्यातील (क्ज.रायगड) ढेकू औदयेाधगक वसाहतीतील एक उदयोगघ्क 
वप्रसमयर पेरोकेम या ऑईल कीं पनीला दद.८ एवप्रल, २०१८ रोजी आग लागली होती. तथावप, 
कीं पनीतील अधिकाऱ्याींमार्ा त शासकीय ववभागाकड े याबाबत कोणतीही तिार सादर करण्यात 
आलेली नाही. 
     या उदयोगघ्कात २० पेक्षा कमी कामगार असल्यामजेु कारखान ेअधिननयम, १९४८ च्या 
तरतूदी लागू होत नाहीत. 
  

___________ 
  
मशवना (ता.मसल्हलोड, जि.औरांगाबाद) पररसरात मोठ्या प्रमाणात शाळाबा्य मुले बालमिूरी 

िरीत असल्हयाबाबत 
  

(४५)  १२२५६९ (३०-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सशवना (ता.ससल्लोड, क्ज.औरींगाबाद) पररसरात मोठ्या प्रमाणात शाजाबा्य मुले बालमजूरी 
करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथील बालकामगार मुक्तीची मोहीम 
राबवून जनजागतृी व या बालकामगाराींना सशक्षणाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
 सशवना पररसरात शाजाबा्य मलेु शैक्षणीक सवेक्षणात आढजून आले नसल्याचे ग् सशक्षण 
अधिकारी याींनी ददनाींक २२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये कामगार उप आयुक्त, औरींगाबाद याींना 
कजववले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पालघर जिल्ह्यात गुन्हेगारीच ेवाढते प्रमाण 
  

(४६)  १२२६४० (२५-०७-२०१८).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पालघर या नवीन क्जल््याची एकूण लोकसींख्या सुमारे २९ लाखाींपेक्षा जास्त 
असून पालघर क्जल्हा ग्रामीण पोलीसाींच्या कायाके्षत्रात पालघर, वविमगड, मोखाडा, डहाणू, 
तलासरी, वाद, जव्हार आणण वसई अशी ८ तालकेु येतात, याींपैकी वसई आणण पालघर 
तालुक्याींची लोकसींख्या झपाट्यान ेवाढत चालल्यामजेु गुन्हेगारीचेही प्रमाण वाढत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास पोलीसाींनी ददलेल्या मादहतीनुसार ददनाींक १६ माचा ते १६ एवप्रल, २०१८ या 
मदहन्याभराच्या कालाविीत ३ खनू, २० बलात्कार आणण अपहरणाचे ३९ गुन्हे दाखल झाले 
असल्याच े ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर क्जल््यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१८) : (१), (२) व (३) पालघर क्जल््यात नागरीकरण मोठ्या 
प्रमाणात होत असनु लोकसींख्या झपा्याने वाढत आहे. दद. १६ माचा, २०१८ ते १६ एवप्रल, 
२०१८ या मदहन्याभराच्या कालाविीत ६ खून, २८ बलात्कार आणण अपहरणाचे ६० गुन्हे दाखल 
आहेत. 
     पालघर क्जल्हयात सतका तसेाठी ददवस व रात्री पेरोसलींग नमेण्यात येत असून पोलीस 
ठाण्याच्या हद्दीत अचानकपणे कोत्रबींग व नाकाबींदी लावण्यात येत असुन सींशनयत वाहन,े इसम 
तपासण्यात येतात. तसेच क्जल््यातील पोलीस ठाणे हद्दीत सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात 
आलेले आहेत.  शाींतता व मोहल्ला कसम्ीच्या बठैका घेऊन कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ररक्त पदी सिम अधधिारी वगााची तनयुक्ती िरणेबाबत 
  

(४७)  १२२८२८ (२६-०७-२०१८).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननती आयोगान े देशामिील मागासलेल्या क्जल््याींमध्ये उस्मानाबाद क्जल््याचा समावेश 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद क्जल््यास सक्षम करण्यासाठी उस्मानाबाद क्जल््यामध्ये 
महत्वाच्या वररषठ अधिकारी वगाचंी कमतरता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उस्मानाबाद क्जल्हा सक्षम करण्यासाठी ररक्त पदावर सक्षम अधिकाऱ्याींची 
ननयुक्ती करण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २८ म,े २०१६ रोजी वा त्या सुमारास लेखी पत्र 
व्यवहार केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उस्मानाबाद क्जल््यातील ररक्त पदाींवर सक्षम अधिकाऱ्याींच्या ननयुक्त्या 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) हे अशींत: खरे आहे, 
(३) उस्मानाबाद क्जल्हा सक्षम करण्यासाठी ररक्त पदाींवर सक्षम अधिकाऱ्याींची ननयुक्ती 
करण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी दद.२८ म,े २०१८ रोजी लेखी पत्रव्यवहार केला होता. 
(४) व (५) उस्मानाबाद क्जल््यातील उप क्जल्हाधिकाऱ्याींच्या १२ पदाींपैकी ९ पदे भरली असून 
३ पदे ररक्त आहेत. त्यामध्ये उप क्जल्हाधिकारी (पुनवासन), क्जल्हा पुरवठा अधिकारी, 
उस्मानाबाद व ववशेष भ ूसींपादन अधिकारी ि.२, उस्मानाबाद ही पदे ररक्त आहेत. 
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तहसीलदार सींवगाातील १३ पदाींपकैी १० पदे भरलेली असून ३ पदे ररक्त आहेत. त्यामध्ये 
तहसीलदार, तुजजापूर मींदीर देवस्थान, सहायक क्जल्हा पुरवठा अधिकारी आणण तहसीलदार 
(सींजय गाींिी योजना) क्जल्हाधिकारी कायाालय, उस्मानाबाद ही पदे ररक्त आहेत. उप 
क्जल्हाधिकारी आणण तहसीलदार मिील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनस्तरावर कायावाही सुरु 
आहे. 
      मुख्याधिकारी सींवगाातील मींजूर १० पदाींपैकी ७ पदे भरली असून ३ पदे भरण्याची 
कायावाही चाल ुआहे. 
     प्रकल्प सींचालक, क्जल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, उस्मानाबाद (PD DRDA), क्जल्हा 
पररषदेतील कायाकारी अधिकारी (बाींिकाम), सशक्षणाधिकारी (माध्यसमक), सशक्षणाधिकारी 
(प्राथसमक), क्जल्हा सींविान अधिकारी ही पदे भरण्यात आली असून यासशवाय कृषी 
ववभागातील प्रकल्प सींचालक (आत्मा) तसेच तालकुा कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद ही पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. तर उवाररत कायाकारी असभयींता (लघुपा्बींिारे), कायाकारी असभयींता, 
(पाणी पुरवठा), सशक्षणाधिकारी (ननरींतर सशक्षण), मुख्य असभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण, 
औरींगाबाद, अिीक्षक असभयींता, लातुर आणण कायाकारी असभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण, 
उस्मानाबाद ही पदे भरण्याबाबत सींबींधित ववभागाकडून / प्राधिकरणाकडून कायावाही चाल ुआहे. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद जिल्ह्यात मिूराांच्या नोंदणीसाठी ववशेष मोहहम राबववण्याबाबत 
  

(४८)  १२३३३५ (२६-०७-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद क्जल््यात प्रत्यक्षात नोंदणी न झालेल्या बाींिकाम कामगाराींची सींख्या क्रकमान 
एक लाखापेक्षा अधिक असल्याच ेददनाींक १ म,े २०१८ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुजे हे कामगार शासनाच्या ववववि योजनाींपासनू वींधचत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुजे शासनाने येथे मजूराींच्या नोंदणीसाठी ववशषे मोदहम हाती घेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०३-११-२०१८) : (१)हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
तथावप, अ्ल ववश्वकमाा सन्मान योजनेंतगात औरींगाबाद क्जल््यातील ददनाींक २३.२.२०१८ ते 
१०.४.२०१८ या कालाविीत बाींिकाम कामगाराींच्या नोंदणीकरीता ववशेष नोंदणी असभयान 
राबववण्यात आले असून त्यामध्ये १२८०२ बाींिकाम कामगाराींची नोंदणी करण्यात आली आहे. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनगर) येथील पोलीस ठाण ेव िमाचारी वसाहत इमारत बाांधिामािरीता 
तनधी उपलब्ध होणेबाबत 

  

(४९)  १२४२३४ (२६-०७-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले (क्ज.अहमदनगर) येथील तालुका पोलीस ठाणे इमारत व कमाचारी वसाहत जीणा 
झाल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी नववन इमारतीच्या बाींिकामाकरीता ददनाींक १६ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास शासनाकड ेननिीची मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, नववन पोलीस ठाणे इमारत व कमाचारी वसाहतीचे बाींिकाम करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अकोले पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत व कमाचारी वसाहतीच े बाींिकाम 
करण्याकररता जुने ग्रामीण रुग्णालयाची जागा पोलीस ववभागास वगा होण्याबाबत पोलीस 
अिीक्षक, अहमदनगर याींनी क्जल्हाधिकारी, अहमदनगर कायाालयास पत्रव्यवहार केलेला आहे. 
सदरची जागा पोलीस ववभागास हस्ताींतररत झाल्यानींतर अकोले पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय 
इमारत व कमाचारी वसाहतीच े बाींिकामाचा प्रस्ताव महाराषर राज्य पोलीस गहृननमााण व 
कल्याण महामींडजाकड ेपाठववण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िामगार िल्हयाणिारी मांडळामध्ये हुपरी (जि.िोल्हहापूर) सह १० गावातील चाांदी  
िारागीराांचा समावशे िरण्याबाबत 

  

(५०)  १२६३४६ (०४-०८-२०१८).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िामगार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने यींत्रमाग, ववडी व बाींिकाम कामगाराींच्या बरोबरच १२३ उदयोगातील 
कामगाराींसाठी कल्याणकारी मींडजाची घोषणा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींडजामध्ये या पररसरातील हजारो चाींदी काराधगराींचा समावेश करण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास,सदर योजनेपासून हुपरी सह १० गावातील हजारो चाींदी कारागीर वींधचत राहणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हुपरी सह १० गावातील हजारो चाींदी काराधगराींना वींधचत ठेवण्यामागची कारणे 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त हजारो चाींदी काराधगराींना समावून घेण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती 
कायावाही करण्यात आली  वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-११-२०१८) : (१) राज्यामध्ये यींत्रमाग, ववडी व बाींिकाम 
कामगाराींच्या बरोबरच १२२ उदयोगातील कामगाराींसाठी असींघद्त कामगार सामाक्जक सुरक्षा 
मींडज दद. ३/४/२०१८ रोजीच्या अधिसुचनेदवारे गठीत करण्यात आले आहे. 
(२), (३), (४), (५) कें द्र शासनाने असींघद्त कामगार वविेयक २००३ अन्वये १त े १२२ 
व्यवसायामध्ये काम करणा-या कामगारामींध्ये रत्नाींवरील काम (जेम कद्ींग) तसेच सोनार 
काम करणा-या कामगाराींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसचे सुरक्षा मींडजाच्या 
बैठकीमध्ये घेण्यात येणा-या ननणायानुसार कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 
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