अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पनवेल येथे स्वस्तात घरे दे ण्याच्या नावाखाली ग्राहिाांची फसवणि
ु िेली जात असल्याबाबत
(१)

६५०१६ (१०-११-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पनवेल

येथे

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

स्वस्तात घर दे तो म्हणून बोगस बाींधकाम व्यावसाययकाींनी

दलाल नेमून

मुींबईतील हजारो ग्राहकाींकडून बुककीं गसाठी रुपये ५० हजार ते ३ लाखाींपययत रक्कम घेवून तयाींची
फसवणूक केली जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात यनदशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली

आहे काय, चौकशीचे यनषकर्य काय

आहे त व तयानुसार बोगस बाींधकाम व्यावसाययक व दलालाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयात बोगस बाींधकाम व्यावसाययक व दलालाींववरुध्द तक्रार
प्राप्त झाल्यानींतर तयाींचेवर एकूण ३२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त तयापैकी ७ गुन्हे
न्यायप्रववषठ व २५ गन्
ु हे तपासावर आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुलुांड (मुांबई) येथील जिात नाक्याजवळ अल्पवयीन मुलीवर
अत्याचार िरुन हत्या िरण्यात आल्याबाबत

(२)

६५२४९ (१७-०१-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. २८४ (2)
(१) मुलुींड (मब
ुीं ई) येथील द्रत
ु गती मागायशेजारी जकात नाक्याजवळ एका झोपडीत राहणाऱ्या ११
वर्ायच्या अल्पवयीन मुलीवर अतयाचार करुन यतची हतया केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नवघर पोललस ठाण्यात तकार नोंदववण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सदर प्रकरणी नवघर पोलीस ठाणेत गुन्हा नोंद क्र.१९४/१६ कलम ३०२, ३७६(२)(आय)(जे),

३७७ भा.दीं .वव. सह पोक्सो अधधयनयम २०१२ चे कलम ४, ६, ८, १० अन्वये गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आले असून, आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात
दद.१९.१२.२०१६ रोजी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िाांहदवली (मुांबई) येथे महहलेवर सामुहहि बलात्िार िरण्यात आल्याबाबत
(३)

६५२५३ (१७-०१-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िललना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) काींददवली (मींब
ु ई) येथे नैसधगयक ववधीसाठी गेलेल्या ३५ वर्ीय मदहलेचा पाठलाग करुन,
यतच्यावर सामुदहक बलातकार केल्याची घ्ना माहे सप््े बर, २०१६ मध्ये घडली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार आरोपीींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
कफयायदी मदहला नैसधगयक ववधीकररता गेलेली नसून यतचे नातेवाईकाचे घर बींद असल्याने

आशीर् हॉ्े ल बाहे रील मोकळ्या जागेतील स््ॉलच्या मागे फु्पाथवर न्यु ललींक रोड, एकता

नगर, काींददवली (प.) मुींबई येथे आडोशाला बसली होती. तेथे यतच्यावर अनोळखी इसमाींकडून
इच्छे ववरुध्द बलातकार करण्यात आले.

(२) सदर घ्नेबाबत काींददवली पोलीस ठाणे येथे गुरक्र.३४३/२०१६ कलम ३७६, ५०९, ३२३,
५०६, ३४ भादवव अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . गन्
ु ्यातील दोन आरोपीींना अ्क
करण्यात आले असून, आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २८४ (3)
राज्यातील लोिसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीणण होऊनही
असांख्य उमदे वार बेरोजगार असल्याबाबत
(४)

६५४४८ (१०-०१-२०१७).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष शेलार (वाांद्रे

पश्श्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.योगेश हिळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेत असींख्य तरुण उततीणय होऊनही गत दोन
वर्े शासनाच्या नोकरीपासून वींधचत असल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नोकर भरतीवरील कपात तवररत उठवावी, पीएसआय पदाची जादहरात तवररत
काढावी, राज्यसेवेच्या ररक्त जागा भराव्यात, कींत्रा्ी पद्धतीने नव्हे तर स्पधाय परीक्षाींतून जागा
भरल्या जाव्यात, प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, कृवर् सेवक परीक्षेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी
करावी आदी मागण्या प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवोच्च न्यायालयाने तींत्रलशक्षण महाववदयालयातील कींत्रा्ी अलभव्याख्यातयाना
सेवेत सामावन
ू घेण्याचे आदे श ददले असताींनाही लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यनवड झालेल्या
उमेदवाराींना नोकरीत घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने जागा ररक्तत नसल्याचे कारण दे त सदर उमेदवाराींना घेण्यास नकार
ददल्याचे समोर आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, स्पधाय परीक्षा उततीणय झालेल्या असींख्य उमेदवाराींना शासनाच्या सेवेत सामावन
ू
घेण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे.
(२) शासन सेवेतील सरळसेवेच्या कोट्यातील ररक्त पदे भरण्यास यनबंध आणण्यात आले
असले तरीही काही अतयावश्यक सींवगायतील पदे या यनबंधातन
ू वगळण्यात आली आहे त. या
सींवगायव्ययतररक्त अन्य सींवगायतील सरळसेवा कोट्यातील ररक्त पदे ववहीत मयायदेपेक्षा अधधक

प्रमाणात भरण्याची ववभागाची आवश्यकता असल्यास प्रधान सधचव (सेवा) साप्रवव याींच्या
अध्यक्षतेखालील सलमतीच्या मान्यतेने ववभागास पदे भरण्याची काययवाही करता येते. महाराषर

लोकसेवा आयोगाने पोलीस उपयनरीक्षक तसेच राज्य सेवेतील पदाींसाठी अनुक्रमे ७.१२.२०१६ व
१४.१२.२०१६ रोजी जाहीरात प्रलसध्द केली आहे.

महाराषर लोकसेवा आयोगामाफयत एकाच सींवगायतील पदाींसाठी घेण्यात आलेल्या स्पधाय
परीक्षाींदवारे

केलेल्या

भरतीमध्ये

ककीं वा

थे्

मुलाखतीदवारे

केलेल्या

भरती

प्रकक्रयेमध्ये

आयोगाकडून प्रयतक्षा यादी ठे वली जाते. मात्र एकापेक्षा अधधक सींवगायची पदे भरण्यात येत
असल्यास अशा वेळी प्रयतक्षा यादी ठवेणे शक्य नसल्यामुळे ती ठे वली जात नाही.

कृवर् सेवक भरती प्रक्रीयेत अक्षम्य चक
ु ा झाल्याचे यनदशयनास आल्याने कृवर् सेवक

परीक्षा व जाहीर केलेली यनवड यादी रद्द करुन महाराषर राज्य परीक्षा परीर्दे स कारणे दाखवा
नो्ीस दे ण्यात आली असन
ू तयानस
ु ार पढ
ु ील काययवाही सरु
ु आहे.

वव.स. २८४ (4)
(३), (४), (५) व (६) शासकीय तींत्रयनकेतन व ततसम सींस्था आणण शासकीय अलभयाींबत्रकी व
और्ध यनमायण शास्त्र महाववदयालयातील ६६ काययरत कींत्रा्ी / हीं गामी अध्यापकाींच्या सेवा ्या
मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदे श ववचारात घेऊन यनयलमत केल्या आहे त. तयामळ
ु े महाराषर
लोकसेवा

आयोगाने

८७

उमेदवाराींच्या

लशफारशी

केल्या

असल्या

तरी

२२

उमेदवाराींना

प्रवगययनहाय गुणवतता क्रमानस
ु ार यनयुक्तया ददल्या आहे त.
___________

सोलापरू व अन्य ९ ववमानतळाच्या वविासासाठीचा िेलेल्या सामांजस्य िराराबाबत
(५)

६५५२६ (१०-०१-२०१७).

श्री.गणपतराव दे शमख
(साांगोले) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सोलापूर, लशडी, अमरावती, गोंददया, नालशक, जळगाव, नाींदेड, कोल्हापूर, रतनाधगरी आणण
लसींधूदग
ु य येथील ववमानतळाच्या ववकासासाठी भारतीय ववमानतळ ववकास प्राधधकरण व केंद्रीय
नागरी ववमान वाहतक
ू मींत्रालय याींचेबरोबर शासनाने सामींजस्य करार केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वरील दठकाणच्या ववमानतळाच्या ववकासासाठी शासनाने कोणतया सवु वधा
पुरववण्याची जबाबदारी घेतली आहे तसेच तयासाठी अींदाजे ककती खचय येईल अशी अपेक्षा आहे ,

(३) तसेच सोलापूर ववमानतळावरून प्रतयक्ष ववमानाची वाहतूक केंव्हापयंत सुरु होणे अपेक्क्षत
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) राज्यातील सोलापूर व अन्य ९ दठकाणी ववमानतळाींचा ववकास करणे याबाबतची

काययवाही केंद्र शासनाच्या “Regional Connectivity Scheme” या योजनेंतगयत केंद्र शासन
स्तरावरुन सुरु आहे . तरी, ववमानतळ ववकासासाठी पुरवावयाच्या सुववधाींबाबत केंद्र शासन
स्तरावरुन यनणयय घेण्यात आल्यावर तयाअनुर्ींगाने राज्य शासनामाफयत पुढील काययवाही
करण्यात येईल.

___________

खजनी-हाळ (श्ज.रायगड) येथील िुिुांबीयाना वाळीत िािण्यात आल्याबाबत
(६)

६५७८९ (१७-०१-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखद
ू ण लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खजनी-हाळ रोहा (जज.रायगड) भालगाव भागात जातीय भावनेतन
वाळीत ्ाकल्या
ू
प्रकरणाची तक्रार वपडीत कु्ुींबीयाकडून ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ वा तया सुमारास मा.गह
ृ
मींत्री,

मा.सामाजजक

न्याय

मींत्री,

मा.ग्रामववकास

मींत्री

याींच्याकडे

यींत्रणेकडे सववस्तर लेखी यनवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

तसेच

सींबींधधत

वव.स. २८४ (5)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) कफयायदीने दद.२४.१०.२०१३ व दद.१४.९.२०१६ रोजी
पोलीस ववभागास तक्रारी ददलेल्या आहे त.
(२) सन २०१३ मध्ये खाजनी ता.रोहा येथील वाळीत प्रकरणी गु.र.नीं. १२२/२०१३ भादीं वव कलम

१५३(अ), १५३(ब), १२०(ब), ११७ अन्वये गुन्हा दाखल आहे . गन्
ु ्यातील आरोपीस अ्क
करण्यात आले असून, आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

सन २०१६ मध्ये हाळ, ता.रोहा येथील वाळीत प्रकरणी गु.र.नीं. १९१/२०१६ भादीं वव कलम

१५३(अ), १२०(ब), ११७, ५०७ ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . गन्
ु ्यातील ८
आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे . गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद शहरातील शाहूनगर भागात पोलीस उपननरीक्षिाने
अल्पवयीन मुलीवर िेलेला बलात्िार
(७)

६५९३० (१६-०१-२०१७).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :
काय :(१)

उस्मानाबाद

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

शहरातील

शाहूनगर भागात प्रेमकुमार सुखदे व बनसोडे या पोलीस
उपयनरीक्षकाने ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तया सम
ु ारास अल्पवयीन मुलीवर बलातकार
केल्याचे यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय यनषपन्न झाले
व तयानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय.

(२) आरोपीववरुध्द पोलीस स््े शन आनींदनगर, उस्मानाबाद गरु नीं. १०१/२०१६ कलम ३७६,

३७६(I)(A), ३७६(२)(I), ३७६ (२)(N), ३७६(२)(K), ३५४, ३५४A (II)(III), ५०६ भादीं वव सह कलम
बाल लैंधगक अतयाचार प्रयतबींधक अधधयनयम २०१२ कलम ३(a), ४, ५(४), ६, ८, १०, ११(३),
१२ सह कलम ६७B(b) मादहती तींत्रज्ञान अधधयनयम, २००० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
आले आहे. गुन््याचा तपास पुणय करुन आरोपीववरुध्द दद. २१.१०.२०१६ रोजी मा.न्यायालयात
दोर्ारोपपत्र सादर केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २८४ (6)

वरुर बुद्रि
ु (ता.शेवगाांव, श्ज.अहमदनगर) येथील दललत समाजावर
सामहु हि बहहष्ट्िार िािण्यात आल्याबाबत

(८)

६६२५५ (१६-०१-२०१७).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती),

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहेब पािील (िराड उत्तर),
श्री.सुरेश

लाड

(िजणत),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे गाव),

श्री.नरहरी

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

झिरवाळ

(हदांडोरी) :

(१) वरुर बुद्रक
ु (ता.शेवगाींव, जज.अहमदनगर) येथे आींबेडकर चौथऱ्यावर झेंडा उभारल्यामुळे
लोकाींनी

दललत

समाजावर सामुदहक

बदहषकार

्ाकला

असल्याने

पररसरातील

हजारो

नागरीकाींनी ददनाींक १९ ऑगष्, २०१६ रोजी शेवगावच्या तहसील कायायलयावर मोचाय काढून
आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुसार शासनाने दललत समाजाला सींरक्षण दे ण्यासींदभायत तसेच उक्त प्रकरणातील दोर्ीींवर
कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) नाही.
(२) चौकशीमध्ये वरुर गावात दद. १४.४.२०१६ रोजी आींबेडकर जींयतीवेळी ग्रामपींचायतीच्या
मालकीचे मोकळ्या प्ाींगणामध्ये मारुती मींददरासमोर यनळा झेंडा लावण्यात आला होता. सदर
झेंडा लावण्यास कोणतीही अधधकृत परवानगी न घेता सरपींच याींचे साींगण्यावरुन लावण्यात
आल्याचे साींगण्यात आले. तयानींतर तयाच मैदानामध्ये काही ददवसाींनी भगवा, वपवळ व दहरवा
झेंडा लावण्यात आले होते. याबबत ग्रामपींचायतने तहलसलदार व पींचायत सलमती याींना
कळववले होते. अनधधकृत झेंडे काढण्याबाबत गावात शाींतता कलम्ीची लम्ीींग घेण्यात आली
होती.

परीं तु

ग्रामस्थाींची

सवय

सींमती

न

झाल्यामळ
ु े

सदरची

लम्ीींग

कोणतयाही

ठोस

यनणययालशवाय तहकुब करण्यात आली होती. तयानींतर सदर मारुती मींददरासमोरील अनाधधकृत
झेड्याींचे अयतक्रमण पोलीस बींदोबस्तात शाींततेने ग्रामपींचायतीमाफयत काढण्यात आलेले आहे .

दद. १५.८.२०१६ रोजी दोन दललत समाजातील मुलाींनी मराठा समाजातील मुलीची छे ड

काढल्याप्रकरणी शेवगाव पोलीस स््े शन येथे ववनयभींगाचा गन्
ु हा दाखल असल्याने तया
यनर्ेधाथय दद. १६.८.२०१६ रोजी वरुन ग्रामस्थाींनी १२.०० वाजेपयंत गाव बींद ठे वलेले होते. परीं तू
गावामध्ये कोणतयाही प्रकारे घोर्ीत ककीं वा अघोर्ीत बदहषकार ्ाकण्यात आलेला नव्हता.

दद. १५.८.२०१६ पासून वरुन गावामध्ये काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न यनमायण होऊ

नये व दललत सवणय असा वाद होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात
आलेला होता.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २८४ (7)
मौजे िाहािरी (ता.अिोले, श्ज.अहमदनगर) येथील अल्पवयीन मुलीस
पळवून नेऊन अत्याचार िरण्यात आल्याबाबत

(९)

६६४४१ (१७-०१-२०१७).
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले),
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे ्ाहाकरी (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) येथील अल्पवयीन मुलीस पळवन
नेऊन
ू
अतयाचार केल्याची घ्ना माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) कफयायदीची अल्पवयीन वपडीत मुलगी दहस दद.१०.९.२०१६ रोजी आरोपी क्र.१ ने पळवून
नेऊन हरमनी इीं्रनॅशनल स्कुल, वडगाींव गप्ु ता, अहमदनगर येथे स््ाफरुममध्ये डाींबन
ू ठे वले
तसेच दद.११.९.२०१६ रोजी बलातकार केला तसेच आरोपी क्र.२ ने ववनयभींग केला असे ददलेल्या

कफयायदीवरुन अकोले पोलीस स््े शन गुरनीं.I १२२/२०१६ भादीं वव कलम ३६३, ३७६(२)(आय), ३४३,
३५४, ३४ बालकाींचे लैंधगक अतयाचारापासून सींरक्षण कायदा २०१२ चे कलम ४, ५ (एल), ६
प्रमाणे दद.२०.९.२०१६ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . आरोपीींना अ्क करण्यात आले
असून, आरोपीववरुध्द दद.१५.१२.२०१६ रोजी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य शासनाच्या सेवेत आहदवासीांच्या जागेवर िायणरत असणाऱ्या बबगर आहदवासीांना
सांरक्षण दे ण्याचा शासनाने घेतलेल्या ननणणयाबाबत
(१०)

६६५४७ (१०-०१-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतलसांह पािील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या सेवेत बनाव् दाखले दे ऊन आददवासीींच्या जागेवर शासकीय सेवेत
काययरत असणाऱ्या बबगर आददवासीींना सींरक्षण दे ण्याचा यनणयय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१५
च्या शेव्च्या आठवड्यात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यभरातील आददवासी लोकप्रयतयनधीींनी सदर यनणययाला ववरोध केला आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आददवासीसाठी राखीव असलेल्या जागेबर

बबगर आददवासीींची यनयुक्ती

करण्यात येऊ नये म्हणून शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २८४ (8)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) बाबत दद.१५.६.१९९५ नींतर दद.१७.१०.२००१ पयंत, या कालावधीत अनस
ु धू चत

जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत यनयुक्त झालेल्या ज्या कमयचाऱ्याींचे जात

प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे ककीं वा ज्या कमयचाऱ्याींनी जात वैधता प्रमाणपत्र अदयापपयंत सादर
केलेले नाही, तयाींच्या सेवेस सींरक्षण दे ण्याबाबत दद.४.३.२०११ च्या शासन यनणययान्वये
ततकालीन मा.मींत्री (महसल
ू ) याींच्या अध्यक्षतेखाली मींबत्रग् गदठत करण्यींत आले होते. सदर

मींत्री ग्ाच्या अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर मींत्रीग्ाच्या लशफारशीच्या अनर्
ु ींगाने काययवाही

करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे . यास्तव ततकालीन महसूल मींत्री, याींच्या

अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मींत्रीग्ाने सादर केलेल्या अहवालासींदभायत शासनाचा पुढील यनणयय
होईपयंत अशा कमयचाऱ्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये अथवा तयाींना शासन सेवेतून

यनलींबबत करण्यात येऊ नये, असा यनणयय शासन पररपत्रक दद.२१.१०.२०१५ अन्वये दे ण्यात
आला आहे. परीं तु दद.२१.१०.२०१५ पूवीच अनुसूधचत जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने ज्या
अधधकारी/कमयचाऱ्याींना शासन सेवत
े ून सेवामुक्त करण्यात आले आहे . अशा कमयचाऱ्याींना शासन
सेवेत पुनस्
य थावपत करण्याबाबत कोणताही यनणयय घेण्यात आलेला नाही.

तसेच शासन पररपत्रक दद.२१.१०.२०१५ च्या पररपत्रकाववरुध्द मा.उच्च न्यायालय मुींबई,

नागपरू खींडपीठ येथे रर् याधचका क्र.६२४७/२०१५ दाखल केली आहे . या प्रकरणी मा.उच्च

न्यायालय, नागपूर खींडपीठ याींनी ददनाींक २५.४.२०१६ च्या आदे शान्वये शासनाच्या ददनाींक
२१.१०.२०१५ च्या पररपत्रकास स्थधगती ददलेली आहे.
___________

पश्श्चम महाराष्ट्र दे वस्थान सलमतीची गन्
ु हे अन्वेषण ववभागािडून
(११)

सुरु असलेली चौिशी पूणण िरण्याबाबत

६६६६५ (१०-०१-२०१७).

डॉ.सुश्जत लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.अलमत सािम (अांधेरी

पश्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),

श्री.उन्मेश पािील (चाळीसगाव), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली

पूव)ण , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ
(साांगली), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :
करतील काय :(१)

पजश्चम महाराषर दे वस्थान

सलमतीची

चौकशीचे काम पण
ू य झाले आहे काय,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
गुन्हे

अन्वेर्ण ववभागाकडून सुरु असलेल्या

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग पररक्षेत्र कोल्हापूर
याींच्यामाफयत दद.२२.५.२०१५ पासून अदयाप चौकशी सुरु आहे .
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(२) अदयाप चौकशी सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबईत अल्पवयीन मुलीांवरील अत्याचारात िालेली वाढ
(१२)

६६९१२ (११-०१-२०१६).

(लशडी) :

प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पािील

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

(१) ववक्रोळी पाकय साई् (मुींबई) येथे दोन वर्ीय अल्पवयीन मल
ु ीवर तयाच भागातील २५
वर्ीय व्यक्तीने अतयाचार केल्याचे ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोजी यनदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मानखुदय, पवई, लशवाजीनगर, ववक्रोळी सह मुींबई शहरात जानेवारी ते ऑगस््,
२०१६ अखेर मल
ु ीींवर अतयाचाराच्या अनेक घ्ना घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा घ्नाींना पायबींद घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) जानेवारी ते ऑगस्् २०१६ या कालावधीत बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालय काययक्षेत्रातील

मुलीींवरील बलातकाराचे एकूण २९४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त. तयापैकी मानखुदय

पोलीस ठाणे येथे ५ गुन्हे , पवई पोलीस ठाणे येथे ६ गुन्हे, लशवाजीनगर पोलीस ठाणे येथे १३
गन्
ु हे व ववक्रोळी पोलीस ठाणे येथे ६ गन्
ु हे दाखल आहे त.

(३) दद. १२.८.२०१६ रोजी ववक्रोळी पाकय साई् येथे अल्पवयीन मुलीवर अतयाचार प्रकरणी
पाकयसाई् पोलीस ठाणे येथे गु.नों.क्र. २८७/१६, कलम ३६३, ३७६(२)(आय) भादवव सह कलम
४, ८, १०, १२ पोक्सो कायदा २०१२ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

मुलीींवरील व मदहलाींवरील अतयाचाराबाबतच्या घ्नाींना पायबींद घालण्याच्या दृष्ीने

ववववध पोलीस ठाणेच्या हद्दीत गप्ु त बातमीदाराींकडून मादहती घेतली जाते व अशी गन्
ु हे
घडणार नाही याची दक्षता घेतली जाते.

- पोलीस दीदी योजनेमाफयत मागयदशयन करतात, शाळाींमध्ये ववदयार्थयांना बॅड ्च व गुड

्च याबाबत मागयदशयन केले जाते.

- शाळा स्
ु ल्यावर अनोळखी व्यक्तीसोबत मल
ु ाींना न पाठववणेबाबत सच
ू ना दे ण्यात

येतात.

- मोहल्ला कलम्ीचे बैठक आयोजजत करुन मुलाींना बाहे र एक्े सोडू नये, तयाींच्यावर

लक्ष ठे वावे, कोणती अनोळखी इसम मुलाींबरोबर बोलत असल्यास सींशययत वा्ल्यास तयाची
खबर पोलीसाींनी दयावी, मुलाींनी अनोळखी इसमाींकडून खेळणी, चॉकले् घेण्यास मनाई करावी
अशी सच
ू ना दे ण्यात येतात,

- ददवसा व रात्री बबनतारी वाहन, बब् अधधकारी व अींमलदार याींचेमाफयतीने गस्तीचे

आयोजन करण्यात येत,े
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- मुली व मदहलाींवर होत असलेल्या अतयाचाराबाबत प्रयतबींध होण्यासाठी योग्य ती

खबरदारी घेण्याबाबत पोलीस आयक्
ु त, बह
ृ न्मुींबई याींनी ववववध उपक्रम राबववले असून, याबाबत
वररषठ अधधकाऱ्याींना यनयलमत सच
ू ना दे ण्यात येते.

- प्रतयेक पोलीस ठाण्यात मदहला कक्षाची स्थापना, मदहला दक्षता कलम्ीची स्थापना,

मदहला छे डछाड ववरोधी पथक तयार करण्यात आले आहे ,
- मदहला पोलीस अधधकारी व अींमलदाराची यनयुती करण्यात आले आहे ,

- मदहलाींच्या सींरक्षणासींदभायत जागरुकता वाढववण्याकररता काययशाळा, चचायसत्र व ववशेर्
मोदहमा राबववण्यात येतात,
- नवीन हे ल्पलाईन क्र. ९९६९७७७८८८ सुरु करण्यात आली आहे , मदहलाींनी ज्या ररक्षा

अथवा ्ॅ क्सीमधून प्रवास करीत आहे तया ररक्षा अथवा ्ॅ क्सीचा क्रमाींक हे ल्पलाईनवर
पाठववल्यास पोलीसाींच्या डे्ाबेसमध्ये नोंद करण्यात येते व जीपीएसच्या माध्यमातून मोबाईल
क्रमाींकाचा माग काढता येतो,

- बह
ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाअींतगयत एकूण १०२ मदहला बब् माशयल (चाली माशयल)

नेमण्यात आले आहे त, ९४ मदहला व बालसुरक्षा गस्त पथके तयार करण्यात आली आहे त,

- मदहला व मदहलाींच्या मदतीकररता ववशेर् हे ल्पलाईन १००, १०३ व १०९२ सुरु करण्यात

आली आहे,

- मींब
ु ई शहरातील यनमयनषु य जागाींचे सरु क्षा ऑडी् करण्यात आले असन
ू , सीसी्ीव्ही

कॅमेरे, प्रकाश व्यवस्था करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाचे अध्यक्ष याांच्या गैरिारभाराबाबत
(१३)

६७०३६ (१०-०१-२०१७).

(लशडी) :

प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पािील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच आयोगाचे पररक्षा यनयींत्रक व सहसधचव याींच्या
गैरकारभाराववरुध्द आयोगाचे माजी सदस्य तसेच लोकप्रयतयनधीींमाफयत मा.राज्यपाल तसेच
मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये तक्रार करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासकीय नोक-याींसाठी यनवड प्रकक्रया राबववणाऱ्या आयोगात अध्यक्ष व सदस्य
याींच्यामध्ये वाद यनमायण झाले असून आयोगाचे पररक्षा यनयींत्रक व सह सधचव याींचेकडे
गोपनीय ववभागातील पबत्रका व मदु द्रत शोधनाचे काम सोपववण्यात आल्याने आयोगातील
गोपयनयतेचा भींग झाल्यामळ
ु े पररक्षा ववभागा धोक्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अधधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तयानुसार आयोगातील गैरप्रकाराींना आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे . आयोगाचे माजी सदस्य व
लोकप्रयतयनधी

याींनी

मा.राज्यपाल

याींच्याकडे

२३.०८.२०१६ रोजी तक्रारी केल्या आहे त.

अनक्र
ु मे

ददनाींक

२५.७.२०१६

व

ददनाींक

(२), (३) व (४) गोपनीयतेचा भींग होऊन परीक्षा ववभाग धोक्यात आला आहे अशी कोणतीही
बाब महाराषर लोकसेवा आयोगात आढळून आली नाही.
___________
िुऱ्हा (ता.मोताळा, श्ज.बल
ु ढाणा) येथील ववद्यार्थयाणने लशष्ट्यवत्ृ ती लमळाली
(१४)

नसल्याने गळफास लावून िेलेली आत्महत्या

६७४०६ (११-०१-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपिे (भोर) :

डॉ.सांतोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पिे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुऱ्हा (ता.मोताळा, जज.बल
ु ढाणा) येथील सींजय मधक
ु र तायडे या ववदयार्थयायला गत ३
वर्ायपासून लशषयवतृ ती लमळाली नसल्याने तयाने गळफास लावन
आतमहतया केली असन
ू
ू
दामणगाींव पोललसाींनी अदयापही गुन्हा दाखल करुन दोर्ीींवर कारवाई केली नसल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ वा तया सम
ु ारास यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे यनषकर्य काय

आहे त व तयाअनर्
ु ींगाने दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) :(१) व (२) सदर प्रकरणी धामणगाींव बढे येथे अप क्र.
१४६/२०१६ भादवव कलम ३०६, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा नोंद करण्यात आलेला आहे . सदर प्रकरणाच्या

चौकशीत ३ आरोपी यनषपन्न झाले असून सवय आरोपीींनी मा.न्यायालयातन
ू अ्क पूवय जामीन
प्राप्त केला आहे . सदर प्रकरणी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. सध्या
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

खरशेत (ता.त्र्यांबिेश्वर, श्ज.नालशि) येथील रयत लशक्षण सांस्थेच्या
आश्रमशाळे तील अल्पवयीन ववद्याथींनी अत्याचार िेल्याबाबत
(१५)

६७४२३ (११-०१-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अलमन पिे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष िारफे (िळमनरु ी),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पािील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमणला गाववत
(इगतपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खरशेत (ता.त्र्यींबकेश्वर, जज.नालशक) येथील रयत लशक्षण सींस्थेच्या आश्रमशाळे तील १२
वीच्या वगायत लशक्षण घेत असलेल्या अल्पवयीन ववदयाथीनीवर सतत सहा मदहने बलातकार व
लैंधगक अतयाचार केल्याची घ्ना माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान यनदशयनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणात सहभागी असलेले मुख्याध्यापक, एक मदहला कमयचारी,
गावातील अींगणवाडी सेववका व एक डॉक््र याींची चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) व (२) सदर घ्नाबाबत तक्रारी अजय प्राप्त झालेला
होता. सदर तक्रारीबाबत मुलीची व आश्रमशाळे तील कमयचाऱ्याींची सखोल चौकशी केली असता.
चौकशीमध्ये काही एक तर्थय यनषपन्न झालेला नाही कररता कोणाववरुध्दही गन्
ु हा दाखल
करण्यात आलेला नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील धमाणदाय रुग्णालयाांमध्ये गरीब व ननधणन रुग्णावर
मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार िरण्याबाबत

(१६)

६७४३६ (१०-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई व ठाण्यातील धमायदाय रुग्णालयाींच्या ११३ रुग्णालयाींपैकी तपासणी करण्यात

आलेल्या ११ रुग्णालयाींनी गरीब रुग्णाकडून यनयमबाहयररतया पैसे वसल
ू केल्याचे भारताचे

यनयींत्रक व महालेखापाल याींनी कॅगच्या ददनाींक ६ ऑगस््, २०१६ ला ददलेल्या अहवालात नमूद
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धमायदाय रुग्णालयाींच्या नावाखाली शासनाकडून नाममात्र दरात जमीन, जादा
ीं
एफएसआय व कर सवलती लमळववणारी पण
ु े शहरातील रुबी हॉल जक्लयनक, जहॉगीर
हॉस्पी्ल, पुना हॉस्पी्ल, ददनानाथ मींगेशकर हॉस्पी्ल, सहयाद्री हॉस्पी्ल इ. रुग्णालये
गरीब व यनधयन रुग्णाींना कुठल्याही सवलती दे त नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुणे शहरातील उपरोक्त हॉस्पी्लमध्ये गरीब व यनधयन रुग्णावर मोफत व
सवलतीच्या दरात उपचार होण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
भारताचे यनयींत्रक व महालेखापररक्षक याींनी ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी ववधान मींडळास
सादर केलेल्या “सामान्य व सामाजजक क्षेत्र” अहवालात सदर बाब नमद
ू आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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लशरुर (श्ज.पुणे) येथील न्यायालयाची नवीन इमारत बाांधण्याबाबत
(१७)

६७४६० (१०-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लशरुर (जज.पुणे) येथील न्यायालय हे बि्ीशकालीन धोकादायक इमारतीमध्ये भरत असून
सदर इमारत जीणय व मोडकळीस आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लशरुर येथे नवीन इमारत बाींधण्यासाठी न्यायालयाची स्वत:ची १० एकर जागा
उपलब्ध आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लशरुर येथील न्यायालयातील वकीलाींनी लशरुर बार असोलशएशन तफे उच्च

न्यायालय व शासनाकडे नवीन इमारत बाींधण्याची माहे माचय, २०१६ मध्ये मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, लशरुर येथील न्यायालयाची नवीन इमारती बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) :(१) लशरुर, जजल्हा पण
ु े येथील न्यायालयीन इमारत जीणय
झालेली आहे . परीं तु आजलमतीस मोडकळीस आलेली नाही.

(२) लशरुर न्यायालयाकरीता ववस्तीणय जागा मींजुर झालेली आहे .
(३)

लशरुर.

जज.पुणे

येथे

न्यायालयाची

अदयावत

इमारत

उभारण्याकरीता

लशरुर

बार

असोलशएशन याींनी जजल्हा न्यायालय, पण
ु े या कायायलयास प्रस्ताव ददला असन
ू , सदरचा

प्रस्ताव जजल्हा न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकडे पुढील काययवाहीसाठी
पाठववला आहे.

(४) लशरुर, जज.पुणे येथे न्यायालयाींची नवीन इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.उच्च
न्यायालय, मुींबई याींच्यामाफयत अदयाप शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(५) ववलींबाचा प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईत सी.सी.िी.व्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(१८)

६७४८४ (१६-०१-२०१७).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाण), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईत चोऱ्या, दरोडे, वाहतक
ू यनयमाींचे उल्लींघन आदी गन्
ु ्याींना आळा घालण्यासाठी सहा
हजार सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे बसववण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सी.सी.्ी.व्हीसाठी यनयींत्रण कक्ष कोठे उभारण्यात येणार आहे व ही
यींत्रणा प्रतयक्षात कायायजन्वत करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) मुींबई शहरामध्ये एकूण ४७१७ सीसी्ीव्ही कॅमेरे
बसववण्यात आले आहे त.

(२) व (३) सवय सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींचे यनयींत्रण पोलीस आयक्
ु त, मींब
ु ई याींचे कायायलयात स्थापन
केलेल्या यनयींत्रण कक्षातून केले जाते. वाहतक
पोलीस
ु

मुख्यालय वरळी येथे अयतररक्त

यनयींत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे . प्रकल्पाचा पदहला व दस
ु रा ्प्पा कायायन्वीत झाला
असून यतसरा ्प्पा लवकरच कायायजन्वत होणे अपेक्क्षत आहे .
___________

परभणी व हहांगोली श्जल्हयातून दहशवाद ववरोधी पथिाने इलससशी
सांबांधीत व्यक्तीांना अिि िेल्याबाबत

(१९)

६७६८४ (११-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अलमन पिे ल (मुांबादे वी),

प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष िारफे (िळमनुरी),

श्री.िुणाल पािील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपरू ी), श्री.ववलास तरे (बोईसर),
श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी), डॉ.राहूल पािील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

परभणी

व

दहींगोली

जजल्हयात

घातपात

घडववण्यासाठी

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स्फो्काींची

जुळवाजुळव

करणाऱ्या इलससच्या एका एजीं्ला तसेच चार दहशतवादी व्यक्तीींना दहशतवाद ववरोधी
पथकाने माहे जुल-ै ऑगस््, २०१६ दरम्यान अ्क केल्याचे यनदशयनास आले आहे, हे खरे अहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) तसेच राज्यातील दहशतवादी दहींसक कारवाया रोखण्यासाठी कोणती प्रयतबींधातमक
उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
नासेरबबन अबुबकर याफई (चाऊस), रा.परभणी या एजीं्सह एकूण ४ व्यक्तीींना

दहशतवाद ववरोधी पथकाने अ्क केली आहे . तयाींच्याववरुध्द द.वव.प.पो.स््े . काळाचौकी, मींब
ु ई
अप क्र. ०८/२०१६ रोजी भा.दीं .वव. कलम १२० (ब) सह बेकायदे शीर हालचाली प्रयतबींधक कायदा

१९६७ सुधारणा २००८ कलम १३, १६, १८, १८ (ब), २०, ३८, ३९ सह स्फो्क पदाथय कायदा

१९०८ कलम ४, ५, ६ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात एकूण चार
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
आरोपीींववरुध्द को्य केस क्र.१०६३/२०१६ अन्वये
ू

दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर गन्
ु ्याचा पढ
ु ील तपास राषरीय तपास यींत्रणा,
मुींबई याींचक
े डून करण्यात येत आहे .

(३) इसीस या दहशतवादी सींघ्नेस राज्यातील तरुण दाखल होऊ नयेत म्हणून खालील
उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
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अ) दहशतवाद ववरोधी पथकाच्या ववववध पथकाींची शाळा व महाववदयालयाींना भे्ी दे ऊन
ववदयार्थयांना दहशतवाद या ववर्याबाबत जागत
ृ करुन दहशतवादाबाबत पोलीसाींना मदत
करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे .

ब) युवकाींना दहशतवादी सींघ्नेमध्ये सामील होण्यापासन
ू परावतृ त करण्यात आले असून

तयाींचे समुपदे शन करण्यात आले आहे .

क) राज्यातील अल्पसींख्याींक समाजातील धमयगुरु, मौलवी व ववदवान लोकाींशी बैठक

घेऊन इसीस या दहशतवादी सींघ्नेववरोधी अल्पसींख्याींक समाजामध्ये प्रबोधन करण्याची
ववनींती करण्यात आली आहे .

ड) धालमयक अजस्थरता यनमायण करणाऱ्या वेबसाई्, सोशल ने्वकींग साई्वर लक्ष ठे वले
जात असून, अशा वेबसाई् सव्हीस प्रोव्हाईडर कींपनीशी सींपकय साधण्यात येत असून धालमयक
असलोखा यनमायण करणाऱ्या इसमाींववरुध्द कायदे शीर काययवाही करणे तसेच दहशतवादी

सींघ्नाींमध्ये ऑनलाईन भरती करीत असल्याचा सींशय येत असलेल्या साई्वर लक्ष ठे वण्यात
येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िजणत तालुक्यातील (श्ज.रायगड) बाभुळगाव खलसा येथील शेतिऱ्याने आत्महत्या िेल्याबाबत
(२०)

६७७१० (१६-०१-२०१७).

पश्श्चम),

श्री.डी.एस.अहहरे

श्रीमती ननमणला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

(साक्री),

डॉ.सांतोष

(सांगमनेर), श्री.अलमन पिे ल (मब
ांु ादे वी) :
करतील काय :-

िारफे

(िळमनरु ी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कजयत तालुक्यातील (जज.रायगड) बाभळ
ु गाव खलसा येथील एका ४० वर्ीय शेतकऱ्याने
तयाींच्या मल
ु ीची छे ड काढणाऱ्याींच्या त्रासाला कीं्ाळून ववर्प्राशन करून आतमहतया केली
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) :(१) सदर घ्ना ही रायगड जजल््यात घडली नसन
ू

अहमदनगर जजल््यातील कजयत तालुक्यात असलेल्या बाभुळगाव खालसा या गावी घडलेली
आहे .

(२) सदर प्रकरणी कजयत पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र. २२७/२०१६ भादवव कलम ३०६, ५०४, ३४

प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणाच्या चौकशीत ५ आरोपी यनषपन्न झाले

असन
ू तयापैकी एका आरोपीस मा.न्यायालयाने तातपरु ता अ्कपव
ू य जालमन मींजरू केला आहे .
उवयररत ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सध्या ४ ही अ्क आरोपी मा.न्यायालयाच्या
आदे शाने जालमनावर मुक्त आहे त. सदर प्रकरणाचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २८४ (16)

िोल्हापूर रे ल्वे स्थानिाच्या मुख्य प्रवेशव्दारावरील मेिल डडिे क्िर बांद असल्याबाबत
(२१)

६७७८७ (११-०१-२०१७).

डॉ.सुश्जत लमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापरू रे ल्वे स्थानकाींच्या मख्
ु य प्रवेशादवारावरील मे्ल डड्े क््र बींद असल्याने
कोल्हापूर रे ल्वे सुरक्षा कमकुवत असल्याचे यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर रे ल्वे स्थानकाच्या सुरक्षेसींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१७) :(१) कोल्हापूर रे ल्वे स्थानकाच्या मुख्य प्रवेशव्दारावरील
मे्ल डड्े क््र हा दद.२८.१०.२००८ रोजी बसववण्यात आलेला आहे . सदरचा मे्ल डड्े क््र
सध्या चालू जस्थतीत आहे . मे्ल डड्े क््र शेजारी रे ल्वे सुरक्षा बलाचे जवान काययरत आहे त.

(२) भारतीय रे ल्वे सुरक्षेसाठी केंद्र शासनाकडून स्वतींत्र “रे ल्वे सुरक्षा बल” यनमायण केले आहे .
कोल्हापरू येथील रे ल्वे स्थानकावर सरु क्षेसाठी रे ल्वे सरु क्षा बल काययरत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वरळी पोलीस मख्
ु यालयातील हे ड िॉन्स्िे बलचा
मत
ृ दे ह ठाणे खाडीत आढळून आल्याबाबत

(२२)

६७९६१ (११-०१-२०१७).

श्री.अलमन

पिे ल

(मुांबादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पश्श्चम),

(िळमनुरी) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डॉ.सांतोष

िारफे

भालसी (ता.भातकुली, जज.अमरावती) येथील मळ
ु ची रदहवाशी असलेल्या माधुरी सोळीं के,

पोलीस हे ड कॉन्स््े बल, वरळी पोलीस मुख्यालय येथे कतयव्यावर असताना अचानक बेपतता

झाल्या व तयानींतर तयाींच्या बदहणीने पोलीस ठाण्यात ददनाींक २२ ऑगस््, २०१६ रोजी वा
तयासुमारास तक्रार दाखल केली असता पोललस तपासात तयाींचा मत
ृ दे ह ठाणे समुद्राच्या खाडीत
आढळून आल्याचे यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कारवाई व्हावी यासाठी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक २२
ऑगस््, २०१६ रोजी मा.जजल्हा पोलीस अधधक्षक, अमरावती (ग्रामीण) याींना लेखी यनवेदन
ददले आहे

तसेच आददवासी हक्क पररर्द, आददवासी पारधी सींघ्नेतफे या प्रकरणी

सी.आय.डी. चौकशीची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २८४ (17)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) मयत मदहला पोलीस लशपाई माधुरी सोळीं के याींची
बदहण रे शमा सोळीं के याींनी ददनाींक १५.८.२०१६ रोजी मदहला पोलीस लशपाई माधुरी सोळीं के दह

बेपतता झाल्याबाबत तक्रार ददल्यावरुन वरळी पोलीस ठाणे येथे लमलसींग तक्रार क्र. ७५/१६
दाखल केली आहे . मयत मदहला पो.लश. दहचा मत
ृ दे ह ठाणे रे ल्वे पोलीस स््े शन जवळील रे ल्वे
रुळावर लमळून आला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी ठाणे रे ल्वे पोलीस स््े शन येथे चौकशी केली असता लमळतया-जुळतया
वणयनाची एका ३५ वर्ीय बेवारस मदहला ही रे ल्वेच्या धडकेने मतृ यू झाल्याबाबत लमळालेल्या

मादहती वरुन तपासले असता सदरचा मत
ृ दे ह बेपतता माधुरी सोळीं के दहचा असल्याचे यनषपन्न

झाले आहे . सदर घ्नेची नोंद ठाणे रे ल्वे पोलीस स््े शन येथे अपमतृ यू क्रमाींक २१६/१६ अशी
असून सदर मतृ यूचे कारण हे हे ड इन्जुरी तसेच पोललरोमा असे नमूद आहे . सदर अपमतृ यूचा
तपास राज्य गन्
ु हे अन्वेर्ण ववभाग, नवी मींब
ु ई याींच्याकडे वगय करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोपडी (ता.िजणत, श्ज.अहमदनगर) येथील शाळे साठी जाणारा रस्ता
सन
ु सान असल्याने मल
ु ीांसाठी सरु क्षक्षत नसल्याबाबत
(२३)

६७९६५ (१६-०१-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पिे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण),
श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.आलसफ शेख
(मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोपडी (ता.कजयत, जज.अहमदनगर) येथील अल्पवयीन मल
ु ीवर अतयाचार व हतयाकाींडामुळे

गावात दहशतीचे वातावरण असन
ू घ्नेनींतर कोपडी व लशींदे गावातील सुमारे ३०० मल
ु ीींची
शाळा बींद पडली आहे मुलीींना ज्या रस्तयाने शाळे साठी पाच कक.मी वरील कुळधरण येथे जावे
लागते तो रस्ता मल
ु ीींसाठी सुरक्क्षत नाही मात्र पोललस व जजल्हा प्रशासन याकडे गाींभीयायने
पहात नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत अहे,
(३) तसेच, कोपडी येथे घडलेल्या घ्नेतील आरोपीींवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) कोपडी येथे घडलेल्या घ्नेबाबत कजयत पोलीस स््े शन जज.अहमदनगर येथे गरु नीं. I
१६७/२०१६ भादीं वव कलम ३०२, ३७६(अ), ३७६(ड) बालकाींचे लैंधगक अतयाचारापासून सींरक्षण

कायदा कलम ४ व ६ प्रमाणे दद.१४.७.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन््यातील
आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे . आरोपीववरुध्द दद.७.१०.२०१६ रोजी. मा.न्यायालयात

वव.स. २८४ (18)
दोर्ारोपपत्र दाखल केले आहे . सदर ख्ल्यात ववशेर् सरकारी अलभयोक्ता म्हणून श्री.उज्वल

यनकम याींची यनयुक्ती करण्यात आली असन
ू , दद.१८.१०.२०१६ पासन
ू सदर ख्ल्याची सुनावणी
सरु
ु झाली आहे. गन्
ु हा न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
आवळगाव (ता.ब्रम्हपूरी, श्ज.चांद्रपूर) येथील अल्पवयीन मुलीवर बलत्िार
िरुन हत्या िरण्यात आल्याबाबत

(२४)

६८१६४ (१७-०१-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आवळगाव (ता.िम्हपूरी, जज.चींद्रपूर) येथील १७ वर्ायची अल्पवयीन मुलगी शेतावर गेली

असता घरी परत आली नाही म्हणून गावकऱ्याींनी शोधाशोध केली असता यतच्यावर अज्ञात
व्यक्तीींनी

बलातकार

करुन

यतचा

खन
ु

केल्याचे

ददनाींक

२४

ऑक््ोंबर,

२०१६

रोजी

वा तयासुमारास यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभायत चौकशी करुन शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) कफयायदीची भाची मत
ु गी दद.२३.१०.२०१६ रोजी जेवणाचा डब्बा घेऊन एक्ीच शेतावर
ृ क मल
गेली. ती घरी परत आली नसल्याचे तीचा शोध घेतला असा शेतातील गावतात तीचे प्रेत नग्न

अवस्थेत लमळाले. तीचा गळा आवळून व दोन्ही हात बाींधन
ू असलेल्या अवस्थेत प्रेत लमळून
आल्याने यतचेवर कोणीतरी अज्ञात इसमाने लैंधगक अतयाचार करुन खन
ू केला असे ददलेल्या

तोंडी ररपो्य वरुन पोलीस स््े शन िम्हपूरी येथे अज्ञात आरोपीववरुध्द अपराध क्र.४९९/२०१६

कलम ३०२, ३७६(अ) भादीं वव सह कलम ४ पोक्सो अन्वये दद. २४.१०.२०१६ रोजी गुन्हा नोंद
करण्यात आले. तपासामध्ये गोपनीय मादहती काढून आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे .
आरोवपववरुध्द दोर्ारोपपत्र मा.न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ननमगाव िेतिी (ता.इांदापरू , श्ज.पण
ु े) येथे चोरीच्या सांशयातन
ू मायलेिीांना
भर रस्त्यावर वववस्त्र िरुन िडती घेण्यात आल्याबाबत

(२५)

६८३१६ (११-०१-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पिे ल
(मांब
ु ादे वी),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्रीमती

ननमणला

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गाववत

(इगतपरू ी) :
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(१) यनमगाव केतकी (ता.इींदापरू , जज.पुणे) येथे चोरीच्या सींशयातून दललत समाजातील
मायलेकीींना भर रस्तयावर वववस्त्र करुन तयाींची झडती घेण्याचा प्रकार माहे फेिुवारी, २०१६
दरम्यान यनदशयनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
कफयायदी व यतची मल
ु गी ्या ररक्षाने जात असताना आरोपीने ररक्षा आडवली.जातीवाचक

बोलून रस्तयाच्या कडेला असलेल्या दक
ु ानाच्या गाळ्यामध्ये नेवन
ू श्र लावन
ू कफयायदी व
यतच्या मुलीचे कपडे काढून झडती घेतली आहे .

(२) सदर प्रकरणाबात इींदापरू पोलीस स््े शन गरु नीं. ८५/१६ भादवव कलम ३५४, ३४१, ३२३
एस.सी.ॲन्ड एस.्ी.वप्रव्हें शन ऑफ ॲरालस्ी ॲक्् कलम ३(१)(ई)(आर)(यु)(डब्ल्यु) प्रमाणे
दद.२२.२.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात
आले

आहे. गुन््याचा तपास पुणय झाला असून, आरोपीववरुध्द दद. १९.४.२०१६ रोजी

मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र पाठववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

उदगीर (श्ज.लातूर) शहरात जास्त पगाराचे अलमष दाखवून िेलेला बलात्िार
(२६)

६८३३४ (१६-०१-२०१७).

श्री.जयांत पािील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.सरु े श लाड (िजणत), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर),
श्री.मिरां द जाधव-पािील (वाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव),
श्री.पाांडुरां ग

(हदांडोरी) :

बरोरा

(शहापूर),

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.नरहरी

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

झिरवाळ

(१) उदगीर (जज.लातूर) शहरात एका खाजगी रुग्णालयात ्े जक्नलशयन म्हणून काम करणा-या
तरुणीस जास्त पगाराची नोकरी लावन
दे ण्याचे आलमर् दाखवन
दोन जणाींनी बलातकार
ू
ू
केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) सदरची घ्ना दद. २१.८.२०१६ रोजी घडली आहे . सदर प्रकरणी पोलीस स््े शन उदगीर
ग्रामीण येथे गुरनीं. ४५६/१६ कलम ३७६(२)(ई)(डी), ५०४, ५०६, २०१ भादवव सह कलम ६५ (अ)

मादहती तींत्रज्ञान कायदा प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . गुन््यातील दोन्ही
आरोपीींना

अ्क

करण्यात

आली

आहे .

दोन्ही

मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .

आरोपीववरुध्द

दद.१०.११.२०१६

रोजी
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(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबई ववक्रोळी (पूव)ण िागोर नगर येथील म्हाडाने बाांधलेल्या २९६६ सदननिाांबाबत
(२७)

६८९२५ (१६-०१-२०१७).

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाणण मांत्री

(१) मुींबई ववक्रोळी (पूव)य ्ागोर नगर येथील म्हाडाने सन १९६०-६२ साली बाींधलेल्या २९६६

यनवासी सदयनकापैकी १२१ सदयनका तेथे राहत असलेल्या महापाललका कमयचारी, केंद्र शासनाचे
आस्थापनेवरील सी.बी.आय. पोलीस कमयचारी याींच्या नावाींवर सदर सदयनकाींची मालकी जैसे थे
जस्थतीमध्ये करण्याचा १९८७ साली झालेला प्रशासकीय यनणयय आणण म्हाडाच्या ददनाींक २१
ऑक््ोबर, १९९२ रोजी झालेला ठराव क्र. ३०९७ बाब क्रम. ११९/३ नुसार झालेला यनणयय

प्रलींबबत असल्याने सदरचा प्रलींबबत असलेला प्रस्ताव मींजूर करुन पोलीस कमयचारी, महापाललका
कमयचारी रदहवाशाींना याींना न्याय दे ण्याची मागणी स्थायनक लोकप्रयतयनधीनी केली असल्याची
बाब माहे जून, २०१६ मध्ये यनदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत काही धोरणातमक यनणयय घेतला आहे काय ककीं वा घेणार
आहे काय, असल्यास तयाचा तपलशल काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (२०-०३-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे . तथावप, ्ागोर नगर, ववक्रोळी (पव
ू )य
येथील मूलत: भाडे ततवावर असलेले गललच्छ वस्ती यनमल
ुय न योजनेअींतगयतचे २९६६ बैठे गाळे

म्हाडा प्राधधकरणाने दद.२१.१०.१९९२ च्या ११९ व्या बैठकीमध्ये ठराव क्र. ३०७७ अन्वये “जसे
आहे तसे” ततवावर ववक्री योजने अींतगयत अधधकृत तसेच अनधधकृत गाळे धारकाींना दे ण्याचा
यनणयय घेण्यात आला. सदरहू गाळ्याींपैकी काही गाळे महानगरपाललका, शासन व सावयजयनक
सींस्था याींना दे खील ववतरीत करण्यात आले आहे. तथावप या प्रकरणी ववभागाची ना हरकत
प्रमाणपत्र घेण्याची अ् असल्यामळ
ु े ज्या ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र ददले तया ववभागाच्या

कमयचाऱ्याींना ववक्री योजनेअींतगयत सामावून घेण्यात आले. मात्र सहाय्यक पोललस आयुक्त
(मुख्यालय-३)

पोललस

आयुक्त,

बह
ृ न्मुींबई

याींनी

दद.०२.०३.२००२

च्या

पत्राने

पोललस

कमयचाऱ्याींना ववतरीत केलेले ्ागोर नगर येथील १२१ गाळे पोललस कमयचाऱ्याींच्या नावे
करण्यासींबींधी हरकत घेतलेली आहे तयामळ
ु े सदरचे गाळे पोललसाींच्या नावे होऊ शकलेले नाही.

तदनींतर म्हाडाने दद.०७.०१.२०१७ रोजी माहे माचय २०१७ पयंतचे ्ागोर नगर व

कन्नमवार नगर येथील एकूण २६४ गाळ्याींसाठी एकूण रक्कम रु.३,३९,२२,२६८/- च्या
थकबाकीचा भरणा करण्याबाबत कळववले आहे. सदय:जस्थतीत पोललस ववभागाने थकबाकीचा

भरणा केलेला नाही. सदरहू रक्कमेचा भरणा केल्यानींतर पढ
ु ील काययवाही करण्याची तजवीज
ठे वण्यात आली आहे असे म्हाडा कायायलयाने तयाींच्या अहवालात नमूद केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

__________
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लशांधी लशवार (ता.मारे गाव, श्ज.यवतमाळ) येथे महहलेला जबरदस्तीने
दारु पाजुन ८ जणाांनी बलात्िार िेल्याबाबत
(२८)

६९०३९ (११-०१-२०१७).

श्री.सरदार तारालसांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लशींधी लशवार (ता.मारे गाव, जज.यवतमाळ) येथे २९ वर्ीय मदहलेला जबरदस्तीने दारु पाजन
ू
८ जणाींनी अमानुर् बलातकार केल्याची तक्रार ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा तया
सुमारास सदर मदहलेच्या नातेवाईकाींनी मारे गाव पोलीस ठाण्यात केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मदहलेवर दारु पाजून अतयाचार करणा-या सींबींधीत व्यक्तीींववरोधात
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) प्रस्तुत प्रकरणी वपडीत मदहलेने ददलेलया तक्रारीवरुन पोलीस स््े शन मारे गाव येथे गु.र.क्र.

२६७/१६ कलम ३७६(ड), ३४१, ३६३२ भादीं वव सह कलम ३(१) (१२), ३ (२)(५) अनुसूचीत जाती
जमाती अतयाचर प्रयतबींधक कायदयान्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आले आहे . गन्
ु ्यातील ८
आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे . आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल
करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात १२ वषाणपेक्षा अधधि सेवािाळ पूणण िेलेल्या
होमगाडणना पुनननणयुक्ती ववनाअि दे ण्याबाबत

(२९)

६९१५२ (११-०१-२०१७).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष िारफे (िळमनरु ी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मा.महासमादे शक होमगाडयच्या आदे शानुसार १२ वर्ायपेक्षा अधधक सेवाकाळ पूणय
केलेल्या

होमगाडयना

पुनयनययुक्ती

नाकारण्यात

आलेली

असून

तयाींना

ववववध

शारररीक

चाचण्यातन
ू उततीणय झाल्यानींतरच पुनयनययुक्ती दे ण्याबाबत शासनाने शासन यनणयय काढला
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शासन यनणयय अन्यायकारक असून तो रद्द करुन १२ वर्ायपेक्षा अधधक

सेवाकाळ झालेल्या होमगाडयच्या पुनयनययुक्तीसाठी प्रस्ताववत शारररीक चाचण्या कायमच्या रद्द
करुन सवायना ववनाअ् पुनयनययुक्ती दे ण्याबाबत तसेच सवय होमगाडयसना यनयलमत सेवा प्रदान
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २८४ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) व (२) शासन यनणयय गह
ृ ववभाग क्र. एचजीएस-

०३१०/प्र.क्र.४९/ववशा-८, ददनाींक १३-०७-२०१० अन्वये होमगाडयचा सींघ्नेतील एकूण कतयव्य

कालावधी १२ वर्य एवढा ठरववण्यात आला असन
ू ३ व ६ वर्ायनींतर पन
ु नोदणीची तरतद
ू
ठे वण्यात आली आहे . तसेच मुींबई होमगाडय यनयम, १९५३ मधील यनयम क्र.८ मधील

तरतूदीनुसार होमगाडय सदस्याचा पदावधी ३ वर्ायचा असल्याचे नमूद करण्यात आले असन
ू

यनयुक्त केलेली व्यक्ती ही पुननोदणीस पात्र असेल असे नमूद करण्यात आले आहे . तसेच
नेमणूक केलेली व्यक्ती ही वैदयकीय व शारीररकदृषया पात्र असणे आवश्यक आहे . यासींदभायत
महासमादे शकाींचे काययलय याींचे पत्र क्र. मस/कायाय-३/२०१६/९४२, दद. १८.३.२०१६ अन्वये
पुननोदणी

दरम्यान

शारररीक

पात्रता

आजमावण्यासाठीचे

यनगयलमत

केलेले

पररपत्रक

महासमादे शकाींचे कायायलय याींनी दद. ८.६.२०१६ च्या पत्रान्वये रद्द करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ठाणे श्जल््यातील हििवाळा जवळ िल्याणी येथे स्वस्तात घरे बाांधन
ू
दे ण्याचे आलमष दाखवून ग्राहिाांची फसवणूि िेल्याबाबत

(३०)

६९२६० (११-०१-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) द््वाळा (जज.ठाणे) जवळ कल्याणी येथे स्वस्तात घरे बाींधन
ू दे ण्याचे आलमर् दाखवून
इिादहम बच्चलू मय्या मज्
ु जवर ऊफय मामू याींने ग्राहकाींकडे लाखो रुपये घेऊन तयाची फसवणक
ू
करुन पळून गेल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभायत चौकशी करण्यात आली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तदनुसार सींबींधधताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रस्तुत प्रकरण चौकशी मकरण्यात आली असून आरोपीने कफयायदी व इतर ७ जणाींना मौजे
बनेली ता.कल्याण येथील जमीन सव्हे नीं. ९७/३ मध्ये रुम बनवन
दे ता असे साींगन
ू
ू
तयाींच्याकडून एकूण १०,०६,०००/- रुपये घेऊन तयाींना रुम अथवा पैसे परत न करता तयाींची

फसवणूक करुन सदर पैशचा अपहार केल्याबाबत आरोपीता ववरुध्द कल्याण तालुका पोलीस
ठाणे येथे गु.र.क्र. २७५/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२० व ४०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
आलेला आहे .

सदर गन्
ु ्यातील आरोपीने मा.जजल्हा सत्र न्यायालय, कल्याण येथे अ्कपव
ू य जामीन

करीता अजय सादर केलेला असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २८४ (23)
धारावी (मुांबई) पररसरातील िाळा किल्ला येथील म्हाडाच्या सांक्रमण
लशबीरातील घरे वविण्यात आल्याबाबत

(३१) ६९२८३ (११-०१-२०१७).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) धारावी (मुींबई) पररसरातील काळा ककल्ला येथील म्हाडाच्या सींक्रमण लशबीरातील घरे

ववकण्यात आल्याप्रकरणी धारावी पोलीसाींनी तीन आरोपीींना अ्क केली असल्याचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा तया दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी पण
ू य केली आहे काय, तयानस
ु ार कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी धारावी पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. १६५/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६७,

४६८, ४८१, ५०४, ३४१, ३४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . या गुन््यात ३ आरोपीींना
अ्क करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िल्याण पूवण पररसरात चेन स्नेधचांगच्या घिना वारां वार होत असल्याबाबत
(३२)

६९६३२ (११-०१-२०१७).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ण :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण पूवय पररसरामध्ये चेन स्नेधचींगचे प्रकार वारीं वार होत असल्यामुळे पररसरातील
मदहला, वध्
ृ द नागरीक धास्तावले असल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकाराींना आळा बसववण्यास पोललस प्रशासन यनषप्रभ ठरले असल्याने
पररसरातील नागरीकाींमध्ये तीव्र सींतापाची भावना यनमायण झाल्याचे ददनाींक १४ ऑक््ोबर,
२०१६ रोजी वा तयासुमारास यनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडुन कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यींत १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी कफयायदी दे वकी रमाकान्त गरीबे
्या सावयजयनक रोड वरुन पायी जात असताना कफयायदीच्या गळ्यातील रु.३० हजार ककमतीचे
१५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मींगळसुत्र जबरीने खेचन
ू चोरुन नेत असताींना तया झ्ाप्ीत

कफयायदीच्या उजव्या हाताच्या कोपरास मार लागला. प्रस्तुत प्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस स््े शन

वव.स. २८४ (24)
येथे गु.र.क्र.३६६/१६ भा.दीं .वव. ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर
गुन््यातील अनोळखी आरोपीचा सवयतोपरी शोध घेण्यात येत असन
ू आरोपी अदयाप यनषपन्न
झालेला नाही.

ठाणे पोलीस आयुक्त पररसरातील पररमींडळ-३ कल्याण पूवय पररसरात सन २०१६ मध्ये

एकूण १५ चैन स्नॅधचींगचे गुन्हे दाखल असून तयापैकी ७ गुन्हे उघडकीस आले आहे त.

(३) सदर घ्नेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पररसरात बी् माशयल तसेच इतर
पोलीस कमयचारी याींची गस्त वाढववण्यात आली आहे. मदहलाींच्या सुरक्षेबाबत चैन स्नेचीींगच्या
घ्ना घडण्याची शक्यता असलेल्या दठकाणावर कफक्स पॉईं् नेमण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बाम्हणी (उमरे ड, श्ज.नागपूर) येथे वडडलाांनी स्वतःच्या मल
ु ीचा
(३३)

नरबळी दे ण्याचा घडलेला प्रिार

६९७७८ (१७-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) बाम्हणी (उमरे ड, जज.नागपूर) येथे स्वतःच्या मुलीचा नरबळी दे ण्याचा प्रकार मुलीच्या

आईने अींयनसच्या काययकतयांच्या मदतीने ददनाक २१ सप््ें बर, २०१६ रोजीच्या सुमारास
यनदशयनास आणला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मुलीच्या आईने दोनदा स्थायनक पोललस स्थानकाींत तक्रार दाखल
करुनही कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबधधत दोर्ी वडडल व माींबत्रकाींवर पोललसाींनी कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हा प्रकार नरबळीचा नसुन नवऱ्याचे परस्त्री सोबत अनैयतक सींबींध असल्यामळ
ु े तया स्त्रीला
घरातन
ू बाहे र काढण्यासाठी नरबळीबाबतची लेखी तक्रार ददली होती. परीं तू नरबळीचा कोणताही
प्रकार घडला नाही. तयावरुन तया अजायवर कोणतीही काययवाही केली नाही.

(३) अजयदाराचे पतीचे दस
ु ऱ्या परस्त्रीशी अनैतीक सींबींध असल्याची शींका असल्याचे अजयदाराने
साींधगतले नरबळी चा प्रकार नसल्याबाबत बयाण व लेखी अजय ददले. नमूद घ्ना तशा
प्रकारची घडली नसल्याने काययवाही करण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वसई-ववरार पररसरात महहलाांच्या सुरक्षेसाठी महहला पोललसाांचे
(३४)

दालमनी पथि स्थापन िरण्याबाबत

६९८८३ (११-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. २८४ (25)
(१) वसई-ववरार पररसरातील मदहलाींच्या सुरक्षेकररता मदहला पोललसाींचे “दालमनी पथक” स्थापन
करण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पथक केव्हापासन
ू अजस्तततवात येणार आहे व तया पथकाला कोणतया
स्वरुपाचे ववशेर् प्रलशक्षण दे ण्यात येणार आहे तसेच सदर पथक तवररत कायायजन्वत करण्याच्या
दृष्ीने शासनामाफयत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) वसई ववरार पररसरातील मदहलाींच्या सुरक्षेकररता मदहला पोलीसाींचे दालमनी पथक

दद.२२.७.२०१६ पासून स्थापन करण्यात आलेले आहे. सदर पथकात नेमण्यात आलेल्या पोलीस
कमयचारी याींना शारररीक तींदरु
ु स्तीचे प्रलशक्षण तसेच मो्ार सायकल चालववण्याचे व शस्त्र
हाताळण्याचे, चालववण्याचे प्रलशक्षण दे ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वश्जराबाद (श्ज.नाांदेड) येथील पोललसाांनी रिमध्ये माांस व हाडे ववना परवानगी
चोरट्या मागाणने वाहति
ू िरणाऱ्याांना पिडल्याबाबत
(३५)

७०२४९

(वरोरा) :

(१७-०१-२०१७).

श्री.हे मत
ां

पािील

(नाांदेड

दक्षक्षण),

श्री.सुरेश

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

धानोरिर

(१) राज्यात गोवींश हतयाबींदी कायदा लागू असताींनाही वजजराबाद (जज.नाींदेड) येथील पोललसाींनी
रकमध्ये माींस व हाडे ववना परवानगी चोर्या मागायने वाहतूक करणाऱ्याींना नुकतेच माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान पकडले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) :(१) व (२) ददनाींक १७.०४.२०१६ रोजी पोलीस स््े शन,
वजजराबाद,

जज.नाींदेड

हद्दीत

मक
ु ेश

कुमार

रामपती

व

रववींद्रलसींह

तहे ललसींह

रा.लमलक,

ता.जज.धौलपूर (राजस्थान) हे चालक असलेल्या रक क्रमाींक आरजे- ११ जीए-८५६२ या

रकमध्ये जनावराींची हाडे व इतर सुकलेले अवयव घेऊन जात असताींना आढळून आल्याने
तयाींना अ्क करण्यात आली. सदर प्रकरणी तयाींच्याववरुध्द ग.ु र.नीं. ३१/२०१६ कलम ४२९, ३४

भा.दीं .वव. सह कलम ५ (अ), १, २ (क), ५ (ड) महाराषर प्राणी सींरक्षण अधधयनयमान्वये गुन्हा
दाखल करण्यात आला असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २८४ (26)

पांढरपूर (श्ज.सोलापूर) येथे श्री.ववठ्ठल रुश्क्मणी मांहदर सलमतीच्या
िमणचाऱ्याांनी आांदोलन िेल्याबाबत

(३६)

७०४४१ (१०-०१-२०१७).

श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे आर्ाढी एकादशी दरम्यान ददनाींक २९ जन
ू , २०१६ रोजी
श्री.ववठ्ठल रुजक्मणी मींददर सलमतीच्या कमयचाऱ्याींनी आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आींदोलनकतयाय

कमयचाऱ्याींच्या

मागण्या

कोणतया

आहे त

मागण्यापैकी कोणतया मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहे त व उवयररत

तसेच

उक्त

मागण्याींबाबत

सदयजस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) आींदोलनकतयाय कमयचाऱ्याींच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहे त :१. शासनाच्या स्थायी कमयचाऱ्याींप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करणे.

२. अपर कामगार आयुक्त, पुणे याींचे पत्र क्र.१५९५ दद. २०.४.२०१५ ची अींमलबजावणी करणे.

३. मींददर सलमतीच्या दद.२९.०४.२०१५ च्या बैठकीतील ठराव क्र.५ (१) व (२) ची पूतत
य ा करणे.
उपरोक्त मागण्याींच्या अनुर्ींगाने मींददर सलमतीच्या कमयचाऱ्याींचा आकृतीबींध मींजूर करण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांडनगड (श्ज. रत्नाधगरी) येथील दय्ु यम ननबांधिास लाच श्स्विारताना िालेली अिि
(३७)

७०४५२ (११-०१-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींडणगड (जज.रतनाधगरी) येथील दय्ु यम यनबींधक चींद्रकात तक
ु ाराम आींबेकर व जमीन

दलाल यनतीन मोरे याींना ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा तया सुमारास लाचलुचपत

प्रयतबींधक खातयाच्या अधधकाऱ्याने जमीन खरे दी खताच्या दस्ताींची नोंदणी करण्यासाठी २०
हजार रुपयाींची लाच जस्वकारताना अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) या प्रकरणी आरोपी लोकसेवक चींद्रकाींत तक
ु ाराम आींबेकर, दय्ु यम यनबींधक,
मींडणगड

जज.रतनाधगरी

(वगय-३)

याींचेववरुध्द

मींडणगड

पोलीस

स््े शन

येथे

लाचलच
ु पत

वव.स. २८४ (27)
प्रयतबींधक अधधयनयम, १९८८ च्या कलम ७, ८, १३ (१) (ड) सह १३(२), प्रमाणे दद.२०/१०/२०१६
रोजी गु.र.क्र.५२/२०१६ दाखल करण्यात आला असून सदर गुन््याचा तपास चालू आहे. तसेच
आरोपी लोकसेवक श्री.आींबेकर याींना अ्केच्या ददनाींकापासन
ू यनलींबबत करण्यात आले आहे.
___________

नाांदेड श्जल्हयातील महहला व अल्पवयीन मल
ु ीवर अत्याचाराच्या
घिनेच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याबाबत

(३८)

७०६२५ (१७-०१-२०१७).

श्री.हे मांत पािील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नाींदेड जजल्हयातील मदहला व अल्पवयीन मल
ु ीवर अतयाचाराच्या घ्नेच्या प्रमाणात वाढ
झाली असून सन २०१३ ते २०१५ या तीन वर्ायत १२६ अल्पवयीन मुलीवर व १ हजार ११
मदहलाींवर अतयाचाराींच्या घ्नाींची नोंद करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हयातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण रोखण्याकररता पोललस प्रशासन अपयशी
ठरत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हयातील गन्
ु हेगारीचे प्रमाण रोखण्याकररता शासनाने कोणतया उपाययोजना
केल्या वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) नाींदेड जजल््यात मदहला व अल्पवयीन मल
ु ीवर सन

२०१३ मध्ये १९९ गुन्हे, सन २०१४ मध्ये १९० गुन्हे व सन २०१५ मध्ये २३५ गुन्हे बलातकार
व ववनयभींग या सदराखली दाखल झालेली असन
ू , फक्त अल्पवयीन मल
ु ीवरील बलातकार व
ववनयभींगाचे सन २०१३ ते २०१५ या तीन वर्ायत १७० गुन्हे दाखल आहे त.
(२) हे खरे नाही.

जजल््यातील मदहला व अल्पवयीन मुलीवरील अतयाचाराची गुन््याचा तपास प्राधान्याने पूणय
करण्यात आले आहे .

(३) नाींदेड शहरात दोन दालमनी पथक स्थापन करुन पथकामाफयत शाळा, कॉलेज, खाजगी
द्वशन, बाजाराचे दठकाण येथे भे् दे वून मदहला व मुलीींचे छे डछाड होणार नाही या दृष्ीने
काययवाही करण्यात येत आहे . मदहला गस्ती पथकामाफयत सन २०१६ मध्ये कलम ११०/११७

महाराषर पोलीस अधधयनयम प्रमाणे १४३२ ख्ले व मो्ार वाहन अधधयनयमाप्रमाणे २८४६
ख्ले दाखल करण्यात आले आहे , मदहला सहाय्य कक्ष, मदहला दक्षता सलमती ची स्थापना
करण्यात आली आहे . मदहला सहाय्य कक्ष व मदहला दक्षता सलमतीकडून मुलीींच्या यनवासी

आश्रम शाळे स भे्ी दे ऊन मुलीव मदहलाींवरील अतयाचार सींबध
ीं ाने हे ल्पलाईन व पोलीस
स््े शनचे

दरु ध्वनी

क्रमाींक

इतयादी

बाबतची

मादहती

दे ण्यात

आली

आहे.

मल
ु ी

मदहलाींववरुध्दचे गुन्हे गारी रोखण्याकररता साततयाने प्रभावीपणे प्रयतन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

व

वव.स. २८४ (28)
ठाण्यातील दोन इसमाांनी बेरोजगार तरुणाांना आखाती दे शाांत नोिरीसाठी
पाठवण्याचे आलमष दाखवत फसवणूि िेल्याबाबत
(३९)

७०७०६ (१६-०१-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाण्यातील दोन इसमाींनी उततर प्रदे शातील बेरोजगार तरुणाींना आखाती दे शाींत नोकरीसाठी
पाठवण्याचे आलमर् दाखवत तयाींची कोट्यावधी रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१६ मध्ये यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दोघा आरोपीींना ठाणे गुन्हे शाखेने अ्क केली असून तयाींच्याकडून सुमारे
१४२ पासपो्य आणण शेकडो बनाव् जव्हसा जप्त करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधीत गन्
ु हे गाराींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत

आहे तसेच तरुणाींचे पैसे परत लमळवून दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
परीं तु आतापयंतचे तपासात एकूण ८ लाख ७० हजार रुपये रकमेचा अपहार केल्याचे

यनदशयनास आले आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
नमद
ू गन्
ु ्यात २ आरोपीींना अ्क केली असन
ू तयाींच्या ताब्यातून एकूण १७८ पासपो्य ,

एकूण ५३ बनाव् जव्हसा, एकूण १३ जे् एअरवेज ववमानाची बनाव् द्कक्े असा मुद्देमाल
जप्त करण्यात आला आहे .

(३) सदर प्रकरणी राबोडी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. २५४/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४६७, ४६८,
४७१, ४२०, ४०९, ३४ अन्वये २ आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सध्या
दोनही आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सावली (श्ज.चांद्रपरू ) येथे हदवाणी व फौजदारी न्यायालय इमारतीचे
बाांधिाम िरण्याच्या प्रस्तावास मांजूरी लमळण्याबाबत

(४०)

७१०४१ (१०-०१-२०१७).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावली (जज.चींद्रपूर) येथे ददवाणी व फौजदारी न्यायालय इमारतीचे बाींधकाम करण्याकरीता

अधधक्षक अलभयींता, सावयजयनक बाींधकाम ववभाग, चींद्रपरू याींनी अींदाजपत्रकासह प्रस्ताव तयार
करुन प्रधान सधचव, ववधी व न्याय ववभाग याींचेकडे अींयतम मींजूरीकरीता पाठववलेला आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. २८४ (29)
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावरील सींपुणय त्रु्ी दरु केल्यानींतरही सदर प्रस्तावास प्रशासकीय
मान्यता लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मींजरू ी लमळण्याकरीता कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) नाही. तथावप, सावली जज.चींद्रपरू येथे न्यायालयीन इमारत बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव
शासनास प्राप्त झाला असून सदर प्रस्तावास ववदहत काययपध्दतीचा अवलींब करुन प्रशासकीय
मान्यता दे ण्याची काययवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लभवांडी (श्ज.ठाणे) येथील रामेश्वर मांहदराचे प्रवेशद्वार अांगावर
िोसळून चार वषाणच्या मुलीचा िालेला मत्ृ यू
(४१)

७१४६४ (११-०१-२०१७).

(िल्याण पव
ू )ण :

श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

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

(१) लभवींडी (जज.ठाणे) येथील रामेश्वर मींददराचे प्रवेशदवार अींगावर कोसळून चार वर्ायची मुलगी
मत
ु ारास घडली, हे ही खरे आहे
ृ झाल्याची घ्ना ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासम
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफयत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनुसार मत
मुलीींच्या कु्ुींबबयाींना आधथयक मदत दे णेबाबत शासनाने कोणती
ृ
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) लभवींडी शहर पोलीस ठाणे अींतगयत सदर घ्ना घडलेली असून मयत मुलगी ही मींददराच्या

गे् समोर खेळत असताींना मींददराचे लोखींडी गे् यतच्या अींगावर पडून यतच्या डोक्यास गींभीर
दख
ु ापत झाल्यामुळे यतचा मतृ यू झाला. याबाबत लभवींडी शहर पोलीस स््े शन येथे अकस्मात
मतृ यु नोंद क्र. १०५/१६ सीआरपीसी कलम १७४ प्रमाणे प्रकरणाची दाखल करण्यात आली आहे .

प्रस्तुत प्रकरणाींचा तपास सुरु असून घ्नेबाबत मल
ु ीचे कु्ुींबबयाींनी कोणतयाही प्रकारची

तक्रार केलेली नाही. तथावप, मींददर सलमतीकडून दोन लाख रुपये मदत जादहर करण्यात आली
आहे . तयापैकी एक लाख रुपये दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २८४ (30)
िल्याण येथील तरूणीच्या हत्यािाांडातील आरोपी लभवांडी
बाल सध
ु ार गह
ृ ामधून पळून गेल्याबाबत
(४२)

७१४७३ (११-०१-२०१७).

श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पव
ू )ण , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आलशष
शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) लभवींडी बाल सुधार गह
ृ ामधून कल्याण येथील तरूणीच्या हतयाकाींडातील क्रुर आरोपी लसमें्

पत्रा फोडून इतर दोन आरोपीींसह ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा तया दरम्यान पळून
गेल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गींभीर प्रकरणी शासनस्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
ठाणे पोलीस आयक्
ु तालयाच्या पररमींडळ-२ लभवींडी अींतगयत शाींतीनगर पोलीस ठाणे

हददीत लभवींडी बालसुधारगह
ृ आहे . ददनाींक ३.१०.२०१६ रोजी रात्रीच्या सुमारास लभवींडी बाल
सुधारगह
ृ ाचे

छताचे

लसमें्चा

पत्रा

फोडून

उड्या

मारुन

सध
ु ारगह
ृ ात

दाखल

असलेला

हतयाकाींडातील बालअपचारी प्रववण वाघे व इतर गुन््याींतील ईस्माईल रईस शेख, सुरज ऊफय
कल्लू मोहन लसींग असे बालअपचारी पळून गेले होते.

(२) ददनाींक ४.१०.२०१६ रोजी लभवींडी बालसुधारगह
ृ ाचे काळजीवहक याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन
शाींतीनगर पोलीस ठाणे येथे मानव लमसीींग रजज.क्र.०५/२०१६ अन्वये दाखल करण्यात आली
आहे .
सदर बाल अपचारी याींचा ततकाळ स्थायनक व सींबींधधत पोलीस ठाणे याींनी सवोतोपरी

शोध घेऊन पळून गेलेले बालअपचारी लमळून आलेले आहे त. सदर यतन्ही बालअपचारी याींना
पुन्हा बालसुधारगह
ृ लभवींडी येथे दाखल करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाण्यात तरूणाने साडेचार वषाणच्या मुलीवर अत्याचार िेल्याबाबत
(४३)

७१४८० (११-०१-२०१७).

(िल्याण पूव)ण :

श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे २४ वर्ीय तरूणाने साडेचार वर्ायच्या मल
ु ीवर अतयाचार केला असुन सदर व्यक्ती

राजकीय पक्षाचा स्थायनक पदाधधकारी असून उक्त घ्नेनींतर प्रक्षुब्ध जमावाने सदर व्यक्तीस

मारहाण करून सींतप्तपणे यनर्ेध केल्याचे ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा तया दरम्यान
यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २८४ (31)

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच वारीं वार होणाऱ्या अतयाचाराींच्या घ्नाींना आळा घालण्याबाबत शासनाकडून कोणतया
उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
सदर प्रकरणी गन्
ु हा दाखल करण्यात आले आहे . गन्
ु ्यातील आरोपी कोणतयाही राजकीय

पक्षाचा स्थायनक पदाधधकारी नसन
ू तयास कोणतयाही प्रक्षुब्ध जमावाने मारहाण केली नाही

(२) श्रीनगर पोलीस ठाण्यात ग.ु र.नीं. I २१०/१६ भा.द.वव. कल ३७६, ३७६(२) (आय) (जे) सह
लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अधधनीयम २०१२ चे कलम ३, ४, ५ (एम) व ६, ७, ८
प्रमाणे

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . गन्
ु ्यातील आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे.

आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे . प्रकरण न्यायप्रववष्
आहे .

(३) ठाणे पोलीस आयक्
ु त पररसरातील श्रीनगर पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये सोसाय्ीत शाींतात

कमी्ी तसेच ववववध मदहला सींघ्ना, एन.जी.ओ. पोलीस लमत्र याींचे सहकायायने जनजागत
ृ ी

मोहीम राबववण्यात येतात. मदहलाींना तातकाळ मदत लमळण्यासाठी हे ल्पलाईन नींबर १०३ सरु
ु
करण्यात आलेली आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपूर लमहान प्रिल्पाांतगणत ववमान ननमाणण उद्योगाांमध्ये
एअरोस्पेस इांडस्री हब होणार असल्याबाबत

(४४)

७१५९०

(१०-०१-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूण

रे ड्डी

(रामिे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर लमहान प्रकल्पाींतगयत ववमान यनमायण उदयोगाींमध्ये एअरोस्पेस इींडस्री हब होणार

असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ च्या चौर्थया आठवडयात वा तयासम
ु ारास यनदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमहान मधील ्ा्ा उदयोग समुहाच्या ताल मॅन्युफॅक्चररींग सोल्युशनतफे
ड्रीमलायनर ७८७-८ आणण १० बोईंग ववमानाींसाठी यनमायण केलेल्या पाच हजाराच्या फ्लोअर

बीमच्या पुरवठया सींदभायत कन्साईनमेंन््चा शुभारीं भ झाल्याने हजारो बेरोजगार युवकाींना
रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त एअरोस्पेस इींडस्री हब पण
ू य क्षमतेने सरु
ु करण्याबाबत कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे तसेच तयानुर्ींगाने शासनाचे सवयसाधारण धोरण काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २८४ (32)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) एरोस्पेस इींडस्री हब कररता महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीने मे.ताल सह मे.इन्डमार
एम.आर.ओ. आणण मे.ररलायन्स एरोस्रक्चर लल. याीं कींपन्याींना अनुक्रमे २९.३० व १०४ एकर
जमीन लीजवर ददलेली असून मे.एअरवक्सय आणण मे.सॅफरॉन सारख्या एरोस्पेस इींडस्रीतील
कींपन्याींनाही जमीन लीजवर दे ण्याबाबतची बाब ववचाराधीन आहे. एअर इींडडयाच्या एम.आर.ओ.

मध्ये एअर इींडडया व एअरबस कींपनीची ववमाने यनयलमतपणे दरु
ु स्ती साठी येत असल्यामळ
ु े
एरोस्पेस इींडस्री हब पूणय खेमतेने सुरु होईल. महाराषर ववमानतळ ववकास कपनीच्या लॅ न्ड

डडसपोजेबल पॉलीसी, २०१६ लमहान मधील एव्हीएशन सेक््र मध्ये गुींतवणूक करण्यास इच्छूक
असलेल्या उदयोजकास जमीनीच्या ककीं मतीमध्ये ३३% सू् दे णे व मूल्यवधधयत कर (VAT)
माफ करणे या बाबी ववचारधीन आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबई उपनगरातील दे वीपाडा हायवे लगत असणाऱ्या गदण ल्
ु ले, चसी व चोराांपासून
सामान्य नागररिाांचे सांरक्षण िरण्याबाबत

(४५)

७१६२७ (११-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील दे वीपाडा हायवे लगत असणाऱ्या गदय ल्
ु ले, चसी व चोराींपासून
दे वीपाड्यातील

सामान्य

नागररकाींना

होणाऱ्या

त्रासातून

सु्का

लमळण्यासाठी

स्थायनक

लोकप्रयतयनधीनी ददनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोजीच्या सम
ु ारास वररषठ पोललस यनररक्षक,
कस्तुरबा पोललस ठाणे, बोररवली याींच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीनुसार पोललस प्रशासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय. हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी कस्तुबा मागय पोलीस ठाणे अींतगयत ए्ीसी पथकामाफयत सन २०१६ ते २०१७
आज पावेतो दे वीपाडा पररसरातील गदय ल्
ु ले व नशा करताींना आढळून आलेल्या इसमाींववरुध्द
एनडीपीएस कलमान्वये एकूण १७ इसमाींवर कारवाई करण्यात आली आहे.

सन २०१६ मध्ये पोलीस ठाणे हद्दीत गदय ल्
ु ले व नशा करताींना आढळून आलेल्या

इसमाववररुध्द एनडीपीएस कलमान्वये एकूण २३० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे त. सदर

आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून मा.न्यायलयाने
आरोपीींना सजा सन
ु ावली आहे .

वव.स. २८४ (33)
नमूद पररसरात गदय ल्
ु ले नशेबाज याींचेपासन
ू स्थायनक रदहवाशाींना त्रास होता कामा नये

याकरीता अडगळीच्या दठकाणी/मोकळ्या जागा, मैदान, उदयान पररसर येथे अहोरात्र पहारे

ठे ऊन व गस्ती वाहनाींच्या फेऱ्याींचे यनयमन करण्यात आलेले आहे . सदर कारवाई व
उपाययोजना सतत चालु ठे वण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नालशि ववभागाच्या माहहती आयोगाच्या ९ हजाराांपेक्षा जास्त
(४६)

याधचिा सन
ु ावणीच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत

७१९७६ (१०-०१-२०१७).

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक ववभागाच्या मादहती आयोगात माहे डडसेंबर, २०१४ पासून आतापयंत ९ हजाराींपेक्षा
जास्त याधचका सन
ु ावणीच्या प्रयतक्षेत प्रलींबबत आहे त तसेच नव्याने दाखल होणाऱ्या अवपलाींची
सींख्या दे खील वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य मादहती आयोगाच्या नालशक ववभागाला पूणय वेळ आयुक्ताींची नेमणक
ू
नसल्यामळ
ु े याधचका प्रलींबबत राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने पण
ू य वेळ आयक्
ु ताींची नेमणक
ू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०२-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) शासनाच्या दद.६.१.२०१७ च्या अधधसूचनेदवारे सवयश्री. के.एल.बबषणोई, सींभाजी
सरकींु डे व ददलीप धारुरकर या तीन राज्य मादहती आयुक्ताींच्या यनयुक्तया करण्यात आल्या
आहे त. तयापैकी सवयश्री. के.एल.बबषणोई, याींची यनयुक्ती नालशक येथे राज्या मादहती आयुक्त
पदावर करण्यात आली असन
ू तयाींनी सदर पदाचा काययभार स्वीकारलेला आहे .
___________

लभवांडी (श्ज.ठाणे) येथील िु.शम्मा अयुब मुल्ला या मुलीचे अपहरण िाल्याबाबत
(४७)

७२१७८ (११-०१-२०१७).

श्री.महे श चौघुले (लभवांडी पश्श्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लभवींडी (जज.ठाणे) येथील कोंबडपाडा येथे राहणारी १४ वर्ीय कु.शम्मा अयब
ु मल्
ु ला या
मुलीचे अपहरण झाल्याप्रकरणी माहे जुल,ै २०१६ मध्ये यनजामपुर पोललस ठाण्यात तक्रार
दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनस
ु ार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २८४ (34)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी यनजामपूर पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १०७/१६ भा.दीं .वव. कलम ३६३ अन्वये

गन्
ु हा दाखल केलेला होता. याबाबत चौकशी केली असता कु.शम्मा अयब
ु मल्
ु ला दहने, “मी

स्वत:हून मुींबईला कफरण्यासाठी गेले होते, मला कोणीही पळवून नेलेले नव्हते व मी स्वत:हून
घरी आलेली आहे .” असे सववस्तर प्रश्नोततरे स्वरुपात यतच्या आईच्या समक्ष जबाब
नोंदववण्यात आलेला आहे.
एकदरीत झालेल्या तपासा वरुन कफयायदी याींनी गैरसमजुतीने कफयायद ददली असल्याचे

तपासात यनषपन्न झाल्याने गन्
ु ्याची क वगय समरी मींजरू होण्यासाठी पाठववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
"श्रीमद् भगवतगीता" व "श्रीमद् लीळाचररत्र" या धमणग्रांथातील
"लसांद्धात सूत्र"े महहला वस्त्रावर छापण्यात आल्याबाबत
(४८) ७२६८३ (१६-०१-२०१७).

श्री.ववनायिराव जाधव-पािील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफण

बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दहींद ू धमायचा पववत्र धमयग्रींथ "श्रीमद भगवतगीता" व महानभ
ु ाव सींप्रदायाचा तथा मराठी

भार्ेचा आदय ग्रींथ "श्रीमद लीळाचररत्र" या धमयग्रींथातील "लसींद्धात सूत्र"े मदहला वस्त्रावर छापून
(वप्रीं्) ववक्री करणा-या बबग बाजार (नागपरू , नालशक) येथील वस्त्रववक्रेता, उतपादक व
डडझाईनर या सवय सींबींधधतावर कायदे शीर कारवाई करून गुन्हे गाराींना लशक्षा होणेबाबत माहे

जुल,ै २०१६ वा तया दरम्यान महानुभाव पींथीयाींच्या वतीने शासनाकडे लेखी यनवेदन दे वून
मागणी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) याबाबत याींनी ददनाींक ११.०७.२०१६ रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रार अजायवरुन पोलीस स््े शन
सीताबडी, नागपरू शहर येथे अपराध क्रमाींक ३१८/२०१६ कलम २९५ (अ),५०२ भा.दीं .वव. अन्वये
सींबींधधताींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून गुन््याचा तपास चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील रुग्णाांना आधथणि मदत िरणाऱ्या श्री. साईबाबा ववश्वस्त
सांस्थान तथा तत्सम ववश्वस्त सांस्थानाबाबत
(४९)

७३१३८ (१०-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

वव.स. २८४ (35)
(१) श्री. साईबाबा ववश्वस्त सींस्थान तथा ततसम सींस्थान व यासारखे सींस्थान जे रुग्णाींना
आधथयक मदत कररत असून तयावर असलेल्या जाचक अ्ी रद्द करणेबाबत मा. मख्
ु यमींत्री याींना
माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा तयासम
ु ारास ददले आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जाचक अ्ी रद्द करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) :(१) श्री साईबाबबा सींस्थान ववश्वस्तव्यवस्था, लशडी येथील
वैदयकीय आधथयक अनुदान यनयमाींमध्ये बदल करण्याबाबत पूनजय जवन सामाजजक सींस्था, ठाणे
या सींस्थेकडून मा.मुख्यमींत्री याींना माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये यनवेदन दे ण्यात आले आहे .
(२) याबबात तपासून काययवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील धमाणदाय रुग्णालयात गरीब रुग्णाांसाठी राखीव असलेल्या
१०% योजनेची उत्पन्नाची मयाणदा वाढववणेबाबत
(५०)

७३१४० (१०-०१-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

राज्यातील धमायदाय रुग्णालयात गरीब रुग्णाींसाठी राखीव असलेल्या

१०% खा्ा

योजनेबाबत असलेली कमी उतपन्नाची मयायदा ५० हजार रुपये वरून १ लक्ष रुपये करणेबाबत
लोकप्रयतयनधी तथा पुणे अींमलबजावणी कलम्ीचे सदस्य याींनी पत्रव्यवहार केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

