अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

भूसावळ (जि.िळगाव) येथे वरणगाांव पोलीस प्रशशक्षण िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
(१)

१७०२ (१५-०१-२०१५).

श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भूसावळ (जि.िळगाव) येथील वरणगाींव येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला राज्य िासनाने
मींिरू ी दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र सरु
ु करण्याबाबत कोणतीही काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) महाराषर पोलीस िलात ननमायण करावायाच्या एकत्रित पिाींच्या िस
ु ऱ्या ्प्पप्पयाच्या

पिामध्ये िळगाींव जिल््यातील भुसावळ येथील वरणगाींव येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र,
वरणगाींवासाठी आवश्यक अधिकारी / कमयचाऱ्याींची पिे प्रस्ताववत केलेली आहे त. सिर
प्रस्तावाच्या अनष
ु ींगाने अद्याप अींनतम ननणयय झालेला नाही.
___________
मालवणी मालाड (प) मुांबई येथील अब्दल
ु हमीन मागग,  माववे  रोड्या मुख्य रस्तत्यावरील मुख्य
िांक्शन्या ठििाणी झेब्रा क्रॉशसांग पट्टे , लाईन पट्टे , नो पाकिगग, वाहने साविाश चालवा
मधोमध डडव्हायडर बसववण्याबाबतची मागणी
(२)

१२००१ (०४-०४-२०१५).

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री
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(१) मालवणी मालाड (प) मुींबई येथील अब्िल
ु हमीन मागायवरील मावे रोड वरील

मुख्य

रस््यावरील मुख्य िींक्िनच्या दठकाणी झेब्रा क्रॉशसींग पट्टे , लाईन पट्टे , नो पार्कयग, वाहने
सावकाि चालवा, मिोमि डडव्हायडर बसववणे या मागण्यासींिभायत

स्थाननक रदहवािाींनी व

लोकप्रनतननिीींनी वररषठ पोलीस ननररक्षक पररवहन कायायलय, मालाड (प) काययकारी अशभयींता
व सहायक आयुक्त, पी/उ्तर ववभाग, महानगरपाशलका, पररवहन अधिकारी, पररवहन
कायायलय, अींिेरी व वररषठ पोलीस ननरीक्षक
याींच्याकडे

दिनाींक

१५.१.२०१४, ०६.०३.२०१४,

मालवणी पोलीस ठाणे, मालाड (प) मुींबई
१५.०३.२०१४,

०५.०५.२०१४,

०९.०५.२०१४,

१९.०८.२०१४, ०३.०९.२०१४, ०६.०९.२०१४, २५.११.२०१४ व २७.११.२०१४ रोिी वा ्या सम
ु ारास
वारीं वार मागणी करुनही सींबींधित अधिकाऱ्याने िल
य केले आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, ्यानुषींगाने िासनाने कोणतीही काययवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, मागणीच्या अनष
ीं ाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) :(१) प्रश्नातील नमूि भाग हा दिनाींक १५.०७.२०१५ पुवीी्र
मालाड वाहतूक ववभागाअींतगयत होता. ्यानींतर सिर भाग काींदिवली वाहतूक ववभागाच्या
काययक्षेिात समाववष् करण्यात आला आहे.

मालाड वाहतक
ू ववभागामार्यत नमूि रस््याींवर झेब्रा क्रॉसीींग पट्टे , नो पार्किंग, डडव्हायडर

बसववणे, शसग्नल बसववणे याबाबत सहायक पाशलका आयुक्त, पी/उ्तर ववभाग, मालाड (प)

्याचप्रमाणे मुख्य अशभयींता (वाहतूक) (ब.म मीं.म.न.पा.), वरळी, मुींबई याींच्या कायायलयािी तसेच
राज्य उ्पािन िल्
ु क ववभाग याींच्या कायायलयािी सतत पिव्यवहार करण्यात आलेला आहे .
(२),

(३)

व

(४)

उपरोक्तप्रमाणे

झालेल्या

पिव्यवहारास

अनुसरुन

बह
म न्मुींबई

महानगरपाशलकेमार्यत अब्िल
ु हमीि मागायवर िभ
ु ािक बसववण्यात आलेले आहे त. तसेच मावे
रोड िींक्िन, अब्िल
ु हमीि रोड येथे िभ
ु ािक बसववण्याच्या कामाचा समावेि प्रस्ताववत नववन
कामाींमध्ये

प्रािान्याने

करण्याबाबत

समावेि

प्रस्ताववत

नववन

कामाींमध्ये

प्रािान्याने

करण्याबाबत समावेि करण्यात आलेला आहे . मावे रोड व अब्िल
ु हमीि रोड िींक्िन येथे
मालाड अजग्निामक िलासोर झेब्रा क्रॉशसींगचे पट्टे व स््ॉप लाईन चे काम करण्यात आलेले

आहे . सिर मागायवर “नो पार्किंग” व “वाहन सावकाि चालवा” याबाबतचे नामर्लक
लावण्याबाबत प्रािान्याने काययवाही करण्यात येत आहे . मावे रोड, खारोडी गाींव येथे रस््याचे
रुीं दिकरण प्रस्ताववत असल्याने तेथे िागोिागी ता्परु ते लोखींडी ड्रम्स ठे वण्यात आलेले आहे त.

राज्य उ्पािन िुल्क ववभागाच्या कायायलयासमोरील वाहतूकीस अडथळा होणारी वाहने

ह्ववण्यात आलेली आहे त.

नमूि दठकाणी वाहतुकीचे ननयमन करण्यासाठी एक अधिकारी, िोन अींमलिार व रायडर

याींची ननयशमतपणे नेमणूक करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नाांदेड आगारातील एस.टी.चा वाहि ततकिट मशीन आणण रोख रक्िमेसह बेपत्ता झाल्याबाबत
(३)

४६६५३ (२०-०५-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नाींिेड आगारात कामावर असलेला एस.्ी.चा वाहक नतर्क् मिीन आणण रोख रक्कमेसह
बेप्ता झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये वा ्या िरम्यान ननिियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी वजिराबाि पोशलस ठाण्यात गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) व (२) सिरील एस.्ी चा वाहक मिीन आणण रोख
रक्कमेसह गायब झाल्याची तक्रार प्राप्पत झाल्याच्या अनुषींगाने पोलीस स््े िन विीराबाि येथे
ग.ु र.नीं. २४९/२०१५ भा.िीं .वव. कलम ४०९ प्रमाणे दि. ०१/११/२०१५ रोिी गन्
ु हा िाखल करण्यात
आले आहे.

(३) सिर गुन््याच्या तपासात वाहक तपासात मािव भुिींगा बसवींते हा दिनाींक २९/१०/२०१५

रोिी कतयव्यावर असताना ्याची प्रकमती अचानक त्रबघडल्यामुळे ्याने ्याचे मूळ गाव कींिार
येथे िावन
ू दिनाींक ०३/११/२०१५ पयिंत खािगी रुग्णालयात िाखल होवन
ू उपचार घेतला.
्याची प्रकमती दठक झाल्याने दिनाींक १५/११/२०१५ रोिी स्वत: एस.्ी. आगारात हिर होऊन

रुपये ४०००/- व द्की् मशिन आगारात िमा केली आहे . सिर गुन््याचा तपासत गुन््यातील

र्र्यायिी याींनी गैरसमिुतीने तक्रार दिल्याचे ननषपन्न झाल्यामुळे सिर गुन्हा ‘क’ वगय
समरीकरीता मा.न्यायालयात अहवाल सािर करण्यात आला आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
िळगाांव शहरासह जिल्हयात घरफोडया, िबरी चो-या आणण आधथगि
गन्
ु हयाांत वाढ झाल्याबाबत
(४)

५४५०२ (२३-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िळगाींव िहरात

माहे

मे,

२०१६

मध्ये सुमारे

१४

सन्माननीय मुख्यमांत्री
घरर्ोडया

झाल्या

असून

जिल्हयात घरर्ोडया, िबरी चो-या आणण आधथयक गुन्हयाींत वाढ झाली असल्यामुळे सिर गुन्हे

रोखण्याबाबत जिल्हा पोशलस अधिक्षक याींनी पोशलस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका-याींना दिनाींक
१६ मे, २०१६ रोिी वा ्या सुमारास आिे ि दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त आिे िानुसार िळगाींव िहरासह जिल्हयात गन्
ु हे रोखण्याकररता कोण्या
उपाययोिना करण्यात आल्या वा येत आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) माहे मे, २०१६ मध्ये िळगाींव िहर व पररसरात १४
घरर्ोडी घ्ना घडल्या नसन
ू

८ घरर्ोडी गुन्हे नोंि आहे त. सन २०१६ मध्ये सन २०१५ चे

त्सम कालाविीचे तुलनेत घरर्ोडी, िबरी चोरी व आधथयक गुन्हे प्रमाण िास्त असल्याचे

ननिियनास आल्याने दि. १६/०५/२०१६ रोिी जिल्हा घ्कात आयोजित केलेल्या गन्
ु हे बैठकीचे
िरम्यान अधिनस्त अपर पोलीस अधिक्षक, उपववभागीय पोलीस अधिकारी, पो.स््े .प्रभारी

अधिकारी याींना वाढते गुन्हे व गुन्हे गारी ननयींिणात ठे वन
ू कायिा व सुव्यवस्था बािीत होणार

नाही याकामी आवश्यक उपाययोिना करणे बाबत मागयिियना्मक सूचना ननगयशमत करण्यात
आलेल्या आहे त.

(२) गुन््याींना आळा घालण्यासाठी जिल्हा काययक्षेिातील तसेच िहर हदीतीतील सवय कॉलनी

पररसरात व व्यापारी / व्यावसायीक िक
ु ान पररसरात सक्तीची रोड पेरोलीींग सह प्रभावी

रािगस्त केली िात आहे . कोंजम्बींग नाकाबींिीचे आयोिन करुन र्क्रयािील गुन्हे गाराींसह वाहन
व वाहनाींचे िस्तऐवि पडताळणी कायय केले िात आहे.

गन्
ु हे व गन्
ु हे गाराींवर ननयींिण ठे वण
ू कायिा व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न उद््ावू नये म्हणन
ू

समािकीं्क, गुन्हे गाराींववरुध्ि र्क्र.प्रो.को.क. १०७ नुसार २३८२ केसेस, र्क्र.प्रो.को.क १०९ नुसार
१४८ केसेस, र्क्र.प्रो.को.क.११० नस
ु ार २०६ केसेस, म.पो.का.क. ५५/५७ नुसार ३७ प्रस्ताव,

म.पो.का.क. १२२ नुसार १८ केसेस, म.िा.का.क. ९३ नुसार ३८ प्रस्ताव MPDA नुसार ७
प्रस्ताव या माध्यमातन
ू प्रभावी प्रनतबींिक कारवाई करण्यात आलेली आहे .
(३) ववलींब झालेला नाही.

___________

धुळे येथील मोहाडी उपनगरात शभ
ु े्छा फलिाांची ववटां बना
िरुन दगडफेि िरण्यात आल्याबाबत

(५)

५५५७१ (२३-०८-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अठहरे (साक्री),

श्री.िाशशराम पावरा (शशरपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िुळे येथील मोहाडी उपनगरात िभ
ु ेच्छा र्लकाींची वव्ीं बना करुन िगडर्ेक झाली
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्या िरम्यान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच िळ
ु े िहर व िळ
ु े तालक्
ु यात वारीं वार िीं गली होत असन
ू समािात तणाव ननमायण
करणाऱ्या समािकीं्काींना अ्क करुन िाींतता ननमायण व्हावी यासाठी कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२३ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सिर प्रकरणी मोहाडी पोलीस स््े िन येथे अज्ञात इसमाववरुध्ि भाग - ५ गु.र.नीं.
३५/२०१६ भा.िीं .वव. कलम
आहे .

२९५ प्रमाणे दि. १७/०५/२०१६ रोिीगन्
ु हा िाखल करण्यात आला

समािात तेढ ननमायण करणाऱ्या आरोपीताींवर भारतीय िीं ड सींदहता व इतर प्रचशलत
कायद्याप्रमाणे कायिे िीर कारवाई करण्यात ये ते ्याचप्रमाणे समाि प्रबोिनाकरीता ग्रामीण
भागात िाींतता

कमी्ी सिस्य ी्, मोहल्ला कमी्ी सिस्य, प्रनतषठीत नागरीक अिाींची शम्ीींग

घेण्यात येत असन
ू ्याींना सिरबाबत मागयिियन करण्यात येत असते.

तसेच िोन समािात तेढ ननमायण करणारे समािकीं्काींचा िोि घेवून ्याींच्यावर गुन्हे

िाखल करुन अ्क करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

छत्रपती सांभािीरािे साखर िारखान्यात झालेला अपहार
(६)

५५९२४ (२२-०८-२०१७).

श्री.वविय

पजश्चम) :

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.अस्तलम

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शेख

(मालाड

(१) धच्ते वपींपळगाव (ता.जि.औरीं गाबाि) येथील छिपती सींभािीरािे साखर कारखान्याींच्या
नावे बोगस कागिपिे तयार केली असून कारखान्याींची साखर तारण ठे ऊन िोन बॅंकाकडून किय

उचलून ५० को्ी रुपयाींचा अपहार केला असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा ्यािरम्यान
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सिर प्रकरणी पोलीस स््े िन क्राींतीचौक, औरीं गाबाि िहर येथे ग.ु र.नीं. ४७६/२०१६
भा.िीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे ३ आरोपीींववरूध्ि गुन्हा िाखल करण्यात
आला असून आरोपीींना मा. न्यायालयाने अ्कपूवय िामीन मींिूर केला आहे. सिर गुन््याचा
तपास चालू आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

राज्य शासनाने धोवषत िेलेल्या नव्या बांदर धोरणाबाबत
(७)

५६५३४

(२३-०८-२०१७).

श्री.अिय

चौधरी

(शशवडी),

श्री.वैभव

नाईि

(िुडाळ),

श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य िासनाने नवे बींिर िोरण तयार केले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर िोरणाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे तसेच उक्त िोरणाच्या अनुषींगाने
िेएनपी्ी व एम्ीडीसीतर्े चालववण्यात येणारी अॅजम्र्त्रबअन बस, रे विीं डा येथे सागरी

व्यापारासाठी स्वतींि िक्का यासह एकुण १८ हिार को्ी रुपयाींच्या बींिर ववकासािी ननगडीत
प्रकल्पाींववषयी करार झाल्याची घोषणा दिनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोिी मा. मख्
ु यमींत्रयाींनी
मेरी्ाइम इींडडया पररषिे त केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) :(१) होय.
(२) १. नवीन बींि ववकास िोरणात हररतक्षेि बींिरे , बहुउदीतेिीय िेट्टी, स्वननयींत्रित िक्के या
मख्
ु य क्षेिाींसह शिपयाडय, अींतगयत िलवाहतक
ू , कोस््ल इकोनॉशमक झोन या ववववि उपक्षेिाींचा
समावेि करण्यात आला आहे .

२. िेएनपी्ी व एम्ीडीसीतर्े चालववण्यात येणारी ॲजम्र्त्रबअन बस ही बींिर ववकास

िोरणािी सींबींधित बाब नाही.

३. इींडो एनिी कींपनीकडून रे विीं डा येथे सागरी व्यापारासाठी कॅप्प्ीव्ह िेट्टी प्रकल्पाबाबत

करार करण्यात आला आहे .

४. सात बींिर ववकासकाींिी सामींिस्य करार स्वाक्षाींर्कत करण्यात आले आहे . सिर
प्रकल्पाींसाठी रूपये १४ हिार को्ी इतका खचय अपेक्षक्षत आहे.

(३) सामींिस्य करार करण्यात आलेल्या सवय ववकासकाींकडून पयायवरण िाखला तसेच इतर
सींबींधित ववभागाींकडून िाखले प्राप्पत करण्याचे काम प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अनधधिृत पािींगमळ
ु े मुांबईत वाहतुिीची िोंडी तनमागण झाल्याबाबत
(८)

६३५८६

(शशडी) :

(२४-०८-२०१६).

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ववखे-पाटील

(१) मींब
ु ईतील साडेचार हिार खािगी लक्झरी ्या बसेस, ननयम डावलन
ू रस््यावरच बेकायिा

पार्किंग करीत असल्यामुळे मुींबईकराींना सक्तीच्या वाहतक
ू कोंडीचा सामना करावा लागत असून
िासनाचा लाखो रुपयाींचा महसल
ू बुडत असल्याची बाब मे, २०१६ मध्ये केलेल्या पाहणीत
आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती अनधिकमत खािगी बसिारकाींच्या पार्किंगमळ
ु े होणारी वाहतक
ू
कोंडीवार प्रनतबींि करण्याकरीता िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२३ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१) नाही.
रस््यावर बेकायिा पाकींग केलेल्या खािगी लक्झरी बसेसवर वाहतूक ववभागाींकडून

ननयशमतपणे कारवाई करण्यात येते.

(२) व (३) अनधिकमत खािगी बसिारकाींच्या पाकींगमुळे होणारी वाहतुक कोंडी लक्षात घेता
्यास प्रनतबींिक कारवाई करण्यात येत.े सन २०१५ मध्ये

२०,४६९ व सन २०१६ (सप्प्ें बर १६

पयिंत) १२,४६३ याप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नौपाडा (िाणे) येथील शशवािी नगरात नवसांतोष अपाटग मेंट येथील गिानन आयुववे ठदि
जक्लतनिमध्ये बनावट औषधाचा सािा िप्त िेल्याबाबत

(९)

६५०१३ (०५-११-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नौपाडा (ठाणे) येथील शिवािी नगरात नवसींतोष अपा्यमें् येथील गिानन आयुवेदिक

जक्लननकमध्ये मींब
ु ई गन्
ु हे िाखेने दिनाींक १३ र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ रोिी वा ्यासम
ु ारास छापा
्ाकून बनाव् औषिाींचा साठा िप्पत केल्याचे ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही िणाींनी बनाव् आयुवेदिक औषिे िे ऊन अनेक रुग्णाींची र्सवणक
ू
केल्याबाबत ननिियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व ्यानुषींगाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी चौकिी केली असता गिानन आयव
ु ेदिक नौपाडा, ठाणे येथे छापा ्ाकून

८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सिर िवाखान्यातून आयुवेदिक औषिामिील सुवणय
भस्म, मोती भस्म, चाींिी भस्म, दहरा भस्म व पींचर्न स्पेिल भस्म व वपींपळ तेल आणण

काळे खिुर तेल, जव्हजिद्ींग काडय, आयुवेदिक औषिाींच्या र्कीं मतीचे स्पायरल बाींयडडग मिील

पस्
ु तक, रबरी शिक्के, बनाव् औषिे विन करण्याचा का्ा व विने अिा वस्तु व बनाव्
आयुवेदिक औषिे ताब्यात घेण्यात आलेली आहे त.

र्र्यायिीने दिलेल्या तक्रारी अिायवर ्वरीत कारवाई करुन गन्
ु हे प्रक्ीकरण िाखा, मुींबई

येथे गु.र.क्र. १८/२०१६ (आिाि मैिान पोलीस स््े िन गु.र.क्र. ४६/२०१६) भा.िीं .वव. कलम ४२०,

३४ सह कलम ३३ महाराषर वैद्यर्कय अधिननयम, १९६१ अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला
आहे . गन्
ु ्यात एकूण १० आरोपीींना अ्क करण्यात येवन
ू ्याींच्याववरुध्ि मा.न्यायालयात
िोषारोपपि िाखल करण्यात आले आहे . सिर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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राज्यात गुन्हे रोखण्यासािी सायबर फोसग व सायबर लॅ ब उभारण्याबाबत तसेच गुन्हयाांचा
तपासािी मनष्ट्ु य बळ अपरु े असल्याबाबत

(१०)

६५१५२ (१६-०१-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.मनोहर भोईर

(उरण), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रिाश फातपवे िर
(चें बूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाग), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (ठदांडोरी),
श्री.सांिय

पुराम

(आमगाव),

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्याण

पूव)ग ,

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसगाव), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.प्रिाश सुववे  (मागािाणे), श्री.किशोर
पाटील (पाचोरा), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नॅिनल क्राईम रे कॉडयस ब्युरोच्या नक
ु ्याच प्रशसध्ि करण्यात आलेल्या अहवालानुसार

वषयभरात म्हणिेच २०१४ च्या तल
ु नेत २०१५ मध्ये राज्यात सायबर गन्
ु ्याींमध्ये २०% वाढ
झाल्याचे ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर र्ोसय व सायबर लॅ ब उभारण्याचा ननणयय
िासनाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच राज्यात सायबर गन्
ु हयाींच्या तपासासाठी अपरु े मनषु य बळ असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ च्या पदहल्या सप्पताहात ननिियनास

आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०५-२०१७) :(१) होय, हे अींित: खरे आहे . नॅिनल क्राईम रे कॉडयस
ब्युरोच्या अहवालानुसार सन २०१४ च्या तुलनेत सन २०१५ मध्ये राज्यात सायबर गुन््याींमध्ये
१६.८ ्क्के वाढ झाली आहे .

(२) होय, महाराषर राज्यात प्र्येक जिल््यात तसेच आयुक्तालयाींतगयत एकुण ४८ सायबर
लॅ बची उभारणी केली आहे. तसेच सायबर लॅ ब याींना पोलीस ठाण्याचा ििाय दिला असन
ू ,
्यामुळे तक्रारिाराींना साबर लॅ ब येथे थे् गुन्हा नोंि करण्याची सुवविा िे ण्यात आलेली आहे.

(३) व (४) सायबर गुन्हयाींच्या तपासासाठी नागरी सींरक्षण सींचालनालयातील १०९ पिे

रुपाींतरीत करुन, वविेष पोलीस महाननरीक्षक, सायबर व मदहला अ्याचार प्रनतबींि, महाराषर
राज्य, मुींबई याींच्या आस्थापनेवर स्थानाींतरीत करण्यात आली.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३२३ (9)
मुांबई समुद्रकिना-याां्या सुरक्षेसािी असलेल्या दोन फायबद बोटीांना आग लागल्याबाबत.
(११)

६५३३६ (१७-०१-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई समुद्र र्कना-याींच्या सरु क्षेसाठी असलेल्या िोन र्ायबि बो्ीींना दिनाींक १९ िल
ु ,ै
२०१६ रोिी वा ्या सुमारास अचानक आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार पुढे कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नवी मुांबई पोलीस दलाांनी अांमली पदाथाांची ववक्री िरणाऱ्या टोळीला अटि िेल्याबाबत
(१२)

६५४२४ (१७-०१-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नवी मुींबई पोलीस आयुक्तालयातील अींमली पिाथयमुक्त मोदहमेतील पथकाने अींमली पिाथय
ववकणाऱ्या एका मदहलेस सी.बी.डी. बेलापूर येथून

दिनाींक २६ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी

वा ्या

िरम्यान अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच
मुींबई, ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर या िहराींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अींमली पिाथायची तस्करी
होत असल्याचा सींिय पोशलसाींनी व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

िहराींमिन
ू

होत

असलेल्या

अींमली

पिाथािंच्या

तस्करीला

घालण्यासाठी कोणती प्रनतबींिा्मक उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे ,

आळा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे. या पररसरात अींमली पिाथायची तस्करी होत असल्याच्या बातमीवरुन
गुन्हे िाखा, ठाणे याींनी काययवाही करुन, वतयकनगर पोलीस ठाणे, कळवा पोलीस ठाणे,

ठाणेनगर पोलीस ठाणे, शिळ-डायघर पोलीस ठाणे इ्यादि दठकाणी गुन्हे िाखल करुन २२
आरोपीींवर गुन्हे िाखल करुन, अ्क करण्यात आली आहे .

पुढील तपास सुरु आहे.

(३) अींमली पिाथय ववरोिी कक्षाकडून एनडीपीएस कायिा १९८५ अींतगयत वेगवेगळया अींमली
पिाथयची ववक्री करणे, बाळगणे, वाहतक
ु करणे तसेच सेवन करणे इ्यािी ववरोिात उपरोक्त
प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे . ड्रगचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववि काययक्रम हाती
घेण्यात आलेले आहे त.

अींमली पिाथय ववरोिी कक्षातर्े महाववद्यालयीन स्तरावर िानेवारी,

वव.स. ३२३ (10)
२०१५ पासून “ड्रग्ि र्ि कॅम्पस” हा उपक्रम राबवून िनिागत
म ी करण्याचे प्रय्न चालू केले
आहे त.

तसेच सावयिननक गणेिो्सव, नवरािी, िदहहीं डी अिा उ्सवाच्या वेळी अींमली पिाथय

कक्षाच्यावतीने

िनिागत
म ी

काययक्रम

राबववण्यात

आले.

तसेच

वेगवेगळया

सींस्थाच्यावतीने व्यसनािीन इसमाींवर/मुलाींवर उपचार करण्यात येतात.

अींमली पिाथय ववरोिी दिन म्हणून पींिरवडा सािरा करण्यात येतो.

एन.िी.ओ.

तसेच २६ िून हा

या वषी सिर

पींिरवडयािरम्यान पुढील प्रमाणे काययक्रम घेण्यात आले.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर शहरामध्ये रूग्णवाठहिेतून १ िोटी रूपयाचा गाांिा िप्त िरण्यात आल्याबाबत
(१३)

६५६६३ (१७-०१-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नागपूर िहरामध्ये रूग्णवादहकेतून ७०० र्कलो गाींिा पोलीसाींमार्यत माहे सप्प्े बर, २०१६

रोिी िप्पत करण्यात आला असन
ू सिर गाींज्याची र्कीं मत आींतरराषरीय बािारात १ को्ी
रुपयाींहून अधिक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परराज्यातून नागपूर िहरामध्ये अिा प्रकारच्या अींमली पिाथायची मोठया
प्रमाणात वाहतूक होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे.

नागपूर येथे दिनाींक १ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी िप्पत करण्यात आलेल्या गाींिाची

अींिाजित र्कीं मत रु.७५,४१,४४०/- इतकी आहे .

(२) नाही, हे खरे नाही. सिरहू साठा नागपरू िहरामध्ये रुग्णवादहकेतन
ू िप्पत करण्यात आला
असून तो गुिरात राज्यात िात होता.

(३) या सींिभायत कळमना पोलीस ठाणे येथे, कलम २०, २९, ८ (क) अींमली पिाथय
कायद्यान्वये दिनाींक २.९.२०१६ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला असून, सिर गुन््यात िोन
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पाटोदा (जि. बीड) येधथल पोलीस वसाहतीची झालेली दद
ु ग शा
(१४)

६६१३९ (१७-०१-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पा्ोिा (जि. बीड) येथील पोलीस वसाहतीींची िि
ु य िा झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६
मध्ये वा ्या सुमारास ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३२३ (11)
(२) असल्यास, सिरहू वसाहतीची तातडीने िरु
ु स्ती करण्याबाबत िासनाकडून कोणती काययवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) :(१) व (२) होय, याबाबत पोलीस ववभागाकडून सावयिननक
बाींिकाम उपववभाग, पा्ोिा याींच्या सोबत पिव्यवहार केला असून सावयिननक बाींिकाम
ववभागाकडे काययवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाांद्रे (मुांबइग) येथील रहे िा स्तिुल ऑफ आटग महाववद्यालया्या ववद्यार्थयाांनी मांत्रालयासमोर
िेलेल्या आांदोलनात पोलीसाांनी मारहाण िेल्याबाबत

(१५)

६६२१२ (०७-०२-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफग पांडडतशेि पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (मींब
ु इय) येथील रहेिा स्कुल ऑर् आ्य महाववद्यालयाने िैक्षणणक िल्
ु काच्या
नावाखाली आकारलेली िािा रक्कम परत करण्यासाठी सिर महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयािंनी
मींिालयासमोर दिनाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास आींिोलन केले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आींिोलन करणाऱ्या १८ ते २० वयोग्ातील ववद्यार्थयािंना पोलीस उपायक्
ु त
श्री.मनोिकुमार िमाय याींनी बुक्क्याींनी मारहाण केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एक वररषठ पोलीस अधिकारीच ववद्यार्थयािंना मारहाण करत असल्याचे पाहून
पोलीसाींनी ववद्यार्थयािंच्या केसाींना पकडून पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधिताींवर कोणती कारवाइय केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) रहे िा कॉलेि ववद्याथी सींघ्नेकडून करण्यात येणा-या धचल्लर र्ेको आींिोलनाच्या

अनुषींगाने ्याींचे पिाधिकारी याींना पोलीस आयुक्त, बह
म न्मुींबई याींचे िमावबींिी आिे िाबाबत

अवगत करुन र्ौ. िीं . प्र. सींदहता कलम १४९ अन्वये नो्ीस िे ण्यात आली होती. तसेच
्याींच्या मागण्याींकरीता आझाि मैिान येथे बींिपि भरुन आींिोलन करण्याबाबत समि दिली
होती. तथावप, दि. २४.०८.२०१६ रोिी नववन प्रिासन भवन येथन
अींिािे ३० ते ४०
ू
ववद्याथािंच्या समुहाने धचल्लर पैिाची उिळण करत मींिालय गे् समोरील शसग्नलवर
घोषणाबािी करुन आींिोलन केले. मींिालय पररसरात आींिोलन करण्यास मनाई असल्याचे मा.

न्यायालयाचे आिे ि असल्याची िाणीव करुन िे ण्यात आली होती.परीं त,ू ्याींनी आींिोलन

वव.स. ३२३ (12)
थाींबववले नसल्याने आींिोलनक्यािंना ताब्यात घेऊन पोलीस वाहनातून मरीन ड्राईव्ह पोलीस
ठाणेस आणुन ्याींचेववरुद्ध स्थाननक गु. र. क्र. १४/२०१६ कलम ३७(१) सह कलम १३५
म.पो.कायद्यान्वये गन्
ु हा नोंि करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे दे वळी-सावांगी (ता.ठहांगणा, जि.नागपूर) येथील मठहलाांचा
तलावात बड
ु ू न झालेल्या मत्ृ यब
ु ाबत

(१६)

६६२३६ (१६-०१-२०१७).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििगत),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे िे वळी-सावींगी (ता.दहींगणा, जि.नागपूर) येथील हरताशलका पुिेसाठी तलावावर गेलेल्या
सहा मदहला बुडाल्याची घ्ना दिनाींक ४ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास घडली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) दि.०४.०९.२०१६ रोिी ११.०० चे सुमारास सावींगी शिवारातील पुषपा निीवर बाींिलेल्या

बींिाऱ्यािवळील खोल पाण्यात गोराई पुिनाननशम्त आींघोळ करण्यासाठी पाण्यात उतरलेल्या
सहा मदहलाींपैकी एक मदहला पाण्यात घसरुन बुडाली असता नतला वाचववण्यासाठी आलेल्या
इतर पाच मदहला अिा एकूण सहा मदहलाींचा पाण्यात बड
ु ू न म्म यू झाल्याचे ननिियनास आले.

याप्रकरणी पोलीस स््े िन दहींगणा येथे मगय क्रमाींक ३३/२०१६, कलम १७४ िा.र्ौ.अन्वये

िाखल करुन मगय समरी क्र. ६३/२०१६ अन्वये सहायक पोलीस आयुक्त, एमआयडीसी ववभाग,
नागपूर िहर याींना पाठववण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाडा (जि.पालघर) येथे लाच घेताना िृवष ववस्ततार अधधिाऱ्यास िेलेली अटि
(१७)

६६५२१ (१६-०१-२०१७).

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

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.सरु े श लाड
(ििगत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. ३२३ (13)
(१)

वाडा (जि.पालघर) येथे अपींग िेतकऱ्याींचे िेतीपींपाचे प्रकरण मींिूर करण्यासाठी लाच

घेताना कमवष ववस्तार अधिका-यास अ्क केल्याचे
ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे ऑगस््, २०१६ च्या िस
ु ऱ्या सप्पताहात

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक श्री.मनोहर िनािय न िािव, ववस्तार अधिकारी, कमवष ववभाग,
पींचायत

सशमती,

वाडा,

जि.पालघर

(वगय-३)

याींना

लाचलुचपत

प्रनतबींिक

ववभागाने

तक्रारिाराकडून लाच स्वीकारताींना रीं गेहाथ पकडल्याने ्याींचेववरुध्ि लाचलुचपत प्रनतबींिक
कायद्यातील तरतुिीनुसार वाडा पोलीस स््े िन येथे ग.ु र.नीं. ११/२०१६ गुन्हा करण्यात आला

असन
ु पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे . तसेच मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषि, पालघर याींनी
आरोपी लोकसेवक श्री.मनोहर िनािय न िािव याींना दि.१०.०८.२०१६ पासून ननलींत्रबत केले आहे.
___________

इचलिरां िी (जि.िोल्हापूर) येथील नगरपाशलिा शलवपिास लाच घेताांना
लाचलच
ु पत प्रततबांधि ववभागाने अटि िेल्याबाबत

(१८)

६६६९७ (१७-०१-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इचलकरीं िी (जि.कोल्हापूर) येथे घरर्ाळा कमी करुन िे तो असे साींगून ्यासाठी िहा हिार
रुपयाींची लाच घेताींना नगरपाशलकेचा शलवपक िशिकाींत महािे व बागी याींस लाचलुचपत
प्रनतबींिक ववभागाने दिनाींक १२ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी वा ्या सम
ु ारास अ्क केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोण्या कलमान्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात आला असन
ू
्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) लोकसवक िशिकाींत महािे व बागी याींस तक्रारिार याींचेडून लाच घेताींना रीं गेहाथ
पकडल्याने ्याींचेववरुध्ि लाचलुचपत प्रनतबींिक कायद्यातील तरति
ु ीनुसार शिवािीनगर पोलीस

ठाणे, इचलकरीं िी जि.कोल्हापूर येथे गु.र.नीं. २७४/२०१६ गुन्हा िाखल करण्यात आला असन
ु
मुख्याधिकारी, इचलकरीं िी नगर पररषि याींनी लोकसेवक िशिकाींत महािे व बागी याींना
दि.१४.०९.१६ पासन
ू सेवेतन
ू ननलींत्रबत केले आहे .

___________
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बोल्हे गाव (जि.अहमदनगर) येथील बाांधिामा्या ७/१२ उतारा दे ण्यासािी लाच घेताना
नगर तलािी िायागलयात िोतवालाला पिडण्यात आल्याबाबत
(१९)

६६८४४ (१७-०१-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बोल्हे गाव (जि.अहमिनगर) नगर-मनमाड मागायवरील शिवारातील ग् क्र. ७८/१ मिील
भूखींड क्र.४ येथे घराचे बाींिकामाच्या ७/१२ उतारा िे ण्यासाठी रुपये ४५०० रक्कमेची लाच
घेताना

लाचलुचपत

प्रनतबींिा्मक

ववभागाने

नगर

तलाठी

कायायलयातील

कोतवालाला

पकडल्याचे दिनाींक १० सप्प्ें बर, २०१६ रोिी वा ्या सुमारास ननिियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबींधिताववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) लोकसेवक सींिीप बबन गाडेकर, कोतवाल सिा बोल्हे गाींव तलाठी कायायलय,
अहमिनगर

याींना

तक्रारिाराकडून

लाच

जस्वकारताींना

रीं गेहाथ

पकडल्याने

्याींचेववरुध्ि

लाचलुचपत प्रनतबींिक कायद्यातील तरतुिीनुसार एमआयडीसी पोलीस ठाणे, अहमिनगर येथे
गु.र.नीं. ३१००/२०१६ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला असुन मा.वविेष न्यायालयात दिनाींक
१४.१२.२०१६ रोिी िोषारोप पि िाखल केले आहे .

मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषि, पालघर याींनी लोकसेवक मनोहर िनािय न

िािव याींना दि.१०.०८.२०१६ पासून ननलींत्रबत केले आहे .
___________

अहमदनगर जिल््यातील बालगह
ृ ामधील मुलीवर अत्याचार िरण्यात आल्याबाबत
(२०)

६६९८१ (१७-०१-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्रीमती

तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमिनगर जिल््यातील कोपडी व वाठार येथील मुलीींवरील झालेल्या अ्याचाराच्या घ्ना

नुक्याच घडल्या असताींनाच पोशलस ननरीक्षकाने व एका बालगह
म अधिक्षक्षकेच्या मुलाने
बालगह
म ातील मुलीवर अ्याचार केल्याचे ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अ्याचाराच्या ननषेिाथय ‘माहे र’ सींस्थेच्या वतीने दिनाींक १३ ऑगस््,
२०१६ रोिी मूक रॅली काढून ननषेि व्यक्त करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करुन आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१७) :(१) बालगह
म अधिक्षक्षकेच्या मुलाने बालगह
म ातील मुलीवर
अ्याचार केल्याचे ननिियनास आले आहे .

(२) सिर घ्नेबाबत माहे र सींस्थेच्या वतीने मक
ु रॅली काढून ननषेि व्यक्त करण्यात आलेला
नाही.

(३) र्र्यायिी मुलीने नतच्यावर बालगह
म ात राहत असताींना बालगह
म ाची अधिक्षक्षकाचा आरोपी

मुलगा याने दि.२४.०६.२०१७ ते २७.०७.२०१६ पयिंत अनेक वेळा बला्कार केल्याबाबत
एमएलसी िबाबावरुन पोलीस ठाणे नवामेंढा येथे गुरनीं ४०१/१६ कलम ३७६ (क) सह कलम

३,४,६,८,१२,१७, बालकाींचे लैंधगक अपरािापासन
ू सींरक्षण अधिननयम २०१२ अन्वये गन्
ु हा िाखल
करण्यात आलेला आहे . आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे . आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात
िोषारोपपि िाखल करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील अपघात ववमा खटल्यामधील गैारप्रिाराांची चौिशी िरण्याबाबत
(२१)

६७१३४ (०२-०२-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अपघात ववम्यातील ख्ल्यामिील गैरप्रकाराींची चौकिी करण्यासाठी महाराषर-गोवा बार
कौजन्सलला न्यायालयीन चौकिी करण्याच्या दिलेल्या ननिे िानस
ु ार ननव्म त न्यायाधििाींनी

केलेल्या चौकिीचा अहवाल महाराषर-गोवा बार कौजन्सलकडे दिनाींक ३ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी
सािर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर गैरप्रकारात पोलीस, डॉक््र, वकील, ववमा सवेअर, ववमा अधिकारी
सहभागी असल्याची बाब चौकिी िरम्यान ननिियनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त गैरप्रकाराला िबाबिार असणाऱ्या सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१७) :(१) महाराषर व गोवा बार कॉजन्सल कडून प्राप्पत झालेल्या

मादहतीनुसार यवतमाळ, दहींगोली, परभणी व वाशिम या चार जिल््यातील अपघात ववम्यातील
ख्ल्यातील सींिभायमध्ये गैरप्रकाराबाबत बार कॉजन्सल ऑर् इींडडया कडे अधिकार िे ण्यात आले

होते. ्याप्रमाणे बार कौजन्सल ऑर् इींडडयाने ननव्म त जिल्हा न्यायािीिींची एक सिस्यीय
चौकिी सशमतीद्वारे चौकिी अहवाल बार कौजन्सल ऑर् इींडडया कडे पाठववण्यात यावा असे

ननिे ि बार कौजन्सल ऑर् महाराषर आणण गोवाला दिले ्याप्रमाणे बार कौजन्सल ऑर्
महाराषर आणण गोवाने ननव्म त जिल्हा न्यायािीि श्रीमती. ववद्या खरे याींची यवतमाळ

जिल््यातील प्रकरणाकररता व श्री.बी.डी. कापडणीस याींची परभणी, वाशिम व दहींगोली
जिल््यातील अपघात ववमा ख्ल्या सींिभायत चौकिी करण्याकररता एक सिस्यीय अिा २
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सशम्या स्थापन केल्या ्याप्रमाणे िोन्ही न्यायािीिाींनी आपआपला ओपनीय अहवाल बार
कौजन्सल

ऑर्

महाराषर

आणण

गोवा

याींचेकड

सािर

केला.

श्रीम.ववद्या

खरे

याींचा

दि.२९/७/२०१६ रोिी व श्री.बी.डी.कापडणीस याींचा दि.१०/१०/२०१५ रोिी सिरहू अहवाल बींि
पार्क्ात बार कौजन्सल बॉर् इींडडयाकडे पाठववण्यात आला. ्या अहवालात काय शलदहले आहे
हे बार कौजन्सल ऑर् महाराषर आणण गोवाला मादहती नाही कारण सिरहू अहवाल गोपनीय
स्वरुपाचा असून बींि पार्क्ात प्राप्पत झाला व ते पार्क् लघडण्याचे अधिकारी बार कौजन्सल
ऑर् महाराषर आणण गोवाला नव्हते. ्यामळ
ु े बार कौजन्सल ऑर् महाराषर आणण गोवाने
तसेच बींि पार्क् बार कौजन्सल ऑर् इींडडया नवी दिल्ली याींचेकडे पाठववले.

(२) सिरहू अहवालामध्ये िोषी कोण आहे कोण नाही याबाबत बार कौजन्सल ऑर् महाराषर
आणण गोवाला सिरहू अहवाल वाचलेला नसल्यामळ
ु े व तो बार कौजन्सल ऑर् महाराषर आणण
गोवाकडे उपलब्ि नसल्यामुळे साींगता येणार नाही. तसेच एखाद्या वर्कलाबदीतल गैरप्रकाराची

तक्रार आल्यास बार कौजन्सल ऑर् महाराषर आणण गोवाला ॲडव्होके् ॲक्् १९६१ च्या
कलम ३५ नुसार शिस्तपालन सशमतीद्वारे प्रकरण पींिीबध्ि करुन चालवावे लागते व या
सशमतीला दिवाणी न्यायालयाचे सींपूणय अधिकार आहे त.
(३) १ व २ हाच याबाबतचा खुलासा समिण्यात यावा.
(४) यास खल
ु ाश्याची आवश्यकता नाही.

___________

डोंबबवली (जि.िाणे) एमआयडीसीतील प्रोबेस इांटरप्रायझेस िांपनीतील स्तफोटाबाबत
(२२)

६७३८८ (१६-०१-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंत्रबवली (जि. ठाणे) एमआयडीसी पररसरातील मानपाडा रोड, स््ार कॉलनी िवळ, प्रोबेस
इीं्रप्रायझेस कींपनीमध्ये दिनाींक २६ मे, २०१६ रोिी झालेल्या स्र्ो्ाप्रकरणी िासनाने घोवषत
केलेली मित अद्यापपयिंत शमळाली नसल्याचे दिनाींक १९ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी वा ्यासुमारास
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने सिर नक
ै ी र्कती िणाींना र्कती नुकसान भरपाई दिली
ु सानग्रस्ताींपक
आहे व अद्यापपयिंत र्कती िणाींना नुकसान भरपाईची रक्कम िे ण्यात आलेली नाही,

(३) असल्यास, उवयरीत नक
ु सानग्रस्ताींना नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२३-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) या िघ
य नेमध्ये मयत झालेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना मा.मख्
ु ्
ु यमींिी सहायता ननधितन
ू

मींिुर करण्यात आलेल्या रु.२४ लाख अथीक सहायातून ९ मत
य नेस
ु ्
म व्यक्तीींच्या वारसाींना (िघ
सकमतदृष्या िबाबिार असलेल्या भोगव्िाराच्या कु्ुींबातील ३ मत
म ाींच्या वारसाींना वगळून)
प्र्येकी रु. २ लाख याप्रमाणे रु. १८ लाख आथीक सहाय्य अिा करण्यात आले आहे.
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सिर स्र्ो्ामध्ये िखमीींच्या वैद्यकीय उपचाराच्या रकमेची प्रतीपुती करण्यासाठी

मख्
मींिरू करण्यात आलेल्या रु. २६,५१,९१०/- रकमेपैकी २१५
ु यमींिी सहाय्यता ननिीतन
ू
िखमीींना रु.२४,५९,४९०/- इतक्या रकमेचे

वा्प करण्यात आले आहे . मेडीक्लेम कींपन्याींद्वारे

रु.१,११,६२२/- इतक्या वैद्यकीय उपचाराच्या खचायची प्रनतपूती करण्यात आली आहे . िखमी

व्यक्तीींच्या आस्थापनेमार्यत रु.१,,४९,४३१/- इतक्या वैद्यकीय उपचाराच्या खचायची प्रनतपूती
करण्यात आली आहे. ज्या िखमी व्यक्तीींची पूणय नावे, प्ते व भ्रमणध्वनी क्रमाींक अप्राप्पत
आहे त ्याींचा तपशिल प्राप्पत झाल्यानींतर ्याींना रु.४४,९९९/- इतक्या वैद्यकीय उपचाराच्या
खचायची प्रनतपूती करण्यात येईल.

(३) सिर अपघातग्रस्त कारखाना पररसरातील इमारती इ्यािीींच्या नुकसानीबाबत एकूण २६६०
पींचनाम्याींमध्ये नमूि रु.७,४३,२७,९९०/- एवढया रकमेचा जिल्हाधिकारी, ठाणे कायायलयाने
पाठववलेला प्रस्ताव िासनस्तरावर ववचारािीन आहे.
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
इचलिरां िी (जि.िोल्हापूर) येथील पोलीस िाण्या्या प्रमुख अधधिाऱ्याला
लाचलच
ु पत प्रततबांधि ववभागाने पिडल्याबाबत

(२३)

६७८४४ (१७-०१-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इचलकरीं िी (जि.कोल्हापूर) येथील पोलीस ठाण्याचा प्रमख
अधिकारी मदहन्याचा हप्पता
ु

ठरवून मागताींना माहे सप्प्ें बर, २०१६ मध्ये वा ्यािरम्यान लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने
पकडले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पोलीस अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) लोकसेवक सिेराव बाबुराव गायकवाड, पोलीस ननरीक्षक व ववषणू रमेि शिींिे,

पोलीस नाई शिवािीनगर पोलीस ठाणे, इचलकरीं िी याींना पींचासमक्ष तक्रारिाराकडून लाच
जस्वकारताींना रीं गेहाथ पकडल्याने ्याींचेववरुध्ि लाचलच
ु पत प्रनतबींिक कायद्यातील तरतुिीनस
ु ार

शिवािीनगर पोलीस ठाणे, इचलकरीं िी येथे गु.र.नीं. २८५/२०१६ अनवये गुन्हा िाखल करण्यात
आला असुन श्री.गायकवाड, पोलीस ननरीक्षक याींना वविेष पोलीस महाननरीक्षक, कोल्हापूर याींनी

दि.२६.९.१६ रोिी ननलींत्रबत केले असून श्री.शिींिे, पोलीस नाईक याींना पोलीस अधिक्षक,
कोल्हापरू याींनी दि.२७.९.२०१६ अन्वये सेवेतन
ु बडतर्य केले आहे .
___________
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मुांबईत सन २०१३ ते २०१५ या तीन वषाग्या िालावधीत
३६४० आत्महत्याां्या घटना घडल्याबाबत

(२४)

६७९०१ (११-०१-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.डी.एस.अठहरे (साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईत एका सींस्थेने मादहती अधिकारात शमळववलेल्या मादहतीनुसार सन २०१३ ते २०१५
या तीन वषायच्या कालाविीत मुींबईत ३६४० आ्मह्याींच्या घ्ना घडल्या असून ्यात २३०४
(६३.२ ्क्के) पुरुषाींचा समावेि असल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ननिियनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आ्मह्या रोखण्यासाठी माणसाींचा एकाकीपणा िरू करणे, ्याला मानशसक

आिार िे ण,े ्याला आ्मह्येच्या ववचारापासून पराव्म त करणे यासाठी िैक्षणणक सींस्थेपासन
ू
आरोग्य सींस्थेपयिंत सवािंकडून प्रय्न होणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०४-२०१७) :(१) बह
म न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या काययक्षेिात सन
२०१३ ते २०१५ या कालाविीत एकुण ३६४० व्यक्तीींनी आ्मह्या केली असून ्यापैकी २३०४
पुरुष, १३३३ स्िीया व ३ तत
म ीयपींथी याींनी आ्मह्या केल्या आहे त.

(२) व (३) आ्मह्या रोखण्यासाठी ज्या ज्या वेळी एखािी व्यक्ती आ्मह्येचा प्रय्न करीत
असलेल्या घ्नेबाबतची मादहती पोलीस ननयींिण कक्षास वा पोलीस ठाण्यास प्राप्पत होताच
सींबींिीत दठकाणी पोलीस अधिकारी स्वत:हून िावून र्कीं वा गस्तीवरील मोबाईल वाहने पाठवून
आ्मह्येचा प्रय्न करणाऱ्या व्यक्तीस समोपचाराने ववश्वासात घेतले िोते. तो करीत
असलेल्या कम्याबाबतचे पररणाम ्याला समिावन
ू साींगन
ू ्याने आयषु याबाबत सकारा्मक
ववचार करावा याबाबत समुपिे िन केले िाते. तसेच पोलीस ठाणे हदीतीतील एक्े राहणाऱ्या
ज्येषठ नागररकाींचे राहते दठकाणी काययरत पोलीस कमयचारी ननयमीत भे् िे ऊन ्याींच्या

अडचणीींचे ता्काळ ननवारण करण्यात येते. ्याींचा एक्े पणा िरु करुन ्याींना आयुषयाप्रती

सकारा्मक ठे वण्याचा प्रय्न केला िातो. पोलीस ठाणेस कौ्ूींत्रबक कलहाच्या तक्रारी प्राप्पत
झाल्यास व ्या गन्
ु हे गारी स्वरुपाच्या नसतील तेव्हा अिा कलहाचे ननवारण करणेकरीता

पोलीस ननरीक्षक ििायच्या अधिकाऱ्याींकडून समुपिे िन व मागयिियन करण्यात येत.े ्याचबरोबर
बह
म न्मुींबईतील बहुताींि ननमयनुषय दठकाणी व आ्मह्येकरीता कुप्रशसध्ि अिा दठकाणाींवर
सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर येथील ववमानतळाचे ववस्ततारीिरण िरण्याबाबत
(२५)

६७९१३ (१०-०१-२०१७).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ३२३ (19)
(१) कोल्हापूर येथे कायमस्वरुपी ववमानसेवा सुरु होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ववमानतळ
ववस्तारीकरणातील

अडथळे

िरू

करुन

ववमानसेवा

कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

सुरु

करण्याबाबत

िासन

स्तरावर

(२) असल्यास, उक्त ववमानसेवा कायमस्वरुपी सुरु होण्यास अद्यापही ववलींब होत असल्याने
उद्योिक तसेच बाहे रील व्यापारी व्यवसायासाठी येण्यास ननबिंि आले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त ववमानसेवा सुरु होण्याकररता र्कती कालाविी अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) राषरीय ववमान वाहतूक िोरणाअींतगयत
राबववण्यात येत असलेल्या “Regional Connectivity Scheme” या योिनेनस
ु ार राज्यातील
ववमानतळाींचा

ववकास

करण्यासाठी

राज्यिासन,

केंद्र

िासन

व

भारतीय

ववमानप्तन

प्राधिकरण याींच्यामध्ये दिनाींक २३ ऑगस््, २०१६ रोिी सामींिस्य करार करण्यात आला आहे .
यामध्ये कोल्हापूर ववमानतळाचा समावेि करण्यात आला आहे .

कोल्हापरू येथील ववमानतळ ववकासाचा अींिािे रु.२७४.०० को्ीींचा आराखडा भारतीय

ववमानप्तन प्राधिकरण याींनी तयार केला असन
ू ववमानतळ पूणय क्षमतेने सुरु करण्याची
तयारी िियवली आहे. तसेच या आराखड्यातील अींिािे खचायच्या २५ ते ३० ्क्के खचायची
िबाबिारी राज्य िासनाने घ्यावी असे कळववले आहे . भारतीय ववमानप्तन प्राधिकरण याींनी
सूधचत केल्यानुसार एकूण खचायच्या ३० ्क्के खचय करण्यासाठी राज्य िासनाने सहमती
िियवली आहे व याअनष
ु ींगाने पढ
ु ील काययवाही होत आहे .
___________

मुदखेड (जि.नाांदेड) येथील सीमा सुरक्षा दला्या िॅम्पसमधील
चांदनाची दोन झाडे चोरल्याबाबत

(२६)

६८०४७ (११-०१-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुिखेड (जि.नाींिेड) येथील सीमा सुरक्षा िलाची सुरक्षा यींिणा भेिन
चींिन चोराींनी
ू

कॅम्पसमिील चींिनाची िोन झाडे तोडून नेली असन
ू या प्रकरणी मि
ु खेड पोशलस ठाण्यात गुन्हा
िाखल करण्यात आला असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा ्यािरम्यान ननिियनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चींिन तस्कराींनी यापूवीही नाींिेड येथे जिल्हाधिकाऱ्याींच्या ननवासस्थानी असलेले
चींिनाचे झाड चोरले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२३ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
सिर प्रकरणी पोलीस स््े िन मुिखेड गु.र.नीं. १०५/२०१६ भा.िीं .वव. कलम ३७९ प्रमाणे

गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे.
(२) हे ही खरे आहे .

सिर प्रकरणी पोलीस स््े िन शिविीनगर नाींिेड येथे गु.र.नीं. १२८/२०१३ भा.िीं .वव. कलम

३७९ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.

(३) सिर िोन्ही गुन््यात चोरीस गेलेला मुदीतेमाल व आरोपीींताींचा िोि घेण्यासाठी नोंिे ड

जिल््यातील सवय पोलीस स््े िन प्रभारी अधिकारी याींना त्रबनतारी सींिेिवहनाद्वारे , अशभलेख
केंद्रास ई मेल र्ॅक्स द्वारे मादहती िे ण्यात आली आहे . मोडस ऑपरे ्ीींग ब्युरोकडून सिेिन
प्राप्पत करुन घेवून सिेिन प्रमाणे तपास केला. तसेच सींिनयताींच्या घराच्या झड्या घेण्यात

आल्या आहे त. परीं तू आरोपी न शमळून आल्याने गु.र.नीं. १२८/२०१३ हा गुन्हा “अ” समरी मींिूर
करुन सिर गन्
ु हा कायम तपासावर ठे वण्यात आला आहे . तसेच ग.ु र.नीं. १०५/२०१६ या
गुन््याचा अधिक तपास चालू आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य रािपबत्रत अधधिारी महासांघा्या िमगचाऱ्याांना होणाऱ्या
मारहाणी प्रिरणी िायदा िरण्याबाबत
(२७)

६८५३४ (१०-०१-२०१७).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.नरहरी णझरवाळ (ठदांडोरी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),
श्री.शामराव

ऊफग

बाळासाहे ब

पाटील

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद) :

(िराड

करतील काय :-

उत्तर),

श्री.अजित

पवार

(बारामती),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महाराषर राज्य रािपत्रित अधिकारी महासींघाच्या कमयचाऱ्याींना होणाऱ्या मारहाणीसींिभायत
कायिा करण्यासाठी दिनाींक २२ सप्प्ें बर, २०१६ रोिी राज्यभर लेखनी बींि आींिोलन करण्यात
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) :(१) महाराषर राज्य रािपत्रित अधिकारी महासींघाच्या
कमयचाऱ्याींना होणाऱ्या मारहाणी सींिभायत कायिा करण्यासाठी दि. २२.०९.२०१७ रोिी राज्यभर
लेखणीबींि आींिोलन प्रस्तावीत होते. परीं त,ु ्यानींतर सिरचे आींिोलन रदीत करण्यात आले.

(२) सिर प्रकरणी भारतीय िीं ड सींदहतेतील अनत्वात असलेल्या कलम ३३२ व कलम ३५३
मध्ये सुिारणा करण्याबाबत काययवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३२३ (21)
िाणे जिल््यातील ठदवा, मुांब्रा, िळवा आांबबवली व शभवांडीमध्ये १६ हिाराहून
अधधि बाांगलादे शी लोि वास्ततव्य िररत असल्याबाबत
(२८)

६९००१

(शहापूर) :

(११-०१-२०१७).

श्री.ठदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(१) ठाणे जिल््यातील दिवा, मब्र
ींु ा, कळवा आींत्रबवली व शभवींडीमध्ये १६ हिाराहून अधिक
बाींगलािे िी लोक परवानगीशिवाय वास्तव्य कररत असल्याचे अशलकडेच केलेल्या पाहणीत
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले व
्यानुसार बाींगलािे िीयाींना परत पाठववण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) :(१) व (२) सिर प्रकरणी परवानगी शिवाय वास्तव्य करत
असलेल्या बाींगलािे िी नागररकाींववरुध्ि ठाणे िहर व ठाणे ग्रामीण पोलीसाींमार्यत वविेष मोदहम
राबवून सन २०१३ पासून अद्याप पयिंत ९१३ अनधिकमत वास्तव्य करणाऱ्या बाींगलािे िी

नागररकाींववरुध्ि कारवाई करण्यात आलेली असन
ू , ्यापैकी शिक्षा भोगलेल्या एकुण ४८७
बाींगलािे िी नागररकाींना ्याींच्या मायिे िी परत पाठववण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड जिल्हा पोलीस वसाहतीांची दरु
ु स्तती िरण्यासािी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२९)

७०१८४ (१७-०१-२०१७).

श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.सुभाष उफग पांडडतशेि पाटील

(अशलबाग), श्री.धैयश
ग ील पाटील (पेण) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायगड जिल््य़ातील पोलीस वसाहतीींची िरु वस्था लक्षात घेऊन िासनाने सन २०१३-१४

मध्ये मुख्यालयातील ११० सिननकाींच्या िरु
ु स्तीसाठी ८० लाख रुपयाींचा ननिी मींिूर केला

असन
य ामळ
ू सावयिननक बाींिकाम ववभागाच्या िल
ु क्ष
ु े सिर कामाींची ननवविा प्रर्क्रयाच पण
ू य होऊ
िकली नसल्यामळ
ु े हा ननिी नवी मुींबई, कळीं बोली येथील पोलीस वसाहतीींच्या िरु
ु स्तीसाठी
वापरण्यात आला असन
ू रायगड पोलीस मुख्यालयातील मोडकळीस आलेल्या सिननकाींचे काम
होऊ िकले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा ्यािरम्यान ननिियनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रायगड जिल्हा पोलीस वसाहतीींची िरु
ु स्ती करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन
िे ण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२३ (22)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) पोलीस मुख्यालय, अशलबाग येथील ११० िासकीय ननवासस्थानाींच्या िरु
ु स्तीसाठी रु.
८१.६२ लक्ष ननिी दि. १४.०३.२०१७ रोिीच्या िासन ननणययान्वये उपलब्ि करुन िे ण्यात आला
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांदगड (जि.िोल्हापरू ) येथील पोलीस िमगचारी वसाहतीची दरू
ु स्तती िरण्याबाबत
(३०)

७११७१ (११-०१-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींिगड (जि.कोल्हापूर) येथील पोलीस कमयचारी वसाहतीची िरू
ु स्ती करण्याची मागणी
मा.मुख्यमींिी याींचक
े डे चींिगडचे लोकप्रनतननिी याींनी माहे दिनाींक २६ िुल,ै २०१६ रोिी व
यापूवीही अनेक वेळा केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) िासन ननणयय दिनाींक २५.११.२०१३ अन्वये सिर िरु
ु स्तीसाठी प्रिासकीय मान्यता िे ण्यात
आली आहे . तसेच िासन ननणयय दिनाींक १४.०३.२०१७ अन्वये ननिी उपलब्ि करुन िे ण्यात
आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववववध िारागह
ृ ातील िैद्याांना राज्यमाफी तसेच शलखाणासांबांधी
गह
ृ ववभागािडे असलेल्या प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत

(३१)

७१२७२ (११-०१-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग ब्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भारतर्न डॉक््र बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या ियींती ननशम्त (समता वषय)
राज्यातील ववववि कारागह
ु ी िासनाच्या ननणययानुसार
म ातील कैद्याींना सन १९९७ च्या यत

राज्यमार्ी तसेच तुरुींगातील कैद्याींच्या शलखाणासींबींिी मा.प्रिान सधचव, गह
म ववभाग याींचेकडे

प्रलींत्रबत प्रकरणावर तातडीने परवानगी शमळणेबाबत लोकप्रनतननिी, अचलपूर याींनी दिनाींक १६
सप्प्ें बर, २०१६ रोिी राज्याचे मख्
ु य सधचव याींचेकडे लेखी पिाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने अद्यापपयिंत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०४-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) भारतर्न डॉ.बाबासाहे ब आींबड
े कर याींच्या १२५ व्या ियींतीननशम्त (समता वषय) राज्यातील
ववववि कारागह
म ाींमध्ये शिक्षा भोगत असणाऱ्या बींद्याींना िासनामार्यत राज्यमार्ी िे ण्याबाबतचा
प्रस्ताव िासनाचे ववचारािीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे धनि ( जि.वाशशम) येथील शेतिऱ्याांिडून लाच घेताना ितनष्ट्ि अशभयांता,
सहाय्यि लाईनमन व खािगी वायरमन याांना अटि िेल्याबाबत

(३२)

७२३९६ (१६-०१-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मुततगिापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मौिे िनि (जि.वाशिम) येथील िेतकऱ्याींकडून कननषठ अशभयींता, सहाय्यक लाईनमन व
खािगी वायरमन याींनी ववद्युत खाींबाच्या कामाींसाठी २० हिार रुपयाींची लाच माधगतली

असताींना अमरावती एसीबी पथकाने सापळा रचून दिनाींक २५ िुल,ै २०१६ रोिी वा ्या
सम
ु ारास अ्क केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िोषीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) आरोपी लोकसेवक िगिीि श्रीराम ढुमणे, कननषठ अशभयींता, श्री.उमेि लहुिी
राऊत, वररषठ तींिज्ञ, मुख्य अशभयींता याींचे कायायलय, अकोला पररमींडळ याींना खािगी

वायरमन श्री.मते याींच्या मार्यतीने दि.२६ िुल,ै २०१६ च्या सुमारास तक्रारिाराकडून लाच
जस्वकारताींना रीं गेहाथ पकडल्याने तीनही आरोपीींववरुध्ि लाचलुचपत प्रनतबींिक कायद्यातील

तरति
ु ीनस
ु ार पोलीस स््े िन, िनि जि.वाशिींम येथे ग.ु र.नीं. १४३/२०१६ अन्वये गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला असन
ू अ्क करण्यात आली आहे . तसेच श्री.ढुमणे, कननषठ अशभयींता व

श्री.राऊत, वररषठ तींिज्ञ, याींना मुख्य अशभयींता, अकोला पररमींडळ याींनी दि.३०.७.१६ अवये
िासकीय सेवेतून ननलींत्रबत केले आहे .

___________

डोंबबवली (जि.िाणे) येथील िुमारी स्तनेहल ठहांदरू ाव गवारे ठह्या खन
ू ाबाबत
(३३)

७२५७८

(ततवसा) :

(११-०१-२०१७).

अॅड.िे.सी.पाडवी

(अक्िलिुवा),

अॅड.यशोमती

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िािूर

वव.स. ३२३ (24)

(१) डोंत्रबवली (जि.ठाणे) येथील पाींडूरीं ग वाडी पररसरातील नननाि सोसाय्ीत नतस-या

मिल्यावर राहणा-या कुमारी स्नेहल दहींिरू ाव गवारे या महाववद्यालयीन ववद्याथीनीच्या

खूनासींिभायत डोंत्रबवली पो.स््े . येथे गु.र.क्र.१६७/२००७, भा.िीं .वव.स. कलम ३०२ व २०१ प्रमाणे
गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू खुनास ९ वषे होवूनही अद्यापही गुन्हा तपासािीन आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सिर गन्
ु ्याचा तपास पण
ू य न होण्याची कारणे काय आहे त व तपास पण
ू य
होण्यास अिून र्कती कालाविी अपेक्षक्षत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
सिरहू प्रकरणी ठाणे पोलीस असयुक्तालयातील पररमींडळ-३ मिील डोंत्रबवली पोलीस
स््े िन येथे दि.२०.०७.२००७ रोिी ग.ु र.क्र. १६७/०७ भा.िीं .वव. ३०२, २०१ प्रमाणे गुन्हा िाखल
करण्यात आला आहे . या प्रकरणात आरोपीस अ्क करण्यात आली असून मा.न्यायालयाने
दि.२६.०५.२०१० रोिी िामीन मींिूर केला आहे . तथावप, अ्क आरोपीत दहरे न भरत राठोड
याने सी.आर.पी.सी. १६९ प्रमाणे मक्
ु त करणेसाठी मा.न्यायालयात अहवाल सािर केला होता.

तथावप, सिरहू प्रकरणात मा.न्यायालयाने सी.आर.पी.सी. १५६ (३) प्रमाणे पुन्हा तपास
करणेबाबत सच
ू ना दिल्याने सिर गुन््याचा अधिक तपास करण्यात येत आहे .
(४) सिर गुन््याचा अधिकाधिक कसुन तपास करण्यात येत आहे .
___________

िोल्हापूर जिल््यातील १० हून अधीि पोलीस िॉन्स्तटे बल व अधधिारी
लाच प्रिरणामध्ये पिडले गेल्याबाबत
(३४)

७३०७४ (११-०१-२०१७).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापूर जिल््यातील गैरव्यवहाराला प्रनतबींि बसववण्याचे आवाहन पालकमींिी याींनी
करूनही जिल््यातील १० हून अधिक पोलीस कॉन्स््े बल व अधिकारी लाच प्रकरणामध्ये
पकडले गेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर पोलीसाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे. ११ लाच प्रकरणाींमध्ये ११ पोलीस
कमयचारी व २ पोलीस अधिकारी अिा एकुण १३ िणाींना लाच प्रकरणाींमध्ये रीं गेहाथ पकडले
आहे .
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यापैकी पोलीस ननरीक्षक वगय-१ च्या अधिकाऱ्यास वविेष पोलीस महाननरीक्षक, कोल्हापूर

पररक्षेि याींनी तसेच ११ पोलीस नाईक/हवालिार/सहायक पोलीस ननरीक्षक (वगय-२) याींना

पोलीस अधिक्षक, कोल्हापूर याींनी ननलींत्रबत केले असून एका पोलीस नाईक यास बडतर्य केले
आहे .

(३) ववलींब झालेला नाही.
___________
मालाड (पूव)ग येथील नडीयादवाला तबेलाची िागा बळिावण्या्या
वादातन
ू दोन गटात दां गल झाल्याबाबत

(३५)

७३८२३ (२०-०४-२०१७).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मालाड (पव
ू )य येथील नडीयािवाला तबेल्याची िागा ताब्यात घेण्याच्या वािावरुन दिनाींक
२५ डडसेंबर, २०१६ रोिी िोन ग्ात भीषण िीं गल झाली असन
दिींडोिी पोलीस िोन्ही
ू

ग्ाींववरूध्ि गुन्हा िाखल करण्याबाबत कोणतीच प्रनतबींिा्मक कारवाइय करीत नसल्याने तेथील
नागरीकाींमध्ये िहितीचे वातावरण ननमायण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िीं गली पव
ू ी ४ दिवसाींपासन
ू तेथे गींड
ु ाच्या हालचाली सरू
ु असतानाही

पोलीसाींचे याकडे िल
य झाले असन
ु क्ष
ू िीं गलीत डब्बल बोअरच्या बींिक
ु ीतून हवेत िोन-तीन वेळा
गोळया झाडण्यात आल्याचेही ननिियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीसाींकडून कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याबाबत राषरीय

भ्रष्ाचार आणण अपराि ननवारक पररषिे चे अध्यक्ष मोहन कॄषणन याींनी आयुक्त, बॄहन्मुींबइय

पोलीस तसेच मा.मख्
ु यमींिी आिीकडे माहे डडसेंबर च्या िेव्च्या आठवडयात एका सववस्तर
ननवेिनाव्िारे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले
व ्यानस
ु ार पुढे कोणती कारवाइय करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१७) : (१) िोन्ही ग्ातील र्र्यायिीींनी एकमेकाववरुद्ध दिलेल्या
र्र्यायिीवरुन दिींडोिी पोलीस ठाणे येथे गु. र. क्र. ९८४/२०१६ व ग.ु र. क्र. ९८६/२०१६ अन्वये
गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. सध्या तेथे कोणतीही तणावग्रस्त पररजस्थती नाही.

(२) सिर गन्
ु ्याच्या तपासात साक्षीिाराींनी घ्नास्थळी डबल बोअर बींिक
ु ीतन
ू हवेत गोळीबार
झाल्याचे साींधगतले आहे . ्यावरुन गुन््याच्या कलमात भा. ह. का. कलम ३, २५, २७ या
कलमाींचा अींतभायव करण्यात आला आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) लेआऊ् क्र. १८ ते २४, पहाडी गाव, मालाड (पव
ींु ई ही िागा मे. अमल्गमे्ेड
ु )य , मब

त्रबल्डीींग कॉपोरे िन याींचे मालकीची असून ्या िागेवर पत्रयाचे कींु पण बाींिण्यासाठी सिर

वव.स. ३२३ (26)
सींस्थेने महानगरपालीके कडून रीतसर परवानगी घेतली होती. सिर दठकाणी पत्रयाचे कींु पन
बाींिण्याचे काम सुरु असताींना तेथील नाडीयािवाला तबेला कींपाऊन्ड मिील तबेला मालकाींिी
वाि होऊन िोन ग्ात िीं गल झाली. ्याबाबत िोन्ही ग्ाींनी दिलेल्या र्र्यायिीवरुन दिींडोिी

पोलीस ठाणे येथे गु. र. क्र. ९८४/१६ भािवव कलम १४३, १४४, १४५, १४७, १४८, १४९, ३३६
सह ३, २५, २७ भा.ह.का. हा गुन्हा व गु. र. क्र. ९८६/१६ भािवव कलम १४३, १४५, १४७, १४८,

१४९, ३३६, ४२७, ५०६ (२) सह ३, २५, २७ भा.ह.का. अन्वये गुन्हे नोंि करण्यात आले आहे त.
सिर िोन्ही गुन्हातील ३ मुख्य आरोपीींवर र्ौ.िीं .प्र.सीं कलम १०७ अन्वये प्रनतबींिक कारवाई
करण्यात आली असन
ू सिर गन्
ु ्याींचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
तळोिा औद्योधगि (जि.रायगड) पररसरात खेरणे येथील गोडावन
ू मध्ये
िामगाराांना शमळत असलेला तुटपुांिा पगार

(३६)

७४०५७ (२०-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तळोिा औद्योधगक (जि.रायगड) पररसरात खेरणे येथील एका गोडावूनमध्ये काम करणा-

या तब्बल १५० हून अधिक कामगाराींना व्यवस्थापनाच्या िहितीमुळे तु्पुींज्या पगारावर १०
वषायपासून काम करावे लागत असून ्याींचे आधथयक िोषण केले िात असल्याच्या तक्रारी

कामगाराींनी तळोिा पोशलस ठाण्यात दिनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ रोिीच्या सम
ु ारास केल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तक्रारीनस
ु ार सींबधित गोडावून व्यवस्थापनाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (१७-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२)

कामगार

उप

आयुक्त,

रायगड

कायायलयामार्यत

सिर

आस्थापनेस

भे्

िे ऊन

व्यवस्थापनाववरुध्ि, ववववि कामगार कायद्याींतगयत ननरीक्षण िेरे पारीत करण्यात आले आहे त.
सिर िेऱ्याींची पत
य ा न केल्यामळ
ू त
ु े आस्थापनेववरुध्ि पनवेल येथील न्यायालयामध्ये ख्ले

िाखल करण्यात आले आहे त. सिर ख्ल्याबाबत पुढील सुनावणी दिनाींक १७.७.२०१७ रोिी
आहे . तसेच उभय पक्षाींना चचेसाठी पाचारण करुन ्याींच्यात तडिोड घडवून आणण्याचा
प्रय्न करण्यात आला. तथावप, वेतनवाढीबाबत उभय पक्षाींमध्ये एकमत न झाल्याने समझोता
होऊ िकलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३२३ (27)
िोिण भवनातील िातपडताळणी िायागलयातील स्तटे नोला लाच घेताना
लाचलूचपत प्रततबांधि ववभागाने अटि िेल्याबाबत
(३७)

७४३१५ (२०-०४-२०१७).

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ुांड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोकण भवनातील िातपडताळणी कायायलयातील स््े नो दिनेि सोनावणे याींना ३००००
रुपयाींची लाच घेताना लाचलूचपत प्रनतबींिक ववभाग, ठाणे युनन्ने दिनाींक २४ िानेवारी, २०१७

रोिी वा ्यासम
ु ारास अ्क करुन ्याींच्याववरुध्ि सीबीडी पोलीस ठाण्यात भ्रष्ाचार प्रनतबींिक
अधिननयमानुसार गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आरोपी हे अन्य कोण्या व्यक्तीकरीता लाच घेण्याचे काम करीत होते
याबाबतचा तपास करण्यात आला आहे काय,
(३) तसेच ्याच्या कायायलयाची, घराची व लॉकरची झडती व तपासणी करुन चौकिी करण्यात
आली आहे काय, चौकिीचे ननषकषय काय आहे त, चौकिीमध्ये ज्ञात स्िोतापेक्षा िास्त सींप्ती
आढळून आली आहे काय, तद्नुसार ्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
आरोपी लोकसेवक श्री.दिनेि पुींडलीक सोनोने उच्च श्रेंणी लघुलेखक (वगय-२) जिल्हा

िातपडताळणी सशमती, ठाणे याींना तक्रािाराकडून रुपये ३०,०००/- ची लाच स्वीकारताींना

दिनाींक २३ िानेवारी, २०१७ रोिी रीं गेहाथ पकडण्यात आल आहे . ्याचेववरुध्ि लाचलच
ु पत
प्रनतबींिक कायद्यातील तरतुिीनस
ु ार सीबीडी बेलापूर, पोलीस स््े िन येथे दि.२४.०१.२०१७ रोिी

गु.र.क्र. ०५/२०१७ िाखल करण्यात आला असून श्री.सोनोने याींना दि. २४.०१.२०१७ रोिी
िासकीय सेवेतून ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .

(२) आरोपी लोकसेवक श्री.दिनेि पुींडलीक सोनोने हे कोण्या व्यक्तीकररता लाच घेण्याचे काम
कररता होते याबाबतचा तपास सरु
ु आहे .

(३) आरोपी लोकसेवक श्री.दिनेि पुींडलीक सोनोने याींच्या राह्या घराची दि. २३.०१.२०१७ रोिी

झडती घेण्यात आली असून घरझडतीत आक्षेपाहय काहीही आढळून आले नाही. ्याींचेववरुध्िच्या
िाखल गुन््याचा तपास चालू आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

घरगुती िामगाराांसािी किमान वेतनदर तनजश्चत िरण्याबाबत
(३८)

७४३२६ (२१-०४-२०१७).

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घरगत
ु ी कामगाराींसाठी सात मदहन्याींपव
ू ी र्कमान वेतनिर ननजश्चत करण्याचा ननणयय
होऊनही प्रिासकीय अनास्थेमुळे घरगुती कामगाराींचे वेतन िरपिक कागिावरच रादहल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१६ च्यासम
ु ारास ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३२३ (28)
(२) असल्यास, घरगुती कामगाराींच्या र्कमान वेतनिर ननजश्चतीबाबत िासनाने तातडीने
अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (१७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) र्कमान वेतन अधिननयम, १९४८ अींतगयत अनुसूची-१ मध्ये “घरे लू कामगाराींचा
रोिगार” चा समावेि करण्याबाबत दिनाींक ३०.१२.२०११ रोिी मसुिा अधिसूचना ननगयशमत
करण्यात आलेली आहे.

“घरे लू कामगाराींचा रोिगार” या अनुसूधचत रोिगाराच्या र्कमान वेतनाचे िर कोण्या पध्ितीने
ठरववण्यात यावे, याचा अ्यास करण्यासाठी तज्ञ सशमती गठीत करण्याची काययवाही सुरु आहे .
___________

राज्यातील पोलीस दलामधील ९३ हिार अस्तथायी पदे स्तथायी िरण्याबाबत
(३९)

७४६८७ (२०-०४-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),
श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोलीस महासींचालकाींच्या अख्याररतील ७६ हिार व मुींबई पोलीस आयुक्ताींच्या

अख्याररतील १७ हिार पिे अस्थायी असन
ू सिर अस्थायी पिाींना माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ पयिंत
मुितवाढ िे ण्यात आल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा ्या िरम्यान ननिियनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कायिा व सुव्यवस्था साींभाळण्याची मह्वाची िबाबिारी असलेल्या

पोलीस िलातच शिपायापासून ते जिल्हा पोलीस उप अधिक्षक व सहायक पोलीस आयुक्ता

पयिंतच्या सम
ु ारे ९३ हिार पिाींना िरवषी मि
ु तवाढ िे ण्यात येत असल्याने ्याींच्यामध्ये
अजस्थरता ननमायण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर अस्थायी पिे स्थायी करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) :(१) राज्यातील पोलीस महासींचालकाींच्या अख्याररतील
७६,६९४ पिे व मुींबई पोलीस आयुक्ताींच्या अख्याररतील १७,००४ पिे अस्थायी असून सिर
अस्थायी

पिाींना दिनाींक २८ र्ेब्रव
ु ारी,२०१७ पयिंत मुितवाढ िे ण्यात आली होती. तथावप वव्त

ववभागाने दिनाींक १०.०२.२०१७ च्या िासन ननणययान्वये प्रिासकीय ववभागाींना दिलेल्या

प्राधिकारानस
ु ार सिर अस्थायी पिाींना दिनाींक ३०.०९.२०१७ पयिंत मुितवाढ िे ण्यात आलेली
आहे .

(२) हे खरे नाही.

वव.स. ३२३ (29)
पोलीस िलातील सिर अस्थायी पिाींना वेळोवेळी मुितवाढ िे ण्यात येत आहे.

(३) वव्त ववभाग िासन ननणयय दिनाींक २१.०६.२००६ अन्वये ज्या मींिालयीन प्रिासकीय
ववभागाींनी ्याींच्या आस्थापनेवरील पिाींचा आढावा पण
ु य केला आहे व आढाव्याअींती ननजश्चत

केलेल्या आकमतीबींिास मुख्य सधचव सशमतीची मान्यता घेवून िासन ननणयय ननगयशमत केला
आहे , अिा प्रिासकीस ववभागाींना ्याींच्या अधिप्याखालील एकुण पिाींच्या ८० ्क्के पिे

कायम करण्यास काही अ्ीींच्या अधिन राहून अधिकार प्रिान करण्यात आले आहे त.
पोलीस आयुक्त, बह
ू ननजश्चत
म न्मुींबई याींनी ्याींच्या कायायलयातील पिाींचा आढावा घेवन
केलेला सि
ु ारीत आकमतीबींि वव्त ववभागाच्या मान्यतेस्तव सािर करण्यात आला आहे . पोलीस

महासींचालक, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींच्याकडून ्याींच्या अधिनस्त असलेल्या ववववि घ्क
कायायलयातील पिाींचा आढावा घेण्याची काययवाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात आधथगि गुन्हे शाखेसािी स्तवतांत्र उप अधधक्षि दिागचा
अधधिारी प्रत्येि जिल्हयात नेमण्याबाबत

(४०)

७४८९४ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िालीदास िोळां बिर
(वडाळा), श्री.डी.एस.अठहरे (साक्री) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात वषायला सािारण १०० च्या आसपास मोठे

आधथयक गुन्हे ववववि पोशलस

ठाण्याींमध्ये नोंिवले िात असून सिर गुन्हयाींमिील रकमेची व्याप्पती सािारण: अडीच हिार
को्ीपयिंत असन
नॅिनल स्पॉ् एक्स्चें िचा िवळपास साडेपाच हिार को्ीींचा घो्ाळा
ू
मुींबईच्या आधथयक गुन्हे िाखेने

ननिियनास आणल्यामळ
ु े आधथयक गुन्हे िाखेसाठी स्वतींि उप

अधिक्षक ििायचा अधिकारी प्र्येक जिल्हयात नेमण्यास गह
म ववभागाने मान्यता दिली
असल्याचे दिनाींक ५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्या िरम्यान ननिियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, अद्याप र्कती जिल्हयात आधथयक गुन्हे िाखेसाठी स्वतींि उपअधिक्षक
अधिकारी नेमण्यात आले आहे त तसेच, राज्यातील सवय जिल्हयात र्कती कालाविीत आधथयक
गुन्हे िाखेसाठी उपअधिक्षक नेमण्यात येणार आहे ,

(३) अद्याप, याबाबत काययवाही केली नसल्यास ्यामागील सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) गह
म ववभाग िासन ननणयय दिनाींक ०५.०१.२०१७
अन्वये पोलीस महासींचालक, महाराष्य राज्य, मुींबई याींच्या अधिनस्त असलेल्या ववववि घ्क
कायायलयाच्या आस्थापनेवर ननमायण करण्यात आलेली पोलीस उपअिीक्षक/सहायक पोलीस

आयक्
ु त याींची पिे ३२ जिल््यामिील आधथयक गन्
ु हे िाखेकरीता स्थानाींतरणाने उपलब्ि करुन
िे ण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे .
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(२) व (३) ववववि जिल््यात आधथयक गुन्हे िाखेसाठी उक्तप्रमाणे ननमायण करण्यात आलेल्या

३२ पिाींपैकी ०७ पिाींवर पोलीस उपअिीक्षक अधिकाऱ्याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

सध्या पोलीस उपअिीक्षक सींवगायच्या एकूण ७०२ मींिरू पिाींपक
ै ी १८९ पिे ररक्त असन
ू सिर
पिाींपैकी पिोन्नती कोट्यातील १५६ पिाींवर पिोन्नती िे ण्याबाबतची काययवाही सुरु आहे .
___________

अमरावती येथे शेतिऱ्याांनी िाढलेल्या मोचागवर िेलेला लािीचािग
(४१)

७४९४१ (२१-०४-२०१७).

श्री.ठदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्रीमती ठदवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.ओमप्रिाश ऊफग

ब्चू िडू (अचलपूर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), अॅड.यशोमती
िािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
सन्माननीय
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती येथे नो्बींिीमळ
ु े आधथयक अडचणीत सापडलेल्या िेतकऱ्याींना ५० हिार मित व
इतर काही मागण्याींबाबत िेतकऱ्याींनी दिनाींक ४ िानेवारी २०१७ रोिी वा ्यािरम्यान
जिल्हाधिकारी कायायलयावर काढलेल्या िेतकरी मोचायवर पोशलसाींनी लाठीचािय केल्याची घ्ना
घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्यत चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नुसार िेतकरी मोचायवर लाठीचािय करणाऱ्या पोशलसाींवर िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०८-०६-२०१७)

:(१)

व

(२) दिनाींक

०५.०१.२०१७

रोिी

प्रहार

सींघ्नेच्यावतीने नाींगर मोचायचे आयोिन करण्यात आले होते, परीं तू, दिनाींक ०४.०१.२०१७ रोिी
सायींकाळी वविानपररषि पिवीिर मतिार सींघाची आचारसींदहता लागल्याने ववभागीय आयक्
ु त,
अमरावती व जिल्हाधिकारी, अमरावती याींच्या आिे िान्वये मोचाय आयोिकाींना मोचायस दिलेली

परवानगी आचारसींदहतेमुळे रदीत करण्यात आल्याचे लेखी कळववण्यात आले होते. तरीसुद्धा

प्रिासकीय आिे ि झग
ु ारुन मोचाय काढण्यात आला. सिर मोचाय जिल्हाधिकारी कायायलय येथे

आला असता ्याींना रोखण्यासाठी लावलेल्या लोखींडी बॅरीकेट्स मोचेक-याींनी रॅ क््रच्या
सहाय्याने तोडण्याचा प्रय्न केला. तसेच, िमावातील मोचेक-याींनी बॅरीकेट्स तोडून पोलीसाींना
िक्काबुक्की व िगडर्ेक केली ्यात ७ पोलीस अधिकारी व ८ पोलीस कमयचारी िखमी झाले.
सिर दठकाणी कायिा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमायण होत असल्याने मोचेक-याींना रोखण्यासाठी

पोलीसाींनी प्रथम “वरुण” या वाहनाने िमावावर पाण्याचा मारा केला, तसेच िीं गा ननयींिण
पथकातील कमयचा-याींकडून ४ गॅस हवेत उडववण्यात आले व ४

हॅन्डग्रेनेड िमावाच्या दििेने

र्ेकण्यात आले. परीं त,ू िमाव ऐकण्याच्या जस्थतीत नव्हता व पोलीसाींवर नतव्रतेने हल्ला करीत
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होता. कायिा व सुव्यवस्था अबािीत राखण्यासाठी सौम्य लाठीचािय करण्यात आला.
पोलीसाींवर

हल्ला

करणे

व

सावयिननक

सींप्तीचे

गाडगेनगर पोलीस स््े िन येथे ग.ु र. क्र.

नक
ु सान

केल्याबाबत

मोचेक-याींववरुद्ध

१६/२०१७ भािवी कलम १४३, १४७, १४८, १४९,

३०७, ३३२, ३३३, ३३६, १८८ सह कलम १३५, १३६ मपोका,

३, ४ सावयिनीक सींप्ती नुकसान

कायिा ७ क्री. लॉ. अमेन्डमें् ॲक्् अन्वये गुन्हा नोंि करण्यात आला असून गुन््याचा तपास
सुरु आहे

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासिीय िमगचाऱ्याां्या सांघटनेबाबत
(४२)

७५१५२ (२१-०४-२०१७).

(वाांद्रे पजश्चम) :

श्री.अतुल भातखळिर (िाांठदवली पूव)ग , अॅड.आशशष शेलार

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासकीय कमयचाऱ्याींच्या सींघ्नाींपैकी िासन मान्य नसलेल्या कोण्याही सींघ्नेला
कमयचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत कोणतेही ननवेिने र्कीं वा शिष्मींडळ पाठववण्याचा अधिकार नसून
अिा सींघ्नेची ननवेिने र्कीं वा पिव्यवहाराची िखल घेऊ नये असा आिे ि िासनाने काढल्याचे
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यामध्ये र्कती व कोण्या मान्यताप्राप्पत सींघ्ना असून सिर मान्यताप्राप्पत
सींघ्नेकडून आलेली ननवेिने, पिे व शिष्मींडळािी झालेली चचाय याबाबत िासन र्कती

कालाविीत उ्तर िे णार याबाबत िासनाने काही ननयमावली तयार केली आहे काय,
असल्यास, सिर ननयमावलीचे स्वरुप काय असेल,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०५-२०१७) :(१) होय.

(२) महाराषर नागरी सेवा (वतयणूक) ननयम, १९७९ मिील ननयम क्रमाींक २९ अींतगयत
राज्यातील िासकीय कमयचा-याींच्या (औद्योधगके्तर) २६० िासन मान्यता प्राप्पत

सींघ्ना

आहे त.
िासन मान्यता प्राप्पत

सींघ्नेकडून आलेली ननवेिने, पिे व शिष्मींडळािी झालेली चचाय

याबाबत र्कती कालाविीत उ्तर िे णार अिा ववषयाबाबतची ननयमावली तयार करण्यात
आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शभवांडी (जि.िाणे) येथील एिा खासगी शाळे त शशिणा-या सात व आि वषीय मल
ु ीांना
मारहाण िरुन शाळा वाहन चालिाने लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत

(४३)

७६७२७ (२१-०४-२०१७).

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शभवींडी (जि.ठाणे) येथील ननिामपुरा पररसरात असलेल्या चाचा नेहरू हायस्कुल या खासगी
िाळे त शिकणाऱ्या सात आणण आठ वषीय मल
ु ीींना मारहाण करुन िाळा वाहन चालकाने
लैंधगक अ्याचार केल्याचे ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली काय,चौकिीत काय आढळून आले व
्यानुसार आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) सिर प्रकरणी आरोपीववरुध्ि ननिामपुरा पोलीस स््े िन गु.र.नीं.I २०१/२०१६ भािीं वव कलम

३७६, ३२३, ५०६ सह पोक्सो कायिा कलम ८, १२ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .
गन्
ु हयातील आरोपीस अ्क करण्यात आले असन
ू , आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपि
िाखल केले आहे . गुन्हा न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील अनि
ु ां पाधारि उमेदवाराांना ववनाअट नोिरीत तनयक्
ु ती दे ण्याबाबत
(४४)

७७८०७ (२१-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग ब्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाकडे अनुकींपा त्वावर नोकरी शमळण्यासाठी १ ऑक््ोंबर, २०१६ रोिीपयिंत १०,३६६
अिय प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनुकींपा त्वावर नोकरीसाठी प्रनतक्षेत असणारे अनेक िण वयाची अ् पूणय न

करुन िकल्याने नोकरीपासून वींधचत झाले असन
ू प्रनतवषी एकूण पिाींच्या ५ ्क्के पिे अनुकींपा
यािीतील व्यक्तीमिन
ू भरण्याच्या ननणययामळ
ु े प्रतीक्षा यािीतील हिारो उमेिवाराींना अनक
ु ीं पा
त्वावर नोकरी शमळण्याची िक्यता कमी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने अनुकींपािारक उमेिवाराींना ववना अ् ननयुक्ती िे ण्याच्या मागणीसाठी
माहे माचय, २०१६ मध्ये मुींबई येथे आमरण उपोषणही केले होते, हे ही खरे आहे काय,

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

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
दिनाींक २२.०८.२००५ नींतर अनुकींपा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षा सच
ू ीवर सप्प्ें बर, २०१६ अखेर

एकूण १०,३६६ उमेिवार होते.
(२) हे खरे नाही.

िासन ननणयय, सा.प्र.वव. क्र.अकींपा १०१४/प्र.क्र.३४/आठ, दि. ०१.०३.२०१४ नुसार अनुकींपा

ननयुक्तीसाठी ग्-क आणण ग्-ड मिील प्रती वषी ररक्त होणाऱ्या ५% मयायिेमध्ये वाढ करून

वव.स. ३२३ (33)
ती १०% इतकी करण्यात आली आहे . सिर िासन ननणययामध्ये एक वषायनींतर र्ेरआढावा
घेण्याबाबतची तरतूि होती. ्या अनुषींगाने िासन ननणयय, सा.प्र.वव. क्र. अकींपा-१२१५/

प्र.क्र.४७/आठ, दि. २८.१०.२०१५ अन्वये अनक
ु ीं पा ननयक्
ु तीसाठी प्रनतवषी ररक्त होणाऱ्या पिाींच्या
१०% असलेल्या मयायिेस दि. ०१.०३.२०१५ पासून पुढे दि. २८.०२.२०१७ पयिंत मुितवाढ िे ण्यात
आली आहे .

(३) होय, अनुकींपािारक उमेिवाराींनी अनुकींपा ननयुक्ती ववना अ् करण्यात यावी यासाठी दि.
०७.०३.२०१७ पासून आमरण उपोषण केले होते.

(४) व (५) िासन ननणयय, क्र. अकींपा-१२१७/प्र.क्र.४६/आठ, दि. ०३.०५.२०१७ अन्वये अनक
ु ीं पा

ननयुक्तीसाठी प्रनतवषी ररक्त होणाऱ्या पिाींच्या १०% असलेल्या मयायिेस दि.०१.०३.२०१७ पासून
पुढे िोन वषय (दि.२८.२.२०१९ पयिंत) मुितवाढ िे ण्यात आली आहे .
___________

(४५)

शाहूपूरी (जि.िोल्हापूर) येथील मांडळ अधधिारी व त्याांचे सहिारी याांना
सात-बारा उतारा दे ण्यािररता लाच घेताांना अटि िेल्याबाबत

७७८६३ (०६-०६-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) िाहूपूरी (जि.कोल्हापूर) येथे खरे िी केलेली िेतिशमन नावावर करुन सात-बारा उतारा
िे ण्याकररता १० हिार रुपयाींची लाच घेताींना मींडळ अधिकारी श्रीमती जस्मता कुप्े व ्याींचे
िोन सहकारी याींना दिनाींक ६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्या सम
ु ारास अ्क केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, ्यानुसार ्याींचेवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
मौिे हे ले ता.हातकणींगले जि.कोल्हापूर येथील मींडळ अधिकारी श्रीमती जस्मता कुप्े

याींना ्याींच्या िोन सहकाऱ्याींमार्यत रुपये १०,०००/- ची लाच स्वीकारताींना दिनाींक ६ िानेवारी,
२०१७ रोिी रीं गेहाथ पकडण्यात आले आहे .
(२) व (३) आरोपी लोकसेववकास श्रीमती जस्मता कुप्े व ्याींचे िोन सहकाऱ्याींववरुध्ि
लाचलुचपत प्रनतबींिक कायद्यातील तरतुिीनुसार हाकणींगले पोलीस ठाणे, जि.कोल्हापूर येथे
दि.०६.०१.२०१७ रोिी गु.र.क्र.०६/२०१७ िाखल करण्यात आला आहे .

तसेच जिल्हाधिकारी, कोल्हापरू याींनी मींडळ अधिकारी श्रीमती जस्मता कुप्े याींना

दि.१२.०१.२०१७ च्या आिे िान्वये ननलींत्रबत केले आहे .

___________

वव.स. ३२३ (34)
शशरोली (जि.िोल्हापूर) येथील साांगली फाटा पररसरात सुरु असलेल्या
ओपन बारवर िारवाई िरण्याबाबत

(४६)

७७८८७ (२१-०५-२०१७).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) शिरोली (जि.कोल्हापरू ) येथील साींगली र्ा्ा पररसरातील काही खाद्यपिाथायच्या गाड्या व
िेतकरी पींपाकडील सेवा मागायवर सायींकाळ नींतर ओपन बार सुरु असून ्याींच्यावर कारवाई
करण्याची मागणी तेथील िेतकरी व मदहला प्रवािाींनी सींबधिताकडे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या
िेव्च्या आठवड्यात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनुसार अद्यापपयिंत
र्कती िणाींवर कोण्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर येथील इांठदरा गाांधी सरिारी वैद्यिीय िॉलेि आणण हॉस्तपीटल्या
अधधष्ट्िाताला लाच घेताना अटि िरण्यात आल्याबाबत

(४७)

७८३५३ (०८-०६-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),  अॅड. आशशष शेलार (वाांद्रे

पजश्चम), श्री. अतल
ु भातखळिर (िाांठदवली पव
ू )ग , श्री. सांिय िेळिर (िाणे), श्री. प्रशाांत िािूर
(पनवेल), श्री. सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री. वविय औटी (पारनेर), श्री. रािु तोडसाम (अणी),
श्री. प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील इींदिरा गाींिी िासकीय वैद्यकीय कॉलेि आणण हॉस्पी्लच्या अधिषठाता
डॉ.शमनाक्षी इींिप्र
ु काि गिशभये व वविय उिीतनारायण शमश्रा याींना लाचलच
ु पत प्रनतबींिक
ववभागाने औषि ववतरकाकडून १५ हिार रुपयाींची लाच घेताना अ्क केल्याची मादहती दिनाींक
१६ िानेवारी, २०१७ रोिी वा ्या सम
ु ारास ननिियनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे काय, ्यानुसार पुढे कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच राज्यात लाच घेण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून ्यास आळा बसण्यासाठी
िासनामार्यत कोणती प्रभावी भशू मका घेण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) या प्रकरणी पोलीस स््े िन, तहशसल, नागपूर िहर येथे दि.१६.१.२०१७ रोिी लाचलुचपत
प्रनतबींिक कायद्यातील तरति
ु ीनस
ु ार गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .

वव.स. ३२३ (35)
(३) व (४) राज्यातील लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागामार्यत
पुढीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहे त-

लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागामार्यत www.acbmaharashtra.net हे मोबाईल ॲप

कायायजन्वत करण्यात आले आहे . तसेच ्ोल िी क्र. १०६४ ही हे ल्पलाईन, Whats app
No.९९३०९९७७००

र्ेसबुक

वर

www.facebook.com/MaharashtraACB

या

नावाने

अकाऊीं्, www.acbmaharashtra.gov.in या वेबसाई् ववववि मादहती उपलब्ि करण्यात
येत आहे . एसीबीच्या काययपध्ितीसींबींिी रे डीओ, िरू िियनवर पररसींवाि आयोजित करण्यात

येतात. व ्याद्वारे िनिागत
म ी करण्यात येत.े एसीबीचे अधिकारी ्याींच्या अधिकार क्षेिात
आठवडे बािार, गिीच्या दठकाणी एस्ी स््ॅ ण्ड, मींदिर, कॉलेि, रे ल्वेस््े िन येथे िावन
ू एसीबी
सींबींिी िनिागत
म ी करतात. तसेच सवय िासकीय कायायलयाच्या िियनी भागावर एसीबी सींबींिी

र्ोन नीं., हे ल्पलाईन नीं. प्रिशियत केले िातात. िनिागत
म ीसाठी सवयि िहर व गावात
लाचलच
ु पत प्रनतबींिक ववभागाची मादहती असलेले पोस््र/स््ीकर/मेल आयडी िियनी भागवार

लावण्यात येतात. acbwebmail@mahapolice.gov.in यावर तसेच ब्युरोमिील काययरत
पररक्षेिीय मेल आयडीवर तक्रार केली िाऊ िकते.

___________
िलसांपदा ववभागाचे मािी मख्
ु य अशभयांता आणण सह सधचव सरु े श पाटील याां्यावर
लाचलुचपत प्रततबांधि ववभागाने िेलेल्या िारवाईबाबत

(४८)

७८६१३ (२१-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िलसींपिा ववभागाचे मािी मुख्य अशभयींता आणण सह सधचव सुरेि पा्ील याींच्यावर

लाचलुचपत प्रनतबींिक ववभागाने कारवाई करून कोल्हापूर, साींगली, पुण,े सोलापूर या
जिल््याींमिील ्याींच्या स्थावर मालम्तेवर छापे ्ाकल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्याअनुषींगाने िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) आरोपी लोकसेवक सुरेि पा्ील, मािी मख्
ु य अशभयींता आणण सहसधचव, िलसींपिा

ववभाग, मींिालय, मुींबई याींनी परीक्षण दि. २७.०१.१९८० ते दि. ३१.०५.२०१२ या कालाविीत
्याींच्या ज्ञात स्िोताींपेक्षा ६८.११% इतकी अपसींपिा िारण केल्याचे ननषपन्न झाल्याने
्याींचेववरुध्ि तसेच ्याींच्या प्नी श्रीमती ववद्या सुरेि पा्ील व मुलगा श्री.ववक्राींत सुरेि

पा्ील याींचेववरुध्ि िाहुपरु ी पोलीस ठाणे, जि.कोल्हापरू येथे दि. १७.११.२०१६ रोिी लाचलच
ु पत
प्रनतबींि कायद्यातील तरतुिीनुसार गन्
ु हा नोंिवण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३२३ (36)

उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथे नववन उपववभागीय पोशलस अधधिारी िायागलय सुरु िरणेबाबत
(४९)

७८७५५ (२१-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथे नववन उपववभागीय पोशलस अधिकारी कायायलय सुरु
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा ्या सम
ु ारास
मा. मुख्यमींिी याींना लेखी ननवेिन दिले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे व ्याींचे
स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) पोलीस अिीक्षक, यवतमाळ याींच्या आस्थापनेवरील पस
ु ि उपववभागाचे ववभािन करुन
उमरखेड

येथे

नवीन

उपववभागीय

कायायलय

ननमायण

करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

पोलीस

महासींचालक, महाराषर राज्य मुींबई याींनी िासनास सािर केला होता. सिर प्रस्तावावर
उपजस्थत ववववि मुद्याींच्या अनष
ु ींगाने पोलीस महासींचालकाींकडून मादहती मागववण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाघबीळ गावातील (जि.िाणे) एिा अल्पवयीन मुलावर लैंधगि अत्याचार िरण्यात आल्याबाबत
(५०)

८०९७० (२१-०४-२०१७).

प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे जिल्हयातील वाघबीळ गावातील एका अल्पवयीन मल
ु ावर लैंधगक अ्याचार केल्याची
घ्ना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा ्या िरम्यान घडल्याचे ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिर मुलाच्या पालकाींमार्यत कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा िाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने तपास करुन आरोपीवर बाल अ्याचार प्रनतबींिक
कायियान्वये गुन्हे नोंिवण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

वव.स. ३२३ (37)
(३) र्र्यायिीच्या मल
ु ावर आरोपीने दि.२४.१२.२०१६ रोिी अनैसधगयक लैंधगक अ्याचार केला
म्हणून दि.२७.१२.२०१६ रोिी र्र्यायिीने खबर दिल्यानुसार कासारवडवली

पोलीस स््े िन येथे

ग.ु र.नीं.I ३२९/२०१६ भािीं वव कलम ३७७ सह बालकाींचे लैंधगक अपरािापासन
ू सींरक्षण अधिननयम
कलम ३, ४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .

आरोपीस अ्क करण्यात आले

असून, आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपि पाठववण्यात आले आहे .
आहे .

गुन्हा न्यायप्रववष्

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

