अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अलिबाग - आक्षी साखर येथीि (ता.अलिबाग, जि.रायगड) खाडीतीि गाळ िाढणेबाबत.
(१)

७८१ (१५-०१-२०१५).

(पेण) :
(१)

श्री.सुभाष उर्फ पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग), श्री.धैयश
फ ीि पाटीि

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अललबाग

(जि.

रायगड)

तालुक्यातील

अललबाग -

आक्षी

साखर

खाडीतील

गाळ

काढण्याबाबत गत ३ वर्ाापासून शासनाकडे सींबींधीत मजछिमार व्यवसायययकाींकडून तसेच
लोकप्रयतयनधीींकडून मागणी करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने आितागायत गाळ न काढल्यामुळे मजछिमार बो्ीींचे मोठया
प्रमाणावर नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदर खाडीतला गाळ काढण्याबाबत व नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय
(२) होय
(३) मत्स्य ववकास ववभागाकडून अललबाग-आक्षी साखर खाडीतील गाळ काढण्यासाठी आवशय्क
यनधी महाराषर मेरी्ाईम बोडााला

उपलब्ध करुन ददल्यानींतर सदर खाडीतील गाळ काढण्याचे

काम महाराषर मेरी्ाईम बोडाामार्ात करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________

वव.स. ३८१ (2)
सीपीआर (जि.िोल्हापूर ) रुग्णाियामध्ये अांधत्व अांपगत्वाचे बनावट दाखिे
तयार िरुन दे णारी टोळी िायफरत असल्याबाबत

(२)

५४७२१ (२४-०८-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सीपीआर (जि.कोल्हापूर ) रुग्णालयामध्ये अींधत्सव अींपगत्सवाचे बनाव् दाखले तयार करुन

दे णारी ्ोळी कायारत असल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये वा त्सयादरम्यान यनदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) तसेच

्ी.बी.असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र तयार करणा-या चौघाींववरोधात लक्ष्मीपुरी पोलीस

्थानकामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा क्षयरोग ववभागाकडे पडताळणीसाठी आलेली चार प्रमाणपत्रे बोगस
असल्याचे यनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्सयानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२६-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) होय.
सदर प्रकरणी दद.१९/०३/२०१६ रोिी लक्ष्मीपूरी पोलीस ््े शन येथे ८ आरोपीींववरुध्द

गु.र.नीं.९६/२०१६ भा.दीं .वव. कलम ४०९, ४२०, ४६६, ४६८, ४७१, ४७४ प्रमाणे गुन्हा दाखल

करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू इतर ४
आरोपीींना मा.न्यायालयाने अ्कपव
ू ा िामीन मींिूर केला आहे.

गुन््याछया तपासात आरोपीींना ववशेर् रिा लमळववण्यासाठी द्बीची बोगस प्रमाणपत्र

तयार करुन त्सयाचा वापर केल्याचे यनषपन्न झाले आहे . सदर गुन्हा पोलीस तपासावर आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________
लसल्िोड-सोयगाव (जि.औरां गाबाद) तािुक्यातीि पोलिस पाटीि भरती प्रकियेत ५० हून अधधि
महहिा उमेदवाराांना पररक्षेपासन
ू वांधचत ठे वण्यात आल्याबाबत
(३)

५५८६४ (२३-१०-२०१६).

श्री.अब्दि
सत्तार (लसल्िोड), श्री.अस्िम शेख (मािाड
ु

पजश्चम), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) लसल्लोड-सोयगाव (जि.औरीं गाबाद) तालुक्यातील पोललस पा्ील भरती प्रक्रियेत शासन
यनयम डावलून

५० हून अधधक मदहला उमेदवाराींना पररक्षेपासून वींधचत ठे वण्यात आल्याचा
प्रकार माहे माचा-२०१६ मध्ये वा त्सया सम
ु ारास यनदशानास आला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८१ (3)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त्सयानस
ु ार कोणती कारवाई केला वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) या सींबींधात लसल्लोड उपववभाग (जि. औरीं गाबाद) मध्ये एकूण १२५ पोलीस पा्ील ररक्त

पदाची भरती प्रक्रिया राबववण्यात आली आहे . तथावप, ५० हून अधधक मदहला उमेदवाराींना
पररक्षेपासन
ू वींधचत ठे वल्याबाबतची बाब यनदशानास आलेली नाही. मात्र, लसल्लोड तालक्
ु यातील
२ मदहलाींनी परीक्षेस बसू न ददल्याबाबत तिार अिा सादर केले होते. परीं तु त्सयापैकी एक

मदहला अींगणवाडी सेववका असल्यामुळे व दस
ु ऱ्या मदहलेकडे आरक्षक्षत िागेसाठी िातीचे
प्रमाणपत्र अिाासोबत िोडले नव्हते त्सयामुळे या मदहला उमेदवाराींचे पोलीस पा्ील पदासाठीचे
अिा अपात्र ठरववण्यात आले आहेत.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राधानगरी (जि. िोल्हापूर) तािुक्यासाठी पोिीसाांची सांख्या वाढववण्याबाबत
(४)

५९५७३ (२५-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राधानगरी (जि. कोल्हापरू )

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

तालक
ा असन
ु ा हा डोंगराळ व दग
ु म
ू १२१ गावे वाड्या-

व्त्सयाींसह दोन लाखाींवर लोकसींख्या असलेल्या या तालुक्यातील

सींरक्षणाची िबाबदारी तसेच

कायदा व सुव्यव्था राखण्याचा भार केवळ ५३ पोललसाींवर आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पोललस दलाची रचना १९६० छया लोकसींख्येनुसार केलेली असून
बरीच पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर तालक्
ु यासाठी

पोलीसाींची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१७-११-२०१७) : (१) व (२) होय.
(३)

पोलीस

आयुक्त,

कोल्हापरू

या

नव्याने

यनमााण

करावयाछया

््े शनाींसाठी सींख्याबळ वाढववण्याची बाब शासन्तरावर ववचाराधीन आहे .
(४)

प्रश्न उदभवत नाही.
___________

प्र्तावात

पोलीस

वव.स. ३८१ (4)
वसोवा (मुांबई) खाडीतीि गाळ िाढण्याबाबत
(५)

६०८९८ (२३-०८-२०१६).

डॉ.भारती िव्हे िर (वसोवा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वसोवा (मुींबई) खाडीतील गाळ काढण्यासींदभाात ददनाींक २६ ऑग्् २०१५ रोिी वा
त्सयासुमारास मा. मख्
ु यमींत्रयाींछया बैठकीत यनणाय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर यनणायाची अमींलबिावणी अदयाप झालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसोवा खाडीतील गाळ काढण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय.
(२) व (३) हे खरे नाही.
वसोवा खाडीतील एकूण ८८०००० घनमी्र गाळ काढणे आवश्यक आहे . सदयज्थतीत

वसोवा येथील गाळ काढण्याबाबत मे.समद्र
ु ा ड्रेजिींग प्रा.लल. याींना कायाादेश आदे श दे ण्यात आले
असून ऑक््ोबर २०१७ मध्ये काम हाती घेण्यात येईल.

वसोवा बींदरातून गाळ उपसणी करण्याबाबत रु.३६.८१ को्ीचा प्र्ताव सागरमाला

योिनेअत
ीं गात नौवहन मींत्रालय, केंद्र शासन याींछयाकडे ५० ्क्के यनधी प्राप्त करण्यासाठी
ददनाींक ३१.७.२०१७ छया पत्रान्वये सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डोिवी (ता.पेण, जि.रायगड) िेएसडब्ल्यु िांपनीच्या ववरोधात सामाजिि व राििीय आांदोिने
िरणाऱ्या िायफित्याांवर दाखि िेिेिे खटिे िाढून टािण्याबाबत

(६)

७५१७८ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदविी पूव)फ , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोलवी (ता.पेण, जि.रायगड) येथील िेएसडब्ल्यु या ््ील कींपनीने उभारलेल्या बेकायदे लशर
प्रकल्पामुळे बाधधत मयिमार व शेतकऱ्याींना न्याय लमळवून दे ण्याकरीता

ववववध ्थायनक

सींघ्नानी व रािकीय पक्षाींनी केलेल्या अनेक आींदोलनातील कायाकते व आींदोलनकत्सयाांवर
सध्या दाखल व प्रलींबबत असलेले ख्ले काढून ्ाकण्याची मागणी ्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान मा.गॄह राज्यमींत्री, महाराषर राज्य याींछयाकडे
यनवदे नादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३८१ (5)
(२) असल्यास, उक्त कींपनीछया ववरोधात ववववध मागण्या व न्याय हक्कासाठी केलेल्या
सामाजिक व रािकीय आींदोलनात कोणत्सयाही प्रकारची सावाियनक मालमत्सतेची व िीवीतहानी
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त कींपनीछया ववरोधात सामाजिक व रािकीय आींदोलने करणाऱ्या
कायाकत्सयाांवर दाखल केलेले ख्ले काढून ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे तसेच त्सयाचे ्वरूप काय आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०३-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) वडखळ पोलीस ठाणे येथील गु.र.नीं. २२/२०१४ मध्ये पोलीस अधधकारी/ कमाचारी याींना

दख
ु ापती झालेल्या आहे त. तसेच गु.रीं .नीं. २३/२०१४ मध्ये खािगी बसगाडीचे नुकसान झालेले
आहे .

(३) उक्त कींपनीछया ववरोधात रािकीय व सामाजिक आींदोलन करणाऱ्या कायाकत्सयाांवर पोलीस
अधधक्षक, रायगड याींछया कायाक्षेत्राखालील ववववध पोलीस ठाण्यात एकूण ७ गुन्हे दाखल
करण्यात आले असन
ू ४ गुन्हयाींमधील ख्ले यनकाली यनघाले आहे त व ३ गुन्हयाींबाबत
कायावाही प्रलींबबत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
घुसखोर बाांगिादे शी नागररिाांना शहरात राहण्यासाठी स्थाननि नागररिाांचा
आधार लमळत असल्याबाबत

(७)

७६०५६

(२१-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटीि

(लशडी),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अलमत

वविासराव

दे शमुख

(िातूर

अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पजश्चम) :
काय :(१)

शहर),

श्री.अतुि

भातखळिर

(िाांहदविी

पूव)फ ,

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

बाींगलादे शी घुसखोर नागररकाींना शहरात राहण्यासाठी ्थायनक नागररकाींचा आधार लमळत

असन
ू मींब
ु ई महानगरपाललकेछया सॅपप्रणालीतील िन्म नोंदणीछया सॅप प्रणालीत नाव अपलोड
करण्यासाठी महानगरपाललकेछया अधधकाऱ्याींनी मदत केल्याची बाब लशवािीनगर पोलीसाींछया
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये यनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाींधकाम ठे केदाराींना ्व्तात मिूर उपलब्ध होत असन
ू ठे केदारच त्सयाींची
झोपडपट्टीत राहण्याची सोय करतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्सयानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सदर प्रकरणी लशवािी नगर पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.ि.५३९/२०१६, भादवव कलम.४६५, ४६७,

४६८, ४७१, ४२०, ३४ सह, पारपत्र कायदा कलम १२, सह आधार कायदा कलम ३४ व ४०, सह
लोकप्रयतयनधी अधधयनयम कलम.३१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू पुढील तपास
चालू आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातीि रे शन दि
ु ानदारामार्फत हदिे िाणारे धान्य िाळया बािारात वविणाऱ्या
टोळीववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(८)

७७७७७ (२१-०४-२०१७).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (लशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पण
ु े शहरातील रे शन दक
ु ानदारामार्ात ददले िाणारे धान्य काळया बािारात ववकणाऱ्या

्ोळीतील १० लोकाींववरुध्द शहर पोलीसाींनी सींघद्त गुन्हे गारी यनयींत्रण (मोका) कायदयानुसार
ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्सया सम
ु ारास कायावाही केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

पुणे शहरातील मुींढवा पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला

असन
ू गन्
ु हयातील तीन आरोपीींना अ्क करुन उवारीत सात आरोपी र्रार आहे त,

हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) वैशाली काकासाहे ब काींबळे या कल्याणी मदहला बचत ग्, ्व्त धान्य दक
ु ान
चालववत असून त्सयाींनी सदर दक
ु ानामध्ये गहू व ताींदळ
ू हे अन्नधान्य रे शनकाडाधारक लाभाथी
नागरीकाींना ववतरीत न करता सदर धान्याचा काळाबािार करुन वविी करीत होत्सया.
त्सयाबाबतची तिार श्रीमती अयनता वसींत लशनगारे , पुरवठा ववभाग, पररमींडळ कायाालय, ब
ववभाग, पुणे याींनी मुींढवा पोलीस ््े शन येथे गु.र.ि. २३५/२०१६ नुसार दाखल केली.

या

तिारीछया अनुर्ींगाने अत्सयावश्यक व्तु अधधयनयम १९५५ चे कलम ३, ७ अन्वये ददनाींक
२६.१०.२०१६ रोिी गुन्हा नोंद केला आहे .
यनषपन्न झाले आहे .

सदर गुन््याछया तपासात १० आरोपी असल्याचे

त्सयापैकी एका आरोपीस एम.पी.डी.ए. कायदयाखाली ्थानबध्द करण्यात

आले असून ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
आहे .

उवाररत र्रार आरोपीचा शोध चालू
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गुन््याींछया तपासात वरील आरोपीींनी ्वत:चे आधथाक र्ायदयासाठी सींघद्तपणे गुन्हे

केल्याचे यनषपन्न झाल्याने गुन््यात महाराषर सींघद्त गुन्हे गारी अधधयनयम १९९९ (मोका) ३
(१) (२), ३ (२), ३ (४) प्रमाणे ददनाींक २७.१२.२०१६ रोिी अींतभााव करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अलिबाग (जि.रायगड) येथे अपहरण, खांडणी आणण दरोडयाच्या गुन्हयाांमध्ये अलिबाग पोिीस
स्थानिातीि पोिीस दोषी आढळून आल्याबाबत

(९)

७८८९१ (२१-०४-२०१७).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि

(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) अललबाग (जि.रायगड) येथे अपहरण, खींडणी आणण दरोडयाछया गन्
ु हयाींमध्ये अललबाग
पोलीस ्थानकातील तीन पोलीसाींना अ्क करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार दरोडयात दोर्ी आढळून आलेल्या पोलीसाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) : (१) अललबाग (जि.रायगड) येथे अपहरण, खींडणी आणण
दरोड्याींछया गन्
ु ्याींमध्ये पोलीस मख्
ु यालय, अललबाग येथे नेमणक
ु ीस असलेल्या चार पोलीसाींना
अ्क करण्यात आली आहे.

(२) सदर प्रकरणी पोलीस मुख्यालय, अललबाग येथे नेमणुकीस असलेले ४ पोलीस व इतर ६
आरोपी असे लमळून एकूण १० आरोपीववरुध्द अललबाग पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.०२/२०१७
भादीं ववसीं कलम ३९५, ३६४(अ),१२०(ब), १६६, ४१२ अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
सदर गुन््यातील १० आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सवा आरोपीींववरुध्द मा.
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ननांभोरा बोडखा (ता.धामणगाव रे ल्वे, जि.अमरावती) येथे दारुबांदी असताना
दारु वविी होत असल्याबाबत
(१०)

८१८०७ (२०-०४-२०१७).

(बुिढाणा) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.हषफवधफन सपिाळ

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यनींभोरा बोडखा (ता. धामणगाव रे ल्वे, जि.अमरावती ) येथे दारुबींदी असताना सराास दारु
वविी करणारे व धमकी दे वून गावात दहशत यनमााण करणाऱ्याीं

दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत

्थायनक लोकप्रयतनीधीींनी जिल्हा पोलीस अधधक्षक (ग्रा.) अमरावती याींना ददनाींक ७ नोव्हें बर,
२०१६ रोिी वा त्सया सम
ु ारास लेखी कळववले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे . ददनाींक १७ नोव्हें बर, २०१६ रोिी
सरपींच ग्रामपींचायत बोडखा याींनी ठाणेदार मींगरुळ द्तगीर याींचे नावे ददलेल्या यनवेदनाची प्रत
पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रा.) येथे ददली होती
(२) ग्राम यनींभोरा बोडखा येथील अवैध दारु व्यवसाय करणाऱ्या ३ आरोपीींववरुध्द एकूण ७

केसेस दाखल करण्यात आल्या असन
ू एका आरोपीववरुध्द मींब
ु ई दारुबींदी कायदा कलम १०७,
११६ िार्ौ. प्रमाणे प्रयतबींधात्समक कारवाई करण्यात आली आहे .

तसेच पोलीस ््े शन मींगरुळ द्तगीर हद्दीत अवैध दारुवविी करणाऱ्याींवर वेळोवेळी िापे
्ाकून दारुबींदी कायदयाींतग
ा त ५२ केसेस करण्यात आल्या असन
ू एकूण रु.७,९५,८०६/- चा
मुद्देमाल िप्त करण्यात आलेला आहे . तसेच ४२ आरोपीींना या प्रकरणी अ्क करण्यात आली
आहे . जिल््यात अवैध दारु व्यवसाय चालणार नाही याबाबत योग्य दक्षता घेण्यात ये त आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपरू येथीि औद्योगीि प्रलशक्षण सांस्थामध्ये घेण्यात आिेल्या परीक्षेत गैरप्रिार
झाल्याबाबत

(११)

८४८७० (१३-०९-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि

(लशडी), श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी),
डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व

उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर येथे इींददरा औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्था तुकूम, वपल्लई औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्था
चींद्रपरू , ताराशक्ती औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्था चींद्रपरू , श्री साई औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्था या

चार सीं्थाछया ववदयार्थयाांछया परीक्षा माहे र्ेब्रुवारी २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान घेण्यात
आल्या असता मोठया प्रमाणात गैरप्रकार झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री साई औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्थेतील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या गैरप्रकाराची
जिल्हाधधका-याींनी गठीत केलेल्या सलमतीने चौकशी करून आपला अहवाल जिल्हाधधका-याींना
ददला असुन या

परीक्षाींमध्ये गैरप्रकार झाला असल्याने सींबधधत अधधकारी व कमाचारी

याींछयावर र्ौिदारी कारवाई करून परीक्षा केंद्र रद्द करण्याची लशर्ारस असूनही

अदयापही या

प्रकरणी कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्याची मादहती माहे ददनाींक १५ िन
ू , २०१७
रोिी वा त्सया सुमारास यनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गैरप्रकारात सालमल असलेल्या अधधकारी आणण कमाचा-याींना वाचववण्यासाठी
दबावतींत्राचा वापर करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(५) असल्यास, त्सयात काय आढळून आले व तदनुसार दोर्ीीं असणा-याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) :
(१) होय हे खरे आहे. अशा प्रकारचा गैरप्रकार झाल्याबाबत जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींनी
सींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण, सींचालनालय, महाराषर, मब
ुीं ई याींना कळववले आहे.

(२) िल
ु ै २०१७ छया परीक्षेपासन
ू सदरचे परीक्षा केंद्र रद्द करण्यात आले असन
ू सदरची सीं्था

व त्सयास िोडलेल्या सीं्था अन्य शासकीय औदयोधगक प्रलशक्षण सीं्थामधील परीक्षा केंद्राींना
िोडण्यात आल्या आहे त.
(३) हे खरे नाही.
(४) होय, सहसींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण, प्रादे लशक कायाालय, नागपूर याींनी सदर
प्रकरणाची चौकशी केली आहे .
(५)

व (६) सदर प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सहसींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण

प्रादे लशक कायाालय, नागपूर याींचेकडून नुकताच सींचालक, व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण,
महाराषर राज्य, मुींबई याींना प्राप्त झाला असून,

सदर अहवालात िे दोर्ी आढळून येतील

त्सयाींचेवर यनयमानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही सींचालनालयाचे ्तरावर करण्यात येईल.
___________

खािापूर (जि. रायगड) तािुक्यातीि लशरविी नदीच्या बांधाऱ्यात दोन महहिा व तीन मि
ु े
बड
ु ाल्याच्या घटनेबाबत

(१२)

८४८८१ (०४-०९-२०१७).

श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपरू ), श्री.हदिीप वळसे-पाटीि

(आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.नरहरी
णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) खालापूर (जि. रायगड) तालुक्यातील लशरवली नदीछया बींधाऱ्यात कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या

दोन मदहला व तीन मुले बुडाल्याची घ्ना ददनाींक ७ िून, २०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास
यनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ू ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे . सदर घ्ना ददनाींक ७ िन
ू , २०१७
रोिी घडली आहे .
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(२) व (३)

लशरवली (ता.खालापूर) गाींवाचे हददीतील दोन मदहला (वय वर्े सुमारे ३५ व ३०

वर्े) तीन मुलाींसह ( वय वर्ा सम
ु ारे ११ वर्े, ७ वर्े व ७ वर्े) (सवा रा.लशरवली) बाळगींगा
नदीछया बींधाऱ्यावर कपडे धुण्याकरीता गेल्या होत्सया.

त्सयावेळी तीन्ही मुले पाण्यात खेळत

असताींना खडकावरील शेवाळावरुन पाय घसरुन पाण्यात पडले असता त्सयाींना वाचववण्यासाठी
दोन्ही मदहला पाण्यात उतरल्या.

मात्र पाचही िण पाण्यात बुडाले. गाींवकऱ्याींना सदर घ्नेची

मादहती लमळाल्यानींतर त्सयाींनी बड
ु ालेल्याींना पाण्यातून शोधून बाहे र काढले असता ते मत
ृ
झाल्याचे आढळून आले.

त्सयाींना तातडीने रुग्णवादहकेतून प्राथलमक आरोग्य केंद्र खालापूर येथे

आणले असता तेथील डॉक््राींनी तपासन
ू त्सयाींना मयत घोवर्त केले.

याप्रकरणी खालापूर पोलीस ठाणे येथे अ.म.ृ रजि.नीं.१७/२०१७ सी.आर.पी.सी. १७४ अन्वये

ददनाींक ०७.०६.२०१७ रोिी गुन्हा दाखल करण्याींत आला आहे . मयताींचे पो््मा्ा म करण्याींत
आले असून ईन्क्वे्् पींचनामा झाला आहे . या प्रकरणी साक्षीदाराींचे िबाब नोंदववण्यात आले
असून प्रकरणाचा पुढील तपास चालू आहे .

(४) या प्रकरणी कायावाही करण्यात कोणत्सयाही प्रकारे ववलींब झालेला नाही.
___________
मुांबईतीि वाढत्या सामूहहि बिात्िाराच्या घटनाांबाबत
(१३)

८४९७५ (०४-०९-२०१७).

श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटीि (लशडी),

श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.िािीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाफ गायिवाड
(धारावी), डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडेगाव), श्री.अलमत वविासराव दे शमुख (िातूर शहर),
श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िोड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईत ददनाींक १ एवप्रल २०१६ ते ३० माचा २०१७ पयांत सामूदहक बलात्सकाराचे एकूण
गुन्हे दाखल झाले आहे ,

११

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईत मदहलाींछया सरु क्षतेचा प्रश्न गींभीर झाला आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईतील वाढत्सया सामूदहक बलात्सकाराछया धचींतािनक बाबीवर शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-१०-२०१७) : (१) हे, खरे आहे .
(२) व (३) मदहला व मुली याींछयावरील अत्सयाचाराबाबतची प्रकरणे अयतशय सींवेदनलशल प्रमाणे
हाताळली िाऊन आरोपी ववरूध्द सबळ पुराव्यायनशी न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर केली
िातात.आरोपीना कठोर लशक्षा व्हावी यासाठी सवातोपरी प्रयन्त केले िातात.
प्रमाणे आहे.

बह
ु ई पोलीस आयक्
ु तालया मार्ात करण्यात आलेल्या उपाययोिना पढ
ु ील
ृ न्मींब

* पोलीस दीदी योिने मार्ात शाळा व पररसरातील मुलाींना अनोळखी व्यक्तीबाबत दक्षता
घेण्याचे मागादशान करतात.
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शाळे मध्ये ववदयार्थयानाा बॅड ्च व गुड ्च बाबत मागादशान केले िाते.

* मोहल्ला कलम्ीतील पोलीस लमत्र सभासद याींचे बैठका घेऊन मुलाींना बाहे र सोडू
नये,अनोळखी,सींशयीत वा्ल्यास पोलीसाींना खबर दे णे अश्या सच
ू ना दे ण्यात येतात.

* पोलीस ठाणे हद्दीत बबनतारी सींदेश वाहन बी् अधधकारी याींचेमार्ात ग्त घालण्यात येत.े
* मदहला कक्षाची ्थापना केली आहे .
* मदहला दक्षता कलम्ी ्थापन करण्यात आली आहे .
* मदहला िे डिाड ववरोधी पथके तयार करण्यात आली आहे .
* ९४ मदहला व बाल सरु क्षा ग्त पथके तयार करण्यात आली आहे .

* १०२ मदहला बी् माशाल मो्ार सायकल वाहनासह नेमण्यात आले आहे .
* ववशेर् हे ल्पलाईन १००,१०३, व १०९० सूरू करण्यात आली आहे त.
* पो्को कायदाप्रमाणे कठोर कारवाई करण्यात येत.े

* यनमानुषय िागेछया दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे,प्रकाश व्यव्था करण्याचे उपाययोिना
राबववण्यात येत.े .

(४) प्रश्न उपज्थत होत नाही.
___________
राज्यातीि सलु शक्षक्षत बेरोिगाराांना रोिगार लमळण्याबाबत
(१४)

८५२११ (०४-०९-२०१७).

श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार हहि) :

सन्माननीय िौशल्य

वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात अलभयाींबत्रकी, और्धयनमााणशा्त्र, व्यव्थापनक अ्यासिमातील पदवी क्रकींवा
अगदी पदव्युत्सतर पदवीचे लशक्षण घेणारे ५० ्क्क्याींहून अधधक ववदयाथी नोकरीववना रादहले
असल्याची गींभीर मादहती माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान यनदशानास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सलु शक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार लमळण्याकररता शासनाने

राज्यात उदयोग

यनलमातीकररता कोणत्सया उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

तथावप, सुलशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार लमळावा म्हणून

कौशल्य ववकास, रोिगार व

उदयोिकता मागादशान केंद्राचे सींगणकीकरण, ग्रींथालय सदृश्य अ्यालसका, बेरोिगाराींछया सेवा
सहकारी सीं्था ्थापन करणे, आददवासी उमेदवाराींसाठी कौशल्य ववकास, रोिगार मादहती व
मागादशान प्रलशक्षण केंद्र, रोिगार प्रोत्ससाहन कायािम, व्यवसाय मागादशान व समप
ु दे शन केंद्र,
प्रमोद महािन कौशल्य व उदयोिकता ववकास अलभयान तसेच

पींतप्रधान रोिगार यनलमाती

योिना, सुधाररत बीि भाींडवल योिना व जिल्हा उदयोग केंद्र किा योिना या योिना
राबववण्यात येतात
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(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पांचवटी (जि.नालशि) येथीि गोदावरी चें बरमधीि अग्रवाि असोलसएशनवर बनावट िागदपत्रे
प्रिरणी गुन्हा दाखि िरण्यात आल्याबाबत
(१५)

८५२४१ (०४-०९-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पींचव्ी (जि.नालशक) नालशक शहर भागातील पींचव्ी कॉलेि समोरील गोदावरी चें बरमध्ये
अग्रवाल असोलसएशन याींछया कायाालयावर महसूल ववभागाछया अधधकारी व पींचव्ी पोलीसाींनी

्ाकलेल्या सींयक्
ु त िाप्यामध्ये श्री. हररश्चींद्र अगरवाल व श्री. प्रमोद नावेकर हे दोघे बनाव्
रे शनकाडा तसेच अनेक शासकीय बनाव् द्तावेि तयार करीत असल्याचे यनदशानास
असून त्सयाींछयाववरोधात पींचव्ी पो. ठाण्यात ददनाींक

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

आले

११ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्सया सुमारास

(२) असल्यास, उक्त िापा घातल्यानींतर पींचव्ी पो. ठाण्यात एर्आयआर त्सयाच ददवशी
दाखल न करण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त ,
(३) असल्यास, या बनाव् कागदपत्राींछया प्रकरणी अग्रवाल असोलसएशन समवेत काम करणाया रॅके्मध्ये अन्य क्रकती व्यक्तीींचा सहभाग होता, या प्रकरणी र्रार असलेल्या सींशयीताला
अ्क करण्यात आली आहे काय, तसेच या सवा प्रकरणाचा तपास पूणा झाला आहे काय,
(४) असल्यास, तपासाचे

यनषकर्ा काय

आली आहे वा येत आहे ,

आहे त व त्सयानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही करण्यात

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४)
गोदावरी चें बर मध्ये अग्रवाल असोलशएशन याींछया कायाालयावर महसल
ु ववभागाछया

अधधकारी व पोललसाींनी दद.१०/०४/२०१७ रोिी ्ाकलेल्या सींयुक्त िाप्यामध्ये

श्री. हररश्चींद्र

अगरवाल व श्री. प्रमोद नावेकर हे शासकीय बनाव् द्तावेि तयार करीत असल्याचे
यनदशानास

आले असून, त्सयाींछया ववरुध्द त्सयाचददवशी म्हणिेच दद.१०/०४/२०१६ रोिी पींचव्ी

पोलीस ््े शन येथे ग.ु र.नीं. १४३/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४५६, ४६६, ४६८, ४७३ व ३४

प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे . सदर प्रकरणात हरीश्चींद्र अग्रवाल याींछया समवेत
अन्य ४ व्यक्तीींचा समावेश असुन त्सयातील ३ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आलेली
गुन््याचा तपास चालु आहे.
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________

असुन

वव.स. ३८१ (13)
राज्यात गत ३ वषाफत बेरोिगाराांचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढिे असल्याबाबत
(१६) ८५२५२ (०४-०९-२०१७).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी),

श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात गत
मे,२०१७
(२)

मध्ये

३ वर्ाात

बेरोिगाराींचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले असल्याचे माहे

वा त्सयादरम्यान

यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

असल्यास, राज्यातील लशक्षक्षत ववदयार्थयाांना वेळेवर रोिगार लमळत नसून, राज्यातील

अनेक शासकीय ववभागात मोठ्या प्रमाणावर ररक्त पदे असल्याचे आढळून आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्यास शासन ददरीं गाई करीत असन
ू सदर पदे तात्सकाळ
भरुन बेरोिगाराींना रोिगार दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
राज्यात गत ३ वर्ाात बेरेािगाराींचे प्रमाण खूप मोठया प्रमाणात वाढले असल्याचे

अनुर्ींगाने कोणतेही यनवेदन

कौशल्य ववकास, रोिगार व उदयोिकता सींचालनालयाकडे प्राप्त

झालेले नाही. माहे मे, २०१७ अखेरपयांत राज्यात एकूण ४४,४०,०६४ इतक्या उमेदवाराींची नोंद
केंद्रात झालेली आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे ,
गत ३ वर्ाात शासकीय कायाालयातील ररक्त पदाींछया सींख्येत र्ार मोठी वाढ झाली
असल्याचे आढळून आले आहे.
(३)

हे खरे नाही. पदोन्नतीछया को्याची ररक्त पदे भरण्यासींदभाात कोणतेही यनबांध नसून,

सरळसेवेने पदभरतीसींदभाात शासनाने अींशत: यनबाध आणले असले तरी ववदहत मयाादेपेक्षा
िा्त

पदे

भरावयाची

असल्यास,

अपर

मुख्य

सधचव

(सेवा)

याींछया

अध्यक्षतेखालील

सलमतीकडून परवानगी ददली िाते. महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून दे णखल भरतीप्रिीया चालू
असून, सेवायनवत्सृ ती मत्सृ यू व इत्सयादी कारणाींमुळे पदे ररक्त होणे व अशी पदे ववदहत
पध्दतीनस
ु ार भरली िाणे ही यनरीं तर चालणारी प्रिीया आहे .
राज्यातील

सुलशक्षीत

बेरोिगाराींना

रोिगार

उपलब्ध

व्हावा

आणण

इछिूकाींना

्वयींरोिगारासाठी कौशल्य ववकास, रोिगार व उदयोिकता सींचालनालयामार्ात रोिगार
मेळावे, रोिगार प्रोत्ससाहन कायािम, प्रमोद महािन कौशल्य व उदयोिकता ववकास अलभयान
इ.योिना राबववण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३८१ (14)
नालशि येथे एिबत्रत स्वतांत्र महामागफ सुरक्षा पथि व पोिीस अधधक्षि महामागफ सुरक्षा
िायाफिय स्थापन िरण्याबाबत

(१७)

८५४३८ (०४-०९-२०१७).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नालशक येथे एकबत्रत ्वतींत्र महामागा सुरक्षा पथक व पोलीस अधधक्षक महामागा सुरक्षा
कायाालय ्थापन करण्याचा प्र्ताव शासनाछया ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर

ववचाराधीन प्र्तावावर शासनाने

यनणाय घेऊन कोणती कायावाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१७-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

उल्हासनगर(जि. ठाणे ) येथीि िॅम्प नां. ५ मधीि महात्मा र्ुिे नगरमधीि िहान मुिाांना
दि
ु ानदाराने िेिेिी मारहाण

(१८)

८५४९२ (०४-०९-२०१७).

श्री.सरदार तारालसांह (मुिुांड), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

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

(१) उल्हासनगर (जि. ठाणे ) येथील कॅम्प नीं. ५ मधील प्रेमनगर ्े कडी भागातील महात्समा
र्ुले नगरमध्ये ददनाींक

२१ मे २०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास २ लहान मल
ु ाींनी एका

दक
ु ानदाराछया दक
ु ानातील बरणीतन
ू चकली चोरुन खाल्ल्याचा राग अल्याने दक
ु ानदार मेहमुद
िुबेला पठाण व त्सयाींची दोन मुले इरर्ान व सललम पठाण याींनी या दोन लहान मूलाींना प्रचींड

मारहाण करुन त्सयाींना अधानग्न करुन केसाचे अधे मुींडण करुन, त्सयाींछया गळयात चपलाींचा हार
घालून त्सयाींची धधींड काढल्या प्रकरणी त्सया मुलाींचे पालक व रदहवाशाींनी दहल लाईन पो. ठाण्यात
तिार दाखल केल्याची घ्ना यनदशानास आली, हे खरे आहे काय, .
(२) असल्यास, या प्रकरणी पोलीसाींनी या यतन्ही आरोपीींववरोधात
नोंदवला असून या सींपूणा प्रकरणाचा तपास पूणा केला आहे काय,

कोणत्सया कलमाखाली गुन्हा

(३) असल्यास, तपासाचे यनषकर्ा काय आहे त व तदनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती

कारवाई करण्यात

आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२७-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ददनाींक २०/५/२०१७ रोिी दहललाईन पे ््े येथे यतन्ही आरोपी ववरूध्द गु र नीं १२४/२०१७

भा द वव कलम ३५५,५००,३२३,५०४,३४ सह अनस
ु ूधचत िाती िमाती अत्सयाचार प्रयतबींधक

अधधयनयम सन १९८९ चे कलम ३(१) (ड)(ई)(आर),सह पो्को कलम ११(२), १२ सह मादहती
तींत्रज्ञान अधधयनयम सन २००० चे कलम ६७(अ)(ब) सह ज्युवेनायल ि््ीस ॲक्् २०१५ चे
कलम ७५ प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे .

वव.स. ३८१ (15)
(३) ददनाींक २०/५/२०१७ रोिी गुन््यातील ३ आरोपीस अ्क करण्यात येऊन ते न्यायालयीन
कोठडीत

आहे .

तसेच,सदरछया

गुन््यामध्ये

आरोपी

ववरूध्द

ददनाींक

१८/७/२०१७

रोिी

दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
नागपूर (जि.नागपूर) शहरात वाढिेिे अपघाताचे प्रमाण
(१९)

८५६६४ (०४-०९-२०१७).

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू (जि.नागपरू ) शहरात ददनाींक १ िानेवारी, २०१७ ते ३१ माचा २०१७ या तीन

महीन्याछया कालावधीत एकूण ३३१ अपघात झाले असून त्सयात ५८ िणाींचा मत्सृ यू तर ३४८
िण िखमी झाल्याची गींभीर बाब माहे मे २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान यनदशानास आलेली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ददनाींक १ िानेवारी, २०१२ ते ३१ माचा २०१७ या कालावधीत नागपूर शहरात
६४५६ अपघात झाले ज्यातील १४३४ अपघात प्राणाींयतक ठरले तर २३७४ अपघात गींभीर
्वरूपाचे होते यात १४९९ नागरीकाींचा बळी गेला तर ६३९५ नागरीक िखमी झालेले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अनेक दच
ु ाकी, ऑ्ोररक्षा, कार, रक मे्ॅडोर बस अशा वाहनाींछया गती
मयाादेवर तसेच क्षमतेपेक्षा िा्त प्रवासी वहन केल्यामळ
ु े

व यनयींत्रण नसल्यामळ
ु े ती वाहने

प्राणाींयतक अपघातास कारणीभूत ठरलेले आहे त, हे ही खरे आहे त काय,

(४) असल्यास, अशा वाहनाछया वेगावर यनयींत्रण तसेच प्रवासी वाहनावर अींकूश लावण्याकरीता
शासनाने कोणती

कायदे शीर कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
ददनाींक १ िानेवारी, २०१२ ते ३१ माचा, २०१७ या कालावधीत नागपूर शहरात ६,१८० अपघात
झाले असन
ू त्सयात १,४९९ िणाींचा मत्सृ यु झाला तर ६,३९५ नागरीक िखमी झाले आहे त.
(३) हे खरे आहे .

(४) अपघाताींना आळा बसावा याकरीता वाहतूक पोलीस ववभागाकडून नागपूर शहरात
वाहतुकीचे यनयमन व यनयींत्रण करण्याकरीता महत्सवाछया चौकात वाहतूक पोलीसाींची नेमणूक
करण्याींत येत.े

वाहतूक यनयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींववरुध्द मो्ार वाहन

अधधयनयमान्वये यनयमीतपणे कारवाई करण्याींत येते.

सन २०१२ ते ऑग््, २०१७ पयांत

मो.वा.का. अन्वये खालीलप्रमाणे कारवाई करण्याींत आलेली आहे .
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सन

दाखल केसेस

२०१२

३,१५,६२२

२०१३

२,८५,४८५

२०१४

२,८१,५८०

२०१५

३,५६,८४५

२०१६

५,१५,३७०

२०१७ (ऑग्् पयांत)

४,५३,६६६

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

मांुबई उच्च न्यायाियाचे खांडपीठ िोल्हापरू ात सरू
ु िरण्याबाबत
(२०)

८६१७६

(०४-०९-२०१७).

श्री.रािेश

क्षीरसागर

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(िोल्हापरू

उत्तर) : सन्माननीय

(१) मख्
ु य न्यायमत
ू ींना आठ ददवसाींत पत्र पाठवन
ू मींब
ु ई उछच न्यायालयाचे खींडपीठ कोल्हापरू
येथे ्थापण्यातील अडथळे दरू करण्याची ग्वाही मा. मुख्यमींत्री याींनी माहे माचा, २०१७

मध्ये

वा त्सयादरम्यान दे ऊनही अदयापपयात कोणतीच कायावाही झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े कृती सलमतीने पुन्हा आींदोलन करण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

शासनाची

भूलमका

काय

आहे

व

कोल्हापूर

येथे

खींडपीठ

्थापण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र

र्डणवीस

(०८-११-२०१७)

:

(१)

मा.

उछच

न्यायालयाचे

कोल्हापूर

येथील

खींडपीठाछया यनलमातीसाठी मा. उछच न्यायालयास लवकरच पत्र पाठववणार असल्याची घोर्णा
मा. मुख्यमींत्री महोदय याींनी कोल्हापूर येथील लशष्मींडळ आणण खींडपीठ कृती सलमतीछया
सद्याींछया ववधानभवन, मींब
ु ई येथील दद. ५/०४/२०१७ रोिीछया भे्ी दरम्यान केली आहे .

(२) कृती सलमतीचे पुन्हा आींदोलन करणेबाबतचे कोणतेही यनवेदन अथवा इशारा कोल्हापूर
जिल्हाधधकारी कायाालयास प्राप्त झालेला नाही.

(३) राज्य मींत्रीमींडळाने दद. १२/०५/२०१५ रोिीछया बैठकीत घेतलेल्या यनणायानस
ु ार कोल्हापूर
येथे उछच न्यायालयाचे क्रर्रते खींडपीठ ्थापन करण्यात यावे तसेच पुणे येथे अशा प्रकारचे
क्रर्रते खींडपीठ ्थापन करण्याबाबत सकारात्समक ववचार व्हावा, अशी लशर्ारस शासनाने मा.

मुख्य न्यायमूती, उछच न्यायालय, मुींबई याींना दद. १७/०७/२०१५ रोिीछया पत्रान्वये केली आहे .

यानुर्ींगाने पुढील कायावाही उछच न्यायालय, मुींबई व केंद्र शासन याींछया्तरावरून अपेक्षक्षत
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३८१ (17)
नागपूर येथीि लमहान प्रिल्पासाठी महाराष्ट्र ववमानतळ वविास िांपनीस
शासनाने हदिेिी अनुदान

(२१)

८६६९३ (२४-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूि पाटीि (परभणी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) नागपूर येथील लमहान प्रकल्पासाठी महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीस शासनाने एक
हिार को्ी रूपयाचे अनद
ु ान ददनाींक ३१ माचा, २०१७ रोिीपयांत ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एक हिार को्ी रूपयाछया

अनुदानापैकी ददनाींक ३१ माचा, २०१७ रोिीपयांत

क्रकती को्ीीं रूपयाींचे अनुदान ववकास कामाींवर खचा झाले आहे त,

(३) असल्यास, महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनी अींतगात तीन धग्रन क्रर्ल्ड, सहा ब्राऊन
क्रर्ल्ड ववमानतळ आणण गडधचरोली येथे हे ललपा्ा ववकसीत करण्याचे काम अींतभत
ुा होते
त्सयापैकी क्रकती प्रकल्प पूणा झाले आहे त,

(४) असल्यास सदरहू ववकास कामे पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१३-११-२०१७) :(१) व (२) नागपूर येथील लमहान प्रकल्पासाठी महाराषर
ववमानतळ ववकास कींपनीस शासनाकडून रु.१०८९ को्ी इतके अनुदान दे ण्यात आले असून
त्सयापैकी लमहान प्रकल्पाचा ववकास, प्रकल्पग्र्ताींचे पुनवासन तसेच प्रकल्पग्र्ताींना पायाभूत
सुववधा पुरववणे याींवर महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीने रु.१०३२ को्ी इतका खचा केलेला
आहे .

(३) (४) व (५) राज्यातील ३ ग्रीनर्ील्ड व ५ ब्राऊनर्ील्ड ववमानतळाींचा ववकास करण्याचे काम

महाराषर ववमानतळ ववकास कींपनीमार्ात सुरु असून त्सयापैकी लशडी ववमानतळ प्रकल्पाचे
पदहल्या ्प्प्यातील काम पूणा झाले आहे व तेथून ववमानसेवा सुरु करण्यात आली आहे .
___________

राज्य शासनाने राष्ट्र पुरुष, थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास परवानगी
दे ण्यासाठी िेिेल्या मागफदशफि तत्वाांबाबत

(२२)

८६७१६ (२४-०८-२०१७).

श्री.अति
ु भातखळिर (िाांहदविी पूव)फ , श्री.वविासराव िगताप

(ित), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्य शासनाने राषरपरु
ु र्, थोर व्यक्ती याींचा पत
ु ळा उभारण्यास परवानगी दे ण्यासाठी

मागादशाक तत्सवाींबाबत ददनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास शासन यनणाय घेण्यात
आल्याचे यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शासन यनणायामध्ये ि. ६ छया मुद्द्यामध्ये पुतळा उभारण्यासाठी अल्प
सींख्याींक व ्थायनकाींची ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बींधनकारक केले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राषरपुरुर् तसेच ववववध िाती व धमााछया थोर व्यक्तीींचा पुतळा उभारण्यासाठी
अल्पसींख्याींक व ्थायनक लोकाींचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बींधनकारक असल्याने िातीय व
धमीय तणाव यनमााण होऊ शकतात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्सयामळ
ु े , सदर मागादशाक तत्सवाींचा पन
ु ववाचार करून यनणाय घेण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (११-०९-२०१७) : (१)

व

(२)

होय.

(३) अींशतः खरे आहे .
(४) सदर शासन यनणायातील मागादशाक तत्सव ि. ६ पुढीलप्रमाणे सध
ु ारण्यात आले आहे .

“पुतळा उभारल्यामुळे भववषयात कायदा व सुव्यव्थेचा प्रश्न यनमााण होणार नाही,

्थायनक वाद क्रकींवा िातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सवव्तर चौकशी करुन सींबींधधत
पोलीस कायाालय प्रमख
ु ाींचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्र्तावासोबत िोडणे आवश्यक आहे. तसेच

पुतळा उभारण्यासाठी ्थायनक लोकाींचा ववरोध नसल्याबाबतचा अहवाल प्राप्त करुन घेण्यात
यावा.”

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अहमदनगरवरुन िोल्हापूरात पैिवानिी िरण्यासाठी आिेल्या सात वषाफच्या शाळिरी मुिास
झािेिी अमानुष मारहाण िेल्याबाबत

(२३)

८६९०२ (०४-०९-२०१७).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अहमदनगरवरुन कोल्हापूरात पैलवानकी करण्यासाठी आलेल्या सात वर्ााछया शाळकरी

मल
ु ास दोघा भावाींनी अमानर्
ु मारहाण केल्याचा प्रकार ददनाींक ९ िन
ू , २०१७ रोिी वा
त्सयासुमारास यनदशानास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत मुलाला बेदम मारहाण करुन गरम गॅसवर बसववणे, गुप्त अींगावर
च्के दे णे, गरम पाणी ओतणे इत्सयादी प्रकारचा अमानुर् िळ केल्याचेही यनदशानास आले,

हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्सयानुसार दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) व (४) क्रर्याादीने ददलेल्या तिारीवरून िुनारािवाडा पोलीस ठाणे येथे ३ आरोपी ववरूध्द

गुरनीं १२५/२०१७ भा द वव स कलम ३२४,३२६,५०४,३४ सह ८,१०,१२ पोक्सो कायदा २०१२
प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे .

ववधीसींघर्ाग्र्त बालकाींछया ववरूध्द सबळ परु ावा प्राप्त झाल्याने आरोपीछया ववरूध्द मा.

बालन्यायमींडळात ददनाींक ३०/१०/२०१७ रोिी दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे . सदरचा
गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे.

(५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________

उस्मानाबाद (जि.उस्मानाबाद) येथीि ववमानतळाच्या वविास िामाबाबत
(२४)

८७६४८ (०४-०९-२०१७).

श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उ्मानाबाद (जि.उ्मानाबाद) येथील ववमानतळाची धावपट्टी ररलायन्स कींपनीला दे खभाल
व दरु
ु ्तीसाठी करारावर दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या करारानुसार सदर कींपनीने ववमानतळ व धावपट्टीवर कोणत्सया
परु ववल्या आहे त,

सुववधा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१३-११-२०१७) : (१) प्रादे लशक अधधकारी, महाराषर औदयोधगक ववकास
महामींडळ, लातरू याींचे दद.३/११/२००९ रोिीचे पत्रान्वये करारनामा करण्यात येऊन ररलायन्स

कींपनी अींतगात असलेल्या मे.उ्मानाबाद एअरपो्ा प्रा.लल. याींना उ्मानाबाद ववमानतळाचे
ह्ताींतरण करण्यात आले आहे.
(२) सदर कींपनीमार्ात उ्मानाबाद ववमानतळावर करारनाम्यातील शेड्यल
ु -३ मधील Non-

Airport Activity तरतुदीनुसार फ्लाईंग ॲकेडमी उभारण्यासाठी आवश्यक ती सुववधा उपलब्ध

करुन दे ण्यात आली आहे . तसेच, कींपनीमार्ात ववमानतळावर खािगी सरु क्षा व्यव्था
पुरववण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यात १ िाख िोिाांच्या रक्षणासाठी िेवळ १६८ पोलिस िायफरत असल्याबाबत
(२५)

८७९७० (०४-०९-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटीि (एरां डोि), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.सांिय पुराम
(आमगाव), श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.हदिीप वळसे-पाटीि (आांबेगाव), श्रीमती हदवपिा

चव्हाण (बागिाण), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.हसन मश्र
ु ीर्
(िागि), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहूि िुि (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्याची १२ को्ी लोकसींख्या असूनही

१ लाख लोकाींछया रक्षणासाठी केवळ १६८ पोललस

कायारत असल्याचे माहे मे २०१७ मध्ये वा त्सया दरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ू ार राज्यात कायदा व सरू क्षा राखणाऱ्या
पोललसाींछया सींख्येत वाढ करणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय.
(२)

व

(३)

राज्याची

लोकसींख्या

ववचारात

घेता

राज्य

पोलीस

दलातील

पोलीस

अधधकारी/कमाचारी याींची ववववध सींवगाातील एकुण ६१४९४ पदे पाच ्प्प्यामध्ये यनमााण
करण्यास तत्सवत: मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्सयानुसार पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य,
मुींबई याींनी पदयनलमातीछया पाच ्प्प्याचा एकबत्रत प्र्ताव शासनास सादर केला आहे.
त्सयानर्
ु ींगाने पदयनलमातीछया पदहल्या ्प्प्यामध्ये ववववध शासन यनणायाींन्वये एकुण १२२९७ पदे

यनमााण करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य,
मुींबई याींनी पदयनलमातीछया दस
ु ऱ्या ्प्प्यामध्ये १२५४९ पदे यनमााण करण्याबाबतचा प्र्ताव
शासनास सादर केला आहे. सदर प्र्ताव ववत्सत ववभागाछया मान्यते्तव सादर करण्यात आला

असता त्सयावर ववत्सत ववभागाने त्सयाींछया ददनाींक २५.०५.२०१७ छया शासन यनणायानस
ु ार पोलीस
दलाचा आकृतीबींध यनजश्चत करुन प्र्ताव र्ेरसादर करावा असे अलभप्राय ददले आहे त.
त्सयानुसार पुढील कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
धुळे (जि.धुळे) शहरात सन २०१३ सािी झािेल्या िातीय दां गिीची चौिशी िरण्यािररता
नेमिेल्या चाांदीवाि िलमशनचा अहवािाबाबत

(२६)

८८०८९ (०४-०९-२०१७).

श्री.आलसर् शेख (मािेगाांव मध्य) : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धुळे (जि.धुळे) शहरात ददनाींक

६ िानेवारी, २०१३ रोिी वा त्सयासुमारास िातीय दीं गल

झाली असुन सदर दीं गलीत ६ म्
ु लीम युवक पोलीसाींछया गोळीबारात मत्सृ युमख
ु ी पडले असुन
३० पेक्षा अधधक म्
ु लीम यव
ु क िखमी झाले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७
दरम्यान

मध्ये वा त्सया

यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दीं गलीची चौकशी करण्याकररता शासनाने चाींदीवाल कलमशन नेमले असुन
या कलमशनचा अहवाल अदयापही प्राप्त झाला नसून

दोर्ीींवर कारवाईही करण्यात आलेली

नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोर्ीींवर कारवाई होण्याकररता आवश्यक असलेला चाींदीवाल
कलमशनचा अहवाल
येत आहे ,

तातडीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी कोणती कायावाही

करण्यात आली वा
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र र्डणवीस

(०२-११-२०१७)

:

(१)

व

(२)

श्री.

चाींदीवाल

सलमतीचा अहवाल

दद.२९.११.२०१६ रोिी शासनास प्राप्त झाला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वधाफ जिह्यातीि हहांगणघाट शहरातीि श्री छत्रपती लशवािी मािेड याडफ (इांहदरा नगर) व मौिा
माांडगाव (ता.समुद्रपूर) येथे पोिीस चौिीस मांिुरी लमळणेबाबत

(२७)

८८५१५ (०४-०९-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि),

श्री.प्रभुदास लभिावेिर (मेळघाट), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वधाा जि्यातील दहींगणघा् शहरातील श्री ित्रपती लशवािी माकेड याडा (इींददरा नगर) व
मौिा माींडगाव (ता. समद्र
ु परू )

येथे पोलीस चौकीस मींिरु ी लमळणेबाबत चे यनवेदन ्थायनक

लोकप्रयतयनधी याींनी माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्सया दरम्यान शासनास सादर केले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील अधी व्ती याच पररसरात वा्तव्यास असून या दठकाणी गुन््याचे
प्रमाण वाढल्याने

्थायनक रदहवाशाींनी पोलीस चौकी सरु
ु करण्याची मागणी केल्यामळ
ु े

शासनाने ददनाींक ९ र्ेब्रुवारी,२०१६ रोिी वा त्सयासुमारास

्थायनक पोलीस प्रशासनास या

बाबतछया कायावाहीसाठी यनदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, दहींगणघा् शहरातील श्री ित्रपती लशवािी माकेड याडा ( इींददरा नगर) व मौिा

माींडगाव ता. समुद्रपूर या दठकाणी नवीन पोलीस चौकीस मींिुरी लमळणेबाबतची कायावाही
्थायनक प्रशासनाकडून न झाल्याने शासन यनदे शाचे उल्लींघन झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदरहू दठकाणी पोलीस चौकी सुरु करण्याबाबत शासन ्तरावरून कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) होय.
(२) नाही.
(३), (४) व (५) दहींगणघा् येथील लशवािी माके् याडाचे अींतर पोलीस ््े शनपासून २ क्रक.मी.
वर असल्यामळ
ु े तेथे पोलीस चौकीची आवश्यकता नसल्याचे आणण मौिा माींडगाव बी्मधील

मागील ३ वर्ााछया गुन््याींची सरासरी पाहता सन १९६० छया प्रमाणकानस
ु ार २५ पेक्षा कमी
असून आणण ववत्सत ववभाग, शासन यनणाय दद.०२.०६.२०१५ अन्वये वेतनावरील खचा यनयींबत्रत
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करण्यासाठी नवीन पदयनलमाती बींद असल्यामुळे

मौिा माींडगाव ता.समुद्रपूर येथे पोलीस चौकी

दे य नसल्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी दद.२४.०६.२०१५ छया
पत्रान्वये शासनास कळववले आहे .

___________
तासगाव (जि. साांगिी) येथीि द्राक्ष व्यापा-याने शेति-याांची िेिेिी र्सवणूि
(२८)

८८५८३ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननि बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) तासगाींव (जि. साींगली) येथील ववनायक तुळशीराम लशींदे या द्राक्ष व्यापा-याववरुद्ध
तासगाींवसह वासुींब,े बोरगाींव, कोलगे येथील शेतक-याींची एकूण
केल्याप्रकरणीची
काय,

२२ लाख रूपयाींची र्सवणक
ू

तिार ददनाींक १५ मे,२०१७ रोिी वा त्सयासुमारास केली आहे, हे खरे आहे

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन

आले व तदनुसार

सदर व्यापा-याववरूद्ध कोणती

कारवाई करण्यात आली वा येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, सदर द्राक्ष व्यापाऱ्याने क्रर्याादी व
इतर ७ शेतकऱ्याींची द्राक्ष खरे दी करुन त्सयाींना पैसे परत न करता एकुण २१,९२,७४०/ रुपयाींची
र्सवणक
ू

केल्याप्रकरणी

तासगाव

पोलीस

््े शन,

साींगली

येथे

गु.र.नीं.

९५/२०१७ (सी.सी.्ी.एन.एस.नीं.१८५/२०१७) भा.दीं .वव. कलम ४२० प्रमाणे २ आरोपीींववरुध्द गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे .

सदर गुन््यातील एका आरोपीस दद.१३/०५/२०१७ रोिी अ्क करुन दद.२२/०५/२०१७

पयात पोलीस कोठडी दे ण्यात आलेली आहे . अ्क आरोपीववरुध्द दोर्ारोपपत्र पाठववण्याची
कायावाही चालु असन
ु इतर १ आरोपीववरुध्द परु ावा ह्तगत करण्यावर
आहे .

गन्
ु ्याचा तपास चालु

___________
िाडरबोबिाद व सोन्याळ (ता. ित, जि. साांगिी) येथीि डाळीांब व्यापा-याांची परप्राांतीय
व्यापा-याांिडून र्सवणूि झाल्याबाबत
(२९)

८८६६५ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननि बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िाडरबोबलाद व सोन्याळ (ता. ित, जि. साींगली) येथील अनेक डाळीींब व्यापा-याींची
परप्राींतीय डाळीींब व्यापा-याींकडून सुमारे

७० लाखाींची र्सवणूक झाल्याची बाब माहे एवप्रल,

२०१७ मध्ये वा त्सया दरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी ्थायनक पोललसाींत गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्सयानुसार सदर पररप्राींतीय व्यापा-याींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

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

दे वेंद्र र्डणवीस

(१०-११-२०१७)

:

(१) उमदी

पोलीस ठाणे येथे प्राप्त झालेल्या

क्रर्याादीनुसार परप्राींतीय डाळीींब व्यापाऱ्याींनी शेतकऱ्याींची रुपये ११,९१,२००/- एवढया रकमेची
र्सवणुक केली असल्याचे यनदशानास आले आहे .

(२), (३) व (४) होय. सदर प्रकरणी उमदी पोलीस ठाणे येथे सींबधीत व्यापाऱ्याींववरुध्द गन्
ु हा

ि. १७/२०१७ भा.दीं .वव.सीं.कलम ४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा नोंद घेण्यात आली आहे . तसेच
गुन््याची चौकशी करुन २ आरोपीींना अ्क करुन त्सयाींचे ववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोप पत्र

पाठवण्यात आले असन
ु र्रारी असलेल्या एका आरोपीचा शोध घेण्याची कारवाई करण्यात येत

आहे . अ्क आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत असन
ु त्सयाींना अदयाप िामीन मींिूर झालेला
नाही. प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

(५) पोलीसाींकरवी तातडीने तपासकाया व अन्य तत्ससम कायावाही केलेली आहे .
___________
शासनाच्या ववरोधात आांदोिनात सहभागी झािेल्या िायफित्याांवरीि खटिे मागे घेण्याबाबत
(३०)

८८७२० (०४-०९-२०१७).

श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सावाियनक दहताछया प्रश्नाींकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ववववध रािकीय पक्ष
व सामाजिक सींघ्नाींछया वतीने करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारछया आींदोलनात सहभागी

झालेल्या कायाकत्सयाांवरील ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१४ रोिी पूवीचे ख्ले मागे घेण्याचा यनणाय
तत्सवत: मान्य करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रािकीय आींदोलनातील ख्ल्याींचा आढावा घेण्यासाठी महानगरात पोलीस
आयुक्त व जिल्हा्तरावर जिल्हाधधका-याींछया अध्यक्षतेखाली सलमत्सया ्थापन करण्यात
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सलमत्सयाींनी कोणकोणते ख्ले मागे घेण्याबाबत राज्य्तरीय सलमतीकडे
लशर्ारस केली आहे ,
(४) असल्यास, शासनाने राज्य्तरीय सलमतीने लशर्ारस केलेले ख्ले मागे घेण्याबाबत
मा.न्यायालयास ववनींती करून अदयापपयांत

त्सयावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात आली

आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) गह
ृ ववभाग, शासन यनणाय ि. पीआरओ-०५१६/ प्र.ि.१०६/ववशा-२, दद. ३०.८.२०१६
अन्वये र्ौिदारी प्रक्रिया सींदहता, १९७३ चे कलम ३२१ नुसार रािकीय व सामाजिक
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आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्याबाबत मा.अध्यक्ष, मींबत्रमींडळ उपसलमती

तथा मींत्री (ववत्सत,

यनयोिन व वने) याींछया अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे . या सलमतीछया
आि पयांत झालेल्या बैठकीत ३८ प्रकरणे ठे वण्यात आली असून १४ प्रकरणाींमध्ये गुन्हा मागे
घेण्यासाठी को्ााची अनम
ु ती

मागववण्यासाठी मान्यता प्रदान केली आहे . तर २४ प्रकरणाींमध्ये

गुन्हे मागे घेण्याबाबत मान्यता नाकारण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
प्रादे लशि न्यायसहाय्यि वैज्ञाननि प्रयोगशाळे तीि जव्हसेरा प्रिरणे प्रिांबबत असल्याबाबत
(३१)

८८७७३ (०४-०९-२०१७).

श्री.हषफवधफन सपिाळ (बि
ु ढाणा) :
काय :-

श्री.राहुि बोंद्रे (धचखिी), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी),
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) बुलढाणा जिल््यातील प्रत्सयेक पोलीस ््े शनयनहाय लमळालेल्या मादहतीवरुन अपघाती

मत्सृ यू प्रकरणी एकूण ६९७ जव्हसेरा प्रकरणे प्रींलबबत असल्याचे माहे मे २०१७ वा त्सयादरम्यान
यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिे ददवठाणा (ता.धचखली, जि.बुलढाणा ) येथील भरतलसींग इींगळे याींचा

ददनाींक ३० िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्सया सुमारास अपघाती मत्सृ यू झाल्यामुळे जव्हसेरा ररपो्ा
लमळववण्यासाठी पो.््े धचखली याींनी प्रादे लशक न्याय सहाय्यक वैज्ञायनक प्रयोगशाळा याींना
ददनाींक १७ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्सया सुमारास लेखी पत्र पाठववले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सन २०१६ पासन
ू एक वर्ााचा कालावधी झाल्यानींतरही जव्हसेरा ररपो्ा न
लमळाल्याने त्सयाींचा गोपीनाथ मुींडे शेतकरी अपघात ववम्याचा दावा नाकारला गेला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

यासींदभाात

शासनाने

प्रयोगशाळा औींरगाबाद याींछयाकडून
कायावाही केली आहे वा करण्यात

चौकशी

करुन

प्रादे लशक

न्यायसहाय्यक

वैज्ञायनक

सवा प्रलींबबत जव्हसेरा प्रकरणे मागी लावण्याकरीता कोणती
येत आहे

(५) तसेच, सदर अपघातग्र्त शेतकरी कु्ूींबाींला सदर ववम्याचा खासबाब म्हणून लाभ
दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) प्रादे लशक न्यायसहायक वैज्ञायनक प्रयोगशाळा,औरीं गाबाद येथे

पोलीस ठाणे धचखली याींचे

व्दारे ददनाींक १७.२.२०१६ रोिी जव्हसेरा दाखल करण्यात आला होता.सदर जव्हसेरा तपासणी
करून प्रयोगशाळे ने दद.२४.०७.२०१७ रोिी ववश्लेर्ण अहवाल सादर केला. तदनींतर सदर अहवाल
प्राप्त झाल्यावर ववमा कींपनीने गोपीनाथ मुींडे शेतकरी अपघात ववम्याचा दावा मींिूर केलेला
आहे .
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(४) सींचालक, न्यायसहाय्यक वैज्ञायनक प्रयोगशाळा सींचालनालयाछया आ्थापनेवरील ववववध
प्रयोगशाळाींमधील प्रलींबबत प्रकरणे यनकाली काढण्यासाठी ररक्त असलेल्या एकूण ६५० पदाींवर
करार पध्दतीने अधधकारी /कमाचारी घेण्याबाबत दद.२३.०८.२०१७ व १६.८.२०१७ छया शासन

यनणायान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू करार पद्धतीने पदे भरण्याची कायावाही सरु
ु
झालेली आहे .

त्सयाच प्रमाणे सींचालनालयाकडे यनयलमत मींिूर असलेली ररक्त पदे भरणेबाबतही कायावाही
करण्यात येत आहे.
(५)

प्रादे लशक

जव्हसेराचा

न्यायसहायक

ववश्लेर्ण

वैज्ञायनक

अहवाल

ववमा

प्रयोगशाळा,औरीं गाबाद
कींपनीस

सादर

याींछयाकडून

केल्या

नींतर

याप्रकरणातील

ववमा

कींपनीने

दद.०५/०९/२०१७ रोिी सदर शेतकरी कु्ुींबाचा ववमा दावा मींिुर केलेला आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ििफत (जि.रायगड) शहरातीि अरुां द रस्त्यामुळे वाहति
ु ीची समस्या ननमाफण झाल्याबाबत
(३२)

८८८५५ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश िाड (ििफत) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) किात (जि.रायगड) शहरातील अरुीं द र्त्सयामुळे वाहतक
ु ीचा प्रश्न ददवसेंददवस गींभीर होत
असन
ू वाहतक
ु ीचे यनयम कोणीही पाळत नसल्याने नागरीकाींना चालणेही कठीण होवन
ू बसले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी किात पोलीसाींकडे तेथील लोकप्रयतयनधीींनी तसेच िेषठ नागरीकाींनी
तिारी करुनही कोणतीच कायावाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास,चौकशीछया अनर्
ु ींगाने वाहतक
ु ीची सम्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
किात शहरात नगर पररर्द असून अदयापही आठवडी बािार भरवण्याींत येतो.

त्सयामुळे र्क्त त्सयाच ददवशी किात बािारपेठेत वाहतक
ू ीचा प्रश्न यनमााण होत आहे .

मात्र

बािारपेठेछया ददवशी त्सया दठकाणी वाहनाींना प्रवेशबींदी करुन वाहतूक यनयमनासाठी वाहतक
ू
पोलीस कमाचारी याींची नेमणक
ू करण्याींत येत.े

किात शहरामध्ये वाहतक
ू सुरळीत रहावी याकरीता पी-१, पी-२ चे र्लक लावण्याींत

आले आहे त.

याचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनाींवर पोलीस तसेच नगरपररर्दे छया आदे शान्वये

्ोईंगदवारे कारवाई केली िाते.
केली िाते.

याकरीता एका वाहतूक पोलीस कमाचाऱ्याींची दररोि नेमणक
ू
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(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िळमनरु ी (जि.हहांगोिी) येथीि शासिीय औद्योगीि प्रलशक्षण सांस्थातीि बबजल्डांग टे क्नॉिॉिी
ववषयाचा अभ्यासिम बांद असल्याबाबत

(३३)

८८९९७ (०४-०९-२०१७).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अलमन पटे ि (मुांबादे वी), श्री.अस्िम शेख (मािाड
पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कळमनुरी (जि.दहींगोली) येथील शासकीय औदयोगीक प्रलशक्षण सीं्थातील (आय्ीआय)

बबजल्डींग ्े क्नॉलॉिी ववर्याचा अ्यासिम हा मागील ८ ते १० वर्ाापासन
ू बींद आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, येथे मख्
ै ी एकुण १३
ु याध्यापक, लशक्षकासह इतर पदाींसाठी मींिूर २३ पदाींपक

पदे ररक्त असल्यामुळे येथील ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन येथे बबजल्डींग ्े क्नॉलॉिी ववर्य पुन्हा सुरु
करुन येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
“बबजल्डींग ्े क्नॉलॉिी” हा व्यवसाय अ्यासिम औदयोधगक प्रलशक्षण सीं्थाींमध्ये राबववण्यात
येत नाही.
(२) हे खरे नाही. औदयोधगक प्रलशक्षण सीं्था, कळमनरू ी
त्सयापैकी ०८ पदे भरलेली असून ०९ पदे ररक्त आहे त.

या सीं्थेंतगात १७ पदे मींिरू आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हहांगोिी (जि.हहांगोिी) पांचायत सलमतीच्या गोदामातीि साहहत्य व औिारे िमी प्रमाणात
आढळून आल्याबाबत
(३४)

८९००१ (०४-०९-२०१७).

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

रे ल्वे),

श्री.अलमन

(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :(१)

पटे ि

(मब
ुां ादे वी),

वडेट्टीवार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

दहींगोली (जि.दहींगोली) पींचायत सलमतीछया गोदामात ववववध

साठववले िात असताना माहे

श्री.वविय

ववभागाचे सादहत्सय व औिारे

िुलै ते ऑक््ोबर २०१६ या कालावधीतील लशल्लक सादहत्सयाचा

पींचनामा केला असता त्सयात शासकीय सादहत्सय व औिारे कमी प्रमाणात आढळून आले आहे ,
हे खरे आहे काय ,

वव.स. ३८१ (27)
(२) असल्यास, सदर अपहार प्रकरणी पोलीसात गुन्हा नोंद होऊनही अदयाप कोणतीही
कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

व तदनस
ु ार सदर प्रकरणातील सींबींधीत दोर्ीींवर

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) पींचायत सलमती दहींगोली येथील शासकीय गोदामाचे कुलूप तोडून गोदामातील

कृर्ी ववभागाकडून लाभार्थयाांना वा्प करण्यात येणारे एकुण ५,१८,९८८/ रुपये क्रकींमतीचे
सादहत्सय / अविारे चोरीला गेल्याप्रकरणी पोलीस ््े शन दहींगोली शहर येथे गु.र.नीं. १५४/२०१७
भा.दीं .वव. कलम ४६१ प्रमाणे अज्ञात आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

तपासात चोरीली गेलेल्या मुद्देमालापैंकी एकुण २,९४,७५०/ रुपये क्रकींमतीचा मुद्देमाल

बेवारस ज्थतीत लमळून आल्याने िप्त करण्यात आला आहे . गन्
ु ्यातील आरोपी यनषपन्न
करणे व उवाररत मुद्दम
े ाल िप्त करण्यावर गुन््याचा तपास चालु आहे .
(५) ववलींब झालेला नाही.

___________
ठाण्यातीि बहुताांश हठिाणी बेवारस भांगार दच
ु ािी व चारचािी वाहने पडून असल्याबाबत
(३५)

८९६२५ (०४-०९-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठाण्यातील बहुताींश गल्लीबोळात काही दठकाणी बेवारस भींगार दच
ु ाकी व चारचाकी वाहने
अनेक ददवसाींपासून धुळ खात पडून असल्याचे यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पावसाळ्यात या भींगार गाडयाींमध्ये पाणी साचून डासाींछया प्रमाणात वाढ झाली
असून डेंग्य,ू मलेरीया वा अन्य साथीछया रोगाींमध्ये वाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर भींगार सामान उचलण्याछया दृष्ीने केलेल्या तिारीछया अनर्
ु ींगाने ठाणे

वाहतुक शाखेने हायड्रोलीक िेन नसल्याचे कारण दाखवून पदपथ मोकळा करण्यास असमथाता
दशाववली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नागरीकाींछया आरोग्याछया दृष्ीने भींगार व बेवारस गाड्या उचलून पदपथ
मोकळा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. ठाणे शहरात बेवारस धळ
ु खात पडून
असलेल्या वाहनाींबाबत खबर प्राप्त झाल्यास अथवा आढळून आल्यास वाहतूक शाखेमार्ात
सदर वाहने ह्ववण्याची कायावाही करण्याींत येते.

(२) पावसाळयात डासाींचे प्रमाण वाढून डेंग्य,ू मलेररया व अन्य साथीचे रोग पसरु नयेत
म्हणून ठाणे महानगरपाललकेमार्ात वेळोवेळी और्ध र्वारणी केली िाते.

वव.स. ३८१ (28)
(३) हे खरे नाही. शहर वाहतक
ीं गात उपववभागाछया कायाक्षेत्रातील अनधधकृत पाक्रकांग
ू शाखेअत
करण्याींत आलेल्या वाहनाींवर कारवाई करण्यासाठी खािगी कर्ाण वाहनाींची सेवा घेण्याींत
आलेली आहे.

वाहतूक शाखेकडे हायड्रॉललक िेन नसली तरी उपलब्ध कर्ाण वाहनाींदवारे

दै नींददन कायदे शीर कारवाई केली िाते.

(४) शहर वाहतूक शाखेमार्ात बेवारस वाहने ह्ववण्याींत येत असून अदयापपयांत २० चारचाकी,
२ ्े म्पो, १२ ररक्षा व ३६ दच
ु ाकी वाहने ह्ववण्याींत आलेली आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वरखेडा, िरां िखेड, (ता. हदांडोरी, जि. नालशि) येथे
अवैध धांद्यात वाढ झाल्याबाबत
(३६)

८९७६२ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वरखेडा, करीं िखेड, (ता. ददींडोरी, जि. नालशक) येथे अवैध धींदे करण्याचे प्रमाण वाढले
असल्याची मादहती
काय,

माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान यनदशानास आली, हे खरे आहे

(२) असल्यास सदर पररसरातील नागरीक, ववदयाथी, शेतमुिर, मदहला या बेकायदे शीर
व्यवसायाछया अधीन गेल्याने सवासामान्य नागरीकाींचे सींसार उध्व्त झाल्याछया घ्नाींत वाढ
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय.
(३) असल्यास, उक्त अवैध धींदे बींद करण्याकरीता ग्रामपींचायतीने लेखी ्वरुपात तिार दाखल
करूनही

्थायनक पोलीसाींनी सदरहु अवैध धींदयाकडे दल
ा
केल्यामुळे
ु क्ष
प्रमाणात वाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

अवैध धींदयाचा

सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे यनषकर्ा काय आहे त व त्सयानुर्ींगाने सदर अवैध धींदे प्रयतबींध

करण्याबाबत व या अवैध धींदयाकडे दल
ा करणा-या सींबधधत पोलीस अधधका-याींवर कारवाई
ु क्ष
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
माहे िून मदहन्यात नशाबींदी कायदयाखाली करीं िखेडा येथे २ गुन्हे व वरखेडा येथे १

गुन्हा दाखल आहे. अवैध धींदयात वाढ झालेली नसन
अशा प्रकारे चोरुन अवैध धींदे
ू
चालवणाऱ्याींवर प्रयतबींधक कारवाई करण्यात येत आहे .
(४), (५) व (६)

प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३८१ (29)
हवािा रॅिेटचे िाम िरणारा आयएसआय एिांट अल्तार् िुरे शी यास
’एटीएस’ पथिाने अटि िेल्याबाबत

(३७)

९०४७० (०४-०९-२०१७).

श्री.ज्ञानराि चौगुिे (उमरगा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) हवाला रॅके्चे काम करणारा आयएसआय एिीं् अल्तार् कुरे शी याला ददनाींक ३ मे, २०१७
रोिी वा त्सयासम
ु ारास मींब
ु ईतील नागपाडा पररसरात ’ए्ीएस’ ने अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अल्तार् कुरे शीला नागपाड्यात भाड्याने खोली दे णा-या मालकासही पोलीसाींनी
अ्क केली आहे , हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळुन आले व तदनुसार अल्तार् कुरे शी व त्सयाला मदत
करणा-या सहका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही .
(३) सदर गुन्हयाचा तपास उत्सतर प्रदे श दहशतवाद ववरोधी पथक करत आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणूिीत मागासवगीयाांसाठी वववाहपूवीच्या नावाच्या
िातवैधता प्रमाणपत्राबाबत

(३८)

९०५४३ (१८-०८-२०१७).

श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि),

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), अॅड.आलशष शेिार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ्थायनक ्वराज्य सीं्थाींछया यनवडणूकीत मागासवगीयाींसाठी राखीव िागावरुन
यनवडणूक लढवणा-या वववादहत मदहलाींनी वववाहपूवीछया नावाछया िातवैधता प्रमाणपत्र िोडले

असल्यास खात्रीनींतर ते वैध ठरवावे असा आदे श राज्य यनवडणूक आयोगाने माहे एवप्रल,२०१७
मध्ये वा त्सयादरम्यान काढला आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आदे शाछया अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
राज्य यनवडणूक आयोगाकडून

सधू चत करण्यात आले आहे त.

दद.१ एवप्रल, २०१७ छया पत्रान्वये सवा सींबधधताींना

वव.स. ३८१ (30)
राज्य यनवडणूक आयोग सींववधायनक व ्वायत्सत असल्याने, या सींदभाात शासनास ह्तक्षेप
करता येत नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही
___________
पांढरपूर (जि.सोिापूर ) येथीि सोमाणी पेरोि पांप असणा-या रद्दी दि
ु ानास आग िागून सात
िाखाांचे नि
ु सान व एिाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(३९)

९१२७२ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील सोमाणी पेरोल पींपनिीक असणा-या रद्दी दक
ु ानास आग
लागून सात लाखाींचे नक
ु सान व एकाचा होरपळून मत्सृ यू झाला असल्याचे माहे मे २०१७ मध्ये
वा त्सयादरम्यान यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्सयानुर्ींगाने

आगीछया दघ
ा नेतील बाधधताींना
ु ्

आधथाक मदत दे ण्यासोबतच अशा दद
ु े वी घडू नयेत यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) दघ
ा नेतील मयत (मळ
ु ्
ू रा. उत्सतरप्रदे श) हा मदय व ववडीचा व्यसनी होता.

ददनाींक

२०.०५.२०१७ रोिी रात्री ०१.१५ चे सुमारास त्सयाने लक्ष्मी पथ, सोमाणी इीं्रप्रायिेस, पींढरपूर
येथे ववडी ओढून ववडीचे थो्ूक अथवा पे्लेली काडी तेथील रददी दक
ु ानातील इतरत्र पडलेल्या
रददी सामानावर ्ाकल्याने आग भडकून प्राणहानी व सात लाखाींचे नक
ु सान झाले आहे .

या

दठकाणी ववदयत
परु वठा नव्हता तरीदे खील आिब
ु
ू ािछ
ू या अींतरावर असलेल्या ताराींछया
घर्ाणामुळे दठणगी पडून आग लागली क्रकींवा कसे याबाबत ववदयुत ववतरण कींपनीस ववचारणा
करण्याींत आलेली आहे.

याप्रकरणी पींढरपूर पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २०.०५.२०१७ रोिी

अक्मात िळीत ि. ०२/२०१७ व अक्मात मयत िमाींक ४७/२०१७, सीआरपीसी १७४ प्रमाणे
दाखल आहे .
मयताचा पो््पा्ा म ररपो्ा प्राप्त झाला असन
ू सदर व्यक्ती १०० ्क्के भािल्याने

मयत झाल्याचा अलभप्राय वैदयकीय अधधकारी याींनी ददलेला आहे.

तसेच सदर मयताबाबत

त्सयाछया िवळछया नातेवाईकाींची काही तिार असल्याचे यनषपन्न झाले नाही. सकृतदशानी सदर
घ्ना नैसधगाक आपत्सतीअींतगात येत नसल्याने मयताछया नातेवाईकाींना मदत दे ण्याींत आली
नाही.
अशा प्रकारची दघ
ा ना घडू नये म्हणून व्यापारी वगााची बैठक घेऊन रात्रीछया वेळेस
ु ्

कामगारवगा गोदामात, दक
ु ानात राहात असतील तर आग प्रयतबींधक साधने व योग्य त्सया
उपाययोिना करण्याबाबत सूचना ददल्या आहे त.

वव.स. ३८१ (31)
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वपांपळगाव बसवांत (ता. ननर्ाड जि.नालशि ) येथीि इस्िामपुरा भागात
५ वषीय मुिाची हत्या िेल्याबाबत

(४०)

९१५६१ (०४-०९-२०१७).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) वपींपळगाव बसवींत (ता. यनर्ाड जि.नालशक ) येथील इ्लामपुरा भागात ददनाींक २५ िुन,
२०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास रात्रीछया वेळेस ५ वर्ीय मुलाचे लैंधगक शोर्ण करून नरबळी
दे ण्याछया उद्देशाने हत्सया करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास या घ्नेची शासनाने सखोल चौकशी केलेली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सींबींधीत दोर्ीींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,
(३) क्रर्यााददने ददलेल्या तिारीवरून वपींपळगाींव पो ््े येथे भा द वव कलम ३६३,३०२,३४
लैंधगक अत्सयाचारापासन
ु बालकाींचे सींरक्षण अधधयनयम २०१२ चे कलम ७,८,१६,१७ अन्वये

२

आरोपी ववरूध्द गुन्हा नोंदववण्यात आला व सींबधधता ववरूध्द मा. ववशेर्, न्यायालय,जिल्हा व
सत्र न्यायालय यनर्ाड येथे ददनाींक २५/९/२०१७ रोिी दोर्ारोप दाखल केलेले आहे.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
सािी (जि.धुळे ) तािुक्यातीि आहदवासी उपयोिना क्षेत्रातीि पोिीस
पाटिाांच्या ररक्त पदाांबाबत

(४१)

९१९०३ (०४-०९-२०१७).

श्री.डी.एस.अहहरे (सािी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) सािी (जि.धुळे ) तालुक्यातील आददवासी उपयोिना क्षेत्रातील २५ पोलीस पा्लाींची ररक्त
पदे गत २ ते १० वर्ाापासन
ू भरली गेलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३८१ (32)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) व

(३)

सदरची पदे सेवायनवत्सृ ती, मयत, रािीनामा या यनयमीत कारणाींमळ
ु े वेळोवेळी

ररक्त झालेली आहे त.

पोलीस पा्लाींछया ररक्त पदाींनस
ु ार बबींद ू नामावली नोंदवही प्रमाणणत

करुन पोलीस पा्ील भरतीची प्रक्रिया तातडीने सरु
ु करण्याबाबत उपववभागीय दीं डाधधकारी, धळ
ु े
याींना सूचना दे ण्याींत आलेल्या आहे त.

___________

वाढवण बांदराबाबतच्या (ता. डहाण,ू जि.पािघर) प्रस्ताववत सवफ िामाांना पयाफवरण सांरक्षण
प्राधधिरणाने हदिेिी स्थधगती

(४२)

९१९१९ (०४-०९-२०१७).

पजश्चम) :

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अस्िम शेख (मािाड

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्र्ताववत वाढवण बींदराबाबत (ता.डहाण,ू जि.पालघर) पयाावरण सींरक्षण प्राधधकरणाने
नुकत्सयाच झालेल्या सुनावणीत बींदराछया सुरु करण्यात आलेल्या प्र्तावीत सवा कामाींना
्थधगती ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्सयाची कारणे काय आहे त व त्सयानर्
ु ींगाने यासींदभाात

अदयापपयांत कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१७) :(१) होय.
(२) पयाावरण

व वन मींत्रालयाछया ददनाींक २६.०६.१९९१

छया अधधसच
ू नेप्रमाणे वाढवण

बींदराचा ववकास करण्यासाठी व्यवहायाता अ्यास करण्यासाठी डहाणू तालक
ु ा पयाावरण सींरक्षण
प्राधधकरण याींची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. वाढवण बींदराछया ववकासाछया दृष्ीने

लमयन्री ऑर् लशवपींगने पयाावरण मींत्रालय, वन आणण हवामान ववभाग या ववभागाकडे सदर
अधधसच
ू नेमध्ये बदल करण्याबाबत ववनींती केली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भादिी (ता.जि.िळगाांव) येथीि एिाच िुटूांबातीि चार व्यक्तीांची झािेिी हत्या
(४३)

९२०८७

(०४-०९-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

(१) भादली, (ता.जि.िळगाींव ) येथे ददनाींक २० माचा, २०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास एकाच
कु्ूींबातील चार व्यक्तीींची हत्सया झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय यनषपन्न झाले, त्सयानुसार शासनाने कोणती कारवाई केली आहे ,
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३८१ (33)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

व

(३) सदर

प्रकरणी

नलशराबाद

पोलीस

््े शन,

भाग-५

येथे

गु.र.नीं.०८/२०१७

भा.दीं .वव.कलम ३०२ प्रमाणे अज्ञात आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .
आले

सदर गन्
ु ्यातील आरोपीींचा शोध घेण्यासाठी
आहे .

पॉलीग्रार्

चाचणी,

मानसशा्त्रीय

्वतींत्र पोलीस पथक ्थापन करण्यात

चाचणी

इत्सयादीदवारे

गुन्हा

उघडकीस

आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्सन करण्यात येत आहे . तसेच, सदर गुन््याछया तपासावर दै नींददन

दे खरे ख व मागादशानाबाबत अपर पोलीस अधीक्षक याींना सुचना यनगालमत केलेल्या आहे त.
गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे.

___________

मेहरुण (ता.जि.िळगाांव) येथीि नववद अख्तर वपरिादे या युविाची झािेिी हत्या
(४४)

९२०८९

(०४-०९-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेहरुण, (ता.जि.िळगाींव)
१८
काय,

(मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय

येथील नववद अख्तर वपरिादे या १८ वर्ीय युवकाची ददनाींक

िून, २०१७ रोिी वा त्सयासम
ु ारास हत्सया घडल्याचे यनदशानास आले आहे , हे खरे आहे

(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय यनषपन्न झाले, त्सयानुसार शासनाने कोणती कारवाई केली आहे ,
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) : (१), (२) व (३)
सदर प्रकरणी िळगाव एम.आय.डी.सी. पोलीस ््े शन, भाग-५ येथे गु. र. नीं.

१५०/२०१७ भा.दीं .वव. कलम ३०२ अन्वये दद.१६/०६/२०१७ रोिी

गुन्हा दाखल करण्यात आलेला

आहे . सदर गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे. आरोपी सध्या मॅजि्रे ्
क््डी ररमाींडवर असन
ू गन्
ु ्याचा तपास चालु आहे.

___________

बाांधिाम िामगार व त्याांच्या िुटुांबाांसाठी म. र्ुिे िन आरोग्य ववमा योिना
िागू िरण्यास झािेिा वविांब

(४५)

९२४०९ (०४-०९-२०१७).

(अचिपूर) :

डॉ.अननि बोंडे (मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ बच्चू िडू

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळ याींचक
े डे नोंदीत बाींधकाम
कामगार व त्सयाींछया कु्ुींबाींसाठी म. र्ुले िन आरोग्य ववमा योिना लागू करण्याचा यनणाय
राज्य शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सदर योिना ददनाींक २ ऑक््ोबर २०१६ रोिीपासन
ू सुरु होणे अपेक्षक्षत होते,
मात्र ही योिना अदयापपयांत सुरु झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३८१ (34)
(३) असल्यास, सदर योिना कायान्वीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०३-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे . सावाियनक आरोग्य
ववभाग शासन यनणाय दद.०२. िन
ू ,२०१६ व उदयोग,ऊिाा व कामगार ववभाग शासन यनणाय

दद.२१.०९.२०१६ अन्वये महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याण मींडळ याींचक
े डे
नोंदीत बाींधकाम कामगार व त्सयाींछया कु्ुींबासाठी म.र्ुले िन आरोग्य ववमा योिना लागू
करण्याचा यनणाय राज्य शासनाने घेतला आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे . सावाियनक आरोग्य ववभागाछया दद.४ ऑग््,२०१६ रोिीछया शासन
यनणायान्वये पुवीची रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य ववमा योिना नवीन ्वरुपात “महात्समा
र्ुले िन आरोग्य ववमा योिना” या नावाने

ददनाींक २ ऑक््ोबर,२०१६ पासून राबववण्यास

मान्यता दे ण्यात आली होती.सावाियनक आरोग्य ववभागाछया शासन यनणाय दद.१३ एवप्रल,२०१७
अन्वये रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य ववमा योिनेतील तरतुदस
ू ह

ददनाींक ०१ एवप्रल,२०१७

ते ३० िन
ू ,२०१७ या कालावधीकरीता “महात्समा ज्योयतबा र्ुले िन आरोग्य योिना” या नावाने
योिना सुरु ठे वण्यास

मान्यता ददली आहे .सदर योिना सुधारीत

आणण्यासाठीची आवश्यक प्रशासकीय कायावाही शासन्तरावर सुरु आहे .

तरतुदीींसह अींमलात

(३) सावाियनक आरोग्य ववभागामार्ात ददनाींक २७.७.२०१७ रोिी नॅशनल इन्शुरन्स कींपनी व
महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाछया अधधका-याींसोबत बैठक
आयोजित करण्यात आली होती.
(४) शासन यनणायात नमुद केल्यानुसार लाभार्थयाांची जव्दरुक्ती ्ाळण्यासाठी महात्समा र्ुले िन

आरोग्य ववमा योिनेछया लाभाकररता आवश्यक वपवळ्या,केशरी,अींतोदय अन्न योिना व
अन्नपूणाा लशधापबत्रकाधारक बाींधकाम कामगार वगळून अन्य बाींधकाम कामगाराींची यादी
महाराषर

इमारत

व

इतर

बाींधकाम

कामगार

कल्याणकारी

मींडळाकडे

उपलब्ध

नाही.

तसेच,बाींधकाम कामगाराींना योिनेत समाववष् करण्याकररता सींगणक प्रणाली आवश्यक

ते

बदल करण्यास अवधी लागणार आहे .
वर नमुद केल्यानस
ा ा झालेली नसल्याने नोंदणी
ु ार आवश्यक प्रशासकीय व ताींबत्रक बाबीींची पूतत
जिवीत असलेल्या बाींधकाम कामगाराींना महात्समा ज्योयतबा र्ुले िन आरोग्य योिनेत
समाववष् करण्याची कायावाही सुरू आहे .

___________
भस
ु ावळ (जि.िळगाव) शहरातीि गायत्री नगरात राहत्या घरात सरु
ु असिेिा
बनावट मद्याचा िारखाना

(४६)

९२५४७ (०४-०९-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वव.स. ३८१ (35)
(१) भुसावळ शहरातील िामनेर रोडवर असलेल्या गायत्री नगरात राहत्सया घरात सुरु असलेला
बनाव् मदयाचा कारखाना ददनाींक १७ िून, २०१७ रोिी वा त्सयासुमारास

पोलीसाींनी िापा

्ाकून उदध्व्त केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे यनषकर्ा काय आहे त व तदनस
ु ार दोर्ी आढळणा-या व्यक्तीींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी बािारपेठ पोलीस ््े शन येथे गु.र.नीं. ६०२१/२०१७

भा.दीं .वव. कलम

३२८ सह दारुबींदी कायदा कलम ६५(ई) (ब) (क) (ड) (ई) (र्) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

उक्त गुन््यात १ आरोपीींस अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच, आरोपीकडून गैरकायदा

२,५४,०९९/- रुपये क्रकींमतीछया वेगवेगळ्या मदयाचा साठा, ररकाम्या बा्ल्या, ३ कमाशीयल व १
घरगुती गॅस हीं डी, दे शी- ववदे शी दारु तयार करण्याचे वेगवेगळे रसायन ह्तगत करण्यात आले
आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
िै. ना. मे. िोखांडे महाराष्ट्र श्रम ववज्ञान सांस्थेतीि शासनाचे घर बाांधणी अग्रीमाबाबत
(४७)

९३०२० (१२-०९-२०१७).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाछया घर बाींधणी अग्रीम प्रकरणात गहाणखत नोंदणीकृत करणे अयनवाया आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गहाणखत नोंदणीकृत न केल्यामुळे कै. ना. मे. लोखींडे महाराषर श्रम ववज्ञान
सीं्थेतील प्राध्यापकाींना प्रत्सयक्ष घर खरे दी न करता आयकराचे लाभ लमळाले आहे त , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तदनस
ु ार नोंदणीकृत नसलेले गहाणखत
्वीकारल्याप्रकरणी सींबींधधताींववरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (०६-११-२०१७) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ३८१ (36)
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लभवांडी (जि.ठाणे) येथीि दौित िांपाऊांडमधीि गोदामािा आग िागल्याबाबत
(४८)

९३२०७ (०४-०९-२०१७).

श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) लभवींडी (जि.ठाणे) येथील दौलत कींपाऊींडमध्ये रसायनाींचा साठा करून ठे वलेल्या गोदामाला
ददनाींक १ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्सयासुमारास आग लागली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आग लागण्याची कारणे काय आहे त, या आगीत क्रकती ववत्सतहानी झाली आहे ,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत
करण्यात येत आहे ,

काय आढळून आले व तदनस
ु ार पुढे कोणती कायावाही केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) ठाणे पोलीस आयक्
ु तालय कायाक्षेत्रातील नारपोली
पोलीस ठाणे हददीतील दौलत कींपाऊींड, राहनाळगाींव येथील क्वाली्े क इींड्रीअल प्रॉडक््

याींछया गोडावूनमधील ववववध प्रकारचे ्पेअर पा्ा व परछयु्न मधील ववववध प्रकारछया
मालमत्सतेचे आग लागून नुकसान झाल्याबाबतची

घ्ना ददनाींक २ िुल,ै २०१७ रोिी घडलेली

आहे . सदर दठकाणी रसायनाींचा साठा करुन ठे वण्याचे आढळून आले नाही.
(२)

सदर आग ही शॉ्ा सक्रका्ने लागल्याचा प्राथलमक अींदाि आहे .

२.३० को्ी रुपयाींची ववत्सतहानी झालेली आहे .

या आगीमध्ये सुमारे

(३) व (४) या प्रकरणी नारपोली पोलीस ््े शन येथे अक्मात िळीत रजि. ि. १६/२०१७
दाखल करण्याींत आला असून पढ
ु ील चौकशी चालू आहे .

ववदयुत यनरीक्षक व रासाययनक

प्रयोगशाळा याींचेकडील तपासणी अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

तारापरू (जि. पािघर) येथीि भाभा अणू सांशोधन िेंद्र (बीएआरसी) पररसरात
रि पेटवून हदल्याबाबत

(४९)

९३४५९ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पास्िि धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) तारापूर (जि. पालघर) येथील भाभा अणू सींशोधन केंद्र (बीएआरसी) पररसरात माहे एवप्रल
२०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान रक पे्वून ददल्याप्रकरणी सुरु असलेली चौकशी पूणा झाली आहे
काय,

वव.स. ३८१ (37)
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनूसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-११-२०१७) : (१) तारापूर येथील (जि.पालघर) येथील भाभा अणू
सींशोधन केंद्र (बीएआरसी) पररसरात माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्सया दरम्यान रक पे्वून
ददल्याप्रकरणी सींबींधीत पोलीस ठाणेत कोणत्सयाही प्रकारची तिार प्राप्त झालेली नाही.
सदर बाबत कोणतीही चौकशी चालू नाही.

त्सयामळ
ु े

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गुप्ता एनिी प्रा. लि. उसेगाव, (ता. घुग्घस
ू , जि. चांद्रपूर) िांपनीतीि
िामगाराांच्या समस्या सोडववण्याबाबत

(५०)

९३९१२ (०४-०९-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ बच्चू िडू (अचिपूर) : सन्माननीय

िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गुप्ता एनिी प्रा. लल. उसेगाव, (ता. घुग्घूस, जि. चींद्रपूर) कींपनीतील कामगाराींछया
मागण्याींसाठी माहे र्ेब्रुवारी २०१७ मध्ये वा त्सयादरम्यान उपोर्ण केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी जिल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींनी ददनाींक ४ र्ेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा
त्सयासुमारास सवा सींबींधधताींची बैठक घेवन
ीं भाात योग्य ती कायावाही
ू कामगाराींछया मागण्याींसद
करण्याचे आदे श ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आदे शान्वये अदयापपयांत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांभािी पाटीि-ननिांगेिर (१८-१०-२०१७) : (१)
२०१६

ते

िानेवारी

२०१७

पयातचे

वेतन

गुप्ता एनिी येथील कामगाराींनी ऑक््ोबर

लमळण्याबाबत

ददनाींक

२७/०१/२०१७

पासन
ू

जिल्हाधधकारी कायाालय चींद्रपूरछया गे्समोर आमरण उपोर्ण केले होते व ते ददनाींक
०४/०२/२०१७ रोिी मागे घेतले.
(२) हे खरे आहे .
जिल्हाधधकारी
कामाकरीता

चींद्रपरू

याींनी

व्यव्थापनाने

त्सयाींछया

कारखान्यात

सरु क्षा

रक्षकाींचे

प्रकल्पग्र्त कामगाराींना प्राधान्य दे ण्यात यावे तसेच कींपनी बींद करणार असतील

तर ददनाींक ०६/०२/२०१७ पयात कींपनीछया कामगाराींची थकीत दे य रक्कमेबाबत प्र्ताव सादर
करावा,असे यनदे श व्यव्थापनास व सहायक कामगार आयुक्त याींनी

थकीत दे य रक्कमाींची

पररगणना कामगार प्रयतयनधीना बोलावून त्सयाींचे समवेत तपासून ्यावी,असे यनदे श ददनाींक
०४/०२/२०१७ रोिी ददले होते.

वव.स. ३८१ (38)
(३) सहायक कामगार आयक्
ु त,चींद्रपूर याींछया कायाालयात ददनाींक २२/०२/२०१७ ,२४/०३/२०१७ व

ददनाींक १२/०४/२०१७ रोिी येथे बैठका घेण्यात आल्या.तसेच ददनाींक ०७/०४/२०१७ रोिी सदरहू
आ्थापनेचे क्रकमान वेतन अधधयनयम-१९४८,वेतन प्रदान अधधयनयम १९३६ व क्रकमान घरभाडे
अधधयनयम १९८३ अींतगात यनरीक्षणे केलेले आहे त.सदरहू यनरीक्षणात आढळून आलेल्या त्र्
ु ीची

पूतत
ा ा न केल्याने सरकारी कामगार अधधकारी, चींद्रपूर याींनी ददनाींक ०५/०६/२०१७ रोिी
मा.मुख्य न्यायदीं डाधधकारी, चींद्रपूर येथे ख्ले दाखल केलेले असून सध्या प्रकरण न्यायप्रववषठ
आहे .

ददनाींक ०१/०७/२०१३ पासन
ू सदर

कारखान्याचे उत्सपादन बींद आहे .कारखान्यात १०-१२

सुरक्षा रक्षक कायारत आहे त.कारखाना आधथाक डबघाईस आलेला असल्याने कामगाराींचे
ऑक््ोबर २०१६ पासन
ू चे वेतन थकीत आहे .National Company Law Tribunal,Mumbai

याींचेमार्ात इीं्ोररअर ररसोल्युशन प्रोर्ेशनल याींची यनयुक्ती करण्यात आली असून त्सयाींचेकडे
थकीत वेतन व इतर दे णीबाबत अिा करण्याकरीता कामगाराींना क्षेत्रीय कायाालयामार्ात ददनाींक
०८.०४.२०१७ रोिीछया पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

