अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील पोलीस िमाचारी व अधधिारी याांना ळमाणा-या साप्ताहहि
सुट्टीच्या मोलदयात दे ण्यात येणा-या दरात वाढ िरण्यालालत
(१)

३१५७ (१५-०१-२०१५).

श्री.सुननल ळशांदे (वराी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील पोलीस कमाचारी अ िकाकारी याींना ळमाऱायाया साताहिक क सटीच
ु ीया मोल्या
्े ण्यात येऱा-या ्रात अाढ करण्यालालतचा रस्ताअ सासनाया चअचारााीन े े ,

े खरे े े

काय,
(२) िसयास, स्र रस्ताअाचे डो्यात अरुपप काय े े ,
(३) िसयास, स्र रस्ताअाची तात्ीने िींमललवाअऱी करण्यालालत सासनाने ेवतागायत
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची सअासााारऱ कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१८) : (१), (२),(३) अ (४) पोलीसाींना सुटीचीया मोल्यात
द्याअयाया ्ै ननक भत्तत्तयाया ्रात सा
ु ारऱा करण्याचा रस्ताअ सासनाया चअचारााीन े े .
___________

ठाणे शहरात फोर-जी सेवेसाठी ररलायन्स माफात िेलल टािण्यासाठी
रस्ते खोदाईच्या िामात गैरव्यवहार
(२)

१७८९३

(िोरे गाव) :

(११-०८-२०१५).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िावा),

श्री.शळशिाांत

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ळशांदे

(१) ठाऱे स रात फोर-वी सेअेसाठी ररलायन्स माफात केलल ्ाकण्यासाठी रते खो्ाईया
कामात गैरव्यअ ार
झालेली े े ,

ोत िसयासीं्भाात लाचलुचपत चअभागामाफात सुरुप िसलेली चौकसी पूऱा

े खरे े े काय,

चअ.स. ४१५ (2)
(२) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ त्तयानुसार ेतापयंत कोऱती कारअाई केली अा
करण्यात येत े े ,

(३) उत रस्श्न भाग (१) माील रस्करऱी करण्यात येत िसलेली कारअाई िद्याप पऱ
ू ा झालेली
नसयास, त्तयाची सअासााारऱ कारऱे काय े े त तसेच स्र रस्करऱी ्ोषीअर कारअाई
करण्यासीं्भाात ेतापयंत कोऱता पाठपुराअा केला अा करण्यात येत े े ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१८) : (१), (२) अ (३) याचअषयी लाचलुचपत रस्नतलींाक
चअभागाक्े रस्ात तक्रार िवााची लाचलच
ु पत रस्नतलींाक चअभागा माफात प्तााऱी केली िसता
तक्रारीत तथ्य ेढाून न ेयाने स्रचा तक्रार िवा ननकाली काढण्यात ेला े े.
___________
ळसांधद
ु ग
ु ा जजहयात वॉटर स्पोटसाला चालना दे ण्यालालत
(३)

२९७१५ (२१-०१-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) ळसींाु्ग
ु ा जव्यातील ्े अग्, मालअऱ अ अेंगुलाा येडील डाननक युअकाींनी
उपलब्ा करुपन हिक्ले िसताींना

सासनाने

अॉ्र पो्ा

अॉ्र पो्ा साठी जव यात केअा एकच डा

ननजश्चत केयाने जव्याींअर िन्याय झाला े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, िजतत्तअात िसलेली अ िकाकची हिकठकाऱे ननजश्चत करुपन ळसींाु्ग
ु ा जव यात
अॉ्र पो्साला चालना ्े ऊन यअ
ु काींना रोवगार ळमाअन
ू ्े ण्याया दृष्ीने सासनाने कोऱती
उपाययोवना केली

अा करण्यात येत े े ,

(३) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१८) : (१), (२) अ (३)
म ाराषर मेरी्ाईम लो्ााया लीं्र

े खरे ना ी.

द्दीमध्ये इछुक व्यती/सींडा/कींपनी याींयाक्ून

वलक्रक्र्ा रस्कप चालचअण्यास हिक्नाींक ३०.९.२०१७ रोवीया अतामानपत्रात तसेच लो्ााया
अेलसाई्अर वाहिक रात रस्काळसत करण्यात ेली

ोती. या वाहिक रतीत ळसींाु्ग
ू ा जव्यातील

क्रकरऱपाऱी (ेरों्ा-तेरेखोल, रे ्ी (ळसरो्ा), अेंगुलाा, ननअती, मालअऱ, ेचरा, ्े अग् अ
चअवय्ग
ु ा या लीं्राींचा समाअेस

ोता. तसेच नम्
ू केलेया हिकठकाऱाव्यनतररत इतर हिकठकाऱी

इछुकाींनी िवा सा्र कराअेत, स्र हिकठकाऱ

े भौगोळलकदृष्या अा तूक करण्यास सुरक्षित

िसयास वागेची उपलब्ाता, यालाली चअचारात घेऊन परअानगी ्े ण्यात येईल िसे नमू्
करण्यात ेले

ोते. त्तया िनुषींगाने म ाराषर मेरी्ाईम लो्ाास िवा रस्ात झाले िसून िवााची

छाननी करण्याचे काम पऱ
ू ा झाले े े . रस्ताअाारकाींना सा्रीकरऱ करण्यास लोलचअण्याची
कायाअा ी िींनतम ्यात े े .

___________

चअ.स. ४१५ (3)
पुण्यातील लाणेर येथील गुन्हे प्रॉपटी सेलच्या पोलीस ननररक्षिाने
(४)

७५४८७ (२०-०४-२०१७).

२५ लाख रुपयाांची मागणी िेयालालत

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पुण्यातील लाऱेर येडील वळमनीया अा्ात त्वो् करण्यासाठी गुन् े रस्ॉप्ी सेलया
पोलीस ननररिकाने ेयुताींया नाअे २५ लाख रुपपये रकमेची मागऱी केयाची घ्ना मा े
ऑग्,२०१६ या ्स
ु याया सता ात नन्सानास ेली े े,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत रस्करऱी सासनाने चौकसी केली े े काय,चौकसीत काय ेढाून ेले
अ तद्नुसार स्र पोलीस ननररिकाींअर सासनाने कोऱती कारअाई केली अा करण्याींत येत े े ,
(३) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०३-२०१८) : (१) पोळलस ेय
ु ताींचे नाींअे रकमेची मागऱी केलेली

ना ी. तडाचप, यालालत पोळलस ेयुत, पुऱे स र याींना मा े ऑग्, २०१६ या पहिक या
सता ात या चअषयीचा िवा रस्ात झालेला

ोता.

(२) त्तयािनुषींगाने रस्ॉप्ी सेल,गुन् े साखेचे श्री.ानींवय वानला ाम
ु ाा,पोळलस ननरीिक याींना
हिक्नाींक ११/८/२०१६ रोवी ननलींबलत करुपन रस्ाडळमक चौकसी े्े ळसत केली तसेच चअभागीय
चौकसीत ्ोषारोप ळसध्् झायाने त्तयाींना पोळलस ननरीिक प्ाया मा
ू अेतनाअर ठे अऱे

ी

ळसिा ्े ण्यालालत कारअाई करण्यात ेली े े.
(३) चअलींल झालेला ना ी.

___________

राज्यातील घरिाम िरणा-या मोलिरणीांच्या समस्या सोडववणेलालत
(५)

८६५३३ (०४-०९-२०१७).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िावा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.हदलीप वासे-पाटील (आांलेगाव), श्री.शळशिाांत ळशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्री.पाांडुरां ग लरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी
श्री.राणाजगजीतळसांह
(मुरलाड) :

पाटील

झिरवाा (हदांडोरी), श्री.भास्िर जाधव

(उस्मानालाद),

श्री.सुरेश

लाड

(िजात),

(गह
ु ागर),

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील घरकाम करऱा-या मोलकरऱीींया चअचअा मागण्या ेणऱ रस्लींबलत रस्श्न
तात्तकाा

सो्चअण्यासाठी

घरकामगार,

मोलकरऱी

सींघ्नेने

मल
ींु ईतील

कामगार ेय
ु त

कायाालयाअर मा े एचरस्ल, २०१७ या सेअ्या ेठअड्यात मोचाा काढून ेीं्ोलन केलेले

ोते,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत रस्श्नी मोलकरऱीींनी केलेया मागण्याींचे डो्यात अरुपप काय, े े अ
त्तयानुसार कोऱता ननऱाय घेतला अा घेण्यात येत े े ,
(३)

िसयास,

तद्नस
ु ार

रस्नतकुल

पररजडतीत

काम

करऱा-या

मोलकरऱीींची

जडती

हिक्असेंहिक्अस गींभीर लनत िसयाने त्तयाींया समया सो्चअण्यासीं्भाात िद्यापपयंत सासनाने
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

चअ.स. ४१५ (4)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१५-०१-२०१८) : (१) अ (२) स्र रस्माऱे लाल नन्ा सनास ेलेली
ना ी.
(३) म ाराषरातील घरे लु कामगाराींना

सामाजवक सरु िा ळमाण्याया दृष्ीने म ाराषर घरे लू

कामगार कयाऱ मीं्ा िकाननयम २००८ िन्अये राज्यात घरे लू कामगार कयाऱ मीं्ााची
डापना करण्यात ेलेली े े . स्र मीं्ााींतगात घरे लू कामगाराींना िींत्तयचअाी स ाय्य रुप.

२०००/-, रस्सूतीलाभ (२ िपत्तयापयंत)रुप. ५०००/-,तसेच यसअींतराअ चव् ाऱ म ाराषर मुत
चअद्यापीठामाफात
मल
ु ीींना

घरे लू कामगार प्चअका िभ्यासक्रम अ घरे लू कामगाराींना अ त्तयाींया मुला-

प्अी िभ्यासक्रम उपलब्ा करून ्े ण्यात येत े े . या ळसअाय घरे लू कामगाराींसाठी

CONVERGED ेम े्मी चअमा योवना रालचअण्याचे रस्ताचअत े े .
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________

महाराष्ट्र भ्रष्ट्टाचारात चौथ्या क्रमाांिावर असयालालत
(६)

८६८२२ (०४-०९-२०१७).

श्री.अळमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

ववखे-पाटील (ळशडी), श्री.अळमन पटे ल (मुांलादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) सेन््र फॉर मीड्या ््ीव या सअेिऱानुसार म ाराषर

े भ्रष्ाचारात चौथ्या क्रमाींकाचे

राज्य िसयाची माहिक ती मा े एचरस्ल, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान समोर ेली े े ,

े खरे

े े काय,
(२) िसयास, त्तयानुषींगाने राज्यातील भ्रष्ाचार रोखण्यासाठी सासनाने कोऱती कायाअा ी केली
अा करण्यात येत े े ,

(३) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१८) : (१)

ोय, ‘सें्र ऑफ ळम्ीया ््ीव’ याींनी केलेया

सअेिऱाचा ि अाल अेलसाई् अरुपन रस्ात करुपन त्तयाींचे िअलोकन केले िसता िसे नन्सानास
ेले की, सें्र ऑफ ळम्ीया ््ीव याींना राज्यातील ्ोन जव े ननअ् करुपन त्तयातील १५०
घरातील लोकाींना भ्रष्ाचारालालत रस्श्न चअचारुपन ळमाालेया उत्ततराचे ेाारे त्तयाींनी म ाराषर
भ्रष्ाचारात चौथ्या क्रमाींकाअर े े िसा ननषकषा काढला े े.
याअरुपन सींपूऱा म ाराषर राज्यालालत िनुमान काढऱे योग्य ठरऱार ना ी.

(२) अ (३) भ्रष्ाचाराया रस्करऱी लाचलुचपत रस्नतलींाक चअभागामाफात कायाअा ी करण्यात येत
े े . तसेच सअा सासकीय/ननमसासकीय कायाालय/चअभागात भ्रष्ाचार
अेाोअेाी

सच
ु ना

्े ण्यात

ेया

े े त.

भ्रष्ाचाराया

रस्करऱी

ोऱार ना ी, यासाठी

लोकसेअकाचा

स भाग

ेढायास भ्रष्ाचार रस्नतलींा िकाननयम तसेच म ाराषर नागरी सेअा (ळसत अ िचपल)
नुसार कारअाई केली वाते याळसअाय लाचलुचपत रस्नतलींाक चअभागामाफात मोलाईल ॲप, ्ोल
फ्री.क्रीं. १०६४,

ी

े पलाईन, ९९३०९९७७००

ा Whatsapp नींलर तसेच Facebook page

रस्ळसध््करून वन वागत
ृ ी करण्यात येते. लाचलुचपत रस्नतलींाक चअभागाया सींकेतडााअरून
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सामान्य वनतेसाठी सअा माहिक ती उपलब्ा केली वात े े . लाचलुचपत रस्नतलींाक चअभागाचे
िकाकारी त्तयाींया कायािेत्रातील सासकीय कायाालयात वाअून भे्ी ्े अून माहिक ती ्े त िसतात

अ त्तयाींया कायािेत्रातील ेठअ्े लावार, एस्ी ्ॅ ण््, रे अे्े सन, कॉलेव इत्तया्ी हिकठकाऱी
वाऊन सुध््ा वनवागत
ृ ी करत िसतात. तसेच सासक्रकय कायाालयाया ्सानी भागाअर
लाचलुचपत रस्नतलींाींक चअभागालालत माहिक ती रस्ळसध्् केली वाते.
___________

मरू
ु ड (ता.मरू
ु ड, जज.रायगड) येथील शासिीय आयटीआय
इमारतीसाठी पोहोच रस्ता न लाांधयालालत

(७)

८८१८९ (१२-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अळललाग) :

सन्माननीय

िौशय वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुरू् (ता.मुरू्, जव.रायग्) येडील सासकीय ेय्ीेय इमारतीचे लाींाकाम पूऱा झाले
िसून कामाया ननचअ्े तील ि्ी अ सतीनस
ु ार स्र इमारतीक्े वाऱारा पो ोच रता
लाींाण्यात ेला नसयाचे नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र पो ोच रता न लाींायामा
ु े चअद्याडी अ नागररकाींची मोठ्या रस्माऱात
गैरसोय

ोत े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, या रस्करऱी सासनाने चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीनुसार ननचअ्े तील ि्ी अ सतीनुसार पो ोच रत्तयाचे लाींाकाम न
करऱायाया ठे के्ाराींअर कारअाई करण्यालालत अ स्र हिकठकाऱी पो ोच रत्तयाचे लाींाकाम
करण्यालालत सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१५-०३-२०१८) : (१) औद्योकगक रस्ळसिऱ सींडा, मुरू् या
सींडेया रस्सासकीय

अ कायासााा इमारतीचे लाींाकाम िद्याप ी

पुऱा झालेले नसुन,

इमारतीक्े वाऱारा पो ोच रता लाींाण्यात ेलेला ना ी. तडाचप स्र सींडेया रस्सासकीय

अ कायासााा इमारतीया लाींाकाम ननचअ्े मध्ये इमारतीक्े वाऱरा पो ोच रता लाींाण्याची
तरतू् समाचअष् नव् ती.

(२) इमारतीचे लाींाकाम पऱ
ु त्ता अास गेले नसयाने इमारतीचा ताला घेतलेला ना ी. त्तयामा
ु े
चअद्याडी अ नागररकाींची मोठ्या रस्माऱात गैरसोय

ोण्याचा रस्श्न उद्धअत ना ी.

(३), (४) अ (५) स्र इमारतीस पा ोच रता लाींाण्याची तरतू् इमारत लाींाकामाया
ननचअ्े मध्ये नसयाने चौकसी करण्याचा तसेच ठके्ाराअर कारअाई करण्याचा रस्श्न उद्धअत
ना ी.
सींडेकरीता सींपा्ीत केलेली वागा ्ोंगराा िसयाने इमारतीक्े वाऱेकरीताचा
िसलेला िीं्ावे १५० मी्र लाींलीचा अ ४.५० मी्र रूीं्ीचा रता लाींाऱे साठी रूपये
३२,६१,०६४/-

इतया

रकमेचे

ढोला

िीं्ावपत्रकास

व्यअसाय

ळसिऱ

अ

रस्ळसिऱ

सींचालनालयाने हिक्नाींक २५/०६/२०१६ रोवी जव ा ननयोवन सळमतीस सा्र करण्यास मींवूरी
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हिक्लेली िसून जव ा व्यअसाय ळसिऱ अ रस्ळसिऱ कायाालय, रायग्-िळललाग याींया हिक्नाींक
०४/११/२०१६ या पत्रान्अये जव ाकाकारी तडा स्य सकचअ, जव ा ननयोवन सळमती
कायाालय, रायग्-िळललाग याींचक
े ्े रस्ताअ मान्यतेसाठी सा्र केला े े . सद्यजडतीत
जव ा ननयोवन सळमती रायग् याींया तराअर स्र रस्ताअ चअचारााीन े े.
___________
आर.एस.आर.मोहता ळमल हहांगणघाट (जज.वधाा) या िारखान्यातील
िामगाराांच्या ग्रॅच्यइ
ु टीलालत
(८)

८८४४८ (०४-०९-२०१७).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ेर.एस.ेर.मो ता ळमल हिक ग
ीं ऱघा्, (जव.अााा) या कारखान्यातील कप्ा खाते लीं् केले
िसून कामगाराींया ग्रॅयुइ्ीचा िींनतम हिक सोल चुकीचा हिक्याने कामगाराींअर झालेया
िन्यायालालत डाननक लोकरस्नतननाी (हिक ग
ीं ऱघा्) याींनी हिक्नाींक १९ मे, २०१७ रोवी अा त्तया
सुमारास मा.कामगार मींत्रयाींना ननअे्नामार्फात लैठक घेऊन न्याय ्े ण्यालालत चअनींती केली े े ,
े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत रस्करऱी लैठक घेऊन याअर ननऱाय घेण्यात ेला े े काय,
(३) िसयास, ननऱायाचे डो्यात अरूप काय े े अ त्तयानुसार उत रस्करऱी सासनाने
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०१-०२-२०१८) : (१), (२) अ (३)
स्र

ननअे्नाचे

िनुषींगाने

मा.मींत्री

(कामगार)

ोय,
याींया

े खरे े े.
िध्यितेखाली

हिक्नाींक

०२/०८/२०१७ रोवी मा.लोकरस्नतननाी, कामगार सींघ्ना अ कींपनी व्यअडापन याींची सींयुत

लैठक सींपन्न झाली. स्र ू लैठकीमध्ये हिक्लेया नन्े सानस
ु ार िपर कामगार ेय
ु त, नागपरू
याींया ्ालनात हिक्नाींक ३१/१०/२०१७ रोवी लैठक सींपन्न झाली. स्र लैठकीत िपर कामगार
ेयुत नागपूर याींनी स्र रस्करऱाया प्तााऱीसाठी रस्भारी स ायक कामगार ेयुत,

भीं्ारा याींया नेतत्तृ अाखाली ननयुत केलेया सळमतीने मे.मो ता ळमलया ेडापनेत हिक्नाींक

०९/११/२०१७ रोवी भे् ्े ऊन हिक सोल तपासऱीमाील का ी सच
ू नाींचे िनष
ु ींगाने ेअश्यक

कायाअा ी त्तअरीत करुपन ि अाल सा्र करण्यालालत हिक्नाींक २०/११/२०१७ िन्अये व्यअडापनास
काचअण्यात ेले

ोते. कायाअा ीया िनुषींगाने व्यअडापनाक्ून रस्ात माहिक तीनस
ु ार चअव् ीींग

खात्तयातील कपात केलेया २४५ कामगाराींना कींपनीने हिक्लेली िींनतम रकम चुकीची िसयाने
कामगार सींघ्नेने मा.उच न्यायालय,नागपूर येडे याकचका ्ाखल केलेया याकचकेसीं्भाात
मा.न्यायालयाया ननऱायानींतर पढ
ु ील कायाअा ी करऱे सय
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

ोऱार े े .
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उहासनगर येथे मादि अांमली पदाथाांचा व्यवसाय तेजीत असयालालत
(९)

८८७२५ (०४-०९-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उहासनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उ ासनगर (जव.ठाऱे) रे अे डानकावअाील सींवय गाींाीनगर, साींतीनगर, ब्राम् ऱपा्ा
पररसर, चअठ्ठल अा्ी रे अे ्े सन पररसर, गोपाल नगर, चोप्ा को्ााया मागे, भीम कालनी,
मराठा सेसन, मद्रासी पा्ा, ने रू चैक, साईलाला मींहिक्राया मागे, हिक ललाईन पोलीस
ठाण्यावअा िसलेले रस्ेमनगर ्े करी, खेमानी इत्तया्ी भागात ग्ा , चरस, गाींवा, िक्रफम अ
ू ग्ा 
ू याींचा रस्माऱ अाढयाचे हिक्नाींक २४
ु का पालारचा व्यअसाय तेवीत चाललेला िसन
एचरस्ल २०१७ अा त्तयासम
ु ारास नन्सानास ेले े े, े खरे े े काय,
(२) िसयास, स रात २५ ते ३०

ु का पालार िसून सअााकाक
पररसरात े े त िसे ेढाून ेले े े, े ी खरे े े काय,

ु कापालार

े गोलमै्ान

(३) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,

(४) िसयास, चौकसीचे ननषकषा काय े े त अ त्तयानस
ु ार उ ासनगर स ारास नसेया

चअााख्यातुन मुत करण्याकररता पोलीस यींत्रऱा अ सासनातराअरून कोऱत्तया उपाययोवना
केया े े त अा करण्यात येत े े ,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०२-२०१८) : (१) अ (२)
तडाचप

ठाऱे

पोलीस

चअठ्ठलअा्ी पोलीस ठाण्याचे

ेयुत

े खरे ना ी.

पररसरातील

पररमीं्ा-४,

द्दीत हिक्. ०६.०६.२०१७ रोवी वुनी

उ ासनगर

द्दीतील

म ाराषर लॅंकेया समोर नअीन

क्रकराऱा सॅापया लावूला, ओ्ी सेसन, उ ासनगर ४ याहिकठकाऱी

पाईपया ेाारे तींलाखू

ळमश्रीत अेगअेगाे फ्लेअर अापरून ाम्र
ु पान करीत िसताींना एकूऱ १३ इसमाींअर तींलाखु अ
ळसगरे ् रस्नतलींाक िकाननयम २००३ कलम ४ रस्माऱे चअठ्ठलअा्ी पोलीस ठाऱेत पोलीस एन.
सी. नीं. ४५/२०१७ ते ५७/२०१७ िन्अये कारअाई करण्यात ेलेली े े त.
तसेच मध्यअती पोलीस ठाऱे द्दीत सन २०१७ मध्ये चोरून, लपून ु का पालारचा
व्यअसाय चालू िसयाची माहिक ती काढून ळमाालेया माहिक तीअरून अेगअेगळ्या हिकठकाऱी छापे
मारून एकूऱ २७ इसमाींअर तींलाखु अ ळसगरे ् रस्नतलींाक िकानयम २००३ कलम ४ रस्माऱे
कारअाई करून स्रची हिकठकाऱे समूा नष् करण्यात ेलेली े ेत.
्े सनया

द्दीतील १)

तसेच मध्यअती पोलीस

ॅा्े ल़ ्ली रे ्ॅ ारीं ् लार, २) रस्चअऱ ईं्रनॅसनल

ॅा्े ल़, ३) काका का

ढाला, ४) गुरू ् ढाला, ५) लॅास ळस्ी ६) मेरा ढाला िसा ेडापनाींअर खालील नमू्

रस्माऱे

कारअाई करण्यात येअन
ू नम्
ू ेडापनाींना ्े ण्यात ेलेले परअाने रद्द करऱेकामी उ ासनगर

म ानगरपाळलका, पोलीस ेयुत ठाऱे,स ाय्यक पोलीस ेयुत, उ ासनगर चअभाग याींना
ि अाल सा्र केलेले े े त त्तया िनुषींगाने उ ासनगर म ानगरपाळलकेने
लार अ काका का ढाला चा िग्नीसमन ना
(३) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

रकत

्ाखला रद्द केला े े .

ॅा्े ल़ ्ली रे ्ॅ ारीं ्
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(४)

िींमली

प्ाडांचे

सेअन

करऱा-या

तरूऱाींना

म ाचअद्यालयीन तराअर “ड्रग्व फ्री कॅम्पस”

अेाीच

नसेतून

ला े र

काढण्याकररता

ा उपक्रम रालअून वनवागत
ृ ी करण्यात येत.े

तसेच मींल
( ॅापी्ल/एन.वी.ओ.) व्यसनााीन इसमाींअर/
ु ईतील १३ ्ी-ॲ्ासन केंद्रामान
ू
मुलाींअर उपचार करण्यात येतात. तसेच तसेच साअावननक गऱेसोत्तसअ, नअरात्री, ्हिक

ीं ्ी िसा

उत्तसअाया अेाी िींमली प्ाडा चअरोाी किाया अतीने वनवागत
ृ ी कायाक्रम रालचअण्यात ेले.
तसेच २६ वून

ा िींमली प्ाडा चअरोाी हिक्नाननळमत्तत २६ वून ते १ वुलै िसा पींारअ्ा सावरा

करण्यात येतो. स्र पींारअ्या्रम्यान पुढील रस्माऱे कायाक्रम घेण्यात ेले. िींमली प्ाडा अ
त्तयाींचे ्षु पररऱाम यालालत चअद्याडांना माहिक ती ्े ऱ,े क्रफम ्ाखचअऱे, माहिक ती, चचाासत्र,

ॅन््लील अा्प अ ळभींती पो्साचे रस््सान करऱे. तसेच रस्चार फेयाया, मॅरेडॉन, मो ला

कळम्ी, पब्लीक ळम्ीींग िसे कायाक्रम घेण्यात येतात.
(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
िोहापूर जज्यात रालववण्यात आलेया वाहन तपासणी मोहहमेमध्ये
पोळलसाांनी वाहनधारिाांना त्रास हदयालालत

(१०)

८८७६७ (०४-०९-२०१७).

डॉ.सुजजत ळमणचेिर (हातिणांगले) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) को ापूर जव्यात मा े एचरस्ल, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान रालचअण्यात ेलेया
अा न तपासऱी मोहिक मेमध्ये अा नाारकाींअर पोळलस ्ा्ाकगरी करीत िसयाया िनेक तक्रारी
ेया े े त,

े खरे े े काय,

(२) तसेच को ापूर येडील रस्ा्े ळसक पररअ न कायाालयात अा नाारकाींस
पायाभत
ू सचु अााींचा िभाअ तसेच ऑनलाईनमा
ु े िनेक कामाींचा खोाीं ला

ोत े े ,

नागररकाींना
े

ी खरे

े े काय,

(३) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नस
ु ार ्ा्ाकगरी करऱा-या पोळलसाींअर
कारअाईलालत अ स्र रस्ा्े ळसक पररअ न कायाालयात पायाभत
ू सचु अाा परु चअण्यालालत कोऱती
कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) अ (४) राषरीय सच
ू ना केंद्र याींयामाफात सारडी ४.० अ अा न ४.० सींगऱकीय रस्ऱाली
चअकळसत करण्यात ेली े े . त्तयामुाे नागररकाींना घर लसया िवा करऱे सय झाले े े .

स्र रस्ऱाली कायााजन्अत झायानींतर रस्ाडळमक कायाान्अयाया ि्चऱी अगाता, सध्यजडतीत
कामकावात कोऱती ी ि्चऱ नसून, कामामध्ये िअावअी चअलींल झायाची कोऱती ी तक्रार
रस्ात ना ी.

चअ.स. ४१५ (9)
िवा्ार इीं्रने्या स ाय्याने िवा ्ाखल करण्यास िसमडा िसयास िसा
िवा्ाराींसाठी सुक ेकारुपन नागरी सुचअाा केंद्र िवा करण्याची वनतेस सुचअाा उपलब्ा
करुपन ्े ते.

को ापूर जव्यात २७९ नागरी सुचअा केंद्र कायााजन्अत े े त. सारडी ४.०

यींत्रऱेद्अारे सरासरी ्रम ा ५००० ते ५५०० िवा अ अा न ४.० यींत्रऱेद्अारे ४००० ते ४५०० िवा
ातााले वातात. सद्यजडतीत सअा पायाभूत सुचअाा उपलब्ा े ेत.

(५) चअलींल झालेला ना ी.

___________
हदग्रस तालुक्यात शांभर रुपयाांच्या िेरॉक्स नोटा चलनात आढायालालत
(११)

८९२९१ (०४-०९-२०१७).

डॉ.ळमळलांद माने (नागपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) हिक्ग्रस तालुयात (जव.यअतमाा) मा े मे, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान सींभर रुपपयाींया
झेरॉस नो्ा चलनात ेढाया े े त,

े खरे े े काय,

(२) हिक्ग्रस ताल
ु यातील पेरोलपींप तसेच इतर लावारपेठेया हिकठकाऱी िज्ञात व्यतीक्ुन स्र
नो्ा चलनात ेऱण्यात ेया े े त,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, यारस्करऱी सासनाने चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास चौकसीत काय ेढाुन ेले अ तद्नुसार ्ोषीींअर कोऱती कारअाई करण्यात
ेली अा येत े े ,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

हिक्ग्रस तालुयात मा े मे, २०१७ मध्ये सींभर रुपपयाया झेरॉस नो्ा चलनात

ेढाया सीं्भाात कोऱता ी गन्
ु ा नों् ना ी.
(२)

े खरे ना ी.

हिक्ग्रस तालुयातील पेरोलपींप तसेच इतर लावारपेठेया हिकठकाऱी िज्ञात व्यतीक्ून

स्र नो्ा चलनात ेऱण्यासीं्भाात कोऱता ी गुन् ा नों् ना ी.
(३), (४) अ (५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
नागपूर शहरातील मेडडिल पररसरातील ववद्याधथानीांच्या वसनतगह
ृ ासमोरील
दच
ु ािीांना अज्ञात इसमाने पेटवून हदयालालत

(१२)

८९३२७ (०४-०९-२०१७).

श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

चअ.स. ४१५ (10)
(१) नागपूर स रातील मेड्कल पररसरातील चअद्याकडानीींया असनतग ृ

क्र.२ समोर उभ्या

िसलेया ्ोन ्च
ु ाकीींना एका िज्ञात इसमाने पे्अन
ू हिक्याची घ्ना मा े एचरस्ल २०१७ मध्ये
अा त्तया ्रम्यान घ्याचे नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, मागील १० महिक न्याींतील नतसरी घ्ना िसून येडील चअद्याकडानीींमध्ये भीतीचे
अाताअरऱ पसरले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, उत रस्करऱी सखोल चौकसी करण्यात ेली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीचे ननषकषा काय े े त अ त्तयानुसार ्ोषीींअर कोऱती कारअाई करण्यात
ेली अा येत े े ,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१)

े खरे े े .

(२) नागपरू स र पोलीस ेय
ु तालया िींतगात पोलीस ्े सन िवनी येडे मा े एचरस्ल २०१७
मध्ये िपराा क्र.१११/१७ कलम ४३५, ४४८, ४२७ भा्अी रस्माऱे गुन् ा ्ाखल े े .

तसेच यापुअी पोलीस ्े सन िवनी येडे मा े वुन २०१६ मध्ये िपराा क्र.१७१/१६

कलम ४३५ भा्अी िन्अये गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला े े. तडाचप, चअद्याडींनीमध्ये भीतीचे
अाताअरऱ पसरलेले ना ी.

(३) अ (४) चौकसी करण्यात ेली िसन
चौकसीत हिक्.१३/४/२०१७ रोवी ्ोन गाड्या
ू

पाकींगमध्ये ठे अया िसता गाड्याींअर ज्अलनळसल प्ाडा ळसींप्ून ेग लाअली. स्र रस्करऱी
गाड्याींचे नक
ु सान केयाअरुपन पोलीस ्े सन िवनी िपराा क्र.१११/१७ कलम ४३५, ४४८,

४२७ भा्अी रस्माऱे गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला. यासीं्भाात सीसी्ीव् ी फू्े वया ेाारे ३
ेरोपीींचा पीसीेर घेण्यात ेयाअर त्तयाींनी गन्
ु ा केला िसयाचा कलल
ु ी वलाल हिक्ला े े .

स्र गुन््यालालत ्ोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सा्र केला े े . स्र रस्करऱ न्यायरस्चअषठ
े े . िपराा क्र.१७१/१६ सीं्भाातील गुन््यात “ि” फायनल सा्र करण्यात ेले े े .
(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
वैशाली नगर मधील (िाांहदवली, मुांलई) रामेश्वर प्रनतष्ट्ठानच्या
मांहदरामागे होणारे गैरप्रिार थाांलववण्यालालत

(१३)

८९५०२ (०४-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) अैसाली नगर माील (काींहिक्अली, मुींलई) रामेश्अर रस्नतषठानया मींहिक्रामागे

ोऱारे गैररस्कार

डाींलचअण्यालालत लोकरस्नतननाीींनी मा. िपर ेयुत, काींहिक्अली पोळलस ठाऱे, काींहिक्अली याींना
अारीं अार ननअे्न ्े ऊन ी िद्यापपयंत कोऱतीच कायाअा ी झाली ना ी,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, या ननअे्नानस
ु ार कायाअा ी न करण्याची कारऱे काय े े त,
(३) तसेच, कायाअा ी केली िसयास, त्तयाींचे अरुपप काय े े ?

चअ.स. ४१५ (11)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) स्र रस्करऱी िपर ेयुत, उत्ततर रस्ा्े ळसक

चअभाग, मुींलई अ काींहिक्अली पोळलस ठाऱे, काींहिक्अली याींना लोकरस्नतननाीींक्ुन कोऱते ी ननअे्न
रस्ात झालेले ना ी.

(२) अ (३) अैसालीनगर, रामेश्अर रस्नतषठान मींहिक्र
े े . स्र मींहिक्रामागे

े काींहिक्अली येडे नसुन ्हिक सर पुअा येडे

ोऱारे गैररस्कारालालत ्हिक सर पोलीस ठाऱे येडे ्े खील कोऱता ी िवा

रस्ात झालेला ना ी.
परीं तु, ्हिक सर पोलीस ठाऱे

द्दीत गती्रम्यान अैसालीनगर माील रामेश्अर

रस्नतषठान मींहिक्राया पररसरात गैररस्कार करताना ३ इसम ेढाुन ेयाने त्तयाींयाअर
म.पो.का. कलम ११० िन्अये कारअाई करण्यात ेलेली े े. या कारअाईनींतर िद्यापपयंत

कोऱता ी गैररस्कार पुन् ा ेढाुन ेलेला ना ी. तसेच, स्र पररसरात मोलाईल २, बल्
मासाल २, ननगराऱी पडक अ गुन् े रस्क्ीकरऱ पडकामाफात गत करण्यात येत े े.
___________

समाज प्रलोधनिार सत्यपाल महाराजाांवर िालेया प्राणघाति हला
(१४)

९०४८८ (०४-०९-२०१७).

श्री.हषावधान सपिाा (लुलढाणा), श्री.ओमप्रिाश ऊफा लच्चू

िडू (अचलपूर), श्री.हररष वपांपाे (मुनताजापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रस्ळसध्् सतखींजवरी अा्क, समाव रस्लोानकार सत्तयपाल म ाराव कचींचोाकर याींचेअर
हिक्नाींक १६ मे, २०१७ रोवी अा त्तया सुमारास मुींलई येडे रस्ाऱघातक
ोता,

ला करण्यात ेला

े खरे े े काय,

(२) िसयास, सन २०१४ ते २०१७ या कालाअाीत पुरोगामी चअचारसरऱीया सामाजवक
कायाकत्तयांअर

ोऱा-या

यात अाढ झायाची कचींतावनक लाल नन्सानास ेली े े ,

े

ी

खरे े े काय,
(३) िसयास, उपरोत

यारस्करऱी सखोल चौकसी करून सअा गुन् े गाराींना ि्क कराअी

या मागऱीसाठी लोकरस्नतननाीींनी हिक्नाींक २५ मे, २०१७ रोवी िमराअती येडे िन्नत्तयाग
ेीं्ोलन केले,

े

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, उपरोत

यारस्करऱी सासनाने चौकसी केली े े काय,

(५) िसयास, चौकसीचे ननषकषा काय े े त अ त्तयानस
ु ार सासनाने ्ोषीींअर कोऱती कारअाई
केली अा करण्यात येत े े ,

(६) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे े े .

(२) सन २०१४ ते २०१७ या कालाअाीत को ापुरमध्ये २ गुन् े अ मुींलई मध्ये १ गुन् ा
घ्याची नों् े े .
(३)

ोय,

े खरे े े .
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(४) अ (५) स्र रस्करऱी चौकसी करण्यात ेली िसुन सत्तयपाल म ाराव कचींचोाकर याींचेअर
झालेया

यालालत भोईअा्ा पोलीस ठाऱे, मुींलई येडे ग.ु र.क्र. ९८/२०१७, भा.्ीं .चअ. कलम

३२४ िन्अये एका ेरोपीचअरुपध्् गन्
ु ा ्ाखल करण्यात ेला े े . नमु् गन्
ु ्यातील
ेरोपीचअरुपध््

मा.न्यायालयात

्ोषारोपपत्र

्ाखल

करण्यात

ेले

न्यायरस्चअषठ े े .

िसुन

स्र

गुन् ा

(६) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
महाराष्ट्रातील तांलाखज
ु न्य उत्पादन िरणा-या िांपन्यामध्ये िाम
िरीत असलेया िमाचा-याांच्या आरोग्यालालत

(१५)

९१३३८ (०४-०९-२०१७).

श्री.ळशरीषदादा चौधरी (अमानेर) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म ाराषरात तींलाखुवन्य उत्तपा्न करऱा-या िनेक कींपन्याींमध्ये मोठ्या सींख्येने कमाचारी
काम करीत े े त,

े खरे े े काय,

(२) िसयास िींमानेर (जव.वागाअ) चअाानसभा िेत्रातील तींलाखव
ु न्य उत्तपा्न करऱा-या
कींपन्याींमध्ये ी
चपाअऱूक

े े काय,

मोठ्या

सींख्येने

कमाचारी

काम

करीत

िसून

त्तयाींची

कींपनीाारकाींक्ून

ोत िसून त्तयाींना कोऱत्तया ी सुचअाा उपलब्ा करुपन हिक्या वात ना ीत,

े

ी खरे

(३) िसयास, या तींलाखव
ु न्य उत्तपा्न करऱा-या कींपन्यामाील िनेक कमाचा-याींना मोठ्या
ेवारामुाे ेपला जवअ गमअाअा लागला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, या तींलाखव
ु न्य उत्तपा्न करऱा-या कींपन्यामाील काम करऱा-या कमाचा-याींया
ेरोग्याया दृष्ीकोनातन
ू सासनाने त्तयाींयासाठी चअमा, मे्ीलेम, भचअषय ननअाा

ननाी,

ननअत्तृ ती अेतन अ कामगाराींना ्े ण्यात येऱा-या सेअा अ सती िींमलात ेऱण्यालालत कोऱती
कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०१-२०१८) : (१)
(२)

ोय,

े खरे े े .

े खरे ना ी, िमानेर जव.वागाअ चअाानसभा िेत्रात ेर.के.प्े ल ॲण्् कींपनी ्ोलॅको

रस्ोसेससा, ाुाे रो्, ता.िमानेर, जव.वागाअ

ा तींलाखु तयार करऱारा उद्योग कायारत िसुन

त्तयामध्ये १२२ कामगार काम करतात. स्र कारखान्यातील कामगाराींचे नेतत्तृ अ भारतीय मव्रू
सींघ

ी मान्यता रस्ात सींघ्ना करते. व्यअडापन अ मान्यता रस्ात सींघ्ना याींचेत

कामगाराींची सुचअाा, सेअासतीलालत करार झालेला िसन
ु त्तयानुसार सअा सुचअाा कामगाराींना
उपलब्ा करून हिक्या वात े े त. कींपनीाारकाींक्ून चपाअऱक
ू
कामगार / सींघ्नाींक्ून रस्ात झालेली ना ी.
(३)

े खरे ना ी.

ोत िसयाची तक्रार
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(४) िमानेर तालुयातील ेर.के.प्े ल कारखान्यातील कामगाराींना करारानस
ु ार भचअषय
ननअाा

ननाी, ननअत्तृ ती अेतन तसेच इतर सुचअाा हिक्या वातात.

(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
नेवासा तालुक्यातील (जज.अहमदनगर) िुिाणा पोळलस चौिीच्या व्यवस्थेलालत
(१६)

९२२४४ (०४-०९-२०१७).

श्री.लााासाहे ल मुरिुटे (नेवासा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नेअासा तालुयातील (जव.ि म्नगर) कुकाऱा पोळलस चौकीला अः मालकीची वागा
िसन
ू ी ेठ लाय स ाया ्ोन खोयाींमध्ये

ी चौकी िसन
ू या हिकठकाऱी सौचालयाची

व्यअडा नसऱे, फोन नसऱे, चार चाकी गा्ी नसऱे तसेच केअा सात पोळलस कमाचारी ४०
गाअाींचा कारभार पा त िसयाचे नुकतेच नन्सानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,

(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात
येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१८) : (१), (२) अ (३) नेअासा पोलीस ्े सन िींतगात कुकाऱा
्रू िेत्र कायाालयाकरीता ेअश्यक िसऱायाया सअा सोई-सचु अाा उपलब्ा करुपन ्े ण्यालालत

ेअश्यक ती कायाअा ी तात्ीने करण्यालालत पोलीस िाीिक, ि म्नगर याींना काचअण्यात
ेले े े.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
मुाशी (ता.जज.पुणे) येथे चो-याांचे प्रमाण वाढयालालत
(१७)

९२५४८ (०४-०९-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुासी (ता.जव.पुऱ)े येडे मागील िनेक महिक न्याींपासून चो-याींचे सत्र सुरुपच िसयाचे मा े
वुन, २०१७ रोवी अा त्तया सम
ु ारास नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, मा
ु सी ताल
ु यात चो-याींचे सत्र ्रअषी अाढत िसन
ु या चो-याींचे तपास
नुसन वर तपासच

ोत

ोऱार नसेल तर क्रफयाा् करुपन उपयोग काय िसी भाअना सअासामाींन्य

नागररकाींची झाली िसयाने या चो-याींचे तपास त्तअरीत करुपन नागररकाींची सुरिा करण्यालालत
सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(३) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

मा
ु सी (ता.जव.पऱ
ु े) येडे सन २०१६-१७ मध्ये खालील चअअरऱपत्रात ्साचअयारस्माऱे

गुन््याची जडती ्साचअण्यात येत े े .
सन २०१६

ि. क्र.

गुन््याचा
रस्कार

सन २०१७

घ्लेया

उघ्

गुन््याींची

गुन््याींची

सींख्या

गुन््याचा
रस्कार

सींख्या

घ्लेया

उघ्

गुन््याींची

गुन््याींची

सींख्या

सींख्या

१

्रो्ा

००

००

्रो्ा

०१

०१

२

वलरी चोरी

००

००

वलरी चोरी

०२

०१

३

घरफो्ी

११

०६

घरफो्ी

१४

०२

४

इतर चोरी

४९

१२

इतर चोरी

४०

११

एकूऱ

६०

१८

एकूऱ

५७

१५

उपरोत नमू् ेक्ेअारी प ाता सन २०१६ या तुलनेत सन २०१७ माील

गुन््याींत ३ ने घ् झाली े े .

(२) मालमत्तते चअरुपध्् घ्ऱायाया गुन् याींमध्ये ्ॉग युनन् अ क्रफींगरचरस्ीं् यनु न्चा अापर करण्यात
ेलेला े े . तसेच गन्
ु ्याींना रस्नतलींा करऱे अ वातीत वात गन्
ु े उघ्कीस ेऱण्याया

दृष्ीने रस्यत्तन करण्यात येत े े त. वामीनाअर सु्लेया गुन् े गाराींअर नवर ठे अण्यात येत
े े.

(३) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
माणगाांव तालुक्यामध्ये वविळसत होणा-या ववाे भागाड औद्योधगि वसाहतीत
वाहतुिदाराांची आधथाि फसवणुि होत असयालालत

(१८)

९३६६१ (०४-०९-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) माऱगाींअ तालुयामध्ये (जव.रायग्) अेगाने चअकळसत
असा तीत

कया

मालाचा

परु अठा

करऱा-या

अ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

ोऱा-या चअाे भागा् औद्योकगक

पया

मालाची

अा तक
ू

करऱायाया

अा तुक्ाराींक्ून चअाे भागा् रस्कपग्रत चालक, मालक, अा क अा तक
सेअा सींडा या
ू
सींघ्नेया नाअाखाली अा तक
ु ्ाराींची ेकडाक फसअऱक
ु
२०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान नन्सानास ेले े े ,

ोत िसयाचे नुकतेच मा े वून,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालत सासनाने सखोल चौकसी केली े े काय,
(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नस
ु ार उत रस्करऱी ्ोषी िसऱा-याींअर
कोऱती कारअाई करण्यात ेली अा येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१)

े खरे े े ,

(२) अ (३) माऱगाींअ पोलीस ठाऱे येडे गु. र. नीं.९१/२०१७, भा.्.चअ. सीं.कलम ३८५, ५०४, ५०६,
३४ रस्माऱे गन्
ु ा ्ाखल करण्यात ेला े े. स्र गन्
ु ा तपासाअर े े .
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
उमरखेड (जज.यवतमाा) तालुक्यातील उत्राव रावते व त्याांच्या मल
ु ाला नाहि
मारहाण िरून त्याांच्याववरूध्द खोटे गन्
ु हे दाखल िेयालालत

(१९)

९३७७१ (०४-०९-२०१७).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उमरखे् (जव.यअतमाा) तालुयातील सींवोग बलछायत केंद्राचे सींचालक उत्राअ राअते अ

त्तयाींया मल
ु ाला ना क मार ाऱ करून त्तयाींयाचअरूध्् खो्े गुन् े ्ाखल करऱायाया उमरखे्
(जव.यअतमाा) पोळलसाींचअरूध्् क्क कारअाई करण्याचे ननअे्न जव ा पोळलस िकािकाींना
मा े वन
ू , २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान डाननकाींनी हिक्ले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,

(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नस
ु ार सींलकात पोळलसाींअर कोऱती कारअाई
केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे े े .

उमरखे्, जव ा यअतमाा येडील िवा्ार श्री.गऱेस ्त्ततराअ राअते याींनी त्तयाींचे
अ्ील श्री.्त्ततराअ राअते अ त्तयाींना उमरखे् पोलीस ्े सन येडील पोलीसाींनी चअनाकारऱ

मार ाऱ करुपन खो्े गुन् े ्ाखल केयालालत तक्रार िवा हिक्.६/६/२०१७ रोवी पोलीस िकािक
कायाालय, यतअमाा येडे हिक्ला े े .

(२) अ (३) स्र तक्रार िवााची चौकसी स ायक पोलीस िाीिक, उपचअभाग पुस् याींचेक्ून
करण्यात ेली े े . त्तयारस्माऱे हिक्.३/६/२०१७ रोवी रात्री उमरखे् स र येडे मुलीम
समावातील ्ोन ग्ात तेढ ननमााऱ झायाने पोलीस घ्नाडाी पो चले.

या हिकठकाऱी

श्री.्त्ततराअ राअते अ त्तयाींचा मल
ु गा गऱेस ्त्ततराअ राअते याींनी पोलीस कमाचायायाींसोलत

ाकालुकी करुपन सासकीय कामात ि्डाा ननमााऱ केयाने त्तयाींचे चअरुपध्् गु.र.क्र.२७७/१७
कलम ३५३, २९४, ३४ भा्ीं चअ रस्माऱे गुन् ा नों्अन
ू ्ोघाींना ी त्तयाच हिक्असी सो्ण्यात ेले.

तक्रार्ार याींना पोलीसाींनी मार ाऱ केयालालत तक्रार्ार याींनी कोऱते ी पुराअे सा्र

केले ना ी. त्तयाींचे चअरुपध्् खो्ा गुन् ा ्ाखल केयाचे चौकसीत ेढाुन ेले ना ी. स्र
रस्करऱी पोलीसाींनी योग्य कारअाई केली िसन
ू त्तयाींचा कोऱता ी ्ोष िसयाचे हिक्सन
ू न
ेयाने पोलीसाींचअरुपध्् कोऱती ी कारअाई करण्यात ेलेली ना ी.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
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महागाांव तालुक्यात (जज.यवतमाा) वराी मटिा चालत असून वडद व पुसद मागाावरील
शेतातील लांगयात त्याचे मुख्यालय असयालालत

(२०)

९३८१० (०४-०९-२०१७).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) म ागाींअ ताल
ु यात (जव.यअतमाा) अराी म्का चालत िसन
ू अ्् अ पस
ु ् मागााअरील

सेतातील लींगयात त्तयाचे मख्
ु यालय िसयाचे मा े मे, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान
नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार ्ोषीींअर कोऱती कारअाई केली अा
करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) अ (३) म ागाींअ पोलीसाींनी लपून छपून चालऱायाया िअैा ाींद्याअर छापे ्ाकून अेाोअेाी
कारअाई केली े े.

म ागाींअ पोलीसाींनी त्तयाींना ळमाालेया माहिक तीया ेाारे सन २०१४ ते सन २०१७
मध्ये खालीलरस्माऱे कारअाई केली े े .
ि.क्र.

मुींलई वुगार कायद्यान्अये नों् केसेस

अषा

केसेस़

ेरोपी सींख्या

वतमाल क्रकींमत

१

२०१४

८०

१६०

५,२३,२२५

२

२०१५

४४

५५

३,३४,२७०

३

२०१६

५८

१३४

३,८१,४६५

४

२०१७

७३

१६७

५,००,१२६

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

माणगाव तालुक्यातील (जज.रायगड) औद्योधगि क्षेत्रात िपाट्याने वाढत असलेया ववाे (२१)

भागाड औद्योधगि वसाहतीत स्वतांत्र पोलीस ठाण्याची इमारत नसयालालत

९३८६६ (०४-०९-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) माऱगाअ तालुयातील (जव.रायग्) औद्योकगक िेत्रात झपा्याने अाढत िसलेया चअाे भागा् औद्योकगक असा तीत िद्याप ी अतींत्र पोलीस ठाण्याची इमारत उभारली नसयाचे
नुकतेच मा े वून, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत पररसरात पोळलस ठाण्याची इमारत नसयाने या भागातील गन्
ु े गारीचे
रस्माऱ अाढले िसुन येडील औद्योकगक िेत्रातील सुरिेचा रस्श्न ननमााऱ झाला े े ,
े े काय,

े

ी खरे
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(३) िसयास, उपरोत हिकठकाऱी अतींत्र पोळलस ठाण्याची इमारत उभारण्यालालत पररसरातील
नागररकाींनी िनेक अषाापासून मागऱी करीत े े त,

े

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, उत हिकठकाऱी अतींत्र पोळलस ठाण्याची इमारत उभारण्यालालत सासनाने
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०१-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

े खरे ना ी.

(३), (४) अ (५) सद्य:जडतीत अतींत्र पोलीस ठाऱे मींवूर ना ी. स्र हिकठकाऱी अतींत्र पोलीस
ठाऱे मींवूर झायानींतर पुढील कायाअा ी करण्यात येऱार े े .
___________

राज्यातील होमगाडाच्या समस्याांलालत
(२२)

९४९४३ (१३-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यभरात सम
ु ारे ४०
इतर सऱ उत्तसअाचे अेाी

वार

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

ोमगाड्ास िसन
ू राज्यातील गऱेसोत्तसअ, हिक्अााी, ई् तसेच

ोमगाड्ासना कामाअर लोलचअले वाते,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, गतअषी गऱेसोत्तसअाया लीं्ोलतासाठी केलेया कामाचे पैसे १५ ऑग् २०१७
रोवी पयंत ळमााले नसयाचे हिक्नाींक १७ ऑग्, २०१७ रोवी अा त्तया सम
ु ारास नन्सानास
ेले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास,

ोमगा्ाया चअचअा मागण्याींसाठी त्तयाींनी ेझा् मै्ान मुींलई येडे नुकतेच

ारऱे ेीं्ोलन केले े े ,
(४)

िसयास,

े

राज्यातील

ी खरे े े काय,
ोमगाड्ास

याींया

समया

सो्चअऱेसाठी

सासनाने

कोऱती

उपाययोवनात्तमक कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०१-२०१८) : (१)
(२)

ोय.

े खरे ना ी, तडाचप, ्े य भत्तत्तयाींचे रस््ान चअलींलाने

ोत िसयाची लाल श्री. चअकास

ररयाऱ याींनी हिक्नाींक २९.९.२०१७ िन्अये नन्सानास ेऱून हिक्ली े े .

केलेया प्तााऱीत समा्े सक,

त्तयािनुषींगाने

ोमगा्ा,ल ृ न्मुींलई याींया िकानत सायन, लाींद्रा, माला्,

काींहिक्अली, वु ू , गोरे गाअ, भायखाा अ असोअा पोलीस ्े सनक्ून कताव्य रस्माऱपत्रे मागऱी
करुपन ी रस्ात न झायाने भत्तत्तयाींचे रस््ान हिक्नाींक १५.८.२०१७ पयंत करण्यात ेले े े .

उअाररत ल ृ न्मींल
ु ई िकानत िन्य सअा पोलीस ्े सन तसेच सअा म ाराषरातील सअा
जव यातील

ोमगा्ाना गऱेसोत्तसअ लीं्ोलत कताव्य २०१६ लालतचे मानान अेाीच ि्ा

करण्यात ेले े े .
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(३), (४) अ (५)

ोय, तडाचप, यापूअी सासन ननऱाय हिक्.१३.७.२०१० िन्अये

सींघ्नेमध्ये १२ अषे क्रकींअा १२ अषाापेिा वात काा स्यत्तअ िसलेया

ोमगा्ा

ोमगा्ा स्याींची

सेअा समात करऱे अ पुनना नयुतीया वाचक ि्ी यालालतया सासन ननऱायास डकगती
्े ण्यालालत चअचअा लोकरस्नतननाीींनी मा. मुख्यमींत्री म ो्य याींना चअनींती केली

ोती. त्तया

िनुषींगाने सासन पत्र क्र. एचवीएस-२०१६/रस्.क्र.१८४/चअसा-८,हिक्.१०.७.२०१७, हिक्नाींक ९.८.२०१७ अ
हिक्. १२.९.२०१७ िन्अये
म् ऱन
ू ज्या

ोमगा्ा सींघ्नेमध्ये १२ अषे क्रकींअा त्तयापेिा वात कालाअाी झाला

ोमगा्ा अयींसेअकाींचे

ोमगा्ा अयींसेअकाींना

ोमगा्ा सींघ्नेचे स्यत्तअ रद्द केलेले े े , िसा सअा

ोमगा्ा सींघ्नेचे स्य करुपन घेण्यालालत म ासमा्े सक,

ोमगा्ा,

म ाराषर राज्य, मुींलई याींना काचअले े े .

___________

सातारा जज्यातील प्राथळमि आरोग्य िेंद्रातील वैद्यिीय अधधिारी याांच्यािडून
खांडणी मागणा-याांना गुन्हे अन्वेषण ववभागाने अटि िेयालालत

(२३)

९४९८६ (१३-१०-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लोऱीं्. तर्गाअ (ता.फल्ऱ, जव.सातारा) येडील रस्ाडळमक ेरोग्य केंद्रातील अैद्यकीय
िकाकारी ्ॉ.िननल क्म याींचक
े ्ून खीं्ऱी मागऱारे पसुअैद्यकीय ्ॉ.रस्चअऱ क्म अ

्ॉ.ननतीन ्े ाे (रा.गलाीं्अा्ी, ता.्ौं्, जव.पुऱे) याींना सातारा गुन् े िन्अेषऱ चअभागाने ि्क
केले िसन
ू या रस्करऱी लोऱीं् पोलीस ठाण्यामध्ये खीं्ऱीचा गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला
िसयाचे हिक्नाींक ०९ स्ें लर, २०१७ रोवी अा त्तया सुमारास नन्सानास ेले े े,
े े काय,

े खरे

(२) िसयास, स्र रस्करऱी चौकसी करण्यात ेली काय े े ,
(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ त्तयानुसार सासनाने कोऱती कारअाई केली अा
करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-१२-२०१७) : (१)

े खरे े े ,

(२) अ (३) िननल तक
ु राम क्म, अैद्यकीय िकाकारी, याींनी हिक्लेया क्रफयाा्ी अरुपन ्ॉ.रस्चअऱ

ळसअावी क्म, अ ्ॉ.ननतीन सवेराअ ्े ाे याींनी खीं्ऱीची मागऱी केयाया िनुषींगाने पोलीस
्े सन लोऱीं् येडे ग.ु र.नीं. २४१/२०१७ भा.्.चअ.सीं. कलम ३८४,३४ िन्अये गन्
ु ा ्ाखल
करण्यात ेला े े. ेरोपीींची चार हिक्अस पोलीस कोठ्ी ररमाीं् घेण्यात ेली
ते वामीनाअर सु्ले े े त.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

ोती. सध्या
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राज्यातील मख्
ु य माहहती आयुक्ताांचे पद ररक्त असयालालत
(२४)

९५१८८ (०३-०१-२०१८).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतळसांह पाटील

(उस्मानालाद), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भुजला (नाांदगाव), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.अळमन पटे ल (मांल
ु ादे वी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी),
श्री.अळमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (ळशडी), श्री.लााासाहे ल

थोरात (सांगमनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.शळशिाांत
ळशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िावा), श्री.मिरां द
जाधव-पाटील (वाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ल) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मख्
ु य माहिक ती ेयुताींचे प् माकगल स ा महिक न्यापासून ररत े े ,

े खरे

े े काय,

(२) िसयास, पररऱामी िन्य खीं्पीठाचा ी कारभार पूऱप
ा ऱे ठप िसून चअचअा खीं्पीठाक्े
रस्लींबलत द्चअतीय िचपलाींची सींख्या एकूऱ ३९

वाराया अर पो चली े े ,

े ी खरे े े काय,

(३) िसयास, मुख्य माहिक ती ेयुताींचे प् ररत िसयाची कारऱे काय े े त,

(४) िसयास, राज्यसासनाने उत रस्श्नाींची ्खल घेऊन मुख्य माहिक ती ेयुत प्ाअर
लअकरात लअकर ननय
ु ती करुपन माहिक तीया िकाकारा िींतगात रस्लींबलत िसलेली रस्करऱे
ननकाली काढण्यालालत कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१८) : (१)

ोय.

(२) ना ी, राज्यातील केअा राज्य मख्
ु य माहिक ती ेय
ु ताचे प् ररत े े .
स्र

प्ाचा

िनतररत

कायाभार

मा.राज्य

माहिक ती

सोपचअण्यात ेलेला े े.

ेयुत,

ल ृ न्मुींलई

याींचक
े ्े

िन्य सअा खीं्पीठाींअर राज्य माहिक ती ेयुत कायारत िसून तेडील कामकाव सुरू े े .

तडाचप, माहिक ती िकाकारालालत वनमानसातील वागरूकता अाढत िसन
ेयोगाक्े
ू

येऱायाया द्चअतीय िचपल रस्करऱाींची सींख्या ी

हिक्असेंहिक्अस अाढत े े .

त्तयामुाे मा े ऑ्ोलर २०१७ िखेरीस राज्य माहिक ती ेयोगाक्ील रस्लींलीत द्चअतीय

िचपल रस्करऱाींची सींख्या ३८५७९ इतकी े े .

(३), (४) अ (५) श्री.रत्तनाकर गायकअा् , तत्तकालीन

मा. राज्य

मुख्य माहिक ती ेयुत

याींया हिक्.२९.५.२०१७ रोवी झालेया ननअत्तृ तीमा
ु े स्र प् ररत े े .

राज्य मुख्य माहिक ती ेयुत प्ाचा िनतररत कायाभार मा.राज्य माहिक ती ेय
ु त,

ल ृ न्मुींलई याींचक
े ्े सोपचअण्यात ेलेला े े .

राज्य मुख्य माहिक ती ेयुताचे ररत प् भरण्याची कायाअा ी सासन तराअर सुरू े े .
___________
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िावा (जज.ठाणे) येथील सायला फॅळमली रे स्टॉरां टमध्ये िावा पोलीस स्टे शनमधील पोळलस
हवालदार व त्याच्या साथीदाराांनी हॉटे ल िमाचाऱ्याना िेलेली मारहाण

(२५)

९५१९४ (०६-०१-२०१८).

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काअा (जव.ठाऱे) येडील सायला फॅळमली रे ्ॉरीं ्मध्ये काअा पोलीस ्े सनमाील पोळलस
अाल्ार अ त्तयाया ५ साडी्ाराींनी मनसोत ्ारुप चपयानींतर ्ारुपचे लील माकगतयाने

ॉ्े ल

कमाचायायाींना वलर मार ाऱ केयाची घ्ना हिक्नाींक २६ ऑग्, २०१७ रोवी अा त्तया सुमारास
घ्ली,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालतची सासनाने चौकसी केली े े काय,
(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ त्तयानुसार या रस्करऱी सासनाने पुढे कोऱती
कारअाई केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१)

ोय

(२) अ (३)

ॉ्े लचे मालक याींनी तक्रारी िवा केला े े . स्र

ोय. या घ्नेलालत सायला

े खरे े े .

िवााची चौकसी केली िसन
ु त्तयानुसार, स्र घ्नेमध्ये पो अा/५८२८, रस्चअऱ सींखे याींनी

ॉ्े ल

कमाचारी यास वेअऱाचे बललाचे कारऱाअरुपन मार ाऱ केयाचे ननषपन्न झायाने त्तयाचेचअरुपध््
काअा पोलीस ्े सन येडे ि्खलपात्र गन्
ु ा रजव. क्र. १९८०/२०१७, भा. ्ीं . चअ. कलम ३२३
रस्माऱे ्ाखल करण्यात ेला े े . तसेच त्तयाींचे अतान पोलीस खात्तयास िसोभनीय, लेळसत
अ लेवलाल्ारपऱे केयाचे हिक्सुन ेयाने त्तयाींना हिक्. ४.९.२०१७ रोवी ननलींबलत करण्यात ेले
िसुन त्तयाींचेस

७ पोलीस साडी्ाराींअर खातेनन ाय चौकसी सुरुप करण्यात ेली े े .

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

मुांलई मालवणी येथे पोलीस असयाची लतावणी िरुन व्यापाऱ्याच्या
िमाचाऱ्याने ३० लाख रुपयाचे अपहरण िेयालालत

(२६)

९५२११ (०६-०१-२०१८).

श्री.अजजत पवार (लारामती), श्री.शळशिाांत ळशांदे (िोरे गाव),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िावा), श्री.ओमप्रिाश ऊफा लच्चू िडू
(अचलपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींलई मालअऱी येडे पोलीस िसयाची लताअऱी करुपन एका व्यापायायाया कमाचायायाने भर

रत्तयात कामगाराींचे रुपपये ३० लाख पाअून नेयाची घ्ना मा े ऑ्ोलर, २०१७ मध्ये अा
त्तया ्रम्यान नन्सानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र घ्नेची सासनामाफात चौकसी केली े े काय,
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(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नस
ू ार रुपपये ३० लाख पाअून नेलेया
व्यापायायाया कमाचायायाचा सोा घेअून स्र कमाचायायाक्ुन िप ारीत रकम असल
ू करऱेलालत
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०२-२०१८) : (१)

े खरे ना ी.

(२) अ (३) स्र रस्करऱी मालअऱी पोलीस ्े सन, मुींलई येडील मा े ऑ्ोलर, २०१७ अा
त्तया्रम्यानचा उपलब्ा िळभलेख तपासला िसता िसा रस्कारची कोऱती ी घ्ना घ्याची
नों् ना ी.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
राज्य शासनाच्या चतुथश्र
ा ेणी िमाचाऱ्याांनी िेलेया सांपालालत
(२७)

९५२२० (०२-०१-२०१८).

श्री.अजजत पवार (लारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.शळशिाांत ळशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िावा), श्री.पाांडुरां ग लरोरा (शहापूर),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ल) पाटील (एरां डोल), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.हनम
ु ांत डोास (मााळशरस),
श्री.राणाजगजीतळसांह पाटील (उस्मानालाद), श्री.शामराव ऊफा लााासाहे ल पाटील (िराड उत्तर),
श्री.योगेश (लापू) घोलप (दे वााली), श्री.ओमप्रिाश ऊफा लच्चू िडू (अचलपूर), श्री.जयिुमार
गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (ळशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला
गाववत (इगतपरू ी), श्री.अळमन पटे ल (मांल
ु ादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ळशरीषदादा चौधरी
(अमानेर),

श्री.गणपत

गायिवाड

(ियाण

पूव)ा ,

श्री.सदानांद

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चव्हाण

(धचपाूण) :

(१) म ाराषर राज्य सासनाया चतुडश्र
ा ेऱी कमाचायायाींनी त्तयाींया रस्लींबलत मागण्याींलालत मा े
ऑग्-स्ें लर २०१७ मध्ये अा त्तया्रम्यान सींप केला

ोता,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र चतड
ा ेऱी कमाचायायाींया मागण्या कोऱत्तया े े त,
ु श्र

(३) िसयास, स्र ू मागण्यापैंकी कोऱकोऱत्तया मागण्या मान्य करण्यात ेया तसेच
उअाररत मागण्याींलालत सासनाने कोऱता ननऱाय घेतला े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१)

े िींसत: खरे े े.

(२) कमाचा-याींया रस्मख
मागण्या खालील रस्माऱे े े त. १ िनक
ु
ु ीं पा तत्तअाअरील सेअाभरती
चअनाि् कराअी. २ अैद्यकीय दृष्या िपात्र िसलेया कमाचा-याया पायास सासकीय

सेअेमध्ये सामाअून घ्याअे. ३ चतुडश्र
ा ेऱी कमाचारी अगा सेअाननअत्तृ त झायाअर त्तयाींया एका
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पायास सासन सेअेत सामाअन
ा ेऱी कमाचा-याींची ररत प्े ४
ू घ्याअे. ४ सअा खात्तयातील चतड
ु श्र

डी ते ९अी पास माून तात्तकाा भरती कराअी. ५ सअा चतुडश्र
ा ेऱी कमाचा-याींना सासकीय
असा त ग ृ

खात्तयारस्माऱे लाींान
ा ेऱीमान
ू ळमााअेत. ६ चतड
ु श्र
ू तत
ृ ीयश्रेऱीमध्ये २५ ्के ऐअवी

५० ्के प्ोन्नती करताना चतुडश्र
ा ेऱीची प्े ननरळसत करुप नयेत. ७ हिक्.६.६.२०१७ रोवी
म ाराषर सासनाने केंद्रीय िकाननयमान्अये तयार केलेले (भाग एक, एक-ि, ेणऱ एक-ल
यामध्ये रस्ळसद्ध केलेले ननयम अ े्े स या व्यनतररत) ननयम अ े्े स रद्द करण्यात याअेत.
८ सातअा अेतन ेयोग फरकास

तात्तकाा मींवूर कराअा. ९ सन २००५ पासून वे चतुडश्र
ा ेऱी

कमाचारी िींस्ायी पेन्सन योवना रद्द करुपन वन्
ु या पध््तीने चालू कराअी. १० कृषी
चअभागामध्ये ेकृतीलींा प्े ननमााऱ करताना १९९८ रस्माऱे अा न चालक अ चतड
ा ेऱी याींची
ु श्र
प्े ननमााऱ कराअी. ११ म सूल चअभागातील

अाल्ार, नाईक, ्तरी प्ाचे मा
अेतन
ू

ळलचपकारस्माऱे लागू करण्यात याअे अ सैिणऱक ि ातेनस
ु ार तलाठी या प्ाअर प्ोन्नती

्े ण्यात याअी. १२ सासकीय असा तीमध्ये रा ऱारे सेअाननत्तृ त कमाचारी अ िनक
ु ीं पा तत्तअाअरील

रा ऱारे कु्ुींल याींना तीन महिक न्याऐअवी लारा महिक ने रा ण्याचा कालाअाी अाढअून ्े ण्यात याअा.

१३ अगा- ् कमाचा-याींचे खावगीकरऱ करुप नये. १४ वे कमाचारी ठे का पद्धतीने अषाानुअषे काम
करीत े े त त्तयाींना सासन सेअेत सामाअून घ्याअे अ
(३) ग् चअमा योवनेया माळसक

या पुढील ठे के्ारी पद्धत रद्द कराअी.

त्तयाची रकम ₹ ६० इतकी अाढचअण्याची मागऱी

ोती,

त्तयानष
ा ेऱी
ु ींगाने हिक्.३०.१.२०१६ या सासन ननऱायान्अये ती ₹ २४० करण्यात ेली े े . चतड
ु श्र
ग्-् या प्ाअरुपन ग्-क या प्ाअर प्ोन्नती अ सरासेअा
करण्याची मागऱी

े रस्माऱ ५०% : ५० % िसे

ोती. त्तयािनुषींगाने हिक्.१४.१.२०१६ या सासन ननऱायानुसार गुऱोत्ततर

रस्माऱात सुाारऱा करण्यात ेली े े. तसेच सींघ्नेया मागण्याींसीं्भाात चचाा करण्यासाठी
मा.मख्
ु यमींत्री म ो्याींक्े लैठक ेयोजवत करण्यालालत कायाअा ी सरुप
ु े े.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
नाळशि येथे एिा हॉटे लमध्ये लेवारस जस्थतीत पैशाने भरलेली लॅग आढाून आयालालत
(२८)

९५३७३ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाळशि पजश्चम) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाळसक येडील गींगापरु पोलीस ठाण्याया
त्तयासुमारास एका
े े काय,

द्दीत हिक्नाींक २ वल
ु ै २०१७ रोवी अा

ॉ्े लमध्ये लेअारस जडतीत पैसाने भरलेली लॅग ेढाून ेली

(२) िसयास, स्रची लॅग
माहिक ती नन्सानास ेली,

े

ोती,

े खरे

ी चींद्रपुर जव्यातील एका म सल
ु िकाका-याची िसयाची

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, उत घ्नेची पोलीस ्तरी नों् न घेता स्र रस्करऱ ््पण्याचा रस्यत्तन
झालेला े े ,

े

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, या सअा रस्करऱाची सखोल चौकसी केली े े काय,
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(५) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले े े अ त्तयानुषींगाने सींलींकात ्ोषीींअर कोऱती
कारअाई केली अा करण्यात येत े े ,

(६) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१), (२), (३),
०१/०७/२०१७ रोवी त्तयाींया पजत्तनसोलत ब्लु ळलफ
गेले

(४) अ (५) त ळसल्ार जवअती

े हिक्.

ॉ्े ल, गींगापुर रो्, नाळसक येडे वेअऱासाठी

ोते, तेडे त्तयाींची काळ्या रीं गाची लॅ प्ॉप लॅग, त्तयात म त्तअाची काग्पत्रे अ २०,०००/- रुप.

रोख अ इतर कचव अतु िसलेली लॅग िनाअाानाने
स्र लॅग

ॉ्े लमध्ये

रा ु न गेली.
ॉ्े ल मॅनेवर याींनी त ळसल्ार जवअती याींना परत केली े े . स्र रस्कार

ा नवरचुकीने अ िनाअाानाने घ्ला अ स्र लॅग परत ळमाायामुाे

स्रलालत पोलीसाींत

तक्रार हिक्ली ना ी. यालालत हिक्.०६/०७/२०१७ रोवी गींगापूर पोलीस ्े सन, ्े सन ्ायरी नों्
क्र. २४/२०१७ घेण्यात ेली े े .
(६) चअलींल झालेला ना ी.
___________
राज्यातील थोर व्यक्तीांच्या स्मारिाांचे िाम अनेि वषाापासन
ू रखडलेले असयालालत
(२९)

९५५२५ (०३-०१-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मांद
ु डा (लसमत), श्री.पांिज भज
ु ला (नाांदगाव),

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवाा माजजवडा), श्री.सांदीपानराव भुमरे
(पैठण), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.अननल लालर (खानापूर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भू्ान चाअाीचे रस्अताक ेचाया चअनोला भाअे याींचे ेींतरराषरीय पाताीअरील मारक

त्तयाींया पेऱ तालुयातील गोगा्े लुद्रक
ु वन्मभूमीत उभारण्याचा ननऱाय सासनाने सन १९९२
मध्ये घेतला िसून मारक उभारण्याया दृष्ीने िद्यापपयंत कोऱत्तया रस्कारची कायाअा ी
झालेली ना ी,

े खरे े े काय,

(२) तसेच राज्याचे मावी मुख्यमींत्री असींत्ा्ा पा्ील, मराठअाड्यातील चअख्यात चअचारअींत
नर र कुरुपीं्कर याींयास

अषाापासून रख्लेले े े त,

राज्यातील ११ डोर व्यतीींया मारकाींचे कामे गेया सात ते ेठ
े ी खरे े े काय,

(३) िसयास, उत डोर व्यतीींया मारकाींचे काम तात्ीने पऱ
ू ा करण्यासाठी सासनामाफात
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े त,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०३-२०१८) : (१) िींसत: खरे े े.
ेचाया चअनोला भाअे याींचे मारक त्तयाींया वन्मभम
ू ीत पेऱ ताल
ु यातील गागो्े

लुद्रक
येडे उभारण्यासाठी हिक्नाींक १२ माचा,१९९८ िन्अये रुप.७४.७० लाख इतया रकमेस
ु

रस्सासकीय मान्यता ्े ण्यात ेली िसून हिक्नाींक ३१ माचा,२००५ िन्अये रुप.१०,५९,८४३/- एअढी
रकम चअतररत करण्यात ेली े े . या ननाीमाून तलाअाचे सुसोळभकरऱाचे काम पूऱा
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करण्यास ेले िसून सद्यजडतीत मारकाया रस्ताचअत वागेचे नव्याने सअेिऱ करुपन
अातुसात्रीय ेराख्ा तयार करुपन नव्याने िीं्ावपत्रक तयार करण्यात येत े े.

(२), (३) अ (४) साींगली येडील मावी मख्
ु यमींत्री असींत्ा्ा पा्ील याींया मारकाचे ९५ ्के

ळसव् ील अका तसेच चअ्युतीकरऱाचे ७५ ्के काम पूऱा झाले े े. चअख्यात चअचारअींत नर र
कुरुपीं्कर याींया मारकाचे काम रस्गतीपडाअर िसून माचा २०१८ िखेरपयंत पूऱा

ोऱे िपेक्षित

े े . िन्य मारकाींची कामे न्यायालयीन रस्करऱ, वागेची िनुपलब्ाता, अातुचअसार्ाींनी

अेाोअाी सुचचअलेले ल्ल, ननचअ्ा रस्क्रक्रया यासारख्या का ी ताींबत्रक ि्चऱीींमा
ु े िपूऱा िसून
स्र ि्चऱी ्रू करुपन मारकाींची कामे नजवकया कालाअाीत पऱ
ू ा करण्याचे रस्योवन े े .
___________

मुरलाड तालुिा (जज.ठाणे) हदवाणी न्यायालयीन इमारत जन
ु ी व जीणा िायालालत
(३०)

९५७२४ (०६-०१-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरलाड), श्री.नरें द्र महे ता (ळमरा भाईंदर),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िावा) :
काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुरला् तालुका (जव.ठाऱे) हिक्अाऱी न्यायालयीन इमारत १०० अषाापूअीची वुनी अ वीऱा
झालेली िसून नअीन इमारत लाींाकाम रस्ताअ सासनाक्े गत तीन अषाापासून रस्लींबलत े े ,
े खरे े े काय,

(२) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(३)

िसयास,

चौकसीचे

ननषकषा

काय

े ेत

अ

तद्नुसार

मुरला्

तालुका

हिक्अाऱी

न्यायालयीन नअीन इमारत लाींाकामालालत कोऱती कायाअा ी करण्यात ेली अा येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१८) : (१)
(२) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

े खरे ना ी.

(३) चौकसीचा रस्श्न उ्भअत नसयाने, ननषकषा ननरीं क े ेत. पींरतु

मुरला्, तालुका

(जव.ठाऱे) येडे हिक्अाऱी न्यायालयाकरीता नअीन इमारत लाींाण्यासाठी वागा उपलब्ा केली े े

क्रकींअा कसे यालालत जव ा अ सत्र न्यायालय, ठाऱे याींनी हिक्नाींक २८/७/२०१६ तसेच हिक्अाऱी
न्यायाकास

(क.त.),

मुरला्

याींनी

हिक्नाींक

३०/७/२०१६

नगरपींचायत, मुरला् याींना चअनींती केली िसता,

या

पत्रान्अये

मुख्याकाकारी,

नगरपींचायतीक्े न्यायालयीन इमारत

लाींाण्याकरीता कोऱती ी ररत वागा उपलब्ा नसून सद्य:जडतीत िसलेया न्यायालयाया
वागे व्यनतररत मोकाी िसलेली वागा न्यायालयाया इमारतीकरीता अापरण्यात याअी िसे
मुख्याकाकारी, नगरपींचायत, मुरला् याींनी हिक्नाींक १६/८/२०१६ या पत्रान्अये काचअले े े.

सलल, इमारत लाींाकामाकरीता वागा उपलब्ा झायानींतर मा.उच न्यायालय, मुींलई

याींया मान्यतेने नअीन इमारत लाींाण्यालालत पुढील कायाअा ी करण्यात येईल.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
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राज्यातील स्वातांत्र्यसैननिाांलालत िरावयाची िारवाई
(३१)

९६०७१ (३०-०१-२०१८).

श्री.लााासाहे ल थोरात (सांगमनेर), श्री.अळमन पटे ल (मुांलादे वी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अळमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अातींत्रयलढ्यात कोऱत्तया ी रस्कारचा स भाग नसताना अातींत्रयसैननकाींया
पायाींनी राखीअ को्यातून सासकीय सेअेत नोकरी ळमाचअलेया २९८ अातींत्रसैननकाींचे ननअत्तृ ती

अेतन अ िन्य सअलती तात्तकाा रस्भाअाने लीं् करण्याया सूचना पालकर ेयोगाने हिक्नाींक २२
ऑग्, २००५ रोवी अा त्तया सम
ु ारास ली्या जव ाकाकायायाींना हिक्या

ोत्तया,

े खरे े े

काय,

(२) तसेच युतीया कााात अातींत्रसैननक गौरअ सळमतीक्ून अातींत्रयसैननक िसयाचे

रस्माऱपत्र ळमाचअलेया १०६ वऱाींअर ल्तफीची कारअाई सींलींकात चअभाग रस्मुख करऱार
िसयाचे हिक्नाींक ११ स्ें लर, २०१७ रोवी अा त्तया सुमारास नन्सानास ेले,

े

ी खरे े े

काय,

(३) िसयास, रस्श्न भाग १ अ २ लालत िद्यापपयंत सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा
करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) ली् जव यातील अातींत्रयसैननकाींया ननअत्तृ तीअेतन
रस्करऱाया फेरप्तााऱीसाठी हिक्नाींक २२.८.२०१५ रोवी मा.सअोच न्यायालयाने हिक्लेया
े्े साया

िनुषींगाने

िध्यितेखाली

एक

नेमण्यात

स्यीय

ेलेया

ेयोगाया

मा.सेअाननअत्तृ त

ळसफारसीअर

न्यायमूती

कायाअा ीया

पालकर

याींया

िनुषींगाने

हिक्नाींक

११.२.२०१४ या सासन ननऱायान्अये २९८ लोगस अातींत्रयसैननकाींना हिक्लेले अातींत्रयसैननक
सन्मान ननअत्तृ तीअेतन व्यावास

असूल करण्याची तसेच त्तयाींया पायाींना ्े ण्यात ेलेली

नामनन्े सने रद्द करण्याचे े्े स सासनाने हिक्ले े े त.

(२) तसेच या २९८ लोगस अातींत्रयसैननकाींया ज्या पायाींना नोक-या ्े ण्यात ेलेया े े त
त्तयाींना त्तयाींचे म् ऱऱे माीं्ण्याची सींाी ननयुती रस्ाकाका-याींनी ्े ऊन त्तयाींना सेअेतन
ू कमी
करण्याचे े्े स हिक्ले े े त. त्तयानस
ु ार जव ाकाकारी कायाालयाने हिक्नाींक २५.२.२०१४ िन्अये

सींलींकात ननयुती रस्ाकाका-याींना काचअले े े . लोगस अातींत्रयसैननकाींचे नामनन्े ळसत पाय
म् ऱून नोकरी ळमाचअऱा-या उमे्अाराींची सींख्या १०७ िसून ४ पायाींना सेअेतून कमी
करण्यात ेले े े .

(३) जव ाकाकारी, ली् याींचक
े ्ून हिक्नाींक २९.८.२०१७ अ हिक्नाींक ६.९.२०१७ रोवी १०६ पायाींना
्े ण्यात ेलेले नामनन्े सन रद्द करण्यात ेलेले े े.

्रम्यान, जव ाकाका-याींया स्र

हिक्नाींक ६.९.२०१७ या े्े साचअरुपध्् तसेच सेअेतून काढून ्ाकयाया े्े साचअरुपध््

मा.म ाराषर रस्सासकीय न्यायाकाकरऱ, औरीं गाला् येडे याकचका ्ाखल करण्यात ेया िसून
स्र रस्करऱ न्यायरस्चअष् े े .

चअ.स. ४१५ (26)
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
िेंद्र शासनाच्या ’’उडान’’ अांतगात सवासामान्य नागररिाांना स्वस्तात ववमान सेवा दे ण्यालालत
(३२)

९६३००

(०६-०१-२०१८).

श्री.मनोहर

भोईर

(उरण),

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (ळशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड
(धारावी), श्री.अळमन पटे ल (मांल
ु ादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) केंद्र सासनाया ’’उ्ान’’ िींतगात सअासामान्य नागररकाींना अतात चअमान रस्अास ्े ऱा-या
योवनेनुसार राज्यात सोलापूर, को ापूर, वागाींअ, नाळसक ेणऱ नाीं्े् माून मुींलई
चअमानसेअेया मुींलई चअमानतााचे व्यअडापन करऱा-या वीव् ीके कींपनीने ननजश्चत केलेया

अेाापैकी स ा अेाा गुवरातमाील पोरलीं्र, सुरत ेणऱ को्ला चअमानतााने पाचअया
े े त,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, राज्यातील रस्सासनाने ताींबत्रक लाली पऱ
ू ा करण्यास हिक्रीं गाई केली,

े

ी खरे

े े काय,

(३) िसयास, यालालत सासनाची भूळमका काय े े अ तद्नस
ु ार पुढे कोऱती कायाअा ी
करण्यात ेली अा येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१), (२) अ (३) सद्यजडतीत “उ्ान” योवनेंतगात
राज्यात नाळसक-मुींलई-नाळसक, नाळसक-पुऱे-नाळसक, वागाअ-मुींलई-वागाअ, नाीं्े्-मुींलई-नाीं्े्
तसेच नाीं्े्- ै ्राला्-नाीं्े् िसा चअमानसेअा सुरुप े े त. को ापूर येडील चअमानसेअा सुरुप

करण्यास ेअश्यक सचु अाा राज्य सासनाने परु चअया िसन
ू तेडन
ू चअमानसेअा सरुप
ु करण्यास

केंद्र सासनास चअनींती करण्यात ेली े े . सोलापूर ( ो्गी) चअमानताालालत रस्करऱ
न्यायरस्चअष् े े .

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
िोहापूर जज्यातील गडहहांग्लज, आजरा, चांदगड तालुक्यातील
घरफोडी व अवैध धांद्याांचे वाढते प्रमाण

(३३)

९६७०४ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

को ापूर जव्यातील ग्हिक ग्ीं लव, ेवारा चीं्ग् ताल
ु यात िलीक्े घरफो्ी अ िअैा

ाींद्याींचे रस्माऱ अाढले िसन
ू ग्हिक ग्ीं लवमाील िनतररत जव ा अ सत्र न्यायााीस याींचे घरात

चअ.स. ४१५ (27)
हिक्नाींक ४ ऑ्ोलर, २०१७ रोवी अा त्तया सुमारास न्यायााीसाींचे ननअासडान फो्ून मौयअान
अतू, एिर लॅग अ इतर घरगुती अापरातील साहिक त्तयाची चोरी झाली े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, या रस्करऱी सासनाने चौकसी केली े े काय, चौकसीत काय ेढाून ेले
े े,

(३) िसयास, उत नतन् ी तालुयातील चोरी अ िअैा ाींद्याया रस्करऱाला ेाा
घालण्याया दृष्ीने सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१) अ (२) ग्हिक ग्ीं लव, ेवरा, चीं्ग् तालुयात
घरफो्ी या स्राखाली सन २०१६ मध्ये ३३ गुन् े ्ाखल े े त अ सन २०१७ मध्ये १९ गुन् े

्ाखल े े त. तसेच िअैा ाीं्े या स्राखाली सन २०१६ मध्ये ८० गुन् े तर सन २०१७
मध्ये १२८ गन्
ु े ्ाखल े े त.
ग्हिक ग्ीं लवमाील

िनतररत

जव ा

अ

सत्र

न्यायााीस

याींया

घरी

चोरी

झायारस्करऱी ग्हिक ग्ीं लव पोलीस ठाऱे येडे गु.र.नीं. २११/२०१७ भा.्ीं .चअ. कलम ४५४,४५७,३८०
रस्माऱे हिक्. ०३/१०/२०१७ रोवी िज्ञात चोर्याींचअरुपद्ध गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला े े .
(३)

स्र तालुयात िअैा ाींद्याींना ेाा घालण्याया दृष्ीने िचानक नाकालीं्ी, रात्रगत,

पेरोलीींग करण्यात येत.े तसेच िअैा ाीं्े लीं् िसन
तसेच
ु , पोलीसाींची नवर चुकअन
ू
मोलाईलद्अारे िअैा ाीं्े करऱा-या इसमाींचा सोा घेअून त्तयाींचेअर काय्े सीर कायाअा ी करण्यात
येत े े .

(४) चअलींल झालेला ना ी.
___________
राज्यातील औद्योधगि प्रळशक्षण सांस्थेत ळशक्षण घेणाऱ्या ववद्याथ्याांच्या
ववद्यावेतनात वाढ िरण्यालालत
(३४)

९६८८४ (०६-०१-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय िौशय वविास व

उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औद्योकगक रस्ळसिऱ सींडामध्ये (ेय्ीेय) ताींबत्रक ळसिऱ घेऱायाया
चअद्याथ्यांया चअद्याअेतनात गत ३३ अषाापासन
ू अाढ झालेली ना ी,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, चअद्याथ्यांना रोवगारळभमुख रस्ळसिऱ ्े ऱाया उद्देसाने सन १९६० मध्ये
डापन झालेया या सींडामाील रस्ळसिऱ घेऱायाया रस्ळसक्षिताया चअद्याअेतनामध्ये अाढ न
करण्याची कारऱे काय े े त,
(३) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नस
ु ार चअद्याथ्यांना सध्या ्रम ा

ळमाऱायाया रुपपये ६० इतया िप अेतनात अाढ करण्यायादृष्ीने कोऱती कायाअा ी केली अा
करण्यात येत े े
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

चअ.स. ४१५ (28)
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१६-०२-२०१८) : (१)

े खरे े े.

(२), (३), (४) अ (५) औद्योकगक रस्ळसिऱ सींडाींतील एकूऱ रस्ळसिऱाथ्यांपैकी ेकडाकदृष्या
मागास िसलेया रस्ळसिऱाथ्यांना ्रम ा रू. ४०/- तसेच मागासअगीय रस्ळसिऱाथ्यांना ्रम ा

रू. ६०/- यारस्माऱे चअद्याअेतन ्े ण्यात येते. औद्योकगक रस्ळसिऱ सींडामध्ये ळसकऱायाया
चअद्याथ्यांया चअद्याअेतनात अाढ करण्याचा रस्ताअ सासनाया चअचाराकान े े.
___________
गडहहांग्लज येथील ररक्त िालेली न्यायालयाची इमारत तहसीलदार िायाालयास दे णेलालत
(३५)

९६९२४ (०६-०१-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्हिक ग्ीं लव येडे न्याय चअभागाक्े िसलेली न्यायालयीन इमारत सध्या नअीन वागेमध्ये
डलाींतरीत झायामुाे वुनी इमारत ररत झाली े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र ररत झालेली न्यायालयाची वूनी इमारत त ळसल्ार कायाालयास

्े ण्याचअषयी डाननक लोकरस्नतननाीींनी हिक्नाींक ९ ऑ्ोलर, २०१७ रोवी अा त्तयासुमारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्राद्अारे चअनींती केली े े ,

े खरे े े काय,

(३) िसयास, स्र न्यायालयाची वूनी इमारत त ळसल्ार कायाालयास ्े ण्यालालत सासनाने
कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१)
झाली े े .
(२)

ोय,

ोय, स्र वुनी इमारत हिक्. ९.४.२०१७ रोवी ररत

े खरे े े .

(३) उप चअभागीय िकाकारी, ग्हिक ग्ीं लव याींनी न्यायालयाची वूनी इमारत तात्तपुरता अापरासाठी
ताींतररत करण्यात याअी. िसा केलेया चअींनींतीलालत जव ा अ सत्र न्यायााीस,ग्हिक ग्ीं लव

याींनी हिक्. १९.१.२०१८ रोवीया पत्रान्अये मा. उच न्यायालय, मुींलई याींना काचअले े े .
तसेच डाननक लोकरस्नतननाीींया हिक्. ९ ऑ्ोलर, २०१७ रोवीया पत्राया िनुषींगाने
िळभरस्ाय ्े ण्याची चअनींती सासन पत्र हिक्.२१.१२.२०१७ रोवीया पत्रान्अये उच न्यायालय, मुींलई

याींना करण्यात ेली े े. भारतीय सींचअाानाया िन
ु छे ् २३५ नस
ु ार ्य्ु यम न्यायालयाींचे
सअा ननयींत्रऱ मा. उच न्यायालय, मुींलई याींयाक्े े े . यातअ, ग्हिक ग्ीं लव न्यायालयाची

वूनी इमारत त ळसल्ार कायाालयास ्े ण्यात याअी क्रकींअा कसे यालालतचा ननऱाय मा. उच
न्यायालयाक्ून घेण्यात येईल.िद्याप यालालतचा कोऱता ी रस्ताअ सासनास रस्ात झालेला
ना ी.

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________

चअ.स. ४१५ (29)

नेवासा शहरात (जज.अहमदनगर) पोळलस िमाचा-याांना राहण्यािररता असलेया तीन
वसाहतीपैिी िेवा एिाच वसाहतीचा वापर होत असयालालत
(३६)

९७२७९ (०६-०१-२०१८).

श्री.लााासाहे ल मुरिुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नेअासा स रात (जव.ि म्नगर) येडे पोळलस कमाचा-याींना रा ण्याकररता िसलेया तीन
असा तीपैंकी केअा एकाच असा तीचा अापर

ोत िसून ्ोन असा ती िनेक अषाापासून लीं्

िसयाचे मा े ऑ्ोलर, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान नन्सानास ेले,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, यामुाे येडील पोळलस कमाचा-याींना इतरत्र भाड्याया घरात र ाअे लागत े े ,
े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीचे ननषकषा काय े े त अ त्तयानुसार पोळलस कमाचा-याींया असा तीची
्रू
ु ती अा नचअन असा त लाींाण्यासीं्भाात सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत
े े,

(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१८) : (१), (२), (३) अ (४) म ाराषर राज्य अ पोलीस
ग ृ ननमााऱ अ कयाऱ म ामीं्ा माफात नेअासा पोलीस ठाऱे येडील ननअासडानाचे लाींाकाम
करण्याकररता अातुसत्रज्ञ याींची नेमऱक
ू केलेली े े.
(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
राज्यातील पोलीस ननयांत्रण िक्षाचे आधुननिीिरण िरण्यालालत
(३७)

९७३०७ (०६-०१-२०१८).

श्री.हनम
ु ांत डोास (मााळशरस), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.वैभव
वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफा लााासाहे ल पाटील (िराड
उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (लीड), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ल)
पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोलीस ननयींत्रऱ किाचे ेाुननकीकरऱ करण्याचा ननऱाय सासनाने मा े
स्ें लर, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान घेतला े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, त्तयानस
ु ार क्रकती ननाीची तरत्
ू केली े े अ स्रची कामे क्रकती कालाअाीत
पूऱा करण्यात येऱार े े ,

(३) िसयास, पोलीस ननयींत्रऱ किाचे ेाुननकीकरऱालालत िद्यापयंत सासनाने कोऱती
कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

चअ.स. ४१५ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१)

ोय.

(२) स्र रस्कपासाठी पोलीस ननयींत्रऱ किाींचे ेाुननकीकरऱाकररता ेअश्यक िसऱायाया

एकूऱ रुप.३८४.५२ को्ी अ त्तयािनष
ु ींगाने अराी, मींल
ु ई येडे उभाराअयाया सींननयींत्रऱ, ननयोवन
अ चअश्लेषऱ केंद्रासाठी ेअश्यक िसऱायाया रुप.४४.५४ को्ी िसा एकूऱ रुप.४२९.०६ को्ीींया
खचााया रस्ताअास रस्सासकीय मान्यता ्े ण्यात ेली े े . स्र रस्कपाया चअनींती

रस्ताअानुसार यसअी ननचअ्ाकराला कायाा्ेस हिक्यापासून स्र रस्कप १ अषाात पूऱा
कराअयाचा े े .

(३) राज्यातील पोलीस ननयींत्रऱ किाचे ेानु नकीकरऱ रस्कपासाठी ेअश्यक साानसामग्र
ु ी

खरे ्ी करण्यासाठी ई-ननचअ्ा रस्ळसध्् करण्यात ेली िसून त्तयानुसार पुढील कायाअा ी सुरुप
े े.

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
मुांलईतील चें लूर, गव्हाणपाडा येथे तेल िांपनीची पाईपलाईन फोडून िालेली डडिेलची चोरी
(३८)

९७५९०

(०६-०१-२०१८).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदलीप वासे-पाटील
(आांलेगाव), श्री.अजजत पवार (लारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िावा), श्रीमती हदवपिा
चव्हाण (लागलाण), श्री.पाांडुरां ग लरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींल
ु ईतील चें लरू , गव् ाऱपा्ा येडे भारत पेरोळलयम कींपनीया ळभींतीलगत ्ँ कर पाक्रकंग
करुपन भूळमगत ड्झेल पाईपला ्ॅ चपींग करुपन ड्झेल चोरी करऱायाया ्ोाीला ेरसी एक

पोलीसाींनी ि्क केयाची घ्ना मा े स्ें लर, २०१७ या नतसयाया सता ामध्ये अा त्तया
्रम्यान उघ्कीस ेली,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत घ्नेची सासनामाफात सखोल चौकसी केली े े काय,

(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार ड्झेलची चोरी करऱायाया ्ोाीअर
कारअाई तसेच भचअषयात िसारस्कारे ड्झेल चोरी

ोऊ नये म् ऱन
ू उपाययोवना करण्यालालत

सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे े े .

(२) अ (३) स्र घ्नेची चौकसी करुपन सींला
ीं ीत ्ोाीअर ेरसीएफ पोलीस ठाऱे, चें लुर येडे
गु. र. क्र.२४२/२०१७, भा.्ीं .चअ. कलम ३७९, २८५, ४११, ३४ स

कलम १५(२) पेरोळलयम अ

ळमनरल पाईपलाईन काय्ा १९६२ अ कलम ३ साअावननक मालमत्ततेचे नुकसान िकाननयम

१९८४ िन्अये गन्
ु ा नों् करण्यात ेला े े. नम्
ु गन्
ु ्यात एकुऱ १४ ेरोपीना ि्क
करण्यात ेली िसुन १३ ेरोपीना मा. न्यायालयाने वामीन मींवुर केला, तसेच १ ेरोपी
न्यायालयीन कोठ्ीत े े . स्रचा गुन् ा तपासााीन े े.

चअ.स. ४१५ (31)
स्र गुन््यात िीं्ावे रुप. ३,५०,०००/- चे ड्झेल इींान चोरीस गेले े े . ड्झेल चोरी

झालेला पररसर अ पेरोळलयम कींपनीचे पाईपलाईनअर लि ठे अण्याकररता सींलींकात कींपनीचे

सरु िारिक अ सी.ेय.एस.एफ. पोळलसाींची सतत गत ठे अली वात े े . तसेच, यालालत
सींलींकात कींपनीया रस्लींाकाींना योग्य ती काावी घेण्याचे
नये तसेच चोरी

अ कोऱता ी िनुकचत रस्कार घ्ु

ोऊ नये याकररता पत्रव्यअ ार करण्यात ेला े े .

(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

श्रीगोंदे तालुक्यातील (जज.अहमदनगर) िाष्ट्टी रे वे स्थानिात पडलेला दरोडा
(३९)

९७७४४ (०६-०१-२०१८).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीगों्े तालुयातील (जव.ि म्नगर) काष्ी रे अे डानकात हिक्नाींक २७ ऑ्ोलर, २०१७
रोवी अा त्तयासुमारास ्रो्ेखोराींनी ्ग्फेक करुपन ्ोन लाख रुपपये क्रकींमतीचे सोन्याचे ्ाकगने
पाचअयाची घ्ना घ्ली,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, उत घ्नेची सासनामाफात चौकसी केली े े काय,
(३)

िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार स्र ्रो्ेखोराींचा तपास करुपन

चोरी गेलेला ऐअव

तगत करऱेलालत सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत

े े,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१८) : (१), (२) अ (३) पुऱे-बललासपूर गा्ी काष्ी रे अे ्े सन
येडे डाींलुन सु्ेलेनींतर तीन ते चार इसमाींनी ला े रुपन अेग अेगळ्या लोगीया णख्क्रकतुन

ात

घालून, महिक ला रस्अासाींया गळ्यातील सोन्याचे मींगासुत्र ओढुन तो्ुन, वलरीने चोरुपन अ इतर
स रस्अासाींचे मोलाईल चोरुपन गा्ीअर ्ग्फेक केलेलालत ि म्नगर लो मागा पोलीस ्े सन

येडे गु.र.नीं. ५४/२०१७ भा.्ीं .चअ.कलम ३९२,३४ अ भा.रे .का. १५२ िन्अये हिक्. २८/१०/२०१७ रोवी
गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला े े. उत गुन््यात एकुऱ २,९०,०००/- रुपपयाींचा मुद्देमाल चोरीस
गेलेला े े.

स्र रस्करऱी ्ोन ेरोपीींना ि्क केली िसुन, यापैकी एका ेरोपीस वाळमन मींवूर

झाला े े . इतर ्ोन सींसनयत ेरोपीींची नाअे ननषपन्न झाली िसन
ु , त्तयाींचा तपास सरुप
ु े े.
(४) चअलींल झालेला ना ी.

___________

मोहोपाडा पाताागांगा (ता.पनवेल, जज.रायगड) अनतररक्त एमआयडीसीत िासप गावाजवाील
मे.इांद्रायणी सेस प्रा.ळल.आझण मे. वप्रांट इट इांडडया प्रा.ळल. या िांपनीतील िामगाराांना
(४०)

९८२५६ (०६-०१-२०१८).

िामावरून िाढून टाियालालत

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अळललाग) :

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

चअ.स. ४१५ (32)
(१) पनअेल तालुयातील (जव.रायग्) मो ोपा्ा पाताागींगा िनतररत एमेय्ीसीत कासप

गाअावअाील मे.इींद्रायऱी सेस रस्ा.ळल., ेणऱ मे. चरस्ीं् इ् इींड्या रस्ा.ळल. या नाअाया कींपनी
एकाच हिकठकाऱी एकाच पत्तत्तयाअर े े त,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र कींपनीतील महिक ला कामगाराींस

१३ कामगाराींना कोऱती ी पूअा सूचना न

्े ता मा े ऑग्] २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान कामाअरून कमी करण्यात ेले,

े

ी खरे

े े काय,
(३) िसयास, कामाअरून कमी केलेया कामगाराींस

स्र कींपनीया इतर ी कामगाराींनी

कींपनीया गे् ला े र हिक्नाींक १९ ऑग् २०१७ रोवी अा त्तया सम
ु ारास ननषेा अ लेम्
ु त ारऱे
ेीं्ोलन सुरू केले

ोते,

े

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, स्र कींपनीतून कमी करण्यात ेलेया सअा कामगाराींना कींपनीत पूअअ
ा त
कामाअर घेण्यासाठी सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाींची कारऱे काय े े त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२४-०१-२०१८) : (१)

े खरे े े.

(२) मे. इींद्रायऱी सेस रस्ा.ळल.,माील ७ अ मे. चरस्ीं् इ् इींड्या रस्ा.ळल. माील ६ िसा एकुऱ
१३ कामगाराींना हिक्.

कामाअरून कमी केले
(३)

कामाअरून

१७.०८.२०१७ रोवीया कामगार कपात सूचनेनस
ु ार व्यअडापनाने
ोते.

कमी

केलेया

अ

कींपनीतील

इतर

कामगाराींनी

हिक्.१८.०८.२०१७

ते हिक्.२१.०८.२०१७ या कालाअाीत ेडापनेया गे्समोर ननषेा अ ारऱे ेीं्ोलन केले
(४)

या

सीं्भाात

तो्गा

काढण्यासाठी

कामगार

हिक्.०८.०८.२०१७, हिक्.२१.०८.२०१७, हिक्.११.०९.२० १७
करण्यात ेया

उप

ेयुत

याींया

ोते.

कायाालयात

अ हिक्. २६.०९.२०१७ रोवी लैठका ेयोजवत

ोत्तया. व्यअडापनाने कामाअरून कमी केलेया १३ कामगाराींना हिक्.

२२.०८.२०१७ पासून पुन् ा कामाअर घेतले े े . हिक्.२२.०८.२०१७ पासून कामगाराींनी सींप अ
ारऱे ेीं्ोलने मागे घेऊन
(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

काम सुरुप केले े े .

___________
राज्यातील िौशय वविास प्रळशक्षण सांस्था ननधी अभावी लांद होण्याच्या मागाावर
(४१)

९८३२३ (०६-०१-२०१८).

अॅड.गौतम चालुिस्वार (वपांपरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),

डॉ.सुजजत ळमणचेिर (हातिणांगले), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
(िरवीर) :
सन्माननीय िौशय वविास व उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) म ाराषर राज्यात िकुसल कामगाराींना/यअ
ु काींना कुसल लनअन
ू त्तयाींना रोवगाराया सींाी
्े ण्यासाठी राज्यात अतींत्र कौसय चअकास मींत्रालयाची ननळमाती करण्यात ेली,
काय,

े खरे े े

चअ.स. ४१५ (33)
(२) िसयास, ७२५२ रस्ळसिऱ सींडाींची नों्ऱी अ त्तयाींना मान्यता हिक्ली े े ,

े

ी खरे े े

काय,
(३) िसयास, राज्य सरकारया ननाी िभाअी या रस्ळसिऱ सींडा लीं्
े े,

े

ोण्याया मागााअर

ी खरे े े काय,

(४) िसयास, यालालत सासनाने चौकसी केली े े काय,
(५) िसयास, चौकसीचे ननषकषा काय े ेत अ त्तयानुसार स्र रस्ळसिऱ सींडाींना ननाी
उपलब्ा करून ्े ण्यालालत सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(६) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०८-०२-२०१८) : (१)

ोय. राज्यात सन १९९७ मध्ये रोवगार अ

अींयरोवगार या अतींत्र मींत्रालयीन चअभागाची ननमीती करण्यात ेली िसुन त्तयाींचे हिक्नाींक
१५/०१/२०१५ रोवीया सासन ननऱायान्अये कौसय चअकास अ उद्योवकता चअभाग िसे
नामकरऱ करण्यात ेले े े .
(२) ना ी. म ाराषर राज्य कौसय चअकास सोसाय्ीक्े मा े ड्सेंलर,२०१७ िखेर एकुऱ २९११
रस्ळसिऱ सींडा सुकचलध्् करण्यात ेलेया े े त.
(३)

े खरे ना ी.

(४), (५) अ (६) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी
___________
मुांलई उपनगरीय रे वे प्रवाशाांच्या सुरक्षेची धुरा वाहणाऱ्या लोहमागा
पोलीसाांच्या मनष्ट्ु यलाात वाढ िरण्यालालत

(४२)

९८३३४ (०६-०१-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींलई

मनुषयलाात

उपनगरीय
सन

रे अे

१९८२

श्री.मांगेश िुडाािर (िुलाा) :

रस्अासाींया

पासन
ू

मींवूर

सुरिेची

प्ामध्ये

ाुरा

अाढ

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

अा ऱा-या
झालेली

लो मागा
ना ी,

पोलीसाींया

त्तयामुाे

पोलीस

मनुषयलााया िभाअामा
ु े कायारत पोलीस कमाचा-याींअर ताऱ प्त िसयाचे पोलीस ेयुत,
लो मागा याींनी राज्य सासनाक्े ि अाल पाठअून मींवूर प्ाींमध्ये अाढ कराअी, िसी मागऱी
केली े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, मींवूर प्ामध्ये अाढ न करण्याची कारऱे काय े ेत,

(३) िसयास, मींवूर प्ामध्ये अाढ करण्याया िनुषींगाने िद्यापपयंत कोऱती कायाअा ी केली
अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१८) : (१), (२) अ (३) सन १९८२ पासून पोलीस ेयुत,

लो मागा, मुींलई याींया ेडापनेअरील मनुषयलाामध्ये सासनाने अेाोअेाी अाढ केलेली िसन
ू

सन १९८२ ते सन २०१४ या कालाअाीमध्ये एकुऱ १९४७ इतके अाढीअ मनुषयला उपलब्ा
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करुपन ्े ण्यात ेले े े . सद्यजडतीत पोलीस ेयुत, लो मागा, मुींलई याींया ेडापनेअर
एकुऱ ४०१९ इतके मनुषयला मींवूर े े . िपर पोलीस म ासींचालक, म ाराषर राज्य, मुींलई
याींनी लो मागा पोलीसाींया मनषु यलाात अाढ करऱेलालतचा रस्ताअ पोलीस म ासींचालक,

म ाराषर राज्य, मुींलई याींना सा्र केला े े . स्र रस्ताअ पोलीस म ासचाींलक, म ाराषर
राज्य, मुींलई याींया तराअर तपासण्यात येत े े.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________
लीड शहरात आढाे या लनावट नोटाांचे सांलांध मध्यप्रदे शातील ळभांड जज्याशी असयालालत
(४३) ९८६३२ (०६-०१-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), अॅड.आळशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अावणी (ववलेपाले), श्री.सांजय िेािर (ठाणे),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर.तळमल सेवन (सायन-िोाीवाडा), श्री.राज पुरोहहत
(िुलाला) :

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

(१) ली् स रात (जव.ली्) ेढालेया लनाअ् नो्ाींचे सींलींा मध्यरस््े सातील ळभीं् जव्यासी
िसयाची लाल हिक्नाींक २६ ऑ्ोलर, २०१७ रोवी अा त्तया सम
ु ारास उघ्कीस ेली े े,

े

खरे े े काय,

(२) िसयास, या रस्करऱी पोलीस ्े सन मध्ये गुन् ा नों् करण्यात ेला े े काय,
(३) िसयास, या रस्करऱाची चौकसी करण्यात ेली े े काय,

(४) िसयास, चौकसीनस
ु ार क्रकती वऱाींना ि्क करत ेली े े तसेच, स्र रॅके्
उ्ध्अत करण्याया दृष्ीने पोलीसाींनी कोऱती कारअाई केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१८) : (१), (२), (३) अ (४) स्र रस्करऱातील ेरोपीचअरुपध््
पोलीस ठाऱे, लरो ी जव. ळभीं् मध्यरस््े स येडे ग.ु र.नीं.८०/२०१७

कलम ४८९ (ि) (ल) (क), स

ेमा ॲ् कलम २५/२७ िन्अये गुन् ा ्ाखल े े.

स्र गुन््याया तपासकामी मध्यरस््े स पोलीसाींनी पेठ पोलीस ्े सन, ली्

याींयासी सींपका साान
ु त्तयाींया म्तीने ेरोपीचा सोा घेअुन त्तयायाक्े

चअचारपुस केली

िसता ेरोपीने त्तयाचा मे ु ऱा याचे ळसअनी रो्अरील गाींाीनगर येडील लॉ्अर चरस्ीं्रया
स ाय्याने लनाअ् नो्ा लनचअत िसयाचे कलुल केले े े . स्र हिकठकाऱी १,६०,०००/- रुपपये

क्रकींमतीया १०० रुपपयाींया लनाअ् नो्ा, एक चरस्ीं्र मसीन, नो्ा लनचअण्यासाठी अापरण्यात
येऱारा

काग्

इत्तया्ी

साहिक त्तय

तगत

करुपन

ेरोपीस

लरो ी

पोलीस

्े सनया

िकाकायायाींया ताब्यात ्े अुन पेठ पोलीस ्े सनया सीसी्ीएनएसला नों् घेण्यात ेलेली
े े.

(५) चअलींल झालेला ना ी.
___________
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आहदवासीांच्या जागा खोट्या प्रमाणपत्राांच्या आधारे लािावणा-याांवर िारवाई िरण्यालालत
(४४)

९९००० (०६-०१-२०१८).

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.सांजय पुराम (आमगाव),

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.ववलास तरे (लोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज
ठािूर (नालासोपारा), श्री.अननल िदम (ननफाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ेहिक्अासीींया वागा (प्े ) बलगर ेहिक्अासीींनी खो्या रस्माऱपत्राींया ेाारे लाकाअया
े े त िसाींअर कारअाई करण्याचे े्े स सअोच न्यायालयाने हिक्नाींक ६ वुल,ै २०१७ रोवी अा

त्तयासुमारास हिक्ले िसताना ी राज्य सासनाक्ून िद्याप कोऱती ी कारअाई झालेली नसयाचे
नन्सानास ेले े े ,
(२)

िसयास,

े खरे े े काय,

यालालत

ेहिक्अासी

सींरिऱ

सळमतीया

अतीने

खो्या

रस्माऱपत्राअर

ेहिक्अासीींया वागा लाकाअऱा-याींअर कारअाई करण्याकरीता मा.मुख्यमींत्रयाींना जव ाकाकारी,
यअतमाा याींया माफात ननअे्न ्े ण्यात ेले े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, सअोच न्यायालयाने े्े स ्े ऊन िद्याप ्ोषीींअर कारअाई न करण्याची
कारऱे काय े े त,
(४) िसयास, ेहिक्अासीींया वागा लाकाअऱा-याींअर कारअाई करण्यालालत सासनाची भळू मका
काय े े अ तद्नुसार सासनाने यालालत कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१) ते (४) ेहिक्अासीया वागा (प्े ) बलगर ेहिक्अासीनी
खो्या रस्माऱपत्राींया ेाारे लाकाअया े े त, िसाींअर कारअाई करण्याचे े्े स सअोच
न्यायालयाने हिक्नाींक ६ वल
ु ,ै २०१७ रोवी हिक्ले े े ,

े खरे े े . त्तयािनुषींगाने खो्या

रस्माऱपत्राया ेाारे ेहिक्अासीींया वागा लाकाअऱाींयायाींअर कारअाई करण्यासीं्भाात सासन

तराअर चअचअा लोकरस्नतननाी तसेच चअचअा सींघ्नाींक्ून ननअे्ने रस्ात झालेली े े त.

त्तयािनष
ु ींगाने सअोच न्यायालयाने हिक्नाींक ६ वल
ु ,ै २०१७ रोवी हिक्लेया ननऱायाया िनष
ु ींगाने
कायाअा ी करण्याया दृष्ीने सासनाया ाोरऱाया िनुषींगाने चअाी अ न्याय चअभागाक्े
नती िळभरस्ायाडा सा्र केली

ोती. रस्तुत रस्करऱ चअाी अ न्याय चअभागाने राज्याचे

म ािकाअता याींचेक्े िळभरस्ायाडा सा्र केली

ोती. या रस्करऱी त्तयाींचे िळभरस्ाय रस्ात झाले

िसन
ू ,मा. सअोच न्यायालयाया ननऱायाची िींमललवाअऱी करण्यालालत सासन तराअर
कायाअा ी सुरुप े े .

(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

लनावट शस्त्र परवान्याच्या आांतरराज्यीय टोाीतील प्रवीण परमार याच्या अटिेलालत
(४५)
(अांधेरी

९९०५२ (०६-०१-२०१८).
पजश्चम),

श्री.नरें द्र

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.अळमत साटम
ु ािर दे शमख
ु

महे ता

(ळमरा

भाईंदर),

अॅड.पराग

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अावणी

(ववलेपाले) :
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(१)

ठाऱे

पोळलसाींनी

्ोन

अषांपूअी

नेतनालूत

केलेया

लनाअ्

सत्र

परअान्याया

ेींतरराज्यीय ्ोाीतील रस्अीऱ परमार नाअाचा ेरोपी ेव ी मोका् िसयाची माहिक ती मा े
स्ें लर, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान नन्सानास ेली े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र ू रस्करऱातील ेरोपीला िद्याप ी ि्क न करण्याची कारऱे काय
े े त,
(३) िसयास, या ेरोपीला ि्क करून कारअाई करण्यालालत सासनाची भूळमका काय े े ,
तद्नुसार सासनाने कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१८) : (१) अ (२)

ोय,

े खरे

ोते.

परीं तु, नमू् ेरोपीचा सोा घेतला िसता तो हिक्नाींक ८.१२.२०१७ रोवी पालन रे अे

्े सन, रावडान येडे ळमाून ेयाने त्तयास रावडान येडून ताब्यात घेअून हिक्नाींक
९.१२.२०१७ रोवी ि्क करण्यात ेली े े .

(३) स्र रस्करऱात ११ ररव् ॉअर, १३ चप्ल, १२ रायफल िसे एकूऱ ३६ िजग्नसत्र अ

एकूऱ ५१३ का्तुसे वत करण्यात ेली े े त. या रस्करऱी नौपा्ा पोलीस ठाऱे येडे
गु.र.क्र. ३३५/२०१५ भा.्ीं .चअ. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ स

ेमा ॲ् ३, २५, ३०

रस्माऱे गुन् ा ्ाखल करण्यात ेला िसून नमू् गुन््यातील ३४ ेरोपीींना ि्क करण्यात
ेली े े .

स्र गुन््यातील ३२ ेरोपीचअरुपध्् मा. न्यायालयात ्ोषारोपपत्र सा्र करण्यात

ेले िसून िन्य ्ोन ेरोपीींचअरुपध्् ्ोषारोपपत्र ्ाखल करण्याची कायाअा ी सुरुप े े .
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

त्र्यांलिेश्वर मांहदरामधधल (जज.नाळशि) लेिायदा श
ु ि आिारणी
(४६)

९९२५५ (०६-०१-२०१८).

िरून दशान घेणे लांद िरण्यालालत

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) नाळसक जव्यातील नतडािेत्र िसलेया त्रयींलकेश्अर मींहिक्रात सुक ेकारून ्सान
घेण्यासाठी रस्ती भाचअक १०० रुपपयाींची सुक ेकारऱी केली वात िसयाचे मा े वुल-ै २०१७
मध्ये अा त्तया ्रम्यान नन्सानास ेले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, याचअरोाात येडील एका चअश्अताने राज्याया चअाी अ न्याय चअभागाक्े
तक्रार केली े े ,

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, या तक्रारीची ्खल घेऊन लेकाय्ा सुक ेकारऱी करून ्सान घेऱे लीं्
करण्यालालत कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे े े .

्े अ्सानासाठी रस्ती व्यती रुप.२००/- यारस्माऱे सुक ेकारण्यात येते.
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(२)

े खरे े े .

(३) तक्रारीया िनुषींगाने ननररिकाक्ून चौकसी करण्यात ेली िसून त्तयात खालील मुद्दे
ेढाून ेले:-

श्री त्रयींलकेश्अर ्े अडान र्या मींहिक्राला े र ्े ऱगी ्सान कोऱाला ी लींानकारक

ना ी, िसा रस्कारचा फलक लाअण्यात ेलेला े े.
मींहिक्रात सुक ेकारुपन ्े अ्सान घेण्यालालतचा ठराअ ्े अडानाचे िध्यि तडा

जव ा न्यायााीस याींया िध्यितेखाली झालेया लैठकीत घेण्यात ेला े े. ्े ऱगी ्सान

घेऱायाया व्यतीला त्तयाची पाअती हिक्ली वात िसन
ू रस्ती अषी सन्ी लेखापालाक्ून ऑ्ी्
केले वाते. सामान्य राींगेत उभे रा ू न ्सान घेऱायाया व्यतीींना कोऱत्तया ी रस्कारचे ्सान सुक
ेकारण्यात येत ना ी.
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

अिोला शहरा नजजिच्या सोमठाणा येथील ववठ्ठल सांस्थानाची
जळमन रस्टीने परस्पर ववक्री िेयालालत
(४७)

९९४२६ (०६-०१-२०१८).

श्री.हररष वपांपाे (मुनताजापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िकोला स रा नजवकया सोमठाऱा येडील चअठ्ठल सींडानाची वळमन र्ीने परपर
चअकयाची घ्ना मा े ऑ्ोलर, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान उघ्कीस ेली े े ,

े खरे

े े काय,
(२) िसयास, उत रस्करऱी सासनामाफात चौकसी केली े े काय,
(३) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार वळमन चअकऱायाया र्ीींअर सासनाने
कोऱती कारअाई केली अा करण्यात येत े े ,

(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) सोमठाऱा येडील चअठ्ठल सींडानाची वळमन र्ीने

परपर चअकयालालत कोऱती ी तक्रार ऑ्ोलर,२०१७ क्रकींअा त्तया ्रम्यान रस्ात झालेली
ना ी. परीं तु िकोला जव्यातील ननरीिक याींनी सोमठाऱा गाअाचे तलाठी याींची भे् घेऊन

न्यासाचे (नों्ऱी क्र.ए १११६) लालत चौकसी केली िसता भूमापन क्र.१९, सुाारऱ पध््ती
अगा-१ फेरफार क्र.७४४ अ ७४५ हिक्.१४.०२.२०१३ नस
ु ार श्रीम.उषाताई पाअसााे याींनी १.००
अ श्रीम. रे खा पा्ील याींनी १.००

े .ेर.

े .ेर. वळमन चअकत घेतयाचे हिक्सून येते.स्रया

व्यअ ारालालत सींडानाचे र्ी याींनी ामाा्ाय स ेयुत, िमराअती याींया कायाालयात

न्यासाची वळमन चअकण्यालालत परअानगी ळमाण्याकररता सन २००८ पासन
ू कुठला ी िवा
केलेला हिक्सून येत ना ी.

(२) उपरोत न्यास नों्ऱी क्र.ए-१११६ लालतया मालमत्ततेसीं्भाात अ र्अर रस्सासक
ननयुती करण्यालालतया तक्रारीअर ननररिक चौकसी क्र.३८/१५ सुरुप िसून तक्रार्ार याींचा
वलाल नों्चअण्यात ेलेला े े.
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(३) न्यासालालत सन २०१५ मध्ये रस्ात झालेया तक्रारीया सीं्भाात ननररिक चौकसी
रस्लींबलत िसून

ी रस्ााान्याने ननकाली काढण्यालालत सींलींकात ननररिक याींना े्े ळसत

करण्यात ेलेले े े .
(४) ननररिक चौकसीया िनुषग
ीं ाने ि अाल रस्ात झायानींतर चअश्अताींअर ननयमारस्माऱे
कायाअा ी करण्यात येईल.

___________
धचखलठाणा (जज.औरां गालाद) ववमानताावरून आांतरराष्ट्रीय ववमानवाहति
ु सरू
ु िरणेलालत
(४८)

९९९०९ (०६-०१-२०१८).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) केंद्रीय उत्तपा्न सुक अ सीमा सुक पररष्े ने कचखलठाऱा (जव.औरीं गाला्) चअमानतााचा
मानाींकन या्ीत समाअेस केला िसून स्र चअमानता ेींतरराषरीय चअमान अा तुकीसाठी

्े सातील १९ अे चअमानता ठरले े े तरी ी सासनाने ळस्ी चअमानता पढ
ु े केयामा
ु े
कचखलठाऱा चअमानता यालालतीत मागे प्ले े े ,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, अातचअक १० चअमान सेअाींनी येडे ेींतरराषरीय सेअा ्े ण्यासाठी

ोकार हिक्ला अ

लुद्ध चअचारसरऱी चे भत िवींठा अेरूा ते श्रीलींका वपान िसे भरपूर रस्अासी िसन
ू ी
चअमानता उपेक्षित ठरते े े ,

े

े

ी खरे े े काय,

(३) िसयास, कचखलठाऱा चअमानतााअरून ेींतरराषरीय चअमानसेअा सुरू करण्यालालत
सासनाने कोऱती उपाययोवना केली अा करण्यात येत े े ,
(४) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१), (२) अ (३) औरीं गाला् चअमानता

े भारतीय

चअमानपत्ततन रस्ाकाकरऱाया मालकीचे े े . यािनुषींगाने त्तया रस्ाकाकरऱाने िसे काचअले े े

की, औरीं गाला् चअमानता सन २०१५ मध्ये Custom Airport म् ऱून घोचषत करण्यात ेले
िसून स्र चअमानता ेींतरराषरीय चअमान अा तक
ु ीसाठी सज्व े े . ेळसयाई तसेच
यरु ोचपयन ्े साींतन
ू
International

वारो रस्अासी मींल
ु ई क्रकींअा हिक्ली मागे या चअमानतााअर येतात. Direct

Flight

सुरुप

करण्यासाठी

चअमानता

व्यअडापनाक्ून

चअमान

अा तूक

कींपन्याींना अेाोअेाी चअनींती करण्यात ेलेली े े . याींपैकी, का ी चअमान अा तक
ू कींपन्याींनी
औरीं गाला् चअमानतााअरुपन ेींतरराषरीय चअमान अा तक
ू सेअा सुरुप करण्यास

ोकार ्साचअला

े े . परीं त,ु रस्त्तयिात चअमान अा तूक काी सुरुप करऱार, यालालत ननजश्चत साींकगतले ना ी.

तडाचप, रस्तत
ु रस्करऱी औरीं गाला् अ पररसराचे पया्नाचे म त्तत्तअ लिात घेऊन या

स रासी ेींतरराषरीय चअमानअा तूक अाढचअण्यासाठी नागरी चअमान मींत्रालयाला रस्ााान्याने
नन्े स द्याअेत, िसी मा.मुख्यमींत्री म ोद़याींनी मा.पींतरस्ाान म ो्याींना हिक्.८.१२.२०१७ रोवीया
पत्रान्अये चअनींती केली े े .
(४) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.
___________
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उमरखेड (जज.यवतमाा) येथे अनतररक्त जजहा व सत्र न्यायालय तसेच
हदवाणी न्यायालय वररष्ट्ठ स्तर स्थापन िरण्यालालत
(४९)

१०२१०३ (०६-०१-२०१८).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) उमरखे् (जव.यअतमाा) येडे िनतररत जव ा अ सत्र न्यायालय तसेच हिक्अाऱी न्यायालय
अररषठ तर डापन करण्यालालत मा े एचरस्ल, २०१७ मध्ये अा त्तया ्रम्यान पासून डाननक
लोकरस्नतननाीींनी अारीं अार मा.चअाी अ न्याय राज्यमींत्री याींना लेखी ननअे्नाद्अारे चअनींती केली
े े,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, या ननअे्नानुसार सासनाने ननऱाय घेतला े े काय, त्तयाचे अरुपप काय े े
अ तद्नस
ु ार सासनाने िद्यापपयंत कोऱती कायाअा ी केली अा करण्यात येत े े ,
(३) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०३-२०१८) : (१)

ोय.

े खरे े े .

(२) राज्यात कोठे न्यायालय डापन कराअयाचे यालालत (रस्लींबलत रस्करऱाींची सींख्या अ
िजतत्तअातील पायाभत
ू सचु अाा चअचारात घेऊन) मा.उच न्यायालय मींल
ु ई याींचे तराअर गठीत
The Establishment of Courts Committee

ी सळमती सासनास ळसफारस करते अ

त्तयानींतर मींत्रीमीं्ााया मान्यतेने सासन तराअर ननऱाय घेण्यात येतो. मा.चअाानसभा स्य
याींचेक्ून रस्ात ननअे्ने रस्लींाक, मा.उच न्यायालय मुींलई याींना हिक्नाींक १७.०५.२०१७ रोवी
पढ
ु ील कायाअा ीतअ पाठचअण्यात ेली े े त. उमरखे् येडे िनतररत जव ा अ सत्र
न्यायालय तसेच, हिक्अाऱी न्यायालय अररषठ तर डापनेलालत मा.उच न्यायालयाची
ळसफारस सासनास िद्याप रस्ात झालेली ना ी.
(३) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

िुलाा (मुांलई) येथील श्रमजीवी नगरातील अपवयीन मल
ु ीने छे डछाड िरणाऱ्या
तरुणास ववरोध िेयाने मल
ु ीला अमानुष मारहाण िेयाचे प्रिरण

(५०)

१०३५११ (०६-०१-२०१८).

श्री.आळसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(ळशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) कुलाा (मुींलई) येडील श्रमवीअी नगरातील िपअयीन मुलीने छे ्छा् करऱायाया तरुपऱास
चअरोा केयामा
ु े स्र िलपअयीन मल
ु ीस हिक्नाींक १७ ऑ्ोलर, २०१७ रोवी अा अा
त्तयासुमारास िमानुष मार ाऱ करण्यात ेली,

े खरे े े काय,

(२) िसयास, स्र मार ाऱीत मुलगी गींभीरररत्तया वखमी झायाने नतला रावाअा्ी
रुपग्ऱालयात ्ाखल कराअे लागले िसताना ी ने रुपनगर पोलीसाींनी ेरोपीला ि्खलपात्र
गुन््याखाली ि्क केयाने मा.न्यायालयाने ेरोपीला वामीन मींवूर केला,
काय,

े

ी खरे े े
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(३) िसयास, यारस्करऱी सासनाने सखोल चौकसी केली े े काय,
(४) िसयास, चौकसीत काय ेढाून ेले अ तद्नुसार सींलींकात पोलीस ्े सनया
िकाकायायाींअर अ स्र छे ्छा् करऱायाया तरुपऱाअर कोऱती कारअाई केली अा करण्यात येत
े े,
(५) नसयास, चअलींलाची कारऱे काय े े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१)

ोय,

े खरे े े .

(२), (३) अ (४) क्रफयाा्ीने हिक्लेया तक्रारीनस
ु ार हिक्नाींक १८/१०/२०१७ रोवी नमू् गन्
ु ्यात
ने रू नगर पो ्े येडे

गु र क्र २७१/१७ कलम ३२४,५०४,५०६ भा्चअ गुन् ा नों्चअण्यात

ेला. नमू् गुन््यात ि्क करण्यात ेलेया ेरोपीस मा. न्यायालयाने वाळमनाअर मुत

केले. तडाचप, गुन््यातील तपासानुसार सी.सी.हिक्.व् ी. फु्े व, रस्त्तयि्सी सािी्ाराचे वलाल अ
इतर परु ाव्याअरून यातील ि्क ेरोपीने िपअयीन लाीत मल
ु ीचा चअनयभींग करून तीला
मार ाऱ करून तीचे नाकास गींभीर ्ख
ु ापत केयाचे ननषपन्न झायाने नमु् गुन््याया
कलमामध्ये ३२६,३५४(ि),३५४(्),५०९ भा्चअ स

कलम ८,१२ पोयो िींतगात अाढ करण्यात

येअुन मा. न्यायालयाचे परअानगीने हिक्नाींक २१/१०/२०१७ रोवी नम्
ु गुन््यातील ेरोपीस फेर
ि्क केली े े . सद्यजडतीत ऐरोपीस मा.न्यायालयाने हिक्नाींक ३१/१०/२०१७ रोवी वाळमन
मींवरू केला े े .

स्र रस्करऱ गाींळभयााने न

ाताायाने अररषठ पोलीस ननरीिक अ रस्डम तपासी

िकाकारी याींचीची िकायाकारी साखेत ल्ली करण्यात येऊन त्तयाींचे िननयळमतते लालतची
रस्ाडळमक चौकसी स ायक पोलीस ेयुत, ्े अनार याींचे माफात करण्यात येत े े .
(५) रस्श्न उद्भ्ाअत ना ी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िासे

मांल
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यअती मुद्रऱालय, मुींलई.

