अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबईमध्ये लोसीसाांसा अ अससेया िाही वसाहती लूणल
ण णे जीणाणवस्थेत असयाबाबत
(१)

८४५६ (०६-०७-२०१५).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.रमेश सटिे (अांधेरी लूव)ण : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईमध्ये पोलीसाींसा अ लसलेया का ी ासा ती प्णपप
ण णपे रीणपण लालेया लसन
् लयींत
धोकादायक स्थितीत आ े त,
(२) लसयास, रीणपण

े खरे आ े काय,

लालेया

ासा तीींया

घेतला ाा घेण्यात येत आ े ,

पन
ु कण ाकासाबाबत

सासनाने

कोणपता

रनणपणय

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१६) : (१) मरोळ, मुींबई येिील पोलीस ासा तीमध्ये ूक्णप ४५
इमारती लस्न, यापीकक का ी इमारतीींची दस्
ु थती करण्याची आायकता आ े

(२) पोलीस ासा तीींया पुनकाणकासासाबबात कोणपती ी योरना आखण्यात आलेली नस्न ८
इमारतीींया सींरचनामक दस्
ु थतीया रस्थतााासींदभााणत कायणाा ी करण्यात येत आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
राज्य लोसीस गह
ृ ननमाणण व ियाण महामांडळािडीस भूखांडावर घरे उलसब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२)

४०४५८ (२०-०५-२०१६).

श्री.अतस भातखळिर (िाांहदवसी लूव)ण :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म ाराषर राज्य पोलीस ग ृ रनमाणणप ा कयाणप म ामींडळाकडे राज्यातील १७ ठ काणपी

राळपास १ ९५ को्ी ागण फु् भा्खींड राखीा लसयाचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये रनदसणनास
आले,

े खरे आ े काय,

का स २३४ (2)
(२) लसयास, योग्य रनयोरन केयास राज्यातील साण पोललसाींना घरे उपलब्ध
आ े त,

े

ोऊ सकणपार

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, रनयोरन करून घरे उपलब्ध करण्याबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा
करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) : (१) म ामींडळास भाागभााींडाल म् णप्न राज्य सासनाने
ूक्णप २ १६ को्ीींची चौ फु् ूाढी रागा ठदलेली आ े

(२) ा (३) सदर रागेार ा पोलीस काभाागाया उपलब्ध रागेार पोलीसाींना सोयी रनाासथिाने
दे ण्याचे रनयोरन सुरू आ े
(४) रस्न उद्ाात ना ी

___________
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तासक्यात लडसेया दरोडाबाबत
(३)

४०५२४ (१७-०५-२०१६).

श्री.राहस जगताल (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वलचड (अिोसे),

श्री.लाांडरां ग बरोरा (शहालूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीगोंदा (स्र ल मदनगर) तालक्
ु यातील ्ाकळी कडेाळीत श्री बाप् कोंडीबा खामकर याींया
घराार ठदनाींक २८ नोव् ें बर, २०१५ रोरी ाा यासम
ु ारास ससथर दरोडेखोराींनी
ा मुलगी याींना रबर रखमी कस्न दरोडा ्ाकला,

याींया पनी

े खरे आ े काय,

(२) तसेच बेलाींडी को ार येिे ठदनाींक ३ रानेाारी रोरी सात ते आ

दरोडेखोराींनी दरोडा

्ाक्न ूक लाखाचा ऐार लींपास केले लसन
् श्रीगोंदा तालक्
ु यात गत १५ ठदासात पाच दरोडे
्ाकण्यात येा्न यात ८ ते ९ व्यक्ती गींभाीर रखमी लाया आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, उपरोक्त रस्करणपाींसद
ीं भााणत कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) : (१) सदर दरोडा ठदनाींक २०/११/२०१५ रोरी ्ाकला लसन
्
यात लज्ञात ५ ते ६ चोरटयाींनी गर, कोडी ा कोययाने नम्द व्यक्तीस मार ाणप करून रूपये
६५,०००/- ककीं मतीचा मुद्देमाल चोरून नेला आ े

(२) ठदनाींक ४/११/२०१५ रोरी बलाींडी येिील को ार लसाार येिील लरनल रामचींद्र गाडेकर
याींया घरी पाच ते स ा चोरटयाींनी चाकुचा धाक दाखान
् का अने मार ाणप करून रूपये
१,४२,०००/- ककीं मतीचा मुद्दम
े ाल चोरून नेला आ े

(३) या दोन् ी घ्नाींबाबत श्रीगोंदा पोलीस थ्े सन येिे लनुक्रमे गु र नीं ३१७/२०१५ भाा दीं का
कलम ३९५, ३९७, ३४२ रस्माणपे ठदनाींक २०/११/२०१५ रोरी ा गु र नीं

२९७/२०१५ भाा दीं का

कलम ३९५ रस्माणपे ठदनाींक ०४/११/२०१५ रोरी गुन् े दाखल करण्यात आलेले आ े त गुन् े उघड
ोण्याया दृष्ीने पोलीस थ्े सन

द्दीत ाेळोाेळी नाकाबींदी गन्
ु े गारी ाथतीार छापे ्ाक्न

का स २३४ (3)
काींम्बीींग ऑपरे सन केले आ े
तपास चाल् आ े

तसेच फरार आरोपीचा सोध घेण्यात आला लस्न गुन््याचा

(४) कालींब लालेला ना ी
___________
िेळघर (ता.जावळी, जज.सातारा) येथीस जगार अड्डयावर मेढा लोलससाांनी छाला टाियाबाबत
(४)

४२५५८ (१७-०५-२०१६).

श्री.जयिमार गोरे (माण), प्रा.वषाण गायिवाड (धारावी),

श्री.अलमन लटे स (मांबादे वी), श्री.अब्दस सत्तार (लससोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी),
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अस्सम शेख (मासाड लजश्चम) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केळघर (ता रााळी, स्र सातारा) येिील बस थिानकाराळ लाीधपणपे सुस् लसलेया रुगार
लड्डयाार मेढा पोललसाींनी छापा ्ाक्न १२ रणपाींना ल्क केली लस्न रोख रक्कमेस
९

२ लाख

रार स्पयाींचा ऐार रप्त करण्यात आला लसयाचे मा े डडसेंबर, २०१५ दरम्यान

रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी पुढे कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) : (१) सदरचा छापा ठदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोरी
्ाक्न यात रूपये २,०९,०९०/- चा ऐार रप्त करण्यात आला आ े
(२) सदर रस्करणपी मेढा पालीस

ाणपे येिे गु र नीं २६/२०१५ मुींबई रग
ु ार कायदा कलम १२ (ल)

रस्माणपे ूक्णप १२ आरोंपीार गुन् ा दाखल करून साण आरोपीींना ल्क करण्यात आली लस्न
गन्
ु ्याचा तपास पणप
् ण करून आरोंपीकारूध्द ठदनाींक २३/०९/२०१५ रोरी मा उच न्यायालयात
दोषारोप पर पा काले आ े

न्यायालयात गुन् ा साबबत

ोऊन न्यायालयाने गुन््यातील

आरोपीींना रस्येकक ३००/- रूपयाींचा दीं ड ठदला आ े गुन््याचा तपास प्णपण लाला आ े
(३) कालींब लालेला ना ी

___________
नालशि शहरातीस तसेच साससगाव (ता.ननफाड, जज.नालशि) येथीस वाढती
गन्हे गारी व अवैध धांदे रोखण्याबाबत
(५)

४३०५३ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती ननमणसा गाववत (इगतलूरी), श्री.मधिरराव चव्हाण

(तळजालरू ), श्री.अलमन लटे स (मब
ां ादे वी), श्री.लसध्दराम म्हे त्रे (अक्िसिोट), श्री.अस्सम शेख
(मासाड लजश्चम), डॉ.राहूस आहे र (चाांदवड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नालसक स रातील तसेच लासलगाा (ता रनफाड, स्र नालसक) येिील ााढती गुन् े गारी ा
लाीध धींदे रोखण्यासा अ पोलीस आयुक्ताींनी आायक कायणाा ी केली

ोती यामळ
ु े िोडे ठदास

का स २३४ (4)
ी गुन् े गारी ा लाीध धींदे बींद लाले

ोते परीं त् तदनींतर पुन् ा सुस् लायाचे मा े रानेाारी,

२०१६ ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े ,

(२) लसयास, उक्त लाीध धींदे ा गुन् े गारी रोखण्यासा अ कोणपती कारााई केली ाा करण्यात
येत आ े ,

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) : (१)

े खरे ना ी

(२) ा (३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
िोहालूर शहरातीस िचरा वेचिाांसा अ सोयीसववधा लरववणेबाबत
(६)

४३२७६

(१३-०५-२०१६).

श्री.हसन

मश्रीफ

(िागस),

श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब लाटीस (िराड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

(१) को ाप्र स्र यात सुमारे लडीच

श्री.लाांडरां ग बरोरा

(शहालूर),

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

रार कचरा ाेचकाींसा अ सोयीसुकाधा पुरकाण्यात येत

नसयाचे मा े रानेाारी, २०१६ या रतसऱ्या सप्ता ात रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े

काय,
(२) लसयास, उक्त रस्करणपी सासनामाफणत चौकसी केली आ े काय,
(३) लसयास, चौकसीत काय आढळ्न आले ा तदनुसार कचरााेचकाींसा अ सोयीसुकाधा
पुरकाणपेबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१६) : (१)

े खरे ना ी

(२) ा (३) रस्न उद्ाात ना ी
याबाबत को ाप्र स रामध्ये “ूक्ी” या लसासककय सींथ्ोकडे

कायणरत लसणपाऱ्या

कचरा ाेचकाींना को ाप्र म ापाललकेया ातीने खालीलरस्माणपे सुकाधा उपलब्ध कस्न दे ण्यात
आलेया आ े त

१. मठ लाींना कचरा सींकलनासा अ घीं्ा गाड्या उपलब्ध कस्न ठदलेया आ े त
२. कचरा ाेचक मठ लाींना ओळखपर दे ण्यात आलेले आ े त
३. कचरााेधक मठ लाींनी गोळा केलेया कचऱ्याचे कालगीकरणपासा अ स रात चार ठ काणपी
रागा उपलब्ध कस्न दे ण्यात आलेया आ े त तसेच याठ काणपी सेड उभाारण्यात येणपार आ े त
(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________

का स २३४ (5)
कोकण निवड मंडळािे शिल्प निदे िक (गिरणीकार ववद्युत)
पदावर िैरमािाािे निवड केल्याबाबत

(७)

४४०५५ (०५-०५-२०१६).

श्री.राजि साळवी (राजापूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील

(१) कोकण ननवड मींडळाने शिल्प ननदे िक (गगरणीकार ववद्यत
ु ) पदावर ननवड केलेल्या

उमेदवाराींना व्यवसाय शिक्षण ववभागाने गगरणीकार व्यवस्थापन (ववद्युत) या पदावर व ननम्न
वेतनश्रेणीवर

नेमणूका

करुन

कोकण

ननवड

मींडळाच्या

ननवड

आदे िाववरुध्द

ननणणय

घेतल्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना
पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर चुकीच्या पध्दतीने नेमणूक आदे ि ददल्याने कमणचाऱयाींचे प्रचींड नक
ु सान
झालेले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मींत्रीमहोदयाींना ददलेल्या पत्रावर कोणती कायणवाही करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,
(४) नसल्यसा, चक
ु ीच्या पध्दतीने ददलेल्या आदे िामुळे नुकसान झालेल्या कमणचाऱयाींना त्याच्या

पात्रतेनुसार सामावून घेण्याबाबत िासन स्तरावर काय कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत
आहे , नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे
भुतपूवण ननवड मींडळ कोकण भवन, नवी मुींबई याींचेमार्णत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण

प्रादे शिक कायाणलय, मुींबई ववभागातील पदे भरण्यासाठी ददलेल्या जादहरातीमध्ये पद क्रमाींक २
शिल्प ननदे िक (गगरणीकार व ववद्यत
ु ) या पदाच्या ८ जागा व त्यासाठी रु. १४००-२६००

वेतनश्रेणी दिणववण्यात आली होती. परीं तु सदर ववभागामध्ये शिल्प ननदे िक (गगरणीकार व
ववद्युत) अिा पदनामाची पदे अस्स्तत्वात नव्हती तर गगरणीकार व्यवस्थापन अिी पदे

अस्स्तत्वात होती व त्याींची वेतनश्रेणी रु. १४००-२३०० अिी आ े सदर राठ रातीनुसार लसप
रनदे सक (गगरणपीकार ा कादयुत) या पदाार ६ उमेदााराींची रनाड कस्न लसफारस केलेली

ोती

गगरणपीकार व्याथिापन या पदाार कायणरत लस्न याींची ाेतनश्रेणपी स् १४००-२३०० लसी

ोती

यापीकक तकालीन उपसींचालकाींया ठदनाींक १४ ३ १९९५ या आदे सानस
ु ार सध्या ३ उमेदाार
ननवड झालेल्या उमेदवाराींनी गगरणीकार व्यवस्थापन पदावर ननयक्
ु तीचे आदे िाच्या अ्ी व
िती मान्य असल्याचे व आदे िामध्ये नमुद केलेल्या सींस्थेमध्ये रुजु होण्याबाबत सींबींगधत
सींस्थेच्या प्राचायाणकडे प्रनतज्ञापत्र ददले आहे. त्यानस
ु ार सींबींगधत उमेदवार गगरणीकार व्यवस्थापन
पदावर रुजु झाले आहे त. ननयुक्तीच्या वेळी सदर उमेदवाराींनी कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही

व स्वेच्छे ने ननयुक्ती स्स्वकारत असल्याबाबत हमीपत्र शलहुन ददले आहे .
(३) गगरणीकार व्यवस्थापन या पदावर कायणरत असलेल्या ३ कमणचाऱयाींना शिल्प ननदे िक
(ववजतींत्री) या पदावर समायोस्जत करण्याींबाबतचा प्रस्ताव ववभागामार्णत सामान्य प्रिासन
ववभाग व ववत्त ववभागास सादर करण्यात आला असता, सामान्य प्रिासन ववभाग व ववत
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ववभागाने सदरहु प्रस्ताव मान्य करता येत नसल्याचे कळववले आहे . सदर वस्तुस्स्थती सींबींगधत
वव.स.स याींना कळववण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाात नाही.
___________
शहरातीस वाढते अलघातसांदभाणत ववशेष मोहहम राबववण्यास
तसेच त्याची अांमसबजावणी िरण्याबाबत
(८)

४४०८६ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजय लोतनीस (िलसना), श्री.सननस लशांदे (वरळी),

श्री.अस्सम शेख (मासाड लजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुींबई स रात ५७ ्क्के लपघात पादचारी रथता ओलाींडताना तर २५ ्क्के लपघात
दच
ु ाककथााराींया

ोत लसयाचे मा े डडसेंबर, २०१५ ाा यादरम्यान लालेया ाा तुक सुरक्षा

सप्ता ाकाषयक ूका कासेष बी ककत रनदसणनास आले

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, स रातील ााढते लपघातसींदभााणत कासेष मोठ म राबकाण्यास तसेच याची
लींमलबरााणपी करण्याबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) : (१) सन २०१५ मध्ये मींब
ु ई स र ा उपनगराींमध्ये ूक्णप
३८३३ लपघात लाले लस्न यामध्ये ६११ रणपाींचा मृ य,् २४८२ गींभाीर रखमी ा १,५४७

ककरकोळ रखमी लाले आ े त या लपघाताींमध्ये ३४२ पादचा-याींचा मृ य् लाला लस्न १२९०
गींभाीर रखमी तर ५४३ ककरकोळ रखमी लाले आ े त
दच
ु ाककथाराींचा लपघाताींमध्ये मृ य् लाला लसन
्

े रस्माणप ५५ ९७ ्क्के आ े तसेच २०८

े रस्माणप ३४ ४ ्क्के ूाढे आ े

(२) मुींबई स र ा उपनगराींमधील लपघाताींचे रस्माणप कमी करण्याकतरता खालीलरस्माणपे
उपाययोरना करण्यात येत आ े ,

१. मुींबई ाा तुक साखेया लसक्षणप काभाागामाफणत ५०५ साळाींमधील ६२०० कादया्याांना रथता
सुरक्षा दलाया माध्यमात्न रस्लसक्षणप ा मागणदसणन दे ण्यात येत आ े

२. ाा तक
ु गचडणन पाकण, ाा तक
ु मोबाईल पाकणमाफणत सालेय कादयािव ा याींचा पालकाींना
रस्लसक्षणप दे ण्यात येते

३. दराषव पाई येिे रनाासी लसबीर आयोस्रत करण्यात येऊन म ानगरपाललकेचे कादयािव ा
लसक्षकाींना रथता सुरषितक्षततेबाबत रस्लसक्षणप दे ण्यात येते

४ रथता सरु क्षा ललभायानादरम्यान रथता सरु षितक्षतता, ाा तक
ु रनयींमाबाबत रनरागत
ृ ी मोठ त
राबकाण्यात येते काकाध लसबरे , व्याख्याने आयोस्रत करण्यात येतात

५ काकाध म ाकादयालय/साळाींमध्ये रथता सुरक्षा काषयी व्याख्याने आयोस्रत करण्यात येतात

६. सन २०१६ मध्ये ाा तुक रनयमाींचे उलींघन करणपा-या ६,००,३८४ रणपाींार मो्ार ाा न
कायदयाींतगणत कारााई करण्यात आली आ े
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७

नागतरकाींनी ाा तक
रनयमाींचे उलींघन कस्न नये याकतरता कसुरदार ाा न चालकाींचे
ु

समुपदे सन केले राते

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
दे वगाांव (ता.ननफाड, जज.नालशि) येथे मनीषा चोलडे हहचा
मत
ृ दे ह जळासेया अवस्थेत सालडयाबाबत
(९)

४७३०० (२४-०५-२०१६).
डॉ.राहूस आहे र (चाांदवड), श्री.छगन भजबळ (येवसा) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
चा ख ल
ु
ु ासा करतील काय :-

(१) दे ागाींा (ता रनफाड, स्र नालसक) येिे ठदनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोरी मनीषा चोपडे (ाय
१७) ठ चा मत
ृ दे

रळालेया लाथिेत सापडलेला लसन
् घातपात लायाचा सींसय लसताना ी

पोलीस योग्य ठदसेने तपास करीत नसयाया रनषेधािण साणपक्षीय मोचाण काढण्यात येऊन बींद
पाळण्यात आयाचे मा े रानेाारी, २०१६ या पठ या आ ाड्यात रनदसणनास आले आ े ,

े

खरे आ े काय,
(२) लसयास, उक्त रस्करणपाची चौकसी कस्न योग्य तपास लााण्याबाबत सासनाने कोणपती
कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे आ े

(२) सदर मृ य्बाबत लज्ञात आरोपीींकारूध्द लासलगाींा पोलीस

ाणपे येिे गु र नीं

२/२०१६,

भाा दीं का कलम ३०२ लन्ाये ठदनाींक ०६/०१/२०१६ रोरी गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े

गन्
ु ्याचा तपास थिारनक गन्
ु े साखा नालसक ग्रामीणप याींयाकडे दे ण्यात आला लसन
्
गुन््याचा तपास चाल् आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
लणे शहर वाहतिीची िोंडी होत असयाने लसग्नस बसववण्याबाबत
(१०)
शेरी) :

४८२१६ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती माधरी लमसाळ (लवणती), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणपे स रात ाा तुककची कोंडी

ोत लसयाने ाा त्क पोलीस रस्सासनाने गेयााषव २२

ठ काणपी लसग्नल बसकाण्याची यादी पोलीस रस्सासनाने ठदली लसता केाळ ूकाच ठ काणपी
लसग्नल बसकाण्यात आला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास उक्त रस्करणपी सासनामाफणत चौकसी केली आ े काय,
(३) लसयास, चौकसीत काय आढळ्न आले ा यानुसार पुणपे स रात ाा तुककची कोंडी
नये म् णपन
् सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

ोऊ
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१) पुणपे म ानगरपललका आणणप ाा त्क पोलीस रनयींरणप
साखा याींया सींयुक्त स मतीने स राींमधील १६ चौकाींमध्ये रस्धान्याने लसग्नल उभाारण्याची
यादी तयार करण्यात आली

ोती

(२) ा (३) पणप
ु े म ानगरपाललकेकड्न सन २०१५-२०१६ या लींदारपरकात उपलब्ध करण्यात
आलेया

तरतुदीींनुसार १२ चौकाींमध्ये

लसग्नल

उभाारण्यात आले

लस्न सदर लसग्नल

कायाणस्न्ात करण्यात आलेले आ ेत तसेच पुणपे स रातील ाा तक
् कोंडी

ोऊ नये याकतरता

खालीलरस्माणपे उपाययोरना करण्यात आलेया आ े त

१. ाा तक
् साखेने रनयमभाींग करणपाऱ्या ाा न चालकाींकारूध्द सन २०१६ मध्ये १५ रन
्

लखेर ६,९५,९९० केसेस करून याींयाकड्न रूपये ७,२०,७६,८५०/- ूाढा दीं ड ासल
् केला आ े
आ े

२. पुणपे स रातील १० म ााींया रथयाींार लसग्नलचे लसींक्रोनायलेसन करण्यात आले

३. काना लडिळा ाा त्क चालण्याकतरता ५० ठ काणपी उराे ाळणप बींद करण्यात आले

आ े तसेच लारड ाा नाींना १७० रथयाींार रस्ाेस बींदी, १२५ ठ काणपी नो-ूींरी, ४३ ठ काणपी
ूकेरी ाा त्क, ३२० ठ काणपी नो-पाककांग केले आ े

४.ाा त्ककस लडिळा रनमाणणप करणपाऱ्या इलेस्क्रक पोल, डिपी याींचे थिलाींतर करणपे,

रे ललींग दरू
ु थत करणपे, थ्ील बोलाडण बसकाणपे ड्रेनेर लाईन दरू
ु थती, नाीन ड्रेनेर लाईन ्ाकणपे,

लनाायक डीव् ायींडर काढणपे, रथयाार आायक ठ काणपी डडव् ाईडर बसकाणपे, इ बाबत पणप
ु े
ा कपींपरी-गचींचाड म ानगरपाललकेकडे रस्थताा सादर सादर केले आ े त
५. उड्डाणपप्लाींची कामे सुरू लसलेया ठ काणपी ाा त्क कोंडी

ोणपार ना ी याची दक्षता

घेण्यात येत आ े

(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
िामगार ववभागामाफणत असांघटीत िामगाराांचे जजवनमान उां चववण्यासा अ अससेया
योजनेलासून िामगार वांचीत असयाबाबत
(११)

४९२१६ (१६-०५-२०१६).

श्री.हषणवधणन सलिाळ (बसढाणा) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सासनाया कामगार काभाागामाफणत लसींघ्ीत कामगाराींचे रीानमान उीं चकाण्यासा अ काकाध
कयाणपकारी योरना सुस् करण्याींत आया आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, बल
ु डाणपा ा मोताळा (स्र ा बल
ु डाणपा) तालक्
ु यातील ूक्णप लसींघ्ीत बाींधकाम
कामगाराींया करण्याींत आलेया नोंदी तसेच ूक्णप ककती कामगाराींना आरोग्य ा लपघात
कामा योरनेचा लाभा दे ण्यात आलेला आ े ,

(३) लसयास, कामगाराींना उक्त कयाणपकारी योरनेचा लाभा दे ण्याबाबत सासनाने कोणपती
कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची साणसाधारणप कारणपे काय आ े त ?
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श्री. सांभाजी ननसांगेिर-लाटीस (१५-०९-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे आ े

(२) म ाराषर इमारत ा इतर बाींधकाम कामगार कयाणपकारी मींडळालींतगणत बल
ु ढाणपा
स्र ामध्ये ूक्णप ३५६४ बाींधकाम कामगार नोंदीत लस्न या पीकक बल
ु ढाणपा ा मोताळा
तालक्
ु यात १८०४ बाींधकाम कामगाराींची नोंदणपी करण्यात आलेली आ े

सदर दोन् ी स रातन
् कोणपया ी नोंठदत बाींधकाम कामगाराींचे आरोग्य कामा योरनेचा

लाभा घेतलेला ना ी

तसेच, सन २०१४-१५ या ाषाणमध्ये मींडळाकडील नोंदीत बाींधकाम

कामगाराींसा अ लपघात कामा काढण्यात आलेला नव् ता
(३) म ाराषर इमारत ा इतर बाींधकाम कामगार कयाणपकारी मींडळतील नोंदीत बाींधकाम
कामगार ा याींया कु्ुींबबयाींना राज्य सासनाया “म ामा फुले रन आरोग्य कामा योरना”
या योरनेमध्ये समाकाष् कस्न घेऊन आरोग्य कामा योरनेचा लाभा दे ण्याची कायणाा ी रस्गती
पिाार आ े
(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
अरबी समद्रात उभारण्यात येणाऱ्या लशवस्मारिास होत अससेया ववसांबाबाबत
(१२)

५३५५४ (०१-०७-२०१३).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-लाटीस (लशडी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लरबी समद्र
ु ात उभाारण्यात येणपाऱ्या लसाथमारकासा अ सलमती पन
ु गण अत केली लसन
् ी
थमारकाया

कामाची रस्गती

काढण्यात आले आ े त,

लाली

नस्न

ूका

ाषाणत

सासनामाफणत ९ सासककय

रनणपणय

े खरे आ े काय,

(२) तसेच थमारकाया रस्ोरेक्् ऑकफसकतरता ाषणभारात १ को्ी १० लाख स्पये दे ण्यात आले
लसन
् ी थमारकासा अ १ स्पयाची ी तरतद
् करण्यात आलेली ना ी,
(३) लसयास, थमारकाया कामास कालींब

े

ी खरे आ े काय,

ोण्याची कारणपे काय आ े त तसेच सदर काम

तातडीने सुस् कस्न ते प्णपण करण्याया दृष्ीने कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०७-२०१६) : (१) ठदनाींक १ रल
ु ,ी २०१५
कालााधीत ूक्णप ११ सासन रनणपणय काढण्यात आले आ े त

ते ३० रन
् , २०१६ या

थमारकासा अ आायक या

पराानग्या रस्ाप्त केयानींतर रनकादा मींर्रीनुसार ठदनाींक ३० माचण, २०१६
रस्कप व्याथिापन

सलागाराची

रनयुक्ती

या आदे सान्ाये

करण्यात आली लस्न रस्कप व्याथिान

सलागारास रस्कपाया लींमलबरााणपीसा अ ४० मठ ने इतका कालााधी का ीत करण्यात
आला आ े
(२)

थमारकाया

रस्कप

ऑकफस

ा

रस्कप

व्याथिापन

सलागार

याींचस
े ा अ

स् ५,२३,६१,८४४/- इतका रनधी सन २०१५-१६ आगिणक ाषाणत दे ण्यात आलेला आ े

ूक्णप

सन

२०१६-१७ या आगिणक ाषाणकतरता रस्थतुत थमारकासा अ स् १०० को्ी इतकक तरत्द करण्यात
आलेली आ े
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(३) ा (४) रस्कप व्याथिापन सलागाराला थमारकासा अ काठ त करण्यात आलेया मुदतीत
रस्कप प्णपण करण्यास सासन रस्यनलसल आ े

___________

चािण लोसीस
(१३)

ाणे हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत वेश्या व्यवसाय सरु असयाबाबत

५३६३५ (२३-०८-२०१६).

श्री.सरे श गोरे (खेड आळां दी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाकणप (स्र पुणपे) पोलीस

ाणपे

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

द्दीत मोठ्या रस्माणपात लनगधकृततरया ाेया व्यासाय सुस्

लसयाचे मा े ूकरस्ल, २०१६ ाा यासम
ु ारास रनदसणनास आले आ े,
(२)

लसयास,

ाेया

व्यासाय

करणपाऱ्या

दाारका

लस्ी

े खरे आ े काय,

रे लसडेन्सी,

म् ाळुींगे

येिील

घराार ठदनाींक २७ ूकपल, २०१६ रोरी ाा यासम
ु ारास स ाय्यक पोललस रनरीक्षक याींनी
धाड ्ाकली

ोती,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, उक्त रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१) ना ी
(२) ना ी
(३) रस्न उद्ाात ना ी
(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या व जात प्रमाणलत्र वैधता लसध्द न िरु शिसेया िोळी
जमातीच्या िमणचाऱ्याांना सेवेतून न िाढण्याबाबत
(१४)

५३६३८ (२२-०७-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभाष साबणे (दे गसूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) राज्य सासनाया सेाेत लसणपाऱ्या ा रात रस्माणपपर ाीधता लसध्द न कस् सकलेया
कोळी

रमातीया

कमणचाऱ्याींना

सासककय

सेाेत्न

काढण्यात

मा मुख्यमींरी याींनी मा े रल
ु ,ी २०१५ मध्ये ाा या सम
ु ारास ठदले

येा्

ोते,

नये

लसे

आाासन

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, या सींदभााणत सासनाने कोणपता रनणपणय घेतला ाा घेण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) : (१), (२) ा (३) ठदनाींक १५ ६ १९९५ नींतर लनस
ु ग् चत
रमातीया रस्माणपपराया आधारे सासनाया सेाेत रनयुक्त लालेया कमणचाऱ्याींया सेास
े
सींरक्षणप

दे ण्याबाबतया

मागणपीचा

काचार

करण्यासा अ

ठदनाींक

४ ३ २०११

या

सासन

रनणपणयान्ाये तकालीन मा मींरी (म स्ल) याींया लध्यक्षतेखाली ग अत केलेया मींरीग्ाया
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ल ाालासींदभााणत

सासनाचा

पुढील

रनणपणय

ोईपयांत

ठदनाींक

१५ ६ १९९५

नींतर

ठदनाींक

१७ १० २००१ पयांत या कालााधीत लनस
ु ्गचत रमातीया रस्माणपपराींया आधारे सासन सेाेत
रनयुक्त लालेया ज्या कमणचाऱ्याींचे रात रस्माणपपर लाीध

रले आ े ककीं ाा ज्या कमणचाऱ्याींनी

रात ाीधता रस्माणपपर लदयाप सादर केलेले ना ी लसा कमणचाऱ्याना सासन सेाेतन
् रनलींबबत
करण्यात येऊ नये लिाा याींया सेाा समाप्त करण्यात येऊ नये लसा रनणपणय ठदनाींक
२१ १० २०१५ या सासन पतरपरकान्ाये घेण्यात आला आ े
ठदनाींक २१.१०.२०१५ या सासन पतरपरकाकारूध्द मा उच न्यायालय मुींबई, खडपी ,

नागपर् येिे तर् यागचका, क्र ६२४७/२०१५ दाखल केली आ े या रस्करणपी मा उच न्यायालय,
नागप्र खींडपी

याींनी ठदनाींक २५.४.२०१६ या आदे सान्ाये या पतरपरकास थिगगती ठदलेली

आ े

___________
हदघी सागरी लोलसस

ाण्याच्या (जज.रायगड) हद्दीमध्ये आदगाव व सवे

या दोन गावाांमध्ये एिाच रात्री १२ घरफोडया झायाबाबत
(१५)

५३७५७ (२३-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठदघी सागरी पोललस

ाण्याया (स्र रायगड)

ठदनाींक ६ ूकरस्ल, २०१६ रोरी
काय,

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

द्दीमध्ये आदगाा ा साे या दोन गाााींमध्ये

ाा सम
ु ारास ूकाच रारी १२ घरफोडया लाया,

े खरे आ े

(२) लसयास, उक्त रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) ठदघी सागरी पोलीस

ाण्याया

द्दीमध्ये आदगाा ा

साे या दोन गााामध्ये ठदनाींक ७/४/२०१६ रोरी ूक्णप ११ घरफोडीया घ्ना घडलेया आ े त

(२) सदर रस्करणपी कफयाणदी ा इतर साक्षीदार लसे ूक्णप ११ रणपाींया घराींची घरफोडी करून
स्पये २,७७,५००/- चा माल चोस्न नेयामुळे ठदघी सागरी पोलीस

ाणपे, ता श्रीाधणन स्र रायगड

येिे चार आरोपीकास्ध्द गु र नीं २८/२०१६ भााींदकासीं कलम ४५७, ३८०, ३४ रस्माणपे गन्
ु ा दाखल
करण्यात आला आ े सदर गुन््यातील ूका आरोपीस ल्क करण्यात आले लस्न उाणतरत
तीन आरोपी फरार आ े त

पीरणपाचा रोड लसा माल

गुन््यातील आरोपी कड्न ककीं मत स् २००/- ककीं मतीचे चाींदीचे
थतगत करण्यात आलेला आ े

सदर गुन््यातील आरोपीत

याचेकास्ध्द मा न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आलेले आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
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राज्यातीस अनसूधचत जाती, अनसूधचत जमातीच्या नागरीिाांसांदभाणतीस
१५७१ खटसे न्यायासयात प्रसांबबत असयाबाबत

(१६)

५३८३० (२३-०८-२०१६).

श्री.हनमांत डोळस (माळलशरस), श्री.वैभव वलचड (अिोसे),

श्री.राहस जगताल (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा ा िळवा), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतरू ),
श्री.सरे श साड (िजणत), श्री.लाांडरां ग बरोरा (शहालूर), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब लाटीस (िराड

उत्तर), श्री.सांजय लोतनीस (िलसना), श्री.हदसील वळसे-लाटीस (आांबेगाव), श्री.भास्िर जाधव

(गहागर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) लाटीस (एरां डोस), श्री.राहूस िस (दौंड), श्री.दत्तात्रय भरणे
(इांदालूर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील लनस
ीं भााणतील सुमारे १५७१ ख्ले
ु ्गचत राती, लनुस्गचत रमातीया नागरीकाींसद
न्यायालयात रस्लींबबत लसयाचे मा े ूकरस्ल २०१६ या पठ या सप्ता ात रनदसणनास आले,

े

खरे आ े काय,
(२) लसयास, सदर ख्ले

रनकाली काढणपेबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा

करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) : (१) मा े ूकरस्ल, २०१६ लखेर राज्यातील लनुस्गचत

राती, लनुस्गचत रमातीया नागरीकाींसींदभााणतील सुमारे १५७१ ख्ले न्यायालयात रस्लींबबत
नसन
् ४६२२ ख्ले न्यायालयात रस्लींबबत

ोते

(२) ा (३) लसा रस्कारचे ख्ले रनकाली काढण्यासा अ कागध ा न्याय काभाागाया ठदनाींक

०५.०७.२०१६ या लगधस्चनेन्ाये राज्यातील २६ स्र्यातील सर न्यायालयाींना लनुस्गचत
राती/रमाती (ल रस् ) कायदयाींतगणत दाखल रस्करणपे चालकाण्यासा अ कासेष न्यायालय म् णप्न
कारनठदण स्ष्त केले आ े

तसेच सामास्रक न्याय ा कासेष स ाय्य काभाागाया ठदनाींक

१७.११.२०११ या सासन रनणपणयान्ाये रस्येक म सल
ु ी काभाागात ूक यारस्माणपे ६ लनन्य
कासेष न्यायालये थिापन करण्याचा रनणपणय लाला आ े यातील
येिील

न्यायालये

काचाराधीन आ े

कायणरत

लसन
्

उाणतरत

ठ काणपी

न्यायालये

ाणपे, नागप्र ा औरीं गाबाद
कायणरत

करण्याची

बाब

___________
मांबईतीस दादर येथीस बे-वॉच बार मासिाने वध्
ृ द महहसेच्या घरासा
आग सावून जीवे मारण्याचा प्रयत्न िेयाबाबत

(१७)

५४०८४ (२३-०८-२०१६).

उत्तर) :

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.लमलसांद माने (नागलरू

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील दादर येिील बे-ाॉच बार मालकाने बारया मागील बार्स लसलेया लब्दल
ु

गफार चाळीतील लक्ष्मी रनरे ्ी या ाध्
ृ द मठ लेया घराला ठदनाींक २ मे, २०१६ रोरी ाा
यासम
ु ारास आग लाान
् रीाे मारण्याचा रस्यन केला,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, उक्त रस्करणपाची चौकसी करण्यात आली आ े काय, चौकसीत काय आढळ्न
आले ा यालनुषींगाने कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

का स २३४ (13)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

े खरे ना ी

(२) सदर रस्करणपाची चौकसी केली लसता चौकसीमध्ये फायर बिगेड ा कायणकारी ललभायींता
(कादयुत), बेथ् रस्सासन याींचेकड्न करण्यात आलेया तपासणपीत सदरची आग

ी बे-ाॉच

ॉ्े ल बार आथिापना मालकाने लााली नसन
् ती सॉ्ण सककण्मळ
ु लागली लसयाचे रनषपन्न

लालेआ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
राज्यात तसेच मांबईतीस न्याय दां डाधधिारी न्यायासयातीस
मा.न्यायमूतीची लदे ररक्त असयाबाबत

(१८)

५४१९३ (२३-०८-२०१६).

अॅड.लराग अळवणी (ववसेलासे), अॅड.आलशष शेसार (वाांद्रे

लजश्चम), श्री.अतस भातखळिर (िाांहदवसी लूव)ण , श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्री.सधािर
भासेराव (उदगीर), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (सातरू ग्रामीण), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),
श्री.भारत भासिे (लांढरलूर), श्री.राजेश टोले (घनसावांगी), श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.प्रशाांत
ािूर (लनवेस) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात स्र ा ा करनष न्यायाधीसाींची ५१७ पदे तरक्त लसयाचे मा े ूकरस्ल, २०१६
रोरी ाा यासम
ु ारास रनदसणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच मुींबईतील न्याय दीं डागधकारी न्यायालयात ३ लाख ३८

रार ख्ले रस्लींबबत

आले लस्न ठदााणपी को्ाणत तसेच मुींबई लस्ी लसव् ील को्ाणत ८२

रार ख्ले रस्लींबबत

लसयाचे नॅसनल ज्युडीलसयल डे्ा ग्रीड – ून रे डी री या आकडेाारीनस
ु ार रनदसणनास
लसयाचे ी रनदसणनास आले आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, मा न्यायमुतवया लपुऱ्या सींख्येमळ
ु े

रारो ख्ले लनेक ाषाणपास्न रस्लींबबत

लसन
सदर ख्ले रनकाली काढण्यासा अ तरक्त लसलेली मा न्यायमत
्
् वची पदे

ारीत

भारण्याबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी ाा उपाययोरना केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१)
(२)

े खरे ना ी

े लींसत: खरे आ े
रस्यक्षात मुींबईतील न्याय दीं डागधकारी न्यायालयात ३,५६,३६२ तिा मुींबई लस्ी लसव् ील

को्ाणत ७८,४०५ ख्ले रस्लींबबत आ े त

(३) सन २०१५ पास्न आतापयांत दय्ु यम न्यायालयातील न्यायाधीसाींची ४७७ पदे भारण्यात
आली आ े त

(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
िाम अ (जज. नागलरू ) येथीस ववद्याथीने छे डछाडीमळे आत्महत्या िेयाबाबत
(१९)

५४३७३ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ववजय औटी (लारनेर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

का स २३४ (14)
(१) काम अ (स्र नागप्र) येिील द ााीया कादयािवने गुींडाींया छे डछाडीमळ
ु े आम या केली,
े खरे आ े काय,

(२) तसेच लरतरस्सींगाला कारोध करताना काींद्री (ता राम्े क) येिील १४ ाषवय मुलीया

दोन बो्े कापयाचे ठदनाींक २३ मे, २०१६ रोरी ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले आ े ,

ाताची
े

ी

खरे आ े काय,

(३) लसयास, सदर ् दोन् ी घ्नाींरस्करणपी पोललसाींनी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत
आ े तसेच भाकाषय लसे गीररस्कार ोऊ नये म् णप्न कोणपती उपाययोरना केली ाा करण्यात
येत आ े ,

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)
(२)

ोय

ोय

(३) पोलीस थ्े सन नाीन काम अ, नागपर् स र कायणक्षेरात मत
ृ ाकया भााााया तोंडी
रीपो्ण ास्न पोलीस थ्े सन नाीन काम अ मगण क्र १७/२०१६ कलम १७४ रा फौ लन्ाये दाखल
करण्यात आला

गुन््याया तपासात मत
ृ काची ब ीणप, आई ा इतर नातेााईक याींनी दोन

आरोपीींनी मत
ृ कला ्ााँ्ीींग करीत, रथयात आडाे

ोत

घेान
् आम या केली लसे बयाणपात साींगगतले

ोते याींया रासाला कीं्ाळ्न गळफास

सदर बयाणपास्न पोलीस थ्े सन नाीन

काम अ लपराध क्र १३३/२०१६ कलम ३०६, ३४५ भाा दीं का लन्ाये गुन् ा नोंद करण्यात आला
आ े

गुन्यातील दोन् ी आरोपीींना ल्क करण्यात आले आ े

दाखल करण्यात आले आ े सदर रस्करणप न्यायरस्काष् आ े
स रात, पेरोललींग व् ॅन लााण्यात आली आ े

मा न्यायालयात दोषारोपपर

उपाययोरना म् णप्न नागप्र

ॲप आय ाॉच पोलीस सुस् करण्यात आले

नागरीकाींया सोयीसा अ व् ॉ्स ॲप ग्रप
ु तयार करण्यात आले लसन
् , पोलीस रनयींरणप
कक्षामाफणत रनयींरणप करण्यात येते

पोलीस थ्े सन राम्के, नागप्र ग्रामीणप कायणक्षेरात काींद्री येिील कफयाणदीची मुलगी

रस्ातकाधीनींतर परत येताना आरोपीने तीचा

ात घस्न चालण्यास साींगगतले यास नकार

ठदयाने आरोनीने धारधार सथराने रतया गळ्याार, माणपेार, गालाार ा दोन् ी
कस्न

ार मारण्याया रस्यन केला तीया उरव्या

थ्े सन, राम्े क येिे लप

क्र

ाताार ाार

ाताचा बो् क्ला सदर रस्करणपी पोलीस

१४३/१६ कलम ३०७, ३५४ भाादीं का स

कलम १० लैंगगक

लप बा सीं कायदा २०१२ लन्ाये गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े आरोपीस ल्क करण्यात
आले लस्न मा न्यायालयात दोषारोपपर सादर केले आ े

लसे गीररस्कार

ोऊ नये म् णप्न

मठ ला पोलीस पेरोललींग ा पोलीस लमराचा मदतीने गथत लााण्यात आले आ े मठ ला दक्षता
सलमती ा इतर नागरीकाींचा लम्ीींग घेण्यात येते
करण्यात येतो

गाााींना भाे्ी दे ा्न गुन््याींना रस्रतबींध

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________

का स २३४ (15)
मांबईतीस ववक्रोळीच्या टागोरनगर जांक्शन येथे अांमसी लदाथण हस्तगत िरण्यात आयाबाबत
(२०)

५४५०० (२३-०८-२०१६).

श्री.ववजय औटी (लारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई पोललसाींची लींमली पदािण कारोधी साखा आणणप केंद्र सरकारया लींमली पदािण रनयींरणप

साखेने सींयुक्तपणपे केलेया कारााईत काक्रोळीया ्ागोरनगर रींक्सन येिे ूका कार मध्न
तीन तथकराींकड्न १

रार ९०० ग्रॅमचा सुमारे ३८ लाख स्पये ककीं मतीचा माल

करण्यात आयाचे ठदनाींक ८ मे, २०१६ रोरी ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले,

थतगत

े खरे आ े

काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी तपासात काय रनषपन्न लाले ा यानस
ु ार कोणपती कारााई केली
ाा करण्यात येत आ े ,

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे आ े

(२) यामध्ये ३ आरोपीींना ल्क करण्यात आली लस्न यामध्ये ूका मठ लेचा समााेस आ े

याींयाकड्न ूक्णप १९०० ग्रॅम मेफेड्रॉन (ूम डी ) (ककीं मत सुमारे स् ३८ लाख) रप्त करण्यात
आला ा गुन््यात ाापरलेली
ा रोख स्क्कम स् २२००/-

ुीं डाई गेटल या कींपनीची मो्ार कार क्र ूमूच-०२-पीले-७१८८
ी रप्त करण्यात आली आ े

लींमली पदािण कारोधी कक्ष गन्
ु ा रस्र क्र ५९/ २०१६ कलम ८ (क) स

२२ (क) २९

ून डी पी ूस ॲक्् १९८५ लींतगणत गुन् ा नोंदकाण्यात आला लसन
् साण आरोपी लदयापपयांत
न्यायालयीन को डीत बींद आ े त
(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
िोहालूर येथीस शाहू लमसच्या जागेवर राजषी शाहू महाराजाांचे
आांतरराष्ट्रीय दजाणचे स्मारि उभारण्याबाबत
(२१)

५४५८५ (२३-०८-२०१६).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोहालरू उत्तर), डॉ.सजजत लमणचेिर

(हातिणांगसे), श्री.लथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) को ाप्र येिील सा ् लमलया रागेार रारषव सा ् म ाराराींचे आींतरराषरीय दराणचे
थमारक उभाारण्यासा अ राज्य सासनाने ककती रनधीची तरत्द केली आ े ,
(२) तसेच थमारकाया उभाारणपीसा अ पठ या ्प्प्याया कामाकतरता रनधी सााण बाींधकाम
काभाागाकडे ागण करण्यात आला आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) लसयास, रारषव सा ् म ाराराींचे आींतरराषरीय दराणचे थमारक उभाारण्याचे काम ककती
कालााधीत प्णपण ोणपे लपेषितक्षत आ े ा कामाचे थास्प काय आ े ?

का स २३४ (16)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) : (१), (२) ा (३) रस्थताकात थमारकाची रागा ाथरोदयोग
म ामींडळाकड्न लदयापी उपलब्ध लालेली ना ी

दरम्यान थमारकाया पठ या ्प्प्याया

कामाया लींदारपरकाची छाननी चाल् आ े या सदय:स्थितीया लनुषींगाने सदया रू १० ००
लक्ष ूाढी लाक्षणणपक तरतद
् लिणसींकपात करण्यात आली आ े
___________

अिसखेडा (ता. चोलडा, जज.जळगाव) येथीस ववधवा महहसेवर अत्याचार िरण्यात आयाबाबत
(२२)

५४७४० (२३-०८-२०१६).

श्री.किशोर लाटीस (लाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) लकुलखेडा (ता चोपडा, स्र रळगाा) येिील ूक काधाा मठ ला रारी गुराींना चारा
्ाकण्यासा अ रात लसताींना ूका नराधमाने रतया ूक्े पणपाचा फायदा घेऊन काळ्याचा धाक
दाखा्न सेतात नेऊन बलाकार केयाचे तसेच लींगाारील सोन्या चाींदीचे दागीन्यास
पळकाला लसयाचे मा े मे, २०१६ मध्ये ाा या दरम्यान

रनदसणनास आले आ े ,

मोबाईल
े खरे आ े

काय,
(२) लसयास, सदर रस्करणपी सासनाने चौकसी केली आ े काय, यात काय आढळ्न आले ा
यानस
ु ार कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) : (१)

ोय

(२) रस्थतुत रस्करणपी कपडीत मठ लेने ठदलेया तक्रारीास्न ठद २३ ५ २०१६ रोरी चोपडा स र
पोलीस थ्े सन येिे भााग-५ गु र क्र ८८/२०१६ भाादीं का कलम ३७६(१), ३९२, ३५४, ५०६ लन्ाये
गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े

गुन््यातील आरोपीस ल्क करण्यात आले आ े

आरोपीकास्ध्द दोषारोपपर न्यायालयात सादर करण्यात आले आ े गुन् ा न्यायरस्काष् आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
चांद्रलूर जजहयातीस सावसी येथे न्यायाययीन इमारतीचे बाांधिामासा अ
ननधीसह प्रशासिीय मांजूरी लमळण्याबाबत

(२३)

५५५०७ (२३-०८-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हलूरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रप्र स्र यातील सााली येिे न्यायालयाचे कामकार फार ाषाणपास्न भााडयाया
खोलीमध्ये सुरू लसयामळ
ु े लनेक लडचणपी रनमाणणप

ोत लस्न सााणररनक बाींधकाम काभााग,

चींद्रप्र याींनी सााली येिे नकान न्यायालयीन इमारतीचे बाींधकाम करण्यासा अचा रस्थताा काधी

ा न्याय काभाागाकडे ठदींनाक १३ ऑगथ्, २०१४ या सुमारास सादर केले लसता सदर
रस्थतााामध्ये र्
ु ी काढ्न मींरर् ीकाना सदर रस्थताा गत दोन ाषाणपासन
् रस्लींबबत
लसयाचे मा े ५ र्न, २०१६ रोरी ाा या सुमारास रनदे सनास आले आ े ,

े ाण्यात आले

े खरे आ े काय,
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(२) लसयास, सााली येिे न्यायालयीन इमारतीचे बाींधकाम करण्याया रस्थतााास मींर्री
दे ा्न रनधी उपलब्ध करून दे ण्यासा अ सासनाने कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) : (१) ना ी सदर रस्थताा सासनाया काचाराधीन आ े
(२) सााली, स्र चींद्रप्र येिे नाीन न्यायालय इमारत बाींधण्याबाबतचा रस्थताा रू ५.००
को्ीपेक्षा

लगधक

खचाणचा

लसयाने

मा मुख्य

सगचा

याींया

लध्यक्षतेखालील

सगचा

सलमतीसमोर सादर करण्याकतरता सााणररनक बाींधकाम काभाागास पा काण्यात आला आ े
(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
माळवाडी नां.१ (जज.लणे) गावाच्या हद्दीत वाळूचोरी प्रिरणी
नतन जणाांना अटि िरण्यात आयाबाबत

(२४)

५५७०४ (२३-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.िणास लाटीस (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माळााडी नीं १ (स्र पुणपे) गाााया

द्दीत पडथिळ इींदाप्र रथयाार ााळ्चोरी रस्करणपी रतन

रणपाींना ल्क करण्यात आले लस्न दोन रक ा कारस

१७ लाख ४५

राराींचा ऐार रप्त

करण्यात आला लसयाचे मा े ूकरस्ल, २०१६ मध्ये ाा यासम
ु ारास रनदसणनास आले,

े खरे

आ े काय,

(२) लसयास, उपरोक्त रस्करणपी आरोपीींार कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े,
(३)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

े खरे आ े

(२) सदर रस्करणपी इींदाप्र पोलीस थ्े सन येिे १) गु र नीं १७६/२०१६ भाादीं का कलम ३७९, ३४ ा

२) गु र नीं १७७/२०१६ भाादीं का कलम ३७९, ३४ लन्ाये दोन गुन् े दाखल लस्न दोन् ी
गुन््यामध्ये ३ आरोपीींना ल्ककस्न याींचेकड्न दोन रक, ूक कार लसा ूक्णप १७,४५,०००/स्

चा

लाम

रप्त

करण्यात

आलेला

आ े

तसेच

दोन् ी

मा न्यायालयात दोषारोपपर पा काण्यात आलेले आ े

गन्
ु ्यातील

आरोपीकास्ध्द

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
आांबीगाांव (जज.लणे ता.मावळ) येथीस एिा सॉजवर छाला टािून
सेक्स रॅिेटचा तलास सावयाबाबत

(२५)

५५७३८ (२३-०८-२०१६).

वडेट्टीवार (रा म्हलूरी) :

श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.अलमन लटे स (मांबादे वी), श्री.ववजय

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) आींबीगाींा

(स्र पुणपे,

ता मााळ)

येिील ूमआयडीसी

पोलीस

ाण्याया

द्दीत

लसलेया ूका लॉरार लनीरतक मानाी ाा त्क रस्रतबींधक (ूूच्ीय्) कक्षाने छापा ्ाक्न
सेक्स रॅके्चा तपास लााला लसुन या लॉरास्न ८ सज्ञान मल
ु ीची ा ३ बाींगलादे सी मुलीची
स्
ु का केली लसयाचे मा े ूकरस्ल, २०१६ मध्ये ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) लसयास, ातरल रस्करणपी चौकसी कस्न दोषीार कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत
आ े,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)

ोय

(२) रस्थतुत रस्करणपी दोन आरोपी याींनी परराज्यातील कपडीत मठ लाींना ाेया व्यासायाकतरता

रस्ात
ृ कस्न याींया ाेया व्यासायात्न लमळालेया उपन्नाार उपस्राीका भाागकात लसताना
लमळ्न आयाबाबत स ायक पोलीस रनरीक्षक, लनीरतक मानाी ाा तक
् रस्रतबींधक कक्ष गन्
ु े
साखा पुणपे याींनी ठदलेया कफयाणदीास्न ूम आय डी सी

पोलीस थ्े सन भााग ६ गु र नीं

३४/२०१६ लनीरतक मानाी व्यापार (रस्रतबींधक) लगधरनयम कायदा कलम ३, ४, ५ रस्माणपे गुन् ा
दाखल करण्यात आला आ े कपडीत मठ लाींनामुक्त कस्न तरथक्यु फौंडेसन,
दाखल करण्यात आले

डपसर, पुणपे येिे

गुन््यातील आरोपी क्र २ यास ल्क करण्यात आले आ े आरोपी क्र १ याने ल्क

प्ाण रामीनासा अ मा न्यायालयात लरण दाखल केला

ोता याचा लरण नामींर्र लायापास्न

तो याचे लस्थता लपा्न लसन
् तो लमळ्न आला ना ी गुन् याचा तपास सुस् आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
लणे शहरातीस धमाणदाय रुग्णासयात गरीब रुग्णाांसा अ खाटा राखीव

े वण्याबात तलासणी

िरण्यासा अ स्वतांत्र लथि स्थालन िरण्याच्या ननणणयाबाबत

(२६)

५५८०९ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.अस्सम शेख (मासाड लजश्चम),

श्री.अलमन लटे स (मांबादे वी), श्री.िणास लाटीस (धळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी) :
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणपे स रातील धमाणदाय स्ग्णपालयात गरीब स्ग्णपाींसा अ रनयमानुसार राखीा खा्ा

े ाया

रातात कक ना ी तसेच उपन्नाया दोन ्क्के रक्कम आगिणकदृषटया दब
ण घ्काींसा अ खचण
ु ल
केला रातो कक ना ी याची तपासणपी करण्यासा अ थातींर पिक थिापन करण्याचा रनणपणय
स्र ा रस्सासनाने घेतला लसयाचे मा े डडसेंबर, २०१५ दरम्यान रनदसणनास आले,
काय,
(२) लसयास, सदर रनणपणयानुसार कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

े खरे आ े
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) : (१) ना ी
(२) रस्न उद्ाात ना ी
(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
नवी मांबई िोलरखैरणे येथीस लसडिोच्या मनमानी िारभारास िांटाळून
स्वराज बबडरचे सांचासि याांनी आत्महत्या िेयाबाबत

(२७)

५६३०० (२३-०८-२०१६).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा ा

िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.सरे श साड (िजणत), श्री.वैभव वलचड (अिोसे),
श्री.मिरां द जाधव-लाटीस (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.राहस जगताल (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदालूर) : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाी मुींबई कोपरखीरणपे येिील थारार बबडरचे सींचालक याींनी लसडकोया मनमानी

कारभााराला कीं्ाळ्न आम या केयाची घ्ना घडयाचे मा े मे, २०१६ या दस
ु ऱ्या
आ ाड्यात रनदसणनास आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, उक्त रस्करणपी सासनामाफणत चौकसी केली आ े काय,
(३) लसयास, चौकसीत काय आढळ्न आले ा यानुसार कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात
येत आ े ,

(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-१०-२०१६) : (१) ा (२) थाराज्य बबडसण ॲण्ड डेव् लपसण ाासी, नाी
मुींबई चे सींचालक याींनी याींचा आयेभााऊ याचेार कााासाने व्यासायाची रबाबदारी सोपकाली
ोती, आरोपीने मयत इसमाचा फायदा घेऊन याींना रस्चींड आगिणक सींक्ात आणपले ा

करणबारारी केले यामुळे मयत इसमाचा व्यासाय उध्ाथत
आयाने आम या केली आ े

(३) सदर रस्करणपी सानपाडा पोलीस

ोऊन या सााांचा मानलसक तणपाा

ाणपे येिे गु र क्र ६१/२०१६ भाा दीं का कलम, ३०६ लन्ाये

गुन् ा दाखल केला आ े सदर गुन््यात ूका आरोपीस ल्क करण्यात आलेली लस्न ल्क
आरोपी रालमनाार मक्
ु त आ े गन्
ु ्याचा तपास सरू
ु आ े
___________

मांबईतीस मख्य बांदर अधधिा-यास साच जस्विारताना झासेसी अटि
(२८)

५६३४५ (२३-०८-२०१६).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा ा

िळवा), श्री.सरे श साड (िजणत), श्री.भास्िर जाधव (गहागर), श्री.मिरां द जाधव-लाटीस (वाई),
श्री.वैभव वलचड (अिोसे), श्री.मधसूदन िेंद्रे (गांगाखेड), श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब लाटीस
(िराड उत्तर), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) मुींबईतील मुख्य बींदर लगधकारी याींना बीचार रलकक्रडा उपक्रम सुस् करण्यासा अ ३५

रार

स्पयाची लाचेची रक्कम स्थाकारताना लाचलुचपत काभाागाया लगधकाऱ्याींनी ल्क केयाचे
रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर घ्नेची सासनामाफणत चौकसी केली आ े काय,चौकसीत काय आढळ्न
आले ा तदसार पुढे कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

ोय,

(२) ा (३) कोथ्गाडण काभााग भाारत सरकारया सेाेतील ा म ाराषर मेरी्ाईम बोडाणमध्ये
सागरी सुरक्षा ा सींरक्षणप लगधकारी पदाार रस्रतरनयुक्तीने कायणरत लसलेले कमाींड्
ीं लरूणप

ाासुदेाे याींना लाचलुचपत रस्रतबींधक काभााग, रायगड, लललबाग येिील सापळा पिकाकड्न
ठदनाींक ११/०५/२०१६ रोरी रीं गे ाि पकडण्यात आयानींतर याींची या काभाागातील सेाा ठदनाींक

११/०५/२०१६ पासन
् कोथ्गाडण काभाागात रस्याकपणत करण्यात आलेली आ े कोथ्गाडण काभााग,

नाी ठदली याींचेकडील ठदनाींक ३१/०५/२०१६ रोरीया आदे सान्ाये याींना ठदनाींक ११/०५/२०१६
ते ठदनाींक १६/०५/२०१६ पयांत रनलींबबत

े ाण्यात आलेले

ोते

आणणप ठदनाींक १७/०५/२०१६

पास्न सेाेत पुन:थिाकपत करण्यात आलेले आ े तसेच लाचलुचपत रस्रतबींधक काभााग, मुींबई
याींचेकड्न नोंदकाण्यात आलेया गन्
ु ्याचा तपास लदयाप सरू
ु आ े
___________

धचलळण (जज.रत्नाधगरी) तासिा िााँग्रेस लक्षाचे अध्यक्षाचे
अलहरण िरुन मारहाण िरण्यात आयाबाबत
(२९)

५७०२८ (२३-०८-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) गचपळुणप (स्र रनागगरी) तालक
ु ा कााँग्रेस पक्षाचे लध्यक्ष श्री सींदीप सााींत याींना ठदनाींक २४

ूकरस्ल, २०१६ रोरी याींया घरात्न रबरदथतीने लप रणप कस्न याींना मारी खासदार ा
याींया

सािीदाराींनी

मींुबईमध्ये

बेदम

नातेााईकाींनी पोलीसात नोंदकाली आ े ,

मार ाणप

केयाची

े खरे आ े काय,

तक्रार

श्री सााींत

ा

याींया

(२) लसयास, सदर तक्रारीया लनुषींगाने पोलीसाींनी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत
आ े,

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)
(२) सदर रस्करणपी

ाणपे नगर पोलीस

?

ोय,

े खरे आ े

ाणपे येिे गु र नीं ०/१६ भाा द का कलम १४३, १४७, १४८,

१४९, ३२३,३२४, ३४१, ३४२, ३६३, ४५२, ५०४,५०६ लन्ायेदाखल कस्न पुढील तपासासा अ
कागदपरे गचपळ्णप पोलीस

ाण्यात पा काण्यात आयाने गचपळ्न पोलीस

ाणपे भााग १ ते ५

गु र नीं ८६/१६ भाा द का कलम३६३, ३६५, ३६८, ४५२, २०१, १४३, १४७, १४८, १४९,३२३,
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३२४, ३४१, ३४२, ५०४, ५०६ रस्माणपे गुन् ा दाखलकरण्यात आला आ े

सदर रस्करणपी ५

आरोपीींना ल्क करण्यात आली लस्न साण ल्क आरोपी रालमनाार मक्
ु त आ ेत
न्यायालयात दोषारोप पर सादर केले लस्न गुन् ा न्यायरस्काष

मा

आ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
मांबईतीस मासवणी मासाड (ल) येथीस डांजम्लांग स्टे शन
येथन
ू लोसीसाांनी गाांजा जप्त िेयाबाबत
(३०)

५८०२७ (२४-०८-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोल) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) मालाणपी मालाड (प) मुींबई म ानगरपाललकेया डींस्म्पींग थ्े सन येि्न ठदनाींक ८ मे, २०१६

रोरी ाा या सम
ु ारास मालाणपी पोलीसाींनी २७ ककलो गाींरा रप्त केला लस्न याची ककीं मत
३२ लाख ७०
(२)

रार ूाढी लसयाचे रनदसणनास आले आ े ,

लसयास,

सदर

रस्करणपी

मालाणपी

पोलीस

कायदयाींतगणत गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े ,

े

े खरे आ े काय,

थ्े सनमध्ये

लींमली

पदािण

कारोधी

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, सदर रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१), (२) ा (३) लींसत: खरे आ े
स

लींमली पदािण कारोधी कक्ष, काींदीाली युरन् गुन् ा रस्रथ्र क्रमाींक ६३/१६ कलम ८(क)

२०(ब) २९ ूनडीपीूस ॲक्् १९८५ लन्ाये नोंद करण्यात आला लसन
् सदर गुन््यात १

पस्
ु ष, २ मठ ला लसे ूक्णप

तीन आरोपीींना ल्क कस्न ूक्णप २७ ककलो गाींरा रप्त

करण्यात आला लस्न याची लींदास्रत ककीं मत स्पये २,७०,०००/- लसी आ े सदरचे ठ काणप
कचा रोड, बस क्र २०७ चा लाथ् बस थ्ॉप म ानगरपाललका उदीं चन केंद्र मालाणपी मालाड
मुींबई लसे आ े

(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________
मांबईतीस दादर येथे लोसीस हवासदारास बेदम मारहाण िरण्यात आयाबाबत
(३१)

५८०५० (२३-०८-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोल), श्री.मांगेश िडाळिर (िसाण),

श्री.शामराव ऊफण बाळासाहे ब लाटीस (िराड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

(१) लसाारी पाकण पोललस

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

ाण्यात कायणरत लसलेले श्री गरानन चव् ाणप या पोललस लसपायाला

ठदनाींक ९ मे, २०१६ रोरी गणपाेसात लसताींना दादर, मुींबई येिील लसासेना भाान समोरील
पेरोल पींपाार तीन तस्णप ूका ्ॅ क्सीाायाींबरोबर ााद घालत लसताना मध्यथिी करण्यासा अ
गेले लसता याींना बेदम मार ान करण्यात आली,

े खरे आ े काय,

का स २३४ (22)
(२) लसयास, सदर रस्करणपी सींबींगधत मारे करऱ्याींकास्ध्द लसाारी पाकण पोललसाींनी काकाध
कलमाींतगणत गुन् ा दाखल केला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, गत का ी मठ न्याींत भाररथयात पोललसाींार

ले

ोण्याया रस्कारात लक्षणपीय

ााढ लाली लसन
सदर रस्काराला तातडीने आळा घालण्यासा अ सासनामाफणत कोणपया
्
उपाययोरना करण्यात आया ाा येत आ े ,

(४) तसेच उक्त रस्करणपी चौकसी केली आ े काय, चौकसीत काय रनषपन्न लाले ा यानुषींगाने
पुढे कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े ,
(५) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) ा (२)

ोय,

े खरे आ े

(३) ब ृ न्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाया कायणक्षेरात (मा े रानेाारी ते ऑगथ्) सन-२०१६ मध्ये
पोलीसाींार लालेया

याबाबत ूक्णप २०४ गुन् े दाखल करण्यात आले लस्न यापीकक १९०

गन्
ु े उघड लाले आ े त याबाबत ूक्णप ३२४ आरोपीींना ल्क करण्यात आली आ े
ब ृ न्मुींबई

पोलीस

आयुक्तालयाया

लगधपयाखालील

साण

पोलीस

ाण्याया

कायणक्षेरातील मो ला कलम्ी, मठ ला दक्षता कलम्ी, सामास्रक कायणकते, व्यापारी तसेच
इतर व्याासारयकाींया ाेळोाेळी सभाा आयोस्रत करून पोलीस याींचे कायदे सीर कतणव्य पार
पडत लसताना याींना कोणपया ी रस्कारे लडिळा आणपन
् ााद रनमाणणप करण्यात येऊ नयेत,
नागतरकाींनी लसथत पाळ्न कायदयाचा आदर करााा, पोलीसाींार
लोकाींचे रस्बोधन करण्यात येते पोलीस

ले करून नयेत याकतरता

ाणपेस कायणरत लसलेले साण लगधकारी ा लींमलदाराींना

आपले कतणव्य बराकात लसताना नागतरकाींसी सलोख्याने ाागण्याबाबत तसेच ल्ीत्ीची
पतरस्थिती उद्भाण्या लगोदरच याार रस्भाााीपणपे पतरस्थिती रनयींरणपात आणपण्याबाबत पोलीस
आयक्
ु त, मींब
ु ई याींया माफणत सच
् ना दे ण्यात आया आ े त, यानींतर ी रर पोलीसाींार

ला

लाला तर लसा रस्करणपात कायदयानुसार गुन् ा दाखल करण्यात येऊन सखोल चौकसीलींती
योग्य ा सबळ पुराव्यारनसी गुन््याचे दोषारोपपर न्यायालयात दाखल करण्यात येते तसेच
लसे

ले करणपाऱ्या गुन् े गाराींार रस्रतबींधक कारााई सुध्दा केली राते

(४) सदर रस्करणपी लसाारी पाकण येिे गु र क्र

१५६/२०१६ भाा दीं का

कलम, ३५३,३३२, ३४

लन्ाये गुन् ा दाखल केला आ े सदर गुन््यात तीन आरोपीींना ल्क करण्यात आली लस्न
ल्क आरोपी रालमनाार मुक्त आ े

मा न्यायालयात सादर करण्यात येत आ े

गुन््याची चौकसी प्णपण लाली लस्न दोषारोपपर

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
भारतरत्न सता मांगेशिर आणण सधचन तेंडसिर याांच्यावरीस आक्षेलाहण जव्हडीओ
तन्मय भट्ट याने फेसबि लेजवर टाियाबाबत
(३२)

५८७७६ (२३-०८-२०१६).

अॅड.गौतम चाबिस्वार (वलांलरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

का स २३४ (23)
(१) भाारतरन लता मींगेसकर आणणप सगचन तेंडुलकर याींयाार आक्षेपा ण ठ्पणपी करणपाराू
स्व् डीओ ूआयबी चे तन्मय भाट्ट याने फेसबुक पेरार ्ाकला लस्न स्व् डीओतील सींााद
लयींत आक्षेपा ण आ े त,
(२) लसयास,

उक्त

े खरे आ े काय,

रस्करणपी

चौकसी

केली

आ े

काय,

चौकसीत

यानुसार कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,

आढळ्न

आले

ा

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१६) : (१)

ोय,

(२) रस्थतुत रस्करणपी Facebook, Twitter ा Google (You tube) या सोसल लमडीया

साईटससी परव्या ार करण्यात आला ा ज्या आयपी ॲड्रेस ारून स्व् डीओ रस्सारीत करण्यात
आला, याची काचारणपा करण्यात आली ा यालनुषींगाने सदरया ललींक बींद करण्यात आया
तसेच सदर रस्करणपाबाबत तक्रारदाराींना सायबर पोलीस

ाणपेस समक्ष येऊन गुन् ा नोंद

करणपेकामी ाारीं ाार सींपकण साधला लसता याींनी लसमिणता दसणकाली लसयामळ
ु े सदर रस्करणपी
पुढील कारााई करणपे सक्य लाले ना ी
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
ियाण-डोंबबवसी येथीस ननळजे येथे लाळणाघरात मसीचे सैधगि शोषण झायाबाबत
(३३)

५९४८३ (२३-०८-२०१६).

ग्रामीण) :

श्री.अलमन लटे स (मांबादे वी), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबाली येिील कयाणप - सीळ मागाणारील रनळरे गााातील चींद्रेस व् ीला इमारतीमधील
पाळणपाघरात दीपक

े रोळे या इसमाने ११ ाषाणया मल
ु ीचे लीगगक सोषणप लायाचे मा े मे,

२०१६ मध्ये ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर घ्नेची चौकसी करण्यात आली आ े काय चौकसीत काय आढळ्न आले
ा यानस
ु ार आरोपीार कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)

ोय

(२) आरोपीने कपडीत मल
ु ीार लैंगगक लयाचार केलेबाबत मे, २०१६ मध्ये रनदसणनास आले

लसन
् , कपडीत मल
ु ीने ठदलेया कफयाणदीास्न मानपाडा पोलीस थ्े सन गु र नीं I२६६/२०१६ भाादीं का

कलम ३७६, २(i) (i) पोथको ॲ ४, ८, १२ रस्माणपे ठद १८.५.२०१६ रोरी गुन् ा दाखल करण्यात
आला आ े गुन््यातील आरोपीस ल्क करण्यात आले आ े आरोपीस ल्क करण्यात आले

आ े आरोपीकास्ध्द दोषारोपपर मा न्यायालयात सादर करण्यात आले आ े गुन् ा न्यायरस्काष्
आ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________

का स २३४ (24)
बाभळगाांव (जज. यवतमाळ) तासक्यात सटमार व घरफोडी होत असयाबाबत
(३४)

५९५२० (२३-०८-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) बाभाुळगाींा (स्र यातमाळ) तालुक्यात लु्मारी ा घरफोडी लसा गींभाीर थारूपाचे गुन् े गत
६ मठ न्यापासन
् घडत लस्न पोलीस तपासामध्ये कालींब

ोत लसयाचे रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) बाभाळ
ु गाा तालुक्यातील मागील ६ मठ न्यात
ल्
ु मारीचे (रबरी चोरी) दोन गन्
ु े ा घरफोडीचे तीन गन्
ु े घडले लसन
् साण पाच ी रस्करणपात
ाेळीच गन्
ु े नोंदा्न तपास करण्यात आला आ े

(२) सदर रस्करणपी लु्मारीचे दोन घ्नाींबाबत पोलीस थ्े सन, बाभाुळगाा येिे गु र क्र ८२/१६
कलम ३९४ भाादीं का लन्ाये ा गु र क्र १२३/१६ कलम ३९२ भाादीं का लन्ाये दोन्
नोंदान
् तपास करण्यात आला आ े उपरोक्त नमद
ु गु र क्र १२३/१६

गुन् े

मध्ये २ आरोपीींना ल्

करण्यात आली आ े तर गु र क्र ८२/१६ मधील आरोपी लज्ञा लसन
् आरोपीींना सोध घेणपे सुस्
आ े

तसेच घरफोडीचे तीन घ्नाींबाबत पोलीस थ्े सन, बाभाुळगाा येिे (१) गु र क्र ४/१६

कलम ४५७, ३८०, ४२७, ५११ भाादीं का (२) गु र क्र १८५/१६ कलम ४५७, ३८० भाादीं का (३)
गु र क्र २०१/१६ कलम ४५७, ३८० भाादीं का रस्माणपे ाेळीच ३ गन्
ु े नोंदान
् तपास करण्यात आला
आ े

सदर ३ घरफोडीया गुन््यापीकक ूका गुन््यारत आरोपीस ल्क कस्न याचेकास्ध्द

मा न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आले आ े तर उाणतरत दोन गुन् े तपासाार आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
भाव ाणा (ता.अांबाजोगाई, जज.बीड) येथे दलसताांवर सामहहि बहहष्ट्िार घासण्यात आयाबाबत
(३५)

५९९९४ (२३-०८-२०१६).

श्री.अब्दस सत्तार (लससोड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भााा ाणपा (ता लींबारोगाई, स्र बीड) येिे दललत साणपण याींयात लालेया ाादाचे पयाणासन
दललताींार सामुठ क बठ षकार घालण्यात आला लस्न दललताींना कपण्याचे पाणपी ा दळणप

दे ण्यास मनाई करण्यात आली लसयाचे मा े मे, २०१६ मध्ये ाा या दरम्यान रनदसणनास
आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी सासनाने चौकसी कस्न दललताींार बठ षकार ्ाकणपाऱ्या कास्ध्द
कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

का स २३४ (25)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१२-०९-२०१६) : (१) ा (२) कफयाणदीने ठदलेया तक्रारीास्न आरोपीींार
पो थ्े लींबारोगाई ग्रामीणप गुरनीं ३१/२०१६ कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३२३, २९५, ५०४,
५०६ भाादीं का स

कलम ३(१)(१०) ल रा र /ल रस् का १९८९ लन्ाये गुन् ा ठद २७ ०४ २०१६ रोरी

दाखल करण्यात आला लसन
् आरोपीींकास्ध्द दोषारोपपर दाखल केला आ े ा सदर रस्करणप
न्यायरस्काष् आ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
महाड (जज.रायगड) बस स्थानिात राज्य लररवहन महामांडळाच्या वाहिाने
अलवयीन मसीवर अत्याचार िेयाबाबत
(३६)

६०१२३ (२४-०८-२०१६).

श्री.भरतशे

गोगावसे (महाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म ाड (स्र रायगड) बस थिानकात राज्य पतरा न म ामींडळाया ाा काने लपायीन
मुलीसी लस्लल चाळे कस्न लयाचार केयाचे रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी कपडीत लपायीन मुलीया आईने सींबींगधत ाा काकारोधात
म ाड स र पोललस

ाण्यात तक्रार नोंदकाली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, उक्त दोषी ाा नचालकाकास्ध्द कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े ,
(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)
(२)

ोय,

ोय,

(३) सदरबाबत गोरे गाींा पोलीस

ाणपे गु र नीं

२८/२०१६ भाादीं का कलम ३५४ (ल), लैंगगक

लयाचारापास्न बालकाींचे सींरक्षणप लगधरनयम कलम ८,१० लन्ाये ठदनाींक २.६.२०१६ रोरी
गुन् ा दाखल करण्यात आलेला आ े

गुन््यातील आरोपीस ल्क करण्यात आली लस्न

आरोकपकारूध्द मा न्यायालयात दोषारोपपर दाखल केले आ े
(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________

अिोटफैस (जज.अिोसा) लररसरातीस नायात एिा अज्ञान व्यक्तीचा मत
ृ दे ह लोलससाांच्या
हद्दीवरुन प्रश्न ननमाणण झायाने २४ तास नायातच लडून राहहयाबाबत

(३७)

६०६४४

(२३-०८-२०१६).

श्री.गोवधणन

शमाण (अिोसा

लजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लको्फील (स्र लकोला) पतरसरातील लम्रगेर रे ाेलाईन नरीक लसलेया आरपीूफ
पोलीस थ्े सनमागील मोठ्या नायात ूका लज्ञान व्यक्तीचा मत
ृ दे

रोरी आढळ्न आया रस्करणपी रे ाे पोलीस ा लको्फील पोललसाींया
लायाने सदर मत
ृ दे

२४ तास नायातच पड्न

ोता,

े खरे आ े काय,

ठदनाींक २८ मे, २०१६
द्दीास्न रस्न रनमाणणप

का स २३४ (26)
(२) लसयास, उक्त रस्करणपी चौकसी करण्यात आली आ े काय, चौकसीनस
ु ार पोललसाींची

ी

भा्लमका योग्य नस्न याबाबत सदर ् द्दीचा रस्न कायमचा रनकाली काढण्याबाबत सासनाने
कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)
(२) ूका लज्ञात व्यक्तीचा मत
ृ दे
पोलीसाींया

े खरे ना ी

आढळ्न आयारस्करणपी रे ाे पोलीस ा लको्फील

द्दीास्न रस्न रनमाणणप लाला नसन
् सदर मत
ृ दे

२४ तास नायात पड्न नव् ता

माठ ती लमळताच लको्फील पोलीसाींनी ताकाळ कायणाा ी केली ा लकथमात मृ य् नोंद कस्न
तपास

सुस्

केलेला

प्काण्याकरीता

आ े

लकथमात

मृ यच
् े

तपासात

लनोळखी

इसमाची

ओळख

सोधपबरका तयार कस्न रस्लसध्दीस दे ण्यात आली आ े लनोळखी मत
ृ दे ाचे

दफनकाधी करण्याकतरता उपकाभाागीय दीं डागधकारी, लकोला याींचेकड्न रा ीरनामा काढण्यात
येान
् तरतरस दफनकाधी करण्यात आला आ े
मृ युचे कारणप Bilateral Pulmonary
पोलीसाींचे

मत
ृ काचे साकाछे दन ल ाालात मत
ृ काचे

Consodilation लसे नम्द आ े

सदर रस्करणपी

द्दीबाबत रस्न रनमाणणप लालेला ना ी

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
अिोसा जज्यात दचािी वाहन चोरीांच्या घटनाांमध्ये वाढ झायाबाबत
(३८)

६०६५१

(२३-०८-२०१६).

श्री.गोवधणन

शमाण (अिोसा

लजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लकोला स्र्यात दच
ु ाकक ाा न चोरीींया घ्नाींमध्ये ााढ लाली लसन
् ाषणभारात १९०
दच
ु ाकक चोरटयाींनी पळायाचे मा े मे, २०१६ मध्ये रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, उक्त चोरीींया घ्नाींचा तपास लााण्याकतरता कोणपती कारााई करण्यात आली
ाा येत आ े ,
(३)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) लकोला स्र्यात सन २०१५ मध्ये १८८ दच
ु ाकक
ाा न चोरीया घ्ना घडयाची नोंद आ े

(२) लकोला स्र्यात सन २०१५ मध्ये १८८ दच
ु ाकक चोरीया घ्ना घडया
५४ गन्
ु ्यातील दच
ु ाकक ाा ने

ोया यापीकक

थतगत करण्यात आली आ े त ा ६४ गन्
ु े गाराींना ल्क कस्न

याींचेकास्ध्द मा न्यायालयात दोषारोपपर सादर केली आ े त

तसेच लकोला स्र्यात पोलीस थ्े सन माफणत नाकाबींदीचे आयोरन कस्न ाा न
तपासणपी मो ीम राबकाण्यात येत आ े

सापळा रच्न आणणप गुप्त बातमीदार नेम्न ाा न

चोरीचे गुन् े उघडककस आणपण्याचा कसोसीने रस्यन करण्यात येत आ े
चोरीया घ्नाींना आळा घालण्याकरीता म ााचे व्याासारयक रस्रतष ाने ,

दच
ु ाकक ाा न

ॉस्थप्ल लिाा

का स २३४ (27)
ॉ्े ल इयादी ठ काणपी ाा न तळाचे रागी व्याासारयकाींना सीसी्ीव् ी कॅमेरे लााण्याकतरता

रस्ोसा न दे ण्यात येत आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
अिोसा जज्यात बोगस बबयाणे, खते ववक्री िरुन
शेतिऱ्याांची फसवणूि िेसी जात असयाबाबत
(३९)

६१६७८ (२४-०८-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोसा लूव)ण :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लकोला स्र्यात बोगस बबयाणपे, खते काक्रक कस्न सेतकऱ्याींची फसाणप्क केली रात
लसयाया लनेक घ्ना मा े रन
् , २०१६ मध्ये रनदसणनास आया आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, बोगस बबयाणपे, खते काक्रक कस्न सेतकऱ्याींची फसाणप्क करणपाऱ्या ्ोळीस
ल्क कस्न पोलीस थ्े सन माना येिे ठदनाींक ११ रन
् , २०१६ रोरी फसाणपक
ु कचा गन्
ु ा दाखल
करण्यात आला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, सदर रस्करणपी दोषीींार कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े तसेच सदर
फसाणप्ककया रस्काराींना आळा घालण्यासा अ सासनाने कोणपती उपाययोरना केली ाा करण्यात
येत आ े ,
(४)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)
(२)

े खरे आ े

े खरे आ े

(३) सदर रस्करणपी कृषी लगधकारी, पींचायत सलमती, मरु तणरापर् याींनी माना येिे का ी लोक
खत

काक्रक

परााना

नसताना

रनयमबा्य

बेकायदे सीर

खत

काक्रक

करीत

लसयाया

माठ तीास्न माना येिे छापा ्ाक्न ाा न क्रमाींक MH-०८-W-२०३९ ्ा्ा कींपनीची कपकलप

व् ॅन ज्यामध्ये सेंद्रीय खत पो्ॅ सया ०९ बाँग, सेंद्रीय खत थफुरदया ूक्णप ३१ बॅग लसा ४०
खताींया बॅगार मरक्र, बॅच क्रमाींक, उपादन क्रमाींक ा खताचे घ्क नम्द नसयाने
सदरचा माल पकड्न पोलीस थ्े सन, माना स्र लकोला येिे तक्रार ठदली सदर तक्रारीास्न
पोलीस थ्े सन ,माना स्र लकोला येिे लप क्र

९७/२०१६ कलम ४२०, ३४ भाादीं का ा खत

रनयींरणप आदे स १९९५ खींड १२, ७, ५, १९ (ब) (१) २१(ब) ा रीानाायक लगध, १९५५ कलम
३(२)(ब), ३(ब) लन्ाये ४ आरोपीकास्ध्द गुन् ा दाखल करण्यात आला आ े सदर गुन््यात ४
आरोपीींना ल्क केलेली आ े तसेच गन्
ु ्यात रप्त केलेले खत

े बनाा् आ े ककीं ाा कसे,

याबाबत पडताळणपी करणपेकरीता रस्योगसाळा येिे पा काण्यात आले आ े , गुन् ा तपासाार
आ े

(४) रस्न उद्ाात ना ी
___________

का स २३४ (28)
बाशीटािळी (जज.अिोसा) येथीस गसामनबी महाववद्यासयातीस
प्राचायाण ववरोधात गन्हा दाखस िरण्याबाबत
(४०)

६२२९१ (२३-०८-२०१६).

श्री.हररष वलांलळे (मनतणजालूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लकोला स्र्यातील बासव्ाकळी येिील गुलाम नबी म ाकादयालयातील स ाय्यक
रस्ाध्याकपकेला सातररीक सुखाची मागणपी करणपारा रस्ाचायण ा रस्ाचायाण कारोधात कारााई न
करणपाऱ्या

ाणपेदार,

दोन

पोलीसाींची

ा

कादयमान

ाणपेदार

याींयाकास्ध्द गुन् ा दाखल करण्याचे आदे स न्यायालयाने ठदले आ े त,

याींची

चौकसी

कस्न

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, न्यायालयाया आदे सानस
ु ार कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१६) : (१)

ोय

(२) मा न्यायालयाने ठद १.८.२०१६ रोरी ठदलेया आदे सानस
ु ार आरोपी क्र १ रस्ाचायण, गल
ु ाम
नबी आलाद कॉलेर, बालसण्ाकळी याींचे कास्ध्द पोलीस थ्े सन बालसण्ाकळी स्र लकोला येिे
ठद

५.८.२०१६ रोरी लप क्र १६०/२०१६ कलम ४२०, ४०९, ४६८, ४७१ भाादीं का स

कलम

३(१)(११)(१२), ३(२)(५)(६) लनुस्गचत राती/रमाती लयाचार रस्रतबींधक कायदयान्ाये गुन् ा
नोंदकाण्यात आला आ े

तसेच आरोपी क्र ३, ४, ५ याींचेकास्ध्द कलम ४(२) ल रा र ल रस्

कायदयानस
ु ार रस्सासककय चौकसी करण्याकतरता रस्करणप लपर पोलीस लधीक्षक लकोला
याींचेकडे सोपकाण्यात आले आ े रस्करणपाची चौकसी सुस् आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
सातूर येथीस शासिीय बास सधार गह
ृ ातून चार अलवयीन मसे लळायाबाबत
(४१)

६२३२५ (२४-०८-२०१६).

(मांबादे वी) :

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (सातूर ग्रामीण), श्री.अलमन लटे स

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लात्र येिील लेबर कॉलनीतील सासककय बालसुधार ग ृ ात्न चार लपायीन मुले पळाली
लस्न या सींदभााणत गाींधी चौक पोलीस
दरम्यान रनदसणनास आले आ े ,

ाण्यात गुन् ा दाखल करण्यात आयाचे मा े मे, २०१६

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सदर चार मल
ु ाींचा सोध घेण्याबाबत कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत
आ े,
(३)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१)
(२) रस्थतुत रस्करणपी बालग ृ

ोय,

लेबर कॉलनी, लात्र चे काळरीाा क याींनी सदर बालग ृ ातील

चार मुलाींनी पळ्न गेले ागीरे कफयाणद ठदनाींक २.५.२०१६ रोरी ठदयाारून पोलीस थ्े सन

गाींधीचौक, लात्र येिे गु र नीं ३०६/२०१६ कलम २२४ भाादका रस्माणपे गुन् ा दाखल करण्यात
आला आ े

का स २३४ (29)
तपासामध्ये पळ्न गेलेया ४ मुलाींपक
ी क ३ मुलाींना ताब्यात घेण्यात आले आ े

मुलगा लमळ्न आला ना ी

याचा सोध घेण्यात येत आ े

ूक

सदर लमळ्न न आलेया

काधीसींघषणग्रथत बालक कारूध्द २९९ कक्ररस्ोको रस्माणपे फरार दसणा्न ारील साण काधीसींघषणग्रथत
बालकाींया कारूध्द दोषारोपपर मा न्यायालयात दाखल करण्यात आले आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
नागलरू येथन
ू नागभीड राजोसीमागे चांद्रलरू िडे नेत असताांना
दे शी-ववदे शी दारु जप्त िरण्यात आयाबाबत

(४२)

६२७३५ (२४-०८-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नागप्र येि्न नागभाीड रारोलीमागे चींद्रप्रकडे नेत लसताींना लाखो स्पयाींची दे सी-कादे सी
दास् ठदनाींक १६ फेिा
ु ारी, २०१६ रोरी ाा या सम
ु ारास रप्त करण्यात आली आ े,

े खरे आ े

काय,

(२) लसयास, या रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१) ा (२) सदर रस्करणपी पोलीस थ्े सन, मल
ु
ठदनाींक १८/०२/२०१६ रोरी

द्दीत

गाींधी चौक, मुल येिे नाकाबींदी करीत लसताना नागप्र ते

नागभाीड, रारोली मल
ु मागण चींद्रप्र कडे राणपाऱ्या क्लालसक ाा नाींमध्ये कादे सी दास् ा दे सी

दास् ची लाीधतरया ाा ् क करताना रनदसणनास आयाने २ आरोपीकास्ध्द पोलीस थ्े सन मल
ु
येिे लप क्र ९३/२०१६ कलम ६५(ई), ८३ मींब
ई
दास्बीं
द
ी
कायदया
लन्ाये
ग
न्
ा
दाखल
ु
ु
करण्यात आला आ े सदर गुन््यामध्ये ूका आरोपीस ल्क करण्यात आली आ े तर दस
ु ऱ्या
आरोपीस ल्क करणपे बाकक आ े गुन् ा तपासाार आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________
भद्रावतीच्या (जज.चांद्रलूर) येथीस ८ दिाने तोडण्यात आयाबाबत
(४३)

६२७४३ (२३-०८-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) भाद्राातीया (स्र चींद्रपर् ) येिील नगर माके् मधील ४ ा कारासन ााडाणतील ४ लसी
ूक्णप ८ दक
ु ाने ठदनाींक १६ मे, २०१६ रोरी ाा या सुमारास तोडण्यात आली,

े खरे आ े

काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी गुन् ा दाखल कस्न कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत
आ े,

(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

का स २३४ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

े लींसत: खरे आ े

भाद्रााती येिील नगर माके् मधील ४ दक
ु ानात चोरी लालेली आ े

तिाकप कारासन

ााडाणतील ४ दक
ु ानात लालेया चोरीबाबत पोलीस थ्े सनला तक्रार रस्ाप्त ना ी

(२) सदर रस्करणपी कफयाणदीचे तक्रारीास्न पोलीस थ्े सन, भाद्रााती स्र चींद्रपर् येिे दोन
आरोपीकास्ध्द लप क्र

३०३/२०१६ कलम ४५७, ३८० भााींदका लन्ाये गुन् ा दाखल करण्यात

आला आ े सदर गुन््यातील दोन् ी आरोपीींना ल्क कस्न आरोपीींकड्न स्पये ५,६००/- रप्त
करण्यात आले

सदर गुन््यातील आरोपी याींचेकास्ध्द मा न्यायालयात दोषारोपपर दाखल

करण्यात आलेले आ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
नाांदगाांव (ता.मस
ू , जज.चांद्रलूर) येथीस शेतलशवारातून
दे शी दारुचा सा ा जप्त िरण्यात आयाबाबत

(४४)

६२७५४ (२३-०८-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नाींदगाींा (ता मल
् , स्र चींद्रप्र) येिील सेतलसाारातन
् म्ल पोललसाींनी ठदनाींक ११ ूकरस्ल,
२०१६ रोरी ाा यासम
ु ारास साडेतीन लाख स्पयाींचा दे सी दास्चा सा ा रप्त केला,

े खरे आ े

काय,

(२) लसयास, सदर रस्करणपी कोणपती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

?
े खरे आ े

तिाकप सदरची घ्ना ठदनाींक

११/४/२०१६ रोरीची नस्न ठदनाींक ७/५/२०१६ रोरीची आ े
(२) पोलीस थ्े सन मुल

द्दीतील मौरा नाींदगाा लसाारातील सेतात लमळालेया माठ तीास्न

छापा ्ाकला लसता सेतात स् ३,५०,०००/- ची दे सी दास् ा १ आयसर लमनीडोर रक ककीं मत
स् ४,५०,०००/- लसा क्णप ८,००,०००/- ककीं मतीचा माल लाीधतरया लमळ्न आयाने पोलीस
थ्े सन मल
् येिे लप क्र २५५/२०१६ कलम ६५(ई), ८२, ८३ मींब
ु ई दास्बींदी कायदा रस्माणपे गन्
ु ा
दाखल केला आ े सदर गुन््यातील ५ आरोपीींना ल्क करण्यात आली लस्न गुन् ा तपासाार
आ े

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
लांढरलूर (जज.सोसालूर) येथीस श्री ववठ्ठस मांदीर स्थायी
सलमतवरीस सदस्याांच्या ननयक्त्या िरणेबाबत

(४५)

६३६३४ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बबनराव लशांदे (माढा) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील
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(१) रतिणक्षेर पींढरप्र (स्र सोलापर् ) येिील श्री काठ्ठल मींदीर थिायी सलमतीारील सदथयाची
रनयुक्ती रस्लींबबत लसयाचे मा े मे २०१६ मध्ये ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले,

े खरे

आ े काय,

(२) लसयास, सदर रनयक्
ु या लभाााी धोरणपामक रनणपणय घेता येत नसयाने मींठदर

सलमतीया कामकाराार पतरणपाम लाला लसन
् भााकाकाींसा अ करण्यात येणपारी लनेक काकास
कामे खोळीं बलेली आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) लसयास, सदर सलमतीार सदथयाींया रनयुक्या करणपेबाबत सासनाने कोणपती कायणाा ी
केली ाा करण्यात येत आ े ,

(४) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) : (१)
(२) ना ी,

ोय

े खरे आ े

े खरे ना ी,

पींढरपर् मींठदर लगधरनयम १९७३ कलम २१ या पो्कलम (२) लनस
ु ार थिायी थारूपात

सलमती

थिापन

ोईपयांतया

कालााधीसा अ

काभाागाया

ठदनाींक

११.०६.२०१५

रोरीया

लगधस्चनेन्ाये स्र ागधकारी, सोलाप्र याींया लध्यक्षतेखाली स्व्दसदथयीय लथिायी सलमतीची
थिापना करण्यात आली आ े

सदर सलमतीदाारे भााकाकाींसा अ आायक सुकाधा रनमाणणप

करण्यासा अ म ााची कामे करण्यात आली आ े त
(३) सासन थतराार कायणाा ी सुरू आ े
(४) रस्न उद्ाात ना ी

___________
वणी (जज.यवतमाळ) शहरामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अलभयान योजनेअत
ां गणत बाांधण्यात येणा-या
शौचासयाच्या अनदानाचा िेसेया अलहाराबाबत
(४६)

६३९७१ (२३-०८-२०१६).

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिरवार (वणी), श्री.सरे श (राजम
ू ामा) भोळे

(जळगाव शहर), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मरा 
ां ा िळवा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाणपी (स्र यातमाळ) स रातील सासनाया थाछ म ाराषर ललभायान योरनेलींतगणत
बाींधण्यात येणपारी सौचालये न बाींधता सासककय लनद
ु ानाचा लप ार केयाया आरोपाास्न १४
रणपाींकास्ध्द पोलीस
आले आ े ,

ाण्यात गुन् े दाखल करण्यात आयाचे मा े र्न, २०१६ मध्ये रनदसणनास

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, उक्त रस्करणपी चौकसी करण्यात आली आ े काय, चौकसीचे रनषकषण काय
आ े त, यानुसार सींबींधीताकास्ध्द कोणपती कारााई करण्यात आली ाा येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) : (१)

े खरे आ े

(२) सदर रस्करणपी १४ व्यक्तीकास्ध्द पोलीस थ्े सन ाणपी येिे गु र क्र ४९३/१६ कलम ४०६
भाादीं का रस्माणपे गुन् ा दाखल करण्यात आला सदर गुन््याया तपासात लसे आढळ्न आले

कक, थाछ म ाराषर ललभायान लींतगणत ाणपी स रातील १४ व्यक्तीींना नगर पतरषद, ाणपी कड्न
ाीयस्क्तक सौचालक मींर्र कस्न नगर पतरषद, ाणपीया ातीने रस्येकक ६
मींर्र कस्न याींना बॅकेमाफणत लनुदान लदा करण्यात आले

रार स्पये लनुदार

सदर १४ व्यक्तीींनी ठदलेया

मीपरानुसार याींना लनुदान लमळायापास्न ७ ठदासाींचे आत याींनी ाीयस्क्तक सौचालयाचे

बाींधकाम सरू
ु करणपे लपेषितक्षत

ोते

परीं तु ३ मठ न्यापेक्षा राथत कालााधी लो््न ी तसेच

याींना नगरपतरषदे कड्न नो्ीस दे ा्न सुध्दा लनुदान रस्ाप्त लालेया १४ व्यक्तीींनी सौचालयाचे
बाींधकामची सुस्ाात केली ना ी ा सासककय रकमेची लफरातफर केली सदर १४ व्यक्तीींकास्ध्द
पुरााे आढळ्न आयाने याींना ल्के लसााय सुचनापर दे ण्यात आले आ े

आरोपीकास्ध्द

मा न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्याची कायणाा ी करण्यात येत आ े
(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________

लशरलूर (ता.वणी जज.यवतमाळ) येथी लोसीसाांनी आहदसाबादिडे ित्तसीसा अ जाणारी
जनावरे ताब्यात घेऊन सात जणाांना अटि िेयाबाबत

(४७)

६३९८०

(राळे गाव) :
(१) लसरप्र

(२३-०८-२०१६).

श्री.सांजजवरे ड्डी

बोदिरवार

(वणी),

डॉ.अशोि

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(ता ाणपी

स्र यातमाळ)

येिील पोलीसाींनी दोन

ाा नाींत्न

उईिे

आठदलाबादकडे

कतलीसा अ राणपारी ५८ रनाारे ताब्यात घेऊन सात रणपाींना ल्क केयाचे मा े रन
् २०१६
मधे ाा या सम
ु ारास रनदसणनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, राज्यात गो या बींदी कायदा लाग् लसताींना ी आठदलाबादकडे दररोर
कतलीसा अ रनाारे रात लसयाने याबाबत सासनाने कोणपती कारााई केली ाा करण्यात
येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-१०-२०१६) : (१)

ोय,

े खरे आ े

(२) रनााराींया लाीध ाा त्ककस आळा घालण्यासा अ यातमाळ स्र्यात ९ ठ काणपी
नाकाबींदी चेककींग पॉई् लाा्न ाा नाींची तपासणपी कायणाा ी करण्यात येत आ े यातमाळ

स्र्यात लाीध ाा तक
् कसींदभााणत रस्ाणपी सींरक्षणप लगधरनयम ा रस्ाण्याींना सरीं क्षणप लगधरनयम ा
रस्ण्याींना रनदयणतेने ाागकाण्यास रस्रतबींध लगधरनयम लन्ाये सन २०१४ ते ऑगथ्, २०१६
लखेर ूक्णप ८७ गुन् े दाखल करण्यात आले आ ेत
(३) रस्न उद्ाात ना ी

___________

का स २३४ (33)
राज्यातीस होमगाडण लन:नोंदणीच्या आदे शामळे हजारो होमगाडण बेराजगार होणार असयाबाबत
(४८)

६४१३५ (२३-०८-२०१६).

िमारी प्रणणती लशांदे (सोसालूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

ोमगाडण कायणरत लसताींना याींना १२ ाषे कालााधी पणप
ु ण लायाने सेाेतन
् कमी

करणपे ा पुन:नोंदणपीया आदे सामुळे

रारो

ोमगाडण बेरोरगार

उपस्रकाकेचा रस्न रनमाणणप लायाने उपासमारीची ाेळ येणपार आ े ,

ोा्न याींया कु््बबयाींार
े खरे आ े काय,

(२) लसयास, उक्त आदे सातील राचक ल्ी रद्द करण्याबाबत कोणपती कायणाा ी करण्यात
आली ाा येत आ े ,
(३)

नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) : (१)

े खरे ना ी

(२) ा (३) रस्न उद्ाात ना ी
___________
राज्यातीस शासिीय ननवासस्थानाांचा तलसीस लमळणेबाबत
(४९)

६४२६८ (२४-०८-२०१६).

(मांबादे वी) :
(१)

राज्य

प्रा.ववरें द्र जगताल (धामणगाव रे वे), श्री.अलमन लटे स

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :सासनाया

सामान्य

रस्सासन

काभाागामाफणत

सासककय

कमणचा-याींना

सासककय रनाासथिान लमळण्याकरीता ठदनाींक ३० डडसेंबर, २०१४ या सासन रनणपणयान्ाये ऑन
लाईन लरण करणपे बींधनकारक करण्यात आले आ े ,
(२)

लसयास,

सन

२०१५

पास्न

ते

े खरे आ े काय,

लदयापपयांत

सासनाकडे

सासककय

रनाासथिान

लमळण्याकरीता ककती लरण रस्ाप्त लाले आ ेत ा मा े डडसेंबर, २०१४ पुावचे ककती लरण रस्लींबबत
आ े त,
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(३) तसेच ककती लरणदाराींया लराणची छाननी करण्यात आली ा ककती रणपाींना रस्रतक्षा यादीत
समाकाष् करण्यात आले लसन
् सासनाकडे ूक्णप ककती सासककय रनाासथिाने आ े त आणणप
यापीकक दस्
ु थती, तरक्त ा भारलेली रनाासथिाने ककती आ े त,
(४)

तसेच

ूक्णप

सासककय

रनाासथिानात

सेाारनाृ त

लालेया

ककती

कमणचा-याींनी

लदयापपयणत सासककय रनाासथिाने सोडलेली ना ी ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०९-२०१६) : (१) ठदनाींक ३० सप््ें बर, २०१४ या सासन रनणपणयान्ाये
सामान्य

रस्सासन

काभाागाया

लगधपयाखालील

ब ृ न्मुींबईतील

सासककय

रनाासथिान

लमळण्याकतरता ऑनलाईन लरण सादर करण्याबाबत बींधनकारक करण्यात आले आ े ,

े खरे

आ े
(२) रानेाारी, २०१५ ते ३१ ऑगथ्, २०१६ लखेरपयांत १९९४ ऑन लाईन रस्णपालीदाारे लरण
रस्ाप्त लाले आ े त तसेच डडसेंबर, २०१४ पा
् वचे १६६१ लरण रस्लींबबत आ े त

(३) आतापयांत रस्ाप्त लालेया २८५५ लरणदाराींया लराांची छाननी करण्यात आली लस्न
यापीकक ११४८ लरणदाराींना रस्रतक्षा यादीत समाकाष् करण्यात आलेले आ े

ब ृ न्मुींबईत

सासनाकडे ५८६० रनाासथिाने आ े त यापीकक ५७२३ रनाासथिाने भारलेली आ े त तसेच १२०
रनाासथिाने दरू
ु थतीकतरता लसन
् ागण-४ या कमणचाऱ्याींकतरता लसलेया रनाासथिानाींपीकक १७
रनाासथिाने तरक्त आ े त

(४) सेाारनाृ त लालेया ४० लगधकारी / कमणचाऱ्याींनी सासककय रनाासथिाने तरक्त केलेली
ना ीत

___________
बसडाणा येथे वत्तलत्राांना हदया जाणा-या जाहहरातीांच्या धोरणात ससत्रता आणणेबाबत.
(५०)

६४३०० (२३-०८-२०१६).

श्री.राहस बोंद्रे (धचखसी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) बुलडाणपा येिे ाृ तपराींना ठदया राणपा-या राठ रातीींया धोरणपात सुसुरता आणपण्याया
मागणपीसा अ स्र ा परकार सींघास
रोरी रनदसणने करण्यात आली,

साण परकार सींघ्नाया ातीने ठदनाींक २५ ूकरस्ल, २०१६

े खरे आ े काय,

(२) लसयास, सासनाने सदर मागणपीार कोणपती कायणाा ी केली ाा करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, कालींबाची कारणपे काय आ े त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१)

ोय

(२) राठ राती

या

कातरीत करताींना

या

े खरे आ े
ागाणतील ाृ तपराींमध्ये

कराायाया समान

तााारील ाा्पाया धोरणपाचा लालींब करण्यात येतो सासनाया इतर काभाागाकड्न येणपाऱ्या
राठ राती

या

या

काभाागाया

कानींतीनस
ु ार

राज्य

थतराारील

ल

ा

ातणमानपरामधन
् ठदया रातात या क ागाणया ाृ तपरामधन
् दे णपे सक्य ना ी

ब

ागाणतील

का स २३४ (35)
परकाराींार

ोणपाऱ्या

याींना रस्रतबींधक करण्यासा अ कराायाया कायदयाचे रस्ारूप

तयार करण्यात आले लस्न यास मींबरमींडळाची मान्यता घेण्याची कायणाा ी सरू
ु आ े
आ े

परकाराींना रनाृ ती ाेतन दे ण्यासींदभााणतील काकाध पयाणयाींची पडताळणपी करण्याींत येत

(३) रस्न उद्ाात ना ी
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागलूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासककय मध्यातव मुद्रणपालय, नागप्र

