
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईतील आय.आय.टी. मधील जितेश शमाा नावाच्या िेममिल  
इांजिननयरने ववष विवून आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१)  २०४९९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.गणित गायिवाड (िल्याण िूवा), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आय.आय.्ी. मधील जितेश शमाा नावाच्या केममकल इींजिननयरच्या नतसऱ्या 
वर्ाात मशकत असलेल्या ववद्यार्थयाांने नकुतीच ववर् वपवून आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) सदर आत्महत्या प्रकरणी चौकशी चौकशी करण्यात आली आहे, चौकशीत काय ननषपन 
झाले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे, 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येऊन जितेश शमाा या ववद्यार्थयाांच्या आत्महत्याप्रकरणी 
पवई पोलीस ठाणे येथ ेअपमतृ्यु नोंद क्र. ४३/१५ कलम १७४ सी.आर.पी.सी. अन्वये अपमतृ्य ु
नोंद करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हािूर शहरात सीसीटीव् ही िेमरेे बमस वण् याच्या प्र तावास मायतयता ममळण्याबाबत 
  

(२)  २२०४६ (१०-०८-२०१५).   श्री.उल्हास िाटील (मशरोळ), डॉ.स जित ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हािूर उत्तर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल् हापूर शहरात सीसी्ी ही केमेरे बमस वण् यासाठप पाच को्ीचा प्र ताव जिल् हा ननयोिन 
सममतीने महानगरपामलकेच् या मदतीने माहे ्वप्रल, २०१५ मध् ये वा त् या सुमारास तयार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासाठप ननयोिन सममतीने ्क को्ी रुपयाींची तरतूदही केली असून उवाररत 
चार को्ी रुपये महापामलकेमार्ा त खचा होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्र तावास तीन मनहन् यापासून गहृववगागाकनून अदयापही मान् यता नदली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत व या प्र तावास तातनीने मींिूरी देण् याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१६) :(१) व (२) होय. 
     कोल्हापूर महानगरपामलकेकनून नाववण्यपूणा योिनअेींतगात सरे् मस्ी प्रकल्पाच ेननयोिन 
करण्यात आले असनू अींदाि ेरु. ७.५ को्ी खचा अपेक्षित आहे. त्यापैकी सन २०१५-१६ च्या 
अींदािपत्रकामध्ये रु ४ को्ीींची तरतूद करण्यात आली आहे. पनहल्या ्प्पयाचे काम पूणा झाले 
आहे. 
(३) व (४) गहृ ववगागास सदर प्रताव प्राप्त झालेला नाही. तथावप, सदर प्रकल्पाच ेकामकाि 
समथा मसक्युरर्ी मसज्म प्रा.मल. नवी मुींबई या कीं पनीन ेकेले असनू कोल्हापूर शहरातील 
्कूण ६५ नठकाणी १६५ सीसी्ीही केमेऱ्याची उगारणी करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

म ांबई माांट गा येथ ेिारच् या कड िीत ठेवलेली र िम िाळववल्याबाबत 
  

(३)  २२७५७ (१४-१२-८२००).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भािर िाधव (ग हागर), श्री.सत्यिीत िाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा 
िळवा), श्री.स रेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई माीं्ुगा येथे कारच् या कनक् कीत ठेवलेली २७ लाख, ५० हिार रुपयाींची रक् कम 
लाींबववल् याची न्ना नदनाींक १५ ्वप्रल, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा्ुींगा पोलीस  थानकात तक्रार करण् यात आलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद् नुसार 
कनक् कीतून लाींबववलेली रक् कम ह तगत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे, 
     सदर प्रकरणी मा्ुींगा पोलीस ्ेशन येथे गु.र.क्र. १५०/१५ गा.दीं.वव.सीं कलम ३७९, ४२७ 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(३) गुन््याच्या तपासादरम्यान सािीदार तपासण्यात आलेले असून सध्या गुन्हा तपासाधीन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नामशि येथे ििडण्यात आलेल्या ववदेशी मद्याचे खोिे भरलेला रिची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(४)  २८५४५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा मशवािीनगर), श्री.वैभव विचड 
(अिोले) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक शहरातील दारका येथे बर्ा  ममश्रित मासळीने गरलेल्या के्रट्समागे ववदेशी मद्द्याची 
खोके गरलेला वातानुकुलीत ट्रक माहे ऑग् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पकनण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ववदेशी मद्य र्क्त मध्य प्रदेशातच ववक्री करण्यासाठप असताना त ेमहाराषट्रात 
आणणाऱ्या सींबींश्रधताींववरुद्ध चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) नामशक शहर हद्दीत अशा प्रकारची ्कही 
न्ना ननल्याची आढळून आलेले नाही. 
  

___________ 
   

राज्यातील लाचखोर शासिीय अधधिारी व िमाचा-यावर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(५)  ३०९३६ (२१-०१-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (ि यतनर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागान े नदनाींक २० िुल,ै २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास पत्र पाठवून लाच नेतल्याप्रकरणी दोर्ी ठरवून न्यायालयात मशिा ठोठावल्यानींतरही 
अद्याप ३२ सरकारी अश्रधकारी व कमाचारी सेवेत असल्याचे ननषपन्न झाल्याने त्याींच्यावर 
बनतर्ी कारवाई करण्याबाबत शासनाला कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाच नेताना प्रत्यिात अ्क होऊनही १६४ िणाींना अद्यापी ननलींबबत करण्यात 
आले नसून व त्याबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागाने कळवूनही अद्यापी शासनाने याबाबत 
ननणाय न नेण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) तसेच ३५ लाचखोराींच्या मालमत्तेवर िप्ती आणण्याबाबत शासनाने मींिुरी नदली असून 
अद्याप ३२ लाचखोराींची सुमारे २२ को्ीींची मालमत्ता िप्त करण्याबाबत मींिुरी न देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) उपरोक्त प्रकरणी ननणाय नेण्यास ववलींब करीत असलेल्या सींबींधीत अश्रधकाऱ्याींववरूध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) लाचेच्या मागणीबाबत दाखल गुन््याच्या अनुर्ींगाने शासकीय लोकसेवकास सींबींश्रधत 
मशतगींग ववर्यक प्राश्रधकाऱ्याींन े ननलींबबत न करणे याबाबत नदनाींक ३१.०८.२०१६  अखरेरीस 
्कूण १३१ प्रकरण ेप्रलींबबत आहेत. 
(३) लोकसेवकाींची अपसींपदा गोठववण्यात लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागास प्राश्रधकारपत्र 
देण्याबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागने शासनास सादर केलेल्या ८ प्रकरणी कायावाही सुरु 
आहे. 
(४) व (५) लोकसेवकास ननलींबबत करणे तसेच दोर्मसध्दी नींतर बनतर्ा  करणे याबाबतच्या 
प्रलींबबत प्रकरणावर प्राथम्याने कारवाई करण्याबाबत मुख्य सश्रचव याींचे अध्यितेखाली नदनाींक 
२०.०७.२०१६ रोिी झालेल्या बैठकीस सवा प्रशासकीय ववगागाींना सचूना देण्यात आले आहेत 
  

___________ 
 

राष्ट्रीय महामागा क्र.६ या मागाच ेचोिदरीिरणाचे उतारावरील नावाची फेरफार िरुन अयतय 
मागााने िममनीच्या किां मती वाढवनू फार मोठया प्रमाणावर भ्रष्ट्टाचार िेल्याबाबत 

  

(६)  ३३५७४ (२३-१२-२०१५).   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (ध ळे शहर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय महामागा क्र.६ या मागाचे चोपदरीकरणाच ेकाम केवळ महसूल अश्रधकाऱ्याच्या भ्रष् 
प्रवतृ्तीमुळे व ७/१२ च्या उतारावरील नावाची रे्रर्ार करुन अन्य मागाान ेिममनीच्या ककीं मती 
वाढवून र्ार मोठया प्रमाणावर गैरयवहार केला आहे काय, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणात गैरयवहारात सहगाग असलेल्या िीमती हेमाींगी गामरे, 
उपजिल्हाश्रधकारी, गूसींपादन तत्कामलन तहमसलदार, िी.आवळकीं ठे, िी.बधान केदारनाथ गींगाधर 
सींबींधीत तलाठप व मींनळ अश्रधकारी िी.चींद्रकाींत मसन्हा राषट्रीय महामागा अश्रधकारी तसचे 
लागाथी याींचेववरुध्द ननलींबनाची कारवाई करण्यासींबींधी मा.मुख्यमींत्री याींना नदनाींक ०३ रे्ब्रुवारी, 
२०१५ रोिी याींना ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेचौकशी केली आहे काय 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार सींबींश्रधत दोर्ी असण्याऱ्या 
अश्रधकाऱ्यानवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) होय, याप्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना नदलेल्या नदनाींक 
०५/०२/२०१५ च्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने पोमलस उप अश्रधिक, अ्ी करप्शन ब्युरो, धुळे याींचे 
मार्ा त चौकशी करण्यात आली. चौकशीमध्ये िीमती हेमाींगी गामरे व इतर याींचेववरुध्द 
केलेल्या तक्रार अिाातील गसूींपादनाची प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. तक्रार अिाातील 
आिेपमध्ये तर्थय नसल्याचे ननषपन्न झाले असून प्रकरण बींद करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभा मसांचन वविास महामांडळात िरोडो रुियाांचा झालेला गैरव्यवहार 
  

(७)  ३५८९१ (२१-०१-२०१६).   डॉ.सांिय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदगा मसींचन ववकास महामींनळात झालेल्या करोनो रुपयाींचा गैरयवहार झाला असल्यान े
याबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक पथकामार्ा त सुरु असलेला तपास पणूा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तपासाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, असल्यास, सदर 
अहवालातील ननषकर्ा काय आहेत व यावर शासनान ेकोणता ननणाय नेतला आहे, 
(३) सदर तपासाचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झाला नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत व ककती कालावधीत अहवाल प्राप्त होण्याची अपेिा आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०९-२०१६) :(१) यासींदगाात गोसीखूदा प्रकल्पातील नोनाझरी शाखा 
कालवा बाींधकामाच्या ननवनदा प्रकक्रयेत झालेल्या गैरयवहाराबाबत सदर पोलीस ठाणे नागपूर 
येथे गु.र.क्र. ३१७६/२०१६ तसचे गोसीखुदा प्रकल्पातील मोखाबनी उपासा मसींचन योिनेच्या उच्च 
कालयाच्या ननववदा प्रकक्रयेत झालेल्या गैरयवहाराबाबत सदर पोलीस ठाणे नागपूर येथे 
गु.र.क्र३००९/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे. सदर दोन्ही गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(२) या यनतररक्त ववदगा पा्बींधारे ववकास महामींनळाच्या अखत्याररतील ्कूण ४० प्रकरणात 
लाचलूचपत प्रनतबींधक ववगागामार्ा त चौकशी सुरु असून अद्याप शासनास अहवाल प्राप्त 
झालेला नाही. 
(३) या सींदगाात दाखल गुन््याची व चौकशाची याप्ती मोठप असनू त्या ताींबत्रक व प्रशासकीय 
बाबीींची अचकू मानहती नेवनू तपास करण्यात येत असल्यान े चौकशी पूणा होण्यास अश्रधक 
कालावधी लागत आहे. 

___________ 
  

म ांबई येथील गेटवे ऑफ इांकडया िवळील सम द्र किनाऱ्यावर हिार  
रुिायाांचा नोटा तरांगत असल्याच ेआढळल्याबाबत 

(८)  ३६१९६ (२१-०१-२०१६).   डॉ.मममलांद मान े (नागिूर उत्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई येथील गे्वे ऑर् इींकनया िवळील समुद्र ककनाऱ्यावर नदनाींक ११ ऑग्, २०१५ 
रोिी हिार रुपयाींच्या नो्ा तरींगत असल्याचे आढळले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हिार रुपयाींच्या नो्ाींच्या मोहापायी अनके नागरीकाींनी िीव धोक्यात 
नालुन नो्ा सींकलीत करणेकररता गेले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदरहू प्रकरणी कुलाबा येथील गे्व े ऑर् इींकनया यानठकाणी काहीवेळा नागरीक 
अींत्यववधीच्या अ थी ववसिानासाठप येत असतात. त्यावेळी त े अथीसोबत पैस े वा तत्सम 
मौल्यवान वतू ववसिान करतात. परींतु, अशाप्रकारे हिार रुपयाींच्या नो्ा तरींगत असल्याची 
कोणतीही न्ना कुलाबा पोलीस ठाणेस नोंद नाही, सबब अहवाल ननरींक आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

चाांदोली (ता.मशराळा, जि.साांगली) येथील साांगली, िोिरुड व शाहूवाडी  
िोलीस थानिाांच्या चौयाची झालेली द रवथा 

  

(९)  ३६९२० (२१-०१-२०१६).   श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदोली (ता.मशराळा, जि.साींगली) येथे असलेल्या ३४.४० ्ी्मसी िमतेच्या राज्यातील 
सवाात मोठ्या मातीच्या धरणाच्या सुरिेकरीता साींगली, कोकरुन व शाहूवानी पोलीस 
थानकाच्या तीन चौक्या अजतत्वात असून तेथ े २४ तास पोलीस कमाचारी वातयास 
असूनही सद्य:जथतीत सदरहू चौक्या असुरक्षित असून सोईसवुवधाींचा अगाव असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त चौक्यामध्ये आपतकालात िनरे्रची सोय नसून नहींत्र प्राण्याींचा वावर 
असून सदर नठकाणी मधनू-मधून ववि ही िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नठकाणी पोलीस कमाचाऱ्याींना वपण्याच ेपाणी, वीि, पींखे इत्यादी सुववधा 
उपलब्ध करण्याच दृष्ीन ेशासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) सदर धरणाच्या पररसरात ्कुण चार 
पोलीस चौक्याींची उगारणी िलसींपदा ववगागाकनून करण्यात आली असून, पत्रयाींच्या 
चौक्यामध्ये तात्पुरत्या सोयीसुववधसेह चौकया कायारत आहेत. 
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     चाींदोली धरणाचा गाग अनतशय दगुाम असल्याने वाींरवार वीि पुरवठा खींनीत होत 
असतो. सदर नठकाणी िनरे्रची सोय नसल्यान ेिनरे्र व इतर सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत 
तसेच पोलीस चौकीची दरुुती करण्यासाठप व त्यामध्ये इतर सोयी-सुववधा पुरववण्यासाठप 
प्रताव तयार करण्याची कायावाही िेबत्रय तरावर प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
चारिोि (म ांबई) येथील िोमलसाांनी बनावट आधारिाडा बनववणा-या टोळीला अटि िेल्याबाबत 

  

(१०)  ३७८०१ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगािूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चारकोप, काींनदवली (मुींबई) येथील पोमलसाींनी कोणत्याही कागदपत्राींचा पुरायाचा आधार न 
नेता केवळ पैस ेनेऊन, आधार काना बनववण्या-या ्ोळीला नदनाींक १८ ऑग्, २०१५ रोिीच्या 
सुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पोमलसाींनी अश्रधक चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरणी सींबींश्रधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्या येत आहे, 
तसेच बनाव् आधारकानााला पायबींद नालण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) चारकोप पोलीस ठाण,े मुींबई हद्दीत बनाव् आधारकाना बनववणाऱ्या ्ोळीस अ्क केल्या 
प्रकरणी नदनाींक १६ ऑग्, २०१५ रोिी गा.दीं.वव.स. कलम ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४२०, ३४ 
प्रमाणे गु.र.क्र.२९१/२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अ्क आरोपी याींच्या 
ववरुध्द पुरेसा पुरावा उपलब्ध झाल्यावरुन मा.न्यायालय, बोरीवली, मुींबई येथे सी.सी. क्र. ९४/ 
पीनब्ल्यु/१६ अन्वये दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले असून सदरचा गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलािूर येथ ेअिांगाांिडून लाच घेताना महात्मा फ ले अिांग ववत्त वविास महामांडळाच्या वस ली 
अधधिाऱ्याांस लाचल चित प्रनतबांधि ववभागाच्या िथिान ेििडल्याबाबत 

  

(११)  ३९८११ (२४-०५-२०१६).   श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा 
िळवा), श्री.स रेश लाड (ििात) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सोलापूर जिल्हयात किा मींिरुीची र्ाईल पुढे पाठववण्यासाठप अपींगाींकनून १५०० रुपयाींची 
लाच नेताना महात्मा रु्ले अपींग ववत्त ववकास महामींनळाच्या वसलुी अश्रधकाऱ्याींस लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववगागाच्या पथकान ेनदनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिीच्या सुमारास पकनले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) तक्रारदार िी.शींकर चींद्रकाींत कळके, याींच े ककराणा दकुान सरु करण्यासठप 
िी.अमगर्ेक अशोक खाींनकेर, वसुली अश्रधकारी जिल्हा यवथापक कायाालय, सोलापूर याींनी रु. 
२,०००/- इतकी लाचेची मागणी करुन खािगी इसम िी.लक्ष्मण नागाप्पा कोळी याींच्यामार्ा त 
रु.१,५००/- इतकी लाचेची रक्कम वीकारताींना नदनाींक ११.०१.२०१६ रोिी पकनण्यात आले 
आहे. 
    यासींदगाात त्याींचेववरुध्द पोलीस ्ेशन ठाणे, सोलापूर शहर येथ े गु.र.क्र.२६/१६, 
लाचलुचपत प्रनतबींधक अश्रधननयम, १९८८ च े कलम ७, १२, १३(१) (न) सह १३(२) अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नदनाींक ११.०१.२०१६ रोिी अ्क केली असून 
सद्यजथतीत मा.न्यायालयान े त्याींची िामीनावर मकु्तता केली आहे, सदर गुन््याचा तपास 
सुरु आहे. 

___________ 
 

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) ताल यातील ३२ गावाांमधील िोलीस  
िाटलाांची िदे ररत असल्याबाबत 

  

(१२)  ४०५२८ (२५-०५-२०१६).   श्री.राह ल िगताि (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ३२ गावाींमधील पोलीस पा्लाींची पदे गत 
वर्ाापासून ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कायदा व सुयवथा राखण्यासाठप पोलीस पा्ील हा न्क महत्वाचा 
असल्यान ेसदर पदे त्वरीत गरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीस पा्ील पदाकरीता बबींदनुामावली अद्ययावत करण्याच ेकाम सुरु आहे. बबींदनुामावली 
अद्ययावत झाल्यानींतर पोलीस पा्ीलाींची ररक्त पदे गरण्यात येणार आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर तसेच नांदरूबार शहरातील गोवांशाची हत्या रोखण्याबाबत 
  

(१३)  ४०५६२ (२०-०५-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.भरतशेठ गोगावले 
(महाड), डॉ.सांिय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) नींदरूबार शहर पोमलसाींनी नदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ रोिी रात्री दोन नराींमधनू १,५०० 
ककलो बैलाच ेमाींस आणण कापलेल्या बैलाींच ेअवशेर् िप्त करण्याची कारवाई केली, हे खरे आहे 
का, 
(२) तसेच अहमदनगर मधून मुींबईमध्ये गोमासाची तकरी करणाऱ्या ्ोळीला ववक्रोळी 
पोमलसाींनी ऑग् २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान अ्क केली आहे, हे नह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नठकाणाींची गोवींशाची तकरी, गोवींशची हत्या करणे, गोवींशाच े माींस 
ववक्रीचा उद्योग करणे याींववरोधात सतत तक्रारी करूनही गोवींश हत्या बींदी सींदगाातील 
कायद्यानुसार कारवाई होत नसनू तक्रारी करणा-या गोरिक आणण सींबींश्रधत सींन्नाींनाच 
पोलीसाींच्या छळाला सामोरे िावे लागत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, गोवींश हत्या प्रनतबींधक कायद्यात अश्रधकृत गोरिकाींना त्रास होऊ नये 
याकररता ओळखपत्र ेदेऊन त्याींना पोलीसममत्र सींकल्पनेप्रमाणे साहाय्यासाठप नेण ेआणण त्याींच्या 
तक्रारीवरून पोलीसाींना शोध नेण्यास बींधन नालण्यात येणार आहे का, 
(५) असल्यास, या सींदगाात दोर्ीींवर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) गोवींश हत्या होऊ नये याकरीता शहरात पेट्रोमलींग व र्ीक्स पॉई् लावून बींदोबत 
करण्यात येतो. 
(५) १. पोलीस ्ेशन ववक्रोळी येथे गु.र.क्र. २४३/१५ कलम ४२९, ३४ गादींवव. सह मुींबई 
महानगरपामलका कायदा कल ४१२ महाराषट्र पुशसींवधान कायदा १९९५ कलम ५, ५(अ), ५(ब), 
५(क), ९(अ), ९(ब), ११ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
     २. नींदरूबार शहर पो.्े. वगा ५ गु.र.क्र.६५/२०१५ गो.ह.सु.का. महा.प्रा.सींरिण (स.ु) 
अश्रधननयम १९९५ कलम ५, ५(क), ९, ९(अ), तसेच वगा ६ गु.र.नीं. ६६/२०१५ गो.ह.सु.का. 
महा.प्रा.सींरिण (स)ु अश्रधननयम १९९५ कलम ५, ५(क), ९, ९(अ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
      ३. अहमदनगर जिल््यात गोवींशाची कत्तल करणे, गोमास वाहतकू करणे इ. 
कारणासाठप नदनाींक ०१.०१.२०१६ ते ३१.०५.२०१६ या कालावधीत २९ केसेस करण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िल्याण (जि.ठाणे) येथील घरफोडीबाबत 
  

(१४)  ४१२३७ (२०-०५-२०१६).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील पत्रीपूल पररसरातील सवोदयनगर सोसाय्ीमध्ये तसचे राधे 
कृषण पाका  सोसाय्ी, िीमलींग रोन येथील प्रत्येकी तीन नरे र्ोनण्यात आल्याची तक्रार नदनाींक 
०६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास कल्याण बािारपेठ पोमलस थानकात करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पोमलसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१६) :(१) हाये, हे खरे आहे. 
(२) कल्याण येथील पत्रीपलू पररसरातील सवोदय सागर सोसाय्ीतील तीन नराींमध्ये प्रवशे 
करून झालेल्या चोरीप्रकरणी बािारपेठ पोलीस ्ेशन येथे गु.र. क्र. ७/२०१६ गा.द.वव.कलम 
४५७, ३८०, ४५८, ४५९, ३४ प्रमाण ेवाढीव कलम ३९५, ३९७ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. 
     याबाबत चार आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सदरहू प्रकरण न्याप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ि णे शहरात आणण विांिरी-धचांचवडमध्ये वाहत िीच ेननयोिन िरण्यासाठी  
हदल्लीमध्ये यशवी झालेला समववषमचा प्रयोग राबववण्याबाबत 

  

(१५)  ४२२६१ (०४-०३-२०१४).   श्री.सांग्राम थोिटे (भोर), श्री.ियि मार गोरे (माण), श्री.अममन 
िटेल (म ांबादेवी), श्री.ि णाल िाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.अलम शखे (मालाड िजश्चम), श्रीमती 
ननमाला गाववत (इगतिूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर आणण वपींपरी-श्रचींचवनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंनी होत असतानाही 
शहरातील वाहनाींचा सरासरी तासी वेग प्रनत तास २३ कक.मी असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ 
दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, येथील वाहतुकीचे ननयोिन करण्यासाठप नदल्लीमध्ये यशवी झालेला 
समववर्मचा प्रयोग येथे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) पुणे शहरामध् ये मोनोरेल, मेट्रोरेल सारख्या सावािननक वाहतूक यवथा कायारत 
नाही. तसचे, सम. ववर्म वाहनाींचा ननयम राबववल्यास लोकाींचा दोन-दोन वाहन ेनेण्याकन ेकल 
वाढेल व शहरामधील वाहनाींची सींख्या वाढून वाहतूकीची समया अश्रधक गींगीर होऊ शकत.े 
त्यामुळे पुणे व वपींपरी-श्रचींचवनी शरामध्ये सम-ववर्म प्रयोग राबववण्याची आवश्यकता नाही. 

___________ 
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िामशममरा (ता.भायांदर, जि.ठाणे) येथील सषृ्ट्टी िॉम्िलेस 
तसेच िररसरात चोऱ्याांच ेप्रमाण वाढल्याबाबत 

  

(१६)  ४३००१ (२४-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.अलम शेख (मालाड िजश्चम), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काशीममरा (ता.गायींदर, जि.ठाणे) येथील सषृ्ी कॉम्पलेक्स तसेच पररसरात मोठ्या 
प्रमाणात चोऱ्याींचे प्रमाण वाढले असुन नरे र्ोनुन चोऱ्या केल्या िात असल्याच ेमाहे िानेवारी, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींश्रधत पोलीस थानकात तक्रार दाखल करण्यात आल्या 
असुनही याबाबत अद्यापही कारवाई करण्यात आली नसल्याने नागररकाींमध्ये मगतीच े
वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१६) :(१) ठाणे ग्रममण जिल््यातील कमशमीरा पोलीस ्ेशन 
हद्दतील सषृ्ी कॉम्पलेक्स तसचे त्याींच्या आसपासच्या पररसरात नरर्ोनी व चोरी या 
सदराखाली सन २०१४ मध्ये अनकु्रमे ०२ व ११ तसेच सन २०१५ मध्ये अनुक्रमे ०२ व ३० 
आणण रे्ब्र,ु २०१६ अखेर चोरी या सदराखाली १० गुन्हे दाखल आहे. 
(२) ठाणे ग्राममण जिल््यातील कमशमीरा पोलीस ्ेशन हद्दतील सषृ्ी कॉम्पलेक्स तसेच 
त्याींच्या आपासच्य पररसरात नरर्ोनी व चोरी याबाबत दाखल गुन््याींच्या तपास सुरू आहे. 
त्यामुळे नागररकाींमध्ये कोणत्याही प्रकारच ेमगतीच ेवातावरण नाही. 
(३) सदर प्रकरणी गुन्ह ननू नये या गुन्हे ननू नये या करीता खालील प्रमाणे उपाय योिना 
करण्यात आल्या आहेत. 
    १. कायािेत्रामध्ये नदवसा व रात्री बी् माशाल नेमले िातात, त्याींच् या करवी सक्त 
पेट्रोलीींग करण्यात येते. 
    २. सदर पररसरात तसेच पोलीस ठाण े कायािेत्रात नठकनठकाणी अचानकपण े नाकाबींदी 
करून यक्ती/वाहन ेचके करण्यात येतात. 
    ३. पररसरामध्ये नरुोनया-चोऱ्या होऊ नयेत याकरीता वतृ्तपत्र तसेच उपलब्ध कनिी्ल 
माध्यमाींद्वारे सचुना देवून िनिागतृी करण्यात येत े
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागिूर येथील िोलीस उिननररक्षिाने वत:वर गोळी झाडून आत्महत्येचा प्रयत् न िेल्याबाबत 
 

(१७)  ४३०११ (२४-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामिूर), श्री.अममन िटेल (म ांबादेवी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अलम शखे (मालाड िजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येथ ेअवैध दारुववक्री करणाऱ्याकन ेपोलीस उपननररिकाने दोन हिार रुपयाींची लाच 
माश्रगतली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर दोन हिार रुपयाींची लाच वीकारताना ्सीबीचे पथक पाचपावली येथील 
पोलीस वसाहतीत पोहचल्यावर पोलीस उपननररिकाने वत:वर गोळी झानून आत्महत्येचा 
प्रयत् न केला असल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर लाचखोरी प्रकरणी सींबींश्रधत अश्रधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१६) :(१) होय 
(२) होय 
(३) व (४) लाचेची रक्कम वीकारल्यासींदगाात ३ आरोपीवररुध्द पाचपावली पोलीस ्ेशन येथ े
लाचलुचपत प्रनतबींधक अश्रधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२ तसेच गा.द.वव. कलम ३०९ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा तास सुरू आहे. 

___________ 
 

अहमदनगर जिल््यात लाचखोरीच्या प्रिरणाांमध्ये िोलीस  
इतर ववभागाच्या त लनेत िात असल्याबाबत 

  

(१८)  ४३८०० (२४-०५-२०१६).   श्री.वैभव विचड (अिोले), श्री.िाांड रांग बरोरा (शहािूर), श्री.स रेश 
लाड (ििात), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा िळवा), श्री.राह ल 
िगताि (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यात लाचखोरीच्या प्रकरणाींमध्ये पोलीस इतर ववगागाच्या तुलनेत िात 
असून गत वर्ाात २३ लाचखोर आढळून आले असून १५ पोमलसाींवर कारवाई करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लाचखोरीच्या न्ना ननू नयेत म्हणून शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) :(१) होय. सन २०१५ मध्ये अहमदनगर जिल््यात ्कूण 
३८ सापळा प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी पोलीस ववगागातील १५ प्रकरणामध्ये १६ 
पोलीस कमाचारी व १ खािगी यक्ती याींचेववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोत्र पत्र दाखल करण्यात 
आले आहे. 
(२) व (३) भ्रष्ाचाराववरुध्द िनिागतृी मोनहम राबववण्यात येते. तसेच प्राप्त तक्रारीबात 
लाचलुचतप प्रनतबींधक ववगागाद्वारे प्राथम्याने कारवाई करण्यात येते. 

___________ 
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येवला (जि.नामशि) येथील िाशीिािडी समािाच्या महहलेला  
िात िांचायतीने बहहष्ट्िृत िेल्याबाबत 

  

(१९)  ४३९५६ (१७-०५-२०१६).   श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.राह ल िगताि (श्रीगोंदा), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा िळवा), श्री.सांिय िोतनीस (िमलना), श्री.स ननल मशांदे (वरळी), 
श्रीमती हदवििा चव्हाण (बागलाण), श्री.िाांड रांग बरोरा (शहािूर), श्री.हसन म श्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नामशक) येथील काशीकापनी समािाच्या मनहलेला िातपींचायतीने माहे िानेवारी 
२०१५ च्या पनहल्या सप्ताहात वा त्यासुमारास बनहषकृत केल्याची न्ना ननली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मनहलेला पतीच्या प्रतेासमोरच सवाासमि तूप लावून आींनोळ नालणे 
तसेच नतला रात्रगर अींधार खोलीत नाींबून ठेवण्याची िाचक व अननष् प्रथा काशीकपानी 
समािामार्ा त होत असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींश्रधत ववधवा मनहलेने सावािननक न्याय मींत्रयासह सींबींश्रधत ववगागाला 
ननवदेन नदल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार अननष् प्रथेद्वारे मनहलेला बनहषकृत करणाऱ्या िात पींचायतीच्या सदयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०८-२०१६) :(१) होय, सदर न्ना कर्याादी मनहलेचे माहेर शकु्रवार पेठ, 
पुणे येथे नदनाींक २४ कनसेंबर, २०१५ ते नदनाींक २९ कनसेंबर, २०१५ दरम्यान ननली आहे. 
(२) होय, 
(३) नाही. 
(४) सदर न्ना शुक्रवार पेठ, पुणे येथ ेननली आहे माहे नदनाींक २४ कनसेंबर, २०१५ रोिी त े
नदनाींक २९ कनसेंबर, २०१५ पयांत आरोपी क्र. १ त े९ याींनी कर्याादीची आई व सावत्र आई याींना 
काशी कापनी समािामधील सती अींधिध्देच्या प्रथेप्रमाणे पतीच्या मतृ्युपश्च्यात तुप लावून 
प्रेतासोबत अींनोळ नालून अींधर खोलीस ्क्ीला रात्रगर नाींबून ठेवले. सदर प्रथसे कर्याादीन े
ववरोध दशाववल्याने आरोपी क्र. १ ते ९ याींनी कर्याादीला समािातनू बनहषकृत केले अहे. 
     सदर न्नेच्या अनुर्ींगाने कर्याादी मनहलेने नदलेल्या कर्याादीनुसार येवला शहर पोलीस 
ठाणे येथे गु.र.क्र. ०१/२०१६ प्रमाणे माहे नदनाींक ०२ िानेवारी, २०१६ रोिी २१.४५ वा गा.द.वव. 
कलम ३४२,३४ व अींधिध्दा ननमुालन कायदा कलम ३(२) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. सदर गुन्हा पुणे शहरात ननला असल्याने सदर गुन्हा खनक पोलीस ठाणे, पुणे 
येथे वगा करण्यात आलेला आहे, 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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वसांतनगर (जि.लातूर) येथे ववद्याथीनीन ेछेडछाडीला िां टाळून िेलेली आत्महत्या 
  

(२०)  ४५४१८ (१७-०५-२०१६).   श्री.ियांत िाटील (इलामिूर), श्रीमती हदवििा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा िळवा), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), श्री.स रेश लाड 
(ििात), श्री.अजित िवार (बारामती), श्री.िाांड रांग बरोरा (शहािूर), श्री.मिरांद िाधव-िाटील 
(वाई), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब िाटील (िराड उत्तर), श्री.नरहरी 
णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.भािर िाधव (ग हागर), 
श्री.राणािगिीतमसांह िाटील (उमानाबाद), श्री.राह ल िगताि (श्रीगोंदा), श्री.हदलीि वळस-े
िाटील (आांबेगाव), श्री.बसवराि िाटील (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेिाटील (मशडी), 
अेड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), 
श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हदिि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुरुन (ता.जि.लातूर) येथील का्गाव-वसींतनगर ताींना येथील अवघ् या तेरा वर्ााच् या इयत् ता 
सातवीच् या वगाात मशकणा-या मलुीची शाळेत िाता-येता छेन काढणा-या गावातील ्वाळखोर 
वैिनाथ च हाण याींची तक्रार त्याींच्या आई वनील व गावाकन े केली असता त्याींनी मुलीच् या 
नातेवाईकाींना केलेल्या मारहाणीमळेु अ व थ झालेल्या मुलीन ेनदनाींक १ िानेवारी, २०१६ रोिी 
अींगावर रॉकेल ओतनू वत:ला िाळून नेतल्यामुळे नतचा नदनाींक २ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्या दरम्यान मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे तसचे शाळेतील मुलीच्या छेनछानीचे वाढत ेप्रमाण, त्याच ेहोणारे अपहरण व होणाऱ् या 
अत्याचाराच्या सींदगाात शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कर्याादीची मयत मुलगी समता ववद्यालय कासारिवळा येथे ७ वी वगाात मशकत होती. 
मयत मुलगी माहे नदनाींक १ िोनवारी, २०१६ रोिी शाळेत िाताना ताींनयावरील आरोपीन े
ग्री्ीींग काना व चैन िबरदतीन ेतीला नदली. आरोपीच्या नरी िाऊन ववचारणा केली असता 
गाींनण-तक्रार केली. मयत मुलीने आरोपी छेनछान करतो अस े साींश्रगतले होते. नदनाींक २ 
िानेवारी, २०१६ रोिी मयत मलुगी सींनासला िाण्याचा बहाींणा करून नरािवळील शतेात 
िाऊन अींगावर रॉकेल ओतून नेऊन पे्वून नेतले. मयत मुलीस सरकारी दवाखाना, लातूर येथ े
दाखल केले. नतचेवर उपचार सुरू असताना माहे नदनाींक २ िानेवारी, २०१६ रोिी मरण पावली 
तीच्या मरण्यास अरोपी कारणीगतू आहे असे मयत मुलीचे वनीलाींनी नदलेल्या िबाबवरून त े
नी.्म.ओ., सरकारी दवाखाना, लातूर याींना मुलगी ९० ्क्के गािल्याने उपचार सुरू असताना 
ती मरण पावली असे पोलीस ्ेशन गातेगाव येथे गु.र.न ु २/१६ कलम ३०६, ३५४ गादवव 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हयातील आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
गुन््याचा तपास सुरू आहे. 
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     शाळेतील तसचे महाववद्यालयातील मुलीींची छेन काढणाऱ्या रोन-रोमीओ, कॉलेिमधील 
ववद्याथी व इतर लोकाींववरुध्द कायावाही करण्यासाठप जिल्हातरावर दाममनी पथक तसेच 
मनहला कर्रते गत पथक कायारत करण्यात आले आहे. शहरातील व पोलीस ्ेशन हद्दीत 
शाळा, महाववद्यालये, आिम शाळेस गे्ी देऊन मुलीींच्या व मनहलाींच्या अनचणीची दखल 
नेऊन कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बेलािूर (जि.ठाणे) येथील किल्ल्याच्या द रुतीबाबत 
  

(२१)  ४५५२५ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलािूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बेलापूर (जि.ठाणे) येथील ऐनतहामसक वारसा असलेला ककल् ला श्रचमािी आप् पािी याींनी 
बाींधल् याच ेपुरावे आढळतात व सदर ककल् ला मोनकळीस आलेला असून तो सध् या अत् यींत िीणा 
अव थेत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ककल् याच् या जिणोध्दारासाठप मसनकोकन ेअनेकदा मागणी करण् यात आलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज् याच् या पुरातत् व खात् यान े ककल्ल्याच्या जिणोध्दारासाठप कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) बेलापूर ककल्ला हा नवी मुींबईचा ्कमेव ऐनतहामसक वारसा असून मसनकोन ेया ककल्लाच्या 
सींवाधनासाठप व पया् न थळ म्हणून ववकास करण्यासाठप पूवीपासूनच प्रयत्न केले आहेत. 
शासनाने बेलापूर ककल्ल्याचे ितन व सींवधान करण्यासाठप तसेच पया् न थळ म्हणून 
मान्यता ममळण्याबाबत अींदाि सममतीची थापना केली.  अींदाि सममतीच्या मशर्ारशीनुसार 
मसनकोने म.े ककमया. पुणे या सींमत्रींकाची नमेणूक केली आहे. 
(३) पुरातत्व ववगागामार्ा त राज्य सींरक्षित मारक म्हणून नोवर्त करण्यात आलेल्या 
ककल्ल्याच्या वा मारकाच्या ितन व दरुुतीची कायावाही केली िात.े सदर ककल्ला राज्य 
सुरक्षित मारक नाही. सबब पुरातत्व ववगागामार्ा त ितन व दरुुती करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (िजश्चम) िोमशबाग येथील िोलीस वसाहती धोिादायि झाल्याबाबत 
  

(२२)  ४५६३७ (२०-०५-२०१६).   श्री.नरेंद्र िवार (िल्याण िजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण (पजश्चम) येथील पोणणामा मसनेमािवळ िोमशबाग येथे सन १९३३ मध्ये 
उगारलेल्या चाळी व सन १९६९ मध्ये ्क इमारत पोलीस वसाहतीसाठप बाींधली असून सदर 
इमारत व चाळी धोकादायक झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस वसाहतीतील पोमलसाींचे कु्ुींब िीव मुठपत धरून वातय करत असून 
वसाहतीींचा पुनववाकास न केल्यास यानठकाणी मोठप दनुा् ना होऊ शकते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीणा असलेल्या वसाहतीींचा पुनववाकास करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) िोमशबाग, कल्याण (पजश्चम) येथील पोलीस वसाहतीमधील इमारत क्र. ५४ मधील 
५४ ननवासथान े अशी ्कूण १०५ ननवासथान े धोकादायक असल्याच े सावािननक बाींधकाम 
ववगागाने नोवर्त केल्यानींतर ननवासथाने ररक्त करण्याकरीता पोलीस ववगागामार्ा त नो्ीस 
बिावण्यात आल्या आहेत. त्या अनुर्ींगाने ७८ ननवासथान े ररक्त करण्यात आली असून, 
उवाररत २७ ननवासथाने ररक्त करुन नेण्यासाठप पाठपुरावा करण्यात येत आहे, सदर 
ननवासथाने पुणापणे ररक्त झाल्यानींतर पुनाववकासाबाबत ननणाय नेण्याची कायावाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मशरोळ (जि.िोल्हािूर) ताल यात अनेि अवैध धांदे होत असल्याबाबत 
  

(२३)  ४६०८३ (२०-०५-२०१६).   श्री.उल्हास िाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशरोळ (जि.कोल्हापूर) तालुक्यात अनेक अवैध धींदे होत असून कनाा्क सीमा गागातनू 
अनेक गावात ववशेर्ता हॉ्ेल, धाबे यासह काही अश्रधकृत हॉ्ेलमध्येही दारु पोहचत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दारु तकरी करणारी ्ोळी /रेके् मोठया प्रमाणात कायारत असून त्यावर 
ननयींत्रण ठेवणे थाननक पोमलसाींसमोर आहान ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््यामधील मशरोळ 
तालुक्यात कनाा्क सीमा गागातनू अवैधररत्या मदीरा/दारु वाहतकु ककीं वा ववक्री बाबत गुन्हे 
अगर तक्रार दाखल नाही. परींत ु मशरोळ तालकु्याच्या कायािेत्रामधील मशरोळ ियमसींगपूर व 
कुरुीं दवानी पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये थाननक लोकाींनी अवैध मदीरा/दारुची ववक्री केल्याबाबत सन 
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२०१५ मध्ये ्कबत्रत ७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असनू ७५ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली तसेच सन २०१६ मध्ये रे्ब्रुवारी अखेर या नतन्ही पोलीस ठाण्यात ्कबत्रत २७  गुन्हे 
दाखल करण्यात आले असून २९ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सन २०१५ मध्ये 
्कबत्रत रु.१,३९,३४५/- व सन २०१६ रे्ब्रुवारी अखेरपयांत रु. ४,४१,५७५/- मुदे्दमाल िप्त 
करण्यात आलेला आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

वधाा शहरातील हमदािूर येथील एिा द िानात गावठी बॉम्बचा फोट झाल्याबाबत 
  

(२४)  ४६१५३ (२४-०५-२०१६).   श्री.वविास ि ां भारे (नागिूर मध्य) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा शहरातील हमदापूर येथील बबिवार कॉम् प् लेक् समधील ्का दकुानात गावठप बॉम्बचा 
र्ो् होवून ्क युवक िखमी झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ च्या चौर्थया आठवनयात 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१६) :(१) व (२) वधाा जिल््याींत मौिे हमदापूर येथे माहे 
नदनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी िी.सींिय देशमुख याींचे दकुानासमोरील साींनपाण्याचे नालीत 
श्रचकूच्या आकराचे सुतळीने नट्ट बाींधलेले र्ो्क ४ नग ममळून आले. त्यातील ्क र्ो्क 
मोरेश्वर बबनकर याींनी मसमें् रोनवर आप्ल्यान े त्याचा र्ो् होऊन त ेिखमी झाले. या 
न्नेची मानहती िी. सींिय देशमुख याींनी पोलीसाींना नदली व त्यानुसार न्नेच्या गुन््याींची 
नोंद पो.्े. दहेगाव येथे अप.क्र १२/१६ कलम ५, ६ गारतीय र्ो्क कायदा अींतगात 
करण्यात आली आहे. न्नेची मानहती ममळताच पोलीस न्ना थळी दाखल झाले. पोलीस 
बॉम्ब शोधक पथकाने र्ो्के उचलून गावाबाहेर सुरक्षित थळी नेऊन त्याचा नाश केला. 
सापनलेल्या ४ वतुींपैकी दोन वतू हया श्रचकू असल्याच े व दोन वत ू बॉम्ब असल्याच े
आढळून आले सदर दोन बॉम्बचा नाश करण्यात आला न्नाथळाच्या आहूबािूच्या लोकाींच े
िबाब नेण्यात आलेले असनू सदर गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रािूरा (जि.चांद्रि र) राज्य मागा िररवहन महामांडळ आगारातील  
वाहिाचा सांशयी मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(२५)  ४६३६१ (२४-०५-२०१६).   अेड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रािूरा (जि.चींद्रपुर) राज्य मागा पररवहन महामींनळ आगार येथे कायारत िी. गणपत हनमींत ु
लानसे (वाहक) याींचा नदनाींक २८ िानेवारी, २०१६ रोिी आगार यवथापक व वाहतुक 
ननरीिक याींच ेिाचामुळे सींशयी मतृ्यू झाला असनू नोकरीतून बनतर्ा  करण्याची धमकी नदली 
िात असल्याच ेमयत वाहकाच्या पत्नीने नदलेल् या तक्रारीत नमूद करण्यात आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस ्ेशन, रािूरा येथ ेअपराध क्र. ३/२०१६ कलम १७४ िा र्ौ मधील 
तपासामध्ये असे ननषपन्न झाले की, मतृक गणपत लानसे याींनी नद. २१/१/२०१६ रोिी प्रकृती 
खराब झाल्यान ेत्याचे पत्नीन ेत्याींना सामान्य रुग्णालय, चींद्रपूर येथे उपचारासाठप गरती केले. 
और्धोपचार सुरु असताना नद. २८/१/२०१६ रोिी गणपत लानसे याींचा मतृ्यू झाला. मतृकाच े
शवववच्छेदन केले असता मतृकाचे मतृ्यूचे कारण Bilateral pneumonia असे नदलेले आहे. 
आिपावेतो झालेल्या तपासात मतृकाचे मतृ्यूशी आगार यवथापक व वाहतकु ननरीिक याींचा 
सींबींध असल्याच ेननषपन्न झालेले नाही. मतृकाच्या पत्नीन ेमतृकाच्या मतृ्यूच्या दसुऱ्या नदवशी 
सादर केलेल्या श्रचठ्ठीवरील हतािर तज्ाींचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेमभरडा (जि.हहांगोली) येथील अिहार िरणाऱ्या दोषीवर लाचल चित  
प्रनतबांध िायद्याांतगात िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२६)  ४६३७० (१६-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे मगरना (जि.नहींगोली) येथे अपहार करणाऱ्या अध्यक्ष् ा सश्रचव, ताींबत्रक सल्लागार 
उपववगागीय ग्रामीण पाणी पुरवठा अमगयींता, कायाकारी अमगयींता व इतर दोर्ी िबाबदार 
अश्रधकारी याींच्यावर लाचलुचपत प्रनतबींध कायद्याींतगात कारवाई करण्याबाबत थाननक 
नागररकाींनी पोलीस उपअश्रधिक, लाचलुचपत प्रनतबींध ववगाग, नहींगोली याींचेकन े नदनाींक ९ 
कनसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान ननवेदन नदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-०१६६) :(१) होय. 
(२) व (३) तक्रार अिाातील अिेप हे मखु्य कायाकारी अश्रधकारी जिल्हापररर्द नहींगोली याींचशेी 
सींबींश्रधत असल्यान े जिल्हापररर्द, नहींगोली याींचेशी सींबींश्रधत असल्यान े मुख्य कायाकारी 
अश्रधकारी याींचकेन ेकायावाहीसाठप पाठववण्यात आला आहे. 

___________ 
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चांद्रिूर जिल््यातून चोरी झालेल् या द चािी व चारचािी वाहनाांचा शोध लागलेला नसल् याबाबत 
  

(२७)  ४६४१९ (२४-०५-२०१६).   श्री.नानािी शामि ळे (चांद्रिूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातनू गत चार वर्ाात चोरी झालेल् या दचुाकी व चारचाकी वाहनाींपैकी तब् बल 
४०० वाहनाींचा शोध लागलेला नसल् याच े माहे िानेवारी, २०१६ च् या दसु-या आठवड्यात 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त् यानुर्ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच चींद्रपूर जिल् ्यातील पोलीस ववगागात मनुष यबळ व पोलीसाींकररता वाहनाींची सींख् या 
वाढववण् यासींदगाात कोणती कायावाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) चींद्रपूर जिल््यामागील ४ वर्ाात सन २०१२ ते २०१६ (माहे िानेवारी अखेर पावेतो) पोलीस 
्ेशलना ्कूण ६९४ दचुाकी/१२७ चारचाकी वाहन सींदगाात दाखल गुन््याचा तपास करण्यात 
आला असून त्यापैकी २७१ दचुाकी/४१ चारचाकी वाहनाींच्या चोरीबाबतचे गुन्हे उननकीस आलेले 
असून त्यात ३५३ दचुाकी /५७ चारचाकी वाहने हतगत करण्यात आहेत. उवाररत ३४१ दचुाकी 
/७० चारचाकी वाहनाींचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. सदर वाहनाींच्या शोधाकरीता पोलीस 
ननरीिक, थाननक गुन्हे शाखा चींद्रपूर याींच ेमागादशानाखाली ्क ववशेर् पथक तयार करण्यात 
आले असून त्याचेद्वारे तपास करण्यात येत आहे. 
(३) चींद्रपूर जिल््यातील पोलीस ववगागात मनुषयबळ व पोलीसाींकरीता वाहनाींची सींख्या 
वाढववण्याबाबतचा प्रताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नववन मसडिो नामशि िररसरामध्ये वाहन ेिाळण्याच्या घटना वारांवार घडत असल्याबाबत 

  

(२८)  ४६७१० (२०-०५-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि िजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक नववन मसनको पररसरामध्ये गत काही वर्ाापासनू सातत्याने वाहने िाळण्याची 
प्रकरणे ननत असून पुन्हा ्कदा वाहन ेिाळण्याचा प्रकार नदनाींक १ नोहेबर, २०१५ रोिी  
ननदशानास आले आहे, हे खरे  आहे काय 
(२) असल्यास, वाहने िाळण्याच्या न्ना वारींवार ननत असल्याने शासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१) सदर न्ना नद. ३१/१०/२०१५ रोिी ननली असून 
त्याबात अींबन पोलीस ्ेशन, नामशक येथे नद. ३१/१०/२०१५ रोिी गुरनीं ३५५/२०१५ गाीं.द.वव. 
कलम ४३५, ४२७ प्रमाणे अज्ात आरोपी ववरुध्द गुन्हा दाखल असून सदर गुन््याचा तपास 
चालु आहे. 
(२) सदर पररसरामध्ये नवीन पोलीस चौकी तयार करण्यात आली असून पोलीस अश्रधकारी व 
कमाचारी याींची नमेणूक करण्यात आली आहे. पोलीसाकनून २४ तास पेट्रोलीींग करण्यात येत 
आहे. तसेच  लोकाींमध्ये िनिागतृी करुन त्याींना सतका  राहण्याबाबत मागादशान करण्यात 
आले आहे. तसेच पोलीस ्ेशन हद्दीतील दकुाने व सावािननक नठकाणी सीसी्ीही केमेरे 
लावण्यात आलेले आहेत. तसेच नरासमोर सीसी्ीही केमेरे लावण्यासाठप नागररकाींना  
आवाहन करण्यात आलेले आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अन सूधचत िाती िमातीांच्या ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या मशष्ट्यवतृ्तीच्या वाटिात 

झालेल्या घोटाळ्याची चौिशी िरण्यासाठी ववशेष िृती दलाांची थािना िरण्याबाबत 
  

(२९)  ४६७५४ (२८-०४-२०१६).   श्री.चांद्रदीि नरिे (िरवीर), श्री.प्रिाश स व े (मागाठाणे) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूश्रचत िाती िमातीींच्या ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या मशषयवतृ्तीच्या 
वा्पात मोठ्या प्रमाणात नो्ाळे झाल्याची बाब समोर आल्यान े मा. मुख्समींत्री याींनी 
याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठप ववशेर् कृती दलाींची थापना करण्याबाबत गहृ ववगागाला लेखी 
आदेश नदले होत,े हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, या सींदगाात चौकशी करण्यासाठप अद्यापही कृती दलाींची थापना केली गेली 
नाही हे खरे आहे काय असल्यास त्याची कारणे काय आहेत व यास िबाबदार असणाऱ्या 
अश्रधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कृर्ी दलाींची थापना करुन या प्रकरणाची तातनीने चौकशी 
करण्याबाबत कोणऱ्या उपाययोिना केल्या आहेत व याबाबतची सद्यजथती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सामाजिक न्याय व आनदवासी ववकास ववगागामार्ा त देण्यात येणाऱ्या मशषयवतृ्ती 
प्रकरणमध्ये झालेल्या गैरयवहाराची चौकशी करण्याकररता िी.के. यींक्ेशम अपर पोलीस 
महासींचाक (प्रमशिण), मुींबई याींच्या अध्यिते खाली ववशेर् चौकशी पथक (्ाकर्ोसा) ची 
थापना नद. १५/१/२०१६ च्या शासन ननणायान्वये करण्यता आली आहे. तसेच सदर ववशेर् 
चौकशी पथकैास चौकशी पुणा करण्यासाठप शासन ननणाय नदनाींक १२ िलु,ै २०१६ अन्वये ६ 
मनहन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ववशेर् चौकशी पथकामार्ा त सदर प्रकरणाची चौकशी 
सुरु आहे. 

___________ 
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अिोला जिल् ्यात गौण खननिाच्या चोरीच ेप्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(३०)  ४६९२३ (२४-०५-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला िूवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल् ्यात रेती ना्ाींचा मललाव ववलींबामुळे सदर गौण खननिाच्या चोरीच ेप्रमाण 
प्रचींन वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेल्हारा तालुक्यात रेती माकर्याींचा अवधै वाहतकू करणारा ववना नींबर असलेला 
न्प्पर पकनून तहसीलदार तेल्हारा याींनी गुन्हा नोंद केला असून रेती वाहतूकदाराने सींबींधीत 
तहसीलदार याींना धमकाववल्याच्या गुन््याचीही नोंद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) अकोला जिल््यात सन २०१६ मध्ये माहे मे अखेर 
पावेतो गौण खननि रेती चोरी बाबत ्कूण १३ गुन्हे दाखल आहेत. गुन््यामध्ये २५ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. सदर गुन््यामध्ये ्कूण रुपये १,१५,८००/- च ेगौण खननि िप्त 
करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी कर्याादीच े तक्रारीवरुन ४ आरोपीववरुध्द पोलीस ्ेशन, तेल्हारा, 
जि.अकोला येथे अप.क्र. ०४/२०१६ कलम ३७९, ३५३, ५०६, ३४ गादींवव सह कलम २०(१) गौण 
खननि कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी ४ आरोपीींचा सहगाग असल्याचे ननषपन्न झाल्याने व त्याींचेववरुध्द सबळ 
पुरावे उपलब्ध असल्याने आरोपीींता ववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात तसेच म ांबई शहरात मोठ्या प्रमाणात बेिायदा शत्राांचा वािर होत असल्याबाबत 
  

(३१)  ४७१२३ (२४-०५-२०१६).   डॉ.ितांगराव िदम (िलूस िडगेाव), श्री.अममन िटेल 
(म ांबादेवी), प्रा.ववरेंद्र िगताि (धामणगाव रेल्वे), श्री.अलम शेख (मालाड िजश्चम), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच मुींबई शहरात गुन्हेगारीच्या आकनवेरुन मोठ्या प्रमाणात बेकायदा शत्राींचा 
वापर तसचे तकरी होत असल्याची मानहती समोर आली असल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात वाढत्या बेकायदा शत्राींना अ्काव करण्यासाठप तसेच तकरी 
रोखण्यासाठप पोलीस यींत्रणेकनून कोणती ठोस यींत्रणा उगारण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१६) :(१) व (२) महाराषट्र राज्यात बेकायदा शत्राींना अ्काव 
करणेसाठप आणण तकरी रोखण्यासाठप गारतीय हत्यार १९५९ अन्वये िानेवारी २०१६ मध्ये 
बेकायदा शत्राींच्या तकरीबाबत ११ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये २० आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदा शत्राींच्या वापराबात ३४ गुन्हे दाखल असून त्यामध्ये ५९ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच गुप्त खबऱ्याींमार्ा त गोपनीय मानहती गोळा करून 
शत्राींची अवैध ननममाती, ववतरण, खरेदी, ववक्री करणाऱ्या इसमाींवर धान ्ाकून कारवाई 
करण्यात येते. शरीराववरुध्द वा मालमत्तेववरुध्दच्या गुन््यात बेकायदेमशर शत्राींचा वापर 
करण्यात आला असेल अशा गुन््यामध्ये त्या शत्राींचा त्रोत काय आहे याबाबत शोध नेणेत 
येवून सखोल तपास करण्यात येतो. 
     सरकारी अथवा कायदेमशर शत्र ेचोरीला गेल्यास ककीं वा हरववल्यास त्याबाबतची मानहती 
पोलीसाींना देणे बींधनकारक करण्यात आले आहे. सींशनयत नठकाणी,गुन्हेगाराींचे अड्न ेअसलेली 
नठकाणे येथ ेअचानक कोंबबग ऑपरेशन, सश्रचाग, नाकाबींदी केली िात आहे. शत्राींच ेमान्यता 
प्राप्त व परवानाधारक ववतरक/दकुानदार याींचे रेकॉना, शत्रसाठा, खरेदी ववक्रीच े यवहार 
याींचेवर को्ेकोरपणे लि ठेवले िात े व वररषठ पोलीस आश्रधकाऱ्याकनून त्याींची ननयममत व 
अचानक तपासणी करून ननयमबा्य यवहार आढळून आल्यास त्याींचेवर कारवाई करण्यात 
येते. बेकायदा शत्राींना अ्काव करणेसाठप आणण तकरी रोखण्यासाठप अशा प्रकारच्या 
गुन्हयाींचा पोलीसाींकनून सखोल तपास करण्यात येवून आरोपीींना मशिा होणेसाठप सवातोपरी 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोलीस अधधिाऱ्याांच्या वावषाि ग यतहे आढावा बैठिीवर  
िरण्यात आलेल्या अनावश्यि खचााबाबत 

  

(३२)  ४७२१४ (०७-०५-२०१६).   श्री.किशोर िाटील (िाचोरा), श्री.स रेश हाळवणिर 
(इचलिरांिी), श्री.ग लाबराव िाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात दषु काळी जथती असताींनाही मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यितेखाली नदनाींक ८ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या समुारास वावर्ाक गुन्हे आढावा नेण्याकररता पोलीस 
अश्रधकाऱ्याींच्या बठैकीकररता राज्यातून आलेल्या २५० पोमलस अश्रधकाऱ्याींकररता सात त ेआठ 
हिार ककीं मतीच्या रुम तसेच दीन हिारापेिा िात ककीं मतीची िेवणाची थाळी इत्यानद कररता  
लाखो रुपये खचा करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय बैठकाींसाठप सुसज्ि अस े यशवींतराव चहाण प्रबोश्रधनी उपलब्ध 
असताींनाही अशा प्रकारे शासकीय पैशाची उधळपट्टी करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच महाराषट्र राज्य पोलीस कक्रना पधेकररता आलेल्या आयपी्स अश्रधकाऱ्याींना मुींबई 
शहरातील चार पींचताराींककत हॉ्ेलमधील ८० खोल्याींचे आरिण करण्यात आले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरचा खचा कोणत्या ननधीतून करण्यात आला आहे तसेच राज्यात दषुकाळी 
पररजथती व शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या अस े गींगीर प्रश्न असताींनाही शासनाच्या पैशाची 
उधळपट्टी करणाऱ्या अश्रधकारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) महाराषट्र राज्य पोलीस कक्रना पधाा 
२०१५ चे आयोिन पुणे येथ ेकरण्यात आले होते या पधेला लागूनच नदनाींक  ८ िानेवारी, 
२०१६ रोिी मा. मुख्यमींत्री याच्या अध्यितखेाली वावर्ाक गुन्हे आढावा बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. या बैठकीसाठप आवश्यक खचा उदा. ननवासथान अल्पोहार इ. पोलीस 
कल्याण ननधीमधून करण्यात  आला आहे. 
     यशवींतराव चहाण प्रबोधनी या नठकाणी ्वढ्या मोठया प्रमाणात आसन यवथा व 
िेवणाची यवथा शक्य नसल्यामुळे ननवाथानाची यवथा ही पोलीस कल्याण ननधीतून 
पुणे शहरातील ३ वेगवेगळया हॉ्ेल मध्ये सवलतीच्या दराने करण्यात आली होती. 

___________ 
  

आडगेाव (ता.झरीिामणी, जि.यवतमाळ) येथ ेमसमलांडरचा फोट  
होऊन लागलेल्या आगीत तीन घरे िळाल्याबाबत 

(३३)  ४८०९३ (१७-०५-२०१६).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदि रवार (वणी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आनगेाव (ता.झरीिामणी, जि.यवतमाळ) येथे मसमलींनरचा र्ो् होऊन लागलेल्या आगीत 
तीन नरे िळून लाखो रुपयाींच े नुकसान झाल् याची न्ना नदनाींक ७ िानेवारी, २०१६ रोिी 
ननली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच े ननषकर्ा काय 
आहेत व त्यानुसार सदरहू नकुसानग्रत नागररकाींना शासनाकनून आश्रथाक मदत देण्यात आली 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) :(१) व (२) नदनाींक ०६ िानेवारी, २०१६ रोिी नरगुती गेस 
मसलेंनरचा र्ो् होऊन ४ नरे िळून अींदाि े४.५ लाख रूपयाींचे नकुसार झालेले आहे. 
     सदर प्रकरणी पो.्े. मुकु्बन याींच् याकनून चौकशी करण्यात आली आहे. सवा चारही 
यक्तीींना शासनाचे ननकर्ाप्रमाण ेतहमसलदार, झरीिामणी याींचे मार्ा तीन ेप्रत्येकी ३८०० रूपये 
प्रमाणे आश्रथाक मदत माहे नदनाींक १५ िानेवारी, २०१६ रोिी देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात म लीांची ववक्री िरणारे मोठे रेिेट असल्याबाबत 

  

(३४)  ४८७४९ (१६-०५-२०१६).   श्री.ियि मार गोरे (माण), श्री.अममन िटेल (म ांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींची ववक्री करणारे मोठे रेके् अजतत्वात असनू औरींगाबाद पररसरात सुमारे ६ 
दलालाींना अ्क करण्यात आल्याचे माहे कनसेंबर २०१५ च्या दसुऱ्या आठवनयात ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे व तदनसुार पुढे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०८-२०१६) :(१) व (२) कर्याादी मुलीचा आरोपीसोबत वववाह झाला 
होता. तीचा नवरा, सासू नणींद िेठ व नदर याींनी कू्रर व अमानरु्णे शारररीक छळ केला व 
जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला वगैरे नदनाींक १ कनसेंबर, २०१५ रोिी नदलेल्या कर्याादीवरून 
पोलीस ्ेशन मसनको औरींगाबाद शहर येथ े गु.र.नीं. ७५३/१५ कलम ४९८, ३०७, ३७७, ३४ 
गानदव प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पाच अरोपीनाीं अ्क करण्यात आले आहे. 
तपासात आरोपी कनून िप्त केलेल्या लेप्ॉपची पाहणी केली असता,पैसे देण्याचे यवहार 
नदसून आले असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे. त्यावरून आरोपी क्र. ६ त े १२ याींना 
सदर गुन््यात अ्क करण्यात आले असून, गुन्हयात कलम १०९, ३७०, २०१, ३४२, ३४३, 
३४४४ गा.दीं.वव. सह कलम ४, ५ (ह) (आय) (्न), ६, १२, १७ लैंश्रगक अपराधापासून बालकाच े
सींरिण कायदा, बाल न्याय अश्रधननयम २००० कलम ९, १०, ११ प्रमाण े वाढीव कलम 
समाववष् केले आहे. 
     आरोपी क्र. ६ त े १२ याींनी आरोपीच्या कु्ुींबाकनून ९५ हिार रूपये नेऊन अल्पवयीन 
कर्याादी मुलीस आरोपीसोबत लग्न करून नदले आहे. आरोपी ववरुध्द मा. न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, सदरचा गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. 
     राज्यात होणाऱ्या मनहला व मुलीींची अनैनतक कामाकररत देहववक्री यापार यास प्रनतबींध 
करण्याकररता १२ अनैनतक मानवी वाहतूक प्रनतबींध कि थापन केले आहेत. सन २०१५ अखेर 
पयात सदर किाींनी धानी ्ाकून ६०७० बळीत मनहला व मुलीची सु्का करण्यात आली आहे. 
त् यात १८ वर्ााखालील ५४९ मलुी व १८ वर्ााखालील ५४९ मुली व १८ वर्ाावरील ५५२१ मनहला व 
मुलीींची सु्का करण्यात आली आहे. अनैनतक मानवी वाहतूक करणारे ४००६ दलालाींना अ्क 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िेळशी-उांबरशेत (ता.दािोली, जि.रत्नाधगरी) येथून १० बॉस  
जिलेटीन िप्त िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३५)  ४८९६२ (२०-०५-२०१६).   श्री.भािर िाधव (ग हागर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केळशी-उींबरशेत (ता.दापोली, जि.रत्नाश्रगरी) पररसरातून नदनाींक १३ िानेवारी वा 
त्यासुमारास ठाणे येथील दहशतवाद ववरोधी पथकाने १० बॉक्स जिले्ीन िप्त केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकारणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी दहशतवाद ववरोधी पोलीस ठाणे, काळाचौकी, मुींबई द.वव.प, गु.र.नीं ०२/२०१६ 
गा.दीं. वव.स. क २८६, सह गारताचा र्ो्काींचा कायदा १८८४ कलम ९ (B) (१) (b) सह 
गारताचा र्ो्क पाथााचा कायदा १९०८ चे कलम ४, ५ व ६ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात 
आला असून त्यामध्ये दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.सदरचा गुन्हा तपासधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्री (जि.ध ळे) ताल यातील ४५ गावातील िोलीस िाटलाांची िदे ररत असल्याबाबत 
  

(३६)  ४९४४९ (१७-०५-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.ि णाल िाटील (ध ळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धळेु) तालुक्यातील नोमकाणी या गावाींमध्ये गत २० वर्ाापासून पोलीस पा्लाींची 
नेमणुक करण्यात आली नसल् याचे तसचे या तालुक्यातील ४५ गावातील पोलीस पा्लाींची पदे 
गत १० ते १५ वर्ाापासून ररक्त असल्याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त गावाींमध्ये ग्रामतरावर शाींतता ननमााण करण्यास अनथळा येत 
असल्यामळेु नागररकाींनी वारींवार पोलीस पा्लाींची पदे गरली िावीत अशी मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोलीस पा्लाींची पदे गरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) नोमकाणी गावातील पोलीस पा्ील पद नद.२३.३.२०१० 
पासून ररक्त आहे. सद्य:जथतीत साक्री तालुक्यातील ४५ गावातील पोलीस पा्लाींची पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) व (३) पोलीस पा्ील कायारत नसलेल्या गावाींचा कायागार लगतच्या गावाचे पोलीस पा्ील 
याींना देण्यात आलेला आहे. तसेच, पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे गरण्याकररता अनुशेर् 
बबींदनुामावली अद्ययावत करुन ववगागीय तरावरुन प्रमाणणत करुन नेण्याची कायावाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

वरोरा येथील (जि.चांद्रिूर) येथे बनावट प्रमाणित्र तयार िरुन िोट्यावधीची  
िाम ेिरणा-या िां त्राटदारावर िारवाई िरण्याबाबत 

(३७)  ५०२१२ (२४-०५-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरोरा येथील (जि.चींद्रपूर) ्का कीं त्रा्दाराींच्या नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे वत:च े
बनाव् प्रमाणपत्र तयार करुन त्या आधारे कोट्यावधीची काम े करणारा कीं त्रा्दार सुशील 
नरेड्नीवार याींच्यावर माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान बाींधकामातील गैरयवहाराचा 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याींचेवर पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी कर्याादीच ेतक्रारीवरुन सुशील नरेड्नीवार याच्याववरुध्द नद. ६/१/२०१६ रोिी 
सावली, पोलीस ्ेशन, चींद्रपूर येथ े अप.क्र.०५/२०१६कलम ४६५, ४६८, ४७१ ४२०, गादींवव 
प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपीला अ्क करुन त्याचा वपसीआर नेण्यात 
आलेला आहे. आरोपीचे हतािर नमुन े प्राप्त करण्यात आले असून त े पररिणाकररता 
हतािर तज्, नागपूर याींचेकन ेतपासणीकरीता पाठववण्यात आले आहे. गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रिूर शहरातील रामनगर येथील भारतरािा अिाटामेंटमधे दारु िप्त िेल्याबाबत 
  

(३८)  ५०२२५ (२४-०५-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यात थाननक गुन्हे शाखा पथकान े नदनाींक २७ िानेवारी, २०१६ रोिीच्या 
सुमारास रामनगर येथील गारतरािा अपा ा्में् मधील फ्ले् क्र.७ मध्ये १२ लाख १७ हिार 
रुपयाींची दारु िप्त केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ३ आरोपीववरुध्द पोलीस ्ेशन, चींद्रपूर शहर येथे अप.क्र. ४६/२०१६ कलम 
६५(ई), ८३ मुदाका सहकलम १८८ गादींवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर ३ 
आरोपीींना अ्क करुन गुन््याचा तपास करण्यात आला आहे. आरोपीींववरुध्द सबळ पुरावा 
ममळून आल्यान े त्याींचेववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र सादर केले आहे. सदर प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________  
म ांबईतील ओमशवरा येथील श्रीमती म मताि बादशाह या  

वधृ् द महहलेची हत् या िरण् यात आल्याबाबत 
  

(३९)  ५०९८० (२४-०५-२०१६).   श्री.राि ि रोहहत (ि लाबा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ओमशवरा येथील िीमती ममुताि बादशाह या वधृ् द मनहलेची नदनाींक ११ 
रे्ब्रुवारी, २०१६ रोिी गळा श्रचरुन हत् या करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर हत् येची चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळले व 
त्या अनुर्ींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) या प्रकरणी िी. अहमद िुनदे बादशाह याींनी नदलेल्या कर्याादीवरून गु.र.क्र. ९०/१६ कलम 
३०२ गा.द.वव. अन्वये नदनाींक ११ रे्ब्रुवारी, २०१६ रोिी गुन्हा नेाींद करण्यात आला असनू 
सदरहू प्रकरण नयायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िालना येथील सहाय्यि ननबांधि िायाालयातील िननष्ट्ठ मलविि  
महहलेस लाच जविारताांना ििडल्याबाबत 

  

(४०)  ५१५४४ (२०-०६-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना येथील सहाय्यक ननबींधक कायाालयातील कननषठ मलवपक मनहला कमाचाऱ्यास 
नदनाींक ५ कनसेंबर, २०१६ रोिी लाच जवकारताींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववगागाच्या पथकान े
पकनले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) िालना येथील सहाय्ययक ननबींधक कायाालयातील कननषठ मलपीक िीमती वननता 
सींिय आहेर याींना नदनाींक ०५ कनसेंबर, २०१५ रोिी लाच जवकारताना पकनलेले असुन त्याींच े
ववरुध्द पोलीस ठाणे कदीम, िालना येथे गु.रुनीं. ३१०६/२०१५ लाचलुचपत प्रनतबींधक 
अश्रधननयम कलम ७, १३(१) (न) सह १३(२) अन्वये गुन्हा करण्यात आलेला आहे. सदर 
प्रकरणी दोर्ारोपपत्र क्रमाींक २५/२०१६ नदनाींक ११ माचा, २०१६ रोिी दाखल केले असून त्याचा 
ववशेर् ख्ला क्रमाींक ०८/२०१६ आहे. सदरच ेप्रकरण सध्या न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
 

सोलािूर येथील वाढत्या चोरीच्या प्रिरणाची चौिशी िरण्याबाबत 
(४१)  ५२२५२ (१६-०५-२०१६).   ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलािूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथील वसींत ववहार मधील सी् गणेश पावले याींच्या नरातून चोरट्याींनी ३५ तोळे 
सोन्याच े दाश्रगने आणण सुमारे पाच लाख रुपये पळववले असनू िनुा गोहा्ी नाका येथ े
नॉ.ठक्कर याींच्या नरी ६० तोळे दाश्रगन्याींची माहे िानेवार २०१६ मध्ये चोरी झाली आहे तसेच 
दोन मनहन्यापूवी िैन गुरुकुल प्रशालेतील मशिक सींिय गम े(रा.वसींत ववहार िवळ) याींच्या 
नरात नदवसा चोरी झाली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सोलापूर येथील वाढत्या चोरीच्या प्रकरणाची चौकशी करुन छना लाण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) :(१) होय, सी्.गणेश पायले याींच्या नरातून अज्ात 
चोरट्याींनी ३५ तोळे सोन्याच ेदाश्रगने व पाच लाख रूपये चोरीला गेले आहेत. त्याबाबत चावनी 
पोलीस ठाणे येथ े गु.र.नीं ४०/ २०१६ गाीं.द.वव. कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा असुन 
गुन््याचा तपास चाल ुआहे. 
    नॉ. िगदीश ्क्कर याींच ेनरातून अज्ात चोरट्याींनी ८० हिार रूपये रोख व ४० तोळे 
सोन्याचे दाश्रगने असा ्कूण ९,२२,०००/- रूपयाचा माल चोरीला गेला आहे. त्याबाबत बझार 
पोलीस ठाण,े सोलापूर येथे गु.र.नीं १६/२०१५ गा.दींवव. कलम ४५७, ४५४, ३८० प्रमाणे गुन्हा 
दाखल असून सदर गुन््याींची अ समरी मा. न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
     गुरूकुल शाळेतील मशिक सींिय गमे याींच्या नरातून अज्ान चोरट्याींनी ६०००/- रूपये 
व सोन्या चाींदीचे दाश्रगने असा ्कूण ५४,०००/- रूपयाचा माल चोरीला गेल्याबाबत चावनी 
पोलीस ठाणे सोलापूर येथ े गु.र.न १८३/२०१५ गा.दींवव. कलम ४५४, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल 
असून सदर गुन्हा तपासाधीन आहे. 
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(२) सोलापूर शहरातील वाढत्या नरर्ोनी व चोरीस आळा नालण्यासाठप पोलीस आयुक्तालय 
कायाित्रातील पोलीस ठाणेच्या हद्दीत रात्रीची गत व नाकाबींदी करीता पोलीस ्ेशन तरावर 
िातीतिात अश्रधकारी व कमाचारी याींना नेमून त्याींना नर र्ोनी सारख े६२ गुन्हे उननकीस 
आणून १०३ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असून त्याींचेकनून गुन््यातील ्कूण 
५६१४६००/- रुपयाींचा माल हतगत करण्यात आलेला आहे. 
    तसेच शहरातील व हद्दवाढ गागातील नागररकाींशी सतत सींपका  ठेवून त्याींना वतामान पत्र 
व इतर माध्यमाद्वारे प्रमसध्दी देवून सताक व िागरूक राहणेबाबत समुपदेशन करण्याचे काम 
चालू आहे. तसचे सवा पो्े, हद्दीत नदवसा-रात्रीची पेट्रोलीींग, पुरूर् व मनहला कमाचारी याींच े
बी्माशाल मो्ार सायकल पेट्रोलीींग, रात्रग्रत चालू केली आहे. तसेच िे गुन्हे उननकीस 
आलेले नाहीत त्या गुन््याींतील आरोपीींना ननषपन्न करून िातीत िात गुन्हे उनन 
आणण्याबाबत अश्रधपत्याखाली असणारे पोलीस उप आयुक्त, सहा पोलीस आयुक्त व पोलीस 
ठाणे प्रगारी अश्रधकारी याींना लेखी आदेश नदले आहेत, 
(३) ववलींब झालेला नाही. ___________  

म्हाडा वसाहतीांच्या ि नवासनाबाबत 
  

(४२)  ५२७९६ (१७-०५-२०१६).   श्री.िगदीश म ळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाना इमारतीच्या पुनवासनाबाबत ९३/(५) धोरणात बदल करण्यात आलेल्या आदेशाला ्क 
वर्ा होवून ही म्हानाकनून त्याची अद्याप अींमलबिावणी करण्यात आली नसल्यामळेु म्हाना 
वसाहतीच्या पुनवासनाच ेकाम रखनले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, म्हाना वसाहतीच े पुनवासनाच े काम तातनीन े होण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०६-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही म्हानाच्या मुींबईतील वसाहतीींच्या 
पुनववाकासासींदगाात ववननयम ३३(५) मधील तरतुदीनूसार कायावाही करण्यात येते. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि शहरात तक्रारदाराने ििडून हदलेला अवैद्य फटायाचा 
रि िारवाई न िरता सोडून हदल्याबाबत 

  

(४३)  ५३०९७ (२०-०५-२०१६).   श्री.िांिि भ िबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक शहरात नदनाींक ६ नोहेंबर, २०१५ रोिी पकनून देण्यात आलेला अवैद्य र््ाक्याचा 
ट्रक कारवाई न करता सोनून नदल्यानींतर तक्रारदारालाच िीव े मारण्याची धमकी देणाऱ्या 
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पोलीस अश्रधकाऱ्याींना पोलीस आयकु्ताींनी पाठपशी नातल्याचे प्रकरण माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सींबींश्रधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीसाींनी तपासात र््ाक्याच्या ट्रकचा पींचनामा केला परींत ुत्यात आिेपाहा 
सींशयीत वत ुममळून आलेल्या नाहीत. तसेच िात नमेसबलच ेर््ाके आढळून आले नाहीत. 
तसेच ट्रकचे बिन केले असता ते वाहतुकीच्या ननयमानुसार बरोबर विन असल्याचे आढळून 
आल्यान ेसदर ्क्र र््ाक्यासह साववत्री र््ाके ्िन्सीच्या मालकाींच्या ताब् यात देण्यात आला 
आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

दौंड (जि.ि णे) रेल्वे थानिािवळ थाांबलेल्या आझाद हहांद  
एप्रेसमध्ये चोरट्याांनी ल टमार िेल्याबाबत 

  

(४४)  ५३२३७ (२०-०५-२०१६).   श्री.राहूल ि ल (दौंड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंन (जि.पुणे) रेल्व े थानकािवळ थाींबलेल्या आझाद नहींद ्क्प्रेस या टे्रन मध्ये 
चोरट्याींनी माय-लेकीींवर धारदार शत्रान े हल्ला करून लु्मार केली व नींतर टे्रनवर िबर 
दगनरे्क केल्याची न्ना माचा, २०१६ वा त्या दरम्यान ननली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशानास आले 
व त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी तपासामध्ये कर्याादी व नतची आई ्या दोनी आझाद नहींद ्क्सप्रेसन ेपुणे 
ते हावना प्रवास करीत असताना चोरट्याींनी णखनकीतून हात नालून कर्याादीची पसा चोरुन 
नेण्याचा प्रयत्न केला व धारदार शत्राने कर्याादी व त्याींचे आईचे हातावर दखुापत केली. 
    सदर प्रकरणी कर्याादीच े तक्रारीवरुन दौंन लोहमागा पोलीस ठाणे येथ े ४ आरोपीववरुध्द 
गु.र.क्र. १६/२०१६ कनलम ३९७, ३४ गादींवव, आमा ॲक्् कलम ४, २५ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. त्यानसुार दोन आरोपीींना अ्क करुन त्याींचे ववरुध्द मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उवाररत २ आरोपीींचा शोध नेऊन त्याींचे ववरुध्द पुरवणी 
दोर्ारोपपत्र सादर करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे-पपिंपरी येथील यशविंतराव चव्हाण स्मतृी रुग्णालयात शवपवच्छेदनासाठी  
आणलेल्या मतृ मुलीचा मतृदेह १२ तास ठेवल्याबाबत 

  

(४५)  ५५७६४ (२९-०८-२०१६).   श्री.सिंग्राम थोपटे (भोर), श्री.पवजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमिंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे-पपींपरी येथील यशवींतराव चव्हाण स्मतृी रुग्णालयात (वायसीएम) ८ दिवसाींच्या मतृ 
मुलीचा िेह शवपवच्छेिनासाठी िाखल केला असताना शवपवच्छेिन करणारे डॉक््र रजेवर 
असल्यान े १२ तास उल्ून गेले तरी शवपवच्छेिन न केल्यामुळे नातेवाईकाींत सींताप पसरला 
असल्याच ेमाहे एपिल, २०१६ मध्ये वा त्यासमुारास ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर िकरणी पयाशयी डॉक््रची नेमणूक न करणाऱ्या व्यवस्थापनावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सिर िकरणी आयुक्त, पपींपरी िंचींचवड महानगरपाललका याींचे मार्श त आढावा घेतला 
असता, िस्तुत िकरणी जबाबिार असणाऱ्या सवश वैद्यकीय अिंिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याच े
ननिेश िेण्यात आले आहेत. त्यानुसार डॉ.श्रीराम भींडारे व डॉ.राजीव शहारे याींना ननलींबीत 
करण्यात आले असून उवशररत िोन अिंिकाऱ्याींची चौकशी िस्तापवत करण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागिूर येथे एिा ववद्याधथानीवर अिहरणानांतर सामूहहि बलात्िार िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४६)  ५६०८३ (१२-०९-२०१६).   श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हिूरी), 
श्री.अलम शेख (मालाड िजश्चम), श्री.अममन िटेल (म ांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथ े्का ववद्याश्रथानीवर अपहरणानींतर सामूनहक बलात्कार केल्याचा प्रकार माहे 
्वप्रल, २०१६ च्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त न्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच नागपूर शहरातील ही दसुरी न्ना असून मुलीींवर होणाऱ्या अत्याचाराींच े प्रकारात 
वाढ होत असून गुन्हेगारीला आळा बसण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर न्नेची चौकशी करण्यात आली असून वपनीत मुलगी नह नतचे मैबत्रणीचे नरुन 
पायदळी नरी परत येत असताना अज्ात ४ आरोपी मुलाींनी कारमध्ये िबरदतीने बसवनू 
नतच्या हाताला गुींगीकारक इींिेक्शन देवून सामूनहक बलात्कार केला अशी कर्यााद नदल्यावरुन 
पोलीस ्ेशन ्म.आय.नी.सी. अपराध क्रमाींक ५०३/२०१६ कलम ३६६ (अ), ३७६(न), ३२८, ३४ 
गादींवव. सह कलम ६ पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल्  केला, गुन््यातील चारही आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरु आहे. 
(३) गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठप नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाींअींतगात पेट्रोलीींगमध्ये 
वाढ करण्यात आली, दाममनी पथक कायाान्वीत आहे. अपे आय वॉच पोलीस सुरु करण्यात 
आले, ममनीयामार्ा त कायाशाळा, कॉलेि, ममनीया वाहन कनप्ले इलेक्ट्रॉननक बोना, मनहला 
बैठका, मोहल्ला सममती, नागररक सगेत मानहती देण्यात येते, सुसज्ि, सशत्र कर्रते कमाींनो 
पथकाची पेट्रोमलींग सुरु आहे. नवीन ॲण्रॉईन मोबाईल ॲप सुरु करण्यात आले असून सदर 
ॲपचे नाव प्रनतसाद ॲप अस ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
   

पुणे महानगरपाललकेच्या रुग्णालयािंमध्ये अततदक्षता पवभाग (आयसीयु) सुरु नसल्याबाबत 
  

(४७)  ५६२७५ (२९-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.योगेश टटळेकर (हडपसर) :   
सन्माननीय मखु्यमिंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या एकाही रुग्णालयामध्ये अनतिक्षता पवभाग (आयसीय)ु सुरु 
नसल्याच ेदिनाींक २१ माचश, २०१६ रोजी ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेच्या रुग्णालयामध्ये तज्ञ डॉक््र नसल्याने अनतिक्षता पवभाग बींि 
असून पाललकेची एकही ब्लड बकँ, ब्लड स््ोरेज युनन् सुरु नाही, तसेच, क्षमतेपेक्षा कमी 
खा्ाींचे रुग्णालय पाललकेकडून चालपवले जावून रुग्णालयाींसाठी बाींिनू ठेवलेल्या इमारती पाडून 
नवीन इमारती बाींिण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपाललकेतील रुग्णालयाींमध्ये औषिाींचा तु्वडा असल्यान े नागररकाींना 
बाहेरुन औषिे खरेिी करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे वा कररत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे महानगरपाललकेच्या कमला नेहरु रुग्णालयात अनतिक्षता पवभाग चालू करण्याकररता 
आवश्यक असणारे कुशल मनुषयबळ, तज्ञ डॉक््र तसेच २४ तास ियोगशाळेची उपलब्िता 
नसल्याने अनतिक्षता पवभाग बींि आहे तसेच पुणे महानगरपामलकेची ब्लन बँक नाही हे ही खरे 
आहे. 
     रुग्णालयाींकररता बाींिलेल्या इमारतीींमध्ये रुग्णालये कायाशन्न्वत असून सवश रुग्णाींची बेड्स 
क्षमता ११२६ खा्ाींची आहे व ही सवश रुग्णालये पूणश क्षमतेन ेसुरु आहेत. 



वव.स. २३६ (33) 

 
(३) हे खरे नाही. 
    पुणे महानगरपाललकेमार्श त पवपवि िक्रिया राबवूण औषिाींची खरेिी करण्यात येते. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

म् हाडाच् या धारावी ि नववािास प्रिल् िाांतगात से टर-५ च् या िात्र झोिडीधारिाांना लॅलेटचा ताबा 
ह ताांतररत िरुनही ते झोिडीचा ताबा म् हाडाला देत नसल् याबाबत 

  

(४८)  ५६३०१ (२९-०८-२०१६).   श्रीमती हदवििा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (म ांरा 
िळवा), श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस) :   
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हानाच् या धारावी पुनववाकास प्रकल् पाींतगात सेक् ्र-५ च् या पात्र झोपनीधारकाींना नदनाींक ३ 
म,े २०१६ रोिी फ्ले्चा ताबा ह ताींतरीत करुनही त ेझोपनीचा ताबा म् हानाला देत नसल् याची 
बाब नुकतीच शासनाच् या ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, झोपनीधारकाींनी आपल् या झोपनया म् हानाला नदल् या नाहीत त् याबद्दल त् याींच् यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (०७-१०-२०१६) :(१) धारावी अश्रधसूश्रचत िेत्रातील सेक््र-५ मध्ये म्हानाच्या 
िममनीवरील “िे” क्ल्रमधील २६५ पात्र ननवासी झोपनीधारकाींना ताबापत्र देऊन नद. 
०३.०५.२०१६ रोिी इमारत क्रमाींक १ मधील सदननकाींचा ताबा देण्यात आला आहे व त्याींच्या 
झोपड्या ररकाम्या करून झोपड्याींचा ताबा म्हानाने नेतला असल्याचे म्हाना, मुींबई मींनळ याींनी 
कळववले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
    

राज्यात डायतसबारवर सांिूणा बांदी आणण्याबाबत 
  

(४९)  ५९४७७ (२३-०८-२०१६).   श्री.अममन िटेल (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हिूरी), श्री.अलम शखे (मालाड िजश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नान्स बार सुरु करण्यात येऊ नये या मागणीसाठप ववववध सामाजिक सींन्नाींनी 
आझाद मैदानावर ननदशाने केल्याचे नदनाींक ७ िून, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात नान्सबारवर सींपूणा बींदी आणण्याबाबत शासनाने आपली गुममका पष् 
करुन कायद्याची ननममाती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. नान्सबार बींदीसाठप सरकारने परीपूणा 
कायदा करावा या मागणीसाठप ववरोधी मींच या सींन्नेमार्ा त आझाद मैदारावर नदनाींक 
६/५/५२०१६ रोिी ननदेशान ेकरण्यातआली होती. 
(२) नान्सबार वर ननयमान करण्यासाठप महाराषट्र हॉ्ेल उपाहारगहेृ आणण मद्यपान कि (बार 
रुम) याींमधील अश्लील नतृ्याींवर प्रनतबींध नालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) 
मनहलाींच्या प्रनतषठेचे सींरिण करण्याबाबत अश्रधननयम, २०१६ हा कायदा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
   

लातूर येथील आयटीआयच्या ववद्यार्थयाांच ेिररक्षा श ल्ि माफ िरण्याबाबत 
  

(५०)  ६२३०० (२९-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनान े दषुकाळ िाहीर केलेला असताना केवळ शासनान ेआदेश न नदल्यामुळे लातूर 
येथील आय्ीआयच्या ववद्यार्थयाांना पररिा शुल्क गरावे लागले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररिाशुल्क मार् करावे अशी मागणी ववद्यार्थयाांनी जिल्हाश्रधकाऱ्याींकन े
केली असल्याचे माहे ्वप्रल, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने या ववद्यार्थयाांचे शुल्क मार् करुन ते परत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी ननलांगेिर-िाटील (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.औद्योश्रगक प्रमशिण सींथा, लातूर येथील प्रमशिणाथी याींनी नदनाींक 
२७.०५.२०१६ रोिी जिल्हाश्रधकारी, लातूर याींचेकन ेननवेदन नदले आहे. 
(३) सदर बाब ही धोरणात्मक वरूपाची असून औद्योश्रगक प्रमशिण सींथेतील प्रमशिणार्थयाांच े
पररिा शुल्क मार् करण्याची बाब शासनाच्या तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागिूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


