
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईत अनिे मोिळ्या भूखांडावर मैदाने आणण उद्यानाांच् या आरषणाणाम ळे  
झोपडयाांच्या प नववििास योजना राबववताांना येत असलेल्या अडचणी 

  

(१)  १८२३ (३०-०१-२०१५).   श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय गहृननमािण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत अनेक मोकळ्या भखूींडावर झोपडयाींचे अततक्रमण झाले असुन या अततक्रममत 
भुखींडावर असलेल् या मानान ि ण ्ययानाीं या िरषणाणामु े झोपडयाींची पुनर्विकास योजना 
राबर्वताींना अनेक अडचणी येत असल् याचे मा े ् ्ोबर, २०१४ मध् ये वा  यानर यान 
तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, ् त ्रककरणी र्ासन  वरीत िव् यक ती कायिवा ी करणार वा करीत ि े 
काय, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१९-०९-२०१६) :(१) मा. मुींबई ्च न्यायालयाकडील रर् याचचका 
क्र.११५२/२००२ मधील दननाींक ३१.७.२००२ रोजी दनलेल्या अींतररम िनेर्ानुसार बगीचा, ्ययान,े 
क्रक्रडाींगणे तसेच ना र्वकास षेणात्रामध्ये झोपडपट्टी पुनविसन योजना, मा.्च न्यायालयाची 
परवानगी घेतलेमर्वाय मींजूर करणेत येव ूनये अस ेअींतररम िनेर् ि ेत. ब ृन्मुींबई र्वकास 
तनयींत्रण तनयमावली, १९९१ या र्वतनमय ११(४) मधील तरतुनीनुसार िरषणाण/तननेर्ना 
खालील षेणात्र कमी न करता अर्ा िरषणाण/तननेर्नाींच े स्थानाींतर याच भखूींडामध्ये अथवा 
लगतया भखूींडामध्ये द तसींबींधीय व्यतीींया सींमतीने अनुजे्ञय ि े. सबब र्वतनमय ११(४) 
्रकस्तावाच ेसींनभाित वरील अींतररम िनेर् लागू र ाणार नसल्याच ेमा.् ा न्यायालयान ेदननाींक 
२५.७.२०१४ व दननाींक ४.९.२०१४ रोजीया तनकालामध्ये स्षष् करून का ी अींर्ी दनलासा 
दनलेला ि े. 
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(२) व (३) र्ासनान ेखुल्या षेणात्रावर राबर्वणेत यावयाया झोपडपट्टी पनुविसन योजनेसींनभाित 
्रकारूप धोरण तनश््चत करण्यासाठी दननाींक ८.१.२०१६ रोजीया र्ासन तनणियान्वये सममती 
गठीत केलेली ि े. सनर सममतीकडून ्रकारूप धोरण तनश््चत झालेनींतर मा.्च न्यायालयास 
अवगत करून याबाबत पुढील कायिवा ी सींकश्ल्पत र ाणार ि े. 
  

___________ 
  

राज्यातील बिेायदा धासमिि स्थळाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(२)  १०९३५ (०७-०४-२०१६).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान े दननाींक ५ म,े २०११ रोजी र्ासन तनणिय काढून बेकायना धाममिक स् थ ाींवर 
कारवाई करण् याचा तनणिय घेतला असून सनर ू तनणियानुसार दननाींक २९ सष ्ेंबर, २००९ नींतर 
्भारण् यात िलेल् या धाममिक स् थ ाींवर  ी कारवाई केली जाणार  ोती,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर तनणियाची अींमलबजावणी र्ासनाने तसेच स् थातनक रा य सींस् थाकडून 
झालीच ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, बेकायना धाममिक स् थ ाींबाबत ‘सोसाय्ी ्फ फास् ् जश्स््स’  ी सींस् था तसेच 
भगवानजी खाजगी या यातफे नाखल करण् यात िलेल् या जनद त याचचकेवरील सुनावणीनींतर 
मुींबई ् च न् यायालयाच े न् यायमूतअ अभय  क ि ण न् यायमूतअ अतनल मेनन याीं या 
खींडर्पठाने, र्ासनान े घेतलेल् या तनणियाची तातडीने अींमलबजावणी कन न बकेायना धाममिक 
स् थ ाींवर कारवाई करण् याच े िनेर् मुींबई म ापामलकेला तसेच कारवाई करणा या पामलका 
कमिचा याींना िव् यक पोलीस सींरषणाण नेण् याबाबत दननाींक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी दनला ि े, 
 े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल् यास, खींडपीठान ेिनेर्ानुसार िजममतीस एकूण बेकायना धाममिक स् थ ापाक  क्रकती 
बेकायनेर्ीर धाममिक स् थ ाींवर कारवाई करण् यात िली वा येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१०-२०१६) : (१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) सनर िनेर् मा.न्यायालयान ेदननाींक १८.०२.२०१६ या िनेर्ान्वये दनले ि ेत. 
(४) दननाींक ३१.०७.२०१६ पयतं म ानगरपामलका षेणात्रातील दननाींक २९.०९.२००९ पूवअया 
अनचधकृत धाममिक स्थ ाींपाक  २०१६ अनचधकृत धाममिक स्थ े तनयममत करण्यात िली, ११४ 
अनचधकृत धाममिक स्थ े तनषकामसत करण्यात िली व १७ अनचधकृत धाममिक स्थ े 
स्थलाींतररत करण्यात िली. तसचे दननाींक ३१.०७.२०१६ पयतं श्जल् ाचधकारी षेणात्रातील दननाींक 
२९.०९.२००९ पूवअया अनचधकृत धाममिक स्थ ाींपाक  ३२८११ अनचधकृत धाममिक स्थ े तनयममत 
करण्यात िली, ४९९ अनचधकृत धाममिक स्थ े तनषकामसत करण्यात िली व ६६ अनचधकृत 
धाममिक स्थ े स्थलाींतररत करण्यात िली. दननाींक २९.०९.२००९ नींतर ्भारण्यात िलेल्या 
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अनचधकृत धाममिक स्थ ाींपाक  दननाींक ३१.०७.२०१६ पयतं म ानगरपामलका षेणात्रातील अनचधकृत 
धाममिक स्थ ाींपाक  २०८ व श्जल् ाचधकारी षेणात्रातील १५५ अनचधकृत धाममिक स्थ े तनषकामसत 
करण्यात िली. 
(५) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

नागपूर व अमरावती ववभागात न्याययहाय्यि वैज्ञाननि प्रयोगशाळाांमध्ये  
दोन हजाराांवर प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३)  १३५३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर व अमरावती र्वभागात न्यायस ाय्यक वाज्ञातनक ्रकयोगर्ा ाींमध्ये पोलीसाींना 
र्वर्वध स्वन पाींया गुन्हयाींची नमुने वाज्ञातनक तपासणीसाठी पाठवावी लागतात, या 
नमुन्याया अ वालाची गरज असत े अ वालानुसार गुन्हयाींचे स्वरूप ठरते ि ण 
न्यायनानामध्ये अ वालाची भुममका म वाची असत े अस े असताना ी श्जल् ा तन ाय नोन 
 जारावर ्रककरणे ्रकलींबबत ि े, यामु े न्यायनान ्रकक्रक्रयेमध्ये िरोपी तननोष सु्तो,  े खरे 
ि े काय, 
(२) र्वभागात र्वर्वध गींभीर गुन्हयामध्ये पोलीस पुराव्याची भौततक तपासनी व् सेरा, 
नारूगो ा तपासणी, जीवर्ास्त्र सींबींचधत तसेच डीएनए तपासणीसाठी नमनुे पाठर्वली जातात 
परींतु अ वाल ्मर्रा ्रकाषत  ोतात,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, त ागा ातील र्ोषीत, अन्याय ग्रस्त तनरापराध नागरीकाींना न्याय तातडीन े
मम ण्याचे  ेतून ेर्ासनाने सनर ्रककरणी कोणती ्पाययोजना केली वा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०८-२०१६) : (१), (२) व (३) रा यातील नागपूर व अमरावती येथील 
र्वभागीय न् यायस ायक वाज्ञातनक ्रकयोगर्ा ाींकड े मा े मे, २०१६ पयतं र्वर्वध ्रककारची 
अनुक्रमे एकूण ८०६६ ि ण ६२४ ्रककरणे ्रकलींबबत ि ेत.  यानुषींगाने ्रकयोगर्ा ाींकडील ्रककरणे 
र्वचारात घेऊन र्ासनाने पनतनममिती करण् याची कायिवा ी चाल ू केली असून  यातीलच एक 
भाग   णून रा यातील सवि ्रकयोगर्ा ाींतील सवि र्वभागाींकररता एकूण १४७ पने करार 
पध् नतीने भरण् यास र्ासनान े दननाींक २३/३/२०१६  या िनेर्ान् वये मानयता दनलेली ि े. 
तसेच, दननाींक २०/६/२०१६ रोजी मा.मुख् य सचचव याींया अध् यषणातखेाली ् च स् तरीय सममतीन े
या ्रकयोगर्ा ाींमधील र्वर्वध र्वभागाींकररता तनयममत सवन पात ३१२ पने व बा य यींत्रणेकडून 
१०६ पने अर्ी एकूण ४१८ पने भरण् यास मान् यता दनलेली ि े. मर्वाय, सींगणक गुन्  े, ्ेप 
्थे्ीकेर्न इ. र्वभागाींमध् ये १६४ पने एक वषाि या कालावधीसाठी ता पुर या स् वन पात करार 
पध् नतीने भरण् यास ी मान् यता नेण् यात िलेली ि े.  याम ेु नागपुर व अमरावतीस  
रा यातील सवि न् यायस ायक वाज्ञातनक ्रकयोगर्ा ाींमधील ्रकलींबबत ्रककरणे लवकरात लवकर 
तनकाली लागण् यास मनत  ोणार ि े. 
(४) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 

___________ 
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म ांबईतील जोगेश्वरी येथे बोगस नोटाांची छपाई  
िरणाऱ्या दोंघाना अटि िेल्याबाबत 

  

(४)  १७९८७ (१०-०८-२०१५).   श्री.स धािर भालेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवि), श्री.स धािर देशम ख (नागपूर पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्रीमती मोननिा 
राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील जोगे्वरी येथ ेबोगस नो्ाींची छपाई करणाया नोंघाना मा े एर््रकल, २०१५ या 
चौथ्या िठवडयात वा या सुमारास जोगे्वरी र्वर्ेष पथकाने अ्क केली ि े  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, या ्त ्रककरणी चौकर्ी केली ि े काय, चौकर्ीत काय िढ ून िले, व 
या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत  ि े, 
(३)  नसल्यास र्वलींनबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) सनर ्रककरणी चौकर्ी करण्यात येऊन नोन िरोपीींना अ्क करण्यात िली असून या 
िरोपीींर्वरूध्न जोगे्वरी पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.क्र.१०३/१५ भा.न.र्व. कलम ४८९ (अ) (ब) 
(क) (ड), ३४, १२० (ब) अन्वये गुन् ा नाखल करण्यात िलेला ि े. तसेच याबाबत 
मा.न्यायालयात नोषारोपपत्र नाखल करण्यात येऊन सनरचा गुन् ा न्याय्रकर्वषठ ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

ससिंधुदरु्ग जिल्ह्यातील पोलीस वसाहतीिंच्या दरुावस्थेबाबत 
  

(५)  १९५१७ (१०-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुनगुि श्जल् हयातील पोमलस वसा ती या नरुावस् थेबाबत पोमलस कमिचा-याींनी  श्जल्  ा 
पोमलस अचधषणाकाींकड ेवारींवार लेखी तक्रारी केल् या ि ेत,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, पोमलस वसा तीमधीत घराीं या ननु स् तीबाबत  काणेती कायिवा ी केली वा 
करण् यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१), (२) व (३)  े खरे ना ी, तथार्प साविजतनक बाींधकाम 
र्वभागामाफि त वे ोवे ी तनवासस् थानाींची िव् यक ननु स् ती केली जाते. 
  

___________ 
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पालघर श्जल् ्यातील राष्ट् रीय महामागि  .८ वरील हॉटेल व्यावसानयिाांना 
 हॉटेल् स २ वाजेपयतं चाल ूठेवण्याच्या परवानगीबाबत 

  

(६)  २५७९५ (०७-०८-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर श्जल् हयातील राष  ीय म ामागि क्र.८ वर अ छाड ते घोडबींन  े्ेल व् यावसातयकाींना 
परवाना रात्री ११ वाजेपयतं चाल ू ठेवण् याची परवानगी असल् यान ेवा न चालक, पयि् काींना व 
्ययोजकाींना ्पासमारीची वे   ोत असते अर्ा व ेी रा.मा.क्र. ८ लगत  े्ेल व् यावसातयकाींना 
२ वाजेपयतं चालू ठेवण् याची परवानगी मम ावी अस े दननाींक १९ म,े २०१५ रोजी वा या 
सुमारास तननर्िनास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, सनर बाबीला गुजरात रा यात रात्री २ वाजेपयतं व मुींबई - पुणे ए स्रकेस 
 ायवे फुडमेल दनवस- रात्र चालू ठेवण् यात येाेतात,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, सनर ्रककरणी र्ासनाने चौकर्ी केली ि े काय तसेच चौकर्ीत काय िढ ून 
िले, 
(४) तसेच राष  ीय म ामागि क्र.८ वर अ छाड ते घोडबींनर येथ े े्ेल रात्री ११ वाजेपयतं बींन 
ठेवण् याची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) अींर्तः खरे ि े. 
मुींबई पुणे ए स्रकेस  ायवेवर एका फुडमेलला म ाराष   रा य रस् ते र्वकास म ामींड ाकडून २० 
तास चाल ूठेवण् याबाबत परवानगी नेण् यात िली असून सनर फुडमेल २० तास सुन  व ४ तास 
बींन असतो. तसेच र्ासन पररपत्रक दननाींक ३/१२/२०११ अन् वये सींबींचधात कायािलयाने अन् य 
फुडमेल व  े्ेलला रात्री ११.०० वाजेपयतं चाल ूठेवण् याबाबत परवानगी दनलेली ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
(४) ठाणे ग्रामीण श्जल्  यातील कामर्मीरा पोलीस ठाण् या या  नीतनू जाणा-या राष  ीय म ामागि 
क्र. ८ लगतची  े्ेल  ी र्ासन पररपत्रक दननाींक ३/१२/२०११ अन् वये  याीं याकड ेअसलेल् या 
परवान् याींनुसार रात्री १.३० वाजपयेतं सुन  असतात. 
  

___________ 
  

किसान िॉल सेंटर मध्ये नोिरीच ेआसमष दाखवून लाखो रुपयाांचा 
 ऑनलाईन फसवणूि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(७)  २७४११ (१२-०८-२०१६).   श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साविारे 
(भ सावळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)रायातील  ग्रामीण भागातील बेरोजगाराींना क्रकसान केल से्ं र मध्ये नोकरीचे िममष 
नाखवून लाखो न पयाींची  ्नलाईन फसवणूक करण्यात  िल्याची बाब अचलपूर तालुयातील 
एका युवकाया तक्रारीनींतर मा े एर््रकल, २०१५ नरयान तननर्िनास िले,  े खरे ि े काय, 
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(२) तसेच पोमलस तनरीषणाक, परतवाडा (श्ज.अमरावती) याींयाकड ेया सींनभाितील तक्रारी ्रकाषत 
झाल्या ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या ्रककरणी चौकर्ी करण्यात िली ि े काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीया अनुषींगाने नोषी िढ णाया व्यतीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) : (१)  े खरे ि े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) क्रफयािनीचे तक्रारीवन न पोलीस स् ्ेर्न, नागपुरी गे् श्ज. अमरावती येथे गु. र. नीं. 
८१/२०१५ कलम ४२० भानींर्व अन् वये गुन्  ा नोंनर्वण् यात िलेला ि े. सनर ्रककरणात चौकर्ी 
करण् यात िली असता गुन्  यातील िरोपीताींनी दनलेले मोबाईल क्रमाींक  े मयत इसमाच े
तसेच बकँ खात े े बरेच दनवसापासून बींन असल् याचे तनष पन् न झालेले ि े. सनर ्रककरणातील 
िरोपी  े बींन बँक खा याचा क्रकीं वा मयत ईसमाच ेनाव ेअसलेल् या मोबाईल क्रमाींकाचा वापर 
कन न गुन्  े करीत असल् याचे तनष पन् न झाले असून िरोपीचा र्ोध लागलेला ना ी. 
     गुन्  यात िरोपी व माल मम ून न िल् यान े गुन्  ा तापुरता  ाता वेग ा कन न 
गुन्  यात अ फायनल क्रमाींक २६/२०१६ दननाींक २२.४.२०१६ रोजी तयार करण् यात िला ि े. 
(५) ्रक् न ्य् ावत ना ी.  
  

___________ 
  

अन सूधचत जाती जमाती प्रनतबांधि िायद्याखाली दाखल िरण्यात आलेल्या 
 ग न््यात सशषणाा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याबाबत 

  

(८)  २८६३३ (२१-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्वभागात अनुसूचचत जाती / जमाती ्रकततबींधक कायययाखाली नाखल करण्यात 
िलेल्या ६९ ्रककरणा पाक  केव  चार ्रककरणात िरोपीींना मर्षणाा झाली असून ६५ ्रककरणात 
िरोपी तनिनोष सु्ल्याच े राष ीय अनसुूचचत जाती ियोगाच ेअध्यषणााींनी दननाींक २३ सष े्ंबर, 
२०१५ रोजी नागपूर येथ ेजा ीर केलेल्या िकडवेारीमधून तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, पोलीस नमलत अयाचाराींची तक्रार घेण्यास तयार  ोत नसणे व तक्रार घेतलीच 
तर याला गाींमभयािन े घेतले जात नसण े  े मानवाचधकाराचे ्ल्लींघन असून, या्रककरणी 
श्जल् ास्तररय व रायस्तररय श्व् श्जलन्स सममती नलुिषणा करत असल्याच े मत ियोगाया 
अध्यषणााींनी व्यत केले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या सींनभाित र्ासनान ेकोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े. 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१) अनसुूचचत जाती / जमाती (अयाचारास ्रकततबींध) 
कायना, १९८९ अन्वये नागपूर पररषेणात्रामध्ये पोलीसाींकड े सन २०१५ मध्ये २३९ गुन् े नाखल 
झाले ि ेत. सनर गुन्हयींपाक  ब समरी-४, एन.सी. फायनल-३, अबे्ेड समरी-२, तपासावर 
कलम कमी-७ नोषारोपपत्र नाखल १३८ अस े एकूण १५४ गुन् े पोलीस तपासावर तनकाली 
काढण्यात िले असनू, ८५ गुन् े पोलीस तपासावर ्रकलींबबत ि ेत. 
     न्यायालयामध्ये सन २०१५ मधील नाखल गुन्हयापाक  १३८ गुन्हयामध्ये नोषारोपपत्र 
नाखल झाले ि ेत. न्यायालयातील नाखल गुन्हयापाक  २ गुन् े तननोष सु्ले असून १३६ गुन् े 
न्यायालयात ्रकलींबबत ि ेत. 
(२) अनुसूचचत जाती/जमाती ्रकवगाितील व्यती याचेवर झालेल्या अयाचराबाबत तक्रार 
नेण्यास िल्यास सींबींचधत घ्क ्रकमुखाींकडून योग्य ती कायिवा ी करण्यात येत.े 
     अनुसूचचत जाती / जमाती (अयाचारास ्रकततबींध) कायययाची ्रकभावी अींमलबजावणी 
 ोणेकामी गुन्हयाींचा िढावा घेणेत येते. 
(३) फौजनारी ख्ल्याींमधील मसध्नापराध ्रकमाण वाढर्वण्यासाठी ्पाययोजना करण्याबाबत 
म ाराष  र्ासन ग ृ र्वभाग याींचे कडून र्ासन तनणिय क्र.डीपीसी-२०१२/्रक.क्र.१०/पोल-१०, 
दन.१२.५.२०१५ अन्वये एकूण १४ र्ासन तनणिय सवि घ्क ्रकमुख याींना पुढील कायिवा ी करीता 
काढण्यात िले ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

सातारा मध्यवती बसस्थानिाजवळची अनत मणे हटववण्याबाबत 
  

(९)  २९५५२ (१८-०१-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषषणाण), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सातारा मध्यवतअ बसस्थानकाजव  असणाया जुन्या छत्रपती मर्वाजी सींग्र ालयाया 
नोन् ी बाजूला अततक्रमणाींचा वेढा असल्यान ेया पररसरात वारींवार वा तूक या समस्या तनमािण 
 ोऊ लागल्याच ेमा े सष े्ंबर, २०१५ मध्ये वा यानरयान तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, ्परोत दठकाणची अततक्रमण े ्र्वण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवा ी केली 
वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१६) :(१)  ोय  े खरे ि े. 
श्री.छत्रपती मर्वाजी सींग्र ालयाया समोरील रस्याच े चौपनरीकरणाचे काम साविजतनक 
बाींधकाम र्वभागामाफि त चालू ि े. नगरपररषनेमाफि त मसग्नल बसर्वण्याची कायिवा ी चाल ू
ि े. यानींतर वा तूक कोंडी कमी  ोण्यास मनत  ोणार ि े. 
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(२) सातारा मध्यवतअ बसस्थानकाजव  असलेला रस्ता  ा राय म ामागि असून साविजतनक 
बाींधकाम र्वभागाया अखयारीत असल्यान ेजून्या श्री.छत्रपती मर्वाजी सींग्र ालयाया नोन् ी 
बाजूला असलेले अततक्रमण  ्र्वणेची कायिवा ी साविजतनक बाींधकाम व नगरपररषनेमाफि त 
सयुतपणे केली जात.े 
     नगरपररषनेमाफि त क्रफरत े ातगाडयाींच ेअततक्रमण नगरपररषनेने र्वकसात केलेल्या  ेकसि 
झोनमध्ये स्थलाींतरीत करण्याचे तनयोश्जत ि े. तय नींतर वा तकू ची कोंडी कमी  ोण्यास 
मनत  ोईल. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

नासशि येथील भगतससांह वसाहत व शरय नगरीमध्ये घरग ती गॅस ससलेंडरमधील गॅस 
वाहनाांमध्ये भरणाऱ्या अडडयाांवर पोलीसाांनी छापा टािल्याबाबत 

  

(१०)  ३०१३१ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.आससफ शखे (मालेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क येथील भगतमसीं  वसा त व र्रयुनगरीमध्ये घरगुती गॅस मसलेंडरमधील गॅस 
वा नाींमध्ये भरणाया अडडयाींवर पोलीसाींनी छापा ्ाकून ११ मसलेंडर नोन मर्ीन असा सुमारे 
२४  जाराींचा माल  स्तगत केला असल्याचे मा े ्गस््, २०१५ मध्ये वा यानरयान 
तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, यासींनभाित चौकर्ी करून सींबींचधतावर कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत 
ि े, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) सनर ्रककरणी इींदनरानगर पोलीस स् ्ेर्न येथ.े गु.र.नीं. ३०५६/२०१५ भारतीय जीवनाव् यक 
वस् तू कलम ३, ७ तसेच मलश्वफाईड पे ोमलयम गॅस ्डिर २००० चे कलम ३,४ ्रकमाण े
दन.२३/०८/२०१५ रोजी गुन्  ा नाखल करण् यात िला असून सनर गुन्  यात एकूण ३ िरोपीींना 
अ्क कन न  याीं याकडून ११ गॅस मसमलींडर, नोन मर्ीन असा एकूण २३,४००/- न . क्रकीं मतीचा 
मुदे्दमाल  स् तगत करण् यात िला ि े. गुन्  यातील अ्क करण् यात िलेल् या ३ िरोपीींपाक  
एक र्वधी सींघषाित बालक असून  यास बाल न् यायालयात  जर करण् यात िले ि े. इतर 
िरोपीर्वरूध् न मा. न् यायालयात नोषारोपपत्र सानर करण् यात िले असून मा. न् यायालयात सनर 
्रककरण ्रकततषणााधीन ि े. मा. न् यायालयाकडून िरोपीींना जामीन मींजूर करण् यात िलेला ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  



र्व.स. २३९ (9) 

िळवा (श्ज. ठाणे) पोसलस स्टेशनच्या इमारतीच ेिाम स रु िरण्याबाबत 
  

(११)  ३०७२९ (२१-०१-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.स रेश लाड (िजित), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.किसन 
िथोरे (म रबाड), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  क वा (श्ज. ठाणे) पोमलस स््ेर्नया इमारतीचे क वा  द्दीमध्ये भूममपूजन  ोऊन वषि 
्ल्ले तरी ी ्रकयषणा इमारतीया कामाला अनयाप ी सुन वात झाली नसल्याच ेमा े सष े्ंबर, 
२०१५ या र्ेव्या िठवडयात तननर्िनास  िलेले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, क वा पररसरातील वाढलेले गुन् ाींच े ्रकमाण र्वचारात घेता नागरीकाींया 
समस्या सोडर्वण्याया दृष्ीन े क वा पोमलस स््ेर्नया इमारतीया कामास सुन वात 
करण्यासींनभाित कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे काय ि ेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) व (२) स् थातनक लोक्रकतततनधी तसेच ठाण े
म ानगरपामलका याीं यावतीन ेसनर भुमीपजूनाचा कायिक्रम करण् यात िला ि े. 
      सनर पोलीस स् ्ेर्न या इमारत बाींधकामासाठी न . २२१.४३ लषणा इत या रकमेच े
अींनाजपत्रक ्रकाष त झाले असून, सनर इमारती या बाींधकामास तनधीची ्पल धता र्वचारात 
घेऊन ्रकर्ासक य मान् यता नेण् याची कायिवा ी करण् यात येत ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

नागपूर तसेच नवी म ांबईतील पनवेल येथ ेपोसलसाांसाठी 
 घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२)  ३०७६९ (२१-०१-२०१६).   श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाव), श्री.स रेश लाड (िजित), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील लकडगींज येथ ेपोलीसाींया घरासाठी ३५० को्ी न पये नेण्याचा  तसेच नवी 
मुींबईतील पनवेल येथे पोमलसाींसाठी सुसज अर्ी ्ाऊनमर्प ्भारण्याचा तनणिय दननाींक २८ 
्गस््, २०१५ रोजी पोमलस ग ृतनमािण र्वभागाया बाठक मध्ये घेतलेला ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींसाठी घरे ्पलध कन न नेण्यासींनभाित तसेच सनर बाठक मध्ये 
घेतलेल्या तनणियासींनभाित कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) : (१) व (२) नागपुर येथील लकडगींज येथ ेनागपुर सुधार 
्रकन् यास याीं यातफे ३४८ तनवासस् थाना या ्रककल् पाचे बाींधकाम करण् यात येत ि े. 
     पनवेल येथे ब ृन् मुींबई पोलीस स कारी ग ृतनमािण सींस् था (तनयोश्जत), पनवेल या 
सींस् थेमाफि त पोलीस कमिचायाींसाठी ग ृतनमािण ्रककल् प राबर्वण् यात येत ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

म ांबई येथील पोसलस म ख्यालयाच्या नवीन इमारतीच ेबाांधिाम अपूणि असल्याबाबत 
  

(१३)  ३२२९४ (२१-०१-२०१६).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील 
(अहमदपूर), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्च ू िडू 
(अचलपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील पोमलस मुख्यालयाया नवीन इमारतीच ेबाींधकाम मा े फेब्रुवारी, २०१३ मध् ये 
पूणि  ोणे अपेक्षषणात असताना ते अययापपयित पूणि झालेले ना ी,  े खरे ि े काय, 
(२) असल् यास, सनर बाींधकाम ठरल् या वे ेत पुणि न झाल् यामु े या बाींधकामा या खचाित मोठी 
वाढ  ोवुन ी कीं त्रा्नाराला तु्पुींजा नींड ठोठावून काम पुणि करण् यास साींगण् यात िले,  े खरे 
ि े काय, 
(३) असल् यास, ठरलेल् या व ेेत काम पुणि न करणा-या ठेकेनारावर कारवाई न करता वाढीव 
खचाित मान् यता नेणा-या अचधका-याींवर र्ासनान ेकोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत 
ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१६) :(१), (२) (३) व (४) ब ृन् मुींबई येथील पोलीस 
मुख् यालया या नवीन इमारतीच े बाींधकाम दननाींक २३.१२.२०१५ रोजी पूणि झाले ि े. या 
इमारती या बाींधकामातील बाबीींमध् ये वाढ झाल्याने काम पूणि करण् याचा कालावधी वाढलेला 
ि े. सनर इमारती या ्रककल् पाीं या वाढीव बाबीींकररता िव् यक खचािस मान्यता नेण् यात 
िलेल् या ि ेत. 
  

___________ 
  

वववाहासाठी इच्छ ि तरुणीांना सांपिि  साधून फसवणूि िरणाऱ्या  
एिा ववदेशी टोळीचा तपास िरुन दोघाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(१४)  ३४३०६ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ववा ासाठी इछुक तन णीींना सींपकि  साधून फसवणूक करणाया एका र्वनेर्ी ्ो ीचा गुन् े 
र्ाखेया अचधकायाींनी तपास कन न या ्ो ीतील नोन भामटयाींना दननाींक १४ ््ोबर, 
२०१५ रोजी पोमलसाींनी अ्क केली,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल्यास, सनर भामटयाींन ेएका तन णीला समुारे सव्वा को्ी न पयाींना फसर्वले असल्याचे 
तननर्िनास िले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली ि े काय, असल्यास, चौकर्ीत काय िढ ून िले व 
सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२)  ोय,  े खरे ि े. सनर ्रककरणी न पये १,०१,३५,००० एवढया रकमेची फसवणूक केली 
ि े. 
(३) सनर ्रककरणी एमएचबी केलनी पोलीस ठाण,े मुींबई गु.र.क्र.२७४/१५ कलम 
४६५,४६७,४६८,४१९,४२०, १२० (ब) ३४ भानर्वसीं स  माद ती तींत्रज्ञान कायना कलम ६६ (सी), 
६६ (डी) व तनयम क्र. ३ स  ६ पारपत्र (भारतात ्रकवरे्) कायना स  ३ (१) परक य नागरीक 
 नर् स  १४ परक य नागरीक कायना १९४६ अन् वये गुन्  ा नोंन कन न एकूण १० िरोपीींना 
अ्क कन न  याीं याकडून नमून गुन्हयात एकूण न पये २७,५७,६९/- ची मालम ता जष त 
करण् यात िली ि े िरोपीर्वन ध् न मा.मुख् य म ानगर नींडाचधकारी, ६८ वे न् यायालय, बोररवली 
न् यायालयात नोषारोपपत्र सानर करण् यात िलेले ि े. सनरचा गुन् ा न् याय ्रकर्वष ठ ि े. 
  

___________ 
  

रामनगर (श्ज.चांद्रपूर) पोसलस ठाण्यात हायटेि बबझनेस नेटविि  या  
िां पनीच्या ववरोधात िेलेल्या त ारीबाबत 

  

(१५)  ३५०३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रामनगर (श्ज.चींद्रपूर) पोमलस ठाण्यात  ाय्ेक बबझनेस ने्वकि  या कीं पनीया र्वरोधात 
कोटयावधी रूपयाींची फसवणूक केल्याची तक्रार दन.४ सष े्ंबर, २०१५ रोजी वा या सुमारास 
नोंनर्वण्यात िली ि े,   े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर ्रककरणी पोमलसाींनी अचधक तापास केला ि े काय, असल्यास, यात 
काय िढ ून िले व यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
(२)  ोय.  

सनर ्रककरणी पोलीस स् ्ेर्न, रामनगर, चींद्रपुर येथे अप. क्र.४४१/१५ भा.नीं.र्व. कलम 
४२०, ३४ स कलम ३ ठेवीनाराींचे द तसींबींधाच े सींरषणाण अचधतनयम १९९९ स  कलम ४ 
मनीलॅडीींग अॅ ्.२००१ ्रकमाणे एकूण ७ िरोपीर्वन ध् न गुन्  ा नोंनर्वण् यात िला ि े. सनर 
्रककरणी एच.बी.एन डायरीज अलायस अलाईड मल. या कीं पनीच े मॅनेश्जींग डारे्र 
अमनदनपमसींग सरन यास ग्रा काींची फसवणूक केली असल् या या गुन्  याबाबत छ तीसगढ 
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पोमलसाींनी अ्क केली असून तो सध् या रायपुर जलेमध् ये एम.सी.िर.वर ि े.  यास ्रकोड र्न 
वेरीं्वर िणून पोलीस स् ्ेर्न रामनगर, चींद्रपुर येथील नोंन गुन्  यात अ्क करण् यासाठी मा. 
्रकथम वगि न् यायनींडाचधकारी, रायपुर याींना मा. सी.ज.ेएम. को ि् याींचे माफि त दननाींक २९ 
सष ्ेंबर, २०१५ व २७ ् ्ोबर, २०१६ रोजी र्वनींती करण् यात िली ि े. तथार्प मा. रायपुर 
न् यायालयाने सनर िरोपीस ता यात दनलेले ना ी. सनर िरोपीस ्रकोडयुस वेरीं्वर ता यात 
घेण् याची कायिवा ी चाल ूि े. तसेच ्विररत ६ िरोपी  े रायपुर येथील राजेंद्र नगर पोलीस 
स् ्ेर्न येथे नोंन असलेल् या गुन्  यात िरोपी असल् याम ेु सनर ६ िरोपीींचा र्ोध घेण् यासाठी 
रायपुर पोमलसाींर्ी सींपकि  ठेवलेला ि े. गुन्  ा पोलीस तपासावर ्रकलींबबत ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

रायगड श्जल््यातील ि ां डसलिा नदीवरील रेवदांडा त ेरोहे या  
जलमागािवरील िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१६)  ३५७०७ (२०-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड श्जल्हयातील कुीं डमलका ननीवरील रेवनींडा त े रो े या जलमागािवर इतर २ 
जलमागािचा समावरे् र्वकास िराखडयात केला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, र्वकमसत करावयाया ्विररत २ जलमागािची नाव े काय ि ेत तसेच याींचे 
स्वन प काय ि े, 
(३) असल्यास, सनर जलमागािया र्वकास िराखडयात कोणकोणती काम े्रकस्तार्वत करण्यात 
िली ि ेत, 
(४) असल्यास, सनर जलमागािची कामे सुन  करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) :(१) ्रकस्तार्वत National Waterways Bill, २०१५ मध्ये 
रायगड श्जल् यातील रेवनाींडा खाडी/कुीं डमलका ननी जलमागि  ा राष ीय जलमागि  णून घोर्षत 
करावयाया यानीमध्ये समार्वष् करण्यात िले ि े. तसेच सनर जलमागािचा र्वकास 
िराखडयात समावेर् केलेला ि े. 
(२) (३) (४) व (५) भारतीय अींतनेमर्य जलमागि ्रकाचधकरण (IWAI) याींनी Tractee; 
Engineering Pvt.Ltd. Gurgaon-Hariyana या कीं पनीस (१) वसई खाडी-मुखापासनू त े
कल्याण व् ाया कर् ेी ते मुींबई (ठाणे खाडी) ते धरमतर खाडी अींनाजे १४० क्रक.मी. (२) 
राजपूरी खाडी-मूखापासनू त े माींनाड व् ाया वार्ी अींतर अींनाज े २८ क्रक.मी. (३) बाणको् 
खाडी/सार्वत्री ननी-मुखापासून त ेिींबेत अींतर अींनाज े ४१ क्रक.मी. (४) नाभो  खाडी/ वमर्ष् 
ननी- मुखापासून ते करींभवणे अींतर अींनाजे ४२ क्रक.मी. (५) जयगड खाडी/ र्ास्त्री ननी- 
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मुखापासून त ेफुणगुस अींतर अींनाजे ४८ क्रक.मी. (६) रेवनींडा खाडी/ कुीं डमलका ननी-मुखापासून त े
सानेगाव २२ क्रक.मी या जलमागािया र्वकासासाठी सर्वस्तर ्रककल्प अ वाल (detailed 
Project Report) तयार करण्याया कामाचे िनेर् दनलेले ि ेत. 
  

___________ 
  

सभवांडी शहरातील ददवाणी व फौजदारी न्यायालयाला लागून  
असलेल्या अनधधिृत उपहारगहृाबाबत 

  

(१७)  ३६९९२ (२१-०१-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभवांडी पूवि) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी र् रातील दनवाणी व फौजनारी न्यायालयाला लागून असलेल्या २० बाय ५० 
चौ.फु्ाींच े ्प ारग ृ म ापामलका, साविजतनक बाींधकाम व र्ासनाया इतर र्वभागाची 
परवानगी न घेता सन २०१० पासनू अनचधकृतररया सुन  ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) तसेच सनर ्प ारग ृाया व्यवस्थापकान े मुींबई नकुान े अचधतनयामातींगित िव्यक 
असणारे कोणते ी परवान ेघेतले नसून ्प ारग ृाकड ेस्वत:च ेवीजमी्र नसून न्यायालयातील 
र्वजेचा वापर अनचधकृतररया असून ्प ारग ृ न्यायालयाया िवारातील साींडपाण्याचा तनचरा 
करणाया मखु्य ग्ारावर भराव ्ाकल्यामु े तेथील वक्रकल, पषणाकार व नागररक याींना 
साींडपाण्यातून ये-जा करावे लागत असून तेथे डासाींचे ्रकमाण ी वाढले ि े,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(३) असल्यास, ्परोत नोन् ी ्रककरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली ि े काय, चौकर्ीत काय 
िढ ून िले व तय नुसार सनर ्प ारग ृ  ्र्वणेबाबत र्ासनाने कोणती कायिवा ी केली 
ि े वा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०८-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) अींर्त: खरे ि े. सनर ्प ारग ृाया व्यवस्थापकाने कोणते ी परवान ेघेतले नव् ते. सनर 
्प ारग ृाकड े स्वत:च े वीज मम्र नव् ते. मभवींडी न्यायालयाया बार न मया र्वजेया 
मी्रवन न र्वजेची जोडणी घेतली  ोती. मात्र ्प ारग ृ न्यायालयाया िवारातील 
साींडपाण्याचा तनचरा करणाया मखु्य ग्ारावर भराव ्ाकल्यामु े तेथील वक्रकल, पषणाकार व 
नागरीक याींना साींडपाण्यातनू ये-जा करावे लागत असून तेथ ेडासाींचे ्रकमाण ी वाढले ि े  े 
खरे ना ी. या जागी साींडपाण्याचा तनचरा करणारे ग्ार ना ी. 
(३) मा.्च न्यायाललयान े दन. ५/३//१६ रोजी दनलेल्या तननेर्ानुसार सनर ्प ारग ृ बींन 
करण्यात िले असून याच ेकच ेबाींधकाम पाडून ्ाकण्यात िले ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
 



र्व.स. २३९ (14) 

रत्नाधगरी येथे रेल्व ेगाडीत वपस्त ल व तलवारीचा धाि दाखवून  
१ लाखाांचा ऐवज ल टण्यात आल्याबाबत 

  

(१८)  ३९९०९ (२०-०५-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (ग हागर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनाचगरी रेल्वे स्थानकामध्ये थाींबलेल्या मस्यगींधा एस्रकेसमध्ये र्पस्तुल व तलवारीचा 
धाक नाखवून १ लाखाींचा ऐवज लु् ण्यात िल्याच ेदननाींक २३ डडसेंबर, २०१५ वा या समुारास 
तननर्िनास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर गुन् या्रककरणी तपास कन न कोणती कारवाई करण्यात िली वा येत 
ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) तथार्प या घ्नचेी चौकर्ी केली असता सनरची घ्ना  ेनमधील ्रकवासात बसायला सी् 
दनली ना ी या कारणावरून जमावाकडून क्रकरको  मार ाणीचा ्रककार घडलेला ि े. मार ाणीच े
वे ी खबर नेणार याींचे ग यातील सोन्याची चेन तु्ून गेलेली ि े. याघ्नेत र्पस्तुल, 
तलवारीचा वापर झालेला ना ी क्रकीं वा ऐवज लु्ून नेलेला ना ी. तयवतच तपासामध्ये खबर 
नेणार याींनी तक्रार परत घेतल्याचे पोलीस अधीषणाक याींना तनवेनन दनलेले ि े. सनर ्रककरणी 
रनाचगरी र् र पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.नीं. ४००/२०१५ भानींर्वसीं कलम १४३,१४७,१४९,३२३ 
्रकमाणे ५ िरोपीर्वरूध्न मा.न्यायालयात नोषारोपपत्र सानर केले ि े. गुन् ा न्याय्रकर्वषठ ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

समदृ्ध जीवन िां पनीने राज्यातील अनेि ठेवीदाराांना फसववले असल्याबाबत 
  

(१९)  ४०४६४ (१७-०५-२०१६).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवि), श्री.सरदार ताराससांह 
(म ल ांड), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्च ूिडू (अचलपूर), डॉ.अननल 
बोंड े (मोशी), श्री.ग लाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाि), श्री.महेश (दादा) लाांडगे 
(भोसरी), श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) समधृ्न जीवन या चच्फीं ड कीं पनीन े ठेवीनाराींची फसवणूक केल्या्रककरणी करण्यात येणारा 
तपास र्ासनाने गुन् े अन्वेषण र्वभागाकड ेसोपर्वला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सेबी च ेस ाय्यक म ाव्यवस्थापक श्री. सचचन ए.सोनावणे याींनी पुण्याया 
डेकन श्जमखाना पोलीस स््ेर्नमध्ये समधृ्न जीवन या कीं पनीच े्रकमुख श्री. म ेर् मोतेवार 
याींयार्वन ध्न सेबी ची परवानगी न घेता लोकाींकडून बकेायनेर्ीर िचथिक गुींतवणुक कन न घेत 
असल्याबद्दल क्रफयािन नेऊन वार्ाली मोतेवार, घन्याम प्ेल, राजेंद्र भींडारे याींया र्वरोधात 
भा.न.र्व. कलम ४२०, १८८, १२० (ब) नुसार गुन् ा नोंनर्वला ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
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(३) असल्यास, सनर कीं पनीने ठेवीनाराींकडून ठेवी स्वीकारण्यास ‘सेबी’ ने मनाई केल्यानींतर ी 
अनेकाींकडून ठेवी घेतल्याच ेतननर्िनास िले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) तसेच मोतेवार याया खाजगी सुरषणाा रषणाकाींनी पत्रकाराींना धकाबुक  केल्याची तक्रार ी 
्स्मानाबान पोलीस स्थानकात दननाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा या नरयान करण्यात 
िली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(५) असल्यास, ्त ्रककरणी चौकर्ी करण्यात िली ि े काय, चौकर्ीत काय िढ ून िले 
व यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े तसेच ठेवीनाराींच ेपास ेपरत मम वून 
नेण्यासाठी काय ्पाययोजना करण्यात िली वा येत ि े, 
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
(२)  े खरे ि े. 
     सनर ्रककरणी पुणे पोलीस ियुतालयाच ेपररषेणात्रातील डेकन पोलीस स््ेर्न येथ ेगुन् ा 
रश्ज.नीं. ३२३/२०१५ भानींर्व कलम ४२०, १८८, १२० (ब) एम.पी.िय.डी कलम ३ व ४ अन्वये 
दन. ३१.१०.२०१५ रोजी गुन् ा नाखल करण्यात िला ि े. 
(३) सनर कीं पनीने ठेवीनाराींकडून ठेवी श्स्वकारण्यास सेबी न े मनाई केल्यानींतर ठेवी 
श्स्वकारल्याचे तपासात अययाप पावेतो समोर िले ना ी. परींत ुसनर कीं पनी व समधृ्न जीवन 
मल््ी स््े् मल््ी पपिज को. ्. सोसाय्ी मल.याींयामध्ये एम. .यु. ोवून सनर कीं पनीन े
व्यवसाय समधृ्न जीवन मल््ी स््े् मल््ी पपिज को.्.सोसाय्ी मल.याींचेकड े स्ताींतरीत केला 
असून याींनी ठेवी श्स्वकारल्याचे तपासात ितापयतं समोर िलेले ि े. 
(४)  े खरे ि े. 
(५) सनर ्रककरणी क्रफयािनीच ेतक्रारीवन न तीन िरोपीर्वन ध्न पोलीस स््ेर्न, ्स्मानाबान र् र 
येथे अनखलपात्र गु.र.नीं. १४३६/२०१६ कलम ३२३, ५०६, ३४ भानींर्व ्रकमाणे व गु.र.नीं. 
१४३७/२०१६ कलम ३२३, ३४ भानींर्व ्रकमाणे अस ेनोन अनखलपात्र गुन् े नाखल केले ि ेत. 
     ्त नमून गुन्हयातील एका िरोपीस अ्क कन न न्यायालयात  जर केले असता 
मा.न्यायालयाने िरोपीींस जाममनावर सोडले ि े. इतर २ िरोपीर्वन ध्न तक्रार नसल्यान े
याींना कलम १४९ ्रकमाणे नो्ीस व ताक न नेवून सोडण्यात िले ि े. 
     तसेच ठेवीनाराींच े पास े परत मम वून नेण्यासाठी म ाराष  ठेवीनाराींच े (र्वतीय 
िस्थापनामधील) द तसींबींधाच े सींरषणाण करण्याबातचा अचधतनयम कलम ४ मध्ये नमून 
तरतूनीनुसार पुढील कायिवा ी करण्यात येत ि े. 
  

___________ 
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ठाणे पोसलस आय क्तालय षेणात्रातील िळवा पोसलस  

ठाण्याची इमारत उभारण्याबाबत 
  

(२०)  ४०५९५ (२०-०५-२०१६).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे पोमलस ियुतालय षेणात्रातील स्वतींत्र क वा पोमलस ठाणे तनमािण करण्याची मागणी 
गत पींधरा वषािपासून  ोत असून सयय श्स्थतीत जुन्या िर्ी  कायािलयाजव  असलेल्या 
क वा पोमलस ठाण्याची अयींत नरुवस्था झाली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, क वा पोमलस ठाण्याया तनयोश्जत इमारतीच ेभूमी पूजन दननाींक ०७ सष े्ंबर, 
२०१४ रोजी वा या सुमारास करण्यात िले  ोत,े  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, सनर पोमलस ठाण्याची इमारत ्भारण्याबाबत कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची करणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) स्थातनक लोक्रकतततनधी तसचे ठाणे म ानगरपामलका याींयावतीने सनर भुममपूजनाचा 
कायिक्रम करण्यात िला ि े. 
(३) सनर पोलीस स््ेर्नया इमारत बाींधकामासाठी न . २२१.४३ लषणा इतया रकमेच े
अींनाजपत्रक ्रकाषत झाले असून, सनर इमारतीया बाींधकामास तनधीची ्पलधता र्वचारात 
घेवून ्रकर्ासक य मान्यता नेण्याची कायिवा ी करण्यात येत ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

अांबरनाथ (प) ( श्ज.ठाणे) येथील पोसलस ठाण ेजीणि अवस्थेत असल्याबाबत 
  

(२१)  ४०६२३ (२०-०५-२०१६).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अींबरनाथ (प) (श्ज.ठाणे) येथील पोमलस ठाणे  े अयींत जीणिअवस्थेत असल्याम ेु 
नागरीक तसेच तथेील पोलीस अचधकारी/कमिचायाींची गारसोय  ोत असून याजागी नर्वन 
इमार बाींधणे सींनभाित मा. रायमींत्री ग ृ (र् रे) याींचेकड े दननाींक ११्गस््, २०१५ रोजी वा 
यासुमारास नागरीकाींनी व लोक्रकतततनधीींनी तनवेनन दनले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायिवा ी करण्यात िली वा येत ि े, 
(३) नसल्यास, याबाबत र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१)  ोय. 
(२) ठाणे श्जल्हयातील अींबरनाथ पोलील स््ेर्न व स ाय्यक ियुत, अींबरनाथ याींया 
कायािलयाया इमारतीया बाींधकामासाठी न . ५६५.७३ लषणा इतया खचािया अींनाजपत्रकास 
्रकर्ासक य मान्यता नेण्याची कायिवा ी म ाराष  राय पोलीस ग ृतनमािण म ामींड ाकडून 
करण्यात येत ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

चाकण नर्रपररषद (जि. पुणे) हद्दीत मलेररया आणण  
डेंरू्च्या रुगणािंमध्ये वाढ झाल्हयाबाबत 

  

(२२)  ४०८६९ (१६-०५-२०१६).   श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळिंदी) :   सन्माननीय मखु्यमिंत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकण नगरपररषद (जि. पणेु) हद्दीत रस्त्यावर कचऱ्याच ेपडलेले ढीग, तुींबलेली व उघडी 
ग्ारे, रस्त्यावर वाहणारे साींडपाणी यामुळे मच्छराींची पैदास होऊन डेंगू आणण मलेररयाच्या 
रुगणाींमध्ये माहे िानेवारी, २०१६ वा ्यादरम्यान वाढ झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्यधिकारी, चाकण याींस रस्त्यावर कचऱ्याचे पडलेले ढीग, तुींबलेली व उघडी 
ग्ारे, रस्त्यावर वाहणारे साींडपाणी यामुळे मच्छराींची होणारी पैदास बींद करण्याबाबत ददनाींक 
१८ िानेवारी २०१६ रोिी वा ्यासुमारास ननवेदन देऊनही कोणतीच कायशवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ – िानेवारी, २०१६ वा ्यादरम्यान डेंगू आणण मलेररयामुळे 
र्ाळकरी मलुासह २ व्यकतीींचा बळी गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणाकड े दलुशक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. माहे डडसेंबर, २०१५ ते फेब्रुवारी, २०१६ 
या कालाविीत मलेररयाच्या रुगणाींमध्ये वाढ झालेली नाही.  वदै्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण 
रुगणालय, चाकण याींनी मुख्याधिकारी, नगरपररषद, चाकण याींना कळववल्यानुसार सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये एका रुगणास मलेरीया झाल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी नगरपररषद चाकण याींचेमाफश त पुढील कायशवाही करण्यात आली :- 

अ) र्हरातील सवश कचरा घीं्ागाडीमाफश त सींकललत करणे, 
ब) सदर सींकललत कचऱ्याची नगरपररषद हद्दीबाहेर के्षत्रात स्तवतींत्रपणे ववल्हेवा् 
लावणे, 
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क) नगरपररषद हद्दीतील ग्ाराींची ननयलमतपणे दरुुस्तती करणे, साफसफाई करणे 
्याचप्रमाणे लोकप्रनतननिी व नागरीकाींच्या सहभागातून स्तवच्छता मोदहम राबववणे, 
ड) औषि फवारणी, ररक्षा फफरवनू िनिागतृी करणे, मादहतीपत्रके वा्णे इ्यादी 
उपयायोिना स्तवच्छतेच्या अनुषींगाने नगरपररषदेने राबववल्या आहेत व ननयलमत 
राबवत असते. 

      ्यामुळे मुख्याधिकारी नगरपररषद चाकण याींना ननवेदन देऊनही कोणतीही कायशवाही  
करण्यात आली नाही अर्ी पररजस्तिती आढळून आली नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी नगरपररषदेमाफश त आरोगय ववषयक सवकंष उपाययोिना राबववण्यात आल्या 
हो्या. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

खराबवाडी (ता.खेड,श्ज.प णे) येथे बलात्िार िेलेल्या  
मदहलेचा मतृदेह आढळून आल्याबाबत 

  

(२३)  ४१०६१ (२०-०५-२०१६).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खराबवाडी (ता.खेड, श्ज.पुणे) येथे बलाकार केलेल्या मद लेचा मतृने  दननाींक २१ नोव् ेबर, 
२०१५ रोजी  िढ ून िला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, चाकण औययोचगक षेणात्रात रस्यालगत मद लाींवरील  बलाकार व छेडछाड 
करण्याचे ्रकमाण वाढल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ वा यासमुारास तननर्िनास िले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(३) असल्यास, मद लाींया सुरषेणाबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१)  ोय. 
सनर ्रककरणी चाकण पोलीसस््ेर्न येथे अकस्मात मयत रश्जस््र नीं. १८८/२०१५, 
सी.िर.पी.सी. १७४ अन्वये मयत रश्जस््री नाखल करण्यात िले ि े 
(२) ना ी. 
(३) मद लाींया सुरषेणाबाबत पोलीस स््ेर्न स्तरावर नाममतन स्केड स्थापन करण्यात िले 
असून, यामध्ये मद ला पोलीस कमिचारी या मो्ार सायकलवर पोलीस स््ेर्न  द्दीत पे ोमलींग 
करतात तसेच पोलीस स््ेर्न  द्दीत पोलीस अचधकारी व कमिचायाींची गस्त व पे ोमलींग नेमली 
जाते. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
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बासांबा (श्ज.दहांगोली) या गावातील ननझामिालीन पोलीस  

ठाण्याच्या इमारतीची द रवस्था झाल्याबाबत 
  
(२४)  ४१३४३ (१७-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमिला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बासींबा (श्ज.द ींगोली) या गावातील तनझामकालीन पोलीस ठाण्याया इमारतीची अयींत 
नरुवस्था झाली असून या दठकाणी र्पण्याचे पाणी नसणे तसेच स्वछतेचा अभाव असून 
याकड े्रकर्ासनाचे नलुिषणा  ोत असल्याचे मा े जानेवारी २०१६ मध्ये तननर्िनास िले ि े,  े 
खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त पोलीस ठाण्याची नरुवस्था सधुारण्यासाठी कोणती कायिवा ी करण्यात 
िली वा येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) द ींगोली श्जल्हयातील बासींबा पोलीस ठाण्याची इमारत बाींधण्यासाठी साविजतनक बाींधकाम 
र्वभागाकडून सधुारीत नरसूचीवर िधारीत अींनाजपत्रक नकार्े तयार करण्यात येऊन तनधीची 
्पलधता र्वचारात घेऊन ्रकर्ासक य मान्यता नेण्याची कायिवा ी करण्यात येत ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  
 

___________ 
  

प णे शहरातील चांदनाची झाड ेचोरणारी टोळी पिडल्याबाबत 
  

(२५)  ४२१४२ (१७-०५-२०१६).   श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र् रात चींननाची झाड ेचोरणा-या ्ो ीला   गुन् े र्ाखेया वतीन ेपकडले असल्याचे 
दननाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा या समुारास तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त ्रककरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
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(२) गुन् े र्ाखे अींतगित कायिरत असलेल्या नरोडा ्रकततबींधक पथकाने दननाींक ३०.१२.२०१५ रेाजी 
चार िरोपीींना अ्क कन न याींचेकडून पुणे र् रात चींननाची झाड े चोरले सींबींचधत नाखल 
असलेले पुढील गुन् े ्घडक स िणले ि ेत. 
 

अ.क्र. 
 

पोलीस 
स््ेर्न 

 

गु.र.न. व कलम 
 

गेला माल 
(न पये) 

 

मम ाला माल 
(न पये) 

 

सयय:श्स्थती 
 

१ 
 

कोरेगाव 
पाकि  
 

१२०/१५ भानींर्व क ३९५ 
 

२०,०००/- 
 

१,४०,३५०/- गाडया 
व चींननाया 

झाींडाचे तकुड ेव 
इतर सामान 

 

न्यायालयात 
नोषारोपपत्र नाखल 

 

२ 
 

कोरेगाव 
पाकि  

८३/१५ भानींर्व क ३७९ १०,०००/- १०,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

 

तपासावर 
 

३ 
 

कोरेगाव 
पाकि  

१०५/१५ भानींर्व क ३७९ १०,०००/- १०,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

 

तपासावर 

४ 
 

लषकर 
 

१८२/१५ भानींर्व क ३७९ ५,०००/- 
 

- 
 

न्यायालयात 
नोषारोपपत्र नाखल 

५ 
 

लषकर 
 

२४/१५ भानींर्व क ३७९ ५,५००/- 
 

- 
 

न्यायालयात 
नोषारोपपत्र नाखल 

६ 
 

बबबवेवाडी 
 

८३/१५ भानींर्व क ३७९, 
३४ 

 

१०,०००/- 
 

- 
 

तपासावर 

७ 
 

बबबवेवाडी 
 

१२०/१५ भानींर्व क 
३७९, ३४ 

 

३,०००/- 
 

- 
 

तपासावर 

८ 
 

येरवडा 
 

५९४/१५ भानींर्व क 
३९२, ३४१, ३४ 

 

८,०००/- 
 

५,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

न्यायालयात 
नोषारोपपत्र नाखल 

९ 
 

येरवडा 
 

५८२/१५ भानींर्व क ३७९ १५,५००/- 
 

१५,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

तपासावर 

१० 
 

येरवडा 
 

१२७/१५ भानींर्व क ३७९ ५,०००/- 
 

५,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

तपासावर 

११ 
 

येरवडा 
 

५१३/१५ भानींर्व क ३७९ ३,०००/- 
 

३,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

तपासावर 

१२ 
 

 डपसर 
 

६२७/१५ भानींर्व क 
३७९, ३४ 

४,५००/- 
 

१,०००/-चींननाया 
झाींडाचे तकुड े

तपासावर 

(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
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िड े(ता.सशरुर, श्ज.प णे) गावामध्ये बाांदल ि टूांबबयाांच्या  
घरावर दरोडा टािून िेलेल्या हल्याबाबत 

  

(२६)  ४२८६५ (१७-०५-२०१६).   श्री.बाब राव पाचणे (सशरुर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कड े(ता.मर्न र,श्ज.पुणे)  गावामध्ये बाींनल कु्ूींबबयाींया घरावर दननाींक ४ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी नरोडखेोराींनी नरोडा ्ाकून केलेल्या  ल्यामध्ये कु्ुींब्रकमुख  मश्छद्र बाींनल याींचा ्पचारा 
नरयान मृय ू ोऊन कु्ुींबातील चौघे जण गींभीर जखमी झाले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, नरोडयाया घ्नाींमध्ये मृयमूुखी पडलेल्या व्यतीींना र्ासक य मनत   
नेणेबाबत तसेच कड े येथील नरोडयाचा तपास लावणे बाबत  कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१६) : (१) कड,े ता. मर्न र, श्ज. पुणे या गावामध्ये बाींनल  
कु्ूींबबयाींचे घरावर दननाींक ४ डडसेंबर, २०१५ रोजी  नरोडखेाराींनी  नरोडा ्ाकून केलेल्या 
 ल्ल्यामध्ये कु्ुींबमध्ये मश्छींद्र बाींनल याींचा ्पचारानरयान मृयू झालेला ि े. तसेच 
नोघेजण गींभीर जखमी  झालेले  ि ेत. 
(२) नरोडयासारख्या घ्नाींमध्ये मृयूमुखी पडल्यास र्ासक य मनत नेण्यात िलेली ना ी 
तसेच सनर ्रककरणी ६ िरोपीर्वन ध्न  मर्न र पोलीस ठाणे येथे गु.रनीं.  ४०३/२०१५, भा. नीं. र्व. 
कलम ३९५,३९६,३९७ अन्वये गुन् ा नाखल करण्यात िला असून एका िरोपीस अ्क 
करण्यात िली ि े. गुन्हयाचा तपास चाल ूि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

अहमदनगर श्जल््यातील ग न्हेगारीबाबत 
  

(२७)  ४४९४० (२४-०५-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील गुन् ेगारीचा िढावा घेणाया म ाराष  गुन् ेगारी २०१४ या अ वाला्रकमाण े
गुन् ेगारीत अ मननगर श्जल्हयाचा पाचवा क्रमाींक लागत असून तबल एक  जारा ून अचधक 
द ींसेचे गुन् े तसेच नींगलीचे ४७६ गुन् े नाखल झालेले असून श्जल्हयातील कायना सुव्यवस्था 
कोलमडली  असल्याच ेजानेवारी, २०१६ मध्ये वा यानरयान तननर्िनास िले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर श्जल्हयात कायना व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणती कायिवा ी करण्यात 
िली वा येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) अ मननगर श्जल्हयात सन २०१४ मध्ये खनू ११४, 
खूनाचा ्रकयन ७३ बलाकार १०४, नखुापत ७१९ असे एकूण १०१० गुन् े नाखल ि ेत तसेच 
सन २०१३ मध्ये खून ११३, खूनाया ्रकयन ७१, बलाकार १०३, नखुापत ७०५, असे एकूण 
९९२ गुन् े नाखल ि ेत. सन २०१४ मध्ये द साींचाराया गुन्हयात केव  १८ गुन्हयाींनी वाढ 
झाली ि े. 
     तसेच नींगा या मर्षिकाखाली सन २०१४ मध्ये ५२० गुन् े नाखल असनू सन २०१३ मध्ये 
५४४ गुन् े नाखल ि ेत. सन २०१३ या तालनुेत सन २०१४ मध्ये नींगा या मर्षिकाखाली २४ 
गुन्हयाींची घ् झालेली ि े. अ मननगर श्जल्हयातील कायना व सुव्यवस्थेची पररश्स्थती 
कोलमडलेली नसून कायना व सुव्यवस्था अबाचधत ि े. 
(२) अ मननगर श्जल्हयात कायना व सुव्यवस्थेबाबत वे ोव ी गुन् े नाखल करण्यात िलेले 
ि ेत तसेच कोंबीींग ्परेर्न करण्यात िलेले ि ेत. सींवनेनर्ील दठकाणी क्रफस पेईं् 
नेमून पे ोमलींग ठेवण्यात येवून र्ाींताता कमम्ीया बाठका घेण्यात िलेल्या ि ेत. 
(३) र्वलींब झालेला ना ी. 
  

___________ 
  

खानापूर (श्ज.साांगली) येथ ेनववन पोसलस स्टेशन उभारण्याबाबत 
  

(२८)  ४५३५० (१६-०५-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर (श्ज.साींगली) येथे नर्वन पोमलस स््ेर्न ्भारण्याबाबत स्थातनक लोक्रकतततनधीींनी 
मा े ्गस््-सष े्ंबर, २०१५ मध्ये वा या सुमारास मा. ग ृ रायमींत्रयाींकड ेपत्रव्यव ार केला 
ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त पररसरात मोठया ्रकमाणात चोया, नरोड े  ोत असल्याने ्त पत्राया 
अनुषींगान ेपोमलस स््ेर्न ्भारण्याबाबत र्ासनस्तरावर कोणती कायिवा ी करण्यात िली वा 
येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-१०-०१६६) : (१)  ोय. 
(२) खानापूर (श्ज.साींगली) येथे पोलीस ठाणे स्थापन करणेबाबतचा ्रकस्ताव र्ासनास ्रकाषत 
झालेला ना ी. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
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नाांदेड श्जल्हयातील देगलूर पोसलस ठाणे अांतगित दरूषेणात्र िरडखेड येथील  
नववन इमारत व िमिचा-याांसाठीची ननवासस्थाने तसेच पोसलस चौिी  
(दरूषेणात्र) च्या िायािलयाची इमारत व सांरषणाि सभांत बाांधण्याबाबत 

  

(२९)  ४५९९९ (२०-०५-२०१६).   श्री.स भाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनेड श्जल् यातील  नेगलूर पोमलस ठाणे अींतगित नरूषेणात्र करडखेड येथील नर्वन इमारत व 
कमिचा-याींसाठीची तनवासस्थान े तसेच मरखेल  येथील पोमलस ठाण्याची नर्वन ्रकर्ासक य 
इमारत बाींधकाम करण्यासींबधीचा ्रकस्ताव दननाींक १५ सष े्ंबर, २०१५ रोजीया पत्रान्वये  
पोमलस म ासींचालक, म ाराष  राय, मुींबई याींयाकडून मागर्वण्यात िला तसचे ्त 
दठकाणी पोमलस चौक  (नरूषेणात्र) या कायािलयाची इमारत व सींरषणाक मभींत बाींधण्याबाबतची 
मागणी लोक्रकतततनधीनी दननाींक २४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा यासुमारास र्ासनाकड े केली 
ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त बाींधकामाींबाबत र्ासनान ेकोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
(२) ्पलध तनधी र्वचारात घेऊन ्रकर्ासक य मान्यता नेण्याची कायिवा ी करण्यात येत ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यात पोलीस अधधिारी व िमिचाऱ्याांसाठी ननवासस्थान ेबाांधण्याबाबत 
  

(३०)  ४६४१२ (१७-०५-२०१६).   श्री.नानाजी शामि ळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल्हयातील पोलीस अचधकारी व कमिचायाींसाठी फत ८९६ तनवासस्थान ेअसून 
तबल नोन जार पाचर्े नवीन घराींची िव्यकता असल्याच ेमा े डडसेंबर, २०१५ या नसुया 
िठवडयात तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, कपास-ु ०५१३/्रक.क.१७२/१३ पोल दननाींक २९ जुन २०१३ अन्वये पोलीस स््ेर्न 
रामनगर येथ े पोलीस अचधकायाींकररता १३ व पोलीस कमिचायाींकररता १४३ तनवासी इमारत 
ि ण कपास-ु०९१३/्रक.क.-३३०/पोल-७ अन्वये घुग्घुस येथ े पोलीस अचधकायाींकररता ५ ि ण 
कमिचायाींकररता ७३ तनवासी इमारत अर्ी एकुण २४३ तनवासस्थाने मींजूर असून अययाप ी 
बाींधकाम सुन  झाले ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ि े काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीया अनषुींगाने चींद्रपूर र् र ि ण मौजा घुग्घुस येथील मींजूर २४३ 
तनवासस्थानाींचे बाींधण्याबाबत कोणती ्पाययोजना करण्यात िली वा येत ि े, 
(५) नसल्यास,  ोणाया र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१६) :(१)  ोय. 
(२), (३) व (४) चींद्रपूर र् रात पूवअ १५६ तनवासस्थान ेबाींधण्याच े्रकस्तार्वत  ोते. परींत ुसन 
२०१५-१६ मध्ये १५६ तनवासस्थाने रद्द कन न चींद्रपूर पोलीस मुख्यालय पररसरात ३६४ 
तनवासस्थान ेमींजूर करण्यात िले असून सनर बाींधकामाची तनर्वना ्रकक्रक्रया पार पडलेली ि े. 
सनरचे बाींधकाम पोलीस ग ृतनमािण व कल्याण म ामींड  याींयामाफि त  ोणार ि े. 
     पोलीस ठाणे घुग्घुस येथ े०५ अचधकारी व ७३ कमिचारी असे कएूण ७८ तनवासस्थाने 
बाींधावयाचे ्रकस्तार्वत असून म सलू खायाया तायात असलेली मौजा घुग्घुस मापन क्र. २९ 
मधील २  े्र िर जममन मम णेबाबत श्जल् ास्तरावर म सूल र्वभागाकड े पाठपुरावा सुन  
ि े. 
(५) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

घाटांजी (श्ज. यवतमाळ) येथील ववज ववतरण िां पनीच्या डी.पी मधील  
िधथल या धातूच्या पात्याची चोरी होत असल्याबाबत 

  

(३१)  ४६५३७ (२०-०५-२०१६).   श्री.राज  तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंजी (श्ज. यवतमा ) येथील र्वज र्वतरण कीं पनीया डी.पी मधील कचथल या धातूया 
पायाची चोरी केल्याचे तननर्िनास िले असून एका डी.पी.मध्ये क्रकमान ७ ते १० पटया तनघत 
असल्यान ेपररसरातील २० ते २५ डी. पी. मधील १ त े१.५ श्व्ल पाटया चोरीला गेल्याच े
तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ि े काय, यानुसार कोणती कायिवा ी केली 
वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) : (१)  े खरे ना ी. 
     तथार्प घा ी्ंजी येथे वीज र्वतरण कीं पनीया डी.पी. फोडून यामधील ताींयाची तार 
चोन न नेल्याया सन २०१५ मध्ये ४ व सन २०१६ मध्ये २ घ्ना घडल्या ्रककरणी र्वज 
र्वतरण कीं पनीया सींबींचधत अचधकायाींनी पोलीस स््ेर्न घा ी्ंजी येथे तक्रारी दनल्याने गुन् े 
नोंन ि ेत. 
(३) र्वज र्वतरण कीं पनीया डी.पी. फोडून यामधनू ताींयाजी तार चोन न नेल्या ्रककरणी 
पोलीस स््ेर्न घा ी्ंजी येथे सन २०१५ मध्ये ४ व सन २०१६ मध्ये २ असे कएूण ६ गुन् े 
भारतीय र्वययुत अचधतनयमाया कलम १३६ ्रकमाणे नोंन कन न याींचा तपास करण्यात 
िलेला ि े सन २०१५ मध्ये नोंन असलेल्या ४ गुन्हयात २०२ क्रकलो तायाजी तार क्रकीं मन 
अींनाजे न पये ४४,६१६/- व सन २०१६ मध्ये २ गुन् यात ९५ क्रकलो ताींयाची तार क्रकीं मत अनाज े
न . १२,६२५/- ची चोरी झाली ि े. सन २०१६ मधील नोंन ४ गुन्हयापाक  १ गुन् ा ्घक स 
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िला असनू यातील २ िरोपीींना अ्क कन न ६० क्रकलो ताींयाजी तार  स्तगत करण्यात 
िली ि े. सन २०१५ मध्ये नोन गुन्हयात िरोपीींचा र्ोध न लागल्याने “अ” समरी 
मींजूरीसाठी सींबींचधत न्यायालयात पाठर्वण्यात िली ि े ्विररत सन २०१५ मधील     २ व 
सन २०१६ मधील २ अर्ा ४ गुन्हयाचा सखोल तपास सुन  ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

जळगाांव श्जल्हयात दठिदठिाणी बेिायदेशीर िॉल सेटरच स रु िरुन  
तरुणाांना नोिरीच्या नावाने फसवण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३२)  ४७९४० (२४-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींव श्जल् यात दठकदठकाणी बकेायनेर्ीर केल सें्र सुन  कन न नोकरीसाठी अजि केला 
नसताींना ी मलुाखतीसाठी तनवड झाल्याचे मेल, बनाव् ले्र ेडवर ्डिर नेणे, सींबींचधत 
कीं पनीची   ख साींगणाया या ले्र ेडवर कीं पनीचा लोगो वापरणे िदन ्रककार सरािसपण ेसुन  
असून तन णाींना नोकरीया नावान ेफसवण्यात येत  असल्याचे नकुतेच मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर श्जल् यात नरवषअ सरासरी ३५ ते ४० जणाींया फसवणूक या घ्णा 
घडत ि ेत,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, ्त कीं पन्या, एजन्सीींजचा र्ोध घेऊन याींयावर कोणती कारवाई करण्यात 
िली वा येत ि े, 
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) : (१), (२) व (३) सनर ्रककरणी ज गाींव श्जल्हयातील 
पोलीस स््ेर्नमध्ये तक्रार / गुन् ा नाखल झालेला ना ी. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

जळगाांव प्रादेसशि पररवहन ववभागाने िारवाई िरुन ताल िा पोसलस स्टेशनला 
 जमा िेलेल्या ररषणााचे टायर व बटॅरी चोरी झाल्याबाबत 

  

(३३)  ४७९४९ (१७-०५-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींव ्रकानेमर्क पररव न र्वभागाने कारवाई कन न तालकुा पोमलस स््ेर्नला जमा 
केलेल्या ररषणााच े ्ायर व बॅ्रीया चोरीबाबत पोमलस व िर्ी  अचधकारी जबाबनारी 
श्स्वकारत नसल्याच ेपा ून ररषणााचालकाींनी दननाींक ७ जानेवारी, २०१६ रोजीया सुमारास 
िर्ी  कायािलयात अींगावर रेकेल  तून िम या करण्याचा ्रकयन केला,  े खरे ि े 
काय, 
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(२) असल्यास, यासींनभाित कोणती कारवाई करण्यात िली  येत ि े, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) दननाींक २३.१२.२०१५ रोजी ्रकानेमर्क पररव न अचधकारी, ज गाव याींनी ््ो ररषणाा क्र. 
MH १९ AX ३२३६ यातून अवाध ्रकवासी वा तूक सुन  असल्या कारणाने तायात घेऊन तालूका 
पोलीस स््ेर्न या िवारात लावली  ोती. सनर ््ोतील ्ायर व बॅ्री चोरी गेल्याया 
कारणाम ेू एका इसमाने ्रकानेमर्क पररव न कायािलय ज गावया पायरीजव  स्वत:या 
अींगावर रेकेल  तून िम येचा ्रकयन केला  ोता. याबाबत स ायक मो्ार वा न 
तनरीषणाक, ज गाव याींनी दनलेल्या तक्रारी वन न िम या करणाया इसमार्वन ध्न 
रामानींननगर पोलीस स््ेर्न येथ े गु.र.नीं ०२/२०१६ भाग-५, भानर्व कलम ३०९ नुसार गुन् ा 
नोंन करण्यात िला ि े. सनर ्रककरणी िम या करणाया इसमास अ्क करण्यात िली 
असून सध्या अ्क िरोपी जाममनावर मुत ि े सनर ्रककरणाचे नोषारोप पत्र न्यायालयात 
नाखल केले असून गुन् ा न्याय्रकर्वषठ ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

वेंग ले (श्ज.ससांध दगूि) ताल क्यातील अणसूर नजीिच्या पाल गावात मरेीटाईम  
बोडिने जेटी व सांरषणाि सभांतीचे िाम स रु िेल्याबाबत 

  

(३४)  ४८१५० (२०-०५-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेंगुले (श्ज.मसींधुनगूि) तालुयातील अणसूर नजीकया पाल या िडव णाया छो्या्या 
गावात मेरी्ाईम बोडािन ेतेथील ननीक्रकनारी गरज नसताना नेखील गतवषअ ६४ लाख ८२  जार 
८४३ न पयाींचा तनधी खचि कन न जे् ी व सींरषणाक मभींतीचे काम सुन  केले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त काम सुन  असतानाच याच खायाने यावषअ याच दठकाणी िणखी एक 
जे्ी व सींरषणाण मभींतीया ्भारणीसाठी न पये ७५ लाखाचा तनधी मींजूर कन न घेत तनर्वना 
्रकक्रक्रया ी पूणि केल्याचे तननर्िनास िले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली ि े काय, यात काय िढ ून िले, 
(४) तननुसार यास जबाबनार असणाया व्यतीींवर र्ासनस्तरावर काय कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) ग्रामपींचायत पाल याींचे मागणीनुसार म ाराष   
मेरी्ाईम बोडािमाफि त पाल झेंडोबा मींदनर येथे जेट्टी व सींरषणाक मभींतीचे काम  ाती घेण् यात 
येऊन म े२०१६ अखेर काम पूणि करण् यात िली ि े. 
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(२) ग्रामपींचायत पाल याींनी भेंडर्ीचा बाींध येथ े जेट्टी या बाजलूा सींरषणाक मभींत बाींधण् याची 
मागणी केल् यानुसार तसचे ्रकानेमर्क बींनर अचधकारी, वेंगुलाि याीं या मर्फारर्ी नुसार सनरच े
काम  ाती घेण् यात िले. सनर कामास न . ७५.०० लषणा क्रकीं मतीस म ाराष   मेरर्ाईम बोडाितफे 
्रकर्ासक य मान् यता नेण् यात िली ि े. व  यानसुार सनर काम मा े जानेवारी, २०१६ मध् ये 
पूणि करण् यात िले, 
(३), (४) व (५) सनरील काम े ग्रामपींचायती या मागणीनसुार करण् यात िलेले असल् यान े
चौकर्ी करण् याचा ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

म ांबईवर झालेल्या दहशतवादी हल् ल् यात जखमी पोलीसाांना शौयिपदि देण् याबाबत 
  

(३५)  ४८२६२ (२०-०५-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईवर दननाींक २६ नोव् ेंबर, २००८ रोजी झालेल् या न र्तवानी  ल् यात जखमी झालेल् या 
पो.तन. र्वजय पोवार, र्वजय मर्ींने, केन् स् ्ेबल सचचन द् ेकर ि ण  वालनार मो न मर्ींने 
याींना कायमच ेअपींग व िले,  े खरे ि े काय ? 
(२) असल् यास, ् त पोलीस जवानाींना र्ौयिपनक नेण् याची मागणी गत द वा ी अचधवेर्नात 
राष  तनमािण सींघ्नेन ेकेली,  े खरे ि े काय, 
(३) असल् यास, ्परोत जखमी पोलीसाींना र्ौयिपनक नेण् याबाबत कोणती कायिवा ी  केली  वा 
करण्यात येत ि े, 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) : (१) व (२)  ोय,  े खरे ि े. 
(३) व (४) दननाींक २६ नोव् ेंबर, २००८ रोजी झालेल्या न र्तवानी  ल्यात जखमी तसचे अन्य 
पोलीस अचधकारी/ कमिचारी याींना र्ौयिपनक ्रकनान करण्याबाबतची मर्फारस कें द्र र्ासनाया 
ग ृ मींत्रालयास करण्यात िली  ोती. यापाक  पो.तन. र्वजय पोवार, र्वजय मर्ींने, केन्स््ेबल 
सचचन द् ेकर ि ण  वालनार मो र मर्ींने यायास  एकूण ४३ पोलीस अचधकारी/ कमिचारी 
याींना र्ौयिपनक ्रकनान करण्याबाबतचे ्रकस्ताव अमान्य करण्यात िले ि ेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग न्हे अन्वेषण ववभागातील हस्तरेषा तज्ञ भरतीबाबत 
  

(३६)  ४९१३० (१७-०५-२०१६).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड राजा), श्री.स ननल राऊत 
(वव ोळी), श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील गुन् े अन्वेषण र्वभागातील सुमारे ९४  स्तरेषा तज्ञ (क्रफीं गर र््रकी्ं  एसप ि्) 
याींना नुकतीच बढती दनल्यामु े ररकाया झालेल्या जागा अययापी भरण्यात िलेल्या ना ीत, 
 े खरे ि े काय, 
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(२) तसेच मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये पुणे येथ ेसीियडीज क्राईम इन म ाराष  २०१४ या 
अ वालाया ्रकमसध्नी कायिक्रमात ग ृ र्वभागाच ेअततररत मुख्य सचचव (श्री.के.पी.बषणाी) याींनी 
 स्तरेषा तज्ञ व  स्ताषणार तज्ञ याींया भरतीबाबतया तनयमात ननु स्ती करण्याची र्वनींती मा. 
मुख्यमींत्री याींना केली,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, या सींनभाित र्ासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) व (२)  े खरे ि े. 
(३) सनर ्रकस्तावावर र्ासन स्तरावर कायिवा ी सुन  ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

ब लडाणा शहरात चो-याांचे वाढलेले प्रमाण 
  

(३७)  ४९२१८ (२०-०५-२०१६).   श्री.हषिवधिन सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा र् रात मा े माचि,  २०१५ ते डडसेंबर,  २०१५ या कालावधीत वा या समुारास 
चो-याींया ्रककरणात मोठया ्रकमाणात वाढ झाली असून या  रोखण्यास पोलीसाींना  अपयर् 
येत असल्यान े स्थातनक नागरीकाींमध्ये  चचींतेंचे वातावरण तनमािण झाले  ि े,  े खरे ि े 
काय, 
(२) असल्यास, सनर वाढत असलेल्या चो-याींचे ्रकमाण रोखण् याबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) बलुडाणा र् रात मा े माचि त े डडसेंबर २०१४ या 
कालावधीत चोयाींया ८० गुन्हयाींची नोंन झालेली ि े तर माचि त े डडसेंबर २०१५ या 
कालावधीत ९७ गुन्हयाींची नोंन झालेली ि े सनर बाब लषणाात घेता बुलडाणा र् रात चोयाींया 
्रकमाणात अल्पर्ी वाढ झाल्याचे दनसून येत.े 
(२) मालमतेया गुन्हयामध्ये  ोणारी वढ तनयींत्रात िणण्याकररता तसेच मालमतेया 
गुन्हयाींना ि ा घालण्याच ेदृष्ीने पोलीस स््ेर्न  द्दीत मालमतेचे गुन् े घडू नये याकरीता 
र् रामध्ये ्रकभावी नाई् गस्त करीता सात र्वभाग तयार कन न ्रकयेक से्रमध्ये नोन 
कमिचारी अस े१४ कमिचारी नररोज तनयुत करण्यात येऊन याींचेकडून रात्री २३.०० ते सका ी 
०५.०० वा. पावेतो ्रकयेक भागामध्ये नाई् गस्त करण्यात येत ि े. ्रकयेक र्वभागामध्ये 
म वाचे दठकाणी गस्त पुश्स्तका ठेवून नाई् गस्तच ेकमिचारी याींना ठेवण्यात िलेल्या गस्त 
पुस्तीकामध्ये स्वाषणारी करणेबाबत सुचचत करण्यात िलेले ि े. 
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     पोलीस स््ेर्न रेकेडिवन न क्रक्रयार्ील गुन् ेगार याींना तनयममत चके कन न याींच े
 ालचालीवर लषणा ठेवून ्रकभावी ्रकततबींधक कायिवा ी करण्यात येते. अचानक र्वर्ेष नाकाबींनीच े
ियोजन कन न वा न चेक ींग व गुन् ेगार चेक ींग कन न मालमतचेे गुन् े घडणार ना ी याची 
नषणाता घेण्यात येत ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

परभणी श्जल््यातील बनावट दारू वव ीवर आळा घालण्याबाबत 
  

(३८)  ४९२७४ (२०-०५-२०१६).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पथारी (श्ज.परभणी) तालुयातील बनाव् नारूच े कारखान े व नारूचे अडडयाींवर मा े 
््ोबर, २०१५ या नरयान जालना पोमलसाींनी धाड ्ाकून ्यवस्त केले,  े खरे ि े काय 
(२) असल्यास, परभणी श्जल्हयातील बनाव् नारू र्वक्र वर ि ा घालण्यासाठी ्पानन र्ुल्क 
व स्थातनक पोलीस अचधकायाींनी कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची करणे काय ि ेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) परभणी श्जल्हयात चोन न लपुन  ातभट्टी चालणाया अवाध नान या धींययास ि ा 
घालण्यासाठी परभणी पोलीस व राय ्पानन र्ुल्क अर्ी सींयुत र्वर्ेष मोद म राबवुन सन 
२०१५ मध्ये गावठी नान या (५६) केसेस केल्या असुन यात न . २,०९,७८४/- इतया रकमचेा 
माल जषत करण्यात िला असुन ५७ िरोपीना अ्क करण्यात िलेली ि े. तसेच जानेवारी 
२०१६ ते २० जनु २०१६ या कालावधीत (२२) केसेस केल्या असुन यात न . १,८६,६५४/- 
इतया रकमेचा माल जषत करण्यात िला असनु २८ िरोपीना अ्क करण्यात िलेली ि े. 
बनाव् नान  र्वक्र  बाबत माद ती काढुन केसेस करण्याच े िनेर् वे ोव ेी गुन् े बाठक  
नरयान नेण्यात िलेले ि ेत 
(३) र्वलींब झालेला ना ी. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यात दारुबांदी असूनही तेलांगणा राज्यातनू दारुची  
अवैधररत्या वाहतिू होत असल्याबाबत 

  

(३९)  ५०१७० (१६-०५-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल्हयात नान बींनी असून ी श्जवती तालुयाला लागून असलेल्या तेलींगणा 
रायातून नान ची अवाधररया वा तूक  ोत असल्याच े मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
यानरयान तननर्िनास िले,  े खरे ि े काय, 
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(२) असल्यास, सनर ्रककरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली ि े काय, यात काय िढ ून िले व 
यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२) पोलीस स् ्ेर्नयवारे तसेच इतर माध् यमातून दननाींक १/४/२०१५ ते ३१/५/२०१६ पावेतो 
नान बींनी या अनुषींगाने श्जवती तालु यातील ४ पोलीस स् ्ेर्न व ३ ्प पोलीस स् ्ेर्नमध् ये 
एकूण ८९२ गुन्  े नाखल करण् यात िले असून सनर ८९२ गुन्  यामध् ये एकूण १२७८ िरोपीींना 
अ्क करण् यात िली ि े व एकूण ३,६९,८६,४१३/- न पयाींचा माल  स् तगत करण् यात िला 
ि े. तसेच मुींबई नान बींनी कायम कलम ९३ अन् वये ५० ्रककरणात कारवाई करण् यात िली 
ि े. 
      तेलींगणा रा याला लागून श्जवती तालु यातील गडचाींनरू, कोरपना, श्जवती, ्ेकामाींडवा 
असे ४ पोलीस स् ्ेर्न व पा्ण, र्पट्टीगुडा, भारी असे ३ ्प पोलीस स् ्ेर्न व पा्ण, 
र्पट्टीगुडा, भारी असे ३ ्प पोलीस स् ्ेर्न ि ेत. श्जवती तालु यात तसेच  या मागािने चींद्रपुर 
श्जल्  यात बा ेर श्जल्  यातून/मसमावतअ भागातून नान चा पुरवठा  ोऊ र्कतो   णून  यास 
ि ा घालण् यासाठी तसेच ्रकततबींध व कायिवा ी करण् यासाठी पोलीस स् ्ेर्नमधून अचानक 
नाकाबींनी लावू िल्ून पाल्ून चेक ींग पे ींईं् लावण् यात येत ि े. अवाध नान  वा तुक व 
र्वक्र कर ि ा घालण् यासाठी ्रक येक पोलीस स् ्ेर्न पात ीवर तसेच श्जल्  याच े दठकाणी 
स् थातनक गुन्  े र्ाखा, चींद्रपुर येथे भरारी पथकाची तनयु ती करण् यात िलेली ि े. 
(३) ्रक् न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर येथील वीज िें द्रात िोळशाची चोरी होत असल्याबाबत 
  

(४०)  ५०१८९ (१६-०५-२०१६).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर येथील वीज कें द्रात को सा न िणता केव  बनाव् स्वाषणारी व मर्याची पावती 
पाठवून को र्ाची चोरी  ोत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ या सुमारास तननर्िनास िले, 
 े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त ्रककरणी स्थातनक पोमलसाींत तक्रार करण्यात िली ि े,  े  ी खरे ि े 
काय, 
(३) असल्यास, सनर तक्रारीनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०८-२०१६) :(१)  ोय,  े खरे ि े. 
(२)  ोय,  े खरे ि े. 
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(३) सनर ्रककरणी तक्रारनार व कायिकारी अमभयींता मस.एस.्ी.पी.एस चींद्रपूर याींच ेतक्रारीवन न 
पोलीस स््ेर्न, नगुािपूर येथे अप क्र.२३/२०१६ कलम ४२०,४६८,४७१,३४ भानींर्व अन्वये दननाींक 
२४.०१.२०१६ रोजी गुन् ा नोंन करण्यात िला ि े सनर गुन्हयात एकुण ९ िरोपीींना अ्क 
करण्यात िली ि े सनर गुन्हयाचे तपासात मस.एस.्ी.पी एस. या कीं पनीचा २०  क को सा 
एकुण २९७.०५ ्न को सा खुल्या बाजारात िरोपीींनी र्वक्र  कन न फसवणुक केल्याच ेतनषपन्न 
झाले ि े. गुन्हयातील अ्क केलेल्या िरोपीर्वन ध्न साषणाीनाराचे बयान नोंनवून पुरावा गो ा 
करणे बाक  असुन सनर गुन् ा  पोलीस तपासावर ्रकलींबबत ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

भायखळा (म ांबई) येथील मराठा रुग्णालय िां पाऊां ड या महानगरपासलिा वसाहतीत  
मोठया प्रमाणात अनाधधिृत बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४१)  ५०२२४ (०३-०५-२०१६).   श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भायख ा (मुींबई) येथील मराठा न ग्णालय कीं पाऊीं ड या म ानगरपामलका वसा तीत मोठया 
्रकमाणात अनाचधकृत बाींधकाम करण्यात िल्याबाबतची गींभीर बाब मा े फेब्रुवारी, २०१६ या 
पद ल्या िठवडयात वा या सुमारास तननर्िनास िली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त ्रककरणी र्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात िली ि े काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय िढ ून िले ि े ि ण सनर अनाचधकृत बाींधकाम 
तनषकार्षत करण्याबाबत र्ासनाकडून िजातागायत कोणती कायिवा ी करण्यात िली वा 
करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची सविसाधारण कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१०-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) म ानगरपामलकेमाफि त भायख ा 
येथील मराठा न ग्णालय कीं पाऊीं ड या वसा तीची पा णी केली असता, तेथे कोणया ी ्रककारच े
अनचधकृत बाींधकाम िढ ून िले ना ी. 
   तथार्प, सनर दठकाणी १३ झोपडया असनू यातील ३ झोपडीधारकाींना झोपडीपट्टी सुधारणा 
र्वभागामाफि त झोपडी   खपत्र नेण्यात िले ि े. ९ झोपडीधारकाींकडून याींया झोपडीया 
दननाींक ०१.०१.२००० पूवअया पुराव्याींची मागणी करण्यात िली ि े. सनर झोपडयाींची र्ासन 
तनणियानुसार पात्रता तनश््चत करण्याच ेकाम ्रकगतीपथावर ि े. तसेच, एका झोपडीधारकाच े
नगर दनवाणी न्यायरलयामध्ये सु्  क्रमाींक २४६०/२००८ अन्वये ्रककरण ्रकलींबबत ि े. 
  सनर झोपडयाींची पात्रता तनश््चत झाल्यावर अपात्र झोपडीधारकाींवर म ानगरपामलकेमाफि त 
तनषकासनाची कारवाई करण्यात येणार ि े. 
  

___________ 
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नांदरूबार येथ ेिां झारभाट समाजातील एिा मदहलेस अग्नीपररषणाा  
देण्यासाठी प्रवतृ्त िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२)  ५०२९७ (१६-०५-२०१६).   श्री.जयप्रिाश म ांदडा (बसमत) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींनरूबार येथ ेकीं झारभा् समाजातील एका मद लेस पतीया मृयूनींतर चाररत्रयावर सींर्य 
घेवून अग्नीपररषणाा नेण्यासाठी सासर कडील मींड ीनी ्रकवृत केल्याचा अघोरी ्रककार नुकताच 
तननर्िनास िला ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर ्रककारास कीं ्ा ून सनर मद ला  झर नामर्क येथे मा ेरी रा वायास 
िली असता तथेे ी जातपींचायतीने त्रास दनल्यान ेनामर्क ग्रामीण पोमलसाींकड े सनर मद लेने 
तक्रार नाखल केली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, सनर ्रककरणी जातपींयायत व सासरया लोकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०८-२०१६) :(१) ना ी. 
      अजिनार मद लेया तक्रारी अजािया अनुषींगान े झालेल्या चौकर्ीत जातपींचायतीकडून 
कोणता ी छ  झालेला नसून तो र्वधी  ोईल अर्ी मभती अजिनार याींना  ोती असे तनषपन्न 
झाले ि े. 
(२)  ोय, 
     अजिनार द ने मा ेरी  झर श्ज. नामर्क येथ ेजाऊन दननाींक ०५/०२/२०१६  रोजी तक्रार 
नाखल केली. 
(३) अजिनाराने दनलेल्या क्रफयािनी वन न दननाींक ०६/०२/२०१६ नींनरूबार र् र पोलीस ठाण्यास वगि 
५ गुरनीं २०/२०१६ भानर्व क ३५४ अ ब, ३८४, १२० ब ५०४, ५०६, ३४ ्रकमाणे गुन् ा नाखल 
करण्यात िला ि े. 
      सनर गुन् ा नाखल झालेनींतर या ्रककरणातील जातपींचायत व सासरया लोकाींना मा. 
सत्र न्यायालय नींनरुबार याींच ेको्ािकडून अींतरीम जामीन मींजूर झाला ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

वपांपळदरी (ता.गांगाखेड, श्ज.परभणी) येथ ेपोलीस 
 स्टेशनची इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(४३)  ५०८०५ (१६-०५-२०१६).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  
बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्पींप नरी (ता.गींगाखेड,श्ज.परभणी) येथे १९९८ मध्ये स््ेर्न सुन  करण्यात िले असून  
या पोलीस स््ेर्नच ेकामकाज मागील १८ वषांपासून गोडावनू मध्ये सुन  ि े,  े खरे ि े 
काय, 
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(२) असल्यास, सनर पोलीस स््ेर्नया इमारतीसाठी व कमिचायाींया तनवासस्थानाींसाठी 
र्ासनाने पाच एकर जागा दनली असून जागा ्पलध असून ी अययापयतं पोलीस स््ेर्नची 
इमारत न बाींधण्याची कारणे काय ि ेत,  
(३) असल्यास, इमारतीया बाींधकामाचा ्रकस्ताव सानर करण्याच े िनेर् मा.मुख्यमींत्री याींनी 
दननाींक २३ नोव् ेंबर, २०१५ रोजी वा यासुमारास दनले ि े,  े खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, सनर पोमलस स््ेर्नची इमारत बाींधण्यासींनभाित कोणती कायिवा ी केली वा 
करण्यात येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०९-२०१६) :(१) सनरील पोलीस स््ेर्न सन २००१ पासून कायािश्न्वत 
झालेले असून पोलीस स््ेर्न र्पींप नरी   े र्वर्वध सेवा स कारी सोसाय्ी र्पींप नरी याींच े
कायािलयात कायािश्न्वति े. 
(२), (३) व (४) पोलीस स््ेर्न, र्पींप नरी, परभणी येथे नवीन इमारत ि ण पोलीस अचधकारी 
व कमिचायाींकरीता तनवासस्थान बाींधण्याया ्रकस्तावावर ्पलध तनधी र्वचारात घेऊन 
्रकर्ासक य मान्यता नेण्याची कायिवा ी करण्यात येत ि े. 
(५) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

म्हाळ ां गे (श्ज. प णे) एमआयडीसी येथे नववन पोलीस ठाणे ननमािण िरणेबाबत 
  

(४४)  ५०८१८ (२०-०५-२०१६).   श्री.स रेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ा ुींगे (श्ज. पुणे) एमियडीसीमध्ये असलेल्या ब ुराष ीय कीं पन्या, तेथील कामगार 
समस्या, तनरतनराळ्या भागातून िलेले अनेक लोकाींच ेवाढत ेवास्तव्य यामु े भाींडण, चोया, 
नरोड े यासारख्या गुन् ाींचे ्रकमाणात वाढ झाल्याच े मा े फेब्रुवारी, २०१६ वा यासुमारास 
तननर्िनास िले ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, पोमलस अधीषणाक, पुणे ग्रामीण याींनी पोलीस म ासींचालक, म ाराष  राय 
याींचेकड ेमा े एर््रकल, २०१२ वा यासुमारास  ा ुींगे एमियडीसी येथ े नर्वन पोलीस ठाणे 
तनमािण करणेबाबत ्रकस्ताव पाठर्वला असून स्थातनक लोक्रकतततनधीींनी दननाींक २ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोजी मुख्यमींत्री याींना तनवेनन दनले ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) तसेच मऔर्वमन े याींचेकडील पत्र क्र. िर पी/एमियडीसी/एल/३०६ दननाींक:- ११ 
जानेवारी, २०१२ अन्वये  ा ुींगे येथील पोलीस चौक साठी १०० चौमी जागा दननाींक २७ माचि 
२०१२ रोजी पोलीस खायाया तायात दनलेली ि े,  े  ी खरे ि े काय, 
(४) असल्यास, ्त नर्वन पोलीस ठाण े तनमािण करणेबाबत र्ासनाने कोणता  तनणिय 
घेतला  वा घेण्यात येत ि े, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) चाकण पोलीस ठाण ेयेथ ेसन २०१४ त े२०१६ मध्ये 
नाखल झालेल्या भाींडण, चोया व नरोडखेोरीची िकडवेारी खालील्रकमाणे ि े. 
 

अ.क्र. 
 

गुन् ाचा 
्रककार 

सन २०१४ 
 

सन २०१५ 
 

सन २०१६ (म ेपयित) 
 

१ भाींडण २० २४ ९ 
२ चोरी ५३ ७३ ३३ 
३ नरोडा ५ ३ ०० 

      
वरील िकडवेारीया अनुषींगाने गुन्हयामध्ये मोठ्या ्रकमाणात वाढ झाल्याचे दनसून 

येत ना ी. 
(२) व (३)  ोय,  े खरे ि े. 
     ्रकानेमर्क अचधकारी, म ाराष  औययोचगक र्वकास म ामींड , पुणे याींनी चाकण 
औययोचगक षेणात्र ्षपा क्रमाींक २ मधील सुर्वधा भुख  ींड क्रमाींक १ र्ेजारी २००० चौ.मी. षेणात्राचा 
भूखींड  ा ुींगे पोलीस स््ेर्न कररता राखीब ठेवण्यात िला असून सनरचा भखुींड  ा ुींगे 
पोलीस स््ेर्नकरीता पोलीस खायाचे नावे वगि करण्याबाबत ्रकानेमर्क अचधकारी म ाराष  
औययोचगक र्वकास म ामींड  याींनी पोलीस अचधषणाक पुणे ग्रामीण याींना क र्वले ि े. 
(४) म ाराष  राय पोलीस नलातील नवतनममित ६१४९४ पनतनममितीया एकबत्रत पाच 
्षपयाींतील नसुया ्षपयामध्ये पोलीस अचधषणाक पुणे ग्रामीण याींचे िस्थापनेवरील चाकण 
पोलीस ठाणेच ेर्वभाजन कन न नवीन  ा ुींगे एमियडीसी पोलीस ठाणे तनमािण करणेबाबत व 
याकररता र्वर्वध र्ाखा व र्वर्वध सींवगािकररता पोलीस अचधकारी / कमिचारी याींची एकूण ६२ 
पने मींजूर करण्याबाबतचा ्रकस्ताव र्ासनाया र्वचाराधीन ि े. 
(५) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

राधानगरी (श्ज. िोल्हापूर) ताल क् यात पोलीस दरूषेणात्र उभारण्याबाबत 
  

(४५)  ५१३९५ (१६-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राधानगरी (श्ज. कोल् ापूर) तालु यात पश््चम भागात गुन् ेगारीमध्ये मोठ्या ्रकमाणात 
वाढ झाल्यान ेतु र्ी,  ासुली या सींवेननर्ील भागात पोलीस नरूषेणात्राची तनममिती करण्यात 
यावी अर्ी मागणी पररसरातील जनतेने वारींवार केली ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर पररसरातील धामोड क्रकीं वा  ासुली येथ े पोलीस नरूषेणात्र ्भारण्याचा 
्रकस्ताव र्ासनाया र्वचाराधीन ि े,  े खरे ि े काय, 
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(३) असल्यास, ्परोत पोलीस नरूषेणात्र ्भारण्याबाबत र्ासनन े कोणता तनणिय घेतला वा 
घेण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१) राधानगरी तालुयातील पश््चम भागात गुन् ेगारीमध्ये 
मोठ्या ्रकमाणात वाढ झालेली नसनू पोलीस ठाण्या ून धामोड,  ासुली  ा भाग ननु  असल्यान े
व पोलीस ठाण्यात येणे जनतेला त्रासाच े ोत असल्यान ेपोलीस नरुषेणात्राची तनममिती करण्यात 
यावी, अर्ी पररसरातील जनतेन ेमागणी केलेली ि े. 
(२) व (३) सयय:श्स्थतीत पोलीस ठाण्याकड ेनाखल गुन्हयाींची सींख्या प ाता धामोड व  ासुली 
येथे नरुषेणात्र ्भारण्याची िव्यकता वा्त ना ी. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

उमरखेड (श्ज.यवतमाळ) येथील पोलीस ठाण्याअांतगित स रु  
असलेल्या अवैध धांद्याबाबत 

  

(४६)  ५१८३८ (१७-०५-२०१६).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्मरखेड (श्ज.यवतमा ) येथील पोलीस ठाण्याअींतगित सुन  असलेल्या अवाध धींयया 
र्वरोधात ्मरखेड पोलीसाींनी कुठली ी कारवाई न केल्यामु े अखरे यवतमा  श्जल् ा पोलीस 
अचधषणाक श्री. अ खलेर् मसींग याींनी मम ालेल्या गोपणीय माद ती वन न र्वर्ेष पथक पाठवुन 
र् रात सुन  असलेल्या नोन दठकाणया म्का अडयावर दननाींक १४ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी धाड 
्ाकून  ६९,५०० न पयाया  मुदे्द मालास  बारा जणाींना अ्क करण्यात िले ि े,  े खरे 
ि े काय, 
(२) असल्यास, सनर ्रककरणाबाबत कोणती ी कारवाई  न करणाया  ्मरखेड पोलीस 
तनररषणाक व पोलीस कमिचा-यावर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ि े, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१)  े खरे ि े. 
(२) ्मरेड र् रात सुन  असलेल्या अवाध धींययाबाबत ठोस कारवाई सींबींचधत पोलीस 
स््ेर्नकडून  ोत नसल्याचे दनसनू िल्यान े सनर ्रककरणी सींबींचधत पोलीस तनरीषणाकाकडून 
स्पष्ीकरण मागर्वण्यात िले ि े. तसेच बब् अींमलनार, पोलीस  वालनारास न पये ५०००/- 
िचथिक नींडाची मर्षणाा नेणेबाबत कारणे नाखवा नो्ीस नेण्यात िली ि े. 
(३) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
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जळगाव श्जल्हयातील चाळीसगाव शहरासाठी वाहत ि शाखा स्थापण्याबाबत 
  

(४७)  ५१८७१ (२८-०४-२०१६).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाव श्जल् यातील चा ीसगाव र् रासाठी वा तुक र्ाखा स्थापण्याची बाब र्ासनाया 
र्वचाराधीन ि े,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने चौकर्ी केली ि े काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती ज गाव श्जल् यातील चा ीसगाव र् रासाठी वा तुक र्ाखा 
स्थापण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) चा ीसगाींव र् रातील र नारी तनयमन 
चाींगल्या ्रककारे  ाता ता यावते यासाठी ग ृ र्वभाग र्ासन तनणिय दन. २७.१.२०१६ अन्वये 
ज गाींव र् र वा तुक र्ाखेसाठी तनमािण करण्यात िलेली पोलीस अचधकारी/कमिचारी याींची 
४९ पने  ी चा ीसगाींव र् र वा तुक  र्ाखकेरीता वगि करण्यात मान्यता नेण्यात िली ि े. 
यानुसार चा ीसगाींव र् र वा तकु र्ाखा दन १४.६.२०१६ पासुन कायािश्न्वत झालेली ि े. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

नासशि पोलीस म ख्यालयाच्या आवारातून बॅरीिेट्सची चािे चोरण्यात आल्याबाबत 
  

(४८)  ५३०९८ (२०-०५-२०१६).   श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क पोलीस मुख्यालयाया िवारातून मसीं स्थ कुीं भमेळ्याया का ात खरेनी केलेल्या 
 जारो बॅरीकेटसची चाके चोरण्यात िल्याचे मा े फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा या नरयान 
तननर्िनास िले,  े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त ्रककरणी र्ासनामाफि त कोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े , 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची करणे काय ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०८-२०१६) :(१) व (२) मसीं स्थ कुीं भमेळ्यात बींनोबस्तासाठी ४००० 
मोझो बॅरीकेटस व २००० श्स््ल बॅरीकेटस व् ील असलेले खरेनी करण्यात िले  ोते. सनर 
बींनोबस्ताच े वे ी र् रात येणाया मागािवर वा तकू तनयमन ि ण भार्वकाींया मागािच े
तनयमनासाठी वापर करण्यात येत असल्याम ेु सवि पोलीस स््ेर्न अींतगित वा्प करण्यात 
िले  ोत.े यापाक  पोलीस कवायत मानारावर ठेवण्यात िलेल्या का ी बॅरीकेटसची चाके 
चोरली गेल्याची घ्ना तननर्िनास िल्यानींतर तेथ ेर्पके् डयु्ीची जबाबनारी नेण्यात िलेल्या 
स ायक पोलीस ्प तनरीषणाक याींना जबाबनार धन न सत ताक न  ी मर्षणाा नेण्यात िली 
ि े. 
(३) र्वलींब झालेला ना ी. 
  

___________ 
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पनवेल-उरण ताल क्यातील ससडिोने सांपाददत िेलेल्या जसमनीवर ररलायन्स सेझनां  

िोणत्याही प्रिारचा प्रिल्प उभारला नसल्याबाबत 
  

(४९)  ५३२४६ (१९-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघाट), 
अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल-्रण तालुयातील मसडकोन े र्ेतकयाींया जममनी सेझ ला र्वर्वध ्रककल्प 
्भारण्यासाठी सींपादनत केल्याच ेमा े जानेवारी २०१६ वा यासुमारास तननर्िनास िले ि े,   
 े खरे ि े काय, 
(२) असल्यास, ्त ्रककल्पासाठी मसडकोन े ररलायन्स सेझसाठी सींपादनत केलेल्या जममनीत  
अययाप ी कोणया ी ्रककारचा ्रककल्प ्भारला ना ी,  े  ी खरे ि े काय, 
(३) असल्यास, ्रक्न भाग क्र.२ बाबत र्ासनान ेकोणती कायिवा ी केली वा करण्यात येत ि े, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय ि ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१६) :(१)  ोय, नवी मुींबई ्रककल्पासाठी सींपादनत मसडकोकड े
 स्ताींतररत केलेल्या जममनीपाक  २१४०  े जमीनीवर र्वर्ेष िचथिक षेणात्र र्वकसीत करण्यासाठी 
सनर जमीन मे. नवी मुींबई एस.ई.झङे ्रका.मल. या कीं पनीस नेण्याचा तनणिय घेण्यात िला. 
यापाक  १८४२  े जमीन सन २००६ ते २००८ या नरयान नवी मुींबई र्वर्ेष िचथिक षेणात्र 
र्वकमसत करण्यासाठी ६० वषािया भाड-ेपट्टयावर कीं पनीस नेण्यात िली ि े. 
(२) व (३) मे. नवी मुींबई एस.ई.झडे. ्रका.मल. कीं पनीने ितापयतं सुमार ८०% सींरषणाक मभींत, 
बाहय पाणी पुरवठा वाद नी, २ माद ती तींत्रज्ञान इमारतीींचे बाींधकाम तसेच इतर पायाभूत 
बाींधकामे पूणि केली ि ेत. 
(४) ्रक्न ्य् ावत ना ी. 
  

___________ 
  

 आळिंदी नर्रपररषदेत (जि.पुणे) दषुषत पाण्याचा षपण्याच ेपाणी 
 म्हणून पुरवठा होत असल्हयाबाबत 

  

(५०)  ५३६३६ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळिंदी) :   सन्माननीय मखु्यमिंत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आळींदी नगरपररषदेने (जि.पणेु) इींद्रायणी नदीतील लसद्धबे् बींिाऱ्यातून रसायन आणण 
साींडपाणी लमधित पाण्याचा माहे माचश २०१६ वा ्यादरम्यान वपण्याचे पाणी म्हणून नागररकाींना 
पुरवठा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दवुषत पाण्यामुळे आळींदी पररसरात कावीळ, हगवण अर्ा भयानक रोगाींची साि 
ननमाशण झाल्याने र्ुद्ध पाणी पुरवठा करणेबाबत स्तिाननक लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी याींना 
माहे फेब्रुवारी, २०१६ वा ्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ुद्ध पाणी पुरवठा करणेकररता नगरपररषदेने काय उपाय योिना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अस ेननदर्शनास आले नाही. 
(३) आळींदी नगरपररषदेने नगर पररषद हद्दीतील ववववि २० दठकाणच े पाण्याच े नमून े
प्रयोगर्ाळेतून माचश, २०१६ मध्ये तपासून घेतले असून सवश नमुने वपण्यास योगय 
असल्याबाबत राज्य आरोगय प्रयोगर्ाळा याींचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. र्ुध्द पाणी पुरवठा 
करण्याकररता आळींदी नगरपररषदेने ववदहत प्रफिया करुन िलर्ुध्दीकरण कें द्र हे खािगी 
त्वावर चालववण्याकरीता ददले आहे. सदर िलर्ुध्दीकरण कें द्रातून िमवार ननितंकुीकरण 
प्रफिया करुन पाणी र्ुध्द केले िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

र्ासक य मध्यवतअ मुद्रणालय, नागपूर. 


