अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

जत (जज. साांगली) तालुक्यातील उमटी पोलीस स्टे शनमध्ये मत
ृ बाबर
याांच्या खुनाच्या गुन्हाचा तपास पूणण झाला नसल्याबाबत

(१)

२८१६६ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववलासराव जगताप (जत) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जत (जज. साींगली) तालुक्यातील उम्ी पोलीस स््े शनमध्ये गु.र.नीं.४५/२००९ भा.द.वि.स

कलम ३०२ अन्िये गन्
ु हा दाखल झालेला असताना दे खील मत
ु ाचा तपास
ृ बाबर याींच्या खन
अद्यापपयंत पूर्ण झाला नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी माजी आमदार ि त्याचे कु्ुींबबयाींचा विरोधात आरोप झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी राजकीय दबािामळ
ु े चौकशीसाठी विलींब होत असल्याची तक्रार
मत
ृ बाबर याींच्या कु्ुींबबयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी सध्या कुठल्या स्तरापयंत पोचली आहे ,

(६) नसल्यास, मत
बाबर याींच्या गन्ृ ्याची चौकशीसाठी विलींबाची नेमकी कारर्े काय
ृ
आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) होय, परीं तु सदर तक्रार अजाणची सखोल चौकशी करण्यात आली असुन त्यात तथ्यता
ददसून येत नाही.
(४) सदर

प्रकरर्ी दद. ०३/०९/२००९ रोजी उमदी पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.४५/२००९ भा.दीं .वि.

कलम ३०२ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन गुन््यात एक सींशयीत आरोपीस अ्क
करण्यात

आलेली

आहे .

अ्क

आरोपीविरूध्द

ठोस

न्यायालयाकडून त्याींना जामीन ममळाला आहे.
सदर गुन््याचा तपास चालु आहे .

(५) विलींब झालेला नाही.

___________

परु ािा

ममळाला

नसल्याने

मा.

वि.स. २५६ (2)
िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध धांदे सुरु असल्याबाबत
(२)

३१२६२ (१७-११-२०१६).

श्रीमती

ननमणला

(नतवसा) :

गाववत

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

(इगतपूरी),

श्री.नसीम

खान

(चाांहदवली),

अॅड.यशोमती

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

ठािूर

(१) कळमनुरी (जज.दहींगोली) तालुक्यात मोठ्या प्रमार्ातअिैध धींदे सरु
ु असल्यामुळे नागररकाींना

अनतशय त्रास सहन करािा लागत असन
ण होत असल्याचे माहे ऑगस््,
ू पोलीसाींचे याकडे दल
ु क्ष
२०१५ च्या सम
ु ारास आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोठ्या प्रमार्ात सुरु असलेले अिैध धींदे बींद करण्याबाबत तसेच अिैध धींदे
करर्ा-याींकडे दल
ण
करर्ा-या पोलीसाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही
ु क्ष
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही,
दहींगोली पोलीस दलाकडून कळमनुरी तालुक्यात चोरुन लपून चालर्ाऱ्या अिैध धींद्याची

मादहती काढुन िेळोिेळी अिैध धींद्यािर कारिाई करण्यात आलेली आहे . ऑगस््, २०१५ मध्ये

जुगाराच्या ३ केसेस ि दारुबींदीच्या ५ केसेस दाखल करण्यात आल्या आहे त. तसेच २०१५
अखेर जुगाराच्या ३५, दारुबींदीच्या १५७, गु्खा सींबधी २ केसेस दाखल करुन अिैध धींद्यास

आळा घालण्यात आला आहे . तसेच ५२ गुन्हे गाराींिर हद्दपारीच्या केसेस करण्यात आल्या
आहे त.

(२) अिैध धींद्यास आळा घालण्यात असमथण असर्ाऱ्या दोन बब् जमादारास पोलीस
मुख्यालय येथे सींलग्न करण्यात आले असून त्याची खात्याअींतगणत चौकशी चालू आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

___________
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) शहरात यामनी चीटफांड िांपनीने शहरातील
अनेि लोिाांची फसवणि
ू िेल्याबाबत
(३)

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

३४४५५ (२१-०१-२०१६).

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) शहरात २ िर्ाणपि
ू ी सुरू झालेल्या यामनी ची्फींड कींपनीने

शहरातील अनेक लोकाींना जास्त िाढ व्याज दे ण्याचे आममर् दाखिन
ू लाखो रूपये गोळा करुन
तेथील लोकाींची फसिर्क
ू केल्याबाबत पोमलसाींनी तीन आरोपीींना अ्क केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच फसिर्ूक
झालेल्या लोकाींना रक्कम

परत करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (3)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

सदर प्रकरर्ी श्रीगोंदा पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. १९१/२०१५ भा.दीं .वि. कलम ४१८, ४२०,

३४ प्रमार्े दद. ०१/०८/२०१५ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ु गन्
ु ्यात एकूर् ३
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेले आहे . तसेच १ आरोपी फरार असल्याने त्याचा शोध घेण्यास
सिोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
अ्क आरोपीींना ८ ददिसाची पोलीस कोठडी ममळाली असुन दद. ०१/१०/२०१५ रोजी मा.

न्यायालयाने त्याींना जामीनािर सोडले आहे . तसेच १ फरार आरोपीचा शोध घेण्यािर सदर
गुन्हा प्रलींबबत आहे.

(३) विलींब झालेला नाही.
___________
गोंडखेळ (ता.जामनेर, जज.जळगाांव) येथे पोमलस अधधिाऱयाांनी वन्य
प्राणयाांच्या मशिाऱयाांना पिडल्याबाबत
(४)

३५८५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) गोंडखळ (ता.जामनेर, जज.जळगाींि) येथील साखर कारखान्याींजिळ स्थाननक पोमलस
अधधकाऱ्याींनी ददनाींक १ मे, २०१५ रोजीच्या सुमारास िन्य प्राण्याींच्या मशकाऱ्याींना पकडले

हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच िन्य
प्राण्याींची मशकार रोखण्याकररता कोर्त्या विशेर् उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१)

हे खरे नाही.

गोंडखेळ साखर कारखान्यालगत ददनाींक १ मे, २०१५ रोजीचे रात्री पकडण्यात आलेले
इसम िन्य प्राण्याींची मशकार करर्ारे मशकारी नसून ते अिैध शस्त्रसाठा कजाजात बाळगर्ारे

तथा स्ित:चे कजाजातील िाहनािर महाराषर शासन असे नमुद असलेले स््ीकर लािून सरकारी
नोकर असल्याचे भासविर्ारे गन्
ु हेगार आहे त. त्याींना स्थाननक पोलीसाींनी अ्क केलेली आहे .

(२) या गुन््यामध्ये ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींचे विरुध्द दद.०२/०५/२०१६

रोजी जामनेर पोलीस ठाण्यात भाग-५ गु.र.नीं.७३/२०१५ भा.दीं .वि. कलम १७० सह आमण ॲक््
कलम ३, ४/२५ नुसार ररतसर गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपीींना न्यायालयाने

जामीनािर सोडले आहे . सदर प्रकरर्ी दद.१७/०८/२०१५ रोजी न्यायालयात दोर्ारोप पत्र
क्र.६६/२०१५ अन्िये ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५६ (4)
गडधचरोली जजल््यातील ववववध ववभागातील असलेल्या ररक्त पदाांबाबत
(५)

३७८४७ (२९-१२-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) गडधचरोली जजल््यातील विविध विभागात मोठ्या प्रमार्ािर अधधकारी ि कमणचारी याींची

पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आरोग्य, बाींधकाम, जजल्हाधधकारी कायाणलय, जी .प . कायाणलय आदी विभागात
पदे ररक्त आहे त काय,
(३) असल्यास, ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे
(३) ि (४) गडधचरोली जजल््यातील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत आिश्यक त्या उपाय
योजना करण्याबाबतच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दद. २६.१०.२०१६ च्या पत्रान्िये
सिण सींबींधीत प्रशासकीय विभागाींना दे ण्यात आलेल्या आहे त
___________
आष्ट्टी, पाटोदा व मशरुर (जज.बीड) या तालुक्यात मोठया प्रमाणात
घडलेल्या चोऱया व दरोडयाच्या घटनेबाबत

(६)

३८८४७ (२१-०१-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आष्ी, पा्ोदा ि मशरुर (जज.बीड) या तालुक्यात सन २०१४-२०१५ मध्ये मोठया

प्रमार्ािर चोऱ्या ि दरोडयाच्या घ्ना घडलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

चोऱ्या

ि

दरोडयाींच्या

पकडण्याबाबत कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात
(३)

गुन्हयात

सहभागी

असलेल्या

आरोपीींना

येत आहे,

नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१६) : (१) आष्ी उपविभागात अींबोरा, पा्ोदा, अींमळनेर ि
मशरुर या ५ पोलीस ठाण्याचा समािेश आहे . या उपविभागात सन २०१४ मध्ये दरोडा या
सदराखाली २ गुन्हे असन
ु दोन्ही गुन्हे उघडकीस आर्लेले असुन त्यात १६ आरोपीींना अ्क

करण्यात आलेली आहे . तसेच सन २०१५ मध्ये २ गुन्हे दाखल असुन दोन्ही गुन्हे उघडकीस
आलेले असन
ु त्यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सन २०१४ ि २०१५ या िर्ाणत
दरोड्याच्या दाखल गुन््याींची तुलना करता त्यात िाढ झालेली नाही.

वि.स. २५६ (5)
सन २०१४ मध्ये जबरी चोरी या सदराखाली ६ गुन्हे असुन त्या पैकी ४ गुन्हे उघडकीस

आले असुन त्यात ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच सन २०१५ मध्ये १२ गुन्हे

दाखल असन
ु त्यापैकी ८ गुन्हे उघडकीस आले असुन त्यात १६ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे. सन २०१४ ि

गुन््याींची िाढ झाली आहे .

२०१५ या िर्ाणत दाखल गन्
ु ्याींची तल
ु ना करता सन २०१५ मध्ये ६

सन २०१४ मध्ये घरफोडी य्ा सदर्ाख्ाली ३४ गुन्हे असुन त्य्ापैकी ११ गुन्हे

उघडकीस आले असुन त्य्ा

२७ आरोपीींन्ा अटक करण्य्ा

आली आहे .

२९ गन्
ै ी ९ गन्
ु हे असन
ु त्य्ापक
ु हे उघडकीस आले असन
ु त्य्ा
आली आहे. सन २०१४ वत २०१५ य्ा वतर््ाा
मध्ये 5 गुन्हय्ाींची घट झ्ालेली आहे .

सेच सन २०१५ मध्ये

१५ आरोपीींन्ा अटक करण्य्ा

घरफोडीच्य्ा गुन्हय्ाींची

ुलन्ा कर ्ा सन २०१५

सन २०१४ मध्ये चोरी या सदराखाली ६७ गुन्हे असन
ू १३ गुन्हे उघडकीस आर्लेले

असून ४३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे . तसेच सन २०१५ मध्ये चोरी या सदराखाली

८५ गन्
ु हे असन
ू २७ गन्
ु हे उघडकीस आर्लेले असन
ू २५ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली

आहे . सन २०१४ ि २०१५ या िर्ाणत जबरी चोरीचे दाखल गुन््याींची तल
ु ना करता सन २०१५
मध्ये १८ गुन््याींनी िाढ झालेली आहे .

आष्ी, अींभोरा, पा्ोदा, अींमळनेर ि मशरुर येथील मालाविरुध्द गुन््याचा आढािा घेता

सन २०१४ मध्ये चोरीचे एकुर् १०९ ि सन २०१५ मध्ये १२८ गन्
ु हे दाखल असन
ु १९ गन्
ु ्याची
िाढ झाली आहे.

(२) सन २०१४ मध्ये ९३ ि सन २०१५ मध्ये ६० आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेकडून
गुन््यातील माल हस्तगत करुन सबळ पुरािा गोळा करुन मा. न्यायालयात दोर्ारोप पत्र

दाखल करण्यात आलेले आहे . तसेच उिणररत आरोपीींचा शोध घे िून त्याींना ननषपन्न करुन माल
हस्तगत करण्यासाठी पोलीस स््े शन स्तरािर विशेर् पथक स्थापन करुन गन्
ु हे उघडकीस
आर्ण्याचे प्रयत्न चालु आहे त. तसेच जजल्हा स्तरािर स्थाननक गन्
ु हे शाखा ि दरोडा प्रनतबींध

पथका माफणत आरोपीचा शोध घेर्े चालु असन
ू गुन्हे उघडकीस आर्ण्याचे कसोमशने प्रयत्न
चालु आहे त.

(३) विलींब झालेला नाही.
___________
ननमझरी (ता.अमळनेर, जज. जळगाांव) येथील तलाठी, िृवषसहायि व
अन्य दोन जणाांवर फसवणि
ु ीचा गन्
ु हा दाखल िेल्याबाबत

(७)

३९१०७ (२१-०१-२०१६).

श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ननमझरी (ता.अमळनेर,जज. जळगाींि) येथील तलाठी, कृवर्सहायक ि अन्य दोन जर्ाींिर
ददनाींक १६ ऑगस््, २०१५ रोजी
हे खरे आहे काय,

िा त्यासुमारास फसिर्ुकीचा गन्
ु हा दाखल करण्यात आला,

वि.स. २५६ (6)
(२) असल्यास, बोगस पींचनामे करुन शासनाने मींजूर केलेले अनुदान दस
ु -याच्या नािािर
दे ण्याचा आरोप या चार जर्ाींिर आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे पर् खरे आहे .
(३) सदर प्रकरर्ी ४ आरोपीींविरुध्द अमळनेर

पो.स््े . भाग ५ ग.ु र.नीं. १११/२०१५ भा.दीं .वि.

कलम १६७, ४२०, ४६७, ४६८, २०१, ३४ प्रमार्े दद. १७/०८/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात
आला असुन तपासािर आहे . गुन््यातील सिण आरोपीींना न्यायालयाकडून दद.२६/०८/२०१५ रोजी
अ्कपुिण जाममन मींजुर करण्यात आला आहे .
(४) विलींब झालेला नाही.

___________
वसई (जज.पालघर) येथील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(८)

४०२३८ (२०-०५-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड),

श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.शरददादा सोनावणे (जन्
ु नर), श्री.ममप्रिाश रफण बच्चू िडू
(अचलपूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसई विरार

महानगरपामलकेतील अधधकारी ि कमणचारी याींच्या सींगर्मताने अनधधकृत

बाींधकामाच्या प्रकरर्ात िाढ झाली असून सहायक आयुक्त जस्मता भोईर याींच्या विरोधात
बेकायदे शीर बाींधकामाींना सींरक्षर् ददल्याप्रकरर्ी
पोलीस स््े शनमध्ये

माहे जानेिारी २०१६

िा त्या सम
ु ारास िसई

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या पोलीस महासींचालकाींकडे जस्मता भोईर याींच्या गैरव्यिहार ि
बेकायदे शीर कामाींविरोधात श्री. धनींजय गािडे याींनी सादर केलेल्या तक्रारीमधील प्रमख
ु बाबी
कोर्त्या आहे त ,

(३) तसेच जस्मता भोईर याींनी सन २०१० ि २०१५ कालािधीत नालासोपारा, निघर,
माणर्कपूर, िसई गाि इ. विभागीय कायाणलयात काम केलेल्या कायणकाळात ५३५ बेकायदे शीर
बाींधकामाविरुध्द एमआर्ीपी ॲक्् अींतगणत गन्
ु हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत या सींदभाणत
चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ण काय आहे त ि त्यानुसार कोर्ती
िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

कारिाई करण्यात आली

वि.स. २५६ (7)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) होय, सदरहू प्रकरर्ी िसई पोलीस ठार्े गु.र.नीं.
०६/२०१६ भा.दीं .वि.स.कलम ४२०,४६५,४६६,४६८,४७१,४७२ ि ३४ प्रमार्े गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे .

(२) होय, सदर अजाणत सहाय्यक आयक्
ु त श्रीमती जस्मता भोईर, आपले अधथणक दहतसींबींध
जपण्याकररता बाींधकाम अधधकृत ठरिून महानगरपामलकाची फसिर्ुक तसेच ठार्े अींमलदार
िसई असा बनाि् मशक्का तयार करुन त्याचा िापर करुन बनाि् पत्र खरे आहे , असे

भासिनू स्ित:चे बचािाकरीता िसई विरार शहर मनपा याींना सादर करुन सदर पत्र िसई

पोलीस ठार्े येथे ददले आहे अशी खो्ी मादहती ददली म्हर्न
ू त्याींना तात्काळ ननलींबीत करुन
त्याींची लाचलुचपत प्रनतबींधक कायद्यान्िये गुन्हे दाखल करुन कठोर कारिाई करण्यात यािी
या प्रमख
ु बाबी आहे त.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) येथील पोलीस ठाणयाच्या हद्दीत
गन्
ु हयाांचे प्रमाण वाढले असल्याबाबत
(९)

४०५४३ (२०-०५-२०१६).

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

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१)

श्रीगोंदा (जज. अहमदनगर) येथील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हयाींच्या सींख्येत यािर्ी

िाढ झालेली असून अनेक महत्िाचे गुन्हे पोलीसाींना उघड करता आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुन्हयाचे प्रमार् कमी करण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) श्रीगोंदा पोलीस स््े शन हद्दीत सन २०१५ मध्ये
माहे मे अखेर १२६ गुन्हे दाखल असून सन २०१६ मध्ये मे अखेर १२९ गुन्हे दाखल आहे त.

सन २०१५ च्या तल
ु नेत सन २०१६ मध्ये ३ गन्
ु ्याींची नगण्य िाढ झालेली आहे . सन २०१६
मध्ये (दद.३१/०५/२०१६ अखेर) दाखल खुन, खन
ु ाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी, दीं गा, दख
ु ापत,
बलात्कार, विनयभींग यासारखे गुन्हे उघडकीस आलेले आहे त.

(२) गुन््याींना प्रनतबींध करण्यासाठी प्रभािी रात्रगस्त, नाकाबींदी, कोम्बीींग ऑपरे शन, रे कॉडणिरील
गुन्हे गाराींना िेळोिेळी चेक करर्े इत्यादी प्रनतबींधात्मक कारिाई करण्यात येत आहे.
(३) विलींब झालेला नाही.

___________

वि.स. २५६ (8)
श्रीराम मशक्षण सांस्थेच्या (ता.माळमशरस, जज.सोलापूर) स्िूल बसचा झालेला अपघात
(१०)

४११७० (२०-०५-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) श्रीराम मशक्षर् सींस्थेच्या (ता.माळमशरस, जज.सोलापूर) स्कूल बसला ददनाींक २० ऑक््ोंबर,
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास अपघात होिून २ विद्याथी ठार तर ६ विद्याथी गींभीर जखमी
झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर घ्नेची
ि त्यानुसार

चौकशी करण्यात आली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले

मत
ृ झालेल्या मुलाींच्या कु्ुींबबयाींना तसेच जखमीींना

कोर्ती आधथक मदत केली

िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, सदर प्रकरर्ी माळमशरस पोलीस ठार्े येथे ग.ु र.नीं.११६/१५ भा.दीं .वि.कलम

२७९,

३०४(अ),३३७, ३३८, ४२७ सह मो.व्ही. ॲक्् क्र.१८४ प्रमार्े गुन्हा दाखल करुन गुन््यातील
दोन्ही िाहनचालकास अ्क करुन न्यायालयासमोर हजर केले असता मा. न्यायालयाने

आरोपीस जाममन मींजूर केला आहे . अपघातातील मत
ृ ि जखमी विद्याथ्याणच्या कु्ुींबबयाींना
मो्ार अपघात न्यायाधधकरर्ात नुकसान भरपाई दािा दाखल करण्यासाठी आिश्यक ती

कागदपत्रे पुरविण्यात आलेली आहे त. तसेच गुन््याची चौकशी पर्
ू ण करुन आरोपी विरुध्द मा.
न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल केले असुन सदरचा गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

___________
लातूर जजल््यात वाहनचोरी, घरफोडी, दाधगने हहसिावणे, दरोडे, खन
ू , ववनयभांग
याांसारख्या गन्
ु ्याांच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत

(११)

४१६२८ (२०-०५-२०१६).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू जजल््यात िर्णभरात िाहनचोरी, घरफोडी, दाधगने दहसकािर्े, दरोडे, खन
ू , विनयभींग

याींसारख्या गुन््याींच्या िाढत्या सींख्येमुळे गुन्हे गारी तसेच कायदा सुव्यिस्थेचा प्रश्न ननमाणर्
झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच शहरातील चौकाचौकात बसिलेली सी. सी. ्ीव्ही यींत्रर्ा दे खील बींद असल्याचे समोर
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर गुन्हे रोखण्याबाबत कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत
(४) नसल्यास, विलींबाची

कारर्े काय आहे त ?

आहे ,

वि.स. २५६ (9)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
लातूर जजल््यात मे, २०१६ अखेर खन
ु -१६, दरोडा-३, चैन स्नॅधचींग-७, घरफोडी-६६,

िाहनचोरी-११२, विनयभींग-६२ गुन्हे घडले आहे त.

याच कालािधीत २०१५ मध्ये मे अखेर

खन
ु -२७, दरोडा-, चैन स्नॅधचींग-६, घरफोडी-७०, िाहनचोरी-११५, विनयभींग-६५ गन्
ु हे घडले होते.

सन २०१५च्या तुलनेत सन २०१६ मध्ये खन
ु , दरोडा, घरफोडी, विनयभींग गुन््यात घ्

झालेली असुन चैन स्नॅधचींगच्या गुन््यात एका गुन््याींनी िाढ झालेली आहे.

सदर घडलेल्या

गुन््यािरुन लातूर जजल््यात कसल्याही प्रकारचा कायदा ि सुव्यिस्थेचा प्रश्न उपजस्थत
झालेला नाही.

(२) हे खरे नाही, शहरातील चौका चौकात बसिलेले सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रर्ा चालू आहे .

(३) लातूर शहरात गुन्हे रोखण्यासाठी रात्रगस्त पररर्ामकारक राबविण्यात येत आहे .

तसेच

चाली ि बब् माशणल पेरोलीींग, मदहलागस्त पथक पेरोलीींग कायमररत्या चालू आहे. शहरात
तसेच जजल््याींच्या मसमेिर नाकाबींद चालू आहे.

जजल्हा स्तरािर २ दरोडा प्रनतबींधक पथक,

जजल्हा स्तरािर रात्रगस्त पेरोलीींग ि सेक््र पेरोलीींग ३ पथक नेमण्यात आलेले आहे त. सिण
पोलीस स््े शनला रात्रग्रस्त ि दरोडा प्रनतबींधक पथक पेरोलीींग ननयममत चालू आहे .

तसेच मो्ार िाहन चोरीचे गुन्हे घडु नयेत म्हर्ुन गदीच्या दठकार्ी साध्या िेर्ातील

पोलीसाींचे सापळे लािण्यात आले आहे त ि सी. सी. ्ीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहे त.
सींिेदनशील दठकार्ी फफक्स पॉईं् लािण्यात आलेले आहे त.
(४) विलींब झालेला नाही.
___________

(१२)

औरां गाबाद येथील ववववध भाजीमांडईतून मोबाईलची चोरी होत असल्याबाबत

४२७८५ (१७-०५-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) औरीं गाबाद येथील विविध भाजी मींडईतील प्रामुख्याने शहाबाज, जाधििाडी, मुकींु दिाडी,
जाफरगे् येथील

बाजारातून गदीचा फायदा घेत

अनेक लोकाींचे मोबाईल चोरीला गेले

असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या सम
ु ारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त मोबाईल चोरी प्रकरर्ी सींबींधधत पोलीस स्थानकात गुन्हे नोंद करण्यात
आले असुन याबाबत कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) जानेिारी २०१६ मध्ये मोबाईल चोरीला गेल्याबाबत
१५ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे त.

(२) मोबाईल चोरी प्रकरर्ी सींबध
ीं ीत पोलीस स््े शनला गुन्हे दाखल करण्यात आले असून
चोरीस

गेलेल्या

मोबाईलची

कींपनी,

मॉडेल

नींतर,

IMEI

नींबर

प्राप्त

करुन

सींबधीत

मोबाईलमध्ये असलेल्या मसमकाडणनुसार सींबींधीत कींपनीचे नोडल ऑफफसणसकडून चोरीस गेलेल्या

वि.स. २५६ (10)
मोबाईलचे ्ॉिर लोकेशन ि त्यात कोर्ते निीन सीम ्ाकून िापरण्यात येत आहे , या
बाबतची मादहती घेण्यात येत आहे . लोकेशन ि मोबाईल नविन सीम बाबत मादहती
ममळाल्यास त्याचा शोध घेर्ेकामी तपास पथक रिाना करुन चोरीस गेलेला मोबाईल ि
आरोपीचा शोध घेऊन मोबाईल हस्तगत करुन आरोपीस अ्क करुन योग्य तपास करण्यात
येतो. तसेच मोबाईल चोरीस आळा घालण्यासाठी भाजीमींडई, बाजार ि गदीच्या दठकार्ी
साध्या गर्िेशात गुन्हे शोध पथकाची पायी पेरोलीींग तसेच बी् माशणलची पेरोलीींग सुध्दा
िाढविण्यात आली आहे .
(३)

विलींब झालेला नाही.
___________

मराठी साहहत्य सांमेलनाचे अध्यक्ष याांना जीवे मारणयाच्या
धमक्या दे णयात येत असल्याबाबत
(१३)

४३१९७ (१७-०५-२०१६).

श्री.सुरेश

लाड

(िजणत),

श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.मिरां द

जाधव-पाटील

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.नरहरी

झझरवाळ

(वाई),

(हदांडोरी),

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराव रफण
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) भारताचे पींतप्रधान याींच्या विरोधात केलेल्या िक्तव्यामळ
ु े मराठी सादहत्य सींमेलनाचे

अध्यक्ष याींना ठार मारण्याचा धमक्या माहे डडसेंबर, २०१५ पासन
ू येत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर धमक्या एका सामाजजक सींघ्नेच्या िकीलाींनी ददल्या असल्याचे
ननदशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभाणत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि
तद्नुसार सींबींधधताविरूध्द कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. २५६ (11)
सातारा शहरातील डी.जी. व सायन्स िॉलेजच्या बाहे र युविाांच्या
दोन गटाांनी एिमेिाांवर हल्ला िेल्याबाबत

(१४)

४३४६६ (१६-०५-२०१६).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.सरु े श लाड (िजणत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शामराव रफण बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा शहरातील डी.जी. ि सायन्स कॉलेजच्या बाहे र युिकाींच्या दोन ग्ात माहे डडसेंबर,

२०१५ मध्ये भाींडर् होऊन भर ददिसा नींग्या तलिारी ि कोयते घेऊन एकमे काींिर हल्ला
करण्यात आला असून पररसरात प्रचींड दहशत ननमाणर् झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी पोमलसाींनी कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) सदर भाींडर्ात दोन ग्ातील युिकाींनी तलिारी,
कोयते याींचा िापर केला नसून काठी ि दगड याींचा िापर केला होता.

(२) सदर, प्रकरर्ी सातारा शहर पोलीस ठार्े येथे ग.ु र.नीं. ५७३/२०१५ भा.दीं .वि. कलम ३३७,

१६० प्रमार्े ददनाींक ०६/१२/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू या गुन््यात
ताजायात घेण्यात आलेल्या ५ ननषपन्न् विधीसींघर्ण बालकाींना मा. न्यायालयाने पसणनल बॉन्डिर
मुक्त केले आहे. सदर गुन्हा तपासािर प्रलींबबत आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

___________
िोल्हापूर शहरात नागररिाला जगाची सफर िरुन दे त फसववणा-या अनेि
िांपन्याांची िायाणलये मोठया प्रमाणत सुरु असल्याबाबत

(१५)

४६०८६ (१७-०५-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) कोल्हापरू शहरात सिणसामान्य नागररकाला जगाची सफर करुन दे त फसविर्ा-या अनेक
कींपन्याींची कायाणलये

मोठया प्रमार्ात सुरु असल्याचे नुकतेच माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये

ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी फसिर्ूक होर्ा-याींच्या सींख्येत कोल्हापूर शहरात मोठया
प्रमार्ात िाढ होत चालली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
ि त्यानस
ु ार बोगस कींपन्याचा शोध घेऊन कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही, नमूद प्रकरर्ी एका व्यक्तीची
फसिर्ूक झाल्याबाबत कोल्हापूर येथे एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(३) या गुन््यातील फफयाणदी श्री. सींदीप मभमराि पा्ील याींनी इनबााँन्ड ्ु थायलींड या

कींपनीमाफणत ्ुर आयोजजत करण्यासाठी श्री.रविश मसींग.रा.नबसराई, ददल्ली याींच्याशी मोबाईल
फोन, व्हॉट्सअप ि मेल आय.डी िर सींपकण साधून १८ विमान प्रिासाची नतकी्े खरे दी केली.
त्यासाठी त्याने रुपये ५,१०,०००/- इतकी रक्कम कींपनीस अदा केली.

परीं तु सदर नतफक्े

बोगस असल्याचे ननदशणनास आल्याने श्री.सींदीप पा्ील याींनी ददलेल्या फफयाणदीनस
ु ार श्री. रविश

मसींग याींच्या विरुध्द जन
ु ाराजिाडा पो.स््े . येथे ग.ु र.नीं. ६६/२०१६ भा.दीं .वि. कलम ४०६, ४२०,
४६५, ४६८. सह आय .्ी. ॲक्् कलम ६६ (ड) प्रमार्े गुन्हा दाखल केला.

या गुन््याचा

चौकशीकामी आरोपीस हजर राहण्याकरीता नो्ीस ददलेली आहे . सदर गुन््याचा तपास सुरु
आहे .

या गुन््या व्यनतररक्त इतर व्यजक्तची फसिर्ूक झाल्याचे ननषपन्न झालेले नाही.

तसेच सदर कींपनीविरुध्द इतर कोर्ीही तक्रार अथिा गन्
ु हा दाखल केलेला नाही.
(४) विलींब झालेला नाही.

___________
नामशि शांहर येथे एलईडी हदव्याचा अपहार िरणयात आल्याबाबत
(१६)

४६६३९ (१७-०५-२०१६).

(मुलुांड) :

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.सरदार तारामसांह

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भद्रकाली पोलीस ठार्े (नामशक शहर) येथे है द्राबाद मधील एमआयसी इलेक्रॉननक्स या
कींपनीच्या

सींचालकाींनी

नामशक

महानगरपामलकेसाठी

पाठविलेल्या

साडेचार

को्ी

रुपये

फकीं मतीच्या एलईडी ददव्याींचा अपहार झाल्याप्रकरर्ी तक्रार नोंदविल्याची बाब ददनाींक २०
डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कींपनीच्या सींचालकाींनी भद्रकली पोलीस ठाण्यात नोंदविलेल्या
तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी कोर्त्या तसेच उपरोक्त प्रकरर्ाबाबत
शसनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरर्ी भद्रकाली पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. ४६७/२०१५ भा.दीं .वि. कलम ४०६, ४०९,

३४ प्रमार्े गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
आरोपी सद्या जाममनािर असून, गुन्हा न्यायप्रविष् आहे.
(३) विलींब झालेला नाही.

___________

वि.स. २५६ (13)
गाधवड (जज. लातूर) पररसरात तसेच सांपूणण जजल्हयातील अवैध धांदे बांद िरणयाबाबत
(१७)

४७६१० (१७-०५-२०१६).

(मुांबादे वी) :

(१) गाधिड

श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(जज. लातरू ) पररसरात तसेच सींपर्
ू ण जजल्हयात म्का, अिैध दारु विक्री, जग
ु ार

इतर अिैध धींदे मोठया प्रमार्ािर िाढले असून सदर अिैध धींदे त्िरीत बींद करण्याबाबत
नागरीकाींनी ददनाींक

१२ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास पोमलस अधधक्षक, लातूर

याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अिैध धींदे बींद करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची

कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सन २०१५ अखेर जुगार कायद्याअींतर्गत ३६१ केसेस दाखल असुन त्यात ११८१ आरोपीस
अ्क

करुन

त्याींच्याकडून

७,२६५,४९८/-

रुपये

जप्त

करण्यात

आले

असन
ू

दारुबींदी

कायद्याअींतगणत १०४५ केसेस दाखल करुन त्यात १०८० आरोपीस अ्क करुन त्याींच्याकडून
४१,४१,७८६/- रुपये जप्त करण्यात आले आहे त. तसेच माहे जानेिारी ते एवप्रल २०१६ मध्ये
जुगार कायद्याअींतगणत १४१ केसेस दाखल करुन त्यात ३७६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली

असुन त्याींच्याकडून ११,८९,२९८/- रुपये जप्त केले आहे . तसेच दारुबींदी कायद्याअींतगणत ३४६
केसेस मध्ये ३२४ आरोपीींना अ्क करुन त्याींच्याकडून १४,४८,२१७/- रुपये जप्त करण्यात आले
आहे त.

तसेच अिैध धींदे समुळ बींद करण्याबाबत सिण पोलीस स््े शनमधील प्रभारी अधधकाऱ्याींना

लेखी ि समक्ष सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्यासह मरीसा, मध्यप्रदे श येथे धचटफांडसारख्या ववववध गुन््यातील आरोपी मोतेवार
याच्या खाजगी सरु क्षा रक्षिाांनी पत्रिाराना धक्िाबक्
ु िी िेल्याबाबत

(१८)

४७६४२ (२४-०५-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.सदा सरवणिर

(माहहम), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल रारत (ववक्रोळी), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा), डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यासह ओरीसा, मध्यप्रदे श पोमलसाींना धच्फींडसारख्या विविध गुन््यात आरोपी

असलेल्या महे श मोतेिार यास उस्मानाबाद पोमलसाींनी माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेि्च्या
आठिड्यात अ्क केली, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी मोतेिार याींच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकाींनी पत्रकाराना
धक्काबुक्की केल्याची तक्रार उस्मानाबाद पोलीस स्थानकात करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मोतेिार याींचे विरोधात आणर् पत्रकाराींना धक्काबक्
ु की केल्याबाबत खाजगी
सुरक्षा रक्षकाींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) महे श मोतेिार यास उस्मानाबाद पोमलसाींनी धच्फींड
सारख्या गुन््यात अ्क केली नसून रे िते ॲग्रो प्रा.मल. या नािाने चालु असलेली दध
ु डेअरी

मधील भागीदाराींना अींधारात ठे िन
ु नुकसान करण्याच्या दृष् हे तन
ु े फसिर्ुक करुन व्यिहार
केले ि त्यानींतर कींपनीच्या जागेिर अनतक्रमर् करुन कींपनीमधील ममशनरीची नासधस
ु केली.
याकरीता महे श मोतेिार याींना अ्क करण्यात आली होती. या प्रकरर्ात पोलीस स््े शन मुरुम
येथे ग.ु र.नीं. ३/२०१२ भा.दीं .वि.कलम ४२०, ४२७, ४४८, ४९१, ३४ प्रमार्े गन्
ु हा दाखल आहे.
(२) ि (३) होय.

सदर प्रकरर्ी सींतोर् सभ
ु ार् जाधि याींनी ददलेल्या तक्रारीिरुन महेश मोतेिार याींचे

खाजगी सुरक्षा रक्षक शहानुर काझी ि इतर एक याींचेविरुध्द पोलीस स््े शन उस्मानाबाद येथे
ग.ु र.नीं. १४३६/२०१५ भा.दीं .वि.कलम ३२३, ५०६, ३४ प्रमार्े अदखलपात्र गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे. तसेच महे श सुभार् पोतदार याींनी ददलेल्या तक्रारीिरुन शहानुर काझी ि इतर-२
याींचेविरुध्द पोलीस स््े शन उस्मानाबाद येथे गु.र.नीं. १४३७/२०१५ भा.दीं .वि.कलम ३२३, ३४
प्रमार्े अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

उक्त प्रकरर्ी दोन्ही गन्
ु ्यातील आरोपी शहानुर काझी यास अ्क करुन मा.

न्यायालयात हजर केले असता मा. न्यायालयाने आरोपीस जाममनािर सोडले आहे ि इतर दोन

आरोपीींविरुध्द तक्रार नसल्याने त्याींना कलम १४९ प्रमार्े नो्ीस ि ताकीद दे िून सोडण्यात
आले आहे.

(४) विलींब झालेला नाही.
___________
राज्य शासनातील मांत्री िायाणलयेही माहहती अधधिाराच्या िक्षेत आणून या
िायाणलयाांमध्येही जनमाहहती अधधिारी ननयुक्त िरणयाबाबत

(१९)

४९५८७ (२०-०५-२०१६).

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

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

राज्य

शासनातील मींत्री

कायाणलयेही

मादहती

अधधकाराच्या

कक्षेत

आर्ून

या

कायाणलयाींमध्येही जनमादहती अधधकारी ननयक्
ु त करण्याचे आदे श राज्य मादहती आयोगाने माहे
सप््ें बर २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास ददले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यानुसार मींत्री कायाणलयामध्ये अद्यापही जनमादहती अधधकारी नेमण्यात
आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींत्री कायाणलये मादहती अधधकार कक्षेत न आर्ण्याची ि जनमादहती अधधकारी
न नेमण्याची कारर्े काय आहेत ?
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(२४-१०-२०१६):

(१)

मींत्री/राज्यमींत्री

कायाणलयातील

सुयोग्य

अधधकारी/कमणचारी याींना जन मादहती अधधकारी ि प्रथम अवपमलय प्राधधकारी म्हर्ून
पदननदे मशत

करण्याचे

आदे श

मा.मख्
ु य

मादहती

ददनाींक २४/९/२०१५ रोजी ददले आहे त हे खरे आहे .

आयक्
ु त

महाराषर

राज्य

याींनी

(२) शासन ननर्ाय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमाींक:तक्रार-२६१५/१४५०/प्र.क्र.२९९/२१ ददनाींक १३
ऑक््ोबर, २०१६ अन्िये मादहतीचा अधधकार अधधननयम,२००५ अींतगणत मा.मींत्री/राज्यमींत्री याींचे
कायाणलयात जन मादहती अधधकारी ि अवपलीय प्राधधकारी पदननदे मशत करण्याचे आदे श
ननगणममत करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उदभित नाही.
___________
िोल्हापरू येथील ताराबाई पािण रे मसडेजन्स क्लब समोरील ववद्या अपाटण मेंटमध्ये
हदवसा साडेपाच लाख रुपयाांची चोरी झाल्याबाबत

(२०)

५१६९६ (१६-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कोल्हापूर येथील ताराबाई पाकण रे मसडेन्सी क्लब समोरील विद्या अपा्ण में्मध्ये भर ददिसा

साडेपाच लाख रुपयाींची जबरी चोरी झाल्याचे ददनाींक १४ फेब्रुिारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी स्थाननक पोमलस स्थानकाींत गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे,
(२)

होय, हे पर् खरे .
नमूद प्रकरर्ी अज्ञात इसमाविरुध्द शाहपूरी पोलीस ठार्े येथे गु. र. नीं ६९/२०१६

भा.दीं .वि. कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमार्े दद. १३/०२/२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला
आहे .

वि.स. २५६ (16)
(३) सदर गुन्हा घडलेल्या घ्नास्थळाचा पींचनामा करुन आरोपीचा शोध घेण्यासाठी श्िान

पथकाची, अींगुली मुद्रा अधधकाऱ्याींची मदत घेण्यात आली. तसेच अज्ञात चोरट्याींचा ि चोरीला
गेलेल्या मालाचा शोध घेण्यासाठी कोल्हापूर जजल््यातील सिण िायरलेस स्थानके याींना
बबनतारी सींदेश, तपास याद्या ि सींशयीत आरोपीचे नाि ि पत्ता ममळर्ेकामी स्थाननक गन्
ु हे

शाखा याींना ई फॉमण पाठविण्यात आले आहे त. तसेच चोरीला गेलेले मोबाईल, हॅन्डसे्
रे मसींगिर ठे िण्यात आले आहे त. गुन््याचा शोध घेण्याकामी सिोतोपरी प्रयत्न सुरु आहे त.
(४) विलींब झालेला नाही.

___________

जालना जजल्हयातील शेतिऱयाांचे बैलचोरीला गेल्याबाबत
(२१)

५१८०९ (२०-०५-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) जालना जजल्हयात अींबड तालक्
ु यातील भायडी ि भोकरदन तालक्
ु यातील बोरगाींि जहाींगीर
येथील शेतकऱ्याींचे बैल चोरीला गेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या प्रथम आठिडयात ननदशणनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी पोमलस स््े शनला तक्रारीही दे ण्यात आल्या असून याबाबत
अद्यापयंत कोर्ताही तपास लागलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची

कारर्े काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये पोलीस ठार्े अींबड, गोंदी ि भोकरदन येथे बैल चोरीचे गुन्हे

दाखल नाहीत.

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________
जालना शहरातील वाढत्या चोरी व घडफोडीच्या घटनाांबाबत

(२२)

५१९३९ (१६-०५-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) जालना शहरातील बबहारीलाल नगर पररसरात ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्या
सुमारास घराचा दरिाजा तोडून रोख रक्कम ि सोन्याचाींदीचे दाधगने चोरीला गेल्याचे
ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २५६ (17)
(२) असल्यास, जालना शहरात सन २०१५ या िर्ाणत घरफोडया ि चोरीच्या सुमारे ७०० पेक्षा
जास्त घ्ना घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाींचा पोमलसाींनी तपास केला आहे काय, तपासात काय ननषपन्न
झाले असन
ू त्यानस
ु ार कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच
घरफोडया ि चोरीच्या प्रकरर्ाना

प्रनतबींध करण्यासाठी

शहरातील िाढत्या

कोर्ती उपाययोजना केली िा

करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे ,
सदर प्रकरर्ी बाजार पोलीस ठार्े जालना येथे गुरनीं ३३०/२०१५ भा.दीं .वि

कलम

४५७,३८० प्रमार्े गुन्हा दाखल केला आहे . गुन््यात एका आरोपीस अ्क करुन त्याच्याविरुध्द
मा. न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल केले आहे .
(२) हे खरे नाही,
सन २०१५ मध्ये जालना शहरात घरफोडीचे ६४ ि चोरीचे १७८ गुन्हे दाखल आहे त.

(३) नमुद दाखल गुन््याींचा तपास पोलीसाींनी करुन घरफोडीचे (३१) ि चोरीचे (६७) गुन्हे

उघडकीस आर्ले असुन ननषपन्न आरोपीींना अ्क करुन त्याींचे कडुन गुन््यातील चोरीस

गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे . आरोपी विरुध्द मा. न्यायालयात ख्ले दाखल
केले आहे त. तसेच गुन्हे घडू नये म्हर्ुन प्रभािग्रस्त भागात पोलीसाींची रात्रगस्त िाढविण्यात
आली आहे ि गुन्हे करर्ारे आरोपीिर योग्य ती प्रनतबींधक कारिाई करण्यात येत आहे .
(४) विलींब झालेला नाही.

___________
इचलिरां जी (जज. िोल्हापूर) येथे एिा खाजगी साविाराला अभय
दे णयासाठी ५० हजाराांची खांडणी माधगतल्याबाबत

(२३)

५२६३६ (२४-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) इचलकरीं जी (जज. कोल्हापूर) मशिाजीनगर, पोमलस ठार्े येथे एका खाजगी सािकाराला
अभय

दे ण्यासाठी

५०

हजाराींची

खींडर्ी

माधगतल्याप्रकरर्ी

मा.राज्यमींत्री

गह
ृ

याींचेकडे

ननिेदनाद्िारे मागर्ी केल्याचे ददनाींक २० फेब्रुिारी, २०१६ राेेजी िा त्या सुमारास ननदशणनास
अेाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत अप्पर पोमलस अधधक्षक डॉ.ददनेश बारी याींनी

दोर्ीींिर कारिाई

करण्याचे आदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी दोर्ीींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (18)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) गुन््याच्या तपासात अजणदार याींचा पुतण्या ि त्याचा ममत्र याींचेिर गुन्हा दाखल केल्याने
त्याींना चौकशीकामी मशिाजीनगर पोलीस ठार्ेस घेिन
ू गेल्याने अजणदार याींनी गैरसमजत
ु ीने

सदरचा तक्रारी अजण केला असल्याचे ननषपन्न झाले आहे . तसेच अजणदार याींनी सुध्दा त्याींचा

पुतण्या ि त्याचा ममत्र यास कोर्तीही मारहार् केली नसल्याचे तसेच त्याींच्याकडे ५०,०००/रुपये मागर्ी केली नसल्याचे जबाबात नमूद केले आहे. त्यामळ
ु े सींबींधधतािर कारिाई करण्यात
आलेली नाही.

(४) विलींब झालेला नाही.
__________
ननजामपूर (ता.साक्री, जज.धुळे) येथील ग्रामपामलिाचे सरपांच याांना जीवे
ठार मारणयाची धमिी ममळाल्याबाबत

(२४)

५३१८६ (२४-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

ननजामपूर (ता.साक्री, जज.धळ
ु े)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

येथील ग्रामपींचायतीचे सरपींच श्री. अजजतचींद्र शहा याींना

माहे माचण, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान जीिे ठार मारण्याची धमकी ममळाली असल्याने सदर
घ्नेमळ
ु े गािकऱ्याींनी एका ददिसाचा बींद पाळला होता , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, धमकी दे र्ारे गुींड प्रित्ृ तीचे असल्यामळ
ु े त्यापासन
ू श्री.शाह याींच्या जजिीतास

धोका असल्यामळ
ु े या प्रकरर्ी ननजामपूर, जैतार्े पाेेलीस स््े शन मध्ये तक्रार दाखल
करण्यात येिन
ू ही अद्याप कारिाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकारर्ी शासनाने दखल घेिून सींबींधधताींिर कारिाई करण्याबाबत
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) ि (३) हे खरे नाही.
सदर प्रकरर्ी आरोपीविरुध्द ननजामपुर पोलीस ठार्े येथे प.नॉ.कॉ.र.नीं. ३२/२०१६

भा.दीं .वि. कलम ५०७ प्रमार्े दद.०१/०३/२०१६ रोजी अदखलपात्र गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे . तसेच आरोपीविरुध्द मा. विशेर् कायणकारी दीं डाधधकारी धळ
ु े याींच्याकडे आरोपीविरुध्द

चॅप््र क्रमाींक ७६/२०१५, फक्र.प्रो.को. कलम १०७ प्रमार्े प्रस्ताि पाठविला होता. त्यािरुन
कायणकारी दीं डाधधकारी याींनी आरोपीस रुपये २५,०००/- फकीं मतीचा एक िर्ण मद
ु तीचा चाींगली
ितणर्ुक ठे िण्याबाबतचे बींधपत्र घेण्यात आले तसेच बींधपत्र रद्द होण्यासाठी आरोपीने केलेल्या

अजाणिर खुलासा सादर करण्याबाबत नो्ीस अदा करण्यात आली असुन त्याअनुर्ींगाने प्रकरर्
मा. न्यायालयात प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५६ (19)

तळोजा मध्यवती िारागॄहातील िैद्याांसाठी नवी मुांबइण पोमलसाांना
जास्तीचे पोमलस बळ पुरवावे लागत असल्याबाबत

(२५)

५३७०७ (२३-०८-२०१६).

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

श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर), अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांहदवली पूव)ण :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मुींबइण पोमलस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील तळोजा मध्यिती कारागॄहात १०० पदे मींजूर
असतानाही निी मुींबइण पोमलसाना कारागॄहातील कैद्याींसाठी जास्तीचे पोमलस बळ पुरिािे लागत
असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये

िा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मध्यिती कारागॄहामध्ये

बॉम्ब स्फो्ासारख्या

गींभीर गुन््यातील

आरोपीींसह गाँगस््र तसेच इतर गुन््यातील हजारो आरोपी बींदीस्त असून सुमारे २०० ते २५०
कैद्याींना दर ददिशी विविध दठकार्च्या ३४ न्यायालयात हजर करण्यासाठी न्यािे ि आर्ािे
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, तळोजा मध्यिती कारागॄहात दरददिशी अनतररक्त पोलीस बळ पुरिािे लागत

असल्यामळ
ु े शहरातील ि ग्रामीर् भागातील कायद्या ि सव्ु यिस्थेिर पररर्ाम होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, निी

मुींबइण

आयुक्तालयाच्या

हद्दीतील

राहण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत

कायदा
आहे ,

ि

सुव्यिस्था

अबादीत

(५) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) : (१) होय. बींद्याींना न्यायालयात को्ण पश
े ीसाठी हजर
करण्यासाठी ि उपचारासाठी घेिन
ू जार्ेची जबाबदारी प्रामख्
ु याने पोलीस विभागाची असून
त्याकररता पोलीस पथकाची तरतद
ू सदर विभागाकडून करण्यात येते. त्या अनुर्ींगाने तळोजा

मध्यिती कारागह
ु ई येथील बींद्याींना सन्मा. न्यायालयात हजर करर्ेकामी राखीि
ृ , निी मींब
पोलीस ननरीक्षक, कळीं बोली, निी मुींबई याींचे अखत्याररत २३९ पोलीस बळ उपलजाध आहे.

त्यापैकी सरासरी १७५ मनुषयबळ पोलीस पथक म्हर्ून कारागह
ु ार
ृ ास प्राप्त होते. ि त्यानस
रोज फक्त सरासरी ८० ते ९० बींद्याींना िेगिेगळया सन्मा. न्यायालयात को्ण पेशीकामी हजर

केले जाते. प्रत्यक्षात दररोज सुनािर्ीकामी जार्ाऱ्या बींद्याींची सरासरी २०० ते २५० बींदी इतकी
असते. त्यामळ
ु े उपलजाध मनषु यबळ हे अपरु े असन
ू अजन
ू १०० जर्ाींचे पोलीस पथकाची
आिश्यकता तळोजा मध्यिती कारागह
ृ ास आहे.

(२) होय. तळोजा मध्यिती कारागह
ृ ामध्ये बॉम्बस्फो्ासारख्या गींभीर गुन्हयातील आरोपीसह

गाँगस््र तसेच इतर गुन्हयातील अींदाजे २००० (दोन हजार) बींदी बींदीस्त असून सुमारे २०० ते
२५० कैद्याींना दर ददिशी विविध दठकार्च्या सन्मा. न्यायालयात हजर करर्ेसाठी कळीं बोली

मुख्यालय, निी मुींबई ि अमलबाग मुख्यालय, रायगड याींचेकडे पोलीस पथकाची मागर्ी
करण्यात येते. परीं तु अपुरे पोलीसबळामळ
ु े रोज फक्त ८० ते ९० बींदी िेगिगळया सन्मा.
न्यायालयात को्ण पश
े ीकामी हजर केले जातात.

वि.स. २५६ (20)
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________
उरण तालुक्यातील हुतात्मयाांच्या स्तनृ तप्रीत्यथण उभारणयात
आलेल्या स्मारिाांची दरु ावस्थेबाबत

(२६)

५३७३६ (२९-०८-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उरर्

तालक्
ु यातील धचरनेर

येथे

झालेल्या

जींगल

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
सत्याग्रहाच्या

लढयात

हौतात्म्य

पत्करलेल्या आठ हुतात्म्याींची स्मारके त्याींच्या मूळ गािी शासनाने उभारलेली आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, उरर्

तालुक्यातील

हुतात्म्याींच्या स्तनृ तप्रीत्यथण उभारण्यात आलेल्या
स्मारकाींपक
ै ी एक-दोन स्मारकाींचा अपिाद िगळता उिणररत स्मारकाींची अत्यींत दरु ािस्था झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
उरर् तालुक्यामध्ये धचरर्ेर येथे सन १९३० साली झालेल्या जींगल सत्याग्रहात

हुतात्मा झालेल्या हुतात्माींची स्मारके मौजे धचरर्ेर, मोठी जुई, खोप्े कोप्रोली, पार्ददिे,
ददघोडे ि घा्की जई
ु येथील सात लोकाींनी बमलदान ददल्याने, या दठकार्ी शासनाकडून

हुतात्मा स्मारके उभारण्यात आलेली आहेत.
(२) ि (३) अथणसींकजल्पय िर्ण २०१६-२०१७ मध्ये राज्यातील सिण हुतात्मा स्मारकाींची दरु
ु स्ती ि
नूतनीकरर् करण्यासाठी रु.२५ को्ी इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या अनुर्ींगाने राज्यातील सिण (सुजस्थत असलेले िगळून) हुतात्मा स्मारकाची दरु
ु स्ती
ि नूतनीकरर् करण्याचे प्रस्तावित असन
ू या सींदभाणत मा.राज्यमींत्री (वित्त, ननयोजन ि गह
ृ
(ग्रामीर्)) याींचे अध्यक्षतेखाली दोन बैठका सध्
ु दा पार पडल्या आहेत. सिण हुतात्मा स्मारकाींच्या
मुलभूत महत्िाच्या कामाींची दरु
ु स्ती कशा प्रकारे करण्यात यािी यासाठी मा.राज्यमींत्री (वित्त
ननयोजन ि गह
ृ (ग्रामीर्)) याींचे मागणदशणनाखाली कायणिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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राज्यात शासिीय नोिरीसाठी वयोमयादे त वाढ िरणयाबाबत
(२७)

५३७६५ (२३-०८-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),
श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड (िजणत), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.सांदीप
नाईि

(ऐरोली),

श्री.राणाजगजीतमसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.शामराव रफण बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अणणासाहे ब)
पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासकीय नोकरीसाठी ियोमयाणदेत िाढ करण्याचा ननर्णय शासनाने माहे एवप्रल,
२०१६ मध्ये िा त्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननर्णयानुसार कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच नोकरीसाठी सेिायोजन कायाणलयात नाि नोंदर्ी केलेल्याींना लिकरात लिकर
नोकऱ्या ममळाव्यात म्हर्ून शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) ि (२) होय. शासन सेिेतील प्रिेशासाठी, खुल्या
प्रिगाणतील उमेदिाराींसाठी असलेली ३३ िर्े ही कमाल ियोमयाणदा ५ िर्ांनी िाढिून त्याींची
कमाल ियोमयाणदा ३८ िर्े ि मागािगीय उमेदिाराींसाठी असलेली ३८ िर्े ही कमाल ियोमयाणदा

५ िर्ाणनी िाढिन
ू त्याींची कमाल ियोमयाणदा ४३ िर्े करण्याबाबत दद २५.४.२०१६ च्या शासन
ननर्णयान्िये आदे श ददलेले आहे त.

(३) ि (४) नोकरीसाठी सेिायोजन कायाणलयात नाि नोंदर्ी केलेल्याींसाठी कौशल्य विकास ि
उद्योजकता विभागाींतगणत असलेली कौशल्य विकास,रोजगार ि उद्योजकता केंद्रे याींच्यामाफणत
बेरोजगार उमेदिाराींसाठी ग्रींथालय सद्दश अ्यामसका ननमाणर् करर्े,रोजगार मेळािे आयोजजत
करर्े,बेरोजगाराींची सेिा सहकारी सींस्था स्थापन करर्े,आददिासी उमेदिाराींसाठी रोजगार ि
स्ियींरोजगार

प्रमशक्षर्

ि

मागणदशणन

केंद्र,सुररक्षक्षत

बेरोजगाराींसाठी

रोजगार

प्रोत्साहन

कायणक्रम,कैशल्य विकास,रोजगार ि उद्योजकता केंद्रामध्ये व्यिसाय मागणदशणन ि समुपदे शन
केंद्राची स्थापना,प्रमोद महाजन कौशल्य ि उद्योजकता विकास अमभयान या सारखे कायणक्रम
राबविण्यात येत आहे त.
___________
वसई ववरार महानगर पामलिेच्या ननयोजन ववभागाच्या उपसांचालिाांना
लाच दे ताांना अटि िरणयात आल्याबाबत
(२८)

५३८५० (२३-०८-२०१६).

श्री.राणाजगजीतमसांह

पाटील

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.अजजत पवार (बारामती),

(उस्मानाबाद),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव
(गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजणत), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर),
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श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),
श्री.सांजय परु ाम (आमगाव), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अममन
पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) िसई विरार महानगर पामलकेच्या ननयोजन विभागाच्या उपसींचालकाींना २५ लाखाची
लाचेची रक्कम दे ताना ददनाींक २८ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास पकडल्याचे

ननदशणनास

आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उपसींचालक रचनाकार याींचेकडे २ को्ी ९६ लाख ९४ हजाराींची रक्कम
आढळून आल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामाफणत चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून
आले ि त्यानस
ू ार शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-११-२०१६) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे , िसई विरार महानगर पामलकेचे उपसींचालक नगररचनाकार आरोपी
लोकसेिक यमीगनू मशिा रे ड्डी याींचेविरुध्द सापळा कारिाई झाल्यानींतर दद.२८.४.२०१६ रोजी
िसई येथील घरझडती, दद.२९.४.१६ ि रोजी है द्राबाद येथील घरझडती ि दद.०४.०५.१६ रोजी
िसई येथील लॉकर झडती घेण्यात आली. त्या सिण घर झडतीमध्ये एकूर् रु.१,२७,२१,३००/-

रोख रक्कम ि इतर मालमत्ता रु.९२,५९,६००- अशी एकूर् रु.२,१९,८०,९००/- फकीं मतीची
मालमत्ता आढळून आलेली आहे.

(३) याप्रकरर्ी आरोपी लोकसेिक यमीगनु मशिा रे ड्डी, उपसींचालक, नगररचना विभाग, िसई
विरार शहर महानगरपामलका (िगण-१) याींचेविरुध्द कासारिडिली पोमलस स््े शन (ठार्े शहर

पोमलस आयक्
ु तालय) येथे ग.ु र.नीं. ५४/२०१६ लाचलच
ु पत प्रनतबींधक कायदा कलम १२ प्रमार्े
दद.२९.४.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . तसेच त्याींच्या मालमत्तेबाबत उघड
चौकशी चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील राजकिय पक्ष व सामाजजि सांघटनामाफणत आांदोलनाबाबत दाखल
झालेल्या आांदोलिावरील खटले ननिालात िाढणयाबाबत
(२९)

५४४०३

(२३-०८-२०१६).

(औरां गाबाद पव
ू )ण :

श्री.मांगलप्रभात

लोढा

(मलबार

हहल),

श्री.अतल
ु

सावे

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

(१)राज्यातील शहर आणर् ग्रामीर् भागातील राजफकय पक्ष ि सामाजजक सींघ्ना याींच्याकडून
लोकदहताच्या

मागण्याींसाठी

होर्ा-या

आींदोलनाबाबत

दाखल

झालेल्या

विविध

राजफकय

वि.स. २५६ (23)
गुन््याींचे ख्ले ननकालात काढण्यासाठी मदहन्यातून ४ बैठका सक्षम ि िररषठ पोलीस
अधधका-याींनी घ्याव्यात असे आदे श
आहे काय,

गह
ृ राज्यमींत्रयाींनी पोलीस प्रशासनास ददले आहे त, हे खरे

(२) असल्यास, सदर राजफकय आींदोलनातील फकती ख्ले आतापयंत मागे घेण्यात आले आहे त
िा त्यानुर्ींगाने सुरु असलेल्या कायणिाहीची सद्यःजस्थती काय आहे,

(३) अद्याप आदे शाच्या अनर्
ु ींगाने अींमलबजािर्ीस सुरुिात झाली नसल्यास, विलींबाची कारर्े
काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-१०-२०१६) : (१) शासन ननर्णय गह
ृ विभाग दद. १४.३.२०१६ मधील

पररच्छे द क्र. ४ (४) नुसार सममतीच्या शासन ननर्णयाच्या तारखेपासन
ू ६ मदहने, मदहन्यातून ४
बैठका घ्याव्यात ि त्यानींतर मदहन्यातून फकमान एक बैठक घेण्याची यािी, अशा सूचना
आहे त,
(२)

शासन

ननर्णय

गह
ृ

विभाग

दद.

१४.३.२०१६

सच
ू नानस
ु ार

राजकीय

ि

सामाजजक

आींदोलनातील ख्ले मागे घेण्यासींदभाणत सममतीने दद. १५.३.२०१६ नींतर ४७० ख्ले मागे
घेण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मुरबाड (जजल्हा ठाणे) पांचायत सममतीच्या बाांधिाम ववभागाचे शाखा
अमभयांता याांना लाच स्वीिारताना अटि िरणयात आल्याबाबत

(३०)

५४८२९ (२३-०८-२०१६).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुरबाड (जजल्हा ठार्े) पींचायत सममतीच्या बाींधकाम विभागाचे शाखा अमभयींता याींना

माननिली रस्त्याच्या कााँफक्र्ीकरर्ाचे दे यक मींजूर करुन दे ण्यासाठी २५ हजार

रुपयाींची लाच

घेताना लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाने पडकले असल्याचे ददनाींक २ जून, २०१६ रोजी िा त्या
दरम्यान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी दोर्ीींविरुध्द कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) या प्रकरर्ी आरोपी लोकसेिक विठ्ठल मधुसुदन धात्रक, सहायक अमभयींता, पींचायत

सममती, मुरबाड जज.ठार्े याींचेविरुध्द मुरबाड पोलीस स््े शन येथे लाचलुचपत प्रनतबींधक

अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३(१) (ड) सह १३(२), प्रमार्े दद. ०१/०६/२०१६ रोजी
गु.र.क्र..०६/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा तपास चालू आहे.
___________

वि.स. २५६ (24)
धुळे शहरातील चोऱया, लुटमारीचे प्रिार रोखणयाबाबत
(३१)

५५५५४ (२३-०८-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धळ
ु े शहरातील धचतोड रोड पररसरात बींद घराचे कुलुप तोडून चोर्याींनी दोन लाखाींचा
ऐिज ल्
ु ू न नेल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शहरात िारीं िार होर्ाऱ्या चोऱ्या, लु्मारीचे प्रकार रोखण्यासाठी कोर्ती
कारिाई करण्यात आली िा

येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
श्री.सुननल बजरीं गलाल मसींघाननया याींच्या घरातील १,५०,०००/- रुपये रोख ि ५०,०००/-

रुपयाींचे चाींदीचे दाधगने असा एकूर् २,००,०००/- रुपयाींचा ऐिज अज्ञात चोरट्याींची चोरुन

नेल्याबाबत धळ
ु े शहर पो.स््े . येथे ग.ु र.नीं. ९३/२०१६ भा.दीं .वि. कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमार्े
दद.२८/०४/२०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन््याचा तपास चालु आहे.

(२) धळ
ु े शहरात तसेच जजल््यात लु्मारीचे प्रकार रोखण्यासाठी शहरात एकूर् १८ बब्
माशणल ची गस्त िाढविण्यात आली आहे . ग्रामीर् भागात पोलीस ममत्राींच्या मदतीने गस्त

घालण्यात येते. तसेच िेळोिेळी नाकाबींदी ि ऑल आऊ् सारख्या योजना राबिुन सींशयीत
िाहने ि सींशयीत इसम याींना चेक करण्यात येते.
(३) विलींब झालेला नाही.
___________
तडोली (ता.बारामती, जज.पुणे) गावामध्ये अघोरी पुजस
े ाठी आधथणि प्रलोभन दाखवन
ू
मल
ु ीची मागणी िरणाऱयाना अद्याप अटि न िरणयात आल्याबाबत

(३२)

५६५०२ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :

(१) तडोली (ता.बारामती, जज.पर्
ु े)

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गािामध्ये अघोरी पज
ु ेसाठी आधथणक प्रलोभन दाखिन
ू

मुलीची मागर्ी करर्ाऱ्या ६ जर्ाींना ददनाींक २९ मे, २०१६ रोजी अ्क करण्यात आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िडगाि ननींबाळ पोलीस स््े शनला सुरुिातीला तीन ददिस पोलीसाींनी गुन्हा

दाखल करुन न घेता तक्रार अजाणच्या आधारे चौकशी करुन सींशयीताींना सोडून दे ण्यात आले
तसेच मुख्य आरोपीसह २ सींशयीताींना अद्यापही अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी

शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (25)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) :(१) तडोली (ता.बारामती, जज.पुर्े) गािामध्ये अघोरी

पुजेसाठी आधथणक प्रलोभन दाखि्ीं न
ू मुलीची मागर्ी करर्ाऱ्या ६ जर्ाींना ददनाींक २६ मे, २०१६
रोजी तद्नींतर आर्खी १ आरोपीस ददनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी अ्क करण्यात आली आहे तर
१ आरोपी हा अींपग असल्य्ाने त्य्ास अ्क केलेली नाही.
(२) हे खरे न्ाही
(३) सदर प्रकरर्ी फफय्ाादीचे तक्रारीिरुन आठ आरोपीींविरुध्द िडगाि ननींबाळकर पोलीस स््े शन
येथे ग.ु र.नीं.१६१/२०१६ महाराषर नरबळी ि इतर अमानर्
ु प्रथा ि जाद्
ु ोना प्रनतबींधक कायदा

२०१३ चे कलम २(१) (ख) (२) प्रमार्े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््यातील
आठ आरोपीपैकी सात आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे तर उिणरीत एक आरोपी अपींग
असल्याने त्य्ास अ्क केलेली नाही. गुनहा तपासािर आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मुांबईतील ववक्रोळी व भाांडूप पररसरात गावठी दारुची ववक्री होत असल्याबाबत
(३३)

५७४५१ (२३-०८-२०१६).

श्री.सुननल रारत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मालिर्ी दारुकाींडानींतर गािठी दारुच्या भट्टय
् ा ि गत्ु ते पोलीसाींनी उद्ध्िस्त केले
असून मात्र अद्यापही विक्रोळी ि भाींडूप पररसरात गािठी दारुची विक्री होत असल्याचे

माहे

जून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती

कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच

उपरोक्त प्रकरर्ी कोर्ती प्रनतबींधात्मक उपाययोजना आखण्यात आली िा येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) :(१) पररमींडळ-७ मधील विक्रोळी ि भाींडूप पररसरात गािठी
दारूची विक्री होत असल्याप्रकरर्ी माहे जून, २०१६ मध्ये गािठी दारू विक्री सींदभाणत
कोर्त्याही गुन्हयाींची नोंद नाही. परीं तु पाकणसाई् पोलीस ठार्े येथे माहे जून २०१६ मध्ये

गािठी दारूची बेकायदे शीरररत्या िाहतूक केल्याप्रकरर्ी विशेर् स्था. ख. क्र. (पी.सी.आर) ०४/१६
कलम ६५ (ई) मुींबई दारूबींदी अधधननयम १९४९ अन्िये गुन्हा नोंद आहे . सदर प्रकरर्ी २
आरोपीींना १८००० रू. फकीं मतीची ४५ मल्र गािठी दारू बेकायदे शीरररत्या घेऊन जात असताना
अ्क करण्यात आलेली आहे.
(२) िरीलप्रमार्े गुन्हा नोंदविण्यात येऊन त्यामध्ये २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
तसेच सदर प्रकरर्ी खालीलप्रमार्े प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.

1.

पररमींडळ-७ पोलीस ठार्े हद्दीतमध्ये विशेर्त: झोपडयाींमध्ये मोहल्ला कमम्ी ि
मदहला दक्षता कमम्ी याींच्या मम्ीींग घेिून त्याींना त्याींचे आजब
ू ाजूच्या पररसरात
कोर्ीही अिैधररत्या गािठी दारुची

विक्री करीत असल्याबाबत

काही मादहती

वि.स. २५६ (26)
असल्यास तात्काळ पोलीस ठार्े कळविण्याबाबत सुचनत केले आहे . तसेच गािठी

दारूच्या सेिनामळ
ु े होर्ाऱ्या दषु पररर्ाबाबत त्याींना मादहती दे िून ि त्यापासून दरू
राहण्यासाठी उत्स्फूतण केले.

2.

दारू विक्रीच्या सींशनयत असर्ाऱ्या जागाींची िेळोिेळी विशेर् पथकामाफणतीने तपासर्ी
करण्यात येते.

3.

पोलीस

ठार्े

अमभलेखािरील

यापूिी

दारूबींदीच्या

गुन्हयामध्ये

असलेल्या

आरोपीताींविरूध्द िेळोिेळी प्रनतबींधात्मक कारिाई करण्यात येते.

4.

पररमींडळातील पोलीस ठार्े हद्दीमध्ये मदहलाींच्या बैठका घेिन
ू त्याींना अिैध दारू
विकर्ारे फकीं िा दारू वपऊन उपद्रि ननमाणर् करर्ाऱ्या व्यक्ती आढळून आल्यास

त्याबाबतची मादहती िॉट्सअप मोबाईल नीं.७०४५७५७२७२ पाठिून पोलीसाींना सहकायण
करण्याबाबत आिाहन केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

येवला (जज.नामशि) येथील िृषी सहाय्यिास लाच स्वीिारताांना पिडल्याबाबत
(३४)

५७६६० (२३-०८-२०१६).

श्री.राजाभार (पराग) वाजे (मसन्नर) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) येिला (नामशक) येथील कृर्ी अधधकारी कायाणलयातील कृर्ी सहाय्यक सय
ण ाींत दगू ददघे
ु क

याींस २० हजाराींची लाच स्िीकारताींना लाच लच
ु पत प्रनतबींधक विभागाच्या पथकाने ददनाींक २०
एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास पकडले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर लाचखोर अधधकाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) ि (३) आरोपी लोकसेिक श्री.सुयभ
ण ान दगू ददघे कृवर् सहायक मींडळ कृवर् अधधकारी

कायाणलय,येिला जज.नामशक याींचेविरूध्द येिला शहर पोमलस ठार्े येथे गु.र.नीं ३०१५/२०१६
लाचलुपत प्रनतबींधक कायदा, १९८८ चे कलम ७,१२,१३ (१) (ड) सह १३ (२) प्रमार्े

ददनाींक

२१/४/२०१६ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू त्याींना अ्क करण्यात आली आहे . सदर
गुन््याच्ा तपास चालू आहे.तसेच आरोपी लोकसेिक श्री.ददघे हे सध्या ननलींबबत आहे त.
_______

वि.स. २५६ (27)
गेवराई (जज.बीड) येथील गोदावरी नदीपात्रात होणा-या अवैध वाळू उपसावर प्रनतबांध
घालणयास गेलेल्या नायब तहमसलदार, तलाठी व पोलीस िमणचा-याांच्या
डोळ्यात ममरची पूड फेिून मारहाण िेल्याबाबत
(३५)

५७७३४ (२३-०८-२०१६).

श्री.राजाभार (पराग) वाजे (मसन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गेिराई (जज.बीड) येथील गोदािरी नदीपात्रात होर्ा-या अिैध िाळू उपसािर प्रनतबींध

घालण्यास गेलेल्या नायब तहमसलदार तलाठी ि पोलीस कमणचा-याींच्या डोयायात ममरची पूड
फेकून मारहार् करुन गींभीर इजा केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या सुमारास
ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) िैद्यकीय अधधकाऱ्याींनी साधी द:ु खापत झाल्याचे
िैद्यकीय प्रमार्पत्रात नमुद केले असून साक्षीदाराींनी ममरची पड
े ा िापर केला नसल्याचे
ु च
जबाबात नमद
ु केले आहे

(२) सदर प्रकरर्ी गेिराई पोलीस ठार्े येथे गु.र.नीं. १५४/१६ भा.द.वि. कलम ३५३,१४३,१४७,

३७९, ३३२ सह ३ (१) (१०) अजाजअप्र कायदा ि कलम ४८ महाराषर गौर् खननज अधधननयम
अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर प्रकरर्ी एकुर् २९ आरोपी ननषपन्न झाले
असुन त्यापैकी २३ आरोपीना मा. सत्र न्यायालय, बीड ि ०३ आरोपीींना

मा. मुींबई उच्च

न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबाद याींनी अ्कपि
ु ण जामीन मींजरू केला आहे . तसेच उिणररत ०३
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . सध्या ते मा. न्यायालयाच्या आदे शाने जामीनािर मुक्त
आहे त. सदर प्रकरर्ाचा तपास सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
ठाणे शहरासह जजल्हयातील अन्य हठिाणी जप्त िेलेल्या वाहनाांमळ
ु े झालेल्या
अस्वच्छतेने पोमलसाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(३६)

५७८८२ (२३-०८-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) ठ्ार्े शहरासह जजल्हयातील कल्यार्-डोंबबिली, उल्हासनगर, अींबरनाथ-बदलापूर तसेच

अन्य दठकार्ी जप्त केलेल्या तसेच अन्य कारर्ामुळे पोमलस स्थानकाींच्या आिाराींत िर्ांनुिर्े
पडलेल्या भींगार िाहनाींची न्यायालयीन आदे श येईपयंत विल्हे िा् लािता येत नसल्याने

िाहनाींिर धुळ तसेच पािसाचे साचर्ारे पार्ी ि त्यामुळे ननमाणर् होर्ारे डास यामळ
ु े पोमलस
स्थानकाचा पररसर अस्वतच्छ होिन
ू पोमलसाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (28)
श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस

(०२-११-२०१६)

:

(१)

ि

(२)

ठार्े

पोलीस

आयुक्तालयाच्या

कायणक्षेत्राअींतगणत येर्ाऱ्या पोलीस स््े शनच्या आिारात गुन्हयातील ि इतर कारर्ाींमुळे जप्त
करण्यात आलेली िाहने ही त्यासींबींधी न्यायालयीन आदे श दे ईपयंत विल्हे िा् लािता येत

नसल्याने ठे िण्यात येतात. तथावप सदर दठकार्ाची आरोग्य विभागाच्या कमणचाऱ्याींकडून

फक्कनाशकाींची फिारर्ी करिून तसेच सफाई कामगाराींकडून ननयममत साफसफाई करिून
घेतली जाते. त्यामुळे पोलीस कमणचाऱ्याींचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये याबाबत दक्षता घेतली
जाते. त्याचप्रमार्े जप्त करण्यात आलेल्या िाहनाींबाबत िाहनाींच्या मालकाींना न्यायालयीन

आदे श प्राप्त करून िाहने ताजायात घेर्ेबाबत िेळोिेळी सधु चत करण्यात येते. त्याचप्रमार्े

बेिारस िाहनाींसींबींधी प्रादे मशक पररिहन अधधकारी याींचेकडून मूळ मालकाींचा पत्ता ममळिून
त्याींचा शोध घेऊन जार्ेबाबत कळविण्यात येत.े मालकाींचा शोध न लागलेल्या बेिारस

िाहनाींबाबत न्यायालयाकडून सदर िाहनाींचे मललाि करर्ेबाबतचे आदे श प्राप्त करून पुढील
कायणिाही करण्यात येते.

(३) प्रश्न उदभित नाही.
___________
नागपूर शहरात चेन स्नॅधचांगच्या प्रिारात वाढ झाल्याबाबत
(३७)

५८०३५ (२३-०८-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर दे शमुख

(नागपरू पजश्चम), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ू )ण :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील लकडगींज, आींबाझरी ि प्रतापनगर पोलीस ठार्े हद्दीत मोठया प्रमार्ात
चेन स्नॅधचींगच्या प्रकारात िाढ झाल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये ि त्या दरम्यान ननदशणनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपूर शहरात चेन स्नॅधचींगच्या िाढत्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी कोर्ती
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) :(१) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयातील लकडगींज ि
प्रतापनगर या पोलीस स््े शन हद्दीत चेन स्नॅधचींगच्या प्रकाराींमध्ये िाढ झालेली नाही तर

अींबाझरी पोलीस स््े शनच्या हद्दीत चेन स्नॅधचींगच्या प्रकारात थोड्या प्रमार्ात िाढ झालेली
आहे .
(२) नागपूर शहरात चेन स्नॅधचींगच्या िाढत्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी खालीलप्रमार्े
उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे त
अ) पथक :-

चैन स्नॅधचींग पथक स्थापन करण्यात आला आहे

ब) स्कु्ी पेरोलीींग :-

महीला पोलीस कमणचाऱ्याींमाफणत ८ स्कु्ी सझ
ु क
ु ी िाहनाींिरुन

पे्ोलीींग सुरु करण्यात आले आहे

क) विशेर् पथक :- गुन्हे शाखा नागपूर शहर येथे सोनसाखळी चोरी प्रनतबींधक
विशेर् पथक कायाणन्िीत करण्यात आले आहे

वि.स. २५६ (29)

ड) नाकाबींदी पेरोलीींग :- पोलीस स््े शनचे हद्दीत िेळोिेळी नाकाबींदी कोंम्बीींग
राबविण्यात येत असून मो्ार सायकल िरील कमणचाऱ्याींची (चाली शस्त्र

ि

िॉकी्ॉकीसह) पेरोलीग िाढविण्यात आली आहे. तसेच सींभाव्य दठकार्ी (िॉकीींग
रॅ क, ननजणन स्थळी तसेच सभागह
ृ , मींगल कायाणलय) त्याचप्रमार्े ज्या दठकार्ी
मदहलाींची िदण ळ असते सोनसाखळी पळविर्े सारखे गुन्हे होिू शकतात अशा दठकार्ी
दे खील पेरोलीींग मध्ये िाढ करण्यात आली आहे तसेच अशा दठकार्ी पोलीसाींची
(मदहला पोलीसाींसह) पेरोलीींग मध्ये िाढ करण्यात आली आहे
इ) गुन्हे गार दत्तक योजना :- चेन स्नॅधचींग करर्ाऱ्या अमभलेखािरील (५ िर्ाणचे
एकूर् ६२५) गुन्हे गाराींची यादी तयार करुन सिण पोलीस स््े शन येथे पोलीस स््े शन
ननहाय पाठिन
ू प्रत्येक कमणचाऱ्यास एक असे गुन्हे गार चेकीींग कामी दत्तक योजना
कायाणन्िीत

असून गुन्हे गाराींना ननयममत चेक करण्यात येत.े आक्षेपायण हालचाली

असल्यास तात्काळ प्रनतबींधक कायणिाही करण्यात येते.

ई) पेरो व्हॅन :- सामाजजक सुरक्षा विभाग, गुन्हे शाखा नागपूर शहर येथून दररोज ३
जीप गाडया ज्यामध्ये पोलीसाींची (महीला पोलीसाींसह) पेरोलीींग लािण्यात आली

आहे . तसेच िररषठ अधधकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त ि पोलीस उपायुक्त हे

महत्िाचे िेळी स्ित: पेरोलीींग करुन पोलीस कमणचारी चेक करतात तसेच २८ पोलीस
िाहने (पोलीस पेरोलीींग) लोकाींना ददसतील अशा महत्िाचे दठकार्ी नेमण्यात आली
आहे त तसेच नजीकचे सींिेदनशील दठकार्ी पेरोलीींग करीता पाठविण्यात येते
(३) प्रश ्न उद््ावत

नाही.
___________

मुांबईतील लोिमान्य हटळि मागण पोमलस ठाणे हद्दीतील एिा िुरीअरच्या गोदामात
चािूचा धाि दाखवन
ू लुटणाऱया नतघाांना अटि िरणयात आल्याबाबत

(३८)

५८०८५ (२३-०८-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील लोकमान्य द्ळक मागण पोमलस ठार्े हद्दीतील एका कुरीअरच्या गोदामात
ददनाींक २५ एवप्रल २०१६ रोजी िा त्या सम
ु ारास

चाकूचा धाक दाखिून लु्र्ाऱ्या तीन जर्ाींना

मालमत्ता विभागाच्या अधधकाऱ्याींनी अ्क केल्याचे ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आरोपीींिर विविध पोमलस ठाण्यात २० ते २५ गुन्हे दाखल झाले
असल्याची

मादहती पोमलसाींनी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
ि त्यानस
ु ार कोर्ती कारिाई केली

िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २५६ (30)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे . सदरबाबत लोकमान्य
द्ळक मागण पोलीस ठार्ेत दद.२५.०४.२०१६ रोजी गु.र.क्र.१४१/१६, कलम ३९२, ४५२, ३२८, ३४
भादीं वि सह कलम ४, २५ भारतीय हत्यार कायदा अन्िये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला. सदर
गुन्हयात तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सदर आरोपीींिर काशीमीरा, िसोसा,
नामशक, पाली, खार ि लोकमान्य द्ळक, मागण पो.ठार्े, मुींबई येथे गुन्हे नमुद आहे .

(३) होय. सदरहू प्रकरर्ी पोलीस तपासात चौकशीत अ्क आरोपीींना सदरचा गुन्हा सींघ्ीतपर्े
केलेला आहे . नमद
ु गन्
ु हयातील आरोपीताींिर कलम ३ (१)(२), ३(२), ३(४) महाराषर सींघ्ीत
गुन्हे गारी ननयींत्रर् अधधननयम, १९९९ लािण्यात आलेली असून, नमूदचा गुन्हा पोलीस
तपासाधीन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

वाठार (जज. िोल्हापूर) येथे पोमलस चौिीत दोन वषाणपासून पोमलस िमणचारी नसल्याबाबत
(३९)

५८३७१ (२३-०८-२०१६).

डॉ.सुजजत ममणचेिर (हातिणांगले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िाठार येथे (जज. कोल्हापूर) लाखो रुपये खचण करुन उभारण्यात आलेल्या पोमलस चौकीत
उद्घा्ना नींतरही गत दोन िर्ाणपासून पोमलस कमणचारी नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोमलस चौकीमध्ये कायमस्िरुपी पोमलसाींची नेमर्क
करण्यासींदभाणत
ू
शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) होय.
(२) ि (३) िाठार पोलीस चौकीस अधधकृतररत्या एमएसआरडीसी/भारतीय राषरीय राजमागण
प्राधधकरर्ाची मींजूरी ममळालेली नसल्याने सदर पोलीस चौकीत पोलीस कमणचारी नेमलेले
नाहीत.

___________
राज्यातील महहलाांना मांहदराांप्रमाणेच ममशदी आझण दगाण यामध्ये प्रवेश दे णयाबाबत
(४०)

५९८७० (२३-०८-२०१६).

पाटील (अमलबाग) :

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सभ
ु ाष उफण पांडडतशेठ

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मदहलाींना मींददरातील गाभाऱ्यात प्रिेश दे ण्याविर्यी
झाल्यािर सदर प्रकरर्ी

मदहलाींचे आींदोलन प्रारीं भ

मा. मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात विद्या बाळ याींनी दाखल झालेल्या

जनदहत याधचकेिर भमू मका माींडताींना शासनाने ‘मींददरात परु
ु र्ाींप्रमार्े मदहलाींनाही प्रिेशाचे
समान

अधधकार

असायला

हिेत, असे

न्यायालयात माींडले होते, हे खरे आहे काय,

स्पष्पर्े

महाअधधिक्त्याींच्या

माध्यमाींतून

उच्च

वि.स. २५६ (31)
(२) असल्यास, राज्यातील ममशद ि दगाण या प्राथणनास्थळाींमध्येही मदहलाींना प्रिेश दे ण्याची
मागर्ी मदहला आणर् त्याींच्या सींघ्नाींच्या ितीने आींदोलने करून करण्यात येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मींददराींप्रमार्े ममशदी आणर् दगाण याींमध्ये मदहलाींना प्रिेश दे ण्याविर्यी शासनाची
काय भूममका आहे ि त्यानुसार कोर्ती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) राज्यातील ममशद ि दगाण या प्राथणनास्थळाींमध्ये मदहलाींना प्रिेश दे ण्याच्या मागर्ीबाबत
हाजी अजी दगाणह रस््, नोंदर्ी क्र. B-२५१ (मुींबई) येथे मदहलाींना प्रिेश ममळविण्याच्या

मागर्ीसाठी मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे नरु जहान सैफफया ननयाज ि झाफकया सोमन

याींनी जनदहत याधचका क्र. १०६/२०१४ दाखल केली होती. सदर जनदहत याधचका दद.
२६.०८.२०१६ रोजी ननकाली ननघाली आहे.
(३) मींददराींप्रमार्े ममशदी आणर् दगाण यामध्ये मदहलाींनाही प्रिेशाचे समान अधधकार असायला
हिेत ही शासनाची भूममका स्पष्पर्े महाअधधिक्त्याींच्या माध्यमातून मा.उच्च न्यायालय,
मींब
ु ई येथे माींडण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
अिोला येथील पोलीस भरती प्रकक्रयेतील लेखी परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रिाराबाबत
(४१)

६०६४५

(२३-०८-२०१६).

श्री.गोवधणन

शमाण (अिोला

पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला येथील पोलीस भरती प्रफक्रयेतील लेखी परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची

चौकशी

करण्यात येर्ार असल्याचे गह
ृ राज्यमींत्री याींनी माहे मे, २०१६ मध्ये साींधगतले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार चौकशी पूर्ण झाली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ण काय आहे त
त्यानुसार दोर्ीींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली

ि

िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१६) : (१) होय.
(२) ि (३) याप्रकरर्ी पोलीस ठार्े मस्ी कोतिाली, जज.अकोला येथे गु.र.क्र. ४७/२०१६ कलम
१२० (ब), ४१७, ४१९, ४२०, ४६४, ४६५, ४६८, ४७१ भादीं वि सह महाराषर वप्रव्हे न्शन ऑफ माल

प्रॅजक््सेस अाँन्ड य.ु बोडण अदर स्पेमसफफकेशन एक्झाममनेशन ॲक्् १९८२ चे कलम ७ अन्िये

गन्
ु हा नोंदविण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ्यात १४ आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू , त्यापैकी १३

आरोपीींना अ्क करण्यात आली. एक आरोपी फरार आहे . तपासाअींती दोर्ारोप क्रमाींक
३९/२०१६ अन्िये ददनाींक २४-६-२०१६ रोजी मा.न्यायलयात दाखल करण्यात आले असून
(फक्रममनल केस क्रमाींक ५८७/१६, दद.२४-६-२०१६) प्रकरर् न्यायप्रविषठ आहे .
___________

वि.स. २५६ (32)
सातारा येथे लाचलुचपत ववभागाने उत्पादन शुल्ि ववभागाच्या दय्ु यम
ननररक्षिास लाच स्वीिारताना अटि िेल्याबाबत

(४२)

६१३६० (२४-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
(१)

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

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

सातारा येथील लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाने उत्पादन शुल्क विभागाचा

ननररक्षकास

दय्ु यम

बबअर बारच्या नत
ु नीकरर्ाच्या प्रकरर्ात ५ हजार रुपयाींची लाच स्िीकारताना

िाई येथील कायाणलयात अ्क केली असल्याचे माहे मे, २०१६ दरम्यान ननदशणनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-१०-२०१६) : (१)होय.

(२) याप्रकरर्ी आरोपी लोकसेिक श्री विलास नामदे ि धचखले दय्ु यम ननरीक्षक,राज्य उत्पादन
शुल्क कायाणलय, िाई जज.सातारा याींचे विरूध्द लाचलच
ु पत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ कलम

७,१३ (१) (ड) सह १३ (२) प्रमार्े िाई पोमलस स््े शनमध्ये ददनाींक १८/५/२०१६ रोजी
गु.र.नीं.९७/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे .गुन््याचा तपास सुरू आहे .
(३) प्रश्न उदभित नाही.

___________
खटाव (जज.सातारा) तालुक्यात मटिा, जुगारासह अवैध धांदे सुरु असल्याबाबत
(४३)

६१६६० (२४-०८-२०१६).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ख्ाि (जज.सातारा) तालुक्यात म्का, जुगारासह अनेक अिैध धींदे
असून याकडे पोमलस

अधधकारी दल
ण करीत असल्याचा तक्रारी
ु क्ष

चालविले जात

येथील नागरीकाींनी केली

असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) ख्ाि

(जज.सातारा) तालुक्यात म्का, जुगार हे

अिैध धींदे चालू असलेबाबतचे तक्रारी अजण प्राप्त झाले आहे त.
अधधकारी दल
ण करीत असलेबाबतच्या तक्रारी प्राप्त नाहीत.
ु क्ष

हे खरे आहे. परीं तु पोलीस

(२) ख्ाि तालुक्यात िडुज, औींध ि पुसेगाींि ही तीन पोलीस स््े शन आहे त.

जानेिारी २०१६

पासून, ऑगस्् २०१६ अखेर पोलीस विभागामाफणत या तीन पोलीस ठार्ेंचे हद्दीत अिैध

दारुच्या एकूर् ४० कसेस करण्यात आल्या असन
त्यामध्ये ३५ अरोपीींना अ्क करुन
ू
त्याींचेकडून रु. १,६२,८४०/- इतक्या रकमेचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे .

अिैध दारु

वि.स. २५६ (33)
विकर्ाऱ्या व्यक्ती विरुध्द प्रनतबींधक कारिाई करण्यात आलेली आहे . तसेच या तीन पोलीस
ठार्ेचे हद्दीत जुगाराच्या एकुर् १९ कसेस करण्यात आल्या असून ७८ अरोपीींना अ्क करुन
त्याींचेकडून ८,२१,११५/- रुपये रोख रक्कम ि जुगार सादहत्य जप्त करण्यात आलेले आहे .
(३) विलींब झालेला नाही.

___________
मुांबईतील फोटण येथील मोदी स्रीट इस्फानी बबजल्डगमध्ये राहणा-या माररया बी
उस्मान शेख या महहलेला समाजिांटि धमिी दे त असल्याबाबत

(४४)

६२२०७

पजश्चम) :

(२३-०८-२०१६).

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील फो्ण येथील मोदी स्री् इस्फानी बबजल्डींगमध्ये राहर्ा-या माररया बी उस्मान
शेख या मदहलेचा विनयभींग करुन त्याींना ठार करण्याची धमकी त्याच इमारतीमधील तसेच
पररसरात राहर्ारे काही समाजकीं्क दे त असल्याबाबत त्याींनी माहे माचण, २०१६ मध्ये
सींबींधधत पोलीस ठाण्यात

तक्रार करुनहीअद्याप याबाबत कोर्तीही कारिाई करण्यात आली

नसल्याचे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये

िा त्यासम
ु ारास आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकशी होऊन गुन्हे गारािर कारिाई करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) : (१) नाही.
(२) तक्रारदार मदहलेने दद.१४.३.२०१६ रोजी माता रमाबाई आींबेडकर मागण पोलीस ठार्े येथे
केलेल्या तक्रार अजाणच्या अनर्
ु ींगाने चौकशी अींती दद.२३.३.२०१६ रोजी ग.ु र.क्र.६९/२०१६ कलम
३५४, ४५२, ५०९, ५०६(२) भादवि अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे . गुन्हयातील

आरोपीस अ्क करण्यात आली असन
ू , गन्
ु हयाचा तपास पर्
ू ण करून मा.न्यायालयात (३८ िे
न्यायालय, बेलाडण वपअर, मुींबई-१) दोर्ारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
बेलोरा (जज.अमरावती) ववमानतळाचे ववस्ताररिरण तसेच धावपटटीची लाांबी वाढववणयाबाबत
(४५)
रे ल्वे) :

६२४८५ (२३-०८-२०१६).

डॉ.सुननल दे शमुख (अमरावती), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती जजल््याच्या विकासाकरीता महत्िाच्या असलेल्या बेलोरा येथील विमानतळाच्या
विस्तारीकरर्ाच्या
िाढविण्याकररता

कामाला

गती

ममळण्यासाठी

तसेच

विमानतळाचे

धािप््ीची

लाींबी

करोडो रुपयाींचा ननधी मींजूर करण्यात येिूनही गत सहा मदहन्यापासून

वि.स. २५६ (34)
प्रत्यक्ष

कामाला

सुरुता

करण्यात

आली

नसल्याने

विस्तारीकरर्ाचे

काम

अपुर्ाणिस्थेत

असल्याचे माहे जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरािती जजल्हयाच्या औद्योधगक विकासाच्या दषु ्ीने अत्यींत महत्िपूर्ण
असलेल्या विमानतळाचे रखडलेले काम गतीमान करुन त्िरीत पर्
ु ण करण्याबाबत शासनाने
कोर्ती तातडीची कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) केंद्र शासनाच्या नागरी विमान िाहतक
ू धोरर्, २०१६ अींतगणत राज्यामध्ये ‘’Regional

connectivity Scheme’’ योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून याकरीता राज्यामधील १०
विमानतळाची ननिड केली आहे . त्यामध्ये बेलोरा अमरािती विमानतळाचा समािेश आहे .
महाराषर

शासन ि नागरी विमान िाहतूक मींत्रालय भारत सरकार याींच्यामध्ये याबाबत

दद. २३/८/२०१६ रोजी साींमजस्य करार करण्यात आला असन
ू या योजनेंअतगणत समाविष् सिण
विमानतळाींच्या विकासाबाबतची कायणिाही करण्यात येर्ार आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

चांद्रपूर जजल््यातील एनआयसीएल िांपनी सेबीच्या िाळ्या यादीत असताांनाही
नागररिाांिडून रिमा जमा िरीत असल्याबाबत

(४६)

६२५४३ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जजल््यातील एनआयसीएल कींपनी सेबीच्या कायाया यादीत असून आधथणक व्यिहार
करण्यास

सक्त

मनाई असतानाही कींपनीकडून

आरडी,

फफक्स

डडपॉणझ्,

इ.

रकमा

नागररकाींकडून जमा केल्या जात आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर कींपनीच्या व्यिहाराची चौकशी करण्याचे आदे श मा. पालकमींत्री याींनी

माहे मे, २०१६ च्या सुमारास पोलीस अधधक्षक याींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आदे शानुसार चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
त्यानस
ु ार कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे
(३) होय चौकशी केली आहे
सदर प्रकरर्ी तक्रारदार याचे तक्रारीिरुन एनआयसीएल कींपनीच्या चींद्रपूर येथील

व्यिस्थापकाविरुध्द पोलीस स््े शन, रामनगर येथे अप क्र. ५३२/२०१६ कलम ४२०,४०९ भाींदवि

वि.स. २५६ (35)
सहकलम ३,४ एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ अन्िये गुन्हा नोंद करुन आरोपीला अ्क करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

भांडारा जजल्हयात राष्ट्रीय लोिसांख्या रजजस्टर अद्ययावतीिरण करण्याबाबत
(४७)

६२६०१ (२३-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

भींडारा जजल्हयात ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१५ ते ददनाींक ९ नोव्हें बर, २०१५ या

कालािधीत

राषरीय

लोकसींख्या

रजजस््र

अद्ययाितीकरर्

करण्यासाठी

जनगर्नेच्या

माध्यमातन
ू घरोघरी भे्ी दे ऊन सिणसामान्य ननिासीींच्या तपमशलाची सत्यता पडताळून डे्ाबेस
मध्ये आधारकाडाणचे समायोजन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर सामान्य ननिासीींचे बायेमेरीक्स सींकमलत करण्याचे काम सींस्थामाफणत
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर सिणसामान्य ननिासीींच्या तपमशलाची सत्यता पडताळून याबाबत शासनाने
पुढे कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१६) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) सिणसामान्य ननिासीींची राषरीय लोकसींख्या नोंदिहीमध्ये नोंदविण्यात आलेली मादहती
सींबींधधत कु्ूींबातील जबाबदार व्यक्तीने सच
ु विल्याप्रमार्े दरू
ु स्त्या करून अद्ययाित करण्यात

आली आहे . राषरीय लोकसींख्या नोंदिही अद्ययाितीकरर्ाच्या पुढील ्प्प्यामध्ये राषरीय
लोकसींख्या

नोंदिही

सॉफ््िेअर

मध्ये

डा्ा

एन्री

करून

राषरीय

लोकसींख्या

नोंदिही

अद्यायाित करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

दे शात ननमाणण झालेली स्वयमपूणण व सांपूणप
ण णे मोफत असलेली भारत ऑपरे हटांग मसस्टीम
असताना परदे शी बनावटीची महागडी मसस्टीमचा वापर िरणयाबाबत

(४८)

६३७२२ (२२-०८-२०१६).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे शात सींगर्कासाठी तयार झालेली
मोफत असून सद्ध
ु ा

भारत ऑपरे द्ींग मसस््ीम स्ियींपूर्ण असून सींपूर्प
ण र्े

तसेच सदर पद्धत िापरािी अशी सक्त सूचना दे िन
ू ही प्रत्यक्षात

माध्यममक ि उच्च मशक्षर् विभागात मायक्रोसॉफ्् ,विींडोज,एम एस ऑफफस या अत्यींत

वि.स. २५६ (36)
महागड्या पद्धतीचाच िापर सुरु असून त्यामळ
ु े विद्याथ्यांिर विनाकारर् आधथणक बोजा िाढतो
आहे हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर मसस््ीम उच्च न्यायालय,सिोच्च
कायाणलयात

न्यायालय, केंद्र सरकार काही शासकीय

िापरीत असन
ू राज्यातील मशक्षर् विभागच या बाबत मागे असल्याची तक्रार

सदर मसस््ीम िापरकत्यांनी केली आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,तदनुसार काय कायणिाही करण्यात
आली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-१२-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
वरुड (जज.अमरावती) येथे हदवाणी न्यायाधीश (वररष्ट्ठ स्तर)
याांचे न्यायालय स्थापन िरणयाबाबत
(४९)

६४१७८ (२३-०८-२०१६).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) िरुड (जज.अमरािती) येथे ददिार्ी न्यायाधीश (िररषठ स्तर) याींचे न्यायालय स्थापन
करण्यात यािे अशी मागर्ी लोकप्रनतननधी याींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे ददनाींक २९ जून,
२०१५ िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी कोर्ती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे
(२) राज्यात जजल्हा ि सत्र न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय मुींबई याचे
स्तरािर गठीत The Establishment of Courts Committee या सममतीने ननर्णय
घेतल्यािर त्या अनर्
ु ींगाने शासनस्तरािर पढ
ु ील कायणिाही करण्यात येते िरुड (जज. अमरािती)
येथे ददिार्ी न्यायाधीश (िररषठ स्तर) याींचे न्यायालय स्थापन करर्ेबाबत मा. उच्च
न्यायालय मुींबई याचेकडून अद्यापपयणत कोर्ताही प्रस्ताि शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________

पुणे जजल्हातील दे हूरोड, तळे गाव दाभाडे व इतर पोलीस ठाणयाच्या हद्दीतील
अवैध धांद्यावर िारचाई िरणयाबाबत

(५०)

६४४०९ (२३-०८-२०१६).

श्री.सांजय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुर्े जजल्हातील

सन्माननीय मुख्यमांत्री

दे हूरोड, तळे गाि दाभाडे, तळे गाि एमआयडीसी, िडगाि, कामशेत,
लोर्ािळा शहर ि ग्रामीर् या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये ग्
ु खा विक्री, म्का, जग
ु ाराचे

वि.स. २५६ (37)
अड्डे सुरु असून महामागाणिर लॅ ाजीींगच्या नािािर िेश्या व्यिसाय, काळे तेल भेसळ, अिैध
हातभट्टी, दे शी ि विदे शी दारू विक्री असे अनेक अिैध
आहे काय,

धींदे राजरोसपर्े सुरु आहे त, हे खरे

(२) असल्यास, सदर अिैध धींद्यािर पोलीसाींकडून कारिाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कारिाई केली

िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) हे खरे नाही.
पुर्े

ग्रामीर्

जजल््यातील

लोर्ािळा

ि

दे हूरोड

विभागात

चोरुन

धींदा

चालू

ठे िर्ाऱ्याविरुध्द माहीती काढून त्याींचेिर छापे ्ाकून माहे जून, २०१६ अखेर खालीलप्रमार्े
कारिाई करण्यात आली आहे .
अ.क्र.

तपशील

िेसेस

अटि आरोपी

जप्त माल

१

म्का/जुगार

२७

८३

७६,०२५

२

अिैध हातभट्टी

३२

३२

१,२६,५००

३

दे शी/विदे शी दारु

५५

५८

९०,६६१

४

२३

(४ मुलीींना मुक्त

विक्री
४

िेश्या व्यिसाय

केले)

५

काळे तेल भेसळ

०

०

०

६

गु्खा विक्री

०

०

०

वि.स. २५६ (38)
िरील केसेस मध्ये छापे ्ाकूनही पुन्हा अिैध दारुधींदे करर्ाऱ्यािर (१२) केसेस मध्ये

मुीं. प्रो. का. कलम ९३ अन्िये प्रनतबींधात्मक कारिाई करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, नागपूर.

