अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणसाठावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वरोरा नगरपररषदे स (जि.चांद्रपरू ) वैशशष्ट्टपण
ू ण योिनेंतगणत अनद
ु ान प्राप्त िरुन दे ण्याबाबत
(१)

८६५७ (०६-०७-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वरोरा नगरपररषदे स (जि.चींद्रपरू ) वैशिष्पू्ण  योजनेंतगण त अनुदान प्राप्त कुनन दे ्यासींदभाण त
स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंीींनी नदनाींक १५ डिसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमीं्ी याींना
एक लेखी निकनवेदन नदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या निकनवेदनानस
ु ार िासनाने को्ती कायण वाही केली आहे वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-९-२०१५) : (१) होय.
(२) वैशिष्ट्यपू्ण  योिनेअींतगण त सन २०१३-१४ कररता ुन. ८०.०० लक्ष व सन २०१४-१५
वषाण कररता ुन. ९०.०० लक्ष असे एकू् ुन. १७०.०० लक्ष इतका निकनंी जिल्हाधंकारी, चींद्रपरू
याींच्या मार्ण त वरोरा नगरपररषदे स ववतरीत केलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापूर जिल््यातील मोहोल ताला
ु यात िातीवाचि प्रबतबांधि िाययायाया
(अॅरॉशसटी) एिूण ५५३ गन्
ु हे दा ल लाल्याबाबत.

(२)

७३४९ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िलवा) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मोहोळ (जि.सोलापूर) तालुक्यात िातीवाचक प्रनिकतबींंक कायदयाच्या (अ्रॉसिशस्ी) एकू्
५५३ गुन्हे दाखल आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५९ (2)
(२) यासींदभाण त जिल्हाधंकारी सोलापूर याींच्या अयक्षतेखाली जिल्हाधंकारी कायाण लयात नदनाींक
५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास अ्रॉसिशस्ी कशम्ीची बै क आयोजित कर्यात आली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अ्रॉसिशस्ीचे गन्
ु हे कमी कर्याबाबत या बै क त को्ते निकन्ण य णे्यात आले
आहे त काय,

(४) नसल्यास, त्याची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१५) : (१) नाही.
सन २००१ ते २०१४ या कालावंीत सोलापूर ग्रामी् जिल््यात िातीवाचक प्रनिकतबींंक

कायदयाअींतगण त (ॲस्रॉसाशस्ी) ५५३ गुन्हे णिलेले असून, त्यापैक मोहोळ तालुक्यात ९१ गुन्हे
णिलेले आहे त.
(२) होय.

नद.५.१.२०१५ रोिी जिल्हा दक्षता व निकनयीं्् सशमतीची बै क आयोजित कर्यात
आलेली होती.
(३) पोलीस ववभागात दाखल झालेले गुन्हे शिघ्रतेने तपास पू्ण  कुनन ९० नदवसात न्यायालयात
दोषारोप प् दाखल कर्याचा निकन्ण य णे्यात आला.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यातील डॉाटर, इांजिबनअर, सरिारी विील आणण शशक्षिाांना
लाच स्वीिारताना एसीबीने पिडल्याबाबत
(३)

८७४० (६-४-२०१५).

श्री.सध
ु ािर दे शमु

(नागपूर पजश्चम), श्री.डड मल्लीिािन
ूण रे ड्डी

(रामटे ि), श्री.शशवािीराव िडडणले (राहुरी), श्री.हररष वपांपले (मुबतणिापूर), श्री.रािेश िाशीवार
(सािोली), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) सन २०१४ मये एसीबीने रायातील ३० ििक््र, ८७ इींजिनिकनअर, १२ सरकारी वक ल
आण् ३० शिक्षकाींना लाच स्वीकारताना रीं गेहाथ पकिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भ्रष्ाचारात निकतस-या क्रमाींकावर पींचायत सशमत्या, चौथ्या क्रमाींकावर रायातील
पाशलका आण् पाचव्यावर शिक्ष् ववभाग असल्याचे समोर आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी को्ती कारवा
(४)

कर्यात आली आहे वा येत आहे ,

असल्यास, लाचखोरी रोख्याबाबत िासन काही

ोस उपाययोिना कर्ार आहे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-८-२०१५) : (१) होय.
(२) सन २०१२ मये लाचलुचपत प्रनिकतबींंक ववभागादवारे ्ाक्यात आलेल्या एकू् लाचेच्या

सापळा प्रकर्ी प्रथम पाच क्रमाींकावर अनक्र
ु मे पोलीस, महसल
ू , भम
ू ी अशभलेख, महाराषरॉस
राय ववदयुत ववतर् कींपनी मयाण  व महानगरपाशलका हे ववभाग असल्याचे आढळून आले
आहे .

(३) लाचेच्या सापळा प्रकर्ी सींबींधंत लोकसेवकाींववुनद लाचलच
ु पत प्रनिकतबींंक अधंनिकनयम,

वव.स. ५९ (3)
१९८८ अींतगण त गुन्हे दाखल कुनन उपलब्ं पुराव्यानुसार त्याींचेववुनद न्यायालयात दोषारोपप्
दाखल केली िातात.

(४) लाचखोरीला आळा बस्यासा ी िनतेला एक मोबा ल ॲप उपलब्ं कुनन नदले असन
ू ते
www.acbmaharashtra.net

या

सदराखाली

लाचलच
ु पत

प्रनिकतबींंक

ववभागाच्या

www.acbmaharashtra.gov.in या सींकेतस्थळावर उपलब्ं आहे . त्याचप्रमा्े सवण सामान्य
नागररक ्ोल फ्र
ववभागाच्या

क्रमाींक १०६४ वर तक्रार नोंदवू िकतात. तसेच लाचलुचपत प्रनिकतबींंक

सींकेतस्थळावरील

होत

पेिवर

Complaint

या

सदराखाली

व

www.facebook.com/maharashtra.acb या पेिवर Lodge a Complaint या सदराखाली
तक्रार कर्याची सेवा उपलब्ं आहे .
___________
अमरावती येथील एिा व्यावसाबयिाची २ िोटी ७५ ला
(४)

८८५७ (०६-०४-२०१५).

रुपयाांची फसवणुि िेल्याबाबत

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींब सह

महाराषरॉसातील

व्यावसानिकयकाींसा ी

आकषण क

किण 

योिना

सुुन

असन
ू

या

योिनेअत
ीं गण त ३० को्ी ुनपयाचे किण  शमळवन
ू दे तो असे आशमष दाखवन
ू अमरावती येथील
एका

व्यावसानिकयकाची

२

को्ी

७५

लाख

ुनपयाींची

र्सव्क
ु

केल्याप्रकर्ी

मींब
ु तील

मररनड्रा व्ह पोशलसाींनी नद. १७ िानेवारी २०१५ रोिी एका आरोपीस अ्क केल्याचे निकनदिण नास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रू. २ को्ी ७५ लाख र्सव्ुक कर्याच्या या गुन््यात आ्खी काही आरोपी
असल्याचे समोर आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर र्सव्क
ू ची प्रकर्े नदवसेंनदवस वाढत असल्याने याबाबत िासनाने
को्ती

ोस कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१५) : (१) होय. सदर प्रकर्ी मरीन ड्रा व्ह पोलीस स््े िन
येथे गुरक्र.१३९/१४ भादीं वव कलम ४२०, ३४ अन्वये नदनाींक १०.१०.२०१४ रोिी गुन्हा दाखल
कर्यात आलेला आहे. सदर गन्
ु ्यात एका आरोपीस अ्क कर्यात आलेली असन
ू
त्याच्याववुनद मा.न्यायालयात नदनाींक ०९.०१.२०१५ रोिी दोषारोपप् सादर कर्यात आलेले
असून सदरची केस न्यायप्रववष

आहे .

(२) होय, सदर गुन््यामये चार आरोपीींचा िों सुुन आहे.

(३) याबाबत राय गुन्हे अन्वेष् ववभाग, पु्े येथे आधथण क गुन्हे िाखा व र्सव्या
िानहरातील ववभाग स्थापन कर्यात आला आहे . आधथण क गन्
ु हे िाखा व र्सव्या िानहराती
ववभाग हा आधथण क गुन््याींच्या सींदभाण ने र्सव्या िानहरातीींना प्रनिकतबींं कर्यासा ी कारवा

करीत आहे . बोगस /र्सव्या गुींतव्ुक बाबतच्या येिना (Fradulent Schemes) राबवव्ा-या
बेकायदा कींपन्याींववुनद Maharashtra Protection of Depositors Act अींतगण त गह
ृ
ववभागाकिून

कारवा

केली

िाते.

तसेच

जिल्हा

पोलीस

दलाच्या

वेबसा वर

खािगी

कींपन्याींकिून आधथण क र्सव्क
ु झाल्यासींदभाण त नागरीकाींना तक्रार दयावयाींची असल्यास वेगळी

वव.स. ५९ (4)
सुववंा (कम्पा्ण  में्) उपलब्ं कुनन दे ्यात आली आहे . तसेच नागरीकाींनी नदलेल्या अिाण चा
्ोकन नींबर शमळ्याची सुववंा उपलब्ं कुनन दे ्यात आलेली आहे .
___________

मांब
ु ईतील िुलाण स्टे शन ते वािोला ब्रीि व

ार हटचसण िॉलनी दरयान मोठया

प्रमाणात महहला प्रवाश्याांची पाकिटे चोरीस िात असल्याबाबत

(५)

९००७ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िलवा),

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींब तील कुलाण  स््े िन ते वाकोला रीजीि व खार न्चसण  किलनी दरम्यान मो या प्रमा्ात
मनहला प्रवासी वगाण ची पाकक्े चोरीस िात असल्याचे निकनदिण नास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मनहलाींच्या पाकक्मारीच्या ण्ना णिू नयेत म्ह्ून को्ती कारवा

केली वा

कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) पोलीस उप आयुक्त, पररमींिळ-५, अींतगण त कुलाण 
पोलीस

ा्े हद्दीतील कुलाण  स््े िन ते वाकोला रीजीि दरम्यान मोठ्या प्रमा्ावर मनहला प्रवासी

वगाण ची पाक ्े चोरीस िात असल्याबाबतच्या गन्
ु ्याींची अशभलेखावर नोंद नाही.

तथावप, माहे िानेवारी, २०१५ ते नदनाींक १५.०४.२०१५ चे दरम्यान एक पसण  चोरीस गेली

असून प्रस्तुत प्रकर्ी खेरवािी पोलीस

ा्े येथे नदनाींक २७.०२.२०१५ रोिी पोलीस

ा्ेस

गुरक्र. ५८/२०१५ कलम ३७९, ३४ भादीं वव प्रमा्े गुन्हा नोंद कर्यात आला आहे.
(२) सदर ण्नाींस प्रनिकतबींं कर्ेसा ी पोलीस

ा्ेतील गस्तीवरील वाहने, गुन्हा प्रक्ीकर्

पथक व सवेलन्स पथक याींना गस्ती दरम्यान पाक ्मारी कर्ारे

समाींवर वविेष लक्ष

े व्याबाबत साींग्यात आले आहे . तसेच मनहला अधंकारी यींच्या नेतत्ृ वाखाली गस्ती पथक

दे खील स्थापन कर्यात आले आहे .
तसेच पोलीस
पोलीस

ा्े हद्दीत बब् स्तरावर बब् मािण ल मनहला चाली, बबनतारी वाहने व

ा्ेचे अधंकारी अींमलदार याींचेमार्ण त प्रभावी गस्त कर्यात येते तसेच अंन
ु मंन
ु

प्रीभावी नाकाबींदी चे आयोिन कर्यात येत.े पोलीस

ा्ेचे अशभलेखावरील आरोपी याींची

निकनगरा्ी पथकामार्ण त तपास्ी कर्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मनोर (ता. पालघर) येथील दरोड्याबाबत
(६)

९४५१ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मनोर (जि.पालणर) येथे बािारपे े त रा्ोच्या वेळी सात न का्ी दक
ु ाने / गोिा न
र्ोि्यात ये न आतील माल चोरयायानी नदनाींक २ डिसेंबर, २०१४ रोिी पळवन
ू नेला, हे खरे
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आहे काय,
(२) तसेच माहे नोव्हें बर, २०१४ मये तला ी कायाण लय ्े ् नाका येथून कपा् र्ोिून
किम्यू्र

चोरीला

िा्े,

वनववभागाच्या

अधंका-याींच्या

णरातन
ू

चोरयायाींनी

ल् प्िप

व

कागदप्ाींची चोरी झाल्याचे निकनदिण नास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) मनोरमये सततच्या हो्ा-या चोरी प्रकर्ी पोलीसाींकिे तक्रारी कुननही अदयाप पयंत
एकाही चोरीचा तपास लागलेला नसल्याने नागरीकाींचा पोलीसाींवरील ववश्वास कमी झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या चोरयायाींचा बींदोबस्त कर्याबाबत को्ती उपाययोिना कर्यात आली वा
येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे . सदर ण्नेबाबत मनोर पोलीस
स््े िन गुन्हा रजि.क्र. १५७/२०१४ भादीं वव कलम ४५७, ३८० प्रमा्े नदनाींक ०२.१२.२०१४ रोिी
गुन्हा दाखल कर्यात आलेला असून सदर गुन््याचा अधंक तपास सुुन आहे .

(२) होय, हे अींित: खरे आहे . तला ी कायाण लय ्े न नाका येथन
ू कपा् र्ोिून किम्प्यू्र

चोरीला गेलेबाबत तला ी याींनी मनोर पोलीस स््े िन येथे तक्रार नदलेली नाही. परीं तु वन
ववभागाच्या अधंकारी याींचे णरातन
ू चोरायायाींनी ल् प्िप चोरी केलेबाबत मनोर पोलीस स््े िन

गुन्हा रजि.क्र.१२४/२०१४ भादीं ववक कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमा्े नदनाींक २७.९.२०१४ रोिी
गन्
ु हा दाखल कर्यात आलेला आहे .

(३) हे खरे नाही. परीं तु मनोर मये सन २०१४ मये १८ चोऱयाींचे प्रकार णिले असून त्यापैक

५ गुन््यातील आरोपीींना निकनषपन्न कुनन त्याींना गुन््यात अ्क कुनन चोरीस गेलेला मुद्दम
े ाल
हस्तगत कर्यात आलेला आहे .

(४) मनोर मये झालेल्या चोऱयाींचा तपास प्रभारी अधंकारी मनोर हे करीत आहे त. मनोर
गावात पन्
ु हा अिा चोऱया होवू नयेत याकरीता सोसाय्ी, बबल्िीींग तसेच महत्वाच्या न का्ी
सी.सी.्ी.व्ही. क्मेरे व विचमन
न का्ी जव्हिी् बुके

े व्ेबाबत पोलीसाींकिून सूचना नदलेल्या आहे त. महत्वाच्या

े वली असन
ू ती रा् गस्ती दरम्यान चेक कुनन त्यामये नोंदी णेवून

सदरची जव्हिी् बुक वेळोवेळी चेक केली िातात.

मनोर हद्दीतील नहस्रॉसीशि्र व मानहतगार गन्
ु हे गार याींना वेळोवेळी चेक कुनन

त्याींच्याकिून मानहती शमळवव्यात येत.े तसेच अचानक नाकाबींदी व कोंबबग कुनन सींियताींची

तापस्ी कर्यात येते. या न का्ी णरर्ोिी व चोरी झालेली आहे ताींब्क पोलीसाींकिून
सखोल तपास कर्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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सातारा येथील िपील माधवराव पाटील, याांनी नोिरीचे आशमष
दा वून ला ो रुपयाची फसवणूि िेल्याबाबत
(७)

१०४२६ (०६-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

१) सातारा जिल्हयातील कपील मांवराव पा्ील, िी.सी ५, अजश्वनी पाकण , वनवासवािी,
सातारा याींनी नोकरीचे आशमष दाखवन
केल्याची तक्रार वररष
ू लाखो ुनपयाची र्सव्क
ू
पोशलस निकनरीक्षक, कर् परे ि, पोशलस
केली आहे , हे खरे आहे काय,

ा्े, मुींब

याींच्याकिे नदनाींक १७ एवप्रल, २०१४ रोिी

२) असल्यास, सदर तक्रारी वुनन को्ती कारवा
३)

कर्यात आली वा येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रकर्ी अिण दार याींनी गैरअिण दाराववषयी पोलीसाींना को्त्याही प्रकारची मानहती नदलेली
नाही, तसेच सदरचा अिण  हा दोन वषाण नींतर पोशलस

ा्ेस सादर केला आहे.

अिण दार याींनी स्वत:च्या मालक , हक्काच्या गाळ्याची ववक्र कुनन बळीत व्यक्तीींना
स्वखुिीने इिारा पावती कुनन त्याींचे पैसे परत दे ्यासींबींंी तिबीि

े वली आहे. यावुनन

सदरच्या अिाण त काहीही तथ्य वा्त नसल्याने पोलीसाींमार्ण त अिण  दफ्तरी दाखल कर्यात
आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िलसांपदा

ात्यातील रष्ष्ट्टाचाराया सवण प्रिरणाांची चौिशी िरण्याया घोषणेबाबत

(८)

१४२९३ (०८-०४-२०१५).

(१)

िलसींपदा

श्री.अस्लम शे

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :खात्यातील

भ्रष्ाचाराच्या

(मालाड पजश्चम) :
सवण 

प्रकर्ाींची

सन्माननीय मुख्यमांत्री

चौकिी

कर्याची

णोष्ा

मा.मुख्यमीं्ी याींनी केली असली तरी िलसींपदा ववभागाने केवळ कोक् ववभागीय मींिळाची

१२ आण् ववदभाण तील गोसीखुदण  प्रकल्पातील भ्रष्ाचाराची चौकिी लाचलुचपत प्रनिकतबींंक

ववभागाकिे सोपववली असल्याची मानहती नदनाींक १२ र्ेरीजुवारी, २०१५ च्या सुमारास उिेिात
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िलसींपदा खात्यातील भ्रष्ाचाराच्या सवण  प्रकर्ाींची चौकिी कर्याची णोष्ा
मा.मुख्यमीं्ी याींनी कुननही मोिक्याच शसींचन प्रकर्ी चौकिी कर्यामागील कार्े काय
आहे त,

(३) असल्यास, उवण ररत िलसींपदा खात्यातील भ्रष्ाचाराची चौकिी कर्याबाबत राय िासनाने
को्ती कायण वाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) अदयाप, प्रश्न भाग - ३ बाबत को्तीच कायण वाही होत नसल्यास ववलींबाची कार्े काय
आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-९-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) श्री. प्रवव् वािेगाींवकर याींच्या
नदनाींक २०/०८/२०१४ च्या निकनवेदनात नमूद कोक् पा्बींंारे ववकास महामींिळातींगत
ण  मींिूरी
नदलेल्या

१२

प्रकल्पाींमंील

अनिकनयशमततेची

उणि

चौकिी

कर्यात

िासन

आदे ि

नदनाींक १३.१२.२०१४ अन्वये मींिूरी दे ्यात आली आहे . त्यानस
ु ार उणि चौकिी क्रमाींक
१८२/२०१४ अन्वये कोक् भागातील ३ शसींचन प्रकल्पाींची चौकिी लाचलुचपत प्रनिकतबींंक
ववभाग,

ा्े याींचम
े ार्ण त सुुन आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींिपी

याधचका

क्र.

८३/२०१२

मये

नमूद

येथे दाखल िनहीत क्र. ९२/२०१२ व िननहत

केलेल्या

प्रकल्पाींमंील अनिकनयशमततेच्या सींदभाण त उणि

ववदभण 

पा्बींंारे

चौकिी कर्यास

ववकास

महामींिळाच्या

िासन आदे ि

नदनाींक

१८.०२.२०१५ अन्वये परवानगी दे ्यात आली आहे . त्यानुसार पनहल्या ्प्प्यामये गोसीखुदण 
प्रकल्प, निकनम्न पैनगींगा प्रकल्प यवतमाळ, जिगाव प्रकल्प-बुलढा्ा या प्रकल्पाींची चौकिी
कर्यात येत आहे. ्प्पया-्प्प्याने सवण  प्रकल्पाींची चौकिी कर्याचे प्रस्ताववत आहे .
___________
राज्यातील नक्षलवादी, माओवादी िारवाया रो ण्याबाबत
(९)

१६८१८ (१०-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (बतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायातील नक्षलवादयाींववरोंातील मोनहमेत मागील १५ वषाण त पोशलसाींनी केवळ ६८
नक्षलवादयाींना

ार केले असन
ू प्रत्यक्षात नक्षलवादी, माओवादी याींनी १२१ पोशलसाींची हत्या

केली तर १७३ ि्ाींना पोशलसाींचे खबरे समिून

ार मारले असल्याचे माहे मे, २०१५ मये वा

त्या दरम्यान निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने नक्षलवादी, माओवादी कारवाया रोख्यासा ी को्ती कारवा

केली

वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) रायातील नक्षलवादी ववरोंी मोनहमेत मागील १५
वषाण त ११३ नक्षलवादयाींना
तसेच ३६७ नागरीक
कर्यात आले आहे .

ार कर्यात आले असून १५९ पोलीस िवान िहीद झाले आहे त.

ार झाले असून त्यापैक २२४ नागररकाींना पोलीस खबरे म्ह्ून

ार

(२) नक्षलवादयाींच्या कारवाया रोखण्यासा ी िासनाने पुढीलप्रमा्े उपाययोिना केल्या आहे त:-

१) िासनाने नक्षलवादयाींचा मक
ु ाबला कर्यासा ी आवश्यक ती िस््े व दाुनगोळा

याबरोबर आंुनिकनक सींपकण  व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, भुसूुनींग प्रनिकतबींंक वाहने व हे शलकिप््र
उपलब्ं कुनन नदले आहे त.

२) जिल््यातील नक्षलवादयाींच्या कारवायाींवर अींकुि लाव्यासा ी जिल्हा पोलीस तसेच
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केंद्रीय राखीव पोलीस बल याींच्या मायमातून नक्षलववरोंी अशभयान राबवव्यात येते. तसेच
एररया ििशमनेिन कायण वाही कुनन नागरीकाींना सुरक्षा प्रदान कर्यात येत आहे .

३) जिल््यात नक्षलववरोंी कृतीकररता केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या ब्ाशलयन, कोरीजा

ब्ाशलयन, राय राखीव पोलीस बलाच्या कींपन्या व जिल्हा पोलीस दल तसेच सी-६० च्या

तुकड्या तैनात कर्यात आल्या आहे त. या िवाींनाना युदप्रशिक्ष् दे ्यासा ी व्यवस्था
कर्यात आली आहे .

४) नक्षलववरोंी िों अशभयान, गस्त, ना ् ॲम्बुि, नाकाबींदी यामुळे नक्षलवादयाींच्या

हालचालीवींर प्रनिकतबींं आ््यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात रस्त्याांवर होणारे लहान मुलाांचे अपघात टालण्याबाबत
(१०)

१६९३७ (१२-०८-२०१५).

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

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायात वाहतुक कोंिी, रस्त्याींची जस्थती आण् बेदरकारप्े वाहतुक चे निकनयम मोिून गािी

चालवव्ा-या चालकाींमळ
ु े नदवसेंनदवस रस्ते अपणाताींत भर पित असन
ू गेल्या वषण भरात ४३४
धचमुरड्याींना अपणाताींत िीव गमवावा लागल्याचे सेव्ह लाइर् र्ाउीं िेिने मानहतीच्या अधंकायाच्या मानहतीतून

माहे मे, २०१५ च्या सुमारास निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रस्त्याींवर वारीं वार हो्ारे लहान मुलाींचे अपणात ्ाळ्यासा ी को्ती कायण वाही
केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) रायातील रस्ते अपणातात प्रनिकतवषी ण् होत आहे .
तसेच, सन २०१४ मये ०-१४ या वयोग्ातील ४३४ मुलाींचा रस्ते अपणातात मत्ृ यू झाला
असल्याची मानहती एवप्रल, २०१५ मये मानहती अधंकारात दे ्यात आलेली आहे .

(२) व (३) या अपणातातील बहुताींि मल
ु े ही त्याींचे पालक/नातेवा क याींच्यासह प्रवास करताना
मयत झालेली आहे त.
मुींब

पोलीसाींच्या वाहतूक िाखेतील शिक्ष् ववभागामार्ण त कायमस्वुनपी व कर्रते

वाहतूक पाकण च्या मायमातन
ू िालेय ववदयाथ्यांना वाहतूक चे निकनयम, रस्ता सुरक्षक्षततेचे ज्ञान,

रस्त्यावर पादचाऱयाींनी पाळवयाचे निकनयम व काळिी याींचे प्रात्यक्षक्षकासह शिक्ष् नदले िाते
तसेच रायात दरवषी हो्ाऱया रस्ता सरु क्षा अशभयानामये िालेय ववदयाथ्यांना सहभागी

कुनन णेतले िाते.याशिवाय महाराषरॉस राय शिक्ष् मींिळाच्या इयत्ता ९ वी च्या क्रशमक
पाठ्यपुस्तकाींमये रस्ते सुरक्षक्षतता व इतर उपयुक्त सामाजिक बाबीींचा समावेि कर्यात
आला आहे .

___________

वव.स. ५९ (9)

अहमदनगर-औरां गाबाद मागाणवरील चांदन तस्िराांना िेलेली अटि
(११)

१७०३६ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुबनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रहपूरी),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.हनम
ु ांत डोलस (मालशशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िलवा) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर-औरीं गाबाद मागाण वरील हि्े ल महारािासमोर एका कार मंन
ू १९० कक.ग्रा.
चींदनाची चोरी पोलीसाींनी नदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास पकिली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकर्ी चौकिी कर्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींधंताींवर को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) नद.८.५.२०१५ रोिी अहमदनगर-औरीं गाबाद मागाण वरील
हि्े ल महारािासमोर एका कारमये

१९० कक.ग्र् विनाचे चींदनाचे ९ ओींिके पोलीसाींनी

पकिले. यामये ुन. ४,३४,७००/- ककीं मतीचे चींदन व ७लाख ककीं मतीची जस्वफ्् कार असा
एकू् ुन. ११,३४,७००/- ककीं मतीचा माल पोलीसाींनी िप्त केला आहे .

(२) या प्रकर्ी पोलीसाींनी केलेल्या चौकिीमये आरोपीींनी चींदनाची लाकिे चोुनन ववनापरवाना
ववक्र

कर्याच्या उद्देिाने णे न िात असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकर्ी ३

अरोपीववींुनद तोर्खाना पोलीस स््े िन, अहमदनगर येथे भा.दीं .वव. कलम ३७९, ३४ सह
भारतीय वन कायदा १९७२ कलम ४२ व महाराषरॉस वन अधंनिकनयम, कलम ३१४ प्रमा्े गु.र.नीं
११६/२०१५ अन्वये गन्
ु हा दाखल केला आहे . सदर प्रकर् सया न्यायप्रववष

आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शशवडीया (मुांबई) िुना पोस्ट ऑकफस मैदानामध्ये ितणव्य बिावत असलेल्या
पोलीस शशपयाला ५ िणाांनी बेदम मारहाण िेल्याबाबत

(१२)

१७३३६

(मुांबादे वी) :

(१२-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबले

(श्रीरामपूर),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिविीच्या (मुींब ) िन
ु ा पोस्् ऑकर्स मैदानामये कतण व्य बिावत असलेल्या ३५ वषीय
पोलीस शिपायाला ५ ि्ाींनी बेदम मारहा् केल्याचे नदनाींक १९ एवप्रल, २०१४ रोिी वा
त्यासुमारास निकनदिण नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनस
ु ार को्ती कारवा
केली वा कर्यात येत आहे
(३)

,

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

वव.स. ५९ (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) व (२) सदर ण्ना नद. १८.४.२०१५ रोिी णिली
असून र.अ.ककिवा

मागण  पोलीस

ा्े येथे गुन्हा नोंद क्र. १८७/२०१५ कलम १४१, १४३, १४७,

१४९ ३२३, ३३३, ३५३, ५०४, ५०६ भादीं वव अन्वये गुन्हा नोंद कर्यात आला असून ५
आरोपीींना अ्क कर्यात आलेली आहे . गन्
ु ्याचा तपास चालू आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पण्
ु यातील लक्ष्मी रस्ता पररसरातील अनेि सराफी
दि
ु ानात मदतपेट्या ठे वण्यात आल्याबाबत

(१३)

१७६१९ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रहपूरी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु्े जिल््यातील शसींहगि रस्त्यावरील एका प्रख्यात सरार्

दक
ु ानात सोने खरे दी

कर्यासा ी गेलेल्या एका तुन्ाने त्याच्या स्वत:च्या आिीचा र्ो्ो मदतीसा ी रक्कम गोळा

कर्यासा ी असलेल्या मदतपे्ीवर पानहला आण् मदतीच्या नावाखाली चाललेला स्वयींसेवी
सींस्थेचा (एनिीओचा) गैरप्रकार माहे मे, २०१५ मये वा त्यासुमारास निकनदिण नास आ्ला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पु्यातील लक्ष्मी रस्ता पररसरातील अनेक सरार् दक
ु ानात अिा प्रकारच्या
मदतपेयाया

े व्यात आल्या असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी को्ती कायण वाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
पु्े जिल््यातील शसींहगि रस्त्यावरील एका प्रख्यात सरार्

दक
ु ानात सोने खरे दी

कर्यासा ी गेलेल्या एका तुन्ाने त्याच्या स्वत:च्या आिीचा र्ो्ो मदतीसा ी रक्कम गोळा
कर्यासा ी असलेल्या मदतपे्ीवर पानहला. याबाबत त्याने शसींहगि रोि पोलस स््े िन येथे

तक्रार अिण  नदला असता शसींहगि रोि पोलीस स््े िन येथे गु.र.क्र.९१८/२०१५, भा.दीं .वव. कलम
८९९, ५०१ अन्वये अदखलपा् गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे.

सदर तक्रारअिाण च्या अनुषग
ीं ाने चौकिी केली असता आींतरराषरॉसीय अनुषींगाने चौकिी

केली असता आींतरराषरॉसीय नदणाण यु केंद्र, पाषा्रोि या सींस्थेने मदत पे्ी

े वल्याचे निकनषपन्न

झाले. ही सींस्था गरिु वयोव
ृ द लोकाींना वैदयक य कार्ास्तव मदत करते.

सदर सींस्थेने पव
ु ी आयोजित केलेल्य कायण क्रमातील र्ो्ो मदतपे्ीवर लावल्याचे

आढळून आले. या प्रकर्ी को्ताही र्सव्ुक चा प्रकार आढळून आलेला नाही. या सींस्थेने
आतापयंत २० ते २५ वयोव
ृ द मनहलाींना मदत केल्याचे आढळून आले.

(२) पु्यातील लक्ष्मी रस्ता पररसरातील अनेक सरार् दक
ु ानात अिा प्रकारच्या मदतपेयाया
े व्यात आल्याबाबत को्त्याही तक्रारी दाखल न झाल्याचे आढळून आले आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५९ (11)
पुणे शहरातील दे हुरोड पोशलस ठाण्याया हद्दीमध्ये
गुन््याांया सांख्येत वाढ लाल्याबाबत

(१४)

१७६३१ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िाशशराम पावरा (शशरपूर) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पु्े िहरातील दे हुरोि पोशलस
सोनसाखळी

चोरी

यासारख्या

ा्याच्या हद्दीमये बलात्कार, ववनयभींग, णरर्ोिी,

गन्
ु ्याींची

सींख्या

नदवसेंनदवस

वाढत

असल्याने

वाढत्या

गुन्हे गारीच्या निकनषेंाथण  नदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमरास सवण पक्षीय कायण कत्याच्या
वतीन आींदोलन कर्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी िासनाने को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे येथील वपांपरी-धचांचवड शहरामध्ये ववववध गुन्हयामध्ये वाढ लाल्याबाबत
(१५)

१८१५५ (१०-०८-२०१५).

श्री.हदलीप वलसे-पाटील (आांबग
े ाव), श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधणन), श्री.जितेंद्र

आव्हाड (मुांब्रा िलवा), श्री.रमेश िदम (मोहोल), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.सुरेश लाड

(ििणत), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनम
ु ांत डोलस (मालशशरस), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाल) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पु्े येथील वपींपरी-धचींचवि िहरामये गेल्या तीन मनहन्यात मनहला अत्याचाराच्या

ण्नाींमये वाढ होवन
ू बलात्काराच्या २६, ववनयभींगाच्या ९२ ण्ना णिल्या असून िबरी चोरी,
दच
ु ाक चोरी, खून व खुनाचा प्रयत्न अिाप्रकारच्या एकू् ९२८ दखलपा् गुन््याींच्या नोंदी
झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बलात्काराच्या व ववनयभींगाच्या व इतर णिलेल्या गुन््याबाबत िासनाने
चौकिी केली आहे काय

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून त्यानुसार को्ती कारवा

केली वा कर्यात केली वा

कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) वपींपरी धचींचवि िहरातील वपींपरी, धचींचवि, निकनगिी,
भोसरी व एमआयिीसी भोसरी या पोलीसा ा्च्या कायण क्षे्ात गेल्या ३ मनहन्यात (माहे मे ते
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िुल,ै २०१५) बलात्काराचे १३ गन्
ु हे , ववनयभींगाचे ३३ गुन्हे, िबरी चोरीचे ३२ गुन्हे, दच
ु ाक

चोरीचे ९७ गुन्हे खन
ु ाचे ६ गुन्हे खुनाचा प्रयत्नाचे ८ गुन्हे व इतर ३४५ गुन्हे असे एकू् ५३४
गुन्हे दाखल आहे त.
(२) होय.

(३) बलात्काराच्या १३ गुन््यातील १३ आरोपीींना अ्क केली आहे . ववनयभींगाचे ३३

गुन््यातील ३२ आरोपीींना अ्क केली आहे. िबरी चोरीचे ३२ गुन््यापैक २३ गुन्हे उणिक स

आले असून, ३४ आरोपीींना अ्क कर्यात आली आहे. दच
ु ाक चोरीचे ९७ गुन््याींपैक १०
गन्
ु हे उणिक स आले असन
ू , १२ आरोपीींना अ्क कर्यात आली आहे . खन
ु ाचे एकू् ६ गन्
ु हे

दाखल असन
ू , गुन््यातील ७ आरोपीींना अ्क कर्यात आली आहे . खुनाचा प्रयत्नाचे ८
गुन््यातील ७ गुन्हे उणिक स आले असून, २७ आरोपीींना अ्क कर्यात आली आहे . इतर
३४५ गुन््याींपैक १८७ गुन्हे उणिक स आले असून ४६६ आरोपीींना अ्क कर्यत आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शासनाने राज्यात १६० सेवा तातडीने दे ण्याचा बनणणय घेतल्याबाबत
(१६)

१८८४१ (०६-०८-२०१५).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िलवा), श्री.रमेश िदम (मोहोल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.नरहरी णलरवाल (हदांडोरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर),
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ण , डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.हनुमांत डोलस
(मालशशरस), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधत
तटिरे
ू

(श्रीवधणन), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सत्यिीत पाटीलसरुडिर (शाहूवाडी), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) रायात पा्ी िोि्ी, नवीन रे िनकािण , िन्ममत्ृ यु दाखला, िेष ता प्रमा्प्, रनहवासाींचे

(िोशमासा ल) प्रमा्प्, िातीचा दाखला, मालमत्ता कर, दे यक प्रमा्प्, नवीन मालमत्ता
नोंद्ी, ुनग््ालयाची नोंद्ी, नुतनीकर् परवाना, सहकार सींस्था नोंद्ी, उत्पन्न प्रमा्प्

अिा १६० सेवा तातिीने दे ्याचा निकन्ण य िासनाने माहे एवप्रल, २०१५ च्या िेव्च्या सप्ताहात
णेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) या योिनेची थोिक्यात ुनपरे षा काय आहे ,
(३) ही योिना केव्हापासून अींमलात आ््यात ये ल,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) महाराषरॉस रायात पा् व्यक्तीींना
पारदिण क, कायण क्षम व समयोजित लोकसेवा दे ्े हा सदर योिनेचा उद्देि आहे . यासदभाण तील
महाराषरॉस लोकसेवा हक्क अयादे ि, २०१५ प्रख्यावपत कर्यात आला आहे. सदर अयादे ि
नदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ च्या रािप्ात अधंसूधचत कर्यात आला असून तो तात्काळ लागू
झाला आहे . सदर अयादे िातील खींि ३ (१) मंील

तरतद
ू ीनस
ु ार प्रत्येक सावण िनिकनक
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प्राधंकर्ाने, या अयादे िाच्या प्रारीं भाच्या नदनाींकापासून तीन मनहन्याींच्या आत आण्

त्यानींतर वेळोवेळी, ते पुरववत असलेल्या लोकसेवा, पदनिकनदे शित अधंकारी प्रथम व जव्दतीय
अपील प्राधंकारी आण् निकनयत कालमयाण दा अधंसूधचत कर्े आवश्यक आहे.
___________

राज्यातील धमाणदाय सांस्था नोंदणी िाययाया ाली
नोंदणी िेलेल्या िायणरत नसल्याबाबत
(१७)

१९४१० (१२-०८-२००५).

श्री.अतल
भात लिर (िाांहदवली पव
ु
ू )ण , श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.ववलासराव िगताप (ित) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायातील ंमाण दाय सींस्था नोंद्ी कायदयाखाली नोंद्ी केलेल्या ३ लाख ४ हिार
सावण िनिकनक सींस्था (पजब्लक रॉसस््) कायण रत नसल्याचे माहे मे, २०१५ मये वा त्या सम
ु ारास
निकनदिण नास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सींस्था कायण रत नसलेल्या सींस्थाींची नोंद्ी रद्द कर्यासा ी ंमाण दाय
सींस्था नोंद्ी कायदयाअींतगण त अनेक िाचक अ्ी असल्याकार्ाने त्याचा भार ंमाण दाय
आयुक्त कायाण लयावर येत असल्याचे ही निकनदिण नास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन कायण रत नसलेल्या सींस्थाींची नोंद्ी रद्द कर्यासा ी ंमाण दाय सींस्था
नोंद्ी कायदयामये बदल कर्ार आहे काय,
(४) तसेच, ंमाण दाय आयुक्त कायाण लयामये ववववं वगाण तील ररक्त असलेली पदे िासन
केव्हापयंत भर्ार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची काय कार्े आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) यानुषींगाने महाराषरॉस ववश्वस्त व्यवस्था अधंनिकनयम, १९५० या कायदयामये दुन
ु स्तीचा
प्रस्ताव िासनस्तरावर ववचारांीन आहे .

(४) व (५) ररक्त पदे भर्याची कायण वाही िासन तसेच ंमाण दाय आयुक्त कायाण लयाकिून
कर्यात येत आहे.

___________
मालेगाव (जि.नाशशि) येथील मसगा महाववयायालयात ववयायाथींनीची छे ड
(१८)

िाढून बतचा ववनयभांग िरुन ॲशसड फेिण्याची धमिी हदल्याबाबत

१९५५०

(१२-०८-२०१५).

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शे
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.आशसफ

(मालाड पजश्चम) :

शे

(मालेगाांव

मध्य),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मालेगाव (जि.नाशिक) येथील मसगा महाववदयालयात एर्वायबीएस्सीचा पेपर शलनहत
असलेल्या ववदयाथींनीची छे ि काढून निकतचा ववनयभींग कुनन ॲशसि र्ेक्याची ंमक एका
इसमाने नदली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मये वा त्यादरम्यान निकनदिण नास आले आहे , हे
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खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ाची चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार ववदयाथीनीिी छे िछािी कर्ाऱया सदरील इसमावर को्ती
कारवा
(४)

केली वा कर्यात येत आहे ,

नसल्यास ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) क्म्प पोलीस स््े िन मालेगाव येथे गुरनीं.५५/२०१५ भादवव कलम ३५४ (ि), ५०६, प्रमा्े
गुन्हा दाखल कर्यात आला असन
ू आरोपीववुनद न्यायालयात दोषारोप् प् दाखल कर्यात
आले आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मालेगाांव ता.जि.नाशशि येथे धमणदाय आयुाताांचे सब िायाणलय सुरु िरण्याबाबत
(१९) १९५५२ (१२-०८-२०१५).
श्री.अस्लम शे

श्री.आशसफ शे

(मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

(मालाड पजश्चम) :सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) मालेगाींव ता.जि.नाशिक येथे अींदािे १० हिार ंमाण दाय नोंद्ी रॉसस्् आहे परीं तु ंमाण दाय
कायाण लय हे नाशिकला आहे नाशिक व मालेगाींव हे अींतर १०० कक.मी. असल्याने रॉसस््ची

कायाण लयीन कामे कर्याकररता नाशिक येथे िावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ मये वा
त्यादरम्यान निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

कार्ास्तव

ंमाण दाय

आयुक्ताींचे

सब

कायाण लय

मालेगाींव

येथे

कर्याबाबत िासनाने को्ती कायण वाही केली वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर प्रकर्ी प्रस्ताव िासनस्तरावर ववचारांीन आहे .
___________
मुांबई उच न्यायालयाचे िोल्हापूर येथे
(२०)

ांडपीठ स्थापर िरण्यासाठश शशफारशी

िरण्यािररता ३ न्यायमत
ू ीची सशमती गठशत िरण्यात आली आहे ,

१९७२२ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुबनल राऊत (ववक्रोली), श्री.गुलाबराव पाटील (िलगाव

ग्रामीण), श्री.अबनल बाबर ( ानापूर), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत
(शसांद ेड रािा), श्री.उल्हास पाटील (शशरोल), श्री.गणपतराव दे शमु
नरिे (िरवीर), श्री.सुरेश हालवणिर (इचलिरां िी) :
खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींब

उच्च

न्यायालयाचे

कोल्हापूर

येथे

ेडि
े र

(साांगोले), श्री.चांद्रदीप

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खींिपी

स्थापन

कर्यासा ी

कर्याकररता ३ न्यायमत
ू ींची सशमती ग ीत कर्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

शिर्ारिी
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(२) असल्यास, सदरहू सशमतीने अहवाल सादर केला आहे काय, व त्यातील प्रमुख शिर्ारस
काय आहे,
(३) तसेच या माग्ीसींदभाण त राय िासनाने आपले मत उच्च न्यायालयास कळववले आहे
काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त माग्ीसींदभाण त राय िासनाची काय भूशमका आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) मींब
ु

उच्च न्यायालयाचे नवीन खींिपी ा रायात

को े स्थापन करावे याची निकनजश्चती कर्यासा ी ३ न्यायमुतींची समती गन त कर्यात आली
आहे .

(२) सदर सशमतीचा अहवाल अदयावप अप्राप्त आहे .
(३) होय.
(४) रायात ववववं भागातून असलेल्या माग्ीनुसार उच्च न्यायालयाचे नवीन खींिपी ा
स्थापन कर्यास बराचसा कालावंी लागू िकतो, ही बाब ववचारात णेवून कोल्हापूर येथे मुींब
उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींिपी
पु्े येथेही मुींब

(सककण ् बेंच) स्थापन कर्यास मान्यता दे ्यात यावी तसेच

उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींिपी

(सककण ् बेंच) स्थापन कर्याबाबत

सरकारात्मक ववचार कर्यात याव अिी शिर्ारस मा.मख्
ु य न्यायमत
ू ी उच्च न्यायालय, मींब
ु
याींना कर्यत आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उरणमागे मुांबई-गोवा महामागाणला िोडणा-या धचरनेर हदघाटी ण डां ीतन
ू िड िांटनेर वाहतुिीचे
प्रमाण वाढल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढल्याचे बनदशणनास आल्याबाबत

(२१)

१९८२२ (०६-०८-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) उर्मागे मुींब -गोवा महामागाण ला िोि्ा-या धचरनेर नदणा्ी णखींिीतून िि कीं्नेर

वाहतुक चे प्रमा् वाढल्याने अपणाताचे प्रमा् वाढल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या दरम्यान
निकनदिण नास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्यावरील अपणाताचे प्रमा् रोख्याकररता व वाहतुक ींवर निकनयीं््
े व्याबाबत िासनाने काय कायण वाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) मुब -गोवा महामागाण ला िोि्ाऱया धचरनेर नदणा्ी
या मागाण वर रस्त्याींच्या सा ि पट्टया वाढवव्यात आल्याने, तसेच खारपािा या भागात कीं्े नर

यािण  असल्याने णखींिीतन
ू कीं्े नर वाहतक
ू चे प्रमा् वाढले आहे . तथावप, अपणाताचे प्रमा्
वाढलेले नाही. या

ीका्ी सन २०१३ मये १, सन २०१४ मये व िुल,ै २०१५ अखेर दोन

अपणात झाले आहे त.

वव.स. ५९ (16)
(२) या मागाण वर उपणात हो न नये याकरीता खालीलप्रमा्े उपाययोिना कर्यात आल्या
आहे त.
१. वाहतुक वर निकनयीं््
प्रत्येक

े व्याकरीता उर् व नवी पनवेल वाहतूक िाखेकिील

दोन पोलीस कमण चारी महामागाण वर गस्तीकरीता निकनयशमतप्े

े व्यात

येतात.
२. महामागाण वरील गावे/िाळा/चौक या न का्ी गनिकतरोंक/सच
ू ना र्लक लाव्यात
आले आहे त.

३. धचरनेर णखींिीत वळ्ाच्या न का्ी सच
ू ना र्लक/नदिदिण क र्लक लाव्यात
आले आहे त. तसेच, रस्त्याींच्या मय न का्ी पाींढरे पट्टे मार्यात आले आहे त.
४. नवी मुींब

वाहतक
ू िाखेकिून हे ल्पला न कायाण जन्वत केलेली असून महामागाण वर

अपणात ककीं वा वाहने बींद पिल्यास वाहतक
पोलीस कमण चारी क्रेनच्या सहाय्याने
ू
वाहने बािूस कुनन वाहतूक सुरळीत

े वतात.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अनसरवाडा ता.बनलांगा, जि.लातूर येथील महहला सरपांच तनि
ु ा पटसालगे
व इतर ६ िणाांवर गांड
ु ानी हल्ला िेल्या

(२२)

२०३६९ (१०-०८-२०१५).

(िल्याण पूव)ण :

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अनसरवािा ता.निकनलींगा, जि.लातूर येथील मनहला सरपींच तनुिा प्साळगे व इतर ६
ि्ाींवर गुींिानी हल्ला केल्याची नदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ण्ना णिली हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर्ी पोशलसाींनी केलेल्या तपासात काय आढळून आले व त्यानुसार
सींबधंताींवर को्ती कारवा

कर्यात आली,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) होय.
(२)

सदर

प्रकर्ी

हा्ीमारीबाबत

ववनापरवाना

निकनलींगा

विासा ीचा

पोलीस

ा्े

कट्टा
येथे

बाींं्याच्या

कार्ावुनन

झालेल्या

गु.र.नीं.

३७/२०१५

कलम

१४३,१४७,१४८,१४९,३३६,३३७,३२४,३२३,५०४ भादीं वव सह कलम ३(१) (आर)(एस) अनस
ु ूधचत िाती

िमाती अत्याचार प्रनिकतबींंक कायदा प्रमा्े गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे . सदर
गुन््यातील एकू् २१ आरोपीींना अ्क कर्यात आली आहे . मा.न्यायालयात गुन््याचे
दोषारोपप् दाखल कर्यात आले आहे . प्रकर् न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ५९ (17)

है सगाव (ता.राहुरी, जिल्हा अहमदनगर) येथील महहला
सरपांचावर ॲशसड फेिण्यात आल्याबाबत
(२३)

२०३९० (१२-०८-२०१५).

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमलनेर), श्री.वविय औटी (पारनेर),

श्री.योगेश हटले िर (हडपसर), श्रीमती मोबनिा रािले (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म्है सगाव (ता.राहुरी, जिल्हा अहमदनगर) येथील ग्रामसभेत दाुनबींदीचा
राव सींमत
झाल्यानींतर दाुनववक्र बींद करावी असे साींग्यास गेलेल्या मनहला सरपींच सुिात पवार सह

अन्य मनहलाींवर दाुनववक्र कर्ाऱया मनहलेने ॲशसि र्ेकल्याचे नदनाींक १८ मे, २०१५ रोिी वा
त्या सम
ु ारास निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकर्ी िासनाने को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२)

म्है सगाव

(ता.राहुरी, जि.अहमदनगर) येथील ग्रामसभेत दाुनबींदीच्या
राव सींमत
झाल्यानींतर दाुनववक्र बींद करावी असे साींग्यास गेलेल्या मनहला सरपींच सुिाता पवार सह
अन्य मनहलाींवर दाुनववक्र कर्ाऱया मनहलेले ॲशसि र्ेक्याचा प्रयत्न केल्याचे नद. १६.५.२०१५

रोिी राहुरी पोलीस ा्यात तसेच वेगवेगळ्या प्रसारमायमाकिे मनहला सरपींचाींनी अिण  नदले
होते. सदर अिांच्या अनष
ु ींगाने नद. १७.५.२०१५ रोिी दाुन ववक्ाऱया मनहलेच्या णराचीझिती

णेतली असता निकतच्या णरात को्त्याही प्रकारचा सींिनिकयत माल शमळून आला नाही. तसेच

मनहला पींच व त्याींच्या सोबतच्या मनहलाींच्या अींगावर को्त्याही प्रकारच्या िखमा आढळून

आलेल्या नाहीत. सदरची खो्ी बातमी छाप्यास नकार नदल्यामुळे नद.१७.५.२०१५ रोिी
म्है सगाव येथील बािारतळावर मनहला सरपींचाच्या पतीने स्थानिकनक प्काराींना शिवीगाळ कुनन
मारहा् कर्याची ंमक नदल्याचा तक्रार अिण  नदला आहे . तसेच प्काराींनी दे खील शिवीगाळ
केल्याचे तक्रार अिण  मनहलाींनी नदले आहे त. एकू्च सदरची कृती प्रशसदी शमळवव्यासा ी

कर्यात आल्याचे निकनषपन्न झाले आहे . तथावप, खबरदारीचा उपाय म्ह्ून गैरअिण दार
मनहलेच्या ववुनद प्राप्त झालेल्या तक्रारीवुनन राहुलरी पोलीस ा्े येथे अदखलपा् गु.र.नीं.
३१४/२०१५ भाींदववक ५०४, ५०६ प्रमा्े गन्
ु हा दाखल असल्याने प्रनिकतबींंक कारवा प्रस्ताव क्र.
८७/२०१५ सीआरपीसी कलम १०७ प्रमा्े प्रनिकतबींंक कारवा
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

कर्यात आली आहे.
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नागपूर शहरातील ववववध भागात एिाच हदवशी
बतघाांचे

(२४)

२०६९० (१२-०८-२०१५).

न
ु िरण्यात आल्याबाबत

श्री.हनुमांत डोलस (मालशशरस), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िलवा), श्री.शामराव ऊफण बालासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ),
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोल), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर िहरातील ववववं भागात एकाच नदविी नदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी निकतणाींचे खुन
कर्यात आले असून या ण्नाींमळ
ु े तेथील कायदा व सुव्यवस्था ंोक्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाण त चौकिी कर्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद नुसार सींबींधंताींववुनद को्ती कायण वाही केली
वा कर्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
नदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी दोन खन
ु ाचे गुन्हे दाखल कर्यात आलेले आहे त.

(२) व (३) सदर प्रकर्ी चौकिी केली असता दोन खुनाच्या ण्ना णिल्या आहे त. पनहली

ण्ना नहवरी लेआ ् येथे णिली असून मत
ु कर्यात आला
ृ काचा िोक्यावर दगि माुनन खन

आहे . याप्रकर्ी कर्याण दीने नदलेल्या ररपो्ण  वुनन पोलीस स््े िन नींदनवन येथे गु.र.क्र.
१९४/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ३०२ अन्वये गन्
ु हा दाखल कर्यात आला असन
ू दोन आरोपीींना
अ्क कर्यात आली आहे. सदरचा गुन्हा न्यायप्रववष

आहे.

दस
ु -या प्रकर्ी दोन इसमाींमये झालेल्या भाींि्ावुनन मत
ृ काचा छातीत चाकू भेसकून

खुन कर्यात आला. य प्रकर्ी कर्याण दीच्या तक्रारीवुनन पोलीस स््े िन नींदनवन येथे

ग.ु र.क्र.१९६/२०१५, भा.दीं .वव. कलम ३०२ अन्वये गन्
ु हा नोंद कर्यात आला असन
ू आरोपीस
अ्क कर्यात आली असून त्याींच्याकिून सदर गुन््यात वापर्यात आलेला चाकू िप्त
कर्यात आला आहे . सदरचा गुन्हादे खील न्यायप्रववष

आहे .

___________
िोथली (ता.िरवीर, जि.िोल्हापूर) येथे एिा महहलेवर
बतया पबतसमोर िेलेल्या बलात्िाराबाबत

(२५)

२०७६१ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोथळी (ता.करवीर, जि.कोल्हापूर) येथे मो्ार सायकलवुनन नातेवा काींकिे िात असताींना

एका मनहलेवर निकतच्या पतीसमोर नींदकुमार पा्ील व त्याच्या सहकाऱयाने नदनाींक १८ मे, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास बलात्कार केल्याचे निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वपिीत मनहलेच्या पतीला बेदम मारहा् कुनन पीिीत मनहलेच्या आ ला आप्
पोशलस असल्याचे साींगून खींि्ी उकळल्याचेही निकनदिण नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पोशलसाींनी सींबींधंत ण्नेची चौकिी कुनन या प्रक्ातील दोषीींवर को्ती
कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) व (२) नद.१५.५.२०१५ रोिी कर्याण दी मनहला ॲक्सेसे
मो्र सायकलवुनन तसेच सोबत पती स्प्लेंिर मो्र सायकलवुनन पाहु्याींकिे िात असताना
रा्ी ८.३० वा कोथळी, ता.करवीर गावचे हद्दी कर्याण दी मनहलेने व पतीने मो्र सायकल
थाींबवली असताना पा ी मागुन दोन मो्र सायकलवरील चार आरोपी मारहा् कुनन
िमीनीवर पािले व कर्याण दीस

साच्या िेतात ओढत नेत असताना आरिा ओरि केल्याने

अन्य आरोपीींनी असे कुन नकोस म्ह्ून साींधगतले. एक आरोपी कर्याण दी मनहलेच्या ओळखीचे
प्रवासी वाहतक
ू विाप िीपचा चालक होता. आरोपीने कर्याण दी मनहलेस

साच्या िेतात णेवन
ू

िावून िबरदस्तीने िबरीसींभोग केला व कर्याण दी मनहलेने आरोपीच्या हातातून सु्का कुनन
णे न पतीसह णरी परत आले.

नद.१६.५.२०१५ रोिी कोथळी, ता.करवीर येथील एका इसम णरी येवून नद.१५.५.२०१५

रोिी रा्ी कर्याण दीच्या एक्सेस मो्ार सायकलने त्याच्या मो्ार सायकलीस ंिकून त्याींच्या
मो्ार सायकलचे ुन.१५००/- चे नुकसान केले आहे व मी पोलीस आहे असे म्ह्ून सदरचे

प्रकर् शम्वून णे्यासा ी कर्याण दीच्या आ किून ुन.१०००/- णेतले असल्याचे कर्याण दीने
साींधगतले.

(३) कर्याण दी मनहलेने नदलेल्या कर्याण दीवुनन करवीर पोलीस

ा्े भाग ५ गु.र.नीं.१९२/२०१५

भा.द.वव.स. कलम ३७६, ३२३ प्रमा्े गन्
ु हा दाखल कर्यात आला आहे. आरोपीस अ्क
कर्यात आले असून. आरोपी ववुनद मा.प्रथमवगण  न्याय दीं िाधंकारी, को्ण  नीं.१ कोल्हापूर येथे
दोषारोप प् दाखल केले आहे . सदर गुन्हा न्यायप्रववष

आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीवधणन (जि.रायगड) तालुायातील िारीवणे
(२६)

ाडीत बेिायदा वालू उत् न्न िरणा-या

वालू माकफयाांनी पोलीस व महसूल िमणचाऱयाांना मारहाण िेल्याबाबत

२०७७० (१०-०८-२०१५).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) श्रीवंण न (जि.रायगि) तालक्
ु यातील कारीव्े खािीत बेकायदा वाळू उत्खनन सरू
ु असताींना
वाळू माकर्याींना रीं गेहाथ पकि्ाऱया पोलीस व महसल
ू कमण चाऱयाींना वाळू माकर्याींनी मारहा्
केल्याचे नदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पोशलसाींनी या प्रकर्ी को्ती कारवा
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

केली वा कर्यात येत आहे ,
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) हेोय, तथावप, सदर ण्ना नद. २१.५.२०१५ रोिी
णिली आहे .
(२) सदर प्रकर्ी नद २१ मे, २०१५ रोिी श्रीवंण न पोलीस

ा्े येथे दखलपा् गुन्हा नोंद

क्र. २०/२०१५ भादीं ववसीं कलम ३५३,३३२,४०१,३७९,२२४,१४३,१४७,५०४,५०६ भारतीय पयाण वर्
अधंनिकनयम, १९८६ चे कलम १५ प्रमा्े गुन्हा दाखल आहे . सदर गुन््यातील आ

आरोपीपैक

एका आरोपीस नद. ११ ऑगस््, २०१५ रोिी अ्क कर्यात आली असून इतर ७ आरोपीींना

न्यायालयाने नद. ५ ऑगस््, २०१५ रोिी अ्कपव
ू ण  िाशमन मींिरू केला आहे . गन्
ु ्याच्या तपास
चालू आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पारनेर (जिल्हा अहमदनगर) येथील मािी सभापती
याांयावर लालेल्या प्राणघाति हल्याबाबत
(२७)

२०७७७ (१०-०८-२०१५).

श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.अबनल िदम (बनफाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पारनेर (जिल्हा अहमदनगर) येथील मािी सभापती श्री.सद
ु ाम पवार याींच्यावर दोन
ग्ातील वादातून नदनाींक १३ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास कोहोकिे शिवारात चार ि्ाींनी
तलवारीने प्रा्णातक हल्ला केला हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकर्ी को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रकर्ी नद. १३ मे, २०१५ रोिी पारनेर पोलीस

ा्े येथे गन्
ु हा नोंद क्र. १७०/२०१५

अींतगण त भारतीय दीं िववंान सींनहतेच्या कलम ३०७, ३९५ व आमण  ॲक््च्या कलम ४/२५ प्रमा्े
तीन आरोपीववुनद गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे . सदर गुन््यच्या तपासात एका
आरोपीस अ्क कर्यात आली असून उवण ररत दोन आरोपीींच्या िों सुुन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ालापूर तालुायातील (जि.रायगड) अॅडलॅ ब इमॅजििा या धथम पािणचा
व्यवस्थापिाने महहला िमणचा-याचा ववनयभांग िेल्याबाबत

(२८)

२०९९२ (१२-०८-२०१५).

श्री.सरु े श लाड (ििणत), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िलवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधणन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) खालापूर तालुक्यातील (जि.रायगि) अ्िल् ब इम्जिका या धथम पाकण चा व्यवस्थापक रोनहत
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शसींग याने नदनाींक २४ एवप्रल २०१५ रोिी एका मनहला कमण चा-याचा ववनयभींग केल्याची ण्ना
णिली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार को्ती कारवा

केली वा कर्यात

येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदरचा गन्
ु हा मौिे ॲिल् ब इम्िीका कींपनीमंील ओमेगा कन्स्रॉसक्िन ुनम नीं. ५०३
शिळगाींव, खोपोली ता.खालापूर येथे नद.२४.४.२०१५ रोिी णिला आहे . यातील आरोपी हे त्याींचे

णरी कन्स्रॉसक्िनबाबत चचाण  करावयाची आहे असे कर्याण दी मनहला कमण चाऱयास साींगून बोलावून

णेवून कर्याण दी मनहला कमण चाऱयाींच्या मनास लिा उत्पन्न हो ल असे कृत्य केले म्ह्ून
कर्यादी मनहलेने नदलेल्या कर्याण दीवरून खोपोली पोलीस

ा्े १ कि.गु.र.नीं. ६८/२०१५, भा.दीं .वव

कलम ३५४ अ (१) प्रमा्े गन्
ु हा दाखल कर्यात आलेला असन
ू , आरोपीस अ्क कर्यात
आले आहे गुन्हा न्यायप्रववष

आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुरुडेश्वर दे वस्थान सशमती (ता.मरु
ु ड जि.लातुर) या दे वस्थान सशमतीया
िशमनीवर अबतक्रमीत बाांधिामे होत असल्याबाबत

(२९)

२१०३७ (१२-०८-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुुनिेश्वर दे वस्थान सशमती (ता.मुुनि जि.लातुर) या दे वस्थान सशमतीच्या िमीनीतील
िागेत बाींंकामे न कर्याबाबत व िैसे थे पररजस्थती
निकनदे ि

असतानाही

सदर

िशमनीवर

अनिकतक्रमीत

े व्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाचे

बाींंकामे

होत

असल्याबाबत

स्थानिकनक

ग्रामस्थाींनी माहे एवप्रल/मे २०१५ मये वा त्या सम
ु ारास तहसीलदार, लातरू याींचेकिे निकनवेदन
कुनन कारवा

कर्याबाबत माग्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर्ी चौकिी कर्यात आली आहे काय, चौकिीत काय निकनषपन्न
झाले व सींबींधंत दोषीवर को्ती कारवा

कर्यात आली वा येत आहे .

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०९-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे . अिा प्रकारचे निकनवेदन तहशसलदार,
लातूर याींच्या कायाण लयात यापूवी प्राप्त झालेले आहे .

(२) सदर अनिकतक्रम् दरू कर्याबाबत तहशसलदार, लातूर याींनी सींबधीं ंत ग्रामववकास अधंकारी,
ग्रामपींचायत, मौ.मुन
ु ि याींना कळववले आहे . तसेच उपववभागीय अधंकारी, लातरू याींनही

ग्ववकास अधंकारी, पींचायत सशमती, लातूर याींना सदर अनिकतक्रम्ाबाबत कायण वाही कर्यास
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कळववले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपूर शहरात मागील तीन महहन्याांत सहा हिाराांयावर वाहनधारिाांनी
वाहतुि शसग्नल तोडल्याचे बनदशणनास आल्याबाबत

(३०)

२२०७१ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमु

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा

ोपडे

(नागपरू पव
ू )ण , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहले (नागपरू दक्षक्षण) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर िहरात मागील तीन मनहन्याींत सहा हिाराींच्यावर वाहनंारकाींनी वाहतक
ु शसग्नल

तोिल्याचे निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामये र्ि ड्रायजव्हीं ग, शसग्नल तोि्े, रॉसीपल सी्, मोबा लवर बोल्े,
यासारख्या कार्ामळ
ु े स
ु दा वाहतक
ु शसग्नल तोि्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाहनचालकाींना वाहतुक च्या निकनयमाचे पालन का्े कारप्े कर्यात साींग्यात
येते, तिी दीं ि व शिक्षेची तरतुद असुन सुदा शसग्नल तोिून पळून िा्ा-या वाहनचालकाींची
सींख्या सातत्याने वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अिा रॉसार् क शसग्नल तोि्ा-या वाहनचालकाींवर कारवा

कर्याबाबत तसेच

वाहतुक निकनयमाींचे का्कोरप्े पालन कर्याकरीता िासनाने काय कायण वाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४) नागपूर िहरामये वाहतूक निकनयमाींचे उल्लींणन कर्ा-याींववुनद मो्ार वाहन कायदया
अींतगण त निकनयशमतप्े कारवा

केली िाते. सन २०१५ मये िल
ु ै अखेर शसग्नल तोि्ा-या

१६,२८९, र्ि ड्रायव्हीींग कर्ा-या २,५०३, नरॉसपल सी् िा्ा-या ४,४४६, ि्ाींवर, आण् वाहन
चालववताना मोब लवर बोल्ा-या ६,९३५ ि्ाींवर नागपूर वाहतूक ववभागाकिून कारवा

कर्यात आली आहे . तसेच, वारीं वार वाहतक
निकनयमाींचे उल्लींणन कर्ा-या वाहनचालकाींचे
ू
परवाने द्द कर्याकरीता प्रादे शिक पररवहन ववभागाकिे प्रस्ताव पा वव्यात येतात.

नागपूर िहरामंील िाळा/महाववदयालयाींमंील ववदयाथी, तसेच सवण सामान्य िनतेमये

वाहतूक निकनयमाींचे पालन कर्याबाबत शिबबरे आयोजित कुनन, दृकश्राव्य मायमाींदवारे
िनिागत
ृ ी केल िात आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५९ (23)
भालेसुर (जि.नागपूर) येथील दे वराव अांनतरावर दोडिे या शेति-याने
शेतात गलफास लावून आत्महत्या िेल्याबाबत

(३१)

२२१२३ (१०-०८-२०१५).

(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा
खुलासा करतील काय :(१) सततची नावपक

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमु

ोपडे (नागपरू पव
ू )ण :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

आण् अस्मानी सींक्ाला ्ासन
ू नाींद येथून ७ कक.मी. अींतरावरील

भालेसुर (जि.नागपूर) येथील दे वराव अींनतरावर दोिके या िेतक-याने नदनाींक ८ एवप्रल, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास िेतात गळर्ास लावून आत्महत्या केली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ण्नेची मानहती नाींद पोलीस

ा्यास दे ्यात आल्यानींतर पोलीसाींनी

ण्नेचा पींचनामा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी तपास कर्यात आली आहे काय, सदर तपासात काय आढळून
आले आहे व त्यानुसार सदर िेतक-याला िासनातर्े काही आधथण क मदत कर्यात आली आहे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३) नदनाींक ०८ एवप्रल, २०१५ रोिी श्री.दोिके याींच्या भावाींनी तक्रार दाखल केल्यावुनन पोलीस
स््े िन शभवापूर येथे अकस्मात मत्ृ यू क्र. १०/१५ सी.आर.पी.सी. कलम १७४ अन्वये प्रकर्
नोंदवव्यात आले.

या प्रकर्ी पोलीसाींनी केला व तपासाअींती असे आढळून आले क , सदर इसमाला ६
मनहन्याींपासून ्ा र्ा ि झाला होता व तो लािूकर हिस्पी्ल, रीजम्हपूरी येथे उपचार णेता होता.
या आिाराला कीं्ाळून त्याने िींगलात िा न नायलिन दोरीने गळर्ास लावून आत्महत्या
केल्याचे निकनदिण नास आले आहे . त्याने को्त्याही बँकेकिून / सींस्थेकिून किण  णेतल्याचे
आढळून आले नाही.

जिल्हाधंकारी, नागपूर याींच्याकिून त्याींना आधथण क मदतीसा ी अपा्

रवव्यात आल्यामळ
ु े

त्याींना को्तीही आधथण क मदत कर्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

चांद्रपूर जिल््याया शसमावती भागात लालेले अपघात
(३२)

२२१७६ (१०-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुले (चांद्रपरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) चींद्रपूर जिल््याच्या सीमावती भागात माहे एवप्रल, २०१५ या एका मनहन्यात वाहनाींचे २०

अपणात झाले असून यात तब्बल २१ ि्

ार झाल्याचे माहे मे, २०१५ च्या पनहल्या

आ वड्यात निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

वव.स. ५९ (24)
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने जिल््याच्या सीमावती
भागात अपणात हो्याचे कार्े काय आहे त व त्यावर को्ती उपाययोिना कर्यात आली वा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
एवप्रल, २०१५ मये एकू् १९ अपणात झाले असून, या अपणाताींपैक िहर भागात ६,

ग्रामी् भागात १० आण् शसमावती भागात ३ अपणात झाले आहे त, या अपणाताींमये २१
ि् मत्ृ युमख
ू ी पिले आहे त.

(२) व (३) १९ प्रा्ींनिकतक अपणातामये सींबींधंत पोलीस
कर्यात येत आहे.

ा्यास गन्
ु हा नोंद कुनन तपास

शसमावती भागात झालेल्या तीन अपणाताींपैक दोन अपणात हे वाहनचालकाने भरंाव
वेगाने वाहन चालववल्यामुळे झाले आहे त. तर, वाहनचालकाने रस्त्याच्या किेला निकनषकाळिीप्े
वाहन उभे केल्यामुळे एक अपणात झाला आहे .
अिा प्रकारचे अपणात हो

नये याकरीता रॉसान्सपो्ण  असोशसएिनच्या पदाधंकाऱयाींना

रस्त्यामये निकनषकाळिीप्े वाहने उभी न कर्याबाबत सूचना दे ्यात आलेल्या आहे त.

जिल््यामंील महामागण  व प्रमख्
ु रस्त्याींवर पेालीसाींकिून गस्त णातली िात. तसेच रस्ता
सुरक्षा सप्ताहचे आयोिन कुनन वाहनचालकाींना मागण दिण न कर्यात येते.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुण्यातल्या शुक्रवार पेठेतील नाईि लबल्डीग मध्ये

डिमाल पोलीस

स्टे शन हद्दीत िग
ु ाराचा मोंल अनधधिृत पणे सरु
ु असल्याबाबत

(३३)

२२२९३

(हडपसर) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण

िगताप

(धचांचवड),

श्री.योगेश

हटले िर

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु्यातल्या िक्र
ु वार पे े तील ना क बबल्िीींग मये खिकमाळ पोलीस स््े िन हद्दीत
अनधंकृत प्े िुगार सुुन असल्याचे माहे मे, २०१५ मये निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यान का्ी म्का, िों्, चक्र , अींदर-बाहर असे िुगारचे ककत्येक प्रकार या
न का्ी उपलब्ं कुनन िुगार खेळ्यासा ी िेकिो लोक िमा होतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी चौकिी कर्यात आली आहे काय, चौकिीनुसार को्ती
कारवा

कर्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

वव.स. ५९ (25)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
नदनाींक २५ मे २०१५ रोिी िुक्रवार पे , मारोती मींदीरािवळ कोहीनूर आ्ण  सें्रच्या

िेिारील बोळात ३ इसम स्वत:च्या आधथण क र्ायदयासा ी िुगार खेळत असल्याचे आढळून
आले.

याबाबत खिक पोलीस स््े िन येथे गु.र.क्र.३०९७/२०१५ महाराषरॉस िुगार अधंनिकनयम

कलम १२(अ) अन्वये गुन्हे दाखल कर्यात आला आहे . या गन्
ु ्यात ३ आरोपीींना अ्क
कर्यात आले असून रोख रक्कम ुन.१२१०/- व िुगाराची सांने िप्त कर्यात आली आहेत.
(२) हे खरे आहे काय,

(३) िुगाराच्या गुन््याींना आळा णाल्यासा ी महाराषरॉस िुगार अधंनिकनयम अन्वये सन २०१४
मये ३१० गुन्हे व सन २०१५ मये २०८ गुन्हे दाखल कर्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील िारागह
ृ ाांमध्ये डॉाटराांची १७ पदे ररात असल्याबाबत
(३४)

२२५८० (१२-०८-२०१५).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.अबू आिमी (मान ूदण

शशवािीनगर), श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींब तील सातरस्ता येथील मयवती कारागह
ृ ात (आथण र रोि िेल) सया दोन हिार ५००

कैदी शिक्षा भोगत असताींना त्याींच्या आरोग्याची काळिी णे्याकरीता अवणा एकच ििक््र
असल्याचे माहे मे, २०१५ दरम्यान निकनदिण नास आली, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, रायातील कारागह
ृ ामंील ििक््राींची १७ पदे ररक्त असल्याचेही निकनदिण नास आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ििक््राींची ररक्त पदे भर्याकररता िासनाने को्ती कायण वाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) कारागह
ृ ववभागाचे आस्थापनेवर वैदयक य अधंकारी याींची १२ पदे ररक्त आहे त.

(३) व (४) मे, २०१५ अखेर कारागह
ृ ववभागात वैदयक य अधंकारी याींची १६ पदे ररक्त होती.
तदनींतर आिअखेर मींिूर ४४ पदाींपैक ३२ पदे भरलेली असून १२ पदे ररक्त आहे त.

कारागह
ृ ववभागाचे आस्थापनेवरील सदय:जस्थतीत ररक्त असलेले वैदयक य अधंकारी

याींची ररक्त पदे भर्ेबाबत िासनस्तरावर कायण वाही सुुन आहे .
___________

वव.स. ५९ (26)
नाांदेड जिल््यातील सगरोली ता.लबलोली येथील प्राचीन तलावाया
सुशाशभिरणाया िामास पयणटन स्थलाचा वविास िायणक्रमाांतगणत
ववशेष बाब हणून बनधी उपल्ध िरुन दे ण.े

(३५)

२२६६१ (२४-०६-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नाींदेि जिल््यातील सगरोळी ता.बबलोली येथील प्राचीन तलावाच्या सि
ु ोशभकर्ाच्या

कामास पयण ्न स्थळाचा ववकास कायण क्रमाींतगण त वविेष बाब म्ह्ून निकनंी उपलब्ं कुनन

दे ्याची माग्ी लोकप्रनिकतनिकनंीनी नदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास िासनाकिे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने निकनंी उपलब्ं कुनन दे ्यसींदभाण त काय कायण वाही केली आहे वा
कर्ार आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) होय.
(२)

व

(३)

पयण ्न

व

साींस्कृनिकतक

२०१०/८/प्र.क्र.४६०/पयण ्न,नद४/११/२०१०

जिल््यातील पयण ्न क्षमतेचे निकनकष

कायण 
अन्वये

ववभागाच्या

िासन

पयण ्नस्थळाींच

निकन्ण य

प्रभावी

क्र.

्ीिीएस-

अींमलबिाव्ीसा ी

रवून “क” वगण  पयण ्न स्थळे निकनवि कुनन जिल्हा

निकनयोिन सशमतीतीस सादर कर्े व त्याींच्या ववकासासा ी जिल्हा निकनयोिन ववकास निकनंीमंून
निकनंी मींिूर कर्याची तरतूद आहे . त्यानुसार मा.स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंीींच्या नद.२६/५/२०१५

च्या प्ातील ववनींतीबाबत आवश्यक कायण वाही कर्याच्या सच
ू ना जिल्हाधंकारी, नाींदेि याींना
दे ्यात आल्या आहे त.

तसेच मा.लोकप्रनिकतनिकनंीींच्या ववनींतीच्या अनुषींगाने प्रादे शिक पयण ्न ववकास योिनेतन
ू

कामे घ्यावयाची असल्यास उपरोक्त नद.४/११/२०१० चा िासन निकन्ण य व नद.२०/६/२०१४ च्या

प्ातील मागण दिण क सच
मद्द
ू नाींनस
ु ार कामनिकनहाय प्रकर् तपासन
ू
ु ेनिकनहाय अहवाल/प्रस्ताव
सावण िनिकनक बाींंकाम ववभाग्राच्या सक्षम प्राधंका-याींच्या स्वाक्षरीची अींदािप्के व नकािा
यासह िासनास सादर कर्याच्याही सूचना जिल्हाधंकारी, नाींदेि याींना दे ्यात आल्या आहे त.
___________
पारशशवनी (जि.नागपूर) पोशलसाांनी िनावराांची अवैध
(३६)

२२८१८

वाहति
ू िरणारा मेटॅडोर पिडल्याबाबत

(१०-०८-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूण

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पारशिवनी (जि.नागपूर) पोशलसाींनी िनावराींची अवैं वाहतक
ू कर्ारा मे््िोर माहे मे,
२०१५ मये पकिला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर्ी को्ती कारवा
(३)

केली वा कर्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

वव.स. ५९ (27)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
तथावप, सदर ण्ना २७.२.२०१५ रोिी णिली आहे.
(२) या प्रकर्ी िनावराींची अवैं वाहतूक कर्ा-या ३ ि्ाींववुनद पो.स््े . पारशिवनी येथे
अप.क्र.३०१२/१५, प्रा्याींना निकनदण  यतेने वाग्क
ू प्रनिकतबींंक कायदा कलम ३, ११ (ि) ( )
गुन्हा दाखल केला आहे . सया सदर प्रकर् न्यायप्रववष् आहे .

नस
ु ार

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
साांगली जिल््यातील मध्यवती व शहरातील मुख्य
असलेल्या बस स्थानिाया सरु क्षेबाबत

(३७)

२३३८७ (१२-०८-२०१५).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगील (साांगली) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साींगली

जिल््यातील

मयवती

व

िहरातील

मुख्य

बस

स्थानक

असलेल्या

बसस्थानकामये सुरक्षेसा ी र्क्त १ सीसी्ीव्ही क्मेरा व तीन पोलीस बींदोबस्तासा ी
असल्याचे माहे मे, २०१५ च्या पनहल्या आ वड्यामये निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या बसस्थानकाची सुरक्षा व्यवस्था वाढवव्ेबाबत को्ती कायण वाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर न का्ी सुरक्षेसा ी साींगली िहर पोलीस

ा्े किील बी् मािण ल, गुन्हे प्रक्ीकर्

िाखेकिील अधंकारी व कमण चारी व बेकर मोबा ल हे दे खील पेरॉसोशलींग दरम्यान मयवती बस
स्थानकास भे् दे न सुरक्षेचा आढावा णेतात.

राय पररवहन ववभागाकिून सरु क्षीततेसा ी कींपा ीं ि विल प्
ु ण  बाींं्यात आली आहे .

साींगली आगारात ४ सुरक्षा रक्षक बसस्थानकाच्या सुरक्षेकररता नेम्यात आले असून प्रकाि
व्यवस्था न क आहे . तसेच वाहतुक पयण वेक्षक याींना ही सुरक्षक्षततेबाबत योग्य ती दक्षता
णे्याच्या सूचना दे ्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शशरपूर बाांध, ता.दे वरी, जिल्हा गोंहदया येथील या हठिाणी मोठे धरण
असून या हठिाणी बतन्ही बािू िांगलाांनी आणण टे िडाांनी सदर भाग
व्यपला असन
ू सदर हठिाणी पयणटनस्थल होण्याबाबत.

(३८)

२४०९७ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शिरपूर बाींं, ता.दे वरी, जिल्हा गोंनदया येथील या न का्ी मो े ंर् असून या न का्ी

वव.स. ५९ (28)
निकतन्ही बािू िींगलाींनी आण् ्े किाींनी सदर भाग व्यापला असून सदर न का्ी पयण ्नस्थळ
कर्याबाबत माग्ी कर्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सदर न का्ी पयण ्नस्थळ झाल्यास नक्षलग्रस्त भागातील युवकाींना रोिगाराच्या सींंी
उपलब्ं होतील, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर माग्ीवर िासनाने को्ता निकन्ण य णेतला आहे ,याबाबत को्त्या
उपाययोिना केल्या आहे त,
(४) सदर निकन्ण य णेतला असल्यास केव्हा पयंत काम सुुन हो ल,
(५) नसल्यास, हो्ाऱया ववलींबाची कार्े काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१५) : (१) होय, नद.६/९/२०१२ रोिी झालेल्या जिल्हा निकनयोिन
सशमतीच्या सभेत शिरपूर बाींं/ंर् “क” वगण  पयण ्नस्थळ म्ह्ू मींिूर कर्यात आले आहे.

(२) पयण ्न व्यवसायाच्या ववकासामुहे प्रत्येक्ष तसेच अप्रत्यक्षररत्या रोिगाराची निकनशमण ती होते.

(३), (४) व (५) पयंतववकास कामाकरीता ुन.२८७.१० लक्ष ककमतीच्या कामाींचा समावेि जिल्हा
पयण ्न बह
ृ द आराखड्यामये कर्यात आला आहे. तसेच “क” वगण  पयण ्नस्थळासा ी जिल्हा
वावषण क

योिनेतन
ू

ववकास

योिना

राबववली

िाते.

पयण ्नस्थळाच्या

ववकासाच्याबाबतीत

निकनंीच्या उपलब्ंतेनुसार ववकास कामे कर्यात येतात.
___________
िलगाांव जिल्हा रुग्णालयात वॉडबॉयने बलात्िार िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत
(३९)

२४२७७ (१२-०८-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) िळगाींव जिल्हा ुनग््ालयातील वििण  क्र.१२ मये उपचार णे्ा-या ३० वषीय तुन्ीवर
नदनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोिी वििबियनेच बलात्कार कर्याचा प्रयत्न केल्याची ण्ना णिली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकर्ी पोशलस स्थानकाींत गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकर्ी को्ती कारवा

कर्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) कर्याण दी तुन्ीने नदलेलया कर्याण दीवुनन आरोपी वििण बिय याचे ववुनद जिल्हापे

पोलीस

स््े िन भाग-५ गु.र.नीं.३८/२०१५ भादीं वव कलम ३५४, ३५४ (अ) नस
ु ार गुन्हा दाखल कर्यात
आला आहे .

(३) सदर ग्
ु यातील आरोपीस अ्क कर्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५९ (29)
महाराष्ट्र अांधश्रध्दा बनमल
ूण न सशमती (जि.सातारा) िेलेल्या िरोडो रुपयाांया
आधथणि घोटालयाची सीआयडीिडून चौिशी िरण्याबाबत

(४०)

२४४०५ (१२-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरॉस अींंश्रदा निकनमल
ूण  न सशमती (जि.सातारा) ने केलेल्या करोिो ुनपयाींच्या आधथण क
णो्ाळयाची

सीआयिीकिून

चौकिी

कुनन

न्यासाची

नोंद्ी

ववश्वस्ताींवर र्ौिदारी गुन्हे दाखल कुनन दीं िात्मक कारवा

रद्द

कर्े,

न्यासाचे

सवण 

कर्यासींदभाण त मा.पयाण वर्मीं्ी

याींनी नदनाींक १२ र्ेरीजुवारी, २०१५ रोिीच्या प्ान्वये मा. मुख्यमीं्ी याना ववनींती केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाण त को्ता निकन्ण य णे्यात आला वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकर्ी निकनररक्षक चौकिी क्र.१४७/१५ व १४८/१५ अन्वये चौकिी सुुन असून
प्रकर् सहायक ंमाण दाय आयक्
ु त याींचे समोर न्यायप्रववष

आहे .

___________

शसांधद
ु ग
ु ण जिल््यातील पयणटन वविास आरा ड्याबाबत
(४१)

२४६५६ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाल) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) शसींंुदग
ु ण  जिल््यासा ी पयण ्न ववकास आराखड्यासा ी १५०० को्ी ुनपयाींचा निकनंी

िासनाने नक
ु ताच मींिूर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल््यातील ककती व को्त्या तालक्
ु यातील गावाींचा समावेि कर्यात आला
आहे ,

(३) असल्यास, पयण ्न ववकास आराखड्याचे थोिक्यात स्वुनप काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) नाही. तथावप जिल्हाधंका-याींमार्ण त शसींंुदग
ु ण 
जिल््याचा पयण ्न ववकासाचा बहृ द ववकास आराखिा तयार केला आहे . या आराखड्याचे
कआकारमान ुन.१५४१.०० को्ी आहे .

(२) व (३) उपरोक्त आराखिा अदयाप अींनिकतम झालेला नसल्याने प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
परली उमरी (जि. बीड) येथील रहहवाशाया नातेवाईिाांचे लग्न लावन
ू
िात असताांना भीषण अपघात लाल्याबाबत

(४२)

२५१७४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अ्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळी उमरी (जि. बीि) येथील रनहवािाच्या नातेवा काींचे लग्न लावन
ू गावाकिे परत
असताना कानगावकर कु्ूींबावर सन
ु ेगाव तलावानिीक झालेल्या भीष् अपणातात चल
ु ती-

वव.स. ५९ (30)
पुत्याचा िागीच मत्ृ यू झाला तर एकाच कु्ुींबातील चालकासह चौणे गींभीर िखमी झाल्याचे
माहे मे, २०१५ मये वा त्या दरम्यान निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ण्नेची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,
चौकिीच्या अनष
ु ींगाने को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-९-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नद. २४.५.२०१५ रोिी न्प्पर चालकाने हयगयीने व निकनषकाळिीप्रमा्े वाहन चालवन
ू
जस्वफ्् डिझायर गािीला ंिक नदल्याने अपणात णिल्याचे पोलीस तपासामये निकनषपन्न झाले

आहे . न्प्पर चालकास नद. २६.५.२०१५ रोिी अ्क केली असन
ू न्यायालयाने नद. २७.५.२०१५
रोिी िाशमन नदला आहे . ण्नेचा अधंक तपास सुुन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

श्रीसाई सांस्थान शशडी (जि.अहमदनगर) येथील १५००
िामगाराांना िायमस्वरुपी िरणेबाबत
(४३)

२५६५५ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्रीसा

सींस्थान

शििी

श्री.अबनल बाबर ( ानापूर) :

(जि.अहमदनगर)

येथील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

सींस्थानमंील

१५००

कामगाराींना

कायमस्वुनपी कर्ेबाबत माग्ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने को्ती कायण वाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, याबाबत हो्ा-या ववलींबाची कार्े काय आहे त व याबाबतची सदयःजस्थती
काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०९-२०१५) : (१) होय.
(२) श्री सा बाबा सींस्थान ववश्वस्तव्यवस्था, शििी येथे कीं्ा्दारामार्ण त कायण रत असलेल्या ९१६
कीं्ा्ी कमण चा-याना सींस्थानच्या सेवेत निकनयशमत कर्याबाबतचा प्रस्ताव यापूवी िासनाने
अमान्य केला आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तनपरु े वाडी (ता. आटपाडी जि.साांगली) येथील श्री.बबन पांड
ु शलि तनपरु े
याांना ग्रामस्थाांनी समाि व गावातन
ू बहहष्ट्िृत िेल्याबाबत

(४४)

२५६८५ (१२-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.अबनल बाबर ( ानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

तनपुरेवािी (ता. आ्पािी, जि.साींगली) येथील श्री.बबन पुींिशलक तनपुरे याींना ग्रामस्थाींनी

लेखी आदे ि काढून गेली तीन वषे समाि व गावातून बनहषकृत केले असल्याचे माहे मे, २०१५

वव.स. ५९ (31)
च्या निकतस-या आ वड्यात वा त्या सुमारास निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने सींबींधंताींवर िासनाने को्ती कारवा

केली वा कर्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) श्री.बबन पींि
ु शलक तनपरु े व त्याींच्या चल
ु तभावामये णर िमीनीवुनन न्यायालयात
प्रकर् सुुन आहे . त्यावुनन गावक-याींच्या मदतीने त्याींचे चल
ु त भा

्ास दे त असल्याबाबत

तसेच त्याींना बनहषकृत केल्याची त्यानी तक्रार केली होती. यासींबं
ीं ात तक्रार प्राप्त झाल्यावर
पोलीस निकनररक्षक, आ्पािी पोलीस

ा्े याींनी गावपातळीवर बै क णेतली, सदर बै क मये

आपापसात समझोता हो न को्ाववुनदही तक्रार नसल्याचा लेखी िबाब नदल्याने सदर
प्रकर् निकनकाली काढ्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर येथील िॅप नां-३ पररसरात सायबर
िॅफेमध्ये सेास रॅिेट सुरु असल्याबाबत

(४५)

२५९१७ (१२-०८-२०१५).

श्री.अशमत लनि (ररसोड), श्री.नसीम

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अ्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शे
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमेश िदम (मोहोल) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ान (चाांहदवली),
(मालाड पजश्चम),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) उल्हासनगर येथील क्म्प नीं-३ पररसरात रे ल्वे स्थानकाबाहे र चाींदीबा

महाववदयालयाच्या

िवळच दोन सायबर क्र्ेमये मोठ्या प्रमा्ात महाववदयालयीन तुन्-तरू्ीचे सेक्स र्के्
सुुन असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या दरम्यान निकनदिण नास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाण त िासनाने चौकिी कुनन को्ती कारवा

केली

वा कर्यात येत

आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) उल्हासनगर मंील मयवती पोलीस

ा्चे हद्दीत

रामदे व अपा्ण  में्, ििप नीं.ए/१४ व ििपनीं. ३ एल,एमिी या सायबर सें्रमये अजश्लल चाळे
चालू असल्याचे आढळून आले आहे .
(२) मयवती पोलीस

ा्यात गुन्हा रजि.नीं.१७/१५ भा.दीं .वव, कलम २९४, ३४ प्रमा्े गुन्हा

दाखल कर्यात आला आहे. गुन््यात एकु् २४ आरोपीींना अ्क कर्यात आली व सदरचे
दोन्ही सायबर क्र्े बींद कर्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ५९ (32)
रािापूर (जि.रत्नाधगरी) येथील िातल शशल्पाांची उधचत द ल घेण्याबाबत
(४६)

२६३५६

(१२-०८-२०१५).

श्री.बालासाहे ब

(धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

(सांगमनेर),

प्रा.ववरें द्र

िगताप

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

थोरात

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) पासून १० कक.मी. अींतरावर कातळावर कोर्यात आलेल्या

ऐनिकतहाशसक कातळ शिल्पाींची महाराषरॉस पयण ्न ववकास महामींिळाने अदयापपयंत दखल णेतलेली
नाही, त्यामळ
ु े ऐनिकतहाशसक महत्वाच्या पयण ्न स्थळाला पयण ्काींना मुकावे लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कातळ शिल्पाींची उधचत दखल णे न त्याींची प्रशसदी कर्यासा ी पयण ्न
महामींिळाने को्ती कायण वाही केली आहे , वा कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) व (२) नाही. रत्नाधगरी पयण ्न महोत्सवामये
जिल््यातील काही प्काराींनी या कातळ शिल्पाींववषयीची मानहती महाराषरॉस पयण ्न ववकास
महामींिळाच्या रत्नाधगरीच्या प्रादे शिक कायाण लयाच्या निकनदिण नास आ्न
नदली आहे. त्या
ू
सींदभाण त एक बै क प्रादे शिक कायाण लय, रत्नाधगरी याींचे स्तरावर णे्यात आली त्यामये
सदरची शिल्पे खािगी मालक च्या िागी आहे त, असे निकनदिण नास आले असल्याने सदर
िागेबाबतची मानहती तहसील कायाण लयातून णे्यात येत आहे. या कातळ शिल्पासींबींंी

सववस्तर प्रस्ताव बनवव्याबाबतचे काम प्रादे शिक कायाण लय, रत्नाधगरी याींचे स्तरवर सुुन आहे.
सदर कातळ शिल्पे मोकळ्या िागत असल्याने पयण ्काींना ती पाहता येतात.

महाराषरॉस पयण ्न ववकास महामींिळामार्ण त प्रकाशित कर्यात ये्ा-या महाराषरॉस अनिकनशलशम्े ि
या अींकात या कातळाबत प्रशसदी कर्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे पोशलसाांनी वेगवेगळ्या ववयायापीठाांची बनावट शैक्षणणि प्रमाणपत्रे व गुणपलत्रिाांची
ववक्री िेल्याप्रिरणी एिा व्यातीला अटि िेल्याबाबत

(४७)

२६५८७ (१०-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुण

ोतिर (िालना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पु्े पोशलसाींनी वेगवेगळ्या ववदयापी ाींची बनाव् िैक्षण्क प्रमा्प्े व गु्पब्काींची
ववक्र केल्याप्रकर्ी नदनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास एका व्यक्तीला अ्क
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकर्ी पुढे को्ती कारवा
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

केली वा कर्यात येत आहे ,

वव.स. ५९ (33)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) नदनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी पोलीसाींना शमळालेल्या बातमीवुनन पोशलसाींनी शस्ी
ॲक्िमी ऑर् प्रोर्ेिनल स््िीि याींच्या कायाण लयात छापा ्ाकला असता निकनरनिकनराळ्या

ववदयापी ाींची ग्
ु प्के, मायग्रेिन सन्ण  कर्केयास प्रोव्हीिनल सन्ण  कर्केयास, डिग्री सन्ण  कर्केयास
व पैसे भरल्याबाबतची पावती पुस्तके आढळून आली.

या कायाण लयास कायदे िीर मान्यता नसल्याचे आढळून आल्यामुळे कोंढवा पोलीस स््े िन

येथे गु.र.क्र.१९/२०१५ भा.दीं .वव. कलम ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ नुसार नदनाींक १४ िानेवारी,
२०१५ रोिी गन्
ु हा दाखल कर्यात आला आहे.

सदर प्रकर्ी दोन आरोपी असल्याचे आढळून आले आहे . त्यामंील एका आरोपीस

नदनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिी अ्क कर्यात आली असून दस
ु -या आरोपीचा िों चालू
आहे . या ववदयापी ाींची कागदप्े आढळून आली आहे त त्या ववदयापी ाींिी सत्यत्या
पिताळ्यासा ी प्व्यवहार कर्यात आला आहे .

सदर गन्
ु हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अिोला शहरात नेहरुपािण चौिात वाहति
ु बनयांत्रण शा ेचे
टोईंग पथिाने अपघातग्रस्तास मदत न िेल्याबाबत

(४८)

२७१२६ (१२-०८-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ण :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अकोला िहरात नो एन्रॉसी कालावंीत नेहुनपाकण  चौकात रे ती वाहतुक कर्ा-या एमन्व्ही
२२५० क्रमाींकाच्या रॉसकने नदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी एका दच
ु ाक स्वारास ंिक
िागीच

नदल्याने

ार झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस वाहतक
निकनयीं्् िाखेचे ्ोईंग पथकाने अपणातग्रस्त न का्ी
ु

अपणातग्रस्त व्यक्तीस आवश्यक सेवा दे ्याऐविी मदतीसा ी ंावून गेलेल्या लोकाींची वाहने
उचलून रॉसक मये ्ाक्यास सुुनवात केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अिा बेिबाबदार अधंका-याींवर को्ती कारवा

केली वा कर्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०९-२०१५) : (१) नद. २५.८.२०१५ रोिी नेहरू पाकण  चौकािवळील
अकोला महानगरपाशलकेच्या नाक्यािवळ अिोका वा्ीका चौक ते नेहुन पाकण  या मागाण वर
िहरामये प्रवेि न करता मुनिकति
ण  ापूरकिे िा्ाऱया रॉसकने दच
ु ाक

स्वारास ंिक नदल्याने

अपणात झाले आहे . दच
ु ाक स्वारास ुनग््ालयामये णे न गेले असता ििक््राींनी त्याला मत
ृ
णोषीत केले आहे .

वव.स. ५९ (34)
(२) हे खरे नाही.
अपणात झाल्यानींतर अपणात पाह्यासा ी ण्नास्थळी मोठ्याप्रमा्ात वाहनाींची गदी
झाली होती. त्यामुळे या न का्ी आ्खी अपणात हो

नये याकररता

प्रथम वाहन चालकाींना

त्याींची वाहने तेथन
ू काढ्यास साींधगतली. तदनींतर आदे ि न मान्ाऱया वाहन चालकाींवर
वाहतूक पोलीसाींनी आ्खी अपणात हो

नये या उद्देिाने मो्ार वाहन कायदयाप्रमा्े कारवा

कर्यात आली.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

धच ली (जि. बुलडाणा) येथे एम.आय.डी.सी व ग्रामीण भागासाठश
स्वतांत्र पोलीस स्टे शनला मांिूरी शमलाण्याबाबत

(४९)

२७३१५ (१२-०८-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धच ली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

अॅड.यशोमती ठािूर (बतवसा) :
काय :-

(१) धचखली (जि. बल
ु िा्ा) तालक्
ु याच्या न का्ी एकाच पोलीस स््े िन अींतगण त ३९
खेिे िहरासह एम.आय.िी.सी. चा

समावेि असन
ू

वाढता

व्याप लक्षात

णेता

पोलीस

प्रिासनाने एम.आय.िी.सी व ग्रामी् भागासा ी स्वतीं् पोलीस स््े िनला मींिूरी शमळावी
यासा ीचा

प्रस्ताव िासनाकिे सादर केला असल्याचे माहे मे, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान

निकनदिण नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने को्ती कायण वाही केली वा कर्यात येत आहे,
ु ग
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
नवीमुांबई
(५०)

ाांदेश्वर वसाहती मध्ये ववयायाथीनीवर शशक्षिाने शारीरीि अत्याचार िेल्याबाबत

२७७२१ (१२-०८-२०१५).

अॅड.वारीस पठाण (भाय ला) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नवीमुींब

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

खाींदेश्वर वसाहती मंील सेक््र १३ मंील दत्तकृपा िासक य कमण चारी

सहकारी गह
ृ ाींवन खािगी शिकव्ी वगाण त ये्ाऱया न्यू होरायझन
ृ निकनमाण ् सोसाय्ीतील वद

िाळे च्या दहावीच्या ववदयाथीनीवर शिक्षक अक्षय पा्ील याने माहे िून, २०१५ मये वा त्या
सुमारास िारररीक अत्याचार केल्याची ण्ना णिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बलात्कार प्रकर्ाची दखल णे न सींबधंत पोलीस
आरोपीच्या ववरोंात को्ती कारवा

कर्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आहे त ?

ा्यामार्ण त

वव.स. ५९ (35)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) आरोपी ववुनद खाींदेश्वर पोलीस

ा्े, नवी मुींबई येथे गुन्हा रजि.नीं.८४/२०१५ भादवव

कलम ३७६(२), सह लैंगीक अत्याचार बाल सींरक्ष् अधंनिकनयम, २०१२ चे कलम ५/६ अन्वये
नदनाींक १७.६/२०१५ रोिी गुन्हा नोंद कर्यात अला आहे. आरोपीस अ्क कर्यात आली
असून आरोपी न्यायालयीन को िीत आहे . सदर गुन््याचा तपास सुन
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िलसे

मुंबई

प्रधान सधचव
_________________________
िासक य मयवती मद्र
ु ्ालय, मुंबई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

