अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई उपनगरातील बोरीवली-पव
ू व येथील गणेशनगर हायवेच्या बाजला टाटा पॉवर
हाऊस येथील झोपडपट्टीतील अल्पवयीन मलीवर बलात्िार िेल्याबाबत

(१)

२४४७ (२२-१२-१०१४).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई उपनगरातील बोरीवली-पव
ू व येथील गणेशनगर हायवेच्या बाजल
ु ा ्ा्ा पॉवर हाऊस

येथील झोपडपट्टीतील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची घ्ना माहे सप््ें बर, २०१४ च्या
सुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदर्ावत स्थाननक पोललस स्थानकाींत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
काय, त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) : (१) व (२) होय. या प्रकरणी फियावदीवरुन कास्तुरबा मागव
पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजजस््र क्रमाींक २६१/२०१४ र्ारतीय दीं ड ववधान कलम ३७६(१),
बालकाींचे लैंगगक अत्याचारापासन
सींरक्षण कायदा २०१२, कलम ५, ६ अन्वये ददनाींक
ू

१६.०८.२०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क

करण्यात आली सत्र न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करण्यात आले असून गुन्हा न्यायप्रववषठ
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७६ (2)
ठाण्यात तीनहात नािा येथील बेट बसटॅ ण्ड पिरसरात पेट्टेरी वाााची
िातडीची होत असलेली बेिायदा ववक्री
(२)

२६५६ (१५-०१-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाण्यात

तीनहात

नाका

येथील

बेस््

बसस््ॅ ण्ड

पिरसरात

पट्टे री

सन्माननीय
वाघाची

कातडी

ववकण्यासाठआ आलेल्या दक
ु लीला ठाणे क्राईम रँचचचच्या पोलीसाींनी माहे नोहें बर, २०१४ मध्ये वा
त्यादरयान अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत काय आढळून
आले व तद नस
ु ार दोषीववरुध्द कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रकरणी दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असन
ू त्याींचेववरुध्द वागळे इस््े ् पोलीस
स््े शन येथे गुरक्र.५८/१४ वन्य प्राणी सींरक्षण कायदा, १९७२ कलम ९, ४४, ४९ (ब), ५२
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदर आरोपीताींकडून हस्तगत करण्यात आलेले वाघ या सींरक्षक्षत वन्य प्राण्याचे कातडे

तपासणी करीता र्ारतीय प्राणी सवेक्षण प्रादे लशक केंद्र, ववदयानगर, आकुडी, पण
ु े तसेच नखे व
दात असा मुद्देमाल वाईल्ड लाईि क्राईम कींट्रोल ब्युरो इींडडया, नवी मुींबई येथे पाठववण्यात
आले

असून

सदर

तपासणीचे

अलर्प्राय

प्राप्त

होताच

अ्क

केलेल्या

आरोपीववरुध्द

मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्याची तजवीज ठे वण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांबईतील िरार पोशलस ठाणेअांतगवत वाढत असलेली गन्हे गारी
(३)

२८८० (१५-०१-२०१५).

श्री.सननल प्रभू (हदांडोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु ई उपनगरातील कुरार पोललस ठाणेअींतगवत इींददरा नगर नाका, प्े ल नगर व वपपरीपाडा
या

पिरसरात

ददवसेंददवस

गुन्हे गारी

वाढत

असून

स्थाननक

गुींडाची

दहशत

वाढत

असल्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ नोहें बर, २०१४ रोजीच्या
सुमारास विरषठ पोलीस ननिरक्षक, कुरार पोलीस ठाणे, मालाड, मुींबई याींना ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार उपरोक्त दठकाणी सदरचे गुन्हे रोखण्याकिरता शासनाने
कोणती उपाययोजना केली आहे त्याचे स्वरुप काय आहे ,

(३) अदयाप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७६ (3)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) होय.
(२)

सदर

तक्रार

अजावच्या

अनुषींगाने

विरषठ

पोलीस

ननिरक्षक,

पोलीस

ननिरक्षक

व

ददवसपाळी/रात्रीपाळी पोलीस ननिरक्षक सदर पिरसरात ननयलमतपणे र्े्ी दे त असन
ू सदर
पिरसर कोणताही अनुगचत प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे . तसेच मोहल्ला

कमे्ी लम्ीींग व बातमीींदाराकडून मादहती गोळा करुन असा कोणताही अनुगचत प्रकार
घडल्यास योग्यती कायववाही करीत आहे त. तसेच ववषेष पथकाच्या मदतीने सदर पिरसरात
कोबीींग ऑपरे शनचे आयोजन करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील पोलीस िमवचारी व ननवत्ृ त पोलीस िमवचा-याांििरता ववशेष गह
ृ योजना
(४)

३८२८ (१५-०१-२०१५).

श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१)राज्यातील सवव जजल््याींच्या दठकाणी व मुींबई, पुणे, नागपूर, औरीं गाबाद ्या मोठ्या शहरात

कायवरत पोलीस कमवचारी व ननवत्ृ त पोलीस कमवचा-याींकिरता शासनाने ववशेष गह
ृ योजना हाती
घेतली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर योजनेकिरता

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) व (२) पोलीस ववर्ागातील कमवचा-याींना स्वमालकीची
घरे बाींधण्यासाठआ योजना राबववण्याबाबत पोलस महासींचालकाकडून सवव घ्क प्रमुखाींना
कळववण्यात आले आहे . या योजनेतींगत
व अल्प दरात उपलब्ध असलेल्या र्ख
ू ींडावर लघु सरकारी

गह
ृ ननमावण सींस्थाींच स्थापना करणे, शासकीय अथवा खाजगी मालकाींकडून योग्य दरात र्ूखींड

उपलब्ध करुन दे णे आणण सदर र्ूखींड लहान प्लॉ्मध्ये ववर्ागून ननवासी इमारतीकिरता
ववकलसत करणे. पोलीस गह
ृ ननमावण महामींडळाने सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्थाींना र्ूखींड उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत ववनींती करावी अश्या सच
ू ना सवव घ्क प्रमख
ु ाींना करण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अहमदपरू (जज. लातरू ) येथे सातत्याने चोऱ्या व दरोडे पडत असल्याबाबत
(५)

४१६९ (१५-०१-२०१५).

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) अहमदपूर (जज. लातूर) येथे सातत्याने रोजरोसपणे चोऱ्या व दरोडे पडत असून श्री.दयानींद
मारोती मददे वार रा.र्ोई गल्ली याींच्या घरामध्ये चोरी होऊन ६ ते ७ तोळ्याच्या दागगन्यासह
रोकड लु्ून नेल्याचे ददनाींक २९ जुल,ै २०१२ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. ७६ (4)

(२) असल्यास, त्याचददवशी पोलीस स््े शन अहमदपूर येथे तक्रार दाखल करुनही अदयाप
कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले
व त्या अनुषींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप शासनाने चककशी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त व फकती
कालावधीत सदर चककशी पूणव करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१५) : (१) प्रश्नात नमूद चोरीच्या गुन््यात रु.१८,०००/फकीं मतीचे दागगने चोरुन नेले हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) प्राप्त फियावदीवरुन पोलीस स््े शन अहमदपूर येथे गु.र.नीं. १२७/१२ र्ा.द.वव.

कलम ३८० प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात येवन
ू कसोशीने तपास करुनही गन्
ु हा उघडकीस न
आल्याने ‘अ’ वगावत अखेर अहवाल पाठववण्यात आला आहे .
___________
राजयातील समारे ४२६ धमावदाय हॉजपटलमधून आधथविदृष्ट््या िमी उत्पन्न्ा
(६)

असलेल्या तसेच गिरबाांवर मोफत व सवलती दरात उपचार दे ण्याबाबत

४४५६ (१५-०१-२०१५).

श्री.धनजांय (सधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सुमारे ४२६ धमावदाय हॉजस्प्लमधून आगथवकदृष्या कमी उत्पन्न्ा असलेल्या
तसेच गिरबाींवर मोित व सवलती दरात उपचार दे ण्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाला ददले गेलेले उपचार, केल्या जाणाऱ्या ववववध प्रकारच्या चाचण्या आणण
त्याचा खचव हा खाजगी हॉजस्प्लकडून योग्य प्रकारे होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी रुग्णाींकडून
वारीं वार येत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ावतील सलमतीने तीन मदहन्याींच्या हॉजस्प्लच्या केसपेपरचे ऑडड् करून
त्याचा अहवाल राज्याच्या आरोग्य ववर्ागाला सादर केला आहे काय,
(४) असल्यास, सदर अहवालातील दोषी धमावदाय हॉजस्प्लच्या यवस्थापन व ववश्वस्ताींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे , राज्यातील ूकूण ४०८ धमावदाय

रुग्णालय व धमावदाय वैदयकीय केंद्रे हे सववसाधारणपणे ननधवन व दब
व घ्कातील रुग्णाींना
ु ल
अनुक्रमे मोित व सवलतीच्या दराने उपचार दे तात.

(२) व (३) खाजगी रुग्णालये या ववर्ागाच्या कायवकक्षेत येत नाहीत. तथावप साववजननक
आरोग्य ववर्ागाच्या दद. १९.११.२०१२ च्या शासन ननणवयान्वये मब
ुीं ई ववश्वस्त कायदयाींतगवत

नोंदणीकृत धमावदाय रुग्णालयाची तपासणी करण्यासाठआ सलमती गठआत करण्यात आल्यानस
ु ार
राज्यातील मुींबई, ठाणे, पुणे, औरीं गाबाद, कोल्हापूर, नागपूर येथे तपासणी पथकादवारे काही

वव.स. ७६ (5)
धमावदाय रुग्णालयाची तपासणी करण्यात आली. सदर तपासणीचे अहवाल उच्चस्तरीय
सलमतीस सादर केले.
(४) सदर अहवालातील दोषी मींब
ु ईतील ९ व पण
ु े येथील ३ धमावदाय रुग्णालयाींना शासनाच्या

ववववध ववर्ागानी /कायावलयीन व केंद्र शासनाने ददलेल्या ववववध सोयी/सवलती काढून
घेणेबाबत शासनाच्या ववववध ववर्ागाींना/ कायावलयाींना व केंद्र शासनास कळववण्यात आले आहे
तसेच मुींबईतील ५ धमावदाय रुग्णालयाींना ताकीद दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य सरिारने “महा ई लॉिर” ही नवी योजना सरु िेली असल्याबाबत
(७)

४६१६ (१५-०१-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सरकारने “महा ई लॉकर” ही नवी योजना सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योजनेचे स्वरुप काय आहे ,

(३) सदर योजनेचा लार् घेण्यासाठआ कोणते ननकष अ्ी ठरववण्यात आल्या आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१५) : (१) प्रायोगगक तत्वावर सरु
ु केली आहे.

(२) शासनाच्याववववध ववर्ागाकडून नागिरकाला ववतिरत करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे व दाखले,
ई- लॉकर मध्ये साठवली जातील. तसेच सेवा पुरववणा-या ववर्ागाला नागिरकाींच्या परवानगीने

ववर्ागाला आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र / दाखले थे् नागिरकाच्या ई-लॉकर मधून प्राप्त करुन
घेणे शक्य होते.

(३) ज्या नागिरकाींकडे आधार क्रमाींक आहे असे नागिरक ई-लॉकर सेवेचा लार् घेऊ शकतात.
___________
राज्यातील पत्रिाराांचे प्रलांबबत प्रश्न
(८)

४६३१ (१५-०१-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), डॉ.सजजत शमणचेिर (हातिणांगले),

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्यातील पत्रकाराींना सींरक्षण कायदा होणेबाबत तसेच “क” वगव दै ननकाींना “ब”
वगव प्रमाणे जादहराती लमळावी असे प्रश्न गेली २० वषे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७६ (6)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) पत्रकाराींवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन, पत्रकार सींरक्षण कायदयाच्या मसुदयावर ववचार
करुन शासनाला लशिारस करण्याकिरता दद. ०४.०७.२०११ रोजी मींबत्रमींडळ सलमती गठआत
करण्यात आली. या सलमतीचा अहवाल मींबत्रमींडळापुढे सादर करण्याची कायववाही चालू आहे .

शासनमान्य यादीवर १७६६ वत्ृ तपत्रे असून ‘’अ’’ वगावची ७८ दै ननके, ५ साप्तादहके, ‘’ब’’

वगावची १४८ दै ननके व २५ साप्तादहके आणण ‘’क’’ वगावची ५१७ दै ननके व ९९३ साप्तादहके
आहे त. यापैकी ‘’अ’’ व ‘’ब’’ वगावच्या वत्ृ तपत्राींना शासनाची रीं गीत दशवनी जादहरात ददली जाते.

तर ‘’क’’ वगावच्या वत्ृ तपत्राला कृषणधवल जादहरात ददली जाते. ‘’क’’ वगावतील जी वत्ृ तपत्रे
रीं गीत

स्वरुपात

ननघतात,

त्याींना

फकमान

‘’ब’’

वगावूवढ्या

जादहराती

रीं गीत

स्वरुपात

दे ण्याबाबतची पडताळणी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
यवतमाळ जजल्हापिरषद अांतगवत िृवषववतार अधधिारी पदाच्या लेखी
पिरक्षेच्या उत्तरपबत्रिा वविणा-याला अटि िेल्याबाबत

(९)

४६७० (१५-०१-२०१५).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जजल्हापिरषद

अींतगवत

कृवषववस्तार

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

अगधकारी

पदाच्या

लेखी

पिरक्षेच्या

उत्तरपबत्रका ववकणा-या ११ जणाींना औरीं गाबाद येथे गुन्हे अन्वेषण ववर्ागाने ददनाींक २
नोहें बर, २०१४ रोअी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) अयल्यास, या प्रकरणी अ्क झालेल्याीं मध्ये वरीषठ शासकीय अगधका-याींचा समावेश
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चककशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चककशीनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) ववक्रीकर ननरीक्षक दजावच्या अगधका-यास अ्क करण्यात आली आहे .
(३) सदर प्रकरणी पो.स््े .सातारा, औरीं गाबाद शहर येथे गु.र.नीं. १८७ /२०१४ र्ा.दीं .वव.कलम
४२०, १०७, १०९, ११४, १२०

(ब), ३४ सहकलम ३(२), ४(२), ५(२), ६ आणण ८ महाराषट्र

ववदयापीठ लशक्षण मींडळ आणण इतर ववलशष् पिरक्षाींमधील गैरयवहार प्रनतबींध कायदा १९८२
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
(४) सदर प्रकरणाचा तपास चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (7)
नागपूर शहरामध्ये गसगटर, हत्या बलात्िार या सारख्या ाटना ाडत असल्याबाबत
(१०)

५४३८ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती
ननमवला गाववत (इगतपरू ी), श्री.सधािर दे शमख (नागपरू पजश्चम), श्री.वविास िां भारे (नागपरू
मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)व , श्री.सधािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरामध्ये कायदा आणण सुयवस्था अत्यींत धोक्यात आली असून नोहें बर २०१४
ते जानेवारी २०१५ च्या दरयान जवळपास १५ हत्या,तसेच
ववनयर्ींग, हप्ता वसुली, या

घरिोडी, अपहरण, बलात्कार,

सारख्या घ्ना घडत असन
ू पोलीस ववर्ागाचे ननयींत्रण नसल्याने

शहरात तीव्र असींतोषाचे वातावरण ननमावण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त घ्नावर आळा घालण्यासाठआ शासनाने कोणती उपाययोजना केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय अींतगवत घडणाऱ्या हत्या, तसेच घरिोडी, अपहरण,
बलात्कार, ववनयर्ींग, हप्ता वसल
ु ी या सवव गन्
ु ्याींना आळा व पायबींद घालण्यासाठआ तसेच

कायदा व सुयवस्था अबागधत राखण्यासाठआ नागपूर शहर पोलीस आयक्
ु तालयातिे सशस्त्र
फिरत्या कमाींडो पथकाची स्थापन करण्यात आली आहे . मो्र सायकल वरुन तसेच

वाहनाींवरून पेट्रोलीींग सुरु आहे . मदहला पोलीसाींची गस्त कायावजन्वत करण्यात आली आहे .

याबाबत विरषठ पातळीवरुन लक्ष ठे वण्यात येत आहे . याबाबत विरषठ पातळीवरुन लक्ष
ठे वण्यात येत आहे. त्यामुळे जनमानसात असरु क्षक्षततचे व लर्तीचे वातावरण पसरलेले नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हहांगोली जजल्हयात ववववध ववभागाच्या बैठिीला पोलीस अधधक्षि गैरहजर राहत असल्याबाबत
(११)

५६११

(०६-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरी),

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(इगतपूरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल
(मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल्हयातील जजल्हा अगधकारी कायावलयात जजल्हा दक्षता व ननयींत्रण सलमती
यासह ववववध ववर्ागाच्या बैठकीला पोलीस अगधक्षक उपजस्थत रहाणे बींधनकारक असताींना
पोलीस अगधक्षक बैठकीला सातत्याने गैरहजर राहील्यामुळे काही बैठका तहकूब करुन पुन्हा
घ्यावा लागण्याचा प्रकार माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननदव शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक १४ डडसेंबर रोजीची दक्षता कलम्ीची बैठक पोलीस अगधक्षकाींच्या
गैरहजेरीमुळे तहकूब करण्यात आली

ती बैठक १५ जानेवारी रोजी पोलीस अगधक्षकाींच्या

वव.स. ७६ (8)
गैरहजेरीत झाली आहे सदरहू बैठकीस अनस
ु ूगचत जाती जमाती (अन्याय व अत्याचार)
प्रनतबींधात्मक अगधननयम १९८९ सध
ु ारीत १९९५ अन्वये माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर पयवतच्या १४
प्रकरणातील अत्याचार वपडीताबाबत चचाव असताींना त्यावेळी पोलीस अगधक्षकाींची उपजस्थती
बींधनकारक असन
ू ही ते या बैठकीला उपजस्थत न राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू बैठकीस अनुसूगचत जाती जमाती (अन्याय व अत्याचार) प्रनतबींधात्मक
अगधननयम १९८९ सध
ु ारीत १९९५ अन्वये माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर पयवतच्या १४ प्रकरणातील
अत्याचार वपडीताबाबत चचाव झालेली असताींना त्यावेळी पोलीस अगधक्षकाींची उपजस्थती
बींधनकारक असन
ू ही ते या बैठकीला उपजस्थत न राहण्याची सववसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस अगधक्षकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोजी रवववार साववजननक सट्ट
ु ी होती. या ददवशी दक्षता
कलम्ीची बैठक आयोजजत करण्यात आलेली नाही.

ददनाींक १२.०१.२०१५ व १३.०१.२०१५ रोजी दहींगोली शहरात दोन ग्ात धालमवक तेढ
ननमावण होऊन जातीय तणाव ननमावण होऊन कायदा व सु यवस्थेचा प्रश्न ननमावण झाला होता.

शहरात कायदा व सुयवस्था प्रस्थावपत होण्याच्या दृष्ीने ववववध सामाजजक ग्ातील

पदागधकाऱ्याींशी सस
ु ींवाद साधून शहरात शाींतता ननमावण करण्याच्या कामात ददनाींक १४.०१.२०१५
व १५.०१.२०१५ रोजी पोलीस अगधक्षक यस्त असल्याने बैठकीत उपजस्थती राहू शकले नाहीत.
तथावप, पोलीस अगधक्षकाींच्या वतीने पोलीस उप अगधक्षक (गह
ृ ) हे या बैठकीस उपजस्थत
रादहले व त्याींनी बैठकीत पिरपुणव १४ प्रकरणे सादर केली.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मानखदव च्या (मांबई) येथील महाराष्ट्र नगर पिरसरातील इमारतीच्या िरिाम्या ाराांचे िलूप
तोडून गांड-दलाल वीज, पाणी, फिटात वापरत असल्याबाबत

(१२)

५७०८ (०९-०४-२०१५).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अजजत पवार (बारामती),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.राहल मोटे (पराांडा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भािर
जाधव (गहागर), श्री.सरे श लाड (िजवत), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.हदलीप वळसे-पाटील
(आांबेगाव),

श्री.राहल

जगताप

(श्रीगोंदा),

(माळशशरस), श्री.हदलीप सोपल (बाशी) :
करतील काय :-

श्री.हसन

मश्रीफ

(िागल),

श्री.हनमांत

डोळस

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मानखुदवच्या (मुींबई) येथील महाराषट्र नगरात मालाडच्या लालजीपाडा प्रकल्पग्रसस्ताींचे
पुनववसन केले असून गुींड-दलालाकडून या पिरसरातील सात मजली इमारतीच्या िरकाया घराींचे
कुलूप तोडून घुसखोरी करुन

वीज व पाणी याींचा वापर िुक् करीत असल्याचे ददनाींक ५

जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७६ (9)
(२) असल्यास, यासींदर्ावत शासनाने चककशी करून तेथील गुींड, दलाल याींच्यावर काय कारवाई
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०८-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी ट्रॉबे पोलीस ठाणे येथे गुरक्र. ३२/१५ कलम ४४८, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८,
४७१, ४२०, ३४ र्ादीं ववसीं अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे .

सदर गन्
ु ्यातील १९ आरोपी व इतर दलाल याींचेपैकी ८ आरोपीींना अ्क करण्यात

आलेली असून त्याींचेकडून रुपये ६,२०,०००/- ची मालमत्ता हस्तगत करण्यात आलेली आहे .
सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात जबरी चोरीचे प्रमाण प्रचांड प्रमाणात वाढल्याबाबत
(१३)

५८१० (०६-०४-२०१५).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

श्री.सरे श गोरे (खेड आळां दी), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर),
श्री.जगदीश मळीि (वडगाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात जबरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून दे शात महाराषट्रात सवावगधक
जबरी चोरीचे प्रमाण आढळून आले असून राज्यात मुींबईचा जबरी चो-याींमध्ये पदहला क्रमाींक
तर पुण्याचा नतसरा क्रमाींक लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहे जानेवारी २०१५ मध्ये
वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जबरी चोरीचे वाढत असलेले प्रमाण त्विरत थाींबववण्याबाबत तसेच गुन्हे गाराींवर
कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायववाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) होय.

(२) पोलीस महासींचालकाींनी राज्यातील सवव पोलीस घ्काींना गुन्हे गारीवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठआ
करावयाच्या उपाययोजनाींबाबत सववस्तर मागवदशवक सुचना पाठववल्या आहे त.

गुन्हे गारीला आळा बसावा यादृष्ीने पोलीस स््े शन हद्दीत बब्माशवल, मोबाईल पायी

गस्त, साध्या वेषातील गस्त, कोंबबींग ऑपरे शन, वप्र मोबाईल गस्त रात्रददींवस ठे वण्यात
आली आहे. मदहलाींची छे डछाड होण्यापासन
ू प्रनतबींध करण्यासाठआ प्रनतबींधक पथके स्थापन

करण्यात आली आहे त. शाळा, कॉलेज, गदीची दठकाणी, माके्, रे ल्वे स््े शन इत्यादी दठकाणी
वाढववण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७६ (10)
मांबईतील भाांडप येथील माऊांट मेरी इांग्रजी शाळे तील चार वषावच्या
मलीांवर शाळे तील पयववेक्षिाने बलात्िार िेल्याबाबत
(१४)

६५२१

(०६-०४-२०१५).

(अणशक्ती नगर) :

श्री.अशोि

पाटील

(भाांडूप

पजश्चम),

श्री.तिाराम

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील र्ाींडुप (पजश्चम)

िाते

तळ
ु शेत पाडा येथील माऊीं् मेरी इींग्रसजी शाळे तील चार वषावच्या

मुलीवर मधल्या सुट्टी शाळे तील पयववेक्षक केसरीनींदन उपाध्याय याींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४
रोजीच्या सुमारास शकचालयात बलात्कार केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) फियावदीवरुन र्ाींडून पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र. ४५४/२०१४ र्ारतीय दीं ड ववधान

कलम ३७६ (आय), ३५४(अ) तसेच बालकाींचे लैंगगक अत्याचारापासन
ू सींरक्षण कायदा २०१२
कलम ४, ८, १२ अन्वये ददनाींक १६.१२.२०१४ रोजी गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे
आरोपीस अ्क करण्यात आली असून

त्याींचे ववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल

करण्यात आले आहे .

___________
नाळवांडी (ता.पाटोदा, जज.बीड) गावात महहला सरपांचाच्या हत्येबाबत
(१५)

८७४५ (०६-०४-२०१५).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गावात मदहला सरपींच कववता डोके याींचा मत
ृ दे ह आढळला असल्याचे ननदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कववता डोके याींची हत्या झाली असून या प्रकरणी चककशीची मागणी करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चककशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०६-२०१५) : (१) होय.

(२) व (३) सदर प्रकरणी मयताचे र्ावाच्या फियावदीवरुन अींमळनेर पोलीस ठाणे येथे
दद.२९.१.२०१५ रोजी गु.र.नीं. ६/२०१५ कलम ३०२, ३४ र्ादवव प्रमाणे गुन्हा नोंदववण्यात आला.
तथावप,

गुन््याींच्या

तपासाअींती

आत्महत्याच करण्यास

मयताने

आत्महत्या

केल्याचे

व

आरोपीींनी

मयतास

र्ाग पाडले हणून मयताचा पती व अन्य ूका मदहलेववरुध्द कलम

३०६, ४९८(अ), ३४ र्ादीं वव प्रमाणे मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७६ (11)
रत्नाधगरी जजल््यातील दापोलीचे नायब तहशसलदार व डाटा टपरे टर याांना
लाचलचपत खात्याच्या पथिाने लाच ाेताना पिडल्याबाबत
(१६)

९३६६ (०६-०४-२०१५).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) रत्नागगरी जजल््यातील दापोलीचे नायब तहलसलदार नाथाजी सग्, व

डा्ा ऑपरे ्र

याींना १५ हजार रुपयाींची लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत खात्याच्या पथकाने
नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये

पकडले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ावत पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) श्री.रुपेश ववठ्ठल जाधव, रा.उिी, पो.पन्हाळे काझी, ता.दापोली, जजरत्नागगरी याींना
गचरे खाणीचा परवाना दे ण्यासाठआ व दीं ड रक्कम र्रुन न घेता प्रकरण लम्ववण्यासाठआ
श्री.नाथाजी सींर्ाजी सग्, नायब तहलसलदार याींनी तक्रारदार याींचेकडे रु.१५०००/- इतकी
लाचेची मागणी करुन श्री. ननतीन लशके, डा्ा ून्ट्री ऑपरे ्र याींचम
े ािवत जस्वकारताना त्याींना
रीं गेहाथ

पकडण्यात

आले.

या

सींदर्ावत

त्याींचेववरुध्द

दापोली

पोलीस

स््े शन

येथे

गु.र.क्र.१४/२०१४, लाचलुचापत प्रनतबींधक अगधननयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३ (१)(ड) सह

१३(२) अन्वये ददनाींक ३०.१२.२०१४ रोजी गुन्हा दाखल अ्क करण्यात आला असून त्यानींतर
मा.न्यायलयाने जामीनावर मुक्त केले आहे. श्री.सग्, नायब तहलसलदार याींना ववर्ागीय

आयुक्त, कोकण ववर्ाग याींचे ददनाींक १६.०१.२०१५ च्या आदे शान्वये अ्केच्या ददनाींकापासून
(ददनाींक

३०.१२.२०१४)

शासन सेवेतन
ू

ननलींबबत

करण्यात

आले

आहे .

तसेच

श्री.सग्

याींचेववरुध्द मा.न्यायालयात अलर्योग दाखल करण्यास परवानगी दे णेसींदर्ावत सक्षम प्रागधकारी
याींना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
___________
पेण (जज.रायगड) येथील अन्न व षषधे प्रशासन ववभागातील ननिरक्षिाांनी लाच ाेतल्याबाबत
(१७)

९६४२ (०६-०४-२०१५).

श्री.ववजय षटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) पेण (जज.रायगड) येथील सहायक आयक्
ु त, अन्न व औषध प्रशासन कायावलयातील

ननिरक्षक जयींत यादव याींनी मेडडकलच्या दक
ु ानासाठआ लागणारा परवाना दे ण्याकरीता १५
हजाराींची लाच घेताना

लाचलुचपत प्रनतबींधक ववर्ागाने

ददनाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा

त्यासुमारास पकडल्याचे ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ननिरक्षक जयींत यादव याींची ववर्ागीय चककशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार त्याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७६ (12)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.
(३) व (४) श्री.सरु ज जगन्नथ मोकल, रा.जोहे , ता.पेण याींनी केलेल्या तक्रारीनस
ु ार श्री.जयींत

ववठ्ठल यादव, औषध ननरीक्षक, अन्न व औषध प्रशासन याींनी रु.२०,०००/- इतकी लाचेची
मागणी करुन तडजोडीअींती रु.१५,०००/- इतकी लाचेची रक्कम जस्वकारल्याने त्याींचेववरुध्द पेण
पोलीस स््े शन येथे गुरक्र.०३/२०१५, लाचलच
ु पत प्रनतबींधक कायदा १९८८ कलम ७, १३ (१) (ड)
सह १३ (२) प्रमाणे ददनाींक २८.०१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर
गन्
ु ्यात त्याींना ददनाींक २८.०१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात

आली होती. मा.न्यायालयाने

त्याींना जामीन मींजूर केला आहे. सदर गुन््याचा तपास पूणव झाला असून मा.न्यायालयात
अलर्योग दाखल करण्यास सक्षम प्रागधकारी याींची परवानगी दे ण्यासाठआ लाचलच
ु पत प्रनतबींधक

ववर्ागाने प्रस्ताव पाठववला आहे. श्री.जयींत यादव, औषध ननरीक्षक याींना ददनाींक २८.०१.२०१५
च्या आदे शान्वये शासनसेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे श्री.जयींत यादव व
त्याींची सक.सुननता यादव याींचेकडे ूकूण रुपये ६०,१७,०७०/- इतक्या फकीं मतीची मालमत्ता
प्रथमदशी ननषपन्न झाल्याने त्याींच्या मालमत्तेची उघड चककशी चालू आहे .
___________

बनावट पदवी प्रमाणपत्राांची ववक्री िरणाऱ्या सांाटीत गन््याबाबत
(१८)

९६८८ (०७-०४-२०१५).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरात दे शर्रातील नामाींफकत ववदयापीठाींच्या बनाव् पदया आणण पदयुत्तर
प्रमाणपत्राींची ववक्री करणारे रॅके् असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, सदर चककशीत काय ननदशवनास
आले व तदनुषींगाने कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१५) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
लस्ी अकॅडमी ऑि प्रोिेशनल स््डीज, पुणे या कायावलयात छापा ्ाकून १) सनराईज

ववश्वववदयालय, राजस्थान चे बी.ू. बी.कॉम चे प्रथम, दववतीय व तत
ृ ीय वषावचे गुणपत्रक २)
्े क्नो ग्लोबल युननहलसव्ी, मेघालय चे ूका ववदयार्थयावचे गुणपत्रक, मायग्रसेशन सद्व फिके् व
प्रोजहजनल सद्व फिके् ३)

सीूमजे युननहलसव्ी ४) है द्राबाद बोडव ऑि हायर ूज्यूकेशनचे

ूका ववदयार्थयावचे पालसींग सद्व फिके् व गण
ु पत्रक व दस
ु -या ववदयार्थयावचे मायग्रसेशन कम
ट्रान्सिर सद्व फिके् व पैसे र्रल्याची इतर पावती पुस्तके हस्तगत करण्यात आलेली आहे .

त्यानुसार कोंढवा पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं. १९/२०१५, र्ा.दीं .वव. कलम ४६७, ४६८,

४७१, ४२० व ३४ प्रमाणे दद.१४.०१.२०१५

रोजी गुन्हा दाखल केलेला आहे . गुन््यात आरोपी

सागर सय
व ारायण चेबइ
ू न
ु ना याींस अ्क करण्यात आलेली आहे.

वव.स. ७६ (13)
आरोपीकडे है द्राबाद बोडव ऑि हायर ूज्युकेशनचे माकवलश्, पास सद्व फिके्, मायग्रसेशन

कम ट्रान्सिर सद्व फिके् आढळून आल्याने, त्याबाबत सेक्रे्री, आींध्रप्रदे श स््े ् ककजन्सल ऑि

हायर ूज्यक
ु े शन याींचेकडे लेखी चककशी केली असता, है द्राबाद बोडव ऑि हायर ूज्यक
ु े शन या
नावाने शासन मान्यता प्राप्त बोडव अजस्तत्वात नसल्याचे कळववले आहे . तसेच उपरोक्त
प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचे कळववले आहे .
तसेच १) सनराईज ववश्वववदयालय, राजस्थान २) ्े क्नो ग्लोबल युननहलसव्ी, मेघालय

३) सीूमजे युननहलसव्ी मेघालय, या खाजगी युनहलसव्ीशी पत्रयवहार करुन त्याींचेकडे जप्त
केलेले प्रमाणपत्र त्याींचेमािवत केले आहे , अगर कसे ? व यातील आरोपीच्या सींस्थेला त्याींच्या
ववदयावपठाकडून अगधकार दे यात आले होते अगर कसे ? या बाबत तपास करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पणे शहरामध्ये व जजल््यामध्ये लाचलचपत प्रनतबांधि ववभागािडून आर.टी.ओ. एजांटसह चार
जणाांना लाच ाेताना अटि िरण्यात आल्याबाबत

(१९)

१०९०० (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.जगदीश मळीि (वडगाव

शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे शहरामध्ये व पुणे जजल््यामध्ये लाचलुचपत प्रनतबींधक ववर्ागाकडून तीन दठकाणी

धडक कारवाई करुन पोलीस व आर.्ी.ओ. ूजीं्सह चार जणाींना लाच घेताना जानेवारी,
२०१५ च्या दस
ु -या आठवड्यात पकडले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मोजणीप्रमाणे जलमनीची सीमा ननजश्चत करुन दे ण्यासाठआ ३०००० रुपयाींची लाच
घेताना र्म
ू ीअलर्लेख उपअगधक्षकाला रीं गेहात पकडण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, या लाचखोर अगधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववर्ागाकडून
पुणे शहर व जजल््यामध्ये ूकूण २ दठकाणी लाचेच्या मागणी प्रकरणी जानेवारी, २०१५ मध्ये
कारवाई करण्यात आली आहे .

त्यापैकी श्री.अकबर गुलाम शेख याने केलेल्या तक्रारीनुसार सलीम मो्ार ड्राईहीींग

स्कुलमधील प्रलशक्षणाथीचा लशकाऊ परवाना काढण्यासाठआ लाचेची मागणी करुन ती जस्वकारली

असल्याने श्री.मोहसीन शेख व श्री.शोहे ब शाकीर शेख या खाजगी आर.्ी.ओ. ूजीं्, याींना
ददनाींक १६.०१.२०१५ रोजी रीं गेहाथ पकडण्यात आले आहे. त्याींचेववरुध्द ननगडी पोलीस स््े शन,
पुणे

शहर र्ाग-६ येथे गुरक्र.३०१७/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक अगधननयम, १९८८ चे कलम

८ सह र्ा.दीं .वव. कलम १०९ प्रमाणे ददनाींक १७.०१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला
आहे . सदर गन्
ु ्याच्या अनष
ु ींगाने दोन्ही आरोपीींना ददनाींक १७.०१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात
आल होती. मा.न्यायालयाने त्याींना जामीन मींजूर केला असून गुन््याचा तपास सुरु आहे .

वव.स. ७६ (14)
त्याप्रमाणे श्री. सींददप गोरडे याींने केलेल्या तक्रारीनुसार त्याींच्या जलमनीचे मोजणीच्या

नकाशाप्रमाणे ननघालेले जादा क्षेत्र काढण्यासाठआ व जमीनीचे डडमाकेशन (खुणा) दशववून

दे ण्यासाठआ रु.३०,०००/- इतकी लाचेची रक्कम मागणी करुन ती जस्वकारले प्रकरणी, श्री.मन
ु ीर
ईस्माईल आतार, उप अगधक्षक, र्ूमी-अलर्लेख याींचेववरुध्द घोडेगाींव पो.स््े . पुणे ग्रसामीण र्ाग६ येथे गुरक्र.१/२०१५

लाचलुचपत प्रनतबींधक अगधननयम, १९८८ कलम ७, १३ (१)(ड) सह

१३(२) प्रमाणे ददनाींक १६.०१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यत आला आहे . सदर गुन््यात
त्याींना ददनाींक १६.०१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली होती मा.न्यायालयाने त्याींना जामीन
मींजरू केला असन
ू गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .

श्री.मुननर ईस्माईल आतार याींना ददनाींक २९.०१.२०१५ पासन
ू शासन सेवेतून ननलींबबत

करण्यात आले असून त्याींचेववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यास सक्षम
प्रागधकारी याींची मान्यता दे ण्यासींदर्ावत लाचलुचपत प्रनतबींधक ववर्ागाने प्रस्ताव सादर केला
आहे .

___________
बाऱ्हे (ता.सरगाणा जज.नाशशि) गावीतील नवीन पोशलस टे शनबाबत
(२०)

१०९१३ (०६-०४-२०१५).

श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) बाऱ्हे (ता.सुरगाणा, जज.नालशक) या गावी गेल्या दोन वषाव पासून नवीन पोललस स््े शन
मींजरू झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोललस स््े शन कामाची सदयजस्थती काय आहे ,
(३) तसेच, सदर आवश्यक पदे पण
ू व र्रुन पोलीस स््े शन प्रत्यक्ष केहा सुरु होणार आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) होय,
शासन ननणवय क्र.पीओूस ०८१०/प्र.क्र.४३६/पोल-३, दद.२०.१०.२०१० अन्वये बाऱ्हे पोलीस
ठाणे ननलमवतीस मान्यता लमळालेली आहे.
(२) सदर पोलीस स््े शन करीता र्ाडे तत्वावर जागा घेण्यात आली.
(३) व (४) बाऱ्हे पोलीस ठाण्यासाठआ पोनन-१, सपोउनन-०४ पोहवा-१२, पोना-०४, पोलश-१४ अशी
ूकूण ३५ पदे मींजूर असन
व : र्रण्यात आली आहे त. पोलीस स््े शन सुरु
ू सदरची पदे पुणत
करण्याबाबतची कायववाही चालू आहे .

___________

वव.स. ७६ (15)
सरगाणा (जज.नाशशि) तालक्यात अवैध मटिा व जागाराचे अड्डे चालू असल्याबाबत
(२१)

१०९१४ (०६-०४-२०१५).

श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) सुरगाणा (जज.नालशक) तालुक्यातील १) बोरगाींव २) सुरगाणा ३) बाऱ्हे ४) उीं बरठाण ५)
पाींगारणे येथे अवैध म्का व जग
ु ाराचे अड्डे

चालू आहे त या सींदर्ावत ददनाींक १६ जानेवारी,

२०१५ रोजी मा. पालकमींत्री, नालशक याींना ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चककशी झाली आहे काय,

(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून व त्यानस
ु ार सींबींधीताींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) होय,
सुरगाणा तालुक्यातील बोरगाव, सुरगाणा, बाऱ्हे , उीं बरठाण व पाींगारणे येथे अवैध म्का

व जुगाराचे अड्डे चालू असल्याचे आढळून आले नाही. दरयान दारुबींदीचे १२ प्रकरणे केलेले
आहे त. चोरुन लपून अवैध म्का जुगार खेळताना आढळून आल्यास त्याींचेवर प्रनतबींधक
कारवाई करण्यात येईल.

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
लासर टे शन व वाळां ज (ता.गांगापरू , जज.षरां गाबाद) येथे
नवीन पोलीस टे शनला मांजरी शमळणेबाबत

(२२)

१०९७५ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) लासुर स््े शन वाळुींज (ता.गींगापूर जज.औरीं गाबाद) मध्ये नवीन पोलीस स््े शन ननलमवतीसाठआ

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री गह
ृ याींचेकडे ददनाींक ७ मे, २०१३ रोजी पत्र यवहार
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस स््े शन ननलमवतीबाबत शासनाने कोणती

कायववाही केली वा करण्यात

येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) महाराषट्र राज्य पोलीस दलातील ६१४९४ पदननलमवतीच्या पढ
ु ील ्प्प्यात लासरु व वाळींु ज
पोलसी ठाण्याचा समावेशक करण्याचे प्रस्ताववत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७६ (16)
परभणी शहरासह ग्रामीण भागातील चौिाचौिात राजरोसपणे
मटिा व जगार खेळला जात असल्याबाबत
(२३)

११००० (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) परर्णी शहरासह ग्रसामीण र्ागातील चककाचककात राजरोसपणे म्का व जुगार खेळला जात
असल्याचे नक
ु तेच माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान ननदशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील माळी गल्ली येथील ूका पाणपट्टीवर कल्याण नावाचा म्का सरु
ु
असताींना नानलपे् पोललसाींनी ददनाींक ८ जानेवारी, २०१५ रोजी कारवाई केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) परर्णी शहरासह ग्रसमीण र्ागात राजरोसपणे म्का
खेळला जात नाही. तथावप चोरुन लपून म्का जुगाराच्या घ्नाींची मादहती काढून सन २०१५
मध्ये अशा म्का जुगाराच्या ११९ गुन््यात २१० आरोपीींना अ्क करुन रु.९३६३४५/-

फकमतीचा मद्द
े ाल जप्त करण्यात आला आहे . तसेच इतर जग
ु म
ु ाराच्या २० गन्
ु ्यात ७२
आरोपीींना अ्क करुन रु.५२५७६०/- फकमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे .
(२) होय.

(३) प्रकरणी नानलपेठ पोलीसाींनी छापा ्ाकून आरोपी ववरुध्द नानलपेठ पोलीस स््े शन

परर्णी येथे गु.र.नीं. ३००१/१५ कलम १२ (अ), मु.ज.ु का. अन्वये गुन्हा दाखल करुन आरोपीस
अ्क केली आहे . दद.२७/०२/२०१५ रोजी न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
परभणी येथील वसांतराव नाईि मराठवाडा िृषी ववद्यापीठातील मलाांच्या
वसतीगह
ृ ामध्ये ववद्याथयाांची रॅधगांन होत असल्याबाबत

(२४)

११००७ (०६-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) परर्णी येथील वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववदयापीठातील मल
ु ाींच्या वसतीगह
ृ ामध्ये
सरावसपणे ववदयार्थयाांची रॅगगींग होत असल्याचे नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ७ नोहें बर, २०१४ रोजी कृषणा गहाणे व शेख मोणखल या ज्युननअर
ववदयार्थयाांना लसननअर ववदयार्थयाांनी नमस्कार करीत जा असे हणत दारु वपऊन बेदम

मारहाण केली याप्रकरणी मोंढा पोलीस ठाण्यात सात ववदयार्थयाांववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७६ (17)
(३) असल्यास, याबाबत चककशी केली आहे काय,
(४) चककशीत काय आढळून आले आहे , तदनुसार दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) होय, सदर प्रकरणी फियाांदीवरुन
मोंढा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं ३०२/२०१४ र्ारतीय दीं ड ववधान कलम १४३, १४७, ३२३, ५०४,

५०६, ३४ महाराषट्र रॅगगींग प्रनतबींध कायदा ३,४,७ अन्वये ददनाींक ०१/१२/२०१४ रोजी गुन्हा नोंद
करण्यात आला आहे .

या गन्
ु ्याप्रकरणी सात आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू ददनाींक ०४.०१.२०१५

रोजी न्यायालयात त्याींचेववरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करणत आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

शशरसगाव बोडखा (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील शेति-याांचे
समारे ५० शेतीपांप चोरल्याबाबत
(२५)

१११६५ (०६-०४-२०१५).

श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.हनमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भािर जाधव (गहागर),
श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लशरसगाव बोडखा (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील शेतक-याींचे सुमारे ५० शेतीपींप
चोर्याींनी चोरुन नेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननदशवनास आले आहे , हे खरे ओह काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही,
माहे नोहें बर, २०१४ मध्ये रु.५०००/- फकमतीची ूका शेतक-याींच्या शेतातील ूक
इलेक्ट्रीक मो्ार चोरी झाल्याबाबत श्रीगोंदा पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.१७८/१४ र्.द.वव.कलम
३७९, ४११, ३४ प्रमाणे ूक गुन्हा दाखल आहे .

(२) उक्त नमूद वीज मो्ार चोरीच्या गुन््याचा तपास करुन गुन््यात ननषपन्न ५ आरोपीींना

अ्क करुन चोरी गेलेला रु.५०००/- फकीं मतीचा शेती पींप हस्तगत करण्यात आला असून
त्याींचेकडून इतर चोरीच्या गुन््यातील ४ ववववध कींपनीचे शेतीपींप हस्तगत करण्यात आले
आहे त.

(३) ववलींब झालेला नाही.
___________

वव.स. ७६ (18)
एसआरएचे तत्िाशलन मख्य अधधिारी याांच्यासह विरष्ट्ठ आयपीएस अधधिारी याांच्यावर
लाचलचपत प्रनतबांधि खात्याने नोंदववलेला गन्हा
(२६)

१२२०१ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ूसआरू योजनेमध्ये खो्ी कागदपत्रे सादर करुन क्षेत्रिळ वाढववणे व

ववकासकाला मदत केल्याच्या आरोपावरुन ूसआरूचे तत्काललन मुख्य अगधकारी उज्वल उके
याींच्यासह विरषठ आयपीूस अगधकारी दे वालशष चक्रवती याींच्यावर नुकतेच माहे डडसेंबर, २०१४
मध्ये लाचलच
ु पत प्रनतबींधक खात्याने गन्
ु हा नोंदववलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी मा.ववशेष न्यायालयाच्या ददनाींक ५.११.२०१४ च्या आदे शाववरुध्द

सींबींगधत अगधकारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फक्रलमनल िर् वप्ीशन क्रमाींक
४७६५/१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने सदर गुन््याच्या तपासास स्थगगती ददली आहे.
___________

िोल्हापूरात पोलीस आयक्तालय थापन िरण्याबाबत
(२७)

१२९०० (०७-०४-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) कोल्हापूर व इचलकरीं जी शहरातील वाढती लोकसींख्या व पोलीस दलावर पडणारा ताण

लक्षात घेता कोल्हापरू ात पोलीस आयक्
ु तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ३०
वषावपासून ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आयुक्तालय स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी स्थाननक नागरीक, सवव
पक्षीय लोकप्रनतननधी, ववववध सींस्था याींच्यासह सन १९८५ पासन
ू तत्कालीन प्रत्येक पोलीस
अगधक्षकाींनी शासनाकडे वारीं वार केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३) पोलीस महासींचालक, म.रा. मींब
ु ई याींनी पोलीस अगधक्षक, कोल्हापरू याींच्याकडून पोलीस
आयुक्तालय ननलमवतीचा सध
ु ारीत प्रस्ताव मागववला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (19)
पालार जजल््यातील डहाणूच्या साईन वन सिवलचे तलाठी याांना लाचलचपत प्रनतबांधि
ववभागाच्या अधधिाऱ्याांनी अटि िेल्याबाबत

(२८)

१२९१९ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जजल््यातील डहाणूच्या साईन वन सकवलचे तलाठआ दे वमन शेषराम लशरसाठ याींना
आईचे नाव सातबाराच्या उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठआ
ददनाींक

३

िेरँचुवारी,

२०१५

रोजी

वा

त्यासुमारास

अगधकाऱ्याींनी अ्क केली, हे खरे आहे काय,

१० हजार रुपयाींची लाच घेताींना

लाचलच
ु पत

प्रनतबींधक

ववर्ागाच्या

(२) असल्यास, याप्रकरणी सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) श्री.मनोज पेसू पारधी याींनी केलेल्या तक्रारीनस
ु ार तलाठआ श्री.दे वमण शेषराव

लशरसाठ याींना रु.१० हजार इतकी लाच जस्वकारताना रीं गेहाथ पकडण्यात आले आहे. या
प्रकरणी त्याींचेववरुध्द कासा पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र.०२/२०१५ लाचलुचपत प्रनतबींधक

अगधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३ (१)(ड) सह १३(२) अन्वये ददनाींक ३.२.२०१५ रोजी गुन्हा
दाखल करण्यात आला आहे . तलाठआ श्री.दे वमण लशरसाठ याींना अ्क करण्यात आली होती.

त्यानींतर मा.न्यालयाने त्याींना ददनाींक ०६.०२.२०१५ रोजी जामीनावर मुक्त केले आहे . प्रस्तुत

गुन््याच्या अनुषींगाने सींबींगधताींववरुध्द न्यायालयात अलर्योग दाखल करण्यास सक्षम प्रागधकायाची मान्यता दे ण्यासींदर्ावत पुढील कायववाही करण्यात येत आहे. तसेच तलाठआ श्री.लशरसाठ

याींना ददनाींक ०७.०२.२०१५ च्या आदे शान्वये अ्केच्या ददनाींकापासून (ददनाींक ०३.०२.२०१५)
शासन सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले आहे .

___________

मांबई वाांद्रे पूवि
व डील मोतीलाल नगर िो.ट.हौ, सोसा.या
एसआरए योजनेतील अननयशमततेबाबत

(२९)

१२९३४

(ववलेपाले) :

(०७-०४-२०१५).

श्री.सांजय

साविारे

(भसावळ),

श्री.पराग

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अळवणी

(१) मुींबई वाींद्रे पूवक
व डील मोतीलाल नगर को.ऑ.हक, सोसा.चा ूसआरू योजनेअींतगवत ववकास
करताना अपात्राींना गाळे दे ण,े त्यासाठआ बनाव् कागदपत्रे तयार करणे, अगधक क्षेत्रिळ वापरणे

इ.जबाबदार असणा-या ववरुध्द लाचलच
ु पत प्रनतबींधक ववर्ागाने माहे डडसेंबर, २०१४ दरयान
मा.न्यायालयाच्या आदे शान्वये गुन्हा दाखल केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बाबीची चककशी करुन अननयलमततेस जबाबदार असणा-या ववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७६ (20)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी मा.ववशेष न्यायलयाच्या ददनाींक ५.११.२०१४ च्या आदे शाववरुध्द
सींबींगधत अगधकारी याींनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फक्रलमनल िर् वप्ीशन क्रमाींक
४७६५/१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने सदर गुन््याच्या तपासास स्थगगती ददली आहे.
___________

वैजापरू (जज. षरां गाबाद) रुग्णालय अधधक्षि याांना लाच ाेताना अटि िरण्यात आल्याबाबत
(३०)

१५५९७ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैजापूर (जज. औरीं गाबाद) रुग्णालय अगधक्षक गोववींद नरवणे याींनी पगाराचे बबल मींजूर
करण्यासाठआ ३० हजार रुपयाींची लाच घेताना दद. २९.१.२०१५ रोजी च्या सम
ु ारास अ्क
करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) तक्रारदार डॉ.सींदीप जाधव, वैदयकीय
अगधकारी, उप जजल्हा रुगणाल, वैजापूर, जज.औरीं गाबाद याींचे माहे ऑगस््, २०१४ ते डडसेंबर,

२०१४ या कालावधीचे थकीत वेतन मींजूर करणेसाठआ डॉ.गोववींद नरवणे, वैदयकीय अगधक्षक,
उप जजल्हा रुग्णालय, वैजापूर, जज.औरीं गाबाद याींना रु.३०,०००/- इतकी लाचेची रक्कम

जस्वकारताना रीं गेहाथ पकडण्यात आले. या प्रकरणी त्याींचेववरूध्द वैजापूर पोलीस स््े शन येथे

ग.ु र.क्र.३००३/२०१५, लाचलच
ु पत प्रनतबींधक अगधननयम, १९८८ चे कलम ७,१३ (१)(ड) सह १३
(२) अन्वये ददनाींक २४.१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गुन््यात त्याींना
ददनाींक २४.०१.२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली. त्यानींतर मा.न्यायालयाने त्याींना जामीनावर

मुक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे आरोपी लोकसेवक याींचे घराची व लॉकरची झडती घेतली असता
डॉ.नरवणे व त्याचे पत्नीचे नावे रु.८१,२९,९००/- ूवढी मालमत्ता आढळून आली आहे .
गुन््याचा तपास सुरु आहे .

___________

भोर (जज.पणे) शहर व पिरसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यावसाय सरु असल्याबाबत
(३१)

१६१०३ (०८-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१) र्ोर (जज.पुणे) शहर व पिरसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारुधींदे, म्का, जुगारीचे अड्डे व
इतर अवैध यवसाय सरावसपणे सुरु असून रोज लाखो रुपयाींची उलाढाल होत असल्याचे
ददनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ७६ (21)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) र्ोर शहर व पिरसरामध्ये असे चोरुन धींदे करणारे इसमाींची मादहती गोपननयिरत्या
लमळवन
ू माहे जानेवारी ते माचव, २०१५ या कालावधीत दारुबींदी ४ गन्
ु हे दाखल करुन ३ लल.
गावठआ हातर्ट्टी दारु, ६२ दे शी दारुच्या कॉ्र असा ूकूण रु.२०१३/- चा माल जप्त करण्यात

आला आहे . तसेच जुगाराची ूक केस करुन जुगाराचे सादहत्य व रोख रक्कम असा ूकूण
रु.२,६७०/- चा माल जप्त करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बेटच्या दै नांहदन नतकिटाचे दर वाढल्याबाबत
(३२)

१६९५०

श्री.अशमन

पटे ल

(१) बेस््च्या दै नींददन नतफक्ाचा १ ूवप्रलपूवी रूपये ४० असलेला दर आता रूपये ७०

झाला

(मांबादे वी) :

(३१-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

असल्याने बेस््ची प्रवासी सींख्या कमी झाल्याचे माहे ूवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरयान
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात नतकी् ववक्रीत घ् झाल्याने त्याचा र्ववषयात महसल
ू ीवर पिरणाम
होणार असल्याने यासींदर्ावत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) : (१) बेस्् उपक्रमाची प्रवासी सींख्या माहे ूवप्रल, २०१५
मध्ये कमी झाली हे खरे आहे .
मात्र दै नींददन बसपास रु.७०/- केल्यामुळे प्रवासी सींख्या कमी झाली नसून, सववसाधारणत:

प्रवास र्ाड्याचे सुसूत्रीकरण केल्यानींतर प्रवासी सींख्येमध्ये काही प्रमाणत घ् होत असल्याचे
ननदशवनास आले आहे .

(२) बेस्् उपक्रमाच्या प्रवासी सींख्येमध्ये घ् होत असल्याचे ननदशवनास आले असले तरी
बेस््च्या महसुलात घ् झालेली नाही. परीं तु महसूलात अींदाजजत वाढीपेक्षा कमी महसूल प्राप्त
होत आहे.

सदर महसल
ु ात वाढ होण्याकिरता व प्रवाशाींना आकवषवत करण्याकिरता बेस्् उपक्रमाींतिे

खालीलप्रमाणे उपाययोजना कायवजन्वत करण्यात आल्या आहे त :


शालेय ववदयार्थयाांच्या बसपास मूल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात

रवववार व साववजननक सुट्टीच्या ददवशी दै नींददन बसपासकिरता RF-ID स्मा्व कडवची
अननवायवता रद्द



वातानक
ु ू ललत बससेवाींवर मल
ु ाींकिरता सवलतीचे प्रवास र्ाडे

तसेच शहरी व उपगरीय प्रवासाकिरता अनक्र
ु मे रु.४०/- आणण रु.५०/- असे वेगवेगळ्या

मुल्यवगावचे बसपास उपलब्ध करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (22)
नाांदेड, भांडारा व गोंहदया जजल्हयातील सीसीटीव्ही िॅमे-याांबाबत
(३३)

१७१०८ (१२-०८-८२०७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

पोललस

स््े शन

पिरसर

व

सींवेदनशील

दठकाणी

सन्माननीय मख्यमांत्री
उच्च

न्यायालयाच्या

आदे शानुसार सीसी्ीही कॅमेरे लावणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास नाींदेड शहरातील ववववध र्ागात बसववण्यात आलेल्या ूकूण ९७ पैकी केवळ ७
सीसी्ीही कॅमेरे सरु
ु असल्याने काही गन्
ु हयाींचा तपास करण्यात पोलीसाींना अपयश आल्याचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) तसेच, र्ींडारा व गोंददया या नक्षलप्रर्ाववत जजल्हयाकरीता ननधी उपलब्ध नसल्यामुळे

ूकाही पोललस स््े शन पिरसरात तसेच सींवेदनशील दठकाणी सीसी्ीही कॅमेरे बसववण्यात आले
नसल्याचे माहे जून, २०१५ च्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नाींदेड येथील सीसी्ीही कॅमेरे दरु
ु स्तीबाबत तसेच र्ींडारा व गोंददया
जजल्हयाकरीता सीसी्ीही कॅमे-यासाठआ ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) : (१) होय.
(२) नाींदेड शहरामध्ये माहे मे मदहन्यात अचानक झालेल्या गारपी्/वादळ/पावसामुळे केबल
तु्ुन लाई् बींद झाल्याने दद. ०९/०५/२०१५ रोजी ९० कॅमेरे बींद होते.

(३) व (४) राज्यातील पोलीस ठाण्याींमध्ये शासनातिे सीसी्ीही बसववण्यात आलेले नाहीत.
डीपीडीसी वा अन्यमागावने (सींबींगधत आस्थापना) ननधी उपलब्ध करुन काही सींवेदनशील

दठकाणी सीसी्ीही बसववण्यात आले आहे त. मा.सवोच्च न्यायालयाचे दद. २४/७/२०१५ रोजीचा

ननणवय तसेच मा.उच्च न्यायालयाचे ननदे श ववचारात घेऊन राज्यातील सींवेदनशील पोलीस
ठाण्याींमध्ये सीसी्ीही बसववण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे येथील दत्तवाडी आणण भारती ववद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या
हद्दीत एिाच हदवशी खनाच्या तीन ाटना ाडल्याबाबत
(३४)

१७६२५ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील दत्तवाडी आणण र्ारती ववदयापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ूकाच ददवशी

खुनाच्या तीन घ्ना घडल्या आहे त त्यापैकी ूकाही मत
ृ दे हाची अदयाप ओळख प्ली
नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरयान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या तीनही खुनाच्या सींदर्ावत तपास करुन कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) : (१) पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाअींतगवत दत्तवाडी

पोलीस स््े शन हद्दीत ददनाींक ०३ मे, २०१५ रोजी खुनाच्या दोन घ्ना घडल्या असून र्रती

ववदयापीठ पोलीस स््े शनच्या हद्दीत ददनाींक ०४ मे, २०१५ रोजी खुनाची ूक घ्ना घडली
आहे . वरील नतन्ही गन्
ु हे उघडकीस आले आहे त.

(२) (i) दत्तवाडी पोलीस स््े शन येथे अननल दत्तात्रय कसबे याींनी केलेल्या फियावदीवरुन
गु.र.क्र. १२०/२०१५,, र्ा.दीं .वव. कलम ३०२, १४३, १४८, १४९ मुपोॲ क्र.३७(१) सह १३५, आमव
ॲक्् ४(२५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या अनष
ु ींगाने चककशी केली असता
ददनाींक ०३ मे, २०१५ रोजी हाजीलमया दग्यावचा उरुस पाहून घरी परतत असताना ननतीन
दत्तात्रय कसबे याींच्यावर आपासाींतील र्ाींडणाच्या अनुषींगाने ५ जणाींनी हल्ला करुन त्याींचा
खून केला.

याप्रकरणी सवव आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींच्याववरुध्द ददनाींक १९

सप््ें बर, २०१५ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे .

(ii) दत्तवाडी पोलीस स््े शन येथे केलेल्या फियावदीवरुन ग.ु र.क्र. १२१/२०१५, र्ा.दीं .वव. कलम

३०२, २०१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या अनष
ु ींगाने चककशी केली असता
गणेश मनोहर होले व दत्तात्रय मोतीराव पवार याींच्यामध्ये दारु वपण्यासाठआ पैसे मागण्याच्या
कारणावरुन र्ाींडणे होऊन त्यामध्ये दत्तात्रय पवार याींच्यावर गणेश होले याींनी डोक्यात दगड
घालन
ू त्याींचा खन
ू केला. गणेश होले याींना अ्क करण्यात आली असन
ू त्याींच्याववरुध्द
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

(iii) र्ारती ववदयापीठ पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र. १५५/२०१५, र्ा.दीं .वव. कलम ३०२, २०१,

३४, १४९, १२० ब व महाराषट्र पोलीस कायदा क्र. ३७(१) सह १३५ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात
आला. या प्रकरणी चककशी केली असता, ददनाींक ०४ मे २०१५ रोजी सकाळी ०९.०० वा रवव

जाधव, गणेश लशींदे, लसध्दे श मळ
व ींशी, रमेशी कोळी, दे वेंद्र पाडळे याींचे प्रववण
ु े , बालाजी सय
ु व
उबाळे याींच्याशी मोबाईल िोन व मो्र सायकलच्या चावीवरुन झालेल्या र्ाींडणावरुन त्याींनी

दाींग्शाळा वडगाींव, पुणे च्या समोरील मोकळ्या जागेत प्रववण उबाळे याींच्या डोक्यात

लसमें्च्या वव्ा मारुन त्याचा खन
ू केला व रमेश कोळी याच्या ्ा्ा इींडडका गाडीतून त्याचे
प्रेत कात्रज गावाच्या हद्दीत ्ाकून ददले. या प्रकरणी सवव आरोपीींना अ्क करण्यात आली
असून त्याींच्याववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . सदर प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे .

वरील नतनही घ्नाींमध्ये मत
ृ ाींची ओळख प्ली आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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वैजापूर (जज. षरां गाबाद) तालक्यातील शहरी भागातील असलेल्या पोलीस ठाण्यात पोलीस
अधधिारी व िमवचा-याांची िरक्त पदे भरण्याबाबत

(३५)

१८०३४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतल सावे (षरां गाबाद पूव)व :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैजापूर (जज. औरीं गाबाद) तालुक्यातील शहरी र्ागातील असलेल्या पोलीस ठाण्यात पोलीस
अगधकारी व कमवचारी याींची १०३ पदे मींजूर असताींना सुरक्षा यवस्थेसाठआ अवघे ३० पोलीस
कमवचारी कायवरत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, वैजापूर

शहरातील अनतसींवेदनशील

ववर्ाग

लक्षात

सदर

िरक्त

पदे

र्रण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सदय:जस्थतीत वैजापरू पोलीस ठाण्यास
६२ पोलीस कमवचारी कायवरत आहेत.

(२) व (३) पोलीस र्रती २०१४ मधील ७९ प्रलशक्षणाथी पोलीस लशपायाींचे मल
ु र्ूत प्रलशक्षण
पूणव झाले असून त्यामधून उवविरत िरक्त पदे र्रण्याची कायववाही केली जाईल.
___________

नाशशि महानगरपाशलिेच्या िायवक्षेत्रात नागरी जमीन िमाल धारणा
अन्वये बाांधिाम िरण्यास परवानगी हदल्याबाबत
(३६)

१९१८४ (११-०८-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) नालशक महानगरपाललकेच्या कायवक्षेत्रात ग् नीं. ८०७/३ ब च्या प्लॅ ् नीं. ३, ८, १४, २३,
२४, २९, ३०, ३१, ३६, ४८, ४९, १६, २७, २६, २९, ४७, १९, १८, १७, या वर नागरी जमीन
कमाल धारणा अन्वये बाींधकाम करण्यास शासनाची पूवव परवानगी घेणे आवश्यक असताना
जजल्हागधकारी

नालशक

याींनी

सदर

जलमनीच्या

यावसायीक

वापरास

तसेच

नालशक

महानगरपाललकेने उक्त जलमनीवर बाींधकाम करण्यास परवानगी व पुणत्व वाचा दाखला दे ऊन
मोठया प्रमाणावर गैरयवहार केल्याची तक्रार स्थाननक नागिरकाींनी ददनाींक २३ जानेवारी,
२०१३ रोजी वा त्या सुमारास जजल्हागधकारी, नालशक याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या उक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत
काय आढळून आले आहे व त्यानुसार सींबध
ीं ीताींवर कोणती कायववाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) : (१) नागरी जमीन (कमाल धारणा व ननननयमन)
अगधननयम, १९७६ नस
ु ार उक्त लमळकतीवर बाींधकाम करण्यास परवानगी व पण
ु त्व वाचा दाखला
दे ऊन

गैरयवहार

केल्यासींदर्ावतील

स्थाननक

नागरीकाींची

तक्रार

जजल्हागधकारी

नालशक

याींच्याकडे ददनाींक २३/०१/२०१३ रोजी व त्यासुमारास प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मालेगाव (जज.नाशशि) येथील दोाा ववद्याथयाांचा रत्नाधगरी जजल््यातील
पूणग
व ड खाडीत बडून मत्ृ यू झाल्याची ाटना
(३७) १९५४७ (१०-०८-२०१५).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मालेगाव (जज.नालशक) येथील १९

ववदयार्थयाांचा ग् पुराणपठण आदी धालमवक कायव

प्रलशक्षणासाठआ ददनाींक ७ ूवप्रल, २०१५ रोजी मींगला ूक्सप्रेसने रत्नागगरी येथे रवाना झाले

होते त्यापैकी दोघा ववदयार्थयाांचा रत्नागगरी जजल््यातील पूणग
व ड खाडीत बुडून मत्ृ यू झाल्याची
घ्ना माहे ूवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील ववदयार्थयाांच्या मत्ृ यु प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त मत्ृ यू झालेल्या ववदयार्थयाांच्या कु्ूींबबयास शासनाने कोणत्या स्वरुपाची
मदत केली आहे वा करणार आहे ,

(४) अदयाप,कोणतीच कायववाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-११-२०१५) : (१) मालेगाव, जज.नालशक येथील दोन युवक रत्नागगरी

जजल््यातील पूणग
व ड येथील खाडीत बुडून मत्ृ यू झाल्याची घ्ना दद. १४.४.२०१५ रोजी घडली
आहे .

(२) सदर प्रकरणी पण
व ड सागरी पोलीस ठाणे येथे आकस्मात मत्ृ यू रजजस््र नीं. ०६/२०१५
ू ग
अन्वये नोंद घेण्यात आली आहे .

या प्रकरणी पोलीसाींनी केलेल्या तपासात सदर युवकाींचा बुडून मत्ृ यू झाला असल्याचे

ननषपन्न झाले आहे . शवववच्छे दन अहवालात दे खील त्याींचा मत्ृ यू बुडून झाल्याबाबत वैदयकीय
अगधकारी, रत्नागगरी याींनी नमद
ु केले आहे. तसेच, मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींनी याबाबत सींशय
यक्त केलेला नाही.

(३) सदर घ्नेतील मत
ृ ाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत अनुज्ञेय नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (26)
राज्याच्या सागरी किना-याांवरील सांरक्षणाच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत
(३८)

२४९६५ (१२-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) र्ारताच्या सागरी सीमाींचे रक्षण करण्यासाठआ केंद्र शासनाने उपाययोजना करण्याबाबत
घेतलेल्या ननणवयाच्या अनुषींगाने शासनाने राज्याच्या फकनारपट्टीवरील १७३ लच डडींग पॉई्स ्
फकना-याच्या सुरक्षेसाठआ कोणती उपाययोजना वा यींत्रणा तयार केली आहे ,

(२) असल्यास, रत्नागगरी जजल्हयातील २३ लॅं डडींग पॉईं्सच्या सींरक्षणासाठआ वॉडवनची नेमणूक
करण्यात आली आहे काय,

(३) शासनाने सागरी फकना-याींवरील सींरक्षणाच्या दृष्ीने उपाययोजना व यींत्रणा कायावन्वीत
केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१५) : (१) सवव लॅं डीींग पॉई्वर सींबींगधत सागरी पोलीसाींकडून
ननयलमत पोलीस बो्ी व वाहनाींदवारे केलेल्या गींस्तीमध्ये सींशनयत यक्ती व वाहनाींची

तपासणी केली जाते. तसेच शासनाने कींत्रा्ी पध्दतीने फिशरी वॉडवन (सुरक्षा रक्षक) व
पयववेक्षक नेमण्यास मत्स्य यवसाय ववर्ागास शासनाने मींजूरी ददली आहे.

(२) रत्नागगरी जजल््यातील २३ लच डीग पॉई्सवर मत्स्य यवसाय ववर्ागाकडून कींत्रा्ी
पध्दतीने फिशरी वॉडवन (सरु क्षा रक्षक) नेमण्यात आलेले आहे त.

(३) केंद्र शासनाच्या व राज्य शसनाच्या बो्ीमािवत सागरी गस्त करण्यात येत.े सागरी
जजल््यामध्ये २५ जुनी पोलीस स््े शन असन
ू िेज १ अींतगवत १२ व िेज २ अींतगवत ६ नवी

पोलीस स््े शन ननमावण करण्यात आलेली असन
ू जन
ु ी ५९ चेकपोस््स व नवीन ३२ चेकपोस््स
कायवरत आहे त. सागरी पोलीस ठाण्यात पोलीसाींना सींशयास्पद हालचालीींची मादहती दे ऊन मदत

करण्यासाठआ फकनारी गावामध्ये नागरीकाची सागरी सरु क्षा दले ननमावण करण्यात आलेली

आहे त. १५४२ पोलीस अगधकारी/कमवचाऱ्याींना कोस्् गाडवतिे मरीन पिरक्षण दे ण्यात आलेले

आहे . पोलीस ननयींत्रण कक्षामध्ये सागरी सुरक्षेकरीता ्ोल िी हेल्प लाईन क्र. १०९३ सुरु
केलेली आहे . मत्स्य यवसाय ववर्ागातिे मच्छआमाराींना बायोमेट्रीक काडव दे ण्यात येत आहे त.
___________

चें बर ते मानखदव पिरसरात महानगरपाशलिेने प्रिल्पबाधधताांना राहण्यासाठी बाांधलेल्या ारात
३०० ासखोराांनी ासखोरी िरुन सरक्षारक्षिाांच्या सांगनमताने अनतक्रमण िेल्याचा प्रिार
(३९)

२५७४८ (१०-०८-२०१५).

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर) :

मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबई

शहरातील

चें बुर

ते

मानखुदव

पिरसरात

महानगरपाललकेने

सन्माननीय
प्रकल्पबागधताींना

राहण्यासाठआ बाींधलेल्या घरात ३०० घुसखोराींनी घुसखोरी करुन सुरक्षारक्षकाींच्या सींगनमताने

अनतक्रमण केल्याचा प्रकार माहे जून, २०१५ च्या दस
ु -या आठवड्यात वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ७६ (27)
(२) असल्यास, लसक्युिर् गाडव पुरववणा-या ईगल आणण ववशाल या दोन कींपन्याींना काळ्या

यादीत ्ाकून त्याींची चककशी करण्यात यावी अशी मागणी महानगरपाललकेच्या नगरसेवकाींनी
सींबगधत अगधका-याींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चककशी केली आहे काय, चककशीचे ननषकषव काय आहे , तसेच
प्रकल्पबागधत रदहवाश्याींची राहण्याची कोणती यवस्था करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व सदयजस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही. तथावप प्रकल्पबागधत रदहवासी उपलब्ध झाल्यास त्याींना पयावयी
PAP दे ण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोिणिन्या एक्प्रेसमध्ये ७२ लाखाांचे दाधगने लटल्याच्या ाटनेबाबत
(४०)

२८४७३ (२१-०१-२०१६).

श्री.भािर जाधव (गहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),
श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मडगावहून सीूस्ी मुींबई येथे येणाऱ्या कोकणकन्या ूक्स्प्रेसमध्ये पनवेल येथे ७२
लाखाींचे दागगने लु्ल्याची घ्ना दद. ५ ऑगस््, २०१५ रोजी घडली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रकरणी

चककशी करण्यात आली आहे काय,चककशीत काय आढळून

आले व तदनुसार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
सदर प्रकरणी पनवेल रे ल्वे पोलीस ठणे ग.ु र. नीं. ५५/२०१५ र्ा.दीं .वव. कलम ३९४, ३४

३९५, ३९७ व १२० (ब) व र्ारतीय हत्यार कायदा कलम ३ व २५ प्रमाणे गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे . सदर गुन््यात ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . ूक आरोपीस

जामीन दे ण्यात आला आहे . तसेच १ आरोपीस अ्क करणे बाकी आहे . सदर आरोपीींकडून
चोरीस गेलेल्या रुपये ७१,५६,०००/- फकमतीच्या सोन्याच्या दागगन्याींपैकी १७,७१,२००/- रु.
फकीं मतीची सोन्याची लगड जप्त करण्यात आली आहे . गन्
ु हा पोलीस तपासावर प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (28)
राज्यात माहहती अधधिारातील लाखो रुपयाांच्या दां डाची वसली
िरण्याबाबत दलवक्ष होत असल्याबाबत
(४१)

२८९२८ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मादहती अगधकारातील लाखो रुपयाींच्या दीं डाची वसुली करण्याबाबत प्रशासनाकडून
दल
व
होत असल्याचे तसेच लशस्तर्ींगाच्या कारवाईच्या आदे शाची अींमलबजावणी
ु क्ष
नसल्याचेही माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये

होत

ननदशवनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ववववध साववजननक प्रागधकरणाींकडून आपल्या ववर्ागाशी सींबगधत मादहती सींकेत
स्थळावर अदयाप जाहीर करण्यात आली नसल्याचेही ननदशवनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) अींशत: खरे आहे. काही ववर्ागाशी सींबींगधत सींकेतस्थळे अदययावत झाली नसल्याचे
ननदशवनास आले आहे .
(३) व (४) राज्य मादहती आयोगाकडून पािरत होणारे ननणवय ननदे श इ.चे पालन का्े कोरपणे
करण्याचे आदे श शासन पिरपत्रक क्र.सींफकणव २०१४/प्र.क्र.(२४०/१४) सहा दद. १३.२.२०१५ रोजी
दे ण्यात आलेले आहे त. त्यानुसार मादहती अगधकारात आयोगाने केलेल्या दीं डाची वसुली
करण्याची जबाबदारी सींबींधीत कमवचारी/अगधकारी याींचे आहरण व सींववतरण अगधकाऱ्याींवर

तसेच कायावलय प्रमुखावर सोपववण्यात आलेली आहे. मादहती अगधकारात आयोगाने केलेल्या
दीं डाची

सींबींगधताींकडून

होत

असलेल्या

वसुलीबाबतची

मादहती

तसेच

लशस्तर्ींगाच्या

कारवाईबाबतची मादहती आयोगाच्या सन २०१४ च्या अहवालातही प्रलसध्द करण्यात आलेली
आहे . ववर्ागाशी सींबींगधत मादहती सींकेत स्थळावर अदययावत करण्याच्या सूचनाही शासन
पिरपत्रक क्र.सींफकणव २०१३/१५६/प्र.क्र. ३६० सहा दद.९.५.२०१४ व क्र.सींफकणव २०१५/(प्र.क्र.२५२/१५)
सहा दद. २८.१.२०१६ अन्वये दे ण्यात आलेल्या आहे त.
___________
खामगाव शहर (जज.बलडाणा) येथील तत्िालीन पोशलस ननरीक्षि याांच्या ननलांबनाबाबत
(४२)

२९१५९ (२१-०१-२०१६).

श्री.आिाश फां डिर (खामगाांव) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाव शहर (जज.बुलडाणा) येथील श्री. डी. ूम पा्ील तत्कालीन पोललस ननरीक्षक याींनी

६५ नग बेवारस सायकली व इतर मुद्देमाल ववक्रीमध्ये भ्रष्ाचार केल्याप्रकरणी ददनाींक २६ माचव
२०१५ रोजी ववधान पिरषद सर्ागह
ृ ात त्याींना ननलींबबत करण्याचे आश्वासन मा.गह
ृ राज्य
(ग्रसामीण) याींनी ददले होते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ७६ (29)
(२) असल्यास, श्री पा्ील याींची खामगाव शहर (जज.बुलडाणा)
झाली होती, हे

ही खरे आहे काय,

येथून ठाणे शहर येथे बदली

(३) असल्यास, श्री पा्ील याींच्यावर ननलींबनाची कारवाई न करता ठाणे शहर वरून त्याींच्या
मुळ जजल््यात अमरावती शहर येथे त्याींची क्र. ३/१०/६ अशत: बदल/ ५७८/२०१४ महाराषट्र
पोललस मुख्यालय, १२/०६/२०१५ नस
ु ार बदली करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर भ्रष्ाचारी पोललस अगधकाऱ्याला

तात्काळ ननलींबबत न करण्याची कारणे

काय आहे त तसेच त्याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४) पोललस ननिरक्षक श्री.डी.ूम. पा्ील याींची पोललस महासींचालक, महाराषट्र राज्य,
मुींबई याींच्या ददनाींक १२.६.२०१५ च्या आदे शान्वये ठाणे शहर येथून अमरावती शहर येथे बदली

करण्यात आली होती. तदनींतर पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर याींच्या ददनाींक १४.७.२०१५

च्या आदे शान्वये श्री. डी.ूम.पा्ील, पोललस ननिरक्षक याींना शासन सेवेतून ननलींबबत करण्यात
आले आहे . श्री. पा्ील याींचेववरुध्द चककशी करण्यात आली असन
ू त्याींना सक्त ताकीद ही
लशक्षा दे ऊन ददनाींक ४.९.२०१५ च्या आदे शान्वये पोलीस आयक्
ु त, अमरावती शहर याींनी
ननलींबनातून मुक्त केले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात ववववध गन््याांमध्ये आरोपी असणा-याांना शशक्षा होण्याचे प्रमाण िमी असल्याबाबत
(४३)

२९८८८ (२१-०१-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिवा), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र सरकारने सादर केलेल्या राषट्रीय गन्
ु हे नोंदणी ववर्ागाच्या अहवालात राज्यात ववववध
गुन््याींमध्ये आरोपी असणा-याींना लशक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १९ ्क्केच असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ दरयान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गुन्हे गाराींना लशक्षा होण्यासाठआ पोलीसाींकडून होणारा तपास आणण वफकलाींकडून
न्यायालयात केला

जाणारा युक्तीवाद या दोन्ही महत्वाच्या बाजू समाधानकारक

नसल्याचे

अहवालात ह्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा करण्यात येत आहे ,

वव.स. ७६ (30)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे . राषट्रीय गुन्हे अलर्लेख केंद्र नवी
ददल्ली (ून.सी.आर.बी.) या कायावलयाने सन २०१४ या वषावचा क्राईम इन इींडडया हा गुन्हे

ववषयक अहवाल, ऑगस््, २०१५ च्या दरयान प्रकाशीत केलेला असन
ू , अहवालात नमद
ू
केल्याप्रमाणे महाराषट्र राज्याचे र्ारतीय दीं ड ववधान अींतगवत गन्
ु हे शाबबत होण्याचे प्रमाण
(आरोपीींना लशक्षा होण्याचे प्रमाण) १९.३% असे आहे. तसेच ववशेष व स्थाननक कायदयाींतगवत
गुन्हे शाबबताचे प्रमाण हे २६.५% आहे .
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही. तथावप, राज्यातील दोषलसध्दीचे प्रमाण वाढववण्यासाठआ शासनाने
ववववध उपाययोजना केल्या असून त्या अनुषींगाने दद. १२.०५.२०१५ अन्वये १४ शासन ननणवय
ननगवमीत केले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे येथील वािडेवाडी शशवाजीनगर भयारी मागावत एिा िांपनीच्या
सपरवायझरिडील २५ लाख रुपये लटण्यात आल्याबाबत
(४४)

३०३७५

(२१-०१-२०१६).

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्री.सांग्राम

पुणे येथील वाकडेवाडी लशवाजीनगर येथे र्ुयारी मागावत

दच
ु ाकीवरुन

ननघालेल्या

सुपरवायझरला

रस्त्यात

अडवून

थोपटे

(भोर) :

कींपनीची रक्कम घेवून

मारहाण

करत

सात

जणाींनी

त्याच्याकडील २५ लाख रुपये ल्
ु ू न नेल्या प्रकरणी खडकी पोलीस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा
दाखल करण्यात आला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्या दरयान ननदशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर गुन््याचा शासनाने तपास करुन सींबींगधत दरोडेखोराींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी फियावदीने ददलेल्या तक्रारीवरुन खडकी पोलीस स््े शन येथे गु.र.नीं.

२२१/२०१५ र्ा.दीं .वव. कलम ३९५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असन
ू आरोपीींना अ्क
करुन त्याींचे ववरुध्द प्रथम वगव न्यायदीं डागधकारी, खडकी को्व येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात
आले असन
ू प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (31)
मांबईतील वरळी येथील पोशलस टे शन येथे िायवरत असलेल्या पोशलसाने
विरष्ट्ठ पोशलस अधधिाऱ्याांस जखमी िेल्याबाबत
(४५)

३०४०५ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा

िळवा), श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील वरळी येथील पोललस स््े शन येथे कायवरत असलेल्या पोललसाने विरषठ पोललस

अगधकाऱ्याींवर दद. २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लाकडी दाींड्याने डोक्यात वार
करुन गींर्ीर जखमी केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामािवत चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून
आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी वरळी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजज.क्र. ३३०/१५ कलम ३५३, ३३२, ५०४,

र्ा.द.वव. सह ८५(१) दारुबींदी प्रबबींधक अगधननयम अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू

गुन््यातील पोलीस लशपायास अ्क करण्यात आली आहे . आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात
दोषरोपपत्र दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे . आरोपीस पोलीस

सेवेतुन ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींचे गैरवतवन बद्दल त्याींचे ववरुध्द ववर्ागीय
चककशीची कायववाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वातांत्र्यवीर वव.दा. सावरिर याांना मरणोत्तर भारतरत्न सन्मान दे ण्याबाबत
(४६)

३२२८५ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरबाड) :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ारतीय स्वातींत्र्य लढ्यात र्ाग घेऊन आपले सींपूणव जीवन दे श सेवेसाठआ समवपवत केलेले
स्वातींत्र्यवीर वव.दा. सावरकर याींना मरणोत्तर र्ारतरत्न सन्मान दे ण्याची सववत्र मागणी होत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात ददनाींक १२ सप््ें बर, २०१५ वा त्या दरयान अनेक जजल््यामध्ये या
मागणीसाठआ नागरीकाींनी स्वाक्षरी मोदहम राबववली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०२-२०१६) : (१) व (२) स्वातींत्रवीर सावरकर याींना र्ारतरत्न परु स्कार

दे ण्याबाबत काही मान्यवर व काही सामाजजक सींस्थाकडून शासनाकडे मागणी करण्यात येत
आहे .

वव.स. ७६ (32)
(३) र्ारतरत्न पुरस्कारासींदर्ावत केंद्रीय गह
मींत्रालयाच्या मागवदशवक सूचनामध्ये “The
ृ
recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister himself to the President.
No formal recommendations for this are necessary.” असे नमद
ू केले आहे. तथावप, राज्य

ववधानमींडळात वेळोवेळी माींडण्यात आलेले ठराव, झालेल्या चचाव व त्या अनुषींगाने तत्कालीन
मा.मुख्यमींत्री/मा.मींत्री महोदयाींनी ददलेल्या आश्वासनाींच्या अनुषींगाने स्वातींत्र्यवीर वव.दा.सावरकर
याींना मरणोत्तर र्ारतरत्न पुरस्कार लमळण्याबाबत सन १९९८ मध्ये केंद्र शासनास लशिारस
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पणे जजल््यातील शसांहगड रोड पिरसरात रोडरोशमओेचा धमािूळ सरु असल्याबाबत
(४७)

३३२४१

(२१-०१-२०१६).

श्री.शभमराव

तापिीर

(खडिवासला) :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल््यातील लसींहगड रोड पिरसरातील नऱ्हे , धायरी वडगाींव बुद्रक
ु , माणणक बाग व
पिरसरात लहान मोठआ महाववदयालये, शाळा, तसेच मोठ्या प्रमाणात ववदयार्थयाांची वसनतगह
ृ े

असल्याने अनेक ववदयागथवनी र्ाड्याने घरे घेवन
ू राहत असन
ू स्थाननक नागिरकाींसह ये-जा
करणाऱ्या शालेय-महाववदयालयीन तरुणीींना

काही गुींड प्रवत्ृ तीचे तरुण मदय प्राशन

करुन

रात्री अपरात्री छे डछाड व अश्लील वतवनाने त्रास दे त असल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये वा
त्या दरयान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची

दल
व करीत असल्याने शासनाने
ु क्ष

या प्रकरणी कोणती

कारणे काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) लसींहगड रोड पोलीस ठाण्याच्या कायवक्षेत्रात २४ तास प्रर्ावी गस्त ठे वण्यात आली असून
डी.बी. पथकाचे साध्या गणवेशातील अगधकारी व कमवचारी याींची गस्त नेमून वेळोवेळी

प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येते. तसेच पोलीस चककी अींमलदार व बब् माशवल याींची गस्त
नेमण्यात आली असून त्याींना शाळा व महाववदयालय सु्ण्याचे वेळी नमूद पिरसरात गस्त
करुन रोडरोलमयो याींचेवर कारवाई करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. लसींहगड रोड
पाललस ठाण्याचे कायवक्षेत्रातील कॉलेज शाळा याींना वारीं वार पोलीस र्े्ी दे ऊन लमद्ींग

आयोजजत करुन मुलाींना या प्रकाराबाबत पोलीस मदत घेणेबाबत मागवदशवन करण्यात आले
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ७६ (33)
नाांदेड येथील ववमान सेवा सरु िरण्याबाबत
(४८)

३४५७५ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड येथील ववमानतळ ववमानसेवेसाठआ पूणप
व णे सज्ज आहे . पयार्ूत सेवेचा ववकास झाला
आहे ७०-८० सी्ाचे कॅनेडडयन जे् ववमानाची सेवा कधीही सुरु केली जाऊ शकणार असल्याचे
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ननणवय घेवन
ू येथे ववमान सेवा सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायववाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) : (१) व (२) राज्यातील सवव ववमानतळे हवाई मागे
जोडण्यासाठआ सववसमावेशक धोरण ठरवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपरू येथे तथागत बध्द ववहारात वषाववास िरण्याऱ्या शभक्खू
आयवसूत याांच्यावर िेलेल्या हल्ल्याबाबत

(४९)

३५०६० (२१-०१-२०१६).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर येथे तथागत बुध्द ववहारात वषाववास करण्याऱ्या लर्क्खू आयवसूत याींच्यावर ददनाींक
३१ ऑगस््, २०१५ रोजी झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी
जजल्हागधकारी

याींच्याकडे ददनाींक

७

सप््ें बर,

पदागधकारी याींनी केली, हे खरे आहे काय,

समाजकीं्कावर कारवाई करण्याची मागणी

२०१५

रोजीच्या

सुमारास

लर्क्खू

सींघाचे

(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्याता येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी पोललस स््े शन, चींद्रपूर शहर येथे अपराध क्र.१८९/९५ र्ा.दीं .वव. कलम १४३,

१४७, ३५२, ३४२, ३२३, ५०४, अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला असून ८ आरोपीींना अ्क

करण्यात आली आहे. सदर आरोपीववरुध्द र्ा.दीं .वव. कलम १४३, १४७, ३५२, ३४२, ३२३, ५०४,
४५२, २९५, २९६ सहकलम १३५ मु.पो.का. अन्वये न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात
आले असून गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ७६ (34)
उचली (ता.ब्रम्हपूरी, जज.चांद्रपूर) येथील शालीिराम ढोरे याांच्या
हत्येच्या प्रिरणाची चौिशी िरण्याबाबत

(५०)

३५५८७ (२१-०१-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उचली (ता.रँचहपूरी, जज.चींद्रपूर) येथील शालीकराम गोरूजी ढोरे याींची ददींनाक ३० जुल,ै
२०१५ रोजी दोन अज्ञात इसमाींनी हत्या केली असून या घ्नेची

चककशी करून आरोपीस

अ्क करण्यात यावी अशी तक्रार सींशयीत आरोपीच्या नावासहीत मत
ृ काच्या पत्नीने ववर्ागीय
आयक्
ु त नागपरू , जजल्हागधकारी चींद्रपरू , जजल्हा पोलीस अनघक्षक चींद्रपरू याींच्याकडे माहे
सप््े बर, २०१५ च्या सुमारास लेखी ननवेदनादारे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीअींती दोषीवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी तक्रारीच्या अनुषींगाने उप ववर्ागीय पोलीस अगधकारी, मुल याींनी पोलीस
स््े शन, रँचहपुरी येथे जावून पाहणी केली. त्याींनुसार ददनाींक ३०.७.२०१५ रोजी फियावदीच्या

तोंडी िरपो्व वरुन अप क्र..१०१/१५ र्ा.दीं .वव. कलम २७९, ३३७, ४२७, ३०४ (अ) सह १८४
मो.वा.का. चा गुन्हा दाखल असून मत
ू
ृ काने र्रधाव वेगाने व ननषकाळजीपणाने वाहन चालवन

फियावदीचे सायकलला धडक मारल्याने जखमी झाला. तसेच आरोपी सुध्दा जखमी झाला होता.

उपचारादरयान आरोपीचा मत्ृ यू झाल्याचे ननदशवनास आले. सदर प्रकरणात कोणत्याही
प्रकारचा घातपाताचा प्रकार ननदशवनास आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

