
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

डोंगरी (ता.रोहा, जि.रायगड) या गावात गाविीने िुटूांबावर बहहष्ट् िार टाि याबाबत 
(१)  ६१९१ (१०-०४-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जिल् ्यातील रोहा तालुक् यातील डगरगरी गातात वतवतक कारंाींसा ग गातकेन  २१ 
कु  ् ींबातर बहहष कार ्ाकल् याची न्ना माह  िान तारी, २०१५ मध् य  डनड लाली, ह  खर  आह  
काय, 

(२) असल्यास, डक्त कु  ्बाींना गातच् या मींहारात, ककरांा मालाच् या ाकुानात न सामान खर ाी 
करण् यास, लग् नसमारीं  त मयत ् यक् तीच् या अीं यसीं् कारात सह ागी होण् यास रतिबतबींक 
करण् यात आला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) याबाबत गातकेच  पींचरतिमखु त इतर २७ िंाींतर गुन् हा ााखल कराता अ ी मागंी वपडीत 
कु  ् ींबाींनी जिल् हा पोलीस अककषकाकाींकड  अिा्वातार  क ली आह , ह  खर  आह  काय, 
(४) असल् यास, सींबींककताींवतरुध् ा  ासनान  कोंती कारता  क ली ता करण् यात य त आह , 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) अिा्ार त इतर २२ कु्ुींबाींना ताळीत ्ाकल्याबाबत 
हानाींक २२.०१.२०१५ रोिील रोहा पोलीस  ाण्यात अि ्हाला होता. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) होय, ह  खर  आह . 
(४) हानाींक १०.०२.२०१५ रोिी  ासकेय / पोलीस अकककारी याींच्याबरोबर अिा्ार त 
गैरअिा्ार याींची बै क न ण्यात आली. सार  ताा हा गातातील ाोन ग्ातील होता. कु्ुींबाींना 
ताळीत ्ाकल्याच  आढळ न आल  नाही. अिा्ार त गैरअिा्ार याींच्यात समलोता लाल्यान  
आता अिा्ार याींची कोंतीही तक्रार राहीली नाही. गातात सध्या सामाजिक सलोखा असनु 
 ाींतता आह . 
(५) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
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ठाणे शहरात सािरा िरण् यात आलेया उपवन - येऊर आटट फेस् टीवल िायटरमामाबाबत 
  

(२)  १०६९१ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवाा माजिवडा), श्री.अिुटन खोतिर 
(िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ां   हरात ग ल् यातर्षी सािरा करण् यात आल ल्या डपतन-य ऊर आ्् फ ् ्ीतलच् या 
बनममतान   ां   हराला ा  पातळीतर एक त गळ  ् थान बनमा्ं  लाल  आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल् यास,  ां   हरात रति य क तर्षी सािरा करण् यात य ंा या ‘’डपतन- य ऊर 
फ ् ्ीतल’’ महो सतासा ग ५ को्ी रूपयाींचा बनकी डपलब् क करून ा ण् यात याता, अ ी मागंी 
् थाबनक लोकरतिबतबनकीींनी हा. ८.१२.२०१४ रोिी एका रतित्रा् ाार  मा.मु यमींत्री याींना क ली आह ,  
ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, या रतिकरंी बनंय् न तला आह  काय,  याींच  ् तरूप काय आह  त  यानुर्षींगान  
पुढ  कोंती कायत्ाही क ली आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-१२-२०१५) :(१) डपलब्क माहहतीच्या आकार  अस  म्हंता य ंार नाही. 
(२) होय. 
(३) त (४) महाराषर पय्् न वतकास महामींडळामाफ्त रतिमसध्ाीकरीता रु. २५.०० लषका एतढा 
बनकी डपतन-य ऊर आ्् फ ््ीतल महोसतासा ग ा ण्यात आला आह . 

___________ 
  

अमानेर (जि.िागाांव) येथे सान ेगुरूिीांच ेस्मारि उभारण्याबाबत 
  

(३)  ११२११ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अमळन र (जि.िळगाींत) य थ  सान  गुरूिीींच  ्मारक ड ारण्यासा ग  ासनाकड  िागा 
डपलब्क नसल्याच  बना न्ास आल  आह  ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सारच  ्मारक ड ारण्याकररता  ासनान  कोंती कायत्ाही क ली  ता करण्यात 
य त  आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०१-२०१६) :(१), (२) त (३) अींमळन र य थ  सान  गुरुिीींच  ्मारक 
ड ारण्याबाबतचा सवाय:ज्थतीत कोंताही रति्तात  ासनाच्या वतचाराकीन नाही. 
  

___________ 
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ववदभाटत वाहन चोरीच्या घटना वाढयाबाबत 
  

(४)  १६९९६ (१०-०८-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेवे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वता ा्त ताहन चोरीच्या न्ना ताढल्या अस न सु  ्  ाग मध्य रतिा  ातील इींा र य थ  
वतक्रेकररता पा वतल  िात असल्याच  माह  म , २०१५मध्य  ता या सुमारास बना न्ास आल  
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, नागप रातील इततारी, अमरातती य थील तलगाींत माग ् तर चींद्रप र य थील 
रान्सपो््नगरात अध्या ्तासात चोरीच्या ताहनाची वतल्ह ता् लातली िात  ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) त (३) अमरातती य थील तलगात मागा्तर ्ा्ा कीं पनीच्या रकची क बीन तोडताना आढळ न 
आल्यान  एका आरोपीवतरुध्ा हा.०७/०५/२०१५ रोिी गुन्हा ााखल करण्यात आला अस न रतिकरं 
न्यायरतिवतष  आह . 
     नागप र त चींद्रप र  हर य थ  अध्या् तासात चोरीच्या ताहनाींची वतल्ह ता् लातली िात  
अ ी कोंतीही तक्रार/अि/्बनत ान रतिाप्त त लाल ली नाही. 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
  

लातूर येथील आरटीओ मधील मोटार वाहन तनररक्षि  
याांना वााू माकफयाांनी धमक्या हदयाबाबत 

  

(५)  १७१४५ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) लात र य थील आर्ीओ मकील मो्ार ताहन बनररषकाक याींनी डागीर तालुक्यातील अतकै 
ताळ  वतक्रे त ताहत क थाींबवतण्यासा ग तपासंी करीत असताना याींना ताळ  माकफयाींनी 
कमक्या हाल्या असल्यारतिकरंी ताढताना पोलीस  ाण्यात तक्रार करण्यात आली असल्याच  
माह  म , २०१५ मध्य  ता या ारम्यान बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीनुसार  ासनान  चौक ी करुन सींबींककत ताळ माकफया वतरुध्ा कोंती 
कायत्ाही क ली आह  ता करण्यात य त आह , 
(३) अवायाप, कायत्ाही क ली नसल्यास, होंाया वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) होय, 
     सींबींककत मो्ार ताहन बनररषकाक, लात र याींनी हाल ल्या कफयााीतरुन ६ आरोपी वतरुध्ा 
पोलीस ्  ् न ताढतंा य थ  हा.१२/०५/२०१५ रोिी ३.३० ता. गु.र.नीं. ३१/२०१५  ा.ाीं.वत. कलम 
३४३, १४३, ५०६ रतिमा  ं गुन्हा ााखल आह , 
(२) ााखल गुन््यातील सत ्आरोपीना अ्क करुन गुन््याचा तपास पुं ्करण्यत आला. सत ्
आरोपी वतरुध्ा हा.२९/०६/२०१५ रोिी मा. न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र ााखल क ल  अस न 
सवाय:ज्थतीत गुन्हा न्यायरतिवतष् आह . 
(३) वतलींब लाल ला नाही. 

___________ 
  

मुांबई ते नवी मुांबई, मशवडी आणण ठाणे िलवाहतिूीच्या प्रिपाबाबत 
  

(६)  १७२५२ (१२-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेवे), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िामनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुाे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.सांिय 
साविारे (भुसावा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींब तील पुत ् ककनारपट्टीतरील मुींब  त  नती मुींब , म तडी आणं  ा  ं िलताहत केचा 
सुमार  १२० को्ी रुपयाींचा रतिकल् प मुींब  पो्् र् ् (बीपी्ी) आणं महाराष र म रर्ाइम बोड ्
सींयुक् तपं  राबवतंार असल् याच  माह  एवरतिल, २०१५ च् या सुमारास बना न्ास आल , ह  खर  
आह  काय, 

(२) तस च  ाऊचा कक्का, माींडता आणं नती मुींब त मसडको लगत तीन ्ममन्ल ड ारण्याचा 
रति्तात  ासनाच्या वतचाराककन आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, मुींब तील र् त  आणं र ल् त  या ाोन रतिमुख ताहत क साकनाींतर पडंारा रतिचींड 
तां लषकाात न ता मुींब कराींसा ग पया्यी िलताहत केचा रतिकल् प लतकरात लतकर पुं ्
करण् याच् यादृष्जष्न  कोंती कायत्ाही क ली ता करण् यात य त आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) (३) त (४) बाबत मुींब च्या पुत ् ककनायातर  ाऊचाकक्का - माींडता- न रुळ या त्रत्रकोंी 
पररनात िलताहतुक सुरु करण्यासा ग महाराषर म री्ा म बोड ् याींना  ासन बनंय् क्र. 
आडब्ल्यु्ी/०२१५/रति.क्र.३१/बींार  १ हा.३०/६/२०१५ नुसार रतिकल्पाची अींमबिातंी यींत्रंा म्ह  ंन 
नोवर्षत करण्यात आल  आह . सार रतिकल्पासा ग म .कॅ  क इींजिबनयस ्रतिा.मल. पु  ं याींची रतिकल्प 
्यत्थापन म्ह  ंन न म  ंक करण्यात आली आह . सार रतिकल्पासा ग लागंाया पाया ुत 
सुवतका बनमा्ं करण्याच  काम मुींब  बींार वतश्त्त ह   ाऊचा कक्का य थ , महाराषर म री्ा म 
बोड ्ह  माींडता य थ , तस च  हर आणं औवायोकगक वतकास महामींडळ ह  न रुळ य थ  ्तखचा्न  
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करंार अस न मुींब  बींार वतश्त्त त महाराषर म री्ा म बोडा्माफ्त अनुक्रम   ाऊचा कक्का 
त माींडता या कामाींची बनवताा रतिकक्रया रतिगतीपथातर आह . 

___________ 
  

उत्तन (जि.ठाणे) येथील समुद्रात मजच्िमार बोटीवर ओएनिीसीच्या सुरक्षा  
रक्षिाांनी गोाीबार िेयान ेएि मजच्िमार िखमी झायाबाबत 

  

(७)  १७३७१ (१२-०८-२०१५).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.सुतनल 
राऊत (ववरमाोाी), श्री.गुलाबराव पाटील (िागाव ग्रामीण), श्री.अिुटन खोतिर (िालना), 
श्री.सांिय िेािर (ठाणे), श्री.गणपत गायिवाड (ियाण पूवट), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधटन), श्री.रमशे 
िदम (मोहोा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ा  ं जिल््यातील डतन य थील समुद्रात मजच्िमार बो्ीतर ओएनिीसीच्या सुरषकाा 
रषकाकाींनी गोळीबार क ल्यान  एक मजच्िमार िबर िखमी लाल्याच  माह  म , २०१५ मध्य  
बना न्ास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, यारतिकरंी चौक ी करण्यात आली आह  काय, 
(३) असल्यास, चौक ीत काय आढळ न आल  त यानुर्षींगान  कोंती कारता  करण्यात आली  
ता य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) सारचा गोळीबार हा ओएनिीसीच्या सुरषकाा रषकाकाींनी 
क ल ला नस न याह कांी असल ल्या ्ी-१४ ्या  ारतीय नौालाच्या बो्ीतरील कमच्ायाींनी 
क ल ला आह . 
(२) त (३) सार रतिकरंी यलोग ् पोलीस ्  ् न य थ  गुरक्र-१७/१५,  ाावतसीं कलम ३०७, ३३६, 
४२७, ३२३, ५०४, ५०६, ३४ रतिमा  ं पाच आरोपीवतरुध्ा गुन्हा ााखल अस न यातील आरोपी ह  
कें द्र  ासनाच  ( ारतीय नौाल) कमच्ारी असल्यान  याींना अ्क करण्यासा ग वतहीत परतानगी 
ममळ  ंकरीता पोलीसाींमाफ्त फ्लॅग ऑकफसर, कमाींड् ऑपर  न ऑकफसर, ह डक्ता्ी, त ््न ्
न ्हल कमाींड, मुींब  याींना पत्र पा वतण्यात आल  अस ल गुन््याचा पुढील तपास चाल  आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
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आांबोली (अांधेरी-मुांबई) पोलीस ठाण्यात िायटररत असलेया सहाय्यि पोलीस तनरीक्षि ववष्ट्णु 
राठोड या पोलीस अधधिाऱ्याचा हृदयवविाराच्या झटक्याने मतृ्यू झायाबाबत 

(८)  १७७६८ (१२-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबोली (अींक री-मुींब ) पोलीस  ाण्यात कायर्त असल ल्या सहाय्यक पोलीस बनरीषकाक 
वतषंु रा ोड या ३७ तर्षीय पोलीस अकककायाींचा हृायवतकाराच्या ल्क्यान  मृय  लाल्याच  
हानाींक १८ एवरतिल, २०१५ रोिी ता यासमुारास बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, आींबोली पररसरात ताढया सोनसाखळी चोरी, नरफोड्याच्या ताढया न्ना 
रोखण्यासा ग तररष ाकड न तारींतार ाबाब असल्यान  रा ोड मागील ाोन आ तड्यापास न 
अहोरात्र आपल  कत््य पार पाडत असल्यान  याींची रतिकृती खराब लाली ह  पाहता तररष ाची 
चौक ी करुन कोंती कारता   करण्यात आली ता य त आह  आह  काय, 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. सपोबन वतषंु रा ोड याींच  बनकन 
हृायवतकाराच्या ल्क्यान  लाल  नस न फुफ्फुसात तीव्र रतिमांात त ाोन्ही पायाींच्या म रात 
रक्ताच्या गु ळ्या हो  ं (Extensive Pulmonary Embolism, C Bilatural Deep Vein 
Thrombosis)  याआिारान  हानाींक १६.०४.२०१५ रोिी लाल  आह . 
(२) सपोबन रा ोड ह  हानाींक ०८.०४.२०१५ रोिी अवतता हॉज्प्ल, अींक री मुींब  या ह कांी 
रतिकृती अ्ता्थामुळ  और्षकोपचारासा ग ााखल लाल ल  होत . डपरोक्त आिारातर याींच्यातर 
एक ं ९ हातस और्षकोपचार करण्यात आल ल  अस न, और्षकोपचाराारम्यान याींच  बनकन 
लाल ल  आह , 
     सपोबन रा ोड ह  गुन्ह  रतिक्ीकरं अकककारी म्ह  ंन कत््य करीत होत , याींच्यातर 
कोंयाही रतिकारचा तररष ाकड न ाबात आंण्यात आल ला न्हता, तस च याींना सन २०१५ 
मध्य  त ळोत ळी ७ सप्त ताहहक सुट्टय्ाही हाल ल्या आह त. सन २०१५ मध्य  सोनसाखळी चोरी, 
नरफोडीच्या गुन््याींच  रतिमां बनजश्चतच कमी राहहल ल  असल्यान  अ ा रतिकारच्या गुन्ह  
न्काींना रतिबतबींक करण्यातकररता पोलीस कमच्ायाींतर कु ल्याही रतिकारचा ाबात नाही. 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरातील मनोरा आमदार तनवास इमारतीच्या ५ व्या मियावरुन 
सफाई िामगार याांचे अपघाती तनधन झायाबाबत 

  

(९)  १७७६९ (१२-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब   हरातील मनोरा आमाार बनतास इमारतीच्या ५ ्या मिल्यातरुन पड न श्री.वतिय 
माळी सफा  कामगार याींच  हानाींक २३ एवरतिल, २०१५ रोिी ता या समुारास अपनाती बनकन 
लाल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, या रतिकरंी  ासनान  चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न आल  त 
पुढ  कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) असल्यास, मतृाच्या नात ता कास  ासनान  कोंती आकथक् मात क ली ता करण्यात य त 
आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) या रतिकरंी कफ पर ड पोलीस  ाण्यामध्य  फौिाारी ाींड रतिकक्रया सींहहता, कलम १७४ नुसार 
अपमृय  क्र.१६/२०१५ अन्तय  नगरा न ण्यात आल ली आह . पोलीसाींनी क ल ल्या तपासात 
मयताच्या णख ात ाोन गाींिाच्या पुड्या ममळाल्या होया. मयत इसमान  गाींिाच  स तन क ल  
ककीं ता कस  याच्या तपासंीकरीता मयताचा ज्हस रा त रक्ताच  नमनु  न्याय सहाय्यक तैज्ञाबनक 
रतियोग ाळा याींच्याकड  पा वतण्यात आल  अस न  याींचा अहताल रतिाप्त त लाल्यानींतर पुढील 
कायत्ाही करण्याची तितीि   तली आह . 
(३) त (४) मयत ्यक्ती ही खासगी   क ााराींकड  कामाची मागंी करण्याकरीता सार 
इमारतीत य त अस . काम अस ल त ्हा या हातसाप रत  ती ्यक्ती काम करीत अस . न्न च्या 
हात ी ती ्यक्ती कोंयाही   क कााराकड  काम करीत नसल्याच  चौक ीअींती आढळ न आल  
आह . मयत ्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयाींना  ासनाकड न आकथक् मात ा ण्यात आल ली नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील मुलुांड येथील एल.बी.एस. मागाटवरील तनमटल गॅलक्सी ॲजव्हअर  
मॉल अप्पर ग्राऊां ट पररसरातील हुक्िा पालटरवर िापा टाियाबाबत 

  

(१०)  १७९८९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (ियाण 
पूवट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील मुलुींड य थील एल.बी.एस. मागा्तरील बनमल् गॅलक्सी ॲज्हअर मॉल अप्त पर 
ग्राऊीं ् पररसरातील हुक्का पालर्तर  माह  म , २०१५ च्या ासु-या आ तड्यात ता या सुमारास 
समािस ता  ाख च्या अकककायाींनी िापा ्ाकला, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या िाप्त यात काय आढळ न आल , त या अनुर्षींगान  सींबींककत ाोर्षीींतर कोंती 
कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबनाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) सार रतिकरंी पोलीसाींमाफ्त मुलुींड पोलीस  ा  ं य थ  अाखलपात्र गुन्हा क्र.१६२९/१५ अन्तय  
मसगार ् आणं इतर तींबाख  डपाान  कायाा, २००३ च  कलम ४, २१ सह मुींब  
महानगरपामलका कायाा ३९४, ४७१ सह मुींब  पोलीस कायाा कलम ३३ (डब्ल्य ) या 
कलमाींतगत् कारता  करण्यात आली आह . सार रतिकरंात हुक्क्याच  साहहय आढळ न आल  
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अस न यामध्य  रुपय  २१५०/- इतके रोख रक्कम ह्तगत करण्यात आली. तस च सार 
गुन््यात एक ं ३७ आरोपीींना अ्क करुन ाींडामक कारता  करण्यात आल ली आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही.  

___________ 
  
गुहागर (जि.रत् नाधगरी) नगरपांचायत हदीमीमध ेसमुद्रकिनारी धूपप्रततबांधि बांधारा बाांधण् याबाबत 

  

(११)  १८४३० (१२-०८-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधटन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  गुहागर (जि.र नाकगरी) नगरपींचायत हदीमीमक  समुद्राच् या मो मोयाया ला्ाींमळु  ककना-याची 
क प होत अस न फळबागाींच  नुकसान होत न लोकत् तीलाही कोका बनमा्ं लाला आह , ह  खर  
आह  काय, 

(२) असल् यास, कोका ्ाळण् यासा ग गुहागरमकील खालचा पा् आणं तरचा पा् य थ  
समुद्रककनारी क परतिबतबींकक बींकारा बाींकण् याबाबत सन २०११ पास न महाराष र म रर्ा म बोडा्कड  
पत्र् यतहार करण् यात आला आह , तस च माच ् २०१५४ मध्य  मा.मुयमींत्री महोायाींकड ही 
पत्र् यतहार करण् यात आला ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, सार ह कांी क परतिबतबींकक बींकारा बाींकण् यासा ग कोंती कायत्ाही क ली ता 
करण् यात य त आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) होय, ह  अीं त: खर  आह . 
(२), (३) त (४) गुहागर तालुक्यातील खालचा पा्ा य थ  ४५० मी्र लाींबीच  कुप रतितीबींकक 
बींकायाच  काम राज्य्तरीय योिन अींतगत् माह  माच,् २०१५ मध्य ्प ं ्करण्यात आल  आह . 
तस च राज्य्तरीय योिन  अींतगत् तरचा पा् य थ  ४५५ मी्र लाींबीच  काम माह  िुल,ै २०१५ 
मध्य  पुं ्करण्यात आल  आह . 

___________ 
  

साखरपा, (ता.सांगमेश्वर जि.रत्नाधगरी) येथील िािदरा येथ े 
महहलेचा सांशयास्पद जस्थतीत मतृदेह आढायाबाबत 

  

(१२)  १८४३७ (१२-०८-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोा), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधटन), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरपा (ता.सींगम श्तर, जि.रनाकगरी)य थील कळकारा या ह कांी हानाींक २० म , २०१५ 
रोिी एका ४५ त  ५० तय असल ल्या अनोळखी महहल चा सीं या्पा ज्थतीत मतृा ह आढळला, 
ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, सार महहल चा ख न लाल्याच  रतिाथममक तपासात ्पष् लाल्यानींतर तपासासा ग 
श्तानपथकालाही पाचारं करण्यात आल  होत , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सार रतिकरंी कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०९-२०१५) :(१) त (२) होय. 
(३) हानाींक २० एवरतिल, २०१५ रोिी कळकारा य थील बाींब सोसाय्ीच्या ग ्लगत एका ्त्रीच  
रति त आढळ न आल . कफया्ाीन  हाल ल् या तक्रारीतरुन ा तरुख पोलीस  ा  ं य थ  गु.र.क्र.. २५/१५, 
 ा.ाीं.वत. कलम ३०२, २०१ रतिमा  ं गुन्हा नगरा करण्यात आला आह . 
     सार ्त्रीची गळा आतळ न काराार हयारान  हया करण्यात आली आह . सार  रतिकरंी 
ज्हस रा तपासंी अहताल रतिाप्त त लाला अस न यामध्य  कोंत ही वतर्षारी न्क आढळ न आल  
नाही. सार रतिकरंी मयत ्त्रीची  ओळख प्ल ली नाही. तस च सार गुन््यात अवायाप 
कोंयाही आरोपीस अ्क करण्यात आली नस न गुन्हा पोलीस तपासातर रतिलींत्रबत आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

लेह-लदीमाख, िम् मु येथे मसांध ुदशटन यात्रासाठज िाणा-या  
राज् यातील मसांधी भक् ताांना ५० टक् िे सुट देण् याबाबत 

(१३)  १९००० (१२-०८-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उहासनगर), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िावा), श्री.रमशे िदम (मोहोा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ल ह-लदीमाख, िम् मु य थ  ार तर्षी मसींक ुनाीच् या पवतत्र खो-यात रति य क तर्षी ि न महहन् यात 
चार हातस मसींक ु ा न् यात्रा आयोिीत करण् यात य त , या पवतत्र यात्र सा ग त गत गळ्या 
राज् यात न मसींकी  क् त आतिुन् डपज्थती लाततात यासा ग मध् य  रतिा   त ड त रतिा  ातील 
मसींकी  क् ताींना त थील  ासन ५० ्क् क  सु् ा त , ह  ही खर  आह  काय, 
(२) महाराष रत नही बर च मसींकी  क् त या यात्र कररता िात असतात इतर 
राज् यारतिमां  राज् यातील मसींकी  क् ताींना सुध् ा ५० ्क् क  सु् ा ण् यात याती अ ी मागंी 
लोकरतिबतबनकी हानाींक ९ एवरतिल, २०१५ रोिी मा.मु यमींत्री याींच कड  ल खी बनत ाना्ाार  क ली 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सार मागंीनसुार कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१२-२०१५) :(१) याबाबतची माहहती सींबींककत राज्याींकड न न ण्यात य त 
आह . 
(२) होय. 
(३) रतिश्नाकीन मागंी  ासनाच्या वतचाराकीन आह . 

___________ 
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मालेगाव (जि.नामशि) शहरातील िॅम् प भागातील दोन ननलाईन 
 लॉटरी सेंटरवर पोमलसाांनी िापा टािून ऐवि िप् त िेयाबाबत 

  

(१४)  १९५४५ (१०-०८-२०१५).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) माल गात (जि.नाम क)  हरातील कॅम् प  ागात त्रबनहाक् कतपं  चालंा-या ाोन ऑनला न 
लॉ्री सें्रतर हानाींक ९ एवरतिल, २०१५ रोिी ता  यासमुारास पोमलसाींनी िापा ्ाक न १६ िुगा-
याींना अ्क करुन १ लाख ६२ हिार ६९० रुपयाचा ऐति िप्त  त करण् यात आला, ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल् यास, डपरोक् त रतिकरंी अ्क क ल ल् या गुन् ह गारातर कोंती कारता  क ली ता 
करण्यात य त आह , 
(३) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०१-२०१६) :(१) ह  खर  आह . 
(२) सार रतिकरंी आरोपीवतरुध्ा माल गात पोलीस ्  ् न य थ  गु.र.नीं.०८/२०१५ अन्तय  हानाींक 
८.४.२०१५ रोिी मुींब  िुगार कायाा कलम १२ (अ) तस च मनी र ग्युल  न ॲक््, १९५८ च  
कलम ४ अन्तय  गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . सार गुन््यात एक ं ९ आरोपी बनषपन्न 
लाल  अस न, याींच वतरुध्ा हानाींक १५.५.२०१५ रोिी मा. न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र ााखल 
करण्यात आल  अस न, रतिकरं न्याय रतिवतष् आह . 
     तस च अन्य एका रतिकरंात आरोपीवतरुध्ा माल गाींत पोलीस ्  ् न य थ  गु.र.नीं.०९/२०१५ 
अन्तय  हानाींक ८.४.२०१५ रोिी मुींब  िुगार कायाा कलम १२(अ) तस च मनी र ग्युल  न ॲक्् 
१९५८ च  कलम ४ अन्तय  गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . सार गुन््यात एक ं ७ आरोपी 
बनषपन्न लाल  अस न, याींच वतरुध्ा हानाींक १५.५.२०१५ रोिी मा.न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र 
ााखल करण्यात आल  अस न, रतिकरं न्याय रतिवतष् आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील फदिदारी व हदवाणी स् वरुपाचे िनुे व तनरथटि खटले िाढून टािण् यासाठज 
जि हास् तरीय व तालिुास् तरीय सममत् याांची स् थापना िरण् याबाबत 

  

(१५)  १९७१९ (१०-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.अिुटन खोतिर (िालना), 
श्री.गुलाबराव पाटील (िागाव ग्रामीण), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा), श्री.चांद्रिाांत 
सोनावण े(चोपडा), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.अिय चदधरी (मशवडी), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील फौिाारी त हातांी ् तरुपाच  िुन  त बनरथक् ख्ल  काढ न ्ाकण् यासा ग 
जिल् हा् तरीय त तालकुा् तरीय समम याींची ् थापना करण् याचा रति् तात  ासनाच् या वतचाराकीन 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १२९१ न्यायालयाींमध्य  रतिलींत्रबत १८ लाखाींह न अककक फौिाारी 
ख्ल्यापैके ज्या ख्ल्यात चकुेच  आरोपपत्र पुरात  आणं कागापत्राींचा अ ात आाी 
कारंाींमळु  ाीन ्काळापास न रखडल ल  रतिकर  ं माग  न ण्याचा बनंय् माह  म , २०१५ मध्य  ता 
ारम्यान न तला आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, या रति् तातातर  ासनान  बनंय् न तला आह  काय, सार रति् ताताच  ् तरुप काय 
आह  त अींमलबिातंी करण् यात आली आह  काय, न्यायालयातील ख्ल  बनकाली काढण्यासा ग 
कालमया्ाा बनजश्चत करण्यात य ंार आह  काय, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त त याची सवायःज्थती काय आह  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) न्यायालयातील िुनी त बनरथक् रतिकर  ं काढ न 
्ाकण्यासा ग सममती ग गत करण्याचा बनंय् हानाींक १७/०८/०२०११ रोिी न ण्यात आला आह . 
हानाींक २६/१२/२०१२ रोिी सार  ासन  बनंय्ात सुकारंा करण्यात आली अस न 
जिल्हा्तरीय सममतीची पनुर्चना करण्यात आली आह . तस च, रतिय क महानगर/ ाींडाकककारी/ 
रतिथमश्र ंी न्याय ाींडाकककारी न्यायालय ्तरातर िाननी सममती बनयुक्त करण्यात आल्या 
आह त. 
(२) त (३) रतिलींत्रबत फौिाारी ख्ल्यावतरुध्ा पुनवतल्ोकन कर  ंसा ग, ख्ल  बनकाली 
काढण्यासा ग कालमया्ाा बनजश्चत करण्यात आल ली नाही. मात्र ज्या न्नाींत जिवतत हानी 
लाल ली नाही त खािगी त साति्बनक मालमत ची रुपय  ५,००,०००/- प षकाा िा्त हानी 
लाल ली नाही अस  हानाींक १.११.२०१४ प ती ााखल लाल ल  त रतिलींत्रबत असल ल  रािकेय त 
सामाजिक आींाोलनातील ख्ल  माग  न ण्याबाबत पोलीस आयुक्त (पोलीस आयुक्तालय 
षका त्रासा ग) त जिल्हााींडाकककारी (डतर्रत  ागासा ग) याींच्या अध्यषका खाली बनयुक्त करण्यात 
आल ल्या सममया बनंय् न तील असा बनंय् हानाींक १३.०१.२०१५ रोिी  ासनान  न तला आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील पासपोटट िायाटलयाच् या मागील रस् त् यावर  
एिा नववववाहहतेची तनघृटण हत् या िेयाबाबत 

  

(१६)  १९७३१ (१०-०८-२०१५).   श्री.अिुटन खोतिर (िालना), श्री.गुलाबराव पाटील (िागाव 
ग्रामीण), डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर), श्री.अिय चदधरी (मशवडी), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (ियाण पूवट), श्री.भाऊसाहेब िाांबाे (श्रीरामपूर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१)  ां   हरातील पासपो्् काया्लयाच् या मागील र्  यातर हानाींक ६ म , २०१५ रोिी ापुारी 
२ तािता एका नतवतताहहत ची काराार  ् त्रान  गळा कचरुन बननृ्ं  ह या क ल् याची न्ना 
बना न्ास आली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या रतिकरंाची चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न आल  त 
 यानुर्षींगान  यारतिकरंी ाोर्षीतर कोंती कारता  क ली आह ,  
(३) या रतिकरंाची अायापही चौक ी प ं ्लाली नसल् यास, होंा-या वतलींबाची कार  ं काय 
आह त त याबाबतच सवायःज्थती काय आह  ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) त (३) होय. या रतिकरंी तागळ  इ्  ्् पो.्  ्.ला. गुन्हा रजि.नीं.१०६/२०१५  ााींवतसीं कलम 
३०२ रतिमा  ं गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . 
     सार गुन््यातील एका आरोपीस हानाींक ०९.०५.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली अस न 
याच वतरुध्ा मा.न्यायालयात ाोर्षारोपत्र ााखल क ल  आह , सारचा गुन्हा न्यायरतितजष  आह . 

___________ 
  

सोलापूर रेवे स्टेशनवर चोऱ्या, मारामाऱ्या अशा घटना वारांवार घडत असयाबाबत 
  

(१७)  २०३१७ (१२-०८-२०१५).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र र ल्त  ्  ् नतर र ल्त  गाडीच्या डब्यात बसण्याच्या िाग तरुन हानाींक १४ म , २०१५ 
रोिी रात्री एका ्यक्तीचा ख न करण्यात आला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या न्न ची  ासनान  चौक ी क ली आह  काय, यात काय आढळ न आल , 
(३) तस च सोलाप र र ल्त  ्  ् नतर चोया, मारामाया अ ा न्ना तारींतार नडतात, ह  ही खर  
आह  काय, 
(४) असल्यास, या न्ना नड  नय  म्ह  ंन  ासनान  कोंती डपाययोिना क ली ता करण्यात 
य त आह  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) होय. 
     रतिकरंी सोलाप र र ल्त  पोलीस  ा  ं य थ  गु.र.नीं. ६३/२०१५,  ा.ाीं.वत. कलम ३०२, ३६३, 
५०४, ३४ रतिमा  ं गुन्हा ााखल आह . 
(२) होय. 
     नम ा तारख स, त ळी त ह कांी कफया्ाी त याच  नात ता क सोलाप र पु  ं पॅसेंिर या 
गाडीन  पु  ं य थ  िाण्यासा ग गाडीत बसल  असता सुमार  २३.०० ता च  समुारास िाग च्या 
कारंातरुन  ाींडं काढ न ३ आरोपीींनी  कफया्ाीच्या पुतण्यास मारहान क ली या मध्य  सार 
कफया्ाीचा पुतण्या र ल्त ला कडक न बोगी त फ्लॅ्फॉमच्  मध्य  खाली पड न मयत लाला 
गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली अस न गुन््याचा तपास चाल  आह . 
(३) नाही. 
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(४) सोलाप र र ल्त  ्  ् नतर पोलीस अकककारी त कमच्ारी याींचा योग्य तो बींाोब्त रतिय क 
गाडीतर न मण्यात आला अस न ्  ् नतर कमच्ारी प रोमलींग करण्यासा ग न मण्यात आल  
आह त. 

___________ 
  

अमलबाग तालुक् यातील (जि.रायगड) माांडवा बांदरावर प्रवाशाांच् या सोयीसाठज उभारण् यात  
आले या तरांगत् या िेटीच ेिाम तनिृष्ट् ट दिाटच ेहोत असयाबाबत 

  

(१८)  २०९७७ (०६-०७-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििटत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवधटन), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग तालुक् यातील (जि.रायगड) माींडता बींारातर रतिता ाींच् या सोयीसा ग ड ारण् यात 
आल ल् या तरींग या ि ्ीच  काम बनकृष ् आणं वतलींबान  होत असल् याच  माह  म  २०१५ च् या 
ासु-या सप्त  ताहात डनडकेस आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, डक् त रतिकरंी  ासनामाफ्त चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न 
आल  त तानुसार पुढ   ासनान  कोंती कायत्ाही क ली ता करण् यात य त आह , 
(३) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) ह  अीं त: खर  आह . 
(२) त (३) सार कामाच  काया्रीं  आा   हा.१/३/२०१३ रोिी म . ओम यन ब्ल्य ुयाींना ा ण्यात 
आल  होत . यानुसार याींनी तरींगता तराफा त गा ड पा ल्स तयार करुन काम पुं ्क ल . सार 
तराफ  रतिायोकगक ततातर रतिता ाींच्या तापरासा ग खुल  करण्यात आल . सार कामात काही 
ताींत्रत्रक बाबीींच्या त्रु्ी आढळल्या आह त याकररता Indian Register of Shipping  
याींच कड न ताींत्रत्रक सल्ला न ऊन सार ताींत्रत्रक बाबीींची पुतत्ा करण्यात य त आह . सार पुतत्ा 
लाल्यानींतर सारह  तरींगती ि ट्टी रतिता ाींना तापरासा ग खलुी करण्यात य  ल. तस च लाल ल् या 
कामाचा आढाता न ऊन बनवताा  तीनुसार आतश्यक ती कायत्ाही करुन कीं पनीस ा यक अाा 
करण्यात य  ल. 

___________ 
  

नागपूर, चांद्रपूर, वधाट टुरीझम मेगा सकिट ट प्रिपातील प्रस्तावीत व प्रलांबबत वविास िाम े
  

(१९)  २१३९८ (१७-०८-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वता ा्त नागप र-चींद्रप र-तका ् या ्ुरीलम म गा सकी्चा वतकास करण्याकररता रतिकल्प 
राज्य  ासनान  कें द्रीय पय्् न मींत्रालयाकड  माह  माच,् २०१५ मध्य  ता याारम्यान अग्रक्रमीत 
क ल ला आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, पय्् न सींचालनालय महाराषर राज्य याींनी हानाींक २ माच,् २०१५ रोिी सींबींकीत 
मा.मुय अम यींता िलसींपाा वत ाग नागप र याींच कड  सार वतकास रतिकल्प िमीनीबाबत 
पत्र्यतहार क ला, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या ्ुरीलम म गा सकी्बाबत डच्चाकककार सममती ्थापन करुन तरीत बनंय् 
न ं  आतश्यक असताींना वतलींब होत आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सार वतकास आराखड्याींतगत् रति्तावतत चींद्रप र जिल््यातील नोडालरी करं 
रतिकल्पास मींि री ममळण्याबाबत कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०१-२०१६) :(१) नाही. सार रतिकल्प अबतरीक्त सकचत,  ारत सरकार, 
पय्् न मींत्रालय याींच्या अध्यषकात खाली लाल ल्या हा.५/६/२०१४ च्या बै केत कें द्रीय अथस्हाय्य 
योिनेंतगत् अग्रकमीत करण्यात आला होता. 
(२) होय. 
(३) यासा ग डच्चकककार सममती ्थापन करण्याची तरत ा नाही. 
(४) त (५) वता  ् पा्बींकार  वतकास महामींडळ, नागप र याींनी नोडालरी करं्थळी या 
रतिकल्पासा ग आतश्यक असल ली िागा याप तीच अन्य सीं्थ ला  ाड पट्टय्ान  हाल ली असल्यान  
त अबतररक्त िागा म ल्लक नसल्यान  सारची िागा ह्ताींतरीत करता य ंार नाही अस  
कळवतल  आह . यामुळ  याबाबी सींा ा्त पुढील कायत्ाहीचा रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

धचमुर (जि.चांद्रपूर) येथील पोलीस स्टेशन व पोलीस तनवासस्थान ेबाांधिामाबाबत 
  

(२०)  २१४०३ (१०-०८-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कचम र (जि.चींद्रप र) य थ  पोलीस ् ्  न रति ासकेय इमारत त पोलीस बनतास् थान  
बाींककामास  ासनाच् या गहृ वत ागान  हानाींक १७ म , २०१३ रोिी ता या सुमारास मान् यता 
रतिाान क ली, ह  खर  आह  काय, 

(२) असल् यास, सार कचमुर य थील पोलीस ् ्  न ह  अ यींत सींत ानम ल, ताहत केस कोक् याच , 
नागरी त् तीतील त रति ासनास अडचंीच  असल् यान  रतिाकान् यान  वतकास काम  करण् यासा ग 
् थाबनक लोकरतिबतनीकी  ासनास हानाींक २० नो् हेंबर, २०१४ रोिी ता या सुमारास वतनींती 
क ली, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, सार ् थाबनक लोकरतिबतबनकीन  मागंी क ल् यारतिमां   ासनान  ड ारंी क ल ली 
आह  काय, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची सतस्ाकारं कार  ं काय त बनजश्चत कालातकी काय ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१), (२) त (३) चींद्रप र जिल््यातील कचम र पोलीस 
्  ् नच्या नतीन रति ासकेय इमारतीच्या बाींककामास १९९.०० लषका आणं पोलीस कमच्ारी 
बनतास्थान बाींककामास रुय  ६१६.०० लषका इतक्या खचा्च्या अींाािपत्रकास रति ासकेय 
मान्यता ा ण्यात आल ली आह . सार बाींककामाींसा ग सन २०१५-१६ या आकथक् तर्षात् बनकी 
डपलब्क करुन ा ण्यात य त आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

खामगाांव (जि.बुलढाणा) येथील नववन पोलीस प्रशासिीय इमारतीच े 
बाांधिाम िरण्याच्या प्रस्तावास मांिूरी देणेबाबत 

  

(२१)  २१६८१ (१०-०८-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींत (जि.बलुढांा) य थील पोलीस ्  ् न, पोलीस अककषकाक, डपवत ागीय पोलीस 
याींच्या करीता नवतन पोलीस रति ासकेय इमारतीच  बाींककाम करण्याचा रति्तात साति्बनक 
बाींककाम वत ाग, खामगाींत कड न  ासनाकड  रतिाप्त त लाला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) सार रति्ताताला अवायाप पयतं मींि री ा ण्यात आल ली नाही, ह  ही खर  आह  काय काय, 
(३) असल्यास, पोलीस ्  ् नची इमारत फार िुनी लाली अस न नवतन पोलीस रति ासकेय 
इमारतीच  बाींककाम करण्याची आतश्यकता असल्यामुळ  सार रति्तातास मींि री ा ण्याबाबत 
कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१६) :(१) त (२) होय. 
(३) पोलीस ्  ् न खामगात ग्रामीं य थ  रति ासकेय इमारतीच्या बाींककामाचा रति्तात 
 ासनाच्या वतचाराकीन आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

बारामती (जि.पुणे) येथील पोमलसाांनी सांशतयत म्हणून ताब्यात घेतलेया आरोपीांना  
एिमेिाांशी अनैसधगटि िृत्य िरण्यास भाग पाडत असयाबाबत 

  

(२२)  २१९४३ (१२-०८-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती (जि.पु  ं) य थील पोमलसाींनी सीं बयत म्ह  ंन ताब्यात न तल ल्या आरोपीींना 
एकम काीं ी अनैसकगक् कृय कर  ं तस च म त्र वपण्यास  ाग पाडल्याच  माह  म , २०१५ मध्य  
ता याारम्यान बना न्ास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ासनान  चौक ी क ली आह  काय, 
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(३) असल्यास, चौक ीअींती काय बना न्ास आल  त तवा नुर्षींगान  कोंती  कारता  करण्यात 
आली ता य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) बारामती, जि.पु  ं य थ  पोलीसाींनी सीं बयत म्ह  ंन 
अ्क क ल ल्या आरोपीींना एकम काींसोबत अनैसकगक् कृय करण्यास  ाग पाडल्याबाबत 
आरोपीच्या तकेलाींनी हानाींक १६.५.२०१५ रोिी ल खी तक्रार ज्युडीम यल को््, बारामती 
याींच कड  क ली होती. 
(२) त (३) सार तक्रारीच्या अनुर्षींगान  अपर पोलीस अककषकाक, बारामती याींनी क ल ल्या 
चौक ीनुसार नम ा रतिकरंात कोंताही रतियषकाा ी साषकाीाार तस च कागाोपत्री पुराता डपलब्क 
लाल ला नाही. सार रतिकरंी न्यायालयात समाींतर चौक ी सुरु अस न रतिकरं न्यायरतिवतष  
आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

खापरखेडा (जि.नागपूर) येथील घाटावर अवैध रेती उत् खनन िरीत 
 असलेले तीन बबना नांबरच ेरॅक् टर िप् त िेयाबाबत 

  

(२३)  २२१२८ (१२-०८-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवट), श्री.सधुािर िोहाे (नागपूर दषक्षण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खापरख डा (जि.नागप र) पोलीस  ाण् याच् या हदीमीतील रोहंा य थील ना्ातर हानाींक ९ 
एवरतिल, २०१५ रोिी ता  यासुमारास महस ल वत ागाच् या अककका-याींनी काड ्ाक न अतैक र ती 
ड खनन करीत असल ल  तीन त्रबना नींबरच  रॅक् ्र िप्त  त क ल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, डक् त रतिकरंी पोलीसाींनी अज्ञात रॅक् ्र चालक त मालकावतरुध् ा गुन् हा ााखल 
क ला आह  काय, 
(३) असल् यास, सार रतिकरंी कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह  काय, 
(२) त (३) यारतिकरंी पोलीस ्  ् न खापरख डा य थ  अप.क्र. ६१/१५  ा.ाीं.वत कलम ३७९, 
५११, ३४ सहकलम १३०/१७७, ५१/१७७ मोताका रॅक््र चालक/मालक वतरुध्ा गुन्हा ााखल क ला 
अस न आरोपीींना अ्क करण्यात य ऊन आरोपीींवतरुध्ा न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र ााखल 
करण्यात आल  आह . रतिकरं न्यायरतिवतष  आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
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चारिोप, िाांहदवली (प), मुांबई येथील मसमी ममस्त्री या तरुणीला 
इमारतीवरुन ढिलून हत्या िरण्यात आयाबाबत 

  

(२४)  २२५५७ (१२-०८-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चारकोप, काींहातली (प), मुींब  य थील ित्रपती म तािी राि  सींकुल य थ  राहंाया मसमी 
मम्त्री या २० तर्षीय तरुंीची   िारील इमारतीच्या १५ ्या मिल्यातरुन ढकल न हया 
करण्यात आल्याच  हानाींक १ ि न, २०१५ रोिी ता याारम्यान बना न्ास आल , ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास, सार रतिकरंी चारकोप (काींहातली) पोलीस  ा  ं य थ  गुन्हा नगरा करण्यात 
आला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरंी कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह  
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) त (२) ह  खर  आह . 
(३) रतिकरंी याबाबत चारकोप पोलीस  ा  ं य थ  गुरक्र. २००/१५  ााींवत कलम ३०२ अन्तय  
गुन्हा नगरा करण्यात आला आह . सार गुन््यात आरोपीस अ्क करुन मा.न्यायालयात 
ाोर्षारोपपत्र साार करण्यात आल  आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

िुागाव बदलापूर (जि.ठाणे) नगरपामलिा के्षत्रातील इतगाव येथील  
श्री. नरेश रत्नािर याांच्या आश्रमात झालेली लूट 

  

(२५)  २३४०३ (१२-०८-२०१५).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवट), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुळगात बालाप र (जि. ा  ं) नगरपामलका षका त्रातील इतगात य थील नर   रनाकर याींच्या 
आश्रमात हानाींक २ ि न, २०१५ रोिी ता या सुमारास नगरस तक आम र्ष ाामल  याींनी १०-१५ 
कायक्यांसह   नुस न १ लाख रुपय  लु  ्न श्री. नर   रनाकर याींना जित  मारण्याची कमके 
हाल्याबाबत कुळगात ग्रामीं पोलीस  ाण्यात गुन्हा नगरावतण्यात आला आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास, नगरस तक आम र्ष ाामल  याींच्या वतरोकात याप ती अन क गुन्ह  पोलीसात 
नगरावतण्यात आल ल  आह त, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सार रतिकरंी  कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कर  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) नगरस तक आम र्ष ाामल  याींच्या वतरोकात कुळगाींत पोमलस ्  ् नमध्य  याप ती गुन्हा 
ााखल नाही. 
(३) सार रतिकरंी कुळगाींत पोलीस  ा  ंत आम र्ष ाामल  सह इतर कायक्ते याींच तर गुन्हा 
रजि. नीं. ३१/२०१५  ााींवतसीं कलम ३९५, ३६३, ३२४, ३३६, ४५२, ३२३, ४२७, ५०४, ५०६ अन्तय  
गुन्हा ााखल करण्यात आला आह , सार गुन््यामध्य  अवायापपयतं १५ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली अस न सारचा गुन्हा तपासाकीन आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

िामनेर (जि.िागाांव) गोंडखेा साखर िारखान् यािवा स् थातनि  
पोमलसाांनी वन् य प्राण् याांच् या मशिा-याांना अटि िेयाबाबत 

  

(२६)  २३७७७ (१२-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामन र (जि.िळगाींत) गगरडख ळ साखर कारखान् याितळ ् थाबनक पोमलस अककका-याींनी 
हानाींक १ म , २०१५ रोिीच् या समुारास तन् य रतिाण् याींच् या म का-याींना अ्क क ली, ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल् यास, सार रतिकरंी कोंती कारता  क ली ता करण् यात य त आह , 
(३) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) रतिश्नात नम ा हानाींकास त ह कांी अतैक  ्त्रसा ा 
कब्िात बाळगंाया त ताहनातर सरकारी नोकर असल्याच   ासवतंाया गुन्ह गाराींना अ्क 
क ल ली आह . 
(२) सार रतिकरंी ६ गुन्ह गाराींना अ्क करुन याींच  वतरुध्ा िामनगर पोलीस  ा  ं य थ  
गु.र.नीं. ७३/२०१५  ा.ाीं.वत.क १७० सह आम ्ॲक्् कलम ३,४/२५ नुसार गुन्हा ााखल करण्यात 
आला. गुन्ह  तपासात आरोपी वतरुध्ा  ोस पुराता ह्तगत करुन आरोपी वतरुध्ा  रतिथम श्र ंी 
न्यायाींडाकककारी, िामन र याींच  न्यायालयात हा.१७/०८/२०१५ रोिी ाोर्षारोप पत्र ााखल 
करण्यात आल  अस न रतिकरं न्यायरतिवतष् आह . 
(३) वतलींब लाल ला नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् यात िायदा व सुव् यवस् था ढासा याबाबत 
  

(२७)  २५१८१ (१०-०८-२०१५).   श्रीमती मोतनिा रािाे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् यात कायाा त सु् यत् था ढासळल् यान  माह  ि न, २०१५ च् या   त्च् या 
आ तड्यात बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल् यास, आब हान अन् सारी या नाताच् या ् यक् तीला अ्क क ली असता  याच् याकड  १ 
तलतार, ३१ खींिीर, ८ कुक-या, ४३ चाकु, १४ सुर  आणं ८ गुप्त  ती ही  ् त्र  पोलीसाींनी िप्त  त 
क ली आह त, ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, या गुन् हयात ज् या गुन् ह गाराींना अ्क क ली  याींच् यातर कोंती कारता  क ली ता 
करण् यात य त आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) होय. 
(३) सार रतिकरंी नागप र  हर पोलीस आयुक्तालयाअींतगत् पोलीस  ां  तहमसल य थ  हा. 
२७.५.२०१५ रोिी डपराक क्रमाींक ३२८८/२०१५ कलम ४,२५  ारतीय हयार कायाा , कलम 
१३५ मुींब  पोलीस कायाा अन्तय  गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . सार गुन््यात हा. 
२८.५.२०१५ रोिी ाोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आह . गुन््याच्या तपास चाल  आह . 
(४) वतलींब लाल ला नाही. 

___________ 
  

मांगावेढा शहरासाठज अबटन इन्रास् रक् चर जस्िम या िें द्र शासनाच् या योिनेतून  
राबववण् यात आलेली वाढीव ना पाणी पुरवठा योिना रखडयाबाबत 

  

(२८)  २५८२५ (१०-०८-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसलोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळत ढा  हरासा ग अबन् इनफ्रा् रक् चर ज्कम या कें द्र  ासनाच् या योिन त न 
राबवतण् यात आल ली ताढीत नळ पांी पुरत ा योिना आ  को्ीींची असताना नगरपामलक च् या 
अकायष्काम कार ारामुळ  तब् बल आ  तर्षे रखडली आह ,  यामुळ  या योिन सा ग  ासनाचा 
आतापयतं सुमार  १२ को्ी रुपयाींचा बनकी खच ्लाला अस न मींगळत ढा  हरातील रहहताश्याींना 
अवायाप पांी ममळाल  नसल् याची बाब माह  म , २०१५ मध्य  ता याारम् यान बना न्ास आली 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, डपरोक् त योिन च् या हारींगा बाबत   ासनान  चौक ी करुन सींबककताींतर कोंती 
कायत्ाही क ली आह  ता करण् यात य त आह ,  
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०६-२०१६) : (१) नाही. 
(२) त (३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
 

___________ 
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मुांबईतील शीव येथील लोिमान्य हटाि रुग्णालयात डॉक्टराला मारहाण िेयाबाबत 
  

(२९)  २५९१९ (१२-०८-२०१५).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमटला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील  ीत य थील लोकमान्य ह्ळक रुग्ंालयात एका डॉक््राला मारहां लाल्याची 
न्ना तािी असतानाच नाक-कान-नास वत ागाच्या रुग्ंालयात तपासंीच्या त ळी रुग्ंाच्या 
नात ता काींनी डॉक््राींना म तीगाळ क ल्या रतिकरंी  ीत पोलीस  ाण्यात तक्रार ााखल क ली 
असल्याच  माह  एवरतिल, २०१५ ारम्यान बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीनसुार चौक ी करुन सींबींककताींतर कोंती कारता  क ली ता करण्यात 
य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) सार न ्न च्या अनुर्षींगान  सायन पोलीस  ा  ं य थ  हानाींक २०.०४२०१५ रोिी अाखलपात्र 
गुन्हा गु.र.क्र. ३९१/१५ कलम ५०४,५०६  ाींावत अन्तय  ााखल आह . 
     याबाबत तक्राराार याींना फौ.ाीं.रति.स. कलम १५५ नसुार सींबींककत को्ा्त न ााा 
ममळतण्याची समि ा ण्यात आल ली आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील बेपत् ता असले या व् यक् तीांबाबत 
  

(३०)  २५९८९ (०१-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब त ग ल् या पाच तर्षा्त एक ं ६१ हिार ६० ् यक् ती ब प ता लाल् या अस न  यापैके ४६६ 
् यक् ती नींतर मतृ अत् थ त आढळल् या आह त तर ११५३७ ् यक् तीींचा अवायाप  ोक लागल ला 
नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या ब प ता ् यक् तीींमध् य  २९ हिार पुरुर्ष आणं ३१ हिार ३९१ महहलाींचा 
समात   आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, डक् त रतिकरंी कोंती कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , (४) 
नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
    मुींब त गत पाच तर्षा्त एक ं ५५६९५ ्यक्ती ब पता लाल्या अस न यापैके ३९० ्यक्ती 
नींतर मतृ अत्थ त आढळल्या आह त. पैके ५०८४४ ्यक्तीींचा  ोक लागल ला आह . तर ४८५१ 
्यक्तीचा अवायाप  ोक सुरु आह . 
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(२) या ब पता ्यक्तीींमध्य  २६५५३ पुरुर्ष आणं २९१४२ महहलाींचा समात   आह . 
(३) डक्त रतिकरंी हरवतल ल्या ्यक्तीींचा/मुलाींचा  ोक न ण्यासा ग  ासकेय सीं्था, सामाजिक 
सीं्था, अ ासकेय सीं्था (एनिीओ), बालकल्यां सममती, बाल न्यायमींडळ याींच्या ी 
समन्तय   त न पोलीसाींमाफ्त एकत्रत्रत बै क न ऊन हरवतल ल्या ्यक्तीींचा/मुलाींचा 
पररंामकारकपं   ोक न ण्यासा ग कसो ीन  रतियन करण्यात य त आह त. तस च सत ्पोलीस 
 ा  ंकड न हरवतल ल्या ्यक्तीींचा  ोक न ण्याकररता वत  र्ष पथक न मण्यात आल ल  अस न 
“ऑपर  न मु्कान” त वत  र्ष मोहहम अींतगत्  ोक चाल  आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  
धमाटबाद (जि.िालना) येथील ववद्युत मांडाातील सहायि अमभयांत्यास मारहाण िेयाबाबतत 

  

(३१)  २६६२२ (१२-८-२०१५).   श्री.अिुटन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कमा्बाा (जि.िालना) य थील वतवायुत मींडळातील सहायक अम यींता (ग्रामीं) रवतींद्र 
ताींाळ  याींनी तार तर आकडा ्ाक न तीिचोरी करंायाींच  आकड  काढताना याींना पाच लोकाींनी 
लाथा-बुक्याींनी मारहां क ल्याची न्ना माह  डडस बर, २०१४ मध्य  नडली आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास, डक्त रतिकरंी कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१६) :(१) वतवायुत मींडळातील सहायक अम यींता (ग्रामीं) श्री. 
रवतींद्र ताींाळ  याींना पाच लोकाींनी लाथाबुक्क् याींनी मारहां क ल्याची न्ना माह  डडसेंबर, २०१४ 
मध्य  कमा्बाा (जि.िालना) य थ  नडल ली नाही. 
(२) त (३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा येथील (जि.िागाांव) न्यायालयात अततररक्त जिहा  
न्यायालय व वररष्ट्ठस्तर न्यायालय स्थापन िरणेबाबत 

  

(३२)  २७२६३ (१२-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा य थील (जि.िळगाींत) न्यायालयात अबतररक्त जिल्हा न्यायालय त तररष ्तर 
न्यायालय ्थापन कर  ंबाबत ्थाबनक लोकरतिबतबनकीींनी हानाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोिी ता 
या समुारास मा.मुयमींत्री याींच्याकड  बनत ान हाल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या बनत ानानसुार  ासनान  कोंता बनंय् न तला ता न ण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) पाचोरा य थील (जि.िळगाींत) न्यायालयास अबतररक्त जिल्हा न्यायालय त तररष ्तर 
न्यायालय ्थापन कर  ंबाबतचा रति्तात, डच्च, न्यायालयान  हानाींक २६ नो्हेंबर, २०१५ च्या 
पत्रान्तय , मानकाींरतिमा  ं पुर  ा रतिमांात रतिलींत्रबत रतिकर  ं नसल्यान  त इतर पाया  त सुवतका 
डपलब्क नसल्याच्या कारंा्तत नामींि र क ला आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

मदि ेउां द्री (ता.धचखली, जि.बुलडाणा) परीसरामधील अवैध धांदे बांद िरण्याबाबत 
  

(३३)  २७३१६ (१२-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हषटवधटन सपिाा (बुलढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि  डीं द्री (ता.कचखली, जि.बुलडांा) परीसरामध्य  तरळी म्का त अतैक कींा  बींा 
करण्यासींा ा्त कचखली तालुका युतक कॉग्र स कमम्ीच्या ततीन  मा. पोलीस अककषकाक, 
बुलडांा त ्थाबनक लोकरतिबतबनकी याींनी मा.गहृराज्य मींत्री याींना माह  िान तारी, २०१५ ता 
याारम्यान बनत ान हाल  आह ,  ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सार रतिकरंी कोंती कारता  क ली करण्यात ता य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) सार बनत ानाची ्थाबनक गुन्ह   ाखा, बुलडांा याींच माफ्त चौक ी क ली असता डीं द्री 
 हरात त पररसरात कोंयाही रतिकारच  अतैक कींा  सुरु नसल्याच  आढळ न आल  आह . तस च 
डीं द्री पररसरात चोरुन लप न अतकै कींा  करंाया इसमाींतर त ळोत ळी िाप  ्ाक न कारता  
करण्यात आल ली आह . यानसुार डीं द्री  हर त आिुबाि च  पररसरात माह  िान तारी त  
आिपयतं ाारुबींाी कायवायान्तय  ३८ क स स करण्यात आल्या अस न िुगार रतिबतबींकक 
कायवायान्तय  एक ं १३ आरोपीींवतरुध्ा ६ क स स करण्यात आल्या आह त. 
     तस च यानींतरही डीं द्री पररसरात कोंत ही अतकै कींा  चालंार नाहीत या दृष्ष्ीन  ाषकाता 
न ण्यात य त आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

धडगाांव (जि.धाेु) भागातील गुराांची ित्तल िरुन मासाांची तनयाटत होत असयाबाबत 
  

(३४)  २७५९० (१०-०८-२०१५).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवट), 
श्री.सांिय पोतनीस (िमलना) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर-मध्यरतिा  -गुिरात या राज्याींच्या सीम तर असल ल्या कडगाींत (जि.कळु )  ागातील 
  र्षा,  ााल इयााी ह कांी नमा्ा नाीत न गाय, बैल, इयााी गुर  महाराषर राज्यात 
आ  ंन याींची कतल करुन ाररोि अनकककृतप  ं मोयाया रतिमांातर मासाींची बनया्त होत 
आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च, कडगाींत  ागातील माींडती ा तबाग फाट्यातरील पोलीस चौकक त म्हसाता ितळील 
तपासंी नाक्यातरुन गुर  ताह न न ंाया ताहनाींतर ग ल्या महहन्या पास न कोंती कायत्ाही 
करण्यात आली आह  ता करण्यात य त आह , 
(३) असल्यास, यारतिकरंी  ासनान  चौक ी क ली आह  काय चौक ीच्या अनुर्षींगान  कोंती 
कारता  करण्यात आली आह  ता य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०१-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) त (३) हानाींक २२.०७.२०१५ रोिी अतैक गुराींची ताहत क करताींना ताहन ममळ न आल्यान  
याबाबत कडगाींत पोलीस  ां  य थ   ाग-६ गु.र.नीं. १७/२०१५, रतिाण्याींना बनाेयत न  तागवतण्यास 
रतिबतबींक कायाा १९६० च  कलम ११ (१) (अ) (ग) (इ) रतिमा  ं गुन्हा ााखल करण्यात आला 
अस न सारचा गुन्हा न्यायालयात रतिलींत्रबत आह . अतैक िनातराींच्या ताहतकुेला आळा 
नालण्यासा ग कडगाींत पोलीस ्  ् न हदीमीतील ा तबारा ना्, म्हसाता पो.्  ्, दीमीतील ारा-
कचींचलाबारी, म्हसाता-कचखली फा्ा त ख बतया मध्य रतिा   मसम लगत ख डहागर य थ  कॅन्हाय 
पााँ ् लात न रतिय क ताहनाींची तपासंी करण्यात य त आह , 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

िाांब (जि.उस्मानाबाद) येथ ेअततररक्त जिहा व सत्र न्यायालय  
तसेच वररष्ट्ठ हदवाणी न्यायालय सुरु िरण्याच्या मागणीबाबत 

  

(३५)  २८१९७ (०५-११-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जि.ड्मानाबाा) य थ  अबतररक्त जिल्हा त सत्र न्यायालय तस च तररष  हातांी 
न्यायालयाची मागंी ख प हातसाींपास न  ासनाकड  रतिलींत्रबत आह  ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सार मागंीच्या अनुर्षींगान  पाया  त सुवतका ा ण्याच्या ह त न  इमारतीच  
बाींककाम होत न त  अींबतम ्प्त प्त यात आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) तस च न्यायाकक  त कमच्ारी बनतास्थान बाींककामाच्या रति्ताताची सवाय:ज्थती काय 
आह , 
(४) असल्यास, सार रतिकरंी कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०१-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) तळमिला, पहहला मिला त ासुया मिल्याच  आतील त बाह रील कगला्याच  काम पुं ्
लाल ल  अस न फर ी काम रतिगतीपथातर आह . 
(३) त (४) जिल्हा त सत्र न्यायाकक  याींच सा ग एक त हातांी न्यायाकक  त तररष  ्तर 
न्यायाकक  याींच सा ग एक बनतास्थान बाींकण्याबाबतच्या कामाच  ढोबळ अींाािपत्रक तयार 
करण्यासा ग आतश्यक आराखड  तयार करण्याकरीता डपमुय ता्तु ा्त्रज्ञ साति्बनक 
बाींककाम वत ाग, औरींगाबाा याींना कळवतण्यात आल ल  आह . 
(५) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील रा ाम्हणवाडी गँ्रटरोड येथील मशतल इस्टेट मालिाने महहलाांवर िेलेया अन्यायाबाबत 
  

(३६)  २८२०३ (०५-११-२०१५).   श्री.बाीराम मसरसिर (बााापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्राम्हंताडी ग्राँ्रोड (मुींब ) य थील ाामिी  हा त ककर न  हा या म तल इ्  ्् 
मालकाच्या १० त  १२ गुींडानी हानाींक ३० नो्हेंबर, २०१४ रोिी महहलाींतर क ल ल्या 
अन्यायावतरोकात डॉ.डी.बी.माग ् पोलीस ्  ् नमध्य  हानाींक २ माच,् २०१५ रोिी तस च 
मा.मुयमींत्री, मा.राज्यमींत्री (गहृ) याींना लोकरतिबतबनकी श्रीम.वतवाया च्हां याींनी २४ डडसेंबर, 
२०१४ रोिी बनत ाना्ाार  तक्रारी हाल ल्या आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, डक्त रतिकरंी चौक ी करण्यात आली आह  काय, 
(३) असल्यास, चौक ीच  बनषकर्ष ्काय आह त त यानुसार सींबींककत ाोर्षीतर कोंती कारता  
करण्यात आली ता य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कफया्ाीन  हाल ल्या तक्रारीतरुन हा.३०.११.२०१४ रोिी डॉ.ाा.माग ्पोलीस  ा  ं य थ  गु.र.क्र. 
३५६/१४ कलम ३२३, ३२६, ३८४, ५०४, ५०६(२), ३४  ााींवत अन्तय  गुन्हा नगरा करण्यात आला 
आह . न्ना्थळातरील सीसी्ी्ही च  कचत्रीकरं पहहल्यानींतर ८ त  १२ इसम कफया्ाी त 
साषकाीाार याींना मारहां करताना हास न आल  परींतु श्री.ाामिी  हा त श्री.ककर न श्हा याींचा 
सींबींक नसल्याच  आढळल . गुन््यातील चार आरोपीींना अ्क करण्यात आल  अस न, 
आरोपीवतरुध्ा ाोर्षारोपपत्र मा.न्यायालयात साार करण्यात आल  आह . गुन्हा न्यायरतिवतष् आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
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मररनलाईन्स, मुांबई येथील एिा औषध िां पनीची फसवणूि झायाबाबत 
(३७)  २८२२० (०५-११-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मररनला न्स, मुींब  य थील एका और्षक कीं पनीन  अम ररक च्या एका कीं पनीमक न मम न 
मागवत  ंसा ग क ल ल्या ्यतहारात याींची ऑनला न फसत  ंक लाल्याची तक्रार ममरारोड 
य थील रहहता ी श्री.कमल   गाींकी याींनी माता रमाबा  आींब डकर माग ्पोलीस  ाण्यात क ली 
असल्याच  हानाींक ३ ऑग््, २०१५ रोिी ता या सुमारास बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल्यास, सार गुन्हाचा  ोक लागला काय ? तक्राराार श्री.गाींकी याींची ५ लाखाींची 
फसत  ंक लाल्याच  समित , याींची रक्कम परत ममळाली आह  काय, याबाबत  ासनान  
कोंती कारता  क ली ता करण्यात य ंार आह , 
(३) असल्यास, तारींतार नडंार  अस  गुन्ह  रोखण्यासा ग  ासनान  कोंती डपाययोिना क ली 
आह  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सारचा गुन्हा इीं्रन ्वातार  करण्यात आला अस न नमुा गुन््यातील आरोपीचा  ोक 
लागल ला नस न तपास चाल  आह . 
(३) सार रतिकरंी श्री.गाींकी याींच्या तक्रारीतरुन हा.२७.०७.२०१५ रोिी माता रमाबा  आींब डकर 
माग ् पोलीस ्  ् न य थ  गुन्हा नगरा करण्यात आला अस न, गुन्ह   ाख च्या सायबर 
वत ागाच्या सहाय्यान  गुन्हा डनडकेस आंण्याच  रतियन सुरु आह त. 
       तस च राज्यातील सत ् न्काींमध्य  सायबर गुन््याींचा तपास करण्यासा ग तस च 
अकककारी/कमच्ारी याींना रतिम षकां ा ण्यासा ग सी.आय.डी. (गुन्ह ) पु  ं य थ  सायबर क्रा म 
इन््ह ज््ग  न स ल तयार करण्यात आल  आह त. राज्यातील मुींब , नागप र या महताच्या 
 हराीं्यबतररक्त रतिय क पोलीस आयुक्तालय /जिल्हा्तरातर मींि र सींयाबळात न एक ं ४३ 
ह कांी “सायबर क्रा म स ल” ्थापन करण्यात आल ल  आह त. तस च सारह  गुन््याींचा तपास 
योग्यररतीन  ्हाता याकररता  राज्यातील वतवतक न्कामध्य  पोलीस अकककारी त कमच्ारी 
याींना तपासाबाबतच  मागा् न् तस च नतनतीत तींत्रज्ञानाची माहहती ा  ंसा ग नॅसकॉम, सीडॅक, 
यासारया सॉफ््त अर कीं पन्याच  सहकाय ्न त न रतिम क्षषकात क ल  िात आह . सवाय:ज्थतीत एक ं 
४४१६ अकककारी त ५९७२ कमच्ारी याींना रतिम षकां ा ण्यात आल  आह , तृतपत्र  ्थाबनक 
क बलताहहनी त कचत्रप्गहृ य थ  िनिागतृी करुन सायबर गुन्ह  रोखण्याचा रतियन करण्यात 
य त आह . 

___________ 
  
मसांधुदगुट जि्यातील किनारपट्टी सुरषक्षत ठेवण्यासाठज ६ िेटृीवर पोलीस बांदोबस्त ठेवण्याबाबत 
(३८)  २८६२० (२३-०२-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
श्री.वविय िााे (मशवािीनगर), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मसींकुागु ् जिल््यातील ककनारपट्टी सुरक्षषकात   तण्यासा ग ६ ि ्ृीतर पोलीस बींाोब्त 
  तण्याबाबत सुरषकाा यींत्रंा वतचार करीत असल्याच  माह  ऑग्् २०१५ मध्य  ता याारम्यान 
बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सार ि ट्टी ची पहांी करून पोलीस बींाोब्त   तण्याबाबत  ासनान  कोंती 
कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) मसींकुागु ्जिल््यात एक ं ६ ि ट्टय्ा अस न र डी य थील 
ि ट्टी र डी पो्् मल. या खािगी कीं पनीला  ाड  ततातर ा ण्यात आल ली अस न या ह कांी 
आींतरराषरीय बनयमानसुार ISPS कोड रतिमां  सत ् सुरषकाा रतिबींक करण्यात आल ला आह . या 
्यबतररक्त ि ट्टीींच्या ह कांी ्थाबनक पोलीस  ाण्यामाफ्त हातसरात्र प रोमलींग   त न ि ट्टीतर 
लषका   तण्यात य त . तस  सागरी सुरषका सा ग पोलस  ाण्याकड  जिप, मो्र सायकलवातार  या 
या पोलीस  ाण्याच् या हदीमीतील ि ट्टीच  ह कांी स ्त्र ग्त करण्यात य त न ि ट्टय्ा च क 
क ल्या िातात. 
(२) मसींकुागु ्जिल््यास कें द्र  ासनाकड न ५ ्पीडबो्ी त राज्य  ासनाकड  ५ ्पीडबो्ी त १ 
ि नी ्पीड बो् अ ा ममळ न एक ं ११ ्पीडबो्ी आह त. या रतिय क ्पीडबो्ीतर १ पोलीस 
डपबनरीषकाक त २ अींमलाार अस  हयारी पोलीस अकककारी/कमच्ारी न म ं ा तगड, मालतं, 
तेंगुला् या ह कांाींह न सागरग्त करण्यात य त अस न सार ग्ती ारम्यान ि ट्टी च क 
करण्यात य तात. 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोहापूर) तालुक्यातील महहलाांवर होणाऱ्या हयाांबाबत 
  

(३९)  २९०४० (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)   ाहुताडी (जि.कोल्हाप र) तालुक्यातील गाताींमध्य  माह  ऑग्् २०१५ पास न ााकगन्याींसा ग 
महहलाींतर हल्ल्याच  रतिमां ताढल  आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, सार रतिकरंी कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) त (२)  ाहुताडी तालुक्यामध्य  ऑग््, २०१५ पास न 
ााकगन्याींसा ग महहलाींतर हल्ला अ ा ्तरुपाच्या न्ना नडल ल्या नाहीत, परींतु ऑग््, २०१५ 
त  डडसेंबर, २०१५ या कालातकीत महहलाींच्या गळ्यातील ााकगन्याींची चोरी क ल्याच्या २ न्ना 
नडल्या आह त. यापैके १ न्ना डनडकेस आ  ंन आरोपीींना अ्क करण्यात आल  आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद येथील धचिलठाणा पररसरातील िें बरा ि स्िूल िवा कफरायला गेलेया िोडप्याांना 
गुांडाांनी बेदम मारहाण िरुन तरुणीांवर पाशवी बलात्िार िेयाबाबत. 

  

(४०)  २९८०७ (२१-०१-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाा य थील कचकल ांा पररसरातील कें त्रब्रि ्क ल ितळ कफरायला ग ल ल्या 
िोडप्त याींना चौना गुींडाींनी ब ाम मारहां करुन तरुंीतर पा ती बलाकार क ल्याची न्ना 
हानाींक २९ ऑग््, २०१५ रोिी ता यासुमारास बना न्ास आली आह , खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सारह  रतिकरंी कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) पोलीस  ा  ं कचकल ांा औरींगाबाा ग्रामीं गु.र.नीं. १८४/१५ कलम ३७६ (ड), ३२३, ५०४, 
५०६, १०९, ११४  ाावत रतिमा  ं गुन्हा ााखल करण्यात आल  आह . गुन््यातील चार आरोपी 
वतरुध्ा ाोर्षारोपपत्र क्र. ११६/१५, हा.२१.११.२०१५ अन्तय  मा.न्यायलयात ाोर्षारोपपत्र ााखल 
करण्यात आल  अस न, रतिकरं न्यायरतिवतष् आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथील होमगाडट िवानाांसाठज ववभागीय स्तरावर घेण्यात आलेया करमाडा स्पधाटसाठज 
ममाालेया तनधीचा वापर तनयमबाहय पध्दतीने झायाबाबत 

  

(४१)  ३०११६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती तनमटला गाववत (इगतपूरी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाम क य थील होमगाड ् ितानाींसा ग वत ागीय ्तरातर न ण्यात आल ल्या कक्रडा 
्पका्सा ग  पातती पुज्तका िाप न बनकी िमा करण्यात आला अस न ममळाल ल्या बनकीचा 
तापर बनयमबाहय पध्ातीन  लाल्याचा आषका प  ल खा पररषकांात नगरावतण्यात आल्याच  माह  
ऑग््, २०१५ मध्य  ता याारम्यान बना न्ास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, डपरोक्त रतिकरंी  ासनान  चौक ी करून सींबककत िबाबाार अकककायातर 
कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(३)  नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) त (३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
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मदि ेगिामेंढी (ता.धानोरा, जि.गडधचरोली) येथील तरूणाची नक्षलवाद्याांनी हत्या िेयाबाबत 
  

(४२)  ३०१८० (२१-०१-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िावा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि  गिामेंढी (ता.कानोरा, जि.गडकचरोली) य थील मलुीची ि डिाड करंाया 
नषकालतावायाींना २२ तर्षीय तरूंान  वतरोक क ल्यान  याची हानाींक २३ िुल,ै २०१५ रोिी हया 
क ल्याची न्ना नडली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, डक्त रतिकरंी  ासनामाफ्त चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न 
आल  त तवानुसार पुढ  कोंती कारता   क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सार न्न बाबत कानोरा य थ  अप. क्र. ००२३/२०१५ कलम ३०२, ४५२, १४७, १४८, १४९, 
१२० (ब)  ा.ाीं.वत. ३/२५  ा.ह.का. अन्तय  गुन्हा नगरा करण्यात आला आह . सारच  कृय ह  
रतिबतबींककत नषकाल सींन्न तील  ाकप (माओतााी) ह्पागड एरीया ालमच्या नषकालतावायाींनी 
क ल्याच  तपासात बनषपन्न लाल  अस न गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यासा ग पुढील तपास 
सुरु आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड शहरातील श्रीनगर भागात असलेया एिा खािगी क्लासच्या 
 मशक्षिान ेववद्याथीनीचा ववनयभांग िेयाबाबत 

(४३)  ३०९२४ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िावा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींा ड  हरातील श्रीनगर  ागात असल ल्या एका खािगी क्लासच्या म षकाकान  माह  
ऑग््, २०१५ च्या चौथ्या सप्त ताहात वतवायाथीनीचा वतनय ींग क ल्याच  बना न्ास आल , ह  
खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, डक्त रतिकरंी  ासनामाफ्त चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न 
आल  त तानुसार सार म षकाकाींतर कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) होय, 
(२) सार रतिकरंी  ाग्यनगर पोलीस ्  ् न, नाींा ड य थ  गु.र.नीं. १२१/२०१५ कलम ३५४, ५०६ 
 ााींवत अन्तय  गुन्हा ााखल करण्यात आल  अह . आरोपीस अ्क करण्यात आल  अस न 
आरोपीवतरुध्ा मा.न्यायलयात ाोर्षारोपपत्र ााखल करण्यात आल  आह . रतिकरं न्यायरतिवतष् 
आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
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ियाण पुवट (जि.ठाणे) ततसगाव येथे पोलीस िमटचाऱ्याांन ेएिा महहलेचा ववनयभांग िेयाबाबत 
  

(४४)  ३०९५३ (२१-०१-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसलोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्यां पुत ् (जि. ा  ं) बतसगात य थ  मुींब  पोमलस ालातील एका ाारुड्या कमच्ायाींन  
एका महहल चा वतनय ींग क ल्याच  हानाींक ९ ऑग््, २०१५ रोिी ता यासुमारास बना न्ास 
आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सार रतिकरंाची चौक ी करण्यात आली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न 
आल  त यानसुार सींबींककत पोमलस कमच्ायाींतर कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) कफयााी महहला हा.७.८.२०१५ रोिी बहहंीच्या नरी िडुन परत य त असताना कल्यां 
(प त)् बतगात नाका य थ  आरोपीन  कफयााी महहल च्या समोरुन य ऊन वतनय ींग क ल्याच  त 
ागडान  पा गतर मारुन ाखुापत क ल्याच  हाल ल्या कफया्ाीतरुन कोळस ताडी पोलीस ्  ् न 
गु.र.जि.नीं. ३६३/२०१५  ा.ाीं.वत. कलम ३५४, ३२४ रतिमा  ं गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . 
आरोपीस अ्क करण्यात आल  अस न, मा.न्यायालयात आरोपीच्या वतरुध्ा ाोर्षारोपपत्र ााखल 
करण्यात आल  आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

खोपोली-सीएसटी लोिलमध्ये महहलाांच्या डब्यातून फेरीवायाांचा व्यवसाय  
िरणाऱ्या ३० वषीय महहलेचा पोमलसान ेववनयभांग िेयाबाबत 

  

(४५)  ३३५२८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (ििटत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िावा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.त्र्यांबिराव 
मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली-सीएस्ी लोकलमध्य  महहलाींच्या डब्यात न फ रीताल्याींचा ्यतसाय करंाया ३० 
तर्षीय महहल चा हाता त  मुींब्रा ारम्यान पोमलसान  वतनय ींग क ल्याची न्ना हानाींक १२ 
ऑग््, २०१५ रोिी नडली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सार न्न ची  ासनामाफ्त चौक ी करण्यात आली आह  काय, यानुसार 
वतनय ींग करंाया पोलीसाींतर कोंती कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) हा.१२.८.२०१५ रोिी २३.४९ ता. एक क्लरी सामान वतक्र ती महहला तीच्या मुींब्रा य थील 
नरी िाण्याकररता हाता र ल्त ्  ् न तरील अप सीएस्ी ्लो लोकलन  महहलाींच  िनरल डब्यात 
चढल्या. डब्यामध्य  ासुरी कोंीही महहला न्हती, यात ळी महहलाींच्या डब्यात रात्रपाळी 
सुरषका कामी न मल ल्या पोलस कमच्ारी हा सार तक्राराार महहल ितळ िात न गाडी म  क्य  चढी 
अस  बोलल . यातरुन ाोनामध्य   ाब्ाीक चकमक लाली. त तढ्यात मुींब्रा र ल्त  ्  ् न तर 
तक्रार महहला डतरत असताना नम ा पोलीस कमच्ारी याींनी तक्राराार महहल चा हात पकड न 
खाली डतरण्यास रतिबतबींक क ला रतिकरंी तक्राराार महहल न  रतिता ाींच्या मातीन  नम ा पोलीस 
कमच्ारी वतरुध्ा  ों  र ल्त  पोलीस  ां त तक्रार हाल्यातरुन हा.१३.८.२०१५ रोिी  ां  
लोहमाग ्पोलीस  ा  ं य थ  वतनय ींग क ल्याबाबत गुरनीं. ४६५/२०१५ कलम ३५४  ााींवत रतिमां  
गुन्हा ााखल करण्यात आला. तक्राराार महहल न  मा.न्यायालयात िबाब नगरावतताना आरोपीन  
पै ाची मागंीही क ल्यारतिकरंी गुन््याच्या कलमात ताढ करुन  ााींवत कलम ३८५ लातण्यात 
आला आह . आरोपीवतरुध्ा हा.१९.११.२०१५ रोिी मा.न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र साार करण्यात 
आल  अस न, सारचा गुन्हा न्यायरतिवतष् आह . आरोपीस बनलींत्रबत करण्यात आल ल  आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जि्याच ेअततररक्त जिहाधधिाऱ्यासह देगलूरचे तहमसलदार  
याांच्यावर ववनयभांगाचा गुन्हा दाखल िेयाबाबत 

  

(४६)  ३४०१८ (२१-०१-२०१६).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (ििटत) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींा ड जिल््याच  अबतररक्त जिल्हाकककायासह ा गल रच  तहमसलाार याींच्यातर ा गल र 
तहमसलाार काया्लयात कायर्त महहला कमच्ा-याींन  ा गल र पोमलस  ाण्यात माह  सप्त े्ंबरच्या 
पहहल्या सप्त ताहात वतनय ींगाचा गुन्हा ााखल करण्यात आला, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, डक्त रतिकरंी कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(३)  नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१६) :(१) होय, 
(२) सार वपडीत महहल न  हाल ल्या तक्रारीतरुन पोलीस  ् न ा गल र गुरनीं. १३३/१५ कलम 
३५४(अ), ३५४ (ड) १,५०९, ३४  ााींवत, ३(१) १० ३(१) ११ अ.िा.ि. रतिबतबींकक कायाा रतिमां  
गुन्हा ााखल करण्यात आला आह . तपासाअींती गुन््यातील ाोन्ही आरोपीवतरुध्ा 
मा.न्यायालयात ाोर्षारोपपत्र ााखल क ल  अस न, रतिकरं न्यायरतिवतष् आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
  



वत.स. १४३ (31) 

दगुाटपूर (जि.चांद्रपूर) पोमलस स्थानिाांत बनावट स्वाक्षरीतनशी खोटे  
तनयुक्ती पत्र देऊन एिा युवतीची फसवणूि िेयाबाबत 

  

(४७)  ३५०६८ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ागुा्प र (जि.चींद्रप र) य थील पोमलस ्थानकात राज्य पररतहन महामींडळातील अकककायाींची 
बनात् ्ताषकारीबन ी खो  ् बनयुक्ती पत्र ा ऊन एका युततीची ५० हिार रुपयाींची फसत  ंक 
क ल्याची तक्रार हानाींक २३ ऑग््, २०१५ रोिीच्या सुमारास करण्यात आली आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, सार रतिकरंी आतापयतं ककती िंाींतर कारता  क ली ता करण्यात य त आह , 
(३)  नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) ह  खर  आह . 
(२) सार रतिकरंी पोमलस ्  ् न, ागुा्प र य थ  ३ आरोपीींवतरुध्ा अप.क्र. ६४/२०१५,  ा.ाीं.वत. 
कलम ४२०, ४६५, ४६८ अन्तय  गुन्हा नगरा करण्यात आला अस न सत ् आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आह . गुन्हा पोमलस तपासातर रतिलींत्रबत आह . 
(३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

पाांढरिवडा (जि.यवतमाा) पो.स् टे, अांतगटत वपांपाखुटी गावात  
अवैध मटिा, िुगार रािरोसपणे सुरु अस याबाबत 

  

(४८)  ३७०८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पाींढरकतडा (जि.यततमाळ) पो.् ् , अींतगत् आींध्ररतिा  -महाराष र मसम लगत असल ल् या 
वपींपळखु्ी गातात अतकै म्का, िुगार, रािरोसप  ं सुरु असल् याच  बना न्ास आल , ह  खर  
आह  काय, 
(२) सार िुगार, म्का त ाारु यामुळ  ितळच् या गातातील तरुंवपढी ् यसनाकन होऊ लागली 
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सारच् या अतैक ् यतसाय बींा हों कररता  ासनान  कोंती कारता  क ली ता 
करण्यात य त आह  आह , 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१६) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) अतैक ्यतसाय बींा होण्याकररता पोलीसाींनी माहहतीच्या आकार  त ळोत ळी िाप  ्ाक न 
अतैक म्का िुगारातर िुगार कायवायान्तय  गुन्ह  ााखल करुन कारता  करण्यात आल ली 
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आह . सन २०१५ मध्य  िुगार कायवायान्तय  ८ क स स डनडकेस आ  ंन ३२ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आह . तस च अतकै िुगार ्यतसाय करंायावतरुध्ा सीआरपीसी कलम ११० 
( )(ग)  अन्तय  रतिबतबींकामक कारता  करण्यात आली आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

नेवासा (जि.अहमदनगर) येथ ेहोमगाडटच्या इमारतीसाठज िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४९)  ३७१२९ (२१-०१-२०१६).   श्री.बााासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न तासा (जि.अहमानगर) य थ  होमगाडच््या इमारतीसा ग िागा डपलब्क करुन ा ण्याची 
तस च होमगाड ् िताींनाना कायम्तरुपी ताढीत मानकन ममळात  ही मागंी ्थाबनक 
लोकरतिबतबनकी (न तासा) याींनी माह  ऑग््, २०१५ मध्य  ता याारम्यान तस च माह  नो्हेंबर, 
२०१५ मध्य  मा.मुयमींत्री याींच्याकड  क ल ली आह , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, यारतिकरंी  ासनान  कोंती कायत्ाही क ली ता करण्यात य त आह , 
(३) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१६) :(१) ्थाबनक लोकरतिबतबनकी (न तासा) याींनी ऑग््, त  
नो्हेंबर, २०१५ मध्य  मा.मुयमींत्री याींच्याकड  ल खी बनत ान हाल्याच  आढळ न य त नाही. 
(२) त (३) रतिश्न डवा् ातत नाही. 

___________ 
  

मुांबई पोमलसाांनी शक्तीममलसारख्या तनमटनुष्ट्य असलेया  
सुमारे २५० िागाांच्या िाहीर िेलेया यादीबाबत 

  

(५०)  ३८२९६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती मतनषा चदधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील  क्तीममल कीं पाऊीं डमध्य  हानाींक २२ ऑग्् २०१३ रोिी नडल ल्या साम हहक 
बलाकाराच्या न्न नींतर मुींब  पोमलसाींनी  जक्त ममलसारया बनमन्ुषय असल ल्या सुमार  २५० 
िागाींची यााी िाहीर क ली होती, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, अ ा िागाींच्या सुरषका ची िबाबाारी िागा मालकाींसह ्थाबनक पोमलसाींतर 
सोपवतण्यात आल ली होती पींरतु याकड  सींप ंप्  ं िागा मालकाींसह पोमलसाींनीही ालुष्का क ल ल  
आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, डक्त रतिकरंी  ासनान  चौक ी क ली आह  काय, चौक ीत काय आढळ न आल  
त यानुर्षींगान  कोंती कारता  करण्यात आली ता य त आह , 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कार  ं काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. 
     तथावप, याबाबत  वतषयात अ ा न्न ची पुनरातृती होत  नय  म्ह  ंन पोलीस आयुक्त, 
बहृन्मुींब  याींना अ ा मोकळ्या, पडीक त ओसाड िाग सींा ा्त िागा कालमकाींची माहहत 
सींकलीत करण्याच  त सार िाग मध्य  कोंत ही गुन्ह  नड न नय  याकररता िाग च  
मालक/ताबााार याींना आतश्यक या सत ् डपाययोिना करण्याबाबत पोलीसाींकड न स चना 
ा ण्यात आल्या आह त. 
(३) फौिाारी रतिकक्रया सींहहता कलम १४९ अन्तय  नो्ीस िारी करण्यात आली त िाग च्या 
मालकेबाबत माहहतीचा फलक िाग च्या ा न्ी  ागातर लातं , िाग स पक्क  कुीं पन लात  ं, 
सुरषकाा रषकाक न म  ं, िाग मध्य  वतवायुत रतिका ाची सोय कर  ं, िागा मालकान  िाग मध्य  
त ळोत ळी   ्ी ा  ं अ ा स चना ा ण्यात आल्या आह त. िागा सुरक्षषकात करण्यासींा ा्त 
Bombay Provincial Municipal Corporations Act १९४९, Section ६३(२२) अन्तय  
कायत्ाही करण्याबाबत बहृन्मुींब  महानगरपामलका आयुक्ताींना कळवतण्यात आल  आह . 
(४) रतिश्न डवा् ातत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िासे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
 ासकेय मध्यतती मुद्रंालय, मुींब . 


