
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभाच 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीप लोपीस िोी/ीािाराांहाहातीप मु पीमादतपत  
िैदयाांच् या सांशया लद मात् युांच्या चशिशीबाबत 

  

(१)  २२०४ (२२-१२-२०१४).   अ/ॅ.वारीस लीाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरांहाबाद 
मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील पोलीस को्यायाींताकारागां ाींत मु लीमाीलीत क्यायाीं या ३३३ सींशया पी 
मात् युप्रकरणी चौकशीची मागणी लोकप्रतततनधी, विविध सामाजिक धार्मिक सींघ्नाींचे 
पीाधधकारी िागरुक नागररक याींनी मा.मींत्री (गां ), मा.राज् यमींत्री (गां ), मा.पोलीस मंासींचालक 
(मंा.राज् य) मा.पोलीस मंातनरी्षकक (कारागां ) याीं याक  े मांे सग ्, २०१४ मध्ये िा 
त् यासुमारास लेखी तनिेीनायािारे केली आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल् यास, शासनातरे्फ या प्रकरणी कोणती कारिाई ग्ीत करण् यात आली, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती काय तनष पन् न ााले तसेच ीोींीींविरोधात कोणती प्रशासकयय ि 
ीीं ात् मक कारिाई ग्ीत करण् यात आली िा प्रतावित आंे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची सििसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१०-०६-२०१५) :(१) राज् यातील पोलीस को्यायाींत ा कारागां ाींत मुलीम ा 
ीलीत क्यायाींया ३३३ सींशयापी मात्युप्रकरणी चौकशीची मागणी लोकप्रतततनधी, विविध 
सामाजिक धार्मिक सींघ्नाच ेपीाधधकारी िागरूक नागररक याींनी मा.मींत्री (गां ), मा.राज्यमींत्री 
(गां ), मा.पोलीस मंासींचालक (मंाराषर राज्य) मा.पोलीस मंातनरर्षकक (कारागां ) याींयाक  े
मांे सग्, २०१४ मध्ये िा सुमारा लेखी तनिेीनायािररे केली आंे, ंे खरे नांी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नांी. 
  

___________ 
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ीाणे जजल्हातीप उल्हासनहर महानहरलातपिेतफे बाांधण्यात आपेल्या लाण्याच्या टाक्या 
ननिा ष्ट्ट दजााच ेअसल्याबाबत 

(२)  १९००१ (११-०८-२०१५).   श्रीमती ज्योती िपानी (उल्हासनहर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हा/ (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ्ाणे जिल्ंातील उल्ंासनगर मंानगरपार्लकेतरे्फ बऱ्याच ठ्काणी पाण्याया ्ाकयाीं 
बसविल्या आल्या आंेत, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, या ्ाकयाींपक्य उल्ंासनगर १, गोल म्ीान येथील पाण्याचा ्ाकयििळ 
पाण्याची गळती ंोत असून ्ाकयचे काम तनका ष् ीिािचे ााले असल्यामुळे ती ्ाकय कोसळून 
मो्ा अपघात ंोण्याची शकयता तनमािण ााली आंे, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत तथेील लोकप्रतततनधीींनी ठीनाींक ५ माचि, 
२०१५ रोिी िा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्री याींचेक  ेलेखी तनिेीन ठीले आंे, ंे ंी खरे आंे 
काय, 
(४) असल्यास, यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२४-०६-२०१६) :(१) ंोय, ंे खरे आंे. 
(२) ंे खरे नांी, उल्ंासनगर शंरासा्ी िे.एन.एन.यु.आर.एम. योिनेंतगित उल्ंासनगर-१ 
मधील गोल म्ीान येथे ४.०० एम.एल. ्षकमतेची उींच सा्िण ्ाकय बाींधण्यात आलेली आंे. 
सीर ्ाकयची ठी.२४.०२.२०१५ रोिी प्रायोधगक तत्िािर चाचणी करताींना सीर ्ाकय पुणि भरुन 
कांी प्रमाणात ओव्ंर फ्लो ााल्यामुळे ्ाकयखाली पाणी साचले ंोते. सीर गोल म्ीान 
्ाकयतून गळती ंोत नांी सीर ्ाकयचे बाींधकामासा्ी चचाणी केलेली सामुग्री िापरण्यात 
आली आंे. त्यामुळे ्ाकयचे बाींधकाम तनका ष् अिािच ेााले नसल्याबाबत अंिाल आयुकत, 
उल्ंासनगर मंानगरपार्लका याींनी साीर केला आंे. 
(३) ि (४) तथावप, थातनक लोकप्रतततनधीींनी विधानसभेमध्ये उपजथत केलेल्या ताराींककत 
प्रश्नाया अनुींींगाने उल्ंासनगर मंानगरपार्लकमार्फि त राबविण्यात येत असलेल्या पाणीपुरि्ा 
प्रकल्पाची चौकशी मुख्य अर्भयींता, मंाराषर िीिन प्राधधकरण याींया मार्फि त करण्याबाबतया 
सूचना सीय सधचि, मंाराषर िीिन प्राधधकरण, मुींबई याींना ीेण्यात आल्या आंेत. 

___________ 
  

मुांबई क्राईम रा ँच मोटार वाहनचोरी ववरोधी लथिान ेबनावट िाहदलत्र ेतयार  
िरुन हा/या वविणाऱ्या राजेंद्र लाटीप यास अटि िेल्याबाबत 

(३)  २८२२१ (०५-११-२०१५).   श्री.योहेश साहर (चारिोल) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बनाि् कागीपत्राींया आधारे बँकेतून किि घेिून आर्लशान गायायाींची खरेीी करुन बनाि् 
रजिरेशनची कागीपत्र ेतयार करुन गा या विकणाऱ्या रािेंद्र पा्ील यास मुींबई क्राईम ब्रँच 
मो्ार िांनचोरी विरोधी पथकान ेअ्क केली असल्याच े ठीनाींक ४ सग्, २०१५ रोिी िा 
त्या समुारास तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
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(२) असल्यास, रािेंद्र पा्ील यास यापूिींी सीबीआय न ेअ्क केली ंोती, ंे ंी खरे आंे 
काय, 
(३) असल्यास, तपासात कोणती माठंती समोर आली ि र्फसिणूक ाालेल्याींना कोणती मीत 
करण्यात आली तसेच  गुन्ंेगारािर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१७-०६-२०१६) :(१) ंोय, रािेंद्र मारुतीराि पा्ील, CBI, EOW, याींचे 
क ील गुर क्र. RC ०१ा ईा१०, कलम १२०(ब), ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, भाीवि सं १३ (२), 
सं १३ (१), ( ) पी.सी.ॲक् सशेन केस क्रीं .११३ा१० मध्ये अ्क असताना त्याचा या क्षकाचा 
गुरक्रीं .७४ा२०१५, कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भाीवि सं ३७ मो. िांन कायीा 
मध्ये ताबा घेिनू ठी.०१ा०८ा२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली आंे. 
(२) ंोय. 
(३) सीर आरोपीया अ्के ीरम्यान तो िेगिेगळया नािाींने ित:ची कागीपत्र (पॅनका ि, 
आधारका ि, रेशनका ि, चालक परिाना) बनिून ती िेगिेगळ्या बँकाार्फायनान्स कीं पन्यामध्ये 
साीर करुन मंागयाया गायायाींसा्ी किि घेिून त्याींची आर्ीओ कायािलयात नोंी न करता 
शासनाचा कर बु िून बनाि् कागीपत्र बनिून त्या गायाया िेगिेगळ्या लोकाींना विकून त्याींची 
र्फसिणूक केल्याच ेसमोर आले आंे. त्या सींीभाित त्याींच ेविरुध्ी यापूिी रकर्फ अंमी कक िाई 
मागि, पिई पोलीस ्ाणे ि सीबीआय या ठ्काणी गुन्ंे ीाखल आंेत, सीर आरोपी अयायाप 
न्यायलयीन को् ीत आंे. 
     सीर आरोपीस अ्क ााल्यामळेु भविषयात ंोणाऱ्या बकँाार्फायनान्स कीं पन्या ि 
शासनाची मोठ्या प्रमाणात ंोणारी र्फसिणूकयस आळा बसला असनू सीर आरोपीस अयायापंी 
िामीन मींिुर ाालेला नांी. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

जळहाांव जजल्हयात देशी बनावटीच्या हावीी वलतुपाांच्या लुरवीा होत असल्याबाबत 
  

(४)  २८५८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.हुपाबराव लाटीप (जळहाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींि जिल्ंयात ीेशी बनाि्ीया गाि्ी वपतुलाींचा उम्ी या गािातून पुरि्ा ंोत 
असल्याच ेमांे सप् े्ंबर, २०१५ या समुारास तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, सीर प्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) सीर बाबत चोप ा शंर पो.्े. भाग-६ गु.र.नीं.-५५ा१५, भाग-६ गु.र.नीं. ६१ा१५. चोप ा 
ग्रामीण पो.्े. भाग-६ गु.र.नीं.१०ा१५ आमि ॲक् ३ा२५ या याप्रमाण े३ गुन्ंे ीाखल आंेत. या 
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गुन्हयाींत ६ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असून सींबींधधत आरोपीताींनक ून ३ गाि्ी 
वपतोल, ८ जििींत का तूस,े मॅगझान ि इतर मुयाये माल िप्त करण्यात आला आंे. 
     तसेच सीर गुन्हयाींत को्ाित ीोींारोपपत्र पा्विण्यात आले असून गुन्ंे न्यायप्रविष् 
आंेत. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

राज्यातीप बापहुन्हेहाराांच्या वयासांदभाात नवीन िायदा तयार िरण्याबाबत 
  

(५)  २८६०८ (२१-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत ीािूर (लनवपे), श्री.समीर िुणावार (हहांहणघाट), 
श्री.ववजय िाळे (तशवाजीनहर), अॅ/.आतशष शेपार (वाांदे्र लजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गत बारा िींाित १८ िींािखालील तब्बल ८९३ मुलाींनी बलात्कारा सारखे गींभीर गुन्ंे 
केले असून ११७ ंत्या आझण १२८ िणाींया खुनाच ेप्रयत्न करणे तसेच चोरी, ीरो ,े आझण घर 
र्फोयायाींचेंी त्याींया नािािर समुारे तीन ंिारायािर गुन्ंे ीाखल ााले असल्याच ेमांे 
सग्, २०१५ या सुमारास पोलीस सूत्राया तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, बालगुन्ंेगाराींया ियासींीभाित निीन कायीा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२९-०४-२०१६) :(१) Crime in Maharashtra या शासकयय अंिालािरुन 
राज्यात गत बारा िींाित १८ िींािखालील मलुाींनी बलात्कारासारख े १३७३, १४४७ ंत्या १२६२ 
खुनाच ेप्रयत्न, २१४४८ चोरी, ीरो  ेि घर र्फो ी च ेगुन्ंे केलेले आंेत. 
(२) बाल गुन्ंेगार या अनुींींगाने the Juvenile Justice (Care and Protection of 
Children Act), २०१५ या काययायामध्ये भारत सरकारया ठी.१.१.२०१६ या राज्यपत्रानसुार 
बील करण्यात आले असून, घाणापी गुन्हयामधील बालगुन्ंेगाराची मयािीा १६ िींे करण्यात 
आली आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

येरव/ा िाराहाह येथ ेिाराहाहाच्या क्षमते लेक्षा अधधि बांदी असल्याबाबत. 
  

(६)  २९१२० (२१-०१-२०१६).   श्री.जहदीश मुळीि (व/हाव शेरी), श्री.ववजय िाळे 
(तशवाजीनहर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) येरि ा कारागां  येथ ेकारागां ाया ्षकमत े पे्षका अधधक बींीी असल्याची बाब ठीनाींक ०२ 
आक्ोबर, रोिी थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ठीलेल्या भे्ी ीरम्यान तनीशिनास आली आंे, 
ंे खरे आंे काय, 



वि.स. १६१ (5) 

(२) तसेच कारागां ाची इमारत िीणि ााल्यान ेधोकाीायक ााली आंे, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०२-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
येरि ा मध्यिती कारागां ाची अधधका त बींीी ्षकमता पुरुीं २३२३ ि मठंला १२६ अशी एकूण 
बींीी्षकमता २४४९ असून सयाय:जथतीत ३८०० पुरुीं ि ३०० मठंला अस े ४१०० बींीी बींीीत 
आंेत. 
(२) ंे खरे आंे. 
     १) येरि ा मध्यिती कारागां ाची प्रशासकयय इमारत ंी ऐततंार्सक असून, य इमारतीच े
बाींधकाम १८७१ साली ाालेले आंे, 
     २) सीर इमारतीया ीरुुतीकररता कायिकारी अर्भयींता, साििितनक बाींधकाम विभाग, 
पुणे याींचेमार्फि त सीर इमारतीच ेरकचरल सड ् गव्ंमें् इींजितनयररींग कॉलेि, पुणे येथील 
प्राध्यापक श्री.बबरािीार याींचमेार्फि त करण्यात आलेले आंे. 
     ३) सीर इमारतीच े ीरुुती काम ंे सामान्य पध्ीतीन े न करता, विर्शष् शात्रीय 
पध्ीतीने करण्यात याि,े असे त्याींनी सड त अंिालामध्ये नमूी केलेले आंे. याबाबत 
साििितनक बाींधकाम विभागास शात्रीय पध्ीतीन े ीरुुतीच े काम करण्यास विनींती केलेली 
आंे. 
(३)  (१) येरि ा मध्यिती कारागां ाची अधधका त बींीी ्षकमता २४४९ असून सयाय:र्सती सरासरी 
४१०० बींीी बींीीत आंेत. 
     (२) अततरीकत बींयायाींना ्ेिण्याकररता निीन आ् (८) बॅरेक बाींधकामास शासनान े
प्रशसकयय मान्यता ठीली असून १३ व्या वित्त आयोगाअींतगित १२६.३४ ल्षक इतका तनधी 
उपलब्ध ााला आंे. 
     (३) सध्या ०२ बॅरेक बाींधण्याचे काम प्रगतीपथािर आंे. सीर आ् (८) बॅरेकचे बाींधकाम 
पूणि ाालेनींतर ४०० बींयायाींना ्ेिण्याची व्यिथा ंोणार आंे. 
     (४) मा.सिोच न्यायालयाया आीेशान े राज्यातील सिि कारागां ात न्यायाधीन बींीी 
पुनवििलोकन सर्मतीची थापना करण्यात आली असून त्याींचेसमोर सी.आर.पी.सी. ४३६ (अ) 
नुसार कारागां ात ीाखल न्यायाधीन बींयायाींचा त्र्मार्सक आढािा घेऊन अशा बींयायाींना 
कारागां ातून मुकततेबाबत योग्य ती कायििांी करण्यात येत.े तसेच बींीी ीाखल असलेल्या 
कलमामध्ये कमाल र्श्ेषकया १ा४ कालािधी व्यततत केलेल्या बींयायाींची प्रकरणे सीर न्यायाधीन 
बींीी पुनवििलोकन सर्मतीसमोर साीर केली िातात. 
     (५) कारागां ात ीाखल न्यायाधीन बींयायाींना िामीनाया ंककाींबाबत मागिीशिन करण्यात 
येते तसेच िामीनािामीन रककम कमी करण्यासा्ी जिल्ंा विधी प्राधधकरण याींचेक ील 
पॅनलिरील िककलाची नेमणूक करुन कायीेशीर मीत ीेण्यात येते. 
     (६) कारागां ात जप्ल बागेतनींग र्शबीर आयोजित करण्यात येतात. 
     (७) पोलीस पथक उपलब्धतााजव्ं ीओ कॉन्र्फरजन्सींगयािारे केसची सुनािणी याकररता 
सींबींधधत पोलीसान्यायालयाशासन या विभागाींक  ेपा्पुरािा चालु आंे. 
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     (८) निीन कारागां  तनर्मिती, अततररकत िागा प्राप्त करणे तसेच नव्याने मींिुरीप्राप्त 
कारागां  कायािजन्ित करणेबाबत आिश्यक कायििांी चाल ूआंे. 
     (९) खुले कारागां  कायािजन्ित ााल्यान े मध्यिती कारागां ाींक ील ्षकमतेपे्षका िात 
बींीीसींख्या कमी ंोण्यास मीत ंोत आंे 
     (१०) ्षकमतेपे्षका िात बींीी ीाखल असलेल्या कारागां ातील न्यायाधीन बींयायाींना सींबींधधत 
न्यायालयाची परिानगी घेऊन निीकया कारागां ात िगि करणबाबत तनीेश ीेण्यात आले 
आंेत. 
     (११) कारागां  सुर्षका यींत्रणेतील सुधारणेबाबत उपाययोिना ्रविण्यासा्ी श्री.प्रविण 
ठी्षकीत, मंासींचालक, ॲन््ी करप्शन ब्युरो, मंाराषर राज्य, मुींबई याींया अध्य्षकतखेाली 
गठ्त करण्यात आलेल्या सर्मतीन े साीर केलेल्या अंिालात “ज्या तुरुीं गामध्ये क्यायाींची 
सींख्या िात आंे त्यातील क्ीी इतर कारागां ात ंलिून क्यायाींचे सींतुलन करणे” असे 
सुचविण्यात आले आंे. त्याअनुींींगाने राज्यातील सिि मध्यिती ि जिल्ंा कारागां ाींना कायििांी 
करणेबाबत कळविण्यात आले आंे. 
(४) तनरींक. 

___________ 
  

मुांबईतीप मापवणी येथीप झोल/लट्टयातून तसेच रा ाांदा रेल्वे टेशनवर  
मादि लदाथाांची ववक्री होत असल्याबाबत 

  

(७)  २९३२० (२१-०१-२०१६).   श्री.अपम शखे (मापा/ लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), 
श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) मुींबईतील मालिणी येथील न्यु कलेक्र कीं पाऊीं  मधील ाोप पट्टयातून तसेच बाींद्रा रेल्ि े
्ेशनया प्लॅ्र्फामि नीं.६, ७, िर माीक पीाथाांची सरािस विक्रय ंोत असल्याच ेमांे सप् े्ंबर, 
२०१५ ीरम्यान तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, सीर प्रकरणी चौकशी केली आंे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०४-२०१६) :(१) अींशत: खरे आंे. 
     मालिणी येथील न्यु कलेक्र कीं पाऊीं उमधील ाोप पट्टयातनू तसेच बाींद्रा रेल्िे ्ेशन 
लगतया पररसरात छुप्या पध्ीतीने माीक पीाथाांचर विक्रय ंोत असल्याचे तनीशिनास आले 
आंे. 
(२) ंोय, चौकशीनींतर न्य ुकलेक्र कीं पाऊीं   ाोप पट्टी पररसरात ६ गुन्हयाींमध्ये चौकशी नींतर 
७ इसमाींना अ्क करुन त्याच ेक ून एकूण २ ककलो १५७ गॅ्रम ििनाचे विविध अींमली पीाथि 
(बािारमुल्य रु.५,८४,५००ा-) िप्त करण्यात आले आंेत. 
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     बाींद्रा रेल्िे ्ेशन पररसरात सन २०१५ मध्ये ११ गुन्हयाींमध्ये चौकशी नींतर ३ ककलो 
२०४ गॅ्रम ििनाच े विविध अींमली पीाथि (बािारमुल्य रु.१९,०४,०००ा-) िप्त करण्यात आले 
आंेत. 
     सन २०१५ मधील ताबा गुन्हयामधील अ्क इसमाींचे विरुध्ी एन ीपीएस न्यायालयात 
ीोींारोप पत्र साीर केलेल असून गुन्ंे न्यायप्रविष् आंेत. 
     अींमली पीाथि विरोधात शाळा, मंावियायालय इत्याीी ठ्काणी तसेच साििितनक 
उत्सिामध्ये (उीा. ीठं ींं ी, गणेशोत्सि, निरात्रौत्सि) ि अींमली पीाथि विरोधी पींधरियायात 
सामाजिक सींथाींया मीतीने विविध कायिक्रमायािारे िनिागाती केली िाते. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

__________ 
  

राज्य बाप हुन्हेहारी तसेच इतर हुन्हयाांत आघा/ीवर असल्याबाबत 
  

(८)  २९६८० (२१-०१-२०१६).   श्री.ववजय औटी (लारनेर), श्री.योहेश (बालू) घोपल (देवळापी), 
श्री./ी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), श्री.सांग्राम 
थोलटे (भोर), श्री.हनुमांत /ोळस (माळतशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पियीन मुले गुन्ंेगारीमध्ये सिािधधक आढळून आले असल्याच ेतसचे खून, 
खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, ीरो ,े सोनसाखळी ि इतर चोऱ्या अशा गुन्ंयाींमध्येंी ीेशातील 
इतर राज्याया तुलनते मंाराषर राज्य आघा ीिर असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉ िस ब्युरोतरे्फ 
नुकत्याच िाठंर केलेल्या अंिालािरुन तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत गुन्ंे रोखण्यासा्ी शासनामार्फि त कोणती कायििांी केली िा करण्यात 
येत आंे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०५-०४-२०१६) :(१) क्राईम इींन इींड या- सन २०१४ या िावींिक 
अंिालािरुन बालगुन्ंेगारी, खुन, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, इतर चोऱ्या या प्रकारामध्ये 
मंाराषर आघा ीिर नसून, अनुक्रमे ीसुऱ्या, ततसऱ्या, पाचव्या, चौथ्या ि ीसुऱ्या क्रमाींकािर 
आंे. मात्र ीरो ा, सोनसाखळीारॉबरी या प्रकारामध्ये मंाराषर आघा ीिर आंे. 
(२) गुन्ंेगारीला आळा घालण्याकररता कॉम्बीींग सपरेशन ाोप पट्टी चेकयींग, नाकाबींीी, ीार्मनी 
कॉ , तनभिया मोबाईल तसेच रेकॉ ििरील ि ंद्दपार केलेले गुन्ंेगाराींना चेक करुन त्यानुसार 
कारिाई करण्यात येत आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 
  

___________ 
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तश/ी (जज.अहमदनहर) येथीप साईमांहदरात सुरक्षा व्यवथा सक्षम िरण्याबाबत 
  

(९)  २९८५५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), प्रा.वषाा 
हायिवा/ (धारावी), श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्श ी (जि.अंमीनगर) येथील साईमींठीरात सुर्षका व्यिथा तपासणीसा्ी नार्शकया 
ींशत विरोधी पथकाने ऐन गीीयािेळी तीन बनाि् बॉम्ब थे् मींीीरात नेऊन ्ेिले तरी ंी 
सुर्षका यींत्रणेला खबर लागली नसल्याचे मांे सग्, २०१५ या ीरम्यान तनीशिनास आले 
आंे, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, येथील सुर्षका व्यिथा अधधक स्षकम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििांी 
केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०४-२०१६) :(१) ंोय, ंे खर आंे. 
(२) र्सींं थ कुीं भमेळा, नार्शक या िेळी र्श ी येथ े ंोणाऱ्या गीीचा अींीाि घेऊन 
सी.सी.्ी.व्ंी. यींत्रणा कायािन्िीत करण्यात आली. प्रत्येक गे् या प्रिेशाया ठ्काणी 
भाविकाींना प्रिशे करण्यासा्ी कर्फकस बॅरेगे ीींग, कॅनर,  ी.एर्फ.एम. ी., एच.एच.एम. ी. ि 
मोबाईल िॅमर बसिीणेबाबत बत्रतरीय सर्मतीच ेितीने कामाचे े्ं र काढलेले असून त्यािर 
कायििांी चालू आंे. बी. ी. ी.एस. पथकाक ून मींीीर गाभारा ि पररसर याींच े ठीिसातनू ४ 
िेळा जनर्फर  ॉग सं अयायाित यींत्रसं चेकयींग करण्यात येते. 
     मींीीराया सिि गे्िर साई मींीीर सुर्षका (पोलास विभाग), साईबाबा सींथानाक ील 
सुर्षका (आथापना) ि खािगी एिन्सीच ेकमिचारी कायिरत आंेत. 
     तसेच, श्री.साईबाबा मींीीराया सुर्ेषककरीता कें द्रीय औयायोधगक सुर्षका ीलामार्फि त व्यिथा 
घेणेबाबत श्री.साईबाबा सींथान, र्श ी तयार असून अर्स.इन्पके्र सी आय.एस.एर्फ. ची 
सुर्षका व्यिथा घेणेबाबत विचार सुरु आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

मापेहाव (जज.नातशि) शहरात हु/िो भाहात हरणाचे माांस जप्त िेल्याबाबत 
  

(१०)  ३०००० (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमापा हाववत (इहतलूरी), श्री.अपम शखे (मापा/ 
लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.आतसफ शखे (मापेहाांव 
मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाि (जि.नार्शक) शंरात ंु को भागात ंरणाींया माींसविक्रय प्रकरणात शंर 
पोलीसाींनी सात ककलो माींस िप्त करुन ीोन आरोपीींना अ्क केली असल्याचे मांे सग्, 
२०१५ ीरम्यान तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
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(२) असल्यास, उकत ठ्काणी ंोणाऱ्या ंरणाींया र्शकारी रोखण्याबाबत शासनान े कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
     प्रकरणी ६ आरोपीींविरुध्ी मालेगाि शंर पोलीस ्ेशन येथे गु.र.नीं. ३०२४ा२०१५, 
भारतीय प्राणी सींर्षकण अधधतनयम सन १९७२ कलम ५१ प्रमाणे गुन् ंा ीाखल करुन ६ 
आरोपीना अ्क करण्यात आली आंे. 
(२) आरोपीींनी िन्य प्राणी ंरणाची र्शकार ंी र्शरसगाि ि पळसगाि ता.कन्न , 
जि.औरींगाबाी येथ ेिािुन केली असुन त्याींचे मास ंे मालेगाि शंरात विक्रयसा्ी आणण्यात 
आले ंोते. सीर आरोपीिर कलम ५१ भारतीय िन्य प्राणी सींर्षकण अधधतनयम १९७२ प्रमाणे 
गुन्ंा ीाखल करण्यात आलेला आंे. 
     िन्य प्राण्याींची र्शकार ंोत असलेबाबत प्राीेर्शक िन अधधकारी, कन्न , जि.औरींगाबाी 
िन विभाग याींना सीर आरोपीताींची माठंती ीेण्यात आलेली असनु त्यािर यापुढे अस ेप्रकार 
ंोणार नांी याबाबत योग्य त्या उपाययोिना ि खबरीारी घेण्याबाबत कळविण्यात आलेले 
आंे ि सिि आरोपीताींविरुध्ी कायीेशीर कारिाई करण्यात आलेली आंे. 
(३) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
  

चाांदा (ता. नेवासा जज.अहमदनहर) येथीप राजाभाऊ लुां/ याच्या  
वतीवरुन एिूण ५२ हजाराचा ऐवज चोरुन नेल्याबाबत 

(११)  ३००२१ (२१-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामलूर), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), 
श्री.अपम शखे (मापा/ लजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) चाींीा (ता.नेिासा, जि.अंमीनगर) येथील रािाभाऊ पुीं  याींया ितीिरुन चोरटयाींनी ४५ 
ंिार रुपये ककीं मतीचे सोन,े चाींीीचे ीाधगने ि रोख ७ ंिार असा एकूण ५२ ंिार रुपयाींचा 
ऐिि चोरुन नेला असल्याचे मांे सग्, २०१५ मध्ये िा त्याीरम्यान तनीशिनास आले आंे, 
ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
     सीर प्रकरणी प्राप्त कर्फयिीीिरुन सोनई पोलीस ्ेशन येथ ेगु.र.नीं. १५५ा२०१५ भा.ीीं.वि. 
कलम ४५७, ३८० प्रमाणे ठी.२३ा८ा२०१५ रोिी गुन्ंा ीाखल आंे. 
(२) ीाखल गुन्हयात ३ आरोपीींना ठी. ३०ा११ा२०१५ रोिी अ्क करुन त्याींच े क ून चोरीस 
गेलेल्या मालापक्य रु. २०००ा- मुदे्दमाल ंतगत करण्यात आला आंे. 
(३) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
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उदहीर (जज.पातूर) येथ ेलोपीस ीाण्यासाीी व लोपीसाच्या  
वसाहतीसाीी जाहा उलपब्ध िरणे बाबत 

(१२)  ३०८३० (२१-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भापेराव (उदहीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उीगीर (जि.लातूर) येथील ग्रामीण पोलीस ्ाण्यासा्ी ि पोलीसाया िसांतीसा्ी, 
मरा्िा ा का वीं वियायापी्ाची पाच एकर िागा ठीली ंोती, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०५-२०१६) :(१) ंे खरे आंे. 
(२) िागा ठीली नसल्याने कोणतींी कायििांी करण्यात आलेली नांी. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

लाटबांधारे ववभाहातीप िोिण ववभाहाच ेननवात्त मुख्य अतभयांता  
याांनी पाखो रुलयाांचा हैरव्यवहार िेल्याबाबत 

(१३)  ३०९५२ (२२-०१-२०१६).   श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), 
श्री.हुपाबराव लाटीप (जळहाव ग्रामीण), /ॉ.सुजजत तमणचेिर (हातिणांहपे) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्बींधारे विभागातील कोकण विभागाच े तनिात्त मुख्य अर्भयींता बाळासांेब बाबासांेब 
पा्ील याींनी १ को्ी ३५ लाख रुपयाींचा ग्रव्यिंार केल्याच े तनीशिनास आले आंे, ंे खरे 
आंे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने ग्रव्यिंाराची चौकशी केली आंे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि ीोींीींिर कोणती कायििांी केली िा करण्यात 
येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०७-०६-२०१६) :(१) रायग  जिल्हयातील बाळगींगा प्रकल्पामध्ये ाालेल्या 
ग्रव्यिंाराया अनुींींगाने कोपरी पोलीस ्ेशन येथ े गु.र.क्र. १२३ा२०१५ अन्िये एकूण ११ 
आरोपीविरुध्ी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. श्री.बाळासांेब पा्ील, तत्कालीन मुख्य 
अर्भयता ि इतर लोकसेिकाींनी िाणीिपूििक केलेल्या अतनयर्मततेमुळे धरणाया मळू 
अींीािपत्रामध्ये िेळोिेळी िाढ ंोऊन तसेच ्ेकेीाराला केलेल्या कामाचे रु. ४९५ को्ी अीा 
ंोऊनंी प्रकल्पाच ेकाम पूणि ााले नांी. या िाढीि कामामुळे शासनाच े९२ को्ी रुपयाींपे्षका 
िात नुकसान ााल्याच े तनषपन्न ााले असून त्यास सींबींधधत सिि आरोपी लोकसेिक 
िबाबीार असल्याने श्री.बाळासांेब पा्ील, तत्कालीन मुख्य अर्भयींता, िलसींपीा विभाग, 
कोकण प्रीेश मुींबई याींनी ि्यजकतक तरािर १ को्ी ३५ लाख रुपयाींचा ग्रव्यिंार केल्याचे 
गुन्हयाया तपासात तनषपन्न ााले नांी. 
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(२), (३) ि (४) रायग  जिल्हयातील बाळगींगा प्रकल्पामध्ये ाालेल्या ग्रव्यिंाराया 
अनुींींगाने कोपरी पोलीस ्ेशन येथे गु.र.क्र. १२३/२०१५ भा.ीीं.वि. कलम ४२०, ४६५, ४६८, 
४७१, १२० (ब) १०९ सं लाचलुचपत प्रततबींध अधधतनयम, १९८८ चे कलम १३ (१)( )  अन्िये 
एकूण ११ आरोपीविरुध्ी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला असून गुन्हयाचा तपास सुरु आंे. तसेच 
श्रीबाळासांेब पा्ील, मुख्य अर्भयींता, िलसींपीा विभाग, कोकण प्रीेश मुींबई येथे कायिरत 
असताना कों ाणे लघुपा्बींधारे योिनेची कामे करताना अतनयर्मतता केल्याचे तनीशिनास 
आल्यान े त्याींयेविरुध्ी िलसींपीा विभागाया शासन आीेश ठीनाींक २२.०५.२०१४ अन्िये 
विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आंे. 

___________ 
  
िरवीर (जज.िोल्हालूर) तापुक्यातीप उजळाईवा/ी येथीप खरेदी िेपेल्या जतमन प्रिरणी पाच 

घेताना सहाय्यि नहररचना अधधिाऱ्यास अटि िेल्याबाबत 
  

(१४)  ३०९९८ (२१-०१-२०१६).   /ॉ.लतांहराव िदम (लपूस ि/हेाव), श्री.अपम शेख (मापा/ 
लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) करिीर (जि.कोल्ंापूर) तालुकयातील उिळाईिा ी येथील खरेीी केलेल्या िर्मनीया 
सातबारा उत्ताऱ्यािर मालकाच ेनाि लािण्यासा्ी ीोन लाख रुपयाींची लाच घेताना संाययक 
नगररचना अधधकाऱ्यास लाचलचुपत प्रततबींधक विभागाया पोर्लसाींनी रींगेंात पक ले 
असल्याच ेमांे सप् े्ंबर, २०१५ या ीरम्यान तनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, सीर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सींबींधधत अधधकाऱ्यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०४-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) ि (३) श्री.समरी अरविींी िगताप, संाययक नगररचनाकार, सक् ाम प्राधधकारी नागरी 
समूं, कोल्ंापूर याींनी तक्रारीार श्री.रािेंद्र ीेसाई याींचेक ून रुपये २,००,०००ा- इतकय लाचेची 
रककम जिकारल्याने त्याींचेविरुध्ी ठी. ०२.०९.२०१५ रोिी शांुपुरी पोलीस ्ाणे, कोल्ंापूर येथे 
गु.र.क्र.१०३ा२०१५, लाचलुचपत प्रततबींधक अधधतनयत, १९८८ या कलम ७, १३(१)( ) सं 
१३(२) अन्िये गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. श्री. समीर िगताप याींना ठी.२२.०९.२०१५ 
रोिी तनलींबबत करण्यात आले आंे. सीर गुन्हयाया अनुींींगाने आरोपी लोकसेिकाविरुध्ी 
मा.न्यायालयात ीोींारोपपत्र ीाखल करण्यास मींिुरी ीेण्यासा्ी प्राधधकारी याींचके  े प्रताि 
साीर करण्यात आला आंे. 
  

___________ 
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रायह/ येथीप समुद्र माहे सांशया लदिरत् या घुसरपेल् या घुसखोराांबाबत 
  

(१५)  ३१०४४ (२१-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.जजतेंद्र आव् हा/ (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायग  येथील समुद्र मागे सींशया पीररत् या घसुरलेल् या ९ घुसखोराींप्कय ८ िण 
र्फणसा  या िींगलात लपून असल् याच ेमांे सग ्, २०१५  या ीसु-या सप् तांात तनीशिनास 
आले, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल् यास, उक त प्रकरणी शासनामार्फि त चौकशी केली आंे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तीनुसार कोणती कारिाई केली िा करण् यात 
येत आंे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आंेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१२-०४-२०१६) :(१) ंे खरे नांी. 
     िाि ुींगी, सायगाींि गािचे ंद्दीतील िींगल भागात ८ त े९ अनोळखी व्यकती ठीसून आले 
असून त्याींचके  े प्रत्येकाच े पा्ीिर बॅग, ीोन व्यकतीक  े बींीकुयसारखी ंत्यारे असल्याबाबत 
माठंती र्मळाल्यानुसार थातनक पोलीस ्ाण्यातील कमिचारी ि सीर भागातील माठंतगार 
गािकऱ्याींसं तात्काळ िाि ुींगी िींगलात कोंबबग सपरेशन करुन शोध मोठंम करण्यात आले. 
तसेच िींगलात येण्या िाण्याया मागाििर तसेच सींपूणि जिल्हयात नाकाबींीी सुरु केली. 
     सीर ठ्काणचा पररपूणि तपास केला असता कोणत्यांी प्रकारचे सींशयापी घुसखोर 
आढळून आलेले नांीत. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

वलांलरखे/ (ता. नाांदहाव जज.नातशि) येथून िाांदा चोरीपा हेल्याबाबत 
  

(१६)  ३११८० (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमापा हाववत (इहतलूरी), श्री.अपम शखे (मापा/ 
लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), 
श्री.अब् दपु सत्तार (तसल्पो/) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरखे  (ता. नाींीगाि जि.नार्शक) येथनू एका शेतकऱ्याया काींीाचाळीतून २० जकिीं्ल 
काींीा चोरुन नेल्याची घ्ना मांे सग्, २०१५ मध्ये िा त्यासमुारास तनीशिनास आली, ंे 
खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, काींयायाया भािात मो्ी िाढ ंोत असल्यान े काींीा चोरीला िात असल्याचे 
आढळून येत आंे, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, काींयायाची ंोणारी चोरी रोखण्याबाबत कोणती कायििांी केली  िा करण्यात येत 
आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) नमूी गािातील कर्फयािीी याींच ेशेतामधील काींयायाया 
चाळी मधुन सुमारे १८ जकिीं्ल काींीा चोरीबाबत नाींीगाि पोलीस ्ेशन येथ े ठी.२४ा८ा२०१५ 
रोिी गु.र.नीं.१६७ा२०१५ भा.ीीं.वि. कलम ३७९ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल आंे, 
(२) ंोय. 
(३) नार्शक ग्रामीण जिल्हयातील सिि पोलीस ्ेशन ंद्दीत ीररोि नाकाबींीी लािण्यात आली. 
काींीा िांतकु करणारे चांनाींची अचानक तपासणी करण्यात आली. तसेच रात्रगतीच े िेळी 
गािा गािातील पोलीस पा्ील, पोलीस र्मत्र, ग्रामर्षकक ील याींना मागिीशिन करुन सतिक केले. 
ि त्याींनांी पोलीस रात्रगतीच े िेळी सामािून घेतले आंे. तसेच काींीा व्यापारी याींनांी 
मागिीशिन करुन सतिक रांणेबाबत ि काींीा चाळीस सुर्षका र्षकक नमेणेबाबत सचूना ठील्या. 
     काींीा चोरण्याऱ्या ्ोळ्याींची गुप्त बातमीीारामार्फि त तसचे थातनक रठंिाशी याींना 
विश्िासात घेिून माठंती घेण्यात येत आंे. 
(४) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
  

लेण (जज. रायह/) बाळहांहा धरण प्रिल्लाच्या िामात हैरव्यवहार िेल्याबाबत 
  

(१७)  ३४२०९ (२२-०१-२०१६).   /ॉ.सुजजत तमणचेिर (हातिणांहपे) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जि.रायग ) बाळगींगा धरण प्रकल्पाया कामात ग्रव्यिंार प्रकरणी लाचलुचपत 
प्रततबींधक विभागान े मांे सग्, २०१५ या सुमारास केलेल्या कारिाईत आरोपी 
अधधकाऱ्याींया घराींिर छापा ्ाकला, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, या छाप्यामध्ये काय आढळून आले करण्यात आली आंे, त्यानुसार कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ंोय, ंे खरे आंे. 
(२) ि (३) रायग  जिल्हयातील बाळगींगा प्रकल्पामध्ये ाालेल्या ग्रव्यिंाराया अनुींींगान े
कोपरी पोलीस ्ेशन येथ ेगु.र.क्र.१२३ा२०१५, भा.ीीं.वि. कलम ४२०, ४६५, अधधतनयम, १९८८ 
चे कलम १३(१)( ) अन्िये एकूण ११ आरोपीींविरुध्ी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. सीर 
गुन्हयातील आरोपी लोकसेिकाींया तनिासथानाची ा ती घेतली असता ६ लोकसेिकाींक  े
एकूण रुपये ६,७३,२९,६८७ा- इतकया रककमेची मालमत्ता आढळून आली आंे. त्यापक्य 
श्री.रामचींद्र र्शींीे, अधी्षकक अर्भयींता याींचेविरुध्ी  केकन पोलीस ्ेशन, पुणे शंर येथे 
अपसींपीेबाबत गु.र.क्र.३१२९ा२०१४, लाचलचुपत ि प्रततबींधक अधधतनयम, १९८८ चे कलम ७, 
१३(१)(ई), १३(२) अन्िये गुन्ंा ीाखल आंे. उििररत ५ लोकसेिकाीं या अपसींपीेबाबत उघ  
चौकशी सुरु आंे. 
  

___________ 
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राज्यात लोपीसाांच्या िोी/ीत आरोलीांचा मात्य ुहोण्याचे प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 
  

(१८)  ३४२४० (२१-०१-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांहणघाट), श्री.प्रशाांत ीािूर (लनवेप), 
प्रा.ववरेंद्र जहताल (धामणहाव रेल्वे), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.अपम शेख (मापा/ 
लजश्चम), /ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांजय लोतनीस (ितपना), श्री.सुननप तशांदे (वरळी), 
अॅ/.हशतम चाबुिवार (वलांलरी), श्री.मांहपप्रभात पोढा (मपबार हहप) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीसाींया को् ीत आरोपीचा मात्यु ंोण्याचे प्रमाण िाढत असून या घ्ना 
रोखण्यास अपयशी ्रलेल्या शासनािर मुींबई उच न्यायालयान ेताशेर ओढल्याच े मांे 
सक्ोंबर, २०१५ या सुमारास तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ्ाण्यामध्ये सीसी्ीव्ंी बसिण्यासींीभाित ठीलेल्या आीेशाच े शासनान े
पालन न केल्याबाबत न्यायालयाने नारािी व्यकत केली आंे,  ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस को् ीत आरोपीींचा मात्यु रोखण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (११-०४-२०१६) :(१) ि (२) मा.उच न्यायालयान ेकक्रर्मनल रर् वप्ीशन 
क्र.२११०ा२०१४ मध्ये पोलीस को् ीतील मात्यचुे प्रमाण विविध उपाययोिनोयािारे कमी 
करण्याबाबत सूचना ठीलेल्या आंेत. त्यामध्ये सी.सी.्ी.व्ंी. कॅमेरे लािणे ंी एक आंे. 
(३) राज्यातील पोलीस ्ेशन मध्ये सी.सी.्ी.व्ंी. कॅमेरे लािणेची कायििांी सुरु असून पोलीस 
को् ीतील मात्य ु्ाळण्याकरीता कराियाया उपाययोिना याींचा अ्यास करण्यासा्ी िररष् 
अधधकाऱ्याींची एक सर्मती ग्ीत केलेली आंे. पोलीस को् ीतील मात्युचा सातत्यान ेआढािा 
घेण्यात येत असून त ेरोखण्यासा्ी सिितोपरी प्रयत्न करण्यात येत आंे. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

मोहोळ (जज.सोपालूर) येथीप आी वषीय मुपीचे अलहरण िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१९)  ३४२८३ (२१-०१-२०१६).   /ॉ.शतशिाांत खे/िेर (तसांदखे/ राजा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोंोळ (जि.सोलापूर) येथील अशोक श्रीराम पिार या आरोपीन ेगािातील कोमल या आ् 
िींीय मलुीच ेआ्ि  ेबािारातून अपंरण केल्याची घ्ना नुकतीच मांे सग्, २०१५ मध्ये 
िा त्या समुारास घ ली आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, सीर प्रकरणी मोंोळ पोर्लस ्ेशनला गुन्ंा नोंीविण्यात आला आंे, ंे ंी 
खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, आरोपीींना अ्क करण्यात आली आंे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ि (२) ंोय. 
     प्रकरणी प्राप्त कर्फयािीीिरुन मोंोळ पोलीस ्ाणे येथ ेगु.र.नीं. २५२ा२०१५ भा.ीीं.वि. कलम 
३६३, ३६६ प्रमाणे ठी. ३०ा६ा२०१५ रोिी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. 
     सीर गुन्हयात तपास करुन पोलीसाींनी पी ीत मलुगी ि आरोपी याींना ीेऊळगाींिरािा, 
जि.बुलढाणा येथून ठी.२५ा८ा२०१५ रोिी ताब्यात घेतले. आरोपीन ेपी ीत मुलीिर िबरीसींभोग 
केल्याबाबत तक्रारीिरुनािबाबािरुन सीर गुन्हयात भा.ीीं.वि. कलम ३७६ (२) सं बाल लैंगीक 
अत्याचार अधध.२०१२ चे कलम ४, ५, ६ ंे कलमिाढ करण्यात आली आंे. 
(३) ंोय, आरोपीस २५ा८ा२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असुन आरोपी सयाय:जथतीत 
न्यायालयीन को् ीत आंे. आरोपीविरुध्ी ीोींारोपपत्र ीाखल करण्यात आले असून प्रकरण 
न्यायप्रविष् आंे. 
(४) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
  

मशज ेिाष्ट् टी (ता.श्रीहोंदा, अहमदनहर) येथीप बस टॉलवर मपुास  
आी अनोळखी व्यक्तीांनी मारहाण िेल् याबाबत 

(२०)  ३४४८२ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुप जहताल (श्रीहोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे काष ्ी (ता.श्रीगोंीा, अंमीनगर) येथील बस ्ॉपिर १५ िींीय मुलास ीोरीने बाींधून 
आ् अनोळखी व्यकतीींनी मारंाण केल् याची घ्ना मांे सग्, २०१५ या शेि्या 
सप्तांात तनीशिनास आली, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी कोणतेंी कारण नसताींना मारंाण करणा-याींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) प्रश्नात नमुी प्रकरणी ९ आरोपीींनी लाथा बुककयाींनी 
मारंाण करणे, तसेच कर्फयािीीस पळिून नेिून ्िणे ि  कर्फयािठीची मो्ार सायकल चोरून 
नेल्या प्रकरणी श्रीगोंीा पोलीस ्ेशन येथे गु.र.नीं. २२३ा२०१५ भाीींविक १४३, १४७, १४९, ३२३, 
३४२, ३९७, ३६३ प्रमाणे ठी.०५ा०९ा२०१५ रोिी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. तथावप 
ीोरीने बाींधुन मारंाण केलेली नांी. 
(२) ीाखल गुन्हयातील ७ आरोपीींना मा.जिल्ंा न्यायालयाने ठी.०९ा१२ा२०१५ रोिी अ्क पुिि 
िामीन मींिुर केलेला आंे. सीर ७ आरोपीींना नॉमीनल अ्क केली आंे. तपासात २ 
आरोपीविरुध्ी पुरािा उपलब्ध ााला नांी. त्याचे नािे गुन्हयातून कमी केल्याबाबत 
मा.न्यायालयाया तनीशिनास आणण्यात आलेले आंे. तसेच आरोपीविरुध्ी न्यायालयात 
ीोींारोप साीर करण्यात आले आंे. तसचे आरोपी विरुध्ी न्यायालयात ीोींारोपपत्र ीाखल 
करण्यात आले आंे. 
(३) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
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लाकितानी हायि अदनान सामी याच्या लारलत्राची मुदत  
सांलूनही त ेमुांबईत रहात असल्याबाबत 

  

(२१)  ३४८१९ (२१-०१-२०१६).   श्री.अननप िदम (ननफा/), श्री.भरतशेी होहावपे (महा/), 
श्री.वैभव नाईि (िु/ाळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाककतानी गायक अीनान सामी याया पारपत्राची मुीत सींपूनंी त े मुींबईत रंात 
असल्यामळेु मुींबई पोर्लसाींनी मांे सक्ोबर, २०१३ या ीरम्यान त्याींना नो्ीस ठीली आंे, ंे 
खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, अीनान सामी याया अगोीरया पत्नीने पोर्लसाींक  ेकेलेल्या तक्रारीत त्यान े
मुींबईत बेकायीेशीररीत्या मालमत्ता विकत घेतल्याचेंी तनीशिनास आणले आंे, ंे ंी खरे आंे 
काय, 
(३) असल्यास, उकत प्ररकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आंे तसेच गुन्ंेगारी 
का त्य करणाऱ् या पाककतानी कलाकाराींविींयी शासानाचे धोरण काय आंे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२८-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) ि (३) ठीनाींक ०४.०५.२००९ रोिी श्री.अीनान सामी याींची पत्नी श्रीमती सबा अीनान 
सामी याींनी ठीलेल्या तक्रारी िरुन श्री.अीनान सामी ि इतर विरुध्ी ओर्शिरा पोलीस ्ाण े
येथे कलम ३२३, ५०४, ५०६, ४९८(अ), ४०६, ४२०, ३८५, ३४ भा.ी.वि. अन्िये गुन्ंा 
नोंीविण्यात आला असून सयायजथतीत प्रकरण न्यायप्रविष् आंे. 
     श्री.अीनान सामी याींनी मुींबईतील बेकायीेशीरररत्या मालमत्ता विकत घेतल्या प्रकरणी 
कें द्र शासनाया अखत्याररतील सकत िसुली सींचालनालय, मुींबई याींचे मार्फि त कायििांी 
करण्यात आली असनु सीर प्रकरण न्यायप्रविष् आंे. 

___________ 
  

देवा/ा सीमा नाक्यावर (ता.राजूरा, जज.चांद्रलूर) रिचापिाि/ून अवधै वसूपी  
प्रिरणी नाहलूर व वधाा एसीबी लथिान ेिारवाई िेल्याबाबत 

  

(२२)  ३५०५५ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपप्राीेर्शक पररिंन विभागाया ीेिा ा सीमा नाकयािर (ता.रािूरा, जि.चींद्रपूर) 
रकचालकाक ून अि्ध िसूली प्रकरणी नागपूर ि िधाि एसीबी पथकान ेठी.९.९.२०१५ रोिीया 
सुमारास कारिाई केली ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती िणाींना अ्क करण्यात आली ि त्याींचेिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ?  
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (३०-०४-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) ि (३) उपप्राीकर्शक पररिंन विभागाया ीेिा ा सीमा नाकयािर रक चालकाक ून अिध् 
िसुली प्रकरणी नागपूर ि िधाि, एसीबी पथकान ेठी. ०९.०९.२०१५ रोिी पोलीस ्ेशन रािुरा 
येथे गु.र.क्र.३०४७ा१५, लाचलुचपत प्रततबींधक अधधतनयम, १९८८ या कलम १३ (१)( )(इ) सं 
१३(२) ि भा.ीीं.वि. कलम १०९ अन्िये गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. सीर प्रकरणी 
आरोपी लोकसेिक श्री.रुकमीनीकाींत कळमणकर, मो्ार िांन तनरी्षकक, उपप्राीेर्शक पररिंन 
अधधकारी कायािलय, चींद्रपूर ि रािू मारोतराि ्ोंगे या खािगी इसमास अ्क करण्यात आली 
असून सीर गुन्हयाचा तपास सुरु आंे. 

___________ 
  

नाहलूर ग्रामीण लोपीस मुख्यापयाची जाहा एिा सांथाचापिान े 
वविासिास वविण्याचा सशदा िेल्याबाबत 

  

(२३)  ३६८७३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांजजवरेड्/ी बोदिुरवार (वणी), श्री.सुधािर देशमुख 
(नाहलूर लजश्चम), श्री.िा ष्ट्णा खोल/ े (नाहलूर लूवा), श्री.वविास िुां भारे (नाहलूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नाहलूर दषक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपूर ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाची िागा एका सींथाचालकाने चार को्ी रुपयाींना एका 
विकासकास विकण्याचा सौंीा केल्याच े ठीनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्या सुमारास 
तनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी केली आंे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्याअनुींींगान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०५-२०१६) :(१) ि (२) ंोय. सीर प्रकरणी नागपूर शंर पोलीस 
आयुकतालयातील पोलीस ्ेशन िररप्का येथे सींबींधधत व्यकतीींविरोधात गुन्ंे ीाखल 
करण्यात आले आंेत. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

बी/ जजल््यातीप नेिनुर येथीप ननजामिापीन लोपीस ीाणे व तेथीप  
अधधिारी, िमाचा-याांची ननवासथानाांची झापेपी दरुावथाबाबत 

(२४)  ३७१२१ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती सांहीता ीोंबरे (िेज) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बी  जिल्हयातील नकेनुर येथील तनिामकालीन पोलीस ्ाणे ि तेथील अधधकारी, 
कमिचाऱ् याींची तनिासथाने समुारे ींा िींािपूिीच साििितनक बाींधकाम विभागान े मुीतबाहय 
ााल्याचे साींधगतले असल्याचे सप् े्ंबर, २०१५ या ीसु-या आ्ियायात तनीशिनास आले आंे, 
ंे खरे आंे काय, 
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(२) असल्यास, सीर तनिासथानाया ीरुुतीसा्ी तनधी र्मळालेला नसल्याने पोलीसाींना या 
धोकयाया इमारतीमध्ये िातव्य कराि ेलागत असल्याचेंी आढळून आले आंे, ंे ंी खरे 
आंे काय, 
(३) असल्यास, सीर पोलीसाींया तनिासथानाींची ाालेली ीरुािथाबाबत प्रशासनाक ून 
अयायाप कोणतीच कायििांी ंोत नांी, ंे ंी खरे आंे काय, 
(४) असल्यास, िनतेच े र्षकण करणा-या पोलीसाींया िातव्याचा प्रश्न मागी लािण्याबाबत 
शासन काय प्रयत्न करणार िा करीत आंे, 
(५) असल्यास, त्याचे िरुप काय आंे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०६-०५-२०१६) :(१), (२) ि (३) ंे खरे नांी. 
(४) ि (५) पोलीस ्ाणे नकेनुर (जि.बी ) येथील प्रशासकयस इमारत बाींधण्यासा्ी सन २००७ 
मध्ये प्रशासकयय मान्यता ीेण्यात आलेली ंोती परींत ुआता अयाययाित ीरसचूीिर आधारीत 
प्रताि साििितनक बाींधकाम विभागाक ून तयार करण्याची कायििांी सुरु आंे. 
(६) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

िें द्रीय पोिसेवा आयोहाच्या मुपाखतीस हेपेल्या राज्यातीप ववदयार्थ्यायाांना  
महाराष्ट्र सदन (नवी हदल्पी) येथ ेिक्षबांध देण्यास निार हदल्याबाबत 

  

(२५)  ४०२४० (२४-०५-२०१६).   श्री.राधािा ष्ट् ण ववख-ेलाटीप (तश/ी), श्री.सुननप प्रभू (हदां/ोशी), 
श्रीमती ताप्ती सावांत (वाांदे्र लूवा), श्री.पक्ष्मण जहताल (धचांचव/), श्रीमती हदवलिा चव्हाण 
(बाहपाण), श्री.हनुमांत /ोळस (माळतशरस), श्री.सुरेश पा/ (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हा/ (मुांरा ा 
िळवा), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचपिरांजी), श्री.अतुप सावे (औरांहाबाद लूवा), श्री.ववजय औटी 
(लारनेर), श्री.वैभव वलच/ (अिोपे), श्री.लाां/ुरांह बरोरा (शहालूर), श्री.राहुप जहताल (श्रीहोंदा), 
श्रीमती सीमाताई हहरे (नातशि लजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कें द्रीय लोकसेिा आयोगातरे्फ घेण्यात येणाऱ्या सेंरल आम् िपोलीस र्फोसिया 
संायक कमाीं र पीासा्ी निी ठील्ली येथ े गेलेल्या ३५-४० वियायाथ्याांना मंाराषर सीन 
व्यिथापकान े क्षकबींध ीेण्यास नकार ठील्याची तसेच वियायाथ्याांची कागीपत्र े सा्षकाींककत 
करण्यास नकार ठील्याची बाब ठीनाींक १६ िानेिारी, २०१६ या समुारास तनीशिनास आली, ंे 
खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आंे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली  
िा करण्यात येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२०-०६-२१०६) :(१) ंे खरे नांी. मात्र अशा आशयाचे िात्त ितिमान 
पत्रामध्ये प्रर्सध्ी ााले ंोत.े ि त्यानुींींगान े सीर िात्त ितूजथतीिर आधारीत नसल्याचा 
खुलासा सींबींधधत ितिमानपत्राक  ेकरण्यात आला आंे. 
(२) प्रश्न उया् ाित नांी. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

शाहुवा/ी (जज.िोल्हालूर) येथीप लोपीस ीाण्याच्या जुन्या  
इमारतीमध्ये असपेल्या अनेि समयाांबाबत 

  

(२६)  ४१३७२ (०५-०३-२०१६).   श्री.सत्यजीत लाटीप-सरु/िर (शाहूवा/ी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शांुिा ी (जि.कोल्ंापूर) पोलीस ्ाण्याया इमारतीचा प्रताि शासनान े२००७ मध्ये मींिूर 
केला असून उकत कामासा्ी अयायाप तनधी उपलब्ध केला नांी, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ्ाणे पररसरात अपघातामध्ये मो तो  ाालेली िांने, रु्फ्लेली ग्ारे, 
त्यामुळे पसरलेली ीगुांधी, आरोपीींया को्यायाींसं सििच खोल्यामधून गळणारे पाणी, 
पररसरातील िछतेचा अभाि यामुळे या पररसराला बकाल िरूप प्राप्त ााले असून पोलीस 
अधधकारी, कमिचाऱ्याींना िुन्या इमारती मध्ये अनेक समयाींना तों  यायाि ेलागत आंे, ंे ंी 
खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सीर इमारतीया बाींधकामासा्ी कोणती कायििांी केली िा करण्यात 
येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१५-०६-२०१६) :(१) (२), (३) ि (४) शांूिा ी (जि.कोल्ंापूर) तालुकयातील 
पोलीस ्ाण्याया इमारतीया प्रतािास सन २००७ मध्ये प्रशासकयय मान्यता ीेण्यात आलेली 
नांी. तथावप, शांूिा ी, जि.कोल्ंापूर येथ े पोलीस ्ाणेसा्ी तनयींत्रण क्षकासं निीन 
प्रशासकयय इमारत बाींधण्यासा्ी रुपये १,९२,६८,५७४ा- इतक या अींीाजित खचािस ि नकाशास 
ठी. १६ म,े २०१६ या शासन तनणािन्िये प्रशासकयय मान्यता ीेण्यात आली आंे. 

___________ 
  

जापना शहरात एिा अल्लवयीन मुपीवर बपात्िार झाल्याबाबत 
  

(२७)  ४२१३८ (०५-०३-२०१६).   श्री.अब् दपु सत्तार (तसल्पो/), प्रा.वषाा हायिवा/ (धारावी), 
/ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना शंरात एका अल्पियीन मुलीिर बलात्कार ााल्याची तक्रार 
र्मळाल्यानींतर आरोपीींना पक ण्यासा्ी पोर्लसाींनी त्याींचे मलुीमार्फि त सापळा रचला परींतू 
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पोलीसाींया बेकर्फककरीमुळे त्याच आरोपीींनी पुन्ंा त्या मुलीींिर ीसु-याींीा बलात्कार केल्याच ेमांे 
िुल,् २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आंे काय, त्यानुसार ीोींीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) ठी.६.७.२०१५ रोिी घ लेल्या पठंल्या प्रकरणाबाबत वप ीत मुलीया तक्रारीिरुन ीोन 
अनोळखी इसमाविरुध्ी पोलीस ्ाणे तालकुा िालना येथे गुरनीं १७१/२०१५ कलम १७६ ( ी), 
३९२, १७०, ३२३, ५०६, भाीींवि सं कलम ५(g), R/W६ बालकाींचे लैंधगक अत्याचार प्रततबींधक 
कायीा, २०१२, सं ६६(E) ६७(B)(e) I.T.Act, सं कलम १३५ मंाराषर पोलीस 
काययायाप्रमाणे गुन्ंा ीाखल काण्यात आला आंे. 
     तसेच ठी.९.७.२०१५ रोिी घ लेल्या ीसुऱ्या प्रकरणाबाबत वप ीत मुलीया िड लाींया 
कर्फयािीीिरुन पोलीस ्ेशन तालकुा िालना येथ ेगुरनीं. १७३/२०१५ कलम ३७६, ३६६(अ), ३९२, 
३२३, ५०६ भाीींवि सं कलम ३ ि ४ बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासून सींर्षकण अधधतनयम, 
२०१२ अन्िये एका आरोपीविरुध्ी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. 
     ीोन्ंी आरोपीींना अ्क करण्यात आले आंे. आरोपीविरुध्ी मा.न्यायालयात ीोींारोपपत्र 
ीाखल केले आंे. या प्रकरणी पोलीस तनरी्षककास त्या ठ्काणांून तात्काळ बीली करण्यात 
आले आंे. तसेच एका संाययक पोलीस तनरी्षककास तात्काळ तनलींबबत करण्यात आले आंे. 
ीोन्ंी पोलीस अधधकाऱ्याींविरुध्ी विभागीय चौकशीची प्रकक्रया कायििांीत आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

भाां/ूलच्या स्याद्री नहरातीप सुखिताा सहिारी हाहननमााण  
सोसायटीच् या एसआरए प्रिल् लाबाबत 

(२८)  ४२२७१ (१७-०५-२०१६).   अॅ/.िे.सी.ला/वी (अक्िपिुवा), श्री.अब् दपु सत्तार (तसल्पो/), 
श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम), श्री.शतशिाांत तशांदे (िोरेहाव), 
श्री.जजतेंद्र आव् हा/ (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश पा/ (िजात), श्री.मिरांद जाधव-लाटीप (वाई), 
श्री.लाां/ुरांह बरोरा (शहालूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िाहप), श्री.जयांत लाटीप (इपामलूर), श्री.राहुप 
जहताल (श्रीहोंदा) :   सन्माननीय हाहननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाीं ूप (मुींबई) सहयाद्री नगरातील सुखकताि संकारी गां तनमािण सोसाय्ीचा एसआरए 
प्रकल् प मागील आ् िींािपासून रख ला असून त्यामध्ये ग्रव्यिंार ााला असल् याच े मांे 
िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् या समुारास तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल् यास, सीर प्रकल् पात एसआरए आझण विकासक कीं पनी आकर तनमािण प्रॉप्ीि याींच े
सींगनमत ााल् याचे ठीसून येत असून सीर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आंे काय, 
चौकशीअींती ीोींीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. प्रिाश महेता (२४-०६-२०१६) :(१) ंे खरे नांी. 
(२) ि (३) मौि ेकाींिूर, न.भू.क्र.२३७ (प्) या भूभागािर सखुकताि सं.गां .सींथेची ाोप पट्टी 
पुनििसन योिना राबविण्यात येत आंे. सीरंू योिनेस ठी.१६.१.२०१४ रोिी आशयपत्र ीेण्यात 
आसले असून पुनििसन घ्काया इमारतीच ेआराख  े ठी.१८.१२.२०१४ रोिी मींिूर करण्यात 
आले आंेत. 
     सीरंू योिनेबाबत थातनक लोकप्रतततनधी ि इतर रठंिाशी याींया िेळोिेळी प्राप्त 
ाालेल्या तक्रारीींया अनुींींगान े मुख्य कायिकारी अधधकारी, ाोप पट्टी पुनििसन प्राधधकरण 
याींचेक  े ठी.३०.९.२०१५ रोिी सिि सींबींधधताींची ब््क घेण्यात आली. सीर ब््कयत मुख्य 
कायिकारी अधधकारी, ाोप पट्टी पुनििसन प्राधधकरण याींनी प्रथम सीरंू योिनेया ्ेषकत्राच े
र्समाींकन ि ाोप ीधारकाींची पात्रता तनजश्चत करुन नींतर योिनसे पुढील परिानग्या ीेण्यात 
येतील अस े तनीेश ठीले आंेत. त्यास अनुसरुन ाोप ीधारकाींची पात्रता तनजश्चत करण्याचे 
काम पूणि ााल्यानींतर प्राधधकरणाक ून सीरंू ाोप ीपट्टी पुनििसन योिनेस तनयमानुसार 
पुढील परिानग्या ीेण्यात येणार आंेत. 

___________ 
  

लुणे येथीप ननयोजजत आांतरराष्ट्रीय ववमानतळाबाबत 
  

(२९)  ४२३२० (१७-०५-२०१६).   प्रा.वषाा हायिवा/ (धारावी), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), 
श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवपी), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), श्रीमती 
ननमापा हाववत (इहतलूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील तनयोजित आींतरराषरीय विमानतळासा्ी पुरींीर तालुकयातील ििेुरी आझण 
र्शरुर येथील पयाियी िागा विचाराधीन असल्याच े मांे िानेिारी, २०१६ या ीरम्यान 
तनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, सीर प्रकरणी कोणती कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१८-०६-२०१६) :(१) नांी. 
(२) ि (३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

लुणे शहरातीप /के्िन येथीप धमाादाय रुग्णापयाअांतहात असपेल्या  
स्याद्री मल्टीलेशतपटी रुग्णापयावर िारवाई िरण्याबाबत 

(३०)  ४२९५९ (२०-०५-२०१६).   श्री.बाबुराव लाचणे (तशरुर), श्री.सांग्राम थोलटे (भोर), 
श्री.जयिुमार होरे (माण), श्री.अतमन लटेप (मुांबादेवी), श्री.िुणाप लाटीप (धुळे ग्रामीण), 
श्री.अपम शेख (मापा/ लजश्चम), श्रीमती ननमापा हाववत (इहतलूरी), श्रीमती माधुरी तमसाळ 
(लवाती), श्री.अब् दपु सत्तार (तसल्पो/) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) पुणे शंरातील  केकन येथील धमािीाय रुग्णालयाअींतगित असलेल्या सहयाद्री 
मल््ीपेशर्ल्ी रुग्णालयाने  ेंगीया रुग्णाचे उपचाराचे बील सव्िा सात लाख रुपये केल्यान े
रुग्णाला घर आझण ीाधगने गंाण ्ेिािे लागल्याच ेठीनाींक ५ िानिेारी, २०१६ रोिी तनीशिनास 
आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाला ंॉजप्लमधील केर्म्क ून िबरीतीने औींध ेखरेीी कराियास 
लािून ५१ ंिाराचे इींिकेशन ९७ ंिाराला अशी ३ इींिेकशन रुग्णाला खरेीी करायला लािली, 
ंे खरे आंे काय, 
(३) तसेच सहयाद्री मजल््पेशर्ल्ी रुग्णालय ंे धमािीाय रुग्णालयाअींतगित असूनंी येथ ेगरीब 
रुग्णाींिर मोर्फत उपचार करण्यासा्ी राखीि खा्ा ्ेिण्यात आलेल्या नसल्याचे तनीशिनास 
आले आंे, ंे ंी खरे आंे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी तसेच रुग्णालयाींमध्ये गरीब रुग्णाींसा्ी १०% राखीि खा्ा 
्ेिण्यासींीभाित सहयाद्री मजल््पेशर्ल्ी या धमािीाय रुग्णालयािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आंे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२३-०६-२०१६) :(१) ि (२) सहयाद्री रुग्णालयात ीाखल ाालेलया रुग्ण 
हया तनधिन ि ीबुिल घ्कातील नसल्यामळेु सीर बाब धमािीाय आयुकताींया कायिक्ेषकत येत 
नांी. 
     तथावप, सीर रुग्णाया नातेिाईकाींनी रुग्णालयान े इींिेकशन िाीा ककीं मतीत खरेीी 
करण्यास लािले याबाबत केलेल्या तक्रारीया अनुींींगान े धमािीाय सं आयुकत, पुणे याींनी 
रुग्णाया नातेिाईकाींनी िर बािारात ंे इींिेकशन कमी ककीं मतीला र्मळते ंे र्सध्ी केल्यास ि 
तसा पुरािा ठील्यास रुग्णाया नातेिाईकाींनी भरलेली िाीा रककम रुग्णालयान ेपरत करािी 
असा तनणिय ठीला. 
(३) ंे खरे नांी. 
    सहयाद्री मजल््पेशर्ल्ी रुग्णालयामध्ये तनधिन ि ीबुिल घ्कातील रुग्णाींसा्ी प्रत्येकय 
१०% खा्ा राखीि ्ेिण्यात आलेल्या आंेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

मुांबईतीप अभ्युदय नहरचा (िाळाचशिी) लुनववािास िरणाऱ्या लधतेीप  
एिा वविासिाच्या हुां/ाांनी रहहवाश्याांना िेपेपी मारहाण 

  

(३१)  ४३४८३ (०५-०३-२०१६).   श्री.शतशिाांत तशांदे (िोरेहाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िाहप), 
श्री.लाां/ुरांह बरोरा (शहालूर), श्री.सुरेश पा/ (िजात), श्री.जजतेंद्र आव् हा/ (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अ्युीय नगरचा (काळाचौकय) पुनवििकास करणाऱ्या पधेतील एका 
विकासकाया पात्रतेविींयी शींका घेणाऱ्या कांी रठंिाश्याींना विकासकाया गुीं ाींनी घरात घुसून 
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िबर मारंाण केल्याच ेमांे िानिेारी, २०१६ मध्ये िा त्याीरम्यान तनीशिनास आले आंे, ंे 
खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, मारंाणीया या घ्नेमुळे अ्युीय नगरात प्रचीं  ींशतीचे िातािरण पसरले 
असून िखमी रठंिाश्याींनी सींबींधधत विकासकाया गुीं ाींविरोधात पोर्लसाींत तक्रार केली असता  
गुीं ाींना र्फकत ताककी  ीेऊन त्याींची सु्का करण्यात आली, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसींबींधधत पोर्लस, विकासक तसेच गु ाींविरुध्ी कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२१०६) :(१) सीर बाबत पररमीं ळ-४ अींतगित काळाचौकय पोलीस 
्ाणेचा अर्भलेख प ताळणी केला असता कोणत्यांी प्रकारया तक्रार अगर गुन्हयाची नोंी 
नांी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

लुणे येथीप प्रादेतशि लिरवहन िायाापयात बनावट िाहदलत्र ेसादर 
 िरुन फसवणूि िरणा-या एजांटपा अटि िेल्याबाबत 

(३२)  ४३५३५ (०५-०३-२०१६).   श्री.बाबुराव लाचणे (तशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील प्राीेर्शक पररिंन कायािलयात बनाि् मतीान का ि, पॅनका ि, लाई्बबले साीर 
करुन तसेच बनाि् र्फय्नेस सठ ि्कर्फके्, विमा पॉलीसी या पाित् या िांन मालकाींना ीेिनू 
र्फसिणूक करणा-या एिीं्ला ठीनाींक ३ ड सेंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास अ्क करण् यात 
आली आंे, ंे खरे आंे काय,  

(२) असल् यास, सीर एिीं्ने ंिारो बनाि् कागीपत्र ेतयार केली असल् याचे तनीशिनास आले 
आंे, ंे ंी खरे आंे काय,  
(३) असल् यास, याप्रकरणी कोणती कारिाई केली केली िा करण् यात येत आंे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) ंे खरे आंे. 
(२) ि (३) गुन्हयाया तपासात आरोपीक ून ९ विमा कीं पन्याींच े १९३ बनाि् विमा पॉलीसी 
पाित्या, २११ बनाि् पत्याींच े इलेकरीर्स्ी बबले, २८ बनाि् तनि णूक का ािया प्रती, ५३ 
िांनाींची कर्फ्नेस सठ ि्कर्फि के् िप्त करण्यात आली आंेत. 
     सीर प्रकरणी कर्फयािीीने ठीलेल्या तक्रारीिरुन बीं गा िन पोलीस ्ेशन येथे गु.र.नीं. 
२८३/२०१५, भा.ीीं.वि. कलम ४२०, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ३४ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात 
आला असून तपासात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आंे. गुन्ंा पोलीस तपासािर 
प्रलींबबत आंे. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 



वि.स. १६१ (24) 

अमळनेर (जज. जळहाव) येथीप प्राांत अधधिारी याांचेवर हशण  
खननज आणण वाळू माकफयाांनी िेपेपा हल्पा 

  

(३३)  ४३७१९ (०५-०३-२०१६).   श्रीमती हदवलिा चव्हाण (बाहपाण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि. िळगाि) येथील प्राींत अधधकारी याींचेिर २० ते २५ गौण खतनि आझण 
िाळू माकर्फयाींनी ठीनाींक १७ िानेिारी, २०१६ रोिी त्याींया तनिासथानाििळ प्राणघातक 
ंल्ला केल्याची घ्ना घ ली, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामार्फि त चौकशी केली आंे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार सीर गौण खतनि ि िाळू माकर्फयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१८-०३-२०१६) :(१) ठी.१७.०१.२०१६ रोिी ीोन मो्ार सायकलिाराींनी 
रता ीरुुतीचे कारणािरुन प्राींताधधकारी याींचेिर लोखीं ी रॉ ने ंल्ला केला असून तपासात 
ीोन्ंी आरोपी ंे िाळू माकर्फया अथिा गौण खतनि िांतकू करणारे नसल्याच ेतनषपन्न ााले 
आंे. 
(२) सीर प्रकरणी अमळनेर पोलीस ्ेशन येथ े भाग-५ गु.र.नीं. १९ा२०१६ भा.ीीं.वि. कलम 
३०७, ३५३, १४३, १४७, १४८ सं मुींबई पो. अधध. ३७(१) (३) चे उल्लींघन कलम १३५ प्रमाण े
गुन्ंा ीाखल करण्यात आला असून ीोन्ंी आरोपीींना ठी.१८.१.२०१६ रोिी अ्क करण्यात 
आली आंे. सध्या ीोन्ंी आरोपी िर्मनािर आंेत. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

राज्यात सामाजजि बहहष्ट्िार प्रनतबांध िायदा िरण्याबाबत 
  

(३४) ४४०७६ (१६-०५-२०१६).   श्री.सांजय लोतनीस (ितपना), श्री.सुननप तशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िातपींचायतीींनी सामाजिक बठंष कार ्ाकणेसींबींधी काययायाया प्रारुपासींीभाित राज् य 
शासनान ेंरकती मागविल्या असल्याचे मांे ड सेंबर, २०१५ ीरम्यान तनीशिनास आले, ंे खरे 
आंे काय, 

(२) असल्यास, प्राप्त ाालेल्या ंरकतीनुसार शासनाने मंाराषर सामाजिक बठंषकार प्रततबींध  
कायीा करण्याकररता कोणता तनणिय घेतला िा घेण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१४-०६-२०१६) :(१) ंोय, मंाराषर सामाजिक बठंषकार प्रततबींधक 
अधधतनयम, २०१५ चा मसुीा िनतेया सुचना ि ंरकरीींकरीता शासनाया सींकेतथळािर 
ठी.१८.११.२०१५ रोिी पासून ीोन आ्ि यासा्ी प्रर्सध्ी करण्यात आला आंे. 
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(२) सन २०१६ च े पठंले (अथिसींकजल्पय) अधधिेशनात मंाराषर सामाजिक बठंषकारापासून 
व्यकतीींचे सींर्षकण (प्रततबींध, बींीी ि तनिारण) अधधतनयम, २०१६ ंे विधेयक मीं ळाने पारीत 
केला आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

शहालूर (जज.ीाणे) तापुक्यातीप मुांबईसाीी लाणीलुरवीा  
िरणा-या धरणाांची सुरक्षा धोक्यात असल्याबाबत 

  

(३५)  ४४०८५ (१६-०३-२०१६).   श्री.सांजय लोतनीस (ितपना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शंापूर (जि.्ाणे) तालुकयातील मुींबईसा्ी पाणीपुरि्ा करणा-या तानसा, भातसा, ि्तरणा 
या धरणाींची सुर्षका धोकयात असल्याचे ड सेंबर, २०१५ ीरम्यान तनीशिनास आले, ंे खरे आंे 
काय, 
(२) असल्यास, शंापूर पोलीस ्ाण्याया कायि्ेषकत्रात असलेल्या धरण पररसरात िाढती 
गुन्ंेगारी, िेळोिेळी ंोणारे मोच-ेआींीोलन े याींसं अभयारण्य पररसर, मुींबई-नार्शक मंामागि 
तसेच मध्य रेल्िेची चार थानके असे प्रचीं  विताररत ्ेषकत्र असून शंापूर पोलीस ्ाण्यात 
अिघे ५६ कमिचारी कायिरत असल्याचेंी तनीशिनास आले, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, सीर तलाि पररसराया सुरक्ष्षकतेसींीभाित तसेच कमिचा-याची सींख्या 
िाढविण्याबाबत कोणती कायििांी करण्यात आली िा येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१४-०६-२१०६) :(१) नांी, ंे खरे नांी. 
(२) ठी.०१.०८.२०१४ रोिी ्ाणे जिल्हयाच ेविभािन ंोऊन पालघर ंा नव्यान ेजिल्ंा तनमािण 
करण्यात आलेली आंे. गां  विभागाया शासन तनणिय क्र.अपीओ-०३१४ाप्र.क्र.४७ापोल-३, 
ठी.३१.०७.२०१४ अन्िये ्ाणे ग्रामीण जिल्हयाया एकूण मनुषयबळामधून ९३४ इतके 
मनुषयबळ पालघर जिल्हयासा्ी िगि करण्यात आले आंे. सीर मनुषयबळ पालघर 
जिल्हयाकरीता िगि करण्यात आल्यानींतर मनुषयबळ विभािन धोरणानुसार शंापूर पोलीस 
्ाणेसा्ी सपोर्फौि-०५, पोंिा-२०, पोना-२०, पोर्श-२५, असे एकूण्ण ७० मनुषयबळ मींिुर 
करण्यात आले आंे, प्कय सयायजथतीत ५६ मनुषयबळ कायिरत आंे. 
(३) ५ पोलीस अधधकारी तनयुकतीस असून अततररकत पोलीस कमिचारी ीेण्यात आले आंेत. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 
  

___________ 
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चाभराताां/ा (जज.नाांदे/) येथीप थावरानाईि बांजारा आश्रम शाळेतीप  
एिा ववदयाथींनीवर तशक्षिाांनी बपात्िार िेल्याबाबत 

  

(३६)  ४४४५० (१६-०३-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (जनु्नर), श्री.सरदार तारातसांह 
(मुपुां/) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाभराताीं ा (जि.नाींीे ) येथील थािरानाईक बींिारा आश्रम शाळेतील एका वियायाथींनीिर 
एस.बी. ाींगे ि बी.एन.ईबबतीार या ीोन र्श्षककाींनी बलात्कार केल्याची तक्रार मना्ा पोलीस 
्ाण्यात वपड त मुलीींचे पालक ि सींथेया पीाधधकाऱ्याींनी मांे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्याीरम्यान नोंीविली, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आंे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
त्यानुसार सींबींधीताींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सििसाधारण कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२८-०३-२०१६) :(१) ि (२) कर्फयािीी मुलगी ंीच वप ीत मुलगी आंे. 
आरापी क्र.१ ने वप ीत मुलगी ंीस ठी.११.१२.२०१५ रोिी ाोपतेून उ्िून तीचा विनयभींग 
केला ि आरोपी क्र.२ न े ठी.१७.१२.२०१५ रोिी वप ीत मुलीस ाोपेतून उ्िुन सकर्फसमध्ये 
नेऊन बलात्कार केला ि अन्सधगिक का त्य केले. कोणास साींधगतले तर वप ीत मलुीला जिि े
मारण्याची धमकय ठीली अशा ठीलेल्या कर्फयािीीिरुन गु.र.नीं.०१/१६ कलम ३७६(२)(f), ३७७, 
३५४, ५०६, ३४ भाीींवि सं कलम ३(अ), ४, ५(F) (M) ि ६ बाल लैंधगक अत्याचार प्रततबींध 
कायीा सन २०१२ अन्िये गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. ीोन्ंी आरोपीींना अ्क करण्यात 
आले आंे. गुन्हयाचा तपास सुरु आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

/ोंबबवपी (जज.ीाणे) येथीप एमआय/ीसीतीप बिेायदा बाांधिाम  
तो/ण्यास हेपेल्या अतभयांत्यापा िेपेपी मारहाण 

(३७)  ४४८१२ (०५-०३-२०१६).   श्री.सरदार तारातसांह (मपुुां/) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ोंबबिली (जि.्ाणे) येथील एमआय ीसीतील बेकायीा बाींधकाम तो ण्यास गेलेल्या 
एमआय ीसीया अर्भयींत्याला ठीनाींक २२ ड सेंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास मंेश पा्ील 
या भूमार्फययाने ि त्याया समथिकाने बाींधकाम तो ण्यास मज्िाि करुन मारंाण केली, तसेच 
या प्रकरणी मध्यथी करणाऱ्या पोलीसाींनांी मारंाण केल्याबद्दल एमआय ीसी पोलीस ्ाण्यात 
िा मानपा ा पोलीस ्ाण्यात या भूमाकर्फया विरोधात गुन्ंा ीाखल केला, ंे खरे आंे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी कल्याण पररमीं ळचे पोलीस उपायुकत याींनी तसेच मानपा ा पोलीस 
्ाण्यातील ंिालीाींरानी गुन्ंा ीाखल करुन घेण्यास ्ाळा्ाळ करुन मारंाणीत िखमी 
ाालेल्या एस.बी.चोरे या ंिालीाराला एम्स रुगणालयात उपचाराकरीता पा्िून गुन्ंा ीाखल 
न करण्याबाबत साींधगतल्याच ेतनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय, 
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(३) असल्यास,  याप्रकरणी  सींबींधीत पोलीस अधधकारी ि कमिचाऱ्याविरोधात तसेच  भूमाकर्फया 
मंेश पा्ील ि त्याींया संकाऱ्याींविरोधात  कोणती  कारिाई करण्यात आली िा येत आंे ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१८-०३-२०१६) :(१)ंोय, ंे खरे आंे. 
(२) ंे खरे नांी. 
(३) सीर प्रकरणी मानपा ा पोलीस ्ाणे गु.र.नीं.७०४ा२०१५, भा.ीीं.वि. कलम ३५३, ३३२, ३३३,  
५०४, ५०६, १४३, १४७, १४९ सं कक्रर्मनल ॲमें में् ॲक् कलम ७ मंाराषर पोलीस कायीा 
कलम ३७(३) १३५ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात आला असून नमुी गुन्हयात १६ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असून आरोपी सध्या िामीनािर आंेत. सीर प्रकरणी तात्काळ कारिाई 
करण्यात आलेली असल्याने उकत प्रकरणी पोलीस अधधकारी ि कमिचारी याींचेविरुध्ी कारिाई 
करण्यात आली नांी. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

धुळे येथ ेसमथा एटरप्रायजेस नावाची शाखा सुरु िरुन िें द्र शासनाच्या योजनाांच्या 
नावाखापी नाहरीिाांची िोट्यवधीांची फसवणूि िेल्याबाबत 

(३८)  ४६६६५ (०५-०३-२०१६).   श्री.योहेश (बालू) घोपल (देवळापी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येथील गरु  कक्र ा सींकुलात समथि एीं्रप्रायिेस नािाची शाखा सुरु करुन कें द्र 
शासनाया बे्ी बचाि आझण अन्य योिनाींया िनिागातीया नािाखाली नागरीकाींची  
कोटयिधीींची र्फसिणूक केल्याचा प्रकार मांे ड सेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या ीरम्यान तनीशिनास 
आला आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आंे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार सींबींधधत कीं पनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) ि (२) धळेु शंरातील समथि एन््रप्रायाये नािाया 
कीं पनीने कें द्र शासनाया बे्ी बचाओ अर्भयानाचे ज्कर िांनािर लािून िाठंरात केल्यास 
त्याींना ीरमंा ्राविक रककम ीेण्यात येईल या प्रकारची िाठंरात करुन लोकाींक ून 
रु.४८,०००ा- चा चेक घेिून त्याची र्फसिणूक केल्याबाबतची सींग्राम गोविींीराि पा्ील याींनी 
तक्रार केल्याने धुळे शंर पोलीस ्ाणे येथे ठी.२०ा१२ा२०१५ रोिी क्र.२४०ा२०१५ भा.ीीं.वि. 
कलम ४०६, ४२०.३४ सं प्राईि धचटस अँ  मणी सकयुिलेशन जकम ॲक् १९७८ चे कलम ४ 
ि ५ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात आला असून आिपाितेो पोलीींसाींनी केलेल्या चौकशीत 
लोकाींची र्फसिणूक ााली नसल् याचे तनषपन्न ााले ीाखल गुन्हयातील आरोपीींना 
मा.न्यायालयान ेअ्क पुिि िामीन मींिुर केला असून गुन्हयाचा तपास चालू आंे. 
(३) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
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मुांबईतीप अांधेरी लजश्चम येथीप शासनाच्या मैदानावर अनतक्रमण  
िरणा-याांवर समाजिां टिावर एमली/ीए पावण्याबाबत 

  

(३९)  ४७४७६ (२०-०५-२०१६).   श्री.अतमत साटम (अांधेरी लजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींधेरी पजश्चम येथील न्षकत्र गा िनया बािूला शासनाया म्ीानािर सींिय 
परीेशी नािाया समािकीं ्कान े अततक्रमण केले असल्यामळेु त्याींयािर एमआर्ीपी ॲक् 
अींतिगत गुन्ंा नोंीिण्यात आला असल्याच े मांे िानेिारी, २०१६ या सुमारास तनीशिनास 
आले आंे, ंे खरे आंे काय,  
(२) असल्यास, सीर समािकीं ्कािर सन २०१५ मध्ये सुध्ीा एम आर ्ी पी ॲक् अींतिगत 
गुन्ंा नोंीिण्यात आला ंोता, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, एकाच व्यकतीिर ीोनीा एम आर ्ी पी ॲक् अींतिगत गुन्ंा नोंीिण्यात 
आल्यानींतरंी त्या व्यकतीिर एमपी ीए लािण्यात आलेला नांी, ंे ंी खरे आंे काय, 
(४) असल्यास, सीर व्यकतीिर एमपी ीए लािण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आंे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१७-०६-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) ंोय. 
(३), (४) ि (५) सीर आरोपीविरुध्ी एम.आर.्ी.पी. ॲक् अन्िये कारिाई करण्यात आली 
आंे. तथावप, केिळ प्रतुत गुन्हयाया पाश्ििभुमीिर प्रसतुत प्रकरणी एमपी ीए ॲक्नुसार 
कारिाई करता येत नसल्याने, सीर आरोपीविरुध्ी सीरची कारिाई करण्यात आलेली नांी. 
परींतु सीर व्यकतीविरुध्ी र्फौ.ीीं.प्र.सीं. ११० अन्िये प्रततबींधात्मक कारिाई करण्याची कायििांी 
चालू आंे. 

___________ 
  

तमहानच्या मळू प्रिल्ल अहवापातीप प्रतावामध्ये ५० टक्िे िलात तसेच प्रिल्ल लूणा 
िरण्याची िापमयाादा सन २०३० वरून सन २०४५ िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४०)  ४८२०७ (२०-०५-२०१६).   श्री.छहन भुजबळ (येवपा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्मंानया मूळ प्रकल्प अंिालातील प्रतािामध्ये ५० ्कके कपात करण्यात आल्याच े
तसेच र्मंान प्रकल्प पूणि करण्याची कालमयािीा सन २०३० िरून सन २०४५ करण्यात 
आल्याच ेमांे िानेिारी, २०१६ मध्ये तनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय,  
(२) असल्यास, याबाबतया तनणियाींना मींत्री मीं ळाची मान्यता घेण्यात आलेली नांी, ंे ंी खरे 
आंे काय, 
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(३) असल्यास, मूळ प्रकल्प अंिालानुसार र्मंान प्रकल्प साकारण्याबाबत शासनामार्फि त 
कोणती कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१८-०६-२०१६) :(१) र्मंान प्रकल्पाया मुळ आराखयायात ा अंिालात 
बील करण्यात आलेला नांी. तथावप,  ॉ.बाबासांेब आींबे कर आींतरराषरीय विमानतळाया 
सुधारीत प्रिासी प्र्ेषकपणािर आधारीत विमानतळािरुन ंाताळण्यात येणाऱ्या प्रिासी सींख्येच े
प्रमाण अींीाि े ५० ्कके कमी करुन आींतरराषरीय विमानतळासा्ी पूिी तनजश्चत केलेला 
कालािधी २०३० िरुन  २०४६-४७ असा करण्यात आला आंे. 
(२) मूळ प्रकल्प अंिालात बील नसल्यान ेमींबत्रमीं ळ मान्यतेची आिश्यकता नांी. 
(३) ि (४) मूळ प्रकल्प अंिालानुसार र्मंान प्रकल्पाया अींमलबिािणीस शासन सतत 
प्रयत्नशील आंे. 

___________ 
  

लुणे शहरातीप िशटुांबबि न्यायापयात अलुऱ् या सोयी-सुववधाांबाबत 
  

(४१)  ४८२३९ (२०-०५-२०१६).   श्रीमती माधुरी तमसाळ (लवाती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शंरातील कौ्ुींबबक न्यायालयात अपुऱ् या सोयी-सुविधाींमुळे न्यायाधीशाींसं समुपीेशक, 
िकयल आझण प्षककाराींना अनेक समयाींना सामोरे िाि ेलागत असल्याचे मांे ड सेंबर, २०१५ 
या शेि्या आ्ियायात तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, कौ्ुींबबक न्यायालयासा्ी अपुरी िागा, िककलाींना, प्षककाराींना बसण्याची सुविधा 
नसणे, िछतागां ाींची अपुरी सोय, कौ्ुींबबक न्यायालयात ीाखल ंोणाऱ् या ख्ल्याींच े िाढत े
प्रमाण त्यामुळे सुविधाींिर ताण येत असल्याचे तनीशिनास आले आंे, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) तसेच कौ्ुींबबक न्यायालयाया इमारती या बाींधकामाचा रु.१६.६८ को्ी इतक या अींीाजित 
खचािया शासनास प्राप् त ाालेल्या साििितनक बाींधकाम विभागाक  ेसाीर करण् यात आलेल्या 
सुधाररत प्रशासकयय मान् यतेया प्र तािाची ताींबत्रक तपासणी ि छाननी पुणि ााली आंे काय,  
(४) असल्यास, सीर इमारतीच ेबाींधकाम त् िरेने पूणि करण् याबाबत शासनाने कोणती आिश् यक 
ती कायििांी केली िा करण् यात येत आंे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२२-०६-२०१६) :(१) ंोय, ंे खरे आंे.  
(२) ंोय, ंे खरे आंे.  
(३) ंोय. 
(४) र्शिािीनगर, पुणे येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाया इमारतीया बाींधकामा या (G+3) 
प्रतािास सुधाररत प्रशासकयय मान्यता ीेण्यात आली असून शा.तन.क्र. सीसीबी-
१११५ाप्र.क्र.४३ाका-१३, ठीनाींक ०४ एवप्रल, २०१६ अन्िये रु.१६,६७,५३,०००ा- इतकया खचािस 
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मान्यता ीेण्यात आली आंे. तसेच सीर र्शिािीनगर पुणे येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाया 
इमारतीिर ४ था ि ५ िा मिला बाींधण्याकररता विधी ि न्याय विभाग शा.तन.क्र. सीसीबी 
१११३ाप्र.क्र.१९७ाका-१३, ठीनाींक २६ एवप्रल, २०१६ अन्िये रु.१६,१९,७१,०००ा- इतकया खचािस 
प्रशासकयय मान्यता ीेण्यात आली आंे.  
(५) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

लुणे शहर हद्दीत महानहरलातपिेि/ून अनतक्रमणववरोधी िारवाई िरत  
असताांना अधधिाऱ्यावर हल्पा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४२)  ४९२०५ (२०-०५-२०१६).   श्री.तभमराव तालिीर (ख/िवासपा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शंर ंद्दीत मंानगरपार्लकेक ून अततक्रमणविरोधी कारिाई करत असताींना  
अधधकाऱ्यािर ंल्ला केल्याच ेमांे िानेिारी, २०१६ ीरम्यान तनीशिनास आले ंे खरे आंे, 
(२) असल्यास, अधधकाऱ्याींया सुर्ेषकया दृष्ीन ेशासनाक ून कोणती कायििांी करण्यात 
आली िा येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२१-०६-२०१६) :(१) ंोय, ंे खरे आंे. 
(२) सीर प्रकरणी येरि ा पोलीस ्ाणे येथ े गु.र.क्र. २०/२०१६ भा.ीीं.वि. कलम ३०७, ३३२, 
३५३, ३३६, ३३७, ४४७, १४३, १४७, १४८, १४९, ३२३, ५०४, ४२७ सं मंा.साििितनक  
मालमत्ता नुकसान प्रततबींधक कायीा कलम ३ ि ७ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात आला. 
सीर प्रकरणी ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींयाविरुध्ी मा.न्यायालयात 
ीोींारोप पत्र ीाखल करण्यात आले आंे. सयाय:जथतीत सिि आरोपी िार्मनािर मुकत आंेत. 
तसेच, मंानगर पार्लकेक ून अततक्रमण विरोधी कारिाई करीता अधधकाऱ्याींया सुर्ेषकया 
दृष्ीने पोलीस बींीोबताची मागणी केलेप्रमाणे पोलीस विभागाक ून पोलीस बींीोबत 
पुरविण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

अहमदनहर जजल्हा शासिीय रूग्णापयातीप शवववच्छेदन ववभाहातून  
अभािाचा मात्यूदेह हायब झाल्याबाबत 

  

(४३)  ४९५११ (२१-०३-२०१६).   श्री.ववजय व/टे्टीवार (रा म्हलूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अशोणी (ता.किित, जि.अंमीनगर) येथील एका मठंलेन ेअंमीनगर जिल्ंा शासकयय 
रूग्णालयात एका बाळाला िन्म ठीला असता कांी िेळातच ताप आल्यान े  ॉक्राींया 
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ीलुि्षकपणामूळे उपचाराअभािी ीोन ठीिसाया बाळाचा ठीींनाक ५ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिी मात्यू 
असून अभिकाचा मातीें शिविछेीन करण्यासा्ी ्ेिलेला असताींना शिविछेीन विभागातून  
अचानक गायब ााल्याच ेठीनाींक १० रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास तनीशिनास आले 
आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल् यास, सीर प्रकरणी नातेिाईकाींनी पोलीस ्ाण्यात तक्रार ीेिूनंी अयायापंी ीखल 
घेतली नसल्याने शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आंे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (०५-०४-२०१६) :(१) ंोय ंे अींशत खरे आंे, 
     ठी.०५/०२/२०१६ रोिी मध्यरात्री ०२.१५ िा. सौ.सरीता गणेश भाीं िलकर, रा.्ाकळी, 
ता.किित जि.अंमीनगर याींनी एका मुलाला शासककय रुग्णालयात िन्म ठीला. सीर बाळाचा 
उपचारा ीरम्यान ठी.०७/०२/२०१६ सकाळी १०.०० िा. मात्यु ााला. सीर प्रकरणी तोर्फखाना 
पोलीस ्ेशन, अंमीनगर येथ अकमात मात्यु र.नीं. ००/२०१६ सीआरपीसी १७४ प्रमाण े
गुन्ंा ीाखल करण्यात आलेला आंे. सीर अभिकाचा मातीें छिविछेीन विभागातून 
ठी.०७/०२/२०१६ रोिी गायब ााल्याचे तनीशिनास आलेले आंे. 
(२) प्रकरणी तोर्फखाना पोलीस ्ेशन येथ े गु.र.नीं. ४१/२०१६ भा.ीीं.वि. कलम ३७९, २९७ 
प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात आला असून प्रकरणी सीर गुन्हयाचा तपास चालु आंे. 
(३) विलींब ाालेला नांी. 

___________ 
  

उल्हासनहर (जज.ीाणे) येथीप बाांधिाम व्यवसानयिाचा मातदेह  
अांबरनाथ-बदपालूर दरम्यान रेल्वे रुळात आढळल्याबाबत 

(४४)  ४९७४१ (०५-०३-२०१६).   श्री.मांहेश िु/ाळिर (िुपाा), /ॉ.शतशिाांत खे/िेर (तसांदखे/ 
राजा), श्री.सांजय लोतनीस (ितपना), श्रीमती ताप्ती सावांत (वाांदे्र लूवा), श्री.सुननप राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.हुपाबराव लाटीप (जळहाव ग्रामीण), /ॉ.बापाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
अॅ/.िे.सी.ला/वी (अक्िपिुवा), श्री.राधािा ष्ट् ण ववख-ेलाटीप (तश/ी), श्री./ी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अब् दपु सत्तार (तसल्पो/), अॅ/.यशोमती ीािूर (नतवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्ंासनगर (जि.्ाणे) येथील बाींधकाम व्यिसातयक अमर भा्ीया याींचा मातीें ठीनाींक 
१६ िानेिारी, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास अींबरनाथ-बीलापूर ीरम्यान रेल्िे रुळात आढळला, 
ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, अमर भा्ीया याींनी एक मठंना आधी ्ाणे जिल्ंाधधकारी याींना पत्रायािारे 
आपला छळ  ंोत असल्याच ेकळविले ंोते, ंे ंी खरे आंे काय, 
(३) असल्यास, सीर प्रकरणी तपास करण्यात आला आंे काय, तपासात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आंे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१)ंोय. 
(२) सीर प्रकरणी मयत इसमान े्ाण ेजिल्ंाधधकारी कायािलयातील कोणत्यांी शाखते त्याींना 
कोणत्यांी प्रकारे आत्मंत्येसींीभाित पत्र व्यिंार केला नसल्याबाबत तपासाीरम्यान आढळून 
आलेले आंे. मयतच ेप्रेतािर मरणोत्तर तपासणी ठी.१७.०१.२०१६ रोिी करण्यात आली ंोती. 
ीरम्यान  ॉक्राींनी मयताचे कारण Shock and Hemorrhage due to decapitation of 
head injury to major vessel of neck spinal cord and tracker and esophagus 
however blood and viscera preserved for chemical analysis असे ठीलेले आंे. 
(३) सीर प्रकरणी कल्याण लोंमागि पोलीस ्ेशन येथ ेअपघाती मात्यु रजि्र नीं.१४/२०१६ 
कलम १७४ सी.आर.पी.सी. अन्िये नोंी करण्यात आलेली आंे. एकीं ीरीत प्राथर्मक चौकशीअींती 
यातील मयत अमर भा्ीया याींनी आत्मंत्या केली असािी अस े तनषपन्न ााले आंे. सीर 
प्रकरणाचा तपास चालू आंे. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

िाष्ट्टी (ता.श्रीहाांदा, जज.अहमदनहर) येथीप लिरक्रमा इांजजननयरीांह  
महाववदयापयाच्या बसचा झापेपा अलघात 

  

(४५)  ५०४०८ (०५-०३-२०१६).   श्री.ववजय व/टे्टीवार (रा म्हलूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काष्ी (ता.श्रीगोंीा, जि.अंमीनगर) येथील पररक्रमा इींजितनयरीींग मंावियायालयाया 
वियायाथ्याांची संल बसन े गोिा येथे गेली असता परतीया िेळी पुणे बेंगलोर राषरीय 
मंामागाििर ठीनाींक १४ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास त बी ििळ बस आझण  
रॅक्रची िोरीार ध क ााल्याने ाालेल्या अपघातात ३ ्ार तर २२ िण िखमी ााले, ंे खरे 
आंे काय, 
(२) असल् यास, सीर अपघाताची शासनाने चौकशी केली आंे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायििांी केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१७-०३-२०१६) :(१) ंोय, ंे खरे आंे. 
     तथावप, सीर घ्नेत ३ िण ्ार ि ६ िण िखमी ााले आंेत. 
(२) सीर अपघात लकारी बस चालकाया तनषकाळिीपणामुळे घ लेला असल्याच े पोलीस 
चौकशीत आढळून आले आंे. या प्रकरणी तळबी  पोलीस ्ाणे, जिल्ंा सातारा येथे गु.र.नीं. 
१४/२०१६ भा.ीीं.वि.सीं. कलम २७९, ३०४ (अ) ३३७, ३३८, ४२७ सं मो.िा.का. कलम १८४,१३४ 
(अ) (ब) अन्िये लकारी बस चालकाविरुध्ी गुन्ंा ीाखल करण्यात आला आंे. आरोपीस 
अ्क करण्यात आली असून गुन्हयाचा तपास सुरु आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
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िुख्यात चड्/ी-बननयान टोळीतीप पुटारुां ना शोधण्याबाबत 
  

(४६)  ५०९७८ (०५-०३-२०१६).   श्री.राज लुरोहहत (िुपाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बोरीिली येथ ेकुख्यात चया ी-बतनयान ्ोळीतील चार लु्ारुीं ना पोलीसाींनी अ्क 
केली असून ्ोळीतील र्फरार असलेल्या आ् ते नऊ साथीीाराींना शोधण्यासा्ी विशेीं पथकाींची 
तनयुकती करण्यात आल्याचे ठीनाींक ११ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास तनीशिनास आले 
आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) ंोय, च ा ी-बतनयान ्ोळीतील र्फरार ४ आरोपीींचा 
तपास करण्यासा्ी एक स.पो.तन. ीिािचा अधधकारी ि ४ अींमलीार याींचे पथक नेमण्यात 
आलेले आंे. 
(२) सीर प्रकरणी पाठंिे आरोपीींचा त्याींया सींभाव्य ठ्काणाची माठंती काढुन तसेच गुप्त 
बातमीीार याींया मीतीने तपास चालु आंे. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

तभवां/ी (जज.ीाणे) येथीप नववन न्यायापय इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(४७)  ५१७६० (०५-०३-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (तभवां/ी ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्भिीं ी (जि.्ाणे) येथील नविन न्यायालय इमारत बाींधण्याबाबतच े तनिेीन तेथील 
लोकप्रतततनधीींनी मांे नोव् ेंंबर, २०१५ मध्ये िा त्या समुारास सींबींधधत मींत्री मंोीयाींना ठीले 
आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, सीर न्यायालय इमारत बाींधण्याबाबत शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१४-०३-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) र्भिीं ी, जि.्ाण ेयेथ ेनिीन न्यायालय इमारतीया बाींधकामाचा रु. ४४.५५ को्ी इतकया 
अींीाजित खचािचा प्रशासकयय मान्यतेचा प्रताि मा.उच न्यायालयाक ून शासनास प्राप्त 
ाालेला आंे. सीर प्रतािाची छाननी करुन साििितनक बाींध  ींकाम विभागाने रु. ३८.१६ को्ी 
इतकया अींीाजित खचािया प्रतािास प्रशासकयय मान्यता ीेण्यास संमती ीशिविली असून, 
सीर प्रताि तनयोिन ि वित्त विभागाया मान्यतेसा्ी साीर करण्यात आलेला आंे, सीर 
इमारतीया बाींधकामास प्रशासकयय मान्यता ि तनधी उपलब्ध करुन ीेण्याबाबत आिश्यक ती 
कायििांी शासनाक ून करण्यात येत आंे, 
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(३) उपरोकत बाब विभागाक ून कायििांी सुरु असल्याने विलींबाबाबतचा प्रश्न उया् ाित नांी. 
___________ 

  
सोपालूर येथ ेॲग्रीहोल्/ या िां लनीने जादा व्याजाचे प्रपोभन दाखवनू  

सुमारे १० हजार हुांतवणुिदाराांना फसववल्याबाबत 
  

(४८)  ५२२४९ (११-०३-२०१६).   िुमारी प्रणणती तशांदे (सोपालूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथ ेॲग्रीगोल्  या कीं पनीन ेिाीा व्यािाच ेप्रलोभन ीाखिून ििळपास १० ंिार 
गुींतिणुकीाराींच ेसुमारे ५० को्ी रुपये बु विले असनू कीं पनी बींी केली असल्याच ेमांे रे्फब्रुिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्या ीरम्यान तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, यासींीभाित शासनाने चौकशी करुन सीर कीं पनीिर कोणती कारिाई  केली  िा 
करण्यात येत आंे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (१९-०३-२०१६) :(१) सोलापूर शंर ि ग्रामीण ्ेषकत्रातील कोणत्यांी पोलीस 
्ेशन मध्ये याबाबत गुन्ंा ीाखल नांी. 
(२) प्रश्न उया् ाित नांी. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 

___________ 
  

मुांबईतीप दहहसर येथीप आय.सी.िॉपनी भाहात मोीया प्रमाणात एम/ी, चरस, हाांजा 
यासारख् या रग्ग् जची ववक्री व सेवन होत असल् याबाबत. 

  

(४९)  ५२७१९ (२०-०५-२०१६).   श्रीमती मननषा चशधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ीठंसर येथील आय.सी.कॉलनी भागात मो्या प्रमाणात एम ी, चरस, गाींिा 
यारख् या रग्ग् िची विक्रय ि सेिन ंोत असून या ठ्काणी नागररकाींची रंीारी नसल् यामुळे 
कॉलेिमधील मुले रग्ग् िच े सेिन करत असल् याया तक्रारी नागररकाींनी केल्या असल् याच े
नुकतेच तनीशिनास आले आंे, ंे खरे आंे काय, 
(२) तसेच त् या ठ्काणी असलेली पोलीस चौकय बींी करण्यात आल् यामुळे या पररसरात 
घरर्फो ी, सोनसाखळी चोरी ि इतर गुन् ंयाचे प्रमाण ठीिसेंठीिस िाढत आंेत, ंे ंी खरे आंे 
काय, 
(३) असल् यास, उकत प्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आंे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२०-०६-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) नांी, ंे खरे नांी. 
(३) सीर प्रकरणी एम ी.गाींिा यासारख्या रग्ग्िची विक्रय ि सेिनासींबींधध केलेल्या तक्रारीया 
अनुींींगान े सीर पररसरात १५ इसमाींिर एन ीपीएस ॲक्, १९८५ या कयलम २७, ८ (क) 
अन्िये कारिाई करण्यात आली आंे. त्यामुळे अशा प्रकाराींना आळा घालण्यात आलेला आंे. 
     तसेच घरर्फो ी, सोनसाखळी चोरीि इतर गुन्हयाींिर तनयींत्रण ्ेिण्यासा्ी कर्फकस पॉईं् 
तसेच जव्ंिीबल पोलीसीींग ्ेिण्यात येते, ठीिसरात्र गत घालण्यात येते. त्यानुींींगाने मुींबई 
पोलीस कायीा कलम १२२ (ई) अन्िये इसमाींिर कारिाई करण्यात आलेली आंे. 
(४) प्रश्न उया् ाित नांी. 
  

___________ 
  

तभवां/ी (जज. ीाणे) येथीप नारलोपी लोतपस टेशनमधून लोतपस 
िोी/ीतीप तीन आरोली लळून हेल्याबाबत 

  

(५०)  ५३०६२ (१६-०३-२०१६).   श्री.रुलेश म् हात्र े(तभवां/ी लूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्भिीं ी (जि. ्ाणे) येथील नारपोली पोर्लस ्ेशनमधून पोर्लस को् ीतील तीन आरोपी 
पळून गेल्याच ेमांे रे्फब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्या ीरम्यान तनीशिनास आले, ंे खरे आंे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आंे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुसार िबाबीार असणाऱ्या पोर्लस अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आंे तसेच अशा घ्ना िारींिार ंोऊ नयेत म्ंणून शासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या 
आंेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आंेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ/णवीस (२९-०३-२०१६) :(१) ंोय. 
(२) र्भिीं ी येथील नारपोली पोलीस ्ाणे गुन्ंा रजि. नीं. ५९/२०१६ भा.ी.वि.क. ३७९, ३४ या 
गुन्हयातील, शाींततनगर पो. ्े. कायि्ेषकत्रातील सबिेल, र्भिीं ी येथील को् ी क्र.३ मध्ये 
्ेिलेले ३ आरोपी ठी.२४.०२.२०१६ रोिी पळून गेले. सीर आरोपीींना पुन्ंा ठी.२५.०२.२०१६ ि 
०१.०३.२०१६ रोिी अ्क करण्यात आलेली आंे ि सीर आरोपीींविरुध्ी शाींतीनगर पो.्े. येथे 
गुन्ंा रजि. नीं. ६४/२०१६ भा.ीीं.वि.क. २२४, ३४ प्रमाणे गुन्ंा ीाखल करण्यात आलेला आंे. 
     सबिेल कतिव्यािर असलेली पोलीस अींमलीार याींनी कतिव्यात कसुरी केल्याचे प्राथर्मक 
चौकशीत आढळून आल्यान ेत्याींची पुढील िेतनािर पररणाम ंोणार नांी अशा ररतीने २ िीं े
िेतन िाढ रोखण्याची र्श्षका ीेण्यासा्ी नोठ्स ठीलेली आंे. 
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     साििितनक बाींधकाम विभागाक ून गा िरुमची ीरुुती करण्यात आलेली आंे. सिि पोलीस 
अधधकारीाकमिचारी याींना गा ि  यू् ीया िेळेस ी्षक रांणेबाबत सचूना ीेण्यात आलेल्या असून 
गतीिरचे अधधकारी याींना िळेािेळी गा िरुम तपासणे बाबत ंी सूचना ीेण्यात आलेल्या 
आंेत. 
(३) प्रश्न उया् ाित नांी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   /ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकयय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


