
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महानगरपालििा के्षत्रातीि अवैध बाधिाांमाना आळा घािण्यासाठी  
सेटेिाईट ईमजेरीद्वारे मॅपीग िरण्याबाबत 

  

(१)  २०१४ (२३-१२-२०१४).   श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महानगरपाललका के्षत्रातील अवैध बाधकाींमाना आळा घालण्यासाठी से्ेलाई् ईमेजरी द्वारे 
मॅपीग करण्याचे आदेश राज्य शासनाने सन २००५ मध्ये ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील आदेशानसुार राज्यातील ककती व कोणत्या महानगरपाललका सदरील 
तींत्रज्ञानाचा वापर सुरु केली आहे, 
(३) ज्या महानगरपाललका सदरील तींत्रज्ञानाचा वापर अद्याप पयतं सुरु केलेला नाही त्यानी तो 
त्वरीत सुरु करण्यासाठी शासनान ेकाय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) : (१) राज्य शासनाने दद.०६/०५/२०१६ रोजीचे शासन 
ननदेशान्वये ददलेले आहेत. 
(२) राज्यातील सवय (एकूण २६) महानगरपाललकाींना तसचे सवय नगरपाललका/ववशेष ननयोजन 
प्राधधकरणे याींना सॅ्ेलाई् ईमेजरीचा वापर करण्याचे ननदेश ददले आहेत. 
(३) ननदेश सन २०१६ मध्ये ददलेले असुन त्यानुसार काययवाही करणे महानगरपाललका 
आयुकताींवर बींधनकारक आहेत. 
(४) लागू नाही.  

___________ 
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िोल्हापूर जजल््यात सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव प्रिांबबत असल्याबाबत 
  

(२)  ७१११ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत लमणचेिर 
(हातिणांगिे), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील अनतरेक कारवाया, उजळाईवाडी येथील गावठी बॉम्बस्फो्, कागलमध्ये 
(जज.कोल्हापूर) सापडलेले बॉम्ब, त्याचबरोबर कोल्हापूर जजल््यात वाढत असलेल्या 
गुन्हेगारीच्या पार्शवयभमूीवर शहराची सुरक्षा, औद्योधगकरणाच ेजाळे, वाढती लोकसींख्या आणण 
कामाचा अनतररकत यामळेु पोललसाींच े अपुरे असलेले सींख्याबळ लक्षात घेऊन शहराच्या 
सुरके्षसाठी तत्काललन आघाडी सरकारने घोवषत केलेले तीन को्ीींचा सीसी्ीव्हीचा प्रस्ताव 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जानेवारी मादहन्यात होणाऱ्या ननयोजन बैठकीमध्ये कोल्हापूरच्या सुरके्षसाठी 
ननणयय घेऊन प्रलींबबत प्रस्ताव मागी लावण्याबाबतची मागणी नागरीकाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणयय घेतला वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. परींत,ू कोल्हापूर जजल््याच्या सुरके्षच्या 
दृष्ीने ववववध खाजगीदाराींकडून ववववध दठकाणी १२०२ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बववण्यात आले 
असून ५४ कॅमेरे बींद अवस्थेत आहेत. तसेच बींद असलेल्या दठकाणचे सीसी्ीव्ही दरुुस्त करुन 
घेण्याबाबत पोलीस अधधक्षक, कोल्हापूर याींनी सींबींधधताींना सूचना ददलेल्या आहेत. कोल्हापूर 
जजल््यातील वाडी रत्नाधगरी येथील री.ी.ज्योनतबा मींददर पररसरामध्ये देवस्थान सलमतीमाफय त्  
५० सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आले असून त ेचालू जस्थतीत आहेत. 
(२) दद. ३ जून, २०१५ रोजी झालेल्या जजल्हा ननयोजन सलमती बैठकीत आयुकत, कोल्हापूर 
महानगरपाललका, कोल्हापूर याींच्याकडील सुरक्षक्षत शहर प्रकल्पाअींतगयत कोल्हापूर याींच्याकडील 
सुरक्षक्षत शहर प्रकल्पाींतगयत कोल्हापूर शहरात सीसी्ीव्ही यींत्रणा कायायजन्वत करणेकामी कमाींड 
व कीं ट्रोल लसजस््म बसववणे या नाववन्यपुणय  योजनेस २०१५-२०१६ मध्ये २००.०० लाख इतकया 
योजनेस जजल्हा ननयोजन सलमती, कोल्हापूर याींनी दद.१७.६.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये 
प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे. 
(३) व (४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
जेएनपीटी बांदरातून परदेशात जाणा-या मािान ेभरिेल् या िां टनेरमधीि र तचांदनाचा साठा 

सीमा शुल् ि अधधिा-याांनी जप् त िेल्याबाबत 
  

(३)  ७१५० (०६-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  जेएनपी्ी बींदरातून परदेशात जाणाऱ् या मालान ेभरलेल् या कीं ्नरेमध् ये भोपयायाच् या खाद्य 
पदाथायत असलेला रक तचींदनाचा साठा सीमा शुल् क अधधकाऱ् याींनी ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ 
रोजीच् या सुमारास ज त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करण् यात आली व त् याींचेवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) होय. 
       प्रात गोपनीय सींदेशानसुार डडरोक्रे्  फ ररव्हीन्यु इीं्ीलेजेन्सने सींयुकत अरब 
अलमरातीला जाणारे दोन कीं ्ेनर ददनाींक ९.१२.२०१४ रोजी जत केले होते. या कीं ्ेनरमधील 
एकूण ५०.९६ मेट्रीक ्न वजनाचे रकतचींदनाची एकूण ककीं मत बाजार ककीं मती प्रमाणे अींदाज े
रु.२०.४० को्ी एवढी होती. 
(२) नाही. 
       सदरचे दोन कीं ्ेनर सींबींधी कोणीही दावेदार नसल्यान े सदर प्रकरणी कोणत्याही 
व्यकतीला अ्क झालेली नाही. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई, नवी मुांबईमध् ये महागयाया व हायटेि िार चोरी या  
घटनाांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 

  

(४)  ८४०० (०६-०४-२०१५).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई व नवी मुींबईमध् ये महागयाया व हाय्ेक कार चोरीच् या घ्नाींमध्ये मोठया प्रमाणात 
वाढ झाली असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च् या समुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, गेल् या वषायत मुींबईतून त बल ७० हाय्ेक इनोव् हा कार चोरीस गेल् या असून 
चोरीस गेलेल् या गाडयाींमधून अनतरेकी आणण स् फो्काींची वाहतकु होण्याची शकयता आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयुकतालयाींतगयत कारचोरी बाबत 
सन २०१२, २०१३ व २०१४ मध्ये अनुक्रमे १२३५, ११२६ व ९४४ गुन्हे दाखल आहेत. नवीमुींबई 
पोलीस आयुकतालयाींतगयत कारचोरी बाबत सन २०१२, २०१३ व २०१४ मध्ये अनुक्रमे ०४,०० व 
०९ गुन्हे दाखल आहेत. 
(२) सन २०१४ मध्ये ७२ इनोव्हा कार चोरीस गेल्याबाबत गुन्हा नोंद आहेत. 
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(३) कार चोरीच ेप्रयत्न कमी करण्यासाठी ददवसा/ रात्रौ अचानकपणे नाकाबींदी करणे, वाहनाींची 
तपासणी करण्यात येते. तसेच शहरात महत्वाच्या दठकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचांचोळी (जज.सोिापूर) एमआयडीसी प्रिल् पात पोिीस स् टेशन प्रस् तावाबाबत 
  

(५)  २४६३३ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुभाष देशमखु (सोिापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धचींचोळी (जज.सोलापूर) एमआयडीसी प्रकल् पात चोरी व सुरके्षचा प्रर्श न ररणीवर असताना 
३५० एकराच् या धचींचोळी एमआयडीसी प्रकल् पात केवळ २ पोललसाींची नमेणूक करण् यात आली 
आहे अस ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच धचींचोळी एमआयडीसी येथ े पोलीस स् ्ेशन प्रस् ताव मींजूर असून देखील पोलीस 
स् ्ेशन उभारण् याबाबत कोणतीच कारवाई करण् यात आली नाही असे ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, धचींचोळी एमआयडीसी येथ े पोलीस स् ्ेशन उभा करण् यासाठी तसेच सुरक्षा 
व् यवस् था मजबूत करण् याकररता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
    धचींचोळी एमआयडीसीकररता मोहोळ पोलीस ठाण्यामधील एक सहायक पोलीस ननरीक्षक व 
पाच पोलीस कमयचारी नेमण्यात आले असून ननयलमतपणे नाई् राऊीं डकररता कमयचारी नमेले 
जातात. तसचे पोलीस ठाणे चेककीं ग अधधकारी हे एमआयडीसी हद्दीत चेककीं ग व नाई् राऊीं ड 
करतात. 
(२) व (३) नाही, हे खरे नाही. धचींचोळी एमआयडीसी येथे नवीन पोलीस स््ेशन 
ननलमयतीबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधधक्षक, सोलापूर ग्रामीण याींच्याकडून ददनाींक २०.१.२०१२ 
रोजी पोलीस महासींचालक, म.रा.मुींबई याींच्या कायायलयास प्रात झाला आह. पदननलमयतीच्या 
पुढील ्यामध्ये सदर प्रस्तावाचा ववचार करण्यात येईल. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि धगरणी िामगाराांया घराांबाबत 
  

(६)  २८४३३ (२१-०१-२०१६).   श्री.छगन भुजबळ (येविा), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाा), श्री.अननि बाबर (खानापूर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ददपि चव्हाण (फिटण), श्री.सुरेश िाड (िजात),        
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श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.मिरांद जाधव-पाटीि (वाई), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धगरणी कामगाराींच्या घराींबाबतच्या ववववध प्रलींबबत प्रर्शनाींकड ेलक्ष वेधण्यासाठी 
ददनाींक ८ स े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या दरम्यान धगरणी कामगाराींच्या एकजू् सींघ्नेने दादर 
येथे धरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धगरणी कामगाराींच्या घराींबाबत ददनाींक १६ जुल,ै २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या आर्शवासनानसुार शासनामाफय त कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१३-०७-२०१६) : (१) वररषठ पोलीस ननररक्षक, दादार पोलीस ठाण,े मुींबई 
याींचा अहवाल पाहता, हे खरे आाहे. 
(२) व (३) म्हाडामाफय त उपलध होणाऱ्या सदननकाींपकैी धगरणी कामगार प्रकल्प ्पा-२ 
अींतगयत ६ धगरण्याींच्या जलमनीवर २६३४ सदननकाींची दद.९ म,े २०१६ रोजी सोडत काढण्यात 
आली असून सोडतीत ववजयी धगरणी कामगाराींना त्याींच्या पात्रता ननजर्शचतीनींतर सदननकाचा 
प्रत्यक्ष ताबा महानगर पाललकेच ेभोगव्ा प्रमाणपत्र प्रात झाल्यानींतर देण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
     एमएमआरडीए माफय त ववतरीत करण्यात यावयाच्या ४८०० सदननका सदरहू प्राधधकरण 
राबववत असलेल्या भाडतेत्वावरील घरे योजनअेींतगयत मौज े कोन, ता.पनवेल येथ े जस्थत 
असलेल्या मे.लुलसना लँड डवे्हलपमेंन्् या प्रकल्पातनू प्रात होतील. त्या अनुषींगान े
प्राधधकरणाचे अधधकारी व धगरणी कामगाराींच े प्रनतननधी याींच्याद्वारे वेळोवेळी प्रकल्पाच्या 
ववकासाबाबतच्या मादहतीकरीता स्थळ पररक्षण करण्यात आलेले आहे अस े मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राधधकरण याींनी त्याींच्या अहवालात नमूद केले आहे. 

___________ 
  

बाांबवड े(ता.शाहुवाडी जज.िोल्हापूर) येथे पोिीस ठाणे होणेबाबत 
  

(७)  २९०५७ (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाहुवाडी (जज.कोल्हापूर) तालकुयातील लोकसींख्या समुारे २ लाख ६५ हजार व महसुली १३१ 
गावे व २५० वायाया वस्त्या इतकी असनू शाहुवाडी पोलीस ठाण्याींतगयत मलकापूर, आींबा, 
तुरुकवाडी, भेडसगाव, बाींबवड े हे बी् असनू तेथ ेफकत ४५ कमयचारी काययरत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शाहुवाडी तालुकयातून कोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागय गेला असून या सवांचा भर 
एका पोलीस ठाण्यावर पडत असल्यामुळे पोललसाींवर कामाचा ताण येतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बाींबवड ेयेथे नवीन पोलीस ठाण ेननमायण करणेबाबत शासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
       शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात १ पोलीस ननररक्षक, १ पोलीस उपननररक्षक व ४१ 
पुरुष/मदहला पोलीस कमयचाऱ्याींची ननयुकती करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. शाहूवाडी पोलीस ठाणे हद्दीमधून जाणाऱ्या महामागायवर घडणारे अपघात 
व वाहतकू ननयींत्रणाचा अनतररकत भार शाहूवाडी पोलीस ठाणे (बाींबवड ेपोलीस दरुके्षत्र) येथील 
पोलीस अधधकारी/कमयचारी याींचवेर पडत असल्याने शाहूवाडी पोलीस ठाण्यास अनतररकत 
मनुषयबळ देण्याची तजवीज ठेवली आहे. 
(३) शाहूवाडी पोलीस स््ेशन अींतगयत बाींबवड े पोलीस दरुके्षत्र काययरत आहे. बाींबवड े पोलीस 
दरुके्षत्राचे पोलीस ठाणे ननमायण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्रात झालेला नाही. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पन्हाळा (जज.िोल्हापूर) तािुयातीि मदहिाांवर होणाऱ्या हल्ल्याांबाबत 
  

(८)  २९०९० (२१-०१-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पन्हाळा (जज.कोल्हापूर) तालुकयातील ककसरूळ, पुनाळ, काळे, बाजारभोगाव, जाींभळे, 
धमनी इ. गावात माहे  गस्् २०१५ पासून दाधगन्याींसाठी मदहलाींवर हल्ल्याचे प्रमाण वाढले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी काळे (ता.पन्हाळा जज.कोल्हापूर) पोलीस स्थानकात तक्रारी 
नोंदववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररसरामध्ये कायमस्वरूपी पोलीस गस्त सरुु करण्यासाठी या प्रकरणी 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  गस्् २०१५ पासून दाधगण्याींसाठी मदहलाींवर हल्ला केल्याबाबत एकूण २ घ्ना घडलेल्या 
असून त्याबाबत काळे पोलीस स््ेशन येथे गु.र.न.०८/२०१५ भा.दीं.वव.कलम ३२६, ५०६ 
दद.१३/८/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल आहे. सदरचे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. तसेच एका 
मदहलेवर अज्ञात आरोपीन ेहल्ला केल्याबाबत काळे पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.०९/२०१५ भा.दीं.वव. 
कलम ३२४, ३२३ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. सदर गुल््याचा तपास सुरु आहे. 
(३) काळे पोलीस ठाणे हद्दीत त्याच प्रमाणे कोल्हापूर जजल््यामध्ये मदहलाींचे दाधगणे चोरीच्या 
घ्ना, घरफोडी चोरी या सारख्या घ्ना घडू नयेत म्हणून सवय पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये ददवसा 
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व रात्री सशस्त्र पेट्राललींग करीता पोलीस अधधकारी व कमयचारी नेमण्यात आले आहेत. त्या 
प्रमाणे काययवाही सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
मुांबई उपनगरातीि अांधेरी (पूवा) गोखिे रोड उयाडाणपिुाजवळ  म श्री.साई िो. .हौलसांग 

सोसायटीची झोपडपट्टी पुनवासन योजनेबाबत 
  

(९)  २९३९७ (२१-०१-२०१६).   श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील अींधेरी (पवूय) गोखले रोड उयाडाणपुलाजवळ  म री.ी.साई को. .हौलसींग 
सोसाय्ीची झोपडपट्टी पुनवयसन योजना राबववण्यात येत असून ववकासकाच्या अकाययक्षमतमेुळे 
गेल्या १४ वषायपासनू योजना रखडली असून रदहवाशाींची सींमती न घेणे, तसेच शासनाच्या 
लागणा-या परवानग्या न घेतल्याने सदरचा प्रकल्प रखडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूवी ववकासकाने आशापूरा  शन प्रा.लल.या कीं पनीला ववकण्यात आला 
असून सदरचा प्रकल्प अद्याप पयतं अपूणय अवस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक रदहवाशाींना सींक्रमण लशबबरात घरे देण्यात आली तथावप ज्या सींक्रमण 
लशबबरात घरे देण्यात आली ती सींक्रमण लशबबरे तोडण्यात आल्यामुळे रदहवाशी बेघर झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
पुढे कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-०७-२०१६) : (१) मौजे ववलेपाले येथील न.भू.क्र.१ (पै) २,२/१ ते २,३,३/१ 
ते ३,४,४/१ ते १७,५,७(पै), ७/१ त े१०, ८,८/१ ते १६ व ३७(पै) या भूभागावरील  म री.ी.साई 
सह. गहृननमायण सींस्थचेी झपेडपट्टी पुनवयसन योजना दद.१६/९/२००३ रोजी जस्वकृत करण्यात 
आली. त्यानींतर दद.१/९/२००७ रोजी सक्षम प्राधधकारी याींचकेडून पररलशष्-२ प्रात झाल्यानींतर 
सदरहू योजनेस दद.४/६/२००७ रोजी प्रथम व दद.२७/१/२०१० रोजी सुधाररत आशयपत्र देण्यात 
आले आहे. योजनेतील सींयुकत इमारतीच्या आराखयायाींना दद.५/१/२०११ रोजी व पुनवयसन 
इमारतीच्या बाींधकामास दद.२५/९/२०१३ रोजी परवानगी देण्यात आलेली आहे. सद्य:जस्थतीत 
पुनवयसन इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. सदरहू योजनतेील पात्र झोपडीधारकाींपैकी 
८०.१५ %  झोपडीधारकाींनी योजनेस लेखी सींमती ददलेली आहे. परींतु प्रत्यक्षात असहकायय 
करीत असलेल्या झोपडीधारकाींववरुध्द महाराषट्र झोपडपट्टी के्षत्र (सु.नन.व प.ु) अधधननयम १९७१ 
च्या कलम ३३/३८ अन्वये करवाई सुरु करण्यात आली आहे. सदरची कारवाई थाींबववण्याकरीता 
स्थाननक रदहवाशी, समाजसेवक/सींस्था याींच्यामाफय त वारींवार तक्रारी करुन अडथळा आणल्यान े
प्रकल्प राबववण्यास ववलींब झाल्याचे ददसून येत.े 
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(२) झोपडपट्टी पनुवयसन प्राधधकरण कायायलयातील उपलध अलभलेखानसुार सदरहू झोपडपट्टी 
पुनवयसन योजनसे ववकासक मे.चामी इीं्रप्रायझसे असल्याच ेददसून येत.े सद्य:जस्थतीत सदरहू 
झोपडपट्टी पुनवयसन योजनेतील सींयुकत इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) सदरहू योजनेसाठी सींक्रमण लशबीराकरीता दद.३/६/२०१० रोजी परवानगी देण्यात 
आली होती. तथावप, सदर सींक्रमण लशबीर पनुवयसन इमारतीच्या जागेवर येत असल्यान ेजलुै 
२०१३ मध्ये सींक्रमण लशबीरे तोडण्यात येऊन ववकासकान े पात्र झोपडीधारकाींना भाड े देऊन 
स्थलाींतररत केले आहे. 
(५) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खडिवाडी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथे ३५ वषीय युविाचा  
डोयात दगड घािनू खून िेल्याबाबत 

  

(१०)  २९७९६ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खडकवाडी (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील नामदेव महाद ू वाळुींज या ३५ वषीय 
युवकाचा डोकयात दगड घालून खनू झाल्याची घ्ना ददनाींक ११  गस््, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषी व्यकतीववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेबाबत पारनेर पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. २८०/२०१५ भा.दीं.वव.क. ३०२, १२० 
(ब), १०९, ३४ प्रमाणे दद.११/०८/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात 
एकूण ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असुन त्यात एक मदहला व दोन ववधीसींघषीत 
बालके आहेत. गुन््यातील आोपीींना पोलीस कोठडी तसेच न्यायालयीन कोठडी लमळाली असून 
सद्य:जस्थतीत ५ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत व २ ववधीसींघषीत बालकाींना 
दद.१८/०८/२०१५ रोजी मा. न्यायालयाकडून जामीन लमळालेला आहे. तसेच गुन््यातील आरोपी 
ववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

िासिगाव (जज.नालशि) येथीि एिा मदहिेया गळ्यातीि सत्तर हजार रुपये किमतीच े
मांगळसूत्र अज्ञात चोरटयाांनी चोरुन नेल्याबाबत 

  

(११)  २९९६३ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्िम शखे (मािाड 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.आलसफ शखे (मािेगाांव 
मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) लासलगाव (जज.नालशक) येथील डॉक्र बींद छोड े हॉजस्प्लजवळून जाणाऱ्या तीन 
मदहलापैकी एका मदहलेच्या गयायातील सत्तर हजार रुपये ककीं मतीच ेसोन्याचे मींगळसूत्र अज्ञात 
चोर्याींनी दहसकावून चोरुन नेल्याची घ्ना माहे  गस्् २०१५ दरम्यान घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चोरीची चौकशी करुन शहरात दाधगने दहसकावून पळ काढणाऱ्या ्ोळीचा 
छडा लावण्याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अांभी (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) गावात मादहिेने अांगावर रॉिेि  तून पेटवून घेतल्याबाबत 

  

(१२)  २९९८० (२१-०१-२०१६).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तळुजापूर), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर 
ग्रामीण), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अींभी (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) गावात दषुकाळाच्या दाहकतमेळेु १५ ददवसापासनू हाताला 
काम नसल्यान ेअधयपो्ी असलेल्या कु्ूींबातील एका ४० वषीय मदहलेने अींगावर रॉकेल  तून 
पे्वून घेतले असल्याचे माहे  गस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गावातील मजुराींना रोजगार 
लमळवून देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     प्रर्शनात नमूद मदहलेस ४ मलुी व १ मुलगा अशी अपत्य असनु त्यापैकी १ मुलीच ेलग्न 
झाले असुन इतर तीन मुली लशक्षण घेत आहेत. तसेच सदर मदहलेचा पती मजुरी करत 
असुन, त्याींना वडडलोपाजजयत ३३ गुींठे जालमन असल्याने त्याची प्रचींड  ढाताण होत 
असल्यामळेु सदर मदहलेन े स्वत: पे्वून घेतल्याच े तपासात ननषपन्न झाले आहे. त् या 
अनुषींगान ेपोलीस स््ेशन अींभी येथे अ.म.ृ न १३/२०१५ कलम १७४ दीं.प्र.सीं. प्रमाणे नोंदववण्यात 
आला असून तपास पूणय झाला आहे. 
(२) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथीि गुन्हेगार भर ददवसा रस्ता िूट, तिवार व चॉपर  
घेऊन दहशत पसरववत असल्याबाबत 

  

(१३)  ३०००७ (२१-०१-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) री.ीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथील नेवासारोड, भीमनगर, माके् याडय पररसरात काही 
गुन्हेगार भर ददवसा रस्ता लू् करतात, तलवार व चॉपर घेऊन दहशत पसरववतात त्याींना 
कोणी अडववण्याचा प्रयत्न केला तर त्यालाही जबर मारहाण करण्यात येते या गुन्हेगाराींना या 
भागातील काही लोक अभय देत असल्याचे माहे  क्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत पोलीस ठाण्यात तक्रार केली तर पोलीस त्या गुन्हेगाराींना 
पकडून आणतात व नींतर एका तासाने सोडून देत असल्यान ेसदरहू गुन्हेगाराींवर कडक कारवाई 
करावी अशी मागणी नागररकाींनी केली असून याबाबत शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप १५  क्ोंबर, २०१५ रोजी री.ी.तुषार भालेराव रा.पुणे हे बस स््ँड पररसरात रात्री 
८/१५ वा. च्या सुमारास जेवनाच े हॉ्ेलचा शोध घेत असताींना २ आरोपीींनी त्याींना मारहान 
करुन त्याींचे णखशातील रु.२०००/- रोख बळजबरीन े काढून घेण्याची घ्ना घडली आहे. 
त्याचवेळी गस्ती वरील पोलीस तथेे पोहचेले व आरोपीींना तायात घेतले. 
(२) दद.१५/१०/२०१५ रोजी री.ी.तुषार भालेराव याींच्या कफयायदीरुन री.ीरामपूर पोलीस स््ेशन येथे 
दोन आरोपीववरुध्द गु.रु.नीं. २९७/२०१५ भा.दीं.वव. कलम ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन 
अ्क आरोपीींची दद.१९/१०/२०१५ पयतं पोलीस कोठडी घेण्यात आली. चोरी गेलेली रककम 
रु.२०००/- आरोपीकडून जत करण्यात आली आहे. गुन््याचा तपास करुन आरोपीववरुध्द 
न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

त्र्यांबिेश्वर(जज.नालशि) येथे जाणारा अवैध दारुसाठा नालशि पोलिसाांनी जप्त िेल्याबाबत 
  

(१४)  ३००७७ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी), श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) त्र्यींबकेर्शवर (जज.नालशक) येथ ेजाणारा अवैध दारुसाठा नालशक पोललसाींनी अींजनेरी लशवारात 
एका मारुती व्हॅनमधून तायात घेतला असल्याच ेमाहे स े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणी पोलीसाींनी सींशनयत आरोपी प्रकाश कन्हैयालाल खमैानी यास 
अ्क करुन तसेच सदर प्रकरणी चौकशी करुन पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
       सदर घ्नेबाबत त्र्यींबकेर्शवर पोलीस ठाण े येथे प्रो. गु.र.नीं. १४/२०१५ मु.पो.का. ६५ 
(ख) (ड) प्रमाणे दद.३/९/२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) गुन््यातील नमुद आरोपीस फौ.प्र.सीं. ४१ (अ) प्रमाणे नो्ीस देवुन त्याींचेववरुध्द 
दद.२९/१०/२०१५ रोजी गुन्हा न्यायप्रववष् करण्यात आला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
मौज ेनामपूर (ता.बागिाण, जज.नालशि) येथ ेस्वतांत्र पोिीस ठाणे ननमााण िरण्याबाबत 

  

(१५)  ३०२४४ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज ेनामपूर (ता.बागलाण, जज.नालशक) हे बाजारपेठचे गाव असून तेथे मोठया प्रमाणात 
चोऱ्या व गुन्हेगारीत वाढ होत असल्याने या गावाला स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमायण करण्याची 
मागणी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेस्थाननक नागररकाींकडून सातत्याने होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेआतापयतं कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नामपूर येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमायण करणेबाबतचा सुधारीत प्रस्ताव पोलीस अधधक्षक, 
नालशक ग्रामीण याींनी दद. २६.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये पोलीस महासींचालक, म.रा.मुींबई याींच्या 
कायायलयास सादर केला आहे. परींतु ननयोजजत पोलीस ठाणे जायखडेा व नामपूर येथील मागील 
तीन वषायच्या गुन््याींची सरासरी ६० त े७२ इतकी येत आहे. शासन ननणयय दद. २३.०१.१९६० 
च्या प्रमाणकानुसार नवीन पोलीस स््ेशन ननलमयतीकरीता मागील तीन वषायच्या गुन््याींची 
सरासरी ही १५० एवढी असणे आवर्शयक आहे. त्यामुळे पोलीस महासींचालकाींनी दद. 
०८.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये तथेे पोलीस स््ेशन देय नसल्याबाबत पोलीस अधीक्षक, नालशक 
ग्रामीण याींना कळववले आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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लसांधुदगूा जजल््यासह राज्यातीि पोिीस ठाणी िेरळ पॅटना राबवून हायटेि िरण्याबाबत 
  

(१६)  ३०३४३ (२१-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लसींधुदगूय जजल््यासह राज्यातील पोलीस ठाणी तसेच कायायलये क्राईम ॲड कक्रलमनरल 
टँ्रककीं ग ने्वकय  ॲड लसस् ्म (सीसी्ीएनएस) प्रकल्पाद्वारे जोडण्यात येणार असून केरळ पॅ्नय 
राबवून हाय्ेक करण्याचा ननणयय शासनान े माहे  गस््, २०१५ च्या शेव्च्या सताहात 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकल्पाची अींमलबजावणी करताना राज्यातील खेडयातील पोलीस 
ठाण्यातील वीजेची समस्या दरु करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेआतापयतं कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) लसींधुदगुय जजल््यासह राज्यातील सवय पोलीस ठाणे व 
पोलीस अधधक्षक कायायलयातील शाखा या क्राईम अँड कक्रलमनल टॅ्रककीं ग ने्वकय  अँड लसस््ीम 
(सीसी्ीएनएस) प्रकल्पाद्वारे जोडण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) व (३) राज्यातील सवय पोलीस स््ेशन येथे ववज पुरवठा आहे. तरीही सी.सी.्ी.एन.प्रोजेक् 
अींतगयत प्रत्येक पोलीस स््ेशनला युपीएस व जनरे्र पुरववण्यात आलेला आहे. तसेच सवय 
पोलीस ठाणे व वररषठ कायायलयामध्ये ने्वककंग साठी बी.एस.एन.एल. चे व्ही.पी.एन. 
कनेक्ीजव्ह्ी पुरवलेली आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िराड (जज.सातारा) येथीि मांजूर वविास आराखयायात दत्त चौि त ेमािेट याडा नां १ त े

बैिबाजार हा १०० फूट मागा रद्द िरण्याबाबत 
  

(१७)  ३०६०९ (२१-०१-२०१६).   श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कराड (जज.सातारा) येथील मींजूर ववकास आराखयायात दत्त चौक ते माके् याडय नीं १ ते 
बैलबाजार हा १०० फू् मागय रद्द करण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री याींचकेड े लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक १ माचय, २०१५ रोजी वा त्या समुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) मींजूर ववकास योजनेनसूार ववषयाींककत रस्त्याची रुीं दी १०० फू् (२४ मी.) रवजी ववकास 
१८ मी. ठेवणेबाबत महाराषट्र प्रादेलशक व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरबदल करण्यास नगरपाललकेने ठराव क्र.६/७३ दद.२६/१२/२०१४ अन्वयेने मींजूरी ददलेली आहे 
आणण त्यानुसार फेरबदलास मींजरुी लमळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड े न.प.न े जा.क्र.१४५६, 
दद.२३/०४/२०१५ अन्वये सादर केलेली आहे. 
     सहायक सींचालक नगर रचना सातारा याींच्या कायायलयाने प्रकरणाची छाननी केली 
असता नगरपररषदेने सदर प्रकरणी प्राथलमक ठरावाच्या अनुषींगाने वैधाननक काययवाही पूणय 
केल्याची कागदपत्र,े फेरबदल प्रलसध्द केलेला नकाशा व अींनतम ठरावाची प्रत याची पूतयता केली 
नसल्यान े त्याप्रमाण े नगरररषदेस कळववले आहे. सदर कागदपत्र े सादर केल्यानींतर व शाखा 
कायायलयामाफय त अहवाल आल्यानींतर शासन स्तरावर सदर फेरबदल प्रस्तावावर उधचत ननणयय 
घेण्यात येईल. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागेशवाडी, (ता.चािूर, जज.िातूर) येथीि सांभाजी त्र्यांबि वाघमोड े 
याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१८)  ३२०१३ (२१-०१-२०१६).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटीि (अलिबाग), श्री.धैयाशीि 
पाटीि (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागेशवाडी, (ता.चाकूर, जज.लातूर) येथील सींभाजी त्र्यींबक वाघमोड े याींनी ददनाींक ६ 
 क्ोबर, २०१५ रोजी स्वत:च्या शेतातील झाडाला गळफास लावनू आत्महत्या केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या आत्महत्या प्रकरणी पोलीसाींनी चौकशी करून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) होय. 
     प्रकरणी पोलीस स््ेशन चाकुरे येथे आ.म.ृन.७४/१५ फौजदारी प्रकक्रया सींदहता कलम १७४ 
प्रमाणे दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) मयताचे प्रेतावर इन्कवेस्् भरुन प्रेताची वैद्यकीय अधधकाऱ्याींकडून उत्तरीय तपासणी 
करुन घेतली आहे. मयताच्या पॅ्च्या णखशात सापडलेल्या धचठ्ठीतील मजकुरानसुार तसेच 
मयताच्या चलुत भावान े ददलेल्या कफयायदीच्या तपासात आरोपी मयाताचा भाऊ, भावजय व 
पुतन्या हे शेती व घराची वा्णी करु देत नाहीत व आरोपी पो.हे.कॉ.हारणे याींन े मयतास 
मारहार करुन त्याचेवर दाखल फौ.प्र.सीं. कलम १०७ प्रकरणात रु. ५००००/- ची मागणी 
केल्याबाबत चाकुर पोलीस स््ेशन येथे गुरनीं. २११/१५ भादींववक ३०६, ३४ तसेच लाचलुचपत 
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प्रनतबींधक कायदा कलम ७ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. मयताच्या पॅ्च्या णखशातील धचठ्ठी 
हास्ताक्षर तज्ञाकड ेतपासणीसाठी पाठववली आहे. 
     पुढील तपासात मयताच ेआरोपी भाऊ, भावजय व पुतन्या अ्क करुन पुढील कारवाई 
करण्यात आली आहे. सदर आरोपी सध्या जामीनावर आहेत. 
     आरोपी पोलीस कॉन्स््ेबल यान े मा.उच्च न्यायालयाकडून दद. २८/११/२०१५ पयतं 
अींतररम जामीन लमळववता होता. त्याींचे ववरुध्द पुरावा हस्तगत करुन त्यात अ्क करणे बाकी 
आहे. गुन््याच्या तपास सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
ठाणे येथीि नौपाडा पोलिस ठाण्याया हद्दीत मदहिाांचे मांगळसूत्र व सोन्याची साखळी  

चोरीया घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्याबाबत 
  

(१९)  ३२२७४ (२१-०१-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाण े येथील नौपाडा पोललस ठाण्याच्या हद्दीत माहे स े्ंबर ते  क्ोबर या दरम्यान 
मदहलाींचे मींगळसूत्र व सोन्याची साखळी चोरीच्या घ्ना मोठ्या प्रमाणात घडल्याने नागररकाींनी 
पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) व (२) ठाणे पोलीस आयकुतालयातील नौपाडा पोलीस 
ठाण्यात स े्ंबर, २०१५ ते  क्ोबर, २०१५ या कालावधीत मदहलाींचे मींगळसुत्र व सोनसाखळी 
चोरीच्या एकूण ८ तक्रारी दाखल आहेत. 
     त्यापैकी ५ तक्रारीच्या / गुन््याींचा शोध / तपास लागला असनू त्या मध्ये आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. सदर ५ गुन््याींतील आरोपी ववरुध्द  मा.को्ायत दोषारोप पत्र 
पाठववण्यात आले आहे. 
     १ गुन्हा गुन्हे शाखा (एस.्ी.एफ.) ठाणे याींचेकड ेतपासावर आहे. बाकी २ गुन्हे नौपाडा 
पो.स््े. कड ेतपासावर आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पैठण (जज. औरांगाांबाद) येथीि तत् िािीन तहसीिदार व तिाठी याांनी जलमन हडप िेल्याबाबत 

आधथाि गुन् हे शाखा तपास िरीत असल् याबाबत 
 

(२०)  ३३२०८ (२१-०१-२०१६).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पैठण (जज. औरींगाींबाद) येथील तत् कालीन तहसीलदार व तलाठी याींनी खो्या कागदाव् दारे 
जेष ठ सादहत् यीक बाबा भाींड व इतराींची ५ एकर जलमन हडप करण् याचा प्रकार केला याबाबत 
आधथयक गुन् हे शाखा तपास करीत असल् याचे माहे म,े २०१५ दरम् यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तपासात काय ननष पन् न झाले आहे व त् यानुसार सींबींधधताींवर शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार, तलाठी व इतर नतघाींनी सींगनमन करुन सदर जमीन 
कुळाची नसतानाही ती कुळाची असल्याबाबत कोणतीही खात्री न करता, ती इतर आरोपीच्या 
मालकीची असल्याबाबत आदेश ददल्याच े ननषपन्न झाले आहे. त्या अनुषींगाने पोलीस स््ेशन, 
पैठण येथ े गु.र.नीं. ८१/२०१४ भा.द.वव.कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
केला आहे. सद्य:जस्थतीत गुन््यातील  सवय आरोपीींना मा.न्यायालयाकडून अ्कपूवय जालमन 
लमळाला आहे. गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुखेड (जज.नाांदेड) येथे िायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याबाबत 
  

(२१)  ३३९८३ (२१-०१-२०१६).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अलमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुखेड (जज.नाींदेड) येथे कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असनू तालुक यात सवयच भागात 
अवैध व्यवसाय मोठया प्रमाणात होत असून पोलीस प्रशासन याकड ेदलुयक्ष कररत असल्याच े
माहे  क्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुखेड शहरातील बसस्थानकापासून अवैध प्रवाशी वाहतुक करणारी अनेक वाहन े
वाहतूकीच े ननयम पायदळी तुडवनू व्यवसाय करीत असून याबाबत सींबींधधत वाहनाववरुध्द 
कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने वारींवार अपघात होत असल्याने नागररकाींचे जीव धोक यात 
आले आहेत हे लक्षात घेता शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     मुखेड पोलीस स््ेशन हद्दीत  क्ोबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत अवैध्य 
धींदयाबाबत गुत बातमीदारामाफय त मादहती काढून एकूण १६ दठकाणी छापे ्ाकून जुगार 
प्रनतबींध कायद्याखाली १६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच प्रोदहबबशन गुन्ृयाबाबत 
११ दठकाणी छाप ेमारुन ११ गुन्हे दाखल करण्यात आले असुन मखुेड शहरात अवैध धींदे बींद 
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करण्यासाठी आ्ोका् प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसचे अवैध ववक्री होत असलेले 
रु.५४,०००/- ककीं मतीच ेरॉकेल जत करुन दोषी ववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) मुखेड शहरात  क्ोंबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ कालावधीत अवैध प्रवासी वाहतूक 
करणारे ८ वाहन चालकाववरुध्द मो्ार वाहन कायदा कलम ६६/१९२ प्रमाणे कारवाई करण्यात 
आली असुन बस स्थानक पररसरात नो पाककंग झोनमध्ये पाककंग केल्याबाबत एकूण २७१ 
वाहन चालकावर कारवाई करुन त्याींच्या कडून एकूण ३६,२००/- रुपये दींड वसलु करण्यात 
आला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तािुयात अवैध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याबाबत 

  

(२२)  ३४४५७ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) री.ीगोंदा तालुक यात (जज.अहमदनगर) मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढली असून दारु, म्का, 
जुगार हे अवैध व्यवसाय राजरोसपणे सुरु असून त्याचबरोबर गावठी दारु ववके्रत्याींनी लमनरल 
वॉ्र बा्ल्याींचा आधार घेवून मोकयाया बा्ल्यात दारु भरुन ववक्री केली जात असल्याची बाब 
ददनाींक ७ जुल,ै २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तेथील सामाजजक सींघ्नेन े री.ीगोंदा पोलीस 
स््ेशनच्या ननदशयनास आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभायत चौकशी करण्याींत आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबधीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     री.ीगोंदा तालुकयात मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी वाढलेली नसनू तालुकयात दारु, म्का, 
जुगार हे व्यवसाय अवैधपणे सुरु नसून चोरुन लपून अवधै व्यवसाय करण्यावर पोलीसाींकडून 
गोपनीय मादहती काढून वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत आहे. 
(२) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववसापूर (जज.अहमदनगर) येथीि पोलिस चौिी बांद असल्याबाबत 
  

(२३)  ३४४६३ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववसापूर (जज.अहमदनगर) येथील पोललस चौकी महाराषट्र ददन, प्रजासत्ताक ददन व 
स्वातींत्र्यददन या तीन ददवशी सोडून वषयभर कुलूप बींद असत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पररसरातील अनके गावाींमध्ये अवैध धींदे बळकावले असून गुन्हेगारीही 
वाढली आहे अशा पररस्थीतीत पोललस चौकीही बींद असल्यान ेपररसरातील ग्रामस्थाींना तक्रार 
देता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत जजल्हा पोललस प्रमुखाींकड े स्थाननक काययकत्यांनी तक्रारी करुनही 
अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
       ववसापूर येथील दरुके्षत्राची इमार त ही जुनी बरिट्ीश कालीन दगडी कौलारु इमारत आहे. 
सदर इमारतीची माींडणी जुन्या प्रकारची असून सद्यजस्थतीत ही इमारत वापरण्यास योग्य 
नसल्याबाबत उपववभागीय अलभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, री.ीगोंदा याींनी 
दद.१३.११.२०१४ रोजी अलभप्राय ददला आहे. महाराषट्र ददन, प्रजासत्ताक ददन व स्वातींत्र्यददन 
या तीनही महत्वाच्या ददवशी ववसापूर दरुके्षत्र उघडून तेथील साफसफाई करुन ध्वजारोहण केले 
जाते. 
(२) ववसापूर दरुके्षत्राची इमारत सद्यजस्थतीत बींद असल्याने (वापरण्यस योग्य नसल्याने) 
पररसरातील ग्रामस्थाींना दरुुके्षत्राच्या दठकाणी तक्रार देता येत नसनू त्याींना तक्रार देण्यासाठी 
बेलवींडी पोलीस स््ेशन येथ ेजाव ेलागते. 
(३) हे खरे नाही. पोलीस अधधक्षक याींच्याकड ेयाबाबत स्थाननक काययकत्यांनी कोणतीही तक्रार 
केलेली नाही. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौज ेिाष्ट् टी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथीि साईिृपा उद्योग समुहाया  
अध्यक्षाांया मुिाचे अपहरण झाल्याबाबत 

 

(२४)  ३४४९८ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौज ेकाष ्ी (ता.री.ीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील साईकृपा उद्योग समुहाच्या अध्यक्षाींच्या 
मुलाचे अपहरण केल्याचे माहे स े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या सताहात ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सदर प्रकरणी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पाचोरा (जज.जळगाव) तािुयातीि वपांपळगाव हरेश्वर पोिीस ठाण्यात  
पोिीस िमाचारी सांख्या वाढववण्याबाबत 

  

(२५)  ३४८३४ (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पाचोरा तालुकयातील (जज.जळगाव) वपींपळगाव हरेर्शवर पोलीस ठाण्याच्या काययके्षत्रात ४८ 
गावे येत असून पोलीस अधधकाऱ् यासह फकत ३१ कमयचारी येथील कायदा व सुव्यवस्था पाहत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या काययके्षत्रातील लोकसींख्या पाहता येथील पोलीस बळ वाढववण्याची वारींवार 
मागणी करुनही कोणतीच काययवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पोलीस ठाण्यामध्ये पोलीस बळ वाढववण्यासींदभायत शासनान े
कोणती काययवाही केली असल्यास त्याच ेस्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. वपींपळगाव हरेर्शवर काययके्षत्रात पोलीस बळ वाढववण्यासाठी 
लोकप्रनतननधी व जनता याींनी कोणतीही मागणी केलेली नाही. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदपूर (जज.िातूर) तािुयातीि किनगाव या पोलिस स्टेशनया हद्दीतीि  
गावे तीन तािुयाांमध्ये ववभागिी असल्याबाबत 

  

(२६)  ३४८५२ (२१-०१-२०१६).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटीि (अहमदपूर), श्री.प्रतापराव 
पाटीि धचखिीिर (िोहा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदपूर (जज.लातूर) तालुकयातील ककनगाव या पोललस स््ेशनच्या हद्दीत ८३ गावाींचा 
समावेश करण्यात आला असून सदर गावे तीन तालुकयाींमध्ये ववभागली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ठाण्याच्या अधधकाऱ्याींना न्यायालयीन प्रकरणाींसाठी तीन तालुकयाींमध्ये 
जाव ेलागत असनू पुरेसा कमयचारी वगय नसल्यामळेु पोललसाींच्या काययक्षमतेवर अधधक ताण येत 
असून न्यायालयीन प्रकक्रयेतही ववलींब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ककनगाव पोललस स््ेशनच्या हद्दीत बदल करण्यासींदभायत कोणती काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ककनगाव पोलीस स््ेशनच्या हद्दीमध्ये चाकुर तालुकयातील ९ गाींवे व रेणापूर तालुकयातील 
१२ गावाींचा समावेश आहे. सदर गावाींतील प्रनतबींधात्मक गुन््याींवरील काययवाहीसाठी पोलीसाींना 
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तालुका दींडाधधकारी चाकुर व रेणापूर याींच्याकड ेजावे लागते. त्यामळेु पोलीसाींच्या कामकाजात 
वाढ होत आहे. त्यामळेु सदर गाींवे सींबींधधत तालुकयातील पोलीस ठाण्याला जोडणे सींयुकतीक 
आहे. 
(३) व (४) ककनगाव पोलीस स््ेशनच्या हद्दीमधील गाींवे सींबींधधत तालुकयातील पोलीस 
स््ेशनला जोडण्यासाठी सींबींधीत गावाींच्या ग्रामपींचायतीकडून ठराव करुन घेवून सववस्तर 
अहवाल सादर करण्याची काययवाही पोलीस अधीक्षक, लातुर याींच्या स्तरावर चालु आहे. 

___________ 
  

साांगिी लमरज व िुपवाड महानगरपालििा के्षत्रातीि २८ हजार  
पाण्याच ेलमटर बांद असल्याबाबत 

  

(२७)  ३५४६५ (२१-०१-२०१६).   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगिी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) साींगली लमरज व कुपवाड महानगरपाललका के्षत्रातील २८ हजार पाणीपुरवठा कनेकशन 
लम्र बींद असल्याचे माहे जुल,ै २०१५ मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेचे को्यावधी रुपयाच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाण्याच े लम्र सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ज्या नळधारकाींचे मी्र चालू जस्थतीत नाही त्याला पूवी मी्र चालू असताना कमाल 
वापर अथवा भोगव्दार सींख्या ववचारात घेऊन सरासरी पाणीपट्टी आकारण्यात येत असल्याने 
हे खरे नाही. 
(३) पाण्याचे नादरुुस्ती लम्सय चालू करण्याबाबत सवय सींबींधधताींना नो्ीस देण्यात आली असून 
वतयमानपत्रात देखील जादहर सचूना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

म्हारळ, वरप व िाांबा (जज. ठाणे) या गावात स्वतांत्र पोिीस स्टेशन उभारणेबाबत 
  

(२८)  ३५६४२ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज. ठाणे) मतदार सींघातील म्हारळ, वरप व काींबा  या नतन्ही गावाींची 
लोकसींख्या सुमारे १ लाखाच्या आसपास असनू सदर गावे द््वाला पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत 
येतात या नतन्ही गावाींसाठी स्वतींत्र पोलीस स््ेशन उभाराव ेअशी मागणी मा. लोकप्रनतननधीनी 
मा. पोलीस आयुकत ठाणे ्याींच्याकड ेददनाींक १० स्ेबर २०१५ च्या सुमारास केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास सदर नतन्ही गावाींतील म्हारळ येथ े एक पोलीस चौकी असून त्या दठकाणी 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार नोंदववण्यात येत नसून तक्रारदाराला तक्रार नोंदववण्यासाठी १० त े
१२ कक.मी. अींतरावर द््वाला पोलीस स््ेशनला जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर नतन्ही गावासाठी स्वतींत्र पोलीस स््ेशन व्हावे अशी मागणी मोठ्या 
प्रमाणावर नागररकाींकडून वारींवार होत असून याबाबत कोणती काययवाही करण्यात आली वा 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) सन २०११ च्या जनगणने नुसार द््वाळा पोलीस 
स््ेशन, ठाणे ग्रामीण हद्दीत येत असलेल्या म्हारळ गावाची ३१६२५, काींबा गावाची ५४३० व 
वरप गावाची ३५०० अशी लोकसींख्या आहे. 
       मा.री.ीमती ज्योती कलाणी, ववसस याींनी पोलीस अधधक्षक ठाणे कायायलयात म्हारळ, 
वरप व काींबा येथ ेस्वतींत्र पोलीस स््ेशन उभारण्याकरीता दद.११.१०.२०१३ व दद.१.७.२०१५ रोजी 
असे दोन वेळा अजय केले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पोलीस अधधक्षक, ठाणे याींनी पोलीस उप ववभागीय अधधकारी मुरबाड ववभाग, मुरबाड 
तसेच प्रभारी अधधकारी कल्याण ता. (द््वाळा) पोलीस स््ेशन याींच्याकडून अहवाल मागववला 
आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे महानगरपालििेन ेयेरवडा िारागहृ ते प्रनतिनगर रस्ता हा महानगरपालििेया वविास 

आराखडयामध्ये राहत्या घरावरून दशाववण्यात आिा असल्याबाबत 
  

(२९)  ३६०६१ (२१-०१-२०१६).   श्री.जगदीश मळुीि (वडगाव शरेी), श्रीमती माधुरी लमसाळ 
(पवाती), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) पुणे महानगरपाललकेन े येरवडा कारागहृ ते प्रनतकनगर रस्ता हा महानगरपाललकेच्या 
ववकास आराखडयामध्ये राहत्या घरावरून दशयववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५०० मी्र रस्ता सदर कारागहृ मोकयाया जागेतून घेण्यासाठी 
महानगरपाललकेने कारागहृ प्रशासनास मागणी करून शासनाकड ेप्रस्ताव सादर केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक ववधानसभा सदस्य याींनी माहे  क्ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड े हा रस्ता कारागहृाच्या मोकयाया जागेतून करण्यासाठी 
ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणयय घेतला आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) व (२) सन १९८७ च्या मींजूर ववकास 
आराखयायानूसार येरवडा कारागहृ ते प्रनतकनगर रस्ता हा महानगरपाललकेच्या ववकास 
आराखयायामध्ये २० मी. रुीं द दशयववण्यात आला होता. परींतू रस्त्याच्या आखणीमध्ये बाींधकामे 
येत असल्याने बी.पी.एम.सी. ॲक्चे कलम २०५ नुसार नव्याने रस्त्याची आखणी करण्यात 
येवून ती कारागहृाच्या जागेत दशयववण्यात आली आहे. सदर बदललेल्या रस्त्याच्या आखणीवर 
सन २०१३ च्या प्रारुप ववकास आराखयायात २० मी. डी.पी. रस्ता दशयववण्यात आला आहे. 
ववकास योजना शासनास मींजूरीकररता सादर करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) पुणे शहराचे प्रारुप सधुाररत ववकास योजनेमध्ये सदर रस्ता दशयववला आहे. ववकास 
योजना मींजूरी कररता शासनास सादर करण्यात आली आहे. त्यावर ववकास योजना मींजूर 
करताींना ननणयय घेण्यात येईल. 
(५) लागू नाही. 

___________ 
  

मानुर (ता.लशरुर, जज.बीड) येथ ेनवीन पोिीस चौिी उभारण्याबाबत 
  

(३०)  ३८८३८ (२१-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मानुर (ता.लशरुर, जज.बीड) येथे नवीन पोलीस चौकी उभारण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननधी 
याींनी पोलीस अधधक्षक, बीड याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीनुसार सदर दठकाणी तातडीन े पोलीस चौकी 
उभारण्याबाबत कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. मानुर येथे पोलीस चौकी 
उभारण्याबाबत पोलीस अधीक्षक, बीड याींच्याकड े मा.लोकप्रनतननधी याींनी कोणतीही मागणी 
केलेली नाही. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नालशि येथीि िे.एफ.एस. मल्टी सोल्युशन प्रायव्हेट लिलमटेड, या िां पनीन ेगुांतवणुिीवर 

नतप्पट परताव्याचे आलमष दाखवनू नागरीिाांची फसवणुि िेल्याबाबत 
  

(३१)  ३९०६६ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नालशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नालशक येथील के.एफ.एस. मल््ी सोल्यशुन प्रायव्हे् लललम्ेड, या कीं पनीने गुींतवणुकीवर 
अडीच वषायत नतप् परताव्याच ेआलमष दाखवून नागरीकाींची ४० लाख रुपयाींची फसवणुक 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर कीं पनीन ेजास्त व्याज व इतर फायदे देण्याच ेआमीष दाखवून १६ जणाींची एकूण 
४०,४५,०००/- रुपयाींची फसवणूक केली आहे. 
(२) होय. सदर प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. ३७३/२०१५ भा.द.वव.कलम 
४०६ तसेच महाराषट्र ठेववदार दहतरक्षण कायदा कलम ३ व ४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आली असून त्यास पोलीस कोठडी तसचे 
न्यायालयीन कोठडी लमळाली असून दद. ०७/११/२०१५ रोजी मा.न्यायालयाकडून जामीन 
लमळाला आहे तसेच आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दद. २८/१२/२०१५ रोजी दोषारोप पत्र दाखल 
करण्यात आले आहे. सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ असून गुन््याचा तपास चालु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद शहर पोिीस ठाण्याच ेववभाजन िरून उस्मानाबाद उत्तर  
शहर पोिीस ठाणे ननमााण िरण्याबाबत 

  

(३२)  ३९०८४ (२१-०१-२०१६).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उस्मानाबाद शहर पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करून उस्मानाबाद उत्तर शहर पोलीस ठाण े
ननमायण करण्यास शासन ननणयय, गहृ ववभाग क्र. अेपी -३११/ प्र.क्र.१०७ [अ]/प.ुबाीं-२/पोल-३, 
दद.०४ माचय, २०१४ अन्वये शासनाने मान्यता ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस स््ेशनच्या ननलमयतीबाबतचा प्रस्ताव अपर पोलीस महासींचालक 
[नन.व.स.] याींच्याकडून अपर मखु्य सधचव याींच्याकड े ददनाींक १० फेरिटुवारी, २०१५ रोजी 
पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहरातील वाढत्या गुन््याच े प्रमाण पाहता हे पोलीस स््ेशन लवकर मींजूर 
करण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     गहृ ववभाग शासन ननणयय ददनाींक ४ माचय, २०१४ अन्वये उस्मानाबाद शहर पोलीस 
ठाण्याचे ववभाजन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पोलीस ठाण्यासाठी पोलीस 
अधधकारी/कमयचारी याींची १०४  पदे मींजूर करण्यात आली आहेत. तसेच नवननलमयत 
उस्मानाबाद, उत्तर शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दननजर्शचतीची ददनाींक २१ जुल,ै २०१५ रोजी 
अधधसूचना ननगयलमत करण्यात आली आहे. 
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     उस्मानाबाद ग्रामीण पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत ही नवननलमयती उस्मानाबाद 
उत्तर शहर (आनींदनगर) च्या हद्दीत आहे. त्यामळेु उस्मानाबाद उत्तर शहर ग्रामीण पोलीस 
ठाणे हे भायायाने घेतलेल्या इमारतीमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आले असून उस्मानाबाद 
ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पुवीच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये उस्मानाबाद उत्तर (आनींदनगर) 
पोलीस ठाण ेहे ददनाींक ०१.०३.२०१६ पोलीस कायायजन्वत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

साक्री (जज. धुळे) येथीि िाचचेी मागणी िरणा-या तिाठयास  
िाचिुचपत प्रनतबांधि पथिाने पिडल्याबाबत 

  

(३३)  ४०५४७ (२०-०५-२०१६).   श्री.गुिाबराव पाटीि (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साक्री (जज. धुळे)  येथील  तलाठी री.ी. खैरनार याींना शेत जलमनीची खातफेोड करुन 
नववन सातबारा उतारा व 'ड’ पत्रक देण्यासाठी तक्रारदाराींकडून १० हजार रुपयाींची लाच 
स्वीकारताींना ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या समुारास लाचलुचपत प्रनतबींधक पथकान े
पकडले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) तक्रारदार री.ी.महारु ढबु मारनर, रा.साकी ता.साक्री, जज. धळेु याींच ेशेत जमीनीची 
खातेफोड करुन तक्रारदार याींच े मुलाींच े व पुतण्याच े नावे लावुन नवीन ७/१२ उतारा व “ड” 
पत्रक देण्यासाठी रु.१०,०००/- इतकी लाचेची मागणी करुन ती जस्वकारल्यान ेरी.ी.दींगल वामन 
खैरनार, तलाठी, सजा साक्री याींचे ववरुध्द साक्री पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ३०५३/२०१५, 
लाचलुचपत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. या सींदभायत मा.जजल्हा न्यायालय तथा अनतरीकत सत्र न्यायालय, 
धुळे येथ े ददनाींक १९.०३.२०१६ रोजी दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असून सदर केसचा 
ए.सी.बी. स्पशेल केस नीं.०६/२०१६ आहे. सदर केस न्यायप्रववषठ आहे. त्याचप्रमाण े
उपववभागीय अधधकारी, धुळे याींचे ददनाींक ०६.०१.२०१६ च्या आदेशान्वये री.ी.दींगल वामन 
खैरनार, तलाठी याींना अ्क झाल्याचा (दद.२२.१२.२०१५) पासून ननलींबीत करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

मुांबईतीि गोरेगाांव पूवा स्टेशनिगत जवाहर नगर येथीि १४ वषीय ववद्याथीनीवर  
तसेच दादर, मुांबई येथीि छबबिदास शाळेमध्ये इयत्ता पाचवीत  

लशिणाऱ्या ववद्याथीवर बिात्िार िेल्याबाबत 
 

(३४)  ४१२५४ (१७-०५-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
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डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.राज पुरोदहत (िुिाबा), श्री.सुननि 
प्रभू (ददांडोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.सदा 
सरवणिर (मादहम), श्री.सांजय पोतनीस (िलिना), श्री.सुननि राऊत (ववक्रोळी), श्री.सुननि लशांदे 
(वरळी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुिाा), श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबइ उपनगरातील गोरेगाींव पूवय स््ेशनलगत जवाहर नगर येथील १४ वषीय 
ववद्याथीनीवर ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोजी बलात्कार करुन जाळून हत्या केल्याच ेतसेच 
दादर, मुींबई येथील छबबलदास शाळेमध्ये इयत्ता पाचवीत लशकणाऱ्या ववद्याथीनीवर कँ्ीन 
मधील कमयचाऱ्यान े बलात्कार केल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
शाळेत सीसी्ीव्ही तसेच इतर उपाययोजना राबववण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) बहृन्मुींबई पोलीस आयुकतालयाच्या काययके्षत्रात घडलेल्या दोन घ्नाींपकैी गोरेगाींव पूवय येथ े
घडलेल्या पदहल्या घ्नेबाबत वनराई पोलीस ठाणे, मुींबई येथे अपमतृ्यू नोंद क्र.७४/२०१५ 
कलम १७४ फौ.द.प्र.सीं. अन्वये दद.३०.१२.२०१५ रोजी नोंद करण्यात आले. चौकशीदरम्यान 
जळीत मुलीच्या आईन ेददलेल्या सुधारीत जबाब व तक्रारीनसुार गु.नो.क्र. ४/२०१६ कलम ३०६ 
भा.द.वव.सीं. अनवये गुन्हा नोंद करण्यात आले. सदर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात 
आले. आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. 
       दादर, मुींबई येथ े छबबलदास शाळेमध्ये घडलेल्या दसुऱ्या घ्नेबाबत लशवाजीपाकय  
पोलीस ठाण,े मुींबई येथे गु.नो.क्र.१२/२०१६ कलम ३७६ भादवव सह कलम ४, ८, १२ लैंधगक 
अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अधधननयम २०१२ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आले आहे. 
आरोपीस अ्क करण्यात आले आहे. आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
       शाळेचे मुख्याध्यापक याींचेशी शाळेमध्ये सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत व सुरक्षा रक्षकाींची 
नेमणूक करण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

रतनवाडी (ता.अिोिे, जज.अहमदनगर) येथीि ननिांबबत लशक्षिेचे  
वेतन देण्यासाठी ६ हजाराांची िाच घेतल्याबाबत  

(३५)  ४१८५४ (२०-०५-२०१६).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रतनवाडी (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) येथील ननलींबबत लशक्षकाचे वतेन देण्यासाठी ६ 
हजाराींची लाच घेताना आरी.मशाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक व आददवासी प्रकल्प कायायलयातील 
कोषागार अधधकारी याींना लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाने पकडल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सौ.सुरेखा उत्तमराव गायकवाड, ्या ननलींबीत असताना माहे नोव्हेंबर, २०१५ ते 
डडसेंबर, २०१५ या कालावधीतील वेतनाची आकारणी करुन कोषागार कायायलयात 
पाठववण्यासाठी री.ी.पोप् दहराधगर गोसावी, मुख्याध्यापक याींनी तक्रारदार याींचकेड े रु.६०००/- 
इतकी लाचचेी मागणी करुन जस्वकारल्याने, तसेच लाचेची रककम आलोस े गोसावी याींचेकड े
मागणी करण्यास व जस्वकारण्याबाबत सयुयकाींत बाळासाहेब कडलग, कोषागार अधधकारी याींनी 
पडताळणी दरम्यान सींमती दशयववल्याने आलोसे कडलग याींनाही पकडण्यात आले. यासींदभायत 
अकोले पोलीस ठाण,े जज.अहमदनगर येथ े गु.र.नीं.३००३/२०१६, लाचलुचपत प्रनतबींधक 
अधधननयम, १९८८ च ेकलम ७, १३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे ददनाींक ०८.०१.२०१६ रोजी गुन्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा तपास पुणय झला असनू मा.न्यायालयात दोषारोप 
दाखल करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यात जव्हडी  शुटीांगव्दारे गुन्हे दाखि िेिे जाणार असल्याबाबत 
  

(३६)  ४२३२६ (१७-०५-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), प्रा.वषाा गायिवाड 
(धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमािा गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील न्यायालयात ख्ला सुरु होताच पींच व तक्रारदार पल्तात यासाठी लवकरच 
जव्हडी  शु्ीींगव्दारे गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची मादहती राज्याच ेपोललस महासींचालक 
री.ी. प्रववण ददक्षक्षत याींनी पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथे ददनाींक १९  क्ोबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनचे े थोडकयात स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी 
केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सायबर क्राईंमचे वाढत े प्रमाण तसेच पारींपाररक गुन््यामध्ये पुरावे गोळा करण्याच्या 
पध्दतीत शास्त्रशुध्द सींगणकीय बाबीींचा उपयोग केल्यास, न्यायालयात गुन््याींचे अपराध 



वव.स. १९४ (26) 

लसध्दीचे प्रमाण वाढ होण्यास मदत होऊ शकत.े न्यायालयात दाखल ख्ल्यात अनके वेळा 
पींच, साक्षीदार कफतूर होतात, कफयायद न्यायालयात कफयायदी ददल् याचे नाकारतो, यावर प्रनतबींध 
करण्याच्या उदे्दशाने गुन््याचे डडजी्ल पुराव े घेण्यासाठी पोलीस महासींचालक याींच्या 
कायायलयाच्या क्र. पोमसीं/२३/५४/डीजी्ल पुराव/े१२५३/२०१५ ददनाींक १२.१०.२०१५ च्या 
पररपत्रकान्वये राज्यातील सवय पोलीस आयुकत/पोलीस अधधक्षकाींना सूचना ननगयलमत करण्यात 
आल्या आहेत. त्याींच्याकडून सदर सूचनाींची अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातीि एिा युवतीिा इलसस या आांतरराष्ट्रीय दहशतवादी सांघटनेने  
आपल्या जाळयात  ढल्याबाबत 

  

(३७)  ४२६१४ (२४-०५-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडगेाव), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे शहरातील एका प्रलसध्द महाववद्यालयात अकरावी ववज्ञान शाखेत लशक्षण घेत 
असलेल्या सोळा वषायच्या तरुणीला इलसस या आींतरराषट्रीय दहशतवादी सींघ्ननेे आपल्या 
जाळयात  ढले असल्याचे ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार पुढे 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अल्पवनीय मुलीचा शोध घेऊन चौकशी केली असता मलुगी इलसस या दहशतवादी 
सींघ्नेच् या ववचारान ेप्रेररत होऊन त्या सींघ्नकेड ेआकवषयत झाल्याचे आढळून आले. याबाबत 
नतच्या पालकाींना सदरची मादहती देण्यात आली. तसेच नतच ेसमपुदेशन करुन मत पररवतयन 
करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
उरण (जज. रायगड) पररसरात होणाऱ्या वाहतिू िोंडीया समस्येवर तोडगा िाढण्याबाबत 

  

(३८)  ४२६१८ (१७-०५-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), 
श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उरण (जज. रायगड) पररसरात सातत्याने होणाऱ्या वाहतकू कोंडीच्या ननषेधाथय एका 
राजकीय पक्षाच्यावतीने करळ फा्ा त े चाींदणी चौक असा मोचाय काढला असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील वाहतकू कोंडीच्या समस्येवर तोडगा काढण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) : (१) दद.१३.१.२०१६ रोजी शेतकरी कामगार पक्षाकडून 
जे.एन.पी.्ी. प्रशासनाच ेववरोधात मोचाय काढण्यात आला होता. 
(२) उरण, जे.एन.पी.्ी. पररसरातील वाहतूक कोंडी दरू करण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 

1. पो य् पररसरातील ४ लसग्नल यींत्रणा दरुुस्त करण्यात आल्या आहेत. 
2. वाहतूक कोंडी दरू करण्याकरीता जे.एन.पी.्ी. प्रशासनाकडून १५ त े२० टॅ्रकफक वॉडयन 
वाहतूक पोलीसाींच्या मदतीकरीता उपलध करुन देण्यात आले आहेत. 

3. या पररसरात पाककंगकरीता जागा उपलबध करुन देण्याबाबत. जे.एन.पी.्ी. 
प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. 

4. वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाींववरुध्द जानेवारी २०१६ ते माचय, 
२०१६ पयतं ३,९५६ केसेस करुन रु.४,८६,२००/- एवढा दींड वसूल केला आहे. 

(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
श्रीरापूर(जज.अहमदनगर) एस.टी आगारातीि मदहिा िां न्डटरने  

शहर पोिीस ठाण्यात नोंदवविेल्या तक्रारीबाबत 
  

(३९)  ४४४०७ (१७-०५-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेवासा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) री.ीरामपूर (जज.अहमदनगर) शहर पोलीस ठाण्यात माहे  क्ोबर - नोव्हेंबर २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान एस.्ी. महामींडळाच्या री.ीरामपूर आगारातील २३ वषीय मदहला कीं न्डक्रने 
नतचे लैंधगक शोषण केल्याववरोधात बस चालक अण्णासाहेब शरणागते, वाहतूक ननररक्षक 
अन्सार शखे, पींढरीनाथ गाड,े आर.बी.शळेके, देवदास कहाणे इत्यादीींनी री.ीरामपूर व बाभळेर्शवर 
इ. बस स्थानकात बळजबरी व अत्याचार करुन जीव ेमारण्याची धमकी ददल्याबाबतची तक्रार 
नोंदवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाचा तपास पूणय झाला आहे काय, असल्यास, तपासाचे ननषकषय 
काय आहेत, त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) कफयायदी मदहला कीं न्डक्रन ेददलेल्या कफयायदीवरुन ५ आरोपीववरुध्द री.ीरामपूर शहर पोलीस 
स््ेशन येथे गु.र.नीं. १ ३३८/२०१५ भादींवव कलम ३७६(१), ३७६(क), ५०४, ५०६(२), १०९, ३४ 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
       या गुन््यातील आरोपी क्र.२, ३, ४, ५ याींना मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ 
औरींगाबाद याींनी दद.१३.१.२०१६ च्या आदेशान्वये गुन््यातनू वगळण्याबाबत आदेश ददल्यान े
त्याींची नाव ेवगळण्यात आली आहेत. 
       गुन््याच्या तपासाअींती आरोपी क्र.१ ववरुध्द पुरावा उपलध झाल्यान ेमा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (जज. सोिापूर) तािुयात अवैधररत् या गभालिांग तपासणी,  
स् त्री-भ्रुण हत् या िरणा-या डॉ टराांना झािेिी अटि 

  

(४०)  ४६१३३ (१७-०५-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), अॅड.आलशष शिेार (वाांदे्र 
पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती देवयानी फराांदे (नालशि मध्य), डॉ.राहूि आहेर 
(चाांदवड), श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.हनमुांत डोळस (माळलशरस), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश िाड (िजात), श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपूर (जज. सोलापूर) तालुकयात अवैधररत् या गभयललींग तपासणी, स् त्री-भ्रुण हत् या 
करणारे डॉक ्र आणण त्याींना मदत करणाऱ्या रॅके्ला अ्क केल्याचे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर डॉक्राींवर कारवाई करुन त्याींच्या वैद्यकीय सेवेचा परवाना रद्द करावा 
अशी मागणी मदहला सींघ्नेने पींढरपुर तहलसलदार तसेच पोललसाींकड े ददनाींक १० जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी पींढरपूर तालुका पोलीस ठाणे, जज.सोलापरू ग्रामीण येथ े भाग ५ 
गु.रीं.नीं.३५५/१५ भादवव कलम ४२०, २०१, ३४ सह वैद्यकीय व्यवसाय ॲक् कलम ३३ प्रमाणे 
व एम.्ी.पी. कायदा कलम ४ व ५ प्रमाणे आरोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. 
सदर गुन््यातील एकुण ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आले आहे. गुन््यातील चार आरोपी 
डॉक्राींववरुध्द कारवाई होणेबाबत पोलीस ननरीक्षक, पींढरपूर तालूका पोलीस ठाण े याींनी 
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ननबींधक, महाराषट्र होमी पॅथी कौन्सील, मुींबई-१ व महाराषट्र मेडडकल कॉन्सील, मुींबई-११ 
याींना अहवाल सादर केलेला असून, उकत डॉक्राींचा वैद्यकीय सेवाचा परवाना रद्द 
करण्याकररता पोलीस ठाणेकडून कळववण्यात आले आहे. महाराषट्र मेडडकल कॉन्सील, मुींबई 
याींचेकडून सींबींधीत डॉक्राींना नो्ीस ददले आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबईतीि हनमुान नगर, िाांददविी (पू) पररसरात खांडणी मागणाऱ्या अब्जि िाखानी या 

इसमास अटि िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४१)  ४६१७९ (१७-०५-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील हनुमान नगर, काींददवली (पू) पररसरात एका घराच् या मायायाचे बाींधकाम 
करताना RTI काययकताय असल्याचे साींगून खींडणी मागणाऱ्या अजल लाखानी यास समता 
नगर पोललसाींनी अ्क केल्याच ेददनाींक २४ जानेवारी, २०१६ वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इसमाने अनेक लोकाींकडून अशी खींडणी वसलु केल्याचे ननदशयनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इसमा ववरुध्द कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आरोपीववरुध्द समता नगर पोलीस स््ेशन येथ े गु.रीं.क्र. ४१/२०१६ कलम ३८४, ५०६ 
भा.दीं.वव. अनवये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िळमनुरी (जज.दहांगोिी) शहरातीि पोिीस ठाण् यामधीि पोिीसाांची सांख् या वाढववण् याबाबत 

  

(४२)  ४६९१३ (१६-०५-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) कळमनुरी (जज.दहींगोली) शहरात पोलीस ठाण् यामध् ये पोलीस अधधकारी व कमयचारी याींच् या 
सींख् या अत् यींत कमी असल् याने काययरत असलेल् या पाीेलीसाींवर कामाचा प्रचींड ताण ननमायण 
झाला असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध् ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, कळमनुरी पोलीस ठाण् यातील पोलीसाींची सींख् या वाढववण् यासाठी कोणती 
काययवाही करण् यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पोलीस स््ेशन कळमनुरी (जज.दहींगोली) येथे सद्य:जस्थतीत १ पोलीस ननरीक्षक, १ 
सहायक पोलीस ननरीक्षक, २ पोलीस उप ननरीक्षक, ७ सहायक पोलीस उप ननरीक्षक, १९ 
पोलीस हवालदार आणण ४८ पोलीस नाईक व पोलीस लशपाई अस े एकूण ७८ पोलीस 
अजध्कारी/कमयचारी नेमणुकीस आहेत. त्यामुळे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये पोलीस 
अधधकारी/कमयचारी याींच् यावर कामाचा ताण आलेला नसल्यान े कळमनुरी पोलीस ठाण्यातील 
पोलीसाींची सींख्या वाढववण्यासाठी काययवाही करण्यात आली नाही. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोिा येथीि पोिीस मुख्याियातीि पोिीस िमाचारी चोरीया  
गाडया ववक्री व्यवसायात सहभागी असल्याबाबत 

  

(४३)  ४८५९७ (२४-०५-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला येथील पोलीस मुख्यालयातील पोलीस कमयचारी चोरीच्या गाडया ववक्री व्यवसायात 
सहभागी असल्याने सींबींधधत कमयचा-याींना ददनाींक ३ फेरिटुवारी, २०१६ रोजी अ्क करुन पोलीस 
कोठडी ददली असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार दोषीववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी १ पोलीस कमयचारी व १ अन्य आरोप ववरुध्द पो.स््े. शेगाव शहर 
जज.बुलडाण येथे अप क्र. ४०/२०१६ कलम ३९७,१०९ भादवव अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
       सदर गुन््यामध्ये दोन्ही आरोपीववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले असून गुन्हा न्याय प्रववषठ आहे. 
(४) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर, नालशि, पुणे, औरांगाबाद या शहरातीि वविासासाठी  
महाराष्ट्र वविास प्राधधिरण स्थापन िरण्याबाबत 

  

(४४)  ४९१३८ (०७-०५-२०१६).   श्री.अजुान खोतिर (जािना), श्री.सुननि राऊत (ववक्रोळी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई आणण लगतच्या ठाणे, रायगड जजल््यातील नागरी के्षत्राच्या ववकासासाठी मुींबई 
प्रदेश ववकास प्राधधकरण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच धतीवर नागपूर, नालशक, पुणे, औरींगाबाद या राज्यातील प्रमखु शहरातील 
महत्वाचे ववकास प्रकल्प राबववण्यासाठी शासनाने महाराषट्र प्रदेश ववकास प्राधधकरण स्थापन 
करण्याचा नुकताच ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्र प्रदेश ववकास प्राधधकरण स्थापन करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच प्रकरणाची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राज्यातील महानगर प्रदेशाकररता प्रदेश ववकास प्राधधकरण स्थापन 
करण्यासाठी महाराषट्र महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरण अध्यादेश, २०१६ प्रख्यावपत करण्यात 
आला आहे. यामधील तरतूदीनुसार घोवषत महानगरासाठी स्वतींत्र प्राधधकरण स्थापन 
करण्याकररता अधधसूचना ननगयलमत करण्याची काय्रवाही प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  
वपांपरी धचांचवड शहरािररता स्वतांत्र पोिीस आयुतािय स्थापन िरण्याया प्रस्तावाबाबत 

  

(४५)  ४९२५९ (१७-०५-२०१६).   श्री.िक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्रीमती ननमािा गाववत 
(इगतपूरी), श्री.महेश (दादा) िाांडगे (भोसरी), श्री.राहूि िुि (दौंड), श्री.शरददादा सोनावण े
(जुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वपींपरी धचींचवड शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणण शहरातील कायदा सुव्यस्था राखताना 
पोलीसाींवर येणारा ताण ववचारात घेऊन शहराकररता स्वतींत्र पोलीस आयुकतालय स्थापन 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       पोलीस आयुकत, पुणे शहर याींनी दद.१४.०६.२०१६ च्या पत्रान्वये वपींपरी धचींचवड 
शहराकररता स्वतींत्र पोलीस आयुकतालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, 
म.रा.मुींबई याींना सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाची पडताळणी पोलीस महासींचालक, म.रा. 
मुींबई याींच्या स्तरावर चालू असून शासनास अद्याप प्रस्ताव अप्रात आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सावरगाांव (ता.नागभीड, जज.चांद्रपूर) येथीि दलित मदहिेिा जातीवाचि  
लशवीगाळ व जजवे मारण्याची धमिी ददल्याबाबत 

  

(४६)  ५०१५२ (१६-०५-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावरगाींव (ता.नागभीड, जज.चींद्रपूर) येथील री.ीमती मींदा जैराम राम्ेके या दललत मदहलेला 
जातीवाचक लशवीगाळ व जजवे मारण्याची धमकी ददल्याची तक्रार ददनाींक १५.जानेवारी, २०१६ 
रोजीच्या समुारास तळोधी पोललस स्थानकाींत करुनही अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उकत प्रकरणी कोणती कारवाई केली व त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०७-२०१६) : (१) व (२) दद. ०४.०१.२०१६ रोजी अजयदार व गैरअजयदार 
याींच्यात सदरील वादग्रस्त जागेवरुन भाींडण झाले मदहला अजयदार याींनी दद. ०४.०१.२०१६ रोजी 
ददलेल्या तक्रारीनसुार पोलीस दरूके्षत्र तळोधी येथ े .पी. आकन्स क्र. ०७/१६ कलम ३२३, ५०४, 
५०६, ३४ भादींवव प्रमाणे तयार करुन पो.स््े. नागभीड  येथ ेअदखलपात्र गुन्हा क्र. ०९/१६ नोंद 
करण्यात आला होता. सदर प्रकरणाचा तपास स.पो.नन. नागभीड पो.स््े. याींनी केला असून 
चौकशी दरम्यान अजयदार, अजयदाराचे पती व साक्षीदार याींचे जबाब घेतले असता कोणत्याही  
प्रकारची जातीवाचक लशवीगाळ केल्याच ेजबाबात म्ह्ले नाही. गैरअजयदारा ववरुध्द प्रनतबींधक 
उपाययोजना म्हणून क्र. ०२/१६ कलम १०७, ११६(३) दींप्रसीं अन्वये लस.लस.क्र. ४३/२०१६     
दद. २९.०१.२०१६ अन्वये ववशेष काययकारी दींडाधधकारी तथा उपववभागीय पोलीस अधधकारी, 
रिटम्हपुरी याींच ेन्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
     सदर प्रकरणातील मदहला अजयदार रा.सावरगाींव (ता.नागभीड, जज.चींद्रपूर) याींचे घराला 
लागुन गैरअजयदार क्र.(१)  व (३) याींच े घर आहे. दोघाींचेही घरा शेजारील खाली जागेच्या 
मालकी हककावरुन वाद चाल ूआहे. सदर प्रकरण ददवाणी न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतीि वाांदे्र पूविेडीि खेरवाडी पररसरात राहणाऱ्या मुिीवर  
वप्रयिराने अपहरण िरुन बिात्िार िेल्याबाब त 

  

(४७)  ५०९९६ (२४-०५-२०१६).   श्री.राज पुरोदहत (िुिाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाींदे्र पूवकेडील खेरवाडी पररसरात राहणाऱ्या १५ वषीय मलुीवर त्याच पररसरात 
राहणाऱ्या नतच्या वप्रयकरान ेअपहरण करुन बलात्कार केल्याच े ददनाींक १० फेरिटुवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोपीींवर गुन्हा दाखल करुन कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी दद.२५.१.२०१६ रोजी खेरवाडी पोलीस ठाणे, बाींद्रा पूवय मुींबई येथ े
गु.र.क्र.२९/२०१६ कलम ३६३, ३७६ भादवव सह ४, ८, १२ लैंधगक अपराधापासून बालकाींच े
सींरक्षण अधधननयम २०१२ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन््यातील आरोपीस 
अ्क करण्यात आले आहे. आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोणावळा येथीि िुमार ररसोटा मध्ये झािेिा बित्िार व खून  
प्रिरणातीि आरोपीांना अटि िरण्याबाबत 

  

(४८)  ५१७९४ (२०-०५-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लोणावळा (जज. पुणे) येथील कुमार ररसो य्मध्ये ददनाींक १५ फेरिटुवारी, २०१५ रोजी रात्री 
आयशा जैन या सात वषीय अल्पवयीन मलुीवर बलात्कार करुन खून करण्यात आल्या 
प्रकरणी पोलीसाींनी दलुयक्ष केल्यामुळे लोणावळा पररसरातील नागररकाींनी आींदोलन करून 
आरोपीींना अ्क करण्याची मागणी केली असूनही अद्यापही आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
नसल्याच ेददनाींक १९ फेरिटुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे 
(२) असल् यास, उकत प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर घ्नेबाबत लोणावळा शहर पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.२३/२०१५ भादींववक ३०२, २०१, 
३६३, ३७६ लैंधगक अपराधापासून बालकाींचे सींरक्षण अधधननयम कलम ३ (अ), ४, ५ (के) (एम), 
६ अन्वये दद.१६.२.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. गुन््यातील २ आरोपीपैकी 
१ आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू, दसुरा आरोपी फरार आहे. त्याचा शोध सुरु आहे. 
आरोपीववरुध्द दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सादर केलेल आहे. ख्ला न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ननमगाांव (ता.भोिरदन,जज.जािना) येथीि ग्रामसेवविेिा िाच घेताांना पिडल्याबाबत 
  

(४९)  ५१९२७ (१२-०६-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ननमगाींव (ता.भोकरदन, जज.जालना) येथील ग्रामसेववकेला गावातील रदहवाशाकडून रदहवाशी 
प्रमाणपत्र देण्यासाठी लाच घेताींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने पकडल्याच ेददनाींक २० 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) तक्रारदार याींच्या घराचा फेरफार व रदहवास प्रमाणपत्र देण्यासाठी रु.१५००/- इतकी 
लाच घेताींना री.ीमती सरस्वती सुरखदेव शेळके, ग्रामसेववका याींना दद.१९.१२.२०१५ रोजी 
पकडण्यात आले आहे. त्याचेववरुध्द पोलीस स््ेशन भोकरदन, जज.जालना येथे गुन्हा रजजस््र 
नींबर ३०५४/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ चे कलम ७, १३ (१)(ड) सह 
१३(२) अन्वये दाखल करण्यात आला आहे. 
       सदर गुन््यात दोषारोप पत्र क्र. १७/१६, दद.३०.०५.२०१६ अन्वये मा.ववशेष न्यायालय, 
जालना येथ े दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असून त्याचा ववशेष ख्ला क्रमाींक १४/१६ 
आहे. सदरच ेप्रकरणे सध्या न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

ठाणे येथीि मध्यवती िारागहृातीि पोिीसाची ररत पदे भरण्याबाबत 
  

(५०)  ५२३७६ (२४-०५-२०१६).   श्री.गोपािदास अग्रवाि (गोंददया), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे येथील मध्यवती कारागहृात सद्या एकूण २ हजार, ७६० कैदी असून त्याींच्या 
देखरेखीसाठी अवघे १९७ पोलीस तैनात असून ६ पदे ररकत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ 
च्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ररकत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) जोनवारी २०१६ मध्ये ररकत असलेल्या करागहृ लशपायाींच्या ६ पदाींपैकी काही पदे 
सवयसाधारण बदली २०१६ दरम्यान भरण्यात आलेली असून सद्य:लसतीत फकत दोन लशपायाींची 
पदे ररकत आहेत. सदर ररकत पदे भरण्यासाठी आवर्शयक काययवाही सुरु आहे. 
(३) प्रर्शन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


