
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे शहर पोलीस वाहतिु मुख् यालयाितरता धांध येथे नवीन प्रशासि य ामारत ंाांध यांांत  
  

(१)  ९६८९ (०६-०४-२०१५)    श्री ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर पोलीस वाहतुक मुख् यालयाकतरता धींय ये े नवीन रशाशासक य ामारत 
बाींयण् याबाबत वनवे न माहे नानवेारी, २०१५ वा त् या  र यान माुमुख् यमीं्ी याींना   ावनक 
लोकरशावतवनयीींनी द ले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, वनवे नाच् या अनुगींगाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१) व (२) पुणे ये ील धींय वाहतुक शाखेकरीता पोलीस 
ववभागाची नागा उपलबय असनू, पुणे शहर पोलीस वाहतकु मुख्यालयाकरीता नवीन 
रशाशासक य ामारत बाींयण्याबाबतचा रशाताव व खचााचे अीं ानप्क सुयारीत  रसूचीवर आयारीत 
मागववण्यात येवून उपलब्य वनयी ववचारात घेवून रशाशासक य मान्यता  ेण्याची कायावाही 
करण्यात येत आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

मुांंईतील ंॉम् ंशोधि िममचचा-याांचा जोखीम भत् ता ंांद अस यांांत 
  

(२)  १९४३० (१२-०८-२०१५)    श्री अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवमच), श्री किसन िथोरे 
(मुरंाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मध् ये ब् बशोयक कमाचा-याींना नोखीम भत् ता सन २०१२ पासून बीं  असल् याच ेमाहे 
एवरशाल, २०१५  मध् ये वन शानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, नोखीम भत् ता ळम त नसल् याने कमाचारी ब ली करुन घेत असून मुींबई मध् ये 
ब् बशोयक प कात केव  १० अधयकारी आणण १४० अींमल ार असे अपुरे कमाचारी आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबई शहर कायम  हशतवा ी वनशान् यावर असल्यान ेब् बशोयक 
प कातील तरक् त प े भरण्याबाबत तसेच नोखीम भत् ता  ेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) नाहीु हे खरे नाहीु 
     ब्ब शोयक व नाशक प कात द नाींक २२.११.१९९५ च्या ववशा-४ च्या शासन 
वनणायान्वये ४१ प े ववशेग वेतनाची (नोखीम भत्ता) मींनूर करण्यात आली आहेु 
     द नाींक ३१.१२.२००९ च्य पोल-३ च्या शासन वनणायान्वये ६५ प े मींनूर करण्यात आलेली 
असून त्यापैक  ४० प ाींना २०१३ च्या आ ेशान्वये ववशेग वेतनाची (नोखीम भत्ता) मींनूर 
करण्यात आले आहेु 
     द नाींक १४.०७.२००७ च्या पोल-३ च्या शासन वनणायान्वये २ प े  द नाींक ०८.०९.२०१० 
च् या पोल-३ च्या शासन वनणायान्वये ५६ प े अशी एकूण ५८ प े मींनूर करण्यात आलेली आहे, 
त ावप स र प ाींना ववशेग वेतन (नोखीम भत्ता) मींनूर करण्यात आले नाहीु 
(२) ब्ब शोयक व नाशक प कात कायारत असलेले पोलीस अधयकारी व अींमल ार याींचे 
कताव्यका  पुणा झाल्यानींतर ते अन्य दिकाणी ब लीस पा् असतातु 
     ब्ब शोयक व नाशक प कात सदयस् तीत १६४ प े मींनूर एकूण ९९ पोलीस 
अधयकारी व कमाचारी कायारत आहेतु 
     ब्ब शोयक व नाशक प क ये े मनुषयब  वाढवनू ळम ण्याकरीता रशाताव रशााप्त 
झाल्यानींतर कायावाही करण्यात येईलु 
(३) सदया मुींबईतील वाढती लोकसींख्या, मुींबईत असलेल्या  हशतव ाचा सींभाव्य योका यामु े 
कामाचा वाढता व्याप पाहता ब्ब शोयक व नाशक प कातील तरक्त प े भरण्याबाबत तसेच 
ववशेग वेतन (नोखीम भत्ता) मींनरू करण्याची कायावाही करण्यात येत आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

शसांधुदगूमच जज ्यातील िणिवली पोलीस ठा याच् या प्र ताववत 
 ामारतीांचे िाम ननधी अभावी ंांद अस यांांत 

  

(३)  २९३०१ (२१-०१-२०१६)    श्री ननतेश राण े(िणिवली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ळसींयु गूा स्नल् ्यातील कणकवली पोलीस िाण् याच् या रशा ताववत ामारतीींचे काम वनयी 
अभावी गत  ोन वगाापासून बीं  असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५  र यान वन शानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त वनयीची तरतू  करण् याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१) व (२) ळसींयु गुा स्नल््यातील कणकवली पोलीस 
िाण्याच्या ामारतीच्या बाींयकामासािी सन २००७-०८ च्या  रसूचीवर आयारीत पोलीस  लाच्या 
आयुवनक करण योननेतींगात रुु१,१९,७५,०००/- एवढ्या खचााचे अीं ानप्क तयार करण्यात आले 
होतेु अीं ानप्काच्या ककीं मतीमध्ये वाढ झाल्यान े सुयारीत रशाताव मागववण्यात येत असून, 
स र पोलीस िाण्याच्या ामारतीच्या बाींयकामास उपलब्य वनयीचा ववचार करुन रशाशासक य 
मान्यता  ेण्याची कायावाही करण्यात येत आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

धरांगांाद शहरातील रत्याांच्या दरुवथेंांत 
  

(४)  ३३१६४ (२१-०१-२०१६)    श्री अब् दलु सत्तार (शसलोड), श्री अशमन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री अलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री प्रशाांत ंांं (गांगापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धरींगाबा  शहरात सवा रत्यात खड्डचे खड्ड े झाले असून स र 
खड्ड ेमहानगरपाळलकेकडून माती ्ाकून तात्पुरत ेबुनववले नातातु त्यामु े रते सवा्  उखडले 
नात असल्याने शहरात सवा्  यु ीच े साम्राज्य पसरले आहे तसेच ये ील नागरीकाींना 
खड्ड्यामु े मरणयातना सहन कराव्या लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास उघडक स आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स रील रत्याचे खड्ड ेमातीन ेबुनववण्यास महानगरपाळलकेला मनाई करण्याच े
आ ेश  ेऊन रत्याींच े डाींबरीकरण करण्याची मागणी ये ील नागरीकाींनी स्नल्हाधयकाऱयाींकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रशाकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीु 
(२) नागतरकाींनी केलेल्या मागणी बाबत स्नल्हाधयकारी, धरींगाबा  कायाालयाकडून धरींगाबा  
महानगरपाळलकेस क ववण्यात आलेले नाहीु त ावप मखु्य रत्यावरील खड्ड ेळसमें् क्र्कक् व 
पेव्हरब्ल्क व् ारे बुनववण्यात आले व अरुीं   गल्यामयील रत ेमे्ल व मरुमाव् ारे बनुववण्यात 
आले आहेतु कोणत्याही रत्यावरील खड्ड ेमातीने बनुववण्यात आलेले नाहीतु 
(३) व (४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
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चाळीसगाांव (जज जळगाांव) तालुक् यातील मेहुणांारे पोलीस  
ठायात पोलीसाांची सांख्या वाढववयांांत 

  

(५)  ३८५९७ (२१-०१-२०१६)    श्री उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चा ीसगाींव (स्नुन गाींव) तालुक् यातील मेहुणाबारे पोलीस िाण्यात केव  ३० पोलीस 
असताना त्याींचकेड े५५ गावाींना सुरक्षा पुरववण्याच ेकाम सोपववण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोंबर 
२०१५ मध्ये वन शानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गावाींची सींख्या ववचारात घेता मेहुणबारे पोलीस िाण्यातील पोलीसाींची सींख्या 
वाढववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) चा ीसगाींव (स्नुन गाींव) तालुक् यातील मेहुणाबारे 
पोलीस िाण्यातील कायाके्ष्ात ५५ गावाींचा समावेश आहेु मेहुणाबारे पोलीस िाण्यासािी १९ 
पोलीस अधयकारी/कमाचारी अस े सींख्याब  मींनूर असून सदय:स् तीत ते  े २७ पोलीस 
अधयकारी/कमाचारी कायारत आहेतु 
(२) मेहुणाबारे पोलीस िाण्याच े मनुषयब  वाढववण्याबाबतचा रशाताव पोलीस अयीक्षक, 
न गाव याींच्याकडून पोलीस महासींचालक, मुराु, मुींबई याींना रशााप्त झाला आहेु त ावप 
याबाबतचा सुयारीत रशाताव पोलीस अयीक्षक, न गाींव याींच्याकडून पोलीस महासींचालक, 
मुराु, मुींबई याींच्याव् ारे मागववण्यात येत आहेु स रचा रशाताव शासनास रशााप्त होताच पुढील 
योग्य ती कायावाही करण्यात येईलु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

जे एन पी टी  व उरण (जज रायगड) तालिुा पतरसरामध्ये  
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असयांांत 

  

(६)  ३९०४१ (२१-०१-२०१६)    श्री सुभाष उफमच  पांडडतशेठ पाटील (अशलंाग), श्री धैयमचशील पाटील 
(पेण), श्री जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नेुएनुपीु्ीु व उरण (स्नुरायगड) तालकुा पतरसरामध्ये मोठ्या रशामाणात अपघात होऊन 
मतृ्यूचे रशामाण वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अपघातात मतृ्यमूखुी पडणाऱयाींच्या नातेवाईकास व नखमीींना ववमा योननेच्या 
माध्यमातून आध ाक म त ळम वनू  ेण्याबाबत तसचे अपघात कमी करण्याच्या दृष्ीकोनातून 
शासनाने कोणती उपाययोनना केली वा करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) नेुएनुपीु्ीु व उरण (स्नुरायगड) पतरसरामध्ये सन 
२०१५ मध्ये ४७ अपघातामध्ये ४२ नण मयत झाले असनू २२ नण नखमी झालेले आहेतु सन 
२०१६ मध्ये मे अखेरीस १९ अपघात झाले असून त्यामध्ये १९ नण मयत व ६ नण नखमी 
झाले आहेतु 
(२) रते अपघातामयील मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना आणण नखमीींना मो्ार अपघात  ावा 
न्यायाधयकरणमध्ये नुकसान भरपाई  ावा  ाखल करण्याकरीता तसेच, ववमा कीं पनीकड े ववमा 
मागणी करण्याकतरता पोलीस ववभागाकडून आवश्यक काग प् ेपुरववण्यात येतातु 
     अपघात ्ा ण्याकतरता नेु एनुपीु्ीु पतरसरातील रत्याींच े रुीं  ीकरण, पाककिं ग ल््ची 
वनळमाती, पुलाची  रुुती, नवीन पूल बाींयणे अवतक्रमणे ह्ववणे ाुबाबत नेु एनुपीु्ीु भारतीय 
राषरीय रानमागा रशााधयकरण, ळसडको आणण सावानवनक बाींय  ींकाम ववभाग याींच्यासमवेत 
वे ोवे ी बैिकाींचे आयोनन केले नात ेराज्य महामागा ५४ वर गव्हाण ्ाक  ते नेुएनुपीु्ीु 
 रयान सायींका ी ५.०० ते ८.०० वानेपयिंत अवनड वाहनाींना रशावशेबीं ी करण्यात आली आहेु 
शासन वनणाय, नगर ववकास ववभाग द ु ४.७.२०१५ अन्वये नेु एनुपीु्ीु रशाभाववत के्ष्ासािी 
उच्च तरीय सळमती  ापन करण्यात आली असून सळमतीकडून सुरक्षा व वाहतकू 
व्यव ापनासींबींयातील अडचणीवर वनणाय घेण्यात येतो 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

शाहुवाडी (जज िोहापूर) तालकु्यामध्ये आांंा-ववशाळगड मागामचवरील  
वाघझारा ववश्राांती थळाच्या दरुवथेंांत 

(७)  ३९९५१ (२०-०५-२०१६)    श्री सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाहुवाडी (स्नुकोल्हापूर) तालुक्यामध्ये आींबा-ववशा गड मागाावरील वाघझारा या पया् न 
  ाला अनेक पया् क भे्  ेतात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स र पतरसरात घाणीच े साम्राज्य पसरले असून पाला-पाचोळयाींच े ढीगच ढीग 
पहावयास ळम त असून वन ववभागाच े अक्षय  लुाक्ष झाल्यान े पतरसर अनके समयाींच्या 
वव ख्यात सापडला असून पया् न    नामशेग होण्याच्या मागाावर आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच अनेक मदयवपकडून तरकाया बा्ल्या पाणी प्यायच्या ववदहरीमध्ये अ वा 
पतरसरामध्ये फेकल्या नातात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वाघझरा पया् न    वाचववण्यासािी शासन कोणती कायावाही करणार वा 
कतरत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) हे खरे आहेु 
(३) हे अींशत: खरे आहेु 
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(४) व (५) या दिकाणी पायऱया, पॅगोडा, ववहीरीची  रुुती व वकृ्षाना किड े अशी काम े
करण्यात आलेली आहेतु वन ववभागामाफा त आठ्वड्यातून ककमान  ोन वे ा या पया् न 
  ाची साफसफाई केली नातेु तसेच आलेल्या पया् क भाववकाींना पया् न के्ष्ात प्लास््क 
अनावश्यक कचरा ाततत: न ्ाकणे बद्दल सूचना द ल्या नातात स रचा कचरा हा कुीं डीतच 
्ाकावा, असे आवाहन केले नातेु स र पया् न    हे वन सींरक्षण सळमतीच्या ताब्यात 
 ेण्यात येणार असून पया् क भाववकाकडून वच्छता कर वसुली करुन येणाऱया वनयीतनू 
वाघझरा पया् न    सुरक्षक्षत व वच्छ िेवण्यात येणार आहेु 

___________ 
  

नागपूर वाहतूि शाखेत चालान ंिुचे ऑडीट होत नसयांांत 
  

(८)  ४०२६८ (१६-०५-२०१६)    डॉ शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर वाहतूक शाखेच्या चालान बकुचे ऑडी् केले नात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर वाहतूक शाखेकडून ४ को्ी ५ लाख रूपयाचा  ींड वसुल केलेला असूनही 
चलान बुकच ेऑडी् झालेले नाही, हे ही खरे आहे कायु 
(३) असल्यास, नागपूरातील वाहतूक पोलीस बनाव् चलान बुकचा सराासपणे वापर करीत 
असल्याची शक्यता नाकारता येत नसून त्याींना वतरषि अधयकाऱयाींचे अभय रशााप्त आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपूर वाहतकू ववभागामध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत शासनान े
चौकशी केली आहे कायु 
(५) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) नागपूर शहर पोलीस आयकु्तालयातील वाहतूक शाखा 
अींतगात वाहन चालकास  ेण्यात येणाऱया चलानाव् ारे तडनोड शुल्क स्वकारण्यात येत 
नसल्यान ेचालन बुकचे ऑडी् केले नात नाहीु 
     वाहन वनयमाचे उल्लघन करणाऱया कसुर ार वाहनचालकाींकडून वतीं्पणे 
नीुएनुपावतीव् ारे तडनोड शुल्क स्वकारण्यात येतेु तसेच नीुएनुबुकचे रेक्डा िेवून त्याच े
लेखापतरक्षण केले नातेु 
(२) सन २०१५ मध्ये नागपूर वाहतूक शाखेन ेवाहतकू वनयमाींच ेउल्लघींन करणाऱया ३,५६,८४५ 
कसुर ार वाहनचालकाींकडून रुु ४,०५,०९,७००/- एवढा  ींड वसूल केला आहेु 
    ववत्तीय वगा २०१५-२०१६ करीत द ु २.३.२०१६ रोनी लेखा पतरक्षण करण्यात आले आहेु 
(३) हे खरे नाहीु 
     स र चालान बकु शासक य मुद्रणालयाकडून रशााप्त होतातु त्यावर अनुक्रमाींक नमु  
असून त्याचे वा्प करण्याकरीता वाहतूक ववभागाींतगात ननवाहन कायालय वतीं्तरत्या 
कायाास्न्वत आहेु त्याचा सींपूणा रेक्डा िेवण्यात येतोु येतोु 
(४) व (५) गैरव्यवहार आढ ून न आल्याचे चौकशी करण्यात आलेली नाहीु 

___________ 
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पांढरपूर (जज सोलापूर) तालुक्यातील गॅसधारिाांना आधारिाडमच शमळयांांत 

  

(९)  ४०९६४ (१७-०५-२०१६)    श्री हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री सुरेश लाड (िजमचत) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पींढरपूर (स्नुसोलापूर) तालुक्यात १० हनार गॅसयारकाींना शासनाकडून आयारकाडा न 
ळम ाल्यान े सबळसडी योननेचा फाय ा ळम त नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र गॅस यारकाींना आयारकाडा  ेण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीु 
(२) व (३) म्डीफाईड डायरेक्् बेवनफ् रान्सफर फ्र एलुपीुनीु (MDBTL) योनना द ु०१ 
नानेवारी, २०१५ पासून सोलापरू स्नल््यात राबववली नात आहेु द ु०१/०१/२०१५ पासून 
एलुपीुनीु ग्राहकास त्याींच्या आयार काडा क्रमाींक सींलग्न आणण एलुपीुनीु ग्राहक क्रमाींक 
सलग्न बँक खात्यामध्ये ककीं वा आयार काडा क्रमाींक ववरदहत बँक खात्यामध्ये सींबींयीत गॅस 
कीं पन्याकडून अनु ान नमा केले नात आहेु कोणताही एलुपीुनीु ग्राहक केव  आयार काडा 
क्रमाींक नाही, हणुन अनु ान ळम ण्यापासून वींधचत रादहलेचे पींढरपूर तालुक्यात वन शानास 
आलेले नाही व अशा रशाकारची तक्रार ताुपींढरपूर मध्ये रशााप्त झालेल्या नाहीतु 

___________ 
  
ठाणे येथ ेपोशलसाांनी िेलेया िारवाईत सुमारे १,३४२ मदहलाांची सुटिा िरयात आयांांत 

  

(१०)  ४१२६१ (२०-०५-२०१६)    श्री ववजय धटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाणे ये  े गत ५ वगाात छुपे कुीं ्णखान,े ल्न, मसान पालार आद  दिकाणी िाणे 
पोळलसाींच्या अनैवतक मानवी वाहतुक रशावतबींय प क व  ावनक पोळलसाींनी केलेल्या कारवाईत 
सुमारे १,३४२ मदहलाींची सु्का केल्याच े द नाींक ९ नानेवारी, २०१५ रोनी वा त्या सुमारास 
वन शानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेश्या व्यवसाय चालववणाऱयाींववरुध्  पोळलसाींनी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) तसेच वेश्या व्यवसायास रशावतबींय घालण्यासािी शासनान े कोणत े किोर काय े वा 
उपाययोनना केलेले आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहेु 
(२) िाणे पोलीस आयुक्त पतरसरात पतरमींड  १ त े ५ ये ील  ावनक पोलीस व अनैवतक 
मानवी वाहतूक रशावतबींय कक्ष, गुन्हे शाखा, िाणे याींनी स र रशाकरणी गत ५ वगाामध्ये एकुण 
१७६ गुन्हे  ाखल करण्यात आले आहेतु ४६१ आरोपीींना अ्क करण्यात आले असनू, ९०७ 
मदहलाींची सु्का करण्यात आली आहेु 
(३) वेश्या व्यवसायास रशावतबींय घालण्यासािी अनैवतक मानवी वाहतकू रशावतबींय काय ा व वेश्या 
व्यवसाय रशावतबींय घालण्यासािी गुप्त बामती ारामाफा त मादहती काढून वेश्या व्यवसाय 
चालववणाऱयाववरुध्  किोर कारवाई करण्यात येतेु याबाबत सवा रशाभारी अधयकारी याींना सक्त 
सुचना  ेण्यात आलेल्या आहेतु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

िोहापूर येथील प्रशशक्षणाथी डॉक्टरने युवतीच्या खोलीतील खखडि च्या  
फटीत मोंाईल िॅमेऱ्याद्वारे चोरुन धचत्रीिरण िेयांांत 

  

(११)  ४१२६६ (२०-०५-२०१६)    श्री ववजय धटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर ये ील रशाळशक्षणा ी ड्क््र युवतीच्या खोलीतील णखडक च्या फ्ीत मोबाईल 
कॅमेऱयादवारे चोरुन धच्ीकरण करणाऱया फनीकुमार को्ा या रशाळशक्षणा ी ड्क््रला लक्ष्मीपूरी 
पोळलसाींनी अ्क केल्याचे द नाींक ११ नानेवारी, २०१५ रोनी वा त्या सुमारास वन शानास आले 
आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रशाळशक्षणा ी ड्क््रवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) कफयाा ी रशाळशक्षणा ी ड्क््र युवतीन े द लेल्या कफयाा ीवरुन लक्ष्मीपुरी पोलीस िाणे ये े 
गुुरुनींु६/२०१६ भाु ुववु कलम ३५४(क), ५०९ रशामाणे आरोपी रशाळशक्षणा ी ड्क््र याींच ेववरुध्  
गुन्हा  ाखल करण्यात आलाु आरोपीसद ु९.१.२०१६ रोनी अ्क करण्यात आलेु आरोपीस 
न्यायालयात हनर केले असता, नामीन मींनूर केला आहेु आरोपीववरुध्  माुन्यायालयात 
 ोगारोपप् सा र केले आहेु गुन्हा न्यायरशाववष् आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 
  

___________ 
  

तळेगाव चािण (जज पुणे) मागामचवर वाहने अडवून लुटमारीच्या घटना घडत असयांांत 
  

(१२)  ४१७०४ (२०-०५-२०१६)    श्री सांजय (ंाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माव  (स्नुपुणे) तालुक्यातील मौन े त ेगाव  ाभाड े आणण  एमुआयुडीुसीु या  ोन 
पोलीस िाण्याअींतगात ववभागलेल्या त ेगाव चाकण मागाावर वाहन ेअडवून  लु्मारीच्या घ्ना 
घडत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सु बु्रे त े वडगाव फा्ा या नव पास १० ककुमीु पट्ट यात पोलीस चौक  
नसल्यान ेलु्मारीची घ्ना घडल्यास  पोलीसाची  म त ळम त नाही , हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, स र दिकाणी पोलीस चौक  उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१६) :(१) त ेगाव  ाभाड े पोलीस िाण्याच्या हद्दीत त ेगाव 
चाकण मागाावर लु्मारीची एकही घ्ना गतवगाात घडलेली नाहीु तसेच, त ेगाव एमआयडीसी 
पोलीस िाण्याच्या हद्दीत गत वगाात लु्मारीची एक घ्ना घडली आहेु 
(२) या पतरसरात त ेगाव ्ेशननव  वाहतूक पोलीस चौक  असनू ते  े ोन पोलीस कमाचारी 
व  ोन पोलीस ळम् कायारत आहेतु तसेच, ाीं ोरी ्ोल नाक्यानव  वाहतूक पोलीस म त कें द्र 
असून एक पोलीस कमाचारी व  ोन पोलीस ळम् कायारत आहेतु स र पोलीस कमाचाऱयाींकडून, 
तसेच पोलीस ्ेशन कमाचाऱयाींकडून या रत्यावर द वसा व रा्ी गत घालण्यात येतेु  
(३) स र दिकाणी पोलीस चौक  उभारण्याबाबत नागरीकाींकडून ककीं वा लोकरशावतवनयीींकडून 
कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाहीु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

िामशेत येथील महामागामचचा 'सजव्हमचस रोड' नाहीसा होत असलेंांत 
  

(१३)  ४१७९६ (२९-०४-२०१६)    श्री सांजय (ंाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माव  तालुक्यातील (स्नुपुणे) कामशेत शहरातील तसेच पवना माव  भागातून शहरात 
येणाऱया नागतरकाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातनू महामागााच्या  तुफाा सस्व्हास रोडची वनळमाती 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सस्व्हास रोडपासून सेवा ळम ण्या वनी भलत्याच कामासािी याचा वापर होऊ 
लागल्यान ेम ू उदे्दशच साध्य होत नसल्यान ेहे सस्व्हास रोड नाहीसे होत असून त्याची नागा 
वाहनत  व डस्पींग ग्राउीं डने घेतली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) रत ेवाहतकू कायदयानुसार महामागाावर अ वा लगत तसचे सेवा रत्यावर वाहन पाककिं ग 
करणे कायदयाने गुन्हा आहे, असे असताना या दिकाणी अनेक वाहन व्यावसावयक 
त्याींच्याकडील अवनड वाहने, के्रन, नेुसीुबीु  े् रत्यावरच रा्ींद वस उभी करत असल्यान े
या रत्याचा वापर नागतरकाींसािी करणे स्नक रीचे झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सावानवनक बाींयकाम ववभाग तसेच  ावनक पोलीस यीं्णेच े लक्ष  ेवून हा 
सेवा रता मोक ा करणेबाबत काय कायावाही करण्यात आली आहे व करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) कामशेत भागातून नाणाऱया नुन्या मुींबई-पुणे 
महामागावर सस्व्हास रोड आहेु त ावप, मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाावर सस्व्हास रोड नाहीु 
(२) व (३) हे खरे नाहीु 
     नुन्या मुींबई-पुणे महामागाावर कामशेत भागात असलेल्या सस्व्हास रोडवर कोणत्याही 
रशाकारची अवनड वाहन,े के्रन, नेसीबी रोडरोलर यासारखी वाहन े पाकका ग केली नात नाहीतु 
अशा रशाकारची वाहने पाककिं ग केलेली आढ ल्यास त्याींच्यावर तात्का  मो्ार वाहन 
कायदयाींतगात कारवाई केली नातेु 
(४) नुन्या मुींबई-पुणे महामागाावर कामशेत भागात असलेल्या सस्व्हास रोडवर  ावनक पोलीस 
्ेशनकडून वाहतकू कमाचाऱयाची नेमणूक केली नातेु  तसचे सन २०१५ मध्ये अशा अनधयकृत 
पाककिं ग करणाऱया ६० वाहनाींवर कारवाई करण्यात आली असून त्याींच्याकडून रुु ६,०००/-  ींड 
वसूल केला आहेु म,े २०१६ अखेर २७ वाहनाींवर कारवाई करुन रुु २,७००/- एवढा  ींड वसूल 
केला आहेु 

___________ 
  

रावळवाडी (जज गोंददया) येथील एिा तरुणीचे अपहरण िरुन नतच्यावर  
पुणे येथे ंलात्िार िरयात आयांांत 

(१४)  ४२६४३ (१७-०५-२०१६)    श्री गोपालदास अग्रवाल (गोंददया), श्री अलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री अशमन पटेल (मुांं ादेवी), श्री ववजय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), डॉ सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री अब् दलु सत्तार (शसलोड), श्री जयांत पाटील (ालामपूर), श्री राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (शशडी), श्री डी एस अदहरे (साक्र ), अॅड यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री अजजत पवार 
(ंारामती), श्री पाांडुरांग ंरोरा (शहापूर), श्री सुरेश लाड (िजमचत), श्री मिरांद जाधव-पाटील (वाई), 
श्री हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उमानांाद), श्री भािर जाधव (गुहागर), श्री ददलीप वळस-ेपाटील (आांंेगाव), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (ंागलाण) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राव वाडी (स्नुगोंद या) ये ील अपहरण केलेल्या तरुणीवर पुण्यात सामुदहक बलात्कार 
करण्यात आल्याचे माहे नानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात वन शानास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स र अत्याचाराचा गुन्हा गोंद या पोलीस नों वून न घेता, आपण वत:च्या 
मनीन ेपुण्याला गेलो होतो असा नबाब वपडीत तरुणीकडून ळलहून घेऊन वतला तीच्या आईकड े
न पािववता परपर पुन्हा पुण्याला पािववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधयत पोलीस अधयकाऱयाींची चौकशी करुन कोणती कारवाई केली तसेच स र 
बलात्कार करणाऱया नरायमावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) नाहीु 
     तपासाअींती स रची घ्ना ही खो्ी असल्याचे वनषपन्न झाले आहेु 
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(२) नाहीु 
      वपडीत तरुणीने गोंद या शहर पोलीस िाण े ये े वहतक्षरात  ोन पींचा सक्षम 
द ु२४ु१२ु२०१५ रोनी ळलहून द ले आहेु तसेच वपडीत तरुणीच्या आईने सुध् ा द ु२४ु१२ु२०१५ 
रोनी माझी काही हरकत नाही असे नबाबात साींधगतले आहेु त्यामु े वपडीत तरुणी आपले 
आई वडीलाींकड ेन नाता वतचा पती राहूल शहारे (ळम्) याचेसह पणेु ये े गेली आहेु 
(३) स र रशाकरणी पोलीस ्ेशन गोंद या ये  ेअपुक्रु२३६/१५ कलम ३६३ भा वव व तपासात 
कलम ३७६(ड), ५०६ (ब) भा ींवव सह कलम ३(१) (१२) अुनाुनुअरशाुकाु वाढववण्यात आले 
होतेु आरोपीववरुध्  व् ेगबुध् ीने खो्ी तक्रार द ली असल्याच े गुन््याचे तपासाअींती वनषपन्न 
झाल्याने “ब” समरी तयार करुन माुन्यायालयात मींनूरीतव सा र करण्यात आले आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

सणसवाडी (जज पुणे) येथील धद्योधगि वसाहतीमध्ये खांडणी  
मागणाऱ्या चौघा जणाांना अटि िेयांांत 

(१५)  ४२८७८ (१७-०५-२०१६)    श्री ंांुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे स्नल््यातील सणसवाडी ये ील धदयोधगक वसाहतीतील एका कीं पनीत कामगार 
कीं ्ा् ाराला यमकावून खींडणी मागणाऱया चौघा नणाींना द नाींक ७ नोव्हेबर, २०१५ रोनी वा 
त्यासुमारास ळशक्रापुर पोळलसाींनी अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणसवाडी व राींनणगाींव धदयोधगक वसाहतीमध्ये अनेक गाव पुढारी गावाच्या 
ववकासाच्या नावाखाली कीं पन्याींना ्ास  ेत असल्याच्या तक्रारी आल्या असून स र वसाहतीत 
कुिलेही गत प क नमेलेले नाही तसेच पोलीस चौक्या उभारलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त  ोन्ही दिकाणी पोलीस चौक्या उभारण्याबाबत तसेच गत प क 
नेमण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
(२) व (३) धदयोधगक वसाहतीमध्ये अनके गाव पुढारी गावाच्या ववकासाच्या नावाखाली 
कीं पन्याींना ्ास  ेत असल्याच्या कोणत्याही तक्रारी पोलीस ्ेशन ळशक्रापूर व राींनणगावीं ये  े
आल्या नाहीतु धदयोधगक ववभागाचे सींरक्षण व त्याींच्या समया सोडववण्यासािी गती प क 
नेमण्यात आले आहेु ळशक्रापूर पोलीस ्ेशन अींतगात धदयोधगक वसाहतीच्या नव च 
कोरेगाव ळभमा व त ेगाव ढमढेरे या पोलीस चौक  उभारण्यात आल्या आहेतु तसेच द नाींक 
१५.०८.२०१४ पासून राींनणगाव एमुआयुडीुसीु हे नवीन पोलीस ्ेशन  ापन करुन कायारत 
करण्यात आले आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
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िोहापूर जजहा पतरषदेतील दोन शलवपिाांना शशक्षिाांिडून  
अडीच हजाराांची लाच जविारताांना पिडयांांत 

  

(१६)  ४४७२५ (१६-०५-२०१६)    डॉ सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री राजेश क्षीरसागर 
(िोहापूर उत्तर), श्री उहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर स्नल्हा पतरग ेतील माध्यळमक ळशक्षण ववभागातील  ोन ळलवपकाींना ळशक्षकाींकडून 
अडीच हनाराींची लाच स्वकारताींना द नाींक १२ नानेवारी, २०१६ रोनीच्या सुमारास लाचलुचपत 
रशावतबींयक ववभागान ेपकडले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) व (३) श्रीुसींयम हुककरे, ळशक्षक याींना वतरषि वेतन शे्रणी ळम णेबाबतच े रशाकरण ळशक्षण 
अधयकारी याींच्यासमोर सा र करण्यासािी रुपये २,५००/- लाचेची रक्कम स्वकारल्याच्या 
अनुगींगान े श्रीुववनायक पा्ील, कवनषि सहायक व श्रीुववकास लाड याींचेववरुध्  द नाींक 
१२.०१.२०१६ रोनी शाहुपुरी पोलीस िाण,े कोल्हापूर ये े गुुरुक्रु१४/२०१६, लाचलुचपत 
रशावतबींयक अधयवनयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये गुन्हा  ाखल 
करण्यात आला आहेु स र गुन््याचा तपास पूणा होवून आरोपी लोकसेवक याींचेववरुध्  
न्यायालयात  ोगारोप  ाखल करण्यासािी सक्षम रशााधयकारी याींच े मींनूरीसािी रशाताव सा र 
केला आहेु तसेच सींबींधयत कमाचाऱयाींना मुख्य कायाकारी अधयकारी, स्नल्हापतरग  कोल्हापूर 
याींनी शासन सेवतेून वनलींबबत केले आहेु 

___________ 
  

अिोला जजहा शय धचकित्सि िायामचलयातील शलपीिास लाच घेताना अटि िे यांांत 
  

(१७)  ४४७५५ (१७-०५-२०१६)    श्री गोवधमचन शमामच (अिोला पजश्चम), डॉ सांजय िुटे (जळगाव 
जामोद), श्री हतरष वपांपळे (मुनत मचजापूर), श्री रणधीर सावरिर (अिोला पूवमच) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्नल्हा शल्य धचककत्सक कायाालयातील लाचखोर ळलपीकास एक हनार रुपयाींची 
लाच घेताना लाचलुचपत रशावतबींयक खात्यान ेमाहे नानेवारी, २०१६ मध्ये अ्क केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य खात्याच्या स र ळलवपकास रशामुख स्नल्हा व स् न्यायालयान े
लाचखोरी रशाकरणी ३ वगााची ळशक्षा सुनावल्यानींतरही आरोग्य ववभागातील  सुऱया ळलवपकाने ३२ 
हनार रुपयाची लाच घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रशाकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) होय, या रशाकरणी  ाखल गुुरुक्रु ३०१०/२०१६ मध्ये 
माुववशेग न्यायालय, अकोला ये े  ोगारोपप्  ाखल करणत आले असनू रशाकरण सध्या 
न्यायरशाववषि आहेु 
(२) हे खरे नाहीु 
(३) व (४) सन २००२ मध्ये कृषणा परात,े वतरषि ळलपीक, उपसींचालक कायाालय, आरोग्य 
ववभाग, अकोला याींनी रुपये ३२,०००/- ातक  लाचेची रक्कम स्वकारल्या रशाकरणी त्याींचेववरुध्  
 ाखल गुन््यामध्ये माुववशेग स्नल्हा व स् न्यायाधयश याींनी द नाींक २२.०१.२०१६ रोनी 
आरोपी श्रीुपरात े यास  ोगी िरववले आहेु त्यानुसार उपसींचालक, आरोग्य ववभाग, अकोला 
याींचे द नाींक १७.०२.२०१६ च्या आ ेशान्वपये श्रीुकृषणा परात े यास शासन सेवेतून बडतफा  
करण्यात आले आहेु 

___________ 
  

खानापूर (जज साांगली) येथील पोलीस धट पोटच्या ामारतीची दरुवथा झायांांत 
  

(१८)  ४५३३२ (१७-०५-२०१६)    श्री अननल ंांर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर (स्नुसाींगली) ये ील पोलीस ध् पो्च्या ामारतीची  रुव ा झाली असून 
स र नीणा ामारतीत पोलीस कारभार चालत असल्यामु े ये ील कमाचारी नीव मुिीत घेऊन 
काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त ामारत नव्याने बाींयण्याबाबत वा  रुुती करण्याबाबत कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१) व (२) खानापूर (स्नुसाींगली) ये े पोलीस 
 रूके्ष्ाकरीता कायाालयीन ामारत बाींयकाम करण्यासािी सयुारीत  रसूचीवर आयारीत खचााच े
अीं ानप्क व नकाशे सावानवनक बाींयकाम ववभागाकडून तयार करण्यात येऊन, वनयीच्या 
उपलब्यतेनुसार रशाशासक य मान्यता  ेण्यात येईलु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

िुां डलवाडी (ता मुखेड, जज नाांदेड) येथील पोशलस िममचचारी व अधधिारी  
याांच्यासाठी ननवासथाने ंाांधयांांत 

(१९)  ४६०१८ (२०-०५-२०१६)    श्री सभुाष सांणे (देगलूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुीं डलवाडी (ताुमुखेड, स्नुनाीं ेड) ये ील पोळलस िाण ेअींतगात कायारत पोळलस कमाचारी व 
अधयकारी याींच्यासािी आवश्यक असलेली शासक य वनवास ानाची सोय नसल्याम ेु 
कमाचाऱ याींच्या कु्ुींबबयाींना अनेक अडचणीींना सामोरे नाव े लागत असल्यान ेनववन शासक य 
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वनवास ाने बाींयण्यासींबयीची मागणी लोकरशावतवनयीींनी शासनाकड े अनेक व ेा प्व्यवहार 
करुन केली असूनही अदयाप कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त वनवास ान ेबाींयण्याबाबत कायावाहीची सदयःस् ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) व (२) कुीं डलवाडी, ताुमुखडे, स्नुनाीं ेड ये ील पोलीस 
िाणे अींतगात कायारत असणाऱया पोलीस अधयकारी व कमाचाऱयाींकरीता शासक य वनवास ाने 
बाींयण्याबाबत ढोब  अीं ानप्क व नकाशा तयार करण्यासािी के्षब्य कायाालयाकडून 
सावानवनक बाींयकाम ववभागाकड ेपािपुरावा करण्यात येत आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  
वडसा (जज गडधचरोली) न् यायालयातून वाघाचा िुख्यात शशिारी िटू्ट पारधी फरार झायांांत 

  

(२०)  ४६१५४ (१६-०५-२०१६)    श्री वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडसा (स्नुगडधचरोली) न् यायालयातून भींडारा कारागहृात आणताींना वाघाचा कुख्यात 
ळशकारी कटू्ट पारयी पोळलसाींना चकमा  ेवून फरार झाल्याच े माहे नानेवारी, २०१६ च्या 
शेव्च्या आिवड्यात वन शानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र रशाकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशी काय आढ ून आले 
व त्यानुगींगान ेकोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहेु 
(२) व (३) सींबींधयत पोलीस हवाल ार याींन ेकताव्यात कसूरी केल्याबाबत द ु २७/०१/२०१६ रोनी 
वनलींबबत केले असून त्याची रशाा ळमक चौकशी सरु करण्यात आलेली आहेु 
     स र गुन््यातील फरार आरोपी राहुल ऊफा  कटू्ट गुलाबळसींग या आरोपीबाबत मादहती 
घेवून त्यास अ्क करण्याबाबत सवा राज्यातील पोलीस आयुक्त आणण सवा राज्यातील पोलीस 
आयुक्त आणण सवा पोलीस अधयक्षक याींना बबनतारी सीं ेश तसचे आरोपीचे वणान व फो्े 
असलेली शोय पब्का तयार करुन त्या शोय पब्का सवा राज्याींना पािवून शोय घेण्यात येत 
आहेु माुरशा म शे्रणी Case mo.१०/२०१५ state V/S Rahul @ Gulabsing Date 
२९/०१/२०१६ अन्वये त्यास फरार घोगीत केले आहेु आरोपी शोयकामी वेगवेग ी प के तयार 
करुन त्याींना सूचना द लेल्या आहेतु तसेच आरोपीबाबत मादहती ळम ववणेकामी  ावनक 
पोलीसाींना तसेच  ावनक लोकाींना सूधचत करण्यात आले आहेु 
  

___________ 
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पुसद शहरात मेंढीया मशशद जवळ अब् दलु मशलि नावाच्या ासमान े 
राज्य राखीव पोलीस दलाच्या जवानाांवर हला िेयांांत 

  

(२१)  ४६१५८ (२४-०५-२०१६)    श्री वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुस  शहरात मेंढीया मळश  नव  अब्  लु मळलक नावाच्या ासमान ेराज्य राखीव पोलीस 
 लाच्या नवानाींवर यार ार श्ाने रशााणघातक हल्ला केल्याच ेद नाींक २५ सप् ्ेंबर, २०१५ रोनी 
वन शानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र आरोपी  हशतवा ी सींघ्नचेा रशावतवनयी असल्याच ेआढ ून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स र रशाकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
(२) हे खरे नाहीु 
(३) स र रशाकरणी  हशतवा  ववरोयी प क गुुरुक्रु १३/२०१५ कलम ३०७, ३३२, ३३३, १५३, 
३५३, १८६, १०९, १२०(ब) भाु ींुववु सह कलम ४, ५ भारतीय हत्यार काय ा, सह कलम १३५ 
मुुपोुका सह कलम १६,१८ बकेाय ेशीर कृत्य (रशावतबींय) अधयवनयम १९६७ अन्वये गुन्हा  ाखल 
करण्यात आला असनू आरोपीववरुध्  न्यायालयात  ोगारोप प्  ाखल करण्यात आले आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

ददवील (ता पोलादपूर, जज रायगड) गावात दवे िुटुांबंयाांना वाळीत टाियात आयांांत 
  

(२२)  ४६३१७ (१७-०५-२०१६)    श्री भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द वील (ताुपोला पूर, स्नुरायगड) गावात गतवगी वनषपन्न् ा झालेल्या वा ीत ्ाकण्याच्या 
रशाकरणी अ्क करण्यात आलेले द वील तीं्ामुक्ती गाव अध्यक्ष, ग्रामसेवकाींसह २३ आरोपी 
नळमनीवर सु्ून आल्यावर त्याींनी अन्य ग्राम ाींना सोबत घेऊन १६ नणाींच्या  व े कु्ुींबाला 
वा ीत ्ाकल्याचे नुकतचे माहे नानेवारी, २०१६ मध्ये वन शानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गावातील पींच पुढारी सातत्यान ेअडवणूक, ळशवीगा  करुन मारण्याच्या यमक्या 
 ेत असल्यान े सततच्या नाचाला कीं ्ा ून  वे कु्ुींबबयाींनी सामुदहक आत्म हन करण्याच्या 
मनस् तीत असल्याबाबतची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढ ून आले व 
तदनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१)  वे कु्ुींबबयाींना वा ीत ्ाकण्या सीं भाात सन २०१५ व 
सन २०१६ मध्ये गुन्हा  ाखल नाहीु 
(२) होय, रत्यामध्ये शौचालयाच ेबाींयकाम केल्याम ेु होत असलेल्या ्ासाबाबत व गावाींतील 
लोकाींनी ्ाकलेल्या वा ीत बदहषकाराबाबत न्याय ळम णेकरीता द ु२६.०१.२०१६ रोनी तहळसल 
कायाालयासमोर आमरण उपोगण तसेच आत्म हन करण्याचा ाशारा द लेला होताु त्याबाबत 
त्याींनी तक्रार अना द लेला होताु 
(३) रत्यावर शौचालय बाींयण्याकरीता खड्डा खो ला हणून द लेल्या तक्रारी वरुन पोला पुर 
पोलीस िाणे ये े अ खलपा् गुन्हा रस्नुनीुं १३६/२०१५ भा ींववु कलम ३२३, ५०४, ५०६ रशामाण े
अना ारावर एनुसीु  ाखल करुन रशावतबींयक कारवाई करण्यात आलेली होतीु 
     स र तक्रारीच्या अनुगींगान े द ु२७.०१.२०१६ रोनी पोलीस वनरीक्षक व तहळसल ार याींनी 
सरपींच, ग्रामसेवक, तलािी याींनी बैिक घेतली स र बैिक त रत्यामयील ववनापरवाना 
बाींयलेले शौचालय काढुन ्ाकण्याच्या सूचना द ल्याु 
     एकीं  रीत स रचा वा  हा वैयक्तीक असून स र रशाकरण वा ीत ्ाकुन बदहषकाराबाबत 
असल्याच ेद सून येत नाहीु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

चांद्रपूर शहरात पोलीस मनुष्ट्यंळ वाढववयांांत 
  

(२३)  ४६४०३ (१७-०५-२०१६)    श्री नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर ये  े रामनगर व शहर पोलीस िाण्याींअींतगात एकुण ०९ पोलीस चौक्या असुन 
यातील पिाणपुरा, वडगाव, बाबुपेि व शा्ीनगर या पोलीस चौक्या बहुताींश वे ा बीं  राहत 
असल्याच े माहे नुल,ै २०१५ च्या शेव्च्या आिवड्यात वन शानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, स र चौक्या सरुु िेवण्याबाबत तसेच शहरात पोलीस मनुषयब  वाढववण्या 
सीं भाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाहीु 
     रामनगर पोलीस िाणे व चींद्रपूर शहर पोलीस िाण्यातींगात असलेल्या चौक्या सुरु आहेतु 
(२) प वनळमातीच्या पदहल्या ्प्प्यामध्ये गहृ ववभाग, शासन वनणाय द नाींक ४ माचा, २०१४ 
अन्वये पोलीस अयीक्षक, चींद्रपूर याींच्या आ ापनेवर पोलीस अधयकारी/कमाचारी सींवगाातील 
१८८ प े व २ पोलीस िाणे मींनरू करण्यींत आली आहेतु पोलीस महासींचालक, मुराु, मुींबई 
याींनी प वनळमातीच्या  सुऱया ्प्प्यात राज्य पोलीस  लामध्ये १२५४९ प े वनमााण करण्याचा 
सा र केलेला रशाताव ववचारायीन आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
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राज्यात तसेच ववभागीय तरावरील जज्यात अपसांख्याांि  
ववद्याथीितरता वसनतगहृाांचे ंाांधिाम िरयांांत 

  

(२४)  ४६७३७ (२८-०४-२०१६)    श्री अंू आजमी (मानखूदमच शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसचे ववभागीय तरावरील स्नल््यात अल्पसींख्याींक ववदया ीकतरता वसवतगहृाींचे 
बाींयकाम करण्याबाबतची मागणी अल्पसींख्याींक समान युतरणाींनी, समानसेवकाींनी तसेच 
ननरशावतवनयीबरोबरच अल्पसींख्याींक ववध्यार्थयािंनी माुमीं्ी (अल्पसींख्याींक ववकास), माुराज्यमीं्ी 
(अल्पसींख्याींक ववकास), रशायान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास) तसेच सींबींधयत स्नल््याींच्या/ 
रशाा ेळशक ववभागाींच्या सींबींधयत रशाशासनाधयकारी याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर-२०१५ वा त्या सुमारास 
लेखीवनवे नादवारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रशाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राज्यात तसेच ववभागीय तरावरील स्नल््यात अल्पसींख्याींक 
ववध्या ीकतरता वसतीगहृाींच े बाींयकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री  ववनोद तावड े(१६-०७-२०१६) :(१) व (२) होयु 
(३) अल्पसींख्याक समानातील मुलीींसािी सन २००९-१० पासून आतापयिंत नागा उपलब्य 
झालेल्या राज्य योनना व कें द्र योनना अींतगात ४५ दिकाणी वसतीगहृ बाींयण्यास रशाशासक य 
मान्यता  ेऊन बाींयकामासािी वनयी  ेण्यात आला आहेु राज्यशासन योनना व कें द्रशासन 
योनना अींतगात १० दिकाणी बाींयकाम पूणात्वास आले असून रशावेश रशाकक्रया सुरु आहेु उवातरत 
दिकाणी बाींयकामानसुार ्प्प्या्प्प्याने वनयी  ेण्यात येत आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

राज्यात अपसांख्याांि ववद्याथी / ववद्याथीनीितरता धद्योधगि प्रशशक्षण  
सांथामध्ये दसुरे व नतसरे सत्र िायामचजन्वत िरयांांत 

  

(२५)  ४६७४२ (२८-०४-२०१६)    श्री अंू आजमी (मानखूदमच शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अल्पसींख्याींक ववदया ी/ववदया ीनीकतरता  ोन नवीन धदयोधगक रशाळशक्षण सीं ा 
आणण राज्यातील ४२ अल्पसींख्याींक बहुल शहरस् त असलेल्या धदयोधगक रशाळशक्षण 
सीं ामध्ये अल्पसींख्याींक ववध्या ी/ववध्याध ानीकतरता  सुरे व वतसरे स् कायाास्न्वत 
करण्याबाबतची मागणी राज्यातील अल्पसींख्याींक समानातील ननरशावतवनयी, शैक्षणणक के्ष्ातील 
युतरणाींनी तसेच ववववय रशाा ेळशक ववभागातील उच्च/व्यावसावयक ळशक्षण घेणाऱया अल्पसींख्याींक 
समानातील ववध्यार्थयािंनी माुमी्ं ी (अल्पसींख्याींक ववकास), माुराज्यमीं्ी (अल्पसींख्याींक 
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ववकास), रशायान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास) तसेच सींबींधयत स्नल््याींच्या / रशाा ेळशक 
ववभागाींच्या मुख्याधयकायािंकड े माहे डडसेंबर-२०१५ वा त्या सुमारास लेखीवनवे नादवारे केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रशाकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती धदयोधगक रशाळशक्षण सीं ामध्ये अल्पसींख्याींक ववध्या ी / 
ववध्याध ानीकतरता  सुरे व वतसरे स् कायाास्न्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री  ववनोद तावड े (१६-०७-२०१६) :(१) व (२) सींबींधयत कायाालये तसेच सवा स्नल्हाधयकारी 
याींचेकडून अशारशाकारच े वनवे न रशााप्त झाले आहे ककीं वा कस ेयाबाबतची मादहती घेण्यात येत 
आहेु 
(३) उच्च व तीं् ळशक्षण ववभाग शासन वनणाय, द ु२९ ऑग्, २००९ अन्वये राज्यातील ४२ 
अल्पसींख्याक बहुल भागातील ववदयमान धदयोधगक सीं ेत  सुरी/वतसरी पा ी व बहृन्मुींबईत 
२ नवीन धदयोधगक रशाळशक्षण सीं ा, माींडवी व नेहरुनगर (कुलाा) ऑग्, २००९ पासून सुरु 
करण्यात आली आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु  

___________ 
  

राज्यातील १५ तांत्रननिेतन सांथाांमध्ये अपसांख्याांि समाजातील ववध्याथी/ववध्याधथमचनीितरता 
दसुऱ्या व नतसऱ्या सत्रात अयायासक्रम सुरु िरयांांत 

  

(२६)  ४६७४३ (२८-०४-२०१६)    श्री अंू आजमी (मानखूदमच शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील १५ तीं्वनकेतन सीं ाींमध्ये अल्पसींख्याींक समानातील ववध्या ी / 
ववध्याध ानीकतरता  सुऱया स्ात व आवश्यकता भासल्यास वतसऱया स्ात अ्यासक्रम सुरु 
करण्याबाबतची मागणी राज्यातील अल्पसींख्याींक समानातील ननरशावतवनयी, शैक्षणणक के्ष्ातील 
युतरणाींनी तसेच ववववय रशाा ेळशक ववभागातील उच्च/व्यावसावयक ळशक्षण घेणाऱया अल्पसींख्याींक 
समानातील ववध्यार्थयािंनी माु मीं्ी (अल्पसींख्याींक ववकास), माु राज्यमीं्ी (अल्पसींख्याींक 
ववकास), रशायान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास) तसेच सींबींधयत स्नल््याींच्या/रशाा ेळशक 
ववभागाींच्या मुख्याधयकायािंकड ेमाहे नानेवारी-२०१६ वा त्या सुमारास लेखीवनवे नादवारे केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय? 
(२) असल्यास, उक्त रशाकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राज्यातील १५ तीं्वनकेतन सीं ाींमध्ये अल्पसींख्याींक समानातील 
ववध्या ी/ववध्याध ानीकतरता  सुऱया स्ात व आवश्यकता भासल्यास वतसऱया स्ात 
अ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायाकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री  ववनोद तावड े (१६-०७-२०१६) : (१) व (२) सींबींधयत कायाालये तसेच सवा स्नल्हाधयकारी 
याींचेकडून अशारशाकाराच े वनवे न रशााप्त झाले आहे ककीं वा कसे याबाबतची मादहती घेण्यात येत 
आहेु 
(३) ववदयमान शासक य तीं्वनकेतनाींमध्ये अल्पसींख्याक ववदयार्थयािंयसािी सन २०११-१२ पासून 
िाणे, सोलापूर, न गाव, नाीं ेड, यवतमा , मुींबई शहर व मुींबई उपनगर या ७, सन २०१२-१३ 
पासून रत्नाधगरी, नालना, अींबड, ब्र्मपूरी, कराड या ५ व सन २०१४-१५ पासून पुणे, लातूर व 
दहींगोली या ३ यारशामाणे एकूण १५ दिकाणी  सुरी पा ी सुरु करण्यात आली असनू त्याबाबतच े
शासन वनणाय उच्च व तीं् ळशक्षण ववभागाने अनुक्रमे द ु१३.०९.२०११, द ु१९.७.२०१२ व 
द ु०८.०७.२०१४ रोनी वनगाळमत केले आहेतु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

नाशशिरोड मध्यवती िारागहृाच्या धचमणंाग आवारात खुले िारागहृ उभारयांांत 
  

(२७)  ४७३७६ (२०-०५-२०१६)    श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाळशकरोड मध्यवती कारागहृाच्या धचमणबाग आवारात खलेु कारागहृ उभारण्यास माहे 
नुल,ै २०१५ मध्ये रशाशासक य मान्यता द लेली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, खुल्या कारागहृाच्या बाींयकामासािी आवश्यक वनयी उपलब्य करुन द ला 
नसल्यान ेस रचे काम रशालींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स रहु कामासािी वनयी उपलब्य करुन  ेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाहीु त ावप, नाळशकरोड 
मध्यवती कारागहृाच्या धचमणबाग आवारात खुले कारागहृ उभारण्यास रशाशासक य मान्यता व 
वनयी उपलब्यते बाबत आवश्यक कायावाही सुरु आहेु सावानवनक बाींयकाम ववभाग व ववत्त 
ववभागाची मान्यता रशालींबबत आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

िोहापूर जजहा पतरषदेमध्ये गत ५ वषामचत १२ िममचचाऱ्याांना  
लाच घेताांना पिडयात आयांांत 

  

(२८)  ४७७०८ (१७-०५-२०१६)    श्री प्रिाश अबंटिर (राधानगरी), डॉ सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर स्नल्हा पतरग ेमध्ये गत ५ वगाात १२ कमाचा-याींना लाच घेताना लाचलुचपत 
रशावतबींयक ववभागान ेपकडले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाचलचुपत रशावतबींयक ववभागाने केलेल्या कारवाईत ववलास लाड या 
कमाचाऱयाला लाच घेताींना पकडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रशाकरणी  ोगीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) सन २०११ त े ३१ु०५ु२०१६ अखेर कोल्हापूर 
स्नल्हापतरग  व त्याअींतगात येणाऱया पींचायत सळमतीमयील एकूण १० अधयकारी/कमाचारी याींना 
लाचेच्या साप ा रशाकरणी लाचलुचपत रशावतबींयक ववभाग, कोल्हापूर याींनी पकडले आहेु 
(२) होयु 
(३) व (४) श्रीुसींयम हुककरे ळशक्षक याींना वतरषि वेतन शे्रणी ळम णेबाबतच े रशाकरण ळशक्षण 
अधयकारी याींच्यासमोर सा र करण्यासािी रुपये २,५००/- लाचेची रक्कम स्वकारल्याच्या 
अनुगींगान े श्रीुववनायक पा्ील, कवनषि सहायक व श्रीुववकास लाड याींचेववरुध्  द नाींक 
१२.०१.२०१६ रोनी शाहुपुरी पोलीस िाण,े कोल्हापूर ये  ेगुुरुक्रु१४/२०१६ लाचलुचपत रशावतबींयक 
अधयवनयम, १९८८ चे कलम ७, १२, १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये गुन्हा  ाखल करण्यात आला 
आहेु स र गुन््याचा तपास पूणा होवून आरोपी लोकसेवक याींचेववरुध्  न्यायालयात  ोगारोप 
 ाखल करण्यासािी सक्षम रशााधयकारी याींचे मींनूरीसािी रशाताव सा र केला आहेु तसेच सींबींधयत 
कमाचाऱयाींना मुख्य कायाकारी अधयकारी, स्नल्हापतरग  कोल्हापूर याींनी शासन सेवतेून वनलींबबत 
केले आहेु 

___________ 
  

खेड तालुक्यात (जज पुणे) ग्रामीण भागात शाळेच्या वळेापत्रिानुसार  
एस टी  सुववधा उपलब्ध नसयांांत 

  

(२९)  ४८२२२ (२८-०४-२०१६)    श्री सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पतरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड तालुक्यात (स्नुपुणे) ग्रामीण भागात शा ेच्या व ेाप्कानुसार एसु्ीु सुववया 
उपलब्य नसल्यान े शा ेतील मलेु रोन ५ त े ६ ककमी पायी शा ेत नात असल्याच े माहे 
फेब्रुवारी २०१६ वा त्यासुमारास वन शानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत माहे नानेवारी २०१६ वा त्या सुमारास ग्रामपींचायतीींनी आगाररशामुख, 
खेड याींसकड ेवनवे नादवारे मागणी केली आहे, हेदह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त वनवे नाींच्या अनुगींगान े शा ेच्या मलुाींच्या सोयीनसुार एसु्ीु सुववया 
उपलब्य करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  ददवािर रावत े(१६-०७-२०१६) :(१) नाहीु 
(२) होयु 
(३) ग्रामपींचायतीने केलेल्या वनवे नानुसार सका ी ०७.०० वाु रानगुरुनगर-वाींद्रा व ०९.०० वाु 
वाींद्रा त ेरानगुरुनगर या फेऱया द ु०२ नानेवारी, २०१६ पासून सुरु करण्यात आलेल्या आहेतु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

रायगड जजहयात दशलत व आददवासीांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ झायांांत 
  

(३०)  ४८४२९ (२०-५-२०१६)    श्री प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
अॅड आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्नल्हयात अनुसूधचत नाती व अनुसूधचत नमाती (अत्याचार रशावतबींय) कायदयाची 
अींमलबनावणी रशाभावीपणे न केल्यामु े  ळलत व आद वासीींवर होणाऱया अत्याचारात गत तीन 
वगाात मोठ्यारशामाणात वाढ झाली असनू अत्याचाराच्या अनेक रशाकरणाींचा तपास पूणा होवून 
गुन्हे ळसद्ध होऊनसदु्धा ळशक्षा झाल्याच े एकही रशाकरण द सून येत नसल्याच े माहे नानेवारी, 
२०१६ वा त्या रयान वन शानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) रायगड स्नल्हा पोलीस कायाके्ष्ाींत अनुसूधचत नाती व 
अनुसूधचत नमाती (अत्याचार रशावतबींय) कायदयान्वये  ळलत व आद वासीींवर होणाऱया 
अत्याचारा सीं भाात सन २०१३ मध्ये २७ गुन्हे, सन २०१४ मध्ये ३०, सन २०१५ मध्ये ३७ व 
सन २०१६ माहे मे अखेर पयिंत २२ असे गुन्हे  ाखल आहेतु स र गुन््याींपैक  सन २०१३ व 
सन २०१४ मयील रशात्येक  १ यारशामाणे २ गुन्हे सन २०१६ माहे एवरशाल व म े मध्ये शाबीत 
झालेले आहेतु 
(२) गुन्हे शाबीतीच्या दृष्ीने न्यायालयातून सु्लेल्या (acquitted) केसेसचा अ्यास करुन 
त्यावर वे ीच रशाभावी उपाययोनना करण्याच्या दृष्ीन े अपर पोलीस अयीक्षक, रायगड याींच े
अध्यक्षतेखाली सळमती गिीत करण्यात आलेली आहेु त्याच रशामाणे गुन्हे शाबीतीच्या रशामाणात 
वाढ होण्याच ेदृष्ीन ेस्नल्हा व तालुका पात ीवर सींवनयीं्ण सळमती  ापीत करण्यात आलेली 
आहेु तसेच महत्वाच ेगींभीर गुन््यात अनुभवी खानगी वक लाींची नेमणूक शासन वनणायानुसार 
करण्यात येत आहेु 
      तसेच न्यायालयातुन सु्लेल्या केससेच्या अनुगींगाने रशात्यक्ष नबाब ारी वनस्श्चत करुन, 
रशासींगी कसूर ार तपासी अधयकारी याींच्या गोपनीय अहवालात रशावतकुल नों ी घेवून सींबींयीताींवर 
किोर कारवाई करण्याची तरतू  करण्यात आली आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
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धरांगांाद ववभागीय िायामचलयाची शासि य वेंसाईट हॅि िरयात आयांांत  
(३१)  ४८४३८ (२०-०४-२०१६)    श्री सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धरींगाबा  ववभागीय कायाालयाची शासक य वेबसाई् द नाींक २६ ऑक््ोंबर, २०१५ व २६ 
डडसेंबर, २०१५ रोनी वव ेशी हॅकसाकडून  ोन ा हॅक करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स र वेबसाई् हॅक करण्याऱयाीं हॅकसाकडून वेबसाई् वारींवार हॅक करण्याचा 
ाशाराही  ेण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रशाकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढ ून आले व त्याअनुगींगाने धरींगाबा  ववभागीय 
कायाालयाच्या वेबसाई् सुरके्षच्या दृष्ीन े शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) होयु 
(३), (४) व (५) उक्त रशाकरणी पोलीस ्ेशन, ळस्ी चौक, धरींगाबा  ये  े अज्ञात व्यक्ती 
ववरुध्  ववभागीय आयुक्त कायाालयाकडून गुन्हा नों ववण्यात आला आहेु ववभागीय आयुक्त 
कायाालयाची वेबसाई् स्नल्हा ववज्ञान सुचना कें द्र, धरींगाबा  याींचेकड े (सुरक्षक्षत सवारवर) वगा 
करण्यात आले आहेु सवा मीं्ालयीन ववभागाना तसेच सींलग्न/अधयनत असलेल्या 
कायाालयाच्या वेबसाईच ेसके्युतर्ी ऑडड् करुन घेण्याबाब सूचनाही वनगाळमत करण्यात आल्या 
आहेतु 

___________ 
  

रत्नाधगरी जजहयातील सांवेदनशील सागरी भागात सी सी टी व्ही  ंसववयांांत  
(३२)  ४८७८३ (१७-०५-२०१६)    श्री राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्नल्हयातील  सींवे नशील सागरी भागात  हशतवा ी कारवाया आणण 
गुन्हेगारीला आ ा घालण्यासािी  सीुसीु्ीुव्हीु बसववण्यात येणार असून याकतरता २८ दिकाण े
वनस्श्चत करण्यात आली आहेत, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र सीुसीु्ीुव्हीु कॅमेरे कोणकोणत्या दिकाणी बसववण्यात येणार आहे व 
त्याकतरता ककती वनयीची तरतू  करण्यात आली असून त्यावर अींमलबनावणी केव्हापासून 
करण्यात येणार आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
     रत्नाधगरी स्नल््यातील सागरी सींवे नशील भागात ४१ दिकाणी सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववणे वनस्श्चत करण्यात आले आहेु 
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(२) व (३) रत्नाधगरी स्नल््यातील मुख्य दिकाणी चकेपो्, महामागा, फेरीबो् यक्का व 
समुद्र बीच या दिकाणी सीस्ीव्ही यीं्णा बसववण्यात येणार आहेतु त्याकरीता नाववन्यपुणा 
योननेतून रुु१ को्ी ३५ लाख ११ हनार मींनूर करण्यात आलेले आहेतु 
     सीसी्ीव्ही बसववण्याच े काम सावानवनक बाींयकाम (ववदयतु) ववभागामाफा त वनवव ा 
पध् तीने करण्यात येणार आहेु 

___________ 
  

मोताळा (जज ंुलढाणा) येथे पोलीस चौि  सुरू िरणेंांत 
(३३)  ४९२३५ (२०-०५-२०१६)    श्री हषमचवधमचन सपिाळ (ंलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोता ा (स्नुबुलढाणा) ये े नव्याने नगर पींचायत वनमााण झाली असनु ये ील लोकसींख्या 
११००० असताींना सुध् ा  अदयापपयिंत पोळलस चौक  नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त दिकाणी पोळलस चौक  सुरू करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खर आहेु 
     मोता ा गावाला लगतच बोराखेडी हे गाींव असुन बोराखेडी ये े सन १९३१ पासून पोलीस 
िाणे कायाास्न्वत करण्यात आलेले आहेु मोता ा ्या गावात सन २०१६ पासून नव्यानेच नगर 
पींचायत वनमााण झालेली आहेु बोराखेडी ये  ेपोलीस िाणे कायाास्न्वत असल्याम ेु व मोता ा 
हे गाव बोराखेडी िाण्याच्या हद्दीनव  असल्याने मोता ा ये  े वतीं् पोलीस चौक  सुरु 
करण्यात आलेली नाहीु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

पांढरपूर मोहोळ मागामचवरील भैरवनाथवाडीजवळ (जज सोलापूर)  
अांगणवाडी सेवविाांच्या जीपला झालेला अपघात 

(३४)  ४९६९५ (१६-०५-२०१६)    श्री भारत भालिे (पांढरपूर), श्री अशमन पटेल (मुांंादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर मोहो  मागाावरील भैरवना  वाडीनव  (स्नुसोलापूर) अींगणवाडी सेववकाींच्या 
नीपला ्ेपोची यडक बसल्यान े झालेल्या अपघातात नीप चालकाींसह ६ वगााचा मुलगा िार 
झाला असून अींगणवाडी सेववकाींसह ९ नण नखमी झाल्याची घ्ना द नाींक ८ फेब्रुवारी, २०१६ 
रोनी वा त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स र घ्नेची शासनान ेचौकशी करुन अपघातात मतृ्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या 
कु्ुींबाना तसचे  गींभीर नखमी झालेल्या अींगणवाडी सेववकाींना कोणत्या वरुपाची म त 
करण्यात आली वा येत आहे तसेच या महामागाावर वारींवार होत असलेले अपघात 
्ा ण्यासािी  कोणती उपाययोनना करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
     त ावप, स र घ्नेत २ नण मतृ्युमखुी व ११ नण नखमी झाले आहेतु 
(२) द ु८.२.२०१६ रोनी ्ेपो चालकान ेभरयाव वेगाने ्ेपो चालवून समोरुन येणाऱया बोलेरो 
नीपला यडक द ल्यान े स र अपघात झाल्याच े पोलीसाींनी केलेल्या तपासात वनषपन्न झाले 
आहेु स र रशाकरणी पींढरपूर तालकुा पोलीस िाणे ये  े गुुरींुनींु १२३/२०१६, भाु ुववुसींु कलम 
३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८ सह मोुवाुकाु कलम १८४ रशामाणे गुन्हा  ाखल केला आहेु 
     घ्नेमयील मतृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना व नखमीींना मो्ार अपघात  ावा 
न्यायाधयकरणामध्ये नुकसान भरपाई  ावा  ाखल करण्याकरीता, तसेच ववमा कीं पनीकड े ावा 
 ाखल करण्याकरीता आवश्यक ती काग प् ेपुरववण्यात आली आहेतु 
     अपघात ्ा ण्यासािी राज्य मागाावरील अड  ा करणारी झाड ेव आवश्यक उपाययोनना 
करण्याबाबत सावानवनक बाींयकाम ववभागाशी प्व्यवहार करण्यात आला आहेु मो्ार वाहन 
कायदयाचे उल्लींघन करणाऱया कसुर ार वाहनचालकाींवर सन २०१५ आणण मे, २०१६ अखेर 
अनुक्रमे १,३६५ व १,८३७ केसेस करुन त्याींच्याकडून रुु१,७४,०००/- व रुु२,५३,९००/-  ींड वसूल 
केला आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

नांदीग्राम एक्सप्रेसन ेनाशशि रोड येथे आलेया मदहला  
उपननरीक्षिाचा ववनयभांग िरयात आयांांत 

  

(३५)  ४९७०२ (१६-०५-२०१६)    श्री जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी ये ून नीं ीग्राम एक्सरशाेसने द नाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोनी नाळशक रोड ये े 
आलेल्या मदहला उपवनरीक्षकाचा ववनयभींग केल्यारशाकरणी अ्क करण्यात आलेल्या आरोपीची 
नाळशक रोड पोळलसाींनी काही तासातच सु्का केली, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, मदहला पोलीस अधयकाऱयाचा ववनयभींग केलेल्या आरोपीची सु्का केल्यामु े 
अशा रशावतृ्तीत वाढ होत असल्याने याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोनना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) नाहीु 
मदहला उप वनरीक्षक याींचे तक्रारीवरुन आरोपी ववरुध्  नाळशक रोड पोलीस ्ेशनला 
गुरनींु३२५/१५ भा वव कलम ३५४ (अ)(१) ५०९, ५०४, ५०६ रशामाणे द नाींक २५ु१२ु२०१५ रानी 
गुन्हा  ाखल करुन आरोपीस अ्क करुन माुन्यायालयात त्याच द वशी  ाखल करण्यात आले 
असता माुन्यायालयाने त्याचा नामीन मींनूर केला आहेु गुन्हा न्यायरशाववष् आहेु 
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(२) पोलीस आयुक्तालय तरावर रशावतसा  ॲप चाल ू करण्यात आले असून, मदहला व 
नागरीकाींमध्ये मोठ्या रशामाणात नननागतृी केली नात आहेु ववनयभींगाने गुन्हे तपास करुन २ 
द वसात आरोपीींवर ख्ले माुन्यायालयात सा र करण्याबाबत सवा पोलीस अधयकारी व 
कमाचारी याींना सुचना  ेण्यात आले आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

घनसावांगी (जज जालना) तालुक्यातील िुां भारी वपांपळगाव व  
नतथमचपुरी येथे पोलीस ठाणे थापन िरणेंांत 

  

(३६)  ५००९० (२०-०५-२०१६)    श्री राजेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी (स्नुनालना) तालुक्यातील कुीं भारी वपींप गाव व ती ापुरी ये े पालीस िाणे 
 ापन करण्याचा रशाताव शासनाच्या ववचारायीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) व (२) कुीं भारी वपींप गाव व ती ापुरी ये े पोलीस िाणे 
 ापन करण्याबाबतचा रशाताव शासनास रशााप्त झालेला नाहीु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

धचमूर शहरात (जज चांद्रपूर) असलेले भोसलेिाशलन पुरातन  
तलाव ंजुवून अनधधिृत ंाांधिाम िेयांांत 

  

(३७)  ५०१४४ (०५-०५-२०१६)    श्री सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचमूर शहरात (स्नुचींद्रपूर) असलेले भोसलेकाळलन पुरातन तलाव व् यापा-याींकडून 
व् यावसावयक रशावतष िान े  ा्ून बनुववण् यात येत असल् यान े या तलावाच े अस्तत् व योक् यात 
आल् याच ेमाहे नानेवारी, २०१६ च् या समुारास वन शानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, स र रशाकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले, 
त नुसार अनधयकृत बाींयकाम काढण्यासािी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) सावानवनक न्यास नों णी कायाालय चींद्रपूर ये  े
श्रीुहरी बालानी  ेव ान नों ुक्रु४३(चीं) या क्रमाींकान े नों णीकृत असून, स र सीं ेच्या 
पतरळशष् १ वर तलावाची नों  आहेु परींत ू तो भोसलेकालीन असल्याची नों  नाहीु स र 
सीं ेच्या वनरीक्षक चौकशी  रयान स र सीं लेा व तलावाला चींद्रपूर कायाालयातील 
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वनरीक्षकाने रशात्यक्ष भे् द ली व सीं ेचे ववश्वत याींचे बयान नों ववले, त्यावरुन असे द सून 
आले क , स र सीं ेने तलावाच्या नुन्या पा ीवरील पस्श्चम- क्षक्षण ते उत्तर पूवा चक्राकार 
पा  ही भाड ेकरारावर वेगवेगळया व्यापाऱयाींना द लेली आहेु त्या भाडकेरुीं पैक  काही भाडकेरुीं च े
बयान नों ववले, त्यावरुन व रशात्यक्ष पाहणी वरुन असे वनषपन्न झाले क , भाडकेरुीं नी करारावर 
घेतलेल्या नागे व्यवतरीक्त पा ीच्या पािीमागील बानूस तलावाच्या के्ष्ात अवतक्रमण करुन 
िेवलेले आहेु स र तलावाच्या नुन्या पा ी पािीमगे काही अींतरावर नवीन पा  तलाव 
सौं याकरण हणून तयार करण्यात आलेली आहेु व्यापाऱयींनी केलेल्या अवतक्रमणामु े तलावाचे 
के्ष् कमी झालेले आहे व नववन पा  ्ाकल्यानेही तलावाचे के्ष् कमी झालेले आहेु 
(२) स र बाबीींची वनरीक्षकामाफा त चौकशी सुरु आहेु वर नमु  केलेली बाब वनरीक्षक चौकशीत 
वनषपन्न झालेली आहेु तसेच अवतक्रमण काढून ्ाकणेकतरता, सीं ेमाफा त नो्ीसा बनावण्यात 
आलेल्या आहेतु सावानवनक न्यास नों णी कायाालय चींद्रपूर कायाालयातील वनरीक्षकाींना सखोल 
चौकशीचे आ ेश  ेण्यात आलेले आहेतु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

चांद्रपूर जज ्यात मदहलाांवरील अत्याचार रोखयांांत 
  

(३८)  ५०१५० (१६-०५-२०१६)    श्री सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्नल् ्यात गत वगाभरात बलात् कराींच् या ३२, ववनयभींगाच्या ६१ तर अन्य मदहलाींवर 
छ , मारहाण व हुींडाववगयक अशा ७१ घ्नाींच्या नों ी शहर आणण रामनगर पोळलस िाण े
हद्दीत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र रशाकरणासीं भाात तसचे मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्याकतरता कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्याकतरता चींद्रपूर स्नल््यात पढुील उपाययोनना करण्यात   
येते :- 
  -- हेल्पलाईन क्रु १०९१ सुरु करण्यात आले आहेु 
  -- व ा ीच े दिकाणी वपसीआर व्हॅन, मदहला सुरक्षा प क, मो्ार सायकलवर  ोन पोलीस 
कमाचारी असे माशालची वनयुक्तीु 
  -- शा ा, महाववदयालये पोलीस ववभागातफे ळशबीराच े आयोनन करुन काय ा व सींरक्षण 
सींबींयी नननागतृी करण्यात येतेु 
  -- एननीओ माफा त पोलीस ववभागातफे मदहला व मलुीींना करा्ेचे रशाळशक्षण  ेण्यात येतेु 
  -- मदहलाींचे तक्रारीची तात्का   खल घेण्याकतरता स्नल््यामध्ये  ामीनी प क तयार 
करण्यात आले आहेु 



ववुसु २०८ (27) 

  -- पोलीस वनयीं्क कक्षात  रुध्वनी दवारे तक्रार रशााप्त झाल्यास तात्का  नस्नकच्या पोलीस 
्ेशनला मादहती  ेऊन कायावाही करतातु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

ं लारपूर (जज चांद्रपूर) येथील ग्रामीण रुणाणालयाच्या वैद्यकिय  
अधधिा-याने मदहलेचा ववनयभांग िेयांांत 

  

(३९)  ५०१५९ (१६-०५-२०१६)    श्री सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बल् लारपूर (स्नुचींद्रपूर) ये ील ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैदयककय अधयका-यान े वववादहत 
मदहलेचा द नाींक १६ नानेवारी, २०१६ रोनीच्या सुमारास ववनयभींग केल्याच े वन शानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र रशाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) द ु१६.१.२०१६ रोनी कफयाा ी मदहला ग्रामीण रुग्णालय बल्लारशाह ये  ेआनाराचा उपचार 
करण्यासािी गेले असता आरोपी ड्क््रने वपडीत कफयाा ी मदहलेचा ववनयभींग केला अशी तक्रार 
द ल्यावरुन पोलीस ्ेशन बल्लारशाह ये े अपुक्रु३८/२०१६ कलम ३५४ (अ)(१) भा ववअन्वये 
गुन्हा नों  करण्यात आला आहेु स र गुन््याच्या तपासात सत्यता आढ ून न आल्यान े
तसेच कफयाा ीन े खो्ा तरपो ा् द ल्याने वनषपन्न झाल्यान े “ब” फायनल समरी तयार करुन 
मींनूरीकतरता पािववण्यात आले आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

आष्ट् टी (जज ंीड) येथे पोलीस उपववभागीय अधधिारी िायामचलयाची ामारत उभारयांांत 
  

(४०)  ५०२२९ (१६-०५-२०१६)    अॅड भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष ्ी (स्नुबीड) ये  ेपोलीस उप ववभागीय  अधयकारी कायाालयाची ामारत उभारण्यासािी 
वनयी मींनूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स र ामारतीचे बाींयकाम तातडीन े पूणा करण्याबाबत शासनाकडून  कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीु 
(२) आष्ी, स्नुबीड ये  े पोलीस उप ववभागीय अधयकारी कायाालयाची ामारत बाींयकाम 
करण्यासािी सुयारीत  रसूचीवर आयारीत खचााचे अीं ानप्क व नकाशे सावानवनक बाींयकाम 
ववभागाकडून तयार करण्याची कायावाही सुरु आहेु स र रशाकरणी वनयीच्या उपलब्यतेनुसार 
रशाशासक य मान्यता  ेण्यात येईलु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

िडा (जज ंीड) येथे वतांत्र पोलीस ठायाची ननशममचती िरयांांत 
  

(४१)  ५०२३१ (१६-०५-२०१६)    अॅड भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कडा (स्नुबीड) ये  े वाढत् या गुन् हेगारीला आ ा घालण् यासािी वती्ं  पोलीस िाण्याची 
वनळमाती करण्याबाबतची मागणी माु लोकरशावतवनयी व  ावनक नागरीकाींनी सातत्याने 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स र मागणीच्या अनुगींगान ेशासनाकडून  कोणती कायावाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
(२) पोलीस िाण ेआष्ी व पोलीस िाणे अींभोरा याींचे ववभानन करुन वनयोनीत कडा पोलीस 
िाणे वनमााण करण्याबाबतचा रशाताव पोलीस अयीक्षक, बीड याींच्याकडून पोलीस महासींचालक, 
मुराु, मुींबई याींना रशााप्त झाला होताु त ावप स र रशातावाच्या अनुगींगाने पोलीस 
महासींचालकाींनी पोलीस अयीक्षक, बीड याींच्याकडून अधयक मादहती मागववली आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

भांडारा जज्यात वाहन धारिाांिडून हायवे वाहतूि पोलीस अवैध वसलुी िरीत असयांांत 
  

(४२)  ५०३८४ (१७-०५-२०१६)    श्री रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा स्न्यात द नाींक १० त े २४ नानेवारी पयिंत राबववण् यात येणा-या र ता सुरक्षा 
अळभयानासािी वाहन यारकाींकडून हायवे वाहतकू पोलीस अवैय वसुली करीत असल् याचा रशाकार 
नुकताच वन शानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, स र अळभयानाला येणा-या खचााची पुताता करण् यासािी राष रीय महामागा क्रु ६ 
वरील गडगेाव ये ील हायवे वाहतूक पोलीसाींकडून वाहनयारकाींना अडवून वसुली केली नात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, स र रशाकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीच् या अनुगींगान े 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाहीु 
     हायवे पोलीस अवैय वसुली करीत असल्याबाबत कोणतीही तक्रार रशााप्त झालेली नाहीु 
(३) व (४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

मुांंईतील ाांटरनॅशनल एअर पोटमच शलशमटेडचे व्यवथापि य सांचालि व ववशेष िायमचिारी 
अधधिाऱ्याांवर मोटार पाकििं ग उभारयाप्रिरणी गुन्हा दाखल िरयात आयांांत 

  

(४३)  ५१४३८ (१६-०५-२०१५)    श्री सुरेश (राजमूामा) भोळे (जळगाव शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील छ्पती ळशवानी ववमानत ावरील ्ी २ ्ळमानल नव  सुरके्षचे वनयम युडकावनू 
बहुमनली मो्ार पाककिं ग उभारल्यारशाकरणी मुींबई ाीं्रनॅशनल एअर पो ा् ळलळम्ेडच े
व्यव ापक य सींचालक व ववशगे कायाकारी अधयकाऱयाींवर द नाींक १२ फेब्रुवारी, २०१६ रोनी 
सहारा पोलीस िाण्यात गुन्हा  ाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यारशाकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेु 
     माुअवतुमुख्य महानगर  ींडाधयकारी सो, २२ वे न्यायालय, अींयेरी, मुींबई याींनी 
सीुआरुपीुसीु कलम १५६ (३) अन्वये आ ेश द ल्यावरुन सहार पोलीस िाण े ये  े द नाींक 
१२.०२.२०१६ रोनी कफयाा ी श्रीुववश्वास भाींबुरकर, सामास्नक कायाकत े याींच्या कफयाा ीवरुन 
गुुरुक्रु MECR क्रु ०१/२०१६, कलम ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, १२० (ब) व्हाु  ुववु सह कलम 
३अ, ३अ (२) सरशाेशन ऑफ अनल्फुल ॲक्् अगे् सेप््ी ऑफ ळसव्हील एव्हीएशन ॲक्् 
१९८२ अन्वये गुन्हा  ाखल करण्यात आला आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

साांताकू्रझ पूवमच, मुांंई येथील अवैध गाडयाांच्या डजम्पांग सांदभामचत 
  

(४४)  ५२०३७ (२८-०४-२०१६)    अॅड पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आनीं  नगर, नेहरू रोड, साींताकू्रझ पूवा ये े अवयैतरत्या वाकोला पोळलस ्ेशन कडून 
मोडक ीस आलेल्या, अपघातग्रत व नप्त केलेल्या गाड्या गाडानमध्ये, रत्यावर तसेच 
पा चारी मागाावर िेवण्यात आल्याचे वन शानास आले आहे, हे खरे आहे काय? 
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(२) असल्यास, या डप केलेल्या गाड्याींमयील काही भाग ग ुाले व  ारुड ेचोरत असल्याम ेु 
ते े चोरीचे वातावरण  ेखील उद्भवल्याचे समनते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गाड्याींचा आडोसा घेऊन ातर येणारे नाणारे पा चारी त ेे घाण करत 
असल्याम ेु  गुिंयीचा ्ास ते ील रदहवाश्याींना सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त पतरसरातील अवैध्यतरत्या डप केलेल्या गाड्याींची व्यव ा ातर् 
करण्यासािी काही उपाययोनना केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) वाकोला पोलीस िाण्याकडून गुन््यात तसेच बेवारस 
स् तीमध्ये ळम ून आलेली वाहने पोलीस िाण्यासमोरील प्ाच्या बीं ीत नागेत िेवण्यात 
आली आहेतु 
(२) हे खरे नाहीु 
(३) हे खरे नाहीु 
(४) स रची वाहन ेही गुन््यात तसेच बेवारस स् तीमध्ये ळम ून आलेली आहेतु गुन््यातील 
वाहनाींबाबत केससेचा वनकाल न लागल्याम ेु वाहनाींची ववल्हेवा् लावता येत नाहीु तसचे, 
अन्य् नागा उपलब्य नसल्याम ेु पोलीस िाण्यासमोर िेवण्यात आली आहेतु 
(५) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

पानीव (ता माळशशरस, जज सोलापरू) ग्रामपांचायतीच े 
सरपांचानी राष्ट्रध्वजाचा अवमान िेयांांत 

  

(४५)  ५२४४९ (२०-०५-२०१६)    श्री हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पानीव (ताुमा ळशरस, स्नुसोलापूर) ग्रामपींचायतीचे सरपींच श्रीु मालन बाबर तसेच 
ग्रामसेवक कैलास सुरवसे याींनी २६ नानेवारी, २०१६ रोनी राषरध्वन उल्ा फडकावून 
राषरध्वनाचा अवमान केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  राषरध्वनाचा अवमान केल्यारशाकरणी पानीव ये ील ग्राम ाींनी त्याींच्यावर 
कारवाई करण्याची मागणी माुमखु्यमीं्ी, स्नल्हाधयकारी ,तहळसल ार, ग्ववकास अधयकारी, 
पोलीस िाण,े मा ळशरस याींच्याकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स र रशाकरणात  ोगीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) राषरध्वन उल्ा फडकावला गेला, हे खरे आहे त ावप 
यास ग्रामपींचायतीच ेकमाचारी नबाब ार असल्याचे आढ ून आलेु 
(२) होयु 
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(३) राषरध्वन उल्ा फडकावण्याच्या रशाकरणी सकृत  शानी  ोगी आढ लेले ग्रामपींचायत 
पानीव ताुमा ळशरस, स्नुसोलापूर चे कमाचारी श्रीुयनानी यु खव े आणण श्रीुपोप् नोम ेव 
गुनर याींच्यावर पोलीस ्ेशन अकलनू ताुमा ळशरस ये  े राषरगौरव अपमान रशावतबींयक 
अधयवनयम, १९७१ कलम २ नुसार एफुआयुआरु नींबर ५१/२०१६ द नाींक २८/०१/२०१६ अन्वये 
गुन्हा  ाखल करण्यात आला आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

चाळीसगाव (जज जळगाव) शहरात सी सी टीव्ही िॅमेरे ंसववणेंांत 
  

(४६)  ५२५१० (२४-०५-२०१६)    श्री उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चा ीसगाव (स्नुन गाव) शहरात चोऱया, हाणामाऱया होत असल्याने त्यावर वनयीं्ण 
िेवण्यासािी सीसी ्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याचा वनणाय घेवनू सवेक्षण करण्यात आले असून चार 
मदहन्याचा कालावयी नींतरही अदयाप सीुसीु्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात आलेले नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, चा ीसगाव शहरात सीुसीु्ीव्ही कॅमेरे बसववणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२०-०७-२०१६) :(१) होयु 
(२) व (३) नगरपाळलका चा ीसगाींव रशाशासनाने चा ीसगाींव शहरात “बायोवनयर क्प्य”ु 
न गाींव याींचे माध्यमातून सीुसीु्ीुव्हीु कॅमेरे बसववण्याबाबत िरववले होते परींतू काही 
कारणातव स रच े काम पुणा होऊ शकले नाहीु त ावप, चा ीसगाींव शहरातील मनमाड 
चौफुली (ळसग्नल प्ईं्) भागात शहरातील रशावतषिीत नागतरकाींमाफा त २ सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववण्यात आले असून  ोन्ही कॅमेरे चाल ूस् तीत आहेतु 

___________ 
  

धसा (जज लातूर) येथ ेवतरष्ट्ठतर न्यायालयास मांजूरी देयांांत 
  

(४७)  ५२५१७ (२०-०५-२०१६)    श्री ंसवराज पाटील (धसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धसा (स्नुलातूर) ववधयज्ञ मींड ान े बैिक घेवनू धसा ये ील न्यायालयात वतरषितर 
न्यायालयाबाबतचा िराव एक मताने मींनूर करून सन १९९३ पासून सातत्याने माुमुख्यमीं्ी, 
माुववयी व न्यायमीं्ी, माुपालकमीं्ी, लातूर स्नल्हा आ ीकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, धसा हा तालकुा भूकीं पग्रत असून या तालुक्यात एकूण १२० गावाींचा समावेश 
असून ३ पोलीस ्ेशन व सुमारे १२० हून अधयक ववधयज्ञ मागील सुमारे ३० वगाापासून 
कायारत असून द वाणी व फौन ारी वरूपाची अनेक रशाकरणे रशालींबबत असल्याने वतरषितर 
न्यायालयाची गरन असल्याचे शासनाच्या वन शानास आणून द लेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, स र न्यायालयास मींनूरी  ेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१६) :(१) व (२) धसा ये े द वाणी न्यायाधयश वतरषि तर 
याींचे न्यायालय  ापनेबाबत सन २००५ पासून मागणी करण्यात येत आहे असे द सून येतेु 
रशालींबबत रशाकरणाींची सींख्या कमी असल्याम ेु व न्यायालय ामारत व न्यायाधयश वनवास ान 
बाींयण्यासािी पायाभतू सुववया उपलब्य नसल्यान ेधसा ये  ेद वाणी न्यायाधयश (वतरषि तर) 
याींचे न्यायालय  ापनेबाबतचा रशाताव माुउच्च न्यायालय मुींबई याींच्या “The 
Establishment of Court Committee” या सळमतीन ेनाकारला आहेु 
(३) व (४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

शशरोळ (जज िो हापूर) तालुक् यातील पोलीस वसाहतीची अत्यांत दरुवथा झायांांत 
  

(४८)  ५२६३९ (१७-०५-२०१६)    श्री उहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ळशरो   (स्नुकोल् हापूर)  तालुक् यातील  पोलीस वसाहतीची अत्यींत  रुव ा झाली असून 
पोलीसाींची कु्ुींब ेनीव मुिीत घेऊन राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स र पोलीस वसाहतीची  रुुती करण्यासीं भाात शासनाकड े वारींवार मागणी 
केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पोलीस वसाहतीची   रुु ती करण्यासीं भाात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) ळशरो  (स्नुकोल्हापूर) ये ील काही 
वनवास ाने  रुुती करण्यायोग्य आहेतु या वनवास नाींची  रुुती करण्याकरीता के्षब्य 
कायाालयाकडून सावानवनक बाींयकम ववभागाकड ेपािपुरावा करण्यात आला आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 
  

___________ 
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माजलगाांव (जज ंीड) येथील पोलीस ननवावथानाांची दरुुती िरयासाठी ननधी शमळणेंांत 
  

(४९)  ५२८११ (२४-०५-२०१६)    श्री आर  टी  देशमुख (माजलगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानलगाींव (स्नुबीड) ये ील १८८ पोलीस वनवाव ानाींची  रुुती वनयी अभावी 
रशालींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वनयी उपलबय करुन  ेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाहीु पोलीस ्ेशन मानलगाींव शहर 
ये े ४८ वनवास ान े आहेतु बीड स्नल्ृयातील वनवास ानाींची  रुुती करण्याकरीता माहे 
नानेवारी, २०१६ मध्ये रुु१२८ु३९ लक्ष ातका वनयी उपलब्य करुन  ेण्यात आला आहेु या 
वनयीतून मानलगाींव ये ील ४७ वनवास ानाींची  रुुती करण्यींच ेकाम सुरु आहेु 
(३) रशाश्न उद् ावत नाहीु 

___________ 
  

ठाणे येथील वाहतूि पोलीस याांना ंसने धडि ददयान ेत ेजागीच ठार झायांांत 
  

(५०)  ५३४९६ (१०-०६-२०१६)    श्री प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ीएम्ीच्या गनानन शेनू  या बस चालकाने मदययु  अव ेत बफेामपणे बस चालवत  
द नाींक ११ माचा, २०१६ रोनी रा्ी िाणे ये ील गायमुख नव  वाहतूक शाखेच े पोळलस नाईक 
चींद्रकाींत सा ुींख ेया ४४ वगीय वाहतूक पोलीसाला बसची यडक द ल्याने त ेनागीच िार झाले , 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,  स र  बस चालकाने एका ्ेपोला यडक द ल्याने ्ेपोचालक गींभीरतरत्या 
नखमी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवा रशाकरणाची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
वनषपन्न झाले व मतृ्यू पावलेल्या वाहतूक पोलीसाींच्या कु्ुींबबयाींना कोणत्या रशाकारची आध ाक 
म त द ली वा  ेण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सदय:स् ती काय आहे ? 
  
श्री  देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहेु 
(३) पोलीसाींनी केलेल्या तपासामध्ये द्एम्ी बस चालकान े मदयरशााशन करुन 
महानगरपाळलकेची बस भरयाव वेगाने चालववल्यान े स र अपघात घडल्याच े वनषपन्न झाले 
आहेु या रशाकरणी  ोगी ्ीएम्ी वाहनचालकावर कासारवडवली पोलीस िाण े ये  े
गुुरुनींु६१/२०१६, भाु ींुववुसींु कलम ३०४, २७९, ३३७, ३३८, सह मोु वाु का कलम १८४ १३४ 
(अ)(ब) रशामाणे गुन्हा  ाखल केला असनू, न्यायालयामध्ये आरोपीववरुध्   ोगारोपप्  ाखल 
केले आहेु 
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   मतृ पोलीसाींच्या कु्ुींबबयास एचुडीुएफुसीु बकेँडून रुु२५ लक्ष व रुु१० लक्ष पोलीस 
अपघात ववमा अशी आध ाक म त ळम ाली आहेु 
(४) रशाश्न उद् ावत नाहीु 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ  अनांत िळसे 
नागपूर    प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा  

  
_________________________ 

शासक य मध्यवती मुद्रणालय, नागपूरु 


