
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शहाड (जि.ठाणे) येथील िुमार लॉनमध्ये खािगी 
मद्य पार्ट्या सुरु असल्याबाबत 

  

(१)  ८६१८ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल् हयातील कल् याण-मुरबाड रोड, शहाड येथील हरमन मोता या कीं पनीच् या 
िागेवरील कुमार लॉनमध्ये मद्य पा्याा व स् पीकर व डीेिेे याचा कका श ावाि इेमुळे 
शाळा, मजस्िद, मींददरातील िनतलेा अततशय त्रास होत ाहे, तसेच सदरच् या मद्यपा्याासाठ  
येणारे लोक लॉनच् या ािाबािाच् या मदहलाींशी अजललल वागणुक करतात, याबाबतच् या 
नागरीकाींडान तक्रारी होत ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाहीे 

हरमन मोता या कीं पनीच् या िागेवर कोणताही अनुतचत रकाकार लालेला नाही व 
यारकाकरणी कोणतीही तक्रार िवळपासचे नागररकाींनी केलेली नाहीे 

तसेच सदर दठकाणी उल्हासनगर पोलीस स््ेशन अींतगात बब् माशाल क्रे१ च ेपोलीस 
कमाचारी गस् त करीत असताते 
(२) तक्रार रकााप् त नसल् याने कोण याही रकाकारची कारवाई केलेली नाहीे 
(३) रकाल न उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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भभिांडी (जि.ठाणे) बसस्थानिाांतून प्रिास िरणाऱ्या प्रिाशाांच ेमोबाईल फोन,  
पाकिटमार िरणारी टोळी िायर्त असल्याबाबत 

  

(२)  १२९०८ (०८-०३-२०१५).   श्री.रुपेश म् हात्र े(भभिांडी पूि)् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भिवींडी (जिेठाणे) बसस्थानकाींतान रकावास करणाऱ्या रकावाशाींच े मोबाईल फोन, पाकक्मार 
करणारी ्ोळी कायारत असल्याबाबतच्या माहे िानेवारी, २०१५ च्या सुमारास अनके तक्रारी 
पोलीसाींकड ेाल्या ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीच्या अनषुींगाने कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) ठाणे पोलीस ायकु्त पररसरातील पररमींडळ-२ 
भिवींडी मधील तनिामपार पोलीस स््ेशनच्या हदितील बस स्थानकातान िानेवारी २०१५ च्या 
सुमारास रकावास करणा-या रकावाशाींचे मोबाईल फोन व पाकी्मार करणारी ्ोळी कायारत 
असलेबाबत तक्रारी अथवा अिा रकााप्त नसान रकावाशाींचे मोबाईल फोन पाकी्मार करणारी ्ोळी 
कायारत असल्याचे तनदशानास ालेले नाहीे 

तनिामपुर पोेस््ेेयेथे यारकाकरणी ०६ तक्रारी रकााप्त लाल्याने सदर तक्रारीींचे अनुषींगान े
०६ गुन्हे दाखल ाहेे यापैकी दोन गुन्ृयाींमध्ये रकायेकी एक-एक ारोपी अ्क केलेला ाहेे 

उपरोक्त रकाकरणी बसस्थानकात तनयमीत ददवसा व रात्री पोलीस अींमलदार नेमण्यात 
येताते तसेच बी् माशाल व पेट्रोलीींग मोबाईल सदर दठकाणी गस्त घालत  असताते 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

िसई-विरार-नालासोपारा (जि.ठाणे) पररसरात चड्डी-बननयन गँगची दहशत असल्याबाबत 
  

(३)  २८२२८ (२१-०१-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार-नालासोपारा (जिेठाणे) येथील पररसरात चड्डी-बतनयन गँगची दहशत असान 
या गँगने ददनाींक २ ऑगस््, २०१५ वा या दरम्यान वसई पावा सेक््र ८ मधील दट्रतन्ी 
गाडान, जहहिन हाईट्, इींदपुरम या तीन इमारती मध्ये दरोडा ्ाका न लाखोंचा ऐवि ला्ला 
असल्याच ेददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी वा या सुमारास तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नाींमळेु नागरीकाींमध्ये रकाचींड भितीच ेवातावरण तनमााण लाले ाहे, हे 
ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रकाकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) दट्रतन्ी गाडान सोसाय्ी मध् ये रकावेश कन न एका ण 
६५,००० रुे ककमतीचे सोन् याचाींदीचे दातगने दरोडा ्ाका न चोरुन नेले होतेे तसेच जहहिन 
हाईट्रस मधील फ्लॅ्ची कडी तोडान चोरीचा रकाय न लाला होताे परींता सदरचा फ्लॅ् ररकामा 
असल् यान े कोणतेही सामान चोरीला गेले नह हतेे तसेच इीं्रपपुरम बबल् डीींगचा वॉचमन यास 
चोरट्याींनी हातपाय बाींधान चोरी रकाय न करत असताना नागररकाींनी ारडाररड केल् यान ेचोर 
पळान गेलेे 
       रकास् तुत रकाकरणी तुळीींि पोेस््ेेयेथ े गुेरेक्रे३५२/१५ िादींववस कलम ३९५ रकामाणे   
ददनाींक ०२.०८.२०१५ रोिी गुन् हा दाखल ाहेे 
       तसेच ववरा् नगर, ववरार (प) येथील ए/००३ लववसा अपा ा्मेन् ् मध् ये चोरट्याींनी 
रकावेश कन न कपा्ातील ततिोरीतील २,६५,०००/- रुे ककीं मतीच े दागीने चोरुन नेलेे याबाबत 
ववरार पोेस् ्े े येथ ेगुरके ५४५/२०१५ िाींदववसीं कलम ३९५ अन् वये गुन् हा दाखल ाहेे 
(२) सदर घ्ना घडल् यानींतर ावल यक तो पालीस बींदोबस् त व पोलीस पेट्रोलीींग नेमण् यात 
ालेली ाहेे तसेच सदर बब्मधील कमाचारी व अतधकारी हे ददवसा व रात्री गस् त घालत 
ाहेते सदर दठकाणी सध् या कोणतेही िीतीच ेवातावरण नाहीे  
(३) तुळीींि पोेस् ्ेे येथे दाखल उपरोक् त गुन् हा अ समरीकरीता वसई न् यायालयात मींिारीसाठ  
पाठववण् यात ाला ाहेे तसेच ववरार पोलीस स् ्ेशन येथे दाखल गुन् हा तपासाधीन ाहेे 
(४) रकाल न उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

मुांबईतील गोपाळ शेर्टये याांना विनािारण ७ िर्षे भशक्षा भोगािी लागल्याबाबत 
  

(४)  २९६८३ (२१-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राण े(िणििली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत घा्कोपर रेल् वे स्थानकात तरुणीवर ददनाींक १९ िुल,ै २००९ रोिी लालेल्या 
बलाकाराच्या गुन््यात ारोपीच्या नामसाधम्याामुळे अडकल्यान े व पोलीसाींच्या 
तपासकामातील त्रु्ीींमुळे श्रीे गोपाळ शेट्ये याींना ववनाकारण ७ वषे भशक्षा िोगावी लागली 
असान या गुन््यातान उच्च न्यायालयान ेशेट्ये याींची तनदोष मुक्तता केली ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, शेट्ये याींना िोगावा लागलेला मनस्ताप, याींच्या कु ा् ींबाची लालेली वाताहत 
ाणण समािात लालेली बदनामी िरुन तनघण्यासाठ  व या रकाकरणात ववनाकारण याींचा बळी 
ददलेल्या पोलीसाींना भशक्षा होण्यासाठ   याींनी ालाद मैदानात उपोषण करुन माेमुमंयमीं्याींकड े
न्याय देण्याची ववनींती केली होती, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े शेट्ये याींना न्याय देण्यासाठ  कोणती ववशेष कायावाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) : (१) व (२) हे खरे ाहेे 
सदरहा खो्या बलाकराच्या गुन््यारकाकरणी श्रीेशेट्ये याींना माेउच्च न्यायालयाने 

दोषमुक्त केलेले होतेे  यामुळे याींचे सींसार उध्वस्त लाल्यामळेु राहण्यासाठ  घर व ातथाक 
नुकसान िरपाई भमळावी इेमागण्यासाठ  उपोषणास बसले होतेे  

मुमंयमींत्री सहायता तनधीतान ातथाक मदत भमळण्याबाबत याींनी ववनींती केली होतीे 
तथावप, सदर रकायोिनाकरीता मदत अनुजे्ञय नाहीे 
(३) व (४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

िाडा तालुक्यातील (जि.पालघर) शहर ि ग्रामीण भागात गुन्हयाचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
 

(५)  ३६६३७ (२१-०१-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े(भभिांडी पूि)् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वाडा तालुक्यातील (जिेपालघर) शहर व ग्रामीण िागात गुन्हयाचे रकामाण वाढले असान 
तेथील पोभलस चौक्याही बींद अवस्थेत असल्यान े तसचे तथेील पोभलस अतधकारी कताहयात 
कसार करीत असल्याबाबत श्रीे रकाकाश पा्ील, वाडा तालकुा रकामुख याींनी याबाबत तक्रार 
करताच तेथील श्रीे हिारे, पोभलस तनरीक्षक व श्रीे िीे ारेपा्ील, पोभलस उपतनरीक्षक याींनी 
अवााच्च िाषेत िातीवाचक भशवीगाळ केल्याबाबत चौकशी करण्याबाबत लोकरकातततनधी भिवींडी 
पावा याींनी ददनाींक २० िुल,ै २०१५ रोिी वा यासमुारास लेखी तनवदेनाद्वारे मागणी केली ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच वाडा तालुक्यात गुन््याच्या रकामाणात वाढ लालेली असान पोभलस अतधकारी व 
कमाचारी सवासामान्य नागररकाींशी गैरवताणाक करीत असल्याबाबतच्या अनेक तक्रारी तेथील 
जिे पे सदस्य, पींचायत सभमती सदस्य व स्थातनक ग्रामपींचायत याींनी शासनाकड े करुन   
श्रीे सींिय हिारे, पोभलस तनररक्षक व श्रीे िीेारेपा्ील, पोभलस उपतनरीक्षक 
याींच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) तसेच सींबींतधत रकाकरणाींबाबत माे गहृराज्यमींत्री याींनी कोकण पोभलस ायुक्त याींना 
चौकशीच े ादेश माहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा या दरम्यान ददले असान सींबींतधत 
रकाकरणावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१), (२) व (३) श्रीेशाींताराम तुकाराम मोरे, ववेसेसे 
(भिवींडी ग्रामीण), मतदार सींघ व रुपेश लक्ष् मण मात्र,े ामदार भिवींडी पावा याींनी ददनाींक 
१५े०७े२०१५ रोिी माेराज् यमींत्री, गहृ (ग्रामीण), सावाितनक ारोग् य, कृषी व फलो पादन, 
पणन ाणण पया् न याींच् याकडान तनवेदन ददलेले होतेे  यामध् ये पोउतन /श्रीेपा्ील नेमणुकवाडा 
पोेस् ्ेे याींनी वाडा तालकुा रकामखु श्रीेरकाकाश पा्ील हे पोलीस ठाण् यामध् ये गेले असता 
भशवीगाळ करुन पोलीस ठाण्यामधान ताबडतोब चालत े ह हा अस ेसाींतगतलेे पोउतन /श्रीेपा्ील 
याींच् या उध्द्् वताणुक व एकतफन तनणाय घेणे याबाबतची दखल घे न कारवाई करणेबाबत 
नमुद होतेे   
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माेराज् यमींत्री, गहृ (ग्रामीण), याींनी ददनाींक १५े०७े२०१५ रोिी सखोल चौकशी कन न 
कारवाई करावी व अहवाल सादर करावा अस े तनदेश ददलेल होत े  यानुसार सदर रकाकरणाची 
सववस्तर चौकशी अप् पर पोलीस अतधक्षक, पालघर याींना केलेली असान पोलीस अतधक्षक, 
पालघर याींनी अहवाल सादर केलेला ाहेे 

एकीं दरीत अिा चौकशीमध् ये श्रीेरकाकाश पा्ील हे अदखलपात्र गुन् ्याची मादहती 
घेण् यासाठ  पोलीस ठाणेत गेले असता  याींचा पोउतन /श्रीेपा्ील याींच् याशी वाद लाला होता व 
 यामुळे  यानी सदरचा अिा केला होता अस े ददसुन येतेे  तरी घडलेल् या घ्नेवन न पोउतन 
/श्रीेपा्ील याींना िनतशेी सौिन् याने वागण् याची समि देण् यात ालेली ाहेे 
(४) रकाल न उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

भूसािळ शहरालगतच्या िां डारी गािातील स्ि.विियाबाई शांिरलाल न्याती गल्स 
हायस्िूलमधील आयसीटी लॅबमधनू साहहत्य चोरीला गेल्याबाबत 

  

(६)  ४०११७ (२०-०५-२०१६).   श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुसावळ शहरालगतच्या कीं डारी गावातील स्वेववियाबाई शींकरलाल न्याती 
गल्सा हायस्का लमधील ायसी्ी लॅबमधान ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोिी च्या सुमारास 
सुमारे दोन लाख ३२ हिाराींचा सादहय चोरीला गेला असताींना शहर पोभलसाींनी केवळ ८० 
हिार रुपयाींचे सादहय चोरीला गेल्याची नोंद केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली ाहे काय, असल्यास, चौकशीनसुार कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१७-११-२०१६) : (१) सदर शाळेतील ममुंयाध्यावपका याींनी, अज्ञात 
चोरट्याींनी शाळेतील लॅबच ेकुलाप तोडान २ सवार से्, ७ मॉतन्र, २ एन कॅम्पु्ीींग से्, ५ कक 
बोडा से्, ६ मा स, १ स्पीकर से्, असे एका ण ८०,३००/- रुे ककीं मतीच े सादहय चोरीला 
गेल्याची तक्रार ददल्याने िसुावळ शहर पोलीस ठाणे येथे गुेरेनीें  १०२/२०१५  िाींेदेववे कलम 
४५४,४५७,३८० रकामाणे गुन्हा नोंदववण्यात ाला ाहेे 
(२) गुन््याच्या तपासात घ्नास्थळाचा पींचनामा करुन एका ण १० साक्षीदार तपासले ाहेते 
तसेच सींशयीताींच्या घरलडया घेण्यात ाल्या असान अभिलेखावरील गुन्हेगार तपासण्यात 
ाले ाहेते याचरकामाणे सींगणक सादहय खरेदी-ववक्री करणारे याींना नो्ीस देवान ारोपीींचा 
शोध घेण्यात ाला ाहेे परींत ुसवातोपरी माध्यमातान शोध घेवानही सदर गुन्हा उघडकीस न 
ाल्याने गुन््याची अ वगाात समरी नमाद होणेकामी अहवाल माे न्यायालयात पाठववण्यात 
ाला ाहेे 
(३) ववलींब लालेला नाहीे 

___________ 
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राज्य पोलीस दलाच्या मोटार पररिहन विभागात फौिदाराांच्या सरळसेिा ि खात्याांतगत् 
पदोन्नतीन ेभराियाच्या िागाांमध्ये सन २००९ मध्ये झालेली अननयभमतता 

  

(७)  ४०३४१ (२०-०६-२०१६).   श्री.सांिय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य पोलीस दलाच्या मो्ार पररवहन वविागात फौिदाराींच्या सरळसेवा व खायाींतगात 
पदोन्नतीने िरावयाच्या ७२ िागाींमध्ये अतनयभमतता ाढळल्यान े ददनाींक २ डडसेंबर, २००९ 
रोिी ररतसर तक्रार दाखल लाल्यान ेतकालीन गहृमींत्री महोदयाींनी चौकशीच ेादेश ददले होत,े 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १३ एवरकाल, २०१० रोिी डॉे माधव सानप याींनी चौकशी अहवाल 
तकालीन महातनररक्षक (ास्थापना) याींना सादर केला, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी ाढळणाऱ् या हयक्तीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्याा्त येत ाहे, 
(४) नसल्यालस, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-११-२०१६) : (१) होये 
(२) होये 
(३) व (४) सदरचे रकाकरण माेउच्च न्यायालय, मुींबई येथे कक्रमीनल पीायएल एस्ी-७७/२०१४ 
अन्वये दाखल असान, रकाकरण न्यायरकाववष् असल्यामुळे दोषी ाढळणा-या हयक्तीींवर कोणतीही 
कारवाई करण्यात ालेली नाहीे 

___________ 
  

राज्यात िातीय हहांसाचाराच्या ९७ घटना घडल्याबाबत 
  

(८)  ४२३१७ (१७-०५-२०१६).   श्री.पथृ् िीराि चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्रीमती ननमल्ा गावित (इगतपूरी), प्रा.िर्षा ्गायििाड (धारािी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.भशरीर्षदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूि)् :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात िातीय दहींसाचाराच्या ९७ घ्ना घडल्या असल्याच ेददनाींक २ डडसेंबर, २०१५ रोिी 
वा यासुमारास तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्ना रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-११-२०१६) : (१) हे खरे नाहीे 
(२) िातीय दींगली रोखण्यासाठ  अततसींवेदनशील व सींवेदनशील दठकाणी िातीय सलोखा 
राखण्यासाठ  शाींतता सभमती, मोहल्ला सभमती, पोलीस भमत्र सभमतीच्या बैठका घेण्यात येताते 
ववववध समािाच ेसण, उसवाच्या कायाक्रमात पररपत्रके व बबनतारी सींदेशाहदारे पोलीस घ्क 
रकामुखाींना साचना ददल्या िाताते तसेच िातीय दींगल ा्ोक्यात ाणण्यासाठ  सवा सींबींतधताींना 
मागादशाक साचना देण्यात ाल्या ाहेते 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

िाळिेश्िर, मलबार हहल (मुांबई) येथील मे.लेयर एक्सपोट् प्रा.भल.या वििासिाशी आधथि् 
हातभमळिणी िरुन गैरहायिहार ि भ्रष्ट्टाचार िरण्यात आल्याबाबत 

  

(९)  ४४४५२ (१७-०५-२०१६).   श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराभसांह (मलुुांड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळकेलवर, मलबार दहल (मुींबई) वविागातील २२० िककसन तनवास, प्लॉ् नींे११४ (िाग 
ई) या िागेचा ववकास करणाऱ्या मेेलेयर एक्सपो ा् रकााेभलेया ववकासकाशी ातथाक 
हातभमळवणी करुन गैरहयवहार व भ्रष्ाचार केल्यारकाकरणी लोकायुक्ताींच्या ादेशानुसार 
लाचलुचपत रकाततबींधक वविागाने तकाभलन रकाधान सतचव भसताराम कुीं ्े, तकाभलन उपसतचव 
ददलीप भशींदे, अवर सतचव डॉेिोगले, डॉेश्रीकाींत पुलकुीं डवार याींची चौकशी सुरु केल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ च्या पदहल्या ाठवड्यात वा या दरम्यान  तनदशानास ाले, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, तकाभलन ववरोधी पक्षनेत,े ववधान पररषद याींनी ददनाींक ६ िानेवारी, २०११ 
रोिी या सवा रकाकाराची लाचलाचपत रकाततबींधक खायाकडान चौकशी करुन तपास पाणा होईपयतं 
ईमारत म्हाडाने ताब्यात घ्यावी, रेसीेरि करावी तसेच सींबींधीत अतधकाऱ् याींवर कारवाई करावी 
अशी लेखी मागणी करुनही गत चार ते पाच वष ेसींबींधीत दोषी अतधकाऱ् याींववरुध्द कोणतीही 
कारवाई न करण्याची सवासाधारण कारणे काय ाहेत, 
(३) तसेच लोकायुक्ताींकड े लालेल्या सुनावणीत दोषी ाढळल्यानींतर लाचलुचपत रकाततबींधक 
वविागाने या सवा अतधकाऱ् याींची चौकशी कोणया रकामुख कारणाींवरुन सुरु केली ाहे, 
(४) तसेच लाचलाचपत रकाततबींध वविागान े सुरु केलेली चौकशी पाणा लाली ाहे काय, 
असल्यास, यामध्ये दोषी ाढळलेल्या हयक्तीींववरुध्द काय कारवाई करण्यात ाली वा येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-१२-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाहीे तथावप तकाभलन ववरोधी 
पक्ष नेते, ववधानपररषद याींचे ददे६ िानेवारी, २०११ चे पत्र गहृतनमााण वविागास रकााप्त लाले 
असान यातील मुदृयाींच्या अनुषींगाने उपाध्यक्ष तथा मुमंय कायाकारी अतधकारी, म्हाडा याींनी 
सववस्तर अभिरकााय तकाभलन ववरोधी पक्षनेता, ववधानपररषद याींना ददे१५े०२े२०११ च्या 
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पत्रान्वये उपलब्ध करुन ददले ाहेते या रकाकरणी िबाबदार असलेल्या उपअभियींता याींचेववरुध्द 
भशस्तिींगाची कायावाही करुन याींची एक वेतनवाढ दोन वषााच्या कालावधीकरीता रोखण्यात 
ाली ाहेे 
(४) व (५) अिादार ॲड श्रीेमहें्रप िैन याींनी याींचे अभशलाच्या वतीने केलेल्या ददे०६े०६े११ 
च्या तक्रार अिााच्या अनुषींगान े यारकाकरणाींची उघड चौकशी करण्यास ददे१८े११े२०११ च्या 
पत्रान्वये परवागनी देण्यात ाली ाहेे सदर चौकशी अद्याप सुरु ाहेे 

___________ 
  

पाटोदा (जि.बीड) पोलीस ठाण्यात सांगणिीय तक्रार नोंदणीसाठी  
ताांत्रत्रि िमच्ारी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(१०)  ४४९६० (१७-०५-२०१६).   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पा्ोदा (जिेबीड) पोलीस ठाण्यात गत वषािरापासान रकाायोतगक तवावर सींगणकीय तक्रार 
नोंद करण्याची रकाकक्रया सुरु करण्यात ाली असान ताींबत्रक कमाचारी उपलब्ध नसल्याने या 
कामात अडसर तनमााण लाल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या अींततम सप्ताहात वा यासुमारास 
तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस ठाण्यात ताींबत्रक कमाचारी उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायावाही 
करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०२-२०१७) : (१) व (२) सीसी्ीएनएस रकाकल्पाींतगात पोलीस ठाणे, 
पा्ोदा, जिल्हा बीड येथ ेसींगणकीय तक्रार (FIR) नोंद करण्याची रकाक्रीया सुरु करण्यात ाली 
ाहेे यासाठ  पोलीस अतधकारी व कमाचाऱ्याींना ताींबत्रक रकाभशक्षण देण्यात ाले असान 
पोलीसाींना येणाऱ्या ताींबत्रक अडचणी सींदिाात मदत करण्यासाठ  मेे  ववरकाो कीं पनीचे हॅन्ड होल्डर 
कायारत ाहेते 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

लातूर गुन् हे शाखेतील ननलांत्रबत पोभलस नाईि बालािी रामराि नरहरर  
याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(११)  ४७२८१ (१७-०५-२०१६).   श्री.अिुन् खोतिर (िालना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लातार गुन् हे शाखेतील तनलींबबत पोभलस नाईक बालािी रामराव नरहरर याींनी ददनाींक २९ 
डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या सुमारास गळफास लावान ामहया केली, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोभलसान ेामहया करण्याची कारणे काय ाहेत, 



ववेसे २७४ (9) 

 
(३) तसेच उक्त रकाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०८-२०१६) : (१) हे खरे ाहेे 
(२) घरगुती िबाबदाराच्या कारणावरुन दडपणाखाली वावरत होताे घरगुती िबाबदारीच्या 
मानभसक तणावामुळे ामहया करण्यात ाली असल्याच ेतनषपन्न लालेे 
(३) सदर रकाकरणी भशवािीनगर पोभलस स््ेशन लातार येथ े ाेमृे नींे६९/२०१५ कलम १७४ 
ककेरकाोेको रकामाणे नोंद करण्यात ाली ाहेे तपासात मयताने मृयापावी भलदहलेली तचठ्ठी िप्त 
करण्यात ाली असान यात याींनी माझ्या मृयास कोणालाही िबाबदार धरु नका मी स्वत: 
ामहयेचा तनणाय घेत ाहेे माझ्या मयानींतर माली सींपती अधी बायकोला व अधी िा  
व बदहणीला द्या अस ेभलदहले होतेे 
(४) ववलींब लालेला नाहीे 

___________ 
  
िामनेर (जि.िळगाांि) शहराििळील हहिरखेडा रस्त्यािर तलाठीच्या अांगािर गौण खननिाने 

भरलेला रि घालण्याचा प्रयत्न िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१२)  ५२९१७ (२०-०५-२०१६).   श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िामनेर (जिेिळगाींव) शहरािवळील दहवरखेडा रस्यावर महसाल वविागाच्या िरारी 
पथकातील मदहला तलाठ  सुिाता साींबारकर, मीनाक्षी पाींडागळे, ाददींच्या अींगावर गौण 
खतनिाने िरलेला ट्रक घालण्याचा रकायन केल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा या दरम्यान 
तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, यानसुार सदरहा रकाकरणी दोषीींवर 
कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२२-०८-२०१६) : (१) व (२) सदर रकाकरणी िामनेर, जिेिळगाींव पोलीस 
ठाणे येथ ेतक्रार/गुन्हा नोंदववण्यात ालेला नाहीे तसेच तहभसलदार िामनेर याींनी सदर घ्ना 
घडली नसल्याबाबत कळववले ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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पांढरपूर फाटा, भशरिळ येथ ेिनािराांच्या चरबीची ि माांसरहहत बरगडयाांची  
अिैध िाहतिु िरणाऱ् यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१३)  ५३६५५ (२३-०८-२०१६).   अॅड.आभशर्ष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदिली पूि)् :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपार फा्ा, भशरवळ (जिेसाींलापार) येथ े वाशीहान भमरिला तनघालेल्या िनावराींच्या 
चरबीच्या गोण्या व माींसरदहत बरगडयाींची अवधै वाहतुक करणारा कीं ्ेनर पकडण्यात ाला 
असान सदर कीं ्ेनरमधान १० ्न माल िप्त करुन चालकाींसह दोघाींना अ्क करण्यात ाली 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकाकरणी कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३.) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहेे 

सदर रकाकरणी चालक व अन्य एक हयक् ती अशा दोघाींना अ्क करुन याींच्याकडान 
९ ्न ९०० ककलो माल िप्त करण्यात ाला ाहेे 
(२) उक्त रकाकरणी ारोपीींववरुध्द भशरवळ पोलीस ठाण्यात िाग ६ गुरनीं ३६/२०१६ महाराषट्र 
रकााणी सींरक्षण सुधारणा अतधतनयम १९८५ कलम ५ (क), ६ रकामाणे गुन्हा दाखल करण्यात 
ालेला ाहेे सदर गुन््याचा तपास अींततम ्प्प् यात ाला असान ारोपीींववरुध्द सबळ पुरावा 
रकााप्त करुन गुन््याची तनगाती करण्यात येत ाहेे 
(३) ववलींब लालेला नाहीे 

___________ 
  
मुांबईतील मालाड (पूि)्, गोिुळधाम येथील अब्दलु िहहद खान आणण शफीउल्ला खान याांनी 

खरेदी िेलेल्या मालमत्तेच ेअभभहस्ताांरण न िरता फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(१४)  ५३७२२ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मालाड (पावा), गोकुळधाम येथील सीएस क्रीं े२६७, सी्ीएस क्रीं े६१० मधील 
अनुक्रमे ३७९१ व ८९४ चौे मीे अब्दलु वदहद खान ाणण शफीउल्ला खान याींनी खरेदी 
केलेल्या मालमतचे,े एफेईे ददनशा ट्रस्् याींनी २४ वषाात अभिहस्ताींतरण न करता फसवणाक 
केल्यारकाकरणी कुरार जहहलेि पोभलस ठाण्यात ददनाींक २८ एवरकाल, २०१६ रोिी तक्रार दाखल 
करुनही अद्याप यावर  पोभलसाींनी कोणतीच कारवाई केली नाही, हे खरे ाहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रकाकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीचे तनषकषा काय ाहेत 
व यानसुार कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) या रकाकरणी अिादार श्रीेअब्दलु वदहद खान याींचा 
तक्रार अिा ददे२७े०५े२०१६ रोिी कुरार पोलीस ठाणे येथ े रकााप्त लाला असान सदर अिााची 
चौकशी चाला ाहेे 
(२) सदर अिााच्या चौकशीच्या अनुषींगान े अिादार अब्दलु वदहद खान व ट्रस््च्या वतीन े
सुनील िैस्वाल याींचे िबाब नोंदववण्यात ाले ाहेते 

तसेच अिादार याींना ट्रस््कडान भमळालेली कागदपत्र े तसचे अिादार नावे ट्रस््ला 
भमळालेली कागदपत्र ेही ्पाल तसेच कुररअरमाफा त रकााप्त लाली असल्यान ेयातील पत्रावरील 
स्या कोणी केल्या हे तनजलचत समिान येत नाहीे तसेच सदर कागदपत्राींवरील स्याींची 
पडताळणी हस्ताक्षर तज्ञामाफा त करणे ावलयक वा्ल्यान ेयातील अिादाराींच ेस्याींचे नमुन ेव 
वादग्रस्त पत्र ेहस्ताक्षर तज्ञाींकड ेतपासणी व अहवालाकरीता ददे१६.०७.२०१६ रोिी अततेमुमंय 
दस्तऐवि परीक्षक याींना पाठववण्यात ालेली ाहेते सदर बाबत अहवाल रकालींबबत ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

मुांबईतील भाांडुप, िाांिूरमाग ्ि िाांहदिली चारिोप पररसरात  
मोठ्या प्रमाणात घरफोड्या झाल्याच्या घटनाांबाबत 

  

(१५)  ५४०३० (२३-०८-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.आभसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगरातील िाींडुप, काींिारमागा व काींददवली चारकोप पररसरात १ म े त े १८ म,े 
२०१६ या कालावधीत मोठ्या रकामाणात घरफोड्या लाल्याच ेतनदशानास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रकाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे तसेच   वाढया 
घरफोड्याींना रकाततबींध हहावा यासाठ  पोलीसाींनी कोणया उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत 
ाहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) सदरहा रकाकरणी घरफोडीच् या नोंद गुन् ्याींची 
साींजमंयकी मादहती खालीरकामाण े
 

अ.क्र. पोलीस ठाण े घरफोडीच े
दाखल गुन् हे 

उघडिीस 
आलेले गुन् हे 

एिूण आरोपी 
अटि 

१ िाींडुप ०८ ०६ १५ 
२ काींिारमागा ०२ ०२ ०४ 
३ चारकोप ०३ ०२ ०४ 
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(२) उपरोक् त घ्नेरकाकरणी १ म ेते १८ म,े २०१६ या कालावधीत एका ण १३ घरफोडीच े गुन् हे 
नोंद करण् यात ाले असान  यातील १० गुन् हे उघडकीस ाले ाहेत व  यात एका ण २३ 
ारोपीींना अ्क करण् यात ाली ाहेे तसेच अद्याप उघडकीस न ालेले गुन् हे उघडकीस 
ाणण् याकररता कसोशीन ेरकाय न करण् यात येत ाहेे  

बहृनमुींबई पोलीस ायुक् तालयाच् या कायाके्षत्रात घरफोडीच् या घ्ना घडण् यास रकाततबींध 
करण् याच् या दृष ्ीकोणातान ावल यक त ेउपक्रम सतत राबववण् यात येत असताते रका येक पोलीस 
ठाण् यातील बबनतारी सींदेश वाहने, बी् माशालस तसेच बी् मधील अतधकारी व अींमलदार 
याींना  याींचे पोलीस ठाणे हिीत ददवसा व रात्री पररणामकारक गस्त घालण् याबाबतच् या सक् त 
सुचना देवान ादेभशत करण् यात ाले ाहेे तसेच, घरफोडीच् या गुन् ्याींतील अभिलेखावरील 
ारोपीींची सतत तपासणी कन न  याींच् या ववरुध् द कारवाई करण् यात येतेे  याचरकामाणे या 
ारोपीच् या तपाससणीत  याींचा वारींवार गुन् ्यात सहिाग ाढळल्यास  याींना फेर अ्क कन न 
 याींच् या ववरुध् द रकाततबींधा मक कारवाई करण् यात येत,े घरफोडीचे गुन् हे घडा नयेत म् हणान 
पोलीस ठाणे हिीतील मोहल् ला कभम्ी, शाींतता सभमती, मदहला दक्षता सभमती, िेष ठ 
नागररकाींच् या व ववववध हौभसींग सोसाय्ीींच् या बैठका घे न लोकाींना वारींवार घरफोडी 
गुन् हेगाराींच् या कायापध् दतीबिल मादहती देण् यात येत ेव िनिागतृी करण् यात येतेे  याचरकामाण े
बहृन् मुींबईतील पोलीस ठाणेंच ेहिीत मोक् याच् या व गद्च् या दठकाणी बॅनर लावानही िनिागतृी 
करण् यात येत ाहेे तसेच घरफोडीच् या गुन् ्याींत वेळोवेळी अ्क ारोपीींची अतधक चौकशी 
कन न  याींचा इतर गुन् ्याींतील सहिाग तपासान व  याींच् याववरुध् द सबळ पुरावे गोळा कन न 
माेन् यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण् यात येते व अशा ारोपीींना िास् तीत िास् त भशक्षा 
ह हावी म् हणान रकाय न करण् यात येताते 
(३) रकाल न उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मुांबईतील देिनार डांम्पीांग ग्राऊां डला भांगार माकफयाांनी आग लािल्याबाबत 
 

(१६)  ५४११३ (२३-०८-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), श्री.अिय चौधरी (भशिडी), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूि)्, श्री.त्र्यांबिराि भभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील देवनार डींम्पीींग ग्रा ीं डवरील कचऱ् यातील लोखींड, वपतळ ाणण इतर धाताींच्या 
वस्ताींसाठ  िींगार माकफयाींनी डींम्पीींग ग्रा ीं डला ाग लावल्याचे तपासातान तनषपन्न लाले ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ागीरकाकरणी भशवािीनगर पाेलीसाींनी दोघा मुमंय ारोपीींना अ्क केली 
असान ातापयतं गत ाठ ददवसात पोलीसाींनी १५ िणाींना अ्क केली असल्याचेही माहे 
एवरकाल, २०१६ दरम्यान तनदशानास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िींगार माकफयाींवर तसेच ारोपीींवर पोलीसाींनी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) होये हे खरे ाहेे 
(३) सदर रकाकरणी भशवािीनगर पोलीस ठाणे येथे गुेरेक्रे१२३/१६ िाेदींेववेकलम ४३५, ४२७ 
अन्वये एका ण १५ ारोपीववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहेे नमाद गुन््यातील १५ 
ारोपीींना अ्क करण्यात ाली असान याींच्याववरुध्द माेन्यायालयात दोषारोपपत्र सादर 
करण्यात ाले ाहेे सदर गुन्हा न्यायरकाववषठ ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

’आयआयएमयुएन’ ने मुांबईत आयोजित िेलेल्या पररसांिादामध्ये साभमल झालेल्या 
विद्याथ्या्नी पुलाि खाल्यान ेझालेली विर्षबाधा 

  

(१७)  ५४१५८ (२३-०८-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ायायएमयुएन ने ददनाींक १४ एवरकाल, २०१६ रोिी िारताला सींयुक्त राषट्राींच्या सुरक्षा 
पररषदेत कायमचे स्थान भमळण्यासाठ  मुींबईत ायोजित केलेल्या पररसींवादामध्ये साभमल 
लालेल्या ववद्यार्थयााना ददलेल्या िवेणातील पुलाव खाल्यान ेववषबाधा लाल्या रकाकरणी मुींबईतील 
ताडदेव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदववण्यात ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववषबाधा रकाकरणी पोलीसाींनी चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे ाहेे 
(२) सदर रकाकरणी कफयाादीन े ददलेल्या तक्रारीवरुन ताडदेव पोलीस स््ेशन येथ ेगुेरेक्रे१४५/१६ 
िादींवव कलम २७३, ३३८ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात ाला ाहेे नमाद गुन्हा तपासातधन 
ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मुांबईतील िभलना विभागािररता निीन पोभलस स्थानि स्थापन िरण्याबाबत 
  

(१८)  ५४२०७ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांिय पोतनीस (िभलना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाकोला पोभलस स्थानक अींतगात ववमानतळ, मुींबई ववद्यापीठ, भमभल्री कॅम्प, 
एमेएमेारेडीेएे मुींबई, अजग्नशमन दल हेड क्वा ा्र, फोरेनभसक सायन्स लॅबोरे्री, भमठ  
नदी सारख े अयींत महवाच े व अततसींवेदनशील वविाग येत असल्यामुळे कभलना 
वविागाकररता नवीन पोभलस स्थानक स्थापन करण्याबाबत स्थातनक लोकरकातततनधीींनी   
ददनाींक १९ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा या सुमारास माेमुमंयमींत्री महोदयाींना तसचे पोलीस 
ायुक्त, बहृन्मुींबई याींना पत्रहयवहार करुन मागणी केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पोभलस स्थानक अींतगात अींदाि े २० लक्ष लोकसींमंया असान बहुताींश 
लोपडपट्टीचा वविाग येत असल्यामुळे उक्त वविागात नववन पोभलस स्थानक उिारण्याबाबत 
कोणती कायावाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे ाहेे 

पोलीस दलातील पदतनभमातीच्या दसुऱ् या ्प्प्यामध्ये पोलीस ायुक्त, बहृन्मुींबई 
याींच्या ास्थापनेवरील वाकोला पोलीस ठाण्याच े वविािन करुन ‘गोळीबार पोलीस ठाण’े 
तनमााण करण्याचा रकास्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींनी शासनास सादर 
केला ाहेे सदर रकास्ताव ववत वविागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात ाला असता यावर 
ववत वविागाने उपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या अनुषींगाने पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, 
मुींबई याींच्याकडान मादहती मागववण्यात ाली ाहेे  
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

मोहल्ला िेटी, होडखाड भोईिाडी िेटी (ता.खेड) येथे िस्तीला िोडणारे रस्ते  
नसल्यान ेगैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(१९)  ५४४५१ (२३-०८-२०१६).   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मोहल्ला िे्ी, होडखाड िोईवाडी िे्ी (ताेखेड) या दठकाणी िोड रस्ते नाहीत, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्याींसाठ  महाराषट्र मेरी्ाईम बोडाामाफा त तनधी उपलब्ध हहावा अशी 
मागणी स्थातनक लोकरकातततनधी याींचेकडान ददनाींक १९ मे २०१६ रोिी वा या सुमारास     
माे मुमंयमींत्री याींचेकड ेकरण्यात ाली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रकाकरणी कोणती कायावाही करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ाहेे याबाबत स्थातनक 
लोकरकातततनधीींनी ददनाींक १९े३े२०१५ रोिी महाराषट्र मेरी्ाईम बोडााकड ेमागणी केली होतीे 
(३) होडखाड िोईवाडी िे्ी (ताेखेड) येथ े िोडरस्ता तयार करण्याबाबतचा रकास्ताव महाराषट्र 
मेरी्ाईम बोडााच्या सन २०१६-२०१७ च्या अथासींकल्पात मींिार केला ाहेे सदर कामाच े
रुे२०े०० लक्ष इतक्या ककीं मतीचे अींदािपत्रक तयार करण्यात ाले असान काम हाती 
घेण्याबाबत कायावाही करण्यात येत ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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अांबरनाथ (जि.ठाणे) तालुक्यातील िाहतूि पोलीस ननयांत्रण शाखेत िमच्ारी िाढिून देणेबाबत 
  

(२०)  ५४७७३ (२३-०८-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींबरनाथ (जिेठाणे) तालुक्यातील वाहताक पोलीस तनयींत्रण शाखेच्या अखयारीत चार 
पोलीस स््ेशन असान तेथे फक्त १३ कमाचारी कायारत असल्याच ेमाहे म,े २०१६ रोिी वा या 
दरम्यानच्या कालावधीत तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अींबरनाथ-बदलापार असे दोन स्वतींत्र युतन् करण्याबाबत तसचे कमाचारी 
वाढवान देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) ठाणे पोभलस ायुक्तालयातील पररमींडळ-४ अींबरनाथ 
वाहताक तनयींत्रण शाखेमाफा त अींबरनाथ, भशवािीनर, बदलापार (पावा), बदलापार (पजलचम)  या 
चार पोलीस ठाण्याींच्या हिीमधील वाहताकीच े तनयमन केले िातेे माहे म,े २०१६ मध्ये सदर 
वाहताक तनयींत्रण शाखेमध्ये पोलीस तनरीक्षक दिााच ेरकािारी अतधकारी, ०१ पोलीस उपतनरीक्षक 
व १८ पोलीस कमाचारी नेमणाकीस होतेे 
(२) अींबरनाथ वाहताक तनयींत्रण शाखेच्या कायाके्षत्रात अींबरनाथ व कुळगाींव-बदलापार अशा दोन 
नगरपररषदा येताते सदर पररसरातील नागरीकाींच्या दळणवळणासाठ  उपनगरी लोकलच े
अींबरनाथ व बदलापार असे रेल्व े स््ेशन ाहेते रेल्वे स््ेशन व लगत िवळपासच्या शहरी 
िागातील रकावाशाींचे दळणवळणाचे साधन म्हणान ॲ्ो ररक्षा व दचुाकी वाहनाींचा मोठ्या 
रकामाणात वापर होतोे यास्तव रेल्वे स््ेशन व पररसरात वाहतुकीच े तनयमन करण्याची 
ावलयकता असल्यामुळे सदर पररसरामध्ये दैनींददन कमाचारी नेमण्यात येताते अींबरनाथ व 
बदलापार रेल्व े स््ेशन लगतचा पररसर सोडल्यास उवारीत िाग हा ग्रामीण असान तेथे 
नागरीकरण होत ाहेे िववषयात तेथील वाहताक जस्थतीवर अींबरनाथ युनी् मधान बदलापार 
साठ  स्वतींत्र वाहताक शाखा तनमााण करण्यात येवा शकतेे परींतु सद्यजस्थतीत स्वतींत्र युनी् 
तनमााण करण्याची ावलयकता नाहीे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

िोल्हापूर मध्यिती प्रशासिीय इमारतीत पासपोट् िाया्लय सुरु िरण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(२१)  ५४९७९ (२३-०८-२०१६).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापार जिल्हयातील कसबा बावडा रोडवरील मध्यवती रकाशासकीय इमारतीत पासपो ा् 
कायाालय सुरु करण्यात येणार ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहा कायाालय सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) पासपो ा् कायाालय पुणे याींनी जिल्हातधकारी, 
कोल्हापार याींना कोल्हापार व साींगली जिल््यातील नागरीकाींसाठ  कोल्हापार येथे पासपो ा् सेवा 
कें ्रप (PSK) सुरु करण्याकरीता िागेची मागणी केली ाहेे 
(२) व (३) या रकाकरणी कायाकारी अभियींता, सावाितनक बाींधकाम वविाग, कोल्हापार याींना 
िागा उपलब्ध करुन देणेबाबत जिल्हातधकारी, कोल्हापार याींना कळववले ाहेे 

___________ 
 

राज्यातील पोलीसाांविरुध्दच्या तक्रारीसांदभा्तील प्राधधिरण िाया्न्िीत िरण्याबाबत 
  

(२२)  ५५७५६ (२३-०८-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(भसल्लोड), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.सभुार्ष साबणे (देगलूर), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर), श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला्), श्री.शाांताराम मोरे (भभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील पोलीसाींववरुध्दच्या तक्रारीसींदिाात राज्यस्तरीय व जिल्हातनहाय रकाातधकरणाची 
स्थापना करण्याचा तनणाय घेतलेला असताींना अद्याप रकाातधकरण कायाान्वीत नसल्याचे 
तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पोलीस तक्रार तनवारण रकाातधकरण व जिल्हा पोभलस तक्रार तनवारण 
रकाातधकरण तातडीन े स्थापन करण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) तसेच सदर रकाातधकरणाची कायाकक्षा व स्वरुप काय ाहे व सदर रकाातधकरणाच्या कामास 
रकायक्षात केहहा सुरुवात होणार ाहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे ाहेे 

राज्य पोलीस तक्रार रकाातधकरणाच ेकायाालयीन कामकाि सुरु लाले ाहेे वविागीय 
पोलीस तक्रार रकाातधकारणे कायााजन्वत करण्याची कायावाही रकागतीपथावर ाहेे 
(२) राज्य स्तरीय पोलीस तक्रार रकाातधकरणाच े कायाालयीन कामकाि का परेि ्ेभलफोन 
एक्सचेंि, महवषा कवे रोड, मुींबई येथे सुरु करण्यात ाले ाहेे 

वविागीय पोलीस तक्रार रकाातधकरणावरील अध्यक्ष व सदस्याींच्या तनयुक्तीबाबतचा 
रकास्ताव शासन मान्यतसेाठ  सादर करण्यात ाला ाहेे 
(३) महाराषट्र पोलीस अतधतनयम, (१९५१ चा २२) मधील रकाकरण २ अ अींतगात कलम २२    
प (२) अन्वये राज्य पोलीस तक्रार रकाातधकरणाच ेस्वन प पुढीलरकामाणे ाहेे 
 

अ) उच्च न्यायालयाचे सेवातनवृत न्यायाधीश अध्यक्ष 
ब) ववशेष पोलीस महातनररक्षक दिाापेक्षा कमी दिााचा 

नसेल असा, तनयत वयोमानान े सेवातनवृत लालेला 
पोलीस अतधकारी 

सदस्य 
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क) नागरी समािातील मान्यवर हयक्ती सदस्य 
ड) राज्य शासनाच्या सतचव दिाापेक्षा कमी दिााचा 

नसलेला एक तनवृत अतधकारी 
सदस्य 

इ) अपर पोलीस महासींचालक व महातनररक्षकाच्या 
दिाापेक्षा कमी दिााचा नसलेला अतधकारी 

सदस्य सतचव 

 
कायाकक्षा :- १) स्वत:हान ककीं वा एखादी बळी पडलेली हयक्ती ककीं वा ततच्या कु ा् ींबातील सदस्य 
ककीं वा ततच्या वतीन े इतर कोणतीही हयक्तीे २) राषट्रीय ककीं वा राज्य मानवी हक्क ायोग 
ाणण ३) पोलीस याींच्याकडान एखाद्या पोलीस अतधकाऱ्याींववरुध्द १) पोलीस कोठडीतील मृया 
२) िारतीय दींड सींदहतेच्या कलम ३२० खाली हयामंया केल्यारकामाणे गींिीर दखुापत ३) 
बलाकार ककीं वा बलाकार करण्याचा रकायन ४) ववदहत केलेली कायापध्दती न अनुसरता केलेली 
अ्क ककीं वा स्थानबध्दता ५) भ्रष्ाचार ६) बलादग्रहण (खींडणी उकळणे) ७) िमीन ककीं वा घर 
बळकावण े ाणण ८) ज्यामये कायद्याच्या कोणयाही तरतादीींचे गींिीर उल्लींघन ककीं वा 
कायदेशीर रकाातधकराचा दरुुपयोग याचा अींतिााव असेल अशी इतर कोणतीही बाब यासींबींधात 
रकााप्त लालेल्या तक्रारीवर चौकशी करणे तसेच कोणयाही हयक्तीस, रकाातधकरणाच्या मत,े 
चौकशीच्या ववषयवस्तुशी उपयुक्त, ककीं वा सींबध्द हो  शकेल अलया मुद्यावर ककीं वा बाबीींवर 
मादहती पुरववण्यासाठ  फमाावणेे 

महाराषट्र पोलीस अतधतनयम, १९५१ चा २२ मधील रकाकरण २ अ अींतगात कलम  
२२स (२) अन्वये वविागीय पोलीस तक्रार रकाातधकरणाचे स्वन प पुढीलरकामाणे ाहे :- 

 

अ तनवृत रकाधान जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष 
ब पोलीस अधीक्षकाींच्या दिाापेक्षा कमी दिााचा 

नसलेला तनयत वयोमानान े सेवातनवृत लालेल्या 
एखादा अतधकारी 

सदस्य 
 

क पोलीस उप ायुक्त (मुमंयालय) सदस्य 
ड नागरी समािाती मान्यवर हयक्ती सदस्य 
इ पोलीस उप अधीक्षकाींच्या दिााचा ककीं वा याचा 

समतुल्य दिााचा अतधकारी 
सदस्य सतचव 

 

कायाकक्षा :- राज्य पोलीस तक्रार रकाातधकरणारकामाण ेाहेे  
राज्य पोलीस तक्रार रकाातधकरणाच ेकायाालयीन कामकाि सुरु लाले ाहेे माेअध्यक्ष 

व सदस्य याींनी ददनाींक २ िानेवारी, २०१७ पासान पदिार जस्वकारला ाहेे 
वविागीय तक्रार पोलीस रकाातधकरणावरील अध्यक्ष व सदस्याींच्या तनयुक्तीचा रकास्ताव 

शासन मान्यतेसाठ  सादर केला ाहेे सदर रकास्तावास मान्यता रकााप्त लाल्यानींतर वविागीय 
पोलीस तक्रार रकाातधकरणे लवकरात लवकर कायााजन्वत करण्यात येतीले 

___________ 
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मुांबई सेंरल येथील टॉिरमध्ये भलफ्ट पडून झालेल्या अपघातात  
शाळिरी मलुासह दोघाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(२३)  ५६६३३ (२४-०८-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई सेंट्रल येथील मराठा मींदीर ्ॉकीिच्या पररसरात ्ॉवरमध्ये गाडी पाककंग करीत 
असताना भलफ्् पडान लालेल्या अपघातात एका शाळकरी मुलासह दोघेिण ठार 
लाल्याच ेददनाींक २० एवरकाल, २०१६ रोिी वा यासुमारास तनदशानास ाले ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामाफा त चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय ाढळान 
ाले व मतृाींच्या कु ा् ींबबयाींना ातथाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ाहेे 

परींतु गाडी पाकींग करताना भलफ्् पडली नसान, अल्पवयीन शाळकरी मलुगा याने 
याींच्या वाहन चालकाींच्या ताब्यात असलेली मो्ार कार MH-०१ BK-१६८, मोकळ्या िागेत 
भशकत असताींना दसुऱ् या मिल्यावरील कारभलफ््ला कारने ठोकर मारली असल्यामुळे अपघात 
लालाे 

अल्पवयीन मलुाकड े वाहन चालववण्याचा परवाना नसताींना ही याींने अववचारान े
हयगीयीने वाहन चालवान अल्पवयीन मुलगा व वाहन चालकाचा अपघाता रकाकरणी मृया लाला 
ाहेे 

सदरहा घ्नेरकाकरणी ातथाक मदतीबाबत कोणताही रकास्ताव न ाल्यान े मयत 
इसमाींच्या कु्ुींबीयाींना मदत केली नाहीे तसेच याबाबतचा तपास पाणा करुन माेन्यायालयात 
ॲबे् समरी अहवाल सादर करण्यात येत ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

नाभशि जिल््यातील राष्ट्रीय महामाग ्उड्डाणपूलाच्या खाली पाथडी-चौफुली येथे  
भसग्नल यांत्रणा तातडीने सुरू िरण्याबाबत 

  

(२४)  ५६८७३ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे 
(भसन्नर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाभशक जिल््यातील राषट्रीय महामागा उड्डाणपालाच्या खाली पाथडी-चौफुली येथ े
बसववण्यात ालेली भसग्नल यींत्रणा अद्यापही सुन  करण्यात ाली नसल्याने तेथ े छो्े-मोठे 
अपघात घडत असल्याचे माहे म,े २०१६ च्या सुमारास तनदशानास ाले, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त भसग्नल यींत्रणा सुन  न करण्याची कारणे काय ाहेत, 
(३) असल्यास, सदर भसग्नल यींत्रणा तातडीन ेसुन  करण्यासींदिाात शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-११-२०१६) : (१) भसग्नल यींत्रणा अद्याप सुरु करण्यात ालेली नाही 
हे खरे ाहेे तथावप, पयाायी उपाय म्हणान या उड्डाणपलुाच्या खाली पाथडी ते ाींबड बािसु 
बॅरेके्ीींग कन न दोन्ही बािुच े वाहताक हयवजस्थत केली असल्याने वाहताकीस अडथळा होत 
नाहीे यामुळे अपघातामध्ये घ् लालेली ाहेे सन २०१६ या वषाात फक्त एक अपघात लाला 
असान तो वाहनचालकाच्या चकुीमुळे लालेला ाहेे या दठकाणी पोलीस कमाचारी नेमण्यात 
ालेले ाहेते 
(२) व (३) या महामागाावर भसग्नलच्या दठकाणी सवा बािुच े सववासरोड ये न भमळताते 
सववासरोड दहेुरी वापरासाठ  असल्याने या मागाावर एक ते ददड ककलोमी्र रस्त रुीं ददकरण 
कन न यास दिुािक ्ाकणे ावलयक ाहे तसेच पुलाखाली तीन त ेचार भम्रवर दिुािक 
्ाकणे ावलयक असान भसग्नलच्या दठकाणी सजहहास रोडसाठ  ्ुवे भसग्नल यींत्रणा बसववणे 
ावलयक ाहेे तसेच एमायडीसीकडान येणाऱ्या मागाावर ाींबेडकर पुतळ्या िवळील काही 
अततक्रमणे ह्वान ाींबेडकर पतुळ्याची साईि कमी करणे ावलयक ाहेे गरवारे ्ी 
पाई्कडान येणारा सजहहास रोड भसग्नल िवळ ाल्यानींतर या दठकाणचे भसग्नल खाींब 
स्थलाींतर कन न बत्रकोणी ायलँडची साईि पाच ते सात फ्ापयतं कमी करणे ावलयक ाहेे 

उपरोक्त मुद्याींबाबतची उपाययोिना कन न मुींबई ाग्रा रोड पाथडी फा्ा भसग्नल 
चालु करण्याबाबत रकाकल्पसींचालक राषट्रीय महामागा रकाातधकरण याींना कळववण्यात ाले ाहेे 

याबाबतची पुताता होताच सदर भसग्नल यींत्रणा सुरु करण्याची तिववि ठेवली ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणात विविध गुन्हे घडल्याबाबत 
  

(२५)  ५७५८५ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आभशर्ष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे शहरात माहे िानेवारी ते एवरकाल, २०१६ या कालावधीत ३५ खान, ७४ स्त्रीयावरील 
अयाचार, २२८ दरोड,े १५२ ववनयिींग, १०६८ चोऱ्या व १२० दींगली लाल्याची नोंद पोलीस 
दप्तरी लाली असान अन्य गुन्हे धरुन शहरात चार मदहन्यात ४ हिार ९८२ गुन््याींची नोंद 
लाली ाहे, हे खरे ाहे काय,     
(२) असल्यास, सदर गुन्हे रोखण्यासाठ  शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे ाहेे 

ठाणे पोलीस ायुक्तालयात सन २०१६ िानेवारी त े एवरकाल अखरे व िानेवारी त े
एवरकाल, २०१५ अखेर पावेतोची तफावत पाहता सन २०१६ मध्ये गुन्हे घडण्याचे रकामाण 
घ्ल्याचे ददसान येत ाहेे 

 

अेक्रे खान जस्त्रयाींवरील 
अयाचार 

दरोड े िबरी 
चोरी 

ववनयिींग चोऱ्या दींगली एका ण 

२०१६ ३५ ७४ ११ २२८ १५२ १०६८ १२० ४९८२ 
२०१५ ३५ १०० १७ ५१८ २३६ १२३८ १४२ ६०३५ 

 

(२) ठाणे पोलीस ायुक्त पररसरात गुन्हे रोखण्यासाठ  हिीत दठकदठकाणी अचानक नाकाबींदी, 
कोंबबग ऑपरेशन केले िातेे तसेच मॉल, माके् गद्च्या दठकाणी साध्या 
वेशातील/गणवेशातील पोलीसाींची गस्त, मोबाईल पेट्रोलीींग, बब् माशाल पेट्रोलीींग सतत चाला 
ठेवली िातेे  याचरकामाणे मोहल्ला कमी्ी भम्ीींग ायोजित करुन नागरीकाींना िागरुक व 
सतका  राहणेबाबत िनिागतृी केली िातेे तसेच रेकॉडा वररल गुन्हेगाराींवर रकाततबींधक कारवाई 
केली िातेे  
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  
अांधेरी, डी.एन. नगर (मुांबई) येथे नोिरी देण्याच ेअभमर्ष दाखिून घेतलेले पैस ेपरत मागणाऱ्या 

तरुणीला ि नतच्या आईला मारहाण िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२६)  ५८०१६ (२३-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी, डीेएने नगर (मुींबई) येथ े नोकरी देण्याच े अभमष दाखवान  घेतलेले पैसे परत 
मागणाऱ्या तरुणीला व ततच्या ाईला प्लेसमें् मालकान े मारहाण केल्याचे ददनाींक १० म,े 
२०१६ रोिी  वा यादरम्यान तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रकाकरणी डीेएनेनगर पोलीस ठाणे, अींधेरी येथ ेगुन्हा नोंद करण्यात ाला 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, नोकरी देण्याचे ाभमष दाखववणारे असे अनेक प्लेसमें् मुींबईत असान दररोि 
अनेक तरुण-तरुणीींची फसवणाक होत असान याबाबत शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) होये तथावप सदर घ्ना ददे०७े०५े२०१६ 
रोिी घडलेली ाहेे 
(३) या रकाकरणातील कफयाादी याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन दाेनौेनगर पोेस््ेे येथ े गुेरेक्रे 
३१८/१६ िादींवव कलम ३५४, ३३७, ३३८, ३४१, ५०९, ३२३, ३४ अन्वये ३ ारोपीववींरुध्द गुन्हा 
नोंद करण्यात ाला ाहेे सदर गुन्हा तपासाधीन ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

नागपूर येथील भसताबडी पोलीस स् टेशनमध् ये आरोपीन ेगळफास लािनू आत् महत् या िेल् याबाबत 
  

(२७)  ५८०६२ (२३-०८-२०१६).   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूि)्, श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दषक्षण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपार येथील भसताबडी पोलीस स् ्ेशनमध् ये राकेश शेषराव मेंढे या ारोपीन े गळफास 
लावान ा मह या केल् याच ेददनाींक ४ िान, २०१६ रोिी वा या सुमारास तनदशानास ाले ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त रकाकरणी चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय तनष पन् न लाले व 
यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-११-२०१६) : (१) हे खरे ाहेे 
(२) व (३) सदर रकाकरणी मगा क्रमाींक ३७/१६ कलम १७४ सीेारेपीेसीे अन्वये दाखल करुन 
पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण वविाग, नागपार युतन्, नागपार याींचेमाफा त तपास 
करण्यात येत ाहेे पोलीस कोठडीतील मृया ्ाळण्याकरीता तसचे सदर मृयाचे रकामाण कमी 
करण्याकरीता माेउच्च न्यायालयाने ददलेल्या मागादशाक साचना शासन पररपत्रक, गहृवविाग 
क्रमाींक: सीार्ी/०६१४/६८४/रकाेक्रे०२/पोल-१४, ददनाींक २० िान, २०१६ अन्वये सवा सींबींतधत 
पोलीस यींत्रणाींस देण्यात ाल्या ाहेते 

___________ 
ठाणे जिल््यातील ग्रामीण पररसरात ८७ मुले बेपत्ता असल्याबाबत 

  

(२८)  ५८०८६ (२३-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाण े जिल््यातील ग्रामीण पररसरात गत ५ वषाात तब्बल ८७ मुले बेपता असल्याची 
मादहती सदर मुलाींचा शोध घेण्यासाठ  माहे एवरकाल मध्ये राबववण्यात ालेल्या ऑपरेशन 
मुस्कान अींतगात ददनाींक ३ म,े २०१६ रोिी वा या दरम्यान तनदशानास ाली ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रकाकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहेे ठाणे ग्रामीण जिल््यातान सन 
२०११ ते माहे ऑगस््, २०१६ चे दरम्यान एका ण १६९० मुले हरववलेली होतीे या मुलाींचा शोध 
घेता यापकैी एका ण १५९१ मुले भमळान ालेली असान अद्यापपयतं ९९ मुले भमळान ालेली 
नाहीते 
(२) सदरहा रकाकरणी ठाणे ग्रामीण जिल््यात ददनाींक १.७.२०१५ ते ३०.६.२०१६ या कालावधीत 
ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन स्माईल ही मोहीम ४ ्प्प्यात राबववण्यात ाली ाहेे या 
मोहीमाींमध्ये एका ण २९ मलुी व २५ मुले अशी एका ण ५४ हरववलेल्या (बेपता) मुलाींचा शोध 
लावण्यात ाला ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  
मुांबईतील िाांदे-िुला् सांिुल सायबर पोभलसाांिड ेआलेल्या तक्रारीनुसार डबेीट आणण के्रडीट िाड ्

फसिणूिीच् या गुन् ्यात लाखो रुपयाांची फसिणूि झाल् याबाबत 
  

(२९)  ५८१८२ (२४-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वाींदे-कुलाा सींकुल सायबर पोभलसाींकड ेालेल्या तक्रारीनुसार सन २०१४ ते माहे 
माचा, २०१६ या कालावधीत डबेी् ाणण के्रडी् काडा फसवणाकीच् या गुन् ्यात लाखो रुपयाींची 
फसवणाक लाल् याच ेतनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, के्रडी् काडा फसवणाक करणाऱ् याींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) तसेच सायबर क्राईमच े गुन् हे कमी करण् यासाठ  कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत ाहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) : (१) सायबर पोलीस ठाण्यात डबेी् ाणण के्रडड् काडा 
फसवणाकीच ेखालीलरकामाणे नोंद / उघड लालेले गुन्हेे 

सन २०१४ सन २०१५ सन २०१६ 
नोंद उघड नोंद उघड नोंद उघड 
०१ ०१ ३० ०९ ०८ ०२ 

(२) उघडकीस ालेल्या गुन््यातील ारोपीताींच े ववरुध्द माेन्यायालयात दोषरोप पत्र दाखल 
करण्यात ाले ाहेे 
(३) सायबर क्राईमच े गुन्हे कमी करण्यासाठ  शाळा, कॉलेि तसेच िनमानसात अभिनव 
उपक्रम राबवान िनिागतृी करण्यात येत ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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मुांबईतील दादर येथील भसहाहीि सेंटर इमारतीतील अनधधिृत बाांधिामास भोगिटा प्रमाणपत्र 
(ओसी) हदल्याप्रिरणी अभभयांत्याांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३०)  ५८३५६ (२३-०८-२०१६).   श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील दादर येथील भसहहीक सें्र इमारतीत सीएस क्रीं े ४,१/४ व १/५ हे बाींधकाम 
अनतधकृत असानही सदर इमारतीला पाभलकेच्या बाींधकाम वविागातील अभियींयाींनी िोगव्ा 
रकामाणपत्र (रसी) ददले असल्याच ेमाहे मे, २०१६ च्या सुमारास तनदशानास ाले, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रकाकरणी पाभलकेच्या पाच अभियींयाींववरुध्द ाग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात 
गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रकाकरणाची चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोषी असणाऱ्या अभियींयाींवर, ववकासकावर व वास्तुववशारदावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ाहेे 
(३) व (४) सदर रकाकरणी ाग्रीपाडा पोलीस ठाणे येथ ेगुेरेक्रे१३१/१६ िाेदींेववे से कलम ४६५, 
४६७,४६८, ४७१, ४७२,३४,१६७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहेे या गुन््या सींबींतधत 
कागदपत्र पडताळणी व साक्षीदार पडताळणी पाणा होताच कायदेशीर कारवाई करण्यात येत 
ाहेे 
(५) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

मुांबईतील सुरक्षा रक्षि मांडळाची फसिणुि िरणाऱ् या सुरक्षा रक्षि  
िामीनीिर असताांना उत्तर प्रदेशात पळून गेला असल्याबाबत 

  

(३१)  ५८४११ (२३-०८-२०१६).   श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील सुरक्षा रक्षक मींडळाची फसवणुक करुन ९ बेरोिगाराींची ४ लाख ३० हिाराींची 
फसवणुक करणाऱ् या सुरक्षा रक्षकाला न्यायालयाने िामीन मींिार करताींना ाठवडयातान ३ 
ददवस साींताकु्रल पोलीस ठाण्यामध्ये हिेरी लावण्याचे ादेश ददले असान माहे एवरकाल 
मदहन्यापासान सदर सुरक्षा रक्षक हिेरी न लावताच उतर रकादेश मध्ये पळान गेला 
असल्याच ेपोभलसाींना मादहती असानही याींनी सदर सुरक्षा रक्षकाचा िामीन रदद करणेबाबत 
न्यायालयात अिा दाखल केला नसल्याचे  माहे म,े २०१६ च्या सुमारास तनदशानास ाले, हे 
खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, पोभलस ठाण्यात हिेरी लावण्याच े ादेश असताींनाही उक्त ारोपीची केस 
डायरीत नोंद नसान यातील काही रकाने मोकळे सोडलेले ददसान ाल्याचे तनदशानास ाले 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय,   
(३) असल्यास, सदर रकाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे,     
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?   
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) सदरहा घ्नेसींदिाात एका इसमान े ददलेल्या 
तक्रारीवरुन साताींकुल पोलीस ठाणे येथे ददे०५े०१े२०१६ रोिी गुेरेक्रे१०/२०१६ कलम ४२०, 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१  िादींवव अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात ाला असान या रकाकरणी एका 
ारोपीस अ्क करण्यात ाली ाहेे 

सदरहा ारोपीस माेन्यायालयात ादेशान्वये िामीन मींिार केला असता रकाकरणी 
रकायेक सोमवार, बुधवार व शुक्रवारी हिेरी देणे ादेशीत असताना ारोपीन ेकेवळ १६ पकैी ४ 
ददवस पोलीस ठाणेस हिेरी ददलीे 

वरील गुन््याचा तपास पुणा कन न माेन्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात ाले 
ाहेे 
(३) ारोपीचा िामीन रि करण्यासाठ  माेन्यायालयात अहवाल सादर करण्यात येत ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मलिापूर, बाांबिड े(ता.शाहुिाडी, जि.िोल्हापूर) येथील  
राष्ट्रीय महामागा्िर िाहतिू िोंडी होत असलेबाबत 

  

(३२)  ५८५५४ (२४-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मलकापार, बाींबवड े (ताेशाहुवाडी, जिेकोल्हापार) येथान कोल्हापार-रनातगरी हा महामागा 
िातो हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागाावन न बॉक्साई्चे ट्रक, मालवाहताक ट्रक व अन्य रकाकारची 
वाहनाींची सातयाने वदाळ असते, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वाहतुकीमुळे व रस्याच्या दतुफाा असलेले ववके्रते यामुळे वाहताक कोंडी 
तनयाचीच बनली असान वाहनधारकाींना व नागररकाींना रकाचींड त्रास सहन करावा लागत ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी करुन सदर महामागाावर वाहताक कोंडी रोखण्यासाठ  शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-११-२०१६) : (१) होये 
(२) होये 
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(३) या दठकाणी असलेला कोल्हापार रनातगरी हा राषट्रीय महामागा हायव े ॲथॉरर्ी याींच्या 
अखयारीत ाहेे हा रस्ता सुमार ततस फु् असान रस्याच्या कडलेा पुववापासुन अततक्रमणे 
ाहेत यामळेु वाहतकुीची कोंडी होत असते तथावप, तेथे बसलेले िािी ववके्रते याींना 
समुपदेशन कन न याींना बािारपेठेत ववक्रीसाठ  ठरवान िागा देण्यात ाली ाहे यामुळे 
सद्या वाहताकीची कोंडी होत नसल्याचे ददसुन ाले ाहेे तसचे या दठकाणी वाहताक तनयमन 
करण्यासाठ  पोलीस नमेण्यात येत असान वाहताक कोंडी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
ाली ाहेे 
(४) या महामागाावर वाहताक कोंडी रोखण्यासाठ  शाहुवाडी पोलीस स््ेशन खालीरकामाणे कायावाही 
करण्यात ाली ाहेे 
अ) बाींबवड े व मलकापार येथ े वाहताक तनयमन करण्यासाठ  पोलीस तैनात करण्यात ये न 
याच्याकडान वाहताकीवर तनयींत्रण करण्यात येत ाहेे 
ब) बाींबवड ेयेथे पद पथावर बसणाऱ्या िािी ववके्रयाींच ेग्रामपींचायतीच्या माके्मध्ये स्थलाींतर 
करण्यात ाले ाहेे 
क) कोल्हापार-रनातगरी या महामागाावरील रस्याच्या दतुफाा असणारी अततक्रमणे 
काढण्याबाबत कायाकारी अभियींता कोल्हापार याींच्याशी पत्रहयवहार करण्यात ाला ाहेे 
ड) या महामागाावर बॉक्साई्ची वाहताक करणारे ट्रक एका पाठोपाठ न सोडता यामध्ये अींतर 
ठेवण्याबाबत व या ट्रकाींच्या चालकाींना मागादशान करण्यासाठ  सारक्षा रक्षक नेमण्याबाबत 
दहींदाल्को कीं पनी, धोपेलवर याींच्याशी पत्रहयवहार करण्यात ाला ाहेे 
इ) बाींबवड े येथ े काही दठकाणी नो पाककंक कन न लावण्यात ाले असान िानेवारी, २०१६ त े
ऑगस््, २०१६ अखेर वाहताकीची कोंडी न होण्यासाठ  एका न ४१८ दचुाकी वाहनावर तसेच ६८ 
चारचाकी वाहनाींवर कारवाई कन न रुपये ५५७००/- इतका दींड वसुल करण्यात ाला ाहेे 
(५) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

आहदिासी िुटुांबाची िभमनी एिा खािगी वििासिान ेहडपण्याचा िेलेला प्रयत्न 
  

(३३)  ५८६८४ (१२-०८-२०१६).   अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील अींधेरी मधील सवे क्रे ५९ अ, दहस्सा क्रे २, सवे क्रे ६० नेिाे कीं े ३६५, १ ते ६ 
या िागेवर राहत असलेल्या भलला लाला वैिल या ाददवासी कु्ुींबाच्या िभमनीवर एका 
खािगी ववकासकान ेददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी स्वत:च्या नावाचा फलक लावल्याची बाब 
माेाददवासी ववकास मींत्री, राज्यमींत्री, राज्यपाल व मुमंयमींत्री याींना तनवेदनाद्वारे कळववण्यात 
ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोिी सदर कु्ुींब ालाद मैदान, मुींबई येथे 
उपोषणास बसले होत,े हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
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(४) असलयास, चौकशीच्या अनषुींगाने या रकाकरणातील दोषी ाढळलेल्या हयक्तीींवर कोणती 
कारवाई केली ाहे वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, होत असलेल्या ददरींगाईची सवासाधारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) होये 
(२) होये 
(३) होये 
(४) अिादार व खािगी ववकासक याींच्यामधील वादग्रस्त फलक लावल्याबाबतचे रकाकरण हे 
ददवाणी स्वरुपाच े असान त े लघवुाद न्यायालय येथ े न्यायरकाववषठ ाहेे याबाबत अिादारास 
पोलीसाींनी कळववले ाहेे 
(५) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

मांत्रालयातील गहृ विभागातील उपसधचिास लाच घेताांना अटि िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३४)  ५८७४१ (२३-०८-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला)्, श्री.हररर्ष वपांपळे (मुनति्ापूर), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मींत्रालयातील गहृ वविागातील उपसतचव सींिय खेडकेर याींना ददनाींक १९ म,े २०१६ रोिी 
लाचलुचपत रकाततबींधक वविागाने मींत्रालय पररसरात पाच हिार रुपयाींची लाच घेताींना अ्क 
केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली ाहे काय, असल्यास, चौकशीचे तनषकषा काय ाहेत व 
यानुषींगान ेसींबींतधत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) उक्त रकाकरणी चौकशी अद्याप पाणा लाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०१-२०१७) : (१) होये 
(२) श्रीेसींिय खेडकेर याींच्याववरुध्द लाचलचुपत रकाततबींधक वविाग, मुींबई येथे क्रे३४/२०१६ 
कलम ७,१३ (१) (ड) सह १३ (२) भ्रेरकाेअतधतनयम १९८८ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात ाला 
ाहेे श्रीेखेडकेर याींना अ्केत ठेवल्याच्या ददनाींकापासान म्हणिचे ददे१९े०५े२०१६ (मेनीं) 
पासान शासन सेवेतान तनलींबबत करण्यात ाले ाहेे 
(३) लाचलुचपत रकाततबींधक वविागाकडान तपास चाला असान अींततम ्प्प्यात ाहेे 

___________ 
  

मुांबईतील म्हाडाची बनािट िेबसाईट बनिून फसिणूि िेल्या प्रिरणी तपास िरण्याबाबत 
  

(३५)  ५८७५० (२४-०८-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला्) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील म्हाडाची बनाव् वेबसाई् बनवान लोकाींची लाखो रुपयाींची फसवणाक 
लाल्यारकाकरणी सायबर पोलीसाींकड ेकेलेल्या तक्रारीचा तपास पाणा लाला ाहे काय, 
(२) असल्यास, तपासाचे तनषकषा काय ाहेत, तपासाचे तनषकाषाानसुार सींबींतधताींववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(३) अद्याप तपास पाणा लाला नसल्यास, ववलींबाची कारणे कय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२६-१२-२०१६) : (१) नाहीे तपास अींततम ्प्यात ाहेे 
(२) व (३) सदर रकाकरणी सायबर पोलीस ठाणे येथ ेगुन््याची नोंद (क्रे२१/१५) करण्यात ाली 
असान, कलम ४१९, ४२०, ४६५, ४६८,४७१ िादींवव, सह कलम ४३ (अ), ६६ (क), ६६ (ड) 
माेतीें अतधे२००८ अन्वये गुन््याची नोंद घेतली ाहेे श्रीेरािेशकुमार सुमेरभसींह तेवेततया, व २७ 
वषे यास ददनाींक २३.४.२०१५ रोिी अ्क करण्यात ाली ाहेे नमाद गुन््यात रकााप्त पुरावे व 
कागदपत्राींची छाननी करुन अींततम दोषारोपपत्र सादर करण्यात येत ाहेे 

___________ 
 

राज्यातील पोलीस खात्याांतगत् परीक्षा घेऊन पोलीस िमच्ाऱ्याांना पोलीस उपननररक्षि पदी 
पदोन्नती देण्याची प्रकक्रया बांद असल्याबाबत 

  

(३६)  ५९२१९ (२३-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पिार 
(बारामती), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पोलीस खायाींतगात परीक्षा घे न पोलीस कमाचाऱ्याींना पोलीस उपतनररक्षक पदी 
पदोन्नती देण्याची रकाकक्रया बींद असल्याने हिारो पोलीस कमाचारी पदोन्नतीपासान वींतचत राहत 
असल्याच ेमाहे िान, २०१६ मध्ये वा या समुारास तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये पोलीस खायाींतगात परीक्षा घे न १९०० पोलीस कमाचाऱ्याींना 
्प्प्या्प्प्याने पदोन्नती देण्यात ाली मात्र यानींतर सदर रकाकक्रया बींद करण्यात ाली ाहे, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रकाकक्रया सुरु करण्याबाबत वारींवार मागणी केली िात ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रकाकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२५-११-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) रकास्तुत रकाकरण माेउच्च 
न्यायालयात न्यायरकाववषठ असल्यामुळे पोलीस कमाचा-याींना कायमस्वरुपी बढती देण्याबाबत 
कायावाही करण्यात ालेली नाहीे 
(५) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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रोळ तालुक्यातील (जि.िोल्हापूर) भशरोळ ठाण्याच्या अखत्याररत येणाऱ् या  
गािाची रचना चुिीची असल्याबाबत 

  

(३७)  ५९३३३ (२६-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भशरोळ (जिेकोल्हापार) तालुक्यातील भशरोळ ठाण्याच्या अतधकार कके्षत नभृसींहवाडीसह १५ 
गावे, ियभसींगपार ठाण्यात ११ गावे, कुरुीं डवाड ठाण्यात उवाररत २५ गावाींच्या समावेश असान 
नवी शहापार ठाणे हिीत यड्रावचा समावेश असान नभृसींहवाडी पोभलस दारके्षत्र कुरुीं डवाड शहराला 
िवळ असलेल्या भशरोळ पोभलस ठाण्याला सींलग्न ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोभलस ठाण्याच्या अखयाररत येणाऱ् या गावाची रचना चकुीच्या पध्दतीन े
केली असल्यामुळे पोभलसाींसह नागररकाींची गैरसोय होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहेे 

नभृसींहवाडी पोलीस दारके्षत्र कुरुीं दवाड शहरािवळ असलेल्या भशरोळ पोलीस ठाण्याला 
सींलग्न ाहेे 
(२) व (३) पोलीस ठाणे/दरुके्षत्राची तनभमाती करताना सींबींतधत पोलीस ठाणे व दरुके्षत्राच्या 
हिीमध्ये येणा-या ग्रामपींचायतीकडान हरकत नसलेबाबतचा ठराव रकााप्त करुन घे न तसचे 
रकाशासकीय कामकाि, िौगोभलक दृष्ीकोन, कायदा व सुहयवस्था, गींिीर गुन्हे अथवा िातीय 
दींगल घडल्यास अशा दठकाणी वळेेत पोहचान पुढील अनथा ्ाळण्याच्या दृष्ीन ेगावाचे हिीच े
वविािन/रचना करुन पोलस ठाणे/दरुके्षत्राची तनभमाती करण्याबाबतचा पररपाणा रकास्ताव पेालीस 
महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्याकडान शासनास सादर केला िातोे यानींतर सदर 
रकास्तावास मान्यता देवान याबाबतची अतधसाचना रकाभसध्द केली िातेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
मोताळा (जि.बुलडाणा) येथे पोलीस चौिी ननमा्ण िरण्याबाबत 

  

(३८)  ५९३४६ (२४-०८-२०१६).   श्री.हर्षि्धन् सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोताळा (जिेबालढाणा) येथ े नहयान े नगर पींचायत तनमााण लालेली असुन १७ हिार 
लोकसींमंया असताींनाही शहरात पोलीस चौकी नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, शहरातील गुन्हाच ेरकामाण रकातत मदहना ककमान १५ गुन्हे ऐवढे असान कायदा व 
सुह यवस् थेच् या दृष ्ीने मोताळा येथे पोलीस चौकी सुन  करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२२-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे ाहेे 
(२) मोताळा गावाला लगतच बोराखेडी हे गाव असान बोराखेडी येथे सन १९३१ पासान पोलीस 
ठाणे कायााजन्वत करण्यात ालेले ाहेे मोताळा ्या गावात नहयानेच नगर पींचायत तनमााण 
लालेली ाहेे बोराखेडी येथे पोलीस ठाणे कायााजन्वत असल्यामळेु व मोताळा हे गाव बोराखेडी 
ठाण्याच्या हिीिवळ असल्याने मोताळा येथ ेस्वतींत्र पोलीस चौकी सरुु करण्यात ालेली नाहीे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

िसई (जि.पालघर) तालुक् यातील अनोंळा किल्ल्याांच्या पररसरात हातभट्टीच्या  
दारुची अिैध ननभमत्ी ि विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३९)  ६००१७ (२३-०८-२०१६).   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वसई (जिेपालघर) तालुक् यातील अनााळा ककल्ल्याींच्या पररसरात मोठया रकामाणावर 
हातिट्टीच्या दारुची तनभमाती केली िात असान तयार लालेल्या दारुची वाहताक बो्ीतान व 
छो्या होडीतान खुलेाम सुरु असान या अवैध धींद्याकड े पोभलसाींच े तसेच उपादन शुल्क 
वविागाच ेदलुाक्ष होत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, हातिट्टीच्या दारुची अवैध तनभमाती व ववक्री बींद करण्यासाठ  शासनान ेकोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) नाहीे 
(२) या रकाकरणी सुरु असलेले अवधै गावठ  दारुचे हयवसाय समळु नष् करुन याींचेवर मुींबई 
दारुबींदी अतधतनयमान्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येत ाहेे तसेच ज्या-ज्या इसमावर २ 
ककीं वा यापेक्षा अतधक अवैध दारु हयवसायानुषींगान े अपराध नोंदीत असतील याींचेवर 
मुेपोेअतधतनयम कलम ९३ अन्वये रकाततबींधामक कारवाई करणेबाबत ादेश देण्यात ाले 
ाहेते तसेच बो्ीहदारे वाहताक करत असताना भमळान ाल्यास यथोतचत करवाई 
करण्याबाबत ादेश देण्यात ाले ाहेते याचरकामाणे वळेोवळेी राज्य उपादन शुल्क वविागाच े
अतधकारी व कमाचारी याींचे समवेत सींयुक्तररया अवैध दारु ववक्री/ववतरण व साठ्यावर 
कायावाही चाल ुाहेे 

तसेच परीसरातील अवैध गावठ  दारु ववक्री करणारे इमस अगर हयजक्तची मादहती 
गुप्तरीया कळववण्याबाबत ावाहन करण्यात ाले ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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मौि ेमाांडिी (ता.िसई, जि.पालघर) येथे स्ितांत्र पोलीस ठाण ेननमाण् िरण्याबाबत 
  

(४०)  ६०९७६ (२४-०८-२०१६).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि े माींडवी (ताेवसई, जिेपालघर) येथ े स्वतींत्र पोलीस ठाणे तनमााण करण्याचा पररपाणा 
रकास्ताव ददनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी पोलीस अतधक्षक, पालघर ्याींनी शासनाकड े सादर 
केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रकास्तावावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) व (२) पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मुींबई 
याींनी महाराषट्र राज्य पोलीस दलाच्या पदतनभमातीच्या दसु-या ्प्प्यामध्ये पोलीस अधीक्षक, 
पालघर याींच्या ास्थापनेवरील ववरार पोलीस ठाण्याचे वविािन करुन नवीन माींडवी पोलीस 
ठाणे तनमााण करण्याच्या रकास्ताव ददनाींक २८े९े२०१५ पत्रान्वये शासनास सादर केला ाहेे सदर 
रकास्तावावर ववत वविागान े उपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या  अनुषींगाने पोलीस महासींचालक, 
महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्याकडान मादहती मागववण्यात ाली ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मलिडी, िुळिाळी, टािेिाडी (ता.माण, जि.सातारा) या गािाांमध्ये  
बेिायदा दारु ि मटिा हायिसाय सुरु असल्याबाबत 

 

(४१)  ६२२०३ (२४-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मलवडी, कुळिाळी, ्ाकेवाडी (ताेमाण, जिेसातारा) या गावाींमध्ये मदहलाींनी दारु बींदी 
करण्याचा तनणाय घेतला असताींना गावात परभम् रुम सुरु करण्यात ाले असान पुन्हा 
बेकायदेशीर दारु ववक्री होत असल्याबाबत तक्रारी ाल्या ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदा दारु व म्का हयवसायच ेपोलीसाींना हप्त ेभमळत असल्यामुळे पोलीस 
कारवाई करीत नसल्यान ेमदहला व ग्रामस्थाींमध्ये असींतोष तनमााण लाला ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रकाकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाहीे 

मलवडी, कुळकिाई, ्ाकेवाडी या गावाींमध्ये परभम् रुम सुरु करण्यात ालेले नाहीे 
मात्र बकेायदेशीर दारु ववक्रीबाबत तोंडी तक्रार रकााप्त लाल्या ाहेते 
(३) मलवडी, कुळकिाई, ्ाकेवाडी या गावाींमध्ये बेकायदेशीर दारु ववक्री करणाऱ्या इसमाींवर 
सन २०१५ मध्ये दारुबींदी कायद्याखाली ६ केससे करुन ६ इसमाींना अ्क करण्यात ालेली 
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ाहेे तसेच चाला वषी सन २०१६ मध्ये दारुबींदी कायद्याखाली मलवडी गावात १, कुळकिाई 
गावात १ व ्ाकेवाडी गावात १ अशा ३ केसेस करुन ३ इसमाींना अ्क करण्यात ालेली 
ाहेे अवैध दारु व म्का हयवसायाबाबत गोपतनयररया मादहती रकााप्त करुन अशा अवैध 
धींद्याींचे ताकाळ समुळ उच्चा्न करण्याची दक्षता घेण्यात येत ाहेे 
(४) ववलींब लालेला नाहीे 

___________ 
  
पानगाि आणण नळेगाि (जि. लातूर) येथील स्ितांत्र ठाण्याचा प्रस्ताि प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४२)  ६२३३० (२३-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराि भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातुर जिल््यातील पोलीस दप्तरी सींवेदनशील म्हणान नोंद असलेल्या पानगाव ाणण 
नळेगावच्या स्वतींत्र पोलीस ठाण्याचा रकास्ताव रकालींबबत असल्याच े माहे मे, २०१६ दरम्यान 
तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस ठाण्याच्या रकास्तावावर शासनान े तनणाय घेवान याींना मींिारी 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) व (२) पानगाव, ताेरेणापार, जिेलातार येथ ेपोलीस 
ठाणे तनमााण करण्याबाबतचा रकास्ताव पोलीस अधीक्षक, लातार याींनी पोलीस महासींचालक, 
महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्या कायाालयास सादर केला ाहेे सदर रकास्तावातील त्रु्ीच्या 
अनुषींगाने पोलीस महासींचालक कायाालयाने पोलीस अधीक्षक, लातार याींच्याकडान मादहती 
मागववली ाहेे 

राज्य पोलीस दलामधील पदतनभमातीच्या चौर्थया ्प्प्यात नळेगाव येथे पोलीस ठाण े
तनमााण करण्याच े रकास्ताववत ाहेे सद्यजस्थतीत पदतनभमातीच्या दसु-या ्प्प्यास मान्यता 
देण्याची बाब रकास्ताववत ाहेे 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मुांबईतील लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाला एिाही सांशनयतािर  
गुन्हा भसध्द न िरता आल्याबाबत 

  

(४३)  ६२५३९ (२४-०८-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील लाचलुचपत रकाततबींध वविागाला चाला वषााच्या कारवाईत एकाही सींशतयतावर 
सबळ पुराहया अिावी गुन्हा भसध्द करता न ाल्यामळेु यावषी २९ सींशतयताींची तनदोष मुक्तता 
करण्यात ाली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा यादरम्यान तनदशानास ाले ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
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(२) असल्यास, लाचखोरीचे गुन्हे भसध्द होण्याकररता सबळ पुराव ेगोळा करण्यासाठ  कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-११-२०१६) : (१) मुींबई लाचलुचपत रकाततबींधक वविागात यावषी माहे 
म,े २०१६ पयतं केलेल्या कारवाईत एका ण ४५ गुन्हे नोंद करण्यात ाले असान, यापैकी २ 
गुन्ृयाींमध्ये माेववशेष न्यायालय, मुींबई येथे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात ाले ाहेे सदर 
गुन्हे न्यायरकाववष् ाहेते उवाररत ४३ गुन्हे तपासाधीन ाहेते 
     सन १९९६ त े२०१४ या कालावधीत दोषारोपपत्र दाखल केलेल्या गुन््याींमध्ये माेववशेष 
सत्र न्यायालयान ेिानेवारी त ेम,े २०१६ या कालावधीत एका ण २९ केसमध्ये तनकाल ददलेला 
असान यामधील ४४ ारोंपीपैकी ३८ ारोपींना दोषमुक्त केले असान ६ ारोपीींना गुन्ृयातान 
मुक्त केलेले ाहेे 
(२) व (३) ातापयतं माेन्यायालयान े ददलेल्या न्याय तनणायाचा अ्यास करुन लाचलचुपत 
रकाततबींधक वविागाकडान दोषभसध्दीच्या रकामाणात वाढ होण्यासाठ  खालीलरकामाणे उपाययोिना 
करण्यात ाल्या ाहेते 
१) लाचेच्या सापळा रकाकरणात ारोपी लोकसेवक व तक्रारदार याींच्यात लाचेच्या हयवहारासींबींधी 
होणारे सींिाषण दहजि्ल हहॉईस रेकॉडामध्ये ध्वनीमु्रपीत करण्यात ये न त े तपासणीसाठ  
न्यायसहाय्यक वैज्ञातनक रकायोगशाळा येथ े पाठववण्यात येतेे  हे सींिाषण सींबींतधत तपासी 
अतधकारी स्वत: करताते 
२) ख्ल्यातील दोषभसध्दीचे रकामाण वाढववण्यासाठ  दोषारोप गुणवता तपासणीकरीता गहृ 
वविाग शासन तनणाय ददे२०े५े२०१५ अन्वये सींतनयींत्रण सभमतीची स्थापन करण्यात ाली 
ाहेे 
३) सींचालक, न्याय सहाय्यक वैज्ञातनक रकायोगशाळा याींचा ध्वनी मु्रपण तपासणी अहवाल 
कलम २९३ फौिदारी दींड रकाकक्रया सींदहतामध्ये नमाद असलेल्या सहायक सींचालक दिााच्या 
अतधकाऱ् याींची पदनाम व सहीने रकााप्त करुन घेण्याबाबत कळववण्यात ाले ाहे व  यारकामाण े
कायावाही होत ाहेे 
४) सवा तपासी अतधकारी व याींचसेोबतच ेअींमलदार याींना न्यायसहाय्यक वैज्ञातनक रकायोगशाळा 
येथे डडजि्ल हहाईस रेकॉडार हाताळण्याच ेरकाभशक्षण देण्यात ाले ाहेे 
५) लाचेचा सापळा गुन्ृयाींच्या पींचनामादरम्यान त्रु्ी राहा नयेत व याींचा रकाततपक्षास फायदा 
हो  नये म्हणान ववववध कायाालयीन ादेश/पररपत्रके काढण्यात ाली ाहेते 
६) पैरवी अतधकारी याींची नमेणाक करण्यात ालेली असान ते ख्ल्यादरम्यान पींच व 
साक्षक्षदाराींना उपजस्थत ठेवान मागादशान करताते 

___________ 
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पोलीस लॉिअप मध्ये किां िा तुरुगात होणाऱ्या आरोपीांच्या मतृ्यू प्रिरणी न्याय 
दांडाधधिऱ्याांमाफ्त चौिशी होणेबाबत 

  

(४४)  ६२६१२ (२४-०८-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (भसल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(भशडी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदिली पूि)्, श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आभशर्ष शेलार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननर्षा चौधरी (दहहसर), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोलीस लॉकअप मध्ये ककीं वा तुरुगात होणाऱ्या ारोपीींच्या मृया रकाकरणी सधुाररत फौिदारी 
दींड सींदहतेन्वये न्याय दींडातधकाऱ्याींमाफा त चौकशी होणे बींधनकारक असताना राज्यात या 
रकाकक्र येनुसार चौकशी होत नसल्याने सदर रकाककया सहा ाठवड्याच्या ात करण्याचे ादेश 
ददनाींक ५ म,े २०१६ रोिी माेउच्च न्यायालयाने शासनास ददले ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर तनदेश िारी केले ाहेत काय,  
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०१-२०१७) : (१) हे खरे ाहेे 
(२) होये 
(३) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

पैठण (जि.औरांगाबाद) येथील सांत एिनाथ महाराि देिस्थान ििळ  
पोलीस स्टेशनची ननभमत्ी िरणेबाबत 

  

(४५)  ६२८८८ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पैठण (जिेऔरींगाबाद) येथ ेसींत एकनाथ महाराि या रकाभसद्ध देवस्थानात दर मदहन्याच्या 
शुद्ध एकादशी यात्रते सुमारे एक लाख िाववक दशान घेत असान दर वषी नाथषष्ीस १५ 
ददवसाींच्या यात्रते सुमारे १० लाख िाववक सदर दठकाणी िमत असान वेळोवेळी ववववध 
उसवाचे वळेी मोठ्या सींमंयेने येणाऱ् या िाववकाींचे दातगने पळववणे, पाकी्मारी, िुरट्या चोऱ्या 
ादी अनेक गुन््यामध्ये लक्षणीय वाढ लाली असल्याचे तनदशानास ाले ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सवा रकाकाराींना ाळा घालण्यासाठ  मींददर पररसरात यापावीच पोलीस 
स््ेशन मींिार असान सदर पोलीस स््ेशनची तनभमाती करण्याची नागररक व िाववकाींनी वारींवार 
मागणी केलेली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०१-२०१७) : (१) पैठण पोलीस ठाणे हे पैठण या दठकाणापासान सुमारे 
५०० मी्रच्या अींतरावर ाहेे पठैण येथ ेश्रीेसींत एकनाथ महाराि याींच ेसमाधी मींदीर असान 
तेथे मदहन्याच्या एकादशी यात्रते सुमारे ५० ते ६० हिार िाववक व नाथषष्ी उसवात सुमारे 
१० ते १२ लाख िाववक समाधीचे दशान घेण्यासाठ  असताते सदर कालावधीत मींदीराच्या  
दठकाणी पैठण पोलीस ठाण्यातफे मींदीर चौकी व यात्रा चौकी अशा दोन चौक्या उिारुन या 
दठकाणी चोवीस तास पोलीस कमाचारी तैनात करण्यात येताते यात्राकाळात िुरट्याचोरीचे 
रकाकार, पाकी्मार इयादी घ्ना घडा नये यासाठ  पेट्रोभलींग व कफक्स पाँई् लावण्यात येताते 
तसेच नाथ मींददरात व पररसरात सीेसीे्ीेहहीेकॅमेरे असल्यान े घडणा-या गुन््याींवर ाळा 
बसला ाहेे 
(२) मींददर सींस्थानाच्या वतीने मींददर पररसरात पोलीस चोकीची मागणी केली ाहेे 
(३) पैठण पोलीस ठाणे हे नाथ मींददर पररसरापासान सुमारे ५०० मी्रच्या अींतरावर असल्यान े
यादठकाणी नवीन पोलीस ठाण ेतनमााण करण्याची ावलयकता नाहीे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

िसोिा, अांधेरी (प), मुांबई येथील िानिीदेिी पजब्लि स्िूल  
या सांस्थेविरोधात िारिाई िरण्याबाबत 

 

(४६)  ६३३८१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वसोवा, अींधेरी (प), मुींबई येथील सहहे क्रमाींक १२० येथ े काींदळवन तोडान या दठकाणी 
भसमें्चे पेवर ब्लॉक बसवान पयाावरण कायद्याचा िींग केल्याबाबत िानकीदेवी पजब्लक 
स्का लच्या ववरोधात तहभसलदार अींधेरी याींच्या वतीने वसोवा पोभलस स््ेशन मध्ये ददनाींक १६ 
म,े २०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच सदरच्या िभमनीचा उपयोग स्का लबस उ्या करण्यासाठ  व शाळेच े कायाक्रम 
घेण्यासाठ  वापर कन न म्हाडाच्या अ ्ी व शथाचा िींग करण्यात ाला ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, गुन्हा दाखल हो न सुद्धा सींबींधीत सींस्थेववरोधात कोणतीही कारवाई अद्याप 
करण्यात ालेली नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रकाकरणी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे ाहेे 

िानकीदेवी स्कुलच े चअेरमन श्रीेनरें्रप वमाा याींच्या ववरुध्द वसोवा पोलीस ठाण्यात 
गुरक्रे३९/१६ कलम १५ (१)(२) पयाावरण सींरक्षण कायदा अन्वये  गुन्हा नोंद करण्यात ाला 
ाहेे 
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(३) व (४) िानकीदेवी स्कुलचे चअेरमन श्रीेनरें्रप वमाा याींना सदर गुन््यात अ्क करुन याींच े
ववरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात ाले असान सदर गुन््याचा तपास चाला ाहेे 
(५) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
 

मोहा (ता.िळांब, जि.उस्मानाबाद) येथील शेतिऱ्याने साििाराच्या  
अत्याचाराला िां टाळून िेलेली आत्महत्या 

 

(४७)  ६६१११ (०२-१२-२०१६).   श्री.सुभार्ष उफ् पांडडतशेठ पाटील (अभलबाग), श्री.त्र्यांबिराि 
भभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.मधिुरराि चहाहाण (तळुिापरू), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्ष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), प्रा.िर्षा ् गायििाड (धारािी), श्री.षक्षतीि ठािूर 
(नालासोपारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मोहा व उीं बरा (ताेकळींब, जिेउस्मानाबाद) या गावात बेकायदा सावकारी करणाऱ्या पप्पा 
चींदर मडके या सावकाराने अतनल मु्कुळे या शेतक-याला ददलेल्या १००० रुपयाींच्या किााच्या 
बदल्यात २२ हिार रुपयाची परत फेड करुनही हयािाची रक्कम ददली नाही म्हणान बेदम 
मारहाण कन न ग्ारीच े पाणी पािल्यान े तो अपमान सहन न लाल्याने सदर शेतकऱ् यान े
ामहया केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा यासमुारास तनदशानास ाले, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त गींिीर रकाकरणाची चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ाढळान ाले व यानुसार दोषी ाढळान ालेल्या ववन ध्द 
कोणती कारवाई करण्यात ाली वा येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१६) : (१) शेतकऱ् याने १००० हिार रुपये किा सावकाराकडान 
घेतले होतेे परींता, २२ हिार परतफेड केल्याची घ्ना खरी नाहीे तसेच, हयािासह रक्कम न 
ददल्याच्या कारणावरुन ारोपीींनी सदर शेतक-यास मारहाण केल्याची घ्ना सय ाहेे परींता 
ग्ारातील पाणी प्यायला लावले हे खरे नाहीे सदर शेतकऱ् यास लालेल्या मारहाणीचा अपमान 
सहन न लाल्याने ामहया केल्याची घ्ना खरी ाहेे सदर ामहयेच्या घ्नेबाबत 
कळींब पोलीस स््ेशन येथे अेमृे  क्रे ३०/१६ कलम १७४ दींड रकाकक्रया सींदहता रकामाणे गुन्हा नोंद 
करण्यात ाला ाहेे 
(२) होये 
(३) सदर रकाकरणी मयताच्या िावाने ददलेल्या तक्रारीवरुन कळींब पोलीस स््ेशन येथ ेगुे रे क्रे 
१६८/२०१६ िाेदेववे कलम ३०६, ३४ सह कलम ३९ महाराषट्र सावकारी अतधतनयम २०१४ 
रकामाणे गुन्हा नोंद करण्यात ाला ाहेे सदर रकाकरणी ३ ारोपीींना अ्क करण्यात ाली 
असान सवा अ्क ारोपी िामीनावर ाहेते सदर गुन््याचे दोषारोपपत्र  माे न्यायालयात 
दाखल करण्यात ाले ाहेे   
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
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मौि ेभाांबोरा (ता.िित्, जि.अहमदनगर) येथील शाळिरी मुलीिर  
बलात्िाराचा प्रयत्न िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४८)  ६६२२२ (०२-१२-२०१६).   श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणािगिीतभसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शभशिाांत भशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जितेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िित्), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफ् बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.िभैि वपचड 
(अिोले), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मौि े िाींबोरा (ताेकिात, जिेअहमदनगर) या गावातील काही तरुणाींनी शाळकरी मुलीस 
पळवान ने न ततच्यावर बलाकार करण्याचा रकायन केल्याची घ्ना माहे िलु,ै २०१६ मध्ये वा 
या समुारास तनदशानास ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या रकाकरणी कारवाईसाठ  ालेल्या पोभलसाींपकैी काही पोलीस मद्यपान करुन 
ाल्याच े ाढळल्यानींतर सींतप्त ग्रामस्थाींनी तीन ारोपीींसह ततघा पोभलसाींनाही ग्रामपींचायत 
कायाालयात कोंडान ठेवले होत,े हे ही खरे ाहे काय,   
(३) असल्यास, उक्त रकाकरणाची शासनामाफा त चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत काय 
ाढळान ाले व यानुसार सदर घ्नेतील दोषीींवर तसेच मद्यपान केलेल्या पोलीसाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१६) : (१) होय, 
(२) अींशत: खरे ाहे, 
ग्रामस्थाींनी तीन ारोपीसह तीन पोलीस व एक पोलीस भमत्र याींना ग्रामपींचायत कायाालयात 
कोंडान ठेवले होतेे  परींत,ु उक्त पोलीसाींच े वैद्यकीय तपासणीत याींनी मद्यपान केलेले 
नसल्याचा अहवाल रकााप्त लाला ाहेे 
(३) मुलीची छेड काढान ववनयिींग रकाकरणी ददलेल्या कफयाादीवरुन किात पोलीस स््ेशन गुरनींेI 
१८३/२०१६ िादींवव कलम ३५४, ३५४(अ), ३५४(ब), ५०६(२), ३४ व बालकाींचे लैंतगक 
अयाचारापासान सींरक्षण अतधतनयम कलम ७, ८, ११(४), १२ रकामाणे ददे३०.७.२०१६ रोिी गुन्हा 
दाखल करण्यात ालेला ाहेे गुन्हयातील पाचही ारोपीींना अ्क करण्यात ाले असान, 
यातील ारोपी नीें २, ३,४ (ववधी सींघषीत बालक) याींना माेबाल न्यायालयात हिर केले ाहेे 
ारोपीववरुध्द ददे६.९.२०१६ रोिी माेन्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले ाहेे 

पोलीसाींना कोंडान ठेवल्याच्या घ्नेवरुन किात पोलीस स््ेशन गुरनींेI १८५/२०१६ 
िादींवव कलम ३५३, ३३२, ३४१, ३४२, १४३, १४७, १४८, १४९ सावाितनक मालमता सींपती 
नुकसान रकाततबींधक कायदा कलम ६, ७ व महाराषट्र पोलीस अतधतनयम कलम ३७ (१)(३)/१३५ 
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रकामाणे गुन्हा दाखल करण्यात ाला ाहेे गुन्हयातील एकुण ४७ ारोपी व याींच्याबरोबर 
गावातील १०० ते १२५ लोक होतेे  गुन्हयाचा तपास सुरु ाहेे  उक्त पोलीस कमाचारी याींना 
ददे२९.७.२०१६ रोिी तनलींबीत करण्यात ाले होतेे   यानींतर वैद्यकीय अतधकारी, रकााथभमक 
ारोग्य कें ्रप, राभशन, ताेकिात व रकाादेभशक न्यायसहाय्यक वजै्ञातनक रकायोगशाळा, नाभशक 
याींच्याकडील रकााप्त दाखल्याींनुसार याींनी मद्यपान केलेले नसल्याबाबत अहवाल रकााप्त 
लाल्याने सदर पोलीस कमाचाऱ्याींना ददे७.९.२०१६ रोिी तनलींबनातान मुक्त करण्यात ाले ाहेे 
(४) रकालन उद्् ावत नाहीे 

___________ 
  

चचेगेट (मुांबई) येथील रेशननांगमधील विलास किसन सोसे याांना लाच घेताना  
ठाणे लाचलूचपत प्रनतबांधि विभागाने अटि िेल्याबाबत 

  

(४९)  ६९०४८ (१९-११-२०१६).   श्री.सरदार ताराभसांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(िुन्नर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चचेगे् (मुींबई) येथील रेशतनींग कायाालयामधील ववलास ककसन सोस े याींना ५ लाख 
रुपयाींची लाच घेताना ठाणे लाचलाचपत रकाततबींधक वविागाने अ्क करुन ददनाींक १६ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी वा  या समुारास वताकनगर पोलीस ठाण् यात  याींच े ववरुध् द गुन् हा दाखल केला 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, ववलास सोसे याींना अ्क केल् यानींतर  याींच्या घराच् या लाडतीमध् ये लाखो 
रुपयाींची रोकड, काही ककलो चाींदी तसेच १०० त े१५० तोळे सोन,े प नी, मुलगा व स् वतचच् या 
नावावर लाखो रुपयाींच् या कफक् स डडपॉणल्, नवी मुींबई व इतरत्र खरेदी केलेल् या सदतनका इे 
स् वरुपाची लाखो रुपयाींची बेदहशोबी मालम ता तपासात तनदशानास ाली ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर रकाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे ाहेे 
(२) अ्क केल्यानींतर ारोपी लोकसेवक श्रीे सोसे याींच्यावर दाखल नमाद गुन््याच्या 
अनुषींगान े याींच्या घराच्या लडतीमध्ये रोख रक्कम रुपये ३६,९७,७३०/- सोन्याचे ३० तोळे ७ 
गॅ्रम विनाच े दातगने, ववववध बँक खायातील एका ण भशल्लक रक्कम रुे १४,४४९/-, ववववध 
बँकेच्या कफक्स डडपॉणल् रुे ३,२०,२४५/-, राषट्रीय बचत रकामाणपत्र व ककसान ववकास 
पत्रामधील गुींतवणाक एकुण रुे ८५०००/- तसेच ठाणे येथील राहात ेघर व याहयततररक्त दोन 
सदतनका व एलेायेसी पॉभलसीबाबतचे कागदपत्र ेअशी मालमता असल्याच ेतनदशानास ाले 
ाहेे 
(३) व (४) यारकाकरणी वताकनगर पोभलस स््ेशन, गुन्हा रजिे नींबर ९१/२०१६ लाचलुचपत 
रकाततबींधक अतधतनयम, १९८८ चे कलम ७, १३(१)(ड)  सह १३(२) रकामाण े ददे १६.०५.२०१६ 
रोिी गुन्हा दाखल करण्यात ाला व सदर गुन््यात ववलास सोस े याींना याचवळेी अ्क 
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करण्यात ालीे तसेच याींना तनयींत्रक भशधावा्प व सींचालक, नागरी पुरवठा, मुींबई याींनी 
अ्क केलेल्या ददनाींकापासान तनलींबबत करण्यात ाले ाहेे 

लाचलुचपत रकाततबींधक वविागाकडान वरील रकामाणे तनदशानास ालेल्या लमतेबाबत 
उघड चौकशी चाला ाहेे 

___________ 
 

नाभशि शहरासह जिल््यात गुन्हेगारीचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
 

(५०)  ६९९०४ (०९-११-२०१६).   श्रीमती ननमल्ा गावित (इगतपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.िर्षा् गायििाड 
(धारािी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) नाभशक शहरासह जिल््यात गत काही ददवसापासान तलवारी, धारदार कोयत ेाणण गावठ  
कट्टयाींचा वापर कन न खींडणी उकळणे, लु्मार करणे ाणण कटे्ट, वपस्तुलाींची मोठ्या रकामाणात 
खरेदी ववक्रीचे रकामाण व वापर वाढले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये तनदशानास ाले 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, माहे १ िानेवारी ते ८ िुल,ै २०१६ मध्ये नाभशक शहरात ३,३९,२४५ ककीं मतीच े
१० देशी कटे्ट, ९ वपस्तुल व ३५ काडतुसे पोभलसाींनी िप्त केले ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवा रकाकारामुळे जिल््यातील नागररकाींत भितीचे वातावरण पसरले 
असल्यान े अशा रकाकाराींना ाळा घालण्यासाठ  शासनामाफा त कोणया उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत ाहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाहीे 
(२) नाभशक शहरात १ िानेवारी ते ८ िुल ैपावेतो १८ देशो कटे्ट, ५ वपस्तुल व ३६ काडतुस े
असे एका ण ककीं मत रुे४,०६,५२५/- चे िप्त केले असान यात एकुण ५२ ारोपीताींवर कायदेशीर 
कारवाई करण्यात ालेली असान माेन्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले ाहेे 
(३) नाभशक शहरात पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस ायुक्त व पोलीस ठाणे रकािारी 
अतधकारी याींच्या कडान वेळोवळेी परीसरातील नागरीकाींच्या कॉनॅर भम्ीींग, सोसाय्ी भम्ीींग, 
मोहल्ला कभम्ी, पोलीस भमत्र सभमती, लोपडपट्टी पींचायत इयादी ववववध अभिवन योिना 
राबववण्यात येवान नागरीकाींमध्ये िनिागतृी करण्यात येतेे 

ायुक्तालय हिीत ऑपरेशन ऑल ा ्, कोंम्बीग  ऑपरेशन, लोपडपट्टी चेकीींग व 
नाकाबींदी राबववण्यात येतेे तसचे िेलररलीि, दहस्ट्रीभश्सा ारोपी चेक करण्यात येताते 
रेकॉडावरील गुन्हेगार तनयभमतपणे चेक करण्यात येवान तसेच कक्रयाशील गुन्हेगाराचा शोध 
घेवान कायदेशीर कारवाई करण्यात येतेे 
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सन २०१४ ते ािपावेतो महाराषट्र पोलीस अतधतनयम ५६ व ५७ रकामाणे ८२ 
इसमावर तडीपार ादेश पारीत करण्यात ालेले ाहेते तसेच महाराषट्र लोपडपट्टी दादा व 
हातिट्टीवाले औषधी ्रपहय ववषय गुन्हेगार, धोकादायक हयक्ती याींच्या ववघातक कृयाींना ाळा 
घालणेबाबत अतधतनयम अन्वये १ इसमावर कारवाई करण्यात ालेली ाहेे तसेच मोका 
कायद्याअींतगात एका ण ३० ारोपीववरुध्द कारवाई करण्यात ालेली ाहेे 

नाभशक पोलीस ायुक्तालयातफे नागरीकाींच े सुववधेसाठ  ९७६२१००१०० नींबरचा 
हहॉट्सअप गु्रप तयार करण्यात ालेला ाहेे तसेच िास्तीत िास्त पोलीस भमत्र तयार करुन 
याींच्याकडान गुन्हेगारावर कायद्याचा पररणामी पोलीसाींचा वचक राहणेसाठ  कामकाि करुन 
घेण्यात येत ाहेे 
(४) ववलींब लालेला नाहीे 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मु्रपणालय, मुींबईे 


