
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल्हापूर शहाराचा पाणी पुरवठा बळिटीिरण व प्रदषूण मुक्त  
िरण्यासाठी अर्थसांिल्पात तरतूद िरण्याबाबत 

  

(१)  १०७५ (२३-१२-२०१४).   श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत ममणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् याच् या शेष स सयाय य धन ी तींतग त को याप र षयराचा पाणी पुरेठा बळक्ीकरण 
आणण उध्दे प्रद सण मुक् त करण साठ  ३५.४१ को्ीची तरत द तर् सींक पात कर यात आली 
आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तस यास, या तींतग त को याप र मयानगरपाकलक न  पाणी पुरेठा े  ेच् छता शेाागाके   
सादर क ल  या प्र ताेास मींर री कमळाली आय  काय, 
(३) तसयास, ेरील शेसयाच् या तनुसींगान  मयानगरपाकलक न  सादर क ल  या ‘को याप र 
षयरातील १२ ना यातील साींे पाणी ते े न ेळेण  या कामाींचा समाे ष तस न  यास मींर री 
द  याबाबत माुमु यमीं्ी याींनी ष तीच् या तव े षनात आ ेासन लदल ल  तस न  याींस मींर री 
प्राप् त ााली नायी, य  यी खर  आय  काय, 
(४) तस यास, याबाबतची सद्यःस्र्ती काय आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) : (१) योय, य  खर  आय ु 
     रुु३५.८५ को्ी इतक्या धन ीची तरतुद राज्याच्या शेष स सयाय य धन ी तींतग त सन 
२०१२-१३ च्या तर्  सींकपात करयात आली योतीु 
(२) पाणी पुरेठा े ेच्छता शेाागाच  तकालीन मीं्ी याींच्या तध्यक्षत खाली मयाराषर सुरल 
े धनम ल तकायानाींतग त गठ त राज्यतरीय सधनयीं्ण े समन्ेय सकमतीची २७ ेी बैठक 
लदु ३/१२/२०१३ रोरी े २८ ेी बैठक १८/१२/२०१३ रोरी सींपन्न ााली लदु ३/१२/२०१३ 
रोरीच्या १४४८९ २७ व्या बैठकीत कोयाप र षळराच्या पाणी परुेठा बळक्ी करयाच्या 
प्रताेास मयाराषर रीेन प्राव करणाके  न ताींत्र्क मींर री घ याच्या त्ीेर मींर री लदल ली 
योतीु तस च लदु १८/१२/२०१३ रोरीच्या २८ च्या बैठकीत पाणी पुरेठा े पींचगींगा नदीच  
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प्रदसुण रोखण करीताच्या षयरातील १२ नाल  ते ेण  े ेळेण  या दोन्यी ाागातील काम  
शेष स बाब म्यण न मींर र करयात आल या रुु ३५.८५  को्ी  रक्कम त न प ण  योतील या 
दृष्ीन  प्रताे नव्यान  तयार करुन प्रताेास ताींत्र्क मींर री घ ण  या त्ीच्या तव न राय न 
प्रताेास तेत: मान्यता लदल ली योतीु 
(३) े (४) कें द्र षासन पुरकृत तमतृ तकायानाींतग त कोयाप र षयराच्या मलधन:सारण 
प्रकपास मयाराषर षासन नगरशेकास शेााग षासन धनण य क्रु तमतृु२०१७/प्रुक्रु२७/नशे-३३, 
मीं्ालय मुींबई-४०००३२ लदु८/२/२०१७ मध्य  तन्ेय  रुु७२.४७ को्ी इतक्या धनव्ेळ ककीं मतीस 
प्रषासकीय मान्यता प्राप्त ााली आय ु सदर मींर री प्रकपामध्य  नाला ते ेण , ेळेण  े 
षुध्दीकरण करण  तस च फाय्ोराई् प्रकक्रय द्ेार  नायातील साींे पाणी षुध्दीकरण करण  या 
कामाींसाठ  आय ु 

___________ 
  
राष्ट् रीय फेरीवाला धोरणानुसार ववा र्ावपताां या पुनवथसनासाठी हॉिसथ ोोन तयार िरण्याबाबत 

  

(२)  ७१२६ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत ममणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राष रीय फ रीेाला  ोरणानुसार शे र्ाशपताींच् या पुने सनासाठ  यरकस  ाोन तयार करणार 
तस याची घोसणा यो न चार ेसउ उल्ली तरी तस  यरकस  ाोन तयार न ाा यामळु  
को याप र षयरातील मध् येतती  बस र्ान क, पापाची धतक्ी  ् षन रोे , कषेारी चौक, रींकाळा 
 ्ँे  य र्ील फ रीेा याींच  पुने सन न ाा यान   याींनी दसुरीके   दकुान  र्ा् यामळु  ेायत कीची 
कोंे ी योत आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तस यास, या फ रीेा याींच् या पुने सनासाठ  यरकस  ाोन तद्यापपय त तयार कर यात न 
य  याची कारण  काय आय त, 
(३) तस यास, सदर यरकस  ाोन तयार करुन या फ रीेा याींच  पुने सन कर याकतरत 
षासन तराेर कोणती काय े ायी कर यात आली ेा य त आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१) य  खर  य ु 
(२) े (३) षयरातील से  फ रीेायाींच  सेउक्षण करयात आल  तस न याींच  पुने सनाबाबत 
यरकस  ाोन तयार करयाबाबतची काय ेायी सरु करयात आली योतीु फ रीेाला सकमतीमाफ त 
षयरातील ४ शेाागीय काया लयामाफ त प्रार्कमक ाोन तयार करयात आल  योत ु सदर 
ाोनबाबत फ रीेाल  े षयर फ रीेाला सकमती याींच्यामध्य  कायी रागाबाबत मता द योत  
यामुळ  धनस्चती करयास शेलींब ाालाु 
     राज्य षासनान  लदनाींक ३ ऑग्, २०१६ रोरी पर्शेक्र ता (उपस्रे क न  सींरक्षण े 
पर्शेक्री शेधनयम) धनयम २०१६ प्रकसध्द क ला आणण सदर तव धनयमातील तरतुदीनसुार 
पर्शेक्र ता उपस्रशेक च  सींरक्षण े पर्शेक्री शेधनयमन (मयाराषर) योरना २०१७ लदनाींक 
९/१/२०१७ रोरी राज्य षासनान  प्रकसध्द क लीु 
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     यानसुार नव्यान  नगर पर्शेक्र ता सकमतीच्या सदयाींची धनेे   करुन सकमती गठ त 
करयाबाबतची काय े ायी कोयाप र मयानगरपाकलक के  न सरुु आय ु यानींतर सींप ण  
फ रीेायाींच  सेउक्षण, पर्शेक्र ता प्रमाणप् े ओळखप् द याबाबतची काय े ायी तस च नगर 
पर्शेक्र ता सकमतीच्या मान्यत न  नो यरकर ाोन े यरकर ाोन याींच  ेवग करण करयात य णार 
आय ु 

___________ 
  

चुनाभट्टी (िुलाथ भाग ३) मुांबई येर्ील ए.एच.वाडडया राटची जागा  
शासनाया ताब्यात घेऊन पुनथवविास िरण्याबाबत 

  

(३)  ३६५६९ (२१-०१-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चुनााट्टी (कुला  ााग ३) मुींबई य र्ील रमीन एुएचुेाडे या र् याींच्या मालकीची तस न 
या राग चा ताबा १००-१५० ेसा पास न इमला माकलक याींच्याके   तस न मालमता प्कात 
इमला माकलक म्यण न नोंद आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर राग ेरील चाळी रीणा ेर् त तस न याींना मयानगरपाकलक तफउ  
 ोकादायक तसयाच्या नो्ीसा पाठशेयात आया आय त, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, इमला माकलक सदर चाळीींचा पुन शेकास करयास तयार तसताना, 
एुएचुेाडे या र् इमला मालकाींना ना-यरकत द त नस न सदर र्ची रागा षासनाच्या 
ताब्यात घ  न पुन शेकास करयात य ईल तस  माुमुयमीं्ी याींनी रालयर क ल  योत , य  यी खर  
आय  काय, 
(४) तसयास, सदर प्रकरणी षासनातफउ  कोणती काय े ायी करयात आली ेा य त आय , 
(५) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१७) :(१) चुनााट्टी, कुला  ााग (३) मुींबई य र्  A.H.Wadia 
Trust च  मालकीच्या रकमनी तस न या रकमनीेर ाोपे पट्टी आय , य  खर  आय ु या 
ाोपड्या/इमला मालकाच्या ताब्यात आय तु मा्, नक्की ग या ककती ेसा पास न आय त 
याबाबत धनस्चत शे ान करता य णार नायीु 
(२) सदर राग ेरील इमल  रीण  तेर् त तस न करपोर षन  पुन शेकासासाठ  नोल्सा र्ला 
लदल या आय तु 
(३) योयु 
(४) बयृन्मुींबई मयानगरपाकलका क्ष ्ातील ाोपे पट्टीन  बाव त क्ष ्ाच  Cluster धनयाय GPS-
ETS ाोपे पट्टी पुने सन प्राव करणामाफ त प ण  करयात आल  तस न सा ारणत: ८१६५ एकर 
क्ष ् ाोपे पट्टीन  बाव त आय ु यापैकी समुार  ६४३५ एकर क्ष ् ाच  मालकीयक्क तद्याेत 
करयात आल  तस न यापैकी ५१३ एकर क्ष ्ाेर ेसल या ाोपे पट्टय्ा खोती रकमनीेर 
ेसल या आय तु या क्ष ्ापैकी ा सींपादनाच  काय े ायीस पा् ठरत तसल ल  क्ष ् ४०७.६१ एकर 
इतक  तस न सदर क्ष ्ाच्या ा सींपदानाची काय े ायी प्राव करणाके  न सुरु करयात आली आय ु 
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याकरीता सींपालदत कराेयाच्या क्ष ्ाची सींयुक्त मोरणी करयासाठ  ा सींपदानाच  ४८ प्रताे 
तयार करुन सींबींव त नगर ा मापन तव कारी याींच के   पाठशेयात आल  आय तु यामध्य  ९५ 
एकर रकमन तींत ा त आय ु यापकैी ८ प्रकरणामध्य  आकारयात आल ली मोरणी फी रक्कम 
रुु६८,०७,०००/- सींबींव त नगर ा मापन तव कारी याींच के   ारणा करयात आल ली आय ु 
(५) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

वसईया पजश्चम किनारपट्टीवरील मजिमाऱ याांना त्रास  
देणाऱ या पोमलसाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४)  ३९८६८ (२०-०५-२०१६).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेसईच्या पस्चम ककनारपट्टीेर मोठ्याप्रमाणात मयव्येसाय चालत तस न सागरी 
सुरक्षक्षत साठ  तैनात क ल या पोलीसाींके  नच मच्छ माराींची लु्मार योत तसयाच  धनदष नास 
आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तस च गतीेर तसल ल  पोलीस मच्छ मार बो्ीींना ते े न याींच्याके ील मास  काढ न घ त 
तसयाच्या तन क तक्रारी मस्च्छमाराींनी कोळी युेा षक्ती या मच्छ माराींच्या सींघ्न के   
क या आय त, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सदर प्रकरणी षासनान  चौकषी करुन मस्च्छमाराींना ्ास द णा-या पोलीसाींेर 
कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७) :(१) य  खर  नायीु 
(२) ेसई पस्चम ककनारपट्टीच्या पोलीस ठायात पोलीसाींके  न मस्च्छमाराींची ल ्मारीबाबत 
कोणयायी प्रकारची तक्रार दाखल नायीु 
(३) े (४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

राज् यातील महादेव िोळी जमातीला सवलतीांसाठी सांरक्षण देण्याबाबत 
  

(५)  ४६९७२ (२९-०४-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मयाद े कोळी रमातीला सेलतीींसाठ  सींरक्षण द याकतरता षासनाच  सामान्य 
प्रषासन शेाागामाफ त षासन पतरप्क बीुबीुसीु २०१५/प्रुक्रु२७६ ए/१५/१६-ब मीं्ालय, मुींबई 
लदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ नुसार राज्यातील से  शेाागाींच  खात  प्रमखुाींना स चना धनग कमत 
क या आय त, य  खर  आय  काय, 
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(२) तसयास, उक्त पतरप्कातील माग दष क स चनानुसार सींबींव त कम चारी तकोला य र्ील 
पतरेयन शेाागाच  काया लयात ग ल  तसताींना याींना स े त रुर  करुन घ यास नकार द यात 
आला, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सदर प्रकरणी षासनाके  न काय काय े ायी करयात य णार आय , 
(४) तसयास, सदर परीप्काची तींमलबराेणी करयासाठ  षासनाके  न सशेतर े सुपष् 
स चना धनग कमत करयात य णार ककीं ेा कस  तस च न मकी काय कारेाई करणार आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०३-२०१७) :(१) योयु 
(२), (३) े (४) बाबत सदर कम्रचारी याींची धनयुक्ती लदनाींक १५.६.१९९५ नींतरची तसयान  े 
 याींचा तनसु वचत रमातीचा दाखला तेै  ठरयान , तस च माुउच्च न्यायालय, नागप र 
खींे पीठ याींनी सदर प्रकरणाबाबत लदु३१.७.२००९ रोरी लदल या आद षान्ेय  शेाागीय 
आर्ापन न  लदु११.८.२००९ तन्ेय  सदर कम चाऱयाींची स ेा समाप्त करयात आली आय ु तषा 
प्रकार  लदु२१.१०.२०१५ चा षासन धनण य धनग कमत योयाप ेती च सींबींव त कम चाऱयाची स ेा 
समाप्त करयात आली आय ु 
    लदु१५.६.१९९५ नींतर लदु१७.१०.२००१ पय त या कालाे ीत तनुस वचत रमातीच्या 
प्रमाणप्ाच्य आ ार  षासन स े त धनयुक्त ााल या ज्या कम चाऱयाींच  रात प्रमाणप् ते ै 
ठरल  आय  ककीं ेा ज्या कम चाऱयाींनी रात ेै ता प्रमाणप् तद्यापपय त सादर क ल ल  नायी, 
याींच्या स े स सींरक्षण द याबाबत लदु४.३.२०११ च्या षासन धनण यान्ेय  तकालीन माुमीं्ी 
(मयस ल) याींच्या तध्यक्षत खाली गलठत करयात आल या मीं्ीग्ाच्या कषफारषीच्या तनुसींगान  
काय े ायी करयाची बाब षासनाच्या शेचारा ीन आय ु याते सदर मीं्ीग्ान  सादर क ल या 
तयेालासींदाा त षासनाचा पुढील धनण य योईपय त तषा कम चाऱयाींच्या स ेा समाप्त करयात 
य   नय त तर्ेा याींना षासन स े त न धनलींत्रबत करयात य   नय , तसा धनण य षासन 
पतरप्क लदु२१.१०.२०१५ तन्ेय  द यात आला आय ु परींत ु लदु२१.१०.२०१५ प ेती च तनसु वचत 
रमातीच  प्रमाणप् ते ै ठरयान  ज्या तव कारी/कम चाऱयाींना षासन स े त न स ेामुक्त 
करयात आल  आय ु तषा कम चाऱयाींना षासन स े त पुन र्ाशपत करयाबाबत कोणतायी 
धनण य घ यात आल ला नायीु 
     तस च षासन पतरप्क लदु२१.१०.२०१५ च्या पतरप्काशेरुध्द माुउच्च न्यायालय मुींबई, 
नागप र खींे पीठ य र्  तर् यावचका क्रु६२४७/२०१५ दाखल क ली आय ु या प्रकरणी माुउच्च 
न्यायालय, नागप र खींे पीठ याींनी लदनाींक २५.४.२०१६ च्या आद षान्ेय  षासनाच्या लदनाींक 
२१.१०.२०१५ च्या पतरप्कास र्वगती लदल ली आय ु 

___________ 
  

परळी (जज.बीड) तालुक्यात वाढत असलेल्या चोऱयाांया घटनाांबाबत 
  

(६)  ५०२०८ (२४-०५-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परळी (स्रु बीे ) तालुक्यात लदेसेंलदेस चोऱयाींच्या घ्ना ेाढत तसयाच  माय  फ ब्रुेारी, 
२०१६ च्या पलयया आठेड्यात ेा यादरम्यान धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, परळी तालुक्यातील चोऱयाींच्या घ्नाींना आळा घालयासाठ  कोणती कारेाई  
करयात आली ेा य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१७) :(१) पोलीस   ्षन परळी यर यद्दीत माय  फ ब्रुेारी, २०१६ 
मध्य  (०७) चोरीच्या घ्ना घे ल या आय तु यापैकी (०४) गुन्य  उद्ये कीस आल  तस न 
यातील (१४) आरोपीींना त्क करुन याींच्याके  न २,३८,५००/- रुपय  रप्त करयात आल  
तस न दाखल गुन््यापैकी (०४) गुन्य  तपासाेर तस न (०१) गुन््यात दोसारोपप् पाठशेल  
तस न (०२) गुन््यात तख री तरपो  ् पाठशेयात आल  आय ु 
     पोलीस   ्षन परळी षयर यद्दीत सन २०१५ म ील माय  फ ब्रुेारी मध्य  (०८) गुन्य  
दाखल तस न यापैकी (०२) गुन्य  उघे कीस आल  तस न सदर गुन््यात (०४) आरोपीींना त्क  
करुन याींच्याके  न ९०००/- रुपय  रप्त करयात आल  आय ु 
     तसम कालाे ीषी तुलना करता माय  फ ब्रुेारी, २०१६ मध्य  (०१) गुन््याींची घ् ााली 
आय ु 
(२) पोलीस   ्षन परळी षयर यद्दीत चोऱया सारख  प्रकर यो  नय  म्यण न नाई् रा े  करीता 
(०७) पोलीस कम चारी े (०१) पोलीस तव कारी, माष ल प रोकलींग साठ  (०२) पोलीस कम चारी 
े शेष स पर्काच  (०४) पोलीस कम चारी याींची धनयुक्ती करुन चोऱया सारख  घ्ना घे   नय त 
म्यण न धनयकमत षयरात प रोकलींग करयात य त ु 
(३) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत जाती सांवगाथत समाववष्ट्ट जातीांना लोिसांख्येया प्रमाणात आरक्षण 
ममळाणे िररता आरक्षणाची अ,ब,ि,ड वगथवारी िरण्याबाबत 

  

(७)  ५१५४१ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील तनुस वचत राती सींेगा त समाशेष् रातीींना लोकसींय च्या प्रमाणात आरक्षण 
कमळाण  कतरता आरक्षणाची त,ब,क,े  तषाप्रकार  ेग े ारी कराेी तषी मागणी क्राींतीगुरु लय री 
साळे  शेकास पतरसद या सींघ्न च्या पदाव काऱयाींनी धने दनाव्दार  माु सामारीक न्याय मीं्ी 
याींना लदनाींक २० रान ेारी, २०१६ रोरी ेा यासुमारास क ली, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, उक्त प्रकरणात तनसु वचत राती सींेगा त समाशेष् तसल या रातीच्या 
लोकसींय च्या आ ार  ेगती करण करयाबाबत षासनान  कें द्राके   कषफारस क ली आय  काय, 

(३) तसयास, कषफारषीींच  से सा ारण ेरुप काय आय , 
(४) नसयास, तद्यापय त कें द्राके   कषफारस न करयाच  से सा ारण कारण  काय आय त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०३-२०१७) :(१) योयु 
(२), (३) े (४) तनुस वचत राती े प्रेगा मध्य  तन क रातीींचा समुय तसुन त  सींशे ाधनक 
आरक्षण आय ु तस च रात धनयाय लोक सींय ची रनगणना करता य त नायी यामुळ  
लोकसींय च्या आ ार  तनुस वचत रात या प्रेगा च  त, ब, क, े  ेगती करण करयाबाबतची 
कोणतीयी कषफारस राज्य षासनान  कें द्र षासनाके   क ल ली नायीु 

___________ 
  

जालना (जज.जलना) येर्ील एिाच िुटूांबातील सहा जण बेपत्ता ोाल्याबाबत 
  

(८)  ५१८१८ (२०-०५-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रालना (स्रुरालना) य र्ील एकाच कु  ् ींबातील सया रण न  लदेसापास न ब पता 
तसयाची घ्ना लदनाींक १४ फ ब्रुे ारी, २०१६ रोरी धनदष नास आली तस न याबाबतची तक्रार 
तालुका पोकलस   ्षनलायी नोंदशेयात आली आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, उक्त प्रकरणी कोणती काय े ायी करयात आली ेा य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) सदर प्रकरणी लदु १२/०२/२०१६ रोरी रालना पोलीस   ्षन य र्  कमकसींग क्रु ०३/२०१६ 
दाखल  करयात आला आय ु यानुसींगान  साक्षीदाराींच  रबाब नोंदशेयात आल ल  तस न 
ब पता इसमाींच  मोबाईल फोन यतगत करुन याींच  ्रेर लोक षन घ यात आल ल  आय तु 
सदर ब पता व्यक्ती कषे ती  य र्  कामाधनकमता ग ल  तसयाच  े यातील एक व्यक्ती 
आरारपणामळ  कषे ती  यरपी्ल य र्  उपचार घ त तसयाच  समरयान  याींचा षो  घ यासाठ  
पोलीस तपास पर्क रेाना करुन र्ाधनक पोलीसाींच  मदतीन  षो  घ यात आला परींत ु
ब पता व्यक्ती ्या तद्याप कमळ न आल या नायीतु सदर ब पता व्यक्तीचा षो  घ यात 
य त आय ु 
(३) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

राज्यातील मुांबई, नागपूर, नामशि, पुणे, उामानाबाद, सोलापूर, तारापूर आणण ठाणे  
ही भूिां प सदृश सांवेदनशील शहरे असल्याबाबत 

  

(९)  ५३६७४ (२२-०८-२०१६).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पवूथ), श्री.ववलासराव जगताप 
(जत) :   सन्माननीय भूिां प पनुवथसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई, नागप र, नाकषक, पुण , उमानाबाद, सोलाप र, ताराप र आणण ठाण  यी 
ा कीं प सदृष सींे दनषील षयर  तसयाच  ाारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस) घोशसत 
क याच  माय  एशप्रल, २०१६ मध्य  ेा यादरम्यान धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
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(२) तसयास, मुींबई षयरामध्य  मोठमोठ्या उींच इमारती तसयान  याींना मोठा  ोका धनमा ण 
यो  षकतो, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, ाारतीय मानक ब्युरोच्या सींक तानींतर  षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१०-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) योयु 
(३) मयाराषर षासनाच्या आद षानुसार र्ापन ााल ली ताींत्र्क समती मुींबई षयरातील ७० 
मी्रप क्षा रात उींचीच्या इमारतीींच  प्रताे इमारतीींच  रक्चरल डे ााईनच  NBC े IS च्या 
कोे मध्य  नम द मानकाींनुसार छाननी करतातु या सकमतीच्या धनण यानुसारच ७० मी्रप क्षा 
रात उींचीच्या इमारतीींच्या बाीं कामाींना परेानगी लदली रात ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

सांराडी (ता.मभवापूर, जज.नागपूर) गावातील मनोरूग्ण रामदास भोयर याांया  
जमीनीया व्यवहारामध्ये अफरातफर िरण्यात आल्याबाबत 

(१०)  ५४०११ (२३-०८-२०१६).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सींराे ी (ताुकाेाप र, स्रुनागप र) गाेातील मनोरूग्ण रामदास ाोयर याींचा नाे  तसल ली 
ब सा ब लतरोे ी घोगली पतरसरातील एक एकर रमीन शेक्री व्येयारात शेरय ताल ेार, रारु 
रैेाल, गोपाल काेारी तींगल कर आणण इतर आरोपीींनी तफरातफर क ली आय , य  खर  आय  
काय, 

(२) तसयास, नागप र षयरातील पतरमींे ळ-२ च  पोलीस उपायकु्त श्रीु सींरय ला्कर े 
याींच्या पोलीस तव काऱयाींनी गुन्ययाचा व्येस्र्त तपास न करता प्रकरण बींद क ल  आय , य  
यी खर  आय  काय, 

(३) तसयास, सदर प्रकरणी चौकषी करयात आली आय  काय, तसयास, चौकषीतींती दोसी 
आढळणाऱया तकालीन पोलीस तव काऱयाींेर कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
     सदर प्रकरणी कफया दीच  पतीस गुप्तपण  े गैरपण  तपयरण करुन बळरबरीन  ष तीच  
बनाे् मौयेान दतऐेर तयार करुन आरोपीन  ेत:च  फायद्याकरीता उपयोगात आणल  
तस च कफया दी े कफया दीच  पतीस कषेीगाळ करुन स्रेाधनषी मारयाची  मकी लदल  या 
तक्रारीेरुन सदर पोलीस   ्षन, नागप र षयर य र्  पाच आरोपीींशेरुध्द तपरा  क्रमाींक ६२/११ 
कु १२० (ब), ४२३, ४६७, ४६८, ४७१, ३६५, २९४, ५०६, ३४ ाादशे तन्ेय  गुन्या दाखल 
करयात आला योताु 
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     सदर गुन््यातील पाच आरोपीपैकी चार आरोपीींना त्क करयात आली आय ु सदर 
चारयी आरोपीींना नींतर माुन्यायालयान  राकमनाेर मुक्त क ल  आय ु तस च सदर गुन््यातील 
उे रीत एका आरोपीन  माुउच्च न्यायालयात त्कपुे  राकमनासाठ  तर  क ला तस न प्रकरण 
न्यायप्रशेषठ आय ु 
(२) य  खर  नायीु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

चांद्रपूर येर्ील डीएनआर टॅव्हल्सया मालिाने बनावट पोलीस अधधिारी  
बनून टॅव्हल्सवर धाड टािून प्रवाशाांची लूटमार िेल्याबाबत 

  

(११)  ५५५१७ (२३-०८-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र य र्ील े ीएनआर रॅव्यस या दररोर चींद्रप र-नागप र, नागप र-चींद्रप र 
मागा ेर प्रेाषाींना न -आण करणाऱया रॅव्यस बस सव्दार  नागप रय न चींद्रप र य र्  मोठया 
प्रमाणात तेै तरया दारू आणयात य त तस न सदर रॅव्यसच्या मालकान च लदनाींक २७ म , 
२०१६ रोरी ेा यादरम्यान बनाे् पोलीस तव कारी बन न रॅव्यसेर  ाे  ्ाक न 
दारूसाठयासय प्रेाषारेळ तसल या सामानाची े पैयाींची ल ्मार क याच  लदनाींक ५ र न, 
२०१६ रोरी ेा या सुमारास धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तस च पोलीसाींच्या सींगनमतान  रॅव्यसच्या बस सच्या माध्यमात न दारूबींदी तसल या 
चींद्रप र स्रययात दारू आण न याची ते ै शेक्री करयात य त आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त प्रकरणी षासनान  चौकषी करुन कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त 
आय  
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) चींद्रप र य र्ील े ीएनआर रॅव्यस या दररोर चींद्रप र-
नागप र, नागप र-चींद्रप र मागा ेर प्रेाषाींना न -आण करणाऱया रॅव्यस बस सद्ेार  नागप रय न 
चींद्रप र य र्  मोठ्या प्रमाणात तेै तरया दारु आणयात य त तसयाची बाब धनदष नास 
आल ली नायीु तर्ाशप सदर रॅव्यसच्या मालकान च लदनाींक २७ म , २०१६ रोरी तोतया पोलीस 
तव कारी बन न रॅव्यसम ील एका प्रेाषाची (कफया दी) दारुसाठ  तसल ली बँग रॅव्यसम  न 
काढ न घ  न आपया गाे ीत ठ े न प्रेाषाला दमदा्ी क याच  धनदष नास आल  आय ु 
(२) य  खर  नायीु 
(३) सदर प्रकरणी कफया दीच्या कफया दीेरुन पोलीस   ्षन, पे ोली य र्  तपरा  क्रमाींक 
१०८/२०१६ कलम ३८४, ३८५, ४२०, ४१७, १७०, ३४ ााींदशे प्रमाण  लदनाींक २७/०५/२०१६ रोरी 
गुन्या नोंद करयात आलाु सदर गुन््यात एक ण पाच आरोपीींना त्क करयात आली आय ु 
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सदर प्रकरणी पाचयी आरोपीशेरुध्द इत गाषा क्रु२२/२०१६ कलम १०७, ११६ (३) दींुप्रुसीुं  
तन्ेय  प्रधतबीं ामक कारेाई करयात आल ली आय ु सदर प्रकरणी उक्त आरोपीींशेरुध्द 
दोसारोपप् माुन्यायालयात सादर करयात आल  आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

मुांबई व इतर शहरामधील न्यायालयीन इमारतीांची दरुवार्ा ोाल्याबाबत 
  

(१२)  ५५७६८ (२३-०८-२०१६).   श्री.अालम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई े इतर षयराम ील न्यायालयीन इमारतीींची दरुेर्ा ााली आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, न्यायालयीन इमारतीींच्या बाीं कामामध्य  प्रषासनाके  न मोठ्या प्रमाणात दलु क्ष 
क ल  रात आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, न्यायालयीन इमारतीींमध्य  सोयी सुशे ा उपलब्  करयासाठ  आेयक तो 
धन ी उपलब्  करुन इमारतीींच्या दरुुतीबाबात षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयाता 
य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) :(१) तींषत: खर  आय ु 
(२) े (३) य  खर  नायी, राज्यातील न्यायालयीन इमारतीींच्या दरुुतीबाबतच  तस च नेीन 
इमारती बाीं यींच  प्रताे माुउच्च न्यायालयाके  न षासनास प्राप्त ाायानींतर सदर 
प्रताेाींची शेयीत मागा न  छाननी करुन आेयकत नुसार साे रधनक बाीं काम शेााग, 
धनयोरन शेााग, शेत शेााग े सवचे सकमतीची मान्यता घ  न प्रषासकीय मान्यता े 
धन ीची उपलब् ता करयात य त ु माुउच्च न्यायालायाींके  न प्राप्त योणाऱया नेीन इमारतीींच्या 
बाीं कामाच्या प्रताेामध्य  से  सोयी सुशे  तसतील याची क्ाक्षान  दखल घ यात य त ु 
यामुळ  न्यायालयीन इमारतीींच्या बाीं कामामध्य  दलु क्ष क ल  रात  य  खर  नायीु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

मुांबईत ड्रोनवर बांदी घातल्याबाबत 
  

(१३)  ५५८९६ (२३-०८-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई पोकलसाींच  ड्रोन बींदीच  प्क पुन्या नव्या मुदतीसय लाग  क ल  रात तस न, मुींबईत 
फो्ोग्राफी करणार  एखाद  ड्रोन सापे ल च तर याेर न मकी कोणती कारेाई कराेयाची 
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याबाबत पोलीस यीं्णा सींभ्रमात तसयाच  माय  एशप्रल, २०१६ मध्य  ेा या दरम्यान 
धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, शेशे  सुरक्षा यीं्णा बरोबरच नागरी क्ष ्ातयी उपयुक्त ठरणाऱया ड्रोनेर बींदी 
घातयान  ते चणी धनमा ण ााया तस न या तनुसींगान  षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१२-२०१६) :(१) य  खर  नायीु 
(२) े (३) बयृन्मुींबई पोलीस यद्दीत ड्रोन उड्े ाण करयास प्रधतबीं ामक आद ष दर ३० 
लदेसाींकतरता पारीत क ल  रातातु मुींबईमध्य  सदर कालाे ीत ड्रोन उड्े ाण क याच  धनदष नास 
आयास याेर ाारतीय दींे  प्रकक्रया सींलयता कायदा सन १८६० म ील कलम १८८ तन्ेय  
कारेाई क ली रात ु 
     नागरी क्ष ्ात उपयुक्त ठरणाऱया ड्रोनेर बींदी घातयान  कोणती ते चण धनमा ण ााली 
आय  याबाबत तकाल खी कोणतीयी नोंद नायीु 

___________ 
  

मशरुर (जज.पुणे) येर्ील न्यायालयाची इमारत मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(१४)  ५६३५२ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कषरुर (स्रुपुण ) य र्ील न्यायालयाची इमारत तयींत रीण  ााली तस न मोे कळीस 
आली आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, कषरुर न्यायालयाके   ेमालकीची शेतीण  रागा तस न या राग त 
न्यायालयाची तद्यायाेत इमारत उााराेी तषी मागणी कषरुर बार तसोकषएषन याींनी 
षासनाके   करुन तसा प्रताे उच्च न्यायालयाके   पाठशेला आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, याबाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१७) :(१) कषरुर, स्रया पुण  य र्ील न्यायालयीन इमारत रीण  
ााल ली आय ु परींतु आरकमतीस मोे कळीस आल ली नायीु 
(२) योयु कषरुर न्यायालयाकरीता शेतीण  रागा मींर र ााल ली तस न या राग त न्यायालयाची 
तद्यायाेत इमारत उाारयाकतरता कषरुर बार तसोकषएषन याींनी स्रया न्यायालय, पुण  या 
काया लयास प्रताे लदलाु सदरचा प्रताे स्रया न्यायालयान  माुउच्च न्यायालय, मुींबई 
याींच्याके   पुढील काय े ायीसाठ  पाठशेला आय ु सदर प्रताे माुउच्च न्यायालय याींच्या 
शेचारा ीन आय ु 
(३) े (४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
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नागपूर ग्रामीण भागात तीन वषाथया िालवधीत दाखल िरण्यात  
आलेल्या गुन्हयातील ८ टक्िे आरोपीना मशक्षा ोाल्याबाबत 

  

(१५)  ५७८६३ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवथ), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागप र ग्रामीण ाागात माय  रान ेारी, २०१३ त  माच , २०१६ या तीन ेसा च्या कालाे ीत 
चोरी, बलाकार, तपयरण, दरोे ा, तयाचार, च ननॅचीींग, ख न े आमयया या प्रकरणात १२ 
यराराच्याेर गुन्य  दाखल करयात आल  तस न प्रयक्षात मा् ८ ्क्क  आरोपीींनाच कषक्षा 
ाायाच  माय  म , २०१६ दरम्यान धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, सदर ेाढया गुन्य गारीींच्या घ्नाींेर तींकुष लाेयाकरीता कोणती कारेाई 
करयात आली ेा य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) नागप र ग्रामीण स्र्यात सन २०१३ त  माच , २०१६ 
या  तीन ेसा च  कालाे ीत चोरी, बलाकार, तपयरण, दरोे ा, तयाचार, चैननॅचीींग, ख न े 
आमयया या प्रकरणी एक ण १२३६९ गुन्य  दाखल आय तु सन २०१३ त  माच , २०१६ या 
कालाे ीत माुन्यायालयात ८३७२ गुन््यात सनुाेणी यो न यामध्य  १०७१ गुन््यात 
आरोपीींना कषक्षा ााल ली आय ु माुन्यायालयात सुनाेणी यो न धनण य ााल या गुन््यामध्य  
कषक्षा ााल या गुन््याची ्क्क ेारी १२ु७९ आय ु 
(२) नागप र ग्रामीण स्र्यात गुन््याींना आळा घालण  कामी नाकाबींदी, प रोलीींग, कोस्म्बग 
ऑपर षन, सक्रीय गुन्य गारी े धनगराणी बदमाष च कीींग, गुन््याींच  लठकाणी पतरसराची 
धनचीती करुन या-या ाागात लदेसा े रा्ी गत लाेयात य त , सकक्रय गुन्य गारी े 
धनगरानी बदमाष च क करयात य त आय ु 
     ्ी तयाचार सींबीं ी गुन््याींना आळा घालण  कामी मलयला पोलीस तव कारी/कम चारी 
याींच के  न गत लाेयात य त , षाळा, करल र े मलयला नौकरी करीत तसल या लठकाणी 
सुरक्ष बाबत सुचना द यात य तातु दाकमनी पर्काके  न ा ् द े न प्रधतसाद ॲप े ा नलोे  े 
य पलाईनचा उपयोग करयाबाबत सुचना द यात य तातु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

हहगोली जजल् ्यातील देवडानगर भागात असलेल्या एसबीआय बेिेचे एटीएम ममशन गॅस 
िटरने िापून त्यातील लाखो रुपये चोरटयाांनी पळववल्याबाबत 

  

(१६)  ५८१३९ (२३-०८-२०१६).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लयगोली स्र ्यातील द ेे ानगर ाागात तसल या एसबीआय बँक च  ए्ीएम मकषन 
गॅसक्रन  काप न यातील लाखो रुपय  तज्ञात चोरटयाींनी पळेील  तसयाच  माय  रान ेारी, 
२०१६ मध्य  ेा यादरम्यान धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर प्रकरणी कोणती कारेाई करयात आली तस च स्र्यात ए्ीएम मषीन 
फोे याच  प्रकार लदेसें लदेस ेाढत तसयाबाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस   ्षन लयींगोली षयर य र्  गुुरुनीुं  १०/२१०१६ ााुदींुशेु कलम ४५७, 
३८०, ४२७, ३४ प्रमाण  गुन्या दाखल करुन सदर गुन््यात ४ आरोपीींना त्क करुन 
याींच्याके  न ३,७७,०००/- रुपयाींचा मुद्द माल रप्त करयात आला आय ु इतर ५ आरोपी तद्याप 
फरार तसयान  याींचा षो  योयात य त आय ु तस च त्क ४ आरोपी शेरुध्द सीआरपीसी 
कलम १९९ प्रमाण  काय े ायी करुन याींच्या शेरुध्द माुन्यायालयात दोसारोपप् दाखल क ल  
आय ु 
     लदेसेंलदेस एल्एम मषीन फोे याच  प्रकार ेाढत तसयान  रा्ीच  प रोकलींग करणाऱया 
कम चाऱयास ेळोे ळी षयरात लाेल ल  एल्एम च क करुन त र्ील रक्षकास े ळोे ळी च क 
करयाबाबत स चना द यात आया आय तु तस च ज्या लठकाणी रक्षक न मयात आल ल  नायीत 
या बँकच  मनॅ रर याींना ल खी प् द  न रक्षक न मण बाबत कळशेल  आय ु 
(३) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

नाांदेड शहराया मशवाजीनगर पोलीस ठाण्याया हद्दीत मटिा,  
जुगार या सारखे अवैध धांदे सुरु असल्याबाबत 

  

(१७)  ५८२४८ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींद े  षयराच्या कषेारीनगर पोलीस ठायाच्या यद्दीत   म्का, रुगार आणण कक्रक ् सट्टा 
सुरु तसयाच  माय  म , २०१६ मध्य  ेा यादरम्यान धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, उक्त प्रकरणी कारेाई करयासींदाा त सींबींव त पोलीस धनरीक्षकाींना धने दन 
द यात आल  तस नयी याबाबत तद्याप कोणतीयी काय े ायी करयात आल ली नायी, य  यी खर  
आय  काय, 
(३) तसयास, याबाबत षासनान  चौकषी क ली आय  काय, यात काय आढळ न आल  े 
यानुसार पुढ  कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) :(१) पोलीस   ्षन कषेारीनगर, नाींद े  यद्दीत माय  म , 
२०१६ मध्य  चोरुन लप न म्का, रुगार चालशेत तसयाची मालयती कमळताच दोन 
आरोपीशेरुध्द पोलीस   ्षन कषेारीनगर य र्  दोन गुन्य  दाखल करयात आल  आय तु 
(२) े (३) सदर प्रकरणी तक्रार प्राप्त योयापुेती  पोलीस   ्षन कषेारीनगर, नाींद े  य र्  
गुुरुनींु १२१/२०१६ मयाराषर रुगार प्रधतबीं  तव धनयम कलम १२ (त) तन्ेय  
लदु०४/०५/२०१६  रोरी १ गुन्या दाखल करयात आला योताु तस च लदु २८/०५/२०१६ रोरी 
गुुरुनींु १३८/२०१६ मयाराषर रुगार प्रधतबीं  तव धनयम कलम १२ (त) तन्ेय  आणखी १ 
गुन्या दाखल करयात आला आय ु या गुन््यामध्य  १ आरोपीस त्क करुन याींच्याशेरुध्द 
माुन्यायालयात दोसारोपप् दाखल करयात आल  आय ु सदर दोन्यी गुन्य  न्यायप्रशेषठ आय तु 
     तस च, रान ेारी त  ऑग् २०१६ पय त मयाराषर रुगार प्रधतबीं  तव धनयमाप्रमाण  
पोलीस   ्षन कषेारीनगर नाींद े  य र्  एक ण २१ गुन्य  दाखल करुन दोसी व्यक्तीशेरुध्द 
कायद षीर काय े ायी करयात आली आय ु 
(४) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

राज्यातील पोमलसाांया ववववध मागण्याबाबत 
  

(१८)  ५८८७० (२३-०८-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.डड मल्लीिाजूथन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईत पोकलसाींच  १२ त  १६ तास काम करयाच्या शेरो ात पोकलसाींच्या कु्ुींत्रबयाींनी 
क ल या आींदोलनाची दखल घ त चेंब र य र्ील पोकलस   ्षन म ील पोकलसाींच  प्रायोवगक 
तेाेर कामाच  ८ तास करयात आयाच  माय  एशप्रल, २०१६ च्यासुमारास धनदष नास आल , 
य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर पोकलस   ्षनमध्य  करयात आल या प्रायोवगक तेाेरील प्रयोग 
यषेी ााला आय  काय, 
(३) तसयास, राज्यातील पोकलसाींना ८ तास नोकरी तसाेी े याय न तव क तास काम 
क यास ओव्यर ्ाईम कमळाेा, सु ातरत े तन धनस्चती कमळाेी, यक्काची घर  कमळाेीत, 
मयाराषर पोलीस दलाच  े तन इतर राज्याप्रमाण  कराे , पोलीसाींच्या कुीं  ् त्रबयाींना से  प्रकारच्या 
आराराींेर मोफत उपचार कमळाे त, धनेृत पोकलसाींना ेैद्यकीय सुशे  चा लाा कमळाेा, 
पोकलसाींच्या मुलाींना पोलीस ारतीत १० त  १५ ्क्क  आरक्षण कमळाे  तस च पोलीस सींघ्ना 
र्ापन करयास परेानगी कमळाेी इयादी मागया ेसा नुेसउ प्रलींत्रबत आय त, य  खर  आय  
काय, 
(४) तसयास, सदर मागयाबाबत षासनाके  न कोणती काय े ायी करयात आली ेा य त 
आय , 
(५) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१७) :(१) नायीु 
(२) प्रन उद्् ाेत नायीु 
(३), (४) े (५) गयृ शेााग, षासन धनण य क्रमाींक : ्ीईएक्स-०३१०/ प्रुक्रु६१३/पोल-५ त, 
लदनाींक २५-८-२०११ तन्ेय  राज्यातील पोलीसाींना े तनासोबत आयाराता मोबदला लदला रातो 
े साप्तालयक सुट्टी मोबदयाची द यक  ेतीं्तरया सादर क ली रातातु सयाव्या े तन 
आयोगानुसार से  पोलीस कम चाऱयाींना े तन तदा क ल  रात ु  तस च शेत शेााग, षासन 
धनण य क्रमाींकु सींकीण -२०१४/प्रुक्रु४०/२०१४ कोसा प्रषा-४ लदनाींक ९-७-२०१४ तन्ेय  षासकीय 
स े च्या तींधतम ेसा त पदाशप त षासकीय तव कारी / कम चारी े नकुत च स ेाधनेृत 
ााल ल  षासकीय तव कारी / कम चारी े कु्ुींबधनेृतीे तन ारक याींच्यासाठ  ेैद्यकीय ग् 
शेमा योरना लाग  करयात आली आय ु पोलीस कषपाई पदाच्या ारतीसींदाा त गयृ शेााग 
षासन धनण य क्रमाींक :ले स-ु३६१३/प्रुक्रु२३८/पोल ५ त, लदनाींक २२ ऑग्, २०१४ तन्ेय  
पोलीस कम चाऱयाींच्या पायाींना पोलीस कषपाई ारतीमध्य  ५ ्क्क  आरक्षण ठ ेयात आल  
आय ु 

___________ 
  

औरांगाबाद ववमानतळाया ववातरीिरणाबाबत 
  

(१९)  ५८९६६ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शेमानतळाच्या शेतारीकरणाचा प्रन गत तीन ेसा पास न षासन तराेर 
प्रलींत्रबत आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, उक्त शेमानतळ शेतारीकरणाच्या रमीन मोरणीकतरता शेमानतळ 
प्राव करणाके   आेयक तसल या धनम्म्या रक्कम ची मागणी मयस ल प्रषासनान  क ली आय , 
य  खर  आय  काय, 
(३) तसयास, मोरणीच  षासकीय षुक कोणी ाराे  याेरुन शेमानतळ शेतारीकरणाचा 
प्रलींत्रबत तस न सदर प्रन मागती  लाेयाबाबत षासनतराेर कोणती काय े ायी करयात आली 
ेा य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-१२-२०१६) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) े (३) योय, शेमानतळ शेसतारीकरणासाठ  आेयक तसल या रमीनीच्या ा सींपादन 
मोरणीकरीता धनम्म  मोरणी षुक द याबाबत शेमानपतन प्राव करण, वचखलढाणा, 
औरींगाबाद याींना कळशेल  आय  तर्ाशप शेमानतळ शेतारीकरणासाठ  आेयक तसल ली 
रमीन षुक मुक्त े तधतक्रमणरलयत तसाेी तषी मागणी शेमानपतन प्राव करण याींनी 
क ली आय ु यामुळ  मोरणी षुक लदल ल  नायीु 
     या तनुसींगान  शेमानतळ शेतारीकरण ा सींपादन प्रकरणी काय े ायी करयासाठ  
काय कारी तकायींता, साे रधनक बाीं काम शेााग, औरींगाबाद याींना सींपादन सींर्ा म्यण न 
प्राव कृत करयाची बाब षासनाची शेचारा ीन आय ु 
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     या सींदाा त औरींगाबाद य र्  माुमीं्ी मींे ळ बैठकीत लदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोरी 
शेमानतळ  ाेपट्टी बाीं कामासाठ  ा सींपादन करण  े ा सींपादनाेरील से  खच  राज्य षासन 
कर ल यासाठ  २०० को्ी मींर र करण बाबत धनण य घ यात आला आय ु याबाबत स्रयाव कारी 
औरींगाबाद याींच के  न प्रताे मागशेयात आला आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

ववववध महामांडळे आणण प्राधधिरणाया देना बिेेतील िोटयवधी  
रुपयाांया मुदत ठेवीांत ोालेला गैरव्यवहार 

(२०)  ६०२१४ (२६-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षासनाच्या शेशे  मयामींे ळ /प्राव करणाींके  न मुदत ठ ेी बकॅाना कमळे न दयाेयाच्या 
बॅक च्या तव काऱ याींच्या सींगनमतान  बनाे् पाेया आणण मुळ मदुत ठ ेी पाेयाींचा गैरेापर 
करुन गैरव्येयार करणाऱया दलालाींच  मोठ  रॅक ् मुींबईत काय रत तसयाची बाब धनदष नास 
आली आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, सदरील द ना बॅक च  तव कारी आणण दलालाच्या सींगनमतान  ााल या 
गैरव्येयाराची चौकषी करयात आली आय  काय, 
(३) तसयास, चौकषीत काय आढळ न आल  े यानुसार तव कारी े दलालाेर षासनान  
काय कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१२-२०१६) :(१), (२) े (३) योय, य  खर  आय ु 
     मुींबई मयानगर क्ष ् शेकास मयामींे ळाची फसेण क क याबाबत एमुएमुआरुे ीुएु 
याींच्या कफया दीेरुन लदु११ु०७ु२०१४ रोरी मलबार लयल पोलीस ठाण , मुींबई य र्  गुुनोुक्रु६०/१४ 
कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४१९, ४२०, १२० (ब) ााुदींुशेु प्रमाण  गुन्या दाखल करुन, 
याचा तपास आवर् क गुन्य  दाखल करुन, याचा तपास आवर् क गुन्य  शेााग, मुींबई याींच्याके   
ेग  करयात आला योताु यानींतर मयाराषर षासनाच्या लदु२०.०२.२०१५ रोरीच्या आद षानुसार 
सदर गुन््याचा तपास सीुबीुआयुमुींबई याींच्याके   ेग  करयात आला योताु 
     सींत रोलयदास चमोद्योग े चम कार शेकास मयामींे ळान  शेरया बँक, लोखींे ेाला 
षाख मध्य  रुु९ को्ी मुदत ठ ेीमध्य  गुींतेल  योत ु  या प्रकरणी मुदत ठ ेीच्या मुळ पाेया े 
बनाे् कागदप्ाींच्या आ ार  ओव्यरड्राफ्् सुशे  व्दार  तन्य खायात ेळे न, सींत रोलयदास 
चमोद्योग े चम कार शेकास मयामींे ळाची फसेण क क याबाबत मयामींे ळाच्या कफया दीेरुन 
लदु०७.०८.२०१४ रोरी एमुआरुएुमाग  पोलीस ठाण , मुींबई य र्  गुुनोंुक्रु६०/१४ कलम कलम 
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४२०, १२० (ब) ााुदींुशेु प्रमाण  गुन्या दाखल करुन, सदर 
गुन्ृयाचा पुढील तपास आवर् क गुन्य  शेााग, मुींबई य र्  गुुनोंुक्रु७२/१४ प्रमाण  नोंद क ला 
योताु गुन््याच्या तपासामध्य  बकँ तव कारी, एरीं् े लााार्ती  याींनी सींगनमतान  गुन्या क ला 
तसयान  धनषपन्न ााल  आय ु 
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     सदर गुन््यामध्य  दोन आरोपीींना त्क करयात आली तस न, याींच्या शेरुध्द 
माुतधतुमुय मयानगर दींे ाव कारी, ४७ े  न्यायालय, एप्लन े , मुींबई याींच्या न्यायालयात 
सीुसीुक्रु४७१/पीे ब्लु/१६ तनुसार लदु१४.०६.२०१६ रोरी दोसारोपप्  दाखल करयात आल ल  
आय  े गुन््याचा तपास कलम १७३ (८) फौुदींुप्रुसींु प्रमाण  पुढ  सुरु आय ु नमुद गुन््यातील 
आरोपी नाम  तणखल षकुमार रैन, तकालीन षाखा, प्रबीं क, शेरयासमधृ्दी षाखा, शेरया बकँ 
याच्या त्कप े  रामीन तरा ची सुनाेणी माुउच्च न्यायालय, मुींबई य र्  प्रलींत्रबत तस न गुन्या 
न्यायप्रशेषठ आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

मुांबई सायन पनवेल टोलचे िां त्राट देण्यात ोालेल्या गैरव्यवहारप्रिरणाची  
लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागामाफथ त चौिशी सुरु असल्याबाबत 

  

(२१)  ६०३५४ (२४-०८-२०१६).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवथ), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांहदवली पूवथ), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सायन पने ल ्ोलच  कीं ्ा् द यात ााल या गैरव्येयारप्रकरणी साे रधनक 
बाीं काम शेाागातील ेतरषठ तव काऱयाींची राज्याच्या लाचलचुपत प्रधतबीं क शेाागामाफ त 
चौकषी सुरु आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, चौकषीत काय धनषपन्न ााल  आय  े यानुींसगान  दोसी तसणाऱया 
तव काऱयाींशेरुध्द कराेयाच्या कारेाईची सद्य:स्र्ती काय आय , 
(३) तद्याप चौकषी प ण  ााली नसयास याची कारण  काय आय त े तर न ककती कालाे ी 
तप क्षक्षत आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१), (२) े (३) सायन-पने ल मयामागा ेरील ्ोल 
बुर्ेरील कामामध्य  े ठ का द याच्या काय पध्दतीमध्य  सकृतदष नी तधनयकमतता 
ाायाप्रकरणी लाचलचुपत प्रधतबीं  शेाागाच्या उघे  चौकषीच्या प्रताेास षासनान  लदु १० 
फ ब्रुेारी, २०१७ रोरी उघे  चौकषीस मान्यता लदल ली आय ु 

__________ 
  

सावली (जज.चांद्रपूर) येर् ेववषारी दारू पाशन िेल्यामुळे मजूराचा मतृ्यू ोाल्याबाबत. 
  

(२२)  ६१५४९ (२३-०८-२०१६).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साेली (स्रुचींद्रप र) य र्  क बलच  काम करणाऱ या पाच मर राींनी लदनाींक १६ र न, २०१६ 
रोरी ककसाननगर य र्  मोयफुलाची दारू पाषन क याम ळ  याची प्रकृती वचींतारनक ााली 
तस न एका मर राचा साेली ग्रामीण रूग्णालयात मृय  ााला तसयाच  लदनाींक १९ र न, 
२०१६ रोरी ेा या सुमारास धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
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(२) तस च सया मलयन्यापुेती  ककसाननगर य र्  दारू पाषन क याम ळ  दोन रणाींचा मृय  ााला 
योता याे ळी तेै  दारू शेक्री बींद कराेी या मागणीसाठ  पतरसरातील यरारो मलयलाींनी 
साेली पोलीस   ्षनेर मोचा  काढला योता, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सदर मलयलाींना माय  म , २०१६ च्या सुमारास तेै  दारू शेक्र याींनी यला 
करून गींाीर रखमी क ल  योत , य  यी खर  आय  काय, 
(४) तसयास, उक्त लठकाणी पोलीस चौकी उाारुन ते ै दारू शेक्रीस आळा घाल याबाबतच  
धने दन लोकप्रधतधन ीनी माुमुयमीं्ी, स्रया पोलीस तव क्षक चींद्रप र, स्रयाव कारी, चींद्रप र 
याींना लदल  योत , य  यी खर  आय  काय, 
(५) तसयास, षासनान  सदर प्रकरणी चौकषी करून सींबव ताेर कोणती कारेाई क ली ेा 
करयात य त आय  तस च चींद्रप र स्रययातील साेली, कसींद ेायी, ब्रम्यप री तालुक्यात मोठया 
प्रमाणात तेै  दारूची शेक्री योत तसयाम ळ  सींपुण  दारूबींदी योयाकरीता षासनान  कोणती 
कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(६) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) :(१) साेली (स्रुचींद्रप र) य र्  क बलच  काम करणाऱया पाच 
मर राींनी लदाींक १७ र न, २०१६ रोरी ककसाननगर य र्  मोयफुलाची दारु प्राषन क यामुळ  
याींची प्रकृती वचींतारनक ााली योती तस च यापैकी एका मर राचा साेली ग्रामीण 
रुग्णालयात मृय  ााला तसयाच  लदनाींक १८ र न, २०१६ रोरी धनदष नास आल  आय ु 
(२) य  खर  नायीु 
(३) य  खर  नायीु 
(४) य  खर  नायीु 
(५) सदर प्रकरणी कफया दीच  तक्रारीेरुन पोलीस   ्षन, साेली य र्  तकमात मृय  क्रमाींक 
२२/२०१६ कलम १७४ दींप्रसीं तन्ेय  नोंद करयात आली तस न सदर प्रकरणी समरी तयार 
करुन मींर रीस पाठशेयात आली आय ु 
     चींद्रप र स्र्यातील मुल, साेली, कसींद ेायी, पार्री, पोंा णा  य  पोलीस   ्षन उपशेााग 
मुल तींतग त य त तस न सन २०१६ मध्य  ऑग् तख र पाे तो तेै  दारु प्रकरणी सदर 
उपशेाागात एक ण ७४४ गुन्य  दाखल करयात आल  तस न या गुन््यामध्य  एक ण ८१६ 
आरोपीींना त्क करयात आली आय  े एक ण रुु१,५५,८२,७००/- एेढा मुद्द माल रप्त क ल ला 
आय ु 
     षासनातफउ  लदनाींक १/४/२०१५ पास न चींद्रप र स्र्यात दारुबींदी घोशसत करयात आली 
आय ु सदर दारुबींदी यषेीतरया तींमलबराेणी करयाकरीता लदनाींक १/४/२०१५ पास न 
चींदगप र स्र्यात दारुबींद मोयीम राबशेयात य त आय ु चींद्रप र स्र्यातील उपशेााग मुल 
तींतग त पोलीस   ्षन मुल, कसींद ेायी, साेली, पाथ्री, पोंाुणा  तस  एक ण ५ पोलीस   ्षन 
आय तु सदरच  पोलीस   ्षन यद्दीत बाय र स्र्यात न /सीमाेतती  ाागात न दारुचा पुरेठा योे  
षकतो तषी (१) कानपा (नागाीे ) (२) बामणी (नागाीे ) (३) तोरगाे ेे सा रोे  (ब्रम्यपुरी) 
(४) गाींगलेाे ी (ब्रम्यप री) (५) मुल रोे  (गोंे शपींपरी) (६) चाींदाप र फा्ा (मुल) (७) कषेारी 
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चौक (कसींद ेायी) या लठकाणी (SST) च क परई् लाेयात आल  आय तु या लठकाणी पोलीस 
तव कारी े कम चाऱयाींची न मण न करयात आली आय ु याचप्रमाण  पोलीस   ्षनम  न 
तचानक नाकाबींदी लाे न आल  ्न पाल  ्न च कीींग परई् लाेयात य त आय ु तेै  दारु 
ेायत क े शेक्रीेर आळा घालयासाठ  प्रय क पोलीस   ्षन पातळीेर तस च स्र्याच  
लठकाणी र्ाधनक गुन्य  षाखा, चींद्रप र य र्  ारारी पर्काची धनयुक्ती करयात आल ली आय ु 
(६) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

श्री.मना मतृी या ग्रांर्ाच ेनव् या ा वरुपात प्रिाशन िरण् यात आल्याबाबत 
  

(२३)  ६३३९४ (२२-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षासनान  दकलत, पीे ीत आणण षोशसताींना, शेष सतः मलयलाींना गुलाम बनशे याच   े   
द णाऱ या सार्  श्रीुमनु मतृी या ग्रींर्ाींच्या प्रकाषनास े शेक्रीस दया ेसा प ेती  बींदी घातली 
तसताना मनु मतृीच  नव् या  ेरुपात प्रकाषन कर यात आल  तस याच  माय  माच , २०१६ 
मध्य  ेा  या दरम्यान धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तस यास, या आ ुधनक यगुात मनु मतृी ग्रींर्ाींच  प्रकाषन कर यामागील न मकी कारण  
काय आय त, 
(३) तसयास, उपरोक्त प्रकरणी षासनान  कोणती काय े ायी क ली करयात य त आय  े 
याची सद्य:स्र्ती काय आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०१-२०१७) :(१) े (२) श्रीुमनुमतृी या ग्रींर्ाेर बींदी घातयान  
कोणत यी तकाल ख नायीतु तस च षासनामाफ त सदर ग्रींर्ाच  प्रकाषन करयात आल ल  नायीु 
     तर्ाशप शेषणुषा्ी बाप् याींनी ाासाींतरीत क ल ल  सार्  मनुमतृी नाेाच  पुतक रार ष 
प्रकाषन, पुण  या खारगी प्रकाषनान  प्रकाकषत क ल  आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

राज्यातील मुांबई पुणे या एक्सप्रेस महामागाथवर अनाधधिृत अवजड वाहने उभ ेअसल्याने 
अपघात घडून अनेि ननरपराध माणसे मतृ्युमखुी पडत असल्याबाबत 

  

(२४)  ६३८४८ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई पुण  या एक्सप्र स मयामागा ेर तनाव कृत तेरे  ेायन  उा  तसयान  
तपघात घे  न तन क धनरपरा  माणस  मृयमुुखी पे त तसयाची घ्ना माय  र न, २०१६ 
रोरी ेा या दरम्यान धनदष नास आली, य  खर  आय  काय, 
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(२) तसयास, सदर ेायन चालकाींना कषत लाेयासाठ  शेकषष् ेायन ल न पध्दत तींमलात 
आणयात य णार आय  काय, तस च ल न धनस्चत क ल या ेायनचालकानी कषत मोे यास 
याींच्याेर दींे ामक कारेाई करयाबाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त 
आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१२-२०१६) :(१) मुींबई-पुण  या द्रतुगती माग  पोलीस आयुक्त, नेी 
मुींबई, पोलीस तव क्षक, रायगे  े पोलीस तव क्षक पुण (ग्रामीण) याींच्या काय क्ष ्ात आय ु  
यापैकी आयुक्त, नेी मुींबई े पोलीस तव क्षक, रायगे  याींच्या काय क्ष ्ात माय  रुन-२०१६ 
मध्य  तपघात  घे याच  आढळ न आल ल  नायीु  तर्ाशप, पोलीस तव क्षक, पुण  (ग्रामीण) 
याींच्या काय क्ष ्ात माय  रान ेारी-२०१६ त  र न-२०१६ या कालाे ीत तनव कृत तेरे  ेायन  
उाी तसयान  ०२ तपघात घे याची नोंद तस न यामध्य  ०२ व्यक्ती मृय मखुी पे या 
आय तु 
(२) ेायतुकीच  धनयमन करयासाठ  र्ाधनक पोलीस   ्षन के  न पोलीस कम चा-याींची 
न मण क क ली रात ु मयामाग  पोलीस याींच्यासय सींयुक्त मोलयम राबशेयात य त ु  तस च 
ेायतुकीच्या धनयमाींके   दलु क्ष करणा-या ेायन चालकाींेर मो्ार ेायन कायद्याींतग त 
दींे ामाक कारेाई करयात य त ु 
     सन २०१३ त  र न २०१६ पय त एक ण ५,३२,८३३ ेायनाींेर दींे ामक काय े ायी करुन 
याींच के  न रुु६,३९,६८,९३०/- एेढी रक्कम ेस ल करयात आली आय ु 
(३) सींबीं  य त नायीु 

___________ 
  

हहांगोली जजल् ्यात अवैध धांदे तसचे जुगार सुरु असल्याबाबत 
  

(२५)  ६४२७६ (२४-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लयींगोली स्र ्यात सुरु तसल  या तेै   ींद्याेर छापा स् सुरु तस न स नगाींे, यट्टा, 
कळमनुरी, लयींगोली ग्रामीण पोलीस ठाण  यद्दीत पाच लठकाणी तेै  रुगाराींेर छाप  मारुन 
२८८३० रुपयाींचा माल रप् त कर यात आला तस याच  माय  र न, २०१६ रोरी ेा  यासुमारास 
धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तस यास, उक् त प्रकरणी षासनान  चौकषी करुन दोसीींेर कोणती कारेाई क ली ेा 
कर यात य त आय , 
(३) नस यास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१७) :(१) े (२) माय  र न, २०१६ मध्य  लयींगोली स्र्यात सुरु 
तसल या तेै   ींद्याेर एक ण ६ लठकाणी छाप  ्ाक न  यामध्य  एक ण १६ आरोपीींना त्क 
करुन याींच्याके  न एक ण २२६८० रुपय  रोख े रुगाराच  सालयय तसा माल रप्त करयात 
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आला आय ु तस च त्क आरोपीशेरुध्द सीुआरुपीुसीु कलम १०७, ११० प्रमाण  प्रधतबीं क 
काय े ायी करयात आली आय ु 
(३) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

ठाणे (पजश्चम) िोलबाड येर्ील सषृ्ट्टी सहिारी गहृननमाथण सांार्ेतील पदाधधिाऱयाांवर 
गैरपध्दतीने दाखल िेलेले गुन्हे रद्द िरण्याबाबत 

  

(२६)  ६५०५९ (१०-११-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण  (पस्चम) कोलबाे  य र्ील सषृ्ी सयकारी गयृधनमा ण सींर् तील ेायन पाकक गबाबत 
सोसाय्ीच्या पदाव काऱयाींेर गैरपध्दतीन  दाखल क ल ल  गुन्य  रद्द करयाबाबत तस च ज्या 
पोलीस तव काऱयान  आपया तव काराचा गैरेापर करुन कायद्याचा ाींग क ला आय ु 
याींच्याेर कारेाई करयाकतरता सोसाय्ीन  याप्रकरणी माुमुयमीं्ी, माुगयृराज्यमीं्ी े 
तधततरक्त मुय सवचे याींच्याके   लदल या ल खी तक्रारीच्या तनसुींगान  गयृ शेााग, मीं्ालय 
याींनी लदनाींक १६ रुल,ै २०१६ रोरीच्या प्ान्ेय  सय आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय ठाण , याींना 
या प्रकरणी चौकषी करुन योग्य ती कारेाई करयाबाबतच  ल खी आद ष लदल  आय त, य   खर  
आय  काय, 
(२) तस च, या प्रकरणी माुमुयमीं्ी याींनी साागयृात या सींप ण  प्रकरणाची चौकषी करुन 
दोसीशेरुध्द कारेाई करयाच  आेासन लदल  आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सोसाय्ीेर ााल ला तन्याय द र करयाबाबत कोणती काय े ायी करयात 
आली ेा य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) तींषत: खर  आय ु 
(३) योयु 
     सदरय  प्रकरणी पोलीस आयुक्त, ठाण  पतरसरातील पतरमींे ळ-१ म ील राबोे ी पोु  ्ु 
गुन्या रस्रु क्रु २/१६ ाादींशे कलम ४४७, ३४ या गुन््याबाबत “क” ेगा त समरी मींरुर योण  
कतरता माुन्यायालयामध्य  तयेाल सादर क ला आय ु 
     तस च गुन्या रस्रु क्रु९६/१६ ााींदशे कलम ३७९, ५११ प्रकरणी आरोपीचा षो  न 
लागयान  गुन््याची “त” ेग  समरीकतरता माुन्यायलायात तयेाल सादर क ला आय ु 
     तस च सदर सोसाय्ीच  पदाव काऱयाींच  शेरो ातील गुन््याचा धनयमानुसार तपास 
करयात य  न याींना ेायनपाकींगचा ेाद लदेाणी न्यायालयाके  न दाद मागुन घ याची 
समर द यात आली आय  े गुन््याची तींधतम धनग ती करयात आल ली आय ु सदर 
गुन््याींमध्य  सोसाय्ीच  पदाव काऱयाींना नायक ्ास द यात आल ला नायीु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 



शेुसु २९१ (22) 

राष्ट्रीय पयाथवरण अमभयाांबत्रिी सांशोधन सांार्ेचा (नीरी) सेवाननवतृ्त्त  
वैज्ञाननिाने दत्त्ति घेतलेल्या मलुीांवर बलात्िार िेल्याबाबत 

  

(२७)  ६५२४५ (११-०१-२०१७).   श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय पया ेरण तकायाींत्र्की सींषो न सींर् चा (नीरी) स े ाधनेृत ेैज्ञाधनक मकस द 
तन्सारी म यींदीसन तन्सारी याींनी दतक घ तल या तीन मुलीींेर तन क ेसा पास न बलाकार 
कतरत तसयाची घ्ना लदनाींक ३१ ऑग्, २०१६ रोरी ेा यासुमारास धनदष नास आली 
आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर तीनयी पीडे त मुलीींच  तनकु्रम  ेय १६, ११, ५ ेसउ तस न पीडे त मलुीींनी 
लदल या तक्रारीेरुन  ींतोली पोलीसाींनी गुन्या दाखल करुन आरोपीला त्क करयात आल  
आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सदर प्रकरणी षासनान  कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) योय, 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस   ्षन  ींतोली तपरा  क्रमाींक १९८/२०१६ कलम ३७६ (२) (एफ) 
(आय) (र ) (एन) ाादशे सयकलम ६,१०,१२ बालकाींेरील लैंवगक तयाचार प्रधतबीं क कायदा 
२०१२ तन्ेय  गुन्या दाखल करयात आला आय ु आरोपीशेरुध्द माु न्यायालयात दोसारोपप् 
सादर करयात आल  आय ु प्रकरण न्यायप्रशेष् आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

अांबरनार् (जज.ठाणे) धचखलोली येर्े हदवाणी न्यायाधीश,  
िननष्ट्ठ ातर न्यायालय ार्ापन िरण्याबाबत 

  

(२८)  ६५४९१ (१०-०१-२०१७).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तींबरनार् (स्रुठाण ) वचखलोली य र्  लदेाणी न्याया ीष, कधनषठतर न्यायालय र्ापन 
करयाकतरता स्रयाव कारी,ठाण  याींनी लदनाींक १४ माच , २०१६ रोरी रकमनीचा आगा  ताबा 
लदल ला आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, सदर न्यायालय बाीं कामाकरीता मुय ेात  षा्ज्ञ, साुबाीुं शेााग याींनी 
आराखे ा तयार क ला तस न यानुसींगान  साुबाींुशेााग, ठाण  याींच्याके  न न्यायालयाच  तींदार 
प्क तयार करयात आल  आय , य  यी खर  आय  काय, 
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(३) तसयास, सदर तींदारप्क े आराखे   प्रमखु स्रया न्याया ीष, ठाण  याींच्याके   
मान्यत साठ  सादर करयात आल  तस न तद्यापयी याेर प्रमुख स्रया न्याया ीष 
याींच्याके  न कोणतीयी काय े ायी करयात आल ली नायी, य  यी खर  आय  काय, 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) योय, य  खर  आय ु 
(३) य  खर  नायीु सदर न्यायालयाच्या बाीं कामासाठ च  तींदारप्क े आराखे   त ीक्षक 
तकायींता, साे रधनक बाीं काम शेााग, ठाण  याींच के  न स्रया े स् न्यायालय, ठाण  याींना 
लदु २७/१/२०१७ रोरी प्राप्त ााल  तस न, स्रया न्यायालय, ठाण  याींनी सदर तींदारप्क े 
आराखड्याींस षासनाची मान्यता प्राप्त करुन घ ण  आेयक तसयान  यासाठ  तस च धन ी 
उपलब् त साठ  प्रताे माु उच्च न्यायालय, मुींबई याींना लदु ३/२/२०१७ रोरी पाठशेला आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

तळेगाव (ता.त्र्यांबिेश्वर, जज.नामशि) येर् ेपाच वषाथया  
मुलीवर बलात्िाराचा प्रयत्न ोाल्याबाबत 

(२९)  ६५७६५ (११-०१-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.एिनार्राव खडस े
(मुक्ताईनगर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळ गाे (ताुत्र्यींबक ेर, स्रुनाकषक) य र्  पाच ेसा च्या मलुीेर बलाकाराचा प्रयन 
ाायाच  लदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१६ रोरी धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर घ्न च  तीव्र पे साद उम्यान  सींतप्त रमाेान  नाकषक-त्र्यींबक ेरसय 
मुींबई-आग्रा मयामागा ेर लठकलठकाणी राता रोको आींदोलन करुन दगे फ क, राळपोळी 
क याच्या घ्ना घे या, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त प्रकरणाची चौकषी करयात आली आय  काय, चौकषीत काय आढळ न 
आल  े यानसुार आरोपीेर कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) योयु 
(३) कफया दीच्या तपेयीन मुलीेर आरोपी शे ी सींघ सीत बालक यान  लदु ८.१०.२०१६ रोरी 
बळरबरीन  बलाकार क ला आय ु याबाबत त्र्यींबक ेर पोलीस   ्षनला गुरनींु१९२/२०१६ ाादशे 
कलम ३७६ सय कलम लैंवगक तयाचारापास न बालकाींच  सींरक्षण तव धनयम २०१२ च  कलम 
१२,४,६ तन्ेय  गुन्या दाखल करयात आल  आय ु आरोपी शे ी सींघ सीत बालकास ताब्यात 
घ े न माु बाल प्र ान न्यायमींे ळ य र्  यरर क ल  तसता, सीुएफुक्े ी द यात आली आय ु 
आरोपीशेरुध्द माु बालप्र ान न्यायालयात दोसारोप् दाखल करयात आल  आय ु 
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(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 
___________ 

  
राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयामध्ये उपचारािररता दाखल ोालेल्या गोरगररब 
रुग्णाांना महाराष्ट्रातील देवार्ानाांना ममळणा-या देणगी मधून ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३०)  ६६३०३ (१०-०१-२०१७).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार 
(बारामती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील षासकीय ेैद्यकीय मयाशेद्यालयामध्य  उपचाराकतरता दाखल ााल या 
गोरगतरब रुग्णाींेर उपचार करयाकतरता मयाराषरातील द ेर्ानाींना कमळणाऱ या द णगी म  न 
५० ्क्क  धन ी उपलब्  करुन द याची मागणी लोकप्रधतधन ीींनी लदनाींक ८ ऑग्, २०१६ 
रोरी धने दनाव्दार  माुमुयमीं्ी याींच के   क ल ली योती, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, उक्त प्रकरणी आतापय त कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
     माुमीं्ी (रलसींपदा) याींनी माुमुयमीं्ी याींना तद्द ष न लदु०८ रुल,ै २०१६ रोरीच्या 
धने दनाद्ेार  सदर मागणी क ली आय ु 
(२) राज्यातील से  मुय द ेर्ानाींचा काराार याींच्यासाठ  बनशेयात आल या ेतीं् 
तव धनयमातील तरत दीनुसरर शेलयत क ल या काय पध्दतीस तनसुरुन योत आय ु सींबींव त 
तव धनयमाींमध्य  क ल या तरत दीींनुसार बयुताींषी द ेर्ानाच्या उपन्नाचा रेळरेळ धनम्मा 
लयसा समारोपयोगी काय  े गोरगरीब रुग्णाींना आवर् क मदत तस च शेशे  रुग्णालयाींना 
ेैद्यकीय उपकरण  खर दी करयासाठ  आवर् क मदत, इयादीींसाठ  खच  करयात य तोु 
याते याबाबत े गळी तरत द करयाची आेयकता नायीु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

मालवण (जज.मसांधूदगथ) येर्ील वसनतगहृाांतील मुलाांना बाहेर िाढून  
वसनतगहृाचे रुपाांतर ववश्रामगहृात िेल्याबाबत 

  

(३१)  ६६३२० (१६-०१-२०१७).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उामानाबाद) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेण य र्ील (स्रुकसीं ुद ग ) मारी सैधनकाींच्या मुलाींच्या ेसधतगयृातील मुलाींना बाय र 
काढ न स्रया सैधनक कयाण शेाागान  ेसधतगयृाच  रुपाींतर शेश्रामगयृात क याच  माय  
ऑक््ोबर, २०१६ मध्य  धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, याबाबत र्ाधनक सामास्रक काय कया नी तस च ेसधतगयृातील शेद्यार्थया नी 
तीव्र शेरो  करुन सैधनक कयाण शेााग (स्रुकसीं  दग ) याींना माय  ऑक््ोबर, २०१६ मध्य  
धने दन लदल  आय , य  यी खर  आय  काय, 
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(३) तसयास, याबाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१७) :(१) य  तींषत: खर  आय ु 
     मालेण (स्रुकसीं ुदगु ) य र्ील ेसधतगयृ य  मारी / षयीद सैधनकाच्या मुलाींसाठ  
चालशेयात य त ु य र्ील ेसधतगयृात बऱयाच ेसा पास न मारी सैधनकाींची क ेळ १ ककीं ेा २ 
मुल  प्रे ष घ तातु यामुळ  ेसधतगयृ चालशेण  परेे त नायीु यामुळ , लदनाींक २४ र न, २०१३ 
रोरी ााल या शेष स धन ी (मयाराषर) राज्य व्येर्ापकीय सकमतीच्या काय कारी सकमतीच्या 
९ व्या बैठकीत सदर ेसधतगयृाच  रुपाींतर सैधनक शेश्रामगयृात करयात मान्यता द यात 
आलीु 
(२) याबाबतच  धने दन प्राप्त ााल ल  नायीु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
 

राज्यात ९० हजार शासिीय अधधिारी/िमथचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३२)  ६६३४४ (१०-०१-२०१७).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उामानाबाद), श्री.जयांत पाटील (इालामपूर), श्री.भाािर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.सुरेश लाड (िजथत), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शामराव ऊफथ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णोरवाळ (हदांडोरी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.बाळासाहेब र्ोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.राजेंद्र नजरधन े
(उमरखेड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवथ), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात षासकीय तव कारी/कम चारी याींची समुार  ९० यरार पद  तरक्त तसयाच  माय  
सप् े्ंबर २०१६ मध्य  धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर पद  तरक्त तसयान  तव कारी/कम चारी याींना तधततरक्त काम कराे  
लागत तसयान  षासकीय काम  शेलयत े ळ त योत नायीत, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, तव कारी/कम चारी याींची पद  ारण बाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२), (३) े (४) सरळस े न पदारतीबाबत षसनान  तींषत: धनब   आणल  तसल  तरी शेलयत 
मया द प क्षा रात पद  ाराेयाची तसयास, प्र ान सवचे (स ेा) याींच्या तध्यक्षत खालील 
सकमतीके  न परेानगी लदली रात ु यानुसार या सकमतीन  लदु२०.१.२०१७ पय त २१८७७ पद  
ारयास मींर री लदली आय ु मयाराषर लोकस ेा आयोगाके  न द खील ारतीप्रक्रीया चाल  तस न 
लोकस ेा आयोगाके  न सन २०१७ च  प ा  परीक्ष च  े ळाप्क रायीर करयात आल ल  आय ु 
याकषेाय पदोन्नतीन  पद  ारयाची प्रक्रीया  प ण त: चाल  आय ु स े ाधनेृती, मृय  े इयालद 
कारणाींमळु  पद  तरक्त योण  े तषी पद  शेलयत पध्दतीनसुार ारली राण  यी धनरींतर चालणारी 
प्रक्रीया आय ु 

___________ 
  

मौज ेभादा (ता.औसा, जज.लातूर) येर्ील शेतिऱ याने साविाराया  
जाचास िां टाळून आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(३३)  ६६५२४ (१७-०१-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौर  ाादा (ताुऔसा, स्रुलात र) य र्ील मतृ ष तकरी मय ष क्षीरसागर यान  शपींपरी पुण  
य र्  साेकाराच्या दमदा्ीन  े राचास कीं ्ाळ न आमयया करीत तसयाच  आमयय प ेती  
वचठ्ठीत नम द करून आमयया क या प्रकरणी सींबव त साेकाराशेरुध्द पोलीस ठाण , ाोसरी 
(स्रुपुण ) य र्  गुन्या दाखल ााला तसयाच  लदनाींक ११ ऑग्, २०१६ रोरी ेा यासमुारास 
धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, सदर गुन््याचा ताते ीन  तपास प ण  करयाबाबत तस च आमयया क ल या 
मतृ ष तकऱयाच्या कु्ुींबास आवर् क मदत द याबाबत कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त 
आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१७) : (१) योय, य  खर  आय ु        
(२) सदर प्रकरणी ाोसरी पोलीस   ्षन य र्  गुु रु क्रु २६०/२०१६ ाादशे कलम ३०६,५०४, 
५०६, ५०७ े मयाराषर खारगी साेकारी तव धनयम १९१४ च  कलम ४ प्रमाण  गुन्या नोंद 
करयात आला तस न सदर गुन््यात एका आरोपीस त्क करयात आली आय ु त्क 
आरोपी रामीनाेर मुक्त तस न सदर गुन््याचा तपास सुरु आय ु तस च, सदर मतृ ष तक-
याच्या कु  ् ींबास आवर् क मदत द याबाबतची काय े ायी तयकसल काया लय, औसा, स्रु लात र 
य र्  प्रलींत्रबत आय ु       
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु      

___________ 
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वारळ (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येर्ील अनुसूधचत जातीया सरपांच  
याांना ावातांत्र्यहदनी ध्वजवांदनापासनू वांधचत ठेवल्याबाबत 

  

(३४)  ६६७१९ (१७-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेारळ (ताुम्यसळा, स्रुरायगे ) य र्ील तनुस वचत रातीच्या सरपींच ाारती सींरय चाींदोरकर 
याींना ेातींत्र्यलदनी ध्ेरेींदनापास न ेींवचत ठ ेयाप्रकरणी म्यसळा पोलीस ठायात गुन्या 
दाखल करयात आला आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सरपींचाऐेरी उप सरपींचाींच्या यत  ध्ेरेींदन करयाचा ब कायदा ठराे मींर र 
करुन यानुसार ग्रामपींचायत सदयाींनी उप सरपींच शेनोद काींबळी याींच्या यत  ध्ेरेींदन क ल  
आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, सदर प्रकरणी षासनान  चौकषी क ली आय  काय, यात काय आढळ न आल  े 
तदनुसार कोणती कारेाई करयात आली ेा य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) योय, 
(३) सदर घ्न बाबत म्यसळा पोलीस ठाण  I काुगुुरुनींु ३७/२०१६ ाादींशे कलम ३५४,५०४,३४ 
तनुस वचत राती रमाती तयाचार प्रधतबीं क कायदा १९८९ च  कलम ३ (१) (आर)(एस)(े ब्य ), 
३ (१) (एम), ६ तन्ेय  गुन्या दाखल करयात आल ला आय ु गुन््यातील चार आरोपीींना त्क 
करयात आल  तस न आरोपीींशेरुध्द दोसारोपप् माु न्यायालयात दाखल करयात आल  आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

खापरखेडा (जज.चांद्रपूर) पररसरातील ववद्यार्ीनीवर अनतप्रसांग िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३५)  ६६७७८ (१७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खापरख े ा (स्रुचींद्रप र) पतरसरातील तुलाराम ढोक  ेसधतगयृात एका युेकान  
ेयींपाकीणीच्या मदतीन  १२ ेसती य शेद्यार्ती नीेर लदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोरीच्या 
सुमारास तधतप्रसींग क याची घ्ना घे ली, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, उक्त प्रकरणी कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) कफया दीच्या तक्रारीेरुन पोलीस   ्षन खापरख े ा य र्  तपु क्र ४४६/२०१६ कलम ३७६ (२) 
(े ), १०९, २०१, ३४ ाादींशे े लैंवगक तपरा ापास न बालकाींच  सरक्षण तव धनयम, २०१२ 
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कलम ४, ६ तन्ेय  गुन्या नोंद करयात आल ु आरोपी क्रु १ ला त्क करयात आल  आय ु 
आरोपी क्रु २ शे ीसींघस  बालक यास ताब्यात घ यात आल  आय ु गुन््याचा तपास सुरु आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  
राज्यात गांभीर गुन््याांची मशक्षा ोालेल्या िैद्याांना पॅरोल किां वा फलोची सुट्टी बांद िरण्याबाबत 
  

(३६)  ६६९९० (१६-०१-२०१७).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री.अालम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), 
श्री.हषथवधथन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बलाकार, दरोे ा तषा गींाीर गुन््याींची कषक्षा ाोगत तसल ल  पॅरोलेर रर ेर 
ग ल ल  २०० कैदी फरार तसयाची बाब माय  ऑग्, २०१६ मध्य  ेा या सुमारास धनदष नास 
आली, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, बलाकार आणण यया प्रकरणी कषक्षा ााल या कैद्याींना पॅरोल ककीं ेा फलोची 
सुट्टी बींद करयाचा धनण य षासनाच्या शेचारा ीन तसयाच  माय  सप् े्ंबर, २०१६ च्यासुमारास 
धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त प्रकरणी षासनाच्या शेचारा ीन तसल या धनण याेर कोणती काय े ायी 
क ली ेा करयात य त आय , 
(४)  नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१)  तींषत: खर  आय ु 
(२) षासन तव स चना लदु २६.०८.२०१६ नुसार तकाेचन ररा मींर री धनयमातील तरतुदी 
तव क पतरणामकारक करुन बलाकार ककीं ेा बलाकारासय यया या गुन््यामध्य  कषक्षा ाोगत 
तसणाऱया बींद्याना सींवचत े धनयकमत तकाेचन रर स तपा् ठरशेयात आल  आय ु 
(३) फरार बींद्याच्या शेरुध्द ााुदुशेु कलम २२४ तींतग त गुन्या दाखल करण , फरार बींद्याची 
मालयती याच्या छायावच्ासय र्धनक ेत मानाप्ात प्रकसध्द करण  तस च पोलीस े कारागयृ 
शेाागाच  सींक तर्ळाेर फरार बींद्याबाबत मालयती प्रकसध्द करयाबाबत राज्यातील कारागयृ 
तव क्षकाींना धनदउष द यात आल  आय तु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

राज्य शासनाचा आरक्षण िायदा आणण पदोन्नतीमधील आरक्षण  
सांबांधधचे पररपत्रि घटनाबा्य ठरववल्याबाबत 

  

(३७)  ६७००१ (१०-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
ननमथला गाववत (इगतपूरी), श्री.अालम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य षासनाच्या आरक्षण कायदा आणण पदोन्नतीम ील आरक्षण सींबींव च  पतरप्क 
घ्नाबा्य ठरशेणारा मयाराषर प्रषासकीय न्याव करणाचा (मॅ्) धनण य उच्च न्यायालयान  रद्द 
ठरशेला तसयाच  माय  ऑग्, २०१६ दरम्यान धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, न्यायालयाच्या धनण यानुसार सदर पतरप्क माग  घ याबाबत षासनान  कोणती 
काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१७) :(१) योय, 
(२) े (३) मयाराषर राज्य लोकस ेा (तनुस वचत राती, तनुस वचत रमाती, धनरव स चीत 
रमाती (शेमुक्त राती,) ा्क्या रमाती, शेष स मागासप्रेग  आणण इतर मागासेग  
याींच्यासाठ  आरक्षण) तव धनयम २००१ या राज्यात लदु २९ु१ु२००४ पास न लाग  करयात 
आल ला आय ु सदर आरक्षण तव धनयमाशेरुध्द यावचका क्रु८४५२/२००४ (शेरय घोगर  े इतर 
शेरुध्द मयाराषर षासन) याींनी माु उच्च न्यायालय, मुींबई य र्   दाखल क ली योतीु माु उच्च 
न्यायालयात सदर यावचक  प्रकरणी े ळोे ळी ााल या सनुाेयानींतर, लदु १८ु६ु२०१३ रोरी 
माु मयाराषर प्रषासकीय न्यायाव करण मुींबई याींनी लदु २८ु११ु२०१४ रोरी लदल या 
धनण यान्ेय  आरक्षण कायदा-२००१ े यासींदाा तील लदु २५ु५ु२००४ चा षासन धनण य रद्द 
ठरशेला योताु तर्ाशप माु न्यायाव करणान  आपया ेत:च्याच आद षास एक ेसा ची 
र्वगती लदली तसयान , सद्यस्र्तीत आरक्षण तव धनयम २००१ ची तींमलबराेणी पुरे े त 
सुरु आय ु 
     प्रतुत प्रकरणी षासनाच्या ेतीन  माुउच्च न्यायालयात तर् यावचका क्रु२७९७/२०१५ 
तन्ेय  तशपल दाखल क ल  तस न सदर प्रकरणी लदु २३.४.२०१५ रोरी माु उच्च न्यायालयान  
तींततरम आद षान्ेय  माु मयाराषर प्रषासकीय न्यायव करणाच्या लदु २८.११.२०१४ च्या 
धनण यास र्वगती लदली आय ु या प्रकरणी माु उच्च न्यायालयात तींधतम सुनाेणी प ण  ााली 
आय ु माु न्यायमुतती  तनुप मोयता याींनी लदु२५.७.२०१६ रोरी आपला धनण य लदला योताु 
याप्रकरणी पुन्या लदु २३.९.२०१६ रोरी स्व्दखींे पीठासमोर सुनाेणी प ण  ााली तस न दसुर  
न्याया ीष माु न्यायम तती  श्रीुएुएु सय यद याींनी आपला धनण य लदु२१.१२.२०१६ रोरी लदल ला 
आय ु परींत ु दोन न्यायम तती च्या धनण यामध्य  मतकान्नता तसयान , सदर प्रकरण तन्य 
न्यायमुतती  श्रीुसोनक याींच्याके   सुनाेणीसाठ  ठ ेयात आल  तस न याींच्याके   लदु७.२.२०१७ 
लदु२०.२.२०१७ लदु२.३.२०१७ े लदु१६.३.२०१७ रोरी सनुाेणी ााल ली आय ु प्रकरण 
न्यायप्रशेष् आय ु 

___________ 
  

रुपुर ताांडा (ता.औांढा नागनार्, जज.हहांगोली) पररसरातील अवैध दारुववक्री बांद िरण्याबाबत 
  

(३८)  ६७०९१ (११-०१-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अालम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती ननमथला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब र्ोरात (सांगमनेर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) रुपुर ताींे ा (ताुऔींढा नागनार्, स्रुलयींगोली) पतरसरातील तेै  दारुशेक्री बींद 
करयाबाबतची मागणी ग्रामर्ाींनी प्रषासनाके   क याच  माय  ऑग्, २०१६ च्या सुमारास 
धनदष नास आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर पतरसरात तेै  दारु शेक्री बींद करयाबाबत कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०३-२०१७) :(१) ग्रामपींचायत रुपुर ताींे ा याींनी ते ै दारु शेक्री बींद 
करयाबाबत सेा नुमत  ठराे मींर र क ला योताु परींत  याबाबत पोलीस   ्षनला तक्रार दाखल 
करयात आल ली नायीु 
(२) लयींगोली स्रया पोकलसाींनी रुपुर ताींे ा य र्  लदु१६/०७/२०१६, लदु२०/०८/२०१६, 
लदु२७/१०/२०१६ े लदु०५/१२/२०१६ रोरी ते ै दारु शेक्र याेर छापा ्ाकयात आला परींत ु
तेै  दारु कमळ न आली नायीु 
(३) शेलींब ााल ला नायीु 

___________ 
  

वामशम जजल्हयात मोठया प्रमाणात अवैध धांदे सुरु असल्याबाबत 
  

(३९)  ६७२८२ (१७-०१-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेाकषम षयरातील एका नामाींककत यर  ्लमध्य  स क्स रॅक ् सरुु तसयाच  माय  सप् े्ंबर/ 
ऑक््ोबर, २०१६ च्या समुारास धनदष नास आयाेर र्ाधनक गुन्य  षाखा पोकलसाींनी आवर् क 
गैव्येयार करुन दोसीींना सोे याच  धनदष नास आयामुळ  पोकलस तव क्षक, ेाकषम याींनी सदर 
प्रकरणाची चौकषी एसुपीु मींगरुळपीर याींच के   लदली आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तस च ेाकषम स्रययात मोठया प्रमाणात खुल आम रुगार, स्ृ्ा बारार चालत 
तसयाच यी माय  सप् े्ंबर, २०१६ च्या सुमारास धनदष नास आल  आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त प्रकरणाींची चौकषी क ली आय  काय, यात काय आढळ न आल  े 
चौकषीनुसार पुढ  कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) य  खर  नायीु 
(३) दैधनक पुयनगरी या ेृतप्ाच  ेाकषम आेृतीमध्य  लदु ३०.९.२०१६ रोरी े 
लदु१.१०.२०१६ रोरी प्रकसध्द ााल या बातम्याच्या तनुसींगान  चौकषी करुन तयेाल सादर 
करयाबाबत उप शेाागीय पोलीस तव कारी, उप शेााग, मींगरुळपीर याींना पोलीस तव क्षक, 
ेाकषम काया लयामाफ त आद ष द यात आल  योत ु षयरातील तधतनामाींकीत हॉटेल मणणप्रभा व 
वामशमिर हॉटेल मध्य  चौकषी करुन तयेाल सादर क ला आय ु यामध्य  तषा प्रकारची 
कुठलीयी घ्ना घे याबाबत कोणतायी ठोस पुराेा कमळ न आल ला नायीु 
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(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 
___________ 

  
ममरज (जज.साांगली) येर्ील अत्याचार वपडीत महहलेची तक्रार नोंदवनू 

न घेता खांडणीचा गुन्हा दाखल िेल्याबाबत 
  

(४०)  ६७५८९ (१६-०१-२०१७).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.धनजांय (सुधीर) 
गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कमरर (स्रुसाींगली) षयरातील तयाचार शपे ीत शेेालयत मलयल ची कफया द नोंदे न 
घ याऐेरी धतच्याेरच खींे णीचा गुन्या दाखल करयात आयान  सदर मलयल न  लदनाींक ६ 
ऑग्, २०१६ रोरी गळफास घ  न आमयया क ली, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर प्रकरणी लोकप्रधतधन ी तस च मलयला आयोगाच्या तध्यक्षाींनी पोलीस 
तव क्षक, साींगली याींची ा ् घ  न ेतुस्र्ती धनदष नास आण न लदली, य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त प्रकरणी षासनान  तव क चौकषी क ली आय  काय, चौकषीत काय 
आढळ न आल  े यानुसार या प्रकरणी सींबींव ताींेर तस च खो्ा गुन्या दाखल करणाऱ या पोलीस 
तव काऱयाींेर कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१७) :(१) योयु 
(२) योय, मलयला आयोगाच्या तध्यक्षाींनी पोलीस तव क्षक साींगली याींची ा ् घ तली आय ु 
(३) तयाचार शपे ीत शेेायीत मलयला लदु १७.६.२०१६ रोरी माय र कमरर य र्  आली योतीु ती 
कमरर एसु्ीु्ँे  य र्  आली तसता, तीला नायान  आय  ाा  तसल ला आरोपीन  याच्या 
चार चाकी ेायनात न धतच्या चलुयाके   सोे तो तस  बताेणी क लीु परींत  आरोपीन  शपे ीत 
शेेायीत मलयल ला याच्या कमरर य र्ील ष तातील  घरात घ े न ग ला े धतच्याेर 
रबरदतीन  बलाकार क ला े लदु २०.६.२०१६  पय त े ाींब न ठ े न बलाकार क ला आय ु 
आरोपीन   मकी लदयान  शपे ीत मलयल न  कातीपो्ी तक्रार लदली नव्यतीु शपे ीत मलयल न  लदु 
६.७.२०१६ रोरी कमरर षयर पोलीस ठाण स लदल या कफया दीेरुन कमरर षयर पोलीस ठाण  
ााग-५ गुुरुनींु २५७/२०१६ ााुदींुशे कलम ३७६,३४१,५०६ प्रमाण  गुन्या नोंद करयात आला 
आय ु आरोपीस त्क करयात आल  तस न, आरोपीशेरुध्द माु न्यायालयात दोसादोपप् 
पाठशेल  आय ु 
     सदर गुन्या दाखल ााल नींतर शपे ीत मलयला आरोपीच्या कमरर य र्ील घरात 
तनाव कारान  रालयली योतीु शपे ीत मलयल ला आरोपीच्या आईेे ील याींनी घर सोे  न रायाची 
शेनींती क ली तसता, शपे ीत मलयल न  आरोपीेर बलाकाराची क स घातली तस न, 
तुमच्याशेरुध्दयी क स दाखल करुन ्ाक न े घरात न धनघ न राणार नस न उपस्रे कसाठ  दया 
लाख रुपय  द्या नायीतर आमयया करीन तषी खींे णी माग न  मकी लदलीु आरोपीच्या 
आईन  शपे ीत मलयल शेरुध्द लदु ६.८.२०१६ रोरी लदल या तक्रारीेरुन मयामा गाीं ी चौक 
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पोलीस ठाण  ााग - ५ गुुरुनीं ०/२०१६ ााुदींु शेु कलम ४५२,३८४,५०४,५०६ प्रमाण  गुन्या नोंद 
करयात आलाु सदर घ्ना कमरर षयर पोलीस ठाण  तींतग त तसयान  गुन्या पुढील 
तपासकामी कमरर षयर पोलीस ठाण के   ेग  करयात आलाु याप्रकरणी कमरर षयर पोलीस 
ठाण स गुुरुनीुं  २८०/२०१६ प्रमाण  गुन्या नोंद करयात आला आय ु सदर गुन््याच्या तपास 
सुरु तसताना शपे ीत शेेायीत मलयल ला धतच्याेरील गुन््याबाबत मालयती कमळायानींतर धतन  
लदु ६.८.२०१६ रोरी आरोपीच्या ष ताततील घराच  ेचपाींक खोलीत आपया ओढणीन  छताच   
तँगलला गळफास लाे न आमयया क ली आय ु 
     शपे ीत शेेायीत मलयल ेर गुन्या दाखल करणार  पोलीस धनरीक्षक े एक पोलीस 
कम चारी याींना स े त न धनलींबनाची काय े ायी क ली आय ु गुन््याचा तपास र्ाधनक गुुतु 
षाखा, साींगली याींच के   ेग  क ला आय ु शपे ीत शेेालयत मलयल स आमयया करयास प्रेृत 
क ल  म्यण न आरोपी े याच  आईेे ील तस  तीन  आरोपीशेरुध्द लदु ७.८.२०१६ रोरी कमरर 
षयर पोलीस ठाण  य र्  ााग -५ गुुरुनीुं  २८१/२०१६ ााुदींुशेु कलम ३०६, ५०६,३४ प्रमाण  
गुन्या दाखल  करयात आला आय ु तीनयी आरोपीना त्क करयात आल  आय ु आरोपीींनी 
माु उच्च न्यायालय, मुींबई य र्  सीआरपीसी ४८२ प्रमाण  दाखल एपीएल नीुं  १०६८/२०१६ 
तन्ेय  सदर गुन््याचा तपास सुरु ठ ेला परींतु न्यायालयाच्या परेानगीकषेाय दोसारोपप् 
दाखल करण त य े  नय  तस  आद ष लदल ल  आय तु गुन््याचा तपास सरु आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

इतर मागासवगथ प्रवगाथतील अधधिारी/िमथचाऱ याांना शासिीय सेवेत  
प्रत्येि टप्प्यावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 

  

(४१)  ६७७८३ (१०-०१-२०१७).   श्री.एिनार्राव खडस े (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इतर मागासेग  प्रेगा तील तव कारी/कम चाऱ याींना षासकीय स े त प्रय क ्प्प्याेर 
पदोन्नतीमध्य  आरक्षण द याबाबत सन २०११ पास न लोकप्रधतधन ीींनी माुमुयमीं्ी याींच्याके   
मागणी क ली आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, उक्त मागणीच्या तनुसींगान  षासनान  काय काय े ायी क ली ेा करयात य त 
आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०३-२०१७) :(१) योयु 
(२) े (३) आरक्षण २००१ म ील तरतुदीनुसार “पदोन्नतील आरक्षण य  पदोन्नतीच्या से  
्प्प्याेर तस ल तषी तरत द करयात आली आय ु याबाबत षासन धनण य २५ म , २००४ 
तन्ेय  पदोन्नतीच  आरक्षण शेलयत करयात आल  आय ु पदोन्नतीच्या आरक्षणामध्य  इुमाुे 
प्रेगा त आरक्षण ठ ेयात आल  नायीु राज्यात सध्या मागासेगती याींकतरता सरळस े मध्य  ५२% 
इतक  आरक्षण शेयीत करयात आल ल  तस न इुमाुे प्रेग  करीता १९% एेढ  आरक्षण 
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शेलयत क ल ल  आय ु ओबीसी प्रेगा स पदोन्नतीमध्य  आरक्षण द यासींदाा त ॲे व्योक ् रनरल 
याींच  तकाप्राय २ त  ३ े ळा तकाप्राय/मत घ यात आल ु याींनी लदल ल  तकाप्राय र्ोे क्यात 
पुढीलप्रमाण  आय त:- 
     “ाारताच्या सींशे ानाच्या तनुच्छ द १६ (४) नुसार षासन स े त आरक्षण ठ ेयात य त ु  
या तरत दीनुसार राज्य षासन, ज्या मागास प्रेगा च  प्रधतधनव े पुर षा प्रमाणात नायी तषा 
मागास प्रेगा कतरता षासन स े त आरक्षण ठ े  षकत ु सींशे ानातील तनुच्छ द १६(४) (ए) च्या 
तरतुदीनुसार तनुस वचत राती, तनुस वचत रमाती कतरता पदोन्नतीमध्य  राज्य षासन आरक्षण 
ठ े  षकत ु यामुळ  इतर मागास प्रेगा कतरता पदोन्नतीमध्य  आरक्षण ठ ेयासाठ  तनुच्छ द 
१६ (४) (ए) नुसार राज्य षासन सक्षम नायीु यामुळ  उपरोक्त तव धनयमाच्या तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीम ील आरक्षण इतर मागास प्रेगा साठ  लाग  आय  तसा तन्ेयार्  घ तयास त  
सींशे ानाच्या तरतुदीच्या शेरो ात ठर लु 
     प्रतुत प्रकरणी पुन्या ॲ्ानती  रनरल ऑफ इींडे या याींच  तकाप्राय मागशेयात याे त 
तस  माुमुयमीं्ी याींच  तराेर धनण य घ यात आला योताु यानुसार याींच के  न तकाप्राय 
मागशेयात आल  योत ु याींनी लदल ल  तकाप्राय र्ोे क्यात खालीलप्रमाण  आय तु 
     सन २००४ च्या तव धनयमान्ेय  तर्ेा यासाठ  स ुारणा करुन तर्ेा कोणत यी 
प्रषासकीय आद ष धनग कमत करुन इतर मागास प्रेगा स पदोन्नतीमध्य  आरक्षण द यात 
आयास ती कृती ाारताच्या सींशे ानातील तरतुदीींच  शेष स करुन तनुच्छ द १६ (४त) म ील 
तरतुदीच  उलींघन करणारी ठर लु तस च ती कृती माु सेोच्च न्यायालयाच्या एमुनागरार 
प्रकरणी लदल या न्यायधनण याषी शेसींगत योईल, तस  तकाप्राय लदल  आय तु 
     आरक्षण तव धनयम २००१ े लदु २५.५.२००४ तनुसार द यात आल ल  पदोन्नतीतील से  
्प्प्याेरील आरक्षणाबाबतच  षासन आद ष माु प्रषासकीय न्यायाव करण, मुींबई याींनी लदु 
२८.११.२०१४ रोरीच्या आद षान्ेय  रद्दबातल ठरशेल  आय तु माु प्रषासकीय न्यायव करणाच्या 
धनण या शेरुध्द माुउच्च न्यायालय, मुींबई य र्  राज्य षासनाच्या ेतीन  यावचका क्रु 
२७९७/२०१५ दाखल करयात आली तस न, सदर यावचक ेर लदु २०.३.२०१५ रोरी सुनाेणी 
यो न माु उच्च न्यायालयान  प्रषासकीय न्यायाव करणाच्या आद षाला र्वगती लदली योतीु 
सदर प्ररकणी माुउच्च न्यायालयात तींधतम सुनाेणी प ण  ााली आय ु माुन्यायमुतती  मोयता 
याींनी लदनाींक २५.७.२०१६ रोरी आपला धनण य लदला योताु या प्रकरणी पुन्या लदु २३.९.२०१६ 
रोरी स्व्दखींे पीठासमोर सुनाेणी घ यात आली तद्नींतर दसुर  न्यायाव ष श्रीुसय यद याींनी 
आपला धनण य लदु २१.१२.२०१६ रोरी लदल ला आय ु दोन न्यायमुतती च्या धनण यामध्य  मत 
कान्नता तसयान , सदर प्रकरण माुमुय न्यायव ष मयोदयाींके   पुढील उवचत आद षाकतरता 
ठ ेयात आल  आय ु 

___________ 
  

ठाणे जजल्हयातील सत्यमेव जयत ेया सामाजजि सांार्ेन े 
राष्ट्रध्वजाचा लोगो वापरुन अवमान िेल्याबाबत 

(४२)  ६८४१८ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िर्ोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाण  स्रययातील सयम े रयत  या सामास्रक सींर् न  मानेी यक्क गैरव्येयार शेरो ी 
सकमती र्ापन करुन सींर् चा लोगो म्यण न राषरध्ेराचा ेापर करुन तेमान क याबाबत 
र्ाधनक लोकप्रधतधन ीींनी लदनाींक १३ र न, २०१६ रोरी ेा या दरम्यान चौकषी करयाची 
मागणी क ली आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास,   सदर सींर् न  लोगो ेापरताना कुठयायी सक्षम प्राव करणाची परेानगी 
घ तली नसयान  याींच्याेर फौरदारी गुन्या दाखल करयाची मागणी द खील करयात आल ली 
आय , य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, उक्त सींर् ेर षासनान  कोणती कारेाई क ली ेा करयात य त आय , 
(४)  नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७) :(१) य  खर  आय ु 
     ठाण  पोलीस आयुक्त, पतरसरातील पतरमींे ळ ५ म ील काप रबाेे ी पोलीस ठायात सन 
२०१५ मध्य  सयम े रयत  या सामास्रक सींर् न  मानेी यक्क गैरव्येयार शेरो ी सकमती 
र्ापन करुन सींर् च  लोगो म्यण न राषरध्ेराचा ेापर करुन तेमान क लयाबाबत १ गुन्या 
दाखल आय ु 
(२) लोगो ेापरताना कुठयायी प्राव करणाची परेानगी घ यात आल ली नव्यतीु 
(३) काप रबाेे ी पोलीस ठायात सन २०१५ मध्य  गुुरुनीुं  ३०८९/२०१५, द शप्रप न्सन ऑफ 
इन्स् ्ु नॅषनल ऑनर ॲक्् १९७१ च  कलम २ प्रमाण  लदु२४.०९.२०१५ रोरी गुन्या दाखल 
करयात आल ला तस न सदर गुन््यात १ आरोपीस त्क करयात आल ली तस न सदर गुन्या 
सध्या तपासाेर आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

हहांगोली जजल्हापररषदेया सांभाजीनगर इांग्रजी शाळेचा मशक्षि इमसस  
या कु्रर दहशतवादी सांघटनेचा अनतरेिी असल्याबाबत 

  

(४३)  ६८५१७ (११-०१-२०१७).   श्री.जयांत पाटील (इालामपूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भाािर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुरेश लाड (िजथत), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.शामराव ऊफथ  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लयींगोली स्रया परीसद च्या सींाारीनगर या इींग्ररी षाळ चा कषक्षक “इकसस” या दयषतेादी 
सींघ्न चा दयषतेादी तसयाच  माय  ऑग्, २०१६ च्या दसुऱया आठेड्यात धनदष नास 
आल , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, चौकषीत काय आढळ न आल  े तद्ननुसार सदर कषक्षकाेर कोणती कारेाई 
क ली ेा करयात य त आय , 
(३) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) लयींगोली स्र्यातील स्रया पतरसद बुयशे  प्रषाला, कषेारीनगर, लयींगोली य र्ील कषक्षक 
मोयम्मद रईसोद्दीन मोयम्मद कसध्दीक, राुआरम करलनी, लयींगोली या बींदी घातल या इकसस 
सींघ्न चा सदय तसयाच  चौकषीत धनषपन्न ााल  आय ु याींनतर याींस दुशेुपुपोु  ् ु 
काळाचौकी, मुींबई तप क्रु०८/२०१६ रोरी ााुदींुशेु कलम १२० (ब), ४७१ ााुदींुशेु सय कलम 
१३, १६, १८, १८ (ब), २०, ३८, ३९ ब कायद षीर यालचाली (प्रधतबीं ) तव धनयम सय कलम ४, 
५, ६ या गुन््यात त्क करयात आली आय ु सदर गुन््यात एक ण चार आरोपीींना त्क 
करयात आली आय ु आरोपीींशेरुध्द को  ् क स क्रु १०६३/२०१६ तन्ेय  दोसारोप प् दाखल 
करयात आल  आय ु सदर गुन््याचा पुढील तपास राषरीय तपास यीं्णा, मुींबई याींच के  न 
करयात य त आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

साांगली शहरातील नागरी वातीत असणाऱया पोल्री व्यवसायाबाबत 
  

(४४)  ७००४८ (१६-१२-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली षयरातील नागरी ेतीत तसणाऱया पोरी व्येसायामुळ  घाण, दगु  ी े माषाींचा 
्ास ेाढयान  आरोग्य  ोक्यात आल  तस न पोरी व्येसाय ताते ीन  बींद कराेा तषी 
मागणी नागरी यक्क रागतृी सींघ्न न  मुयाव कारी याींच्याके   माय  ऑग्, २०१६ मध्य  ेा 
या दरम्यान क ली आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, या मागणीनुसार षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(३)  नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) :(१) य  खर  नायीु 
     पोरी व्येसायामळु  घाण, दगु  ी े माषींचा ्ास ेाढयान  पोरी व्येसाय बींद कराेा 
तषी कोणतीयी तक्रार साींगली कमरर कुपेाे  मयानगरपाकलक के   प्राप्त ााल ली नायीु 
     परींत  या बाबत नागरी यक्क रागतृी सींघ्न न  मुयाव कारी, शे्ा नगरपतरसद 
याींच्याके   तषा प्रकारची मागणी क ल ली आय ु 
(२) शे्ा नगरपतरसद यद्दीतील रलयेाषी ाागातील पोरी  ारकाींना प ारी व्याेसाय बींद करुन 
सदर इमारती काढुन ्ाकयाबाबत मयाराषर प्राद कषक े नगर रचना तव धनयम, १९६६ च  
कलम ५२ े ५३ नुसार सींबींव ताींना नो्ीस द यात आया योयाु परींत  सींबींव ताींनी सदर 
नो्ीसच्या शेरो ात लदेाणी न्यायालय शे्ा य र्  दाेा दाखल क यान  पुढील काय े ायी 
प्रलींत्रबत आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  



शेुसु २९१ (36) 

चांदगड तालुक्यातील (जज.िोल्हापूर) ए.व्ही.एच िेमीिल्स हलिणी एमआयडीसी  
िां पनी ववरोधातील अांदोलिावरील फौजदारी िेसेस मागे घेण्याबाबत 

  

(४५)  ७११३३ (११-०१-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींदगे  तालुक्यातील (स्रुकोयाप र) य र्ील एुव्यीुएच क मीकस यलकणती  एमआये ीसी 
कीं पनी शेरो ातील आींदोलकाींेर दाखल क ल या फौरदारी क स स माग  घ याबाबतची मागणी 
माुमुयमीं्ी याींच के   चींदगे  य र्ील लोकप्रधतधन ीींनी लदनाींक २७ रुल,ै २०१६ रोरी क ली आय , 
य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, उक्त मागणीच्या तनुसींगान  षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त 
आय , 
(३)  नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१७) :(१) योय, य  खर  आय ु 
(२) चींदगे  पोलीस ठायात एक ण १२ गुन्य  े षायुप री पोलीस ठायात १ गुन्या तस  एक ण 
१३ गुन्य  दाखल आय तु रारकीय े सामास्रक आींदोलनातील ख्ल  काढ न घ याबाबत षासन 
धनण य गयृ शेााग लदु १४.३.२०१६ तन्ेय  यासींदाा त स चना धनग कमत क या आय तु या 
षासन धनण यानुसार स्रयाव कारी याींच्या तध्यक्षत खाली सकमतीन  चींदगे  पोलीस ठायाम ील 
१२ गुन््याींपैकी १ गुन्या यापुेती च पा् ठरशेला तस न याबाबत न्यायालयीन काय े ायी सरु 
आय ु षायुप री पोलीस ठायातील १ गुन्या सकमतीन  तपा् ठरशेला तस न उे तरत ११ ख्ल  
सकमतीसमोर ठ ेयाची प्रकक्रया चाल  आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

जळिोट (जज.लातूर) येर्े नवीन तालुिाातरीय न्यायालय मांजूर िरण्याबाबत 
  

(४६)  ७१६९७ (१०-०१-२०१७).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रळको् (स्रुलात र) य र्  उदगीर उपस्रया स् न्यायालय तींतग त तसल या ग्राम 
न्यायालयामाफ त आठेे यातील दोन लदेस न्याय धनेाे   योतात, य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, ेतीं् न्यायालया तााेी रळको् तालुक्यातील तन क न्याय धनेाे   प्रलींबीत 
तसयामळु  रळको् य र्  नेीन तालकुातरीय न्यायालय मींर र करयात याे  तषी मागणी 
माय  रलु,ै २०१६ मध्य  ेा या दरम्यान र्ाधनक लोकप्रधतधन ी याींनी षासनाके   क ली आय , 
य  यी खर  आय  काय, 
(३) तसयास, रळको् य र्  तालुकातरीय न्यायालयाची धनकम ती करयाबाबत षासनान  
कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय ,  
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय  ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०३-२०१७) :(१) य  खर  नायीु प्रय क आठेड्याच्या बु ेारी रळको्, 
स्रुलात र य र्  ग्रामन्यायालयाच  कामकार चालत ु  
(२) योय, य  खर  आय ु 
(३) राज्यात कोठ  न्यायालय र्ापन कराेयाच  याबाबत माुउच्च न्यायालय, मुींबई याींच  
तराेर गठ त The Establishment of Courts Committee याींच  तराेर धनण य घ यात 
य  न यानुसार षासनास कषफारस करयात य त  े तद् नींतर मी्ं ीमींे ळ तराेर न्यायालय 
र्ापन चा धनण य घ यात य तोु लदु०२/०५/२०१६ रोरीच्या प्ान्ेय  माुउच्च न्यायालय, मुींबई 
याींच्या The Establishment of Courts Committee या सकमतीसमोर धनण यार्  प्रकरण 
सादर करयाबाबत प्रबीं क, माुउच्च न्यायालय, मुींबई याींना कळशेयात आल  आय ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
  

मुांबईतील फोटथ येर्ील बॉम्बे हाऊसमध्ये टाटा समुहाया सुरक्षा रक्षिाांनी 
वतृ्तपत्रिार िायाधचत्रिाराांना मारहाण िेल्याबाबत 

(४७)  ७२०४८ (११-०१-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अालम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील फो  ् य र्ील बरम्ब  या समध्य  ्ा्ा समुयाच्या सुरक्षारक्षकाींनी ‘कमे  े  ’ च  ज्य षठ 
फो्ोग्राफर ततलु काींबळ , ‘्ाइम्स ऑफ इींडे या’ च  षाींतकुमार आणण ‘लयींदुर्ान ्ाइम्स’ 
यरस्रत कसींय या ेृतप्कार छायावच्ाकाराींना मारयाण क याच  लदनाींक ४ नोव्येंबर, २०१६ 
च्यासुमारास धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  काय, 

(२) तसयास, सदर ेृतप्काराींना मारयाण करणाऱयाींेर कोणती कारेाई क ली ेा करयात 
य त आय , 
(३)  नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३१-०३-२०१७) :(१) योय य  खर  आय ु 
(२) सदर प्रकरणी माता रमाबाई आींब े कर माग  पोलीस ठाण  य र्  गुुरुक्रु २८२/२०१६ ााुदुशेु 
कलम १४१,१४३,१४७,१४९,३२३,३२५,४२७ सय मुींबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) (३) सय १३५ 
तन्ेय  गुन्या नोंद करयात आला आय ु याबाबत ७ आरोपीींना त्क करयात आली तस न 
से  त्क आरोपी राकमनाेर मकु्त आय तु सदर प्रकरणी माु न्यायालयात दोसारोपप् सादर 
करयात आल  आय ु 
(३) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 
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हहांगोली शहरातील औद्योधगि वसाहतीतील पोलीस चौिीत एिही  

पोलीस िमथचारी तैनात नसल्याबाबत 
 

(४८)  ७२०५८ (११-०१-२०१७).   श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लयींगोली षयरातील औद्योवगक ेसायतीतील पोलीस चौकीत गत एक ेसा पास न एकयी 
पोलीस कम चारी तैनात क ला नसयाच  माय  ऑग्, २०१६ मध्य  ेा यादरम्यान धनदष नास 
आल  आय , य  खर  आय  काय, 
(२) तसयास, सदर ेसायतीत ५० त  ६० कारखान  तस च सोयाबीन त लासय शेशे  षासकीय 
शेाागाच  उद्योग तस न सदर पतरसरात छोटया-मोठ्या चोऱया न यमी योत तस न उद्योरकाींच्या 
सुरक्ष के   दलु क्ष योत तसयान  त र्ील उद्योरकाींके  न सींताप व्यक्त योत आय , य  यी खर  आय  
काय, 
(३) तसयास, उक्त पतरसरातील सुरक्ष च्या दृष्ीन  षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा 
करयात य त आय , 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१७) :(१) लयींगोली षयरातील औद्योवगक ेसायतीत पोलीस 
चौकी तस न त र्  ३ पोलीस कम चाऱयाींची प रोकलींगसाठ  न मण क क ली आय ु 
(२) सदर औद्योवगक ेसायतीत लदेसरात प रोलीींग तसयामळु  चोऱयाींेर आळा बसला तस न 
सन २०१६ मध्य  चोरीचा एक गुन्या नोंद ााला आय ु 
(३) सदर औद्योवगक ेसायतीत क्ष ्ीय काया लयाके  न लदेसरा् प रोलीींग करयात य त ु 
(४) प्रन उद्् ाेत नायीु 

___________ 

  
ववदभाथतील युविाांचे शासिीय व ननमशासिीय नोिऱयाांमधील प्रमाण वाढववण्याबाबत 

  

(४९)  ७२११२ (१०-०१-२०१७).   डॉ.आमशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागप र य र्  लदनाींक २८ सप् े्ंबर, १९५३ रोरी ााल या करारानुसार शेदाा तील युेकाींना 
२३ ्क्क  षासकीय े धनमषासकीय नोकऱया द याचा करार ााला तस न सद्यस्र्तीत २३ 
्क्क  ऐेरी २-३-४ ्क्क  षासकीय े धनमषासकीय नोकऱया लदया तसयामुळ  गत ६० 
ेसा पासुन सुमार  ४ लाख नोकऱयाींचा तनुष स धनमा ण ााला आय , य  खर  आय  काय, 

(२)  तसयास, उक्त प्रकरणी सन २०११ मध्य  मयाराषर लोकस ेा आयोगाच  तध्यक्ष 
े रुसु ीर ठाकर  याींनी माुराज्यपाल मयोदयाींना प् कलयुन ेतुस्र्ती धनदष नास आणुन लदली 
योती, य  यी खर  आय  काय, 
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(३) तसयास, शेदाा तील युे काींच  षासकीय े धनमषासकीय नोकऱयाींमध्य  प्रमाण 
ेाढेयासाठ  नागपुर े तमराेती य र्  मुींबई, पुणेंच्या  तती ेर यषदा े एमुआयुसीु  
सारया सींर्ा उाारण  तस च  शेदाा तील ११ स्रययात एमुपीुएसुसीु र धनींग सें्र सुरु 
करण  गरर च  आय , य  यी खर  आय  काय, 
(४) तसयास, याबाबत षासनान  कोणती काय े ायी क ली ेा करयात य त आय , 
(५) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०२-२०१७) :(१) नागप र य र्  लदनाींक २८ सप् े्ंबर, १९५३ रोरी 
ााल या करारामध्य  षासनाके ील े षासन धनयींत्र्त उपक्रमाम ील से  श्र णीतील 
नोकरारतीच्याे ळी सींबीं ीत घ्काींना लोकसींय च्या प्रमाणात प्रधतधन ीे द याची तरत द 
करयात आल ली तस न सदरय   करारामध्य  शेकषष् ्क्क ेारी प्रमाण  प्रधतधन ीे द याची 
तरत द क ल ली नायीु यामुळ  ्क्क ेारीच्या प्रमाणानसुार ४ लाख नोकऱयाींचा तनुष स धनमा ण 
ााला आय  तस  म्यणण  योग्य ठरणार नायीु 
(२) मयाराषर लोकस ेा आयोगाच  तकालीन तध्यक्ष े रुसु ीर ठाकर  याींनी षासकीय स े तील 
उम देाराींच्या ारतीम ील शेाागीय तसमतोलाबाबतची ेतुस्र्ती लदु४.२.२०१४ च्या प्ान्ेय  
माुराज्यपाल मयोदयाींच्या धनदष नास आण न लदली योतीु 
(३), (४) े (५) राज्य षासकीय काया लय  आणण राज्य षासन धनयींत्र्त उपक्रमाम ील नोकर 
ारतीत शेदा , मराठेाे ा े उे तरत मयाराषर या तीनयी शेाागाींना लोकसींय च्या प्रमाणात 
प्रधतधन ीे प्राप्त ााल  आय  ककीं ेा कस , याबाबत त्यास करुन प्रााेी उपाययोरना 
सुचशेयासाठ  माुमीं्ी (शेत आणण धनयोरन, ेन ) याींच्या तध्यक्षत खाली मीं्ीमींे ळ उप 
सकमती गठ त करयात आली आय ु सदरय  सकमतीचा तयेाल तद्याशप प्राप्त ााल ला नायीु 
  

___________ 
  

राज्यातील पोलीस मशपायाांची आांतर जजल्हा बदली सेवा ननयमात बदल िरण्याबाबत 
  

(५०)  ७२५३० (११-०१-२०१७).   श्री.गोवधथन शमाथ (अिोला पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०११ या ेसा नींतर ारती ााल या पोलीस कषपायाींची आींतरस्रया बदली 
क ली राणार नायी तसा राचक स ेा धनयम षासनान  लाग  क यामुळ  पोकलसाींमध्य  प्रचींे  
तसींतोस पसरला तसयाच  माय  ऑक््ोबर, २०१६ मध्य  धनदष नास आल  आय , य  खर  आय  
काय, 
(२) तसयास, पोलीस कषपायाींची आींतर स्रया बदली रद्द करयाची कारण  काय आय त, 
(३) तस च षासन याबाबत पुन शेचार करुन पोकलसाींना लदलासा द णार आय  काय, 
(४) नसयास, शेलींबाची कारण  काय आय त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०३-२०१७) :(१) य  खर  नायीु 
(२), (३) े (४) मयाराषर षासन रारप्, ााग चार-ब, लदनाींक १६-६-२०११ तन्ेय  पोलीस 
कषपाई पदाच्या स ेाप्रे ष धनयमाींतील धनयम क्रमाींक ११ तन्ेय  पोलीस मशपाई पदावर 
उमेदवाराांस ज्या घटिाांत ननयुक्ती देण्यात आलेली आहे. त्या घटिाव्यनतररक्त इतर पोलीस 
घटिाांत त्याांची बदली िरता येणार नाही, अशी तरतूद ववहहत िरण्यात आलेली आहे. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
षासकीय मध्येतती  मुद्रणालय, मुींबईु 


