
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २९६ वी यादी 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
   

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भुसावळ (जि.िळगाांव) येथील वरणगाांव येथे पोलीस प्रशशक्षण िें द्र चालू िरण्याबाबत 
  

(१)  १५५० (२३-१२-२०१४).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भुसावळ (जि.िळगाींव) येथील वरणगाींव येथ ेपोलीस प्रशिक्षण कें द्राला राज्यिासनान ेमींिूरी 
दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्याप पोलीस प्रशिक्षण कें द्र सुरु करण्याबाबत कोणतीही काययवाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नूसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर पोलीस प्रशिक्षण कें द्र तातडीन े सुरु करण्याबाबत िासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) िळगाींव जिल््यातील भसुावळ येथील वरणगाींव येथ े पोलीस प्रशिक्षण 
कें द्र, वरणगाींवासाठी आवश्यक अधिकारी/कमयचाऱयाींची पिे प्रस्ताववत केलेली आहेत. सिर 
प्रस्तावायाया अनुगींगाने अद्याप अींमतम मनणयय झालेला नाही. 

___________ 
  
खामगाांव (जि.बुलढाणा) पररसरात राज् य राखीव पोलीस दलाचे प्रशशक्षण िें द्र भभारण् याबाबत 

  

(२)  ८४७९ (०६-०४-२०१५).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (जि.बलुढाणा) पररसरात राज् य राखीव पोलीस िलाचे प्रशिक्षण कें द्र उभारणीबाबत 
िासकीय ई-क् लास िशमनीची पाहणी राज् य राखीव िलाच े वविेग पोलीस महामनरीक्षक 
श्री.सुमनल रामानींि याींनी दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१२ रोिी केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, राज् य राखीव पोलीस िलाया या प्रशिक्षण कें द्रासाठी लागणारी पुरेिी िासकीय 
िमीन खामगाींव निीक उपलब् ि आहे, येथे सिर प्रशिक्षण कें द्र झाल् यास अकोला, बुलढाणा, 
वाशिम या तीन जिल् ्याींना सुरके्षयाया दृष ्ीकोनातून यायिा होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् य राखीव पोलीस िलाचे प्रशिक्षण कें द्र खामगाव येथे उभारणीबाबतया या 
प्रस् तावाला ता काळ मींिूरी िेण् याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) खामगाव (जि.बलुढाणा) शिवारात राज्य राखीव पोलीस िलाच ेप्रशिक्षण कें द्र 
उभारणीबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींयायाकडून िासनास 
अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
 

राज्यातील खेळाडूांसाठीच् या ५ टक् िे आरक्षणातून पोलीसाांच्या  
िून २०१४ मध् ये लालेयाया भरती तनवड प्रकेयेबाबत 

 

(३)  ९५५८ (०६-०४-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीसाींयाया िून २०१४ मध् ये झालेल्या भरतीमध् ये मुींबई, पुणे, मुींबई लोहमागय, 
पुणे ग्रामीण, र नाधगरी, उस् मानाबाि ् यािी जिल् हा व िहर कायायलयासाठी खळेाडुींसाठीया या ५ 
्क् के आरक्षणातून पोलीस शिपाई या पिाींची मनवड करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भरती प्रक्रीया पणुय होऊन वैद्यकीय चाचणी व चररत्र्य पडताळणी झाल् यानींतर 
पात्र असनूही १) मु्ेकर रोिन नवनाथ २) िािव सागर साहेबराव ३) लेगरे सींदिप परिुराम व 
्तर १६३ पात्र खळेाडूींना अद्यापही प्रमाणपत्र पडताळणी करुन दिली गेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, दिनाींक ११ सप् ्ेंबर, २०१४ रोिी मा.मुख् यमींत्री याींना याबाबत मनवेिन दिले, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) सिरच े मनवेिन प्राप्त झाल् याच ेआढळून येत नाही. तथावप, पोलीस शिपाई 
पिासाठी भरती प्रक्रक्रया केलेल्या सींबींधित जिल््यायाया घ्क प्रमुखाींकडून उमेिवाराींची खळेाची 
प्रमाणपत्र ेपडताळणी करुन अहवाल पाठववण्याबाबत सींचालक, क्रक्रडा व युवकसेवा सींचालनालय, 
महाराषर राज्य, पुणे याींना ववनींती करण्यात आली आहे. 

___________ 
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नाशशि येथील सातपूर एमआयडीसी मधील एशशया ऑटोमेटटव्ह शल. िारखानयाांच्या 
आवारातील चांदनाच्या लाडाांची चोरी लायायाबाबत 

  

(४)  २२४३९ (३१-०७-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक येथील सातपूर एमआयडीसी मिील एशिया ऑ्ोमेद्व्ह शल. कारखान्याींयाया 
आवारातील चींिनायाया झाडाींची चोरीची घ्ना दिनाींक २२ म,े २०१५ रोिी वा यासुमारास 
मनिियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कीं पनीयाया मालकाींनी चोर्याींनी िमकी दिल्याची तक्रार चोरीची 
घ्ना घडण्याअगोिर पोशलसाींना दिली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर प्रकरणी सातपुर पोलीस स््ेिन येथ ेगु.र.नीं. ६३/२०१५ भा.िीं.वव. कलम ३७९ प्रमाण े
दि. २४/०५/२०१५ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. गुन््यात एकुण ३ आरोपीींना दि. 
९/०७/२०१५ रोिी अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच अ्क आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात 
िोगारोपपत्र िाखल केले असून सिरचा गुन्हा मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पोलीस दलात १२ हिार पदे भरण्याबाबत 
  

(५)  २८७२० (२१-०१-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (भरण), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.नसीम खान (चाांटदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय 
औटी (पारनेर), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.बाळासाहेब 
सानप (नाशशि पूवव), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसयालोड), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्रीमती टदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सुरेश लाड (ििवत) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस िलात पोलीस, अधिकारी याींची १२ हिार ररक्त पिे भरण्याबाबतचा 
प्रस्ताव गहृ ववभागाकड ेमींिूरीसाठी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात काययरत पोलीस कमयचाऱयाींची सींख्या यारच कमी असून यात अनेक 
कमयचारी सेवामनवृत होत आहेत तर काही कमयचारी कौ्ुींबबक व वदै्यकीय कारणास्तव रिेवर 
िात असल्यामुळे याींयाया कामाचा अमतररक्त ताण काययरत कमयचाऱयाींवर पडत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस कमयचाऱयाींयाया नवीन पिभरती प्रक्रक्रयेला बराच ववलींब होत 
असल्यामळेु वाढलेल्या गुन्हेगारीयाया घ्नेवर मनयींत्रण व अींकुि लावण्याकररता गहृ 
ववभाग पोलीस पि भरती प्रक्रक्रया राबववण्याकररता कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) राज्यातील पोलीस अधिकारी / कमयचारी याींची सरळसेवेने ररक्त होणारी पिे 
िरवगी भरण्याबाबतची काययवाही करण्यात येत आहे. राज्यातील पोलीस शिपाई सींवगायतील पिे 
भरण्याची काययवाही प्रचशलत िासनायाया आिेिानसुार सुरु करण्यात आली आहे. तसेच पोलीस 
नाईक, पोलीस हवालिार, सहायक पोलीस उपमनरीक्षक या ििायपयचतची पिे पिोन्नतीन े
भरण्याबाबत पोलीस महासींचालक याींयायास्तरावर सवय पोलीस आयुक्त, पोलीस अिीक्षक व 
समोििक, राज्य राखीव पोलीस बल ग् याींना वेळोवळेी सूचना िेण्यात येतात. 

___________ 
 

वरुर (ता.शेवगाांव, जि.अहमदनगर) येथे चोरीच्या घटनाांमध्ये वाढ लायायाबाबत 
 

(६)  ३३४२३ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वरुर (ता.िेवगाींव, जि.अहमिनगर) येथे चोरीयाया घ्नाींमध्ये वाढ झाल्याचे व चोरटयाींना 
पकडण्यात पोलीसाींना अपयि येत असल्याचे मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
       वरुर, ता.िेवगाींव येथे सन २०१५ मध्ये एक घरयोडीचा गुन्हा िाखल असून चोरीयाया 
घ्नाींमध्ये वाढ झालेली नाही. 
(२) उक्त नमुि चोरीबाबत िेवगाींव पोलीस स््ेिन येथ े गु.र.नीं. ११८/२०१५ भा.िीं.वव. कलम 
४५७, ३८०, प्रमाणे दि.१५/०५/२०१५ रोिी अज्ञात चोरटयाींववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्यात आला 
आहे. गुन्हा उघडकीस येण्याकामी एकूण ६ साक्षीिार तपासले असून यानुसार गुन््याचा 
तपास चाल ूआहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील बुटीबोरी एमआयडीसी पररसरात नववन पोलीस स्टेशनचे  
बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(७)  ३६३३१ (२३-०२-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवव), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर येथील बु्ीबोरी एमआयडीसी पररसरात वाढती गुन्हेगारी कायिा व सुव्यवस्था 
अबािीत ठेवण्यासाठी नववन पोलीस स््ेिन सुरु करण्यायाया प्रस्तावाला मींिुरी शमळून सुध्िा 
अद्यापपयचत काम सुरु करण्यात आले नसल्याच े माहे ऑक््ोबर २०१५ याया िरम्यान 
मनििनायस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बु्ीबोर स््ेिनकरीता राज्य िासनान े एमआयडीसीकडून आवश्यक असलेली 
७,६६७ चौ.मी. िागेपकैी ४००० चौ.मी.िागा शमळवून दिली परींत ू बाींिकाम अद्यापपयचत सुरु 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पोलीस स््ेिनचे बाींिकाम सुरु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) नागपूर येथे एमआयडीसी, बु्ीबोरी हे 
नवीन पोलीस ठाण,े एमआयडीसी, बु्ीबोरीयाया सीएयसी ्मारतीत दिनाींक ०१.०७.२०१६ 
रोिीपासून कायायजन्वत करण्यात आले आहे. 
     एमआयडीसी, बु्ीबोरी याींयायाकडून प्राप्त ४००० चौ.मी. िागेवर पोलीस स््ेिन, 
बु्ीबोरीची नवी ्मारत, पोलीस अधिकारी व कमयचारी याींयायासाठी मनवासस्थानाींचे बाींिकाम 
महाराषर राज्य पोलीस गहृमनमायण व कल्याण महामींडळ मयाय., मुींबई याींयायामायय त प्रस्ताववत 
असनू याकररता वास्तुवविारि याींची नमेणूक केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर जिया्यातील पोलीस स्टेशनला गुनहे तपास तनधी भपलब्ध िरणेबाबत 
  

(८)  ४१३९३ (२०-०५-२०१६).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लातूर जिल््यातील ‘अ’ ग्ात येणाऱया १० आणण ‘ब’ ग्ात येणाऱया १२ अश्या एकूण २२ 
पोशलस ठाण्याींना राज्य िासनातये गुन्हे तपासणीसाठी शमळणारा प्रमत मदहना अकरा हिार 
रुपये याप्रमाणे समुारे ३८ लाख १६ हिाराींचा मनिी िीड वगायपासून प्राप्त झाला नसल्याचे 
मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मनिी अभावी सींबींिीत पोशलस ठाण्यातील अधिकाऱयाींना ववववि गुन््याींचा 
तपास स्वखचायतून करावा लागत असल्यान े अधिकारी आणण कमयचा-याींना गुन्हे तपासणीत 
होणारी गैरसोय लक्षात घेता प्रलींबबत मनिी उपलब्ि करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१५-१६ कररता महाराषर पोलीस िलातील तपासी अधिकारी याींना घ्क मनहाय 
तपास मनिी रु.२०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस को्ी) अनुिानाच े वा्प करण्यात आले 
असून यापैकी रु.२८,२५,४००/- अनुिान पोलीस अिीक्षक, लातूर याींना वा्प करण्यात आले 
आहे. 
       तसेच सन २०१६-१७ कररता महाराषर पोलीस िलातील तपासी अधिकारी याींना घ्क 
मनहाय तपास मनिी रु. २०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस को्ी) अनुिानाचे वा्प करण्यात 
आले असनू, यापैकी रु.२६,५९,२००/- अनुिान पोलीस अिीक्षक, लातूर याींना वा्प करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ियशसांगपूर (जि.िोया हापूर) शहरामध् ये वाहतूि िडीडी दरू िरण्याबाबत 
  

(९)  ४६३०७ (२८-०४-२०१६).   श्री.भयाहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ियशसींगपूर (जि.कोल् हापूर) िहरामध् ये अविड वाहनाींयाया वाहतुकीची वियळ वाढल्यान े
नागररकाींना नेहमीच वाहतकू कोंडीला समोरे िाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता पयाययी बायपास रस्यान ेवाहतूक सुरु करण्याची तथेील नागररकाींनी 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही वाहतूक कोंडी िरू करण्याकररता िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ियशसींगपूर िहरातील वाहतकु कोंडीचा प्रश्न पुणयपणे मागी लागावा याकरीता िहरातील 
मुख्य रस्याींचा आढावा घेण्यात आलेला आहे.  याप्रमाणे वाहतुक मनयींत्रणाचा आराखडा तयार 
करुन महवायाया दठकाणी वाहतकुीसींिभायतील वेगवेगळी बोिधचन्हे, यलक, वाहतुक व्यवस्था, 
पाक्रकच ग व्यवस्था, नो पाक्रकच ग झोन याप्रमाणे वाहतूक व्यवस्था राबववण्यास मींिूरी शमळावी 
याकरीता नगर पररगिेमायय त जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींना प्रस्ताव सािर करण्यात आलेला 
आहे. सिर प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर याींच ेस्तरावर काययवाही चाल ूआहे. 
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       ियशसींगपूर पोलीस ठाणे व नगर पररगि, ियशसींगपूर याींयाया सींयुक्त मोदहमेद्वारे 
वाहतुक सुरळीत ठेवण्यात येते. तसेच वाहतुक मनयींत्रणाकरीता पोशलसाींची नेमणूक करण्यात 
येते. 
       िहरातील वाहतूक कोंडी िरू करण्यासाठी ियशसींगपूर पोलीसाींमायय त मो्र वाहन 
कायद्यायाया ववववि कलमान्वये पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
 

वषव िेसेस दाखल दांड (रु.) 
२०१४ ७०० ९१,९०० 
२०१५ ७०२ ८०,००० 
२०१६ 

(माहे नोव्हेंबर पयचत) 
६८८ ९१,१०० 

 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेहोटी (ता.तुळिापूर, जि.भस्मानाबाद) येथील मासमेारी िरणाऱ्या  
तरुणावर लालेयाया हयायाबाबत 

  

(१०)  ४८६२५ (२०-०५-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे हो्ी (ता.तुळिापूर, जि.उस्मानाबाि) येथील हो्ी शिवारातील साठवण तलावात 
दिनाींक ०१ िुल,ै २०१५ रोिी श्री. सींिय सीताराम नारायणकर  या  मासेमारी करणाऱया 
तरुणाला मनरींिन िेवविास राठोड व ्तर मतघाींनी केलेल्या बेकायिेिीर कृयाप्रकरणी 
सींबींधिताींवर गुन्हे िाखल करण्याची लेखी तक्रार राज्य पोलीस मुख्यालय (मुींबई) तसेच पोलीस 
अिीक्षक (उस्मानाबाि) याींयायाकड े दिनाींक ०३ िुल,ै २०१५ रोिी वा या समुारास केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी सींबींधिताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरण भाींडण तक्रार आपसात शम्ले असल्याबाबत सींबींिीत अियिार / गैरअियिार 
याींनी पोलीस ठाणे अींमलिारास लेखी िबाब दिलेले ओत. यामळेु पुढील कारवाई करण्यात 
आलेली नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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लातूर येथ ेबनावट िात वधैता प्रमाणपत्र ववतरण िरणाऱ्या टोळीद्वारे  
लालेयाया फसवणुिीच्या प्रिरणाच्या तपासाबाबत 

  

(११)  ५११९९ (२०-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर पोशलसाींनी बनाव् िात वैिता प्रमाणपत्र वा्प करणारी ्ोळी व या 
प्रमाणपत्रायाया आिारे अनेकाींनी िासकीय नौकरी शमळवल्याची व िासनाची यसवणूक केल्यान े
याबाबत तपास सुरु केल्याचे दिनाींक १० िानेवारी २०१६ रोिी वा यासुमारास मनिियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरचा तपास पणूय झाला आहे काय, असल्यास, सिर तपासात काय आढळून 
आले व यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी खालीलप्रमाणे गुन्हे िाखल आहेत. 

 १.  पोलीस स््ेिन शिवािीनगर लातूर येथे गु.र.नीं. ११/२०१६ भा.िीं.वव. कलम ४२०,  
   ४६५, ४६६, ४६८, ४७१ 

 २. कोथरुड पोलीस स््ेिन येथ ेगु.र.नीं. ४२०/२०१५ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७,  
   ४७१. 

 ३. धचींचवड पोलीस स््ेिन येथ ेगु.र.नीं. १५९/२०१६ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७. 
तपासात एकूण ७ िणाींनी बनाव् िात प्रमाणपत्र व िात विैता प्रमाणपत्र प्राप्त 

केल्याचे मनषपन्न झाले आहे. यापैकी ३ आरोपीनी बनाव् िात विैता प्रमाणपत्रायाया आिारे 
पी.एम.पी.एम.एल पुणे येथे नोकरी शमळववली असल्यान े याींना सन २०१४ मध्ये सेवामुक्त 
करण्यात आले आहे व ्तर ४ िणाींनी बनाव् िात विैता प्रमाणपत्रायाया आिारे िाळा, 
कॉलेिमध्ये प्रवेि शमळववला आहे. यापैकी एका ववद्याधथयनीचा प्रवेि रद्द करण्यात आला 
आहे. सिर गुन््याींत बनाव् िात विैता प्रमाणपत्र शमळवून िेणाऱया ४ एिीं्ना अ्क 
करण्यात आली असनू सिर गुन््याींचा अधिक तपास चालु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पालघर जिया ्यातील पोलीसाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१२)  ५१३४९ (१७-०५-२०१६).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हा पोलीस अधिक्षक, याींनी जिल् ्यात एकूण ५५९ पोलीस कमयचाऱ याींची पिे 
ररक् त असून ती  वरीत भरण् यासाठी िासनाकड ेप्रस् ताव सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जिल् ्यात बहुताींि आदिवासी असनू वाढया औद्योधगक वसाहती व नागरी 
वसाहती असल् यान े गुन् हेगारीच े प्रमाणात वाढ तसेच अपूरा कमयचारी वगय ्यािीमुळे 
पोलीसाींवर कामाचा ताण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, सिर प्रस् तावावर िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) पालघर जिल्हा पोलीस िलायाया आस्थापनेवर दि.१४/०१/२०१५ याया िासन 
आिेिान्वये २५३ नवीन पिाींना मींिूरी िेण्यात आलेली आहे. तसचे, पोलीस शिपाई सींवगायतील 
ऑगस््, २०१६ पयचत ररक्त होणाऱया ३६६ पिाींपकैी २७५ पिे भरण्याबाबतची भरती प्रक्रक्रया पूणय 
झाली असून उमेिवाराींना मनयुक्ती िेण्याबाबतची काययवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
लोणार (जि. बुलढाणा) येथील पोशलस िमवचाऱ् याांच्या तनवासस्थानाांची दरुावस्था लायायाबाबत 

  

(१३)  ५४६२६ (२७-०९-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लोणार (जि. बुलढाणा) येथे पोशलस कमयचाऱ याींकररता बाींिलेल्या मनवासस्थानाींची िरुावस्था 
झाली असून काही मनवासस्थानाींमध्ये िुगाराच ेअड्ड ेसुरु असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा 
या समुारास मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मनवासस्थानाींमध्ये सुरु असलेल्या िुगारायाया अड्डयाींबाबत तसेच 
मनवासस्थानाींची िरुुस्ती करण्याकररता िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) लोणार (जि.बुलढाणा) येथील पोलीस कमयचाऱयाींयाया 
मनवासस्थानाींची िरुावस्था झालेली आहे. मात्र, सिर मनवासस्थानामध्ये कोणयाही प्रकारचा 
िुगार खळेला िात नाही व याबाबत कोणतीही तक्रार पोलीस स््ेिनमध्ये िाखल नाही. 
(२) पोलीस स््ेिन लोणार येथील पोलीस कमयचाऱयाींसाठी िासकीय मनवासस्थान 
बाींिण्याबाबतचे नकािे व अींिािपत्रके याबाबत के्षबत्रय कायायलयाकडून पत्रव्यवहार चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 

 
िळगाांव शहरात बाांधिाम व्यावसातयिाांचे ३ लाख रुपये चोरटयाांनी पळववयायाबाबत 

  

(१४)  ५४६७९ (२३-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  िळगाींव िहरात स्वातींत्र्य चौकातील स््े् बँक ऑय ी्ंडडयायाया िाखेतून दिनाींक १६ म,े 
२०१६ रोिी बाींिकाम व्यावसामयकाींचे किायच ेमींिूर झालेले ३ लाख रुपये चोर्याींनी पळववले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस स््ेिन येथ ेभाग ५ गुरनीं. ७१/२०१६ भािींववक. ३९२, ३४ 
नुसार गुन्हा िाखल करण्यात आला असून, या अनुगींगाने आवश्यक  साक्षीिाराींना ववचारपूस 
केली असून अशभलेखावरील मनषपन्न गुन्हेगाराींना ववचारपूस करुन तसचे सींिमयताींयाया 
घरझडया घेवून आरोपी मनषपन्न करण्याचा प्रयन केला आहे. सवयतोपरी प्रयन करुनही 
सद्यजस्थतीत गुन्हा उघडकीस आलेला नाही. सिर गुन्हा उघडकीस आणण्याचा प्रयन चालू 
आहे. 
(३) कायिेिीर कारवाई पूणय करण्यास ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िोगेश्वरी (पूवव) पूनमनगर येथील म्हाडाच्या पोलीस वसाहतीची लालेली दरुावस्था 
  

(१५)  ५५००० (२३-०८-२०१६).   श्री.सभुाष भफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाव), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.धैयवशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील िोगेश्वरी (पूवय) पूनमनगर येथील म्हाडायाया पोलीस वसाहतीमिील ्मारतीींच े
स्लॅब, बाल्कनी ्यािी दिनाींक ११ म,े २०१६ रोिी वा यासुमारास कोसळले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर कॉलनीची अवस्था अमतिय बबक् झाली असल्यामुळे ्मारतीतील अनेक 
रदहवासी खोल्या सोडून गेले असून उवयररत रदहवािाींकड े कोणताही पयायय नसल्याने आपला 
िीव मुठीत घेऊन राहाव ेलागत असल्यामळेु उक्त ्मारतीयाया िरुुस्तीबाबत वारींवार मनवेिन 
िेऊनही याकड ेसामाजिक बाींिकाम ववभागाकडून कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नसून िाणीव 
पूवयक िलुयक्ष केले िात असल्याच ेमनिियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रश्नाची तीव्रता लक्षात घेता िासनान ेकोणती उपाययोिना वा काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर वसाहतीयाया िरुूस्तीच ेकाम सावयिमनक बाींिकाम ववभागाकडून करण्यात येत 
असून यासाठी दिनाींक ०७.०९.२०१५ रोिीयाया िासन मनणययान्वये प्रिासकीय मान्यता दिली 
असून दिनाींक ०३.१०.२०१६ रोिीयाया िासन मनणययान्वये मनिी उपलब्ि करून दिला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाशशि पररसरात गत चार मटहनयात ३५ हत्या लायायाबाबत 
  

(१६)  ५५५०२ (२३-०८-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाशिक पररसरात पोलीस ववभागायाया िलुयक्षपणामूळे गत चार मदहन्यात ववववि दठकाणी 
िवळपास ३५ हया झाल्या असल्याच ेदिनाींक ८ िून, २०१६ रोिी वा या सुमारास मनिियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका पाठोपाठ एक हया होत असल्यामळेू नागररकाींमध्ये मोठया प्रमाणात 
शभतीचे व िहितीच ेवातावरण पसरलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) िानेवारी, २०१६ ते ०८ िून २०१६ िरम्यान पोलीस 
आयुक्तालय, नाशिक िहर अींतगयत एकुण २३ खनुाच े गुन्हे िाखल असुन, २५ व्यक्ती मयत 
आहेत. तसेच ऑगस्् २०१६ अखरे एकुण २८ गुन्हे िाखल असुन ३२ व्यक्ती मयत आहेत. 
(२) सिर िाखल खुनायाया घ्ना वैयजक्तक भाींडणे, कौ्ुींबबक कारण व आपसातील वाि या 
कारणाींमळेु झालेल्या आहेत. या घ्नामध्ये ्ोळीयुध्िा सारख े गुन्हे िाखल नाहीत. या 
सिराखालील सवय गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. गुन््याींतील सींबींिीत आरोपीताींना अ्क 
करण्यात आली असून नागररकाींमध्ये कुठल्याही प्रकारच े शभतीचे व िहितीच े वातावरण 
पसरलेले नाही. 
(३) अिा प्रकारयाया गुन्ृयाींना आळा बसावा व गुन्हेगाराींवर वचक राहावा म्हणून, पोलीस 
आयुक्तालय स्तरावर वेळोवेळी प्रमतबींिामक कारवाई, कॉम्बीींग ऑपरेिन, गुन्हेगार चेक्रकीं ग, 
िैनींदिन नाकाबींिी, प्रभावी गस्त, ऑपरेिन ऑल आउ्, हद्दपार, मोक्का, एमपीडीए, तडीपार 
याींसारखी कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
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अांधेरी-वसोवा पररसरात नळ दरुुस्तीसाठी ववटहरीत भतरलेयाया  
दोन िामगाराांचा गुदमरुन मतृ्यु लायायाबाबत 

  

(१७)  ५६३१० (२९-०८-२०१६).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील अींिेरी-वसोवा पररसरात नळ िरुुस्तीसाठी ववदहरीत उतरलेल्या िोन कामगाराींचा 
गुिमरुन मृय ु झाल्याची घ्ना घडल्याच े दिनाींक ११ म,े २०१६ रोिी वा यासुमारास 
मनिियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामायय त चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले व यानसुार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) होय, सिरची घ्ना दिनाींक १०/०५/२०१६ रोिी 
घडली आहे. 
(२) दिनाींक १०/०५/२०१६ रोिी िबुली अपा य्में्, यारी रोड, अींिेरी (प.), मुींबई येथे काम करत 
असलेल्या ररींगवेल (छो्ी ववहीर) याया सायसयाईचे काम करत असताना िोन कामगाराींचा 
मृयू झाल्याबाबत वसोवा पोलीस स््ेिन येथे गु.र.क्र. १७०/२०१६, भािींवव कलम ३०४ (अ) 
अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
       सिर गुन््यात आरोपी ठेकेिारान ेररींगवेल सायसयाई करणेकामी सुरके्षयाया कोणयाही 
सािनाशिवाय कामगाराींना ररींगवेलमध्ये उतरवून याींयाया मृयूस कारणीभूत ठरल्यान ेठेकेिारास 
अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयात िोगारोपपत्र िाखल करण्यात आला आहे. सिरचा 
गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव शहरातील अनेि भागात सट्टा, िुगार व अवैध धांदे सरावस सुरु असयायाबाबत 
  

(१८)  ५६९८४ (२३-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव िहरातील अनके भागात सट्टा, िुगार सरायस सुरु असून िनुे बस स्थानक 
पररसरात िाणाबािारिवळ असलेल्या िुगार अड्ड्यावर दिनाींक १० एवप्रल, २०१६ रोिी वा 
यासुमारास हाणामारी होऊन िोन तरुण गींभीर िखमी झाल्यान ेपररसरात तणावाची जस्थती 
मनमायण झाली असल्याचे मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िहरातील अनेक भागात अवैि िींिे सुरु असनू हॉ्ेल्स, बबअर बार व िकुाने रात्री 
११ वािेनींतर बींि करण्याच ेआिेि असताींनाही रात्री उशिरापयचत सुरु राहत असल्याने िहरात 
कायिा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मनमायण झाला असल्याने याबाबत स् थामनक लोकप्रमतमनिीींनी 
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तसेच तेथील िनतेन ेगत काही मदहन् यापासून पोलीसाींकड ेतक्रारी करुनही कोणतीच कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, यात काय आढळून आले व 
यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) :(१) नाही. 
       सिरची घ्ना रस्यात मो्ार सायकल लावली म्हणून बाचाबाची नींतर घडली. या 
अनुगींगाने िळगाींव िहर पो.स््े. गु.र.नीं. ४१/२०१६ भा.िीं.वव. कलम १४३, १४८, १४९, ३२४, 
५०४ प्रमाणे गुन्हा िाखल आहे. नमुि घ्नेच ेवेळी सिर भागात तणाव मनमायण झाला नाही. 
(२) िळगाींव िहर हद्दीत अथवा पररसरात कोणयाही स्वरुपाच े अवैि िींिे सुरु नाहीत. 
पोलीसाींची निर चकुवून अवैि िींद्यातील समािकीं ्क गुन्हेगाराींववरुध्ि सातयाने कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
       स्थामनक लोकप्रमतमनिीींचे माध्यमातून अविै िींिे सिरात मादहती उपलब्ि होताच 
वरेने गुन्हेगाराींववरुध्ि काययवाही करण्यात आली आहे. मयायिेपेक्षा िास्त काळ सुरु असणाऱया 
िकुान चालकाींववरुध्ि ८१ केसेस करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सिर गुन्हे तपासात साक्षीिार तपासणी, गुन््यात वापरलेले हयार िप्त करण्याची 
कारवाई करण्यात आली असून उपलब्ि ठोस पुराव्या आिारे एकूण ५ आरोपीींववरुध्ि प्रथम 
शे्रणी न्यायालयात िोगारोपपत्र पाठववण्यात आले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

नाशशि शहरातील अांबड शलांि रोडवरील श्री अपाटवमेंटमधील वाहनतळावरील  
सहा दचुािी गाड्या िाळण्यात आयायाबाबत 

  

(१९)  ५७०१२ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक िहरातील अींबड शलींक रोडवरील महालक्ष्मीनगर भागातील श्री अपा य्में्मिील 
वाहनतळावरील सहा िचुाकी गाड्या दिनाींक ११ म,े २०१६ रोिी वा यासमुारास िाळण्यात 
आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशिक िहरात गाड्या िाळण्याचे प्रकार वाींरवार घडत असूनही या सींबींिात 
पोशलस प्रिासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आतापयचत क्रकती िणाींना अ्क करण्यात आली आहे व याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अिा प्रकारयाया घ्ना घडू नयेत यासाठी पोलीस ठाणे स्तरावर अधिक पररणामकारक 
काययवाही करण्याबाबत सवय पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी याींना वेळोवेळी सुचना िेण्यात 
येतात. तरी िेखील अिा प्रकरयाया घ्ना घडल्यास याची ताकाळ िखल पोलीस 
प्रिासनाकडून घेतली िात.े उपरोक्त प्रकरणी अींबड पोलीस ठाणेस गु.रीं.नीं. ११२/२०१६ भािींवव 
कलम ३३५, ४२७ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
       उपरोक्त घ्नेयाया अनुगींगाने, सिर पररसरात नवीन पोलीस चौकी कायायजन्वत 
करण्यात आली असून पोलीस अधिकारी व कमयचारी याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
याींचेमायय त पररसरात सतकय  पेरोशलींग करण्यात येत आहे. 
       नाशिक िहर हद्दीतील सवय पोलीस ठाणेचे अधिकारी व कमयचारी याींचीिेखील पेरोशलींग 
वाढववण्यात आली आहे. 
(३) उक्त प्रकरणी ३ आरोपी व १ वविीसींघगीत बालक याींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. 
याींचेवर अींबड पोलीस ठाणेकडील िोगारोप क्र. १५३/२०१६ अन्वये मा. न्यायालयात िोगारोप 
िाखल करण्यात आले आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

नाशशि येथील पांचवटीमध्ये मटिा, गावठी दारुचे आणण  
िुगाराचे अड्ड ेसरावस सुरु असयायाबाबत 

 

(२०)  ५७०८६ (२३-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाशिक येथील पोशलस आयकु्ताींनी शमिन ऑल आऊ् सुरु करुन सवय अविै िींद्यावर 
कारवाई करण्याच ेआिेि दिले असताींनाही पींचव्ी येथ ेम्का, गावठी िारुच ेआणण िुगाराच े
अड्ड ेसरायस सुरु असल्याचे माहे मे, २०१६ याया सुमारास मनिियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अवैि िींद्यावर तसेच िींद्याींना पाठीिी घालणाऱया पोशलसाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) पींचव्ी पोलीस ठाण ेहद्दीत माहे मे, २०१६ मध्ये 
चोरुन लपनु म्का, गावठी िारुच ेआणण िुगाराचे अड्ड ेचालववणारे ्सम शमळून आले असता, 
िुगार अड्ड्यावर िाडी ्ाकुन एकुण ४१ आरोपीताींकडुन रुपये ४१,१२५/-ची रक्कम िप्त 
करण्यात आली असुन, मुींबई िगुार ॲक्् कायद्याप्रमाणे ७ गुन्हे िाखल करण्यात आले 
यापैकी ५ गुन््यात ३४ आरोपीताींववरुध्ि मा.न्यायालयात आतापयचत िोगारोप पत्र पाठववण्यात 
आले आहे. तसेच गावठी व िेिी िारुीं ची अवैि ववक्री करणाऱया ११ ्समाींकडून एकूण रुपये 
३,८३१/- ची िारु िप्त करुन प्रोव्हीिन ॲक्् कायिा कलम ६५ (ख) प्रमाण े१० गुन्हे िाखल 
करण्यात आले आहेत. 
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(२) चोरुन लपनु अवैि िींिे चालु असल्याची मादहती प्राप्त होताच याींयायावर ताकाळ 
कायिेिीर कारवाई करण्यात आली असुन, सिर अवैि िींद्याना पोलीसाींकडून पाठीिी 
घालण्यात येत नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र पोलीस िुटुांब आरोग्य योिनेत डेंग्यू, मलेररया आणण स्वाईन फ्लयायू  
या आिाराांचाही समावेश िरण्याबाबत 

  

(२१)  ५७१५३ (२३-०८-२०१६).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी 
ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेतून पोलीस अधिकारी / कमयचारी व याींयाया 
कु्ुींबबयाींना मोयत उपचार िेण्यात येत असनू सिरहू योिनते डेंग्यू, मलेररया आणण स्वाईन 
फ्लल्यू या आिाराींचाही समावेि करण्यात यावा अिा स्वरुपाचा प्रस्ताव पोलीस मुख्यालयान े
राज्य िासनायाया गहृ ववभागाकड ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा यािरम्यान पाठववला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावावर मनणयय घेतला आहे काय, असल्यास, यानुसार कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रस्ताव सावयिमनक आरोग्य ववभाग याींना सािर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई पोलीस दलात वाहनचालिाांची पदे ररक् त असयायाबाबत 
  

(२२)  ५७८०० (२३-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.राि पुरोटहत 
(िुलाबा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबई पोलीस िलात वाहनचालकाींची तब् बल ९५० पिे ररक् त असून गत आठ वगायपासून 
चालक पिाची भरती बींि असल् याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध् ये मनिियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर ररक् त पिाींमुळे सिस् त्र िलातील पोशलसाींना चालकाचे काम करावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरहू पोलीस िलातील चालकाींची पिे न भरण् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) व (२) मुींबई पोशलस िलात वाहन चालकाींची एकूण 
मींिूर पिे २,८७६ ्तकी  असून यापैकी १,७८५ ्तके वाहन चालक काययरत असून एकूण 
१,०९१ पिे ररक्त आहेत. 
       तथावप सद्य:जस्थतीत सिस्त्र पोलीस िलाकडून ८८७ ्तके पोशलस शिपाई चालक 
प्रमतमनयुक्तीवर मो्ार पररवहन ववभागात उपलब्ि करुन िेण्यात आले असून एकूण २०४ 
्तकी पिे ररक्त आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई पोशलस िलातील पोलीस शिपाई चालकाींची भरती पोलीस आयुक्त, बहृन्मुींबई या 
कायायलयाकडून करण्यात येते. 
       मो्ार पररवहन ववभागातील चालकाींचा वेगळा सींवगय मनमायण करणे व याींयाया 
पिभरती कररता नवीन सेवाप्रविे मनयम तयार करण्याबाबत काययवाही सुरु आहे. तसेच 
सद्यजस्थतीत पोशलस महासींचालक कायायलयामायय त प्रस्ताववत केल्यानुसार सेवामनवृत, मयत 
व ्तर कारणास्तव ररक्त होणाऱया चालकाींयाया पिावर परवानािारक पोशलस शिपायाींमायय त 
कतयव्ये करुन घेण्यात येत आहेत. 

___________ 
  
मौि ेसोनई (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथे शतेिऱ् याांच्या िेबल चोरी होत असयायाबाबत 

  

(२३)  ५८४९४ (२४-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौि ेसोनई (ता.नेवासा, जि.अहमिनगर) येथील लाींडवेाडी शिवारातील िेतक-याींयाया िेती 
पींपायाया ५२ हिार रुपये क्रकीं मतीयाया केबल माहे एवप्रल त े म,े २०१६ या काळात चोरीला 
गेल्यानींतर सिर केबल चोरी करणा-या आरोपीस मुदे्दमालासह सोनई पोलीसाींयाया ताब्यात 
िेवूनही अ्क न करता आरोपीस सोडून िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त केबल चोरीमुळे िेतकऱ याींना वपकाींना पाणी िेता न आल्याने आधथयक 
नुकसान झाले असनू ितेकऱ याींमध्ये धचींतेचे वातावरण मनमायण झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकिी करुन िोगीवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१), (२) व (३) सिर प्रकरणी सोनई पोलीस स््ेिन येथ े
दि. ०५/०५/२०१६ गु.र.नीं. ६१/२०१६ भा.िीं.वव. कलम ३७९ प्रमाणे गुन्हा िाखल केला आहे. 
गुन््यात एका अल्पवयीन आरोपीस अ्क करुन यायायाकडून चोरीला गेलेल्या वायरचे तकुड े
हस्तगत करण्यात आले आहेत. अ्क आरोपी हा वविीसींघवगयत बालक असल्याने यास 
बालन्यायालयात अशभरक्षा शमळण्याबाबत हिर करण्यात आले. तसेच एक आरोपी अद्याप 
यरार असल्यान ेया अनुगींगाने गुन््याचा तपास चालू आहे. 
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नमूि गुन््याव्यमतररक्त सिर भागात केबल चोरीचे गुन्हे िाखल नसल्यान े
िेतकऱयामध्ये शभतीच ेवातावरण नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्याच ेगहृववभागाचे अप्पर मुख्य सधचव याांनी पाहणी िेलेयाया िोयाहापूर  
पोशलस वसाहतीत अनिे समस्या आढळून आयायाबाबत 

  

(२४)  ५९३२९ (२४-०८-२०१६).   श्री.भयाहास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्याच ेगहृ ववभागाच ेअप्पर मुख्य सधचव के.पी. बक्षी याींनी दिनाींक २९ एवप्रल, २०१६ 
रोिी वा या सुमारास कोल्हापूर पोशलस वसाहतीची पाहणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अप्पर मुख्य सधचव याींनी केलेल्या पाहणीत कोणया समस्या आढळून आल्या 
आहेत तसेच या सींिभायतील सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) तसेच कोल्हापूर जिल्हा पोशलस प्रिासनाने नववन घराींचा प्रस्ताव वविेग पोशलस 
महामनररक्षकाींयाया स्वाक्षरीने पोशलस महासींचालकाकडून गहृ खायाकड ेपाठववण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावावर अद्यापपयचत कोणतीही काययवाही करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करुन कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) अपर मुख्य सधचव (गहृ) याींनी दि. २७/०४/२०१६ 
रोिी कोल्हापूर वसाहतीची पाहणी केली. 
(२) कोल्हापूर येथील पोलीस मनवासस्थाने ही िुनी असल्यान े अपुऱया सोयी-सुवविा, कमी 
च्ईक्षेत्राची मनवासस्थान,े मनवासस्थानाींची कमी सींख्या, सावयिमनक प्रसािनगहृ, िरुुस्ती ्. 
समस्या आढळून आल्या. 
(३), (४) व (५) पोलीस गहृमनमायण व कल्याण महामींडळायाया २२४ व्या बैठकीमध्ये कोल्हापूर 
येथे १,१५४ मनवासस्थानाींकररता प्रिासकीय मान्यता दिली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खामगाव (जि. बुलढाणा) येथील पोलीस अधीक्षि व भपववभागीय पोलीस िायावलयािररता 
नवीन प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिामाच्या प्रस्तावास मांिुरी देणेबाबत 

  

(२५)  ५९६७० (२३-०८-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील िहर व शिवािी नगर पोलीस स््ेिन, पोलीस अिीक्षक, 
उपववभागीय पोलीस कायायलयाकररता नवीन प्रिासकीय ्मारतीचे बाींिकाम करण्याचा प्रस्ताव 
िासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावास प्रिासकीय मान्यता प्रिान करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पोलीस गहृमनमायण व कल्याण महामींडळामायय त सिर बाींिकाम प्रकल्पायाया 
मनयोिनाकररता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची दिनाींक १९/१०/२०१६ रोिी मनयुक्ती केली 
असून पुढील काययवाही पोलीस गहृमनमायण व कल्याण महामींडळातये चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहरासाठी वाढीव पोलीस दल पुरववण्याबाबत 
  

(२६)  ५९९९६ (२३-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वसई-ववरार िहराची लोकसींख्या १८ लाखायाया वर असून पररसरात खून, िरोड,े व चेन 
स्नॅधचींगचे गुन्हे वाढीस लागले असल्यामुळे वाढया लोकसींख्येयाया प्रमाणात पुरेस ेपोलीस िल 
वाढवून शमळावे अिी मागणी गत िोन वगे सातयाने लेखी स्वरुपात स्थामनक लोकप्रमतमनिी, 
महापौर याींनी मा. मुख्यमींत्र्यायाया  मनिियनास आणूनही सिरहू मागणी अद्यापही पूणय 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढया गुन्हेगारीस आळा घालण्यायाया दृष्ीने वाढीव पोलीस िल 
पुरववण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०५-२०१७) : (१) व (२) वसई व ववरार पररसरामिील कायिा व 
सुव्यवस्था व्यवजस्थत राखता यावी याकररता गहृ ववभाग िासन मनणयय दिनाींक २६/१२/२०१६ 
अन्वये पोलीस अिीक्षक, पालघर याींयाया कायक्षेत्राखालील वसई पोलीस उपववभागाचे ववभािन 
करुन नवीन नालासोपारा व ववरार उपववभागाची मनशमयती करण्यास व वसई, नालासोपारा, 
ववरार या पोलीस उपववभगाींची व यातींगयत येणाऱया पोलीस ठाण्याींची पुनयमाींडणी करण्यास 
मान्यता िेण्यचात आली आहे. तसेच सिर उक्त नवमनशमयत नालासोपारा व ववरार 
उपववभागासाठी पोलीस उपअिीक्षकाचे प्रयेकी ०१ पि उपलबि करुन िेण्यासाठी मान्यता 
दिलेली आहे. 
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पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी शमरा-भाईंिर व वसई ववरार 
पररसरातील कायिा  सुव्यवस्थेयाया प्रश्न हाताळण्यासाठी शमरा-भाईंिर पोलीस आयुक्तालय 
मनमायण करणेबाबतचा प्रस्ताव ववत ववभागायाया मान्यतेस्तव सािर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चािण (ता.खेड, जि.पुणे) पोलीस ठाणेच्या आवारात िप्त  
िरण्यात आलेयाया वाहनाांना आग लागयायाबाबत 

  

(२७)  ६०८६१ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाकण (ता.खेड, जि.पुणे) पोलीस ठाणेयाया आवारात ववववि गुन्हाींत िप्त करण्यात 
आलेल्या २५ त े ३० िचुाकी वाहनाींना दिनाींक ३१ माचय, २०१६ रोिी वा या सुमारास आग 
लागली असून सिर आगीत २ कमयचारी भािून िखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१७) : (१) चाकण पोलीस ठाणेयाया आवारात ववववि गुन््यात 
िप्त करण्यात आलेल्या २७ िचुाकी वाहनाींना दि. ३१/०३/२०१६ रोिी आग लागली होती. परींत ु
सिर आगीमध्ये कोणीही पोलीस कमयचारी िखमी झालेले नाहीत. 
(२) सिर आग दिनाींक ३१/०३/२०१६ रोिी िपुारी १२.३० याया िरम्यान लागली. पोलीस 
स््ेिनयाया बािूला असलेल्या नगर पररगिेयाया कचराकुीं डीतून सिर आग पसरुन आवारातील 
िप्त िचुाकीींना लागली असा अींिाि आहे. या प्रकरणी चाकण पोलीस ठाण े येथ ेिळीत क्र. 
१०/२०१६ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हांगीरगा (ता.भमरी, जि.नाांदेड) येथ ेसूडबुध् दीन ेगुन हे दाखल िरणाऱ् या  
भमरी पोलीस तनररक्षि याांना तनलांबबत िरण् याबाबत 

  

(२८)  ६१०३४ (२३-०८-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हींगीरगा (ता.उमरी, जि.नाींिेड) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबडकेर याींया या १२५ व् या ियींती 
मनशम त मींडळाया या पिाधिका-याींवर सूडबुध् िीने खो्े गुन् हे िाखल करणा-या उमरी पोलीस 
मनररक्षक याींना मनलींबबत करण् याया या मागणीबाबत दिनाींक १७ म,े २०१६ रोिी वा  यासुमारास 
िशलत समािाया या वतीने उमरी तहसील कायायलयावर मोचाय काढण् यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी ियींती मींडळाच ेपिाधिकारी याींना ठरवून दिलेल्या मागायऐविी ्तर मागायन े
शमरवणुक काढून पोलीसाींकडून दिलेल्या आिेिाच े तसेच जिल्हा िींडाधिकारी, नाींिेड याींयाया 
प्रमतबींिीत आिेिाच े उल्लींघन केले म्हणुन सिर प्रकरणी ियींती मींडळाच े पिधिकारी याींयाया 
ववरुध्ि पोलीस स््ेिन उमरी जिल्हा नाींिेड येथे गु.र.नीं. १२/२०१६ कलम १३४, १३५ महाराषर 
पोलीस अधिमनयम १९५१, सहकलम १८८ भा.िीं.वव. प्रमाण ेगुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
सिरचा गुन्हा सुडबुध्िीन ेिाखल करण्यात आला नसल्याच ेव पोलीस मनरीक्षक याींनी केलेली 
काययवाही कायिेिीर असल्याचे मनषपन्न झाले आहे. यामळेु याींयाया ववरुध्ि कोणतीही 
काययवाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
वरणगाव, (ता.भुसावळ, जि.िळगाव) येथील पोलीस प्रशशक्षण िें द्राच्या इमारतीच ेबाांधिाम 

महाराष्ट्र पोलीस हौशसांग िो-ऑपरेशनिड ेसोपववण्याबाबत 
  

(२९)  ६१८१० (२३-०८-२०१६).   श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वरणगाव (ता.भुसावळ, जि.िळगाव) येथील पोलीस प्रशिक्षण कें द्रासाठी िमीन सींपादित 
झालेली असून सिरहू कामास ताींबत्रक व प्रिासकीस मान्यता िेवनू उक्त ्मारतीचे बाींिकाम 
महाराषर पोलीस हौशसींग को-ऑपरेिनकड ेसोपववण्यात याव ेअसा प्रस्ताव दिनाींक ३ येब्रुवारी, 
२०१६ रोिी लोकप्रमतमनिीींनी िासनाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर राज्य पोलीस गहृमनमायण व कल्याण महामींडळ मयाय., मुींबई, याींयायाकड ेमान्यता 
िेण्याबाबतची काययवाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मोगरा (ता.लाखनी, जि.साांगली) पररसरातील शतेिऱ्याांसह अनिेाांची साांगली येथील िागतृी 
अग्रो फुड्स िां पनीिडून लालेली फसवणूि 

  

(३०)  ६३२८५ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोगरा (ता.लाखनी, जि.साींगली) पररसरातील िेतकऱयाींसह अनकेाींची साींगली येथील िागतृी 
अग्रो युड्स कीं पनीकडून िेळी पालन प्रकल्पायाया नावाखाली ववववि प्रकारची आशमगे िेऊन 
यसवणूक करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस स््ेिन, लाखनी येथे तक्रार नोंिववण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) : (१), (२) व (३) मोगरा ता.लाखनी हे दठकाण साींगली 
जिल््यात नाही. मात्र साींगली जिल््यात ववश्रामबाग पो.स््े. येथे सन २०१३ मध्ये िागतृी 
ॲग्रो युडस व िळेी पालन सींस्थनेे ्रिाि हमिेखान िहक्रकत याींनी सींस्थलेा एक िळेी खरेिी 
करुन या पो्ी िर मदहन्यास रु.४,०००/- ्तकी रक्कम घेऊन ७० मदहन्यात दह रक्कम 
रु.२०,०००/- ्तकी होईल अिा प्रकारची भूल िेऊन रु.२५,०००/- ची यसवणूक केली. 
     सिर प्रकरणी ववश्रामबाग पो.स््े. येथे दि. ०९/०३/२०१६ रोिी गु.र.नीं ३६/२०१६ भा.िीं.वव. 
कलम ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आलेला आहे. सिर गुन््यात ५ आरोपी 
मनषपन्न झाले असनू आरोपीींना अ्कपूवय िाशमन मा.न्यायालयान ेमींिूर केला आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुिुटबन (ता.लरी, जि.यवतमाळ) येथील पोलीस तनवासस्थानाांच्या  
नवीन इमारतीांच ेिाम अपूणव अवस्थेत असयायाबाबत 

  

(३१)  ६३९७५ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुकु्बन (ता.झरी, जि.यवतमाळ) येथील पोलीस मनवास्थानाींयाया नवीन ्मारतीींच े
काम गत िोन वगायपासून अपूणय अवस्थेत असल्याच ेमाहे िून, २०१६ मध्ये मनिियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ्मारतीींची काम ेपूणय करुन पोलीस कमयचाऱयाींना राहण्यास उपलब्ि करुन 
िेण्याबाबत िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर ्मारतीींना सिुाररत प्रिासकीय मान्यता िेण्याबाबत प्रस्ताव काययवाहीिीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

भपळाई (ता.िळांब, जि.भस्मानाबाद) येथील मटहला सरपांचास स्वातांत्र्यटदनी  
ततरांगा फडिववण्यास मज्िाव िेयायाबाबत 

  

(३२)  ६५०७८ (१६-०१-२०१७).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसयालोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उपळाई (ता.कळींब, जि.उस्मानाबाि) येथील बौध्ि मदहला सरपींच दिनाींक १५ ऑगस््, 
२०१६ या स्वातींत्र्यदिनी   मतरींगा यडकववण्यास जिल्हा पररगिेयाया िाळेत गेल्या असता याींना 
मािी सरपींचान े मतरींगा यडकववण्यास मज्िाव करुन, िातीवाचक शिवीगाळ 
करुन ववद्यार्थयाचसमोरच बेिम मारहाण केली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी मदहला सरपींच तक्रार करण्यास येरमाळा पोलीस स््ेिनला गेल्या 
असता पोलीस मनरीक्षकाींनी याींना १० तास थाींबवून सायींकाळी ७ वािता तक्रार मागे घेण्यास 
साींगून, तक्रार मागे न घेतल्यास िरोड्यायाया क्रकीं वा राषरध्विाचा अवमान केल्याचा गुन्हा 
िाखल करुन अ्क करण्याची िमकी दिली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हा पोलीस प्रमुख याींचकेड े तक्रार करुनही याींनी 
सिर प्रकरणी कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मािी सरपींच व सींबींिीत पोलीसाींवर   कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच राज्यात िशलताींयायावर होणाऱया हल्ल्यामध्ये वाढ झालेली असून 
पोलीस कारवाई करीत नसल्यामळेु िशलताींमध्ये शभतीचे वातावरण मनमायण झाले असल्यान े
कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
      क्रययायिी मदहला सरपींच याींनी झेंडावींिनासाठी जिल्हा पररगि िाळा, उपळाई येथे गेले. 
आरोपी मािी सरपींच याींनी झेंडा यडकावण्यासाठी गेले असता, क्रययायिीयाया पतुण्याने झेंड्याचा 
मान सरपींचाच असतो अस ेम्हणाल्यानींतर क्रययायिीन ेझेंडावींिन केले. राषरधगत झाल्यावर पुढील 
काययक्रमास िात असताना आरोपी याींनी क्रययायिीचा पुतण्यास मारहाण केली. क्रययायिीने भाींडण 
सोडववण्यास गेली असता, क्रययायिीसही मारहाण करण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
    क्रययायिीन ेमदहला सींरपींच याींनी दिलेल्या क्रययायिप्रमाणे दि. १५/०८/२०१६ रोिी वेळीच गुन्हा 
िाखल करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सिर प्रकरणात वेळीच गुन्हा िाखल करुन तपास करण्यात आला आहे. 
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(४) सिर प्रकरणी पोलीस ठाणे येरमाळा गुरनीं ७८/२०१६ कलम १४३, १४७, १४९, ३२३, ५०४ 
भा.िीं.वव. कलम १३५ मुीं.पो. कायिा प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आले आहे. आरोपीींनी 
आपसात सींगनमत करुन क्रययायिी व साक्षीिार याींना झेंडा यडकववण्याचे कारणावरुन मारहाण 
केल्याचे तपासात मनषपन्न  झाले आहे. गुन््यातील ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
पुरावा हस्तगत झाल्यान े गुन््याचा तपास पूणय करुन आरोपीववरुध्ि िोगारोपपत्र 
मा.न्यायालयात सािर केले आहे. 
     राज्यामध्ये सन २०१५ व सन २०१६ मध्ये िशलताींवर होणाऱया अयाचारायाया गुन््याींची 
सींख्या १५० ने कमी झालेली आहे. तसेच िाबीतीयाया सींख्येत सुध्िा वाढ झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

धमवपूरी व गुरसाळे (ता.माळशशरस, जि.सोलापूर) या गावाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात  
अवैध दारुचे धांदे चालू असयायाबाबत 

 

(३३)  ६५२०२ (१७-०१-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील 
(भस्मानाबाद) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िमयपूरी व गुरसाळे (ता.माळशिरस, जि.सोलापूर) या गावाींमध्ये मोठया प्रमाणात अवैि 
िारुचे िींिे चालू असल्याबाबत स्थामनक िनतेने तसेच लोकप्रमतमनिीींनी जिल्हा पोलीस 
अधिकारी, सोलापूर याींयायाकड ेमाहे ऑगस््, २०१६ याया सुमारास तसेच वारींवार तक्रारी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अवैि िींद्याववरुध्ि पोशलसाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) सिर प्रकरणी अियिार दिपक शिवशलींग झेंड ेयाींनी 
२०१४ मध्ये पोलीस स््ेिनला अिय दिला होता. तसेच २०१६ मध्ये दि. ०९/०३/२०१६ रोिी एक 
मननावी अिय प्राप्त झाला आहे. 
(२) िमयपूरी गावात अवैंि िारु िींिे चालवणाऱयाींवर सन २०१४ त ेसन २०१६ या कालाविीत 
एकूण २९ आरोपीींववरुध्ि २८ गुन्हे िाखल करुन याींयायाकडून एकूण १,९१,९७२/- रुपयाींचा 
मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसचे ३ आरोपीववरुध्ि प्रोव्ही ॲक्् कलम ९३ प्रमाण े
व ३ आरोपीववरुध्ि सीआरपीसी १४४ (३) प्रमाणे प्रमतबींिक कारवाई करण्यात आली आहे. 
         गुरसाळे गावात अविै िारु िींिे चालवणाऱयाींवर सन २०१४ त े सन २०१६ या 
कालाविीत एकूण ११ आरोपीववरुध्ि ११ गुन्हे िाखल करुन याींयायाकडून एकूण ४३,८७५/- 
रुपयाींचा मुदे्दमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच ३ आरोपीववरुध्ि प्रोव्ही ॲक्् कलम 
९३ प्रमाण ेव २ आरोपीववरुध्ि सीआरपीसी १४४ (३) प्रमाणे प्रमतबींिक कारवाई करण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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खडिी (जि.पूणे) गावातील आांतरिातीय वववाह िरणाऱ्यास वीरशैव शलांगायत गवळी 
समािाच्या िातपांचायतीन ेयेरवडयातील २०० िुां टुबाांवर बटहष्ट्िार घातयायाबाबत. 

  

(३४)  ६५७२५ (१७-०१-२०१७).   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर भत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) खडकी (जि.पूणे) गावातील वीरिैव शलींगायत गवळी समािायाया िात पींचायतीने 
आींतरिातीय वववाह करणाऱया येरवडयातील सुमारे २०० कुीं ्ुबाींवर समािातून बदहषकार घातला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच राज्यातील अिा िातपींचायतीवर बींिी घालण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०२-२०१७) : (१) आींतरिातीय वववाह केला म्हणून शलींगायत गवळी 
समािायाया एक कु्ुींबावर बदहषकार घातलेबाबत एक गुन्हा व समािातून बदहषकार केल्यायाया 
कारणावरुन आमहया केल्याबाबतचा एक अस े िोन गुन्हे िाखल आहेत. खडकी (जि.पुणे) 
गावातील वीरिैव शलींगायत गवळी समािायाया २०० कु्ुींबावर सामाजिक बदहषकाराची गुन्हे 
िाखल नाहीत. 
(२) याबाबत खडकी पोलीस स््ेिन येथ ेगु.र.नीं. २८०/२०१४ भा.िीं.वव.. कलम ३८५, १२० (ब), 
३५२, ३२३, ३२१, ५०४, ३४ नागरी हक्क सींरक्षण अधिमनयम कलम ७(१) ड प्रमाणे गुन्हा 
िाखल करण्यात आला आहे. गुन््यातील ६ आरोपीींना  अ्क करण्यात आले आहे 
आरोपीववरुध्ि मा.न्यायालयात िोगारोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे. मा.न्यायालयात 
सुनावणी होऊन सिरचा ख्ला आपसात ताडिोड झाला आहे. 

िसुऱया गुन््यामध्ये चींिननगर पोलीस स््ेिन गु.र.नीं. १९०/२०१६ भाीं.ि.वव. कलम 
३०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला होता. तपासामध्ये क्रययायिीच ेवडीलाींनी िारुयाया 
निेत दि. २९/०८/२०१६ रोिी राहते घरी एक्े छताच ेपींख्यास गळयास घेऊन आमहया केली 
आहे. यामुळे दिलेली तक्रार गैरसमिूतीने दिली असल्याच े व कोणाववरुध्ि तक्रार नसल्याच े
क्रययायिीने प्रमतज्ञापत्र सािर केले आहे. 
(३) सामाजिक बदहषकारापासून व्यक्तीच े सींरक्षण करण्यासाठी िासनान े नवीन कायिा केला 
असून, सिर कायिा मा.राषरपती महोिय याींयाया मान्यतेसाठी सािर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर जिया्यात गुन्याच्या तपासासाठी स्वतांत्र ववभाग तनमावण िरण्याबाबत 
  

(३५)  ६७६४१ (११-०१-२०१७).   श्री.शसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूरयाया ग्रामीण पोलीस अधिक्षकाींनी केलेल्या चौकिीत ५८ गींभीर गुन््याचा तपास 
एक वगायनींतरही अपूणय असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये मनिियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अयींत गींभीर गुन्हा प्रकरणी पोलीसाींकडून ववदहत मुितीत तपास पूणय होत 
नसल्यान ेसींियायाया यायद्यामळेु आरोपी सु्ण्यास पोलीसाींची असलेली उिाशसनता कारणीभूत 
असून गुन््यायाया तपासासाठी स्वतींत्र ववभाग मनमायण करण्याची आवश्यकता असल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये साींगोला (जि.सोलापूर) येथील ख्ल्यायाया सुनावणीयायावेळी मनिियनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यानुसार गुन््यायाया तपासासाठी स्वतींत्र ववभाग मनमायण करण्यायाया सींिभायत 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      सोलापूर ग्रामीण जिल््यात १ वगायवरील एकूण ५८ गींभीर गुन्हे तपासावर प्रलींबबत होत.े 
िरम्यानच े कालाविीत ५५ गुन््याची मनगयती करण्यात आली असून ०३ गुन्हे तपासावर 
प्रलींबबत आहेत. सिरयाया ०३ गुन््याींपैकी ०१ गुन््याचा तपास सी.बी.आयकड े असनू ०१ 
गुन््याचा तपास मा. उयाच न्यायालयायाया आिेिान े स्थधगत करण्यात आला आहे. तर ०१ 
गुन्हा हस्ताक्षर तज्ञाींचा अशभप्राय येणेवर  तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(२) व (३) सोलापूर ग्रामीण जिल््यात पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य मुींबई याींयाया दि. 
२४/०५/२०१५ रोिीयाया आिेिान्वये गींभीर गुन््याींयाया तपासासाठी स्वतींत्र तपास पथक स्थापन 
करण्यात आले असून सिर तपास पथकाच ेकामकाि १ िलु,ै २०१५ पासनू सुरु करण्यात आले 
आहे. 
       सोलापूर ग्रामीण जिल््यात २३ पोलीस ठाणेकरीता एकूण २६ स्वतींत्र तपास पथके 
स्थापन करण्यात आली आहेत. सिर तपास पथकात एकूण २६ पोलीस अधिकारी व ८४ 
पोलीस कमयचारी याींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

धुळे शहरासह पररसरात दाधगने लाांबववण्याचे प्रमाण वाढयायाबाबत 
  

(३६)  ६७८५७ (११-०१-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.एस.अटहरे (साेी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िुळे िहरातील िेवपूरातील सिाशिव नगरात राहणाऱया वधृ्ि मदहलेला पता ववचारण्यायाया 
बहाण्याने बोलावनू सिर मदहलेयाया गळयातील ५० हिार रुपये क्रकीं मतीची सोनपोत दहसकावून 
िोन मो्र सायकलस्वाराींनी पलायन केल्याचे तसचे वल्लभ नगर येथील िनी मींदिरासमोरील 
रस्यावर मो्ारसायकलन े आलेल्या िोन िणानी एका मदहलेयाया गळयातील चेन खेचून 
पलायन केल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत काही दिवसापासून िहरासह पररसरात िाधगने पळववण्याचे प्रमाण वाढले 
असून याला पायबींि घालण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 

िुळे िहरातील सिाशिव नगर येथे क्रययायदिस आरोपीताींनी आवाि िेवुन मोबाईल 
योन घ्या अस े साींधगतले असता मोबाईल योन घेण्यास हात पढेु केला असता अनोळखी 
चोरटयान े सोन्याची मींगलपोत िबरीने ओढून घेऊन पळून गेले म्हणून गुन्हा िाखल आहे. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी अज्ञात आरोपीताींववरुध्ि िेवपूर पोलीस ठाण्यात भाग-५ अपराि क्रमाींक 
८१/२०१६ भािींवव कलम ३९२, ३४ प्रमाणे गुन्हा करण्यात आला आहे.अस ेगुन्हे पुन्हा घडू नयेत 
म्हणुन स्थामनक पोलीस ठाण्याअींतगयत बी् माियल गस्त यापुवीच सुरु करुन या वाढववण्यात 
आल्या आहेत. तसेच पोलीस ठाण्यायाया प्रथम व ियुमयम वाहनाींकरवी गस्त घालून अचानकपण े
नाकाबींिी, कोबीींग व ऑपरेिन ऑल आऊ् योिना प्रभावीपणे राबवून गुन््याींना पायबींि 
घालण्यात येत आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिया्यातील शसमावती भागात बेरोिगाराांना रेयावेत नोिरी लावण्याचे  
आशमश दाखवून फसवणूि िरण्यात आयायाबाबत 

  

(३७)  ६८१५८ (०७-०२-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 

(१) नाींिेड जिल््यातील शसमावती भागात सुमारे ५०० बेरोिगाराींना रेल्वेत नोकरी लावण्यायाया 
नावाखाली यसवणूक करुन कोटयविी रुपये घेणाऱ या हैद्राबाि येथील एका मदहलेस, बबलोली 
न्यायालयान ेकोठडी सुनावली असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा यािरम्यान मनिियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. बबलोली न्यायालयाने एका 
मदहलेस न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. 
(२) सिर प्रकरणी नाींिेड जिल््यात खालील प्रमाणे गुन्हे िाखल आहेत. 
        १) पोलीस स््ेिन वजिराबाि नाींिेड गु.र.नीं. ७४/२०१५ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ३४ 
        २) पोलीस स््ेिन बबलोली गु.र.नीं. ६८/२०१५ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ३४. 
        ३) पोलीस स््ेिन िेगलरु गु.र.नीं. २३२/२०१६ भा.िीं.वव. कलम ४२०, ४०६ नुसार गुन्हे 
िाखल करण्यात आले आहेत. 
        वरील गु.र.नीं. ६८/२०१५ व गु.र.नीं. २३२/२०१६ या गुन््यात एक मदहला आरोपीस 
अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच गु.र.नीं. ७४/२०१५ याया गुन््यात ३ आरोपी असून याींना 
अ्कपुवय िाशमन शमळाला आहे. गु.र.नीं. ६८/२०१५ बाबत न्यायालयात िोगारोप पत्र िाखल 
करण्यात आलेले आहे व उवयररत िोन गुन्हे तपासावर आहेत. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

टदवेगव्हाण (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथील प्रदीप पाांडुरांग तनांबाळिर या  
ववद्याथ्यावचा खुन िरण्यात आयायाबाबत 

  

(३८)  ६८३३९ (११-०१-२०१७).   श्री.शसध्दराम म्हेत्र े(अक्िलिोट), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिवेगव्हाण (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथील प्रिीप पाींडुरींग मनींबाळकर या १४ वगाययाया 
्यता नववीमिील ववद्यार्थयायचा खुन करण्यात आला असल्याच े दिनाींक २९ ऑगस््, २०१६ 
रोिी वा यासमुारास मनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बेपता झालेल्या मुलाचा मतृिेह दहींगणी िेलवडी शिवारात उसाचा यडात 
शमळाला असनू पोलीसाींना घ्नास्थळी मतृ प्रिीपयाया गळयावर िखमा आढळून मतृिेहािवळ 
पुरावा नष् करण्यायाया हेतून ेअियव् खड्डा खणून ठेवला असल्यान ेनरबळी िेण्यायाया उद्देिान े
खुन करण्यात आल्याचा सींिय असुन पोलीसाींनी सिर प्रकरणी चौकिी करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१)  होय, हे खरे आहे. 

सिर प्रकरणी करमाळा पोलीस ठाणे भाग-५ येथे गु.र.नीं. ३७९/२०१६ भा.िीं.वव. कलम 
३०२,२०१,३४ प्रमाण ेदि. २०/०८/२०१६ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(२) सिर गुन््याचा तपासात मयत प्रदिप यायाया भावाकड े चौकिी केली असता प्रदिप याचा 
खुन याने स्वत: केला असलेची कबलुी दिली आहे. आरोपी हा वविीसींघयगग्रस्त बालक 
असल्यान े यास ताब्यात घेवनू मा. न्यायालयात  िोगारोपपत्र िाखल करण्यात आले 
आहे. प्रेतायाया िवळ खणण्यात आलेला खड्डा हा केवळ प्रेत पुरुन पुरावा नाहीसा करण्यायाया 
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उदे्दिाने खणल्याच ेतपासात मनषपन्न झालेले आहे. सिर प्रकरणी नरबळी अथवा अींिश्रध्िेतनू 
बळी िेण्यात आल्याच ेअथवा खड्डा खणल्याचे तपासात मनषपन्न झालेले नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

बदलापूर येथ ेगावठी दारुसाठी लागणाऱ्या गुळाचा टेम्पो पोशलसाांनी िप्त िेयायाबाबत 
  

(३९)  ६८८०२ (११-०१-२०१७).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड भत्तर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बिलापूर (जि.ठाणे) येथे गावठी िारुसाठी लागणाऱया गुळाचा ्ेम्पो पकडून समुारे १२०० 
क्रकलोचा साठा पोशलसाींनी िप्त केल्याची घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१६ याया मतसऱया सप्ताहात 
मनिियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार सिर गुळाचा अविै साठा करणाऱयावर िासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
       पोलीस आयुक्त पररसरातील पररमींडळ-४, उल्हासनगर मिील बिलापूर पूवय पोलीस 
ठाणे हद्दीत दिनाींक १४.९.२०१६ रोिी प्लास््ीकयाया गोणीींमध्ये सुमारे २०० क्रकलो गुळ व महेंद्रा 
वपकअप ्ेम्पो असा एकूण २.७६ लाख क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. 
(२) सिर प्रकरणी सखोल चौकिी करण्यात आली असून यातील आरोपी ववरूध्ि सबळ पुरावा 
झाल्याने मा.न्यायालयात िोगारोपपत्र सािर करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भमरेड (जि.नागपूर) नगरपररषदेत िायवरत सहा. िर तनररक्षि व एिा शशपायाववरुध्द 
लाचलुचपत प्रततबांधि ववभागाच्या पथिाने गुनहा दाखल िेयायाबाबत 

 

(४०)  ६९७७३ (१९-०१-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उमरेड (जि.नागपूर) नगरपररगिेत काययरत सहा.कर मनररक्षक व एका शिपायाववरुध्ि 
प्लॉ्चे येरयार करण्याकररता चार हिार रुपयाींची लाच माधगतल्या प्रकरणी लाचलुचपत 
प्रमतबींिक ववभागायाया पथकान े दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी याया सुमारास गुन्हा िाखल 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) या प्रकरणी पोलीस स््ेिन उमरेड, नागपुर ग्रामीण येथे १. सींिय सींतोगवार, 
सहायक कर मनरीक्षक २. श्री.दिलीप चव्हाण, शिपाई िोघेही नगर पररगि कायायलय उमरेड 
जि.नागपुर याींचेववरूध्ि अपराि क्र.४०७/२०१६ लाचलचुपत प्रमतबींिक अधिमनयम, १९८८ च े
कलम ७ अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

गोणखवरे, (ता.वसई, जि.पालघर) येथील िारबेरी इांडडया शोरुमने  
शेिडो ग्राहिाांची फसवणूि िेयायाबाबत 

  

(४१)  ६९७९६ (१६-०१-२०१७).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दटहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोणखवरे (ता.वसई, जि.पालघर) येथील कारबेरी ी्ंडडया िोरुमने  िून्य व्याििर, आणण 
ववववि स्कीमयाया आिारे चारचाकी गाड्या घ्या अिी िादहरात िेऊन िेकडो ग्राहकाींची 
यसवणूक केल्याबाबत माहे िुल,ै २०१६ याया पदहल्या आठवड्यात मनिियनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यसवणूक झालेल्या लोकाींनी सींबींधित पोलीस स््ेिनला तक्रारी केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीनुसार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०५-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कारबेरी ी्ंडडया कार ॲन्ड हॅवपनेन्स डडलीव्हर, सानजव्हला गोखीवरे ता.वसई येथे िॉप 
खोलून लोकाींना ४०,०००/- रुपयाींमध्ये कार खरेिी लाखो का व्यापार ही जस्कम सुरु करुन 
लोकाींकडून कार न िेता पैस ेिमा केले व िादहरात करुन यसवणूक केलेबाबत वालीव पो.स््े. 
येथे गु.र.क्र. ४४३/१६, भािींवव कलम ४२०, ३४ अन्वये दि.२६.०८.२०१६ रोिी गुन्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. 
       सिर गुन्हा तपासािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नववन नाशशि पररसरामध्ये अांबड पोलीस स्टेशनचे ववभािन होऊन  
नववन चुांचाळे शशवार पोलीस स्टेशनची तनशमवती िरणेबाबत 

  

(४२)  ७०७७५ (१७-०१-२०१७).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-   
(१) नववन नाशिक पररसरात वाहन िळीत काींड तसचे खुनाच ेअनेक प्रकार घडले असून या 
पररसरामध्ये कायिा सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरीता अींबड पोलीस स््ेिनच े ववभािन 
करुन चुींचाळे शिवार येथे नववन पोलीस स््ेिनची मनशमयती करण्याची मागणी स्थामनक 
लोकप्रमतमनिी याींनी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रस्ताव िेखील िासनाकड ेसािर करण्यात आला असून सिर 
प्रस्ताव अनके वगायपासनू प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावास मींिुरी िेण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०५-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अींबड पोलीस ठाण्याच ेववभािन करून चुींचाळे शिवार येथे नववन पोलीस ठाण्याची 
मनशमयती करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त, नाशिक िहर याींनी पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींयाया कायायलयास सािर केला होता. सिर प्रस्तावामध्ये प्रस्ताववत 
चुींचाळे पोलीस ठाण्यायाया हद्दीमिील मागील तीन वगायत घडलेल्या भाग १ ते ५ मिील 
गुन््याींची सरासरी केवळ ०५ ्तकीच होती. गहृ ववभाग िासन मनणयय दिनाींक २३.०१.१९६० 
अन्वये नववन पोलीस ठाण्यायाया मनशमयतीकरीता गुन््याींची सरासरी ही १५० होणे आवश्यक 
आहे. यामुळे सिर दठकाणी पोलीस ठाणे िेय नसल्याबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर 
राज्य, मुींबई याींनी दिनाींक ११.११.२०१६ याया पत्रान्वये पोलीस आयुक्त, नाशिक िहर याींना 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाहूवाडी (जि.िोयाहापूर) येथील बांद असलेली पोलीस चौिी सुरु िरण्याबाबत 
  

(४३)  ७१०८६ (१७-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िाहुवाडी (जि.कोल्हापूर) तालकु्यातील तसचे उतर भागातील कानसा खोरीं, शितूर-वारुण 
व भेडसगाव पररसरातील िनतेला तुरुकवाडी या्ा हे दठकाण सवय सोयीींनी युक्त असून सिर 
दठकाणी तीन वगायपूवी   सुरु केलेली पोलीस चौकी कायम बींि असल्याच े मनिियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर पररसरातील लोकाींना िुल्लक कारणाींसाठी िेखील िाहुवाडी पोलीस ठाणे 
येथे िावे लागत असल्यामळेु लोकाींची गैरसोई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान ेतुरुकवाडी ता.िाहुवाडी येथील पोलीस चौकी कायम सुरु करण्यासाठी 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. िाहुवाडी पोलीस 
ठाण्याकडून तरुूकवाडी िरुके्षत्रासाठी पोलीस कमयचारी नमेले िात असून सिरच े िरुके्षत्र हे 
कायमस्वरूपी काययरत आहे. सिर दठकाणी नेमलेल्या पोलीस कमयचाऱयाींकडून नागररकाींयाया 
तक्रारीींच ेमनराकरण करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ५ टठिाणी शमनी फोरेजनसि लॅब स्थापन िरण्याच्या तनणवयाबाबत 
  

(४४)  ७१६२९ (११-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती 
नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील यॉरेजन्सक लॅबमध्ये असलेली सुमारे ३० हिार प्रकरणे मनकाली काढण्यासाठी 
राज्यात ५ दठकाणी शमनी यॉरेजन्सक लॅब स्थापन करण्याचा मनणयय िासनाने माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर लॅब कोणया दठकाणी स्थापन करण्यात येणार आहेत,  
(३) तसेच नवीन यॉरेजन्सक लॅब केव्हापासून कायायजन्वत होणार आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) न्यायसहायक वैज्ञामनक प्रयोगिाळा 
सींचालनालयाींतगयत ठाण,े रनाधगरी, सोलापूर, िुळे व चींद्रपूर या पाच दठकाणी लघ ुप्रयोगिाळा 
मनमायण करण्याची बाब िासनायाया ववचारािीन असून यानुगींगाने आवश्यक ती काययवाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

ध.टािळी (ता.पूणाव, जि.परभणी) येथे पोलीस चौिी तनमावण िरण्याबाबत 
  

(४५)  ७१८६६ (१७-०१-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ि.्ाकळी (ता.पूणाय, जि.परभणी) हे गाव चुडावा पोलीस ठाण्यात वगय केलेले असून 
ग्रामस्थाींयाया सोयीयाया दृष्ीन ेसिर गावामध्ये पोलीस चौकी मनमायण करण्याबाबतच े मनवेिन 
सरपींच, ि.्ाकळी याींनी दिनाींक २० ऑगस््, २०१६ रोिी मा.मखु्यमींत्री याींना दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उप ववभागीय पोलीस अधिकारी, पूणाय याींनी पोलीस अधिक्षक, परभणी याींना 
दिनाींक ५ माचय, २०१६ रोिी ि.्ाकळी येथे पोलीस चौकी मनमायण करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ि.्ाकळी येथ े पोलीस चौकी मनमायण करण्याबाबत िासनान े काय काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०५-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) उप ववभागीय पोलीस अधिकारी याींनी मौि े िनगर ्ाकळी येथ े पोलीस चौकी 
स्थापन करण्याबाबत पोलीस अिीक्षक, परभणी याींयायाकड ेशियारस केली होती. तथावप िासन 
पररपत्रक दिनाींक २३.०१.१९६० मिील याडयजस््कनसुार मौिे िनगर ्ाकळी येथे पोलीस चौकी 
मनमायण करण्याववगयीच े मनकग पूणय होत नसल्याच े पोलीस अिीक्षक, परभणी याींनी उप 
ववभागीय पोलीस अधिकारी, पुणाय याींना कळववले आहे. यामळेु पोलीस अिीक्षक, परभणी 
याींनी याबाबतचा प्रस्ताव िासनास सािर केलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिया्यातील अवैध केिेट सट्टयाबाबत 
  

(४६)  ७२१६३ (११-०१-२०१७).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींिेड जिल््यात क्रक्रके् सट्टयामध्ये ववद्याथी तसेच युवकाींची यसवणूक होऊन मोठया 
प्रमाणावर आधथयक उलाढाल होणाऱया अवैि सट्टा बुकीींवर पोलीसाींमायय त काययवाही केली िात 
नसल्याच ेमनिियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ठोस काययवाही होऊन क्रक्रके्वर सट्टा घेणाऱया बुकीींयाया 
साखळीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       नाींिेड जिल््यात मुखेड येथे दिनाींक २२/०४/२०१६ रोिी IPL T २०/२० मॅच गुिराथ 
ववरूध्ि हैद्राबाि सींघावर क्रक्रके् सट्टा चालत असल्याची गोपमनय मादहती शमळाल्यावरून दिनाींक 
२३/०४/२०१६ रोिी पोलीस स््ेिन मुखेड येथे गु.र.नीं. १८/२०१६ कलम १२ (अ) महाराषर िुगार 
कायद्याप्रमाणे २ आरोपीींववरूध्ि कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सिरचा गुन्हा हा 
एस.एस.सी. नींबर २२९/०१६ दिनाींक ०४/०६/२०१६ अन्वये मा.न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
 



वव.स. २९६ (33) 

गडधचरोली शहरातील सांस्िार बहुभदे्दशशय शशक्षण सांस्थेच ेसांचालि याांनी नोिरी लावुन देण्याच े
आशमष दाखवनू युविाांची फसवणूि िेयायाबाबत 

  

(४७)  ७२३६७ (११-०१-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गिब े(आरमोरी), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) गडधचरोली िहरातील सींस्कार बहुउदे्दशिय शिक्षण सींस्थेच े सींचालक प्रा.भास्कर ियिेव 
माींिाळे याींनी नोकरी लावुन िेण्याचे आशमग िाखवून युवकाींकडुन प्रयेकी ५० हिार ते िीड 
लक्ष रूपयाींपययत िेणगीयाया स्वरूपात रक्कम िमा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, यानसुार एकुण क्रकती युवकाींकडून 
क्रकती रक्कम घेतली आहे व सींबींधितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी आरोपीने ३४ मुला मलुीींकडून सेक्युरी्ी डडपॉजि् म्हणून एकूण 
२१,५८,५००/- रूपये घेऊन यसवणूक केली असल्यामुळे एका आरोपीववरूध्ि पोलीस स््ेिन, 
गडधचरोली येथ ेअप.क्र. २०/२०१६ भािींवव कलम ४२० अन्वये गुन्हा िाखल केला आहे. सिर 
गुन््यातील आरोपीला अ्क करण्यात आली होती. गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात पोशलसाांसाठी बॉम्बसूट खरेदी िरण्याच्या तनणवयाबाबत 
 

(४८)  ७२३९७ (१६-०१-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुतत विापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईवर झालेल्या हल्ल्यानींतर पोशलसाींना चाींगली सुरक्षा प्रिान करण्यासाठी बॉम्बसू् 
खरेिी करण्याचा मनणयय गहृ ववभागाने सन २००८ मध्ये घेतला असून याकररता मनवविा 
मागववण्यात आल्यानींतर अनभुव नसलेल्या कीं पनीला मनवविा िेण्यात येवून सिर कीं पनीने पैस े
घेऊनही बॉम्बसू् पुरवले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये मनिियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीचे मनषकगय काय 
आहेत व यानसुार सींबींधित कीं पनी व कीं पनीला मनवविा मींिूर करणाऱया अधिकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      तथावप, सिरची बाब ही सन २००९ मध्येच मनिियनास आली आहे. 
(२) होय, सिर प्रकरणीची चौकिी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी लाच-लुचपत प्रमतबींिक 
ववभाग, मुींबई याींचमेायय त चौकिी करण्यात आली असून चौकिी अहवालायाया आिारे मेससय 
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्क्नोरेड ्म्पेक्स ी्ंडडया प्रा.शल. मुींबई याींचे सींचालक याींचेववरूध्ि कुलाबा पोलीस ठाणे येथ े
गु.र.क्र. २१/२०१२ भा.िीं.वव. सींदहता कलम ४२०,४०६,४६९,४११,४१८,१२० (ब) अन्वये गुन्हा 
िाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी आधथयक गुन्हे िाखा, मुींबई तपास करीत आहे. 
      याचप्रमाणे लाचलुचपत प्रमतबींिक ववभाग, मुींबई याींनी सािर केलेल्या अहवालायाया 
आिारे या प्रकरणी तकालीन पोलीस उपमहामनररक्षक याींच े ववरूध्ि िासन ज्ञापन 
दि.१२.०३.२०१३ अन्वये ववभागीय चौकिी सुरू करण्यात आली आहे. यासींिभायत           
दि. १७.०९.२०१३ याया आिेिान्वये प्रिान सधचव तथा वविेग चौकिी अधिकारी, सामान्य 
प्रिासन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींची मनयुक्ती करण्यात आली असून प्रस्तुत चौकिी सध्या 
चौकिी अधिकारी याींयायाकड े प्रलींबबत आहे. पोलीस महासींचालक कायायलयातील िोगी 
ठरववण्यात आलेले अधिकारी/कमयचारी याींयायावर िोगारोपावरून १ वगय वेतनवाढ स्थधगतीची 
शिक्षा िेण्यात आलेली असून िोगारोप शसध्ि न झालेल्या अधिकारी/कमयचारी याींना िोग मुक्त 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िालना तालुिा पोलीस ठाण्याच ेभपतनरीक्षि प्रभािर पठाड ेयाांच्या आत्महत्येबाबत 
 

(४९)  ७२८१३ (११-०१-२०१७).   श्री.रािेश टोप े(घनसावांगी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल््यातील िालना तालुका पोलीस ठाण्याच ेउपमनरीक्षक प्रभाकर पठाड ेयाींयायावर 
पिुखािय प्रकरणात लाच घेतल्याचा आरोप केल्यामुळे त ेआमहया करीत असल्याच ेयाींनी 
शलदहलेल्या सुसाईड नो् मध्ये आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामायय त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासाचे मनषकगय काय आहेत व तद्नुसार िोगीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सिर गुन््यायाया तपासात श्री.प्रभाकर पठाड े याींनी शलदहलेली सुसाईड नो् हस्तगत 
करण्यात आली असून यामध्ये याींनी याींयायाकड ेतपास असलेला गु.र.नीं.३२६/२०१६ मिील 
क्रययायिी याींनी याींयायावर पैसे घेतल्याचे आरोप केल्याने याींनी आमहया करीत असल्याच े
नमूि केले आहे. याअनुगींगान े िोन आरोपीींववरूध्ि पोलीस स््ेिन, िालना येथ े गु.र.नीं. 
३९९/२०१६ भा.िीं.वव. कलम ३०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गुन््यात 
िोन्ही आरोपीींना अ्क करून याींयायाववरूध्ि मा.न्यायालयात िोगरोपपत्र िाखल करण्यात आले 
असून सिर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 



वव.स. २९६ (35) 

मुांबईत गहृतनमावण सांस्था आणण दिुानदाराांनी स्वत:हुन नो पािींगच ेफलि लावयायाबाबत 
 

(५०)  ७२९३३ (११-०१-२०१७).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत आपला पररसर नो पाकीग झोन व्हावा यासाठी वाहतूक ववभागाकड े िर 
आठवडयाला ५ त े१० अिय येत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ िरम्यान मनिियनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृमनमायण सींस्था आणण िकुानिार स्वत:हून नो पाकींगचे यलक लावीत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी वाहतूक ववभागाकड ेयेणाऱया अिायवर िासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच मनयमबा्य यलक लावणाऱया गहृमनमायण सींस्था व 
िकुानिाराींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०५-२०१७) : (१) होय 
(२) गहृमनमायण सींस्था आणण िकुानिार स्वत:हून नो पाक्रकच गचे यलक लावत आहेत, अस े
मनिियनास आलेले नाही. 
(३) “नो पाक्रकच ग झोन” बाबतचे अिय प्राप्त होताच सींबींधित वाहतूक ववभागाच े अधिकारी हे 
सिर िागेस भे् िेवून िागेची पाहणी करून सिर दठकाणी नो पाक्रकच ग झोन करणे आवश्यक 
आहे क्रकीं वा कसे याबाबतचा अहवाल सींबींधित पोलीस उपायुक्ताींना सािर करतात. यानींतर नो 
पाक्रकच ग झोन आवश्यक असल्यास यानुसार पोलीस उपायुक्ताींकडूना अधिसचूना िारी केली 
िाते. सिर  अधिसूचनेची प्रशसध्िी िनतेस व पररसरातील लोकाींना िेवून याबाबतची 
अींमलबिावणी करण्यात येते. 
        गहृमनमायण सींस्था आणण िकुानिार स्वत:हून नो पाक्रकच गच ेयलक लावीत आहेत अस े
आढळून आल्यास सींबींधिताींवर कारवाई करण्याची तिववि ठेवण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


