
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईतील पोलीसाांना अद्ययावत शस्त र े्पल  ध िुनन दे् याबाबत 
  

(१)  ६१८७ (०६-०४-२०१५).   श्री.भास्तिर जाधव (ग हागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
म श्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), श्री.मनोहर भोईर (्रण), श्री.जयि मार गोरे (माण), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततवसा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईवरील २६-११ च् या शतवतवाशी त  यानींतर पोलीसाींना अद्याप अद्ययावत वस्त र े
उपलब् ध कुनन शे् यात ेलेली नातीत ेणि या सींशर्ाातील धोरिात बशल करिारी सममतीती 
नेम् यात ेली नाती, ते खरे ेते काय, 
(२) तसेच शतवतवाशी त  याींची वय यता ल्ात ेेवनन मुींबईसत रा् यातील सागरी सुर्ेबाबत 
अतवाल शे् याचे ेशेव न् यायालयाने नानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्याशरम्यान रा् य वासनाला 
दशले ेतेत, ते ती खरे ेते काय, 
(३) अस यास, न् यायालयाच् या या ेशेवानुसार रा् य वासनान े या बाबतचा अतवाल साशर 
केला ेते काय, 
(४) अस यास, पोलीसाींना अद्ययावत वस्त र े उपलब् ध कुनन शे् यासा श वासनाने कोिती 
कायावाती केली वा कर् यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 

मुींबईवरील दश.२६.११.२००८ च्या शतवतवाशी तयानींतर मुींबईतील पोलीसाींना 
वेळोवेळी अद्यावत वस्तर ेखरेशी करून उपलब्ध कुनन शे्यात ेलेली ेतेत.  

तसेच मताराषर पोलीस शलासा श वस्तर धोरि ्नित चत कर्यासा श नेमलेया 
सममतीन े साशर केलेया अतवालानुसार वासन मान्यतेन े दश. १५.०४.२०१० च्या वासन 
्निायान्वये वस्तर धोरि लवदतत कर्यात ेले ेते. सशर वस्तरास्तर धोरिानुसार पोलीस 
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मतासींचालक याींनी नेमलेया  ्नवड सममतीने प्रत्येक तीन वर्ााने वस्तरास्तर ेढावा ेेि े
अ्नवाया  कर्यात ेयानुसार याबाबत ेढावा ेेवनन दश. २८ नोव्तें. २०१४ रोनी वासन 
्निाय ्नगाममत केला ेते. 
(२) (३) ते खरे नाती. 

मा. उच्च न्यायालयात शाखल क्रिममनल पीेयएल ४१/२०११ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालायान े दश. १३ नानेवारी २०१५ रोनी ेशेव पाररत केले तोते सशर ेशेवामध्ये त्याींनी 
उत्तन येथ े सागरी पोलीसाींनी क्रकनार पट्टीच्या सींर्िासा श पुरेवी व्यवस्तथा केलेली ेते, 
अवीच व्यवस्तथा मुींबई वतर व मताराषराच्या पित चम क्रकनार पट्टीवर करावी असे नमनश केलेले 
असनन त्यामध्ये सागरी सुर्ेबाबतचा अतवाल साशर कर्याच ेेशेव दशलेले नातीत 
(४) वरील (१) प्रमाि े
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

म ांबईतील ववववध ुनग्णालयात पोस्तटमॉटेम सेंटरचा त टवडा असल्याबाबत 
  

(२)  ८७९० (०६-०४-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.समीर ि णावार 
(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.बाब राव पाचणे (मशुनर), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.राज प रोहहत (ि लाबा), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.अजय चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१)  मुींबईत एकती नलवन पोस्त ्मर ट्ेमम सें्र गे या १२ वर्ाात सुुन झालेले नाती, ते खरे ेते 
काय, 
(२) अस यास, कामा, गोवींडी व काींदशवलीतील वताब् शी, मुींलुडमधील मतात् मा लुले व मसध् शाथा 
तरिस्तप्लमधील पीएम सें्रचे प्रस्त ताव मींननर तो न वासनाकड े प्रलींतबत ेतेत, ते खरे ेते 
काय, 
(३) अस यास, मुींबईत १४ द कािी पोस्त ्मर ट्ेमम सें्र सुुन कर् यासा श वासनाने १९९९ मध् ये 
वासन ्निाय काढनन त् यापीकफ लय त न  द कािीच पीएम सें्र सुुन ेतेत, ते खरे ेते काय, 
(४) अस यास, यासींशर्ाात वासनाने चौकवी केली ेते काय, 
(५) अस यास, मतृशेत बातेरगावी न् यायचा अस यास पीएमअर्ावी क्रकत् येक तासाींची प्र्त्ा 
मतृाींच् या नातेवाईकाींना करावी लागत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(६) अस यास, उय त प्रलींतबत पीएम सें्रना मींननरी शे् याबाबत वासनस्त तरावर कोिती 
कायावाती कर् यात ेली ेते वा येत ेते, 
(७) नस यास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 
(२) ते खरे नाती. 
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(३) व (४) सन १९९९ मध्ये एकन ि १४ द कािी पोस्त्मर ट्ेमम सें्र सुुन कर्यासा श मान्यता 
शे्यात ेली असनन सध्या मुींबईत एकन ि १० द कािी पोस्त्मर ट्ेमम सें्र सुुन ेतेत. तसचे 
कामा अँड ेबेस रूग्िालय, मतानगरपामलका मागा, मुींबई, वताब्शी रूग्िालय, काींदशवली, 
वताब्शी रूग्िालय, गोवींडी, मतात्मालुले रूग्िालय, लविोळी येथील ४ द कािच्या ववलवच्छेशन 
कें द्रासा श लागिारी ईमारत तसचे वातानुकुमलत यींरिा मुींबई मतानगरपामलका प्रवासनाकडनन 
उपलब्ध करून दशयास तात्काळ ववलवच्छेशन कें द्र चालन कर्याबाबत ेवत यक ती कायावाती 
कर्यात येईल. 
(५) ते खरे नाती. 

्या मतृाींच्या वारसाींना मतृशेत बातेरगावी न्यायचा असले तर ताबोडतोब पोस्त्मर ट्ेमम 
कुनन त्याींना मतृशेत ताब्यात दशला नातो व त्याींना प्र्त्ा करावी लागत नाती. 
(६) वासन स्ततरावर पीएम सें्रची मींननरी प्रलींतबत नाती. 
(७) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

एच.ए.एल सोसायटी, ओझर येथे एफ.डी.आर. च् या िलर झरेॉक् स िाढून 
 सभासदाांची िरोडो ुनपयाांची झालेली फसवण ि 

  

(३)  १९१८० (०५-०९-२०१५).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एच.ए.एल सोसाय्ी, ओझर येथ े एल.डी.ेर. च् या कलर झरेरय स काढनन सर्ासशाींची 
करोडो ुनपयाींची लसविुक केयाप्रकरिी लववेर् लेखा परी्क याींनी ओझर पोलीस स्त ्ेवन येथ े
दशनाींक ५ ऑय ्ोबर, २०१३ रोनी वा त्यासुमारास तिार शाखल कुननती सींचालकाींना 
पोलीसाींच्या दशरींगाईपिामुळे अ्कपनवा नामीन ममळ् यास मशत झाली, ते खरे ेते काय, 
(२) अस यास, या प्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, चौकवीत काय ेढळनन ेले, 
(३) अस यास, ुनपये ५९ को्ीच् या एल.डी.ेर. च् या कलर झरेरय स काढनन सर्ासशाींची करोडो 
ुनपयाींची लसविुक करिाऱ् या सींचालकाींवर पोलीसाींच् या उशासीनतेमळेु पायबींश ेालता येत नाती, 
ते ती खरे ेते काय, 
(४) अस यास, याबाबत वासनान ेकोिती कायावाती केली वा कर् यात येत ेते, 
(५) नस यास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१८) : (१) व (२) सशर प्रकरिी ओझर पेालीस  ािे येथे 
गु.र.ि. १३९/२०१३ र्ा.शीं.लव. कलम ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, ४७७ (अ), ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२० (ब) प्रमािे गुन्ता शाखल असनन सशर गुन््याचा तपास मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या 
ेशेवान्वये ेर्थाक गुन्ते वाखा, मुींबई याींच्याकड ेवगा कर्यात ेला ेते. नमनश गुन््यात 
एकन ि २२ ेरोपी असनन सशर ेरोपीींना मा. न्यायालयान ेअ्क पनवा नामीन मींननर केला ेते. 
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सशर सोय्ीच्या सींचालकाींनी  ेवीशाराींच्या ुन. १७ को्ीच्या  ेवी बकँ ऑल मताराषर, 
मादतम वाखा, मुींबई येथे एल.डी. सलवासेस या नावाने चालु खाते उेडनन त्याचा अपतार केला 
ेणि  ेवीशाराींना बनाव् एल.डी. ररसी् तयार कुनन त्या खऱ्या ेतेत अस े साींगनन अवा 
बनाव् गुींतविनकफबाबत वालर्ाक अतवालात नोंशी ेेवनन  ेवीशाराींची लसविनक केली ेते. 
(३) व (४) याबाबत बँक ऑल मताराषर, मादतम वाखा, मुींबई येथे एच.ए.एल. सोसाय्ी चे 
अर्धकारी याींनी नमनश बँकच्या प्रत्येकफ ुन. ५० लाखाच्या एकन ि ३४ बनाव् एल.डी. ररसी् 
तयार कुनन त्याचा वापर केया प्रकरिी दशलेया तिारीवुनन ेर्थाक गुन्ते वाखा, मुींबई येथ े
गु.र.ि. ६१/२०१२ नोंश कर्यात ेलेला ेते. सशर प्रकरिी ेर्थाक गुन्ते वाखा, मुींबई याींनी 
नमनश गुन््यातील २३ ेरोपीींलवुनध्श मा. न्यायालयात शोर्ारोपपर शाखल केलेले असनन गुन्ता 
न्यायप्रलवष  ेते. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातील सागरी किनाऱ्याच्या स रक्षिततेिररता गस्ततीसाठी असलेल्या  
बोटी नाद ुनस्तत असल्याबाबत 

  

(४)  २८२१७ (०५-०९-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रा्यातील सागरी क्रकनाऱ्याच्या सुरक्ष्ततेकररता गस्ततीसा श असलेया २३ बो्ी नाशुुनस्तत 
असनन वापरलवना त्या क्रकनाऱ्यावर पडनन ेतेत तसेच सींपुिा रा्याच्या सागरी क्रकनाऱ्यावर 
गस्ततीसा श केवळ ३० त े३५ बो्ीचाच वापर तोत असयाच ेदशनाींक ३ ऑगस्त्, २०१५ रोनी वा 
त्यासुमारास ्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) तसचे, मुींबईतील सुमारे १४ बो्ी व नवी मुींबईतील ३ बो्ी माते ननन, २०१५ पासनन बींश 
असयाचेती ्नशवानास ेले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, रा्याच्या सागरी क्रकनाऱ्याच्या सुरक्ष्ततेसा श वासनान े कोिती उपाययोनना 
केली वा कर्यात येिार ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 

पावसाळ्यात मताराषर मेरर्ाईम बोडा माला त शर वर्ीप्रमािे दश.२६.०५.२०१५ पासनन 
दश.३१.०८.२०१५ पयतं सवा बींशरे बो् वाततनकफस बींश कर्यात येते. या कालावधीत खराब 
तवामान व समुद्र खवळलेला असतो. सशर वातावरिात पोलीसाींच्या बो्ी ्या ेकारान ेलतान 
व वननान े तलयया असयामळेु पोलीसाींची सागरी गस्तत तवामानाचा अींशान ेे न 
पररिस्तथतीनुसार चालन-बींश  ेव्यात येत असते. या कालावधीत काती बो्ी ्नयतकालीन 
शेखर्ाल शुुनस्ततीसा श पा्याच्या बातेर काढनन डागडननी कर्यात येत असत.े 
(२) ते खरे नाती. 
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सद्य:िस्तथतीत मुींबईतील एकन ि ५ बो्ी व नवी मुींबईतील २ बो्ी ्या माते ननन, 
२०१५ पासनन बींश ेतेत. 
(३) सागरी गस्ततीकरीता पुरलव्यात ेलेया ६९ पोलीस बो्ीींपीकफ कें द्रवासनाकडनन प्राप्त २८ व 
रा्य वासनाकडनन प्राप्त २९ वेगवान बो्ीींचा शेखर्ाल व शुुनस्ततीचा करार कें द्रवासनान ेम.ेगोवा 
मवपयाडा कीं पनी मल.,गोवा याींच्यासोबत केलेला ेते. तसेच नुन्या १२ बो्ीींची शेखर्ाल व 
शुुनस्तती लववेर् पोलीस मता्नरी्क, मो्ार पररवतन, पुिे व पोलीस उप ेयुयत, मो्ार 
पररवतन लवर्ाग, मुींबई याींच्यामाला त वेळोवळेी केली नात.े त्यामळेु नाशुुनस्तत झालेया बो्ी 
वेळीच शुुनस्तत कुनन गस्ततीकरीता वापरया नातात. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  
सातारा जजल््यातील माांडव ेगावातील मतदाराांची नोंदणी भैरवगड मतदार यादीत िेल्याबाबत 

  

(५)  ३०४२३ (२३-१२-२०१५).   श्री.जयि मार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सातारा िन्यातील माींडवे गावातील मतशाराींची नोंशिी र्ीरवगड मतशार याशीत 
केयाप्रकरिी सींबींर्धत मींडळार्धकारी व तला श याींच्यावर ्नलींबाची कारवाई करावी तसेच 
सींबर्धत मतशाराींची नाव ेत्याींची रातती ेरे ्या माींडव ेगावातील वरडामध्ये ेते तथेे समालवष  
करावीत, अवी मागिी करिारे ्नवेशन माींडवे गावातील ग्रामस्तथाींनी िनतार्धकारी, सातारा 
याींना माते सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्याशरम्यान दशयाचे ्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते 
काय, 
(२) असयास, या ्नवेशनाच्या अनुर्ींगान ेवासनान ेचौकवी केली ेते काय चौकवीच े्नषकर्ा 
काय ेतेत व त्यानुसार शोर्ी असिाऱ्या सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींवर कोिती कारवाई केली वा 
कर्यात येत ेते, 
(३)  नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१८) : (१) तोय. 
(२) याबाबत उप लवर्ागीय अर्धकारी, कराड व ततमसलशार, सातारा याींचमेाला त सींबींर्धत 
तिारीच े्नरसन कर्यात ेले ेते. त्यामुळे कारवाईचा प्रत न उद्भवत नाती. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

मालेगाव (जज.नामशि) येथील बॉम्हबस्तफोट प्रिरणी तनदोषपण े 
म क्त झालेल्याांना न िसान भरपाई ममळ्याबाबत 

  

(६)  ५९३९८ (२४-०८-२०१६).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालेगाव (िन.नामवक) येथील दशनाींक २५ सप् े्ंबर २००८ मधील बरम्बस्तलो् प्रकरिात माते 
एलप्रल, २०१६ मध्ये ्नशोर् मुयत झालेयाींना ेर्थाक मशत वा नकुसान र्रपाई शे्याबाबतची 
मागिी पीडडत कु्ुींबातील नागररकाींनी तसचे लोकप्र्त्नधीींनी मा.मुख्यमींरी, रा्यमींरी 
(गतृ/वतरे), मुख्य सर्चव, अ्तररयत मुख्य सर्चव (गतृ) सींबींर्धत रा्य पोलीस प्रवासनाच्या 
यींरिेकड े दशनाींक २५ म,े २०१६ रोनी वा त्या समुारास सलवस्ततर ्नवेशनाद्वारे केली ेते, ते 
खरे ेते काय,        
(२) असयास, प्रत नोयत प्रकरिी वासनामाला त कोिती कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१८) : (१) मालेगाव बरम्बस्तलो् २००८ या गुन््यातील 
शतवतवाश लवरोधी पथकाने अ्क कुनन शोर्ारोप पर शाखल केलेया कोित्याती ेरोपीस 
को्ाान े्नशोर् मुयत केलेले नाती. 
(२) व (३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

सावरगाांव (मानेवाडी) (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील महहलाांना भरघोस  
व्याजाच ेआममष दाखवून िर्यात आलेली फसवणूि 

  

(७)  ५९९६५ (२३-०८-२०१६).   श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावरगाींव (मानेवाडी) (ता.पारनेर, िन.अतमशनगर) येथील २० ते २५ मदतलाींना र्रेोस 
व्यानाच ेेममर् शाखवनन लाखो ुनपयाींची लसविनक केयाची बाब माते म,े २०१६ च्या ्तसऱ्या 
सप्तातात ्नशवानास ेली, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत प्रकरिी वासनामाला त चौकवी केली ेते काय, चौकवीत काय ेढळनन 
ेले व तद्नुसार वासनान ेकोिती कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१८) : (१) व (२) सावरगाींव (मानेवाडी) (ता.पारनेर 
िन.अतमशनगर) येथील २० ते २५ मदतलाींची लसविनक झाली ेते. 

सशर मदतलाींची लसविनक ती साई प्रसाश गु्रप ऑल कीं पनी, र्चींचवड येथे झालेली 
असनन या कीं पनीलवुनध्श बी.के.सी. पोलीस  ािे, मुींबई येथ ेगु.र.ि. २६८/२०१५, र्ा.शीं.लव. कलम 
१८८, ४०६, ४०९, ४२०, १२० (ब) सत कलम ३, ४, ५, ६ पी.सी.एम.सी.बी. कायशा, १९७८ व 
एम.पी.ेय.डी. कायशा, १९९९ कलम ३ व ४ अन्वये गुन्ता शाखल असनन सशरचा गुन्ता पुढील 
तपासाकरीता ेर्थाक गुन्ते वाखा, मुींबई (गु.र.ि. ८३/२०१५) येथे वगा कर्यात ेलेला ेते. 

सशर गुन््यात ५ ेरोपीींना अ्क कर्यात ेली असनन मा. न्यायालयात नमनश 
ेरोपीींलवुनध्श शोर्ारोपपर शाखल कर्यात ेले ेते. 
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नमनश गुन््यामध्ये ेरोपीींनी समुारे २० लाख गुींतविनकशाराींना मोठ्या परताव्याचे 
ेममर् शाखवनन सुमारे ४ तनार को्ी ुनपयाींची लसविनक केलेली ेते. या प्रकरिी मताराषर 
 ेवीशाराींच्या (लवत्तीय सींस्तथाींमधील) दततसींबींधाच ेसींर्ि अर्ध्नयम, १९९९ अन्वये ेरोपीींच्या 
मालमत्ता नप्त कर्यात ेया असनन उयत कायद्यानुसार पुढील कायावाती सुुन ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

रत्नाधगरी आणण मसांध द गव जजल््यातील धचपी ववमानतळाच्या वविासाबाबत 
  

(८)  ६५९६८ (१०-०१-२०१७).   श्री.भास्तिर जाधव (ग हागर), श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   
सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नार्गरी ेणि मसींधुशगुा िन्यातील र्चपी या लवमानतळाींचा लवकास कर्याची ेोर्िा 
मा. मुख्यमींरी याींनी दशनाींक ११ एलप्रल, २०१६ रोनी वा त्यासुमारास केली, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर लवमानतळाींच्या लवकासासा श वासनाने कोिती कायावाती केली वा 
कर्यात येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) कें द्र वासनाच्या प्राशेमवक तवाई लवस्ततार कायािमाींतगात “उडान” ती मतत्त्वाकाीं्ी योनना 
राबलव्यात येत असनन याअींतगात रा्यातील अन्य ७ लवमानतळाींसत रत्नार्गरी व मसींधुशगुा 
येथील लवमानतळे RCS लवमानतळे म्तिनन अर्धसनर्चत कर्यात ेली ेतेत. 

रत्नार्गरी येथील लवमानतळ ता र्ारतीय नालवक शलाच्या ताब्यात असनन तो 
सद्यिस्तथतीत कायारत ेते. तथालप, “उडान” योननेंतगात नागरी उड्डािासा श सशर 
लवमानतळाचा लवस्ततार कर्यात येत असनन या लवस्ततारीकरिाच्या नमीन सींपाशनासा श रा्य 
वासनाकडनन ्नधी उपलब्ध कुनन शे्याची कायावाती सुुन ेते. मसींधुशगुा िन्यातील र्चपी 
लवमानतळ लवकमसत कर्याचे काम मताराषर औद्योर्गक लवकास मतामींडळाकडनन म.े 
ेय.ेर.बी. मसींधुशगुा लवमानतळ प्रा.मल. याींना ९५ वर्ांसा श BOT तत्त्वावर शे्यात ेले 
ेते. सद्यिस्तथतीत लवमानतळाच े काम सुुन असनन माते ननन, २०१८ पयतं ता लवमानतळ 
कायाािन्वत तोिे अपेक्ष्त ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यातील अनेि धाममवि स्तथळाांना तनयममत िर्याबाबत 
  

(९)  ६६८४५ (१०-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) अतमशनगर िन्यातील धाममाक स्तथळाींबाबत अनेक द कािी वेगवेगळे वाश असयामुळे 
त्याींना न्यायालयाच्या ेशेवानसुार ्नयममतता शेताना सुमारे १८० धाममाक स्तथळे त्लव्यात 
येिार असनन काती स्तथळाींचे स्तथलाींतर कर्यात येिार ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत प्रकरिी वासनाने कोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०१-२०१८) : (१) व (२) अतमशनगर िन्यातील एकन ि ४१४५ 
अनर्धकृत धाममाक स्तथळे िनतार्धकारी अतमशनगर याींनी ्नित चत केली असनन त्याची वगावारी 
पुढीलप्रमािे ेते:- 
    “अ” वगाातील (्नयममत करिे) ३९५३ अनर्धकृत धामीक स्तथळे तोती. ३९५३ पीकफ ३०४३ 
्नयममत कर्यात ेली, ९०१ खानगी नागेवरील असयाने व ९ शबुार नोंशलव्यात ेयान े
त्याींना वगळ्यात ेले. 
    “ब” वगाातील (्नषकामसत करिे) १६६ अनर्धकृत धामीक स्तथळे तोती. १६६ पीकफ  ८७ 
्नयममत कर्यात ेली, ५४ ्नषकमसत कर्यात ेली, ३ रा्यस्ततरीय सममतीकड े
पा लव्यात ेली व २२ खानगी नागेवरील असयाने त्याींना वगळ्यात ेले. 
    “क” वगाातील (स्तथलाींतरीत करिे) २६ अनर्धकृत धाममाक स्तथळे तोती. २६ पीकफ १० 
्नयममत कर्यात ेली, ९ स्तथलाींतरीत कर्यात ेली, ७ खानगी नागेवर असयाने त्याींना 
वगळ्यात ेले. 

मा. उच्च न्यायालयान े दशलेया ेशेवानुसार ेवत यक ती कायावाती कर्यात येत 
ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
 

ठाणे जजल््यातील म ांब्रा बायपास ते शीळ महामागाववर मोठ्या प्रमाणावर  
वाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 

 

(१०)  ६७३८२ (०७-०२-२०१७).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ेोडबींशर रोड (िन.  ािे) येथील वसोवा खाडीपलुाच्या शुुनस्ततीच्या कामामुळे मुींब्रा बायपास 
ते वीळ मतामागाावर मोठ्या प्रमािावर वाततनक कोंडी तोत असयाचे माते सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्याशरम्यान ्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, मुींब्रा बायपास येथ ेदशनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोनी वा समुारास वाततनक कोंडी 
शनर कर्याकररता ेींशोलन कर्यात ेले तोत,े ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, नेएनपी्ी येथनन गुनरातकड ेनािारी वातने  ािे - मर्वींडी मागााऐवनी चाकि - 
नामवक - धुळे - सुरत मागटेम सोड्याकररता गतृ खात्याकड ेप्रस्तताव पा लव् यात ेला ेते, ते 
ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, उयत प्रस्ततावाबाबत तसेच कयािला्ा त ेमुींब्रा बायपास येथील वाततनक कोंडी 
सोडलव्याबाबत वासनाने कोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०१-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राषरीय मतामागा िमाींक ८ वसोवा 
खाडीवरील नुना पुल शुुनस्ततीच्या कामा्नममत्त बींश कर्यात ेयामुळे मुींब्रा बायपास ते मवळ 
मागाावरील वाततनक मोठ्या प्रमािाींत वाढयामुळे वाततनक कोंडी तोत तोती. त्यामुळे दशनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोनी स्तथा्नक लोकप्र्त्नधी याींचे मागाशवानाखाली ेींशोलन कर्यात ेले 
तोते.  

नेएनपी्ी येथनन गुनरातकड ेनािारी वातने  ािे-मर्वींडी मागााऐवनी चाकि - नामवक 
- धुळे - सुरत मागटेम सोड्याकरीता यासींशर्ाात र्ारतीय राषरीय रानमागा प्रार्धकरि, सुरत 
याींनी िनतार्धकारी,  ािे याींचेकड े प्रस्तताव साशर केला तोता. त्यास अनुसुनन 
िनताशींडार्धकारी,  ाि ेवतर याींनी दशनाींक ०१.०९.२०१६ अन्वये वाततनक ्नयींरि अर्धसनचना 
नारी केली तोती. तसेच दशनाींक १३.०९.२०१६ च्या अर्धसनचनेनसुार न.ेएन.पी.्ी. येथनन मुींब्रा 
बायपास - ेोडबींशर मागटेम अतमशाबाश दशवेने नािारी वाततनक रा.म.ि. ३ वुनन तसेच कयाि 
ला्ा येथनन कयाि-शगुााडी-राींननोली मागटेम वळलव्यात ेली तोती. वतर वाततनक लवर्ागाकडनन 
अ्तररयत रोड बींशोबस्तत नमेनन अर्धसनचनेप्रमािे वाततकु वळवनन वाततनक सु्नित चत 
 ेव्यासा श प्रयत्न कर्यात ेले ेतेत. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती.    

___________ 
  

सायन (म ांबई) ुनग्णालयातील डॉक्टराांनी स्तरी ुनग्णाच्या दोन्ही किड्या िाढल्याबाबत 
  

(११)  ६९६९४ (१६-०१-२०१७).   श्री.सांजय प राम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवव) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मधील सायन ुनग्िालयातील डरय्राींनी दशनाींक १६ एलप्रल, २०१३ रोनी वस्तरक्रियेच्या 
नावाखाली एका स्तरी ुनग्िाच्या शोन्ती क्रकड्या काढयानींतर सशर ुनग्ि दशनाींक १७ एलप्रल, 
२०१६ रोनी मयत झायानींतर ुनग्िालय प्रवासन ेणि पोलीस प्रवासनाने तातडीने सशर मतृ 
ुनग्िाचे अींत्यसींस्तकार केयाचे दशनाींक १९ ऑय्ोबर, २०१६ रोनी वा त्या समुारास ्नशवानास 
ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर प्रकरिी मतृ व्ययतीचा पोस्त्मा ा्म ररपो ा्सुध्शा ३ वर्ाापासनन 
गोपनीयतेच्या नावाखाली राखनन  ेवला गेला ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, उयत प्रकरिातील शोर्ीींवर वासनाकडनन कोिती कारवाई केली वा कर्यात येत 
ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०१-२०१८) : (१) व (२) ते खरे नाती.   
(३) व (४) उयत अपमतृ्यन बाबत कोित्याती प्रकारची नोंश उपलब्ध नसयाने कारवाई 
कर्याचा प्रत न उद्् ावत नाती.  

___________ 
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अांधेरी (प) येथ ेमोठ्या प्रमाणात होणारी वाहतूि िोंडी 
  

(१२)  ७४२२७ (२०-०४-२०१७).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :  सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींधेरी (प) येथील नुतन चचा रोड, गाींधीग्राम रोड व ममलेयरी रोड येथे रताशारीतया 
वातनाींचा मोठ्या प्रमािात खोळींबा तोत असयाच्या तिारी साींतािन झ वाततनक लवर्ाग व अींधेरी 
ेर्ीओ याींना दशले असयाचे माते नानेवारी, २०१७ रोनी वा त्या सुमारास ्नशवानास ेले 
ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर तिारीच्या अनुर्ींगाने अींधेरी ेर्ीओ व साींतािन झ वाततनक लवर्ाग याींच्या 
माला त सींयुयतररत्या कोिती कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते, 
(३) तसेच उद्याप कोितीती कायावाती न करिा-या सवा सींबींर्धत अर्धका-याींवर वासनान े
कोिती कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) तोय.   
(२) सशर तिारीींच्या अनुर्ींगान ेखालीलप्रमािे कारवाई कर्यात ेलेली ेते :- 
     i) माते नानेवारी, २०१७ मध्ये ५२ व माते म,े २०१७ मध्ये २८ वातनचालकाींवर अींधेरी 
ेर्ीओ व साींतािुझ वाततनक लवर्ाग याींच्यामाला त वरील पररसरात सींयुयत कारवाई कुनन 
त्याींच े परवान े ९० दशवसाींकरीता ्नलींतबत कर्याची कारवाई केलेली ेते. वाततनक ्नयमाींचे 
उलींेन करिाऱ्या अनुिम े३१ व ५० वातनचालकाींवर कारवाई कर्यात ेली ेते.  
     ii) नमनश र्ागातील तिारीींसींशर्ाात दशनाींक १३.०५.२०१७ रोनी सत पोलीस ेयुयत 
(वाततनक), मुींबई तसेच सतायक पोलीस ेयुयत (पित चम परर्ेर) याींचसेत प्रत्य् नुतन चचा 
रोड व ेननबाननच्या पररसरास र्े्  शे न पायी गस्तत कुनन पातिी केली.  लोकप्र्त्नधी व 
नागरीकाींच्या र्े्ी ेे न त्याींच्या वाततुकफसींबींधीच्या समस्तया सम् समनावनन ेेतया. त्या 
र्ागात कायमस्तवुनपी मनुषयबळ वापरिे, साईनबोडा लाविे, रस्तत्यावर बेमवस्ततपिे वातने पाका  
करिाऱ्याींलवुनध्श िेनच्या सतायायाने कारवाई करिे व वाततकुफच ेसुयोग्य ्नयमन करिेबाबत 
ेशेमवत केलेले ेते, त्याप्रमािे नमनश र्ागात ्नयममतपिे कारवाई चालन ेते. 
     iii) सतायक पोलीस ेयुयत, पित चम परर्ेर (वाततनक), मुींबई याींच्या अर्धपत्याखाली 
१२ लोकाींच ेलववेर् पथक तयार कुनन १ मदतना अवीध पाक्रकंगच्या अनुर्ींगाने ७०४२ वातनाींवर 
कारवाई कर्याींत ेली ेते. 
     iv) नमनश र्ागात अवीध पाक्रकंगद्वारे व वाततकुफस अडथळा ्नमााि करिाऱ्या नड 
वातनाींवर र्ारतीय शींड सींदतता कलम २८३ अन्वये नुतन पोलीस  ा्यात एकन ि ११ गुन्ते व 
साींतािुझ पोलीस  ा्यात एकन ि ६ शखलपार गुन्ते शाखल कुनन वातनचालकाींवर कारवाई 
कर्याींत ेली ेते. तसेच ७ अवनड वातनाींच्या मालकाींना नो्ीसा बनाव्याींत ेया 
ेतेत. ईलाा सोसाय्ी, नुतन येथ े लेरीवायामुळे वाततकुफची कोंडी तोत असयान े त्याींचेवर 
कारवाई कर्यासा श सतायक मतानगरपामलका ेयुयत, के/पित चम लवर्ाग याींना सनचना 
शे्याींत ेया ेतेत. 
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     v) नुतन चचा रोड येथे वाततुक ्नयमनासा श ४ अ्तररयत पोलीस अींमलशाराींची नेमिनक 
कर्यात ेली ेते. 
     vi) सत पोलीस ेयुयत (वाततनक), मुींबई याींनी दशनाींक ०४.०७.२०१७, ०८.०९.२०१७ व 
दशनाींक ०१.११.२०१७ रोनी स्तथा्नक लोकप्र्त्नधीींसमवेत बी क ेे न त्याींच्या समस्तया नािुन 
ेे न कायावातीचा ेढावा ेेतला व कायावाती कर्याच े ेशेमवत केले. तसेच दशनाींक 
१०.११.२०१७ रोनी स्तथा्नक वाळाींच्या मुख्याध्यापक / प्र्त्नधीची याींचसेमवेत बी क ेे न 
लवद्यार्थयांना वाळेच्या बसेसन ेये्यासा श प्रोत्सातन शेि,े वाळा र्र्याच्या व सु््याच्या वेळी 
रॅक्रलक वाडानची नेमिनक करिे, वेळेचे ्नयमन करिे, वाळेच्या बस वाळाींच्या मीशानात पाक्रकंग 
करिे इ. सनचना शे्याींत ेया ेतेत. 
     vii) साींतािुझ वाततुक लवर्ागास वाततुकफच े ्नयमन व ्नयींरि कर्यासा श २ 
अर्धकारी व १० अ्तररयत पोलीस कमाचाऱ्याींची नेमिुक कर्याींत ेली ेते. 
     viii) नुतन चचा रोड, गाींधीग्राम रोड, नुतन माकटेम ्, मुयतेत वर शेवालय मागा, ुनईया पाका  
तसेच नुतन तारा रोड, वीकुीं  लाल मेतता रोड, एस.व्ती.रोड व इस्तकरन पररसरात ेवत यक साईन 
बोडा लाव्याींत ेले ेतेत. 
     ix) सशर पररसरात माते नानेवारी, २०१७ ते नोव्तेंबर, २०१७ या कालावधीत 
खालीलप्रमाि ेकारवाई कर्याींत ेली ेते :- 

द काि ्ोईंग कारवाई नो-पाक्रकंग कारवाई मो.वा.का. अींतगात इतर 
कलमाींखाली कारवाई 

नुतन चचा रोड १०६१ १५४२ ६०७ 
गाींधीग्राम रोड ७११ १३६५ ४५२ 
ममली्री रोड १६२१ १३३५ ५०१ 

एकन ि ३३९३ ४२४२ १५६० 
(३) व (४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

ध ळे येथील स रत-नागपूर महामागाववरील म िटी गावाजवळ  
दोन रिची धडि होनन अपघात झाल्याबाबत 

  

(१३)  ७४३७५ (२०-०४-२०१७).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धुळे येथील सुरत-नागपनर मतामागाावरील मकु्ी गावानवळ शोन रकची धडक तो न एक 
नि  ार तर शोन नि नखमी झाले असयाचे माते नानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान 
्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर मतामागाावर वारींवार अपेात तो नती वासन त्याकड े शलुा्  करीत 
असयाच े्नशवानास ेले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
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(३)  असयास, उयत मतामागाावरील अपेात रोख्याबाबत वासनाने कोिती कायावाती केली 
वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) दशनाींक ०४.०१.२०१७ रोनी सकाळी ०८.०० वा. च े
सुमारास राषरीय मतामागाा िमाींक ६ वर धुळे पारोळा रोडवर मकु्ी, ता.धुळे गाींवानवळ शोन 
रकशरम्यान अपेात झाला. सशर अपेातामध्ये एक चालक मरि पावला तर शसुरा चालक व 
इतर एक असे शोन नि नखमी झाले.  
(२) व (३) याप्रकरिी धुळे तालकुा पोलीस  ािे येथे गु.र.ि. ०७/२०१७, र्ा.शीं.लव. कलम 
३०४(अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७ सत मो.वा.का. कलम १८४ नुसार दशनाींक ०५.०१.२०१७ रोनी 
गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते. 

अपेातातील ेरोपी रकचालक ता गींर्ीर नखमी झायान ेत्यास और्धोपचारासा श 
त्याच े नातेवाईकाींनी त्याच े रातत े गाींवी लवनयवाडा (ेींध्रप्रशेव) येथे ेे न गेले असता तो 
उपचार ेेत असताींना मरि पावला. ेरोपी मरि पावयाने मींचावरम या स्तथा्नक पोलीस 
स्त्ेवनमाला त त्याचे प्रेतावर इन्यवसे्त् पींचनामा कुनन पुढील ररतसर कायावाती केलेली ेते.  

अवाप्रकारच े अपेात रोख्यासा श सशर रस्तत्यावर ग्तरोधक ्ाकिे, रस्तत्यावरील 
खड्ड े शुुनस्तत करिे, मागाशवाक ललक लाविे इ. बाबत सावान्नक बाींधकाम लवर्ागास 
कळलवयानुसार सींबींधीत लवर्ागाकडनन त्यानुसार कायावाती कर्याींत ेली ेते. तसेच धुळे 
तालुका पोलीस  ा्यामाला त वातनाींवर खालीलप्रमाि ेकेससे कर्याींत ेलेया ेतेत. 
 सन २०१६ एलप्रल, २०१७ पयतं 
चोर्ी प्रवासी वाततनक ३४ २ 
वसनल कर्याींत ेलेला शींड ४६,००० २,५०० 
मो.वा.का. अन्वये कर्याींत 
ेलेया केसेस 

७४८ ८६ 

वसनल कर्याींत ेलेला शींड १,१९,००० १७,९०० 
एकन ि वसनल शींड १,६५,००० २०,४०० 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) ताल क्यातील ११८ गावाांपैिी १०५ गावामध्ये अधधिृत  
पोलीस पाटील पद ररक्त असल्याबाबत 

  

(१४)  ७९५३० (२०-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) करमाळा (िन.सोलापनर) तालयुयातील ११८ गावाींपीकफ १०५ गावामध्ये अर्धकृत पोलीस 
पा्ील पश ररयत ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) असयास, सशर गावाींमध्ये पोलीस पा्ील पश ररयत असयामुळे नागररकाींची मोठ्या 
प्रमािात गीरसोय तोत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, एवढ्या मोठ्या प्रमािात पोलीस पा्ीलाची पशे ररयत अस्याची कारिे काय 
व सशर पशे र्र्याबाबत वासनाने कोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) अींवत: खरे ेते.  

करमाळा तालुययातील ११८ गावाींपीकफ पोलीस स्त्ेवन व े ्पोस्त् असलेया 
द कािची ४ पशे कमी झायान ेउवाररत ११४ पीकफ १४ गावाींमध्ये कायम पोलीस पा्ील ेतेत, 
तर १०० गावाींमध्ये पोलीस पा्ील पश ररयत ेते. 
(२) ते खरे नाती. 

सध्या कायारत असलेया कायम व तींगामी पोलीस पा्ील याींना ररयत गावाींच्या 
पोलीस पा्ील पशाचा अ्तररयत कायार्ार दशलेला ेते. तसेच पोलीस पा्ील पश ररयत 
असयामळेु नागररकाींची गीरसाय तोत असयाबाबत कोित्याती प्रकारच्या तिारी प्राप्त 
झालेया नातीत. 
(३) वासनान ेपोलीस पा्ील पश र्रती प्रक्रियेस स्तथर्गती दशलेली असयाने पोलीस पा्ीलाींची 
पशे ररयत रादतली तोती. सशर स्तथर्गती ेता उ लव्याींत ेली असनन करमाळा तालुययातील 
७६ गावाींमध्ये दशनाींक ०९.११.२०१७ रोनी नातीरनामा प्रमसध्श केला ेते व ्नयमानसुार 
पोलीस पा्ील पशी ्नयुयत्या कर्याींत येत ेतेत. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

साांगली, सातारा तसचे िोल्हापूर जजल््यामध्ये वाहन ेचोुनन भांगारात  
वविणाऱ्या टोळ्या िायवरत असल्याबाबत 

  

(१५)  ७९८३२ (२०-०४-२०१७).   श्री.धनजांय (स धीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) साींगली, सातारा तसेच कोतापनर िन्यामध्ये डींपर व इतर चार चाकफ वातन े चोुनन 
र्ींगारात लवकिाऱ्या ्ोळ्या कायारत असयाची बाब माते नानेवारी, २०१७ रोनी वा त्या 
शरम्यान ्नशवानास ेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर ्ोळ्याींनी वातन चोरीबरोबरच इतरती अनके गींर्ीर गुन्ते केले असयाचे 
्नशवानास ेले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, उयत े्नेची वासनाने चौकवी कुनन सींबींधीत शोर्ीींवर कोिती कारवाई 
कर्यात ेली वा येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) तोय. 
सशर प्रकरिी सातारा, साींगली, पुिे, सोलापनर, रायगड या  िन्यात डींपर चोरीला 

गेयाबाबत खालीलप्रमािे गुन्ते शाखल ेतेत. 
१) लल्ि पोलीस स्त्ेवन, सातारा येथ ेगु.र.नीं.१९०/२०१५ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
२) र्ुईन पोलीस स्त्ेवन, सातारा येथे गु.र.नीं. २३५/२०१६ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
३) म्तसवड पोलीस स्त्ेवन, सातारा येथ ेगु.र.नीं.२०३/२०१६ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
४) कुरळप पोलीस स्त्ेवन, साींगली येथे गु.र.नीं. १३९/२०१५ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
५) मताड एमेयडीसी पोलीस स्त्ेवन, रायगड येथ ेगु.र.नीं. ६१/२०१६ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
६) मताड एमेयडीसी पोलीस स्त्ेवन, रायगड येथे गु.र.नीं. ६१/२०१६ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, 
३४.  
७) इींशापनर पोलीस स्त्ेवन, पुिे येथे गु.र.नीं. ०८/२०१७ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४.  
८) बारामती वतर पोलीस स्त्ेवन, पुिे येथ ेगु.र.नीं. ७७३/२०१६ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४.  
९) यवत पोलीस स्त्ेवन, पुिे येथ ेगु.र.नीं. ३९/२०१७ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
१०) यवत पोलीस स्त्ेवन, पुिे येथे गु.र.नीं. ६३/२०१५ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
११) वेळापनर पोलीस स्त्ेवन, सोलापनर ग्रामीि येथे गु.र.नीं. ६३/२०१५ र्ा.शीं.लव.कलम ३३९, ३४. 
(२) ते खरे नाती.  

सशर ्ोळ्याींनी वातन चोरीव्य्तररयत इतर गींर्ीर गुन्ते केयाच े उेडकफस ेलेले 
नाती.  
(३) उयत गुन््याींपीकफ म्तसवड पोलीस स्त्ेवन येथे गु.र.नीं.२०३/२०१६ या गुन््यात एकन ि ६ 
ेरोपीींना अ्क कर्यात ेले असनन, त्याींच्याकडनन डींपरची चेसी सत एकन ि १०,२०,०००/- 
ुनपयाींचा मुदे्दमाल तस्ततगत कर्यात ेला ेते. अ्क ेरोपीींनी वरीलप्रमािे नमनश ११ गुन्ते 
केयाची कबलुी दशली ेते. 
(४) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

तनळवांड े(जज.अहमदनगर) धरणात ववस्तथापीत झालेल्या आहदवासीांची  
िोट्यवधी ुनपयाांची फसवणूि िर्यात आल्याबाबत 

  

(१६)  ८०८३१ (२१-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अतमशनगर िन्यातील ्नळवींड ेधरिात लवस्तथापीत झालेया ेदशवासी तुकाराम ढगे व 
लतन रामा ढगे याींचे नातेवाईक मताशन रामा ढगे याींनी खो्े शस्ततऐवन साशर कुनन वासनाकडनन 
शे्यात ेलेया कोट्यवधी ुनपये परस्तपर ममळवनन लसलवयाचे कातळापनर येथे माते डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्या शरम्यान ्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उपरोयत प्रकरिी अकोले पोलीसाींकड े तिार शाखल केली असननती पोलीस 
प्रवासन शलुा्  करीत असयाने ढगे कु्ुींबीय ततसील कायाालयासमोर उपोर्ि करिार 
असयाबाबत िनतार्धकारी याींना ्नवेशन पा लव्यात ेले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
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(३) असयास, सशर प्रकरिी वासनान े चौकवी केली ेते काय, त्यानुसार शोर्ी ेढळनन 
ेलेयाींवर कोिती कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) ते खरे नाती.   
(२) तोय, ते खरे ेते. 
(३) सशर प्रकरिी वासनास प्राप्त झालेया अनााच्या अनुर्ींगान ेचौकवी केली असता, 
चौकवीमध्ये कोित्याती खोट्या कागशपराींच्या ेधारे रयकम अशा केलेली नसुन पननवासन 
लवर्ागाने मा. न्यायालयाच्या ेशेवान्वये श्री.सताश ुरामा ढगे याींना रयकम अशा केलेली ेते, 
असे ्नषपन्न झाले ेते. तसेच, वासनाच्या कोित्याती लवर्ागाकडनन वासनाची लसविुक 
झायाचे ्नषपन्न झाले नाती. या प्रकरिी सींपनिा कायावाती मा. न्यायालयाचे ेशेवाने झालेली 
ेते. 
(४) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

चांद्रपूर जजल््यातील ग प्ता एनजी िां पनीन ेिमवचा-याांचे वेतन हदले नसल्याबाबत 
  

(१७)  ८१७८३ (२१-०४-२०१७).   श्री.नानाजी शामि ळे (चांद्रपूर), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.हषववधवन 
सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय िामगार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चींद्रपनर िन्यातील गुप्ता एननी कीं पनीने कमाचाऱ् याींचे वेतन दशले नसयाची बाब माते 
नानेवारी, २०१७ च्या ्तसऱ् या े वड्यात ्नशवानास ेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, गुप्ता एननी मध्ये ेुग्ेनस, उसगाव, पाींढरकवडा, वेनगाींव पररसरातील 
वेतकऱ् याींची उपना  वेती अर्धग्रति कर्यात ेली, ते ती खरे ेते काय, 
(३) तसेच येथील प्रकपग्रस्तताींना नोकऱ् यात सामावनन ेे्यात ेले ेतेत काय, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०९-०१-२०१८) : (१) ते खरे ेते. 

कामगाराींचे ऑय्ोबर, २०१६ पासनन वेतन थक्रकत ेते. 
(२) ते खरे नाती. 

सशरतन प्रकपाकररता नमीन अर्धग्रतीत कर्यात ेलेली नसनन वा्ाेा्ीन ेखरेशी 
कर्यात ेलेली ेते.      
(३) सशर नमीन धारक प्रकपग्रस्तत नसयामुळे नोकरीत सामावनन ेे्याचा प्रत न उद्् ावत 
नाती. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
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प णे जजल््यातील नगरपामलिािेरात वाढत्या वाहनसांख्येम ळे वाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत 
  

(१८)  ८२२३३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुिे िन्यातील नगरपामलका्ेरात वाढत्या वातनसींख्येमुळे अनेक द कािी वाततनक कोंडी 
तोत असनन अपुऱ् या पोलीस सींख्येमुळे प्रत्येक द कािी पोलीस पुरलविे ग्रामीि पोलीसाींना वयय 
तोत नसयामुळे उयत िन्यातील १३ नगरपामलकाींसा श रॅक्रलक प्लॅन तयार कर्याच ेकाम 
ग्रामीि पोलीसाींनी सुुन केले असयाच े दशनाींक २६ नानेवारी, २०१७ रोनी वा त्या समुारास 
्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत नगरपामलकाींपीकफ ५ नगरपामलकाींचा प्लॅन तयार झाला असुन उवाररत 
नगरपामलकाींचा प्लॅन तयार कर्याबाबत वासनाने कोिती कायावाती केली वा कर्यात येत 
ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते.  
(२) पुिे ग्रामीि काया् ेरातील १३ वतरातील नगरपामलकाींचा वाततकु ेराखडा तयार कर्याच े
कामकान सुुन कर्यात ेले असनन त्यापीकफ बारामती, चाकि, तळेगाींव शार्ाड,े सासवड, 
इींशापनर, नेननरी, र्ोर, लोिावळा, नुन्नर व खेड या १० नगरपामलकाींचा वाततुक ेराखडा तयार 
कर्याचे काम पुिा झाले ेते. उवाररत शौंड, ेळींशी व मवुनर या वतरातील नगरपामलकाींचा 
वाततनक ेराखडा स्तथा्नक अडीअडचिी समननन ेे न तयार कर्याचे काम चालन ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

जळगाव येथील शालेय पोषण आहार योजनेंतगवत म दतबा्य माल सापडल्याबाबत 
  

(१९)  ८२४०८ (२०-०४-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नळगाव येथील वालेय पोर्ि ेतार योननेंतगात मुशतबा्य माल सापडयामळेु सबींर्धत 
पुरव ाशार व गोडा न मालकावर गुन्ता शाखल कर्याबाबत पींचायत सममती मव्ि लवर्ाग, 
नळगाव याींनी दशनाींक ३० नोव्तेंबर, २०१४ रोनी वा त्यासुमारास पोलीस ्नरी्क स्तथा्नक 
गुन्ते वाखा याचेकड ेएका परान्वये लवनींती कर्यात ेली तोती, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर परान्वये पोलीस लवर्ागामाला त कोिती कारवाई कर्यात ेली वा येत 
ेते व त्याच ेथोडययात स्तवरूप काय ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) नळगाव येथील वाळेय पोर्ि ेतार योननेंतगात 
मुशतबा्य माल सापडयामळेु पींचायत सममती मव्ि लवर्ाग, नळगाव याींनी सींबींर्धत 
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पुरव ाशार व गोडा न मालक याींचे लवुनध्श सींयुयतररत्या तिार शाखल कर्यात येत ेते असे 
पर दशनाींक ३० नोव्तेंबर, २०१४ रोनी पोलीस ्नरी्क स्तथा्नक गुन्ते वाखा याींना दशलेले ेते. 
परींतु प्रत्य्ात या परासोबत कोित्याती प्रकारची क्रलयााश अथवा गुन्ता शाखल कर्याबाबत 
लवनींती केलेली नाती. 
(२) ग्मव्िार्धकारी पींचायत सममती नळगाव व अर्ध्क वालेय पोर्ि ेतार पींचायत 
सममती नळगाव याींना स्तथा्नक गुन्ते वाखा नळगाव कडील पर नावक ि.३८५६/स्तथागुवा/ 
वालेय पोर्ि ेतार/२०१७ नळगाव दश.३१/०७/२०१७ अन्वये एमेयडीसी पोलीस स्त्ेवन, 
नळगाव येथ े नावनन ररतसर तिार नोंशलव्याबाबत कळलव्यात ेलेले ेते. याप्रकरिी 
अद्यालप गुन्ता शाखल कर्यात ेलेला नाती. 
(३) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

वसई (जज.पालघर) या भागातील एिा राजिीय पिाच्या य वा आघाडीच्या  
जजल्हाध्यिाांवर प्राणघाति हल्ला झाल्याबाबत 

  

(२०)  ८४७८० (११-१०-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसई (िन.पालेर) या र्ागातील एका रानकफय प्ाच्या युवा ेेाडीचे िनताध्य् श्री. 
लवनेंद्र मसींत याींच्यावर कृषिा तर्ेल, अग्रवाल सका ल, वसई, नालासोपारा मलींक रोड येथे दशनाींक 
१४ ननन, २०१६ रोनी वा त्यासमुारास एका प्राशेमवक प्ावी सींबींर्धत सुमारे २० मदतलाींचा 
समावेव असलेया वेकडोंच्या नमावान ेतला केला, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशरील े्ना त्या पररसरातील सी.सी.्ी.व्ती. वर र्चतरत झाली असनन प्रत्य् 
सा्ीशार उपलब्ध असतानाती सुुनवातीला याकड़ े शलुाक्ष्य करीत वालीव पोलीस  ािेच े
अमींलशारानी रानक्रकय शबावाखाली एल.ेय.ेर. नोंशव्यास ्ाळा्ाळ केली व त्यानींतर  
ेरोपीींना वाचव्याच्या उद्देवाने, नािीवपनवाक र्ा.शीं.लव. कलमाींचा गीर वापर करीत 
एल.ेय.ेर. शाखल केला, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, या े्नेतील ेरोपीला एका े वड्यानींतर अ्क करून त्याच दशववी त्याींना 
सोडनन शे्यात ेले, त्याचबरोबर ेरोपीींच्या नाममनाला पोमलसाींनी तरकत/े्ेपती ेेतला 
नाती, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, या प्रकरिी चौकवी करून त्यानुर्ींगान े नबाबशार असिाऱ् याींवर वासनातलटेम  
कोिती प्रवासकफय व शींडात्मक कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२), (३) व (४) सशर े्ना सी.सी.्ी.व्ती. मध्ये र्चरीत झाली असनन या लु्ेनच्या ेधारे 
गुन््याचा तपास केला ेते. वालीव पोलीस  ािे अींमलशारान ेएल.ेय.ेर. नोंशलव्याकरीता 
्ाळा्ाळ केली नसनन सशर गुन््याचे े्नास्तथळ तुळीींन पोलीस  ा्याच्या तद्दीत असयान,े 
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तुळीींन पोलीस  ािे येथे गु. र.ि. ३०४/२०१६ र्ा.शीं.लव. कलम ३५२, १४३, १४७, १४८, ५०४ सत 
मुींबई पोलीस अर्ध्नयम कलम ३७(१)(३), १३५ प्रमािे गुन्ता शाखल केला ेते. एल.ेय.ेर. 
नोंशलव्याकरीता क्रलयााशी ेयानींतर तात्काळ गुन्ता नोंशलवला असनन क्रलयााशीत नमनश 
मनकुराप्रमािे र्ा.शीं.लव. कलमे लाव्यात ेलेली ेतेत. सशर गुन््यात एकन ि ९ ेरोपी 
असनन, यापीकफ ४ ेरोपी स्तवत:तनन मा. न्यायालयात तनर झाले तर ४ ेरोपीींना अ्क 
कर्यात ेली ेते. सवा ेरोपी नामीनावर मुयत ेतेत. एका ेरोपीस सी.ेर.पी.सी. 
४१(अ) (१) प्रमािे नो्ीस बनावली ेते. ेरोपीींच्या नामीनास तपासी अींमलशारान े लवरोध 
केला तोता परींत,ु मा. न्यायालयान ेेरोपीींना नामीनावर मुयत केले ेते. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
 

िोथळी (ता.म क्ताईनगर, जज.जळगाव) येथील तनलेश रेवाराम मभल व गणपत रेवाराम मभल  
ही दोन म ले बेपत्ता झाल्या प्रिरणाबाबत 

 

(२१)  ८४८४४ (०४-०९-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (ज न्नर), श्री.सरदार तारामसांह (म ल ांड), 
श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) : सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
  

(१) कोथळी (ता.मुयताईनगर, िन.नळगाव) येथील ्नलेव रेवाराम मर्ल व गिपत रेवाराम 
मर्ल ती १२ व ७ वर्टेम वयाची शोन मुले बेपत्ता झायाप्रकरिी पो. ्नरर्क अवो कडलक 
याींचेकड ेदशनाींक २० म,े २०१७ रोनी वा त्या समुारास तिार नोंशलव्यात ेली ेते, ते खरे 
ेते काय,  
(२) असयास, राषरीय बाल वौया पुरस्तकार प्राप्त ्नलेव मर्ल व त्याचा र्ा  या शोेाींच्या 
अचानक बेपत्ता तो्याप्रकरिी तपास पनिा झाला ेते काय व तपासाचे ्नषकर्ा काय ेतेत व 
तद्नुसार शोर्ीींवर कोिती कारवाई कर्यात ेली वा येत ेते, 
(३) तसेच राषरीय बाल वौया परुस्तकार प्राप्त ्नलेव मर्ल याला वासनाच्या ्नयमानुसार 
ेवत यक ते सवा सतकाया व मशत कर्यात ेली नसयाबद्दलची बाब तपासात ्नशवानास 
ेली असनन सशर मशत नाकारिाऱ् याीं सबींधीताींलवरोधात कोिती कारवाई कर्यात ेली वा 
येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) तेाय.        

सशर प्रकरिी प्राप्त तिारीवरून मुयताईनगर पोलीस स्त्ेवन र्ाग-५ येथ ेगु.र.नीं. 
८६/२०१७ र्ा.शीं.लव.क.३६३ नुसार अपतरिाचा गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते. 
(२) गुन््याच्या तपासात सशर मलुाींना कोिीती लन स लावनन अगर ेममर् शाखवनन पळवनन नेले 
नसनन वडीलाींनी रागावयाने ्नलेव मर्ल ता गिपत मर्ल यास सोबत ेे न ्नेनन गेला 
असयाच े्नषपन्न झाले ेते. यातील एका मुलाचा वोध लागला असनन बेपत्ता बालक ्नलेव 
याचा कसोमवने वोध सुरू असनन सशर गुन्ता पोलीस तपासावर ेते. 
(३) ते खरे नाती.      
(४) लवलींब झालेला नाती.        

___________ 
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ववदभावतील वाळू ठेिेदाराला िारवाईची धमिी देनन १० लाख ुनपयाांची  
खांडणी मागणाऱ् या टांिलेखिावर िारवाई िर्याबाबत 

  

(२२)  ८४९३६ (०४-०९-२०१७).   श्री.भास्तिर जाधव (ग हागर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.शामराव नफव  बाळासाहेब पाटील (िराड ्त्तर), श्री.राजेश टोप े
(घनसावांगी), श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) लवशर्ाातील वाळन  ेकेशाराला कारवाईची धमकफ शे न १० लाख रूपयाींची खींडिी मागिाऱ्या 
मा.पयाावरि मींरी याींच्या ी्ंकलेखकाला माते म,े २०१७ च्या शसुऱ्या सप्तातामध्ये वा त्या 
शरम्यान अ्क कर्यात ेली, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत प्रकरिी वासनामाला त चौकवी केली ेते काय, 
(३) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व तद्नसुार सशर ी्ंकलेखकावर वासनान ेकोिती 
कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१), (२) व (३) ते खरे ेते. 

उयत प्रकरिी मलबार दतल पोलीस  ा्यात दश.५.५.२०१७ रोनी गु.र.ि.४८/१७ कलम 
३८४, ३४ र्ाशींलवसीं अन्वये गुन्ता नोंश झाला ेते. शोन ेरोपीींना अ्क कर्यात ेली. सशर 
ेरोपी नामीनावर असनन गुन््याचा तपास चालन ेते. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

नवी म ांबईतील जेट्टीांची द ुनस्तती िरणेबाबत 
  

(२३)  ८५२९४ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१)  नवी मुींबईतील नेट्टी नुन्या झाया असनन त्याींची शरुवस्तथा झाली असयाने त्या वापरात 
नातीत, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, नेट्टी अर्ावी मच्छशमार व्यवसाय बींश पडला असनन एका द कािावरून शसुऱ्या 
द कािी खाडी मागााने नाि ेबींश झाले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, वावीगाव व करावे या नेट्टीींची शुुनस्तती व लवस्ततार कर्याबाबत मा. स्तथा्नक 
लोकप्र्त्नधीनी मेरी्ाईम बोडाामाला त पा लवलेया प्रस्ततावास पयाावरि लवर्ागाची अद्यापी 
परवानगी ममळालेली नाती, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, परवानगी ममळ्याबाबत व नेट्टी बाींध्याबाबत वासनस्ततरावरून कोिती 
कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 
(२) ते खरे नाती. 
(३), (४) व (५) १) दशवागाींव नवी मुींबई येथे प्रवासी नेट्टी बाींधि े
     २) वावीगाव, नवी मुींबई येथे प्रवासी नेट्टी बाींधिे 
     ३) कराव,े नवी मुींबई येथ ेप्रवासी नेट्टी बाींधिे ती काम ेकर्याच्या अनुर्ींगाने पयाावरि 
लवर्ाग ेणि वन लवर्ागाच्या परवानगीकररता प्रस्तताव साशर कर्यात ेला तोता.सशर 
प्रस्तताव पयाावरि लवर्ागान ेअमान्य केला ेते. तसेच वासन ्निाय मत्स्तयव्यवसाय लवर्ाग 
दशनाींक १६.०८.२०१४ नुसार मिच्छमाराींवी ्नगडीत सवा कामे मत्स्तयव्यवसाय  लवर्ागाकड ेवगा 
कर्यात ेली ेतेत. वासन ्निायानुसार वरील कामे त्या लवर्ागाकड े्नधीसत तस्तताींतरीत 
कर्यात येत ेतेत. 

___________ 
  
िोल्हापूर जजल््यातील औद्योधगि वसाहती, टेक्स्तटाईल, बाांधिाम, हॉटेल- रेस्तटॉरांट, दगडखाण, 

वीटभट्टी, सफाई या िेरातील िामगाराांच्या स रिेबाबत 
  

(२४)  ८६१६७ (०४-०९-२०१७).   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापरू ्त्तर), श्री.हसन म श्रीफ 
(िागल), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िामगार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कोतापनर िन्यातील औद्योर्गक वसातती, ्ेयस्त्ाईल, बाींधकाम, तर्ेल-रेस्त्ररीं्, 
शगडखाि, वी्र्ट्टी, सलाई अवा अनके ्ेरात सुमारे १० लाखाींतनन अर्धक कामगार काम 
करीत असनन त्याींच्या सुर्ेबाबत वासनाकड े कोितीती मशतीची योनना नाती, ते खरे ेते 
काय, 
(२) असयास, कोतापनर िन्यात गींवडी, सेंदरग, सुतार, लरवी, परमलव, वायरमन, वेडर 
ेणि इतर बाींधकाम कामगाराींसा श लागन कर्यात ेलेया वीद्यकफय लवमा गत शोन 
वर्ाापासनन बींश असयान े५७ तनार नोंशिीकृत कामगार वीद्यकफय लवमा योननेपासनन वींर्चत 
ेते, ते ती खरे ेते काय,  
(३) असयास, याबाबत वासनान ेचौकवी केली ेते काय व चौकवीत काय ेढळनन ेले, 
(४) असयास, तद्नुसार औद्योगीक वसाततीमध्ये ४ लाख, असींे्ीत ्ेरामध्ये १ लाख, 
बाींधकाम ्ेरामध्ये १ लाख, तर्ेल २० तनार, साखर कारखाने २० तनार या सवा 
कामगाराींसा श कामगार कयािकारी योनना नसयाने क्रकमान वेतन, ्नवतृ्ती वेतन, 
ेरोग्यलवर्यक सुलवधा ममळ्याकरीता बाींधकाम कामगाराींची नोंशिी कर्याकरीता वासनान े
कोिती उपाययोननात्मक कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०९-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 
वासनाने इमारत व इतर बाींधकाम ्ेरातील कामगाराींसा श मताराषर इमारत व इतर 

बाींधकाम कामगार कयािकारी मींडळाची स्तथापना केली असनन सशर मींडळामाला त 
सद्यिस्तथतीत २४ कयािकारी योनना नोंशीत बाींधकाम कामगाराींसा श राबलवया नातात. 
(२) ते अींवत: खरे ेते. 

मताराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कयािकारी मींडळामाला त राबलव्यात 
येिारी वीद्यकफय लवमा योनना ऑगस्त्,२०१५ पासनन बींश असनन त्या ऐवनी मींडळान े िनवीत 
नोंशीत बाींधकाम कामगार व त्याींच्यावर अवलींतबत कु न् ींतबयाकरीता दश.२ ननन, २०१६ ेणि 
दश.२१,सप् े्ंबर,२०१६ रोनीच्या वासन ्निायाद्वारे मतात्मा ्योतीबा लुले नन ेरोग्य लवमा 
योनना लागन कर्यात ेली ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 
(४) मताराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कयािकारी मींडळामाला त २४ कयािकारी 
योननाींची अींमलबनाविी केली नात असनन मींडळातील नोंशीत असलेया ६,२८,०७१ 
कामगाराींपीकफ ५,२५,७७५ लार्ार्थयांना लवलवध योननाींचा लार् शे्यासा श २४१ को्ीींचा खचा 
कर्यात ेला ेते. 

वासनान े बाींधकाम कामगाराींची नोंशिी वाढलव्यासा श दश.१८.८.२०१७ रोनीच्या 
अर्धसनचनेद्वारे बाींधकाम कामाच्या व्याख्येमध्ये २१ नवीन कामाींचा समावेव केला ेते. 
बाींधकाम कामगाराींना मींडळाकड े नोंशिीसा श ेवत यक असलेले ९० दशवस काम केयाच े
प्रमािपर शे्याकररता वासन पररपर दश.२७.६.२०१७ अन्वये मखु्यार्धकारी/ ेयुयत याींनी 
प्रार्धकृत केलेले अर्धकारी व दश.२२.०९.२०१७ रोनीच्या वासन पररपरकाद्वारे ग्रामसेवक याींना 
प्रार्धकृत केले ेते. 

वासनाने दश.१५.०९.२०१७ रोनीच्या परान्वये बाींधकाम कामगाराींची नोंशिी व लार्ाच े
वा्प कर्यासा श रा्यातील नोंशिीकृत मनशनर सींे्नाींना मशतनीस म्तिनन  मान्यता दशली 
ेते. तसेच, असींे्ीत कामगाराींसा श “असींे्ीत कामगार कयाि मींडळ” स्तथापन कर्याची 
कायावाती प्रगतीपथावर असनन मींडळाची स्तथापना झायावर असींे्ीत कामगाराींकरीता लवलवध 
कयािकारी योनना राबलविे वयय तोईल. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
 

पारनेर ताल क्यातील (जज.अहमदनगर) वडणझरे ते िान्हूरपठार रस्तत्यावर तसेच देनळगाांव राजा 
ताल क्यातील (जज.ब लढाणा) बामखडे रस्तत्यावर अवधै दारूची वाहतिू िरताांना पिडल्याबाबत 

  

(२५)  ८६५८१ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
राजा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पारनेर तालुययातील (िन.अतमशनगर) वडणझरे ते कान्तनरप ार रस्तत्यावर वेसशरे ेा्ात 
बोलेरा गाडीतनन सुमारे ५ लाख रूपयाची गाव श शाुन ्ायरच्या ट्यनबमध्ये पोलीसाींनी केलेया 
कारवाईत सापडयाची े्ना दशनाींक १७ म,े २०१७ रोनी वा त्यासमुारास ेडयाचे ्नशवानास 
ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) तसेच, शे ळगाींव राना (िन.बुलढािा) पोलीसाींनी दशनाींक १२ ननन, २०१७ रोनी अवीध 
शारूची वाततनक करताींना एकास रींगेतात पकडयाची े्ना तानी असताींनाच शे ळगाींव रानातनन 
मसींशखेड रानाकड ेअसोला बामखडे रस्तत्यान े शेवी शारून ेर्रलेली तनींशाई कारमधनन ९६० बर्ल 
असा एक लाख रूपयाींचा मुदे्दमाल दशनाींक १८ ननन, २०१७ रोनी वा त्या सुमारास बामखेड 
रस्तत्यावर मसींशखेड राना पोलीसाींनी पकडले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, शोन्ती िन्यात अवीधररत्या शारू वाततनक मोठ्या प्रमािात सुरू ेते, ते ती 
खरे ेते काय, 
(४) असयास, याप्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, 
(५) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व तद्नुसार शोर्ीींवर कोिती कारवाई कर्यात 
ेली वा येत ेते, 
(६) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 

दशनाींक १६ म,े २०१७ रोनी पारनेर तालुययातील (िन. अतमशनगर) वडणझरे ते 
कान्तनरप ार रस्तत्यावर वसेशरे ेा्ात बोलेरो गाडीतनन ्ायरच्या ट्यनबमध्ये  रू.६०,०००/- 
क्रकीं मतीची बकेायशेवीर गाव श शारू व   रू.४,५०,०००/- क्रकीं मतीची गाडी व इतर असा एकन ि 
रू.५,१०,०००/- क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल नप्त कर्यात ेला ेते. सशर प्रकरिी पारनेर पोलीस 
स्त्ेवनमध्ये गु.र.नीं. ५९/२०१७ मु.प्रो.ॲय् ६५ (इ) अन्वये गुन्ता शाखल कर्यात ेला असनन 
सशर गुन््यात एका ेरोपीस अ्क कर्यात ेलेली ेते. 
(२) दशनाींक १६ ननन, २०१७ रोनी शे ळगाींव  रानातनन मसींशखेड रानाकड े असोला बामखेड 
रस्तत्याने तनींशाई गाडीतनन अवीध शेवी शारूची वाततनक करताना ३ ेरोपीींना अ्क कुनन 
त्याींच्याकडनन रू.४९,०००/- क्रकीं मतीची ९६० बर्ल शेवी शारू व रू.१,००,०००/- क्रकीं मतीच े वातन 
असा एकन ि रू.१,४९,०००/- क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल नप्त कर्यात ेला ेते. या प्रकरिी मसींशखेड 
राना पोलीस स्त्ेवनमध्ये गु.र.नीं. ९६/२०१७ मताराषर शाुनबींशी कायशा कलम ६५ (ख) (क) 
अन्वये गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते. 
(३) ते खरे नाती.  

माते नानेवारी त े ऑगस्त्, २०१७ मध्ये अवीध शाुनबाबत कर्यात ेलेया 
कारवाईची मादतती खालीलप्रमािे ेते. 

नानेवारी त ेऑगस्त् २०१७ 
अ.ि िनता शाखल केसेस अ्क ेरोपी नप्त मुदे्दमाल 
१ अतमशनगर २३५९ २५१६ ुन.१,६४,६६,२९७/- 
२ बुलढािा २६३४ २६४९ ुन.२,७३,१८,३४४/- 

(४) व (५) पारनेर (िन.अतमशनगर) व शे ळगाींव राना (िन.बलुढािा) येथील गुन्तयातील 
ेरोपीींना अ्क करून त्याींचेलवुनध्श न्यायालयात शोर्ारोपपर शाखल केले ेते. सशर गुन्ते 
न्यायालयात प्रलींतबत ेते. 
(६) लवलींब झालेला नाती.     

___________ 
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सोलापूर महानगरपामलिेच्या आरोग्य ववभागात िायवरत असलेल्या िमवचाऱ्याांन े 
वररष्ट्ठाांच्या जाचाला िां टाळून आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(२६)  ८६६६९ (२३-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (्स्तमानाबाद), श्री.हसन म श्रीफ 
(िागल), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.शामराव नफव  बाळासाहेब पाटील (िराड ्त्तर), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापनर मतानगरपामलकेच्या ेरोग्य लवर्ागात कायारत असलेया कमाचाऱ्याींने वररष ाींच्या 
नाचाला कीं ्ाळनन ेत्मतत्या केयाची े्ना माते एलप्रल, २०१७ मध्ये वा त्याशरम्यान ेडली 
ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत े्नेची वासनामाला त चौकवी कर्यात ेते काय, चौकवीत काय 
ेढळनन ेले व तद्नुसार वासनाने पुढे कोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) सशर े्नेबाबत सोलापनर लोतमागा पोलीस  ािे येथ े गु.र.नीं.४५/२०१७ र्ा.शीं.लव. कलम 
३०६, ३४ प्रमािे गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते. सशर गुन््याच ेशोर्ारोपपर मा. प्रथम वगा 
न्यायशींडार्धकारी, रेवे को ा् शौंड येथे साशर केले असनन ख्ला न्यायप्रलवष् ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  
नामशि येथे मसप पॉमलसीच्या रोख रक्िमचेा धनादेश दे्याच्या मोबदल्यात िमवचाऱ्याांच्या बँि 

खात्यातून ऑनलाईन पध्दतीने रक्िम रान्सफर िुनन िेलेला अपहार 
  

(२७)  ८६९६२ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामवक येथ ेमसप परमलसीच्या रोख रयकमेचा धनाशेव शे्याच्या मोबशयात कमाचाऱ्याींच्या 
बँक खात्यातनन २ लाख ११ तनार ुनपयाींचा अपतार झायाची े्ना मसडकोतील गिेव चौकात 
माते म,े २०१७ च्या पदतया सप्तातात मध्ये वा त्याशरम्यान ्नशवानास ेली, ते खरे ेते 
काय, 
(२) असयास, उयत प्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, चौकवीत काय ेढळनन ेले 
(३) असयास, तद्नुसार अपतार करिाऱ्याींवर वासनाने कोिती कारवाई केली वा कर्यात 
येत ेते, 
(४) तसेच अपताराची रयकम परत ममळलविेबाबत वासनाने कोिती कायावाती केली वा 
कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२), (३) व (४) प्रस्ततुत प्रकरिाबाबत दश. ५/०५/२०१७ रोनी अींबड पोलीस स्त्ेवन, नामवक वतर 
येथे गु.र.नीं. १८७/२०१७ ेय्ी ॲय् ६६ (क) अन्वये  गुन्ता शाखल कर्यात ेलेला ेते. 

याप्रकरिी सायबर गुन्ते वाखकेडनन ३ ेरोपीींची नावे ्नषपन्न झाली असनन 
ेरोपीींचा वोध ेेवनन त्याींना अ्क करिेकामी तपास चालन ेते. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  
मालवण ताल क्यातील (जज.मसांध द गव) िली खाडीपारातील िाढ्यात येणारा गाळ खाडीपारातील 

त्स नामी बेटावरच टािला जात असल्याबाबत 
  

(२८)  ८७१४७ (०४-०९-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालवि तालुययातील (िन.मसींधुशगुा) कली खाडीपारात शेवबाग गावाननीक रा्य 
वासनाच्या बींशर लवर्ागाच्या वतीने ड्रझेर मवीनच्या सतायायान े खाडीपारातील गाळ उपसा 
कर्याचे काम माते म,े २०१७ मध्ये वा त्याशरम्यान पासनन सुुन ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, खाडीतनन काढ्यात येिारा गाळ खाडीपारातील त्सनुामी बे्ावरच ्ाकला नात 
असयान ेसशर गाळ पावसाळ्यात पुन्ता खाडीपारात पसरिार असयान ेशेवबागच्या सरपींचानी 
सशर गाळ उपसा कर्याचे काम बींश पाडले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, कोट्यवधी ुनपये खचा कुनन काढ्यात येिारा खाडीतील गाळ मिच्छमार, 
ग्रामस्तथ व पया् न व्यावसायीकाींना रासाचा तो  नये यासा श बींशर लवर्ागाने कोिती पयाायी 
उपाययोनना केली वा कर्यात येत ेते व त्याची सद्यिस्तथती काय ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०१-२०१८) : (१) तोय. 
(२) नाती. 

शेवबाग ता.मालवि येथील कली खाडीतील शेवबाग सींगमाननीक असलेया त्सनुामी 
बे्ाची उींची कमी झायामुळे त्या द कािी असलेला गाळ काढनन त्सुनामी बे्ावर ्ाक्यात 
यावा अवी मागिी स्तथा्नक पया् क सींस्तथा, नलवाततनक सींस्तथा याींच्याकडनन कर्यात ेलेली 
तोती. त्यानुसार शेवबाग सींगमानवळील गाळ ड्रझेर द्वारे काढनन त्सुनामी बे्ावर ्ाक्यात 
ेलेला ेते. 

शेवबाग ता.मालवि, िन.मसींधुशगुा येथे त्सुनामी बे्ावर गाळ काढ्यात ेयामुळे 
वाळनचे योग्य तऱ्तेने ्नयोनन झायामुळे त्याचा लायशा गावाला झालेला ेते. सशर ड्रझेरद्वारे 
गाळ काढ्यासा श मुशतवाढीकरीता ग्रामपींचायत शेवबाग याींच्याकडनन मागिी कर्यात ेलेली 
तोती. 
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शेवबाग येथ े खाडीतील कर्यात ेलेले गाळ उपसिीच े काम समाधानकारक 
झायाबाबत ग्रामपींचायत शेवबाग याींनी कळलवले ेते. त्या अनुर्ींगाने शेवबाग येथ ेखाडीतील 
गाळ काढयाबाबत स्तथा्नक पातळीवुनन कोितीती समस्तया उद्् ावलेली नाती. 
(३) व (४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यात पासपोटव सेवा िें द्र स रू िरणेबाबत 
  

(२९)  ८७२७४ (१२-०९-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींशेड िन्यात मव्ि, तनयारा, लवशेवी पया् नस्तथळ पात्यासा श अनेक नागरीक 
इच्छुक असतात, परींत ु िन्यात पासपो ा् सेवा कें द्र नसयामळेु नाींशेड, नालना, लातनर, 
दतींगोली, परर्िी, उस्तमानाबाश या िन्यातील नागरीकाींना नागपनर िन्यात पासपो ा् 
काढ्यासा श नावे लागत असयाने अनके पया् नप्रमेी यापासनन वींर्चत रातत असयाच ेमाते 
एलप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ्नशवानास ेले, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत िन्यातील नागरीकाींकडनन नाींशेड िनतयात पासपो ा् सेवा कें द्र सुुन 
कराव,े अवी मागिी तोत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, उयत िन्यातील नागरीकाींसा श नाींशेड येथ े पासपो ा् सेवा कें द्र सुुन 
कर्याबाबत वासनान ेकोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) लवशेव मींरालय, र्ारत सरकार याींच्या 
ना.ि.Q/States/४१०/१/२०१४, दश.२२.०६.२०१७ रोनीच्या परान्वये नाींशेड येथे पासपो ा्वी 
सींबींधीत सेवा पुरलव्यासा श पोस्त् ऑक्रलस पासपो ा् सेवा कें द्र (POPSK) सुरू कर्याचा 
्निाय ेे्यात ेला ेते.  

त्यानुसार गतृ लवर्ाग, मताराषर रा्य पर ि.एमेयएस.२०१७/प्र.ि.२३/लवशेवी-२, 
दश.०४.०७.२०१७ अन्वये उयत प्रकरिी योग्य ती कायावाती कर्याबाबत िनतार्धकारी नाींशेड 
ेणि पोलीस अधी्क, नाींशेड याींना ्नशटेमव शे्यात ेले ेतेत. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

सटाणा ताल क्यात (जज.नामशि) िमतेपेिा जास्तत रेतीची वाहतिू होत असल्याबाबत 
  

(३०)  ८७५७७ (०४-०९-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) स्ािा तालुययात (िन.नामवक) ्मतेपे्ा नास्तत रेतीची वाततनक करिारे अकरा वाळनचे 
डींपर स्ािा व नायखेडा पोमलसाींनी दशनाींक १७ म,े २०१७ रोनी पकडले, ते खरे ेते काय, 
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(२) असयास, उयत प्रकरिी वासनामाला त चौकवी केली ेते काय, 
(३) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व तद्नुसार पुढे वासनाने कोिती कायावाती केली 
वा कर्याींत येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) तोय. 

स्ािा तालुययात पोलीसाींनी स्ािा ते शेवळा रोडवर दश.१८/०५/२०१७ रोनी 
्मतेपे्ा नास्तत रेतीची वाततनक करिारे ०९ वाळनचे डींपर पकडले तोते. सशर डींपर ओव्तरलोड 
असयान े व गौि ख्नन सींपत्ती असयान े मा. कायाकारी शींडार्धकारी, स्ािा याींनी 
पकडलेया ०९ डींपरवर शींडात्मक कारवाई कुनन एकन ि १५,२७,०००/- ुनपये इतका शींड वसुल 
केला ेते. 

दश.१७/०५/२०१७ रोनी  नायखेडा पोलीसाींनी ताताराबाश लपींपळनेर रोडवर ताताराबाश 
बसस्त्ॅडनवळ ०२ डींपर पकडले तोत.े सशर डींपरवर ततमसलशार स्ािा व उप प्राशेमवक 
पररवतन अर्धकारी याींनी शींडात्मक कारवाई केली ेते.    
(४) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

मौज ेबेलवांडी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथे भरारी पथिाने  
देशी-ववदेशी दाुनचा साठा पिडल्याबाबत 

  

(३१)  ८७७८९ (०४-०९-२०१७).   श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौने बलेवींडी (ता.श्रीगोंशा, िन.अतमशनगर) येथ ेर्रारी पथकाने शेवी-लवशेवी शाुनचा सुमारे 
२१ तनार ९३० ुनपयाींचा सा ा पकडयाची े्ना माते एलप्रल, २०१७ मध्ये वा त्याशरम्यान 
्नशवानास ेली, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, उयत े्नेची वासनामाला त चौकवी केली ेते काय, 
(३) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व तद्नुसार र्लवषयात छुप्या मागााने ेयात 
कुनन लविफ तो  नये म्तिनन वासनाने कोिती उपाययोनना केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-११-२०१७) : (१) तोय, ते खरे ेते.   
(२) व (३) सशर प्रकरिी बेलवींडी पोलीस स्त्ेवन, श्रीगोंशा येथे गु.र.नीं.III ३३/२०१७ मु. प्रोव्ती 
ॲय् कलम ६५ (ई) प्रमाि ेदश.१२/०४/२०१७ रोनी गुन्ता शाखल कर्यात ेलेला ेते. सशर 
गुन््यात शोन ेरोपीस अ्क कुनन त्याींच्याकडनन एकन ि २१,९३०/- ुनपयाींचा मुदे्दमाल तस्ततगत 
कर्यात ेला ेते. सशर गुन््याचा तपास पुिा कुनन ेरोपीस अ्क कुनन त्याींच्यालवुनध्श 
मा. न्यायालयात शोर्ारोपपर शाखल कर्यात ेले ेते. 
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र्लवषयात सशर गुन््याींना ेळा ेाल्याकररता नाकाबींशी कुनन व नाई् 
पेरोमलींगद्वारे वातन ेतपासली नात ेतेत.    
(४) लवलींब झालेला नाती.        

___________ 
  
ठाणे येथ े्धारी घेतलेले पसैे माधगतल्याच्या रागातून म ांबई पाेलीस दलातील िॉ ांस्तटेबल याांनी 

एिा तुनणाच्या अांगावर गाडी नेल्याबाबत 
  

(३२)  ८८०९६ (०४-०९-२०१७).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ािे येथ े उधारी ेेतलेले पीसे मार्गतयाच्या रागातनन मुींबई पेालीस शलातील काँस्त्ेबल 
रमेव ेव्े याींनी अतुल पे े या तुनिाच्या अींगावर गाडी चालवनु त्याला लरल्त नेयाचा 
प्रकार माते म,े २०१७ मध्ये वा त्याशरम्यान ्नशवानास ेला ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या प्रकरिी नौपाडा पोलीस  ा्यात गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते, ते ती 
खरे ेते काय, 
(३) असयास, या सींशर्ाात वासनाने चौकवी कुनन सशर पोलीस काँस्त्ेबलवर कोिती कारवाई 
केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१७) : (१) व (२) ते खरे ेते. 
(३) ेरोपी पोलीस नाईक ३३०८३ रमेव क्रकसन ेव्े याने दश.३/५/२०१७ रोनी मा.प्रथमवगा २ 
रे न्यायालय,  ािे येथ ेवरिागती पत्करयान ेमा.न्यायालयान ेत्याींना मुशतीत लायक नाममन 
दशयाने नाममनावर मुयत केले ेते. सशर प्रकरि सध्या न्यायप्रलवष  ेते. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातील आय.टी.आय. सांस्तथेत म लीांना मोफत प्रमशिण दे्याबाबत 
  

(३३)  ८८४७८ (०४-०९-२०१७).   श्री.ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व ्द्योजिता मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रा्यातील कौवय लवकास व उद्योनकता लवर्ागामाला त औद्योर्गक प्रमव्ि 
सींस्तथामधनन कारखान्यास लागिारे कुवल मनुषयबळ ्नमााि केले नात,े ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, रा्यातील ३५९ तालुययातील ४१७ वासकफय औद्योर्गक सींस्तथामध्ये 
मदतलाींसा श ३० ्यके नागा ेरक्ष्त कर्यात ेया ेतेत, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, सशर औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथेत प्रत्य्ात ेर्थाक शबुाल े्क कु्ुींबातील 
मुलीींना वी्णिक खचा परवडत नसयान ेमुलीींचे प्रववेाच ेप्रमाि कमी असयाचे ेढळनन येत,े 
ते ती खरे ेते काय, 
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(४) असयास, मदतलाींचा व्यवसाय मव्िात ेय.्ीय.ेय. सींस्तथेत सतर्ाग वाढवनन त्याींना 
स्म कर्यासा श मलुीींसा श मोलत प्रमव्ि योनना राबलव्याबाबत मववानीनगर मतशार 
सींे, पुिे येथील स्तथा्नक लोकप्र्त्नधी याींनी लेखी स्तवुनपात मागिी केली ेते, ते ती खरे 
ेते काय, 
(५) असयास, ेय.्ीयेय. सींस्तथेत मुलीींना मोलत प्रमव्ि शे्याबाबत वासनाने कोिती 
कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(६) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) तोय, ते खरे ेते. 
(३) ते खरे नाती. रा्यातील औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथामध्ये ऑगस्त् २०१७ या प्रवेव सरात 
एकन ि ८६,२११ उमेशवाराींच ेप्रवेव झालेले ेतेत, त्यापीकफ १७,४२४ मुलीींच ेप्रवेव झालेले ेतेत. 
(४) तोय, ते खरे ेते. 
(५) औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथेतील प्रमव्ि ते प्रात्यक्ष्कामर्मुख असनन सशर प्रात्यक्ष्कासा श 
लागिाऱ्या यींरसामुग्री उपकरिे व सादतत्याचा खचा वासनाकडनन कर्यात येतो. प्र्त उमेशवार 
प्र्त प्रमव्िाथी कर्यात येिाऱ्या खचााच्या तलुनेत प्रमव्िार्थयााकडनन ेकार्यात येिारे 
प्रमव्ि, प्रवेव व परर्ा वुक नग्य ेते. त्यामुळे औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथेत मलुीींना 
मोलत प्रमव्ि शे्याबाबत वासनाचे कोितेती धोरि नाती. 
(६) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

पाांढरिवडा (जज.यवतमाळ) येथील बांद पडलेल्या वसांत सहिारी सूत धगरणीच्या इमारतीत 
मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यवसाय स रू असल्याबाबत. 

  

(३४)  ८८६३७ (०४-०९-२०१७).   श्री.राज  तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाींढरकवडा (िन.यवतमाळ) येथील बींश पडलेया वसींत सतकारी सनत र्गरिीच्या इमारतीत 
मोठ्या प्रमािात अवीध व्यवसाय सुरू असयाचे माते मे, २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान 
्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, यींराच्या सुट्या र्ागाची अवीध व्यावसा्यकाींकडनन मतागड ेसादतत्य चोरीला गेले 
असनन प्रवासनान ेप्र्तबींर्धत करावे अवी वतरातील नागररकाींची मागिी ेते, ते ती खरे ेते 
काय, 
(३) असयास, याबाबत वासनान ेचौकवी केली ेते काय, 
(४) असयास, चौकवीच े्नषकर्ा काय ेतेत व त्यानुसार शोर्ीींवर कोिती कारवाई कर्यात 
ेली वा येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) नाती, ते खरे नाती.  
(२) नाती, ते खरे नाती. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती.  
(५) प्रत न उद्् ावत नाती.  

___________ 
  
िोल्हापूर ववभागासाठी ग न्हयाांचे प्रिटीिरण घटनास्तथळीच व्हावे यािररता शासनािडून दे्यात 

आलेल्या कफरत्या प्रयोगशाळेच्या वाहनाबाबत 
  

(३५)  ८८७५२ (०४-०९-२०१७).   डॉ.स जजत ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोतापनर लवर्ागासा श गुन््याींचे प्रक्ीकरि े्नास्तथळीच व्तावे याकररता वासनाकडनन 
शे्यात ेलेली क्रलरत्या प्रयोगवाळेचे वातन तज्ञ व अर्धकारी नसयामुळे पोलीस मुख्यालयात 
गत अनेक मदतन्याींपासनन पडनन ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, याबाबत वासनान ेचौकवी केली ेते काय, 
(३) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व त्यानसुार सशर क्रलरत्या प्रयोगवाळेच ेवातन 
कायािन्वत कर्याबाबत कोिती कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते, 
(४) नस यास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) कोतापनर येथील प्राशेमवक  न्यायसतायक वीज्ञा्नक 
प्रयोगवाळेच्या काया् ेरातील िन्याींमध्ये गुन्तयाींबाबत पोलीस लवर्ागामाला त सींशेव प्राप्त 
तोताच तात्काळ प्रयोगवाळेतील अर्धकारी व कमाचारी गुन््याच्या े्ना स्तथळाींना र्े्ी 
शे्यासा श पा लवले नातात. 
(२) व (३) मोबाईल लररेिन्सक सपो ा् यु्न्वरील ४५ सतायक रासाय्नक लवत लेर्काींची 
्नयममत मींननर पशे मतराषर लोकसेवा ेयोगामाला त र्र्याची कायावाती सुरू ेते. तथालप 
सशर पशे उपलब्ध तोई पयतं दश.२३.०८.२०१७ च्या वासन ्निायानुसार ४५ मोबाईल सपो ा् 
यु्न् कररता ४५ सतायक रासाय्नक लवत लेर्काींची पशे करार पध्शतीने  ोक मानधनावर 
र्र्यास मान्यता दशली असनन त्यानसुार पुढील कायावाती सरुू ेते. त्याचप्रमािे प्रत्येक 
मोबाईल लररेिन्सक सपो ा् यु्न्च्या काया् ेरातील पोलीस शलातील  लवज्ञान वाखेतील पशवी 
प्राप्त असलेया पोलीस अर्धकारी/कमाचारी याींना प्रमव्ीत मोबाईल व्तॅन यु्न्वर सतायक 
रासाय्नक लवत लेर्क ्नयममत तत्वावर उपलब्ध तोईपयात ्नयुयती शे्यात येत ेते. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
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श्री हरचरण ववनय यान ेदेशभक्तीच्या नावावर लोिाांची आधथवि फसवणूि िेल्याबाबत 
  

(३६)  ८९१६४ (०४-०९-२०१७).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर ्त्तर) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अज्ञात व्ययतीने मा. पींतप्रधान याींच्या नावाचा गीरवापर करून र्ारतीय सीन्याींच्या 
ेधु्नकतेसा श तसेच वतीश व नखमी नवानाींसा श वलेलेयर लीं ड बॅ्ल कॅ्युअ्ीन या 
खात्यात ेमी वेललेयर लीं ड या नावाने चींद्रपनर िन्यातील स्त्े् बॅक ऑल इींडडया या वाखेत 
पीसे नमा कर्याचे र्ाव्नक ेवातन माते म,े २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान कर्यात ेले, 
ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, सशर खात्याचे पीस ेश्री तरचरि लवनय या व्ययतीने ए्ीएम द्वारे काढले असनन 
नवी दशली येथील ्नवासी श्री ेरती याींच्या नाव ेस्त्े् बकॅ ऑल इींडडया चींद्रपनर येथ ेखाते 
ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, सशर प्रकरिाची चौकवी केली ेते काय, 
(४) असयास, चौकवीत काय ेढळुन ेले ेते व तद्नुसार सशर ेरोपीींवर कोिती 
कारवाई कर्यात ेली वा येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) ते खरे नाती. 
(२) ते खरे नाती. नवी दशली येथील ्नवासी श्री.ेरती याींच्या नाव ेस्त्े् बकँ ऑल इींडीया 
चींद्रपनर येथे खाते असनन सशर खात्याचे पीस ेश्री.तरचरि लवनय या नावाच्या व्ययतीने ए्ीएम 
द्वारे काढले ेते याबाबत तिार प्राप्त नाती. 
(३) व (४) चींद्रपनर िन्यातील कोित्याती पोलीस स्त्ेवनमध्ये क्रकीं वा कायाालयात या सींशर्ााची 
कोितीती तिार / ्नवेशन प्राप्त झाले नसयाने प्रकरिाची चौकवी कर्यात ेलेली नाती. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

नामशि येथील महाववद्यालयाच्या रस्तत्यावरील रहहवासी वस्ततीत  
स्तपाच्या नावाखाली ि ां टणखाणा स ुन असल्याबाबत 

  

(३७)  ९०२८४ (०४-०९-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामवक येथील मतालवद्यालयाच्या रस्तत्यावरील रदतवासी वस्ततीत स्तपाच्या नावाखाली 
कुीं ्िखािा सुुन असयाची बाब माते म,े २०१७ मध्ये वा त्या शरम्यान ्नशवानास ेली, ते 
खरे ेते काय, 
(२) असयास, या े्नेत तुनि मुलीींना पालारच्या नावाखाली काम े शेवनन कुीं ्िखाना 
व्यवसायात ओढले नात असनन त्यामुळे अवा ्नषपाप तुनिीींना वाम मागााला लाव्याच ेप्रकार 
तोत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
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(३)  असयास, याबाबत वासनाने चौकवी केली ेते काय, 
(४) असयास, चौकवीत काय ेढळनन ेले व तद्नुसार कुीं ्िखाना चालविाऱ् याींवर कोिती 
कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) ते खरे ेते. 
(२) ते खरे नाती. 
(३) तोय. 
(४) गींगापनर पोलीस  ािे येथे गुरनीं १५८/१७ अनी्तक व्यापार प्र्तबींधक अर्ध्नयम कलम 
३,४,५,७(१)(ब) अन्वये ६ ेरोपी लवरूध्श गुन्ता शाखल कर्यात ये न ५ ेरोपीींना अ्क 
कर्यात ेलेली असनन १ ेरोपी पोलीस तपासात ममळनन ेलेला नाती. सद्यिस्तथतीत गुन्ता 
पोलीस तपासावर ेते.   
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

राज्यातील आत्महत्या िेलेल्या शतेिऱ् याांचे अस्तथी िलश घेनन  
म ांबईत आलेल्या शेतिऱ् याला अटि िेल्याबाबत 

  

(३८)  ९१०५२ (०४-०९-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रा्यातील लवलवध र्ागाींतील ेत्मतत्या केलेया सुमारे २५ वेतक-याींचे अस्तथी कलव 
ेे न कोतापनर येथील एक वेतकरी दशनाींक २७ म,े २०१७ रोनी वा त्या सुमारास मुींबई येथ े
ेला तोता, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या वतेकऱ् याला ेमशार ्नवासातनन पोमलसाींनी अ्क केली तोती, ते ती खरे 
ेते काय, 
(३) असयास, या वतेकऱ् याला अ्क कर्याची कारिे काय ेतेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) ते खरे नाती. 
(३) अ्क कर्यात ेली नाती. 

___________ 
  
परडवाडी (ता.नायगाव, जज.नाांदेड) येथील मातांग बाांधवाांच्या स्तमशान भूममवर अततक्रमण िुनन 

अांत्यसांस्तिार िर्यास गावग ांडाांनी मनाई िेल्याबाबत 
  

(३९)  ९१३४८ (०४-०९-२०१७).   प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परडवाडी (ता.नायगाव, िन.नाींशेड) येथील मातींग समानाच्या स्तमवान र्नमीवर अ्तिमि 
कुनन दशनाींक ९ म,े २०१७ रोनी मातींग बाींधवाींच्या मतृाचा अींत्यलवधी कर्यास गावगुींडाींनी 
धमकावनन मनाई केयाची तिार पोलीस अधी्क नाींशेड व िनतार्धकारी नाींशेड याींच्याकड े
केली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, याप्रकरिी ततमसलशार नायगाव याींनी स्तमवान र्नमीची नागा सात गुीं े 
असयाच ेिनतार्धकारी व पोलीस अर्ध्क याींच्या ्नशवानास ेिननती सींबींर्धताींवर कोितीच 
कारवाई न केयान ेमतृशेत १२ तास ता्कळत  ेवावा लागला, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास याप्रकरिी अर्धक चौकवी केली ेते काय, 
(४) असयास चौकवीत काय ेढळनन ेले व त्यानुसार सींबींर्धताींवर कोिती कारवाई केली 
ेते वा कर्यात येत ेते, 
(५) नस यास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौन ेपरडवाडी  या गावतील 
धनगर अथवा मातींग  समानासा श  स्तमवानर्ुमी नसयान े मातींग समानाच े लोक शवरथ 
परड े याींनी खरेशी केलेया वेतनममनीत अींत्यलवधी कर्याचा ेग्रत करीत तोत.े त्यास     
श्री. परड े याींचा लवरोध असुन यास्ततव त्याींनी प्रथम शे्रिी न्यायालय नायगाव, नाींशेड येथ े
दशवािी शावा ि.८२/२०१६ शाखल केला ेते. त्यामध्ये मा.न्यायालयाने श्री. परड े याींच्या 
वेतनमीनीत कोित्याती व्ययतीन ेअींत्यलवधी कुन नये असा मनाई तुकन म दश.०६/१२/२०१६ रोनी 
नारी केला ेते.  

दश.०९/०५/२०१७ रोनी गींगाधर वाेमारे याींच्या अींत्यलवधी वेळी उपलवर्ागीय 
शींडार्धकारी, तबलोली, तालनका कायाकारी शींडार्धकारी, तबलोली व बींशोबस्ततावरील पोलीस 
अर्धकारी याींनी मा.न्यायालयाच े ्नशटेमव सींबींधीत समानाच्या लोकाींना समनावुन श्री. वाेमारे 
याींचा अींत्यलवधी गावातील रोडलगतच्या वासकफय नममनीत केला ेते. त्यावेळी कोित्याती 
व्ययतीकडुन मातींग समानाच्या लोकाींना धमकाव्याचा प्रकार ेडलेला नाती.      

स्तमवानर्मुीच्या कारिाींवुनन शखलपार गुन्ते ेडु नये व कायशा व सुव्यवस्तथेचा प्रत न 
्नमााि तो  नये यासा श दश.२२/०९/२०१६ रोनी पोलीस स्त्ेवन कुीं ्ुर येथे चाप््र केस 
२५५/२०१६ कलम लौ.प्र.स १०७ अन्वये तीन व्यियतींलवुनध्श प्र्तबींधात्मक कारवाई कर्यात 
ेलेली ेते. 

___________ 
 

औरांगाबाद शहरातील शासिीय औद्योधगि प्रमशिण सांस्तथेच्या वसतीगहृाच्या  
इमारतीच्या द रवस्तथेम ळे ववद्यार्थयाांची होत असलेली गैरसोय 

 

(४०)  ९१४२५ (०४-०९-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व ्द्योजिता मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) औरींगाबाश वतरात रेव े स्त्ेवन पररसरात वासकफय औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथा 
(ेय्ीेय) असनन तेर्थल वसतीगतृाची गत २ वर्ाापासनन अत्यींत शरुवस्तथा झाली असयान े
प्रवेव ेेतलेया ग्रामीि लवद्यार्थयांना ेर्थाक र्ार सोसनन इतरर रातावे लागते, ते खरे ेते 
काय, 
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(२) असयास, सशर वसतीगतृाच्या शुुनस्ततीसा श समुारे ९५ ल् ुन.च्या ्नधीची ेवत यकता 
असनन सशर ्नधी अद्यापपयतं िनता ्नयोनन मींडळाने दशलेला नसयान े याती वर्ी 
लवद्यार्थयांची गीरसोय तोत ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, ता ्नधी तात्काळ उपलब्ध करून सशर वसती गतृ सुुन कर्याबाबत वासन 
स्ततरावरून कोिती कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते 
(४) नस यास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१०-०१-२०१८) : (१) व (२) तोय ते खरे ेते. 
(३) लवचारार्धन प्रकरिी ेवत यक असलेला ्नधी प्राप्त करवनन ेे्यासा श सींचालक,व्यवसाय 
मव्ि व प्रमव्ि सींचालनाल याींच्या माला त िनता ्नयोनन सममती कड े सातत्यान े
पा पुरावा सुरू ेते. 
(४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
 

मेह णबारे (ता.चाळीसगाव, जज.जळगाव) येथील पोलीस ठा्याच्या  
हद्दीतील म लीांचे अपहरण हो्याच्या घटना 

 

(४१)  ९१८२१ (०४-०९-२०१७).   श्री.्न्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौने मेतुिबारे ते चाळीसगाव (िन.नळगाव) तालुययातील एक मतत्वाचे व मो े पोलीस 
 ािे असनन या पोलीस  ा्याच्या तद्दीत गत ७/८ मदतन्यात ४/५ मुलीींचे अपतरि झाले ेते, 
ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, ेपया अपवयीन मलुीला “लव िनताश“ सारख्या प्रकरिात मुस्तलीम तुनिान े
पळलवले असनन ५० दशवस उल्ले तरी अननन पोलीस तपास करीत नाती म्तिनन मुलीच्या 
मातालपत्याींनी  दशनाींक २६ ननन २०१७ रोनी शपुारी ३ वा.पोलीस स्त्ेवन समोर लवर् प्रावन केले 
असनन  त्याींची प्रकृती गींर्ीर ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, सशर प्रकरिात पोलीस ेरोपी मुलगा व त्याच्या वडडलाींना मशत करतात 
तसेच सशर पोलीस  ा्याच्या तद्दीत अनेक अवीध धींशे चालतात अवीती तिार ेते, ते ती खरे 
ेते काय, 
(४) असयास, याप्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, 
(५) असयास, चौकवीत काय ेढळुन ेले, त्यानुसार वासनाने कोिती कारवाई केली वा 
कर्यात येत ेते, 
(६) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१७) : (१) ते खरे नाती. 
माते म े२०१७ मध्ये एका मलुीच ेअपतरि झाले असनन त्या सींशर्ाात गुन्ता शाखल ेते. 
(२) ते खरे नाती. 

लपडीतेचे ेई व वडील याींनी दशनाींक २४/५/२०१७ रोनी ेत्मशतनाचा इवारा दशलेला 
तोता. त्यानुसार त ेदशनाींक २६/५/२०१७ रोनी पोलीस  ा्याच्या समोर क्रक्कनावक और्धाच्या 
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बा्या नवळ बाळगुन ेत्मतत्या कर्याचा काींगावा/शेखावा केयाने त्याींना त्वरीत ताब्यात 
ेे न त्याची वीद्यकफय तपासिी केली  त्याच्या लवरूध्श क्रि.प्रो.को.क १०७ नुसार प्र्तबींधात्मक 
कायावाती कर्यात ेली. 
(३) ते खरे नाती. 
(४) व (५) सशर गुन््यात मुख्य ेरोपीस त्याचे ेई, वडील व नातेवाईक ते सतकाया करीत 
असयाच े तपासात दशसनन ेयाने त्याींचे लवरूध्श मेतुिबारे येथे गुरनीं २९/२०१७ र्ाशींलवक 
३६३,३६६,३४ नुसार गुन्ता शाखल कर्यात ेलेला ेते.  

मेतुिबारे पोलीस स्त्ेवन येथे लपडीत मलुीन े दशलेया नबाबावरून ३ ेरोपीच्या 
लवरूध्श र्ाशलवक ३६३,३६६,३७६(२),३४ व लैंर्गक गुन््यापासनन बालकाींच े सींर्ि अर्ध्नयम 
सन २०१२ च ेकलम ४,५,६ प्रमािे गुन्ता नोंशलव्यात ेलेला ेते. तसेच, तीनती ेरोपीस 
नाममन ममळाला असनन त्याींचे लवरूध्श दशनाींक १८/१०/२०१७ रोनी मा. न्यायालयात शोर्ारोप पर 
साशर केलेले ेते.   
(६) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
 

अिोला शहरातील म्हहैसाांग रोड पररसरात सहिार, महसूल ववभाग व पोलीस दलाच्या सांय क्त 
पथिान ेछापा टािून अवैध साविारीचा पदावफाश िेल्याबाबत 

  

(४२)  ९१८८१ (०४-०९-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (म तत वजापूर) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला वतरातील म्तीसाींग रोड पररसरात दशनाींक १३ म,े २०१७ रोनी वा त्यासमुारास 
सतकार, मतसनल लवर्ाग व पोमलस शलाच्या सींयुयत पथकान ेछापा ्ाकन न अवीध सावकारीचा 
पशाालाव केला ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या छाप्यात क्रकती निाींना अ्क कर्यात ेली व त्याींचेवर कोित्या 
कलमान्वये गुन्ता शाखल कर्यात ेला ेते व त्यानुसार शोर्ीींवर कोिती कारवाई कर्यात 
ेली वा येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०१-२०१८) : (१) व (२) ते खरे ेते. 

दश.३०/५/२०१७ रोनी उप्नबींधक, सतकारी सींस्तथा, अकोला याींनी त्याींचे स्त्ालसत, 
सरकारी पींच व पोलीस कमाचाऱ्याींना ेेवनन छापा ्ाकला असता सींत कबीर नगर अको् 
लाईल, अकोला येथील ेरोपी रातत असलेया ेरात सावकारी व्यवतारासींबींधाच े शस्ततऐवन 
ममळनन ेयाने उप्नबींधक याींच्या लेखी तिारीवुनन पो. स्त्े. अको् लाईल, अकोला येथ े
अप.ि.१३०/१७ कलम ३९ मताराषर सावकारी प्र्तबींध अर्ध्नयम २०१४ अन्वये गुन्ता नोंश 
कर्यात ेला ेते व त्यानुसार एका ेरोपीस दश.१९/५/२०१७ रोनी अ्क कर्यात ेली 
ेते. गुन््यातील सा्ीशाराींच ेनबाब नोंशलविे सुुन असनन गुन्ता पोलीस तपासावर ेते. 
(३) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
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िजगाांव (ता.भडगाांव, जज.जळगाांव) येथील अवधै धांद्याम ळे गाववविासावर  
ववपररत पररणाम होत असल्याबाबत 

  

(४३)  ९१९९१ (०४-०९-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कनगाींव (ता.र्डगाींव, िन.नळगाींव) येथील अवीध धींद्यामळेु गावलवकासावर लवपररत 
पररिाम तोत असयामुळे याबाबतच्या तिारी ग्रामस्तथाींनी वारींवार स्तथा्नक पोलीस स्तथानकाींत 
केया ेतेत, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या प्रकरिी पोलीस प्रवासनान ेकोिती कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) ते खरे ेते. 

ग्रामस्तथाींकडनन अवीध धींद्याींसींशर्ाात उपाययोनना करिेबाबत ्नवशेन शे्यात ेले 
ेते.   
(२) कनगाींव (ता.र्डगाींव) तद्दीत पोलीसाींची ननर चकुवनन अवीध धींशे करिाऱ्या गुन्तेगाराींलवरूध्श 
सातत्याने खालील प्रमािे कारवाई कर्यात ेलेली ेते. 
सन सट्टा नुगार/पत्ता नुगार केससे 
 केसेस ेरोपी नप्तमाल 
२०१६ १६ १९ ुन.३८,३०५/- 
२०१७ (३०/०९) १० ४८ ुन.१,६६,०१०/- 
सन शाुनबींशी केसेस 
 केसेस ेरोपी नप्तमाल 
२०१६ ४३ ४६ ुन.७२,२५०/- 
२०१७ (३०/०९) ४७ ४७ ुन.१,९४,२९०/- 

ग्रामस्तथाींमाला त अवीध धींद्याींची मादतती उपलब्ध तोताच सक्रिय गुन्तेगाराींलवरूध्श 
कायशेवीर कारवाई पुिा कर्यात ेली असनन यापुढेती अवीध धींद्याींलवरूध्शच्या कारवाईत 
सातत्य रात्यासा श ेवत यक ती कायावाती कर्याबाबत सवा प्रर्ारी अर्धकारी याींना सनचना 
दशया ेतेत. 
(३) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

देवलापार (जज.नागपूर) येथे औद्योधगि प्रमशिण सांस्तथा मांजूर िर्याबाबत 
  

(४४)  ९२००१ (०४-०९-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िौशल्य 
वविास व ्द्योजिता मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ेदशवासीबतुल र्ाग असलेया शेवलापार (िन.नागपनर) पररसरातील लवद्याथी गत अनके 
वर्ांपासनन औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथेच्या (ेय्ीेय) प्र्त्ेत ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) असयास, या र्ागात ७ उच्च माध्यममक लवद्यालय असनन व्यावसा्यक मव्िाची 
कु लीती सोय नाती, ते ती खरे ेते काय, 
(३) असयास, अनेकशा मागिी करूनती येथ े ेय्ीेय मींननर तोत नाती, मींननर झालेले 
ेय्ीेय सींस्तथा इतरर तललव्यात ेली ेतेत, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, या र्ागात ेय्ीेय सींस्तथा मींननर कर्याबाबत वासनाची र्नममका काय ेते 
व त्यानसुार कोिती कायावाती कर्यात ेली वा येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०६-०१-२०१८) : (१) ते खरे नाती. 
(२) ते खरे नाती.  वासनाच्या प्रचमलत धोरिानुसार प्रत्येक तालुययात एक औद्योर्गक 
प्रमव्ि सींस्तथा सुरू करिे अपके्ष्त ेते. सद्य:िस्तथतीत राम्ेक तालुययात औद्योर्गक 
प्रमव्ि सींस्तथा, राम्ेक तसेच ेदशवासी ेश्रम वाळा बेलशा अवा शोन वासकफय औद्योर्गक 
प्रमव्ि सींस्तथा कायारत ेतेत. वासकफय औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथा, राम्ेक येथे ०९ लवलवध 
व्यवसाय अ्यासिम सरुू असनन बेलशा येथील ेदशवासी ेश्रम वाळेमध्ये ०४  अ्यासिम 
सुरू ेतेत. 
(३) शेवलापार येथ े औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथा मींननर झालेली नाती. त्यामुळे इतरर 
तललव्याचा प्रत न उद्् ावत नाती. 
(४) शेवलापनर, ता. राम्ेक, िन. नागपनर येथे औद्योर्गक प्रमव्ि सींस्तथा सुरू कर्याबाबतचा 
प्रस्तताव वासनाच्या लवचारार्धन ेते. 
(५) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

नेवासा (जज.अहमदनगर) ताल क्यातील ्स्तथळा द माला येथे सांभाजी भदगले  
याांच्या घरी घरफोडीची घटना घडल्याबाबत 

  

(४५)  ९२२४२ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेवासा (िन.अतमशनगर) तालुययातील उस्तथळा शमुाला दशनाींक ९ नुन, २०१७ रोनी वा 
त्यासुमारास सींर्ानी र्शगले याींच्या ेरी ेरलोडी कर्यात ेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या ेरलोडीत क्रकती रूपयाींचा ऐवन व रोख रयकम लु््यात ेली ेते, 
(३) असयास, या े्नेतील क्रकती ेरोपीींना अ्क केली व त्याींचेवर कोित्या कलमान्वये 
कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) व (३) सशर े्नेबाबत नेवासा पोलीस स्त्ेवन येथ े गु.र.नीं.३०६/२०१७ र्ा.शीं.लव. कलम 
४५७, ३८० प्रमािे दश.०९/०६/२०१७ रोनी गुन्ता शाखल कर्यात ेलेला ेते. सशर ेरलोडीत 
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श्री. र्शगले याींच्या ेरातनन  सोन्याचे १२ तोळे शार्गने व १८,०००/- क्रकीं मतीचे शोन मोबाईल 
असा एकन ि ३,१८,०००/- ुनपये क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल अज्ञात चोरट्याींनी चोुनन नेला ेते. 

सशर गुन््यात ेरोपीींचा वोध ेेतला असता ेरोपी ममळनन ेलेले नातीत. ेरोपी 
्नषपन्न करिे व त्याींना अ्क कर्यावर सशरचा गुन्ता पोलीस तपासावर ेते. 
(४) लवलींब झालेला नाती.            

___________ 
  

चाांदा मशवारातून (जज.अहमदनगर) वाहणाऱ् या मूळा धरणाच्या परीसरातील 
दोन हातभट्टटयाांवर सोनई पोमलसाांनी छापे घातल्याबाबत 

  

(४६)  ९२२४३ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाींशा मववारातनन (िन.अतमशनगर) वातिाऱ् या मनळा धरिाच्या कालव्याच्या कडनेे 
उगवलेया वेड्याबार्ळीच्या शा् नींगलात असलेया शोन तातर्ट्टटयाींवर सोनई पोमलसाींनी 
दशनाींक २१ एलप्रल, २०१७ रोनी वा त्या सुमारास छाप ेेातले, ते खरे ेते काय, 
(२)  असयास, या छाप्यात क्रकती मुदे्दमाल व क्रकती निाींना अ्क कर्यात ेली ेते, 
(३) असयास, त्याींचेवर कोित्या कलमान्वये कारवाई कर्यात ेली वा येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०१-२०१८) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) व (३) सशर द कािी दश.२०/०४/२०१७ रोनी ्ाकलेया छाप्यात २१५०/- ुनपये क्रकीं मतीचा 
मुदे्दमाल नप्त कुनन एका ेरोपीस अ्क कर्यात ेली ेते. तसेच, दश.२१/०४/२०१७ रोनी 
्ाकलेया छाप्यात २६००/- ुनपये क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल नप्त कर्यात ेला ेते. या प्रकरिी 
ेरोपीलवुनध्श गुन्ता रिन. नीं.III ३४/२०१७  म. प्रोव्ती ॲय् कलम ६५(ई) अन्वये कारवाई 
कुनन एका ेरोपीस अ्क कुनन मा. न्यायालयात शोर्ारोपपर शाखल कर्यात ेले ेते.  
(४) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  

बेलवपांपळ (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) गावातील घरफोड्याांच्या प्रिरणाांबाबत 
  

(४७)  ९२२४७ (०४-०९-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय म ख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बेललपींपळ (ता.नेवासा, िन.अतमशनगर) गावात माते ननन, २०१७ मध्ये वा त्याशरम्यान ५ 
द कािी ेरी ेरलोड्या कर्यात ेया ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, या ेरलोडीत क्रकती रूपयाींचा ऐवन व रोख रयकम लु््यात ेली ेते, 
(३) असयास, या े्नेतील क्रकती ेरोपीींना अ्क केली व त्याींचेवर कोित्या कलमान्वये 
कारवाई केली वा कर्यात येत ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) ते खरे नाती. 

माते १ ननन २०१७ त े ३० ननन २०१७ या कालावधीत बलेलपींपळगाींव येथे ेरलोडी/ 
चोरीच्या े्नेबाबत कोितीती क्रलयााश नसयान ेगुन्ता शाखल नाती. 
(२), (३) व (४) प्रत न उद्् ावत नाती. 

___________ 
  

ववक्रोळी (म ांबई) येथील िे.व्ही.व्ही. इांजग्लश हायस्ति लमधील  
ववद्यार्थयाांचे मशििाांनी िेस िापल्याबाबत 

  

(४८)  ९३४०५ (२३-०८-२०१७).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हहपूरी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबई पररसरातील लविोळी येथील ्ागोर नगर िमाक ४ येथील कमलाताई वासनशेव 
वायकर या इींग्रनी माध्यमाच्या वाळेत लवद्यार्थयााना केस कमी  ेव्याचे ्नशेव दशले असननती 
इयत्ता पाचवी त े नववीपयतंच्या वगाातील केस वाढलवलेया मुलाींना वाळेतील मव्क 
श्री.ममलीश झनेक याींनी वगााबातेर ने न मवपाईच्या मशतीने २५ लवद्यार्थयांच े केस कापयाचे 
दशींनाक १ नुली २०१७ रोनी वा त्या सुमारास ्नशवानास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, केस कापताींना काींती लवद्यार्थयांना गींर्ीर नखमती झाली ेते, ते ती खरे ेते 
काय, 
(३) असयास, उयत प्रकरिी लवद्यार्थयााच्या पालकाींनी लविोळी पोलीस  ा्यात गुन्ता शाखल 
केला असताींनाती अद्याप चौकवी कर्यात ेली नाती, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, उयत प्रकरिी वासनान े चौकवी केली ेते काय व त्यानुसार सींबींर्धतावर 
कोिती कारवाई केली वा कर्यात येत ेतेत, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-११-२०१७) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) तोय, ते खरे ेते. 
(३) ते, खरे नाती. 
(४) सींबधीत ३ ेरोपी लवरूध्श लविोळी पोलीस  ािे येथ ेगु.र.ि. १८२/१७ कलम ३२४,३५५,३४ 
र्ा.शीं.लव. सत ७५ नेने ॲय् २०१६ अन्वये शाखल गुन््यामध्ये  शोर्ारोपपर शाखल केले असनन 
प्रकरि सध्या न्यायप्रलवष् ेते.  
(५) प्रत न उपिस्तथत तोत नाती. 

___________ 
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ईद-्ल-आझा या पववर सणामध्ये ि बावनी दे्यात येणाऱ्या जनावराांच्या  
व्यापाराांना एनजीओ गोरिाच्या नावाने रास दे्याची बाब 

  

(४९)  ९३६५३ (१४-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ईश-उल-ेझा या पलवर सिामध्ये शे्यात येिाऱ्या कुबाा्नमध्ये कुबाानी शे्यात येिाऱ्या 
ननावराींच्या व्यापाराींना नेतमी तथाकर्थत एननीओ गोर्ाच्या नावाने रास शे्याची बाब 
्नशवानास ेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, याप्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, 
(३) असयास, चौकवीअींती सशर बाबतीत वासनान ेकोिती कायावाती केली वा कर्यात येत 
ेते, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-१२-२०१७) : (१) ते खरे नाती. रा्यात सवा पोलीस ेयुयत व पोलीस 
अर्ध्क याींच्या काया् ेरात कु ेती अवा प्रकारची े्ना ेडयाबाबतचा गुन्ता शाखल नाती. 
(२), (३) व (४) प्रत न उद्् ावत नातीत. 

___________ 
  

पजश्चम महाराष्ट्रात दरोडखेोराांची दहशत तनमावण झाल्याबाबत 
  

(५०)  ९४९४७ (१३-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.्ल्हास पाटील (मशरोळ) :   
सन्माननीय म ख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पित चम मताराषरातील कोतापनर - साींगली रस्तत्यावर असलेया उशगाव येथ ेशरोडखेोराींनी 
एका ्नवतृ्त प्राध्यापकाच्या ेरावर तला करून ेरातील सोन े पीसे लु्ले व पत्नीस  ार 
मारले व प्राध्यापक यास गींर्ीर नखमी केले असयाच े माते ऑगस्त्, २०१७ मध्ये वा 
त्याशरम्यान ्नशवानास ेले, ते खरे ेते काय, 
(२) असयास, याच शरम्यान साींगली िन्यातील कडगेावला एका ेमशाराच्या पेरोल पींपावर 
गोळीबार करून लन् केली तसेच सातारा िन्यातील वडगाव तवलेी येथे शरोडा पडला, ते ती 
खरे ेते काय, 
(३) असयास, कराडमध्ये गुींडाची शतवत वाढयाच े्नशवानास ेले असनन, या सवा प्रकारामुळे 
ननतेमध्ये र्चींतेच ेवातावरि ्नमााि झाले ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(४) असयास, या प्रकरिी वासनाने चौकवी केली ेते काय, चौकवीत काय ेढळनन ेले व 
त्यानुसार शोर्ीींवर कारवाई कर्याबाबत व सशर पररसरातील गुन्तेगारीला प्र्तबींर्धत 
कर्याबाबत वासनान ेकोिती कायावाती केली वा कर्यात येत ेते, 
(५) नसयास, लवलींबाची कारिे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-१२-२०१७) : (१) व (२) तोय, ते खरे ेते.        
(३) ते खरे नाती.  

कराडमध्ये गुींडाची शतवत वाढयाचे ्नशवानास ेलेले नाती. सन २०१७ मध्ये कराड 
वतरात क्रलयाादशनुसार गुन्ते शाखल करून गुींडावर कायद्याचा वचक रातावा याकररता योग्य ती 
कायशेवीर कायावाती तसचे,  ोस प्र्तबींधात्मक कारवाई कर्यात ेलेली ेते. 
(४) उशगाव येथील शरोडखेोराींनी केलेला तला व चोरीच्या े्नेबाबत दश.१४/०८/२०१७ रोनी 
नयमसींगपुर पोलीस  ा्यामध्ये गु.र.ि.२००/२०१७ र्ा.शीं.लव.स. कलम ३९६, ३९७ प्रमािे गुन्ता 
शाखल कर्यात ेला असनन गुन््यामध्ये ्नषपन्न ७ ेरोपीींपीकफ ४ ेरोपीींना अ्क 
कर्यात ेली असनन ३ ेरोपी लरार ेतेत. सशरचा गुन्ता पोलीस  तपासावर ेते. 

कडगेाव येथील पेरोलपींपावरील चोरी सींशर्ाात दश.५/८/२०१७ रोनी कडगेाव पोलीस 
 ा्यामध्ये गु.र.ि.९३/२०१७ र्ा.शीं.लव.स. कलम ३९२, ३४ सत र्ा.त. कायशा कलम ३, २५ 
प्रमािे गुन्ता शाखल कर्यात ेला असनन गुन््यामध्ये ्नषपन्न ४ ेरोपीींपीकफ २ ेरोपीींना 
अ्क कर्यात असनन १ ेरोपी लरार ेते. तसचे, एक लवर्धसींेलर्ात बालकास ताब्यात 
ेेतयानींतर न्यायालयाचे ेशेवान्वये नाममनावर खुले केले असनन सशर गुन्ता पोलीस 
तपासावर ेते. 

वडगाव तवेली, ता-कराड येथील शरोड्याच्या गुन््याप्रकरिी कराड पोलीस  ा्यामध्ये 
गु.र.ि.३४१/२०१७ र्ा.शीं.लव.स. कलम ३९५, ३९७, १२०(ब) सत ेमा ॲय् कलम ३, २५ प्रमािे 
गुन्ता शाखल कर्यात ेला असनन गुन््यामध्ये ्नषपन्न ७ ेरोपीींपीकफ ५ ेरोपीींना अ्क 
कर्यात ेली असनन १ ेरोपी लरार ेते व एक लवर्धसींेलर्ात बालक ताब्यात ेेतयानींतर 
न्यायालयाच ेेशेवान्वये नाममनावर खुले केले ेते. सशर गुन््यातील ५ ्नषपन्न ेरोपी, १ 
लरार ेरोपी व एक  लवर्धसींेलर्ात बालक याींचेलवरूध्श मा. न्यायालयात दश.३/११/२०१७ रोनी 
शोर्ारोपपर शाखल केले ेते. 

सशर पररसरातील गुन्तेगारीला प्र्तबींध कर्यासा श रार गस्तत, दशवसाची पेरोमलींग, 
तायवे बी् पेरोमलींग, पोलीस ममर, ग्रामसुर्ा शले या माध्यामाींद्वारे तसेच पोलीस 
समन्वयाद्वारे े्ोका् प्रयत्न कर्यात येत ेतेत.  
(५) लवलींब झालेला नाती. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
वासकफय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


