अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३९१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िेंद्रीय अन्वेषण ण ववभाचाया ीसीआी)यप पािाने )य)रआी िांपनीया
२१ हििाणावर टािलेल्या छाप्याआाआत
(१प

८२८६ ी०६-०४-२०१५प.

श्री.दत्तात्रय भरणे ीइांदापूरप, श्री.जयांत पाटील ीइस्लामपूरप,

श्री.जजतेंद्र )व्हाड ीमांब्रा िळवाप, श्री.रमेश िदम ीमोहोळप, डॉ.आालाजी किणीिर ीअांआरनााप,
श्री.अवधूत तटिरे ीश्रीवधधनप, श्री.शशरीषण दादा चौधरी ीअमळनेरप, श्री.राहल जचताप ीश्रीचोंदाप,

श्री.हसन मश्रीफ ीिाचलप, श्री.सननल शशांदे ीवरळीप, श्री.सदा सरवणिर ीमाहहमप, श्री.तिाराम
िाते ीअणशक्ती नचरप, श्री.सननल राऊत ीववक्रोळीप, श्री.अजय चौधरी ीशशवडीप, श्री.किसन
िाोरे ीमरआाडप, श्री.योचेश साचर ीचारिोपप, श्री.सननल प्रभू ीहदांडोशीप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे-मुींबई मागाावरील जममनी हडपल्याच्या ोरोपावन न वाचाच्या वोव-यात अडकलेल्या

ोयोरबी कींपनीच्या २१ ठिकाणावर केंद्रीय अन्वेषण ण भववागाच्या ीसीबीोयप पाकाने ठचनाींक
५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास छापे ्ाकले, हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, सचर छाप्यात काय ोढनन ोले व त्यानुसार पुढे सासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत ोहे,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प :ी१प होय, हे खरे ोहे .
(२) व ी३) सचर प्रकरणी केंद्र सासनाच्या अखत्यारीतील केंठद्रय अन्वेषण ण भववाग ीसी.बी.ोय.प
मार्ात कायावाही करण्यात ोली ोहे .

___________

मौजे पात्रेवाडी ीता.)टपाडी, जज.साांचलीप येाे यात्रेदरम्यान झालेली ववषण आाधा
(२प

२५६८८ ी०६-०८-२०१५प.

श्री.अननल आाआर ीखानापूरप :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

भव.स. ३९१ ी2प
(१प मौजे पात्रेवाडी ीता.ो्पाडी, जज.साींगलीप येाे यात्रेचरम्यान ८८ जणाींना भवषण बाधा होऊन ४०
जण अत्यव्ा असल्याचे माहे पभप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास ोले ोहे , हे
खरे ोहे काय,
(२प असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन ोले,
त्याअनुषण ींगाने सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,

(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त व याबाबतची सद्यःज्ाती काय ोहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प मसद्धनाा चे वाची यात्रा सरु
ु असताना चे वाचा प्रसाच

खाल्यामुने ३६ लोकाींना अ्व्ा वा् लागल्यामुने त्याींना ग्राममण रुग्णालय ो्पाडी येाे
उपचारासािी ॲडमी् केले व इतर लोकाींना पात्रेवाडी ता. ो्पाडी येाे ॲडमी् केले.

ी२) चे वाचा प्रसाच घेतल्यामुने हा प्रकार घडला असल्यामुने कोणाभवरुध्च काही तक्रार नाही

असे लोकाींनी साींधगतले ोहे . त्यामन
ु े सचर घ्नेबाबत पोलीस ््े सन मध्ये गन्
ु हा चाखल
झालेला नाही.

ी३) भवलींब झालेला नाही.
___________
मौ.नाचोिाणे ीजज.रायचडप शहरातील शाांतीनचर पररसरामधील
चोऱ्याप्रिरणी तपास िरण्याआाआत
(३प

२६७७१ ी१२-०८-२०१५प.

श्री.सभाषण  साआणे ीदे चलूरप, डॉ.सांजय रायमलिर ीमेहिरप,

श्री.मनोहर भोईर ीउरणप : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प मौ. नागोिाणे ीजज.रायगडप सहरातील साींतीनगर पररसरात ठचनाींक १३ व १४ जानेवारी,

२०१५ रोजी पकाच ठचवसी झालेल्या ११ चक
ु ान / घर / ऑर्ीस मध्ये घडलेल्या चोऱ्याप्रकरणी
तपास पणा झाला ोहे काय,

(२प असल्यास, तपासात काय ोढनन ोले व त्यानुसार कोणती कारवाई करण्यात ोली वा
येत ोहे ,

(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०९-०१-२०१८प : ी१प ठच.१३ व १४ जानेवारी, २०१५ रोजी मौ.नागोिाणे
ीजज.रायगडप सहरातील साींतीनगर पररसर येाे

सहा चक
ु ाने व पका रहात्या घरातन पकण

३६,३५०/- रुपये ककीं मतीचा माल चोरीस गेला ोहे . तसेच चोन ऑर्ीस, चोन चक
ु ाने, पक घर
येाे

चोरीचा

प्रयत्न

झालेला

ोहे .

सचर

गन्
ु ्याबाबत

नागोिाणे

पोलीस

््े सन

गु.र.नीं.०३/२०१५, वाचभवसीं.कलम ४५७, ३८० प्रमाणे पकत्र पकच गन्
ु हा चाखल करण्यात ोला
ोहे .

ी२प घ्ना्ानावरुन अींगुलीमुद्रातज्ाींना हाताचे िसे ममनन ोले नाहीत, श्वान यस्वी होव

सकला नाही, सींसयीत ोरोपीींच्या घराची झडती घेण्यात ोल्यानींतर काहीही ममनन ोले नाही
तसेच घ्नेत चोरीस गेलेले मसमकाडा बींच ोढनन ोले.

भव.स. ३९१ ी3प
तपास पुढे चाल िे वण्याच्या दृष्ीने उपयुक्त पुरावे ममनन न ोल्याने गुन््याचा

तपास उप भववागीय पोलीस अधधकारी, रोहा याींच्या मार्ात गुन्हा दनरीं तर तपासावर
िे वण्यासािी मा.न्यायालयाकडे साचर केले असता, “अ” वगा समरी मींजर करण्यात ोली ोहे .
ी३प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांआई पोलीस दलातील अधधिारी व िमधचाऱ्याांची वयकीयितय तपासणी िरण्याआाआत
(४प

२९७७५ ी२१-०१-२०१६प.

श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप, श्री.नसीम खान ीचाांहदवलीप,

श्री.अब्दल सत्तार ीशसल्लोडप, प्रा.वषण ाध चायिवाड ीधारावीप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप,
अॅड.िे.सी.पाडवी ीअक्िलिवाप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१प मुींबई पोलीस चलातील ४० वषण ाावरील अधधकारी व कमाचा-याींची ोरोग्य भववागामार्ात

वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार असल्याचे तसेच मींब
ु ईतील नागपाडा पोमलस रुग्णालय येाे
साधने

व

सुभवधा

पुरभवण्याबरोबरच

या

रुग्णालयाच्या

अधधपत्याखालील

१२

पोलीस

रुग्णालयातील ररक्त पचे वरण्यात येणार असल्याचे मा.ोराग्यमींत्री याींनी ठचनाींक १० ऑग््,
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास जाठहर केले, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प होय, ४५ वषण े व त्यावरील पोलीस अधधकारी/
कमाचारी याींची वैद्यकीय तपासणी करणेबाबत सचना ठचल्या ोहे त.
(२) ठचनाींक २७.०६.२०१७ रोजीच्या सासन दनणायान्वये राज्य पोलीस चलातील ४५ वषण ा व
त्यावरील

पोलीस

अधधकारी/कमाचारी

याींची

सन

२०१७-१८

मध्ये

वैद्यकीय

तपासणी

करण्याबाबत मान्यता चे ण्यात ोली ोहे. तसेच वैद्यकीय अधधकारी याींची ११ पचे वरण्यात
ोली असन १ पच ररक्त ोहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापूर शहरातील लष्ट्िर पररसरामध्ये समाजिांटिाांनी िेलेली
दचडफेि व पोलीसाांनी िेलेल्या लािीमाराआाआत

(५प

३३३४० ी२१-०१-२०१६प.

िमारी प्रणणती शशांदे ीसोलापरू शहर मध्यप :

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापर

सहरातील

लषकर

पररसरामध्ये ठचनाींक

३०

ऑग््,

२०१५

सन्माननीय
रोजी

काही

समाजकीं्काींनी केलेली चगडर्ेक ोणण लोधी व मोची समाजातील दनरपराध लोकाींवरील
पोलीसाींनी केलेल्या अमानुषण  लािीमाराची सखोल चौकसी कन न चोषण ी पोलीस अधधकारी व

भव.स. ३९१ ी4प
कमाचारी याींच्यावर कारवाई होण्याबाबत ्ाादनक लोकप्रदतदनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना
ठचनाींक ११ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी दनवेचन ठचले ोहे, हे खरे ोहे काय,
(२) असल्यास, सचरह दनवेचनानस
ु ार सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे,
(३)

नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
ी२प सचर घ्नेबाबत

सचर बाजार पोलीस ््े सन, सोलापर सहर येाे गु.र.नीं. ३१९/२०१५ वा.

चीं . भव. कलम १४३, १४७, १४८ ,१४९, ३५३, ३३२, ३३६, ३३७, १०९ सह मींब
ु ई पोलीस कायचा
कलम १३५ प्रमाणे गुन्हा चाखल ोहे .
सोलापर

सहरात

जमावबींचीचा

ोचे स

लागु

असताींना

राजकीय

वैमन्यातुन

बेकायचे सीरररत्या लोक पकत्र जमुन पकमेकाींवर चगडर्ेक करत असताींना पोलीसाींनी त्याींना

साींततेचे ोवाहन केले, परीं तु जमावातील लोकाींनी पोलीसाींवर चगडर्ेक सन 
ु केली त्यात ७
पोलीस अधधकारी/कमाचारी जखमी झाले. या प्रकरणी पररज्ाती दनयींत्रणात ोणण्याकररता
सौम्य बनाचा वापर पोलीसाींना करावा लागला ोहे .
ी३) भवलींब झालेला नाही.
___________
राज्यातील फ्लेवडध शसचारे ट्सया वाढत्या तस्िरीआाआत
(६प

४०००३ ी२०-०५-२०१६प.

अॅड.पराच अळवणी ीववलेपालेप, अॅड.)शशषण  शेलार ीवाांद्रे

पजश्चमप, श्री.प्रशाांत िािूर ीपनवेलप, श्री.सांजय िेळिर ीिाणेप, श्री.नरें द्र पवार ीिल्याण
पजश्चमप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महसल गप्ु तचर सींचालनालयाने ीडीोरोयप ने गत काही महीन्यात केलेल्या

कारवायाींमध्ये ५० कीं्े नर वरुन त्करी केलेल्या फ्लेवडा मसगारे ट्सचा सािा जप्त करण्यात
ोल्याचे दनचसानास ोले, हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, इींडोनेमसया, मलेमसया, चीन व चब
ु ई चे साींमध्ये बनलेल्या या मसगारे ् ाे्
वारतात येत असल्याचे ही दनचसानास ोले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३) असल्यास, सचर फ्लेवडा मसगारे ट्सच्या मठहला ्मोकसाचे प्रमाण वाढले असल्याचेही
ोढनले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,
(४) असल्यास, उक्त मसगारे ट्सच्या होणाऱ्या त्करीला प्रदतबींधधत करण्यासािी सासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ोहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१७-०१-२०१८प : ी१प राज्यात डीोरोय ने गत काही मठहन्यात केलेल्या
कारवायाींमध्ये ५० कीं्े नर वन न त्करी केलेल्या फ्लेवडा मसगारे ट्सचा सािा जप्त करण्यात
ोल्याचे दनचसानास ोलेले नाही.

भव.स. ३९१ ी5प
परीं तु पोलीस ोयुक्त, नामसक सहर याींच्या कायाक्षेत्रात गुप्त बातमीच्या ोधारे

कारवाई करण्यात ोली ोहे .

ी२) राज्यात पोलीस ोयक्
ु त, नागपर सहर/ नामसक सहर/नागपर सहर/पोलीस अधीक्षक,
नाींचेड/पालघर याींच्या कायाक्षेत्रात, इींडोनेमसया या चे सामधील चे साींतील मसगारे ् ाे् वारतात येत
असल्याचे दनचसानास ोले ोहे.
ी३) हे

खरे नाही.

ी४) भवचे सी मसगारे ् व तींबाखुच्या पाकी्ाींवर सधचत्र वैधादनक इसारा नसणा-या ोणण वारतात
भवक्री होत असलेल्या बेकायचे मसर उत्पाचनाींवर कारवाई करण्याबाबत पोलीस महासींचालक

कायाालयाने ठच. २१.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये राज्यातील सवा पोलीस ोयुक्त/जजल्हा पोलीस
अधीक्षक याींना सचना दनगाममत करण्यात ोलेल्या ोहे त.
ी५) भवलींब झालेला नाही.
___________
भोसी ीता.औांढा नाचनाा, जज.हहांचोलीप येाील अवयध दारु ववक्रतचे धांदे आांद िरण्याआाआत
(७प
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डॉ.सांतोषण  टारफे ीिळमनरीप, श्री.अब्दल सत्तार ीशसल्लोडप,

श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप, श्रीमती ननमधला चाववत
ीइचतपरू ीप :
ी१) वोसी

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(ता.औींढा नागनाा, जज.ठहींगोलीप येाे गत अनेक वषण ाापासन सुरु असलेले अवैध चारु

भवक्रीचे धींचे बींच करण्यात यावे यासािी ्ाादनक नागररकाींनी जजल्हाधधकारी, पोलीस अधधक्षक
व राज्य उत्पाचन सुल्क अधधकाऱ्याींकडे तक्रारी केल्या ोहे त, हे खरे ोहे काय,

ी२) असल्यास, या वागातील अवैध चारु भवक्रीचे धींचे बींच करण्यासािी सासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
ी३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प होय.
सचर प्रकरणी वोसी ता. औींढा जज. ठहींगोली या गावातील
जजल्हाधधकारी, ठहींगोली याींच्याकडे

अवैध चारु भवक्रीचे धींचे बींच

ग्रामसेवक व इतराींनी

करण्याबाबत दनवेचन ठचले

ोहे .
ी२) सचर वागात अवैध चारु भवक्री करणारे इसमाींभवरुध्च वेनोवेनी कारवाई करुन पोलीस
््े सन औींढा येाे ०५ गुन्हे चाखल करण्यात ोलेले असुन त्यामध्ये ०३ ोरोपीींना अ्क करुन
त्याींच्याकडन पकण २५५० रुपयाींचा मद्द
ु ेमाल जप्त करण्यात ोला ोहे . तसेच, जजल्हावरात

ऑपरे सन क्राक डाऊन यासारख्या मोठहमेअींतगात व पम.पी.डी.प. कायद्याअींतगात प्रदतबींधात्मक
कायावाही करण्यात येत ोहे .
ी३) भवलींब झालेला नाही.
___________

भव.स. ३९१ ी6प
उरण भेंडखळ येाील आीपीसीएल िांपनीत असलेल्या प्रोपेन व आटे न सािववण्यासािी
असणाऱ्या टािततून चळती होत असल्याआाआत
(८प
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अॅड.िे.सी.पाडवी ीअक्िलिवाप, श्री.अब्दल सत्तार ीशसल्लोडप,

श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प उरण वें डखन ीजज.रायगडप येाील बीपीसीपल कींपनीत असलेल्या प्रोपेन व बु्ेन

सािभवण्यासािी असणाऱ्या ८००० मेट्रीक ्न क्षमतेच्या चोन ्ाक्याींपैकी पका ्ाकीतन गनती
होत असन उक्त ठिकाणी गींवीर अपघात होण्याची सक्यता दनमााण झाली असल्याने येाील
श्रमजीवी पत्रकार सींघ्नाींनी यासींचवाात उरण तहमसलचार व उरण पोमलस िाणे याींच्याकडे
तक्रार चाखल केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याचरम्यान दनचसानास ोले
ोहे , हे खरे ोहे काय,
(२प

असल्यास,

यासींचवाात

चौकसी

करुन

सचर

्ाकीची

चरु
ु ्ती

करण्यासािी सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,

बीपीसीपल कींपनीतर्े

(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
(२प सह सींचालक, औद्योधगक सरु क्षा व ोरोग्य, रायगड याींनी बीपीसीपल उरण या कींपनीत

प्रोपेन व बु्ेन सािभवण्यासािी असणाऱ्या ८००० मेट्रीक ्न क्षमतेच्या चोन ्ाक्याींपक
ै ी ्ाकी

क्र.१ चे अमेररकन तज्ाींमार्ात चे खवालीचे काम सुरु ोहे व ्ाकी क्र.२ मध्ये ०६ कक.ग्रॅ/सेमी.
या प्रेसरचे -४ अींस से. चे ब्यु्ेन द्रावण सािभवलेले ोहे . सचर ्ाकीचे डडझाईन ोींतरराषट्रीय
मानक पपीोय ६२० कोड नुसार केली ोहे . सचर ्ाक्या उवारण्यापुवी ्र्ो्क दनयींत्रक

कायाालयाकडन मींजरु ी घेतली असन ्ाक्याींच्या सरु क्षक्षततेसािी सेफ््ी ररलीर् व्हॉल, व्हे पर

ररलीर् व्हॉल, वॉ्र ज्प्रींक्लर, फ्लॅ स क्रम्प्रेसर तसेच ्ाक्याींमधील दनरोपयोगी गॅस जानन
्ाकण्यासािी फ्लोअर मस््ीम व गॅस लीक डड्े क््र यींत्रणा बसवलेली ोहे. सचर यींत्रणा
२०१२ पासन कायारत असन त्याींची वेनोवेनी पाहणी केली जात असल्याने अद्याप पयंत
कोणतीही चघ
ा ना झालेली नाही. सचर बाब अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार सींघ्ना याींना पत्रान्वये
ु ्
कनभवण्यात ोले ोहे .

(३प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उां आरे ीपाचेप ीता.पांढरपरू , जज.सोलापरू प येाील अवयध धांदे आांद िरण्याआाआत
(९प
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श्री.शसध्दराम म्हे त्रे ीअक्िलिोटप, श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप,

श्री.अब्दल सत्तार ीशसल्लोडप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

भव.स. ३९१ ी7प
(१प उीं बरे ीपागेप (ता.पींढरपर, जज.सोलापरप येाील अवैध धींचे बींच करण्याबाबत ग्रामपींचायतीच्या
िरावासह अजा, भवनींत्या तसेच जजल्हाधधकाऱ्याींकडे लेखी तक्रार चे ऊनही अवैध धींचे बींच केले
जात नसल्याने ग्राम्ााींमधन तीव्र नाराजी व्यक्त होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये
वा त्याचरम्यान दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,
(२) असल्यास, उीं बरे येाील अवैध धींचे कायम्वरुपी बींच करण्याबाबत सासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प व ी२प उीं बरे ीपाींगेप ता. पींढरपर जज. सोलापर येाील
चोरुन चालणाऱ्या अवैध धींद्याींवर सन २०१४ ते मे २०१६ अखेरपयंत खालीलप्रमाणे कारवाई
करण्यात ोलेली ोहे.
प्रिार

सन

चारुबींची

२०१४

जुगार

एिूण िेसेस

)रोपी

जप्तमाल ीरु.प

११

११

४४०८/-

२०१५

१२

१२

७३४२/-

मे २०१६

०५

०५

३८३७/-

२०१४

०१

०५

१३०/-

२०१५

०२

०३

८२०४/-

मे २०१६

-

-

-

सचर ठिकाणी चोरुन चालणाऱ्या अवैध धींद्यावर कारवाई करण्यात ोली असन
सध्या सचर गावात कोणत्याही प्रकारचे अवैध धींचे चाल नसल्याचे तेाील सरपींच व उपसरपींच
याींनी ठच.२६/०२/२०१६ पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, सोलापर ग्रामीण याींना कनभवले ोहे .
ी३) भवलींब झालेला नाही.
___________
आोरीवली येाील एक्सर रोड, दे वीदास लेन, एल)यसी िॉलनी )णण दे वितनचर जांक्शनचा
चौिात चनतरोध नसल्याने होणाऱ्या अपघाताया दघधटना
(१०प
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श्री.सधािर दे शमख ीनाचपूर पजश्चमप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प बोरीवली येाील पक्सर रोड, चे वीचास लेन, पलोयसी कॉलनी ोणण चे वकीनगर जींक्सनचा
चौकात अपघाताच्या चघ
ा ना होत ोहे त, हे खरे ोहे काय,
ु ्

(२प असल्यास, सचर चौकातील पररसरात रे यॉन इीं्रनॅसनल ्कुल, सें् लॉरे न्स ्कुल या
इींग्रजी माध्यमाच्या सानाींसह दनवासी सींकुले असन ट्रॅ व्हल्स, सानाींच्या बसेस, ररक्षा खासगी

वाहने याींची वचा न असल्याने चघ
ा नाींना ्ानण्यासािी तेाे गदतरोधक उवारण्याची मागणी
ु ्

्ाादनक नागररकाींकडन होत असल्याचे ठचनाींक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
दनचसानास ोले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी8प
(३प असल्यास, सचर मागणीकडे सींबींधधत प्रसासन चघ
ा नाींना कररत ोहे त, हे ही खरे ोहे
ु ्
काय,

(४प असल्यास, सचर मागणीनसार सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(५प

नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प होय.
ी२) होय.
ी३) व ी४) सचर प्रकरणी बह
ींु ई महानगरपामलकेकडन वाहतक जींक्सनवर मसग्नल तसेच
ृ न्मब
वाहतक बे् बनभवण्याबाबत अमवप्राय ममनण्याकरीता पोलीस भववागास प्र्ताव प्राप्त झाला
होता. त्यास अनुसरुन सें् लॉरे न्स साने समोरील चौकाची पाहणी करुन नमच चौकात वाहतक

बे् अावा सद्य:ज्ातीत मसग्नल बसभवता येणे सक्य नसल्याबाबत वाहतक भववागाने
अमवप्राय ठचले ोहे त. मात्र सालेय भवद्यााी तसेच पालक व जेषि नागरीक याींच्या सरु क्षेच्या

दृष्ीने वाहतक पोलीस मख्
ु यालयाकडन चे वीचास लेन चक्षक्षण उत्तर वाठहनी, वामन चौगुले
मागा, ोय.सी. कॉलनी या ठिकाणी गतीरोधक उवारण्यासींचवाात मींजरी चे ण्याींत ोलेली असन
तसी मसर्ारस करण्याींत ोलेली ोहे .
नमच चौकात रात्रीच्या वेनी
व्यव्ाा

महानगरपामलकेकडन

कोणतीही चघ
ा ना होऊ नये म्हणन हायमा्् लँ पची
ु ्

करण्याींत

ोलेली

ोहे . त्याचप्रमाणे

नमच

पररसरात

अपघाताच्या चघ
ा नाींना ोना बसावा याकरीता बोरीवली वाहतक भववागाकडन कायारत
ु ्
अधधकारी व रायडसा याींची ग्त वाढभवण्याींत ोलेली ोहे .
ी५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाशशि शहरात वाहनाांया वाढत्या सांख्येमळे वाहति यांत्रणा प्रभावाहीन झाल्याआाआत
(११प

४६६२६ ी२८-०४-२०१६प.

श्री.योचेश ीआापूप घोलप ीदे वळालीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प नामसक सहरात वाहतक यींत्रणा प्रवावी असनही सहराच्या वाढत्या लोकसींख्येमन
ु े तसेच
वाहनाींच्या वाढत्या सींख्येमुने ही यींत्रणा प्रवावाहीन होऊन अपघातामध्येही वाढ होत ोहे , हे
खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, या वाहतकीमध्ये रुग्णवाठहकेनाींही वा् काढणे किीण होत ोहे , हे ही खरे
ोहे काय,
(३प तसेच वाहतकीचे दनयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्याींवर वाहतक पोमलस जजवाच्या मवतीने
कारवाईही करीत नाही, हे ही खरे ोहे काय,
(४प असल्यास, नामसक सहरातील वाहतक सम्या सोडभवण्याकररता तसेच दनयमाींचे उल्लींघन
करणाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(५प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी9प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१) हे खरे नाही.
सहरातील वाहनाींची सींख्या ठचवसेंठचवस वाढत ोहे ही बाब खरी असन त्या तुलनेत

अपघाताींच्या प्रमाणात घ् झालेली ोहे . वाहनचालकाींनी र्त्याच्या पररज्ातीकडे चल
ा करुन
ु क्ष
वरधाव वेगात वाहन चालभवल्यामन
ु े अपघात झाल्याचे ठचसन येत.े

ी२) रुग्णवाठहका ही अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याने त्याींना सहर वाहतक साखेच्या
मचतीने मागा मोकना व सुरनीत करुन चे ण्याींत येतो. तसेच र्त्यावरील वाहनचालकसुध्चा
ोपले वाहन बाजस घेऊन रुग्णवाठहकेस मागा मोकना करुन चे त असतात.
ी३) हे खरे नाही.
ी४)

राषट्रीय

महामागा प्राधधकरण

उपाययोजना

करण्याकरीता

व

नामसक

पािपुरावा

महानगरपामलका

करण्याींत

याींचेकडे ोवश्यक

येतो. तसेच

नामसक

सहर

त्या

पोलीस

ोयुक्तालयाकडन वेनोवेनी मो्ार वाहन कायद्याप्रमाणे कारवाई चाल असते.

नामसक सहर वाहतक भववागाकडन वाहतक दनयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्याींवर मो्र

वाहन कायद्यान्वये पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्यात ोली ोहे .
वषण ध

दाखल िेसेस

तडजोड शल्ि आसूल ीरु.प

२०१४

१,४६,४५४

२०१५

१,२५,५४५

१,३१,५८,४००

मे, २०१६ पयंत

९३,४१९

९९,३१,९००

१,५५,०५,८००

याव्यदतररक्त मा.न्यायालयामार्ात पुढीलप्रमाणे कारवाई करण्यात ोली ोहे
वषण ध

खटले दाखल

दां ड )िारणी ीरु.प

२०१४

११६३

२०,४४,७००

२०१५

१५७

३,०३,५५०

मे, २०१६ पयंत

३३१

४,९९,१००

ी५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

इचलिरां जी ीजज.िोल्हापूरप येाे खाजची साविारीतन
ू
पोलीस िमधचाऱ्याने )त्महत्या िेल्याआाआत

(१२प

४७७९५ ी२७-०५-२०१६प.

श्री.सरे श हाळवणिर ीइचलिरां जीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं जी ीजज.कोल्हापरप येाे खाजगी सावकारीतन पोलीस कमाचाऱ्याने ोत्महत्या

केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१५ च्या अखेरीस घडली ोहे , हे खरे ोहे काय,
(२) असल्यास, कोल्हापर जजल््यात खाजगी सावकारीतन जीवघेणी वसली, अवाजवी व्याज,
कजाचारास

मारहाण/धमकावणे

असा

अनेक

घ्ना

दनचसानास

सावकाराींचीच नोंचणी सासनाकडे ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

येत

असन

केवन

२२१

(३) असल्यास, सचर खाजगी सावकारीच्या घ्नाींना पायबींच करण्यासािी सासनाने कोणती
उपायोजना केली ोहे वा करण्यात येत ोहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी10प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प हे खरे नाही.
ठच.१३/११/२०१५ रोजी इचलकरीं जी पोलीस िाण्यातील पो.कॉ. इम्रान ठचलावर याने
ोत्महत्या केली ोहे . तााभप, इम्रान याने कोणीतरी अज्ाताकडन घेतलेले पैसे र्ेडता न
ोल्याने

ोत्महत्या

केल्याचे

चौकसीमध्ये

ोढनन

ोले

ोहे .

मयताच्या

मत्ृ युबाबत

कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसल्याने मयताची गनर्ास लावन मत्ृ यु असी अखेर
समरी उपभववागीय चीं डाधधकारी, इचलकरीं जी याींनी जा.क्र. मयत/समरी/पसोर/ ४९५/२०१७
ठच.२०/०७/२०१७ अन्वये मींजर केली ोहे.
ी२) खाजगी सावकारीतन जीवघेणी वसली, अवाजवी

व्याज, कजाचारास मारहाण/ धमकावणे

वगैरे तक्रारी प्राप्त होताच तक्रारीची चखल घेऊन सींबींधधत पोलीस िाणेकडन खाजगी
सावकाराींच्यावर कायचे सीर कारवाई करण्यात येत ोहे .
ी३) कोल्हापर जजल्हयातील पोलीस िाणेत खाजगी सावकाराींच्या भवन ध्च तक्रार चाखल झाल्याने
खालीलप्रमाणे गन्
ु हे चाखल कन न खाजगी सावकाराींच्यावर कायचे सीर कारवाई करण्यात ोलेली
ोहे .

अन.नां

सन

दाखल चन्हे

१.

२०१५

२

२.

२०१६

१२

३.

सन २०१७ माहे सप््ें बर अखेर

१

जजल््यातील पोलीस िाण्यातील प्रवारी अधधकारी याींना असा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त
होताच तात्कान चखल घेऊन योग्य ती कायचे सीर कारवाई करण्याबाबत सचना चे ण्यात ोल्या
ोहे त.
ी४) भवलींब झालेला नाही.
___________
सांजीवनी )रोग्य योजना ही सांस्ाा आेरोजचाराांिडून नोिरीिरीता
शसक्यरीटीया नावाने )धाधि फसवणि िरीत असल्याआाआत

(१३प

५०६२४ ी११-०५-२०१६प.

डॉ.अननल आोंडे ीमोशीप :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) सींजीवनी ोरोग्य योजना ही सीं्ाा बेरोजगाराींकडन नोकरीकरीता मसक्युरी्ीच्या नावाने

र्सवणक
करुन पैसे गोना करीत असल्याची तक्रार सचर मा. लोकप्रदतदनधीींनी ठचनाींक ९
ु
र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास
खरे ोहे काय,

मा. राज्यमींत्री, गह
ृ ीग्रामीणप याींचेकडे केली ोहे, हे

(२प असल्यास, याप्रकरणी सासनाने चौकसी केली ोहे चौकसीनस
ु ार चोषण ीींवर कोणती कारवाई
करण्यात ोली ोहे ,

(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी11प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प व ी२प सचर सीं्ाेने नवाकान या वत्ृ तपत्रात गोवा
केंद्र सासनाचे सींजीवनी ोरोग्य योजने अींतगात भवभवध पचासािी वरती करायची ोहे . असी

बनाव् जाठहरात चे वन तन णाींना नोकरीने ोममषण  चाखवन, बनाव् कागचपत्र तयार कन न पका
मठहलेची न पये १६,०००/- इतक्या रक्कमेची र्सवणक केली ोहे . या प्रकरणी मनमाड सहर
पोलीस ््े सन येाे गु.र.नीं. ७१/२०१६ वा.चीं .भव. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ प्रमाणे गुन्हा
चाखल असन सचर गुन््याचा तपास चालु ोहे.

याव्यदतररक्त राज्यात सींजीवनी ोरोग्य योजना या सीं्ाेने बेरोजगाराींकडन नोकरी

कररता मसक्यरु र्ीच्या नावाने र्सवणक कन न पैसे गोना कररत असल्याचे ोढनन ोले
नाही.

(३प भवलींब झालेला नाही.
___________
शमरज ीजज.साांचलीप तालक्यातील िाही चावाांमध्ये अवयध धांदे सरू असल्याआाआत
(१४प

५२०८९ ी२०-०५-२०१६प.

डॉ.सरे श ीभाऊप खाडे ीशमरजप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प म्है साला, बेडग, अरग, मालगाव, बेनींगी ीता.ममरज, जज.साींगलीप या गावामध्ये म्का,
गाविी चान  भवक्री, जग
ु ार ोची अवैद्य धींचे सन 
ु असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्याचरम्यान दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, प्र्तुत गावामध्ये अपुरी पोलीस यींत्रणा असल्यामन
ु े अवैध धींद्याींना प्रदतबींधीत
करणे सक्य होत नसल्याचे दनचसानास ोले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सचर पोलीस ््े सनमध्ये कमाचाऱ्याींची नेमणक करण्याकरीता सासनामार्ात
कोणती कायावाही करण्यात ोली वा येत ोहे,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प म्है सान, बेडग, ोरग, मालगाव, बेनींकी वगैरे
गावात सन २०१५ ते सन २०१६ माहे मे अखेर केलेल्या अवैध धींद्याभवरुध्च केलेल्या
कारवाईची माठहती खालीलप्रमाणे.
अ.क्र.

कारवाई चा प्रकार

माहे मे २०१६ अखेर
केसेस
उघड

करीस
१
२

अवैध म्का जग
ु ार
अवैध चारु

अ्क

ोरोपीींची

ककीं मत

कीस

उघड

अ्क

जप्त

ोरोपीींची

मालाची

सींख्या

ककीं मत

२२

३७

३७२९१/-

०५

०७

४३४१९/-

-

-

-

-

-

-

माहे मे २०१५ ते माहे मे २०१६
ी+१५) वाढ झाली ोहे .

केसेस

मालाची

सींख्या

माहे मे २०१५ अखेर

जप्त

या तत्सम कालावधीत

अवैध धींचयाच्या कारवाईत

भव.स. ३९१ ी12प
ी२), ी३) व ी४) ममरज ग्रामीण पोलीस िाणेस पोलीस बल मींजुरीनुसार लक्षात घेवन मींजर
सींख्याबनाची पररपणा पुतत
ा ा होईल याकडे लक्ष पुरभवण्यात ोले ोहे .
ममरज

ग्रामीण

पोलीस

िाणेसह

जजल््यातील

प्रत्येक

पोलीस

िाणेस

मींजर

सींख्याबनातुन उपलब्ध पोलीस बलाच्या मचतीने सवा क्षेत्रावर प्रवावी काया राहील यादृष्ीने
दनरीं तर प्रयत्न केले जात ोहे त.

___________
अहमदपरू ीजज.लातरू प येान
ू नवी मांआईिडे जात असलेली िलापािाची चाडी माांजरा नदीत
िोसळून झालेला अपघात

(१५प

५३९९२ ी२४-०८-२०१६प.

श्री.अजजत पवार ीआारामतीप, श्री.राणाजचजीतशसांह पाटील

ीउस्मानाआादप, श्री.वयभव वपचड ीअिोलेप, श्री.पाांडरां च आरोरा ीशहापरू प, श्रीमती हदवपिा चव्हाण
ीआाचलाणप, श्री.सरे श लाड ीिजधतप, श्री.हसन मश्रीफ ीिाचलप :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) अहमचपर (जज.लातरप तालक्
ु यातील कायाक्रम ो्ोपन नवी मुींबईकडे जात असलेली

कलापाकाची तवेरा गाडी माींजरा नचीपात्रात कोसनन झालेल्या अपघातात चार जणाींचा मत्ृ यु
झाल्याची घ्ना ठचनाींक ३ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास दनचसानास ोली, हे खरे ोहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनामार्ात चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन
ोले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
ी२) ठच.०२.०५.२०१६ रोजी रात्री ११.३० चे सुमारास कलापाक नागिाणा येान परोली, नवी
मुींबईकडे जाण्यास दनघाले असता महापुर जवनील माींजरा नचीवरील पुलावर ठच.०३.०५.२०१६

रोजी पहा्े ०२.०० वा. गाडीचालकास अचानक झोप लागल्याने सचर गाडी पुलावरुन खाली

पडली. यामध्ये चालकासहीत ४ जण िार झाले असन वाहनातील इतर ४ जण जखमी झाले
ोहे त. मयताींना गींवीर जखमा झाल्याने मरण ोल्याचा अमवप्राय वैद्यकीय अधधकाऱ्याींनी
ठचला ोहे .
या अपघाताबाबत पोलीस िाणे रे णापर येाे गुन्हा रजज््र क्रमाींक १०२/१६,

वा.चीं .भव.कलम २७९, ३०४(अप, ३३७, ४२७ व मो्ार वाहन कायचा कलम १८४ अन्वये गुन्हा
चाखल करण्यात ोला ोहे .
ी३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

भव.स. ३९१ ी13प
मालेचाांव आॉम्आस्फोट प्रिरणातील आेपत्ता असलेल्या )रोपी
या िटां बआयास अाधसहाय्य दे ण्याआाआत
(१६प

५४९७२ ी२३-०८-२०१६प.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सननल प्रभू ीहदांडोशीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१प राज्यातील पोलीस चहसतवाच भवरोधी ीप्ीपसप पाकाच्या काही अधधकाऱ्याींनी, सन २००८
च्या मालेगाींव बॉम्ब्र्ो् प्रकरणात इींचर येाील बींगाली चौकातील ठचलीप पा्ीचार यास
चौकसीसािी ठचनाींक ११ नोव्हें बर, २००८ पासन ताब्यात घेतले तेव्हा पासन ते बेपत्ता असल्या
प्रकरणी, मा.न्यायालयाने ठचलेल्या ोचे सानस
ु ार चोन प्ीपसच्या अधधकाऱ्याींभवरुध्च कारवाई
करुन ोरोपीच्या मल
ु ाींचे मसक्षण ोणण पालनपोषण णासािी नुकसान वरपाई द्यावी असी मागणी

ठचलीप पा्ीचार याींच्या पत्नीने, मा.मुख्यमींत्री महोचयाींकडे ठचनाींक २० मे, २०१६ रोजी वा त्या
सुमारास केली, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचरह प्रकरणाची चौकसी करुन बेपत्ता ठचलीप पा्ीचार याींचा सोध घेण्याबाबत
या प्रकरणातील चोषण ी प्ीपसच्या अधधकाऱ्याभवरुध्च सासनाने कारवाई करण्याबाबत तसेच
पा्ीचार कु्ुींबबयाींना अाासहाय्य चे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
(२प सींबींधधत अधधकाऱ्याींच्या भवरुध्च सीबीोय भवसेषण  न्यायालय, इींचौर येाे ख्ला चाल असन
सचर प्रकरण न्यायप्रभवषि ोहे .
(३प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मेहिर ीजज.आलढाणाप शहरातील नाचपूर–औरां चाआाद या मख्य
महामाचाधवरील अपघाताांना प्रनतआांधीत िरण्याआाआत

(१७प

५५०७९ ी२३-०८-२०१६प.

डॉ.सांजय रायमलिर ीमेहिरप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेहकर ीजज.बल
ु ढाणाप सहरातील नागपर–औरीं गाबाच या मख्
ु य महामागाावर सन २०१५ ते
पभप्रल, २०१६ पयंत ५३ अपघात झाले असन त्यात ३५ जणाींचा मत्ृ य व ४८ जण जखमी झाले
ोहे त, हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, सचर महामागाावरील अपघात रोखण्याकररता सासनाने कोणत्या उपाययोजना
केल्या वा करण्यात येत ोहे त,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१) सन २०१५ ते पभप्रल, २०१६ या कालावधीत मेहकर
सहरातील नागपर-औरीं गाबाच या मुख्य महामागाावर बल
ु ढाणा जजल्हा हद्दीत पकण ५१ अपघात
झाले असन त्यात ३३ जणाींचा मत्ृ यु व ६० जण जखमी झाले ोहे त.

भव.स. ३९१ ी14प
ी२) बुलढाणा जजल््यात अपघाताच्या प्रमाणात वाढ होऊ नये याकरीता र्तेचरु
ु ्ती, ठचसाचसाक
र्लक लावणे, वाहतक पॉईं्, मसग्नल यींत्रणा, ््ॉप लाईन, गदतरोधक ्ाकणे, पाींढरे पट्टे, झेब्रा

क्रॉमसींग, साईड पाककंग इ. कामाींकरीता सावाजदनक बाींधकाम भववाग, नगर पररषण च, म.रा.र्ते
भवकास महामींडन इ. यींत्रणाींकडे पािपुरावा करण्यात ोलेला ोहे .

तसेच मो्ार वाहन कायद्याचे उल्लींघन करणाऱ्याींभवरुध्च वेनीच कायचे सीर कायावाही

करण्यात येते.
ी३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डॉ.नरें द्र दाभोळिर व िॉम्रेड पानसरे याांया हत्येया तपासाआाआत
(१८प

५५४३२

ी२३-०८-२०१६प.

श्री.हषण धवधधन

सपिाळ

ीआलढाणाप,

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

ीब्रम्हपूरीप, श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप, डॉ.सांतोषण  टारफे

ीिळमनरीप, श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण ीिराड दषिणप, श्री.िणाल पाटील ीधळे ग्रामीणप, श्री.सांग्राम

ाोपटे ीभोरप, श्री.अब्दल सत्तार ीशसल्लोडप, श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील ीशशडीप, श्री.चोपालदास
अग्रवाल ीचोंहदयाप, श्रीमती ननमधला चाववत ीइचतपूरीप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१) डॉ.नरें द्र चावोनकर व कॉम्रेड पानसरे याींच्या हत्या होऊन तीन वषण ा झाली तरी ोरोपीींना
अ्क करण्यात ोली नसल्याने तपासाबाबत सींसय व्यक्त करण्यात येत असन त्याींच्या
कु्ीं बबयाींनी नाराजी व्यक्त केल्याचे माहे पभप्रल, २०१६ मध्ये वा त्याचरम्यान दनचसानास ोले
ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय अन्वेषण ण भववागाच्या ीसीबीबायप पाकाने ठचनाींक १ जन, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास पण
ु े ोणण पनवेल येाील सनातन सीं्ाेच्या सााकाींच्या घराींवर सीबीोयने
्ाकलेल्या छापाच्या कारवाईत काय ोढनन ोले ोहे ,

(३) असल्यास, ोरोपीींना पकडण्यात सासनास अपयस ोल्याने लोकाींच्या मनामध्ये तीव्र
असींतोषण  दनमााण झाला असन तपास यींत्रणेतील अधधकाऱ्याींच्या वारीं वार बचल्या करण्यात येत
ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(४) असल्यास, सचर प्रकरणी सासनाने चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन ोले
तसेच

तपासातील

प्रगतीचे

्वरुप

काय

असन

सचर

प्रकरणातील

ोरोपीींना

अ्क

करण्यासींचवाात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी२८-११-२०१७प : ी१प, ी२प, ी३प व ी४प डॉ.नरें द्र चावोनकर हत्या सींचवाात
डेक्कन पो.््े . येाे गु.र.नीं.१५४/२०१३, वा.च.भव. कलम ३०२, ३४ स्त्र अधधदनयम ३ी२५प

अन्वये गुन्हा चाखल करण्यात ोला. तद्नींतर मा.उच्च न्यायालयाने जनठहत याधचका ीPIL)

क्र.४४/२०१३ ीनवीन क्र.७/१४प वर ठचलेल्या ोचे सानस
ु ार सचर खन
ु ाचा तपास ठच.२/०६/२०१४
रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ण भववागाकडे चे ण्यात ोला.

भव.स. ३९१ ी15प
कॉ.गोभवींचराव

पानसरे

याींच्या

हत्त्या

सींचवाात

राजारामपुरी

पोलीस

िाणे,

गु.र.नीं.३९/२०१५, वाचभव सीं. कलम ३०२, ३०७,१२०ीबप, ३४ सह वारतीय हत्यार कायचा कलम

३/२५, ५/२७ प्रमाणे गन्
ु हा चाखल ोहे . सचर गन्
ु ्यामध्ये ४ ोरोपीींचा सहवाग असल्याचे
दनषपन्न झाले.

सचर गुन््यातील चोन ोरोपीींना अ्क करुन मा.न्यायालयात त्याींच्याभवरुध्च

चोषण ारोपपत्र साचर करण्यात ोले ोहे . उवाररत चोन ोरोपीींचा कसोसीने सोध घेण्यात येत
असन त्याींच्याभवरुध्च रे ड कॉनार नो्ीस लाग करण्याची प्रक्रीया सुरु ोहे . सचर गुन््याचा

पुढील तपास मा.उच्च न्यायालयाच्या दनचे सानस
ु ार सचर कामी दनयुक्त पस.ोय.्ी. मार्ात
सी.ोर.पी.सी. १७३ी८प प्रमाणे चाल ोहे .
ी५प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मालेचाांव ीजज.नाशशिप आॉम्आस्फोट प्रिरणातील )रोपीांना राष्ट्रीय
तपास यांत्रणेने ीएन)यएप दोषण मक्त िेल्याआाआत
(१९प

५५५५९ ी२३-०८-२०१६प.

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण ीिराड दषिणप, श्री.अशमन पटे ल

ीमांआादे वीप, डॉ.सांतोषण  टारफे ीिळमनरीप, श्री.ववजय वडेट्टीवार ीब्रम्हपरू ीप, श्री.िणाल पाटील ीधळे

ग्रामीणप, डॉ.अननल आोंडे ीमोशीप, श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील ीअहमदपूरप, श्री.ओमप्रिाश
ऊफध आचू िडू ीअचलपूरप, श्री.)शसफ शेख ीमालेचाांव मध्यप, श्री.अस्लम शेख ीमालाड
पजश्चमप : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालेगाींव ीजज.नामसकप बॉम्ब्र्ो् प्रकरणाचा चहसतवाच भवरोधी पाकाचे हे मींत करकरे
याींच्या कानात योग्य तपास झाला असन सचर तपासच चुकीचा असल्याचे चाखवन मालेगाव
बॉम्ब्र्ो् प्रकरणातील ोरोपीींना राषट्रीय तपास यींत्रणाींने ीपनोयपप चोषण मुक्त केल्याचे माहे
मे, २०१६ च्यासम
ु ारास दनचसानास ोले, हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, मालेगाव बॉम्ब्र्ो् प्रकरणी वक्कम पुरावे असताींना सींसदयताींना चोषण मुक्त
करण्याच्या दनणायास दनधमी सींघ्नेने भवरोध करुन जनोींचोलन करण्याचा इसारा ठचला ोहे ,
हे ही खरे ोहे काय,
(३) असल्यास, मालेगाव बॉम्ब्र्ो् प्रकरणी राषट्रीय तपास यींत्रणेच्या दनणायाबाबत सासनाने
ोपली वुममका ्पष् करुन याप्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प, (२प व ी३प चहसतवाच भवरोधी पाकाने सचर
गन्
ु ्यास मोक्का कायद्याच्या तरतच
ु ी लाग करुन पकण १२ ोरोपीींना अ्क करुन मोक्का
न्यायालयात चोषण ारोप पत्रे चाखल केली ोहे त.

सन २०११ मध्ये सचर गुन्हे पुढील तपासाकरीता पनोयपकडे वगा करण्यात ोला

असन ठच.१३/०५/२०१६ रोजी पनोयपने नमच गुन््यात पुरवणी चोषण ारोप पत्र चाखल केलेले
ोहे .

भव.स. ३९१ ी16प
मोक्का को्ााने पनोयपच्या अहवालानींतर कोणत्याही ोरोपीस गुन््यातन चोषण मुक्त

केलेले नाही.

(४प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
माांडवचण फराटा ीता.शशरुर, जज.पणेप येाे उघड्या असलेल्या
आोअरवेलमध्ये पडून आालिाचा मत्ृ य झाल्याआाआत
(२०प

५५६३५ ी१०-०८-२०१६प.

श्री.सांग्राम ाोपटे ीभोरप, श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माींडवगण र्रा्ा ीता.मसरुर, जज.पुणेप येाे उघड्या असलेल्या बोअरवेलमध्ये पडलेला

सुदनल मोरे याला ३१ तासाच्या अाक प्रयत्नातनही त्याला जजवींत बाहे र काढण्यासािी बचाव
पाकाला यस ोले नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्याचरम्यान दनचसानास ोले, हे खरे
ोहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी करुन उघडी पडलेली बोअरवेल व बज
ु वणारा
बोअरवेल मालक व खोचाई करणारा कींत्रा्चार याींच्यावर सासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत ोहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
ी२) माींडवगण र्रा्ा येाील सेतीमालक नवनाा मसतोने याींनी त्याींचे सेतात बोअर घेतले होते.
परीं तु सचर बोअरला पाणी लागले नसल्याने तो बोअर बींच न करता व त्यास केमसींग पाईप न

बसभवता उघडा िे वल्याने त्यामध्ये त्याींचेच सेतात काम करणाऱ्या मजराचा सदु नल मोरे हा ४
वषण ीय मल
ु गा ठच.३०.०४.२०१६ रोजी पडन गुचमरुन मयत झाला.

सेतमालक नवनाा मसतोने याींनी सेतातील बोअर उघडा िे वन सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कोणत्याही

प्रकारची उपायायोजना केली नाही म्हणन त्याींचेभवरुध्च मसरुर पोलीस िाणे येाे गु.र.क्र.
१६६/२०१६, वाचीं भव कलम ३०४ ीअप अन्वये गन्
ु हा चाखल करुन कारवाई करण्यात ोली ोहे .

सचरचा बोअर खाजगी सेतमालकाचे सेतात घेतलेला होता, त्यामुने प्रामचसानी

कींत्रा्चाराचा त्यामध्ये चोषण  ोढनन ोलेला नाही.
ी३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धळे व नांदरू आार जजल्हा मध्यवती सहिारी आँिेया प्रशासितय
इमारतीला भीषण ण )च लाचल्याआाआत

(२१प

५५६८० ी२४-०८-२०१६प.

श्री.ववजय वडेट्टीवार ीब्रम्हपूरीप :
काय :-

श्री.िणाल पाटील ीधळे ग्रामीणप, श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप,

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

भव.स. ३९१ ी17प
(१प धुने व नींचरबार जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या सहा मजली प्रसासकीय इमारतीला
वीषण ण ोग लागन प्रसासकीय कायाालयासह, साठहत्य ोणण भवश्रामगह
ृ जनन खाक झाल्याची
घ्ना ठचनाींक १७ पभप्रल, २०१६ रोजी घडल्याचे दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, बँकेतील भ्रष्ाचार प्रकरणामुने सचर घातपात घडवन ोणल्याचा सींसय व्यक्त
करण्यात येत ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सचर घ्नेची चौकसी करण्यात ोली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन ोले
व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प

नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
ठचनाींक १७ पभप्रल, २०१६ रोजी धन
ु े सहरातील मसवाजी रोडवरील धुने-नींचरबार

जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या मख्
ु य इमारतीच्या दतसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या मानयास
ोग लागली होती. अग्नीसमन चलाच्या सहाय्याने सचर ोग भवझवण्यात ोली होती.

या

ोगमध्ये बँकेचे सम
ु ारे ठचड ते चोन को्ी रुपयाींचे नुकसान झालेले असन कोणत्याही प्रकारची
जजभवतहानी झालेली नाही.
ी२) हे खरे नाही.
ोगीच्या घ्ना्ानाचा पींचनामा करण्यात ोलेला ोहे . ोगीची घ्ना ही
भ्रष्ाचार प्रकरणामन
ु े झाली ोहे अगर कुणी घातपात घडवन ोणल्याची बाब चौकसीत
दनषपन्न झालेली नाही.

ी३) सचरची ोग ही सॉ्ा सकका्मुने लागलेली असावी असे भवद्यत
ु दनरीक्षक, म.रा.भव.भव.कीं.
मल., धन
ु े याींच्या अहवालात नमच ोहे .

सचर घ्नेसींचवाात धन
ु े सहर पोलीस िाणे येाे

अग्नी उपद्रव रजज््र नींबर ०२/२०१६ अन्वये ठचनाींक १७.०४.२०१६ रोजी गुन्हा चाखल
करण्यात ोलेला ोहे.

ी४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे आेलोरा ीता.दयाधपूर, जज.अमरावतीप येाील चोठ्याला शॉटध सकिधटमळे )च लाचल्याआाआत
(२२प

५५७४७ ी२३-०८-२०१६प.

प्रा.ववरें द्र जचताप ीधामणचाव रे ल्वेप, श्री.अशमन पटे ल

ीमांआादे वीप, श्री.ववजय वडेट्टीवार ीब्रम्हपूरीप :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौजे बेलोरा ीता.चयाापर, जज.अमरावतीप येाील गोठ्याला सॉ्ासकका्मुने ोग लागल्याने
पक रे डक, चोन बकऱ्या व चोन घरे बेधचराख होऊन ७ लाखाचे नक
ु सान झाले असल्याचे माहे
पभप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनचसानास ोले, हे खरे ोहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची सासनाने चौकसी केली ोहे काय,

(३) असल्यास, चौकसीअींती नक
ु सानग्र्ताींना सासनाने कोणत्या ्वरुपाची मचत केली वा
करण्यात येत ोहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी18प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प मौजे बेलोरा ता. चयाापर, जज. अमरावती येाील
पकण चार इसमाींच्या घराला व पका गोठ्याला सॉ्ा सकका्मन
ु े ोग लागन त्यामध्ये पक
रे डक, चोन बकऱ्या, घरगत
ु ी सामान व पका घरातील कापस जनन नक
ु सान झाले ोहे .
ी२) होय.
ी३)

या

प्रकरणी

तक्रार

प्राप्त

झाल्यानींतर

पोलीसाींनी

््े सन

डायरीत

क्र.१८/२०१६,

ठच.२६.०४.२०१६ प्रमाणे नोंच घेऊन चौकसी केली असता सचरची ोग सॉ्सकका्मन
ु े लागल्याने
घराचे व गोठ्याचे नक
ु सान झाल्याचे दनषपन्न झाले ोहे.

लागलेल्या ोगीतील नक
ु सानी सींचवाात सींबींधधताींना

तहमसलचार चयाापर याींचम
े ार्ात

रु. १,४६,७५०/- इतकी ोधााक मचत चे ण्यात ोलेली ोहे .
ी४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

खडिवासला धरणातून दौंड )णण इांदापूरला सोडण्यात )लेल्या
पाण्यात आडून आहहण भावाचा झालेला मत्ृ य

(२३प

५६१८७ ी२३-०८-२०१६प.

श्री.जजतेंद्र )व्हाड ीमांब्रा िळवाप :

श्री.राहल जचताप ीश्रीचोंदाप, श्री.वयभव वपचड ीअिोलेप,

काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१प खडकवासला धरणातन चौंड इींचापरला सोडण्यात ोलेल्या पाण्यामन
ु े चषु कानी वागातन

ोलेल्या बठहण वावाचा पाण्यात बुडन मत्ृ यु झाल्याची घ्ना ठचनाींक ५ मे, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास घडली, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प वडगाव कॅनॉललगत वडगाव बु. पुणे येाे बठहण
वाऊ पोहण्यासािी गेली असता त्या पाण्यात बड
ु न त्याींचा मत्ृ य झाला ोहे . तााभप, मत
ृ
बठहण वाऊ चषु कानी वागातन ोलेली नव्हती.

ी२) मत
ु ारच्या वेनी मुले ठचसन न
ृ मुले उन्हाळ्याच्या सुट्टीत ोजीकडे ोलेली होती. चप
ोल्याने

मुलाींचे

अपहरण

झाल्याबाबतची

तक्रार

मसींहगड

रोड

पोलीस

िाणे

येाे

ठच.०४.०५.२०१६ रोजी ग.ु र.न.१६५/२०१६ चे ण्यात ोली होती. मत
ृ मुले ही कॅनॉलच्या पाण्यात
अींघोनीसािी / पोहण्यासािी गेली असता व त्याींना पोहता येत नसल्याने पाण्यात वाहत जाउुन
वानवडी पोलीस ््े सन हद्दीमध्ये त्याींचे चे ह

ोढनन ोले. या मुलाींना उपचारासािी कमाींड

हॉ्पी्ल, वानवडी,पुणे येाे नेले असता डॉक््राींनी त्याींना मयत घोभषण त केले.
ी३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी19प
िोळचाांव ीजज.अहमदनचरप शशवारात नचर-दौड माचाधवर रि व टे म्पो
याांयात धडि होऊन झालेल्या अपघाताआाआत
(२४प

५६५३० ी२४-०८-२०१६प.

श्री.जजतेंद्र )व्हाड ीमांब्रा िळवाप :
काय :-

श्री.राहल जचताप ीश्रीचोंदाप, श्री.वयभव वपचड ीअिोलेप,
सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कोनगाींव ीजज.अहमचनगरप मसवारात नगर-चौड मागाावर ट्रक व ्े म्पो याींच्यात धडक
होऊन झालेल्या अपघातात तीन जण िार तर ७ जण गींवीर व चोघाींची प्रकृती धचींताजनक
असन २३ मेंढ्या िार झाल्याची घ्ना ठचनाींक २३ पभप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
घडल्याचे दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, सचर घ्नेची सासनामार्ात चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन
ोले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प पाींढरे वाडी कोनगाींव मसवारात ीनगर-चौंड रोड,
ता.श्रीगोंचा, जज.अहमचनगरप ट्रक व ्े म्पो याींच्यात धडक होऊन ठचनाींक २३ पभप्रल, २०१६
रोजी झालेल्या अपघातात तीन जण िार, ७ जण जखमी व २३ मेंढया िार झाल्या होत्या.
७ जखमीींपैकी पका व्यक्तीचा उपचाराचरम्यान मत्ृ यु झाल्याने या अपघातात पकण ४ व्यक्ती
िार झाल्या ोहे त.

ी२) सचर अपघाताबाबत ठचनाींक २३.०४.२०१६ रोजी गु.र.क्र. ४९/२०१६ अन्वये गुन्हा चाखल
करण्यात

ोला

असन

ट्रकचालकास

ीजजल्हा

राजनाींचगाींव,

राज्य

छत्तीसगडप

ठचनाींक

३०.०४.२०१६ रोजी अ्क करण्यात ोलेली ोहे . मा.न्यायालयात चोषण ारोपपत्र चाखल करण्याची
कायावाही सरु
ु ोहे .

ी३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांआई शहरामध्ये लहान मले चोरणारी )ांतरराज्यीय टोळी िायधरत असल्याआाआत
(२५प

५८३२४ ी२५-०८-२०१६प.

श्री.अशमत साटम ीअांधेरी पजश्चमप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई सहरामध्ये लहान मल
ु े चोरणारी ोींतरराज्यीय ्ोनी कायारत असल्याचे माहे मे,
२०१६ मध्ये वा त्याचरम्यान दनचसानास ोले, हे खरे ोहे काय,

(२) असल्यास, सचर ्ोनीने नागपाडा येान चोन मल
ु ी व पका मल
ु ाचे अपहरण करण्यात ोले

असन अपहरण करण्यात ोलेल्या लहान मुलाींपैकी चोन मुलीींची वाराणसी येान सु्का
करण्यात ोली ोली असन पका मुलाची अद्यापही सु्का करण्यात ोलेली नाही, हे ही खरे
ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी20प
(३)

असल्यास,

सचर

मुलाची

सु्का

करणेबाबत

तसेच

ोींतरराज्यीय

्ोनीला

अ्क

करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प हे खरे नाही. बह
ृ न्मुींबई पेालीस ोयुक्तालयाच्या
कायाक्षेत्रात असी ोींतरराज्यीय ्ोनी कायारत असल्याचे दनचसानास ोलेले नाही.

ी२) व ी३) बह
ृ न्मुींबई पेालीस ोयुक्तालयाच्या कायाक्षेत्रात नागपाडा पोलीस िाणे हद्दीतन

ठचनाींक २४.०४.१६ रोजी ९७/ोय, नयानगर, सेड नीं.२, मोरलॅ न्ड रोड, नागपाडा, मींब
ु ई येान ३
मुलाींचे अज्ात इसमाींनी अपहरण केले होते. याबाबत नागपाडा पेालीस िाणे येाे ग.ु र.क्र.
१३८/२०१६ वा.चीं .भव. कलम ३६३ अन्वये गुन्हा चाखल करण्यात ोला ोहे.

या गुन््यात अपहरण झालेल्या ३ मुलाींपैकी २ मुली वाराणसी येाे बेवारस ज्ातीत

ममनन ोल्या असन, पका अपहरण झालेल्या मल
ु ाचा सवातोपरी सोध घेण्याचे प्रयत्न चालु
ोहे त. सचर गुन््यात कोणतीही ोींतरराज्यीय ्ोनी सामील असल्याबाबत अद्यापयंतच्या
तपासात दनषपन्न झालेले नाही.
ी४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांआई उपनचरातील अांधेरी ीपप येाील जहू चचध रोड, चाांधीग्राम रोड व शमलेक्री
रोड येाे रहादारीतल्या वाहनाांचा खोळां आा होत असल्याआाआत

(२६प

५८४५१ ी२३-०८-२०१६प.

श्री.अशमत साटम ीअांधेरी पजश्चमप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१प मुींबई उपनगरातील अींधेरी ीपप येाील जुह चचा रोड, गाींधीग्राम रोड व ममलेक्ट्री रोड येाे

वाहनाींच्या रहचारीत मोठ्या प्रमाणात खोनीं बा होत असल्याच्या तक्रारी साींताक्रझ वाहतक
भववाग व अींधेरी ोर्ीओ याींना ठचल्या असल्याचे माहे मे, २०१६ च्या सम
ु ारास दनचसानास
ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर तक्रारीींवर सींबींधधत भववागाींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प गाींधीग्राम रोड, जह
ु चचा रोड, ममली्री रोड
पररसरात वाहतकीची कोडी होत असल्याबाबत लोकप्रदतदनधी व काही सीं्ााींची दनवेचने प्राप्त
झाली ोहे .
(२प सचर तक्रार अजााच्या अनुषण ींगाने वाहतक कोंडी सोडभवण्यासािी खालील प्रमाणे उपाययोजना
करण्यात ोलेल्या ोहे त.

१प गाींधीग्राम रोड, जे.बी. जक
ु र मागा व इ्कॉन मींठचर पररसरात वाहने पाककंग होत

असल्यामन
ु े बह
ृ न्मुींबई महानगर पामलकेस पत्रव्यवहार व पािपुरावा करुन “नो पाककंग” चे २०
नभवन बोडा लावण्यात ोलेले ोहे .
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२प सचर पररसरात सकानी व सायींकानी महत्वाचे जींक्सनवर पोलीस अमींलचार नेमण्यात
येवन रायडर मार्ात ग्त घालण्यात येते व नो पाककंग व वाहतकीस अडाना करणारी वाहने
तात्कान सचर ठिकाणाहन हलवन वाहतक सुरनीत करण्यात येते.

३प सींबींधधत वाहतक भववागाचे वररषि अधधकारी सींबध
ीं ीत पररसरात ग्तीचे वेनी वाहतकीस

अडाना करणारी वाहने अावा नो पाककंग झोनमध्ये वाहने ोढनन ोल्यास “पी.प.”
मस््ीमवर वाहन चालकाींना तात्कान वाहन ह्भवण्याबाबत सचना चे तात.
४प माहे जानेवारी २०१६ ते ऑग्् २०१६ पयंत सचर पररसरात “नो पाककंग” ठिकाणी व
वाहतकीस अडाना दनमााण करणाऱ्या ५७२ वाहन चालकाींभवरुध्च मो्ार वाहन कायचा १९८८
अन्वये कारवाई करण्यात ोलेली ोहे .
५प सचर पररसरातील सोसाय्ी पचाधधकारी व जनतेसी
सींपकाात राहन

मम्ीींग घेवन त्याींच्यासी चचाा करुन

वाहतक

अधधकारी हे वेनोवेनी

वाहतक कोंडीबाबतच्या सम्याींचे

दनरसन केले जाते. तसेच पररसरातील प्रदतज््त नागररकाींना ्ाादनक वाहतक
सल्लागार
ु
सममतीचे सच्य म्हणुन सामावन घेवन वाहतक सम्याींचे दनराकरण

करण्यात येत.े

६प सद्या वाहतक भववागात कायारत असणाऱ्या खाजगी क्रेन्स मा. उच्च न्यायालय याींनी

सन २००६ पासन ठचलेल्या दनचे सानस
ु ार वाडेतत्त्वावर कायारत ोहेत. परीं तु नभवन अत्याधदु नक

वाहनाींची सींख्या मुींबईमध्ये सातत्याने वाढत ोहे. उपरोक्त प्रकारच्या खाजगी क्रेन्स सचरची

महागडी व अत्याधुदनक वाहने उचलण्यास असमाा ोहे त. सबब मुींबई वाहतक पोलीस चलाने
असा वाहनाींकररता तसेच इतरही वाहनाींकरीता अत्याधुदनक क्रेन्स घेण्याबाबत प्र्ताभवत ोहे.
(३प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उदधचर ीलातूरप येाे नवीन पोलीस वसाहत ननमाधण िरण्याआाआत
(२७प

५८५८७ ी२३-०८-२०१६प.

डॉ.सधािर भालेराव ीउदचीरप :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री

(१प उचगीर ीजज.लातरप सहर पोलीस िाण्यातील कमाचाऱ्याींसािी असलेल्या

पोलीस वसाहतीची

अत्यींत चरु व्ाा झाली असन अधे अधधक पोलीस, वसाहती ऐवजी वाड्याच्या घरात राहतात,
हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, अदत सींवेचनसील असलेल्या उचगीर सहरातील पररज्ाती लक्षात घेता
पोलीसाींसािी नवीन पोलीस वसाहत दनमााण करावी असी मागणी ्ाादनक लोकप्रदतदनधीींनी
माहे माचा, २०१६ मध्ये सासनाकडे केली ोहे , हे ही खरे ोहे काय,
(३प असल्यास, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प, (२प व ी३प उचगीर जज.लातर येाील पोलीस
अधधकारी/ कमाचारी याींच्यासािी नवीन दनवास्ाानाचे बाींधकामाबाबत महाराषट्र पोलीस
गह
ु ई, याींना सचना चे ण्यात ोली ोहे .
ृ दनमााण व कल्याण महामींडन मयााठचत, मींब
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िळआोली ीता.पनवेल, जज.रायचडप वसाहतीमध्ये अवजड वाहनाांना आांदी
अांसतानाही आेिायदे शीरररत्या पािींच होत असल्याआाआत
(२८प

५८८३० ी२४-०८-२०१६प.

श्री.प्रशाांत िािूर ीपनवेलप, श्री.समीर िणावार ीहहांचणघाटप,

अॅड.)शशषण  शेलार ीवाांद्रे पजश्चमप, श्री.ववजय िाळे ीशशवाजीनचरप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१प कनीं बोली ीता.पनवेल, जज.रायगडप वसाहतीमध्ये अवजड वाहनाींना बींची असताना सुद्धा

बेकायचे सीरररत्या पाक ग व वाहतक करणाऱ्या अवजड वाहनाींमुने अपघाताच्या प्रमाणात वाढ
होवन सुरक्षा धोक्यात ोली असल्याचे माहे जन, २०१६ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास
ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, ्ाादनक नागररकाींनी याबाबत वारीं वार तक्रार कन नही सींबींधधत वाहतक
ु पोमलस
चल
ा करीत ोहे त, हे ही खरे ोहे काय,
ु क्ष

(३प असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी कन न कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प कनीं बोली वसाहतीत अवजड वाहनाींमन
ु े झालेल्या
अपघाताचे गुन्हे खालीलप्रमाणे ोहे त.
वषण ध

अपघात

जखमी

चांभीर

मयत

२०१३

--

--

--

--

२०१४

१

--

--

१

२०१५

--

--

--

--

जन, २०१६

१

२

--

--

वर नमच गुन्हयाींव्यदतररक्त कनीं बोली वसाहतीत इतर वाहनाींमुने झालेली अपघाताींची

माठहती

वषण ध

अपघात

जखमी

चांभीर

मयत

२०१३

३

२

--

१

२०१४

६

५

--

३

२०१५

५

८

--

--

जन, २०१६

३

२

--

१
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(२प व ी३प कनीं बोली वाहतक साखेच्या हचचीत कनीं बोली वसाहतीमध्ये जड-अवजड वाहनाींना
प्रवेसबींची असल्याबाबत ठच.१२.१२.२००२ रोजी अधधसचना दनगामीत करण्याींत ोलेली ोहे .
कनीं बोली वसाहतीमध्ये प्रवेस करणाऱ्या र्त्याच्या सुरुवातीस हाई् गेज बसभवण्यात ोलेले
ोहे त. पैकी चार र्त्याींवरील हाई् गेज नाचरु
ु ्त झाल्यामन
ु े ते चरु
ु ्त करण्याबाबत मसडको
कडे पत्रव्यवहार करण्यात ोलेला ोहे .

कनीं बोली वाहतक साखा हचचीतील अवजड वाहनाींवर मो्ार वाहन कायद्यातील
कलमान्वये खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात ोली ोहे :वषण ा

अपघात

गींवीर

मयत

केसेस

चीं ड ीरु.प

२०१३

--

--

--

८३६

९७,३००

२०१४

१

--

१

८७८

१,२८,६००

२०१५

--

--

--

७१७

९९,१००

जन, २०१६

१

--

--

४७७

७३,८३०

(४प प्रश्न उद््ावत नाही
___________
आलढाणा शहरातील ववस्िळीत वाहतूि व्यवस्ाेआाआत
(२९प

५९३८५ ी२४-०८-२०१६प.

श्री.हषण धवधधन सपिाळ ीआलढाणाप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प बल
ु ढाणा सहरातील वाहतक दनयींत्रण व्यव्ाा गत चहा ते बारा वषण ांपासन बींच असल्याचे
माहे माचा, २०१६ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास ोले, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर यींत्रणा बींच असल्यामुने बुलडाणा सहरातील मख्
ु य र्ते व राज्य
मागाावरील वाहतक व्यव्ाा भव्कनीत झाली ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सहरातन जाणाऱ्या राज्य महामागा क्रमाींक सहा वर मोठ्या प्रमाणावर वाहतक
असरु क्षीतता दनमााण झाल्याची तक्रार नागररकाींकडन प्रसासनाकडे करण्यात ोली ोहे , हे ही
खरे ोहे काय,

(४प असल्यास, या अनुषण ींगाने कोणत्या उपाय योजना केल्या वा करण्यात येत ोहे त,
(५प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प होय.
सन २००१ मध्ये बुलढाणा सहरात वाहतक दनयींत्रण व्यव्ाा कायााजन्वत करण्यात ोली

होती. परीं तु ाोडयाच कालावधीत सचर यींत्रणा बींच पडली. यींत्रणा कायााजन्वत करण्याकरीता
तसेच र्तेचरु
ु ्ती, ठचसाचसाक र्लक लावणे, वाहतक पॉईं्, मसग्नल यींत्रणा, ््ॉप लाईन,
गदतरोधक ्ाकणे, पाींढरे प््े , झेब्रा क्रॉमसींग, साईड पाककंग इ. बाबत सावाजदनक बाींधकाम

भववाग, नगर पररषण च, म.रा.र्ते भवकास महामींडन इ. यींत्रणाींकडे पािपुरावा करण्यात ोलेला
ोहे .

भव.स. ३९१ ी24प
(२प नाही.
वाहतक व्यव्ाा सुरनीत राहण्यासािी बुलडाणा सहराच्या महत्वाच्या ठिकाणी, गचीच्या

ठिकाणी, चौकाचौकात तसेच राज्य महामागाावर वाहतक पोलीस बींचोब्त दनयममत लावण्यात
येतो.

तसेच ठिकठिकाणी सचनार्लक लावण्यात ोलेले असन गदतरोधक बसभवण्यात ोलेले

ोहे त.
(३प पोलीस भववागाकडे असा प्रकारची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(४प व ी५प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांआई-अहमदाआाद महामाचाधवर लाचून असलेल्या चारोटी नाक्याजवळील
पलावर अवजड वाहनाांची पाकििंच होत असल्याआाआत

(३०प

६००५२ ी२४-०८-२०१६प.

श्री.ववलास तरे ीआोईसरप, श्री.पास्िल धनारे ीडहाणूप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१प मुींबई-अहमचाबाच महामागाावर लागन असलेल्या चारो्ी नाक्याजवनील गुलजारी नचीवरील

पुलावर चोनही बाजुने बेकायचे सीरररत्या अवजड वाहनाींची पाककंग होत असल्यामन
ु े अपघाताींचे
प्रमाण वाढलेले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, याची सासनाने चौकसी केली ोहे काय,
(३प असल्यास, चौकसीच्या अनषण 
ु ींगाने सचर अवजड वाहनाींची बेकायचा पाककंग तात्कान
ह्भवण्यासािी सासन कोणती कारवाई करणार ोहे वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, होत असलेल्या ठचरीं गाईची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१२-०१-२०१८प : ी१प मींब
ु ई-अहमचाबाच महामागाावरील चारो्ी नाक्यावरील

गुलजारी नचीच्या पुलावर बेकायचे सीरररत्या अवजड वाहनाींची पाककंग होत असल्याचे ोढनन
ोले नाही. तसेच या ठिकाणी पाककंग केल्यामुने अपघात घडल्याचेही दनचसानास ोले नाही.

(२प व ी३प सचर ठिकाणी सध्या पुलाचे बाींधकाम सुरु ोहे . त्यामुने वाहनकोंडी होऊ नये
याकरीता कमाचारी नेमले ोहे त तसेच सरु क्षेसािी र्त्याच्या कडेला ोवश्यकतेनस
ु ार क्रॅस
बॅरीअर बसभवण्याींत येतात.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

साांचली जजल््यात आेिायदा शस्त्राांची तस्िरी वाढल्याआाआत
(३१प

६२९१७ ी२३-०८-२०१६प.

श्री.धनजांय ीसधीरप चाडचीळ ीसाांचलीप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प साींगली जजल््यात माहे मे-जन, २०१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायचा सस्ाींची त्करी
वाढल्याचे दनचसानास ोले असन पोमलसाींनी अनेक ठिकाणी धाडी ्ाकन बेकायचा गाविीकट्टा,
भप्तल तसेच ररव्हॉलव्हर सारखी घातक स्त्रे ह्तगत केली ोहेत, हे खरे ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी25प
(२प असल्यास, उक्त स्त्राींच्या त्करीमुनेच जजल््यामध्ये गुन््याींचे प्रमाण वाढले असन
यामध्ये ोींतरराज्यीय ्ोनीचा समावेस ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सचर प्रकरणी सासनाने चौकसी केली ोहे काय व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत ोहे ,

(४प नसल्यास, भवलींबाची काय कारणे ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प साींगली जजल््यात माहे मे-जन, २०१६ मध्ये
पोलीसाींनी अनेक ठिकाणी धाडी ्ाकन पकण १५ बेकायचा अजग्नस्त्रे जप्त करण्यात ोली
ोहे त.
(२प हे खरे नाही.
(३प सचर प्रकरणी सींबींधधताींभवरुध्च ोमा ॲक्् प्रमाणे गुन्हे चाखल करण्यात ोले असन
ोरोपीींना अ्क करण्यात ोली ोहे . सचर गन्
ु ्याींची सखोल चौकसी चाल ोहे त.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सोलापूर शहरात जेष्ट्ि महहलाांची पेन्शन, ननराधार योजनेतन
ू पयसे शमळवून
दे ण्याचे )शमषण  दाखवन
ू फसवणि
ू िरण्यात )ल्याआाआत

(३२प

६५२१८ ी१३-०२-२०१७प.

श्री.हनमांत डोळस ीमाळशशरसप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प सोलापर सहरात जेषि गरज मठहलाींना पेन्सन, दनराधार योजनेतन पैसे ममनवन चे ण्याचे
ोममषण  चाखवन र्सवणक झाल्या प्रकरणी चावडी ीसोलापरप पोमलसाींत र्सवणक झालेल्या
मठहलाींनी तक्रारी केल्या ोहे त, हे खरे ोहे काय,
(२प असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीसाींकडन चौकसी करण्यात ोली ोहे काय, चौकसीत काय
ोढनन ोले व तद्नुसार कोणती कारवाई करण्यात ोली वा येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी२०-१२-२०१७प : ी१प व ी२प होय हे खरे ोहे .
सचर प्रकरणी र्ौजचार चावडी पोलीस िाणे येाे १प गु.र.नीं.-१०८/१४, २प गु.र.नीं.-

१२४/१४, ३प गु.र.नीं.-२६९/१४ ४प ग.ु र.नीं.-४५६/१५ ५प गु.र.नीं.-४०२/१६ तसेच जेलरोड पोलीस िाणे
येाे १प ८२/१६ असे पकण ६ गुन्हे चाखल ोहे त.

यातील ग.ु र.नीं.-२६९/१४ व ४५६/१५ मध्ये ोरोपी अज्ान असन गन्
ु ्याींची ‘अ’ वगाात

वगावारी करण्यात ोलेली ोहे . उवाररत ४ गुन्हयाींमध्ये पकच ोरोपी असन त्यास अ्क
करण्यात ोलेली ोहे. गु.र.नीं. १०८/१४, व १२४/१४ मध्ये मा.न्यायालयात चोषण ारोपपत्र
पािभवण्याची कायावाही सुरु ोहे . गु.र.नीं.-४०२/१६ मध्ये चोषण ारोपपत्र चाखल करण्यात ोलेले
ोहे . तर गु.र.न.-८५/१६ पोलीस तपासावर ोहे .
(३प भवलींब झालेला नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी26प
शसांदखेडराजा ीजज.आलढाणाप मतदार सांघातील अवयध धांदे आांद िरण्याआाआत
(३३प

६६५७६ ी०७-०२-२०१७प.

राजाप :

डॉ.सांजय रायमलिर ीमेहिरप, डॉ.शशशिाांत खेडि
े र ीशसांदखेड

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प मसींचखेडराजा ीजज.बल
ु ढाणाप मतचार सींघातील वरली, म्का, जुगार, क्लब, गु्खा, अवैध
चारु ्यासारखे सवा अवैध धींचे बींच करण्याबाबत ्ाादनक लोकप्रदतदनधीनी ठचनाींक २१ ऑग््,
२०१६ रोजीच्या सम
ु ारास प्रत्यक्ष वे् घेऊन तक्रार ठचली, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर तक्रारीनींतरही पोलीस प्रसासनाकडन कोणतीच कारवाई करण्यात ोलेली
नाही, हे ही खरे ोहे काय,
(३प असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन ोले व
तद्नुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी२८-११-२०१७प : ी१प मा.ोमचार श्री.डॉ.समसकाींत खेडक
े र, सच्य
मसींचखेडराजा भवधानसवा मतचार सींघ, याींनी ठचनाींक १७.०८.२०१६ रोजी मतचार सींघात
चौऱ्याचरम्यान पोलीस ््े सन प्रवारी अधधकारी ककनगाींवराजा याींना मतचार सींघात चोरुन लपन
चालणाऱ्या अवैध चारु भवक्रेत्यावर, अवैध धींचेवाल्याींवर कारवाई करावी असा सुचना ठचल्या
होत्या.

पोलीस अधीक्षक कायाालय व ्ाादनक गुन्हे साखा, बुलढाणा याींचे अमवलेखाची पाहणी

केली असता सचर ठिकाण तसेच मसींचखेडराजा मतचार सींघातील ०६ पोलीस ््े सन पैकी
ककनगाींवराजा वगनता इतर पोलीस ््े सनला ्ाादनक लोकप्रदतदनधी कडन नमच केल्याप्रमाणे
कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(२प व ी३प बल
ु ढाणा जजल्हयात कोिे ही अवैध धींचे सरु
ु नसन चोरुन लपन अवैध धींचे करणारे
इसमाींवर वेनीच कारवाई करण्यात येते.
सन

२०१६

मधे

मसींचखेडराजा

मतचारसींघातील

चे ऊनगाींवराजा,

मसींचखेडराजा,

ककनगाींवराजा, अढे रा, साखरखेडाा, बबबी या सवा पोलीस ््े सन अींतगात जुगाराच्या पकण ८७
गन्
ु ्याींमध्ये २०२ ोरोपीींवर गन्
ु हे चाखल झाले असन ३,३०,८३०/- रुपये इतका मद्द
ु ेमाल जप्त
करण्यात ोला. अवैध चारु भवक्रीच्या पकण ३५७ गुन््याींमध्ये ३५८ ोरोपीींवर गुन्हे चाखल
झाले असन ३,५१,०१०/- रुपये इतका मुद्देमाल जप्त करण्यात ोला.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात अपहरणाांया चन््याांमध्ये वाढ झाल्याआाआत
(३४प

६६५८३ ी०७-०२-२०१७प.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अजय चौधरी ीशशवडीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

भव.स. ३९१ ी27प
(१प राज्यात सन २०१५ मध्ये ८ हजार २५५ अपहरणाींच्या गुन््याींची नोंच असल्याचे राषट्रीय
गुन्हे नोंच भववागाच्या अहवालात माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास ोले
ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, राज्यात नोंचभवल्या गेलेल्या गींवीर गुन््यामध्ये प्रत्येक चौाा गुन्हा हा
अपहरणाचा असल्याचे सचर अहवालात ्पष् केले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, याबाबत सासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०९-०१-२०१८प : ी१प हे खरे ोहे .
राषट्रीय गुन्हे नोंच भववाग अहवाल-२०१५ अन्वये सन २०१५ मध्ये IPC अींतगात

चखलपात्र गुन््याींची पकण सींख्या २,७५,४१४ असन त्यापैकी अपहरणाच्या गुन््याींची सींख्या ही
८,२५५ इतकी ोहे.

(२प बचपन बचाओ या NGO सीं्ाेने चाखल केलेल्या याधचकेवर मा.सवोच्च न्यायालयाने
ठचलेल्या दनकालाप्रमाणे सवा हरभवलेल्या मुलाींची प्रकरणे ही अपहरणाींच्या गुन््यात चाखल
करावी असे ोचे स ठचलेले असल्याने गुन््याींच्या चाखल सींख्येत वाढ झालेली ोहे.

(३प महाराषट्र राज्याींमध्ये अपहरणाींची प्रकरणे सोधन काढण्यात चे सात प्राम क्रमाींकावर ोहे .
साींजख्यकी माठहतीप्रमाणे ५७५१ पैकी ३२६५ सोधन
ु काढलेली ोहेत.

राज्य गुन्हे अन्वेषण ण भववागात ठच.३१/३/२००८ रोजी अनैदतक वाहतक प्रदतबींध समन्वय

कक्षाची ्ाापना करण्यात ोलेली ोहे .

भवसेषण  पोलीस महादनररक्षक, नागरी हक्क सुरक्षा याींना अनैदतक मानवी वाहतुक प्रदतबींध

सींचवाात राज्याचे समन्वय अधधकारी म्हणन दनयक्
ु त करण्यात ोले ोहे .

राज्यात मुींबई, नागपर, पुणे, िाणे, नवी मुींबई, सोलापर, यवतमान, बीड, अहमचनगर,

कोल्हापर, िाणे ग्रामीण व साींगली या १२ घ्कामध्ये ्वतींत्र अनैदतक मानवी वाहतुक प्रदतबींध

कक्ष ्ाापन करण्यात ोले ोहे त. सचर कक्षाींनी ्ाापनेपासन माहे डडसेंबर २०१६ अखेर
१७७३ बनीींच्या सु्केच्या धाडी ्ाकन ७३११ बनीत मठहला व मल
ु ीींची सु्का करण्यात ोलेली

ोहे तसेच ४७६० अनैदतक मानवी वाहतक
ु करणाऱ्या ोरोपीींना ीवाहतकचारप अ्क करण्यात
ोलेली ोहे .
लैंधगक

सोषण णाच्या

भवनख्यात

अडकलेल्या

मठहलाींची

सु्का,

पनवासन

ोणण

पुनप
ा काजत्मक करण्यासींचवाातील बाबीींचे समन्वय करण्याकररता अपर मुख्य सधचव, गह
ृ याींचे
अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार सममतीची ्ाापना करण्यात ोलेली ोहे.
महाराषट्रातील

४६

पोलीस

घ्कामध्ये

ऑपरे सन

मु्कान

अमवयान

प्रवावीपणे

राबभवण्यासािी ोतापयंत पकण ४ ऑपरे सन मु्कान अमवयान राबभवण्यात ोले ोहे त.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी28प
परभणी येाील यशोधर नचरामध्ये अवयध धांदे सरु असल्याआाआत
(३५प

७०५८४ ी१७-०१-२०१७प.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील ीपरभणीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१प परवणी येाील यसोधर नगरामध्ये असलेल्या मठहला रक्षण व सींवधान केंद्राच्या जुन्या

इमारतीच्या ोवारात अनेक अवैध धींचे चालत असल्याच्या तक्रारी जजल्हाधधकारी, पोलीस
ोयुक्त तसेच सींबींधधत अधधका-याींकडे गत ६ मठहन्याच्या कानात अनेक वेना करण्यात
ोल्या ोहे त, हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली ोहे काय, चौकसीत काय ोढनन ोले
ोहे व त्यानुसार कोणती कायावाही करण्यात ोली वा येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी२०-१२-२०१७प : ी१प, (२प व ी३प सचर प्रकरणी परवणी जजल््यातील
पोलीस घ्काकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
सचर प्रकरणाची खात्री करण्याकररता चौकसी केली असता त्या ठिकाणी कुिल्याही

प्रकारचे अवैध धींचे चालत नसल्याचे ोढनन ोले ोहे.
___________

शभवांडी ीजज.िाणेप येाे वविासिाने अनधधिृत इमारतीांचे आाांधिाम िेल्याआाआत
(३६प

७२१८६ ी१६-०१-२०१७प.

श्री.महे श चौघले ीशभवांडी पजश्चमप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प मववींडी ीजज.िाणेप येाे अनधधकृत इमारतीींचे बाींधकाम केल्याप्रकरणी भवकासक व जमीन

मालकासह सहा जणाींवर प्रवाग सममती ५ चे सहायक ोयक्
ु त याींनी दनजामपर सहर पोमलस
््े सनमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या चरम्यान गुन्हा चाखल केला ोहे, हे खरे
ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर अनधधकृत बाींधकाम दनषकामसत करण्याबाबत भवकासक श्री.चादनस रमसच
ोबजी याींना अनेकवेना नो्ीस चे ऊनही त्याींनी अनधधकृत बाींधकाम केले, हे ही खरे ोहे
काय,

(३प असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकसी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प व ी२प होय, हे खरे ोहे.
(३प

सचर

प्रकरणी

दनजामपुर

पोलीस

््े सन

येाे

गु.र.क्र.

७३/२०१६,

पम.ोर.्ी.पी.

कायद्याच्या कलम ५२ प्रमाणे ६ ोरोपीभवरुध्च गुन्हा चाखल करण्यात ोलेला ोहे .सचरचा
गुन्हा तपासाधीन ोहे.

(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी29प
आोरचाांव मांजू ीता.जज.अिोलाप येाे दचाध ववसजधन शमरवणितमध्ये
पोलीसाांनी मांडळातील िायधित्यािंना मारहाण िेल्याआाआत

(३७प

७२५२५ ी११-०१-२०१७प.

श्री.चोवधधन शमाध ीअिोला पजश्चमप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प बोरगाींव मींज ीता.जज.अकोलाप येाे चग
ु ाा भवसजान ममरवणुकीमध्ये पोलीसाींनी मींडनातील
कायाकत्यांना ठचनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास मारहाण केली, हे खरे ोहे
काय,

(२प असल्यास, मींडनातील कायाकत्यांनी मारहाण करणाऱ्या पोलीसाींवर कारवाईची मागणी केली
असता गावातील ५० पेक्षा जा्त नागररक, लहान मुले व मठहलाींना पोलीसाींनी अमानुषण 
मारहाण केली, हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, उक्त प्रकरणी चोषण ी पोलीसाींवर सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०९-०१-२०१८प : ी१प ठचनाींक १२.१०.२०१६ रोजी अकोला जजल््यातील
पोलीस ््े सन बोरगाींव मींजु पररसरात बोरगाींव ्ाऊन येाे चग
ु ाा भवसजान ममरवणक सुन 
सींवेचनसील ठिकाणी र्रसी चौक मश्जीच येाे रे णक
ु ा माता नवचग
ु ाा मींडनाचे अध्यक्ष याींनी

ठहींच-ु मु्लीम समाजामध्ये तेढ दनमााण होईल असे वाचग्र्त गाणे लावले होते. सचर गाणे बींच

करण्यास साींधगतले असता मींडनाचे अध्यक्ष व कायाकत्यांनी गाणे बींच न करता मु्लीम
भवरोधी घोषण णा ठचल्यामुने तेाे तणावाची पररज्ाती दनमााण झाली .सबब, पररज्ाती

दनयींत्रणाबाहे र जाऊ नये म्हणन कताव्यावर हजर असलेले पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींनी
धामधम
ु करणाऱ्या लोकाींवर सौम्य बनाचा वापर कन न

पररज्ाती

दनयींत्रणात ोणली.

(२प मींडनातील कायाकत्यांनी मारहाण करणाऱ्या पोलीसाींवर कारवाईची मागणी केली असता
गावातील ५० पेक्षा जा्त नागररक, लहान मुले व मठहलाींना पोलीसाींनी मारहाण केली हे खरे

नाही. तााभप पररज्ाती दनयींत्रणात ोणण्यासािी केलेल्या सौम्य बनाच्या वापरामध्ये ८
नागरीक ककरकोन जखमी

झाले ोहे त.

(३प सचर घ्नेतील चोषण ी पोलीस दनरीक्षक व पोलीस उपदनरीक्षक याींची पोलीस अधीक्षक,
अकोला याींच्या ोचे सान्वये दनयींत्रण कक्ष अकोला येाे बचली करण्यात ोली.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पजश्चम महाराष्ट्रात शस्त्रास्त्र तस्िरी सरु असल्याआाआत
(३८प

७३०९० ी१६-०१-२०१७प.

श्री.प्रिाश )बआटिर ीराधानचरीप, श्री.धनजांय ीसधीरप

चाडचीळ ीसाांचलीप, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर ीशाहूवाडीप
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

:

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

भव.स. ३९१ ी30प
(१प पजश्चम महाराषट्रात भवसेषण त: कोल्हापर, साींगली व साताऱ्यामधील सीमावती वागामध्ये
स्त्रा्त्र त्करी उघडपणे सुरु असल्याचे दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, माहे जानेवारी, २०१५ ते ऑग््, २०१६ या चीड वषण ााच्या कानात कोल्हापर
पररक्षेत्राअींतगात केलेल्या कारवाईत १३५ हन अधधक चे सी-भवचे सी बनाव्ीच्या ोधुदनक स्त्राींचा
सािा ह्तगत करण्यात ोला ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सचर अवैध त्करीमुने स्त्रा्त्र बानगण्याच्या प्रमाणामध्ये वाढ झाल्याने
गुन्हे गारीमध्ये वाढ झाली ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(४प असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी करुन चोषण ीींवर सासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत ोहे ,
(५प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प, (२प, (३प व ी४प कोल्हापर पररक्षेत्रातील घ्क
जजल््यात माहे जानेवारी, २०१५ ते ऑग््, २०१६ या कालावधीत वेगवेगळ्या कारवाई मध्ये
पकण १८२ बेकायचे सीर अजग्नस्त्रे व चारुगोना जप्त केला ोहे . सचरची ोकडेवारी पुढील
प्रमाणे :-

१प कोल्हापर जजल्हा - ७ भप्तोल, बारा बोर ४, चे सी बनाव्ीचे कट्टे ५, १ गन असी पकण
१७ अजग्नस्त्रे ह्तगत केली असन ोम्सा ॲक्् प्रमाणे पकण १७ गन्
ु हे चाखल ोहे त.

२प साींगली जजल्हा - गाविी कट्टे ११, गाविी भप्तुले १९, भवचे सी बनाव्ीचे भप्तुल १ असी

पकण ३१ अजग्नस्त्रे ह्तगत केली असन ोम्सा ॲक्् ४, २५ प्रमाणे पकण २६ गुन्हे चाखल
असन त्यामध्ये ४६ ोरोपीींना अ्क केले ोहे.

३प सातारा जजल्हा - १५ ररव्हॉल्वर/भप्तल
ु , ५ गाविी कट्टे , १ डबल बॅरल बींचक
ु असी पकण

२१ अजग्नस्त्रे ह्तगत केली असन पकण १९ गुन्हे चाखल ोहे त.

४प सोलापर ग्रामीण - गाविी भप्तुल ४, गाविी कट्टे ३, चे सी-भवचे सी बनाव्ीचे भप्तुल ७,

चायना मेड ररव्हॉल्वर १ असी पकण १५ अजग्नस्त्रे ह्तगत केली असन पकण ११ गुन्हे
चाखल असन त्यामध्ये ३६ ोरोपीींना अ्क केले ोहे .

५प पण
ु े ग्रामीण - पकण ९८ स्त्रे जप्त करण्यात ोली असन पकण ८९ गन्
ु हे चाखल

असन त्यामध्ये ३२३ ोरोपीींना अ्क केले ोहे.
(५प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िाणे जजल्हाधधिारी िायाधलयात जशमनीया व्यवहारात चयरव्यवहार होत असल्याआाआत
(३९प

७४१२७ ी२०-०४-२०१७प.

श्री.अजय चौधरी ीशशवडीप, श्री.सननल राऊत ीववक्रोळीप,

श्री.रुपेश म्हात्रे ीशभवांडी पूवपध : सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१प िाणे जजल्हाधधकारी कायाालयात जमीन अकृषण ीक ीपनपप करण्यासािी प्रती चौरस र््ामागे

जजल्हाधधकाऱ्याींना ७ रुपये, दनवासी जजल्हाधधकाऱ्याींना ३ रुपये, तहसीलचाराींना २ रुपये व
कारकनास १ रुपया असे चरपत्रक अजाचाराच्या हातात चे ण्यात येत असल्याचे दनचसानास ोले
ोहे , हे खरे ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी31प
(२प असल्यास, उक्त प्रकरणाची तक्रार लाचलुचपत खात्याकडे अजाचाराींनी केलेली ोहे , हे ही
खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, तक्रारीच्या अनषण 
ु ींगाने कोणती कारवाई करण्यात ोली वा येत ोहे व
त्याबाबतची सद्यःज्ाती काय ोहे ,

(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०१-०१-२०१८प : ी१प, (२प, (३प व ी४प सवे नीं. १४२/२ या जमीनीची
भवदनश्चीतीकरण करण्याचे काम कन न चे ण्यासािी अतल
ु नाईक, अव्वल कारकुन जजल्हाधधकारी

कायाालय िाणे याींनी जजल्हाधधकारी याींचे कॅल्कुले्र वर माींडणी करुन लाचेची मागणी केल्याचे

दनषपन्न झाल्याने श्री.नाईक याींचेभवरुध्च गुन्हा चाखल कन न अ्क करण्यात ोली ोहे .
भ्रष्ाचार प्रदतबींधक अधधदनयमातील प्रचलीत तरतुचीनुसार पुढील कायावाही करण्यात येत ोहे .
___________

भूम ीजज.उस्मानाआादप येाील पोलीस वसाहतीची दरवस्ाा झाल्याआाआत
(४०प

८३५०२ ी२०-०४-२०१७प.

श्री.राहल मोटे ीपराांडाप :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१प वम ीजज.उ्मानाबाचप येाील पोलीस दनवास्ाानाची अत्यींत चरु व्ाा झालेली असन सचर
दनवास्ाानामध्ये वीजेच्या ताराींचे अ्ताव्य्त जाने व प्रचींड घाण पसरली असन सचर

दनवास्ाान राहण्यास योग्य नसल्यामुने वम पोलीस ््े सनअींतगात ४६ पोलीस कमाचाऱ्याींना
प्रचींड त्रास सहन करावा लागत ोहे , हे खरे ोहे काय,
(२प

असल्यास,

उक्त

पोलीस

दनवास्ाानाच्या

चरु
ु ्तीबाबतची

मागणी

्ाादनक

लोकप्रदतदनधीनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ठचनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास
लेखी दनवेचनाद्वारे केली ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, सासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प पोलीस िाणे, वम येाे ३९ पोलीस कमाचारी सींख्या
मींजर असन सन १९९० मध्ये बाींधण्यात ोलेली १९ दनवास्ााने राहण्यास अयोग्य ोहे त.
(२प होय.
(३प पोलीस िाणे, वमची नवीन प्रसासकीय इमारत व पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींच्यासािी
सासकीय

दनवास्ाानाींचे

बाींधकाम

करण्याबाबतच्या

प्र्तावाच्या

अनषण 
ु ींगाने

ोवश्यक

माठहतीची पताता क्षेत्रीय ्तरावन न झाल्यानींतर पुढील कायावाही पोलीस गह
ृ दनमााण व कल्याण
महामींडन मयााठचत, मुींबई याींचम
े ार्ात करण्यात येणार ोहे.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी32प

वसई ीजज.पालघरप येाील सातपडा िो ऑप क्रेडडट, सोसायटीने पररसरातील
)हदवासी लोिाांची फसवणि िेल्याआाआत
(४१प

८४७८१ ी११-१०-२०१७प.

अॅड.वारीस पिाण ीभायखळाप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प वसई ीजज.पालघरप येाील सातपुडा को.ऑपरे ्ीव्ह क्रेडड् सोसाय्ी, सॉप नीं ३, सोनल

अपा्ा में्, चीनचयाल नगर, वसई ीप.प या क्रेडड् सोसाय्ीने पररसरातील हजारो गरीब
ोठचवासीींना सवासच कन न त्याींच्याकडन सम
ु ारे ३८ लाख न पयाींच्या वर बचत/ िे वी/पैसा
गोना केला व ्या सवा िे वी/पैसा घेवन क्रेडड् सोसाय्ी चे पचाधधकारी माहे ऑक््ोबर, २०१५

मध्ये वा त्या चरम्यान र्रार झालेली प्रकरणी भपडडत सवासचाींनी ठचनाींक २२ नोव्हें बर, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास माणणकपुर पोलीस िाणे येाे लेखी ्वरुपात तक्रार चाखल केली ोहे , हे
खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सातपड
ु ा को ऑपरे ्ीव्ह क्रेडड् सोसाय्ीचे नोंचणीकृत कायाालय माणणकपरु येाे
असल्याची बाब चल
ु क्षा क्षत कन न सचरील पोलीस िाणेचे अमींलचार हे कायाक्षेत्राबाहे रील असल्याचे
साींगन गरीब ोठचवासीींच्या तक्रारी नोंचवन घेत नाहीत, हे ही खरे ोहे काय,

(३प असल्यास, या सींपुणा प्रकरणी चौकसी कन न कोणती प्रसासकीय व चीं डात्मक कारवाई
करण्यात ोली वा येत ोहे ,

(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०२-०१-२०१८प : ी१प श्री.बाबु चौधरी रा.चाचरा नगर हवेली याींनी
ठच.२६.८.२०१६ रोजी याबाबत माणणकपुर पोलीस िाणे येाे लेखी ्वरुपात तक्रारी अजा ठचला
ोहे .

(२प व ी३प सचर पतपेढी नोंचणीकृत असन अजाचार याींनी माणणकपुर पोलीस िाणे जज.पालघर
येाे अजा चे ण्यापवी पासन बींच अव्ाेत ोहे . यातील अजाचार व साक्षीचार याींनी या
पतसीं्ाेच्या उपाध्यक्ष याींच्या घरी पैसे ठचलेले ोहेत. सचर प्रकार हा चाचरा नगर हवेली
मसल्वासा येाे घडलेला असल्याचे दनषपन्न झाल्यामन
ु े अजाचार याींना सींबींधधत पोलीस िाण्यात

तक्रार चाखल करुन चाच मागण्याकरीता लेखी समजपत्र ठचलेले ोहे . तसेच, अजाचार याींनी
माणणकपुर पोलीस ््े सनला तक्रार करण्यापवी चाचरा नगर हवेली, मसल्वासा येाील पोलीस
््े सनला सुध्चा तक्रार ठचलेली ोहे .

सचर प्रकरणी सींबींधधत पोलीस िाणे अींमलचार याींनी अजाचार व साक्षीचार याींचे जबाब

नोंचभवलेले ोहे त. तरी, भपडडत ोचीवासी याींची तक्रार नोंचवन घेण्यात कोणत्याही प्रकारची
हयगय अावा चल
ा केलेले नाही.
ु क्ष
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

भव.स. ३९१ ी33प
मांआईसह राज्यातील अनेि पोलीस वसाहतीांची दरवस्ाा झाली असल्याआाआत
(४२प

८५९५५ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.िालीदास िोळां आिर ीवडाळाप, श्री.अशमन पटे ल ीमांआादे वीप,

श्री.अस्लम शेख ीमालाड पजश्चमप, प्रा.वषण ाध चायिवाड ीधारावीप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१प मुींबईसह राज्यातील अनेक पोलीस वसाहतीींची चरु व्ाा झाली असन तेाे पोलीस
कु्ीं बबयाींचे जीव धोक्यात असल्याचे माहे जन, २०१७ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास ोले
ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सासनाने या पोलीस वसाहतीींतील इमारतीचे ्ट्रक्चरल ऑडड् करुन सचर
इमारतीची चरु
ु ्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली ोहे वा करण्यात येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प हे खरे नाही.
(२प मींब
ु ईतील पोलीस दनवासी व अदनवासी इमारतीींच्या सींरचनात्मक चरु
ु ्तीसािी सन २०१६-

२०१७ या भवत्तीय वषण ाात पकण सुमारे रु.५८.६५ को्ी व सन २०१७-२०१८ या भवत्तीय वषण ाात
पकण सुमारे रु.२२.८६ को्ी इतका दनधी भवतररत करण्यात ोला ोहे .

राज्यातील इतर पोलीस वसाहतीतील इमारतीींच्या चरु
ु ्तीकररता सन २०१६-२०१७ या

भवत्तीय वषण ाात पकण सम
ु ारे ₹२४७.०५ को्ी इतका दनधी भवतररत करण्यात ोला असन सन
२०१७-२०१८ या भवत्तीय वषण ाात पकण सुमारे रु.५६.९९ को्ी इतक्या रकमेच्या प्र्तावास
प्रसासकीय मान्यता चे ण्यात ोली ोहे .
(३प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

धचांचपोिळी ीमांआईप येाील पोलीस खात्याया मध्य प्रादे शशि ववभाचाया
जाचेवर अत्याधननि मख्यालय उभारण्याआाआत
(४३प

८६६०२ ी०४-०९-२०१७प.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील ीपरभणीप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील

(१प धचींचपोकनी ीमींब
ु ईप येाील पोलीस खात्याच्या मध्य प्राचे मसक भववागाच्या जागेची नवे
अत्याधुदनक मुख्यालय उवारण्याकरीता दनवड करण्यात ोली ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, सचर जागेवर २५ मजली इमारत बाींधुन इमारतीतील ८ मजले महाराषट्र
चहसतवाची भवरोधी पाकाच्या ीप्ीपसप कायाालयासािी कायम्वरुपी चे ण्यात येणार ोहे त, हे
ही खरे ोहे काय,
(३प असल्यास, याबाबतचा ोराखडा मींब
ु ई पोलीस ोयक्
ु ताींच्या मान्यतेसािी गह
ृ भववागाने
पािभवला ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(४प असल्यास, सचरह इमारत बाींधण्याकरीता अद्यापपयंत सासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत ोहे ,
(५प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी34प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१७प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
(२प सचर जागेवर १८ मजल्याींची इमारत बाींधण्याचे प्र्तावीत असन ०७ मजले चहसतवाच
भवरोधी पाकाच्या कायाालयासािी चे ण्याचे दनयोजन ोहे .
(३प महाराषट्र राज्य पोलीस गह
ृ दनमााण व कल्याण महामींडन, मुींबई याींनी याबाबतचा ोराखडा
पोलीस ोयुक्त, बह
ृ न्मुींबई याींना मान्यतेसािी पािभवण्यात ोले असन त्यास मान्यता चे ण्यात
ोली ोहे .

(४प सचर बाींधकामाच्या ोराखड्यास महाराषट्र राज्य पोलीस गह
ृ दनमााण व कल्याण महामींडन
याींच्याकडन मान्यता चे ण्यात ोली असन सचर इमारतीचे बाींधकाम प्र्ताभवत ोहे.
(५प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाई ीजज.साताराप येाील नचराध्यिा व त्याांचे पती याांनी िे िेदारािडून लाच घेतल्याआाआत
(४४प

८६६७४ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.राणाजचजीतशसांह पाटील ीउस्मानाआादप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प वाई ीजज.साताराप येाील नगराध्यक्षा व त्याींचे पती याींनी ठचनाींक ९ जन, २०१७ रोजी वा
त्या सम
ु ारास िे केचाराकडन लाच घेतली होती, हे खरे ोहे काय,
(२प असल्यास, याप्रकरणी चौकसी करण्यात ोली ोहे काय,

(३प असल्यास चौकसीत काय ोढनन ोले व तद्नस
ु ार सासनाने सचर चोषण ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत ोहे ,

(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०१-०१-२०१८प : ी१प, (२प, (३प व ी४प होय, ठचनाींक ०९.०६.२०१७ रोजी
वाई येाील नगराध्यक्षा याींनी सौचालयाच्या बाींधकामाचे उवाररत बील िे केचारास मींजर
करण्यासािी लाचेची मागणी कन न त्याींच्या पती मार्ात लाच ज्वकारली असल्याने त्याींना व

त्याींच्या पती भवन ध्च लाचलच
ु पत प्रदतबींधक भववागाने भ्रष्ाचार प्रदतबींध अधधदनयम १९८८

मधील प्रचलीत तरतच
ु ी नस
ु ार गन्
ु हा नोंच कन न अ्क केली ोहे . सचर गन्
ु ्याचा तपास पण
ु ा
कन न न्यायालयात चोषण ारोप चाखल करण्याची कायावाही करण्यात येत ोहे .
___________

आलढाणा येाील उपववभाचीय पोलीस अधधिारी िायाधलय व पोलीस
स्टे शन इमारतीची दरवस्ाा झाल्याआाआत
(४५प

८६९३३ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.हषण धवधधन सपिाळ ीआलढाणाप :

सन्माननीय मख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प बुलढाणा येाील उपभववागीय पोलीस अधधकारी कायाालय व पोलीस ््े सनची इमारत जीणा
झाली असल्यामन
ु े ठचनाींक ०३ जन, २०१७ रोजीच्या पावसाने या इमारतीत पाणी मसरल्याची
बाब ठचनाींक ४ जन, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास दनचसानास ोली, हे खरे ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी35प
(२प असल्यास, या प्रकरणी सासनाने चौकसी केली ोहे काय,
(३प असल्यास, चौकसीचे दनषकषण ा काय ोहे त व त्यानुसार सचर उपभववागीय पोलीस अधधकारी
कायाालयाकरीता व पोलीस ््े सनसािी नभवन इमारत मींजर करणेबाबत सासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प नाही.
सचर कायाालयावरील कौले र्ु्ल्यामन
ु े काही प्रमाणात पावसाचे पाणी गनाले ोहे .

(२प व ी३प सचर पोलीस उपभववागीय कायाालय व पोलीस िाणे इमारत व ३०० पोलीस
कमाचारी दनवास्ााने याींचे बाींधकाम करण्याबाबतच्या प्रकल्पासािी महाराषट्र राज्य पोलीस
गह
ृ दनमााण व कल्याण महामींडन मयााठचत, मुींबई याींनी प्रकल्प व्यव्ाापन सल्लागार याींची
नेमणक केली ोहे .

(४प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील वाढत्या चन्हे चारीचे प्रमाण लिात घेता ियकीयाांना आांहदस्त
िे वण्यासािी असलेली िाराचह
ृ े अपरी पडत असल्याआाआत
(४६प

८९६२८ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.जयप्रिाश मांदडा ीआसमतप, श्री.सांदीप नाईि ीऐरोलीप,

श्री.जयांत पाटील ीइस्लामपरू प, श्री.शशशिाांत शशांदे ीिोरे चावप, श्री.जजतेंद्र )व्हाड ीमांब्रा िळवाप,

श्री.वयभव वपचड ीअिोलेप, श्री.पाांडरां च आरोरा ीशहापूरप, श्री.किसन िाोरे ीमरआाडप, श्री.सभाषण 
उफध पांडडतशेि पाटील ीअशलआाचप :
काय :-

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१प राज्यातील वाढत्या गन्
ु हे गारीचे प्रमाण लक्षात घेता कैद्याींना बींठच्त िे वण्यासािी असलेली

कारागह
ृ े अपुरी पडत असल्याने राज्यातील मुख्य कारागह
ृ , जजल्हा कारागह
ृ तसेच इतर छो्ी

कारागह
ृ े यामध्ये कारागह
ृ ाच्या क्षमतेपेक्षा अधधक कैची असल्याची बाब नुकतीच दनचसानास
ोली ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, मींब
ु ई व िाणे येाील कारागह
ु ्ीने कैची असल्याने कारागह
ृ ाींमध्ये क्षमतेपेक्षा चप
ृ
प्रसासनावर मोठ्या प्रमाणात वार पडत ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(३प तसेच, रायगड जजल््याचे मख्
ु यालय अमलबाग येाे असलेल्या कारागह
ृ ाची क्षमता ८२ कैची

इतकी असताींना कारागह
ृ ात १४९ कैद्याींचा समावेस केल्याने कारागह
ृ ाची जागा अपरी पडत
ोहे , हे ही खरे ोहे काय,

(४प असल्यास, ोकडेवारी पहाता राज्यातील बहुताींस कारागह
ृ ाींवर पडणारा ताण हलका
करण्याच्यादृष्ीने सासनाकडन अद्यापही कोणतीही उपाययोजना करण्यात
ोलेली नाही, हे ही खरे ोहे काय,
(५प असल्यास, याबाबत सासनाने उपाययोजना करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत ोहे ,
(६प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी36प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०४-०१-२०१८प : ी१प होय.
(२प होय.
(३प होय.
(४प हे खरे नाही.
(५प क्षमतेपेक्षा जा्त असलेल्या कारागह
ृ ातील बींद्याींची गची कमी करण्याच्या दृष्ीने करण्यात
येत असलेली उपाययोजना :-

१प कारागह
ु हयामध्ये जा्तीत जा्त
ृ ामधील न्यायाधीन बींचीने तो चाखल असलेल्या गन्

मसक्षेच्या अध्याापेक्षा जा्त कालावधी कारागह
ृ ात व्यदतत केला असल्यास ीसीोरपीसी-४३६ीअप
नुसारप असाप्रकारची प्रकरणे सींबींधधत न्यायालयाच्या दनचसानास ोणली जातात.

२प सवा कारागह
ृ ामध्ये सींबींधधत सत्र न्यायाधधस मठहन्यातन पकचा वे् चे ऊन न्यायाधीन

बींद्याींचा ोढावा घेतात, तसेच तीन मठहन्यातन पकचा कारागह
ृ अमवभवक्षक मींडनाची बैिक
जजल्हाचीं डाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली ोयोजजत करण्यात येते.

३प मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ोचे सानुसार न्यायाधीन बींची पन
ु भवालोकन सममती ्ाापन

करुन सचर सममतीसमोर ीसीोरपीसी-४३६ीअप अींतगात चाखल न्यायाधीन बींद्याींची प्रकरणे व
इतर ९ भवभवध प्रवगाातील बींद्याींची प्रकरणे साचर करण्यात येत ोहेत.

४प कारागह
ृ ात चाखल न्यायाधीन बींद्याींना ज्याींच्या जामीनाच्या हक्काबाबत मागाचसान

करण्यात येत असन, जजल्हा भवधी सेवा प्राधधकरण याींच्याकडील पॅनलवरील वकीलाींची
जामीन/जामीन रक्कम कमी करणे इ. करीता नेमणक करुन कायचे सीर मत घेण्यात येते.
तसेच, प्ली बागेदनींग मसबीरे ोयोजजत करण्यात येत ोहे त.
५प

क्षमतेपेंक्षा

जा्त

बींची

असलेल्या

कारागह
ृ ातील

न्यायाधीन

बींद्याींना

सींबींधधत

न्यायालयाची परवानगी घेऊन नजीकच्या कारागह
ृ ात वगा करण्याबाबत दनचे स चे ण्यात ोले
ोहे त.

६प सन २०१३-१४ मध्ये ५ खुले कारागह
ु े कारागह
ृ , सन २०१४-१५ मध्ये १ खल
ृ व ०१

मठहला खुले कारागह
ृ तसेच २०१५-१६ मध्ये गधचरोली येाे खुले कारागह
ृ कायााजन्वत करण्यात
ोले ोहे.

७प सन २०१३-१४ मध्ये जालना, नींचरबार, वामसम व मसींधच
ु गा कारागह
ृ ाची दनममाती

करण्यात ोली ोहे .

८प मुींबई, येरवडा, औरीं गाबाच, नामसकरोड मध्यवती कारागह
ृ येाे अदतररक्त बॅरेक्सचे

बाींधकामासींचवाात कारवाई सुरु ोहे .

९प जव्हडीओ कॉन्र्रन्सीींगचा प्रवाभव वापर करण्यात येत असन, व्हीडीओ कॉन्र्रन्सद्वारे

केसची सुनावणी करण्यासींचवाात सींबींधधत न्यायालयाकडे पािपुरावा करण्यात येत ोहे.

१०प राज्यात अद्यावत कारागह
ीं ाने अ्यास व त्यावरील
ृ तयार करण्याच्या अनुषण ग

उपाययोजना सुचभवण्यासािी ठच. ०६.०६.२०१७ रोजी से.दन. न्यायाधीस याींच्या अध्यक्षतेखाली
सममती गिीत करण्यात ोली ोहे .
(६प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

भव.स. ३९१ ी37प
मांआईत लोढा बआल्डरने )पल्या प्रिल्पाया जाहहरातीिरीता सांवेदनशील असलेल्या
राजभवनाचा फोटो आेिायदे शीरररत्या वापरल्याआाआत
(४७प

८९६७६ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.मांचेश िडाळिर ीिलाधप, श्री.तिाराम िाते ीअणशक्ती

नचरप, श्री.अननल िदम ीननफाडप, डॉ.आालाजी किणीिर ीअांआरनााप, श्री.प्रिाश फातपेिर
ीचें आूरप :

सन्माननीय मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१प मुींबईत लोढा बबल्डरने ोपल्या प्रकल्पाच्या जाठहरातीकरीता सुरक्षेसािी सींवेचनसील

असलेल्या राजववनाचा र्ो्ो बेकायचे सीरररत्या वापरल्याचे ठचनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, याप्रकरणी चौकसी केली ोहे काय,
(३प असल्यास, चौकसीत काय ोढनन ोले व तद्नुसार सींबींधधत बबल्डरवर कोणती कारवाई
करण्यात ोली वा येत ोहे ,

(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी१५-१२-२०१७प : ी१प बह
ृ न्मुींबई पोलीस ोयुक्तालयाच्या कायाक्षेत्रातील
कोणत्याही

पोलीस

िाण्यात

बबल्डरने

त्याींच्या

प्रकल्पाच्या

जाठहरातीकररता

सुरक्षेसािी

सींवेचनसील असलेल्या राजववनाचा र्ो्ो बेकायचे सीरररत्या वापरल्याबाबत गुन्हा नोंच नाही.
(२प लाग नाही.
(३प लाग नाही.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शाहवाडी ीजज.िोल्हापरू प पोलीस िाणेया इमारतीचे आाांधिाम प्रशासितय
मान्यता शमळूनही सरु िरण्यात )ले नसल्याआाआत

(४८प

९०५४० ी०४-०९-२०१७प.

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर ीशाहूवाडीप :
मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१प साहुवाडी ीजज.कोल्हापरप पोलीस िाणेच्या नवीन इमारत बाींधकामासािी ठचनाींक १६ मे,
२०१६ रोजीच्या सासन दनणायानस
ु ार न पये १ को्ी ९२ लाख रुपयाच्या प्र्तावास प्रसासकीय
मान्यता ममनाली ोहे , हे खरे ोहे काय,

(२प असल्यास, प्रसासकीय मान्यता ममननही सचर इमारतीच्या बाींधकामासािी ोधााक तरतच
करण्यात ोलेली नसन पोलीस कमाचाऱ्याींना तसेच ोपल्या सम्या व तक्रारी घेवन येणाऱ्या
लोकाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत ोहे , हे ही खरे ोहे काय,
(३प असल्यास, साहुवाडी ीजज.कोल्हापरप पोलीस िाणेच्या नवीन इमारत बाींधकामासािी
सासनाने सचर रक्कम उपलब्ध कन न चे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ोहे ,
(४प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?

भव.स. ३९१ ी38प
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प होय, हे खरे ोहे .
(२प व ी३प सन २०१७-१८ सािी मींजर दनधीतन रक्कम उपलब्ध करण्याबाबत कनभवण्यात
ोले ोहे.
(४प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खानापूर ीजज.साांचलीप येाील पोलीस दरू िेत्र इमारतीची दरवस्ाा झाल्याआाआत
(४९प

९१५५७ ी०४-०९-२०१७प.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननल आाआर ीखानापरू प :

सन्माननीय मख्यमांत्री पढ
ु ील

(१प खानापर ीजज.साींगलीप येाील पोलीस चरक्षेत्र ीोऊ् पो््चीप ची इमारत वापरण्यास योग्य
नसल्याचे माहे जन, २०१७ मध्ये वा त्या चरम्यान दनचसानास ोले ोहे , हे खरे ोहे काय,
(२प असल्यास, सचरहु इमारत नव्याने बाींधणेबाबत ्ाादनक लोकप्रदतदनधीींनी मा.मुख्यमींत्री व
मा.गह
ृ राज्यमींत्री याींना लेखी दनवेचन ठचले ोहे , हे ही खरे ोहे काय,
(३प असल्यास, याबाबत सासनाने चौकसी केली ोहे काय,

(४प असल्यास, चौकसीचे दनषकषण ा काय ोहे त व त्यानुषण ींगाने सासनाने दनधी उपलब्ध कन न
सचर इमारत बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(५प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प सचर इमारत नाचरु
ु ्त असल्याचे दनचसानास ोले
ोहे .

(२प सचर इमारत नव्याने बाींधणेबाबत ्ाादनक लोकप्रदतदनधी याींनी सासनास दनवेचन साचर
केल्याचे ोढनन येत नाही.
(३प व ी४प सचर इमारतीसींचवाात अींचाजपत्रक व नकासे तयार करण्याची कायावाही क्षेत्रीय
्तरावर सुन  ोहे .

(५प प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जळचाव शहरातील पोलीस मख्यालयाया )वारातील ननवासस्ाानाांया व पोलीस
मख्यालयाया नवीन इमारतीया दरुस्तीआाआत
(५०प

९३९०३ ी०४-०९-२०१७प.

श्री.सरे श ीराजूमामाप भोळे ीजळचाव शहरप :

सन्माननीय

मख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१प जनगाव सहरातील पोलीस मख्
ु यालयाच्या ोवारातील दनवास्ाानाींच्या व पोलीस
मुख्यालयाच्या

नवीन

इमारतीच्या

चरु
ु ्तीचे

काम

गत

३

वषण ाात

अनेकचा

होऊनही

दनवास्ाानाींची चरु व्ाा झाली असन या दनवास्ाानाींच्या चरु
ु ्तीवर अवाजवी खचा केला
असतानाही तीच तीच कामे पुन्हा पुन्हा चाखवन चरु
ु ्ती न करता कींत्रा्चाराींना चे यके अचा
करण्यात येत ोहे त, हे खरे ोहे काय,

भव.स. ३९१ ी39प
(२प असल्यास, या कामाींच्या पररणामात्मक व गुणात्मक तपासणीसािी भवसेषण  पाकाची
नेमणक करण्याबाबत सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत ोहे ,
(३प नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय ोहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस ी०८-०१-२०१८प : ी१प दनवास्ााने चरु
ु ्तीची कामे सुरु असन तीच तीच
कामे चरु
ु ्त करण्यात ोलेली नाहीत.

(२प चरु
ु ्ती केलेल्या कामाच्या पररमाणात्मक व गुणात्मक तपासणीसािी भवसेषण  पाकाची
नेमणक करण्यात ोली ोहे.
(३प प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांआई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

