
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि ०५ माचच, २०२० / फाल्गनु १५, १९४१ (शिे) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधचन, दगु्धव्ययिसाय वििास,  

क्रीडा ि यिुि िल्याण मांत्री 
(४) िृषी, माजी सनैनिाांचे िल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्ययिसाय, बांदरे मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५५ 
------------------------------------- 

  
राज्यात अांमली पदार्ाांची तस्त्िरी रोखण्याबाबत 

  

(१) * ६४६ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनार् 
राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.विनायिराि मटेे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास लसांह, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती स्स्त्मता 
िाघ, डॉ.रणस्जत पाटील, श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई व नागपरूसह राज्यातील ववववध ठिकाणी अींमली पदार्ाांची मोठ्या 
प्रमाणात तस्करी होत असनू दहशतवाद व अींमली पदार्थ ववरोधी पर्काींनी 
अींमली पदार्ाथची ववक्री करणारे रॅके्स ठदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी 
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पकडले असनू सदर पर्काने पाच तस्कराींना अ्क करुन १२९ ककलो 
मेकिर्ड थन (एमडी) जप्त केले असल्याच े ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-पणेु महानगराप्रमाणे रत्नागगरीतही अींमली पदार्ाथचा 
ववळखा घालण्यासािी हररयाणा, राजस्र्ान मधील ्ोळी सकक्रय झाली 
असल्याची माठहती पोललसाींना लमळाली असनू रत्नागगरी शहरासह पररसरातील 
काही ननवडक गावाींमध्ये लमरजोळे एमआयडीसीत पोललसाींनी छापा ्ाकून 
रुपये ४५ लाख ककींमतीच े ९३० गॅ्रम कोकेन जप्त केल्याचे ठदनाींक २१ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्षिण आकिकेतनू व्हाया ठदल्लीमागे मुींबईत तस्करीसािी 
आणललेे रुपये ६ को्ी १२ लाख ककींमतीच े १ ककलो २० गॅ्रमचे कोकेन 
हस्तगत करण्यास वाींदे्र पर्काला यश आले असनू माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान आकिकन नागररक जॉन िान्न्सस आणण इन्जके या दोघाींना 
अ्क केली आहे, तसेच मुींबईतील मालाड रेल्वे स्र्ानक पररसरातनू रुपये २० 
को्ी ककींमतीच्या १० ककलो हेरॉईन साठ्यासह दोघाींना वाींदे्र यनुन्च्या ॲन््ी 
नाकोठ्क्स सेलच्या अगधकाऱयाींनी ठदनाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास अ्क केल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चार-पाच वर्ाथत बाींधकाम िेत्र, व्यापार, केबल, मार्ाडी, 
अींमली पदार्थ, म्का जगुार आणण सट्टा, सोनसाखळी, दरोडा िते्राींतील 
गनु्हेगारीच्या ्ोळया वाढत आहे, तसेच मुींबईत महाववद्यालयीन तसेच 
शाळकरी ववद्यार्थयाांना ड्रग्ज परुविा करण्यासािी व्हॉट्सअप हे माध्यम 
वापरण्यात येत असनू अींमली पदार्ाथला महाववद्यालयीन ववद्यार्ी, तरुण 
वपढी मोठ्या प्रमाणात बळी पडत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, तसेच सन २०१९ मध्ये मुींबई पोललसाींनी 
केलेल्या एकूण कारवाई दरम्यान अींमली पदार्ाांच्या तस्करी सींदर्ाथत एकूण 
११ हजार ५७२ गनु्हे नोंदववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अींमली पदार्ाांची तस्करी करणाऱयाींवर कारवाई करुन अींमली पदार्थ 
ववक्री/तस्करी/गनु्हेगारी रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) दहशतवाद ववरोधी पर्क याींना ठदनाींक १०/०९/२०१९ 
रोजी लमळालेल्या गपु्तवातनेसुार पवूथ द्रतुगती मागथ, मुींबईकड े जाणाऱ या 
वाठहनीवर, र्ाींडुप पींम्पीींग बस स््ॉपच्या पढेु मुींबई येर्े ववक्रीकरीता नेण्यात 
येत असलेले ९ ककलो मेकिर्ड्रन (एमडी) सह दोन इसम घेवनू येत असल्याची 
बातमी लमळताच, त्याींना अ्क करण्यात आललेी आहे. तसेच अ्क 
इसमाींकड े केलेल्या चौकशीत आणखी ३ इसमाींना अ्क करण्यात आली 
असनू, १२० ककलो मेकिर्ड्रन (एमडी) अींमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आला 
आहे. 
(२) पोलीस अधीिक, रत्नागगरी याींच्या कायथिेत्रात हररयाणा व राजस्र्ान 
मधील ३ इसमाींना रत्नागगरी एम.आय.डी.सी. येर्ील हर्ाथ िुड्स जवळील 
पडक्या इमारतीत कोकेन हा अींमली पदार्थ स्वत: जवळ बाळगल्याप्रकरणी 
रत्नागगरी पो. िाणे ग.ुर.नीं. ११४/१९ एन.डी.पी.एस. ॲक्् ८(क), २१(क), 
२९(क), २९ प्रमाणे ७ इसमाींवर गनु्हा दाखल करण्यात आला होता.मात्र 
न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा, कावळा नाका, कोल्हापरू व न्यायसहायक 
वजै्ञाननक प्रयोगशाळा, चींठदगड या तज्ञ शाखेकडून आरोपीींच्या ताब्यात लमळून 
आललेा मदु्देमाल हा अींमली पदार्थ नसनु यरुरया असल्याबाबतचा अहवाल 
प्राप्त झाल्याने, अ्क आरोपीींची गनु्हयाींतनू मकु्तता करण्यात आली आहे. 
(३) अींमली पदार्थ ववरोधी कि, बाींद्रा यनुन् गनु्हा रन्जस््र क्र. ०१/२०१९, 
कलम ८(क) २१(क), २९ एन.डी.पी.एस. ॲक्् १९८५ अन्वये से्ं  ब्लेस चचथ, 
लसजर रोड जींक्शन, अींबोली, अींधेरी (प), मुींबई ५८, येर्े ०१ ककलो ०५ गॅ्रम, 
कोकेन हा अींमली पदार्थ ककीं मत अींदाजे रुपये ६,०३,००,०००/- ककींमतीचा 
अींमली पदार्थ, आरोपी नामे जॉन जेम्स िान्न्सस आणण डॅनीयल इिाई गचक्व ू
इन्जके या दोघाींना ठदनाींक १२/०१/२०१९ रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
 तसेच मुींबईतील मालाड रेल्वे स्र्ानक पररसरात, अन्य दोन इसमाींना 
अींमली पदार्थ ववरोधी कि, बाींद्रा यनुन् याींनी रुईया चाळ, बी.एम.सी. 
शौचालयामागे, मालाड (प) मुींबई येर्े ६ ककलो हेरॉईन, अींदाजे ककीं मत रुपये 
१२,००,००,०००/- इतका मदु्देमालासह अ्क केली आहे. त्याींच्यावर ग.ुर.क्र. 
०१/२०२०, कलम ८(क) सह २१(क), २९ एन.डी.पी.एस. ॲक्् १९८५ अन्वये 
गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
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(४) सन २०१९ मध्ये अींमली पदार्थ ववरोधी कि व मुींबई पोललसाींनी एकूण 
११ हजार ७०६ गनु्हे नोंदववण्यात आलेले आहेत. तसेच अींमली पदार्थ ववरोधी 
कि येर्ील पोलीस अींमलदार साध्या वेर्ात गपु्त बातमीदारामािथ त पाळत 
िेवत असतात व अींमली पदार्थ ववक्री करणाऱया तस्कराींवर तात्काळ कारवाई 
केली जात.े 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
 तर्ावप, अींमली पदार्ाथच े सेवन करणारे व ववक्री करणाऱ या 
इसमाबाबत माठहती प्राप्त होताच त्याींचा शोध घेवनू सींबींगधत इसमाववरुध्द 
एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ अींतगथत कायदेशीर कारवाई करण्यात येत 
असत.े 
 तसेच अींमली पदार्ाथचे प्रमाण कमी करण्यासािी ववववध कायथक्रम 
हाती घेण्यात आलेले आहेत. अींमली पदार्थ ववरोधी किातिे महाववद्यालयीन 
स्तरावर जानेवारी, २०१५ पासनू ड्रग्ज िी कॅम्पस हा उपक्रम राबवनू 
जनजागतृी करण्याचे प्रयत्न चाल ूकेले आहेत. तसेच सावथजननक गणेशोत्सव, 
नवरात्री, दठहहींडी अशा उत्सवाच्या वेळी अींमली पदार्थ किाच्या वतीने 
जनजागतृी कायथक्रम राबववण्यात येतात. तसेच २६ जून हा अींमली पदार्थ 
ववरोधी ठदनाननलमत्त २६ जून त े १० जुल ैअसा पींधरवडा साजरा करण्यात 
येतो. सदर पींधरवड्यादरम्यान अींमली पदार्थ व त्याचे दषुपररणाम याबाबत 
ववद्यार्थयाांना माठहती देणे, किल्म दाखववणे, चचाथसत्र, हॅन्डबील वा्प व 
लर्ींती पोस््सथच ेप्रदशथन करणे तसेच प्रचार िेऱया, मॅरेर्ॉन, मोहल्ला कलम्ी, 
पन्ब्लक लम्ीींग असे कायथक्रम घेण्यात येतात. तसेच पोलीस आयकु्त, 
बहृन्मुींबई याींचे आदेशान्वये ठदनाींक २८/०७/२०१६ रोजी पासनू नाको इन्िो 
लाईन मोबाईल क्र.९८१९१११२२२ हा अींमली पदार्थ ववरुध्द लोकाींमािथ त 
माठहती लमळवनू लोकाींच्या मदतीने कारवाई करण्यासािी सरुु करण्यात 
आलेला आहे. 
 

----------------- 
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मौजे िाघोशी (ता.सुधागड, स्ज.रायगड) येर्ील जमीन गैरव्ययिहाराबाबत 
  

(२) * ११९८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे वाघोशी (ता.सधुागड, न्ज.रायगड) येर्ील ग् क्र. ३७, ४८, १७७ या 
लमळकती न्जतेंद्र तातडे याींनी खरेदी करताना तहलसलदार, बीड याींचेकडील 
शतेकरी असल्याचा दाखला परुावा म्हणून दाखवनू बोगसपणे १०० एकर 
जमीन खरेदी करुन वक्रतुींड सामान्जक उन्नती व विृलागवड सहकारी सींस्र्ा 
मयाथठदत तिे मखु्य प्रवथतक अललमत्र बल्लाळ चींद्रचूड याींना ववकली 
असल्याची बाब ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्जल्हागधकारी, रायगड याींनी ठदनाींक २४/१०/२०१८ रोजी लखेी 
पत्रान्वये न्जल्हागधकारी, बीड व तहलसलदार, आष्ी याींना दाखल्याची 
पडताळणी करण्याबाबत कळववले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जमीन धारणेची कमाल मयाथदा अगधननयम १९६१ नसुार 
उपववर्ागीय अगधकारी, रोहा तसेच मुींबई कुळवठहवा् व शतेजमीन 
अगधननयम १९४८ नसुार तहलसलदार, सधुागड याींचेकड े याप्रकरणी सनुावणी 
सरुु होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने जमीन गरैव्यवहार प्रकरणी दोर्ीींवर कारवाई करुन उक्त जमीन 
शासनजमा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) मौज े वाघोशी, ता.सधुागड, 
न्ज.रायगड येर्ील ग् नीं. ३७, ग् नीं. ४८ व ग् नीं. १७७ या लमळकती 
श्री.न्जतेंद्र ताराचींद्र तातडे व कु्ुींबबयाींनी खरेदी केल्या आहेत. सदर जमीन 
खरेदी करताना तहलसलदार, आष्ी, न्ज.बीड याींचेकडील शतेकरी असल्याचा 
दाखला परुावा म्हणून सादर केला असल्याने सदर दाखल्याची पडताळणी 
करणेबाबत न्जल्हागधकारी, रायगड याींनी ठदनाींक २४/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये 
न्जल्हागधकारी, बीड याींना कळववले आहे. मौज े वाघोशी, ता.सधुागड, 
न्ज.रायगड येर्ील उक्त लमळकती श्री.न्जतेंद्र ताराचींद्र तातडे व कु्ुींबबयाींकडून 
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वक्रतुींड सामान्जक उन्नती व विृलागवड सह. सींस्र्ा मयाथ. तिे मखु्य 
प्रवतथक अललमत्र बल्लाळ चींद्रचुड याींनी खरेदी केल्या आहेत. सदर सींस्र्ेने 
जमीन खरेदी करताना महाराषर कुळवठहवा् शतेजमीन अगधननयम, १९४८ 
मधील कलम ६३ नसुार सिम प्रागधकारी याींची परवानगी न घेतल्याने अपर 
तहलसलदार शतेजमीन न्यायागधकरण, सधुागड याींच्या न्यायालयात महाराषर 
कुळवठहवा् व शतेजमीन अगधननयम, १९४८ चे कलम ८४ क नसुार सनुावणी 
सरुु आहे. तसेच महाराषर शतेजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयाथदा) 
अगधननयम, १९६१ चा र्ींग केल्याने महाराषर शतेजमीन (जमीन धारणेची 
कमाल मयाथदा) अगधननयम, १९६१ नसुार उपववर्ागीय अगधकारी, रोहा 
याींचेकड े सनुावणी सरुु आहे. प्रस्ततु प्रकरणी सनुावणीअींती ननयमानसुार 
उगचत कायथवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

िल्याण (स्ज.ठाणे) बाजारपेठ पोलीस स्त्टेशनच े 
नुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(३) * ७४ श्री.जगन्द्नार् लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (न्ज.िाणे) पन्श्चमेतील बाजारपेि पोलीस स््ेशनचा कारर्ार 
शडेवजा इमारतीमधून ९०५ चौ.िु् जागेतनू चालवला जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दधुनाका, आधारवाडी कारागहृ, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललका, दगुाथडी ककल्ला, एम.एम.आर.डी.ए. कायाथलय, एम.ई.एस.बी. 
कायाथलय अशी महत्वाची व सींवेदनशील ठिकाणे या पोलीस स््ेशनच्या 
कायथिेत्रात येत असल्याने सदरहू पोलीस स््ेशनची नवीन इमारत व्हावी 
यासािी मागील ८ त े ९ वर्ाथपासनू स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
पािपरुावा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याण येर्ील अनतशय सींवेदनशील र्ागातील पोलीस 
स््ेशनची पनुबाांधणी व नतुनीकरण करण्याबाबत पािपरुावा करुनही कोणतीही 
कायथवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कल्याण बाजारपेि पोलीस स््ेशनचे नतुनीकरण करून त्याठिकाणी 
नवीन ससुज्ज व अद्ययावत पोलीस स््ेशन उर्ारण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. बाजारपेि पोलीस स््ेशनकरीता नवीन प्रशासकीय 
इमारत बाींधणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, म.रा. याींच्यामािथ त 
महाराषर राज्य पोलीस गहृननमाथण व कल्याण महामींडळ मयाथ. याींच्याकड े
पािववण्यात आला असनू तो कायथवाहीधीन आहे. ननधी उपलब्धतनेसुार पढुील 
कायथवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

भांडारा (स्ज.भांडारा) तालुक्यात अिैध धांदे सुरु असल्याबाबत 
  

(४) * ७८३ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ींडारा (न्ज.र्ींडारा) तालकु्यात ऑनलाईन सट्टा लावणे यासारखे अवधै धींदे 
मागील काही मठहन्याींपासनू सरुु असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन सट्टा लावणाऱ याींमध्ये ववद्यार्ी वगथ मोठ्या 
प्रमाणावर असनू याबाबत स्र्ाननक नागररकाींनी पोललसात तक्रार करुनही 
कोणतीच कायथवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सटे्टबाजाराींवर कारवाई न करणाऱया सींबींगधताींवर कारवाई करून 
अवधै धींदे रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) र्ींडारा न्जल्हयातील पोलीस स््ेशन साकोली अींतगथत 
माहे माचथ, २०१९ मध्ये येर्े एक गनु्हा व जानेवारी, २०२० मध्ये एक अस े
दोन अवधै ऑनलाईन सट्टा लावणे सींबींधाने र्ींडारा न्जल्हयाचे अलर्लखेावर 
दोन गनु्हयाची नोंद आहे. 
(२) व (३) नाही. र्ींडारा (न्जल्हा र्ींडारा) येर्े अवधै ऑनलाईन सट्टाबाबत 
नागररकाींची वा शाळकरी मलुाींची एकही तक्रार प्राप्त नाही. शाळेच्या पररसरात 
अवधै ऑनलाईन सट्टा व अवधै धींदयावर पोलीस सातत्याने लि िेवनू आहेत. 
त्यामध्ये ववद्यार्ी वगथ ललप्त होणार नाही याबाबत सींबींगधताींना ननदेश ठदले 
असनू त्यावर पोलीस लि िेवनू आहेत. अशा पध्दतीच्या तक्रारी प्राप्त 
होताच तात्काळ किोर कारवाई करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात मासेमारी बांदी िालािधीत मस्छिमार  
िोळी बाांधिाांना मदत देण्याबाबत 

  

(५) * ४४९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे जून, जुल ै व ऑगस्् या पावसाळी हींगामाच्या 
कालावधीमध्ये मासेमारी करण्यास शासकीय ननयमानसुार बींदी असल्याने 
उक्त तीन मठहन्यासािी मासेमारी करणाऱया कोळी बाींधवाींच्या 
उदरननवाथहाकरीता प्रनतमठहना रुपये दहा हजार नकुसान र्रपाई (खाव्ी) 
देण्याबाबत लोकप्रनतननधी व मासेमारी करणाऱया कोळी बाींधवाींनी शासनाकड े
मागणी केल्याचे माहे ऑगस््, २०१९ च्या प्रर्म सप्ताहात ननदशथनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मासेमारी बींदी 
असलेल्या कालावधीत मन्च्छमार कोळी बाींधवाींना मदत देण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
 १ जून त े३१ जुल ैअसा ६१ ठदवसाींचा मासेमारी बींदी कालावधी आहे. 
बचत-नन-सवलत या योजनेंतगथत बींदी कालावधीत लार्ार्ी ठहस्सा रुपये 
१५००/-, राज्य शासन ठहस्सा रुपये १५००/- तसेच कें द्र शासन ठहस्सा रुपये 
१५००/- असे एकूण रुपये ४५००/- नोंदणीकृत मन्च्छमाराींना ३ समान हप्त्यात 
प्रनतवर्थ ववतरीत करण्यात येतात. 
(२) मागील तीन वर्ाांमध्ये प्रस्ततू योजनेत खालीलप्रमाणे मन्च्छमाराींना मदत 
करण्यात आलेली आहे. 

                            (रुपये लाखात) 
सन लार्ार्ी सींख्या ववतरीत अनदुान 

२०१७-१८ १७६९ ५३.०७ 
२०१८-१९ १३४० ४०.२० 
२०१९-२० ४३२ १२.९६ 

  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील होमगाडचछया मागण्याबाबत 
  

(६) * ४९२ अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा िायांदे, श्री.रवि ांर फाटि, श्री.रामननिास लसांह, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणस्जत पाटील, श्री.ससु्जतलसांह ठािूर, श्री.सदालशि 
खोत, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४३१८१ ला ददनाांि ४ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराछया 
सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील होमगाडथना ऑनलाईन सींगणक प्रणालीलशवाय कतथव्यावर घेऊ 
नये, कोणत्याही होमगाडथला कतथव्यावर कायम काम लमळेल याच ेआश्वासन 
देऊ नये, सलग कतथव्य लमळाले तरी त्याींना अन्य कोणत्याही लार्ासािी दावा 
करता येणार नाही, असे लेखी आदेश ठदनाींक १३ ऑगस््, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास होमगाडथ महाराषर राज्य कायाथलयाने सवथ न्जल्हा समादेशक याींना 
पािववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशात बहृन्मुींबई, िाणे व पालघर या न्जल्हयाींना 
वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:न्स्र्तीत वाढत्या महागाईनसुार काम करुनही 
कायमस्वरुपी ननयकु्ती लमळत नसल्याने होमगाडथच ेर्ववतव्य धोक्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ४२ हजार होमगाडथ गेल्या पाच मठहन्याींपासनू 
हक्काच्या मानधनापासनू वींगचत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशथनास आले, माहे सप् े्ंबरपासनूचे रुपये १३७ को्ी ८३ लाख 
मानधन र्ककत असनू आगर्थक वर्थअखेर रुपये १४० को्ी ५५ लाखाींची 
आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील होमगाडथच्या मागण्याींबाबत पनुववथचार करुन होमगाडाांच े
र्ककत मानधन देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) होमगाडथना कतथव्य बींदोबस्त देताना 
बींदोबस्ताच े समान वा्प व्हावे तसेच कतथव्य बींदोबस्त देताना कोणत्याही 
होमगाडथवर अन्याय होव ू नये यासािी ऑनलाईन सींगणक प्रणालीव्दारे 
बींदोबस्त देण्याबाबत ठदनाींक १३ ऑगस््, २०१९ व ठदनाींक २० ऑगस््, २०१९ 
आदेशान्वये सवथ सींबींगधताींना कळववले आहे. त्यामध्ये बहृन्मुींबई, िाणे व 
पालघर या न्जल्हयाींचा समावेश आहे. 
 ठदनाींक २० ऑगस््, २०१९ च्या पत्रानसुार होमगाडथ महाराषर राज्य 
कायाथलयामािथ त बहृन्मुींबई, िाणे व पालघर या न्जल्हयाींना लेखी कळववण्यात 
आलेले आहे. 
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(३) होमगाडथ ही रोजगार उपलब्ध करुन देणारी सींघ्ना नाही. ती एक 
मानसेवी सेवा आहे. तसेच मुींबई होमगाडथ अगधननयम, १९४७ मध्ये होमगाडथ 
सदस्याींना कायमस्वरुपी ननयकु्ती देण्याबाबत तरतदु नाही. 
(४) व (५) होमगाडथच्या कतथव्यर्त्त्यात वाढ करून रुपये ३००/- वरून रुपये 
५७०/- प्रनतठदन करण्यात आला. तसेच होमगाडथ याींना प्रनतवर्ी ककमान ५०% 
रोजगार उपलब्ध अस े ननयोजन करावे असा ननणथय घेण्यात आला. या 
ननणथयाची अींमलबजावणी करण्यात आल्याने होमगाडथ र्त्त्याींकरीता तरतदु 
कमी पडली आहे. याकरीता वाढीव ननधी उपलब्ध करून देण्याकरीता रुपये 
२४२.३९ को्ीची परुवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. 

----------------- 
  

जाफ्राबाद (स्ज.जालना) तालुक्यातील पानशतेीस  
विमा सांरक्षण देण्याबाबत 

  

(७) * ७९४ श्री.अांबादास दानि े: सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जािाबाद (न्ज.जालना) तालकु्यातील शतेकरी नागवेलीच्या पानाींची शतेी 
करीत असनू पानशतेीस नसैगगथक व इतर आपत्तीत कोणतहेी ववमा सींरिण 
व शासकीय मदत लमळत नसल्याने पानमळाधारक शतेकऱ याींची सींख्या कमी 
होत असल्याचे माहे र्डसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय आहे, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने पानमळाधारक शतेकऱयाींना नसैगगथक व इतर आपत्तीत 
ववमा सींरिण व शासकीय मदत देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पनुरथगचत हवामान आधाररत िळपीक ववमा योजनेंतगथत पानवेली या 
वपकाचा समावेश नाही. तर्ावप, मौजे र्ारज, ता.जािाबाद, न्ज.जालना येर्ील 
पानवेलीची शतेी करणाऱया शतेकऱयाींना आत्मा योजनेतनू पानवेली सींशोधन 
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कें द्र, राम्ेक येर्े प्रलशिणासािी पािववण्याचे ननयोन्जत आहे. तसेच 
एकान्त्मक िलोत्पादन ववकास अलर्यानाींतगथत काही शतेकऱयाींना शडेने् 
हाऊस, मागेल त्याला शतेतळे व शतेतळे अस्तरीकरण या बाबीींचा लार् 
देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

ठाणे येर्ील गुडविन ज्िलेसचच ेव्ययिस्त्र्ापिीय सांचालिाांनी 
गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(८) * २८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नार् लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे येर्ील गडुववन ज्वेलसथच े व्यवस्र्ापकीय सींचालकासह ५ जणाींनी 
गुींतवणूकदाराींना गुींतवणकूीवर जादा व्याज दराचे तसेच सोन्याचे दागगने 
देण्याचे प्रलोर्न दाखवनू िाणे शहर आणण मुींबई पररसरातील १८० हून 
अगधक गुींतवणकूदाराींची समुारे साडचेार को्ीींची िसवणूक करुन िरार 
झाल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास 
आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नौपाडा (िाणे) पोलीस िाण्यात गडुववन 
ज्वेलसथच्याववरुध्द माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये पठहला गनु्हा दाखल 
झाल्यानींतर माहे ऑक््ोबर, २०१९ च्या शवे्च्या आिवड्यात एकूण ९२ 
गुींतवणूकदाराींनी व आतापयांत १६५ गुींतवणकूदाराींनी ववववध पोलीस स््ेशनवर 
गनु्हे दाखल केले असनू रुपये ३ को्ी ८ लाखाींची िसवणूक झाल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींगधत गनु्हेगारावर कारवाई करुन िसवणकू झालेल्या 
गुींतवणूकदाराींचे पसेै परत लमळण्याच्यादृष्ीने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 सदर गनु्हयातील िसवणकू झालेले गुींतवणकूदार ६८८३ असनू 
िसवणूकीची एकूण रक्कम रुपये १,६०,६९,७७,२६८/- इतकी आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी राज्यात ववववध पोलीस िाण्याींमध्ये १२ गनु्हे दाखल 
असनू सदर गनु्हयात एकूण २ मखु्य आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.  
 केरळ, तालमळनाडू व महाराषर येर्ील आरोपीींच्या ३८ स्र्ावर 
मालमत्ता व ७ जींगम मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आली असनू ७ बॅंक 
खाती गोिववण्यात आली आहेत. सींरक्षित केलले्या या मालमत्तचेी अींदान्जत 
रक्कम ककींमत रुपये ९२,९९,५४,२२४/- इतकी आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मादहम (मुांबई) येर्ील इांस्जननअररांग िॉलेजमधील  
मुलीिर ॲलसड हल्ला र्ाल्याबाबत 

  

(९) * ३१२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माठहम (मुींबई) येर्ील इींन्जननअररींग कॉलेजमधील १६ वर्ीय मलुीवर माहे 
र्डसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ॲलसड हल्ला झाल्याची घ्ना घडली 
असनू सदर प्रकरणी ववक्रोळी पाकथ साई् पोलीस िाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ॲलसड हल्ला करणाऱया दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय.  
(२) सदर प्रकरणी पाकथ साई् पोलीस िाणे येर्े र्ा.दीं.वव.सीं. कलम ३२६(ब), 
३५४, ५०६(२), ३४ सह बालकाींचे लैंगगक अपराधापासनू सींरिण अगधननयम, 
२०१२ च े कलम ८, १२ अन्वये ग.ुर.क्र. ६७२/२०१९ गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
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 सदर प्रकरणी सखोल चौकशी सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

िाटोल (स्ज.नागपूर) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त्त  
शतेिऱयाांना पीि विायाची मदत देण्याबाबत 

  

(१०) * ३३३ श्री.धगरीशचांर व्ययास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) का्ोल (न्ज.नागपरू) तालकु्यात माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्या 
पावसाने सींत्रा व मोसींबी या िळ वपकाींचे, कपासी, सोयाबीन व र्ाजीवपकाींच े
नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना पीक ववमा कीं पन्याींनी 
नकुसान र्रपाई ठदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पीक ववम्याची रक्कम र्कववणाऱया ववमा कीं पन्यावर कारवाई करुन 
शतेकऱयाींना पीक ववम्याची मदत देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) याबाबत कें द्र व राज्यस्तरावर नकुसान र्रपाई ननन्श्चत करणेबाबत 
वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानसुार सींबींगधत ववमा कीं पन्याींना कें द्र 
शासनाने ठदनाींक ११/०२/२०२० च्या पत्रान्वये अवेळी/चक्रीवादळामळेु झालेल्या 
नकुसान र्रपाईची अदायगी करणेबाबत ननदेश ठदले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही.  
 

----------------- 
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मुांबईतील लमठागराांछया जलमनी वििलसत िरण्याबाबत 
  

(११) * ७३० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्ययास, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती 
स्स्त्मता िाघ, श्री.रामदास िदम, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास लसांह, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि जानिर, श्री.ससु्जतलसांह ठािूर, श्री.हररलस ांग 
राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लमिागराींच्या ६०० पकैी ३०० एकर जलमनीींवर ववकासकाम े
शक्य असल्याचा अहवाल एम.एम.आर.डी.ए.ने शासनाला ठदला असनू सदर 
अहवालानसुार लमिागराींच्या जलमनी ववकास कामाकरीता खुल्या होणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लमिागराींच्या या जलमनीींवर कें द्र शासन मालकीचा दावा करीत 
असताना तरे् े राज्य शासन ववकास कामे करु शकत े काय तसेच त् यामळेु 
मुींबईत पाणी तुींबण्याचा ननमाथण होणाऱया धोक्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सन २०२२ पयांत सवाांसािी घरे या कें द्र शासनाच्या योजनेला 
गती देण्यात येऊन वाजवी दरातील घरे या जागेवर बाींधण्यात येणार काय 
तसेच या लमिागरावर लमिशतेी करणाऱया शतेकऱयाींच ेसींपणूथ पनुवथसन करुन 
त्याींनाही या योजनेचा लार् शासन देणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) मुींबई शहर व मुींबई उपनगर 
न्जल्हयातील लमिागर जलमनीींचा समगुचत वापर करण्यादृष्ीने बहृत आराखडा 
तयार करण्याकरीता शासन ननणथय, ठदनाींक २१/०८/२०१५ अन्वये शासनाने 
“मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्रागधकरणास” ननयकु्त केले आहे. सदर 
प्रकक्रयेवर पयथवेिण व सननयींत्रण िेवण्यासािी मखु्य सगचव याींच्या 
अध्यितखेाली “उच्चगधकार सलमती” गिीत करण्यात आली आहे.  
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पयाथवरण ववर्ागाकडील अद्ययावत नकाश,े पाणर्ळ जागेची व्याख्या 
आणण पयाथवरण ववर्ागाकडून प्राप्त झालेल्या सन २०११ च्या CRZ 
अगधसचूनेनसुार CZMP याींची माठहती सींकललत केली असता, मुींबई शहर व 
मुींबई उपनगर न्जल्हयातील ७ लमिागराींच्या िते्रात झोपडपट्टीचे िेत्र धरुन 
एकबत्रतपणे समुारे ३५५.३३ एकर इतके ववकसनशील िेत्र उपलब्ध होत 
असल्याचे प्रर्म दशथनी ठदसनू येत.े उक्त ववकासनशील िेत्रात CRZ-I 
िेत्राचा समावेश नाही. या लमिागर जलमनी कें द्र व राज्य शासन याींच्या 
मालकीच्या असल्याने, सदर जलमनीींच्या ववकासासींदर्ाथत दोन्ही शासनाच्या 
समन्वयाने धोरण िरवावयाचे आहे. त्यासािी जागेवर प्रत्यि मोजणी करुन 
व बहृन्मुींबई महानगरपाललकेचा ववकास आराखडा-२०३४ प्रमाणे ववकसनशील 
आरिणे याींचा ववचार करुन, ववकासाच े धोरण िरववणे अलर्प्रेत आहे. 
त्यालशवाय, उक्त ववकसनशील िते्राच्या ननन्श्चत वापराववर्यी ननणथय घेता 
येणार नाही. त्यामळेु सदर जलमनीवर वाजवी दरातील घरबाींधणी प्रकल्प 
राबववण्यासींबींधी राज्य शासनाने अद्याप कोणताही अींनतम ननणथय घेतलेला 
नाही. 
 वरीलप्रमाणे ववकासासािी उपलब्ध होणारी जमीन ही मीि 
उत्पादनाखाली येत नाही, याची तपासणी लमिागर आयकु्त याींच्याकडून करुन 
घेण्याचे सींकन्ल्पत आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मुांबई-गोिा महामागाचिरीता भसूांपाददत र्ालेल्या  
बाधधताांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(१२) * ८३६ श्री.रवि ांर फाटि, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाच : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागाथचे चौपदरीकरणाचे सरुु असलेल्या कामामळेु 
महाड, पोलादपरू तालकु्यातील जवळपास आि हजार शतेकऱ याींच्या जलमनी 
बागधत झाल्या असनू जलमनी, झाड े व इतर मालमत्ता सींपाठदत करण्यात 
आलेल्या बागधताींना र्सूींपादनाचा मोबदला लमळाला नसल्याने शतेकरी, जमीन 
मालक याींना सींबींगधत प्राींतागधकारी, प्रकल्प अगधकारी कायाथलयात 
मोबदल्याच्या रक्कमेकरीता वारींवार िेऱया माराव ेलागत असल्याच ेननदशथनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बागधताींना मोबदला लमळण्यास शासनाकडून नेमलेल्या 
प्रागधकृत अगधकाऱ याींकडून ठदरींगाई होत असल्यामळेु शतेकऱयाींना बागधत 
जलमनीचा मोबदला न ठदल्यास महामागाथचे सरुु असलेले काम बींद पाडण्याचा 
इशारा देण्यात आल्याचेही ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार मुींबई-गोवा महामागथ प्रकल्प बागधताींना मोबदला 
देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मुींबई-गोवा राषरीय महामागथ क्र. ६६ चे रूीं दीकरणासािी महाड 
तालकु्यातील १२ गावाींच्या व पोलादपरू तालकु्यातील ९ गावाींच्या असा एकूण 
२१ गावाींच्या ९२३० खातदेाराींच्या जलमनी सींपादन होत आहेत. त्यापकैी ७३८४ 
खातदेाराींना/सहठहस्सेदार याींना जलमनीचा मोबदला रक्कम रूपये ५५०.२५ को्ी 
वा्प करण्यात आलेला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
 ननवाड्याप्रमाणे अनतररक्त ननधी एकूण रक्कम रुपये ८५.११ को्ी 
मागणी केलेली होती. त्यापकैी रक्कम रुपये ४७.७२ को्ी ननधी ठदनाींक 
२७/०१/२०२० रोजी उपववर्ागीय अगधकारी, महाड याींचेकड ेजमा झालेला आहे. 
त्याचे वा्प सींबींगधताींना करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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 पुसद (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील गुन्द्हेगारीच ेप्रमाण रोखण्याबाबत 
  

(१३) * १०३ डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, आकिच .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पसुद (न्ज.यवतमाळ) तालकु्यातील वसींत नगर व इतर पररसरामध्ये 
चोरी, दरोडखेोरी, गोळीबार, मारामारी अशा प्रकारच्या गनु्हयात वाढ झाल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या पठहल्या सप्ताहात ननदशथनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गनु्हेगारीचे प्रमाण रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) मागील ३ वर्ाथत यवतमाळ न्जल्हयातील पसुद 
येर्ील वसींतनगर व पसुद शहर या दोन पोलीस स््ेशनमध्ये नोंद असलेल्या 
गनु्हयाींची माठहती :- 
 
अ.क्र. प्रकार २०१७ २०१८ २०१९ िरक (सन २०१८ व  

२०१९ मधील) 
१ चोरी ११६ ६५ ७८ +१३ 
२ दरोडखोरी ० ० ० ० 
३ गोळीबार ० ० १ +१ 
४ मारामारी ० १ १ सम 
५ दखुापत ९७ ६० ७६ +१६ 

 

 वरीलप्रमाणे नोंद असलेल्या सवथ गनु्हयाींचा तपास करुन 
आरोपीववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. उवथररत गनु्हे 
तपासावर आहेत. 
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(२) पसुद येर् े गनु्हेगारीच े प्रमाण रोखण्यासािी खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात आली आहे. 

१. सन २०१८ मध्ये ७८३ व सन २०१९ मध्ये ७०५ ईसमाववरुध्द 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 

२. रात्रगस्तमध्ये वाढ करुन गस्त प्रर्ावीपणे राबववण्यात येत आहे. 
३. अचानक नाकाबींदी करणे. 
४. ऑल आऊ् स्कीम वेळोवेळी राबवणे. 
५. शहरात सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत. 
६. व्यापारी, हौलस ींग सोसाय्ी व बँक व्यवस्र्ापनाच्या बिैका घेऊन 

मागथदशथन करण्यात येत े आणण लोकाींना सरुिारिक, गरुखा व 
चौकीदार नेमण्याबाबत प्रवत्त करणे. 

(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  

ररलायन्द्स स्जयो इन्द्फो िॉम. लल. या िां पनीिडून  
दांडाची रक्िम िसूल िरण्याबाबत 

  

(१४) * ७०२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ससु्जतलसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८७१ ला 
ददनाांि २ जुल,ै २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराछया सांदभाचत सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ररलायन्स न्जयो इन्िो कॉम. लल. या कीं पनीने केलेल्या अवधै गौण 
खननज उत्खननापो्ी ववर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी रुपये २६ को्ीींचा 
दींड ररलायन्स न्जयो कीं पनीकडून वसलू करण्याचे आदेश न्जल्हागधकारी, 
परर्णी याींना माहे जून, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ठदल ेआहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, न्जल्हागधकारी, परर्णी याींनी जमीन महसलू अगधननयम 
१९६६ मधील तरतदुीप्रमाणे वसलुीची कारवाई न करता केवळ नो्ीस जारी 
करुन दींड वसलुीबाबत कोणतीही कायथवाही करीत नसल्याबाबतची लेखी तक्रार 
परर्णी येर्ील सामान्जक कायथकत ेयाींनी मखु्य सगचव याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ररलायन्स न्जयो कीं पनीकडून दींड वसलू करण्याच्या कामात ववलींब 
लावणाऱया सींबींगधत अगधकारी व कमथचाऱयाींवर कारवाई करुन दींडाची रक्कम 
वसलू करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) ररलायन्स न्जयो इन्िो कॉम. लल. या कीं पनीने 
केलेल्या अवधै गौण खननज उत्खननापो्ी रुपये २५,९५,६४,७५०/- इतक्या 
दींडात्मक रक्कमचेे न्जल्हागधकारी, परर्णी याींचे ठदनाींक ७/८/२०१८ रोजीचे 
आदेश व तहलसलदार, परर्णी याींनी ठदनाींक २२/१०/२०१८ रोजीची र्कबाकी 
वसलुीची नो्ीस कायम िेवण्याबाबत अपर आयकु्त, औरींगाबाद याींनी ठदनाींक 
१०/६/२०१९ रोजी आदेश पारीत केले आहेत.  
(२) अशी बाब ननदशथनास आली नाही. 
(३) ररलायन्स न्जयो या कीं पनीच्या चल व अचल मालमत्तचेी माठहती घेऊन 
दींडात्मक रकमेची वसलूी करण्याबाबत न्जल्हागधकारी, परर्णी याींनी 
न्जल्हागधकारी, मुींबई शहर याींना कळववले होत.े त्यानसुार तहलसलदार, 
शासकीय देय वसलूी शाखा, न्जल्हागधकारी कायाथलय, मुींबई शहर याींनी 
ठदनाींक ३१/१/२०२० रोजी सदर कीं पनीस महाराषर जमीन महसलू सींठहता, 
१९६६ चे कलम २६७ नसुार दींडात्मक रक्कम मागणीची नो्ीस काढली आहे. 
तसेच सदर कीं पनीने अपर आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या ठदनाींक १०/६/२०१९ 
रोजीच्या आदेशाववरुध्द अपर आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेपनुररथिण अजथ 
दाखल केला असनू सदर अवपल अजथ सनुावणीकामी प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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बीड स्जल् हाधधिारी िायाचलयात िाळू साठ्याचा 
 बेिायदेशीर लललाि िेल्याबाबत 

  

(१५) * ७५७ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड न्जल् हागधकारी कायाथलयात जप् त केलेल् या वाळू साठ्याचा लललाव 
ननयमाींचे पालन न करता केल्याने तहलसलदार, बीड याींना ननलींबबत करुन 
त्याींच्याकडून नकुसानीचे पसेै वसलु करावे, अशी मागणी तरे्ील भ्रष्ाचार 
सलमतीच्या सींघ्नेनी न्जल्हागधकारी, बीड याींच्याकड े माहे र्डसेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, न्जल् हागधकारी, बीड याींच् याकड ेयाबाबत प्रस् ताव प्राप्त झाला 
आहे काय,  
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ठदनाींक २५/११/२०१९ रोजी स्र्ाननक वतृ्तपत्रात जाहीर प्रग्न 
देवनू ठदनाींक ३०/११/२०१९ रोजी जप्त वाळूसाठ्याचा लललाव िेवण्यात आला 
होता. तर्ावप, सदर लललावात बोलीसािी कोणी हजर न झाल्याने पनु्हा 
ठदनाींक २/१२/२०१९ रोजी तहलसल कायाथलयाच्या नो्ीस बोडथवर जाहीर प्रग्न 
करुन ठदनाींक ७/१२/२०१९ रोजी वाळूसाठ्याचा लललाव िेवला होता. सदर 
लललावात िरववण्यात आलले्या रुपये २४९३/- प्रनतब्रास हातच्या ककींमतीपेिा 
रुपये २७५०/- प्रनतब्रास इतक्या दराने सवोच्च बोली प्राप्त झाली. त्यानसुार 
जप्त वाळूसाठ्याच्या लललावातनू रुपये ५,०८,२००/- इतकी रक्कम प्राप्त झाली 
असनू सदर रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे. सदर लललाव प्रकक्रयेत 
कोणतीही अननयलमतता व आगर्थक नकुसान झाल्याची बाब ननदशथनास आली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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मालिण (स्ज.लसांधदुगुच) तालुक्यातील मत्स्त्यव्ययिसाय  
वििास अधधिाऱयािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१६) * ९५९ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण (न्ज.लस ींधुदगुथ) तालकु्यात पसथसीन मासेमारी रॉलरवर कारवाई न 
करण्याच्या अ्ीवर मत्स्यव्यवसाय ववकास अगधकाऱयाने एका 
व्यावसानयकाकडून रुपये ५ लाख लाचेची मागणी केली असल्याने उक्त 
व्यावसानयकाने लाचलचुपत ववर्ागाकड े तक्रार केली असनू सदर 
मत्स्यव्यवसाय अगधकाऱयाला लाच घेताना लाचलचुपत ववर्ागाने रींगेहात 
पकडून अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पसथसीन व एलईडी नौकाींमािथ त होणाऱया मासेमारीमळेु 
स्र्ाननक मन्च्छमाराींच े व्यवसाय धोक्यात येऊन रोजगारावर पररणाम होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पसथसीन व एलईडीव्दारे करण्यात येणाऱया मासेमारीवर बींदी 
घालण्याकरीता नवीन कायदा तयार करण्याची मागणी मन्च्छमाराींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने लाच घेणाऱया मत्स्यववकास अगधकाऱयावर तसेच बेकायदेशीर 
मासेमारी करणाऱया रॉलरवर कारवाई करुन पसथसीन व एलईडी मासेमारीवर 
बींदी घालण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. तसेच कायदा बनववण्याचे कायथ सध्या सरुु आहे. 
(४) लाच घेताना लाचलचुपत ववर्ागाने अ्क केलेल्या मत्स्यव्यवसाय 
ववकास अगधकाऱयाला ठदनाींक १३/०१/२०२० च्या शासन आदेशान्वये ननलींबबत 
करण्यात आलेले आहे. 
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 शासन अगधसचूना ठदनाींक २७/०४/२०१८ अन्वये एलईडी मासेमारी 
प्रनतबींध करण्यात आलेली आहे. तसेच शासन आदेश ठदनाींक ५/०२/२०१६ 
अन्वये पसथसीन मासेमारीचे ननयमन करण्यात आलेले असनू शास्वत 
मासेमारी ठ्कून राहण्याबाबत उगचत कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

दहांगोली स्जल््यातील विदहरीांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१७) * ४४० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहींगोली न्जल्हयात सावथजननक पाणी परुवठ्यासािी प्रत्येक ग्रामपींचायती 
अींतगथत देण्यात आलेल्या मींजूर ववठहरीींपकैी २९८ ववठहरीींची कामे सरुु झाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर ववठहरीींपकैी २९८ ववठहरीींची कामे सरुु न होण्यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार ववठहरीींची कामे सरुु करण्याबाबत कायथवाही 
करुन सींबींगधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) २३२ ववठहरीींची कामे मजूराींची मागणी नसल्यामळेु व इतर 
कारणामळेु सरुु झालेली नाहीत. मजुर उपलब्धतनेसुार ववठहरीींची कामे सरुु 
करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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रेडीओ क्लब, िुलाबा (मुांबई) पररसरातील मुलीचा नरबळी ददल्याबाबत 
  

(१८) * ५८६ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनार् राजूरिर, आकिच .अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाबा (मुींबई) रेडीओ क्लब पररसरातील अशोका ्ॉवरमधील एका तीन 
वर्ाथच्या मलुीचा सींपत्तीसािी नरबळी देण्यात आल्याची घ्ना ठदनाींक 
८/०९/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने या घ्नेतील गनु्हेगाराींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच राज्यात 
वारींवार नरबळीच्या वाढत असलेल्या घ्ना रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. तर्ावप, सदर घ्ना ही सींपत्तीसािी नरबळीची 
नसनू अींधश्रध्दा/जादु् ोण्याशी सींबींगधत नरबळीची आहे. 
(२) सदर गनु्हयात कुलाबा पोलीस िाणे, मुींबई येर्े महाराषर नरबळी आणण 
इतर अमानरु् अननष् व अघोरी प्रर्ा व जादु् ोणा याींना प्रनतबींध 
घालण्याबाबत अगधननयम, २०१३ अन्वये गनु्हा दाखल करुन आरोपीस अ्क 
करण्यात आली असनू आरोपीववरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले आहे. 
 असे प्रकार ्ाळण्यासािी मठहला दिता कलम्ी, मोहल्ला कलम्ी व 
ज्येषि नागररकाींच्या सर्ाींव्दारे र्ोंदबूाबा, बवुाबाजी, अींधश्रध्दा याबाबत 
सावधगगरी बाळगनू न िसण्याचे आवाहन करण्यात येत.े बवुाबाजी करुन 
कोणी िसवणूक करत असल्याचे आढळल्यास प्रचललत कायद्यान्वये गनु्हा 
नोंद करण्याच्या सचूना सींबींगधताींना देण्यात येतात. अशा गनु्हयाींमध्ये 
पकडण्यात आलेल्या गनु्हेगाराींववरुध्द तपास करुन न्यायालयात आरोपपत्र 
दाखल करुन किोर लशिा होण्यासािी प्रयत्न केले जातात. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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अमळनेर (स्ज.जळगाि) पोलीस स्त्टेशनच ेविभाजन िरण्याबाबत 
  

(१९) * ९०० श्रीमती स्स्त्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८२१८ ला ददनाांि 
२६ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराछया सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (न्ज.जळगाव) येर्ील पोलीस स््ेशनचे ववर्ाजन करून तालकुा 
व शहर पोलीस स््ेशनची ननलमथती होणेबाबत प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाचा समावेश दसुऱया ्प्प्यात करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पोलीस स््ेशनचे ववर्ाजन कधीपयांत करण्यात येणार 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अमळनेर पोलीस स््ेशनचे ववर्ाजन करण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२), (३) व (४) अमळनेर (न्ज.जळगाव) येर्ील 
पोलीस स््ेशनच ेववर्ाजन करून नवीन अमळनेर शहर पोलीस िाणे ननमाथण 
करणेबाबतचा प्रस्ताव पोलीस दलाच्या पदननलमथतीच्या दसुऱ या ्प्प्यात 
समाववष् आहे. 
 ववत्त ववर्ागाच्या सचूनेनसुार महाराषर राज्य पोलीस दलाचा सधुारीत 
मापदींडानसुार आकृनतबींध ननन्श्चत होईपयांत नवीन पदननलमथतीवर ननबांध 
आहेत. सबब आकृनतबींध ननन्श्चतीचा एकबत्रत प्रस्ताव सादर करणेबाबत 
पोलीस महासींचालक कायाथलयास कळववण्यात आले होत.े त्यानसुार पोलीस 
महासींचालक कायाथलयामािथ त याबाबतचा प्रस्ताव ठदनाींक १८/०२/२०२० रोजी 
सादर करण्यात आला असनू ववत्त ववर्ागाच्या मान्यतनेे पढुील कायथवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िारागहेृ ि सधुारगहेृ िाढविण्याबाबत 
  

(२०) * १२३ श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.जगन्द्नार् लशांदे, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील चार मध्यवती कारागहेृ, तीन न्जल्हा कारागहेृ आणण 
सधुारगहृात कैद्याींना झोपण्यासािी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याच े
ननयींत्रक व महालेखापाल (कॅग) याींच्या माहे माचथ, २०१८ च्या अहवालातनू 
ठदनाींक २५ र्डसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर कारागहृ (कारागहृ इमारत आणण स्वच्छता व्यवस्र्ा) 
ननयमावली, १९६४ मधील तरतदुीनसुार कैद्याींना तरुुींगात दा्ीवा्ीने झोपावे 
लागत असल्यामळेु २१९३ कैद्याींच्या त्वचारोगात वाढ होऊन कैद्याींच्या 
मानवागधकाराचे उल्लघींन होऊन अनेक कैदी आजाराींनी ग्रस्त झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी उपाययोजना करण्याबाबत मा.सवोच्च 
न्यायालयाने माहे माचथ, २०१८ मध्ये ननदेश ठदले असनू याबाबत कोणतीही 
कायथवाही करण्यात आली नसल्याच े ननरीिणही कॅगच्या अहवालात 
नोंदववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कैद्याींच्या वाढत्या सींख्येच्यादृष्ीने कारागहृ वाढववण्याबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील कारागहृामध्ये त्वचारोगासह इतर सींसगथजन्य आजाराच्या 
बींद्याींना स्वतींत्र बॅरेक्समध्ये िेवण्यात येत,े आिवड्यातनू एक वेळ त्वचारोग 
तज्ञ वदै्यककय अगधकारी कारागहृास रे्् देतात, यालशवाय वदै्यककय 
लशबबराींच ेआयोजन करुन बींद्याींची ननयलमतपणे तपासणी करुन आवश्यक तो 
उपचार केला जातो.  
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(३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येर्ील समुो्ो पीआयएल ०३/१७ व 
ठदनाींक १ माचथ, २०१८ मध्ये ठदलेल्या ननदेशानसुार नवी मुींबई, तरेु् 
(मौ.मींडाले), अहमदनगर येर्े नववन कारागहृ बाींधणेबाबत जागा उपलब्ध 
झाली असनू उपवास्तशुास्त्रज्ञ, सावथजननक बाींधकाम ववर्ागाकडून नकाश े व 
आराखड े प्राप्त करण्याची कायथवाही सरुु आहे. गोंठदया न्जल्हा कारागहृ 
बाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
 मध्यवती व न्जल्हा कारागहृामध्ये बींद्याींना झोपण्यासािी आवश्यक 
जागा उपलब्ध करुन देणेसािी अनतररक्त बॅरेक्सचे बाींधकाम करण्याची 
उपाययोजना सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

चनुाळा (ता.राजुरा, स्ज.चांरपूर) येर्ील िृषी विभागाांतगचत 
धचकित्सालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२१) * २७० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) चुनाळा (ता.राजुरा, न्ज.चींद्रपरू) येर्े कृर्ी ववर्ागाींतगथत गचककत्सालय 
शतेकरी प्रलशिण कायाथलय सरुु करण्यात आले असनू सदर कें द्रासािी अकरा 
पदाींची मींजूरी असताना आि पदे ररक्त असल्याच ेठदनाींक ४ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 तालकुा िळरोपवाठ्का, चनुाळा, ता.राजुरा, न्ज.चींद्रपरू येर् ेएकूण ११ 
पदे मींजूर असनू त्यापकैी ४ पदे र्रलेली तर ७ पदे ररक्त आहेत. 
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(२) प्रस्ततु कायाथलयात कृर्ी पयथवेिक १, रोपमळा मदतनीस ३, मजुर १, 
ठरलर ऑपरे्र १ आणण लशपाई १ अशी एकूण ७ पदे ररक्त आहेत. 
शतेकऱयाींचे उत्पन्न दपु्प् करण्यासािी महाराषर कृर्ी सेवा वगथ-१ त ेवगथ-३ 
सींवगाथतील १०० ्क्के ररक्त पदे र्रण्यासािी ववशरे् बाब म्हणून मान्यता 
ठदलेली आहे. त्यानसुार ताींबत्रक सींवगाथतील पदर्रती जवळपास पणूथ झालेली 
आहे. 
 कृर्ी पयथवेिकाींची पदोन्नतीच्या कोट्यातील तसेच मयाथठदत ववर्ागीय 
परीिा कोट्यातील ररक्त पदे र्रण्याची कायथवाही सरुु आहे.  
 ववत्त ववर्ाग, शासन ननणथय, ठदनाींक २५/०५/२०१७ अन्वये सगूचत 
केल्यानसुार प्रशासकीय ववर्ागाींकडून अींनतम आकृनतबींध मींजूर करुन घेण्यात 
आल्यालशवाय, सींबींगधत ववर्ागाींना नवीन पदननलमथती तसेच पदर्रती करता 
येणार नाही. ववर्ागातील पदाींचा आढावा घेवनू कृर्ी ववर्ागाचा सधुाररत 
आकृनतबींध अींनतम करण्याची कायथवाही सरुु आहे. आकृनतबींध अींनतम 
झाल्यानींतर ग्-क सींवगाथच्या (ताींबत्रक पदे वगळून) पद ननन्श्चतीनींतर त्या 
सींवगाथची पदे ननयकु्ती प्रागधकाऱयाींचेस्तरावर प्रचललत ननयमानसुार र्रण्याची 
कायथवाही अनसुरण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील दधू उत्पादिाांना दरिाढ देण्याबाबत 
  

(२२) * १३५८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सदालशि खोत : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दधू व्यवसानयक शतेकऱयाींना दधू ववक्रीत रुपये दोन दरवाढ 
करण्याचा ननणथय पणेु येर् ेपार पडलेल्या खाजगी सींघाच्या बिैकीत ठदनाींक 
१२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दधू दरवाढीची मागणी सहकारी सींघानेही केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाकडून दधुाला अनदुान देण्याबाबत करण्यात आलेल्या 
घोर्णेची प्रत्यिात अींमलबजावणी होत नसल्याने अनदुानाची योजना बींद 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील दधू उत्पादकाींना दधुाला दरवाढ देण्याबाबत तसेच, 
प्रनतलल्र दधुाला अनदुान देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) राज्यातील सहकारी तसेच खाजगी दधू सींघाींकडून गाय 
व म्हैस दधू खरेदी व ववक्रीच्या दरामध्ये दोन रुपयाींची वाढ करण्यात आली 
असल्याच े वतृ्त ठदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजीच्या वतृ्तपत्रात प्रलसध्द 
झाल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) सहकार व खाजगी िते्र त्याींच्या दधू खरेदी ववक्रीचे दर त्याींच्यास्तरावर 
ननन्श्चत करीत असतात. शासनास दधू परुविा करणाऱया ३ सहकारी दधू 
सींघाींनी दधू खरेदी दरात वाढ करुन लमळावी अशी ववनींती आयकु्त, 
दगु्धव्यवसाय कायाथलयास केली आहे.  
(३) व (४) हे खरे नाही, शासनाने ठदनाींक २०/०७/२०१८ व ठदनाींक 
३१/०७/२०१८ रोजीच्या शासन ननणथयान्वये राबववलेली प्रनतलल्र दधू अनदुान 
योजना ठदनाींक १/०८/२०१८ त ेठदनाींक ३०/०४/२०१९ या कालावधीसािी होती.  
 या योजनेंतगथत शासनाने आतापयांत रुपये ५८८.८३ को्ी इतकी 
रक्कम ववतरीत केली असनू, उवथररत रुपये १२८ को्ी सदर अनदुानापो्ी 
ववतरीत करण्याची कायथवाही सरुु आहे. आयकु्त, दगु्धव्यवसाय याींनी 
शासकीय दधू योजनेकरीता दधू खरेदी दर ननन्श्चत करण्याबाबतचा सादर 
केलेला प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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िसई (स्ज.पालघर) येर्ील खार जलमनीिरील  
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत 

  

(२३) * १४२४ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्यहाण : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (न्ज.पालघर) येर्ील र्ईुगाव खुदथ-बदु्रकु हद्दीतील सव्हे नींबर १५४, 
१५५, १६३, १६४ व २२० येर्ील शासनाच्या मालकीच्या पाणर्ळ खार 
जलमनीवरील काींदळवनाची (नतवराच्या झाडाींची) बेसमुार कत्तल करून त्या 
जागी बेकायदेशीर अनतक्रमण करून मातीचा र्राव ्ाकून अनगधकृत 
बाींधकामे व चाळी तसेच कोळींबी प्रकल्प उर्ारल्याबाबत मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाने ठदनाींक २५ जुल,ै २०१६ रोजी अनगधकृत बाींधकामे व चाळी 
तसेच कोळींबी प्रकल्प ननषकालसत करून पाणर्ळ जागेचे सींवधथन करण्याच े
न्यायालयाचे आदेश असतानाही सदरच्या अनतक्रमणावर कोणतीही कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत वसई मधील शासकीय जागेवरील अनतक्रमण 
ननषकालसत करण्याबाबत पयाथवरण सींवधथन सलमती वसई-ववरार याींनी ठदनाींक 
२ मे, २०१९ रोजी व ठदनाींक १३ जून, २०१९ रोजी ववर्ागीय आयकु्त (कोकण 
ववर्ाग), न्जल्हागधकारी, पालघर तसेच तहलसल उपववर्ागीय अगधकारी, 
ता.वसई, न्ज.पालघर याींचेकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे तक्रार करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने वसई (न्ज.पालघर) येर्ील खार जलमनीवरील बेकायदेशीर 
अनतक्रमणाकड े दलुथि करणाऱया अगधकाऱयाींवर कारवाई करुन अनगधकृत 
बाींधकामे ननषकालसत करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) मौजे र्ईुगाव खदुथ, ता.वसई, न्ज.पालघर येर्ील 
स.नीं. १५४ व स.नीं. १५५ हे िेत्र खाजगी मालकीचे नावे आहेत. मात्र मौज े
र्ईुगाव खुदथ, ता.वसई, न्ज.पालघर येर्ील स.नीं. १६३ व स.नीं. १६४ तसेच 
र्ईुगाव बदु्रकु येर्ील स.नीं. २२०अ या सरकारी खाींजण जलमनीवर अनगधकृत 
बाींधकाम तसेच तलाव उर्ारले गेले असल्याचे ननदशथनास आले होत.े याबाबत 
जनठहत यागचका क्र.८७/२०१३ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ठदनाींक 
२५/०७/२०१६ रोजी ठदलेल्या ननदेशानसुार तहलसलदार, वसई याींनी 
ननषकासनाची कारवाई केली असनू सींबींगधताींवर गनु्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(२) व (३) सरकारी आणण पाणर्ळ जागेवरील अनगधकृत अनतक्रमणे (कोळींबी 
प्रकल्प) ह्ववणेबाबत समन्वयक, पयाथवरण सींवधथन सलमती, वसई-ववरार 
याींनी उपववर्ागीय अगधकारी, वसई, न्ज.पालघर याींना ठदनाींक ०२/०५/२०१९ 
रोजी तसेच अनगधकृत बाींधकामे ननषकालसत करणेबाबत न्जल्हागधकारी, 
पालघर याींना ठदनाींक १३/०६/२०१९ रोजी ननवेदन ठदले आहे. त्यानरु्ींगाने 
अनगधकृत तलावाींवर ठदनाींक १०/१२/२०१९ रोजी ननषकासनाची कारवाई 
करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राज्य पोलीस तक्रार प्राधधिरण िायाचस्न्द्ित िरण्याबाबत 
  

(२४) * १४४९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रामननिास 
लसांह, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार स्र्ापन करण्यात आलेले सत्र 
न्यायालयाचे अगधकार प्राप्त राज्य पोलीस तक्रार प्रागधकरण शासनाच्या 
दलुथिामळेु बींद होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रागधकरणाकड े गेल्या तीन वर्ाथत राज्यर्रातनू प्राप्त 
झालेल्या पोलीस लशपायापासनू आयपीएस अगधकाऱयाींववरोधातील १४०० 
तक्रारीींवर सनुावणी करून ननकाल ठदले असनू सदर प्रागधकरण बींद होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, प्रागधकरणाने राज्याच्या सहा महसलुी ववर्ागाींमध्ये उपकें द्र 
स्र्ापन करण्याचा ननधाथर केला असताना तीन वर्ाांमध्ये िक्त दोन 
उपकें द्राींची स्र्ापना केली आहे तसेच ररक्त पदे न र्रल्याने व कीं त्रा् न 
वाढववल्याने प्रागधकरणाचे न्यायपीि ताींबत्रकदृषट्या अवधै होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्य पोलीस तक्रार प्रागधकरण पणूथ िमतनेे कायाथन्न्वत 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्य पोलीस तक्रार प्रागधकरणाकड ेगेल्या तीन वर्ाथत १४८७ तक्रारीपकैी 
१३७४ तक्रारी ननकाली काढल्या आहेत. अध्यिाींनी मदुतीपवुी राजीनामा 
ठदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी ठदला असनू इतर सदस्याींचा तीन वर्ाथचा 
कालावधी ठदनाींक २ जानेवारी, २०२० पासनू सींपषु्ात आला असल्याने, 
अध्यि व सदस्याींच्या ननयकु्तीची प्रकक्रया शासनस्तरावर सरुु करण्यात आली 
आहे. त्यानसुार सदर पदावर ररतसर ननयकु्त्या होईपयांत तात्परुत्या स्वरुपात 
अनतररक्त पोलीस महासींचालक (कायदा व सवु्यवस्र्ा) याींच्याकड ेअध्यि व 
सदस्य (पो) या पदाचा अनतररक्त कायथर्ार सोपववण्यात येऊन प्रागधकरण सरुु 
आहे. 
(३) व (४) महाराषर पोलीस (सधुारणा व पढेु चाल ुिेवणे) अध्यादेश, २०१४ 
मध्ये ववर्ागीय पोलीस तक्रार प्रागधकरणाची स्र्ापना करण्याची तरतदु असनू 
पणेु व नालशक येर्ील प्रागधकरण सरुु झाले आहे. कोकण ववर्ाग व उवथररत  
तीन ववर्ागीय प्रागधकरणावर ननयकु्त केलेल्या सेवाननवतृ्त न्जल्हा प्रधान 
न्यायाधीश याींनी कायथर्ार स्वीकारला नसल्याने अध्यि व सदस्य या पदावर 
नव्याने पनु्हा ननयकु्तीची कायथवाही शासनाच्या ववचाराधीन असनू पोलीस 
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उपआयकु्त (मखु्यालय) हे सदस्य व पोलीस उपअधीिक दजाथच े सदस्य 
सगचव तसचे, आवश्यक इतर कमथचारी कायथरत असनू कायाथलय सरुु आहेत. 
 अध्यि व सदस्य याींचा कायथकाल समाप्त झाल्यानींतर कीं त्रा् / 
मदुतवाढ देण्याची उपरोक्त अगधननयमात तरतदु नाही. 
 राज्य पोलीस तक्रार प्रागधकरणाच्या सलमतीच्या सदस्याींच्या ननवडीची 
प्रकक्रया शासनस्तरावर सरुु असनू ररतसर ननयकु्त्याींची कायथवाही होईपयांत 
राज्य पोलीस तक्रार प्रागधकरणाचे अध्यि व सदस्य (पो.) या पदाचा 
अनतररक्त कायथर्ार, अनतररक्त पोलीस महासींचालक (कायदा व सवु्यवस्र्ा) 
याींच्याकड े ठदनाींक ३०/०१/२०२० अन्वये सोपववण्यात आलेला आहे. तसेच, 
मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या लशिारशीींच्या अनरु्ींगाने अध्यि या 
पदावर सेवाननवतृ्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश याींची ठदनाींक २६/०२/२०२० 
अन्वये ननयकु्ती करण्यात आली आहे.  
(५) शासनाव्दारे वेळोवेळी कायथवाही करण्यात आली असनू, आवश्यक ती 
कायथवाही करण्यात येत आहे. ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील मदहलाांिरील अत्याचार रोखण्याबाबत 
  

(२५) * १४९८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.जगन्द्नार् लशांदे, 
श्री.प्रिाश गजलभये, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदालशि खोत, श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.अांबादास दानिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.रवि ांर फाटि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात दररोज तीस मलुाींचे अपहरण होत असनू त्यापकैी ७२ ्क्के 
मलुी असल्याचे राषरीय गनु्हे नोंद ववर्ागाच्या (एनसीआरबी) अहवालावरुन 
ननदशथनास आले असनू राज्यात मठहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्ना 
ठदवसेंठदवस वाढत असनू मठहलाींवरील अत्याचार रोखण्यासािी, राज्यातील 
मठहला व मलुीींना ननर्थयपणे वावरता यावे व गनु्हेगाराींवर वचक बसावा 
यासािी आींध्रप्रदेश राज्याच्या धतीवर “ठदशा” यासारखा कायदा करण्यात यावा 
अशी मागणी राज्यातील सवथ जनतकेडून करण्यात येत असल्याचे माहे 
र्डसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आींध्रप्रदेश राज्याच्या धतीवर “ठदशा” कायदा राज्यातही 
करण्याबाबतचे राज्य शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे मा.गहृ मींत्री याींनी 
ठदनाींक १८ र्डसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास घोवर्त केले आहे, उक्त 
प्रकरणी शासनाचा ननणथय झाला आहे काय व त्या ननणथयाच े स्वरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात २२ हजार ७७५ अत्याचाराच्या दाव्याची सनुावणी 
प्रलींबबत असनू राज्यात मठहलाींवरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी 
वाढतच असल्याने गनु्हयाींचे ख्लेही वर्ाथनवुर् े प्रलींबबत असल्याने 
मठहलाींवरील वाढत े अत्याचार कमी व्हावे याकरीता जलदगती न्यायालये 
(िास्् रॅक को थ्) स्र्ापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने राज्यातील मलुाींच्या सरुक्षिततचे्यादृष्ीने सींरिण यींत्रणा तयार 
करण्याबाबत तसेच मठहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्याच्यादृष्ीने 
गनु्हेगाराींवर वचक बसावा यासािी आींध्रप्रदेश राज्याच्या धतीवर “ठदशा” 
यासारखा कायदा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) मठहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींध करण्यासािी आींध्रप्रदेश 
राज्याप्रमाणे महाराषरातही नववन कायदा तयार करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
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(३) राज्यात मठहला व बालक अींतर्ूथत असलेली प्रकरणे चालवनू त्वरीत 
ननकाली काढण्यासािी जलदगती न्यायालये स्र्ापन करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) मठहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींध करण्यासािी आींध्रप्रदेश 
राज्याप्रमाणे महाराषरातही नववन कायदा तयार करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

सुधाररत नागररित्ि िायदा आणण राष्ट्रीय नागररि नोंदणी 
(एनआरसी) छया अांमलबजािणीसाठी स्त्र्ानबध्दता िें र उभारण्याबाबत 

  

(२६) * १६३४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबानू 
खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनार् राजूरिर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) सधुाररत नागररकत्व कायदा आणण राषरीय नागररक नोंदणी (एनआरसी) 
ची अींमलबजावणी सरुु झालेली नसताना व कायद्याबाबतच्या मदु्दयाींवर 
ननमाथण झालेल्या वादानींतर देशात कोिेही स्र्ानबध्दता कें द्र (र्ड्ेन्शन कॅम्प) 
उर्ारण्याची प्रकक्रया सरुु नसल्याचे कें द्र शासनाने जाहीर केल्याने राज्य 
शासनाच्या गहृ ववर्ागाने ठदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी लसडको 
महामींडळास पत्र पािवनू नवी मुींबईतील नेरुळ येर्ील र्खूींड क्रमाींक १४ 
मधील सावली िाऊीं डशेनच्या मठहला पोलीस कल्याण कें द्राची इमारत 
स्र्ानबध्दता कें द्रास उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश ठदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अशाप्रकारचे स्र्ानबध्दता कें द्र (र्ड्ेन्शन कॅम्प) 
उर्ारण्याबाबत कें द्र शासनाकडून राज्य शासनास काही आदेश ठदलेले आहेत 
काय, सदर आदेश केव्हा देण्यात आले, त्याचे स्वरुप काय आहे, तसेच 
याबाबत कोणता ननणथय घेण्यात आला, ननणथयाचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, राज्य शासनाने वरीलप्रमाणे घेतलेल्या ननणथयाच्या 
अींमलबजावणीची सद्य:न्स्र्ती काय आहे व ही प्रकक्रया सध्या अकाललक िरत 
असल्यामळेु राज्य शासनकडून आता कोणता ननणथय घेण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात स्र्ानबध्दता 
कें द्र (र्ड्ेन्शन कॅम्प) उर्ारण्याची प्रकक्रया सरुु करण्यासींदर्ाथत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. सधुाररत नागररकत्व 
कायदा आणण राषरीय नागररक नोंदणी (एनआरसी) याबाबतची राज्यात 
अमींलबजावणी करण्याच्या अनरु्ींगाने राज्यामध्ये कोिेही स्र्ानबध्दता कें द्र 
(र्ड्ेन्शन कॅम्प) उर्ारण्याची प्रकक्रया सरुू नाही. तर्वप, ज्या परदेशी 
नागररकाींनी त्याींनी केलेल्या गनु्हयाच्या अनरु्ींगाने कारागहृातील लशिा 
पणूथपणे र्ोगली आहे परींत,ु केवळ राषरीयत्व लसध्द न झाल्यामळेु त्याींची 
हद्दपारी प्रलींबबत आहे अशा परदेशी नागररकाींना तरुुीं गातनू मकु्त करुन योग्य 
त्या ननयींबत्रत ठिकाणी िेवण्याकरीता स्र्ानबध्दता कें दे्र स्र्ापन करण्याबाबत 
कें द्रीय गहृ मींत्रालयाने ठदनाींक १० सप् े्ंबर, २०१४ च्या पत्रान्वये ननदेश ठदले 
होत.े तसेच, कें द्र शासनाच्या ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१९ च्या पत्रान्वये 
स्र्ानबध्दता कें द्रासींदर्ाथत मॅन्यअुल ननगथलमत केले आहे. तद्नरु्ींगाने नेरूळ, 
नवी मुींबई येर्े पोलीस ववर्ागाकड े ताब्यात असलेल्या जागेवर तात्परुत े
स्र्ानबध्दता कें द्र सरुु करण्यास सहमती देण्याबाबत तसेच नवी मुींबई 
पररसरात कायमस्वरुपी स्र्ानबध्दता कें द्रासािी तीन एकर जमीन 
लमळण्याबाबत लसडको महामींडळास ववनींती केली आहे. सद्य:न्स्र्तीत, 
राज्यात स्र्ानबध्दता कें द्र कायाथन्न्वत नाही.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईत धचत्रपट, माललिाांमध्ये भूलमिा देण्याछया  
नािाखाली देहविक्री रॅिेट सुरु असल्याबाबत 

  

(२७) * १७६१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
लसांह, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत गचत्रप्, माललकाींमध्ये र्लूमका देण्याच्या नावाखाली तरुणीींना 
वेश्याव्यवसायात ढकलणाऱया कान्स् ी्ंग डायरेक््रासह ननलमथती व्यवस्र्ापकाला 
समाजसेवा शाखेने अ्क केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका बॅ्रण्डच्या जाठहरातीसािी परदेशी मलुी हव्या असनू 
शरीरसींबींध िेवावे लागतील असे साींगनू तरुणीींना वेश्याव्यवसायात ढकलल्याची 
माठहती ननदशथनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार 
दोर्ीींवर कारवाई करुन मुींबई शहरात अशा प्रकारच्या घ्नाींना आळा 
बसण्याकरीता कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
      तर्ावप, मुींबईत गचत्रप्, माललकाींमध्ये र्लूमका देण्याच्या नावाखाली 
तरुणीींना वेश्याव्यवसायात ढकलणे याबाबत प्रर्म खबरी अहवालामध्ये 
कोणताही उल्लखे करण्यात आलेला नाही. 
(२) व (३) असा कोणताही प्रकार घडल्याचे ननदशथनास आलेले नाही. 
      तर्ावप, अननैतक व्यापारास प्रनतबींध घालण्याबाबत करण्यात आलेल्या 
उपाययोजना पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

i) मुींबई शहरात स्पा, हॉ्ेल, खाजगी फ्लॅ् या ठिकाणी देहववक्री करीत 
असल्याची माठहती प्राप्त झाल्यास समाजसेवा शाखा, गनु्हे शाखा, 
मुींबई ववर्ाग हे बोगस गग-हाईका मािथ तीने वेळोवेळी धाडी ्ाकून देह 
ववक्री करण्यास प्रवतृ्त करणाऱ या इसमाींववरूध्द र्ा.दीं.वव.सीं व अननैतक 
व्यापार प्रनतबींध कायदा अन्वये कारवाई करण्यात येत.े 
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ii) पोलीस िाणे हद्दीतील कायाथन्न्वत कुीं ्नखाने, Escorts Service च्या 
नावाने जाठहरात करून वेश्याव्यवसायासािी मुींबईतील हॉ्ेलमध्ये 
वेश्यागमनाकरीता मलुी परुववणाऱ या वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल 
याींचेववरूध्द र्ा.दीं.वव.सीं व अननैतक व्यापार प्रनतबींध कायदा अन्वये 
कारवाई करण्यात येत.े 

iii) गनु्हयातील इीं्रने्वर उपलब्ध असलेल्या वेबसाई्वरून गनु्हे घडत 
असल्याची शक्यता लिात घेवनू ती वेबसाई् ब्लॅाक/बींद करणेसािी 
मा.न्यायालयात ववनींती अजथ सादर करून सदर वेबसाई् इीं्रने्वर 
ठदसणे बींद करणेकरीता सींबींगधत यींत्रणेच्या नावे आदेश प्राप्त करून 
सदर वेबसाई् ब्लॅाक/बींद करण्यात येतात. 

iv) बहृन्मुींबई शहरातील सवथ पोलीस िाणेतील पोलीस अगधकारी/ 
अींमलदार याींचेसािी अननैतक व्यापार सींबींगधत काम करणाऱ या 
वेगवेगळ्या समाजसेवी सींघ्नाींचे प्रनतननधी (एन.जी.ओ.), कायदे 
तज्ञ, अननैतक मानवी वाहतकू कि, मुींबई येर्े कायथरत असलेले 
अनरु्वी पोलीस अगधकारी याींच्या मािथ तीने कायथशाळाींचे आयोजन 
करून त्याींना पोलीस िाणे हद्दीतील कायाथन्न्वत कुीं ्नखाने, Escorts 
Service चे वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल याींचेववरूध्द पररणामकारक 
कशा प्रकारे कारवाई कराव्यात याबाबत मागथदशथन देण्यात येत.े 

(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  
मालिण (स्ज.लसांधदुगुच) प्रिासी िाहतूि िरणाऱ या 

 नौिाांची दरुिस्त्र्ा र्ाल्याबाबत 
  

(२८) * १८६३ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लस ींधुदगुथ न्जल्हयातील देवबाग, तारकली, मालवणच्या समदुात सातत्याने 
घडणाऱ या दघुथ् नाींमळेु मालवणच्या बींदरे ववर्ागाने नौकाींचा सव्हे करण्याची 
मोठहम ठदनाींक २६ व २७ र्डसेंबर, २०१९ या कालावधीत पार पाडली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, बींदरे ववर्ागाने केलेल्या सदरहू सव्हे (तपासणी) मध्ये प्रवासी 
वाहतकू करणाऱया ४० नौका खराब न्स्र्तीत असनू अनेकाींजवळ कागदपत्रहेी 
अपणूथ असल्याच,े तसेच लाईि जॅके्, ररींग बोया अशा सरुिचेी साधनेही 
सनु्स्र्तीत नसल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू तपासणीत दोर्ी आढळून आलेल्यावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय. 
(२) लाईि जॅके्, ररींग बोया सनु्स्र्तीत नसनू बो्ीींची रींगरींगो्ी व ऑईलीींग 
आवश्यक असल्याचे ननदशथनास आले व बो्ीींची कागदपत्र ेदाखववण्यात आली 
नाहीत. 
(३) वरील सवथ त्रु् ीींची पतुथता करण्यात आल्यानींतर बो्ीींचा पनु्हा सव्हे करुन 
तात्परुत ेसव्हे प्रमाणपत्र अदा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राष्ट्रीय महामागच क्रमाांि ३६१ (एफ) िरीता भूसांपाददत  
र्ालेल्या बाधधताांना मोबदला देण्याबाबत 

  

(२९) * १९५५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खरवींडी-ब्रम्हनार् येळींब-आवी, खालापरुी-नवगण राजुरी या राषरीय 
महामागथ क्रमाींक ३६१ (एि) च्या रस्त्याकरीता अनेक शतेकऱयाींच्या जलमनी 
सींपाठदत करुन र्सूींपादनाचा मोबदला शतेकऱयाींना लमळाला नसल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्सूींपादन आणण मोजणी अगधकाऱयाींच्या दलुथिामळेु शकेडो 
शतेकरी र्सूींपादनाच्या मोबदल्यापासनू वींगचत राठहले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राषरीय महामागथ 
क्रमाींक ३६१ (एि) करीता जमीन सींपाठदत केलेल्या शतेकऱयाींना र्सूींपादनाचा 
मोबदला देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे नाही. 

खरवींडी-ब्रम्हनार् येळींब आवी, खालापरुी-नवगण राजरुी या राषरीय 
महामागथ क्रमाींक ३६१ (एि) च्या रस्त्याकरीता जमीन सींपादनाची व ननवाडा 
घोवर्त करण्याची कायथवाही अद्याप चाल ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अ) खरवींडी-ब्रम्हनार्, येळींब-आवी, खालापरुी-नवगण राजुरी राषरीय 
महामागथ क्र.३६१ (एि) हा अहमदनगर व बीड न्जल्हयातनू जात आहे. सदर 
महामागाथसािी अहमदनगर व बीड या दोन्ही न्जल्हयासािी सिम प्रागधकारी 
हे कें द्र शासनाच्या रस्त,े पररवहन आणण महामागथ मींत्रालय, नवी ठदल्ली 
याींचेकडून ठदनाींक ३०/१२/२०१९ रोजीच्या अगधसचूनेन्वये घोवर्त करण्यात 
आले आहेत. या महामागाथसािी अहमदनगर न्जल्हयातील ५ गावाींचा तर बीड 
न्जल्हयातील ८ गावाींचा समावेश आहे. त्यानसुार कायथकारी अलर्यींता, राषरीय 
महामागथ ववर्ाग, औरींगाबाद याींच ेकायाथलयाकडून र्सूींपादन प्रस्ताव सींबींगधत 
न्जल्हागधकारी कायाथलयास प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त प्रस्तावाींच्या अनरु्ींगाने 
सींयकु्त मोजणीची प्रकक्रया उपअधीिक, र्मूी अलर्लेख याींच्या कायाथलयाकडून 
प्रगतीपर्ावर आहे. सींयकु्त मोजणीची प्रकक्रया पणूथ करून घेऊन राषरीय 
महामागथ अगधननयम, १९५६ अींतगथत कलम ३(A) ची कायथवाही चाल ूआहे. 
   ब) सदर अगधननयमाींतगथत अींनतम ननवाडा घोवर्त करून मावेजा ववतरीत 
करण्याची दिता सींबींगधत न्जल्हागधकारी कायाथलयाकडून घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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खानापूर (िीटा) (स्ज.साांगली) तालुक्यातील गुन्द्हेगारी रोखण्याबाबत 
  

(३०) * २०७१ श्री.सदालशि खोत : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाळवणी (ता.खानापरू (वी्ा), न्ज.साींगली) येर्ील वस्तीवर चोरट्याींनी 
बींद घराचे कुलपू तोडून श्री.श्रीरींग धनवड ेनावाच्या वधृ्दावर धारदार शस्त्राने 
हल्ला करुन दोन लाख दहा हजार इतक्या ककींमतीच,े साड े अकरा तोळे 
वजनाचे दागगने चोरल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने वाढत्या गनु्हेगारीवर वचक बसवनू गनु्हेगारीचे प्रमाण 
रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी वव्ा पोलीस स््ेशन, न्ज.साींगली येर्े ग.ुर.नीं. ३८/२०२० 
र्ा.दीं.वव.सीं.क. ३०२, ३९४, ३९७, ४५२ प्रमाणे ठदनाींक २४/०१/२०२० रोजी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू एका आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
 साींगली न्जल्हयात गनु्हयाींवर ननयींत्रण िेवण्यासािी सी.सी.ठ्.व्ही. 
कॅमरे बसववण्यात आलेले आहेत. तसेच जेल ररलीज आरोपीींवर वॉच िेऊन 
त्याींच्यावर प्रनतबींधात्मक कारवाई केली जात.े न्जल्हास्तरावर व उपववर्ागीय 
स्तरावर मालमत्तचेे व शरीराववरुध्द गनु्हे करणारे आरोपी याींची आरोपी 
आदान प्रदान योजना कायाथन्न्वत आहे. तसेच रात्र गस्त, मो्ार सायकलवरुन 
ठदवसा व रात्री बब् माशथल पेरोलल ींग कायाथन्न्वत आहे. न्जल्हयामध्ये अचानक 
कोंन्म्बग ऑपरेशन व नाकाबींदी वेळी सींशनयताींवर कारवाई केली जात.े 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर स्जल््यातील यांत्रमाग उद्योग बांद होत असल्याबाबत 
  

(३१) * २१६७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनार् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जागनतक मींदीमळेु सोलापरू न्जल्हयातील यींत्रमाग उद्योगाच्या उत्पादनात 
घ् झाल्याने हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील यींत्रमाग उद्योग अडचणीत आले असनू सोलापरू 
न्जल्हयातील बँकाने यींत्रमागधारकाींकडून शासनाने ठदलेल्या ५ ्क्के व्याज 
सवलतीचा अजथ र्रुन घेतला नसल्याने सदरील योजनेपासनू यींत्रमागधारक 
वींगचत राठहल्याचे माहे र्डसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने जागनतक मींदीतनू सोलापरू न्जल्हयातील यींत्रमाग उद्योगाला बाहेर 
काढून सदर योजनेचा लार् यींत्रमागधारकाींना देण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
मुांब्रा-लशळफाटा-तळोजा मागाचिरील बेिायदेशीर गोदामे बांद िरण्याबाबत 
  

(३२) * ११२ श्री.जगन्द्नार् लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रा-लशळिा्ा-तळोजा मागाथवरील खान कीं पाऊीं ड मधील गोदामाींना 
सोमवार ठदनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी रात्री दोनच्या समुारास लागलेल्या 
आगीत एकूण सहा गोदामे जळून नष् झाली आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त मागाथवरील दठहसर येर्ील कमथनगरी एकता कोपोरेशन 
येर्े र्ींगाराच्या गोडाऊनला लागलेल्या आगीत केलमकल ड्रमचा स्िो् होऊन 
आग आजूबाजूच्या पररसरात पसरली होती, तसेच काही वर्ाथपवूी अशाचप्रकारे 
जुन्या शस्त्र साठ्याींच्या झालेल्या स्िो्ात न्जववतहानीही झालेली होती, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मुींब्रा-लशळिा्ा-तळोजा मागाथवरील अनगधकृत व बेकायदेशीर 
गोडाऊनमळेु या पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्यास व न्जववतास धोका 
ननमाथण झाल्यामळेु सदर मागाथवरील सवथ अनगधकृत व बेकायदेशीर गोडाऊन 
बींद करण्याची मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी न्जल्हागधकारी, िाणे 
याींच्याकड ेठदनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अननल देशमखु : (१) िाणे आयकु्तालय िेत्रामधील लशळ डायघर पो.स््े. 
हद्दीतील खान कीं पाऊीं ड येर्े ठदनाींक ७/०१/२०२० रोजी पहा्े २.४१ वाजता 
प्लान्स््क र्ींगार गोडाऊनला लागलेल्या आगीत एकूण ७ गोदामे जळून नष् 
झालेली आहेत. या घ्नेबाबत लशळ डायघर पोलीस स््ेशन येर्े अकस्मात 
जळीत रन्ज.नीं. ३/२०२० प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू पढुील 
तपास सरुू आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 दठहसर येर्ील कमथनगरी एकता कापोरेशन येर्े केलमकलचा स्िो् 
होऊन आग आजूबाजूच्या पररसरात पसरली होती. तर्ावप, काही वर्ाथपवूी 
अशाचप्रकारे जुन्या शस्त्र साठ्याच्या झालेल्या स्िो्ात न्जववतहानी झालेली 
नव्हती. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
 या प्रकरणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींचे ननवेदन ठदनाींक २/०१/२०२० 
रोजी न्जल्हागधकारी, िाणे याींचे कायाथलयात प्राप्त झालेले आहे. तहलसलदार, 
िाणे याींनी सदरचे ननवेदन ठदनाींक १५/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये (१) 
कायाथलयीन अधीिक तर्ा पदननदेलशत अगधकारी, मुींब्रा प्रर्ाग सलमती, िाणे 
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महानगरपाललका, (२) कायथकारी अलर्यींता, सावथजननक बाींधकाम ववर्ाग, 
राषरीय महामागथ, िाणे, (३) ग्रामसेवक, वप ींपरी ग्रामपींचायत, (४) ग्रामसेवक, 
दठहसर ग्रामपींचायत या सींबींगधत कायाथलयाींना पािववण्यात आलेले आहे.
 त्यानरु्ींगाने, ननयमानसुार कायथवाही करून केलेल्या कायथवाहीबाबत 
सींबींगधत मा.स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींना कळववण्याबाबत सचूना ठदलेल्या 
आहेत.  
 तसेच याींसदर्ाथत सखोल चौकशी करुन आवश्यक कायथवाही 
करण्याच्यादृष्ीने सींबींगधत अगधकाऱयाींसमवेत बिैक तात्काळ घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
  

िैनगांगा (ता.तुमसर, स्ज.भांडारा) नदीपात्रातून  
अिैध रेती उपसा रोखण्याबाबत 

  

(३३) * ८२५ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वनैगींगा (ता.तमुसर, न्ज.र्ींडारा) नदीतनू बेसमुार अवधैररत्या रेती उपसा 
होत असल्याने नदीपात्रातील पाणी गावाच्या ठदशनेे वाहत असनू सदर 
न्जल्हयातील १२ गावातील ४२ हेक््र शतेजमीन वाळू उपसामळेु पाण्याखाली 
गेली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्र्ाींनी शासनाकड े तक्रारी देऊनही कोणीतीही 
कायथवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अवधै रेती उपसा रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) व (२) अशी बाब ननदशथनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
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मुांबईतील ज्येष्ट्ठ नागररिाांछया सुरक्षक्षततेछयादृष्ट्टीने  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३४) * २०१२ अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जगन्द्नार् लशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या 
चव्यहाण, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनार् राजूरिर : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ज्येषि नागररकाींशी सींबींगधत गनु्हयाींमध्ये मागील तीन वर्ाथत वाढ 
झाल्याची बाब राषरीय गनु्हे नोंद ववर्ागाच्या (एन.सी.आर.बी.) माठहतीतनू 
ननदशथनास आली असनू मुींबईत ज्येषि नागररकाींना लबुाडणे, चोरी, खून 
प्रकरणात वाढ झाल्याने ज्येषि नागररक असरुक्षित असल्याचे ननदशथनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्येषि नागररकाींना ककरकोळ मारहाणीच्या १०१२, जबर 
मारहाणीच्या २२४, ववनयर्ींगाच्या ५३, बलात्काराच्या ६, ज्येषि नागररकाींच्या 
खुनाच्या १३५ घ्नाींची नोंद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण र्ागातील यींत्रणाींच्या कमतरतमेळेु ज्येषिाींना मदत 
लमळण्यात अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने मुींबईतील ज्येषि नागररकाींच्या ललववत आणण मालमत्तचेे सींरिण 
करण्यासािी कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२)  पोलीस आयकु्त बहृन्मुींबई याींच्या कायथिेत्रात 
सन २०१७ त े जानेवारी, २०२० या कालावधीत ज्येषि नागररकाींववरुध्द 
घडलेल्या गनु्हयाींची साींन्ख्यकी माठहती खालीलप्रमाणे आहे. 
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सन २०१७ व २०१८ 
 

अ. क्र. लशर्थक 
२०१७ २०१८ 

दाखल उघड दाखल उघड 
१ हत्या  ६ ६ ७ ६ 
२ हत्येचा प्रयत्न  २ २ ० ० 
३ सहेतकू हत्या  ० ० ० ० 
४ दरोडा  २ २ १ १ 
५ जबरी चोरी  ५७ ३९ ५७ ५२ 
६ गींर्ीर मारहाण  ३२ २३ २० २० 
७ ककरकोळ मारहाण  ५१ ४९ ४६ ४४ 
८ खींडणी मागणे  ६ ६ ११ ६ 
९ िसवणुक  ४३४ १२७ ३०१ १४२ 
१० बलात्कार  १ १ २ २ 
११ ववनयर्ींग  ८ ५ १६ १४ 
१२ इतर गनु्हे  ५२५ ३०५ ५८२ ३२९ 

 
सन २०१९ व जानेवारी, २०२० अखरे 

 

अ.क्र. लशर्थक 
२०१९ जानेवारी, २०२० अखेर 

दाखल उघड दाखल उघड 
१  हत्या  ९ ९ ० ० 
२  हत्येचा प्रयत्न  ३ ३ ० ० 
३  सहेतकू हत्या  ० ० ० ० 
४  दरोडा  २ २ ० ० 
५  जबरी चोरी  २९ १९ १ ० 
६  गींर्ीर मारहाण  १७ १६ १ १ 
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७  ककरकोळ मारहाण  ५४ ४७ ७ ५ 
८  खींडणी मागणे  ९ ८ २ ० 
९  िसवणुक  ३६९ १२० ३५ ५ 
१०  बलात्कार  ० ० ० ० 
११  ववनयर्ींग  १० ६ १ ० 
१२  इतर गनु्हे  ५५१ ३१३ १६ ६ 
  

उपरोक्त वववरणपत्रान्वये ज्येषि नागररकाींबाबत ककरकोळ 
मारहाणीच्या १५८, जबर मारहाणीच्या ६१, ववनयर्ींगाच्या ३५, बलात्काराच्या 
३ तसेच ज्येषि नागररकाींच्या खुनाच्या २२ घ्ना मागील ३ वर्ाथत घडलेल्या 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ज्येषि नाररकाींना मदत लमळणेसािी पोलीस िाणे पातळीवर पोलीस बी् 
अींमलदार याींचे पेरोलल ींग िेवण्यात आलेले आहेत तसेच वेळोवेळी लम्ीींग घेवनू 
प्रबोधन केल े जात.े त्याचप्रमाणे तयार केलेल्या व्हॉट्सॲप गपुच्या 
माध्यमातनू माठहती लमळताच त्याींना तातडीने मदत परुववली जात.े तसेच 
ज्येषि नागररकाींच्या समस्येचे वेळेत ननरसन केल े जात.े प्रत्येक पोलीस 
िाण्याच्या कायथिेत्रात ज्येषि नागररक सरुिा सलमती स्र्ापन करण्यात आली 
असनू पो.स््े. प्रर्ारी अगधकारी याींच्यामािथ त सदर सलमतीची दरमहा बिैक 
आयोन्जत करण्यात येत.े 
 ज्येषि नागररकाींच्या सरुिबेाबत वेळोवेळी सचूना ननगथलमत करण्यात 
येतात. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे आडगाि बु. ि गाांधेली (ता.स्ज.औरांगाबाद)  
येर्ील जमीन गैरव्ययिहाराबाबत 

  

(३५) * २३७४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेआडगाव ब.ु (ता.न्ज.औरींगाबाद) येर्ील ग् नींबर ५२, ७९ व १३५ 
एकूण जमीन िेत्र ९१ एकर २८ गुींिे आणण गाींधेली (ता.न्ज.औरींगाबाद) येर्ील 
ग् नींबर २९३ मधील िेत्र ३६ हे. ५९ आर ही जमीन ठदनाींक २१/१२/२०१८ 
पवूी शासकीय जमीन होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठदनाींक २१/१२/२०१८ रोजी वा त्यादरम्यान मतृ व्यक्तीला 
प्रनतवादी करुन तत्कालीन अप्पर तहलसलदार व तत्कालीन मींडळ अगधकारी 
याींनी त्याींच्या अगधकाराचा दरुुपयोग करुन खाजगी व्यक्तीशी सींगनमत करुन 
सदर शासकीय जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करणाऱया 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्नाींककत ग्ातील एकूण िेत्र ९१ एकर २८ आर. व ३६ हेक््र 
५९ आर. जमीन श्री.चींदलुाल मनु्नालाल मारवाडी याींच्या खाजगी मालकीच्या 
असनू, त्या श्री.ज्वालादास र्रूादास याींनी ठदनाींक २२/०४/१९४० रोजी     
रुपये ७०८०/- इतक्या रकमेत खरेदी केलेली असल्याने, त्याआधारे उक्त 
जलमनीच्या गाींव नमनुा नीं. ७/१२ मध्ये श्री.ज्वालादास र्रूादास याींच्या 
नावाची नोंद करण्यात आली आहे. त्याववरूध्द श्री.कचरू ललींबा सावींत व इतर 
याींनी अपर तहलसलदार, औरींगाबाद याींचे न्यायालयात अपील दाखल केल े
होत.े सदर प्रकरणी अधथन्यानयक सनुावणी होऊन, अपर तहलसलदार याींनी 
ठदनाींक २१/१२/२०१८ रोजी हैद्राबाद कुळ वठहवा् आणण शतेजमीन अगधननयम, 
१९५० चे कलम ३८ (ई) नसुार, अजथदार श्री.कचरू ललींबा सावींत व इतर याींना 
जलमनीच े कुळ म्हणून घोवर्त करण्याबाबतचे अधथन्यानयक स्वरूपाच ेआदेश 
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पारीत केले आहेत. सदर आदेशाववरूध्द न्जल्हागधकारी, औरींगाबाद याींचे 
न्यायालयात हैद्राबाद कुळ वठहवा् आणण शतेजमीन अगधननयम, १९५० च े
कलम ९० नसुार दाद मागगतली आहे. न्जल्हागधकारी, औरींगाबाद याींनी उर्य 
पिकाराींना त्याींचे म्हणणे माींडण्याची परेुशी सींधी देऊन प्रकरण ननणथयासािी 
राखीव िेवले आहे. 

----------------- 
  

उांबरिाडी (ता.सुधागड, स्ज.रायगड) येर्ील  
िुटुांबाांना िाळीत टािल्याबाबत 

  

(३६) * ५७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उीं बरवाडी (ता.सधुागड, न्ज.रायगड) येर्ील ननवतृ्त पोलीस कमथचारी हाशा 
नामा हींबीर आणण माींगे या २ कु्ुींबाींना माहे नोव्हेंबर, २०१९ पासनू गावाने 
वाळीत ्ाकले असनू याप्रकरणी पाली पोलीस िाण्यात २३ जणाींवर माहे 
र्डसेंबर, २०१९ च्या पठहल्या आिवड्यात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गावपींचायतीच्या त्रासाला कीं ्ाळून वपडीत कु्ुींबातील वववाठहत 
सौ. वपकीीं माींगे ठहने ठदनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी ववर् प्राशन करुन 
आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपडीत कु्ुींबाने न्याय लमळण्यासािी न्जल्हा पोलीस अधीिक, 
अललबाग, राज्य मठहला आयोग, मुींबई आणण महाराषर राज्य मानवी हक्क 
आयोग, मुींबई याींचेकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदर कु्ुींबबयाींना वाळीत ्ाकणाऱया ववरोधात कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) होय, सदर प्रकरणी १५ आरोपीींववरूध्द गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(२) गावातील मठहलाींनी सौ.वप ींकी माींगे ठहच्याकड े ग्रामस्र्ाींववरूध्द तक्रार 
केल्याबाबत ववचारणा करून, र्ाींडण केल्यामळेु सदर गोष्ीचा राग येवनू   
सौ.वप ींकी माींगे ठहने घरातील किनेल व यरुीया खत प्राशन केले. 
(३) व (४) श्री.हशा हींबीर याींनी ग्रामस्र्ाींववरूध्द मा.न्यायालयात दावा दाखल 
केला. मा.न्यायालयाने ठदलेल्या आदेशानसुार नागोिाणे पोलीस िाण्याकडून 
चौकशी करण्यात आली. चौकशीमध्ये आरोपी याींनी कोणत्याही प्रकारे हशा 
हींबीर याींना त्रास ठदलेला नसल्याबाबत ठदसनु आले. तसा अहवाल नागोिाणे 
पोलीस िाण्याकडून मा.न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. 
 सौ.वप ींकी माींगे याींनी ठदलले्या तक्रारीवरून पाली पोलीस िाणे येर्े १५ 
आरोपीींववरूध्द र्ा.दीं.वव.सीं. कलम १५३ (अ), ५०४, ५०६, ३४ सह महाराषर 
बठहषकार (प्रनतबींध, ननर्धे व ननवारण) अगधननयमाच्या कलम ५ अन्वये 
ग.ुर.क्र. ७७/२०१९ दाखल करण्यात आला असनू, सदर गनु्हयाचा पोलीस 
तपास चाल ुआहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

पोलीस उपमहाननरीक्षि, मोटार पररिहन विभाग, पुणे याांनी  
तरुणीचा विनयभांग िेल्याबाबत 

  

(३७) * ३१४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येर् ेमो्ार पररवहन (एम.्ी.) ववर्ागात कायथरत असलेल्या पोलीस 
उपमहाननरीिक (डीआयजी) याींच्यावर अश्लील वतथन केल्याप्रकरणी ठदनाींक 
२६ र्डसेंबर, २०१९ रोजी पोस्कोंतगथत तळोजा पोलीस िाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस उपमहाननरीिकाववरोधात (डीआयजी) ववनयर्ींगाचा 
आरोप करणारी अल्पवयीन तरुणी घरातनू बेपत्ता झाल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अल्पवयीन तरुणीचा ववनयर्ींग केल्याप्रकरणी दोर्ीवर कारवाई 
करुन बेपत्ता तरुणीचा शोध घेण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अल्पवयीन तरुणीच्या ववनयर्ींग प्रकरणी कियाथदी याींच े कियाथदीवरून 
तळोजा पोलीस िाणे येर् े र्ा.दीं.वव.सीं. कलम ३५४(अ)(१)(१), ५०६ सह 
बालकाींचे लैंगगक अपराधापासनू सींरिण अगधननयम, २०१२ चे कलम ८, 
९(अ)(४), १० अन्वये गनु्हा नोंद केला असनू, आरोपीस मा.उच् च न्यायालयाने 
अींतरीम अ्क पवूथ जालमन मींजूर केला आहे. 
 तसेच अल्पवयीन तरूणी बेपत्ता झाल्याबाबत तळोजा पोलीस िाणे 
र्ा.दीं.वव.स. कलम ३६३ प्रमाणे गनु्हा दाखल असनू, सदर मलुीचा 
पोललसाींमािथ त शोध घेवनू तीला देहरादनू येर्ुन ताब्यात घेण्यात आले आहे. 
सदर प्रकरणात आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू, गनु्हा सद्य:न्स्र्तीत 
पोलीस तपासावर आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

जव्यहार (स्ज.पालघर) शहरातील महा ई-सेिा िें रातून बनािट  
जातीच ेदाखले देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३८) * २१११ श्री.रवि ांर फाटि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (न्ज.पालघर) शहरातील किरोज नजीर शखे याींच्याकडून 
चालववण्यात येणाऱया महा ई-सेवा कें द्रात रीतसर अजथ करुनही ककत्येक ठदवस 
आठदवासी तरुणाींना जातीच ेदाखले लमळत नसनू जादा रुपये ५००/- ठदल्यास 
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याच कें द्रातनू एका ठदवसात बनाव् जातीचे दाखले लमळत असल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने प्राींतागधकाऱयाींनी 
सदर महा ई-सेवा कें द्रावर छापा ्ाकला असता या ठिकाणाहून सन २०१४ 
पासनूचे जवळपास २५० पेिा जास्त बनाव् दाखले आढळून आले असनू 
सदरहू दाखल्याची पडताळणी सरुु आहे तसेच या महा ई-सेवा कें द्रातनू रुपये 
५००/- जादा आकारुन एक ठदवसात देण्यात येणाऱया जातीच्या दाखल्याची 
पडताळणी केली असता सदरहू दाखल्याींची नोंद तहलसल ककीं वा प्राींत 
कायाथलयात नसल्याची तसेच या प्रमाणपत्रावर प्राींतागधकाऱयाींची बनाव् 
स्वािरी असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी सींबींगधत कें द्र चालकावर कारवाई करण्याची 
मागणी आठदवासी सींघ्नाींनी शासनाकड े केली आहे तसेच राज्यात 
अशाप्रकारच्या बनाव् दाखले देण्याबाबतची ककती प्रकरणे ननदशथनास आली 
आहेत, 
(४) असल्यास, प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) होय, उपववर्ागीय अगधकारी, 
जव्हार याींच ेकायाथलयाकड ेठदनाींक २२/०१/२०२० रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारी 
अजाथच्या अनरु्ींगाने, सहायक न्जल्हागधकारी जव्हार याींनी ठदनाींक २३/०१/२०२० 
रोजी श्री.किरोज शखे याींच्या महा ई-सेवा कें द्र, जामसर, जव्हार येर्े अचानक 
र्े् देऊन तपासणी केली असता, सदर ई-सेवा कें द्रात एकूण १३ बनाव् 
जातीचे दाखले व ७ बनाव् लशक्के आढळून आले. सदरचे बनाव् दाखल ेव 
बनाव् लशक्के पींचासमि ताब्यात घेण्यात आले आहेत.  

सदर कें द्राची तपासणी करताना अजथदाराींनी जात प्रमाणपत्र 
लमळण्यासािी दाखल केलेले व कायथवाहीसािी प्रलींबबत असलेले एकूण २१२३ 
अजथ आढळून आले आहेत.  
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 श्री.किरोज शखे याींचेववरुध्द पोलीस िाणे, जव्हार येर् ेर्ारतीय दींड 
सींठहता १८६० च ेकलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४ अन्वये FIR 
No. ००१६ ठदनाींक २५/०१/२०२० दाखल केला आहे. सद्य:न्स्र्तीत सदर महा 
ई-सेवा कें द्र बींद (Seal) करण्यात आले आहे. 
(५) अशी बाब नाही. 

----------------- 
  
स्जांतूर (स्ज.परभणी) येर्ील पोलीस िसाहतीची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(३९) * १२३४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) न्जींतरू (न्ज.परर्णी) येर्ील पोलीस कमथचाऱ याींच्या ननवासस्र्ानाची 
दरुवस्र्ा झाल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील पाच वर्ाथत दरुुस्तीकरीता लाखो रुपयाींचा खचथ करुनही 
वसाहत दरुवस्र्ेत असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पोलीस वसाहतीची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मुांबईमागे भारताबाहेर रक्तचांदनाची तस्त्िरी होत असल्याबाबत 
  

(४०) * ५८८ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



54 

(१) मुींबई पोललसाींच्या गनु्हे शाखेने साींताकु्रझ येर्ून रुपये ८ को्ीींचे तर 
छत्रपती लशवाजी महाराज आींतरराषरीय ववमानतळावर एका सदुानी 
नागररकाकडून १७ ककलो रक्तचींदन हस्तगत केले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दक्षिण र्ारतामध्ये मोिे आींतरराषरीय तस्करी रॅके् सकक्रय 
असनू त ेमुींबईमागे र्ारताबाहेर दलुमथळ रक्तचींदनाची तस्करी करीत असल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने रक्तचींदनाची तस्करी करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, या प्रकरणी गनु्हे प्रक्ीकरण शाखा, गनु्हे अन्वेर्ण ववर्ाग, मुींबई 
येर्े कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, १२० (ब), ३७९, ३४ र्ा.दीं.वव. 
सह र्ारतीय वन कायदा १९२७ कलम ४१, ४२ सह महाराषर वन ननयम, 
२०१४ कलम ३१, ८२ सह महाराषर विृ सींरिण व सींवधथन कायदा कलम ३, 
४ अन्वये खालीलप्रमाणे २ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

१) ग.ुर.क्र. १०९/२०१९ (साींताकु्रझ पोलीस िाणे ग.ुर.क्र. ३६९/२०१९) सदर 
गनु्हयात १२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 

२) ग.ुर.क्र. १९१/२०१९ (सहार पोलीस िाणे ग.ुर.क्र. ४४६/२०१९) सदर 
गनु्हयात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 

 प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात महसूल विभागाछया सांगणिीय ७/१२ पत्रिािर  
जमीन िसणाऱयाछया नािाचा िॉलम घेणेबाबत 

  

(४१) * ११९ श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महसलू ववर्ागाच्या तलािी कायाथलयामध्ये ७/१२ पत्रकी जमीन 
कसणाऱयाच्या नावाचा कॉलम बब्र्ीश काळापासनू दाखल असनू तलािी 
कायाथलयामधील सींगणकीय ७/१२ पत्रकी जमीन कसणाऱयाचे नाव हा कॉलम 
वगळण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जमीन महसलू अगधननयम १९६६ मध्ये दरुुस्ती न 
करता महसलू ववर्ागाने सींगणकीय ७/१२ पत्रकी जमीन कसणाऱयाचे नाव हा 
कॉलम वगळला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने जमीन कसणाऱयाच्या नावाचा कॉलम ७/१२ पत्रकी घेण्यासािी 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) राज्यात महाराषर जमीन महसलू 
सींठहता, १९६६ च्या कलम २९ अन्वये तयार केलेल्या महाराषर जमीन 
ननयमपनु्स्तका (खींड-४) मध्ये प्रत्येक गावात अगधकार अलर्लखे िेवण्याबाबत 
ववववध नोंदवहयाींसािी गाव नमनुा नींबर ववठहत केलेले आहेत. या गाव 
नमनु्यातील गा.न.नीं.७ या नमनु्याचे शीर्थक “अगधकार अलर्लेख पत्रक” असनू 
गा.न.नीं. १२ या नमनु्याचे शीर्थक “पीकाींची नोंदवही” असे आहे. तसेच, गाव 
नमनुा नींबर ७-ब मध्ये शतेी कसणाऱया व्यक्तीची नोंद िेवण्यात येत.े  
 महाराषर जमीन ननयमपनु्स्तका (खींड-४) नसुार िक्त गा.न.नीं. ७ 
आणण १२ याींचा एकबत्रत नमनु्याचे िेवण्याच े ववठहत करण्यात आले आहे. 
महाराषर जमीन महसलू अगधकार अलर्लेख व नोंदवहया (तयार करणे व 
सनु्स्र्तीत िेवणे) ननयम, १९७१ मधील ननयम ३,५,६,७ व २९ नसुार गा.न.नीं. 
७/१२ चा उतारा िेवण्यात येतो. तसेच, शासन पररपत्रक ठदनाींक २४/११/१९९७ 



56 

अन्वये, महाराषर जमीन ननयमपनु्स्तका (खींड-४) मध्ये ववठहत केलले्या 
नमनु्यातच गा.न.नीं. ७/१२ चा उतारा वापरण्याच्या सचूना ठदलेल्या आहेत. 
त्यानसुार, ववठहत नमनु्यात सदरहू उतारा िेवण्यात येत आहे. त्याच धतीवर 
सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा उतारा देण्यात येत आहे. 
 जमीन धारकाव्यनतररक्त शतेी कसणाऱया व्यक्तीची नोंद गा.न.नीं. ७ब 
मध्ये िेवण्यात येत.े ज्याींना अशा नोंदी तपासावयाच्या आहेत ककीं वा त्याची 
प्रत आवश्यक आहे अशा व्यक्तीींना गा.न.नीं. ७ब ची प्रत सींबींगधत तलािी 
कायाथलयातनू लमळू शकेल. 

----------------- 
  

नागपूर येरे् नायलॉन माांजा विक्री िरणाऱया  
व्ययापाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४२) * १७०४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येर् े नायलॉन माींज्याला बींदी असतानाही नायलॉन माज्याची 
ववक्री होत असल्याच े ठदनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नायलॉन माींज्यामळेु नागपरूात पींधरा नागररक जखमी 
झाल्याच्या घ्ना ननदशथनास आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अवधैररत्या नायलॉनच्या माींज्याची ववक्री करणाऱया व्यापाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) नागपरू शहर व ग्रामीण पोलीस स््ेशन अींतगथत याबाबत नोंद आढळून 
आली नाही. 
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(३) नागपरू शहरात अवधैररत्या नायलॉनच्या माींज्याची ववक्री करणाऱया 
व्यापाऱयावर कलम ५,१५ पयाथवरण सींरिण कायदा १९८६ सह कलम १८८ 
र्ादींवीप्रमाणे कायथवाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मुांबईतील ब्लॅि स्त्पॉटिरील अपघात रोखण्याबाबत 
  

(४३) * २३०१ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अपघाती मतृ्यमूध्ये घ् होत असली तरी मुींबईतील ५८ ब्लॅक 
स्पॉ्वर गेल्या तीन वर्ाांत ८९० अपघात घडले असनू याींमध्ये १८८ 
नागररकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील ५८ ब्लॅक 
स्पॉ्वर होत असलेले अपघात रोखण्याच्यादृष्ीने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) मुींबई शहरमध्ये मागील तीन वर्ाथमध्ये ५८ ब्लॅक 
स्पॉ्वर ९०३ अपघात झाले असनू त्यामध्ये २०३ नागररकाींचा मतृ्य ूझाला 
आहे.  
(२) मुींबई शहरातील ५८ ब्लॅक स्पॉ्वरील अपघात रोखण्यासािी खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 

• मुींबईतील ब्लॅक स्पॉ्च्या ठिकाणी अपघात प्रवण िेत्र 
असल्याबाबतचे िलक लावण्यात आले आहेत. 

• वाहतकू ननयमनाकरीता ब्लॅक स्पॉ्च्या ठिकाणी गरजनेसुार वाहतकू 
अींमलदाराींची नेमणकू करण्यात येत.े 

• काही ब्लॅक स्पॉ् ठिकाणावर पादचारी अननयींबत्रतपणे रस्ता पार 
करीत असल्याने अपघात होतात. याकरीता स्कायवॉकचा वापर 
करण्याच्या सचूना देऊन त्याींना त्याबाबत उद्यकु्त करण्यात येत.े 
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• वाहतकू पोललसाींच्या लशिण ववर्ागामािथ त शालेय ववद्यार्थयाांना रोड 
सेफ््ी परेोलीींग ववर्यक प्रलशिण देण्यात येत.े 

• वाहतकू सरुिा पींधरवडा आयोन्जत करून वाहन चालक, ररिा-्ॅक्सी 
चालक याींच्याकरीता िलक बॅनसथ व सर्ा आयोन्जत करून वाहतकू 
ननयम पाळण्याबाबत प्रबोधन करण्यात येत.े तसेच दचुाकी चालकाींना 
हेल्मे् पररधान करण्याबाबत पर्ना्य व पोस््रव्दारे जनजागतृी 
करण्यात येत.े 

• रस्त े अपघातावर ननयींत्रण िेवण्यासािी बहृन्मुींबई महानगरपाललका, 
सावथजननक बाींधकाम ववर्ाग, महाराषर राज्य रस्त ेमहामींडळ, मुींबई 
महानगरववकास प्रागधकरण याींच्याकडून अलर्याींबत्रकी उपाययोजना 
(रस्ता दरुूस्ती, रस्त्यावरील परेुशी लाई् व्यवस्र्ा, र्मोप्लास््ीक रोड 
माककां ग इ.) करण्यात येतात. 

• अत्याधुननक बे्रर् ॲनालायझर मशीनव्दारे ड्रींक ॲण्ड ड्राईव्ह 
मोठहमेंतगथत कारवाई करण्यात येत.े 

• वाहतकू ननयमन व ननयींत्रण करण्याकरीता सी.सी.ठ्.व्ही.व्दारे 
ननगराणी करण्यात येत.े 

• वाहतकू ननयमाींचे उल्लघींन करणाऱया चालकाींववरुध्द ननयमानसुार 
दींडात्मक कारवाई करण्यात येत.े  

(३) प्रश्न उद् र्वत नाही.  
----------------- 

  
मुांबई शहरात नाईटलाईफ चालू ठेिण्याछया ननणचयामुळे  

िायदा ि सुव्ययिस्त्र्ा ननमाचण र्ाल्याबाबत 
  

(४४) * १५११ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरात नाई्लाईि या सींकल्पनेनसुार शासनाने शहरातील नररमन 
पाँई्, काला घोडा, वाींदे्र बीकेसी, मॉल्स व दकुाने २४ तास चाल ू िेवण्याचा 
ननणथय प्रायोगगक तत्वावर ठदनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
घेतला असनू सदर ननणथयाची अींमलबजावणी ठदनाींक २६ जानेवारी, २०२० 
रोजीपासनू करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणथयामळेु मुींबई शहरात कायदा व सवु्यवस्र्ा तसेच 
अन्य समस्या ननमाथण होणार नाहीत, याबाबतचा सवथकर् अभ्यास करण्यात 
आला आहे काय, या प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे व त्याबाबतची सद्य:न्स्र्ती 
काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, याबाबतचा सवथकर् अभ्यास करण्यात आलेला आहे. तसेच मुींबई 
शहरातील िराववक ठिकाणी (Gated Establishment) २४/७ मुींबईची 
सींकल्पना राबववण्यात येत असनू त्या ठिकाणी सींबींगधत पोलीस स््ेशनमािथ त 
योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मांडळाछया सुरक्षारक्षिाांछया समस्त्याांबाबत 
  

(४५) * १७७० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती स्स्त्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य सरुिा मींडळाच्या सरुिारिकाींना ककमान वेतन लमळत 
नसणे, त्याींना परुववले जाणारे साठहत्य अनेक ठिकाणी प्रलींबबत असणे अशा 
ववववध प्रकारच्या समस्या सरुिारिकाींना असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बहुताींश शासकीय आस्र्ापनाींमध्ये मींडळाचे सरुिारिक 
घेण्याऐवजी त्याठिकाणी खाजगी एजन्सीच्या सरुिारिकाींची नेमणकू केली 
जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक खाजगी एजन्सीची मदुत सींपली असतानाही 
बेकायदेशीरररत्या त्याींचे करार कायम करण्यात येत असनू यामध्ये शासकीय 
अगधकारी व खाजगी एजन्सीच्या मालकाींचे सींगनमत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सरुिारिकाींच्या 
समस्या सोडववण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे नाही.  
(२) महाराषर राज्य सरुिा महामींडळ अगधननयम २०१० अन्वये शासकीय 
आस्र्ापनाींवर महाराषर राज्य सरुिा महामींडळाच ेसरुिारिक नेमणे अननवायथ 
आहे. ज्या शासकीय आस्र्ापनाींवर वरील नमदुप्रमाणे कायथवाही केली जात 
नाही त्याींना महाराषर राज्य सरुिा महामींडळातिे वेळोवेळी पत्रव्यवहार 
करण्यात येतो. 
(३) अनगधकृतपणे चालववण्यात येणाऱया खाजगी सरुिा यींत्रणावर कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(४) महाराषर राज्य सरुिा महामींडळातिे ननयकु्त सरुिारिकाींना ईपीएि, 
ईएसआयसी, अपघात ववमा, मेर्डक्लेम पॉललसी, वेळोवेळी मालसक मोबदल्यात 
वाढ, सानगु्रह अनदुान, आकन्स्मत खचथ, उत्तजेनार्थ रोख रक्कम, प्रशस्ती पत्र 
देणे, अशाप्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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रामनगर (ता.मालेगाि, स्ज.िालशम) येरे् ग्रामीण धान्द्य गोदाम 
बाांधिामात गैरव्ययिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४६) * १९५७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी ववर्ागाींतगथत कें द्र शासनाचे ग्रामीण धान्य गोदाम बाींधकाम 
करण्यासािी ५०% अनदुान मौज े रामनगर (ता.मालेगाव, न्ज.वालशम) येर् े
रुपये ११.५० लि न्जल्हा कृर्ी अधीिक याींनी अदा केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण धान्य गोदाम मापदींड प्रमाणे व ननकर्ाप्रमाणे झालेले 
नाही, याबाबत चौकशी करुन न्जल्हागधकारी, वालशम याींनी दोर्ीींवर कारवाई 
करा असे आदेश ठदनाींक ३/०४/२०१८ रोजी पाररत केले असनूही दोर्ीींवर 
वसलुीची व िौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. कायथकारी अलर्यींता, न्जल्हा पररर्द बाींधकाम ववर्ाग याींनी 
ठदलेल्या ताींबत्रक मान्यतचे्या अगधन राहून मोजमाप पसु्तकात शाखा 
अलर्यींता याींनी नोंदववलेल्या मापानसुार व त्याींचेकडील पणूथत्वाचे 
प्रमाणपत्रानसुारच देय होत असलेल्या अनदुानाची अदायगी करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर स्जल््यातील ७/१२ उतारे ऑनलाईन िरण्याच े 
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४७) * २१७० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.किशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱयाींना शते जलमनीचे ७/१२ उतारे हे ऑनलाईन स्वरुपात 
लमळत आहे, सदर ७/१२ उतारे लमळणे कामी तयार करण्यात आललेे 
सींकेतस्र्ळ सतत खींर्डत असल्याने शतेकऱयाींना ऑनलाईन ७/१२ उतारे 
उपलब्ध होत नसल्याने शतेकऱयाींना अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू न्जल्हयातील ७/१२ उतारे ऑनलाईन करण्याचे काम 
पणूथ झालेले नसल्याने ७/१२ वेंर्ड ींग मशीन गेल्या दोन वर्ाथपासनू सेत ू
कायाथलयात ववनावापर पडून असल्याचे तसेच मींगळवेढे (न्ज.सोलापरू) 
तालकु्यातील दषुकाळी अनदुान, उतारे दरुुस्ती, अनेक कामे महसलू 
ववर्ागाच्या दलुथिामळेु प्रलींबबत असल्याने शतेकऱ याींची कामे होत नसल्याचे 
माहे र्डसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ७/१२ उतारे सींकेतस्र्ळ अगधक कायथिम करणे तसेच ७/१२ 
उतारे ऑिलाईन स्वरुपात िेवण्याबाबत शासनाने कायथवाही केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) जमाबींदी आयकु्त कायाथलयातिे 
https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/dslr या सींकेतस्र्ळावरून 
ऑनलाईन पेमें् र्रून र्डजी्ल स्वािरीत गा.न.नीं. ७/१२ उपलब्ध करून 
देण्यात आले आहेत. काही कारणाने सींकेतस्र्ळावरून गा.न.नीं. ७/१२ उपलब्ध 
होण्यास अडचण असल्यास जनतचेी गरैसोय होऊ नये म्हणून तलािी 
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याींचेकडील अलर्लखे ववतरण प्रणाली (Document Distribution Module) 
मधून तलािी याींचे स्वािरीने गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत केले जातात. तसेच 
https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या सींकेतस्र्ळावर ववनाशलु्क 
र्डजी्ल स्वािरी नसलेला माठहतीसािीचा गा.न.नीं. ७/१२ उपलब्ध आहे. 
 सोलापरू न्जल्हयातील गा.न.नीं. ७/१२ सींगणकीकरणाचे कामकाज 
१००% पणूथ झाले असनू, र्डजी्ल स्वािरीत करण्याचे कामकाज ९७.३०% 
झाले आहे. उवथररत कामकाज प्रगतीत आहे. तसेच, सद्य:न्स्र्तीत मींगळवढेे 
तालकु्यातील गा.न.नीं. ७/१२ र्डजी्ल स्वािरीत करण्याचे कामकाज ९९.३०% 
पणूथ झाले आहे. सेत ू कायाथलयातील गा.न.नीं. ७/१२ वेंर्डग मशीन ताींबत्रक 
कारणाने बींद असल्याने, महा ई-सेवा कें द्र व आपले सरकार सेवा कें द्रातनू 
ऑनलाईन गा.न.नीं. ७/१२ उतारा प्राप्त करुन घेणेची सवुवधा उपलब्ध करून 
देण्यात आली आहे. सध्या सींपणूथ राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने गा.न.नीं. ७/१२ 
जतन व ववतरीत केले जात असल्याने ऑिलाईन स्वरूपात गा.न.नीं. ७/१२ 
उपलब्ध करून देण्याचे कोणतहेी प्रयोजन नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

िळिा (स्ज.ठाणे) येर्ील औषध विके्रत्याची  
गोळ्या घालून ननघुचण हत्या िेल्याबाबत 

  

(४८) * ७२ श्री.जगन्द्नार् लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळवा (न्ज.िाणे) पवूथ येर्ील वीर यवुराज मेर्डकलमध्ये ठदनाींक २८ 
र्डसेंबर, २०१९ रोजी पहा्े ४ वाजता चोरीच्या उद्देशाने आलेल्या चोरट्याींनी 
दकुानात झोपलेला कमथचारी पे्रमलसींग राजपरुोठहत याची गोळ्या घालनू ननघुथण 
हत्या करुन दकुानातील रोकड घेऊन आरोपी पसार झाले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरहू खनूी आरोपी आणण त्याींच्यासोबत असलेल्या दोन 
मठहलाींचे सी.सी.ठ्.व्ही. िु्ेज उपलब्ध झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



64 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू खूनी आरोपी व त्याच्या सार्ीदार मठहलाींना पकडून 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी कळवा पोलीस िाणे येर् ेग.ुर.क्र. ६०२/२०१९ र्ा.दीं.वव., 
कलम ३०२, ४५२, ४५७, ३८०, ४५८ सह र्ा.ह.का. कलम ३, २५, २७ अन्वये 
गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयातील आरोपी न्यायालयीन 
कस््डीमध्ये असनू तपास सरुु आहे..  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

रायगड स्जल््यात जमीन विक्रीत गैरव्ययिहार र्ाल्याबाबत 
  

(४९) * ७७० डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड न्जल्हयात मुींबई-गोवा महामागाथच्या चौपदरीकरणाच्या कामात 
अनेक शतेकऱयाींच्या जलमनी मळू मालकाऐवजी दसुरा बनाव् मालक उर्ा 
करुन ववक्री केल्याचा प्रकार ननदशथनास आला असनू तसेच, परराज्यात 
राहणारे व कामाननलमत्त मुींबई-पणेु येर्े वास्तव्यास असणाऱया जमीन 
मालकाची िसवणूक करुन दलालामािथ त जमीन ववक्री करुन करोडाचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माणगाव (न्ज.रायगड) तालकु्यातील आठदवासी मालकाची 
िसवणूक करुन परस्पर जमीन ववक्रीचे प्रकार ननदशथनास आले असनू 
माणगाव, ठदव गावातील शतेकऱयाींच्या जलमनी शासकीय अगधकाऱयाींनी 
बनाव् मालक आणण खोत उर्ा करुन ३५० एकर जमीन परस्पर ववकल्याच े
ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जमीन गरैव्यवहार प्रकरणी मींडळ अगधकारी आणण नायब 
तहलसलदार याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱया दोर्ीींवर कारवाई करुन जमीन गरैप्रकारे ववक्री 
प्रकरणी नकुसानग्रस्त मळू जमीन मालकास न्याय देण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१) अशी बाब ननदशथनास आललेी नाही. 
(२), (३) व (४) माणगाींव (न्ज.रायगड) तालकु्यातील आठदवासी मालकाची 
िसवणूक करुन परस्पर जमीन ववक्री केल्याची बाब ननदशथनास आलेली नाही. 
मात्र मौजे ठदव ता.रोहा, न्ज.रायगड येर्ील ग् नींबर १३३, िेत्र १३७-२५.०६ 
हे.आर ही सरकारी खाजण असलेल्या जलमनीची नोंद तत्कालीन प्रर्ारी 
तहलसलदार याींनी महाराषर जमीन महसलू सींठहता, १९६६ चे कलम १५५ 
अन्वये कमी करुन दरसाल कबलुायतदार खोती अशी करणेबाबत आदेश 
पारीत केले होत.े सदरच्या नोंदी उपववर्ागीय अगधकारी, रोहा याींनी 
प्रकरणाची शहाननशा करुन सदर लमळकतीसींदर्ाथतील आदेश व त्यानरु्ींगाने 
घेण्यात आलले्या िेरिार नोंदी रद्द केल्या आहेत. त्यानसुार गाव दप्तरी 
िेरिार क्र.२५८ अन्वये सदरच्या नोंदी रद्द करुन गा.न.नीं. ७/१२ मळू न्स्र्तीत 
आणण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणात तत्कालीन प्रर्ारी तहलसलदार, रोहा 
याींना ठदनाींक ३०/०८/२०१९ च्या आदेशान्वये तसेच मींडळ अगधकारी, चणेरा 
याींना ठदनाींक ०६/०९/२०१९ च्या आदेशान्वये ननलींबबत करण्याची कारवाई 
करण्यात आलेली होती. तद्नींतर ववर्ागीय आयकु्त, कोकण याींच े आदेश 
ठदनाींक २४/०१/२०२० अन्वये तत्कालीन प्रर्ारी तहलसलदार, रोहा याींना व 
न्जल्हागधकारी, रायगड कायाथलय याींचे ठदनाींक १५/०१/२०२० च्या आदेशान्वये 
सींबींगधत मींडळ अगधकारी याींना पनुस्र्ाथवपत करण्यात आले आहे. तसेच 
सींबींगधताींवर महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व अपील) ननयम १९७९ मधील 
तरतदूी अन्वये ववर्ागीय चौकशी सरुु करण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येर्ील व्ययािसानयिािडून  
खांडणी माधगतल्याबाबत 

  

(५०) * १०२९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (न्ज.िाणे) कॅम्प नीं.५ सेक्शन ३५ येर्ील कायाथलयासमोर 
ठदपक सोंड ेयाींच्यासह त्याींच्या चार हस्तकाींनी व्यावसानयक नरेश रोहरा याींना 
जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्याींच्याकड े रुपये एक को्ीींची खींडणी 
मागगतल्याबाबत ठहललाईन पोलीस िाण्यात गनु्हा नोंदववण्यात आल्याच े
ठदनाींक ५/१/२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशथनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींगधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
 ठहललाईन पोलीस िाणे ग.ुर.क्र. ६/२०२० अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. आरोपीच्या मोबाईलचे सीडीआर, एसडीआर, ्ॉवर 
लोकेशनव्दारे आरोपीचा शोध घेण्यात येत आहे. गपु्त बातमीदार नेमनू 
आरोपीच्या घरी, उल्हासनगर, अींबरनार्, कल्याण तसेच आजूबाजूच्या 
पररसरात शोध घेऊनही आरोपीच्या िावठिकाणाबाबत माठहती लमळाललेी 
नाही. आरोपी तसेच इतर चार अनोळखी आरोपीींचा कसोशीने शोध घेण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात लसांचन विदहरीिरीता विद्युत जोडणीचा ननधी देण्याबाबत 
  

(५१) * १६५१ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृर्ी स्वावलींबन योजना व बबरसा मुींडा कृर्ी 
क्राींती योजना या माध्यमातनू लस ींचन ववठहरीींकरीता लार्ार्थयाांना ववद्यतु 
जोडणीकरीता देण्यात येणारा ननधी गत तीन वर्ाथपासनू एकाही लार्ार्थयाांला 
ठदला नसल्याने शतेकरी सदर ववठहरीच े पाणी घेण्यापासनू वींगचत राठहले 
असल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लसींचन ववठहरीकरीता 
ववद्यतु जोडणीचा ननधी देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृर्ी स्वावलींबन 
योजनेंतगथत सन २०१६-२०१७ मध्ये १०८५, सन २०१७-२०१८ मध्ये ५६४ व 
सन २०१८-२०१९ मध्ये ३८१ इ. लार्ार्थयाांना वीज जोडणी आकार या घ्काचा 
लार् देण्यात आला आहे. तसेच बबरसा मुींडा कृर्ी योजनेंतगथत सन     
२०१६-२०१७ मध्ये ४१, सन २०१७-२०१८ मध्ये ७१ व सन २०१८-२०१९ मध्ये 
११७ इ. लार्ार्थयाांना वीज जोडणी आकार या घ्काचा लार् देण्यात आला 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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ददघी (ता.श्रीिधचन, स्ज.रायगड) येर्ील पोलीस  
लशपायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(५२) * ५९९ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीवधथन (न्ज.रायगड) तालकु्यातील ठदघी सागरी पोलीस िाण्याींतगथत ३७ 
गावाींसािी ४४ पोलीस लशपाई पदे मींजूर असनू िक्त १७ पोललसाींवर सींपणूथ 
पररसरातील कायदा व सवु्यवस्र्चेी जबाबदारी ठदल्यामळेु या पोललसाींवर 
कामाचा ताण पडत असल्याचे ठदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ठदघी सागरी पोलीस िाण्याींतगथत पोलीस लशपायाींची ररक्त पदे 
र्रण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) ठदघी सागरी पोलीस िाण्याींतगथत पोलीस 
लशपायाींची ३० पदे मींजूर असनू १९ पदे र्रलेली आहेत व ११ पदे ररक्त 
आहेत. पोलीस िाण्याींतगथत कायदा व सवु्यवस्र्ेचा प्रश्न ननमाथण झाल्यास 
नजीकच्या पोलीस िाण्याकडून तसेच पोलीस मखु्यालयातनू पोलीस कमथचारी 
परुववण्यात येतात. रायगड पोलीस घ्कातील पोलीस लशपाई सींवगाथतील ररक्त 
पदे र्रण्यासािी ठदनाींक ०३/०९/२०१९ रोजी जाठहरात प्रलसध्द करण्यात आली 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील उछचभ्रू पररसरातील देहविक्रय रॅिेटना  
िायमस्त्िरूपी आळा घालण्याबाबत 

  

(५३) * २२९८ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जुहू, मुींबई येर्ील झेड लक्जरी रेलसडने्सी या चतरु्थ ताराींककत हॉ्ेलमध्ये 
धाड ्ाकून देहववक्रय रॅके् चालवणाऱया बॉललवडूमधील एका ननलमथती 
व्यवस्र्ापकाला (प्रॉडक्शन मॅनेजर) जुहू पोललसाींनी ठदनाींक ३ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे र्डसेंबर, २०१९ मध्ये कुलाबा येर्ील एका हॉ्ेलमध्ये 
ऑनलाईन पध्दतीने सरुू असलेले देहववक्रय रॅके्, तसेच प्रर्ादेवी येर्ील एका 
इमारतीत स्पा से्ं रच्या नावाखाली सरुु असलेले देहववक्रय रॅके् मुींबई 
पोललसाींनी धाड ्ाकून उध्वस्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने मुींबईतील उच्चभ्र ू पररसरात सरुु असलेल्या देहववक्रय रॅके्ना 
कायमस्वरूपी आळा घालण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) होय.  
(३) देहववक्रय घ्नेंबाबत जुहू, कुलाबा व दादर पोलीस िाणे येर्े गनु्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. सदर गनु्हयातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू सद्य:न्स्र्तीत सदर गनु्हयाींचा पोलीस तपास चाल ूआहे.   
 अननैतक व्यापारास प्रनतबींध घालण्याबाबत करण्यात आलले्या 
उपाययोजना पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

i) मुींबई शहरात स्पा, हॉ्ेल, खाजगी फ्लॅ् या ठिकाणी देहववक्री करीत 
असल्याची माठहती प्राप्त झाल्यास समाजसेवा शाखा, गनु्हे शाखा, 
मुींबई ववर्ाग हे बोगस गगऱ हाईकाींमािथ तीने वेळोवेळी धाडी ्ाकून देह 
ववक्री करण्यास प्रवतृ्त करणाऱ या इसमाींववरूध्द र्ा.दीं.वव.सीं व अननैतक 
व्यापार प्रनतबींध कायदा अन्वये कारवाई करण्यात येत.े 
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ii) पोलीस िाणे हद्दीतील कायाथन्न्वत कुीं ्नखाने, Escorts Service च्या 
नावाने जाठहरात करून वेश्याव्यवसायासािी मुींबईतील हॉ्ेलमध्ये 
वेश्यागमनाकरीता मलुी परुववणाऱ या वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल 
याींचेववरूध्द र्ा.दीं.वव.सीं व अननैतक व्यापार प्रनतबींध कायदा अन्वये 
कारवाई करण्यात येत.े 

iii) गनु्हयातील इीं्रने्वर उपलब्ध असलेल्या वेबसाई्वरून गनु्हे घडत 
असल्याची शक्यता लिात घेवनू ती वेबसाई् ब्लॅाक/बींद करणेसािी 
मा.न्यायालयात ववनींती अजथ सादर करून सदर वेबसाई् इीं्रने्वर 
ठदसणे बींद करणेकरीता सींबींगधत यींत्रणेच्या नावे आदेश प्राप्त करून 
सदर वेबसाई् ब्लॅाक/बींद करण्यात येतात. 

iv) बहृन्मुींबई शहरातील सवथ पोलीस िाणेतील पोलीस अगधकारी/ 
अींमलदार याींचेसािी अननैतक व्यापार सींबींगधत काम करणाऱ या 
वेगवेगळ्या समाजसेवी सींघ्नाींचे प्रनतननधी (एन.जी.ओ.), कायदे 
तज्ञ, अननैतक मानवी वाहतकू कि, मुींबई येर्े कायथरत असलेले 
अनरु्वी पोलीस अगधकारी याींच्यामािथ तीने कायथशाळाींचे आयोजन 
करून त्याींना पोलीस िाणे हद्दीतील कायाथन्न्वत कुीं ्नखाने, Escorts 
Service चे वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल याींचेववरूध्द पररणामकारक 
कशा प्रकारे कारवाई कराव्यात याबाबत मागथदशथन देण्यात येत.े 

(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  
इस्त्लामपूर (स्ज.साांगली) येरे् िडिनार् िोंबडी पालन  

सांस्त्रे्त गैरव्ययिहार र्ाल्याबाबत 
  

(५४) * १५१४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ससु्जतलसांह 
ठािूर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इस्मालपरू (न्ज.साींगली) येर्ील रयत ॲग्रो सींस्र्चे्या सींस्र्ा चालकाींनी 
सरुु केलेल्या कडकनार् कोंबडी पालन योजनेमध्ये करोडो रुपयाींचा आगर्थक 
गरैव्यवहार झाल्याचे ठदनाींक २१ जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यासमुारास 
ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आगर्थक गरैव्यवहारात अडीच लाख रुपयाींची िसवणूक 
झालेल्या प्रमोद जमदाड ेयाींनी ठदनाींक १८ जानेवारी, २०२० रोजी ववर् प्राशन 
करुन आत्महत्या केली आहे, तसेच उस्मानाबाद न्जल्हयातील अनेक 
शतेकऱयाींच े या योजनेत अडकलेले पसेै लमळवनू देण्याबाबत एका 
ववद्यार्ीनीने मा.मखु्यमींत्री याींना पत्र पािववले असल्याचे ननदशथनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने गरैव्यवहार करणाऱया दोर्ीींवर कारवाई करुन िसवणूक झालले्याींच े
पसेै परत लमळवनू देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कडकनार् कोंबडी पालन िसवणूक सींदर्ाथत महारयत अॅग्रो कीं पनीववरुध्द 
राज्यात एकूण ११ गनु्हे दाखल असनू ४ गनु्हयाींमध्ये तपासाअींती 
मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र सादर करण्यात आले आहे. उवथररत ७ गनु्हयाींचा 
तपास चाल ू आहे. तसेच, एम.पी.आय.डी. अॅक्् १९९९ अन्वये महारयत 
कीं पनीचे सींचालकाींची ०२ स्र्ावर मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आल्या असनू, 
एकूण ७४,४३,८००/- रुपयाींची जींगम मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 ----------------- 
  

िळांब (स्ज.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील अिैध  
मुरुम उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(५५) * १९६६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगरुळ (ता.कळींब, न्ज.उस्मानाबाद) येर्ील ग् नींबर ९३ मधील मळू 
मालकीच्या जलमनीतनू ५६१ ब्रास मरुुमाचे तसेच मौज ेर्ा् लशरपरुा गाविाण 
ग् नींबर २१० व मौजे मींगरुळ येर्ील गायरान जलमनीतनू ३०६१० ब्रास  
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मरुुमाचे कळींब-ढोकी-उस्मानाबाद या रस्त्याचे िेकेदार मे.डी.सी.अजमेरा 
कन्स्रक्शन या कीं पनीने कोणतीही पवूथपरवानगी न घेता अवधैररत्या उत्खनन 
केल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िेकेदाराने शतेकऱयाींच्या बनाव् स्वािऱया व अींगिे 
घेऊन करारनामा तयार करुन अवधैररत्या मरुुमाचे उत्खनन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शतेकऱयाींनी न्जल्हागधकारी, उस्मानाबाद 
याींचेकड े तक्रार केली असता न्जल्हागधकारी, उस्मानाबाद याींनी उपअधीिक 
र्मूी अलर्लेख, कळींब याींना झालेल्या उत्खननाच ेETS प्रणालीव्दारे मोजमाप 
करुन अहवाल देण्याचे आदेश ठदले होत,े सदर अहवालानसुार तहलसलदार, 
कळींब याींनी िेकेदारास रुपये साडसेात को्ी इतका दींड र्रण्याचे आदेश ठदल े
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िेकेदाराकडून सदरहू दींड वसलू करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना 
नकुसान र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४) मौजे मींगरुळ व र्ा्लशरपरूा 
ग्रामपींचायत हद्दीतील गाविाण जलमनीतनू तसेच मींगरुळ लशवारातील ग् 
नीं.९३ मधून मे.डी.सी.अजमेरा या कीं पनीने गौण खननजाचे अवधै उत्खनन 
केल्याची सींबींगधत शतेकरी याींची तक्रार न्जल्हागधकारी, उस्मानाबाद याींचे 
कायाथलयाकड ेठदनाींक ११/६/२०१९ रोजी प्राप्त झाली होती. 
 सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने न्जल्हागधकारी, उस्मानाबाद याींनी त्याींच्या 
ठदनाींक २१/८/२०१९ च्या पत्रान्वये उपअधीिक, र्मूी अलर्लेख, कळींब याींना 
सदर ठिकाणी झालेल्या उत्खननाची ई.्ी.एस.व्दारे मोजणी करण्याच ेकळववले 
होत.े उपअधीिक, र्मूी अलर्लेख, कळींब याींच्या अहवालानसुार मौजे मींगरूळ, 
ता.कळींब येर्ील ग् नीं. ९३, २८१, ३०८ व मौजे र्ा्लशरपरूा येर्ील ग् नीं. 
२१० या जलमनीतनू मे.डी.सी. अजमेरा या कीं पनीने एकूण ३०६१०.१९ ब्रास 
गौण खननजाचे अवधै उत्खनन केल्याचे ननदशथनास आले आहे. त्यानसुार 
तहलसलदार, कळींब याींनी ठदनाींक २९/११/२०१९ रोजी सींबींगधत कीं पनीववरुध्द 
रुपये ७,४६,८८,८६३/- इतक्या दींडात्मक रकमेचे आदेश पारीत केले आहेत.  
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 महाराषर जमीन महसलू अगधननयम, १९६६ चे कलम १७६ नसुार 
सींबींगधत कीं पनीकडून दींडात्मक रक्कम वसलूीची कायथवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवथ सवथ प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


