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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १२ माचच, २०२० / फाल्गनु २२, 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 - ४६ 
------------------------------------- 

  
मुांबई शहर ि उपनगरातील िोळीिाडयाांच ेससमाांिन िरण्याबाबत 

  

(१) * १०१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१३७९ ला 
ददनाांि १३ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नगरविकास विभागाच्या यादीत असलेल्या कोळीिाडयाींचे ससमाींकन करुन 
त े मुींबई महानगरपासलकेकड े पाठविण्यात यािेत, मत्स्यव्यिसाय विकास 
विभागाच्या यादीत असलेल्या १५ कोळीिाडयाींचे सिेक्षण करून त्सयाींच े
ससमाींकन करण्याची प्रक्रिया सरुू करण्यात यािी, तसेच मुींबई विकास 
आराखडयात कोळीिाडयाींचा समािेश करुन ससमाींकन व्हािे इ. मागण्याींसाठी 
कोळी समाजाच्या सींघ्नाींनी तसेच लोकप्रतततनधीींनी केलेल्या मागणीच्या 
अनषुींगाने शासनाने ठरविलेल्या तनकषाींनसुार सिेक्षण करण्याची प्रक्रिया सरुु  
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करण्याचे तनदेश ददनाींक १२ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी तत्सकालीन महसलू मींत्री 
याींनी सींबींधधत विभागाच्या अधधकाऱयाींना देण्यात येिनूही मुींबई शहर ि 
उपनगरातील कोळीिाडयाींचे ससमाींकन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर ि मुींबई उपनगरातील सिव कोळीिाडयाींच ेसींयकु्त 
ससमाींकन मोजणी करण्यासाठी शासनाने सहायकयक आयकु्त, मत्स्यव्यिसाय 
विभाग, मुींबई याींचेकडील प्रतततनधी ि या कायावलयाचे परररक्षण भमूापक याींच े
मोजणी पथक माहे फेब्रिुारी, २०१८ मध्ये िा त्सयादरम्यान तयार करण्यात 
आले असनू मोजणी पथकाने क्रकती ि कोणत्सया कोळीिाडयाींची सींयकु्त 
ससमाींकन मोजणी केली आहे तसेच क्रकती ि कोणत्सया कोळीिाडयाींची 
ससमाींकन मोजणी करणे प्रलींबबत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबई शहर ि उपनगरातील कोळीिाडयाींच े ससमाींकन ि सिेक्षण 
करण्याच्या कामाकड े दलुवक्ष करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींिर कारिाई करुन 
मुींबई शहर ि उपनगरातील कोळीिाडयाींच्या ससमाींकन करण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) ि (४) म्त्सयव्यिसाय विभागाच्या 
मादहतीनसुार मुींबई शहर जजल््यात १२ तर मुींबई उपनगर जजल््यात २९ असे 
एकूण ४१ कोळीिाड े आहेत. सदर कोळीिाडयाींच्या ससमाींकनाबाबतची 
कायवपध्दती ि मागवदशवक तत्सिे तनजचचत करण्यासाठी ददनाींक २०/११/२०१२ 
च्या शासन तनणवयान्िये एक ससमती गठीत करण्यात आली होती.  
 त्सयानषुींगाने, उपसींचालक, भसूम असभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी 
ददनाींक ०१/०१/२०१८ च्या पत्रान्िये प्रत्सयक्ष कोळीिाडयाींचा ्थळ पाहणी करून 
शासनास सादर केलेला अहिाल ्िीकारण्यास शासनाने मान्यता ददली. सदर 
मान्यतनेसुार मुींबईतील कोळीिाडयाींचे प्रत्सयक्ष सिेक्षण करुन ससमाींकन 
करण्याचे शासनाने तनजचचत केले आहे.  
 त्सयानसुार उपसींचालक, भसूम असभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी 
ददनाींक २४/१२/२०१८ ि १२/०२/२०१९ च्या पत्रान्िये मुींबई उपनगरामधील 
गव्हाणपाडा िगळून १३ कोळीिाडयाींचे सिेक्षण ि ससमाींकनाबाबतची कायविाही 
पणूव करून शासनास अहिाल सादर केला.  
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 त्सयानींतर मा.मींत्री (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
२१/०२/२०१९ रोजी झालेल्या बठैकीमध्ये उिवररत कोळीिाडयाींच े ससमाींकन 
करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या. त्सयानसुार ६ कोळीिाडयाींमधील ्थातनक 
रदहिाचयाींनी विरोध केल्याने ससमाींकन मोजणी करता आली नाही. परींत,ु जुहू 
माींगेला, बींदरपाखाडी, एकसर, काींददिलीगाींि, गोिींडी, देिनार, वििोळी, 
भाींडूपगाींि/नाहूर ि मलुुींड गव्हाणपाडा/निघर या ९ कोळीिाडयाींच े
म्त्सयव्यिसाय विभागाचे प्रतततनधीींनी दाखविलेल्या ससमाींकनाबाबत सींबींधधत 
कोळीिाडयाींचे प्रतततनधी याींच्या उपज्थतीत बाहेरील हद्दीच्या मोजणीची 
कायविाही पणूव करून, उपसींचालक, भसूम असभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी 
ददनाींक ११/१२/२०१९ रोजी अहिाल शासनास सादर केला आहे. 
 तसेच मुींबई शहर जजल््याबाबत शासनास सादर केलेल्या 
अहिालामध्ये मुींबई शहर जजल््यात ७ दठकाणी कोळीिाड े असल्याचे नमदू 
केले आहे. या ७ कोळीिाडयाींच्या बाहेरील हद्दीची मोजणी करून उपसींचालक, 
भसूम असभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी ददनाींक २९/०१/२०१९ रोजी मोजणी 
नकाशासह अहिाल सादर केला आहे.  
 मुींबई शहर जजल््यातील कोळीिाडयाींच्या ससमाींकनामधील समळकती 
या बहृन्मुींबई महानगरपासलका, म्हाडा, मुींबई पो व् ट्र्् इत्सयादी 
प्राधधकरणाींच्या मालकी ि खाजगी मालकीच े असल्याचे ददसनू आले आहे. 
परींत ु ससमाींकन करताना िरील प्राधधकरणाींना जजल्हा अधीक्षक, भसूम 
असभलेख, मुींबई शहर याींनी कोणत्सयाही प्रकारची नो्ीस ददलेली नाही अथिा 
त्सयाींचे म्हणणे घेतलेले नाही. ही बाब विचारात घेऊन नसैधगवक न्याय तत्सिाचे 
पालन होण्याच्यादृष्ीने मुींबई शहर जजल््यातील कोळीिाडयाींचे ससमाींकन 
अींततम करण्यापिूी जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्या कायावलयाकडून नमदू 
सिव प्राधधकरणाींना त्सयाींची जमीन कोळीिाडयाींच्या प्र्तावित ससमाींकनात येत 
असल्याविषयी त्सयाींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी देण्यात येऊन, त्सयाींचे असभमत 
नोंदिनू घेऊन ्ियी्ं पष् असभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तद्नसुार शासनास 
सवि्तर अहिाल सादर करण्याच्या सचूना जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींना 
ददनाींक २२/०२/२०१९ रोजी देण्यात आल्या आहेत.  
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 याबाबत जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्याकडून कायविाही सरुू आहे. 
तसेच मुींबई शहर जजल््यातील अन्य कोळीिाडयाींची मोजणी करणेबाबत 
्थळ पाहणीव्दारे खात्री करून अहिाल सादर करण्यास उपसींचालक, भसूम 
असभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींना कळविण्यात आल ेआहे. 
 

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

िसांतराि नाईि मराठिाडा िृषी विद्यापीठ, परभणी  
येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२) * १२४२ श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसींतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग् अ, ब, 
क आणण ड ची ददनाींक ३०/०९/२०१९ अखेर सरळसेिा ि पदोन्नती शे्रणीतील 
२८८४ मींजूर पदाींपकैी १६२७ पदे भरलेली असनू १२५७ पदे ररक्त असल्याच े
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु प्रशासकीय कामे विलींबाने होत असनू 
विद्यार्थयाांच्या शकै्षणणक कामासींदभाांत गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िसींतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) िसींतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी अींतगवत      
१२ घ्क महाविद्यालये आहेत. महाविद्यालयातील ररक्त पदाींचा अततररक्त 
कायवभार प्राध्यापकाींकड े देण्यात आलेला आहे. मागील काही िषावपासनू 
विनाअनदुातनत खाजगी महाविद्यालयाींची सींख्या िाढल्यामळेु विद्यापीठातील 
शकै्षणणक कामािर ताण येत आहे. वित्सत विभाग, शासन तनणवय,         
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ददनाींक ०२/०६/२०१५ रोजीच्या तनणवयानसुार सरळसेिेच्या ररक्त असणाऱया 
पदाींपकैी ५०% क्रकीं िा एकूण मींजूर सींिगावच्या ४% यापकैी जे कमी असेल 
इतकीच पदे भरता येतील असे तनदेश आहेत. 
 महाराषट्र कृषी विद्यापीठे अधधतनयम १९८३ च्या कलम ५८(१) 
अन्िये राज्यातील कृषी विद्यापीठाींमधील प्राध्यापक ि त्सयािरील सींिगावतील 
ररक्त पदे भरण्याची कायविाही महाराषट्र कृषी विद्यापीठ सेिा प्रिेश मींडळ, 
कृषी पररषद, पणेु याींच्या्तरािरुन होत.े त्सयानसुार सरळसेिेची ररक्त पदे 
भरण्याबाबतचा प्र्ताि ददनाींक ३०/१/२०२० अन्िये कृषी पररषदेस सादर केला 
आहे. 
 िसींतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील िररषठ 
सींशोधन सहायक, प्रयोग शाळा सहायक, िररषठ सलवपक, लघु् ींकलेखक या 
पदाींच्या भरतीबाबतची प्रक्रिया चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

मौजे नतसगाि (ता.खलुताबाद, जज.औरांगाबाद) येथील शासिीय  
गायरान जसमनीांिर अिैधररत्या उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३) * ११९६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ततसगाि (ता.खलुताबाद, जज.औरींगाबाद) येथील शासकीय गायरान 
तसेच मागासिगीयाींना िा्प केलेल्या गायरान जसमनीींिर कोणतीही परिानगी 
न घेता गेल्या २५ त े३० िषावपासनू अिधैररत्सया ब्लाज् ी्ंग करुन िशरने खडी 
उत्सखनन करण्यात येत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० च्या पदहल्या 
आठिडयात तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिधैररत्सया डोंगर फोडून उत्सखनन करुन शासनाचा कोट्यिधी 
रुपयाींच्या महसलू बडुविल्याप्रकरणी ्थातनकाींनी मा.मखु्यमींत्री, जजल्हाधधकारी, 
अप्पर जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींच्याकड ेददनाींक २७ मे, २०१९ रोजी लखेी 
तनिेदनाद्िारे तिारी दाखल केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अिधैररत्सया उत्सखनन करुन शासनाचा महसलू बडुविणाऱयाींिर तसेच 
अिधै उत्सखनन करणाऱयाकड े दलुवक्ष करणाऱया प्रशासनातील दोषी 
अधधकारी/कमवचाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अशी बाब तनदशवनास आली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर तनिेदनाच्या अनषुींगाने विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या 
सचूनेनसुार जजल्हाधधकारी याींच्या आदेशानसुार अपर जजल्हाधधकारी, 
औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ६/१२/२०१९ रोजी चौकशी ससमती 
तनयकु्त केली असनू सदर ससमतीमाफव त चौकशीची कायविाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्यात सायबर गुन्द्हयाांिर ननयांत्रण समळविण्याबाबत 
  

(४) * ६४९ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सदासशि खोत, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.रामदास िदम, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत 
समर्ाच, श्री.रामननिास ससांह, श्री.सजुजतससांह ठािूर, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रिाश 
गजसभये : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सायबर गनु्हेगारीच्या प्रमाणात िाढ झाली असनू १६ हजार ५१ 
सायबर गनु्हयाींची नोंद झाली आहे, त्सयातील केिळ २८-३४ ्क्के गनु्हे 
तनकाली लागले असनू उिवररत गनु्हे प्रलींबबत असल्याची बाब तसेच, सायबर 
गनु््याींमध्ये तरुणीींसह अल्पियीन मलुीींच्या लैंधगग अत्सयाचाराचे प्रमाण 
अधधक असल्याची मादहती माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान 
तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गनु््याींिर तनयींत्रण समळविण्याकरीता ज्यादठकाणी ५ 
हजार मनषुयबळाची आिचयकता आहे ततथे फक्त ५०० पोलीस कायवरत 
असल्याने सायबर सेल सारख्या विभागाची क्षमता अधधक िाढविण्याची गरज 
तनमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत ्ितींत्र सायबर पोलीस ठाणे आहे, प्रत्सयेक पोलीस 
ठाण्यात सायबर कक्ष आहेत, जनजागतृीही करुनही येथे गनु्हे कमी 
होण्याऐिजी िाढत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सायबर गनु््याींिर तनयींत्रण समळविण्यासाठी या विभागात 
अत्सयाधुतनक तींत्रज्ञान ि प्रसशक्षक्षत मनषुयबळ परुविण्याबाबत कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) राज्यात सन २०१८ साली ३५११ इतक्या सायबर 
गनु््याींची नोंद झाली असनू सन २०१९ साली ४८२२ सायबर गनु््याींची नोंद 
झाली आहे. मागील ५ िषावत एकूण १६,५१२ इतके गनु््याींची नोंद झाली 
आहे. त्सयातील एकूण ४५३० गनु्हे उघडकीस आले आहेत. 
 ऑनलाईन सोशल समडीया आणण ई-मेलव्दारे मदहला तसेच 
अल्पियीन तरुणीींना अचलील मेसेज पाठिल्याबाबतच ेसन २०१८ साली ८६७ 
इतक्या गनु््याींची नोंद झाली आहे. सदर बाबतीत सन २०१९ साली एकूण 
७९९ गनु्हे नोंदविण्यात आले आहेत. 
(२) ि (३) राज्यात सायबर गनु््याींिर तनयींत्रण समळविण्यासाठी एकूण ४७ 
सायबर लॅब्स सरुु करण्यात आल्या होत्सया. त्सयापकैी ४३ सायबर लॅब्सना 
सायबर पोलीस ठाणे म्हणनू घोवषत करण्यात आले आहे. या सायबर पोलीस 
ठाणे/सायबर लॅब्समध्ये समुारे ५५० पोलीस अधधकारी ि कमवचारी कायवरत 
आहेत. तसेच मुींबईकरीता ्ितींत्र बी.के.सी. सायबर पोलीस ठाणे अज्तत्सिात 
आहे. त्सयाचप्रमाणे सायबर गनु््याींिर तनयींत्रण ठेिण्यासाठी ि गनु््याींचा 
तपास चाींगल्या प्रकारे होण्याकरीता मुींबई शहरातील ९१ पोलीस ठाण्यात 
सायबर कक्ष देखील अज्तत्सिात आहे. मुींबई पोलीस आयकु्तालयामाफव त या 
सायबर कक्षातील कायवरत पोलीस अधधकारी ि कमवचारी याींना सायबर 
विषयक प्रसशक्षण देण्यात आले आहे. 
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 पोलीस आयकु्त, मुींबई शहर याींचे तनयींत्रणाखाली पाच निीन सायबर 
पोलीस ठाणे ्थापन करण्यात आले आहेत. 
(४) सायबर गनु््याींिर तनयींत्रण समळविण्यासाठी पोलीस अधधकारी, प्रशासकीय 
अधधकारी, न्यायपासलकेतील अधधकारी तसेच न्यायसहायकयक क्षते्रातील 
अधधकारी याींना सायबर गनु््याींबाबत आधुतनक पध्दतीचे अन्िेषण आणण 
तपासाचे प्रसशक्षण देण्याचे धोरण ठेिण्यात आले आहे. 
 सिव पोलीस लॅब्स/सायबर पोलीस ््ेशनकड े तपासाकरीता 
अत्सयाधुतनक यींत्रसामग्री (सॉफ््िेयर ि हाडविेयर) जसे Solo४, Audio Video 
Enhancement Software इत्सयादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत 
तसेच पोलीस अधधकारी ि अींमलदार याींना उपकरणे िापरण्याचे प्रसशक्षण 
देण्यात आले आहे. 
 तथावप, सायबर गनु््याींना प्रततबींध घालण्याच्या उद्दशेाने जनजागतृी 
कायविम राबविण्याच्या योजनेंतगवत क्रकमान ३२५३ पोलीस अधधकारी/अींमलदार 
याींना प्रसशक्षण देण्यात आले ि जनजागतृीचे कायविम प्रभािीपणे राबविण्यात 
आले असनू सदर कायविमात ६४२३४ नागररक (सहभाग-प्रसारमाध्यमाींच े
प्रतततनधी, महाविद्यालयीन सशक्षक विद्याथी ि सामान्य नागररक) सहभागी 
झाले होत.े 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 
 

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

राज्यातील िारागहृात िैद्याांना प्रनतबांधधत िस्त्तूांचा  
पुरिठा िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(५) * १०७५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाच, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कारागहृाची ि्त ू दक्षता प्रततबींधक विभागाच्या पहाणीत 
अनेक कैद्याींकड े मोबाईलपासनू गाींजापयांत अनेक प्रततबींधधत ि्त ूआढळून 
आल्या असल्याचे ददनाींक ३/१०/२०१९ रोजी िा त्सयासमुारास तनदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कैद्याींना प्रततबींधधत ि्त ूपरुविणाऱयाींिर कारिाई करुन कारागहृात 
प्रततबींधधत ि्तूींचा िापर होऊ नये यासाठी कैद्याींिर लक्ष ठेिण्याबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ि (२) कोल्हापरू मध्यिती कारागहृातील सकव ल ि. 
६ ि पररसरामध्ये कमवचाऱयाींमाफव त ददनाींक १७/१०/२०१९ रोजी विशषे झडती 
घेण्यात आली असता, खोली ि. १५ सेपे्र् ि. १५ मधील सींडासमध्ये बेिारस 
ज्थतीत एक सॅमसींग कीं पनीचा मोबाईल ि सलव्हगाडव कीं पनीच्या चार नग 
मोबाईलच्या बॅ्ऱया आढळून आल्या होत्सया. सदर प्रकरणी जुना राजिाडा 
पोलीस ््ेशन, कोल्हापरू येथे ग.ुर.नीं. ४/२०२० भा.दीं.वि. कलम १८८, कारागहृ 
अधधतनयम, १८९४ च े कलम ४२, ४५(१२) अन्िये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू पढुील तपास सरुु आहे. 
 प्रततबींधक उपाययोजना म्हणून प्रततबींधधत ि्त ूकारागहृात येऊ नये 
याकरीता प्रत्सयेक व्यक्ती, ि्त ूि िाहनाची तपासणी ि कसनू झडती घेण्यात 
येत.े त्सयासाठी हॅन्ड मे्ल डड्ेक््र, डोनर फे्रम मे्ल डड्ेक््र इ. ताींबत्रक 
साधनाींचा िापर करण्यात येतो. कारागहृामध्ये मोबाईल जॅमर बसविण्यात 
आले असनू, बींद्याींचे हालचालीींिर लक्ष ठेिण्यासाठी सीसीद्व्ही यींत्रणेचा 
प्रभािीपणे िापर करण्यात येतो. िेळोिेळी कारागहृाींमध्ये बींदी बॅरक ि 
पररसराची विशषे झडती घेण्यात येत.े पोलीस यींत्रणेकडील चिानपथकामाफव त 
कारागहृाच्या आतील भागाची िेळोिेळी तपासणी देखील करण्यात येत.े 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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मराठिाडयात ननिृष्ट्ट दजाचच्या ननविष्ट्ठाांचा पुरिठा  
िरणाऱ्या िां पन्द्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६) * ७६१ श्री.अांबादास दानिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडयात विविध खत कीं पन्याींनी केलले्या बोगस खत, क्रक्कनाशके 
ि तनकृष् दजावचे बबयाणे इ. उत्सपादनामळेु ३३० शतेकऱयाींनी आत्समहत्सया 
केल्या असल्याने सदर कीं पन्याींविरुध्द गनु्हे नोंदिनू त्सयाींच्याकडून नकुसान 
भरपाई िसलु करुन आत्समहत्सयाग्र्त शतेकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींचे पनुिवसन 
करण्याबाबतची मागणी सामाजजक कायवकत,े परभणी याींनी मा.मखु्यमींत्री 
महोदय याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहूर ि क्रकनि् (जज.नाींदेड) तालकु्यातील िाई ि सारखणी 
बाजारपेठाींमध्ये कमी उगिणक्षमता असलेले बबयाणे तसेच शासनाची मान्यता 
नसलेल्या खताींची वििी केली जात असनू याकड े कृषी विभागाची तपासणी 
यींत्रणा दलुवक्ष करीत असल्याने शतेकऱयाींचे आधथवक नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, तनकृष् खत,े बबयाणे, क्रक्कनाशक ि बोगस खत उत्सपादन 
करणाऱया कीं पन्यामळेु शतेकरी आत्समहत्सया होत असल्याचा ठपका विभागीय 
आयकु्ताींनी नोंदविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने तनकृष् खत,े बबयाणे, क्रक्कनाशक ि बोगस खत उत्सपादक 
कीं पन्या ि त्सयाींचे सींचालकाींिर कारिाई करुन आत्समहत्सयाग्र्त शतेकऱयाींच्या 
कु्ुींबबयाींच े पनुिवसन करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) या विषयाबाबतचे सामाजजक कायवकत,े परभणी याींच े
पत्र मा.मखु्यमींत्री कायावलयास प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
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(२) माहूर ि क्रकनि् जजल्हा नाींदेड येथील मौजे िाई बाजार ि सारखणी 
बाजार पेठेतील कृषी सेिा कें द्रामध्ये कमी उगिणक्षमता असलेले बबयाणे 
वििी होत असल्याबाबत, तालकुा्तरीय ि जजल्हा्तरीय ससमतीकड े
शतेकऱयाींची तिार प्राप्त झालेली नाही. तसेच, मौजे िाई बाजार येथील ११ ि 
मौजे सारखणी येथील ३ कृषी तनविषठा कें द्राींची तपासणी केली असता, 
गणुित्सता तनयींत्रण तनरीक्षकाींना मान्यता नसलेली खत े आढळून आलेली 
नाहीत. तसेच, मान्यता नसलेल्या खताींची वििी होत असल्याबाबत तिार 
देखील प्राप्त नाही. िाई बाजार ि सारखणी पररसरातील एकूण बबयाणे १३, 
खत े ३० ि क्रक्कनाशके ०२ नमनेु तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होत.े 
त्सयापकैी २ नमनेु अप्रमाणणत घोवषत झाल्याने त्सयाींचेविरुध्द कारिाई सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(३) महाराषट्र दाणेदार समश्रखत े उत्सपादक असोससएशन याींनी मा.उच् च 
न्यायालय, औरींगाबाद येथ े रर् याधचका दाखल केलेली होती. सदर रर् 
याधचकेमध्ये विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना प्रततिादी करण्यात आलेले 
होत.े सदर रर् याधचकेच्या अनषुींगाने मा.न्यायालयामध्ये विभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींनी मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद येथे सादर केलेल्या 
प्रततज्ञापत्रामध्ये शतेकऱयाींच्या आत्समहत्सया होण्यामागे जी िेगिेगळी कारणे 
नमदू केलेली आहेत, त्सयामध्ये कमी उत्सपादकता हे एक कारण असनू कमी 
उत्सपादकतसेाठी तनकृष् दजावच्या तनविषठा कारणीभतू असल्याचे मत व्यक्त 
केलेले आहे. तथावप, केिळ तनकृष् दजावच्या तनविषठाींमळेुच शतेकरी 
आत्समहत्सया होत असल्याचा ठपका ठेिलेला नाही.  
 तनकृष् दजावच्या तनविषठाींचा परुिठा बाजारामध्ये होि ूनये याकरीता 
कृषी विभागाच्या यींत्रणेकडून िेळीच प्रततबींध करुन दक्षता घेतली जात.े 
 तनकृष् दजावच्या तनविषठाींमळेुच आत्समहत्सया होत असल्याबाबत 
कोणताही अहिाल/तिार प्राप्त झाललेी नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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बोईसर (ता.जज.पालघर) मधील खाजगी वित्तीय सांस्त्था ि बाांधिाम 
व्ययािसानयिाांनी ग्राहिाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(७) * ६२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.जज.पालघर) मधील खाजगी वित्सतीय सी्ं था ि बाींधकाम 
व्यािसातयकाींनी पींतप्रधान आिास योजनेमध्ये ४५०० ग्राहकाींची फसिणूक 
करुन रुपये ४२ को्ीींच्या सबससडीचा गरैव्यिहार केल्याप्रकरणी घरमालकाींनी 
ददनाींक  ३ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा त्सयासमुारास बोईसर एमआयडीसी 
पोलीस ठाण्यािर मोचाव काढून गनु्हा नोंदविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहकाींची फसिणूक 
करणाऱया दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.अननल देशमखु : (१) प्र्ततु प्रकरणी बोईसर पोलीस ठाण्यामध्ये 
फसिणूक झालेबाबत तिार अजव प्राप्त झाले असनु या प्रकरणी अधथवक गनु्हे 
शाखा, पालघर याींचेकडुन प्राप्त अजाांची चौकशी सरुु आहे.  
(२) सदर प्रकरणी चौकशी सरुु आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

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

  
िाांजूरमागच ते मुलुांड येथील समठागराची जमीन  

गहृप्रिल्पासाठी वििससत िरण्याबाबत 
  

(८) * १७७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्रीमती विद्या चव्यहाण : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाने (एम.एम.आर.डी.ए.) मुींबईतील 
काींजूरमागव त े मलुुींड दरम्यान असणाऱया ३०० एकर समठागराींच्या जसमनीींच े
सात भखूींड तनिासी गहृप्रकल्पाींच्या उभारणीसाठी विकससत करण्याची योजना 
आखली असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेची व्यिहायवता, भखूींड तनजचचती ि आराखडा तयार 
करण्याकरीता सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया एम.एम.आर.डी.ए.ने सरुु केली 
असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेचा 
आराखडा ि तत्ससम बाबीींबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) ि (३) मुींबई शहर ि मुींबई उपनगर 
जजल््यातील समठागर जसमनीींचा समधुचत िापर करण्यादृष्ीने बहृत आराखडा 
तयार करण्याकरीता शासन तनणवय, ददनाींक २१/०८/२०१५ अन्िये शासनाने 
“मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणास” तनयकु्त केले आहे. सदर 
प्रक्रियेिर पयविेक्षण ि सतनयींत्रण ठेिण्यासाठी मखु्य सधचि याींच्या 
अध्यक्षतखेाली “उच्चाधधकार ससमती” गठीत करण्यात आली आहे.  
 पयाविरण विभागाकडील अद्ययाित नकाश,े पाणथळ जागेची व्याख्या 
आणण पयाविरण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या सन २०११ च्या CRZ 
अधधसचूनेनसुार CZMP याींची मादहती मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरणाने सींकसलत केली असता, मुींबई शहर ि मुींबई उपनगर 
जजल््यातील ७ समठागराींच्या क्षते्रात झोपडपट्टीचे क्षेत्र धरुन एकबत्रतपणे समुारे 
३५५.३३ एकर इतके विकसनशील क्षते्र उपलब्ध होत असल्याचे प्रथम दशवनी 
ददसनू येत.े उक्त विकासनशील क्षेत्रात CRZ-I क्षेत्राचा समािेश नाही. या 
समठागर जसमनी कें द्र ि राज्य शासन याींच्या मालकीच्या असल्याने, सदर 
जसमनीींच्या विकासासींदभावत दोन्ही शासनाींच्या समन्ियाने धोरण ठरिाियाच े
आहे. त्सयासाठी जागेिर प्रत्सयक्ष मोजणी करुन ि बहृन्मुींबई महानगरपासलकेचा 
विकास आराखडा-२०३४ प्रमाणे विकसनशील आरक्षणे याींचा विचार करुन, 
विकासाच े धोरण ठरविणे असभप्रेत आहे. त्सयासशिाय, उक्त विकसनशील 
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क्षेत्राच्या तनजचचत िापराविषयी तनणवय घेता येणार नाही. त्सयामळेु सदर 
जसमनीिर िाजिी दरातील घरबाींधणी प्रकल्प राबविण्यासींबींधी राज्य शासनाने 
अद्याप कोणताही अींततम तनणवय घेतलेला नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
आरे येथील िनसांपत्ती आणण आददिासीांच्या शतेजसमनीिर  

ड्रबे्रिज टािण्यात आल्याबाबत 
  

(९) * १०९२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्रफल्मसस्ीमध्ये धचबत्रकरणासाठी लािण्यात येणाऱ या से्साठी िनसींपत्सती 
आणण आददिासीच्या शतेजसमनीिर ड्रबेब्रज ्ाकण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ड्रबेब्रजमळेु क्रफल्मसस्ीमधील झाड ेआणण शतेजसमनीच े
नकुसान होत असनू आरे पोलीस ठाण्यामध्ये यासींदभावत तिार दाखल 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे.  
     धचत्रीकरणासाठी लािण्यात आलले्या से् कररता अनधधकृतपणे िकृ्षतोड 
करण्यात आल्याबद्दल ददनाींक १७/६/२०१९ रोजी गनु्हा नोंद आहे. मात्र, 

आददिासीींच्या शतेजसमनीिर डबेब्रज ्ाकण्यात आलेबद्दल कोणताही गनु्हा नोंद 
नाही. तसेच धचत्रनगरी पररसरात धचत्रीकरण तसेच बाींधकाम कररत असताींना 
कोणत्सयाही िनसींपत्सतीचे नकुसान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत,े असे 
महाराषट्र धचत्रप् रींगभमूी आणण साीं्कृततक विकास महामींडळाने कळविले 
आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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माांडिा ते भाऊचा धक्िा अशी रो रो बोट सेिा सुरु िरण्याबाबत 
  

(१०) * ९१२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माींडिा त ेभाऊचा धक्का जलदगतीने प्रिास व्हािा यासाठी शासनाने रो-
रो बो् सेिा सरुु करण्याचा तनणवय घेतल्यानींतर आजसमतीस ३ िषाांचा 
कालािधी होऊनही रो रो बो् सेिा सरुु झाली नसल्याचे तनदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेरी्ाईम बोडव रो-रो बो् सेिेच्या कामाकड े दलुवक्ष करीत 
असनू मेरी्ाईम बोडावने गाळ उपसण्याचे कीं त्रा् िारींिार ठेकेदाराींना देऊन 
सदर कामाचे रुपये २५ को्ीींचा तनधी ठेकेदाराींना ददल्याचे तनदशवनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी असलबाग (जज.रायगड) येथील सामाजजक 
कायवकत ेयाींनी गहृ विभागाकड ेलेखी तिार केल्यानींतर गाळ उपशाची चौकशी 
सरुु करुन ठेकेदाराची देयके थाींबविण्यात आली होती. परींत,ु आता पनु्हा गाळ 
काढण्याची तनविदा प्रससध्द झाल्याचे तनदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधधत दोषीींिर कारिाई करुन माींडिा त ेभाऊचा धक्का अशी रो-
रो बो् सेिा सरुु करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) त े (४) रो रो बो् सेिा सरुळीत ि सरुक्षक्षतपणे 
चालविण्याकरीता नौिहन मागावत परेुशी खोली उपलब्ध होण्यासाठी गाळ 
उपसणी करण्यात आली आहे. गाळ उपसणीसींदभावत चौकशी सरुु आहे. या 
प्रकरणी ठेकेदाराची देयके थाींबविण्यात आलेली नसनू, त्सयाींची अनामत रक्कम 
ि सरुक्षा ठेि रोखून ठेिण्यात आली आहे. रो रो सेिेसाठी जहाज ददनाींक 
१४/०२/२०२० रोजी मुींबई बींदरात दाखल झाले असनू, जहाजाच्या चाचण्या ि 
अन्य कायदेशीर प्रक्रिया सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील अिैध मुरुम खोदिाम रोखण्याबाबत 
  

(११) * ८२३ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाडी (जज.भींडारा) तालकु्यातील करडी (पालोरा) ि देव्हाडा (बजु) येथील 
र्त्सयाींच्या बाींधकामासाठी एका तलािातनू मरुुम खोदण्याची परिानगी 
असताना दसुऱयाच तलािातनू मरुुमाच ेखोदकाम केले जात असल्याचा प्रकार 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी परिानगी नसताना तलािातनू मरुुमाच े
अिधैररत्सया खोदकाम केल्याने शासनाचा महसलू बडुत असल्याचे तनदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अिधैररत्सया मरुुमाच े
खोदकाम करणाऱया सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) ि (२) अशी बाब तनदशवनास आली नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
  
यितमाळ जजल्हयात पाणांद रस्त्ता योजनेमध्ये गैरव्ययिहार र्ाल्याबाबत 
  

(१२) * २२१ डॉ.िजाहत समर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, आकिच .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झरी-जामडी, पसुद, उमरखेड, दारव्हा, ददग्रस ि बाभळुगाि 
(जज.यितमाळ) या तालकु्यामध्ये शतेी कामासाठी आिचयक साधनाींची     
ने-आण करण्यासाठी आिचयक पाणींद र्ता योजनेतील तनधी जजल्हा 
पररषदेने उपरोक्त योजनेकरीता न िापरता तनधीचा अपहार केल्याची बाब 
माहे जानेिारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर योजनेमध्ये गरैव्यिहार करणाऱया अधधकाऱयाींिर कारिाई 
करुन योजना योग्यप्रकारे कायावजन्ित करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
मौजे मोरी ि पोमण (ता.िसई, जज.पालघर) येथील  

अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 
  

(१३) * ७७४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेमोरी (ता.िसई, जज.पालघर) येथील सव्हे नीं. ५६, ५७ ि ५८ तसेच 
मौजे पोमण डोंगरीपाडा येथील सव्हे नीं. १८१, १८२९ मथुरा हॉ्ेलच्या मागे, 
मौजे पोमण येथील सव्हे नीं. १८१, १८२ ि १७४ यापकैी दह्सा नीं. ४ या 
शतेजसमनीिर तसेच सव्हे नीं. १६१/१, १६२/२, १६४/१/२, १६२/२/२ येथील 
रॉयल इींडज्ट्रजमध्ये कोणतीही परिानगी न घेता अिधैररत्सया अनधधकृत 
बाींधकाम ेसरुु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ्थातनक लोकप्रतततनधीींनी सींबींधधत विभागाकड े
अनेक तिारी करुनही याकड े दलुवक्ष केले जात असनू शासनाचा करोडो 
रुपयाचा महसलू बडुत असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनधधकृत बाींधकामािर कारिाई न करणाऱया सींबींधधताींिर कारिाई 
करुन सदरहू बाींधकामे तनषकाससत करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) ि (३) मौजे मोरी, ता.िसई, जज.पालघर 
येथील स.नीं. ५६/१, स.नीं. ५७ ि स.नीं. ५८ तसेच मौजे पोमण (डोंगरीपाडा) 
ता.िसई, जज.पालघर येथील स.नीं. १८१/१, स.नीं. १८२/२, स.नीं. १७४/४, स.नीं. 
१६१, स.नीं. १६२/२, स.नीं. १६४/१/२ मध्ये अनधधकृत बाींधकाम तनदशवनास 
आले असनू स.नीं. १८२९ ि १६२/२/२ हे दोन्ही सव्हे नींबर मौज ेपोमण येथ े
आढळून येत नाही.  
 उक्त अनधधकृत बाींधकामे तनषकाससत करणेबाबत उपविभागीय 
अधधकारी, िसई याींना लोकप्रतततनधी याींच ेतनिेदन प्राप्त झाले आहे. 
  उक्त अनधधकृत बाींधकामधारकाींना महाराषट्र जमीन महसलू सींदहता, 
१९६६ च े कलम ४५ अन्िये नो्ीसा बजािण्यात आलेल्या असनू उक्त 
अनधधकृत बाींधकामधारकाींकडून दींडतनय रक्कम िसलू करण्यात आली आहे. 
तसेच सदर अनधधकृत बाींधकामधारकाींना महाराषट्र प्रादेसशक ि नगररचना 
अधधतनयम, १९६६ अन्िये नो्ीसा बजािण्यात आलले्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  
 

खेड, दापोली ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील  
अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(१४) * ९६९ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 

(१) खेड, दापोली ि मींडणगड (जज.रत्सनाधगरी) तालकु्याींमध्ये गेल्या काही 
मदहन्याींपासनू अिधैररत्सया िाळू उत्सखनन करीत असनूही ्थातनक प्रशासकीय 
अधधकारी िाळूमाक्रफयाींिर कारिाई न करता याकड े दलुवक्ष करीत असल्याच े
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बदहरिली (ता.खेड) ि करींबिणे (ता.धचपळूण) या दोन 
गािाींमधील जगबडुी नदीपात्रात ड्रझेर ि हातपा्ी िाळू व्यािसातयकाींमध्ये िाद 
तनमावण झाला असनू याबाबत महसलू, जजल्हा खतनकमव विभाग ि ्थातनक 
पोलीस अधधकारी याींनी कोणतीच कारिाई केली नसल्याचे तनदशवनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कुडोशी, आींबिली, आ्तान ि बीड (ता.खेड) या नदीपात्रात 
बेकायदेशीर िाळू उत्सखनन होत असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अिधैररत्सया िाळू उपसा करणाऱया िाळूमाक्रफयाींिर तसेच त्सयाींना 
सहकायव करणाऱया प्रशासकीय अधधकारी/कमवचारी याींच्यािर कारिाई करुन 
अिधै िाळू उपसा रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) ि (४) खेड, दापोली ि मींडणगड 
(जज.रत्सनाधगरी) तालकु्याींमध्ये िाळूच्या अिधै उत्सखनन ि िाहतकूीबाबत 
्थातनक अधधकारी कारिाई न करता दलुवक्ष करत असल्याची बाब तसेच 
बदहरिली (ता.खेड) ि करींबिणे (ता.धचपळूण) या दोन गािाींमधील जगबडुी 
नदीपात्रात ड्रझेर ि हातपा्ी िाळू व्यािसातयकाींमध्ये िाद तनमावण झाल्याची 
बाब तनदशवनास आली नाही. 
 कुडोशी ि आ्तान (ता.खडे) येथे िाळूच े अनधधकृत उत्सखनन होत 
असल्याचे तनदशवनास आले असनू मौजे कुडोशी येथ े अिधै िाळूसाठ्याच्या 
एका प्रकरणी दींडात्समक कायविाही करुन रुपये २,५२,०००/- इतकी रक्कम 
शासनजमा करण्यात आली आहे. तर मौजे आ्तान येथे अिधै 
िाळूसाठ्याच्या एका प्रकरणी दींडात्समक कायविाही करुन रुपये २५,२००/- इतकी 
रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे. मौजे आींबिली ि िाडीबीड येथे 
नदीपात्रात िाळूच ेबेकायदेशीर उत्सखनन होत असल्याची बाब तनदशवनास आली 
नाही. 
 गौण खतनजाचे अिधै उत्सखनन ि िाहतकुीला प्रततबींध घालण्यासाठी 
जजल्हा ि तालकुा्तरािर भरारी पथकाींची ्थापना करण्यात आली आहे. 
सदर पथकाींमाफव त रत्सनाधगरी जजल््यात माहे एवप्रल, २०१९ त े जानेिारी, 
२०२० या कालािधीत गौण खतनजाच ेअिधै उत्सखनन ि िाहतकुीच्या ८४  
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प्रकरणी दींडात्समक कायविाही करुन रुपये ५५.०६ लक्ष इतकी रक्कम 
शासनजमा करण्यात आली आहे. गौण खतनजाचे अिधै उत्सखनन ि 
िाहतकुीच्या ६ प्रकरणी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

सशिाजी पािच , मादहम (मुांबई) येथे िधृ्द दामप्तत्याचे  
लुटारुां नी दाधगने लुटल्याबाबत 

  

(१५) * ६०७ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मादहम (मुींबई) येथे सशिाजी पाकव  मदैानािर मॉतनांग िॉकसाठी गेलेल्या 
िधृ्द दामप्त्सयाींना लु् ारुीं नी पोलीस असल्याचे भासिनू त्सयाींचे १२ तोळे सोन्याच े
दाधगने लु् ल्याचा प्रकार ददनाींक ४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्सयासमुारास 
तनदशवनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लु् ारुीं ना अ्क करुन िधृ्द दामप्त्सयाच े दाधगने परत समळिनू 
देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्र्ततु प्रकरणी मादहम पोलीस ठाणे येथ े ग.ुर.ि. २/२०२० भा.दीं.वि., 
कलम १७०, ४२०, ३४ अन्िये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. नमदू 
गनु््यात तनषपन्न झालेल्या २ फरार आरोपीताींचा शोध घेण्यात येत आहे.  
(३) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील गड किल्ले ि ननसगचरम्य स्त्थळाांच्या  
दठिाणी सुरक्षा व्ययिस्त्था पुरविण्याबाबत 

  

(१६) * ५९८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
ससांह, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदासशि खोत, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारदरा येथील साींधण व्हॅली पररसरात गदीचे व्हायरल झालेल्या 
छायाधचत्रणाबद्दल मादहती घेतली असता एका आयोजक ग्रपुने ५०० त े ६०० 
जणाींचा ग् आणून या तनसगवरम्य ्थळी टे्रकच्या नािाखाली क्षमतपेलीकड े
गदी केल्याने येथे अपघात होण्याची शक्यता तनमावण झाल्याची धचींता एका 
अनभुिी टे्रकसवकडून व्यक्त करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोणािळा, भींडारदरा पररसरातील अनेक टे्रक्रकीं ग ्पॉ् 
पररसरात पयव् काींकडून डीज ेलािनू धाींगडधधींगा करणे, दारुपाट् याव करणे आदी 
कायविम सरुु असल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्सयासमुारास 
तनदशवनास आले असनू यापिुी देखील काही अततउत्ससाही पयव् काींचा पाण्यात 
बडूुन तसेच सेल्फीच्या नादात दरीत पडून मतृ्सय ूझाल्याच्या घ्नाही घडल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील गड 
क्रकल्ल ेि तनसगवरम्य ्थळाींच्या दठकाणी अपघाताच्यादृष्ीने सरुक्षा व्यि्था 
परुविण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) या सींदभावत पोसलसाींकड े कोणतीही तिार प्राप्त 
नाही.  
(२) ददनाींक ३०/१२/२०१९ रोजी िा त्सयादरम्यान लोणािळा, भींडारदरा 
पररसरातील अनेक टे्रक्रकींग ्पॉ् पररसरात पयव् काींकडून डीजे लािनू 
धाींगडधधींगा करणे, दारुपाट् याव करणे हे तनदशवनास आलले ेनाही. तथावप, यापिूी 
भींडारदरा येथे ४ पयव् काींचा ि लोणािळा येथे ६ पयव् काींचा मतृ्सय ूझाल्याच्या 
घ्ना घडलेल्या आहेत. 
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(३) राज्यातील गडक्रकल्ले ि तनसगवरम्य ्थळाींच्या दठकाणी सरुक्षा व्यि्था 
परुविण्याबाबत खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत :- 

१) अपघातासारखे अनधुचत प्रकार घडू नये याकरीता िेगिेगळे 
मागवदशवनपर फलक लािण्यात आलेले आहेत. 

२) पयव् काींकरीता पयव् न पोलीस पथक नेमण्यात आले असनू, 
त्सयाींचेमाफव त ग्त घालण्यात येत आहे. 

३) धोकादायक दठकाणी लोखींडी ररलीींग बसविण्याबाबत सींबींधधताींना 
प्र्ताि सादर करण्यात आले आहे. 

४) िेळोिेळी पोसलसाींची ग्त घालण्यात येत.े 
५) पाण्यात बडुणाऱया व्यक्तीींना बाहेर काढण्यासाठी लाईफगाडव ि ्पीड 

बो्ीींची व्यि्था करण्यात आलेली आहे. 
६) ज्या दठकाणी र्त्सयालगत खोल समदु्र क्रकनारे आहेत, अशा समदु्र 

क्रकनारी भरतीच्यािेळी समदु्रालगत कट्टय्ािर ि फु्पाथिर बसण्यास 
क्रकीं िा उभे रहाण्यास मज्जाि केला जातो. तसेच ज्या दठकाणी 
समदु्राच्या ला्ाींचे पाणी मोठ्या प्रमाणािर बाहेर फेकले जात े अशा 
दठकाणी ग्तीिरील पोलीस अधधकारी अींमलदार हे लाींब दोरखींडाचा 
िापर करुन पयव् काींना समदु्रात जाण्यापासनू मज्जाि करतात.  

(४) प्रचन उद् भित नाही. 
----------------- 

  

मरोळ, दादर, घाटिोपर पोलीस िसाहतीतील सदननिा  
भाडतेत्िािर ननयसमत िरण्याबाबत 

  

(१७) * १८३ श्रीमती विद्या चव्यहाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४४३५१ ला ददनाांि २८ नोव्यहेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरोळ, दादर, घा्कोपर पोलीस िसाहतीतील सदतनका मतृ पोलीस 
कमवचाऱयाींच्या विधिा मदहला याींना भाडतेत्सिािर तनयसमत करण्याबाबत 
ददनाींक १९/०६/२०१८ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींनी बठैक आयोजजत करुन धोरण 
तयार करण्याचे आचिासन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कतवव्यािर कायवरत असणाऱया पोलीस दलातील हिालदार, 
सहायकयक पोलीस तनरीक्षक याींना अचानक मतृ्सय ूआल्यास त्सयाींना सदतनका 
सेिातनितृ्सत होईपयांत आणण िाढीि भाडपेट्टी कमी करण्याबाबत शासनाने 
धोरण तयार केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मतृ पोलीस कमवचाऱयाींच्या विधिा मदहलाींना आलेले भाडिेाढ 
तनितृ्सतीिेतनातनू कपात करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मतृ पोलीस कमवचाऱयाींच्या विधिा मदहलाींना त्सयाींची घरे 
भाडतेत्सिािर वितरीत करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) दादर रेल्िे पोलीस िसाहत, मरोळ पोलीस कॅम्प, 
इत्सयादी पोलीस िसाहतीींमध्ये राहणाऱ या मतृ पोलीस कमवचाऱ याींच्या कु्ुींबबयाींना 
आकारण्यात येणारे िाढीि भाडदेर आणण सेिा तनिास्थाने ररक्त 
करण्याबाबत देण्यात आलले्या नोद्शी यासींदभावत धोरण तयार करुन सादर 
करण्याचे तनदेश मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १९/०६/२०१८ 
रोजी आयोजजत करण्यात आलेल्या बठैकीत देण्यात आले होत.े  
(२) ि (३) शासन तनणवय, गहृ विभाग, ददनाींक १७/०६/२०११ अनसुार 
कतवव्यािर कायवरत असताना पोलीस अधधकारी/कमवचारी याींचा अचानक मतृ्सय ू
झाल्यास त्सयाींच्या कु्ुींबबयाींना तीन िषावपयांत क्रकीं िा सेिातनितृ्सतीचा ददनाींक 
यापकैी जो ददनाींक आधी असेल त्सया ददनाींकापयांत अनजु्ञप्ती शलु्क भरुन 
सेिा तनिास्थानात राहण्यास परिानगी देण्यात येत.े या कालािधीनींतर 
महाराषट्र नागरी सेिा (तनितृ्सतीिेतन), १९८२ मधील तनयम १३४ ि १४२ 
यामधील तरतदुीनसुार आिचयक ती प्रशासकीय कायविाही करण्यात येत.े 
(४) पोलीस सेिा तनिास्थाने ही पोलीस दलात सिेेत कायवरत असलेल्या 
अधधकारी/कमवचारी याींना िा्प करण्याच्या प्रयोजनासाठी आहेत. ही सेिा 
तनिास्थाने भाडयाने वितरीत करण्याबाबत शासनाच ेकोणतहेी धोरण नाही.  
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तथावप, शासन तनणवय, गहृ विभाग, ददनाींक १७/०६/२०११ आणण शासन 
तनणवय, गहृ विभाग, ददनाींक १८/११/२००५ अनसुार पात्र प्रकरणाींमध्ये सेिा 
तनिास्थान ताब्यात ठेिण्यास मदुतिाढ देण्याबाबत कायविाही करण्यात येत.े 
उक्त शासन तनणवयाींमधील तरतदुी पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

i. शासन तनणवय, ददनाींक १७/०६/२०११ “कतवव्य बजावित असताना 
घडणाऱ या दघुव् नामळेु एखादा पोलीस अधधकारी/कमवचारी याींचा मतृ्सय ू
झाल्यास त्सयाींच्या कु्ुींबबयाींना ३ िषावपयांत क्रकीं िा त्सयाचा सेिातनितृ्सतीचा 
ददनाींक यापकैी जो ददनाींक आधी असेल त्सया ददनाींकापयांत शासकीय 
तनिास्थानात राहण्यास” परिानगी देण्याबाबत तरतदू आहे. 

ii. शासन तनणवय, ददनाींक १८/११/२००५ “बदली/सेिातनितृ्सती/सक्तीने 
सेिातनितृ्सती/बडतफी/ िदै्यकीय अपात्र/बेपत्सता/सेिेत असताना अकाली 
तनधन इ. प्रकरणी घ्ना घडल्यापासनू” सींबींधधत पोलीस अधधकाऱ यास 
क्रकीं िा, यथाज्थती, त्सयाींच्या कु्ुींबबयाींना सेिा तनिास्थान ताब्यात 
ठेिण्यास जा्तीत जा्त नऊ मदहने मदुतिाढ देण्याची तरतदू आहे. 
तसेच वििक्षक्षत प्रकरणाींमध्ये योग्ययोग्यता तपासनू नऊ मदहन्याींपेक्षा 
जा्त मदुतिाढ देण्याबाबत तरतदू आहे. 

(५) प्रचन उद् भित नाही. 
----------------- 

  
शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील नागररिाांना रोजगार  

हमी योजनेंतगचत िामे देण्याबाबत 
  

(१८) * १३४९ श्री.जगन्द्नाथ सशांदे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यात रोजगार हमी योजनेंतगवत ९ हजार मजरूाींची 
नोंद झाली असनू ठाणे जजल््याच्या दगुवम आददिासी भागातील नागररकाींचे 
रोजगाराअभािी ्थलाींतर होत असनू अनेक मेहनतीच्या कामाींची मजूराींना 
कमी मजूरी समळत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तालकु्यातील मजूराींच्या सींख्येनसुार सिाांना उदरतनिावह 
करण्यासाठी अधधकाधधक कामे देण्याची मागणी मजूराींकडून ि त्सयाींच्या 
सींघ्नाींकडून होत असनू मजूराींना ददिसासाठी केिळ रुपये २०६/- इतकीच 
मजूरी समळत असनू, या तु् पुींज्या उत्सपन्नात त्सयाींच्या कु्ुींबाचा उदरतनिावह 
होत नसल्याने सदर मजूरी रुपये ३५०/- इतकी करािी अशी मागणी श्रमजीिी 
सींघ्नेने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शहापरू तालकु्यातील 
नागररकाींना रोजगार हमी योजनेंतगवत कामे देऊन िाढीि मजूरी देण्याबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१), (२) ि (३) नाही, हे खरे नाही. 
 महात्समा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत कामाचा 
मजूरी दर कें द्र शासनाकडून ठरविण्यात येतो. त्सयानसुार सन २०१९-२०२० 
करीता महाराषट्र राज्यासाठी सदर मजूरी दर रुपये २०६/- असा ठरिनू देण्यात 
आला आहे. त्सयानसुार मजूरी ददली जात.े तसेच, मजूराींच्या मागणीप्रमाणे 
कामे उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

मुांबई शहरात थायी माांगूर माशाची विक्री रोखण्याबाबत 
  

(१९) * १६४३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबानू 
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत समर्ाच, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मानिी आरोग्याला ि पयाविरणाला घातक असलेल्या तसेच आतडयाचा 
ककव रोग, रक्त, मतू्रवप ींड, यकृत इत्सयादी आजार होण्याचा धोका असलेल्या 
आणण कें द्र ि राज्य शासनाने बींदी घातलेल्या “थायी माींगरू” या ्थलाींतरीत 
माशाची मुींबईसह आजूबाजचू्या शहराींमध्ये सरावस वििी होत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थायी माींगरू माशाची 
वििी करणाऱयाींिर कारिाई करुन माशाची वििी रोखण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाने ददनाींक १९/१२/१९९७ ि ददनाींक १७/०७/२००० रोजीच्या 
पत्रान्िये प्रततबींधधत थायी माींगरू (Clarias Gariepinus) माशाींचे सींिधवन, 
बीज उत्सपादनािर बींदी घातलेली आहे. 
 मा.राषट्रीय हररत लिाद, निी ददल्ली याींनी Original Application 
No. ३८१ of २०१८ च्या अनषुींगाने ददनाींक २२/०१/२०१९ रोजी पाररत केलेल्या 
आदेशानसुार राज्यातील सिव जजल्हाधधकारी, महानगरपासलका आयकु्त, 
प्रादेसशक उपायकु्त मत्स्यव्यिसाय ि सिव सहायकयक आयकु्त, मत्स्यव्यिसाय 
याींना ददनाींक ३०/०१/२०१९ च्या पत्रान्िये प्रततबींधधत माींगरू माशाींचे मत्स्यबीज 
उत्सपादन, सींिधवन, िाहतकू ि वििी करणाऱया मत्स्यसींिधवकािर कायविाही 
करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
 त्सयानषुींगाने खालीलप्रमाणे प्रततबींधधत माींगरू माशाींचे मत्स्यसाठे नष् 
करण्याबाबत कायविाही करण्यात आली आहे. 
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अ.ि. प्रादेसशक 
विभागाचे नाि 

नष् केलेला 
मत्स्यसाठा (्न) शरेा 

१ मुींबई  १५ मा.राषट्रीय हररत लिाद, निी 
ददल्ली याींनी विदहत केलेल्या 
आदेशाचे उल्लींघन केल्याने 
भा.दीं.वि. १८८ अन्िये कायविाही 
केलेली आहे. 

२ पणेु १४ 
३ नागपरू ३.५ 

 एकूण ३२.५ 
  

 मा.राषट्रीय हररत लिाद, निी ददल्ली याींच े ददनाींक २२/०१/२०१९ 
रोजीच्या आदेशाचे उल्लींघन केल्यास सदर मत्स्यसींिधवकाींिर भा.दीं.वि. १८८ 
अन्िये कायविाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

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

जजांतूर (जज.परभणी) तालुक्यातील अिैध गौण  
खननज उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(२०) * १६७० श्री.विप्तलि बाजोररया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजींतरू (जज.परभणी) तालकु्यातील डोंगराळ भागात अिधै गौण खतनज 
उत्सखननाने डोंगर, दऱ या नष् होत असनू दररोज शकेडो िाहनाींतनू मरुुमाची 
ि दगडाची अिधैररत्सया िाहतकू केली जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनैापरुीचा माळ, नेमधगरी पररसरातील डोंगर, ज्ञानोपासक 
महाविद्यालय पररसरातील १०० एकरचा पररसर, पुींगळा गाि पररसरातील 
डोंगर पररसरातनू लाखो ब्रास गौण खतनज उत्सखनन केले जात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत विभागातील अधधकारी ि कमवचाऱ याींच्या सींगनमताने 
अिधैररत्सया गौण खतनज उत्सखनन होत असल्याने शासनाचा लाखो रुपयाींचा 
महसलू बडुविला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जजींतरू तालकु्यातील अिधै गौण खतनज उत्सखननास सहकायव 
करणाऱया दोषी अधधकाऱयाींिर कारिाई करुन अिधै गौण खतनज उत्सखनन 
रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) ि (४) जजींतरू तालकु्यात मनैापरुी, 
नेमधगरी, ज्ञानोपासक महाविद्यालय ि पुींगळा येथील जसमनीतनू मरुुम 
परिानगीबाबतचे अजव तसेच तनयमानसुार गौण खतनज उत्सखनन ि 
िाहतकुीकरीता ्िासमत्सिधनाच्या रक्कमेचा भरणा तहससलदार याींचेकड े
केल्यानींतरच ररतसर परिानगी देण्यात येत आहे. 
 मौजे पुींगळा येथील ग् ि. ११०/२ ि १०७/१ या दठकाणाहून एकूण 
२५५० ब्रास मरुुम उत्सखनन ि िाहतकू करण्यास ररतसर ्िासमत्सिधनाचा 
भरणा केल्यानींतर परिानगी देण्यात आली आहे. तसेच जजींतरू-परभणी राषट्रीय 
महामागावच्या कामाकरीता मौजे पुींगळा येथील ससींचन तलािातनू १५००० घन 
मी्र मरुुम उत्सखननाची परिानगी देण्यात आली आहे. 
 जजींतरू तालकु्यात गौण खतनजाचे अिधै उत्सखनन ि िाहतकुीला 
प्रततबींध घालण्यासाठी तालकुा्तरीय भरारी पथकाची ्थापना करण्यात आली 
असनू सदर पथकामाफव त माहे एवप्रल, २०१९ त े जानेिारी, २०२० या 
कालािधीत गौण खतनजाचे अिधै िाहतकुीच्या ५९ प्रकरणी दींडात्समक 
कायविाही करुन रुपये ५३.१८ लक्ष इतकी रक्कम िसलू करण्यात आली आहे. 
तसेच ३ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

तळेखोल (ता.दोडामागच, जज.ससांधदुगुच) पररसरातील  
अिैध दगड उत्खनन बांद िरण्याबाबत 

  

(२१) * १९९६ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळेखोल (ता.दोडामागव, जज.सस ींधुदगुव) पररसरात गेल्या काही िषावपासनू 
खाण कीं पन्या कोट्यिधी रुपये क्रकींमतीचे दगड अिधैररत्सया उत्सखनन करुन 
इतर राज्यात िाहतकू करीत असनू दगड उत्सखननामळेु प्रदषूण िाढणे, 
र्त्सयाची दरुि्था होणे, पाणी साठे नष् होणे, ्थातनक नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात येणे असे प्रकार घडत असल्याने तथेील ग्राम्थाींनी मागील काही 
िषावपासनू सातत्सयाने मा.पालकमींत्री, सस ींधुदगुव, जजल्हाधधकारी, सस ींधुदगुव, 
तहससलदार, दोडामागव, खतनकमव अधधकारी, सस ींधुदगुव आदीींकड े लेखी 
तनिेदनाव्दारे तिारी करुन दगड उत्सखनन बींद करण्याबाबत मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत महसलू प्रशासनाकडून जाणीिपिूवक दलुवक्ष 
केले जात असनू सदरहू अिधै दगड उत्सखननाविरोधात कोणतीही कारिाई 
केली जात नसल्याने तथेील ग्राम्थाींनी, सरपींच ि मदहलाींनी ददनाींक ९ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी तहससलदार कायावलयासमोर आींदोलन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अिधै दगड उत्सखनन बींद करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खाणपट्टाधारक तनयमाींचे पालन करत नसल्याचे विरोधात ददनाींक 
१९/१२/२०१९ रोजी तळेखोल ग्राम्थ, सरपींच ि मदहलाींनी तहससल कायावलय, 
दोडामागव येथे आींदोलन केल ेआहे. 
(३) ददनाींक १३/१२/२०१९ रोजी मौजे तळेखोल येथील स.नीं. १९१/१ या 
समळकतीतनू ५० ब्रास काळा दगडाच े अिधै उत्सखनन केल्याप्रकरणी 
तहससलदार, दोडामागव याींनी सींबींधधतास रुपये १,४५,०००/- इतक्या दींडात्समक 
रकमेचा आदेश पारीत केला असनू िसलुीची कायविाही सरुु आहे.  
 मौजे तळेखोल, ता.दोडामागव येथील सव्हे नीं. ३३८/१ब, क्षेत्र ०.८० 
हे.आर. ्या खाणपट्टयाजिळून नसैधगवक पाणी प्रिाह बींद झाल्याच े तसेच 
सदर खाणपट्टयाजिळून प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत तळेखोल त ेउसप 
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या र्त्सयाच े काम सरुु असल्याचे तनदशवनास आल्याने अपर जजल्हाधधकारी, 
सस ींधुदगुव याींच्या ददनाींक २४/१२/२०१९ रोजीच्या आदेशान्िये सदर खाणपट्टा 
पढुील आदेशापयांत उत्सखनन ि िाहतकुीस बींद करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

गेिराई ि माजलगाि (जज.बीड) तालुक्यातील  
अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(२२) * १९७५ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९४३ ला 
ददनाांि २५ जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेिराई (जज.बीड) तालकु्यातील गोदािरी नदी, चकलाींबा ि तलिाडा 
येथील क्षते्रातनू तसेच माजलगाि (जज.बीड) तालकु्यातील नदीपात्रातनू िाळू 
माक्रफया अिधैररत्सया कोट्यिधी रुपयाींचा िाळू उपसा करुन िाहतकू करीत 
असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिधै िाळू उपसाप्रकरणी चकलाींबा ि तलिाडा पोलीस 
प्रशासनातील अधधकारी ि महसलू अधधकारी याींचकेड े विविध सींघ्नाींनी 
आींदोलने करुन तनिेदने ददली असनूही शासनाने कोणतीही कायविाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाळू माक्रफयाींसोबत माजलगाि ग्रामीण पोलीस ठाणे, शहर 
पोलीस ठाणे ि महसलुी यींत्रणामधील अधधकारी ि कमवचारी आधथवक सींगनमत 
करुन याकड ेदलुवक्ष करीत असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गेिराई ि माजलगाि तालकु्यातील िाळू माक्रफया तसेच िाळू 
माक्रफयाींना सहकायव करणाऱया सींबींधधत अधधकारी/कमवचारी याींचेिर कारिाई 
करुन अिधै िाळू उत्सखनन रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



31 

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) ि (४) गेिराई तालकु्यातील गोदािरी 
नदी, चकलाींबा ि तलिाडा येथील क्षते्रातनू तसेच माजलगाि तालकु्यातील 
नदीपात्रातनू िाळूचा अिधै उपसा झाल्याची बाब तनदशवनास आली हे अींशत: 
खरे आहे. 
 गेिराई ि माजलगाि (जज.बीड) तालकु्यात गौण खतनजाचे अिधै 
उत्सखनन ि िाहतकुीला प्रततबींध घालण्यासाठी महसलू ि पोसलसाींची भरारी 
पथके ्थापन करण्यात आली असनू सदर पथकामाफव त गेिराई तालकु्यात 
माहे एवप्रल, २०१९ त े जानेिारी, २०२० या कालािधीत िाळूच्या अिधै 
िाहतकुीच्या ४३ प्रकरणी दींडात्समक कायविाही करुन रुपये ८५,५२,०००/- इतकी 
रक्कम िसलू करण्यात आली आहे.  
 माजलगाि तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१९ त े जानेिारी, २०२० या 
कालािधीत िाळूच्या अिधै िाहतकुीच्या ४९ प्रकरणी दींडात्समक कायविाही करुन 
रुपये ५८,०७,०००/- इतकी रक्कम िसलू करण्यात आली आहे.  
 तसेच सललाि न झालेले िाळूघा् फौजदारी प्रक्रिया सींदहता १९७३ च े
कलम ४४ नसुार प्रततबींधधत क्षते्र म्हणून घोवषत केले असनू प्रततबींधधत 
क्षेत्रामध्ये कोणत्सयाही व्यक्तीस (मजरू, कीं त्रा्दार, िाहनचालक) तसेच 
िाहनाींस प्रततबींध करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील स्त्पीड बोटीांची दरुुस्त्ती िरण्याबाबत 
  

(२३) * २४१७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्सनाधगरी जजल््यातील सागरी सरुक्षेसाठी असलेल्या ९ ्पीड बो्ीींपकैी    
४ बो्ी दोन िषावपासनू बींद अि्थेत असल्याने सागरी क्रकनारपट्टीिर 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने ग्त घालण्यात पोसलसाींना अडचणी तनमावण होत 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०२० च्या शिे्च्या आठिडयात तनदशवनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बो्ी दरुु्तीसाठी पररिहन विभागाकड े देण्यात आल्या 
असनू बो्ी दरुु्तीअभािी तशाच पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू बो्ीींची दरुु्ती करुन ्पीड बो् कायावजन्ित करण्याबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ि (२) रत्सनाधगरी जजल््यात सागरी सरुक्षेकरीता 
एकूण ९ ्पीड बो्ी असनू, सद्य:ज्थतीत त्सयापकैी ५ बो्ी या सजु्थतीत 
असनू कायवरत आहेत. तसेच, उिवरीत ४ ्पीड बो्ीींपकैी १ ्पीड बो्ीच्या 
दरुु्तीचे काम पणूव झाले असनू चाचणीअींती सदरील बो् लिकरच सरुु 
होणार असनू अन्य १ बो् ही जुनी असल्याने त्सयाची तनकामीकरण करण्याची 
कायविाही सरुु आहे. त्सयाचप्रमाणे २ ्पीड बो्ीमध्ये मोठे दोष उद् भिल्याने  
नादरुु्त असनू सदर बो्ीींच्या दरुु्तीची कायविाही सरुु असनू नजीकच्या 
कालािधीत सदरील बो्ी सागरी ग्तीकरीता उपलब्ध होणार आहेत. 
याव्यततररक्त, दोन खाजगी ट्रॉलसव भाडतेत्सिािर घेण्यात आलेले असनू 
त्सयाव्दारे विनाखींड सागरीग्त सरुु आहे.  
(३) उपरोक्त भाग १ ि २ मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे नादरुु्त बो्ीींची दरुु्ती 
करुन सदरील बो्ी तात्सकाळ सागरीग्तीकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
आाहेत.  

या व्यततररक्त, पोलीस दलाकडील एकूण ५५ ्पीड बो्ीींचा िावषवक 
देखभाल ि दरुु्ती करार विदहत तनविदा प्रक्रियाअींती न्यनुतम ठरलेल्या 
तनविदाकार कीं पनीसोबत करण्यात आला असनू त्सयाींचेव्दारे सिव बो्ीींची 
देखभाल ि दरुु्ती करुन घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात मासे उत्पन्द्न बाजार ससमती स्त्थापन िरण्याबाबत 
  

(२४) * २४४५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मच्छीमाराींना हमीभाि समळािा आणण कृषी उत्सपन्न बाजार 
ससमतीप्रमाणे मजच्छमाराींचीही मासे उत्सपन्न बाजार ससमती ्थापन करािी 
अशी मागणी असलबाग येथील िे््को्् पसवसीन ने् िेलफेअर असोसशएशन 
तफे करण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०२० च्या पदहल्या आठिडयात 
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही, िे्् को्् पसवसीन ने् िेलफेअर 
असोससएशन याींच्या मागणीचे तनिेदन या विभागास प्राप्त झाललेे नाही. 
(२) ि (३) मत्स्यव्यिसाय शतेी या सदरात मोडत नसल्याने सदर 
व्यिसायासाठी बाजार ससमतीचे गठन करण्यात आलेले नाही. तथावप, राषट्रीय 
मत्स्य विकास बोडव तफे उपलब्ध तनधीतनू महाराषट्र मत्स्योद्योग विकास 
महामींडळामाफव त राज्यात मागणीप्रमाणे ४७ मत्स्यबाजार बाींधण्यात आलेले 
आहेत. मत्स्य वििीसाठी मत्स्य बाजार बाींधणे अस ेसध्याचे धोरण आहे. 
 

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

ठाणे जजल्हयातील दगडखाणी बांद असल्याबाबत 
  

(२५) * २५४३ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यातील समुारे १५० दगडखाणी गेल्या दोन िषावपासनू पयाविरण 
विभागाचा ना-हरकत दाखला नसल्याने बींद असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० 
मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ससडको आणण िन विभाग याींनी तपासणी करुन सदर अहिाल 
पयाविरण ससमतीकड ेपाठविण्यात आला होता, परींत ुजजल्हा पयाविरण ससमती 
बरखा्त करण्यात आल्यामळेु दगडखाणी सरुु होण्याची बाब ससडको, िन 
विभाग आणण पयाविरण विभाग याींच्या सींयकु्त तनणवयािर अिलींबनू आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दगडखाणी मालकाींना पयाविरण विभागाचे ना-हरकत दाखला 
देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) ि (३) ठाणे जजल््यातील पयाविरण 
अनमुतीसशिाय तसेच सींबींधधताींनी पयाविरण अनमुतीसाठी प्र्ताि सादर न 
केल्याने ३२ दगडखाणी बींद असल्याचे तनदशवनास आल ेआहे. 
 ससडकोने त्सयाींचे अखत्सयारीतील ७५ दगडखाणीींच्या जागेिर पींतप्रधान 
आिास योजनेंतगवत महागहृ तनमावण प्रकल्प प्र्तावित केलेला असनू सदर 
जागेतील दगडखाणीकरीता पयाविरण अनमुतीसाठी ना-हरकत देता येणार 
नाही, असे ससडकोने ददनाींक २४/२/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये जजल्हाधधकारी, 
ठाणे याींना कळविले आहे. त्सयामळेु ससडकोच्या अखत्सयारीतील ७५ दगडखाणी 
बींद आहेत.  
 िन विभागाचे अखत्सयारीतील १९ दगडखाणीींपकैी २ दगडखाणीींना 
राज्य्तरीय पयाविरण ससमतीची पयाविरण अनमुती प्राप्त झाल्याने पिूवित 
सरुु करण्यात आल्या आहेत. तर सींबींधधताींनी पयाविरण अनमुतीसाठी प्र्ताि 
सादर न केल्याने उिवररत १७ दगडखाणी बींद आहेत. 
 एम.आय.डी.सी. महापे, निी मुींबई याींचे अखत्सयारीतील एका 
दगडखाणीस पयाविरण अनमुती देण्यात आली आहे. 
 तसेच ठाणे जजल््यातील खाजगी जसमनीिरील १८ दगडखाणीींपकैी    
३ दगडखाणीींना पयाविरण अनमुती मींजूर करण्यात आली आहे. तर खाजगी 
जागेिरील उिवररत १५ दगडखाणीकरीता पयाविरण अनमुतीचे पररपणूव प्र्ताि 
खाजगी जमीनधारकाकडून प्राप्त झाले नसल्याने सदर दगडखाणी बींद आहेत. 
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 मा.राषट्रीय हररत लिाद, निी ददल्ली याींचे ददनाींक ११/१२/२०१८ 
रोजीचे आदेशान्िये जजल्हा्तरीय पयाविरण ससमत्सया बरखा्त झाल्याने 
राज्य्तरीय पयाविरण ससमतीकडून सींबींधधत दगडखाणीींकरीता पयाविरण 
अनमुती घेणे आिचयक आहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

िृषी समत्राांनी शतेिऱ्याांना ि िृषी सहाय्यिाांना मादहती  
ि प्रिाशन पुस्त्ति देण्याच ेबांद िेल्याबाबत 

  

(२६) * २५५२ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्यहाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाच्या कृषी खात्सयाच्या योजना, अनदुाने, बी-बबयाणे औषधे, 
पशधुनाविषयी मादहती त्सयाचे सादहत्सय कृषी खात्सयाची प्रकाशने याची मादहती 
शतेकऱयाींना देण्यासाठी गािपातळीिर ग्रामसभेमाफव त कृषी समत्र याींची दरिषी 
नेमणूक करण्याची योजना शासनाने अींमलात आणली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सध्या २२ हजारापेक्षा जा्त कृषी समत्राींची सींख्या 
असनू दरिषी रुपये २६ को्ी ४० लक्ष इतका तनधी त्सयाींचेिर खचव होत 
असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कृषी समत्राींना सरुुिातीच्या काळात प्रततमाह रुपये ५००/- 
इतके मानधन ददले जात असताना तत्सकालीन शासनाने हे मानधन िाढिनू 
रुपये १०००/- इतके केले, मात्र त्सयानींतर कृषी समत्राींनी शतेकऱयाींना ि कृषी 
सहायकयकाींना कोणतीही मादहती ि प्रकाशन पु् तक देण्याचे बींद केले 
असल्याचे ददनाींक २४ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्सयासमुारास तनदशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.दादाजी भसेु : (१) अींशत: खरे आहे. 
 (आत्समा) अींतगवत कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचुनाींनसुार शतेकरी 
समत्राची तनिड ही ग्रामपींचायतीच्या ठरािानसुार दोन महसलू गाींिाकरीता      
१ शतेकरी समत्राची तनिड करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही, तथावप, राज्यात सद्य:ज्थतीमध्ये १६७२४ शतेकरी समत्र 
तनिडले आहेत. सन २०१९-२०२० या आधथवक िषावमध्ये शतेकरी समत्राींिर माहे 
जानेिारी, २०२० अखेर रक्कम रुपये २.९९ को्ी खचव झालेला आहे. 
(३) आत्समा ही योजना कें द्र परु्कृत योजना आहे. कें द्र शासनाच्या मागवदशवक 
सचुनाींप्रमाणे शतेकरी समत्र ही बाब कें द्र:राज्य (५०:५०) या प्रमाणात 
राबविण्यात येत असनू कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सचूना– २०१८ अन्िये तनिड  
करण्यात आलले्या शतेकरी समत्राींना योजनाींच्या प्रचार प्रससध्दीकरीता 
शतेकऱयाींच्या शतेािर भे्ी देण्याकरीता होणारा प्रिास ि इतर शतेकऱयाींशी 
दरुध्िनीव्दारे/ भ्रमणध्िनीव्दारे सींपकव  करणेकरीता होणारा खचव, त्सयाींना 
आिचयक असलेली शतेी विषयक पु् तके, माससक खरेदी करणे, कृषी ि कृषी 
सींलग्न विभागाींतगवत विविध योजनाींची मादहती घेणेकरीता सींबींधधत 
कायावलयास सींपकव  करणे याकरीता त्सयाींना येणाऱया खचावची प्रततपतुी म्हणून 
प्रततमदहना रक्कम रुपये १०००/- देय आहेत. तसेच ददनाींक २४/१/२०२० अथिा 
त्सयादरम्यान शतेकरी समत्राींकडून कोणतीही प्रकाशने क्रकीं िा पु् तके देण्याबाबत 
मागणी/तनिेदन प्राप्त झाललेे नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही.     

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

दहांगणघाट (जज.िधाच) येथील प्राध्यापि तरुणीला  
जजिांत जाळल्याच्या घटनेबाबत 

  

(२७) * २५८४ श्री.अरुणभाऊ अडसड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् (जज.िधाव) येथील २४ िषीय प्राध्यापक तरुणीिर एकतफी 
पे्रमातनू पेट्रोल ्ाकून ततला जजिींत जाळण्याची घ्ना ददनाींक ३ फेब्रिुारी, 
२०२० रोजी िा त्सयासमुारास तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हल्ल्यात वपडीत प्राध्यापक ४० ्क्के भाजली असनू ततचा 
चेहरा, डोळे आणण मान गींभीरररत्सया भाजल्यामळेु असल्याने तरुणीची प्रकृती 
गींभीर असनू ततच्यािर नागपरूमधील ऑरेंज सस्ी रुग्णालयात उपचार सरुु 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने हल्ल्यातील आरोपीस अ्क करुन कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) ि (३) क्रफयावदीने ददलले्या तिारीिरून दहींगणघा् पोलीस ््ेशन येथ े
ग.ुर.नीं. ५०/२०२० भा.दीं.वि. कलम ३०७, ३२६(अ) अन्िये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. तथावप, वपडडत मदहलेचा ददनाींक १०/०२/२०२० रोजी 
मतृ्सय ूझाल्यामळेु आरोपीविरूध्द सदर गनु््यात भा.दीं.वि. कलम ३०२ अन्िये 
िाढ करण्यात आली आहे. सदर गनु््यातील आरोपीताला अ्क करण्यात 
आली असनू सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहे. सद्य:ज्थतीत सदर 
गनु््याचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

अजनी (जज.नागपूर) येथील खाजगी िोधचांग क्लासमधील  
विद्याथींनीिर अत्याचार र्ाल्याबाबत 

  

(२८) * १३६६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथे अजनी भागात साईबल चौधरी या सशक्षकाने त्सयाच्या कोधचींग 
क्लासमध्ये सशक्षण घेणाऱया विद्याथीनीिर समुारे ४ मदहने लैंधगक अत्सयाचार 
केले असल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात 
तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील अनेक खाजगी कोधचींग क्लासमध्ये 
अजग्नसरुक्षेबाबत आणण खाजगी कोधचींग क्लासमधील गरैप्रकार 
रोखण्याच्यादृष्ीने विद्याथीनीींच्या सरुक्षक्षततबेाबत कोणत्सयाही उपाययोजना 
करण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कोधचींग 
क्लासमध्ये सरुु असलेले गरैप्रकार रोखण्यासाठी तनयमािली िा कायदा तयार 
करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) सशकिणी िगव सरुू असलेल्या इमारतीींच्या अजग्नसरुक्षेबाबत आिचयक 
उपाययोजना सींबींधधत ्थातनक ्िराज्य सी्ं थकेडून करण्यात येत.े 
 नागपरू पोलीस आयकु्तालय अींतगवत कोधचींग क्लास सींचालकाींची 
बठैक घेण्यात येत ेि भरोसा सेलमाफव त पोलीस काका, पोलीस दददी, दासमनी 
पथक कोधचींग क्लासला भे् देिनू मदहला पोलीस विद्याथींनीसोबत चचाव 
करून अडचणी जाणून घेतात. 
(३) खाजगी सशकिणी िगव सरुू करण्यास मान्यता देणे क्रकीं िा त्सयाींची नोंदणी 
करणे याबाबत कायदे/तनयम अज्तत्सिात नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

राज्यात लाचखोरीत सशक्षा र्ालेले शासिीय  
अधधिारी/िमचचारी िामािर असल्याबाबत 

  

(२९) * ६२२ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लाचखोरीत सशक्षा झालेले २२ ि लाच घेताना पकडलेले १८५ 
शासकीय अधधकारी ि कमवचारी कामािर असल्याच े ददनाींक ५ जुल,ै २०१९ 
रोजी िा त्सयासमुारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाचखोर अधधकारी ि 
कमवचाऱ याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
 तथावप, सन २०१३ त े २०१९ पयांत राज्यात लाचलचुपत प्रततबींधक 
विभागामाफव त केलेल्या कारिाईनींतर दोषससध्द झालले्या लोकसेिकाींपकैी १२ 
ि तनलींबबत न केलेले १४१ लोकसेिक कामािर असल्याचे तनदशवनास आल े
आहे. 
 लाचलचुपत प्रततबींधक विभागामाफव त कारिाई केल्यानींतर सींबींधधत 
लोकसेिकास तनलींबबत करणे, बडतफव  करणे याबाबी सींबींधधत प्रशासकीय 
विभागाच्या अखत्सयारीत येत असल्याने िेळोिेळी त्सयाींना त्सयाबाबत सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. 

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

औरांगाबाद शहरात गुांगीच्या गोळयाांना प्रनतबांध िरण्याबाबत 
  

(३०) * २३३१ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील ११ हजार तरुण नशसेाठी गुींगीच्या गोळयाींचा 
साींकेततक भाषते ब्न या नािाने सरावसपणे िापर करीत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, औरींगाबाद शहरात नशतेील तरुण खून, खूनाच्या 
प्रयत्सनासारखे गींभीर गनु्हे करीत असल्याचेही तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सहजपणे उपलब्ध 
होणाऱ या गुींगीच्या गोळयाींना प्रततबींध करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) सन २०२० मध्ये नशसेाठी गुींगीच्या गोळया 
वििीबाबत दप्तरी गनु्हा दाखल नाही. परींत ु सन २०१९ मध्ये नशसेाठी 
गुींगीच्या गोळया वििी/ताब्यात बाळगताींना समळून आल्याबाबत पोलीस 
आयकु्त, औरींगाबाद कायवक्षते्रात १० गनु्हे दाखल असनू १६ आरोवपताींना अ्क 
करुन त्सयाींच्या ताब्यातनू रुपये ८९,७५६/- क्रकींमतीचा माल जप्त करण्यात 
आला आहे. 
(२) ददनाींक २४/०९/२०१९ रोजी रात्रौ २३:५९ त े ददनाींक २५/०९/२०१९ रोजी 
००.३० िाजेच्या समुारास तीन आरोवपताींनी सयकयद जमीर सयकयद जहीर िय 
२५ िषव यास नशचे्या गोळया घेण्यासाठी पशैाची मागणी केली होती, पसैे न 
ददल्याच ेकारणािरुन उक्त तीन आरोवपताींनी त्सयास चाकुने भोसकून जजिे ठार 
मारलबेाबत पो.््े. छािणी, औरींगाबाद शहर येथे ग.ुर.ि. ३०६/२०१८ कलम 
४, २५ भाहका सह कलम १३५ मपोका अन्िये गनु्हा दाखल करण्यात आला. 
सदर प्रकरणी ददनाींक २०/१२/२०१९ रोजी मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल 
करण्यात आले आहे. 
(३) गुींगीच्या गोळयाींना प्रततबींध करण्यासाठी गपु्त बातमीदारामाफव त मादहती 
काढून, तसेच पोलीस ््ेशनला तिारी प्राप्त झाल्यािर तात्सकाळ कायविाही 
करण्यात येत.े अशा गनु्हयाींना आळा घालण्यासाठी शाळा कॉलेजमध्ये 
विद्यार्थयाांशी सींिाद साधनू प्रबोधन करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

स्त्िातांत्र्यिीर सािरिर याांच्या पुस्त्तिािर बांदी घालण्याबाबत 
  

(३१) * २७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोपाळ (मध्यप्रदेश) येथे कााँग्रेस सेिा दलाच्या कायविमाच्यािेळी कााँग्रेस 
सेिा दलाने प्रकासशत केलेल्या पु् तकातनू ्िातींत्र्यिीर सािरकर याींची 
बदनामी करणारा ि आक्षेपाहव मजकूर असलेल्या पु् तकािर बींदी घालािी ि 
प्रकाशन करणाऱया सिवसींबींधधताींिर गनु्हा दाखल करण्यात यािा, अशी मागणी  
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सािरकर याींचे नात ूश्री.रणजीत सािरकर याींनी तसेच अनेक लोकप्रतततनधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक ३ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्सयासमुारास एका 
तनिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू मागणीबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ि (२) होय, या विषयी ्िातींत्र्यिीर सािरकर याींच े
नात ू श्री.रणजीत सािरकर याींच े मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना अगे्रवषत केलेले 
ददनाींक ०३/०१/२०२० रोजीच ेपत्र प्राप्त झाल ेआहे ि चौकशी चाल ूआहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 
 ----------------- 

 
िसई (जज.ठाणे) येथील सागरी सुरक्षेच्यादृष्ट्टीने 

 उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३२) * ११०३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धगरीज (ता.िसई, जज.ठाणे) येथील काही तरुण ्थातनक मजच्छमाराींच्या 
दोन बो्ी घेऊन समदु्रातील पोशापीर येथील खडकािर मासेमारीकरीता गेले 
असता परतीच्या प्रिासािेळी एक बो् ला्ेच्या तडाख्याने उल्ून त्सयात एका 
तरुणाचा मतृ्सय ूझाल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान 
घडल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदा भाडयाने बो् घेऊन मासेमारी आणण मौजमजेकरीता 
समदु्रात जाण्याच ेप्रकार िाढू लागल्याने सागरी सरुक्षलेा धोका तनमावण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सागरी सरुक्षेच्यादृष्ीने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सागरी सरुक्षेच्या अनषुींगाने बो्ीमधून सश्त्र पोलीस दलासह ददिस ि 
रात्रौ पाळीमध्ये सागरी ग्त करण्यात येत.े तसेच सींबींधधत सागरी पोलीस 
ठाणे याींचेकडून ददिस ि रात्रौ पाळीमध्ये समदु्रक्रकनारी ग्त करण्यात येत.े 
सागरी सरुक्षेच्या अनषुींगाने जजल््यातील सिव सागरी ि खाडी क्रकनारी असलेले 
उपविभागीय पोलीस अधधकारी, पोलीस ठाणे प्रभारी अधधकारी/कमवचारी याींना 
बबनतारी/ई-मेल सींदेशाव्दारे तसेच मजच्छमार बाींधि, मजच्छमार सोसाय्ी, 
सागर रक्षक दल, पोलीस समत्र, ग्राम्थ, आजबुाजचू्या पररसरातील कोळी 
बाींधि याींना बल्क एस.एम.एस.व्दारे सतकव तबेाबत सधुचत करण्यात येत.े 
सागरी ि खाडी क्रकनारी भागात ग्त करण्यात येत.े समदु्रातील सींशया् पद  
ि्त,ू इसम याींच्या हालचाली आढळून आल्यास तात्सकाळ मजच्छमार 
सोसाय्ी, सींबींधधत पोलीस ठाणे, तनयींत्रण कक्ष, पालघर, को््गाडव, तसेच 
पालघर जजल््यातील सागरी ग्तीस असलेल्या अधधकारी, कमवचारी याींच्याशी 
समन्िय साधण्यात येतो. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

रायगड जजल्हयातील घरफोडीच्या घटनाांना आळा घालण्याबाबत 
  

(३३) * १८१६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यात माहे जानेिारी, २०१९ त े जुल,ै २०१९ या सात 
मदहन्यात १०१ घरफोडीींच े गनु्हे दाखल झालेले असनू बबरिाडी (ता.महाड, 
जज.रायगड) येथे चोरट्याींनी ददनाींक ९ ऑग््, २०१९ रोजी िा त्सयासमुारास 
मध्यरात्री एकाच िळेी ९ घरफोडी ि २ दकुाने फोडून रुपये ९ लाखाींचा ऐिज 
चोरी झाल्याच ेतनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १०१ घरफोडीींचे गनु््याींपकैी केिळ ३० गनु््यातील आरोपीींना 
पकडण्यात पोसलसाींना यश समळाले असनू उिवररत गनु््याींिरील तपास प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रायगड जजल््यातील घरफोडयाींचे प्रकार रोखण्याकरीता कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ि (२) १०१ गनु््याींपकैी ४८ गनु््याींची तनगवती 
करण्यात आली असनू ५३ गनु्हे तपासािर आहेत. त्सयामध्ये ४२ आरोपीींना 
पकडण्यात आले आहे. एकूण ३१,५६,४९५ रुपयाींचा गदु्दमेाल ह्तगत करण्यात 
आलेला आहे. 
 ददनाींक ०९/०८/२०१९ रोजी चोरी झालेली नसनू ददनाींक १५/०८/२०१९ 
रोजी महाड बबरिाडी येथील घरे ि दकुाने फोडून रुपये २,६५,५६०/- क्रकींमतीचा 
ऐिज चोरी झालेला आहे. 
 सदर बाबत महाड एमआयडीसी पोलीस ठाणे येथे म.ुर.नीं. ५४/२०१९, 
भादींवि कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमाणे ददनाींक १६/०८/२०१९ रोजी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) घरफोडीच्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी रात्रीच्यािेळी जा्तीत जा्त 
नाकाबींदी करुन नाईड राऊीं ड नेमणूक केली जात.े रायगड जजल््यात पोलीस 
ठाण्यात नेमलेल े बब्माशवल कमवचारी २४ तास शहराच्या हद्दीत ग्तीकरीता 
नेमलेले आहेत. रेकॉडविरील आरोपी, दह्ट्रीशी्र तसेच अनोळखी व्यक्तीींना 
पोलीस ठाण्यातील कमवचाऱयाींकडून तनयसमत चेक केले जात.े जेलमधून 
सु् णाऱया आरोपीींिर प्रततबींधक कारिाई करण्यात येत.े शहरामधील 
सोसायट्याींना सरुक्षा रक्षक नेमणेबाबत ि सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे लािण्याच्या 
सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

गोंददया जजल्हयामधील पशु तस्त्िरी रोखण्याबाबत 
  

(३४) * २१३९ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंददया जजल््यामधून शळेी-मेंढी या पशुींना मोठ्या िाहनामध्ये कोंबनू 
हैदराबादमध्ये त्करी होत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्सयादरम्यान तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोंददया-ततरोडा मागाविरून त्करीसाठी तनघालेल्या पशुींनी 
भरलेला ट्रक िमाींक एमएच-४०/बीजी-७६७७ या िाहनाला ्थातनक पोसलसाींनी 
ताब्यात घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गोंददया जजल््यामधील पश ुत्कराींिर कारिाई करुन पश ुत्करी 
रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पोलीस ््ेशन, गींगाझरी येथे चार आरोपीींविरुध्द गनु्हा नोंद करण्यात 
आलेला आहे. ३०७ शळे्या ि एक ट्रक असा एकूण रुपये २९,१५,०००/- चा 
मदु्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गोंददया जजल््यात पश ु त्करी 
रोखण्यासाठी ्थातनक गनु्हे शाखा ि पोलीस ््ेशन याींच्याकडून मोदहम ि 
रात्र ग्त राबिनू पश ुत्करी करणाऱयाींिर कारिाई करण्यात येत आहे. चाल ू
िषावत गाय, बलै, म्हशी ि हेले या पशूींच्या त्करी प्रकरणी नऊ गनु््याींमध्ये 
एकूण २८ आरोपीींविरुध्द कारिाई करुन रुपये १,२९,७१,०००/- चा मदु्देमाल 
जप्त करण्यात आललेा आहे.  
(४) प्रचन उद् भित नाही. 

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

जव्यहार ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील आददिासी  
िुटुांबाांना रोजगार हमी योजनेंतगचत िामे देण्याबाबत 

  

(३५) * २३२५ श्री.आनांद ठािूर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील आददिासी कु्ुींबाचे रोजगारासाठी 
्थलाींतर होत असल्याने ्थातनक गाि पातळीिर परेुशी रोजगार हमी 
योजनेची कामे प्रशासनाने सरुु करण्यासाठी ि मतृ्सय ू पािलेल्या आददिासी 
शतेमजूराींच्या िारसाींना नकुसान भरपाई देण्यासाठी ‘समथवन’ सी्ं थेने ददनाींक 
१६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी अपर मखु्य सधचि, तनयोजन विभाग, सधचि, 
रोजगार हमी योजना विभाग, आयकु्त, रोजगार हमी योजना विभाग 
याींच्याकड ेलेखी तनिेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धामणशते, नाशरेा, आस,े बो्ाशी, खोच, सायदे (ता.मोखाडा, 
जज.पालघर) या ६ ग्रामपींचायतीींतगवत मनरेगा जॉबकाडवधारक आददिासी 
मजूराींनी पत्रक नमनुा ि. ४ भरुन मोखाडा पींचायत ससमतीकड े कामाची 
मागणी करुनही रोजगार न समळाल्याने बेकार भत्सता (बडुीत मजूरी) उपलब्ध 
करून देण्याची मागणी मजरूाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मनरेगा योजनेची अींमलबजािणी करुन आददिासी मजूराींना 
रोजगार हमी योजनेची काम ेसमळण्याबाबत ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी 
िा त्सयासमुारास ‘समथवन’ सी्ं थेने सधचि, रोजगार हमी योजना, प्रधान सधचि, 
आददिासी विकास विभाग, सधचि, ग्रामविकास विभाग, तहससलदार, मोखाडा 
याींच्याकड ेपत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आददिासीींच्या 
विकासासाठी गािठाणात ि गािपाडयाींमध्ये रोजगार आणण मलुभतू अधधकार 
ि सवुिधाींची कामे सरुु करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जव्हार ि मोखाडा तालकु्यात ग्रामपींचायत ि इतर यींत्रणाींमाफव त मनरेगा 
अींतगवत सींबींधधत जॉबकाडवधारक आददिासी कु्ुींबाींना मागणीनसुार सन २०१९-
२०२० मध्ये िवैिध्य पणूव अनजु्ञेय ियैजक्तक ि सािवजतनक मत्सताकारक कामे 
शले्फिर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यात क्रीडा सांिुलाांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३६) * १६०४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबानू 
खसलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु, रत्सनाधगरी, नासशक, औरींगाबाद आणण अमरािती येथ ेिीडा सींकुलाींची 
देखभाल होत नसल्याने िीडा सींकुल विनािापर पडून आहे तसेच राज्यातील 
होतकरुन खेळाींडूना आींतरराषट्रीय्तरािर नेण्यासाठी िीडाप्ू तयार 
करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून आलेला तनधी विनािापर पडून आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्सयेक तालकु्यात एक िीडा सींकुल असािे असे शासनाच े
धोरण असताना रायगड जजल््यात चार तालकु्यामध्ये शासनाला िीडा 
सींकुलासाठी जागा समळालेली नसनू रायगड जजल््यात यापिुी बाींधण्यात 
आलेल्या ११ िीडा सींकुलाींच्या देखभाल, दरुु्तीकरीता रुपये १ को्ीींची 
आिचयकता असताना शासनाने केिळ रुपये १५ लाख ८४ हजार तनधी मींजूर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल््यातील ११ िीडा सींकुलाींपकैी ६ िीडा सींकुलाींची 
तनयसमत दरुू्ती, धािपट्टी तनगा, इनडोअर ््ेडडयमची दरुू्ती ि 
कामगाराींचा पगार यासाठी हा मींजूर झालेला तनधी िापरला जाणार असल्याने 
रायगड जजल््यातील िीडा सींकुलाींची ज्थती खूप बबक् आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िीडा सींकुलाच्या देखभाल, दरुु्ती ि ससुज्ज ठेिण्यासाठी 
आिचयक तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 रायगड जजल््यातील ४ तालकुा िीडा सींकुलासाठी जागा उपलब्ध 
करुन घेण्याची कायविाही सरुु आहे. तसेच, िीडा धोरणाींतगवत तालकुा िीडा 
सींकुलाच्या देखभाल दरुु्तीकरीता प्रततिषी रुपये ३.०० लक्ष च्या मयावदेत 
तनधी देण्यात येत असनू, रायगड जजल््यातील ६ तालकुा िीडा सींकुलाच्या 
देखभाल दरुु्तीसाठी सन २०१९-२०२० मध्ये रुपये १५.८४४ लक्ष इतका तनधी 
वितरीत केला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रचन उद् भित नाही. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 
 

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

तळा (जज.रायगड) पोलीस ठाण्यािरीता स्त्ितांत्र  
प्रशासिीय इमारत उभारण्याबाबत 

  

(३७) * १८६६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळा (जज.रायगड) पोलीस ठाण्याला ्ित:च्या हक्काची प्रशासकीय 
इमारत नसल्यामळेु पोलीस ््ेशन अींतगवत कायवरत असलेल्या पोलीस 
कमवचाऱ याींना तसेच पोलीस ््ेशनिर येणाऱ या ग्राम्थाींना अनेक सम्याींना 
सामोरे जािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळा तालकु्याची तनसमवती झाल्यानींतर ्ितींत्र पोलीस ठाण्याची 
गरज भास ूलागल्यामळेु तळािाससयाींनी पोलीस ठाण्याची मागणी केल्यानींतर, 
हे पोलीस ठाणे कोषागार कायावलयाच्या एका खोलीत सरुु करण्यात आले, 
कोषागार कायावलय कमवचारी िगावत िाढ झाल्याने पनु्हा पोलीस ठाणे तथेून 
्थलाींतरीत करुन तळ्याच्या चींडडका माता मींददरा शजेारील भाडयाच्या 
खोल्याींमध्ये सरुू करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तळा पोलीस ठाण्याला ्ितींत्र प्रशासकीय इमारत उभारण्याची 
मागणी मा.मखु्यमींत्री, पोलीस महासींचालक, पोलीस अधीक्षक, रायगड 
आदीींकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तळा पोलीस 
ठाण्याकरीता ्ितींत्र इमारत उभारण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२) ि (३) शासन तनणवय, गहृ विभाग, ददनाींक 
०७/०८/२००७ व्दारे पोलीस अधीक्षक, रायगड याींच्या आ्थापनेिर पोलीस 
ठाणे, माणगाींि याच े विभाजन करुन पोलीस ठाणे, तळा तनमावण करण्यात 
आले. पोलीस ठाणे, तळा हे ददनाींक ०९/०८/२००९ पासनू कायवशील झाले. 
 उक्त पोलीस ठाण्याचे कामकाज तात्सपरुत े तळा येथील उपकोषागार 
कायावलयात सरुु करण्यात आले होत.े तथावप, उपकोषागार कायावलयास त्सया 
जागेची आिचयकता असल्याने ती ररक्त करण्याबाबत पोलीस विभागास 
कळविण्यात आल े होत.े म्हणून पोलीस ठाणे, तळा याींच्याकरीता तळा येथ े
एक खाजगी इमारत भाडयाने घेण्यात आली आणण ददनाींक ०१/०३/२०१७ 
पासनू उक्त पोलीस ठाणे त्सया इमारतीत कायवरत आहे. 

उक्त इमारतीत पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधधकारी ि कमवचारी 
याींना आिचयक त्सया सिव सवुिधा परुविण्यात आल्या आहेत आणण त्सयाींची 
गरैसोय होत नाही. तसेच, उक्त पोलीस ठाण्यात येणाऱ या अभ्यागताींचीही 
गरैसोय होत नाही. 
(४) पोलीस ठाणे, तळा याींच्याकरीता निीन प्रशासकीय इमारत ि सेिा 
तनिास्थान े याींच े बाींधकाम करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, रायगड याींनी 
जजल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकड े शासकीय जसमनीची मागणी केली आहे. 
जजल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकडून जमीन उपलब्ध झाल्यािर उक्त पोलीस 
ठाण्याकरीता निीन प्रशासकीय इमारत ि सेिा तनिास्थाने याींचे बाींधकाम 
करण्याबाबतचा प्र्ताि पोलीस महासींचालक, म.रा., याींच्याकडून म.रा. 
पोलीस गहृतनमावण ि कल्याण महामींडळ मयाव. याींना सादर करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथील गॅ्रबीयल िो.ऑप.हौ. सोसायटीने  
बेिायदेशीरररत्या नळ जोडणी तोडल्याबाबत 

  

(३८) * १९८५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील सके््र ४ मधील गॅ्रबीयल को.ऑ.हौ. सोसाय्ी येथे 
बेकायदेशीरररत्सया नळ जोडणी तोडल्याप्रकरणी सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयाींना 
नो्ीस देण्यात आली होती, उक्त सदतनकाधारकाींनी या सींदभावत दोन िेळा 
िागळे इ््े् पोलीस ््ेशन ि श्रीनगर पोलीस ््ेशनमध्ये लेखी तिार 
दाखल केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीरररत्सया नळ कनेक्शन तोडताना त्सयाींचे फो्ो 
काढण्यात आले होत ेि त्सयाींना रींगेहात पकडून पोलीस ््ेशनला परुाव्यासहीत 
तिार दाखल केले होत,े पींरत,ू दोन्ही पोलीस ््ेशनचे पोलीस पदाधधकारी 
याींनी सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयासोबत आधथवक सींगनमत करुन प्रकरण 
दडपण्याचा प्रयत्सन केला, तसेच आरोपीींकडून आधथवक सींगनमत करुन 
आरोपीींना तात्सकाळ सोडल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदतनकाधारकाींनी याबाबतीत आपल्या तिारीची दखल घेतली 
जात नसल्याने हे प्रकरण गनु्हे शाखेकड े देण्यात यािे अशी मागणी लेखी 
पत्राव्दारे मा.गहृ मींत्री ि पोलीस आयकु्त याींच्याकड े केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदतनकाधारकाींनी केलेल्या तिारीकड े दलुवक्ष करुन आरोपीींशी 
सींगनमत करुन आरोपीिर कारिाई न करणाऱया सींबींधधत पोलीस 
अधधकाऱयाींिर तसेच सोसाय्ीच्या पदाधधकाऱयाींिर फौजदारी ्िरुपाची 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
 अजवदार याींच्या तिारीप्रमाणे श्रीनगर पोलीस ठाणे पोसलसाींनी 
सोसाय्ीचे पदाधधकारी याींचेसोबत आधथवक सींगनमत करुन अजवदार याींची 
तिार दडपण्याचा प्रयत्सन केला असे आढळून आलेले नाही. 
(३) अजवदार याींनी आपल्या तिारीच्या प्रती विविध शासकीय कायावलये ि 
तत्सकालीन मा.मखु्यमींत्री, महाराषट्र राज्य याींना पाठविलेली असनू अजवदार 
याींनी अजावत केलेल्या विनींतीच्या अनषुींगाने त्सयाींचे तिार अजावचा तपास 
श्रीनगर पोलीस ठाणे ऐिजी िागळे इ््े् पोलीस ठाणेकडून तन:पक्षपातीपणे 
करण्यात आलेला आहे. 
(४) अजवदार याींच्या अजावतील नमदू तिारीप्रमाणे सदतनकेचा मखु्य 
पाणीपरुिठा सोसाय्ी पदाधधकारी याींनी तोडलेला नसल्याचे ददसनू आलेला 
आहे. तसेच सोसाय्ीन े ्िखचावने सोसाय्ी आिारात बोरीींग करुन 
सभासदाींना अततररक्त पाणीपरुिठा सवुिधा परुविलेली होती. परींत,ु अजवदार 
याींनी माससक देखभाल खचव ददलेला नसल्यामळेु सदरचा अततररक्त 
पाणीपरुिठा सोसाय्ीने खींडडत केला होता. नींतर तो पिूवित करण्यात आलेला 
आहे. अजवदार ि सोसाय्ी पदाधधकारी याींच्यामध्ये अजवदार याींची सदतनका 
अजवदार याींचे नािे करण्यािरुन ि माससक देखभाल खचाविरुन तिारी 
उपतनबींधक सहकारी सी्ं था, ठाणे या कायावलयाकड े प्रलींबबत असल्याचे 
आढळून आले आहे. सोसाय्ीचे पदाधधकारी याींनी कोणताही पोलीस दखलपात्र 
्िरुपाचा गनु्हा केल्याचे तनषपन्न झाले नाही म्हणनू सदर अजव दप्तरी 
दाखल करण्यात येत असलबेाबत अजवदार याींना समज देण्यात आलेली आहे. 
तसेच, ्थातनक पोलीस ््ेशनचे पोलीस अधधकारी याींनी सोसाय्ी 
पदाधधकारी याींचेशी सींगनमत करुन कतवव्यात कसरुी केल्याचे ददसनू आलेले 
नाही.  
(५) प्रचन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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धामणगाि रेल्िे (जज.अमरािती) तालुक्यातील पोलीस  
िमचचाऱ्याांसाठी ननिासस्त्थान बाांधण्याबाबत 

  

(३९) * २५८८ श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणगाि विधानसभा मतदारसींघ अींतगवत धामणगाि रेल्िे चाींदरु रेल्िे 
मींगरुळ द्तगीर, तळेगाि दशासर, नाींदगाि खींडचेिर, मींगरुळ चव्हाळा ि 
लोणी पोलीस ््ेशन अींतगवत पोलीस कमवचाऱ याींना घरे बाींधण्याबाबत तनिेदन 
देऊनही कोणतीही कायविाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२) हे खरे नाही. 
 पोलीस अधीक्षक, अमरािती (ग्रामीण) याींच्या आ्थापनेिरील,- 

i. पोलीस ठाणे, मींगरुळ द्तगीर येथे २३ पोलीस सिेा तनिास्थान े
याींचे बाींधकाम सा.बाीं. विभागाकडून सरुु असनू त े ३० ्क्के पणूव 
झाले आहे. 

ii. पोलीस ठाणे, तळेगाि दशासर येथे २८ पोलीस सेिा तनिास्थान े
याींचे बाींधकाम सा.बाीं. विभागाकडून सरुु असनू त े २५ ्क्के पणूव 
झाले आहे. 
उक्त दोन्ही कामाींसाठी आिचयक तो पणूव तनधी सा.बाीं. विभागास 

देण्यात आला आहे. 
(i) पोलीस ठाणे, चाींदरू रेल्िे, (ii) पोलीस ठाणे, नाींदगाि खींडचेिर, 

(iii) पोलीस ठाणे, लोणी ि (iv) पोलीस ठाणे, मींगरुळ चव्हाळा येथ े
प्रशासकीय इमारत/सेिा तनिास्थाने याींचे बाींधकाम प्र्ताि पोलीस 
महासींचालक, म.रा., याींनी म.रा. पोलीस गहृतनमावण ि कल्याण महामींडळ 
मयाव. याींना सादर केले आहे. तनधीच्या उपलब्धतनेसुार ही कामे करण्याच े
प्र्तावित आहे. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यात रस्त्ते अपघात रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(४०) * ६२७ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत समर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे जानेिारी त ेसप् े्ंबर, २०१९ या नऊ मदहन्यात र्त्सयाींिर 
िाढलेल्या खडडयामळेु, िाहनाींचा िाढलेला िेग, मद्यपान करुन 
तनषकाळजीपणे िाहन चालविणे, विनाहेल्मे् िाहन चालविणे, िाहतकुीच्या 
तनयमाींचे उल्लघींन केल्याने इ. कारणामळेु २५ हजार १३० अपघाताींमध्ये १० 
हजार २३ जणाींचा र्त ेअपघातात मतृ्सय ूझाल्याची मादहती माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपघात रोखण्यासाठी प्रत्सयेक जजल्हा्तरािर र्ता सरुक्षा 
ससमती कायवरत असतानाही अपघात कमी झाले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अपघातात विनाहेल्मे् दचुाकी्िाराींचे प्रमाण अधधक आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील िाढत ेअपघात रोखण्यासाठी कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) सन जानेिारी त े सप् े्ंबर, २०१९ या कालािधीत 
राज्यातील र्त्सयािरील विविध कारणाींनी झालेल्या २४२६२ अपघातात एकूण 
७,३१० व्यक्तीींचा मतृ्सय ूझाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्यात सन २०१८ च्या तलुनेत सन २०१९ मध्ये अपघातात १० 
्क्के घ् झाली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 अपघातात मतृ्सयमूखुी पडणाऱयाींमध्ये िेग मयावदेचे उल्लींघन करून 
िाहन चालविणाऱयाींचे प्रमाण जा्त आहे. 
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(४)  १) मुींबई शहरामध्ये र्त ेिॅश ॲनॅसलसीस से्ं र सरुू करण्यात आले 
आहे. तथेे अपघाताचे ॲनॅसलसीस करून भविषयातील अपघात रोखण्याकरीता 
सींबींधधत दठकाणी उपाययोजना करण्यात येतात. 

२) िेग मयावदेचे उल्लींघन करणाऱया िाहन चालकाींविरुध्द कायदेसशर 
कारिाई करण्याकरीता महत्सत्सिाच्या दठकाणी Speed Detector कॅमेरे 
बसविण्यात आलेले आहेत. 

३) िाहतकू पोसलसाींच्या सशक्षण विभागामाफव त शालये विद्यार्थयाांना 
रोड सेफ््ी विषयक प्रसशक्षण देण्यात येत.े 

४) अत्सयाधुतनक बे्रथ ॲनालायझर मशीन्सच्या मदतीने ड्रींक ॲण्ड 
ड्राईव्ह मोदहमेंतगवत मद्यप्राशन करून िाहन चालविणाऱया चालकाींविरूध्द 
कारिाई करण्यात येत.े 

५) िषावच्या सरुूिातीला जानेिारी मदहन्यात िाहतकू सरुक्षा पींधरिडाचे 
आयोजन करून त्सयाव्दारे िाहनचालक, ररक्षा ्ॅक्सी चालक याींच्याकरीता सभा 
तसेच बॅनसव, फलकाव्दारे िाहतकुीचे तनयम पाळण्याबाबत प्रबोधन करण्यात 
येत.े 

६) मुींबई-पणेु द्रतुगती मागाविर िाहतकू कोंडी कमी करण्याकरीता 
सटु्टीच्या ददिसात गोल्डन अिसव ही सींकल्पना राबविण्यात येत.े  

७) घा् सेक्शनमध्ये िाहतकू कोंडी कमी करण्याकरीता िाहतकुीची 
कोंडी ि अपघात होत असलले्या दठकाणी पोलीस कमवचारी नेमण्यात येतात. 

८) शहरातील नागरीकाींना िाहतकू ि अपघाताची मादहती 
समळण्याकरीता हेल्पलाईन नींबर ि एम.्ी.पी.ॲप सरुू करण्यात आले आहे. 

९) पादचारी र्ता पार करताना घडणारे अपघात ्ाळण्याकरीता 
्कायिॉकचा िापर करण्याबाबत त्सयाींना सचूना देऊन उद्यकु्त करण्यात येत.े 

१०) अपघात प्रिण क्षेत्रामध्ये (Black Spot) दरुू्ती करणेबाबत 
बठैक घेऊन सािवजतनक बाींधकाम विभाग ि महाराषट्र राज्य र्त े विकास 
महामींडळ याींना अपघात आणण िाहतकू कोंडी कमी करण्याबाबत सधूचत केले 
आहे. 
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११) तसेच अपघातातील जखमी झालेल्या व्यक्तीींना तात्सकाळ 
िदै्यक्रकय मदत उपलब्ध करण्याच्यादृष्ीने महामागाविर ट्रामा केअर से्ं र 
उभारण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद् भित नाही.  

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

फुलांिी (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त्त शतेिऱ्याांना  
पीि विम्याची मदत देण्याबाबत 

  

(४१) * २४७८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) फुलींब्री (जज.औरींगाबाद) तालकु्यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालले्या 
अततिषृ्ीमळेु ९२ गािातील ४९ हजार हेक््र क्षेत्रािरील खरीप वपकाींच े
नकुसान झाले असनू तीन मदहन्याींचा कालािधी होऊनही बाधधत क्षते्रातील 
शतेकऱयाींना पीक विम्याचे पसैे समळाले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये 
िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाधधत शतेकऱयाींना 
पीक विम्याची मदत देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 फुलींब्री तालकु्यामधील पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी शतेकऱयाींपकैी 
४६०८६ शतेकऱयाींच ेएकूण २३०१२ हे. क्षते्राचे पींचनामे करुन अहिाल सींबींधधत 
कीं पनीस पाठविण्यात आला असनू विमा कीं पनीकडून नकुसानीची पररगणना 
करण्याची कायविाही सरुु आहे. 
(२) याबाबत कें द्र ि राज्य्तरािर नकुसान भरपाई तनजचचत करणेबाबत 
िेळोिेळी आढािा घेण्यात आला आहे. त्सयानसुार सींबींधधत विमा कीं पन्याींना कें द्र 
शासनाने ददनाींक ११/०२/२०२० च्या पत्रान्िये अिेळी/चिीिादळामळेु झालेल्या 
नकुसान भरपाईची अदायगी करणेबाबत तनदेश ददले आहेत. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

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



55 

राज्यातील पोसलसाांच्या िास्त्तव्ययासाठी विशषे  
गहृननमाचण धोरण राबविण्याबाबत 

  

(४२) * १११८ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सदासशि खोत, श्री.रवि ांर फाटि, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.रणजजत 
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास ससांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती जस्त्मता 
िाघ, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्ययास, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोसलसाींच्या िा्तव्यासाठी घरे उपलब्ध व्हािीत यासाठी 
विशषे गहृतनमावण धोरण तयार करण्याची घोषणा मा.नगरविकास मींत्री ि 
मा.गहृ मींत्री याींनी ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्सयासमुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धोरण तनजचचत करण्यासाठी राज्याच े पोलीस महासींचालक 
याींच्या अध्यक्षतखेाली विशषे ससमती ्थापन करण्याचे तनदेश मा.गहृ मींत्री 
याींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू धोरणाचे थोडक्यात ्िरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पोसलसाींच्या िा्तव्यासाठी विशषे गहृतनमावण धोरण तयार करुन 
अींमलात आणण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील पोलीस ठाणी ि पोलीस 
िसाहती यामधील सवुिधाबाबत मा.गहृ मींत्री, महाराषट्र शासन याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ददनाींक ३०/१२/२०१९ रोजी एक बठैक आयोजजत करण्यात 
आली होती. या बठैकीत मा.गहृ मींत्री याींनी पोलीस महासींचालक, म.रा., 
आणण पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींना पढुीलप्रमाणे तनदेश ददले :- 

I. सध्याच्या पोलीस सेिा तनिास्थानाींच्या आढािा घ्यािा आणण 
आणखी क्रकती सेिा तनिास्थानाींची गरज आहे त ेठरिािे. 
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II. दरुु्तीच्या पसलकड े असलले्या सेिा तनिास्थानाचा पनुविवकास ि 
निीन सेिा तनिास्थानाचे बाींधकाम ही कामे ससडको ि म्हाडा 
यासारख्या शासकीय सी्ं था आणण खाजगी विकासक याींच्यामाफव त 
अथिा त्सयाींच्याशी भागीदारीने करण्याबाबत धोरण ठरिण्यासाठी 
ससुाध्यता अभ्यास करुन शासनास अहिाल सादर करािा. 

 िरील तनदेशानसुार कायविाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

मालिण (जज.ससांधदुगुच) तालुक्यातील समळितीिर  
बाधधताांची िारस नोंद घेण्याबाबत 

  

(४३) * २३४९ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मालिण (जज.सस ींधुदगुव) येथील भमूापन ि. ि उपविभाग ि. १९२४ 
भोगि्ादार िगव २ येथील समळकतीिर बाधधत िारसदाराींनी आिचयक त्सया 
कागदपत्रासह मादहती देऊनही िारस नोंद घेण्याबाबत तलाठी कायावलय 
मालिण, जज.सस ींधुदगुव याींचकेड ेददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ ि ददनाींक १४ जून, 
२०१६ रोजी अजावव्दारे मागणी करुनही बाधधताींची नािे िारस नोंद केली 
नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान तनदशवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तहससलदार, मालिण ि तलाठी, मालिण याींचकेड े
िारींिार पाठपरुािा करुनही त े िारस नोंद घेण्याच्या कामाकड े दलुवक्ष करुन 
कामात ्ाळा्ाळ करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बाधधताींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.महसूल मींत्री, जजल्हाधधकारी, 
सस ींधुदगुव याींचेकड ेमाहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्सयादरम्यान लेखी पत्राद्िारे 
सींबींधधताींविरुध्द तिार अजव केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िारस नोंद घेण्याच्या कामाकड े दलुवक्ष करणाऱया सींबींधधताींिर 
कारिाई करुन बाधधताींना न्याय देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय.  
 तथावप, सदरचा भमूापन िमाींक १९२४ मौजे मालिण गािाशी 
सींबींधधत नसनू सजा कुणकािळे अींतगवत मौजे साळेल या गािातील आहे.  
(२), (३), (४) ि (५) तलाठी सजा कुणकािळे याींनी मौजे साळेल येथील ग् 
नीं.१९२४ साठी ददनाींक २६/०८/२०१९ रोजी िारस नोंद केलेली आहे. अजवदाराने 
ददनाींक २१/०१/२०२० रोजी जजल्हाधधकारी, सस ींधुदगुव कायावलयात दाखल केलेला 
अजव शासनाचे प्रचसलत कायदे ि तनयमाच्या अनषुींगाने पढुील कायविाही्ति 
तहससलदार, मालिण याींना ददनाींक २३/०१/२०२० रोजी पाठविण्यात आलेला 
आहे.  

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

मुांबई ि निी मुांबईत येथे माथाडी िामगाराांसाठी घरे बाांधण्याबाबत 
  

(४४) * १६८८ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबानू 
खसलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील िडाळा ट्रक ्समवनल येथे माथाडी कामगार म्हणून कायवरत 
असलेल्या कामगाराींना हक्काची घरे समळण्यासाठी सन २००६ मध्ये शासनाने 
िडाळा साल्् पॅन येथील भखूींड ि. ६ ि ९ ही जमीन माथाडी कामगार 
सहकारी गहृतनमावण सी्ं थलेा ददली असनू सदर सी्ं थेत नोंदणी झालेल्या 
समुारे ४५०० कामगाराींपकैी ७० ्क्के सभासद हे माथाडी कामगार नसल्याचे 
तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच निी मुींबई येथील माथाडी कामगाराींसाठी बाींधण्यात आलेल्या 
गहृसींकुल िा्पात देखील अतनयसमतता असल्याचेही तनदशवनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु माथाडी कामगाराींच्या घर योजनेत मोठ्या प्रमाणािर 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत सामाजजक कायवकत े श्री.सींतोष चव्हाण याींनी लेखी 
तनिेदनाव्दारे मा.मखु्यमींत्री, मा.महसलू मींत्री, मा.सहकार मींत्री ि 
जजल्हाधधकारी, मुींबई शहरे आदीकड े माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्सयादरम्यान तिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने माथाडी कामगाराींना हक्काची घरे देण्याबाबत कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) ि (२) मौजे आणणक िडाळा येथील भकूर ि.६ 
(प)ै ि ९ (प)ै मधील समुारे ६.५ हेक््र शासकीय जमीन माथाडी 
कामगाराींच्या सहकारी गहृतनमावण सी्ं थेस तनिासी प्रयोजनासाठी भाडपेट्टयाने 
प्रदान केली आहे. सदर समळकतीच्याबाबतीत जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींनी 
समळकत प्रदान आदेशाच्या ददनाींकास अज्तत्सिात असलेल्या सहकारी 
गहृतनमावण सी्ं थाींना जमीन प्रदान करण्यासींदभावतील शासनाचे धोरण विचारात 
घेऊन, सदर सी्ं थेच्या सभासदाींची पात्रता तपासनू पात्र सभासदाींचे सद्यत्सि 
कायम करािे ि अपात्र सद्याींना लाभ ददला जाणार नाही याची दक्षता 
घ्यािी असे तनदेश तत्सकालीन मा.मींत्री (महसलू) याींनी ददनाींक २०/०२/२०१९ 
रोजी ददलेले आहेत. त्सयानसुार सद्याींची पात्रता तपासणी करण्याचे कामकाज 
जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्या कायावलयाकडून सरुु आहे. 
 ठाणे तालकु्यातील निी मुींबई हद्दीत माथाडी कामगाराींच्या 
गहृसींकुलाकरीता महसलू विभागामाफव त तसेच जजल्हाधधकारी, ठाणे 
कायावलयामाफव त कोणताही भखूींड/जागा िा्प करण्यात आलेला नाही. 
(३), (४) ि (५) िडाळा येथील भकूर ि. ६ ि ९ िरील माथाडी कामगार 
सहकारी गहृतनमावण सी्ं थेस प्रदान केलेल्या शासकीय जसमनीिर उभारण्यात 
येणाऱया गहृतनमावण सी्ं थनेे शासनाच्या अ्ी ि शतीचे उल्लींघन करुन 
कोट्यिधीचा गरैव्यिहार झाल्याबाबतची चौकशी करण्यात यािी अशा 
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आशयाची तिार श्री.सींतोष चव्हाण याींनी ददनाींक ३०/०९/२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्िये केली आहे. या तिारीच्या अनषुींगाने जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर 
याींनी तिारदार ि सी्ं थेच्या सभासद याींची ददनाींक १०/१२/२०१९ ि ददनाींक 
०७/०१/२०२० रोजी सनुािणी घेतली आहे. त्सयािेळी जाबदार सी्ं था ि तिारदार 
याींचेकडून लेखी म्हणणे सादर केले आहे. 
 त्सयानषुींगाने ि मा.मींत्री (महसलू) याींच्या ददनाींक २०/०२/२०१९ 
रोजीच्या आदेशानसुार सभासदाींची पात्रता तापसणीच ेकाम सरुु असनू त ेपणूव 
झाल्यािर पात्र सभासदाींची यादी जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर शासनास सादर 
करणार आहेत. 

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

देिगड (जज.ससांधुदगुच) तालुक्यातील पोलीस िमचचाऱ्याांसाठी  
ननिासस्त्थान उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४५) * २२३२ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) देिगड (जज.सस ींधदुगुव) तालकु्यात १ तनरीक्षक, ३ उप पोलीस तनरीक्षकसह 
७५ पोलीस कमवचारी कायवरत असनू मौजे जामसींड े(ता.देिगड) सिे ि. ४१८-
ब/१ या ३५ गुींठे भखूींडािर ९ ि १० खोल्या असलले्या २ चाळीमध्ये सदर 
पोलीस कमवचाऱ याींसाठी शासकीय तनिास्थान ेदेण्यात आली होती, सदरहू  
चाळी कमकुित ि धोकादायक झाल्याने ५ िषावपिूी ती शासकीय तनिास्थाने 
खाली करण्यात आली असनू देिगड तालकु्यातील पोलीस कमवचाऱ याींना 
शासकीय तनिास्थान उपलब्ध करुन देण्यात आल ेनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन देिगड तालकु्यातील 
पोलीस कमवचाऱयाींसाठी तनिास्थान उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ि (२) देिगड तालकु्यातील पोसलसाींसाठी मौज े
जामसींड े(ता.देिगड) सिे ि. ४१८-ब/१ या भखूींडािरील शासकीय तनिास्थाने 
जुनी, जीणव ि धोकादायक झाल्याने ती खाली करण्यात आली हे खरे आहे. 
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तथावप, पोलीस तनरीक्षक, देिगड पोलीस ठाणे याींना शासकीय तनिास्थान 
िा्प करण्यात आलेले आहे. तसेच देिगड, मालिण, आचरा, िभैििाडी, 
कणकिली या पोलीस ठाणे अींतगवत पोलीस अधधकारी/कमवचारी याींचेकरीता 
शासकीय तनिास्थानाचे बाींधकाम कणकिली या दठकाणी करण्यासाठी 
पोलीस महासींचालक, म.रा. याींचेमाफव त महाराषट्र राज्य पोलीस गहृतनमावण ि 
कल्याण महामींडळ मयाव., मुींबई याींना प्र्ताि पाठविण्यात आला असनू तो 
कायविाहीधीन आहे. याबाबत तनधी उपलब्धतनेसुार पढुील कायविाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रचन उद् भित नाही. 

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

धारुर (जज.बीड) येथे पशुिैद्यिीय दिाखाना इमारत  
बाांधिामासाठी ननधी समळण्याबाबत 

  

(४६) * २०२२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारुर (जज.बीड) येथ े पशिुदै्यकीय दिाखाना इमारत बाींधकामासाठी 
शासनाने तनधी मींजूर केला असनू या इमारतीसाठी माहे माचव, २०१८ मध्ये 
जजल्हा तनयोजन विभागामधून रुपये २५ लाखाींचा तनधी मींजूर करण्यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बाींधकाम हे माहे माचव, २०१९ पयांत करणे बींधनकारक 
असतानाही ठेकेदाराने इमारत न बाींधल्याने मींजूर झालेला तनधी शासनास 
परत गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पशिुदै्यकीय दिाखाना इमारतीचे बाींधकाम पणूव न झाल्याने 
पशपुालकाची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशिुदै्यकीय 
दिाखान्याची इमारतीकरीता तनधी उपलब्ध करुन इमारतीचे बाींधकाम पणूव 
करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१) माहे माचव, २०१८ मध्ये धारुर (जज.बीड) येथ े
पशिुदै्यकीय दिाखाना इमारत बाींधकामासाठी जजल्हा तनयोजन ससमतीकडून 
रुपये २४.९९ लाखाींचा तनधी मींजूर करण्यात आला आहे. 
(२) माचव, २०१९ पयांत तनविदा कायविाही पणूव होऊन बाींधकाम सरुू होऊ न 
शकल्याने सदर बाींधकामाचा तनधी अखधचवत रादहला आहे. उक्त तनधी खचव 
करण्याची मदुत सींपल्यामळेु सदर तनधी शासनास प्रत्सयावपवत करण्याची 
कायविाही जजल्हा पररषद, बीड याींच्या्तरािर सरुू आहे.  
(३) सध्या पशिुदै्यकीय दिाखाना धारुर येथील जुन्या इमारतीमधून 
पशपुालकाींना पशिुदै्यकीय सेिा परुविण्यात येत आहे. 
(४) धारूर येथील पशिुदै्यकीय इमारत बाींधकामासाठी सन २०२०-२०२१ 
जजल्हा िावषवक योजनेमध्ये आिचयक तनधी उपलब्ध करून घेण्याची कायविाही 
जजल्हा पररषद, बीड याींच्या्तरािर सरुू आहे. 
(५) प्रचन उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूिव सिव प्रक्रिया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
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