
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २४ फेब्रिुारी, २०२० / फाल्गनु ५, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधधन, दगु्धव्यिसाय वििास, 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१ 
------------------------------------- 

 
िडिनाथ िोंबडी पालन व्यिसायामध्ये शतेिऱयाांची झालेली फसिणूि 
  

(१) *  २२०८   श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्रीमती 
सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.लहू िानड े
(श्रीरामपरू), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेीपरूक कडकनाथ कोंबडी पालन व्यवसायातनू पश्चचम महाराषर, 
मराठवाडा व ववदर्ाातील ८ हजाराच्यावर सर्ासद शतेकऱयाींची फसवणूक 
केलेल्या कीं पनीच्या कायाालयातील कमाचाऱयाींनी पळ काढल्यामळेु 
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गुींतवणूकदाराींची ५०० को्ी रुपयाींची रक्कम अडकल्याचे माहे ऑगस््, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू, साींगली व नाशशक श्जल्हयातील शतेकऱयाींना 
कडकनाथ कोंबडी पालन व्यवसायातनू आर्थाक फायदा शमळण्याचे आशमष 
दाखवत रयत कीं पनीने कोट्यवीी रुपयाींची फसवणूक केली असल्याचे िदनाींक 
१९ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी साींगली, कोल्हापरू व नाशशक श्जल्हयातील 
फसवणूक झालेल्या ३५ शतेकऱयाींकडून तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
फसवणूक झालेल्या शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत व सींबींर्ीत दोषी 
कीं पनीववरुध्द कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) आजपावेतो दाखल गनु्हयाींनसुार गुींतवणुकदाराींची 
फसवणूक झालेली रक्कम रु.५०० को्ी इतकी नसनू, ती रु.२६,०९,३३,१८३ 
इतकी आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी आजपावेतो दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनसुार एकूण 
१७५८ शतेक-याींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(४)  कडकनाथ कोंबडी पालन फसवणूक सींदर्ाात महारयत अॅग्रो कीं पनी ववरुद्ध 
राज्यात एकुण ११ गनु्हे दाखल असनू ४ गनु्हयाींमध्ये तपासाअींती मा. 
न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करण्यात आले आहे. उवाररत ७ गनु्हयाींचा 
तपास चाल ू आहे. तसेच, एम.पी.आय.डी. अॅक्् १९९९ अन्वये महारयत 
कीं पनीचे सींचालकाींची ०२ स्थावर मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आल्या असनू, 
एकुण ७४,४३,८००/- रुपयाींची जींगम मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. 
(५) ववलींब झाला नाही. 

----------------- 
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मभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील इिो सेन्सेदटव्ह क्षेत्रात बेिायदेशीर 

क्रशर ममशनी, मसमेंट ि डाांबर पलाांट उभारल्याबाबत 
  

(२) *  २२९   श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शर्वींडी (श्ज.ठाणे) तालकु्यातील इको सेन्सेि्व्ह िते्रातील बेकायदेशीर 
क्रशर मशशनी, शसमें् व डाींबर प्लाीं्वर माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान कारवाई करण्यात आली परींत ु अद्यापपयतं त्याींच्या मालकाींवर 
फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारवाईनींतर बेकायदेशीर क्रशर मशशनी, शसमें् व डाींबर प्लाी्ं  
सील केले असताना महसलू ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने सील 
तोडून रात्री हे प्लाीं् चाल ूठेवण्यात येत असल्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी 
श्जल्हार्ीकारी याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या क्रशर मशशनी, शसमें् व डाींबर 
प्लाीं् उर्ारणाऱया मालकाींवर गनु्हे दाखल करण्याबाबत तसेच सींबींर्ीत 
अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) र्ारत सरकार, पयाावरण, वन व 
जलवाय ू मींत्रालयाच्या िद.११/०९/२०१९ रोजीच्या अर्ीसचूनेनसुार शर्वींडी 
तालकु्यात प्रनतबींर्ीत/ पयाावरण सींवेदनशील िते्रात समाववष् असणाऱया ३७ 
दगडखाणी, ४३ स््ोन क्रशर व रेडडशमक्स प्लााँ् असे एकूण ८० गौण खननज 
ववषयक व्यवसाय िद.१०/१०/२०१९ रोजी बींद करण्यात आले आहेत. त्यापकैी 
एका स््ोन क्रशर मालकाने स््ोन क्रशरच ेसील काढून पनु्हा स््ोन क्रशर सरुु 
केल्याचे ननदशानास आल्याने सींबींर्ीताववरुध्द पयाावरण सींरिण कायदा, १९८६ 
मीील कलम १५ व १९ अन्वये शर्वींडी तालकुा पोलीस ठाणे येथ े
िद.१५/१०/२०१९ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 



4 

     क्रशर मशशन, शस ींमें् व डाींबर प्लााँ् सील केले असताींनाही महसलू 
ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने सील तोडून रात्री हे प्लााँ् सरुु 
असल्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी श्जल्हार्ीकारी याींच्या कायाालयाकड े
तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  

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

राज्यात मदहलाांिरील लैंधगि अत्याचाराच्या  
घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

(३) *  ६१८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सभुाि धोटे (राजरूा), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पश्श्चम), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अशोि 
पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल 
दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर 
(बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.सांजय जगताप (परुांदर), अॅड.माणणिराि 
िोिाटे (मसन्नर), श्री.राज ू िारेमोरे (तमुसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.अतलु बेनिे (जनु्नर), श्री.शखेर ननिम 
(धचपळूण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्रीमती 
मांदा म्हात्र े(बेलापरू), श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील 
(खेड आळांदी), डॉ.किरण लहामटे (अिोले), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अममत झनि 
(ररसोड), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), िुमारी 
प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अल्पवयीन मलुी व मिहलाींवरील लैंर्गक अत्याचाराच्या 
घ्नाींमध्ये ३३ ्क्के वाढ झाली असनू दर मिहन्याला सरासरी ५३३ मिहला 
अत्याचाराींचे गनु्हे नोंदवले जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नॅशनल क्राइम रेकॉडा ब्यरुोने जािहर केलेल्या आकडवेारीनसुार 
मिहला अत्याचारासींदर्ाातील गनु्हयाींत मुींबई दसुऱया स्थानी व पणेु ४ थ्या 
स्थानी असल्याचे िदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मिहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी 
आींध्र प्रदेश शासनाप्रमाणे महाराषरातही "िदशा" कायदा सींमत करण्याबाबतची 
मागणी िदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री 
याींच्याकड ेलेखी ननवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, त्यानसुार मिहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींी 
बसण्यासाठी आींध्र प्रदेश शासनाप्रमाणे महाराषरातही "िदशा" कायदा सींमत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) गनु्हे अन्वेषन ववर्ाग (साींश्ख्यकी शाखा), पणेु 
याींजकडून प्राप्त झालेल्या आकडवेारीनसुार, सन २०१८ मध्ये मिहलाींवरील 
लैंर्गक अत्याचाराचे १९,९९९ इतके तर सन २०१९ मध्ये २०,०६२ इतक्या 
गनु्हयाींची नोंद झाली असनू, सन २०१८ च्या तलुनेत  २०१९ मध्ये ०.३१ 
्क्के इतकी वाढ झाली आहे. 
(२) सन २०१८ च्या क्राईम इन इींडीयानसुार मुींबई शहर देशात गनु्हयाींच्या 
सींख्येनसुार दसुऱया क्रमाींकावर व पणेु शहर दहाव्या क्रमाींकावर आहे. तथावप, 
क्राईम रे्नसुार मुींबई देशात नवव्या क्रमाींकावर व पणेु शहर दहाव्या 
क्रमाींकावर आहे. 
(३) व (४) मिहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींी करण्यासाठी आींध्र 
प्रदेश शासनाप्रमाणे महाराषरातही नववन कायदा तयार करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराीीन आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सािखेडा, िुां भारखेडा ि धचनािल (ता.रािेर, श्ज.जळगाांि) येथील  
सुिी नदी पात्रात अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४) *  १९२८   श्री.मशरीि चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावखेडा, कुीं र्ारखेडा व र्चनावल (ता.रावेर, श्ज.जळगाींव) येथील सकुी 
नदीच्या पात्रातनू सींबींर्ीत ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने अहोरात्र 
मोठ्या प्रमाणात अवीै वाळू उपसा होत असल्याबाबत िदनाींक १० जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ग्रामस्थाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नदीपात्रात अवीै वाळू उपसा करणाऱया वाळू माफफया व 
अर्ीकारी याींच्यात आर्थाक िहतसींबींी असल्यामळेु या वाळू माफफयाींवर 
कारवाई करण्यास सींबींर्ीत अर्ीकारी जाणीवपवूाक ्ाळा्ाळ करत असल्याची 
तक्रार नागररकाींनी तालकुा व श्जल्हा प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने अवीै वाळू उपसा करणारे वाळू 
माफफया व सींबींर्ीत अर्ीकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
(२) व (३) जळगाींव श्जल्हयात गौण खननजाचे अवीै उत्खनन व वाहतकूीला 
प्रनतबींी घालण्यासाठी श्जल्हा व तालकुा स्तरावर र्रारी पथकाींची स्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर पथकामाफा त रावेर तालकु्यात माहे एवप्रल,२०१९ त े
जानेवारी,२०२० या कालावीीत गौण खननजाचे अवीै उत्खनन व वाहतकूीच्या 
४३ प्रकरणी दींडात्मक कायावाही करुन रु.३३.५० लि इतकी रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजा मोहा (ता.श्ज.यितमाळ) येथील भूदान  
जममनीची अिैधरीत्या विक्री िेल्याबाबत 

  

(५) *  ५४   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा मोहा (ता.श्ज.यवतमाळ) येथील आचाया ववनोबा र्ावे याींच्या र्दूान 
चळवळीनसुार दान शमळालेल्या जशमनीची नोंद श्जल्हा महसलू प्रशासनाच्या 
रेकॉडावरुन नष् करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू प्रशासनाच्या सींगनमताने र्मूाफफयाींनी सदरची 
१००.८५ हेक््र जशमन ववक्री केल्याची वस्तशु्स्थती र्दूान यज्ञ मींडळाने माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये उघडकीस आणून याबाबत श्जल्हार्ीकारी, यवतमाळ 
याींच्याकड ेतक्रार करुन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानसुार उक्त जमीन ववक्री 
करणा-या र्मूाफफयाींवर व सींबींर्ीत अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करून जशमन परत 
शमळववण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे मोहा, ता व 
श्ज.यवतमाळ येथील र्दूान जमीन ८७ ग्ात ववर्ागली गेली असनू, 
गा.न.नीं.१ (क) (११) नसुार केवळ ५३ ग्ाींची मािहती त्यामध्ये समाववष् 
असनू उवाररत ३४ ग्ाींची मािहती ववसींगत व अपणूा असनू त्याची चौकशी 
करण्याबाबत यवतमाळ तहशसल कायाालयास श्री.नरेंद्र बसै,सदस्य, र्दुान यज्ञ 
मींडळ याींचा तक्रार अजा प्राप्त झाला आहे. सदर तक्रार अजााच्या अनषुींगाने, 
नायब तहशसलदार (महसलू) (यवतमाळ), मींडळ अर्ीकारी, यवतमाळ आणण 
तलाठी (मोहा) याींची चौकशी सशमती स्थावपत करण्यात आली असनू 
त्याींच्यामाफा त सदर प्रकरणात चौकशी करण्यात येत आहे.  
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     तसेच, श्री.नरेंद्र बसै याींनी तत्कालीन तहशसलदार, यवतमाळ याींच े
आदेश िदनाींक २८/११/२००३ चे पनुववालोकन करण्याबाबत िदनाींक १९/११/२०१९ 
रोजी तहशसल कायाालय, यवतमाळ येथे अजा सादर केला आहे. सदर अजा 
सनुावणीस घेण्यासींदर्ाात कायद्यातील तरतदूीनसुार कायावाही सरुु आहे. 

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

मलिापूर (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील हुतात्मा िीर जगदेिराि 
सहिारी सूतधगरणी सुरु िरण्याबाबत 

(६) *  २२७२   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापरू (श्ज.बलुढाणा) तालकु्यातील हुतात्मा वीर जगदेवराव सहकारी 
सतूर्गरणी मागील १८ मिहन्याींपासनू बींद असल्याच े िदनाींक २० नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सतूर्गरणी बींद असल्याने या सतूर्गरणीमध्ये काम 
करणाऱया समुारे ४०० पेिा अर्ीक कामगाराींच्या कु्ुींबीयाींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सतूर्गरणीमध्ये सींचालक व प्रशासक मींडळ काळात 
गरैव्यवहार व चोऱयाींचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा 
काय आहेत, 
(५) असल्यास, त्याअनषुींगाने बींद असलेली सतूर्गरणी तात्काळ सरुू करून 
कामगाराींना त्याींचे थफकत वेतन अदा करण्याबाबत तसेच सतूर्गरणी मीील 
गरैव्यवहार व सािहत्य चोरी प्रकरणातील सींबींर्ीत दोषीींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१) याबाबत कोणतहेी लेखी ननवेदन अथवा तक्रार प्राप्त 
झालेली नाही. तथावप, सदर सतूर्गरणी ही िदनाींक ०१.१०.२०१८ पासनू बींद 
आहे. 
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(२) या सतूर्गरणीकड ेआज रोजी जवळपास १२५ कामगार कायारत असनू 
इतर कायम कामगाराींनी राजीनामा िदलेला आहे. 
(३) याबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अर्ीननयम, १९६० चे कलम ८८ 
अींतगात गरैव्यवहाराबाबत चौकशी सरुु आहे. तथावप, सतूर्गरणीत चोरी 
झाल्याबाबत कोणतीही तक्रार / मािहती प्रादेशशक उपायकु्त (वस्त्रोद्योग), 
नागपरू या कायाालयास प्राप्त नाही. 
(४) सींचालक मींडळाच्या कालावीीतील गरैव्यवहाराबाबत महाराषर सहकारी 
सींस्था अर्ीननयम, १९६० चे कलम ८३ अींतगात चौकशी पणुा करुन 
अहवालातील गींर्ीर स्वरुपाच्या मदु्यावर महाराषर सहकारी सींस्था 
अर्ीननयम, १९६० चे कलम ८८ अींतगात चौकशी सरुु आहे. अद्याप चौकशी 
पणूा झालेली नाही. 
(५) सदर सतूर्गरणीचे थकीत लेखापररिण सन २०१४ त े २०१८ व सन 
२०१८-१९ या कालावीीचे ववशषे लेखापररिक सहकारी सींस्था (सतूर्गरणी), 
साींगली या शासकीय लेखापररिकाकडून सरुु आहे. सदर लेखापररिणानींतर 
आवचयक ती पढुील कायावाही करण्यात येणार आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मश्च्िमाराांसाठी “मासे उत्पन्न बाजार सममती” स्त्थापन िरण्याबाबत 
  

(७) *  १७१६   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.ननतशे राणे 
(िणििली), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम) :  
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मश्च्िमाराींना हमी र्ाव शमळावा आणण कृवष उत्पन्न बाजार 
सशमतीप्रमाणे मश्च्िमाराींसाठी “मासे उत्पन्न बाजार सशमती” स्थापन करावी, 
अशी मागणी राज्याच्या वेस्् कोस्् पसासीन ने् वलेफेअर असोशसएशनने 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही, वेस्् कोस्् पसासीन ने् वेलफेअर 
असोशसएशन याींच्या मागणीचे ननवेदन या ववर्ागास प्राप्त झाललेे नाही. 
(२) व (३) मत्स्यव्यवसाय, शतेी या सदरात मोडत नसल्याने सदर 
व्यवसायासाठी बाजार सशमतीचे गठन करण्यात आललेे नाही. तथापी राषरीय 
मत्स्य ववकास बोडा तफे उपलब्ी ननीीतनू महाराषर मत्स्योद्योग ववकास 
महामींडळामाफा त राज्यात मागणीप्रमाणे ४७ मत्स्यबाजार बाींीण्यात आलेले 
आहेत. मत्स्य ववक्रीसाठी मत्स्य बाजार बाींीणे अस ेसध्याचे ीोरण आहे. 

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

इचलिरांजी (श्ज.िोल्हापूर) येथील यांत्रमाग िारखान्याांच े 
महापुरामुळे झालेले नुिसान 

  

(८) *  ३३७२   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (श्ज.कोल्हापरू) येथे माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान हजारो यींत्रमाग कारखाने महापरूाच्या पाण्यात आठवडार्र बडूुन 
रािहल्याने उत्पादीत कापड, ननशमातीच्या प्रफक्रयेत असलेला कापड, सतुाचा 
साठा, ववद्यतु यींत्रणा अशा ववववी प्रकारे यींत्रमाग ीारकाींचे समुारे १२५ को्ी 
रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानसुार नकुसानग्रस्त 
यींत्रमाग ीारकाींना मदत करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) तहशसलदार ता.हातकणींगले याींनी सादर केलेल्या अहवालानसुार माहे 
ऑगस्् २०१९ मध्ये आलेल्या महापरुामळेु इचलकरींजीमध्ये झालेल्या 
व्यवसाय नकुसानीचे पींचनामे ननयकु्त करणेत आलेल्या पथकाकडुन करण्यात 
आले असनु प्राप्त पींचनामेनसुार एकुण ३१९ यींत्रमाग कारखान्याींचे नकुसान 
झाले असनु एकुण नकुसान रक्कम रु.१७,८०,३१,४२३/- इतकी आहे. सींबींीीत 
नकुसानग्रस्ताींना शासन ननणाय िदनाींक २९ ऑगस््, २०१९ नसुार व्यवसाय 
नकुसानीच्या ७५ ्क्के व जास्तीत जास्त रु.५०,०००/- या रक्कमेच्या 
मयाादेमध्ये रु.१,५८,१२,७७५/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात चोरीच्या घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 
  

(९) *  ३०३६   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिधती), श्रीमती मकु्ता दटळि 
(िसबापेठ), श्री.अशोि पिार (मशरुर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरामध्ये दचुाकी चोरीला जाण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाली असनू 
गेल्या वषार्रात शहराच्या वेगवेगळ्या र्ागातनू एक हजार ६६७ दचुाकी चोरी 
झाल्याचे म्हणजे िदवसाला पाच दचुाकी चोरी जात असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु शहरात बींद घरे फोडून मौल्यवान वस्त,ू दार्गने चोरून 
नेण्याच्या घ्नाींमध्येही वाढ होत असल्याचे िदनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार वाढत्या वाहन 
चोरी तसेच घरफोडीच्या गनु्हयाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी आवचयक ती 
अत्याीुननक यींत्रणा व मनषुयबळ उपलब्ी करून देण्याबाबत तसेच घडलेल्या 
गनु्हयाींचा तपास पणूा करून दोषीींना शशिा देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) नाही. पणेु शहर पोलीस कायािते्रामध्ये दचुाकी 
वाहन चोरीच्या गनु्हयाींच्या सींख्येमध्ये सन २०१८ च्या तलुनेत सन २०१९ 
मध्ये प्रत्यिात घ् झाली आहे.  
(२) नाही. पणेु शहर पोलीस कायािते्रामध्ये घरफोडी चोरीच्या गनु्हयाींच्या 
सींख्येमध्ये सन २०१८ च्या तलुनेत सन २०१९ मध्ये प्रत्यिात घ् झाली 
आहे. 
(३) व (४) वाहनचोरी व घरफोडी चोरीच्या गनु्हयाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी 
गनु्हयाींचा तपास पणूा करुन दोषीींना शशिा होणेबाबत को ा् परैवी अर्ीकारी 
याींची नेमणकू करुन त्याींचेवर ननयींत्रण ठेवणेकरीता अशर्योग सहायक किाची 
स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सी वॉच अींतगात सी सी ्ी व्ही कॅमेरे 
बसववलेले असनू त्याद्वारे बाीीत िते्रावर नजर ठेवण्यात आलेली आहे. 
तपास पथक व अर्ीकारी याींना साध्या वेशात गस्त व रॅप लावण्यात आलेला 
आहे. घरफोडीच े गनु्हे घडू नयेत म्हणून नागरीकाींमध्ये जनजागतृी करीत 
आहोत. को ा् परैवी अर्ीकारी याींच्या वेळोवेळी आढावा शम्ीींग घेवनू 
सींबींर्ीताींना सचूना देण्यात येतात. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे पुरसलगोंदी (ता.एटापल्ली, श्ज.गडधचरोली) या गािािर 
नक्षलिाद्याांनी हल्ला िेल्याबाबत 

  

(१०) *  ३२२२   अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.धमधरािबाबा आत्राम 
(अहेरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे परुसलगोंदी (ता.ए्ापल्ली, श्ज.गडर्चरोली) या गावास िदनाींक १ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास निलवाद्याींनी वेढा घालनू गावकऱयाींना 
जेरबींद केल्याची घ्ना घडल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचसमुारास सदर निलवाद्याींनी तथेील गाव पा्ील 
असणाऱया मासो या शतेकऱयासह कृषी शमत्र म्हणून काम करणाऱया ऋषी या 
शतेकऱयाचीही हत्या केल्याचे िदनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार निलवादी चळवळीस प्रनतबींी घालण्यासाठी 
उपाययोजना करून कायदा व सवु्यवस्था राखण्याबाबत तसेच मतृ 
शतेकऱयाींच्या वारसास आर्थाक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) ही बाब खरी नाही. 
(२) होय. 
(३) पोलीस स््ेशन ए्ापल्ली येथे गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू 
गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) निलवादी चळवळीस प्रनतबींी घालण्यासाठी निल शोी मोहीम 
तीव्रगतीने राबववण्यात येत आहे. गावकऱयाींच्या सरुक्षिततचे्या दृष्ीने 
परुसलगोंदी र्ागात निलवादी चळवळी वर प्रनतबींी घालण्याकररता ववशषे 
अशर्यान पथक, जलद प्रनतसाद, पोलीस स््ेशन, उप पोलीस स््ेशन, पोलीस 
मदत कें द्राच्या पथकाद्वारे ववशषे अशर्यान मोिहमेद्वारे उपाययोजना सरुु 
आहेत. 
     शासनाच्या वतीने द्यावयाच्या सानगु्रह अनदुान मींजूरीचा प्रस्ताव 
कायावाही अीीन आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

डोंगरगाि (ता.राजुरा, श्ज.चांद्रपूर) प्रिल्पालगत िां त्राटदार  
िां पनी अिैध उत्खनन िरत असल्याबाबत 

  

(११) *  २६४६   श्री.सभुाि धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंगरगाव (ता.राजुरा, श्ज.चींद्रपरू) प्रकल्पालगत कीं त्रा्दार कीं पनी मोठ्या 
प्रमाणात लाखो रुपयाींच्या गौण खननजाींचे अवीै उत्खनन करीत असल्यामळेु 
पररसरातील नसैर्गाक सौंदया नष् होत असनू र्ववषयात डोंगरगाव तलावाची 
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(प्रकल्पाची) पार फु्ून आजुबाजुच्या पररसरातील गावाींमध्ये पाणी शशरण्याची 
र्ीती ननमााण झाल्याचे िदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या गौण खननज उत्खननाकड े सबींर्ीत ववर्ागातील 
अर्ीकाऱयाींचे दलुाि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अवीै उत्खनन करून शासनाचा लाखो रुपयाींच्या 
महसलूाचे नकुसान करणाऱया उक्त कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) डोंगरगाव प्रकल्पाचे ीरणाच े
खालील र्ागात साठवनू ठेवलेल्या ओवरबडानमीून दगड व मरुुम उचल व 
वाहतकू करण्याची सींबींर्ीत कीं त्रा्दार कीं पनीस उर्चत स्वामीत्वीन शासन 
र्रणा केल्यानींतर परवानगी देण्यात आली होती. तथावप, गौण खननजाची 
उचल करताना तथेील झाडाींचे नकुसान होत असल्याचे ननदशानास आल्याने 
कायाकारी अशर्यींता, मध्यम प्रकल्प, ववर्ाग क्र.१, चींद्रपरू याींनी िद.१५/१/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये गौण खननजाची उचल व वाहतकू करण्यास सदर कीं त्रा्दार 
कीं पनीस मनाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मश्च्िमाराांच्या डडझले परताव्याची  
थिीत रक्िम देण्याबाबत 

  

(१२) *  १६   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूध), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.िभैि 
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नाईि (िुडाळ), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), 
श्री.ननतशे राणे (िणििली), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.श्रीननिास 
िनगा (पालघर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.दौलत 
दरोडा (शहापरू), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम), श्री.किशोर जोरगेिार 
(चांद्रपरू), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.महेंद्र थोरिे (िजधत) :   
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मश्च्िमाराींना सरुुवातीला डडझेल सबसीडी िदली जात असताना 
ती बींद करुन त्याऐवजी डडझेल परतावा देण्याचा शासनाने ननणाय घेतला 
असनु डडझेल परताव्याची रक्कम वेळेवर मश्च्िमाराींना शमळत नसल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण फकनारपट्टीलगतच्या मश्च्िमाराींना माहे माचा, २०१७ 
पासनुची साीारणतः २० त े२४ मिहन्याींच्या डडझेल परताव्याची समुारे २९३ 
को्ीची रक्कम शमळाली नसनु रत्नार्गरी श्जल्हयातील मच्िीमाराींचा डडझले 
परतावा समुारे तीन वषांपासनू प्रलींबबत आहे, तसेच रायगड श्जल्हयात ४४ 
मच्िीमार सींस्था असनू समुारे २ हजार २२७ याींबत्रक मच्िीमार बो्ीींचा 
तब्बल ५० को्ी ६१ लाखाींचा डडझेल परतावा थकीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई उपनगरातील वेसावा सहकारी सवोदय सोसाय्ी 
शलशम्ेड व वेसावा मच्िीमार ववववी कायाकारी सोसाय्ी शलशम्ेड या दोन 
सींस्थाींना डडझेलवरील मागील २१ मिहन्याींचा अींदाज े १९ को्ी रुपयाींचा 
प्रनतपतूी परतावा शमळाला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मश्च्िमाराींना सदरहू थकीत परताव्याची रक्कम वेळेवर 
देण्यासाठी लोकप्रनतननीी, सामाश्जक कायाकत े व ववववी सींस्थाींनी वारींवार 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
डडझेल परताव्याची थकीत रक्कम मश्च्िमाराींना देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अस्त्लम शखे : (१) सन २००५ पवुी याींबत्रक मासेमारी नौकाींसाठी ववत्त 
ववर्ागाअींतगात ववक्रीकर ववर्ागामाफा त ववक्रीकर मकु्त डडझेल परुवठा 
करण्याींत येत होता. त्यानींतर शासन ननणाय िद.१५-०४-२००५ व िद.०३-०९-
२००५ अन्वये मच्िीमाराींनी मासेमारीसाठी खरेदी केलले्या डडझेल तलेावरील 
१०० ्क्के ववक्रीकर/मलु्यवीीत कर योजना लाग ु करण्याींत आली. डडझेल 
प्रनतपतुीसाठी अथासींकश्ल्पत ननीीच्या उपलब्ीततनेसुार ननीी ववतरीत 
करण्यात येतो. 
(२) रायगड व रत्नार्गरी श्जल्हयातील मच्िीमाराींना मागील ३ वषाात डडझेल 
परताव्यापो्ी वषा ननहाय खालील प्रमाणे ननीी ववतरीत करण्याींत आलेला 
आहे.  
                  (रुपये को्ीत) 

वषा रायगड रत्नार्गरी 
२०१७-१८ १८.८६ १४.९३ 
२०१८-१९ ११.५० ९.०० 
२०१९-२० १८.२५ १६.३५ 

(३) मुींबई-उपनगर श्जल्हयातील वेसावा कोळी सहकारी व वेसावा मच्िीमार 
ववववी कायाकारी सोसाय्ी शल. या सींस्थाींना ३ वषाात खालीलप्रमाणे ननीी 
ववतरीत करण्याींत आलेला आहे. 
       (रुपये लाखात) 

वषा वेसावा कोळी स.सवाा.सो.शल वेसावा मच्िी. वव का. सो. 
२०१७-१८ ८९.१७ ५४८.६२ 
२०१८-१९ ५१.३९ ११६.५२ 
२०१९-२० ५६.६५ १७६.३६ 

(४) हे खरे आहे. 
(५) सन २०१९-२० करीता रु.६०.०० को्ी इतका ननीी अथासींकल्पीत असनू, 
िहवाळी अर्ीवेशनामध्ये रु.५०.०० को्ी परुक मागणीद्वारे मींजूर झालेले 
आहेत. त्याचप्रमाणे आगामी अथासींकल्पीय अर्ीवेशनात रु.१३७.८५ को्ी 
इतक्या ननीीची परुवणी मागणीद्वारे मागणी करण्याींत आलेली आहे. डडझेल 
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प्रनतपतूीसाठी मींजूर ननीी ज्येषठताक्रमाने मश्च्िमाराींना DBT द्वारे ववतरीत 
करण्याची कायावाही श्जल्हा स्तरावर सरुु आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पुणे येथे रस्त्त्याच्या दतुफाध असलेल्या टेियया फोडून  
रस्त्ता तयार िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१३) *  २९५९   श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.मभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु शहर व उपनगरातील आींबेगाव, ीायरी, कात्रज येथे रस्त्याच्या 
दतुफाा असलेल्या ्ेकड्या अनर्ीकृतपणे फोडून ्ेकडीवर जाण्यासाठी रस्ता 
तयार करण्यात येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी तत्कालीन अनतररक्त श्जल्हार्ीकारी याींनी 
तहशसलदार आणण खननकमा ववर्ागाला अहवाल देण्याच्या सचूना केल्या 
असताींना दोन्ही ववर्ागाकडून अद्यापही अहवाल सादर केला गेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदर्ाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषा काय व त्यानसुार दोषी व्यक्तीींवर व 
सींबर्ीत अर्ीकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) पणेु शहर तसेच मौज ेीायरी 
येथील ्ेकड्या अनर्ीकृतपणे फोडून ्ेकडीवर जाण्यासाठी रस्ता तयार 
करण्यात आल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
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     मौजे कोळेवाडी, ता.हवेली येथील स.नीं.५/२/१/१, ५/२/१/२०/२, ५/२/१/२०/३ 
व ५/२/१/२२ या जशमनीतनू ९१४ ब्रास गौण खननजाच ेअवीै उत्खनन तसेच 
स.नीं.५/२/१/२३ या जशमनीतनू ९०९२ ब्रास गौण खननजाचे अवीै उत्खनन 
केल्याप्रकरणी सींबींर्ीताींना महाराषर जमीन महसलू अर्ीननयम,१९६६ चे कलम 
४८(७) नसुार नो्ीसा बजावण्यात आल्या असनू त्यानसुार दींडात्मक कायावाही 
प्रस्ताववत आहे.  
     तसेच मौज ेकात्रज, ता.हवेली येथील स.नीं.६२/१ व ६२/३ या जशमनीतनू 
गौण खननजाचे अवीै उत्खनन केल्याप्रकरणी महाराषर जमीन महसलू 
अर्ीननयम, १९६६ चे कलम ४८(७) नसुार अनकु्रमे रु.६८,०४,५८४/-, 
रु.३५,०४,३८४/- व रु.१८,०६,३७६/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेच े आदेश 
सींबींर्ीताींना बजावण्यात आले असनू सींबींर्ीताींच्या शमळकतीवर (गाव 
न.नीं.७/१२) वर बोजा चढववण्यात आला आहे. सदर दींडात्मक रक्कम वसलूीची 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शतेिऱयाांना पीि विम्याची रक्िम ममळण्याबाबत 
  

(१४) *  १०१   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी), 
श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.अमभमन्य ु
पिार (औसा), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), िुमारी 
प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.बळिांत 
िानखड े (दयाधपरू), श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली), अॅड.आमशि जयस्त्िाल 
(रामटेि), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.िैलास 
घाडगे पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (तळुजापरू), श्रीमती 
नममता मुांदडा (िेज), श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुधनी-मोरगाांि), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी 
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(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश 
बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रोदहत पिार (िजधत जामखेड), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राम सातपतु े
(माळमशरस), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना), श्री.ननतीन अजुधन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूध), श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्रीमती 
श्िेता महाले (धचखली), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.महेंद्र थोरिे (िजधत), श्री.िभैि 
नाईि (िुडाळ), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सभुाि 
धोटे (राजूरा), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), 
अॅड.शहाजीबाप ू पाटील (साांगोले), श्री.सांजयमामा मश ांदे (िरमाळा), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.राजु पारिे (उमरेड)  : 
सन्माननीय िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये माहे ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान  
झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु शतेकऱयाींच्या वपकाींचे समुारे ९६ त े९८ ्क्के नकुसान 
झालेले असतानाही नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना गत वषााच्या ववम्याची रक्कम 
शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र व राज्यशासन तसेच पीक ववमाीारक शतेकरी याींनी 
‘पीक ववमा’ रक्कम र्रलेली असतानाही पीक ववमा कीं पन्याींनी राज्यातील ९० 
लाख नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना अपात्र ठरववले असल्याचे िदनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ४६ ्क्के शतेकऱयाींना प्रीानमींत्री पीक ववमा 
योजनेतींगात उत्पादन खचााच्या तलुनेत शमळणारी नकुसान र्रपाई १० ्क्के 
इतकीच म्हणजे झालेल्या नकुसानीच्या तलुनेत कमी शमळत असल्याची 
मािहती पणेु येथील द यनुनक फाऊीं डशेन या सींशोीन सींस्थेने केलेल्या 
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सव्हेिणात ननदशानास आले असनू नकुसान र्रपाई देण्याचा दर ९० ्क्के 
केल्यास शतेकऱयाींना काही प्रमाणात िदलासा शमळेल असे द यनुनक 
फाऊीं डशेनच्या अहवालामध्ये नमदू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शतेकऱयाींना पीक ववमा कीं पन्याींकडून वपकाींच्या नकुसानीची 
र्रपाई योग्य प्रमाणात शमळत नसनु ववमा कीं पन्याींचा जास्तीत जास्त फायदा 
होत असल्याने, शतेकऱयाींना अर्ीकचा लार् शमळण्याच्या दृष्ीने राज्य 
शासनाने कें द्र सरकारच्या प्रीानमींत्री पीक ववमा योजनेत आवचयक त्या 
सीुारणा सचुववण्यासाठी सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे 
काय, त्याअनषुींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना पीक ववम्याची रक्कम 
देण्यासह पीक ववमा योजनेसाठी सचुववण्यात आलेल्या सशमतीच्या सीुारणाींचा 
प्रस्ताव कें द्र सरकारला सादर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     खरीप हींगाम २०१९ मध्ये राज्यामीील शतेकऱयाींनी एकूण १२६.४८ लि 
अजा  सादर केले असनू रुपये ५७८.८५ को्ी ववमा हप्ता र्रून ६७.३३ लि 
हेक््र िेत्र ववमा सींरक्षित केले आहे. 
     ऑक््ोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या अवेळी / चक्रीवादळामळेु 
झालेल्या नकुसान र्रपाईचे बार्ीत िते्र जास्त असल्यामळेु यासींदर्ाात 
नकुसानीची पररगणना करण्याचे काम ववमा कीं पनीमाफा त अींतीम ्प्प्यात 
आहे. 
(३) द यनुनक फाऊीं डशेन या सींशोीन सींस्थचेा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाल्याचे िदसनू येत नाही 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
     वपक ववमा योजनेत सीुारणा सचुववण्यासाठी मींत्रीमींडळाची उपसशमती 
गठीत केली आहे. 
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(५) सदर सशमतीची कायावाही प्रगनतपथावर आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पेण (श्ज.रायगड) तालुक्यात अििाळी पाऊस ि पुरामुळे शते 
तलािासह मत्स्त्यशतेीच ेझालेले नुिसान 

  

(१५) *  २७६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती 
मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्री.भरतशठे गोगािल े
(महाड) :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पेण (श्ज.रायगड) तालकु्यात अवकाळी पाऊस व परुामळेु शतेक-याींच्या 
शते तलावसह मत्स्यशतेीच ेमोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुामळेु शते तलावाचे बाींी फु्ुन तलावात वाहून आलेल्या 
गाळामळेु शतेकऱयाींचे उदरननवााहाचे साीन नष् झाल्यामळेु शतेकऱयाींच्या 
कु्ुींबावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेक-याींच्या मत्स्यशतेीच्या नकुसानीचे पींचनामे होवनूही 
बाीीत शतेकऱयाींना अद्यापपयतं नकुसान र्रपाई शमळाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नकुसानग्रस्त शतेक-याींना तातडीने 
नकुसान र्रपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शतेकऱयाींच्या शते तलावाींवरून पाणी वािहल्यामळेु शते तलावातील 
मत्स्यसाठा व मत्स्यबीज वाहून गेल्यामळेु शतेकऱयाींचे नकुसान झाले आहे. 
(३) शतेकऱयाींच्या शते तलावाींचे पींचनामे करण्यात आले आहेत. नकुसान 
र्रपाईकररता प्रस्ताव श्जल्हा प्रशासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे. 
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(४) सहायक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड याींनी िद.२१.१२.२०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये श्जल्हार्ीकारी रायगड याींचेकड े रु.२९.९५ लि ननीीचा नकुसान 
र्रपाई प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(५) िद. २१.१२.२०१९ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने नकुसान र्रपाईची 
रक्कम प्राप्त होताच शतेकऱयाींना वा्प करण्यात येईल. 

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

पांढरपूर ते आळांदी िानतधििारी िरणाऱया िारिऱयाांच्या  
ददांडीला झालेला अपघात 

  

(१६) *  १२७७   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), 
श्री.ननतीन अजुधन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माश्जिडा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.अननल बाबर (खानापरू), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पींढरपरू त ेआळींदी कानत ाकवारी करणाऱया वारकऱयाींच्या िदींडडत िदनाींक १९ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सासवडजवळील िदवे घा्ात जेसीबी घसुल्यामळेु 
झालेल्या अपघातात सींत नामदेव महाराजाींचे १७ व े वींशज सोपान महाराज 
तळुशीदास रामदास आणण अतलु महाराज अळशी याींचा जागीच मतृ्य ूहोऊन 
एकूण १६ वारकरी गींर्ीर जखमी झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मतृ्य ूपावलेल्या 
व्यश्क्तच्या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना शासनाने कोणत्या प्रकारची मदत केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) पींढरपरू त े आळींदी कानत ाकवारी करणाऱया 
वारकऱयाींच्या िदींडीला सासवडजवळील िदवे घा्ात िदनाींक १९ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजी जेसीबी वाहनाचा बे्रक ननकामी होऊन झालेल्या अपघातात एकूण २ 
वारकरी मयत, २ गींर्ीर जखमी व इतर २२ वारकरी फकरकोळ जखमी झाले 
होत.े 
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     मतृामध्ये श्री.सोपान तळुशीदास रामदास व श्री.अतलु अळशी याींचा 
समावेश आहे. 
(२) व (३) जे.सी.बी.चालक श्री.ननरींजनकुमार दास याींनी जे.सी.बी वाहन 
बेजबाबदारपणे व र्रीाव वेगाने चालववल्याने सदर अपघात झाला आहे. 
सदर दघुा् नेबाबत लोणी काळर्ोर पोशलस स््ेशनमध्ये ग.ुर.नीं.७९८/२०१९ 
र्ा.दीं.वव. कलम ३०४, ३३७, ३३८ नसुार िद.१९.११.२०१९ रोजी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. जे.सी.बी चालकास अ्क करण्यात आली आहे.   
     पोशलसाींकडून गनु्हयाचा तपास पणुा करून िद.१६.०१.२०२० रोजी 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     सदर अपघातात  मतृ  झालेल्या दोन व्यक्तीींच्या वारसाींना तसेच 
दोन  गींर्ीर जखमी झालले्या व्यक्तीींना  आर्थाक मदत देण्याच्या अींनषुींगाने 
सींबर्ीत श्जल्हार्ीकारी अकोला, सोलापरू व बलुडाणा याींच्याकडून अनकु्रमे 
िद.१२.०२.२०२० व १४.०२.२०२० अन्वये मखु्यमींत्री सहाय्यता ननीी किाकड े
प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

यितमाळ श्जल्हयातील नदीपात्रातून अिैधररत्या  
रेती उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(१७) *  २४९१   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामेदि ससाने 
(उमरखेड), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल्हयातील राळेगाव, कळींब, उमरखेड, महागाव, पसुद, 
झरीजामणी या तालकु्याींसह आणी तालकु्यातील पनैगींगा व अरुणावती नदी 
पात्रातनू, बार्ळुगाींव तालकु्यातील बेंबळा व इतर नदीपात्रातनू तसेच मारेगाव 
तालकु्यातील वीाा नदीपात्रातनू अवीैरीत्या वाळूचा दररोज उपसा केला जात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येवती, खैरी, वा-हा, सोई् (ता.राळेगाींव, श्ज.यवतमाळ) येथील 
शललाव न झालेल्या रेती घा्ावरून अवीैररत्या रेतीच ेउत्खन्नन होत असनू 



24 

आष्ा येथील उत्खननाींमळेु नदीमध्ये खडड े पडले असल्याचे तसेच र्यैापरु 
नाींदेसावींगी नागरगाींव (ता.बार्ळुगाींव, श्ज.यवतमाळ) या रेती घा्ावरून अवीै 
उत्खनन करून ्ॅक््र व रकव्दारे वाहतकु होत असल्याने नाींदेसावींगी त ेवेणी 
या रस्त्याची दरुवस्था झाली आहे तसेच यवतमाळ श्जल्हयातील नदीपात्रातील 
एकुण १९ रेतीघा्ाींचा अर्ीकृत शललाव झालेला नसतानाही सदर रेती घा्ातनू 
दररोज रेतीचा उपसा करुन रकने वाहतकू केली जात असनू यवतमाळ-
नागपरू मागाावरील मडकोना, जाींब चौफुली, मादणी या िठकाणावरुनही रेतीची 
अवीै वाहतकू होत असनू जेसाबीच्या सहाय् याने मरुूम काढून मोठया 
प्रमाणात गौण खननजाची तस्करी करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेती उत्खनन ननयींत्रणासाठी श्जल्हार्ीकारी याींच्या अध्यितते 
पोलीस अर्ीिक, पररवहन अर्ीकारी, श्जल्हा खननकमा अर्ीकारी याींची 
सशमती गठीत केली असतानाही रेती तस्कराींच्या ववरोीात कारवाई होत 
नसल्याने अर्ीनस्थ यींत्रणा या सशमतीला खो्ा अहवाल परुवत असल्याचा 
सींशय बळावत आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, रेती उपसा बींदीच्या काळातही शहराच्या चहूबाजूींनी रेतीचे 
िढगारे लागले असनू स्थाननक यींत्रणेला मािहती असनूही याववरुद्ध कुठलीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करून दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) राळेगाव तालकु्यातील 
आष्ा, रोिहणी, िहरापरू येथील रेतीघा्ावर जाणारा रस्ता वाळूच े अवीै 
उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी खोदनू काढण्यात आलेला आहे. 
राळेगाींव तालकु्यात सन २०१९-२० मध्ये वाळूच्या अवीै वाहतकूीच्या २४ 
प्रकरणी दींडात्मक कायावाही करुन रु.२१.१५ लि इतकी रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे. बार्ळूगाव तालकु्यात वाळूच्या अवीै वाहतकूीच्या २९ 
प्रकरणी दींडात्मक कायावाही करुन रु.२१,६७,८००/- इतकी रक्कम वसलू 
करण्यात आलेली आहे. तर ३ प्रकरणात वाहनीारकाींनी दींडाची रक्कम न 
र्रल्याने सींबींर्ीताींच्या स्थावर मालमत्तवेर बोजा चढववलेला आहे. यवतमाळ-
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नागपरू मागाावरील मडकोना, जाींब चौफुली, मादणी या िठकाणी ९५९.९३ ब्रास 
रेतीची अवीै साठवणूक प्रकरणी सींबींर्ीताींववरुध्द जप्तीची तसेच फौजदारी 
कायावाही करण्यात आली आहे. यवतमाळ श्जल्हयात श्जल्हार्ीकारी याींच्या 
अध्यितखेाली पोलीस अीीिक, पररवहन अर्ीकारी, श्जल्हा खननकमा 
अर्ीकारी याींची िद.१९/१२/२०१५ रोजी सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
त्यानसुार पररवहन ववर्ागामाफा त सन २०१९-२० मध्ये केलेल्या तपासणीत ५ 
वाहने अर्ीर्ाराची आढळून आल्याने सींबींर्ीताींकडून रु.१,७७,३५२/- इतके 
अर्ीर्ार शलु्क वसलू करण्यात आले आहे. तसेच महाराषर जमीन महसलू 
सींिहता, १९६६ चे कलम ४८(७) नसुार रु.२,२७,०००/- इतकी रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे. 
     यवतमाळ शहराच्या आजूबाजूने आढळून आलेल्या ६ वाळूचे अवीै 
साठ्याप्रकरणी जप्तीची कायावाही करुन सींबींर्ीताींववरुध्द फौजदारी गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहे. तसेच वाळूच्या अवीै वाहतकूीच्या २७ प्रकरणी 
रु.५६.८७ लि इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तर ३ 
प्रकरणी रक्कम वसलूीची कायावाही सरुु आहे. 
     यवतमाळ श्जल्हयात माहे एवप्रल, २०१९ त े डडसेंबर, २०१९ या 
कालावीीत गौण खननजाच्या अवीै उत्खनन व वाहतकूीच्या २९८ प्रकरणी 
रु.४,५९,६६,६१३/- इतका दींड आकारण्यात आला असनू त्यापकैी 
रु.२,१४,८७,११८/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तर ३० 
प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू ४३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा श्जल्हयात समधृ्दी महामागाधच्या िामासाठी अिैध गौण 
खननज उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(१८) *  १३९२   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बलुढाणा श्जल्हयातील समधृ्दी महामागााच्या कामासाठी लगतच्या 
पररसरातील गौण खननजाच ेउत्खनन करुन वापर करण्यास परवानगी देण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश िठकाणी परवानगी नसताींना गौण खननजाचे उत्खनन 
झाले असनू अशा प्रकरणातील सींबींर्ीताींवर कारवाई करण्याचे ननदेश कें द्रीय 
ग्रामववकास सशमतीच े अध्यि याींनी माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननदेशानसुार चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींर्ीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
(३) व (४) मौजे डोणगाव, ता.मेहकर श्ज.बलुडाणा येथील र्ाग-३, स.नीं.३५६/२ 
व र्ाग-१ मीील स.नीं.२६८ मीून ववना परवानगी गौण खननजाचे उत्खनन 
झाल्याची तक्रार तसेच स्थाननक वतृ्तपत्रात बातमी प्रशसध्द झाल्याच्या 
अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली होती. त्यानषुींगाने केलेल्या चौकशीत मौज े
डोणगाव येथील  र्ाग-३ मीील स.नीं.३५६/२ मीून ६६९०० ब्रास व र्ाग-१ 
मीील स.नीं.२६८ मीून ४९३७ ब्रास गौण खननजाचे अवीै उत्खनन 
केल्याप्रकरणी तहशसलदार, मेहकर याींनी अनकु्रमे रु.३६,१३,२६,९००/- व 
रु.२,५६,६४,७३७/- इतक्या दींडात्मक रक्कमचेे आदेश पाररत केले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पाली (ता.सुधागड, श्ज.रायगड) येथील कक्रडा सांिुल सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९) *  २०९३   श्री.रविशठे पाटील (पणे) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाली (ता.सीुागड, श्ज.रायगड) येथे खेळाींसाठी प्राीान्य देण्यासाठी ३ 
वषाापवुी बाींीलेल्या फक्रडा सींकुलाचे उद्घा्न न झाल्यामळेु फक्रडा सींकुल 
ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाखो रूपये खचा करून बाींीण्यात आलेल्या फक्रडासींकुलाच े
उद्घा्न न झाल्याने फक्रडा सींकुलाचा वापर होत नसनु खेळाडू व फक्रडापे्रमीींना 
त्याचा लार् घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण फक्रडा िते्रातील खेळाडूींना उत्तजेन शमळण्यासाठी 
सदरहू फक्रडा सींकुलाच ेउद्घा्न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर तालकुा क्रीडा सींकुलाचे काम अींतीम ्प्यात असनू सींकुलाचे काम 
पणूा झाल्यावर उद्घा्न करण्याचे प्रयोश्जत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िाांजूर (मुांबई) येथील भुखांडाची अिैधररत्या विक्री िेल्याबाबत 
  

(२०) *  ५२७   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ाींडूप (प) (मुींबई) सहयाद्री नगर मौजे काींजूर सव्हे नीं.१०५ (िह.नीं.३) 
न.र्.ूक्र.२३७ मीील ९३६५.५० चौ.मी िेत्राची शसवद्धववनायक सोसाय्ीच े
प्रवताक शशशकाींत साळवी याींचेसह २४ सदस्याींनी ८७७.९१ चौ.मी. िेत्राच े
दस्ताऐवज क्रमाींक पी.बबज/४४०६/९० अन्वये िदनाींक ६ ऑक््ोबर, १९९० रोजी 
खरेदी केली असनू उवाररत िेत्र १० सोसायट्याींनी र्खूींडाचे मयत मळू मालक 
इसफु कबीर बगदादी याींचकेडून अर्ीकृतररत्या खरेदी केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू शमळकत महम्मद अली इसफु बगदादी व इतर सहा 
मळु मालकाच्या वारसदाराींनी िदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१० रोजी कन्व्हेन्स 
डीडद्वारे पनुचचः मे.आकार ननमााण प्रॉप्ीज कीं पनीला बेकायदा ववक्री करुन 
या ११ सोसाय्ीतील २३५ कु्ुींबाना बेघर केल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शमळकत श्री.साळवी याींच्यासह ११ सोसायट्याींनी 
अर्ीकृत खरेदी केलेली असतानाही श्जल्हार्ीकारी, मुींबई याींनी सोसायट्याींचे 
र्खूींड दस्तऐवज नोंदणी इींडके्स-२ इत्यादी कागदपत्राींची पाहणी न करताच 
िदनाींक २८ मे, २०१८ रोजी सदरहू शमळकतीच्या मालमत्ता प्रमाणपत्रावर 
मे.आकार ननमााण प्रॉप्ीज या कीं पनीचे नाींव दाखल केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय व त्यानसुार सदरचा बेकायदा जमीन 
खरेदी/ववक्री हस्ताींतरण व्यवहार तात्काळ रद्द करुन उक्त र्खूींड ११ 
सोसाय्ीमीील २३५ रिहवाशाींना घरे बाींीण्यासाठी उपलब्ी करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) मौजे काींजूर येथील स.नीं. १०५ (िह.नीं.३) चे गाींव 
अशर्लेख गाव नमनुा नीं.७/१२ व फेरफार तपासले असता अशी नोंद आढळून 
आलेली नाही. 
(२) मौज-ेकाींजुर येथील स.नीं. १०५ (िह.नीं.३) चे गाव अशर्लेख पाहता, फेरफार 
क्र.९६३, िद.२५/४/२०११ अन्वये इसफु कबीर बगदादी याींच्या वारसाींकडून 
खरेदी केलेल्या नोंदणीकृत खरेदी खताने २ एकर, ३ गुींठे िेत्रावर मे.आकार 
ननमााण प्रॉप्ीज याींच ेनाव दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) श्जल्हार्ीकारी, मुींबई उपनगर श्जल्हा याींच्याकडील 
िद.२८/०५/२०१८ च्या बबनशतेी सनद तसेच सवे नीं. १०५, िह.नीं.३ चे गाव 
नमनुा नीं.७/१२ वरील दाखल ीारक या आीारे न.र्.ूक्र.२३७ च्या शमळकत 
पबत्रकेवर िद.१०/०१/२०१९ रोजीच्या नोंदीने ीारक सदरी नगर र्मूापन 
अर्ीकारी, मलुुींड याींनी ८३९७.१५ चौ.मी. िेत्रावर आकार ननमााण प्रॉप्ीज 
याींचे नाव दाखल केलेले आहे. 
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     शसध्दीववनायक सोसाय्ीचे प्रवताक शशशकाींत साळवी व २४ सदस्य 
याींनी ८७७.९१ चौ.मी. िते्र सन १९९० मध्ये नोंदणीकृत दस्ताद्वारे खरेदी 
केल्याचा दावा केला आहे. तथावप, सदरच्या दस्ताची नोंद गाव अशर्लखेाच्या 
गाव नमनुा नीं.७/१२ सदरी घेतल्याचे िदसनू येत नाही. श्री. साळवी याींनी सन 
१९९० मध्ये नोंदणीकृत दस्ताद्वारे िेत्र खरेदी केले असल्यास, त्याींनी 
त्याचवेळी गाव नमनुा नीं.७/१२ सदरी नोंद घेण्यासाठी तलाठी याींचकेड ेअजा 
सादर करणे गरजचेे होत.े         
     तथावप, आजशमतीस देखील शसध्दीववनायक सोसाय्ीचे प्रवताक 
श्री.साळवी याींच्याकड ेनोंदणीकृत दस्त उपलब्ी असल्यास, त्याची नोंद गाव 
नमनुा नीं.७/१२ सदरी घेण्याकरीता त्याींनी सिम न्यायालयात दाद मागणे 
गरजेचे आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात पोमलसाांसाठी विशिे गहृननमाधण धोरण तयार िरण्याबाबत 
  

(२१) *  १८२   अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूध), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सांजय पोतनीस 
(िमलना), श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.महेंद्र 
दळिी (अमलबाग), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूध), 
अॅड.राहुल दढिले (नामशि पिूध), श्री.मशरीि चौधरी (रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नामशि पश्श्चम), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रेल्िे) :  
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील पोलीसाींच् या वास् तव् यासाठी घरे उपलब् ी व् हावीत यासाठी ववशषे 
गहृननमााण ीोरण तयार करण् याची घोषणा राज् याचे मा.नगरववकास व गहृमींत्री 
याींनी िदनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त् यासमुारास केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननीी (वडाळा) याींनी मा.मखु् यमींत्री 
याींना पत्र िदले असनू ीोरण ननश्चचत करण् यासाठी राज् याच े पोलीस 
महासींचालक याींच् या अध् यितखेाली ववशषे सशमती स् थापन करण् याचे ननदेश 
मा.गहृमींत्री याींनी िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ीोरण ननश्चचत करून तातडीने अींमलात आणण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१), (२) व (३) राज्यातील पोलीस ठाणी व पोलीस 
वसाहती याींमीील सवुवीाींबाबत मा.गहृ मींत्री, महाराषर शासन, याींच्या 
अध्यितखेाली िदनाींक ३०.१२.२०१९ रोजी एक बठैक आयोश्जत करण्यात 
आली होती. या बठैकीत मा. गहृ मींत्री याींनी पोलीस महासींचालक, म.रा., 
आणण पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई, याींना पढुीलप्रमाणे ननदेश िदले :- 
     I. सध्याच्या पोलीस सेवा ननवासस्थानाींच्या आढावा घ्यावा आणण 
आणखी फकती सेवा ननवासस्थानाींची गरज आहे त ेठरवावे. 
     II. दरुुस्तीच्या पशलकड ेअसलेल्या सेवा ननवासस्थानाींचा पनुववाकास व 
नवीन सेवा ननवासस्थानाींच े बाींीकाम ही कामे शसडको व म्हाडा याींसारख्या 
शासकीय सींस्था आणण खाजगी ववकासक याींच्यामाफा त अथवा त्याींच्याशी 
र्ागीदारीने करण्याबाबत ीोरण ठरवण्यासाठी ससुाध्यता अ्यास करुन 
शासनास अहवाल सादर करावा. 
     वरील ननदेशाींनसुार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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एस.जे.एस.व् ही. आणण श्रीराम समथध सोसायटी या िां पन्याांनी 
गुांतिणुिदाराांची िेलेली आधथधि फसिणूि 

  

(२२) *  २७९५   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एस.जे.एस.व् ही. लॅन् ड डवे् हलपसा इींडडया शल. व श्रीराम समथा सोसाय्ी 
प्रा.शल. याींनी गुींतवणूकदाराींची आर्थाक फसवणकू केल् याबाबतची तक्रार 
ववीानसर्ा सदस्य, बल् लारपरू याींनी पोशलस अर्ीिक, चींद्रपरू याींच्याकड े
िदनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन देऊन केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार याप्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) i) िदनाींक २४/११/२०१७ रोजी श्री. सनुनल नामदेवराव नतैाम याींच े
लेखी ररपो ा् वरुन एस.जे.एस.व्ही कीं पनीच्या १४ सींचालकाींववरुध्द 
गुींतवणुकदाराींची आर्थाक फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस स््ेशन, चींद्रपरू शहर 
येथे अप क्र. १५६०/१७ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ र्ादींवव सहकलम ३ 
एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. 
आरोपीस िदनाींक १०.१२.२०१९ रोजी अ्क केली आहे. 
     ii) िदनाींक १६/१२/२०१९ रोजी श्री. सरु्ाष दत्ताजी शशर्कर याींचे लेखी 
ररपो ा्वरुन श्रीराम समथा मल््ीस््े् ॲग्रो को-ऑप सोसाय्ी शल. कीं पनीच्या 
सींचालकाींववरुध्द  गुींतवणुकदाराींची आर्थाक फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस 
स््ेशन, चींद्रपरू शहर येथे अप क्र. १०१२/१९ कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२० 
(बी) र्ादींवव सहकलम ३ एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ अन्वये गनु्हा नोंद 
करण्यात आलेला आहे. दोन आरोपीींस िदनाींक १६.१२.२०१९ रोजी व तीसऱया 
आरोपीस िदनाींक २१.१२.२०१९ रोजी अ्क केली आहे. 
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     दोन्ही गनु्हयाींचा तपास आर्थाक गनु्हे शाखा चींद्रपरू करीत आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुक्ताईनगर (श्ज.जळगाांि) मतदार क्षेत्रात िेळी  
सांशोधन िें द्र उभारण्याबाबत 

(२३) *  ३१७३   श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्ताईनगर (श्ज.जळगाींव) मतदार िेत्रात मकु्ताईनगर, रावेर व बोदवड 
या तीन तालकु्यात जवळपास ९० त े १०० गावे ही फळ बागायती असनू 
त्यात केळी वपकाींच े उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असनु यािठकाणी केळी 
सींशोीन कें द्र नसल्यामळेु शतेकऱ याींना केळी वपकावर येणाऱ या रोगाींचे सींशोीन 
करता येत नसल्याने केळी उत्पादक शतेकऱ याींचे नकुसान होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मकु्ताईनगर मतदार िेत्रात केळी तसेच शतेमाल प्रफक्रया कें द्र 
उर्ारण्याबाबत शतेकऱ याींनी वारींवार शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेमाल प्रफक्रया कें द्र उर्ारल्यास तथेील सशुशक्षित 
बेरोजगाराींना शतेमालावर आीाररत िो्े-मोठे उद्योगीींदे उर्ारता येतील, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनषुींगाने शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याच े
स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) नाही, हे खरे नाही. तथावप केळी वपकावर येणाऱया 
रोग व फकडीींचे सींशोीन करण्याकरीता महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी 
अींतगात जळगाव येथे केळी सींशोीन कें द्र कायारत आहे.  
(२), (३) व (४) नाही. 
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     सन २०१७-१८ या वषाापासनु शासनाने “मा. मखु्यमींत्री कृवष व अन्न 
प्रफक्रया योजना” सरुु केली आहे.  या योजनेंतगात शतेकऱयाींकडून अजा प्राप्त 
झाल्यास प्रफक्रया प्रकल्प, बाींीकाम व मशशनरी खरेदीच्या ३० ्क्के जास्तीत 
जास्त रक्कम रु. ५०.०० लाख यापकैी जे कमी असेल ती रक्कम अनदुान 
म्हणून देय आहे.  
(५) सींबींर्ीत नाही. 

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

दरी मातोरी (ता.श्ज.नामशि) येथील फामध हाऊसिर मागास िगीय 
व्यक्तीांिर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 

 

(२४) *  ३४   श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्रीमती सरोज आदहरे 
(देिळाली) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दरी मातोरी (ता.श्ज.नाशशक) येथील शशवगींगा फामा हाऊसवर मागास 
वगीय व्यक्तीींवर लैंर्गक अत्याचार करून नग्नावस्थेतील फो्ो व इतर 
मािहती फेसबकु व व्हाट्सॲपवर प्रशसद्ध करणाऱया व्यक्तीींवर दखलपात्र गनु्हे 
दाखल करण्याची मागणी िदनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
पोलीस अीीिक, नाशशक ग्रामीण व पोशलस आयकु्त, नाशशक याींच्याकड े
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल करण्यास पोशलसाींना दोन िदवस 
लागल्यामळेु गनु्हा दाखल न करण्यास कुणाचा दबाव होता याबाबत 
चौकशीची मागणी होत असनू गनु्हयातील आरोपी अद्यापही फरार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून गरीब व मागासवगीय फफयाादी याींची 
मािहती सोशल मीडडयाच्या माध्यमातनू प्रशसद्ध करणाऱया व्यक्तीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी फो्ो व इतर मािहती फेसबकु व व्हाट्सॲपवर प्रशसध्द 
करणाऱया व्यक्तीवर दखलपात्र गनु्हे दाखल करण्याची मागणी केली नसनु 
सदर प्रकरणातील आरोपीींना कठोर शासन करण्याबाबत ननवेदन प्राप्त झाल े
आहेत.          
(२) व (३) सदर प्रकरणी नाशशक तालकुा पोलीस ठाणे येथे र्ा.दीं.वव.सीं. 
कलम ३०७, ३७७, ३४१, २९४, १४३, १४७, १४९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६ सह 
अनसुरू्चत जाती जमाती (अत्याचार प्रनतबींी) सीुारणा कायदा, २०१५ कलम 
३ (१) (ई), ३ (२)(५) सह र्ारतीय हत्यार कायदा कलम ३/२५ अन्वये 
ग.ुर.क्र. ०५/२०२० दाखल करण्यात आला असनू, ११ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. 
     तसेच एका आरोपीचा शोी घेण्यात येत असनू, सदर गनु्हा 
सद्य:श्स्थतीत पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

भांडारा श्जल्हयात अिैधररत्या िाळूची तस्त्िरी होत असल्याबाबत 
  

(२५) *  २४२   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुधनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ींडारा श्जल्हयातील नदी नाल्यातनू तसेच शललाव न झालेल्या वाळू 
घा्ातनु महसलू ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सींगनमताने अवीैरीत्या वाळूची 
तस्करी होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाळू तस्करीमळेु शासनाच्या कोट्यवीी रुपयाींच्या 
महसलुाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून वाळू तस्कराींवर व सींबींर्ीत 
अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
(२) व (३) र्ींडारा श्जल्हयात गौण खननजाच ेअवीै उत्खनन व वाहतकूीला 
प्रनतबींी घालण्यासाठी श्जल्हा व तालकुा स्तरावर र्रारी पथकाींची तसेच 
चेकपोस््वर बठेै पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकाींमाफा त 
र्ींडारा श्जल्हयात माहे एवप्रल,२०१९ त े डडसेंबर,२०१९ या कालावीीत गौण 
खननजाचे अवीै उत्खनन व वाहतकूीच्या २०८ प्रकरणी रु.३,०४,६६,८५९/- 
इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. गौण खननजाच ेअवीै 
उत्खनन व वाहतकू करणाऱयाींववरुध्द ४७ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात 
आले आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

उत्तर सोलापूर (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना िाांद्याच्या 
सदोि बबयाण्याांची विक्री िेल्याबाबत 

  

(२६) *  ४०३८   श्री.राम सातपतु े (माळमशरस) :   सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत्तर सोलापरू (श्ज.सोलापरू) तालकु्यातील समुारे १५० पेिा जास्त 
शतेकऱयाींना सदोष काींद्याच्या बबयाण्याींची ववक्री करून त्याींची फसवणूक 
करण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.गरुुराज माऊली कृषी कें द्र या दकुानातनु माशाल ब्राींड 
असणारे काींद्याचे बबयाणे जवळपास १४७ शतेकऱयाींनी ववकत घेतले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बबयाण्याींची लागवड करूनही काींद्याचे वपक आल े
नसल्याने नकुसान झाल्याचा अहवाल कृषी सहाय्यक याींनी वररषठाींना सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार शतेकऱयाींना सदोष काींद्याच्या बबयाण्याींची ववक्री 
करणाऱया सींबींर्ीताींवर कारवाई तसेच नकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना नकुसान 
र्रपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) उत्तर सोलापरू तालकु्यातील ९ शतेकऱयाींनी काींदा वपकाची वाढ न 
झाल्याची तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने तालकुा तक्रार 
ननवारण सशमतीने शतेकऱयाींच्या िेत्रातील काींदा वपकाची तपासणी केली होती. 
सततच्या पावसामळेु जशमनीमध्ये ओलावा रािहल्याने काींदा वपकाच्या 
गड्ड्याची वाढ झालेली नाही तसेच काींदा वपकावर करपारोग पडल्याने पाने 
करपलेली िदसनू आली. त्यामळेु शतेकऱयाींच्या काींदा वपकाचे नकुसान झालेले 
असल्याचे सशमतीने आपल्या अहवालात नमदू केले आहे. 
(४) काींदा बबयाणे सदोष असल्याबाबतची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
अवेळी पावसामळेु नकुसान झालेल्या ९ काींदा उत्पादक शतेकऱयाींना रु.८०००/- 
प्रती हेक््र प्रमाणे मदत देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

साखरीआगर (ता.गुहागर, श्ज.रत्नाधगरी) येथील मश्च्िमाराांच्या  
जेटीच ेबाांधिाम पुणध िरण्याबाबत 

  

(२७) *  ११२१   श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरीआगर (ता.गहुागर, श्ज.रत्नार्गरी) येथे राषरीय कृवष ववकास 
योजनेंतगात सन २०१२-१३ मध्ये सरुू झालेले मश्च्िमार जे्ीचे काम मागील 
५ वषांपासनू अीाव् श्स्थतीत असल्याने या र्ागातील मश्च्िमाराींना आर्थाक 
सींक्ाला सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जे्ीचे बाींीकाम पणुा करण्यासाठी िदनाींक २४ जून, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास मा.मत्स्यव्यवसाय ववकास मींत्री याींच्या 
उपश्स्थतीत बठैक होऊन ननीीची उपलब्ीता असनु तात्काळ काम सरुु 
करण्याचे आदेश मा.मींत्री महोदय याींनी सींबींर्ीत अर्ीकाऱयाींना िदल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त बठैकीत झालेला ननणाय व आदेशाींच्या अनषुींगाने जे्ीचे 
बाींीकाम पणुा करण्याबाबत व सदरहू कामास ववलींब करणाऱया सींबींर्ीत 
अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. मात्र सदर काम राषरीय कृवष ववकास 
योजनेतगतं मींजूर आहे. 
(२) व (३) बाबत तत्कालीन मा.मींत्री (पदमु) याींनी िदनाींक २४.६.२०१९ 
रोजीच्या बठैकीमध्ये पयाावरण ववर्ागाच े ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून 
काम त्वरीत सरुु करण्याचे ननदेशशत केले होत.े उक्त ननदेशास अनसुरुन 
पत्तन अशर्यींता रत्नार्गरी याींनी सल्लागारामाफा त पयाावरण आघात अहवाल 
तयार करून महाराषर सागरी ननयमन िेत्र प्रार्ीकरणाकड े ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी िद. २४/०१/२०२० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. 
पयाावरण ववर्ागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच प्रत्यि कामास सरुुवात 
होईल. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नेिाळी, िल्याण (श्ज.ठाणे) येथील आांदोलनादरम्यान आांदोलिाांिर 
दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत 

(२८) *  १४९४   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूध) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरे (मुींबई) मेरो कारशडेच्या जागेवरील विृतोडी ववरोीात ननदशाने 
करणाऱया आींदोलकाींवरील गनु्हे मागे घेण्यात आले त्याचप्रमाणे नेवाळी, 
कल्याण (श्ज.ठाणे) येथील आींदोलकाींवरील गनु्हे मागे घेण्याबाबतचे ननवेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननीीींनी िदनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री याींना िदल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने नेवाळी येथील आींदोलकाींवरील 
गनु्हे मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) नेवाळी, कल्याण (श्ज.ठाणे) येथ ेझालेल्या आींदोलना दरम्यान िहललाईन 
पोलीस स््ेशन येथ े ग.ुर.क्र. १७०/२०१७, ग.ुर.क्र. १७१/२०१७, ग.ुर.क्र. 
१७२/२०१७ व मानपाडा पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. ३५९/२०१७ असे एकूण चार 
गनु्हे दाखल आहेत. सदर प्रकरणी ख्ले मागे घेण्याच्या अनषुींगाने पोलीस 
आयकु्त, ठाणे याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. अहवाल प्राप्त 
होताच शासन स्तरावर उर्चत कायावाही करण्यात येईल. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र पोलीस िुटुांब आरोग्य योजना पुिधित सुरु िरण्याबाबत 
  

(२९) *  ३९६२   श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.ददलीप मोदहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सनुनल 
शळेिे (मािळ), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.चतेन तपेु (हडपसर) :  
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पोशलसाींच्या उपचारासाठी राज्य शासनाच्या महाराषर पोलीस कु्ुींब 
आरोग्य योजने अींतगात खाजगी रुग्णालयाींचे परतावे न शमळाल्याने या 
रुग्णालयाींनी पोशलसाींना या योजनेतनू उपचार देणे बींद केल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील मोठ्या खाजगी रुग्णालयाींनी पोशलसाींना उपचार देणे 
बींद केल्यामळेु त्याींना गणुवत्तापणूा उपचारापासनू वींर्चत राहावे लागत असनू 
ग्रामीण र्ागातील रुग्णालयात जाऊन उपचार घ्यावे लागत असल्याने सदर 
योजना पवूावत सरुु करण्याबाबत पोशलसाींकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त मागणीनसुार रुग्णालयाचे परतावे तातडीने देऊन सदर 
योजना पवूावत सरुू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर पोलीस कु्ुींब 
आरोग्य योजनेच्या पॅनेलवरील रुग्णालयाींनी पोलीस अर्ीकारी व कमाचारी 
याींना उपचार देणे बींद केल,े असे ननदशानास आले नाही. उक्त योजनेच्या 
प्रयोजनाकररता पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य व पोलीस आयकु्त, 
बहृन्मुींबई याींच्या मागणीनसुार अनदुान खचा करण्यास वेळोवेळी मींजुरी 
देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नरडुिे (ता.सांगमेश्िर, श्ज.रत्नाधगरी) पररसरातील गड नदीपात्रात  
अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३०) *  ७९०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरडुवे (ता.सींगमेचवर, श्ज.रत्नार्गरी) पररसरातील गड नदीपात्रात गत १ 
वषाापासनू वाळू माफफया रात्रीच्या काळोखात सक्शन पींपाद्वारे 
बेकायदेशीरररत्या हजारो ब्रास वाळू उपसा करुन वाहतकु करत असल्यामळेु 
शासनाच्या करोडो रुपयाींच्या महसलुाचे नकुसान तसेच पयाावरणाचा ऱ हास 
होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या अवीै वाळू उपशाबाबत ग्रामस्थाींनी सातत्याने 
श्जल्हार्ीकारी, रत्नार्गरी, तहशसलदार, सींगमेचवर याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे 
तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या अवीै वाळू उपशाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त नदीपात्रात अवीै उत्खनन करणाऱयाींवर 
कारवाई करून अवीै वाळू उपसा बींद करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) नरडुवे पररसरातील गडनदी 
पात्रातील वाळूच्या अवीै उत्खननाबाबत तहशसलदार, सींगमेचवर याींचेकड े
भ्रमणध्वनीद्वारे त्याचबरोबर वतामानपत्रात प्रशसध्द झालले्या बातमीच्या 
अनषुींगाने िद.१३/१/२०२० व १८/१/२०२० रोजी लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या 
आहेत. 
     वाळूचे अवीै उत्खनन व वाहतकू रोखण्यासाठी तालकुास्तरावर र्रारी 
पथक स्थापन करण्यात आले आहे. सींगमेचवर तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१९ 
त ेजानेवारी, २०२० या कालावीीत  वाळूच्या अवीै उत्खनन व वाहतकूीच्या 
४ प्रकरणी दींडात्मक कायावाही करुन रु.१,५१,२००/- इतकी रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे. तसेच ५ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
दयाधपूर (श्ज.अमरािती) तालुक्यात अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३१) *  १०५६   श्री.बळिांत िानखड े (दयाधपरू), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पश्श्चम), श्री.सभुाि धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाापरू (श्ज.अमरावती) तालकु्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्याींची कामे सरुु 
असनू या रस्त्याच्या कामासाठी लागणाऱया गौणखननजाचे अवीैररत्या 
उत्खनन करून अहोरात्र वाहतकू करण्यात येत असल्याचे िदनाींक १३ डडसेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अनर्ीकृत उत्खननामळेु खननज सींपत्तीचा ऱहास होत 
असनू शासनाच्या महसलुाचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवीै उत्खनन व 
वाहतकुीला प्रनतबींी घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) दयाापरू तालकु्यात मोठ्या प्रमाणात 
रस्त्याची कामे सरुु असनू तालकु्यात खननपट्टा नसल्यामळेु रस्त्याचे 
कामाकरीता लागणारे गौण खननज तालकु्याच्या बाहेरुन मींजूर 
खननपट्टयामीून मींजूर तात्परुत्या परवान्याद्वारे आणण्यात येत आहे. िद.१३ 
डडसेंबर, २०१९ वा त्या दरम्यान गौण खननजाची वाहतकू करणाऱया वाहनाींची 
तपासणी केली असता गौण खननज स्वामीत्वीन शलु्काचा र्रणा करुन वीै 
पासेसचा वापर करुन वाहतकू करण्यात येत असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(३) दयाापरू तालकु्यात गौण खननजाचे अवीै उत्खनन व वाहतकूीला प्रनतबींी 
घालण्यासाठी तालकुास्तरीय र्रारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असनू 
सदर पथकामाफा त माहे एवप्रल, २०१९ त ेडडसेंबर, २०१९ या कालावीीत गौण 
खननजाचे अवीै वाहतकूीच्या ०७ प्रकरणी रु.१३,००,०००/- इतकी दींडात्मक 
रक्कम वसलू करण्यात आले आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िाशी, बेलापूर, नेरुळ ि िसई येथे हॉिरक्राफ्ट सेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(३२) *  ५९   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहरातील वाहतकू कोंडीची समस्या लिात घेवनु जलपया् नाला प्राीान्य 
देण्यासाठी वाशी, नेरुळ, बेलापरू व वसई येथे हॉवरक्राफ्् सेवा सरुु करण्याचा 
ननणाय माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, हॉवरक्राफ्् सेवा सरुु करण्यासाठी सदर िठकाणाींच े सवेिण 
करण्यात आले आहे काय, तसेच वाशी, बेलापरू, नेरुळ व वसई या िठकाणी 
हॉवरक्राफ््मीून प्रवास करणाऱया प्रवाशाींकररता कोणकोणत्या सोयी सवुवीा 
उपलब्ी करून देण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू हॉवरक्राफ्् सेवा तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१), (२) व (३) ठाणे (मीठ बींदर जेट्टी) त ेगे् वे ऑफ 
इींडडया  (व्हाया बेलापरू सेक््र १२ मौजे बेलपाडा जवळ) हॉवरक्राफ्् सेवा सरुु 
करणे ववचाराीीन आहे. याबाबतचा सव्हे करण्यात आला असनू, सदर 
िठकाणी प्रवाशाींच्या सोयीसाठी प्रवासी ्शमानल, नतकी् कायाालय, शडे या 
सोयी उपलब्ी करुन देण्यात येणार आहेत. 
     ठाणे (मीठ बींदर)  व बेलापरू येथ ेप्रवासी ्शमानल व तत्सींबींीी सवुवीा 
ननमााण करण्यासाठी आवचयक असलेली जागा महाराषर मेरी्ाईम बोडााकड े
हस्ताींतरीत करण्याबाबत सींबींर्ीत ववर्ागाकड े प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पांढरपुर (श्ज.सोलापूर) येथील प्रमसध्द िराडिर मठाच े 
विद्यमान मठाधीपती याांची झालेली हत्या 

  

(३३) *  ७१३   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती 
याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.सांजय 
पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पींढरपरु (श्ज.सोलापरू) येथील प्रशसध्द कराडकर मठाचे ववद्यमान 
मठाीीपती जयवींत वपसाळ याींची िदनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास हत्या झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या हत्येच्या सींबींीात माजी मठार्ीपती कराडकर हे सींशयीत 
गनु्हेगार आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, बाजीरावबवुा कराडकर याींना यापवुी मठाच्या ववचवस्थाींना 
मारहाण केल्या प्रकरणी शशिा झाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींर्ीत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) सदर हत्या िह िद.०७ जानेवारी, २०२० रोजी झाली 
आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी कराड शहर पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.नीं.२४७/२०१९, र्ा.दीं.वव. 
कलम ३०७, ५०४,५०६ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. उक्त ख्ला 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) सदर प्रकरणी पींढरपरू शहर पोलीस स््ेशन येथे र्ाग ५ ग.ुर.नीं.४२/२०२०, 
र्ा.दीं.वव. कलम ३०२ प्रमाणे िद.०७/०१/२०२० रोजी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू, एक आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे. सध्या आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत असनू गनु्हा तपासावर प्रलींबबत आहे. 
(५) ववलींब झाला नाही. 

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

आमगाांि (श्ज.गोंददया) तालुक्यातील शतेिऱयाांच्या धानाच्या  
पुांजणाला अज्ञात व्यक्तीने आग लािल्याबाबत 

  

(३४) *  ३३५४   श्री.सहसराम िोरोटे (आमगाि) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींव (श्ज.गोंिदया) तालकु्यातील ९ गावातील ीान उत्पादक 
शतेकऱयाींच्या ीानाच्या पुींजणाला िदनाींक २६ व २८ नोव्हेंबर आणण २, ५ व ७ 
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्यामळेु 
शतेकऱयाींचे करोडो रुपयाींच ेनकुसान झाले असनू आग लावणा-या व्यक्तीींना 
अद्यापही अ्क करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ीान उत्पादक शतेकऱयाींना तातडीने नकुसान र्रपाई देऊन 
आग लावणा-या अज्ञात व्यक्तीींवर कडक कारवाई करण्याबाबतचे ननवेदन 
स्थाननक लोकप्रनतननीी याींनी िदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेिदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींर्ीत दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करुन ीान 
उत्पादक शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. अननल देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणात चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीमध्ये 
कोणताही घातपाताचा प्रकार िदसनू आला नसल्याने अकस्मात जळीत समरी 
तहशसलदार आमगाव याींना सादर करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाधसाठी सांपादीत िेलेल्या 
जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(३५) *  २६०४   श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.महेंद्र दळिी 
(अमलबाग) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणासाठी महाड, पोलादपरू 
तालकु्यातील जवळपास ८००० शतेकऱ याींच्या जशमनी सींपािदत केल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेक-याींनी सींपािदत जशमनीचा मोबदला लवकरात लवकर न 
िदल्यास महामागााचे सरुु असलेले काम बींद पाडण्याचा इशारा िदला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम फकती 
कालावीीत पणूा होणे अपेक्षित आहे तसेच शतेकऱ याींना त्याींच्या जशमनीचा 
मोबदला तातडीने देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर महामागााच्या रुीं दीकरणासाठी महाड तालकु्यातील १२ गावे व 
पोलादपरू तालकु्यातील ९ गावे अशा एकूण २१ गावातील ९२३० खातदेाराींच्या 
जशमनी सींपािदत करण्यात येत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) होय.  
    ९२३० खातदेाराींपकैी ७३८४ खातदेाराींना /सह िहस्सेदार याींना जशमनीचा 
मोबदला रक्कम रु.५५०.२५ को्ी वा्प करण्यात आलेला आहे. 
ननवाड्याप्रमाणे अनतररक्त ननीी एकूण रक्कम रु.८५.११ को्ी मागणी केलेली 
होती. त्यापकैी रक्कम रु.४७.७२ को्ी ननीी िदनाींक २७/०१/२०२० रोजी 
उपववर्ागीय अर्ीकारी, महाड याींच्याकड े जमा झालेला आहे.त्याचे वा्प 
सींबर्ीताींना करण्यात येत आहे. 
(४)  ननवाड्याप्रमाणे ननीी प्राप्त झाल्यास र्सूींपादनाचे काम पणूा होईल. 
रक्कम रु.४७.७२ को्ी इतका ननीी प्राप्त झाला असनू सींबींर्ीत शतेकऱयाींना 
मोबदला वा्पाचे काम सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िळांबा (श्ज.िोल्हापूर) मध्यिती िारागहृातील सुरक्षा व्यिस्त्थेबाबत 
  

(३६) *  ३५३१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळींबा (श्ज.कोल्हापरू) मध्यवती कारागहृामध्ये मागील ४ त े५ वषाापासनू 
मोबाईल, गाींजासह अन्य अींमली पदाथा कैदयाींना उपलब्ी होत असल्यामळेु 
कारागहृातील कमकुवत सरुिा व्यवस्थेप्रकरणी सींशयीत अर्ीकारी व कमाचारी 
याींचेवरील चौकशीचा अहवाल पणुा झाला असनू सदर अहवाल अप् पर पोशलस 
महासींचालक कायाालयाकड े पढुील कायावाहीसाठी पाठववण्यात आल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनषुींगाने शासनाने दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) व (२) कोल्हापरू मध्यवती कारागहृात 
िद.०८.०९.२०१६ रोजी सापडलेल्या मोबाईलबाबत सींबींर्ीत कमाचारी याींना 
तात्काळ ननलींबबत करण्यात आले होत.ेसदर कमाचारी याींना िद.०६.०५.२०१९ 
रोजी पनुास्थापीत केले आहे. िद.०२.०१.२०१९ रोजी त्याींची ववर्ागीय चौकशी 
सरुु करण्यात आली आहे.िद.०३.०५.२०१७ रोजी कारागहृात गाींजा सदृचय पाला, 
मोबाईल व नशचे्या गोळया सापडल्याने सींबींीीत कमाचारी याींना 
िद.२४.०१.२०२० रोजी सक्तीने सेवाननवतृ्त करण्यात आले आहे. 
     कोल्हापरू मध्यवती कारागहृ येथील बींदयाची र्चत्रफफत माध्यमामध्ये 
प्रसारीत झाल्याने सींबींीीत कमाचारी याींना िद.३१.१२.२०१८ रोजी ननलींबबत 
करण्यात आले होत.ेतदृनींतर त्याींना  िद.०८.०८.२०१९ रोजी  पनुास्थापीत करुन 
िद.२७.८.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये शशिा प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
तसेच कारागहृातील बींदयाना ववशषे वागणूक िदल्याप्रकरणी सींबींीीत अर्ीकारी 
याींची चौकशी करण्यात येत आहे. 
      कारागहृ सरुिा ववषयक उपाययोजना करण्यात आल्या असनू 
कारागहृात सी.सी.्ी.व्ही यींत्रणा आणण मोबाईल जॅमर बसवण्यात आले आहे.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

-----------------  
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राज्यात मत्स्त्यदषु्ट्िाळ जाहीर िरण्याबाबत 
  

(३७) *  ९८०   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शरेी), श्री.बाळासाहेब 
आजब े (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), अॅड.माणणिराि 
िोिाटे (मसन्नर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सनुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिधती), श्री.अतलु बेनिे (जनु्नर), श्री.शखेर ननिम 
(धचपळूण), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूध), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.दहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), िुमारी 
प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.विनोद 
ननिोले (डहाणू)  :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात मत्स्य दषुकाळ सदृषय पररश्स्थती ननमााण झाली असनु मुींबई, 
पालघर, ठाणे, रायगड, शस ींीुदगूा, रत्नार्गरी या श्जल्हयाींत माहे ऑगस्् त े
नोव्हेंबर, २०१९ या कालावीीत झालेल्या सततच्या अनतवषृ्ी, क्यार,  
चक्रीवादळामळेु उच्च प्रतीच्या मासळीचे प्रमाण कमी झाले असताना मागील 
वषााच्या तलुनेत मत्स्य उत्पादनात घ् झाल्यामळेु मश्च्िमाराींचे मोठया 
प्रमाणात नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समदु्रामध्ये बेकायदेशीरपणे परराज्यातील हायश्स्पड रॉलसा व 
एलइडी पसासीनच्या ववध्वसींक मासेमारीमळेु पारींपाररक मासेमाराींना परेुसे मासे 
शमळत नसनु आीनुनक तींत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामळेु जलप्रदषुणात वाढ 
होवनु बेसमुार मासेमारीमळेु माशाींच्या प्रजाती नामशषे होत असल्याने 
मासळीच्या प्रमाणात घ् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



48 

(३) असल्यास, मुींबई व रायगड येथील सागरी फकना-याच्या पररसरातील 
माशाींच्या १२५ जातीपकैी ७८ जाती शशल्लक असनू आीुननक तींत्रज्ञानाने 
मासेमारी केल्यास माशाींच्या प्रजाती नष् होत असल्याचे सेंरल इश्न्स््ट्यू्  
ऑफ फफशरीज एज्यकेुशन सींस्थेने सींशोीनात नमदु केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, नसैर्गाक आपत्तीमध्ये ज्याप्रमाणे शतेकऱयाींना आर्थाक मदत 
केली जात े त्याचप्रमाणे मश्च्िमाराींचे सवेिण करुन नौकाीारकाींना प्रत्येकी 
एक लाख रुपये, नौकेवर काम करणाऱया खलाशाींना २५ हजार रुपये व 
मासळी ववकणाऱया व सकुववणाऱया मिहलाींना प्रनत व्यक्ती १५ हजार रुपये 
आर्थाक मदत देण्यात येवनु राज्यात मत्स्य दषुकाळ जाहीर करण्यात यावा 
अशी मागणी महाराषर राज्य मश्च्िमार सींघ व मश्च्िमार कृती सशमतीच्या 
पदार्ीकाऱयाींनी मत्स्य आयकु्त याींना ननवेदन देऊन केली असल्याचे िदनाींक 
४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने मत्स्य दषुकाळ जाहीर करुन 
नकुसानग्रस्त मश्च्िमार बाींीवाींना आर्थाक सहाय्य देण्यासह सागरी 
फकनाऱयाच्या पररसरातील नामशषे होत असलेल्या माशाींच्या प्रजाती नष् होव ू
नये याबाबत उपाययोजना करुन बकेायदेशीर मासेमारी व्यवसायाला आळा 
घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
     सन २०१८-१९ मीील ऑगस्् त े नोव्हेंबर या चार मिहन्याींची 
मत्स्यउत्पादनाची आकडवेारी पाहता, ऑगस्् व सप् े्ंबर या मिहन्यामध्ये 
अशींत: मत्स्यउत्पादनात घ् झाल्याचे ननदशानास येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     शासन अर्ीसचूना २७/४/२०१८ अन्वये एलईडी मासेमारीस प्रनतबींी 
करण्यात आलेला आहे. तसेच शासन आदेश ०५/०२/२०१६ अन्वये पसासीन 
मासेमारीचे ननयमन करण्यात आलेले असनू शाचवत मासेमारी ि्कून 
राहण्याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
     क्यार व महा चक्रीवादळामळेु तसेच अनतवष्ीमळेु मश्च्िमाराच े
झालेल्या आर्थाक नकुसानाबाबत केलेल्या  पींचनाम्यानसुार रु.५.०१ को्ीचा 
प्रस्ताव मान्यतसेाठी मदत व पनुवासन  ववर्ागास सादर करण्यात आलेला 
आहे. 
(५) मागील ५ वषाातील सागरी मत्स्यउत्पादन श्स्थर असल्यामळेु मत्स्य 
दषुकाळ जािहर करणे उर्चत होणार नाही. शासन अर्ीसचुना २७/४/२०१८ 
अन्वये एलईडी मासेमारीस प्रनतबींी करण्यात आललेा आहे. तसेच शासन 
आदेश ०५/०२/२०१६ अन्वये पसासीन मासेमारीचे ननयमन करण्यात आलेले 
असनू शाचवत मासेमारी ि्कून राहण्याबाबत कारवाई केली जात आहे. 
िद.३१.१०.२०१९ पयतं अवीै मासेमारी करणाऱया १०७० नौकाींवर कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

भांडारा श्जल्हा सहिारी दधू सांघािरील आधथधि सांिटाबाबत 
  

(३८) *  ९५   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दीू सींघाला सन २०१४ मध्ये ५ मेरीक ्न 
िमतचेा र्कु्ी प्रकल्प मींजरू झाला असनू या प्रकल्पाला समुारे ११ को्ी २० 
लाख २५ हजार ९९७ रुपयाींचा खचा झाल्यामळेु समुारे ७ को्ी ८२ लाख ४४ 
हजार ६६ रुपयाींचा अनतररक्त खचा व बाँकेला व्याजापो्ी देणे असलेली रक्कम 
दीू सींघाला स्वननीीतनू खचा करावी लागली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दीू र्कु्ी प्रकल्पावर जास्त खचा झाल्यामळेु दीू उत्पादक 
शतेकऱयाींचे सन २०१६-१७ मीील प्राथशमक दीू उत्पादक सींस्थाींचे आठ चकुारे 
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थकीत असनु माहे डडसेंबर, २०१७ पयतंचे तीन चकुारे शशल्लक असताना 
शासनाने दीूाचे दर वाढववल्याने त े दर शतेकऱयाींना देण्यास दीू सींघाला 
बाींीील करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गाय व म्हशीचे दीू खरेदी फरकामळेु दीू सींघाला समुारे ६ 
को्ी ८३ लाख ४० हजार ९४५ रुपयाींचा तो्ा सहन करावा लागला असल्याने 
सींघाचे मोठया प्रमाणात आर्थाक नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकषा 
काय आहेत, त्याअनषुींगाने दीू सींघावरील कजााचे आर्थाक सींक् दरू 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सनुनल िेदार : (१) शासनाने िदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१३ रोजीच्या 
शासन ननणायान्वये, र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दीू सींघाचा ५ मे.्न िमतचेा 
प्रकल्प प्रस्ताव राषरीय कृवष ववकास योजनेंतगात मींजूर केला होता. सदर 
प्रकल्पाची फकींमत रु.६.९३ को्ी इतकी होती. यामध्ये २५% सींघ िहस्सा व 
७५% अनदुान असा सहर्ाग होता. 
     सदर प्रकल्प मींजूर करताना मींजूर केलेल्या प्रकल्प फकींमतीपेिा 
जास्तीचा होणारा खचा सींघाने स्वत: करणे आवचयक असनू त्यासाठी 
शासनामाफा त अनतररक्त ननीी मींजूर करण्यात येणार नाही असे शासन 
ननणायात नमदू करण्यात आले होत.े  
     मात्र, र्ींडारा दीू सींघाने ५ मे.्न ऐवजी ७.५ मे.्न िमतचेा दीू 
र्कु्ी प्रकल्प तयार केल्याने वाढीव िमतकेररता सींघाचा रु.७,८२,४४,०६६/- 
इतका अर्ीकचा खचा झाला असनू, सदर खचा हा सींघानेच सोसावयाचा होता. 
(२) िद.१-५-२०१६ त े ३१-७-२०१६ या कालावीीतील दीू उत्पादकाींचे ८ 
हप्त्याींचे रु.६.५३ को्ी इतकी रक्कम थफकत होती असे र्ींडारा श्जल्हा दीू 
उत्पादक सींघाने शासनास ननवेदनाद्वारे कळववले आहे.   
     शासनाने दीू उत्पादक शतेकऱयाींच्या िहताकररता िदनाींक १०/७/२०१५ 
रोजी महाराषर सहकारी सींस्था अर्ीननयम, १९६० च्या कलम ७९ अ अन्वये 
ननदेश ननगाशमत करुन सवा सहकारी दीू सींघाींना शासनाचे दीू खरेदी दर 
बींीनकारक केले आहेत. त्यानसुार र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दीू सींघाींनेही दीू 
उत्पादकाींना सदर दर देणे बींीनकारक आहे.  
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(३) िदनाींक १६.१२.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये र्ींडारा श्जल्हा दीू उत्पादक 
सींघाने असे ननवेदन मा.ववीानसर्ा अध्यि, महाराषर राज्य तसेच प्रादेशशक 
दगु्ीव्यवसाय ववकास अर्ीकारी, नागपरू याींना िदले आहे, हे खरे आहे. 
(४) श्जल्हा ववशषे लेखा परीिक, र्ींडारा याींनी र्ींडारा श्जल्हा दीू सींघाच े
चाचणी लखेा परीिण केल े असता, सदर सींघास रु.१३,४२,३९,२६४/- इतका 
तो्ा झाला असल्याचे लेखा परीिणात नमदू केले आहे.  
     र्ींडारा श्जल्हा दीू उत्पादक सींघास वरीलप्रमाणे झालेला तो्ा र्रुन 
ननघावा त्यासाठी कें द्र परुस्कृत नॅशनल प्रोग्राम फॉर डअेरी डवे्हलपमें् 
(NPDD) या कायाक्रमाींतगात सींघाींच ेपनुवासन या घ्काखाली रु.१७.७३ को्ी 
रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाच्या िदनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
कें द्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
मसांचन विदहरीचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३९) *  ९१६   श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालकु्याला अिहल्यादेवी शस ींचन वविहर योजनेतींगात 
समुारे २००० वविहरीींचे उिद्दष् देण्यात आले असनू या शस ींचन वविहरीसाठी 
अनेक पात्र शतेक-याींनी सन २०१७-१८ मध्ये कागदपत्राींची पतूाता करुनही 
त्याींना लार् शमळाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कागदपत्राींची पतूाता करुनही शतेकरी शस ींचन वविहरी 
लार्ापासनू वींर्चत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सेनगाव तालकु्यातील शतेकऱयाींना शस ींचन वविहरीचा 
लार् देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

माजलगाि (श्ज.बीड) नगर पररिदेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(४०) *  ३०७९   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराि सोळांिे (माजलगाांि) :  
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माजलगाव (श्ज.बीड) नगर पररषदेमध्ये झालेल्या आर्थाक गरैव्यवहार 
प्रकरणी दोषी अर्ीकारी व कमाचारी याींच्याववरुद्ध पोलीस स््ेशन, माजलगाव 
(शहर) येथे फौजदारी गनु्हा क्र.३२९ िद.१४/१२/२०१९ व गनु्हा क्र.३४५ 
िद.२४/१२/२०१९ दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार या आर्थाक गरैव्यवहार प्रकरणी दोषी असणाऱया 
अर्ीकारी व कमाचारी तसेच इतर आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे 
काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमखु : (१), (२) व (३) नगरपररषद माजलगाींव, श्जल्हा बीड 
येथे ववववी कामाींमध्ये व अशर्लेखाींमध्ये फेरफार करुन अपहार केले प्रकरणी 
स्थापत्य अशर्यींता नगरपररषद, माजलगाव याींनी िदलेल्या फफयाादीवरुन 
पो.स््े, माजलगाव येथ े िद.१३.१२.२०१९ रोजी ग.ुर.नीं. ३२९/२०१९ र्ा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ प्रमाणे तसेच िदनाींक 
२३.१२. २०१९ रोजी ग.ुर.नीं. ३४५/२०१९ र्ा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०९, ४६७, 
४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गनु्हे दाखल करण्यात आले  आहेत. 
     सदर प्रकरणी उपलब्ी अशर्लखेाची तपासणी करुन आरोपीींववरुध्द ठोस 
परुावे उपलब्ी करुन इतर आरोपीींना अ्क करण्याची कारवाई सरुु आहे . 
     सदर गनु्हयातील फरारी आरोपीींना अ्क करण्यासाठी एक पथक तयार 
करण्यात आले असनु ग.ुर.नीं. ३४५/२०१९ मध्ये एका आरोपीस अ्क 
करण्यात आलेली आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील प्रलांबबत पाणांद  
रस्त्त्याांच ेिाम पुणध िरण्याबाबत 

(४१) *  १०७७   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालकु्यातील पाणींद रस्त्याींचे शकेडो प्रस्ताव 
प्रलींबबत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणींद रस्त ेवाहुन गेल्यामळेु शतेकऱयाींची गरैसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सेनगाव तालकु्यातील 
प्रलींबबत पाणींद रस्त्याींचे काम पणुा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप पालक मींत्री शते/पाणींद रस्त े योजनेअींतगात (र्ाग ब) या 
बाबीींकरता शासन ननणाय ननयोजन (रोहयो) ववर्ाग क्र. रोहयो २०१७/ 
प्र.क्र.२७९/ रोहयो-१०अ िद.२५ मे,२०१८ अन्वये िहींगोली श्जल्हयाला रु. १.५० 
को्ी इतका ननीी ववतरीत करण्यात आला आहे. त्याअनषुींगाने सेनगाव 
तालकु्यात या योजने अींतगात १२५ कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली असनू. त्यापकैी २८ कामे पणुा करण्यात आली आहेत. उवारीत 
कामाींकरीता ननीी ववतरीत करण्याची कायावाही शासन स्तरावर सरुू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

धचखली (श्ज.बुलढाणा) येथील क्रीडा सांिुलात कक्रडा  
सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४२) *  १३६०   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्चखली (श्ज.बलुढाणा) शहर हे श्जल्हा मखु्यालयापेिा लोकसींख्येने मोठे 
असल्याने तथेे तालकुा क्रीडा सींकुल असनुही क्रीडा सवुवीा उपलब्ी नसल्याने 
खेळाडूींना सराव करता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दजेदार खळेाडू ननमााण व्हावे हे शासनाचे ीोरण असल्याने 
र्चखली येथील तालकुा क्रीडा सींकुलास ननीी उपलब्ी करून तथेे बॅडशम ी्ं न 
हॉल, वोफकीं ग रॅक, रनन ींग रॅक, फक्रके्, फु्बॉलच ेमदैान व इतर क्रीडा सवुवीा 
उपलब्ी करून देण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननीी याींनी िदनाींक 
२० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे नागपरू येथ े
मा.मखु्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बठैकीदरम्यान केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्चखली येथील तालकुा क्रीडा सींकुलास ननीी उपलब्ी करून 
देण्यासह इतर फक्रडा सवुवीा उपलब्ी करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. तथावप, सदर तालकुा क्रीडा 
सींकुलाकरीता मींजूर केलेल्या  ननीीतनु बहुउद्देशशय हॉल, ्ेबल ्ेनीस हॉल, 
व्यायामशाळा, बॉस्के्बॉल को ा्, ४०० मी. ीावनपथ, मलेु- मलुी प्रसाीनगहृ, 
लॉग जम्पपी्, ओपन जीम, शु् ीींग व्हॉलीबॉल मदैान, जलतरण तलाव इ. 
क्रीडा सवुवीा उपलब्ी केल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

अहमदपूर (श्ज.लातूर) येथील िळण रस्त्त्यासाठी सांपाददत  
िेलेल्या जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(४३) *  ७४७   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदपरू (श्ज.लातरू) येथुन जाणाऱया राषरीय महामागा क्र.३६१ या वळण 
रस्त्यासाठी श्री.र्गत याींच्या शतेातील सव्हे क्र.१२६ पासनू त े सव्हे क्र.४५ 
पयतं जवळपास १८.९८ हेक््र जमीन सींपािदत करुन १३४ शतेकऱयाींना 
मोबदला देणे आवचयक होत े मात्र त्याबाबत अींनतम ननवाडा होऊनही सदर 
रक्कम शमळाली नसल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील जशमनीचे मलु्याींकन अर्ीक असल्याचे कारण देत 
महामागा प्रार्ीकरणान े हे प्रकरण लावादाकड े सादर केले असनू अींनतम 
ननवाडयातील त्रु् ीमळेु सहा मिहन्याींपासनू हे प्रकरण प्रलींबबत असल्याकारणाने 
वळण रस्त्याींचे काम रखडल्याने मोठया प्रमाणात अपघातही झालेले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार या शतेकऱयाींना तातडीने जशमनीचा मोबदला देऊन 
वळण रस्त्याचे काम पणूा करण्याबाबत तसेच वळण रस्त्यावर अपघात होऊ 
नये म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) अींशत: हे खरे आहे.  
     उपववर्ागीय अर्ीकारी अहमदपरू याींनी िदनाींक ०९/०७/२०१८ रोजी 
ननवाडा पारीत केलेला आहे. परींत ुसदरील ननवाड्यामध्ये सवे क्र.१२६ त े४५ 
पयतं एकूण १४० शतेकरी असनू त्याींचे एकूण १६.५२ हे.आर िेत्राचा ननवाडा 
जािहर करण्यात आला आहे. तद्नींतर सदरील ननवाड्यामध्ये िदलेल्या 
मावेजाबाबत प्रकल्प सींचालक याींनी फेरमलू्याींकनासाठी एकूण १३१ प्रकरणे 
माहे जून २०१९ रोजी राषरीय महामागा अर्ीननयम कलम ३ जी (५) अन्वये 
लवाद तथा श्जल्हार्ीकारी, लातरू याींच्याकड े न्यायप्रववषठ आहेत. त्यामळेु 
प्रकल्प सींचालक, राषरीय महामागा याींनी ननवाड्याची रक्कम अद्याप सिम 
प्रार्ीकारी/उपववर्ागीय अर्ीकारी याींचेकड ेजमा केलेली नाही. 
(२) (अ) उक्त अर्ीननयमाद्वारे लवाद तथा श्जल्हार्ीकारी, लातरू याींचे 
कामकाज हे अीा न्यानयक स्वरूपाचे असनू प्रकल्प सींचालक व खाजगी 
मलू्याींकन करणारे अशर्यींत े याींचे जबाब व उल् तपासणी ववीीज्ञामाफा त 
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घेण्यात आली असनू प्रकरणात दोन्ही ववर्ीज्ञाींना सनुावणीसाठी १०/०२/२०२० 
ही तारीख ठेवण्यात येवनू तद्नींतर प्रकरणे ननणायासाठी राखीव ठेवण्यात 
आली आहेत.  
     (ब) प्रकल्प सींचालक याींच्या अहवालानसुार सद्यश्स्थतीत राषरीय 
महामागा क्र.३६१ हा अहमदपरू शहरातनू जात असनू त्यावरील वाहतकू ही 
पवूी प्रमाणेच ननयशमत मागााने सरुळीत चाल ूआहे. 
(३) १३१ प्रकरणात सनुावणी नींतर अींनतम ननणाय पाररत करण्यात येत आहे. 
(४)  (अ) १३१ प्रकरणात सनुावणी नींतर अींनतम ननणाय पाररत करण्यात येत 
आहे. 
     (ब) प्रकल्प सींचालक याींच्या अहवालानसुार सद्यश्स्थतीत राषरीय 
महामागा क्र.३६१ हा अहमदपरू शहरातनू जात असनू त्यावरील वाहतकू ही 
पवूी प्रमाणे ननयशमत मागााने सरुळीत चाल ूआहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मैत्रये पलॉटसध अॅड स्त्रक्चर प्रा.मल. िसई ि सुिणधमसद्धी प्रा.मल. बेंगलोर 

(िनाधटि) या िां पन्याांनी नागररिाांची िेलेली आधथधि फसिणूि 
  

(४४) *  ६२१   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सभुाि धोटे (राजरूा), श्री.वििास ठािरे 
(नागपरू पश्श्चम), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमती सलुभा 
खोडिे (अमरािती), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ठाणे, पणेु, नाशशक, अमरावती, कोल्हापरू व साींगली 
श्जल्हयातील “मतै्रये सश्व्हासेस प्रा.शल. या उद्योग समहूाच्या सींचाशलका वषाा 
सत्पालकर याींनी सन १९९८ मध्ये वा त्यादरम्यान १२% जादा व्याजाचे व 
मदुत ठेव योजनेचे आशमष दाखवनु ग्राहकाींचा समुारे २८०० को्ी रुपयाींनी 
फसवणूक केल्याचे माहे डडसेंबर-जानेवारी मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००९ पासनु गुींतवणूकदाराींना पसैे देण्यास ्ाळा्ाळ 
करुन िदनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास कीं पनीची कायाालये 
बींद झाल्याने मजूर, र्ाजी ववके्रत,े ररिाचालक इत्यादी श्रमजीवी कामगाराींच े
समुारे ४२ हजार गुींतवणूकदाराींनी त्याींचेववरुध्द पोशलसात तक्रार िदली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच र्ींडारा श्जल्हयातील गुींतणूकदाराींची मतै्रये उद्योग समहूातील मतै्रये 
प्लॉ्सा अॅड स्रक्चर प्रा.शल. वसई व सवुणाशसद्धी प्रा.शल. बेंगलोर (कनाा्क) 
या कीं पन्याींनी १५ को्ी रुपयाींनी फसवणूक केली असनू फसवणकूीच े गनु्हे 
दाखल करूनही मखु्य आरोपीचे मळू प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कीं पन्याींची MPID Act, १९९९ नसुार सींपत्ती जप्त व 
शललाव करून गुींतवणकूीारक ग्राहकाींना तातडीने पसेै शमळण्याबाबत 
नागररकाींनी श्जल्हा पोलीस अीीिक, र्ींडारा याींना िदनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, फसवणकू झालेल्या गुींतवणूकदाराींच े पसेै तातडीने परत 
शमळण्यासाठी सींचाशलका याींची मालमत्ता जप्त करुन आजपयतं फकती 
रक्कमेचे वा्प करण्यात आले आहे तसेच याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले व चौकशीच्या आनषुींगाने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर फौजदारी प्रकरण 
जलदगती न्यायालयात चालववण्याचे शासनाच्या ववचाराीीन आहे काय, 
नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर गनु्हयातील मखु्य आरोपीने नेमलेल्या एजीं्ामाफा त ग्राहकाींना वा्प 
बचत व आरडीचे मळु प्रमाणपत्र ग्राहकाींकडून जप्ती पत्रकाप्रमाणे जप्त करुन 
घेण्यात आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर गनु्हयातील कीं पनीच्या मालकीच्या एकूण ३४६ स्थावर मालमत्ता व 
१७ जींगम मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. सदर मालमत्तचे्या 
ववल्हेवा्ीकररता सिम प्रार्ीकारी म्हणून उपश्जल्हार्ीकारी तथा सिम 
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प्रार्ीकारी (एम.पी.आय.डी.), मुींबई याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. या 
प्रकरणात सवा अर्ीसचूनाींसींदर्ाात मा.एमपीआयडी न्यायालयात शपथपत्र 
दाखल करण्यात आले आहे. सद्यस्थतीत प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

गुहागर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यामध्ये बुरशीजन्य रोगामुळे  
सुपारी वपिाच ेझालेले नुिसान 

(४५) *  १७४२   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गहुागर (श्ज.रत्नार्गरी) तालकु्यामध्ये माहे जुल ै व ऑगस््, २०१९ या 
मिहन्यात पडलेल्या मसुळीार पावसामळेु सपुारी वपकावर पडलेल्या 
बरुशीजन्य रोगामळेु सपुारी वपकाचे प्रचींड नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या नकुसानीचा पींचनामा करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सींबींर्ीत बागायतदाराींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील िस्त्त्रोद्योग प्रिल्पाांनी बनािट मादहतीच्या आधारे  
अनुदान घेतल्याबाबत 

(४६) *  ३३७५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींनी बनाव् मािहतीच्या आीारे अनदुान, 
व्याज व ववजचेे अनदुान घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी वस्त्रोद्योग ववर्ागाच्या 
सहसर्चवाींच्या अध्यितखेाली दिता सशमतीची स्थापना करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकशीत काय आढळून आले, त्यानसुार 
सींबींर्ीताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अस्त्लम शखे : (१), (२), (३) व (४) राज्याचे नवीन वस्रोद्योग 
ीोरणाींतगात वस्रोद्योग प्रकल्पाींना ववववी अनदुाने देण्यात येतात. त्यानसुार 
काही बॅंकाींनी अपात्र घ्काींचे प्रस्ताव शासनास सादर केल्याच े शासनास 
ननदशानास आले. सदर प्रस्तावाींना अनदुान देण्यात आलेले नाही. मात्र सदर 
बाब ववचारात घेऊन शासनाचे अनदुान ववतरीत करीत असताींना हे अनदुान 
पात्र उद्योगाींनाच िदले जावे व त्यानसुार शासनाने िदलेल्या अ्ी व शतींची 
वस्रोद्योग प्रकल्प पतुाता करीत आहे फकीं वा कसे हे तपासण्यासाठी शासन 
ननणाय िद.०४/१२/२०१९ अन्वये सहसर्चव /उपसर्चव (वस्रोद्योग), याींच्या 
ननयींत्रणाखाली दिता व ननयींत्रण पथक गठीत करण्यात आले आहे. या 
पथकामाफा त वस्रोद्योग प्रकल्पाींची तपासणी सरुू आहे. 

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

भायखळा (मुांबई) येथील पोलीस उपायुक्त िायाधलयात मादहती 
अधधिार िायधित्याधला झालेली मारहाण 

(४७) *  १३३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूध), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), िॅपटन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पोलीस उपायकु्त, श्री.अशर्नाश कुमार याींनी र्ायखळा (मुींबई) येथील 
त्याींच्या कायाालयात िदनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मािहती 
अर्ीकार कायाकत ेश्री.यशवींत शश ींदे याींना मािहतीच्या अर्ीकाराींतगात अजााची 
सनुावणी सरुु असताना मारहाण केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मारहाणीमळेु श्री.शश ींदे याींना तीन िदवस केईएम 
रुग्णालयात र्रती करावे लागले असनू वदै्यकीय अहवालात मारहाणीमध्ये 
गळा दाबल्यामळेु चवास कोंडल्याचे तसेच मेंदलूा जबर मार लागल्याच ेनमदू 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी श्री.शश ींदे याींचेवर तक्रार दाखल करु नये म्हणून 
पोशलसाींकडून दबाव ्ाकला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सींबींर्ीत पोलीस अर्ीकाऱयाींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) िद. २७.१२.२०१९ रोजी श्री.यशवींत शश ींदे हे प्रथम 
अवपलाच्या सनुावणीसाठी श्री.अशर्नाश कुमार याींच्या कायाालयात गेले असता 
सनुावणी दरम्यान त्याींना मारहाण झाल्याची त्याींनी तक्रार केली आहे, ही 
बाब खरी आहे. तथावप, त्याींना मारहाण झाल्याची बाब चौकशीमध्ये िदसनू 
आली नाही.       
(२) श्री.शश ींदे हे स्वत: िदनाींक २७.१२.२०१९ रोजी के.ई.एम. रुग्णालयात 
उपचाराकरीता गेले होत.े त्यानींतर िदनाींक २८.१२.२०१९ रोजी त्याींना आींतरुग्ण 
म्हणून रुग्णालयात दाखल करुन घेतले व िदनाींक २९.१२.२०१९ रोजी 
डडस्चाजा केले.  या बाबतीत पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींनी अपर पोलीस 
आयकु्त, मध्य प्रादेशशक ववर्ाग, मुींबई याींच्याकडून सखोल चौकशी करवनू 
घेतली आहे. त्यामध्ये त्याींनी काढलले्या तथ्याींच्या आीारावर नमदू अजादार 
याींना मारहाणीमध्ये गळा दाबल्यामळेु चवास कोंडल्याचे तसेच मेंदलूा जबर 
मार लागल्याच्या बाबीस सदरील चौकशीत पषुठी झालेली नाही.    
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पाांढरििडा (श्ज.यितमाळ) पांचायत सममती अांतगधत रोजगार हमी 
योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४८) *  २७३५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवडा (श्ज.यवतमाळ) पींचायत सशमती अींतगात येणाऱ या 
ग्रामपींचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामात कोट्यवीी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याच ेचौकशी सशमतीने केलले्या चौकशीत स्पष् झाल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सशमतीमीील तत्कालीन कननषठ अशर्यींता, सहायक 
लेखार्ीकारी, वररषठ सहायक व ग्ववकास अर्ीकारी याींना ननलींबबत करुन ७ 
ग्रामपींचायतीचे सरपींच व १२ ग्रामसेवक याींना कारणे दाखवा नोि्सा 
बजावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणावर श्जल्हार्ीकारी याींनी तालकु्यातील रोजगार 
हमी योजनेच्या गरैव्यवहारातील दोषीववरुध्द फौजदारी कायावाही करुन 
त्याींच्याकडून रक्कम वसलू करण्याचे आदेश िदले असनुही सदरहू आदेशाकड े
श्जल्हा पररषदेच्या प्रमखुाींनी दलुाि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
रोजगार हमी योजनेच्या कामात गरैव्यवहार करणाऱया सींबींर्ीत दोषीववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू दोषी कमाचाऱ यावर 
शशस्तर्ींग ववषयक कायावाही करण्यात आली आहे. सींबींर्ीत दोषीींवर फौजदारी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नामशि येथील ददशा मािेदटांग िां पनीने िेलेली फसिणूि 
  

(४९) *  १३९६   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक येथील िदशा माकेि्ींग नावाच्या खाजगी कीं पनीने बलुढाणा 
श्जल्हयातील ग्राहकाींची २५ लाख २९ हजार रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी बलुढाणा शहर पोलीस स््ेशनमध्ये कीं पनीच्या 
मखु्य कायाकारी अर्ीकाऱ याींसह सींचालकावर फसवणुकीचा गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीचे 
ननषकषा काय आहे,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी िदशा माके्ीींग कीं पनीच ेआरोपी क्र. १) सींजय 
दसुाने, २) मनोज पवार व इतर सवा साथीदार याींचेववरुध्द पोलीस स््ेशन, 
बलुढाणा शहर येथे अप.क्र. ८४०/२०१९ कलम ४२०, ४०६, ३४ र्ादींवव प्रमाणे 
गनु्हा दाखल असनु गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे आिरे ि िडापे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथे साििाराांनी 
शतेिऱयाांची जमीन विक्री िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(५०) *  ९४९   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे आवरे व कडापे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील अब्दलु लनतफसह 
इतर ७ सावकाराींनी समुारे ४०० शतेकऱयाींची फसवणकू करुन त्याींची ३०० 
एकर जमीन परस्पर ररलायन्स महामुींबई एसईझेडला ववक्री करुन आर्थाक 
गरैव्यवहार केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशषे र्सूींपादन अर्ीकाऱयाींनी शतेकऱयाींची परवानगी न घेता 
तसेच जशमनीचा कोणताही मोबदला न देता जशमनीची ताबे पावती ररलायन्स 
कीं पनीच्या नावे करण्याचे आदेश िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषा काय व त्यानसुार सदरहू जशमनीच्या 
कुळाींची पनु्हा ७/१२ वर नोंद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     गाव अशर्लखेामीील ७/१२ उताऱयाींनसुार प्रस्ततु जमीन शमळकती या 
र्सूींपादन अर्ीननयम, १८९४ मीील कलम ११(२) अन्वये २००९ साली पाररत 
ननवाड्याप्रमाणे मुींबई ववशषे आर्थाक िेत्र (एसईझेड) याींच्या नावे झालेल्या 
आहेत. त्याबाबतची नकुसान र्रपाई रक्कम जमीन मालक याींनी स्वीकारलेली 
आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
     मौजे आवरे व कडापे ग्रामस्थ शतेकरी याींच े मा.महाराषर महसलू 
न्यायार्ीकरण, मुींबई याींच्याकडील ररश्व्हजन अपील व मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींच्याकडील रर् वपि्शन नीं.२२८६४/२०१८,िदनाींक ०७.०८.२०१८ रोजी 
दाखल केलेले असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

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

राज्यात अांमली पदाथाांच्या तस्त्िरीत िाढ झाल्याबाबत 
  

(५१) *  १८६   अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
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पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूध), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.फारूि शाह (धुळे 
शहर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूध), श्री.सांतोि 
दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.राजेंद्र पाटणी 
(िारांजा), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अबू 
आजमी (मानखूदध मशिाजीनगर), श्री.भास्त्िर जाधि (गहुागर), श्री.रईस शखे 
(मभिांडी पिूध), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपरूी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पश्श्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिधती), 
डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववववी िठकाणी अींमली पदाथााची तस्करी होत असनू तरुण वपढी 
या अींमली पदाथांना बळी पडत असल्याचे तसेच मुींबई पोशलसाींकडून करण्यात 
आलेल्या कारवाईत गाींजा एमडी सारख्या अींमली पदाथांची तस्करी वाढली 
असनू पणेु शहरात सन २०१९ मध्ये तीन को्ीींचे ड्रग्ज जप्त केल्याचे तसेच 
ब्राऊन शगुर या अींमली पदाथााऐवजी कमली नावाने अींमलीपदाथा ववकले जात 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील ववलेपाले पश्चचम रेल्वे स्थानकासमोर र्ररस्त्यावर 
अींमली पदाथा ववकले जात असनू मुींबईतील मालाड रेल्वे स्थानक पररसरातनू  
२० को्ी रुपयाींच्या १० फकलो हेरॉईन साठ्यासह दोघाींना वाींदे्र यनुन्च्या 
अॅण््ी नाकोि्क्स सेलच्या अर्ीकाऱ याींनी िदनाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी 
अ्क केली आहे तसेच मुींब्रा, ठाणे येथे मोठ्या प्रमाणात अींमली पदाथांचा 
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व्यापार होत असनू ५० गॅ्रम पेिा जास्त अींमली पदाथा बाळगले तरच कारवाई 
करण्याची तरतदू कायद्यात असल्याने या ववके्रत्याींवर कारवाई करताना 
अडचण ननमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजस्थानमीुन मुींबईत आणलेल्या १२ को्ी रुपयाींच्या 
हेरॉइनचा साठा अींमली पदाथााववरोीी पथकाने माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान जप्त केला असनू सन २०१९ मध्ये मुींबई पोशलसाींनी केलेल्या 
कारवाई दरम्यान अींमली पदाथााच्या तस्करी सींदर्ाात एकूण ११ हजार ५७२ 
गनु्हे नोंदववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून मुींबईसह राज्यातील अींमली पदाथांच्या 
तस्करीला प्रनतबींी घालनू अींमली पदाथा बाळगणाऱया व्यक्तीींवर कारवाई 
करण्यासाठी कायद्यात योग्य ती दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) अींमली पदाथा ववरोीी कि, गनु्हे शाखा, मुींबई 
याींनी जानेवारी २०२० मध्ये एकुण ०४ गनु्हे दाखल केले असनु एकुण ०८ 
आरोपी अ्क केल े आहेत. सदर ०४ गनु्हयात ०६ फकलो िहरोईन, १६३८ 
कोडीन बॉ्ल्स, ३७ फकलो गाींजा, ११० गॅ्रम मेफेड्रॉन (MD) असा एकुण 
१२,१९,४५,२००/- रुपये फकींमतीचा अींमली पदाथा जप्त करण्यात आला आहे. 
अींमली पदाथा ववरोीी किातील अींमलदार व साध्या वेषातील गपु्त 
बातमीदाराींमाफा त पाळत ठेवनु वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े नमदु 
कारवाईमळेु ड्रग्ज तस्करीला आळा बसलेला आहे. 
(२) ५० गॅ्रम पेिा जास्त अींमली पदाथा जवळ बाळगल्यास कारवाई होत े हे 
म्हणणे खरे नाही. साींताकु्रझ पोलीस ठाणे अींतगात ववलेपाले पश्चचम रेल्वे 
स््ेशन जवळ ननयतिते्र क्रमाींक तीनची पोलीस बब् चौकी असनु, सदर 
पोलीस बब् चौकी व नानाव्ी शाळेजवळील पररसर यामध्ये अींदाजे अीाा 
फकलोशम्रचे अींतर आहे. त्यामळेु सदर पररसरात िदवसा व रात्री पयावेिक 
अर्ीकारी त्याचप्रमाणे बब् अर्ीकारी व अींमलदार याींच्या माफा तीने तसेच 
मोबाईल व माशाल वाहनावरील अींमलदाराकरवी गस्त घालण्यात येत.े तसेच 
अींमली पदाथााच ेसेवन करणारे व ववक्री करणाऱया इसमाींबाबत मािहती प्राप्त 
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होताच त्याींचा शोी घेवनु सींबींीीत इसमाववरुध्द एनडीपीएस कायद्यान्वये 
कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असत.े 
(३) होय, अींमली पदाथा ववरोीी कि बाींद्रा यनुन् ग.ुर.क्र.०१/२०२०, कलम ८ 
(क) सह २१(क) २९ एन.डी.पी.एस. ॲक्् १९८५, अन्वये रुईया चाळ, 
बी.एम.सी. शौचालयाच्या मागे, मालाड (प), मुींबई, येथे रु.१२,००,००,०००/- 
फकीं मतीचा, ०६ फकलो हेरॉईन, आरोपी १) राजेश तलुसीदास जोशी, वय ५० 
वष,े रा.िठ. मालाड, मुींबई २) कृषणमतुी मतु्तीस्वींय कवींदर, वय ४२ वष,े 
रा.िठ. गोराई मुींबई, याींच्याकडून जप्त करण्यात आला आहे. 
     सन २०१९ मध्ये अींमली पदाथा ववरोीी कि व मुींबई पोलीसाींनी एकुण 
११ हजार ७०६ गनु्हे नोंदववण्यात आलेले आहेत. 
(४) राज्यात अींमली पदाथा बाळगणे व ववक्री करणा-याींववरुद्ध, अींमली पदाथा व 
मनोव्यापारावर पररणाम करणारे पदाथा अर्ीननयम, १९८५ या कें द्रीय 
अर्ीननयमाींतगात कलमान्वये अनतशय प्रर्ावीपणे कारवाई होत असल्याने 
प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यात प्रनतबांधीत थायी माांगूर माशाांची होत असलेली विक्री 
  

(५२) *  २४६   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुधनी-मोरगाांि), श्रीमती याममनी 
यशिांत जाधि (भायखळा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅपटन आर. 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूध) :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकोली (श्ज.र्ींडारा) तालकु्यात मत्स्यव्यवसाय ववर्ाग व नगर पररषद 
ववर्ागाने ीाडी ्ाकल ेअसता प्रनतबींीीत थायलींड माींगरू माशाींची ववक्री होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबईसह आजुबाजुच्या पररसरात थायी माींगरू मासा मानवी 
आरोग्यास व पयाावरणास घातक असनुही हया माशाींची ववक्री होत असल्याचे 
िदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या माशाींच्या ननशमातीवर शासनाने ननबाी घातले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
थायी माींगरू माशाींची ननशमाती करणाऱया मस्य व्यवसायकाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) थायी माींगरू मासा मानवी आरोग्यास व पयाावरणास घातक आहे.  
मुींबईसह आजुबाजुच्या पररसरात  िदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास या माशाची ववक्री होत असल्याचे ननदशानास आलेले नाही.  
(३) मा. राषरीय हररत लवाद, नवी िदल्ली याींनी िद. २२.०१.२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये थायी माींगरू माशाींच्या प्रजनन, सींवीान, ववक्री व वाहतकुीवर बींदी 
घातलेली आहे. 
(४) अ) र्ींडारा श्जल्हयातील पवनी तालकु्यात िद.२३.१२.२०१९ रोजी व 
साकोली तालकु्यात िद.०७.०१.२०२० रोजी बाजारपठेेमध्ये ववक्री होत असलेला 
थायी माींगरू माशाींचा साठा जप्त करुन नष् करण्यात आलेला आहे. 
     ब) र्ींडारा श्जल्हयातील अजुानी-मोरगाींव येथे िद. ३०.०१.२०२० रोजी 
सींयकु्त िापा मारुन सींवीान होत असलेला थायी माींगरू माशाींचा साठा नष् 
करण्यात आला आहे. 
     क) रायगड श्जल्हयातील महड व हाळ गावाींतील  थायी  माींगरू मासे 
सींवीाकाींवर सत्र न्यायालयात ख्ला दाखल केला आहे. 
     ड) ठाणे श्जल्हयातील शर्वींडी तालकु्यातील मौज ेसाईगाव येथे १५,००० 
फकलो थायी माींगरू माशाींचा साठा नष् करुन सींबींीीत मत्स्य सींवीाकावर 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.   
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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माांडिा ते भाऊचा धक्िा या जलमागाधिर रो-रो बोट  
सेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(५३) *  ७९३   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   
सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अथाींग समदु्राचा आनींद घेतानाच जलदगतीने प्रवास व्हावा यासाठी माींडवा 
त ेर्ाऊचा ीक्का या जलमागाावर रो-रो बो् सेवा सरुु करण्याचा शासनाने 
ननणाय घेतल्यानींतर आ जशमतीस ३ वषााचा कालावीी उल्ला तरीही रो-रो 
बो् सेवा सरुु झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेरी ्ाईम बोडााने गाळ उपसण्याचे कीं त्रा् देवनु समुारे २५ 
को्ी खचा केल े असताना गाळ उपशाच्या नावाखाली ठेकेदाराींचा फायदा 
करणा-या मेरी ्ाईम बोडाामळेु रो-रो सेवा अद्यापपयतं सरुु झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वारींवार उपसल्या जाणाऱया गाळावर होणारा करोडो रुपयाींचा 
खचा लिात घेऊन अशलबागचे सामाश्जक कायाकत ेयाींनी गहृ ववर्ागाकड ेलखेी 
तक्रार केल्यामळेु गाळ उपशाची चौकशी सरुु करुन कीं त्रा्दाराींची देयके 
थाींबववण्यात आली असतानाही पनु्हा गाळ काढण्याची ननववदा प्रशसध्द केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने माींडवा त े र्ाऊचा ीक्का यादरम्यान 
रो-रो बो् सेवा तात्काळ सरुु करण्याबाबत व सींबींर्ीत दोषीींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) गाळ काढण्याची ननववदा पनु्हा प्रशसध्द केली आहे. याबाबतची 
चौकशी प्रगतीत आहे. 
(५) नवीन र्ाऊचा ीक्का त े माींडवा या जलमागाावर रो-रो फेरीबो् सेवा 
चालववण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम बोडाामाफा त ननयकु्त करण्यात आलेल्या 
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ऑपरे्रने ग्रीस या देशातनू खरेदी केलेले जहाज २० फेब्रवुारी २०२० पयान्त 
मुींबई येथे पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्यानींतर, हे जहाज र्ारतीय समदु्री िेत्रात 
चालववण्यासाठी सींबींर्ीत कायदेशीर तरतदूीींची पतूाता करणे, ननयोश्जत 
जलमागाावर जहाज चालववण्याचे प्रात्याक्षिक घेणे इत्यादी बाबी पणूा करण्यात 
येतील व त्यानींतर ही रो-रो सेवा सरुु करण्यात येईल. 
     प्रस्ताववत रो-रो फेरीबो् सेवा सरुक्षित व सरुळीत चालववणे शक्य 
होण्यासाठी पावसाळी हींगामामध्ये नौकानयन मागाात साचलेला गाळ उपसणे 
अत्यींत गरजेचे असल्यामळेु  गाळ उपसणीच्या कामासाठी ननववदा प्रफक्रया 
राबववण्यात आली व त्यानसुार हे काम करण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील नदी पात्रात  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(५४) *  १०७९   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालकु्यातील नदी पात्रातनु वाळू माफफयाींमाफा त 
मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यात येत असल्याचे तसेच सार्लखेडा 
फाट्यानजीक तथा खींडाळा-र्ाींडगेाव मागाावरील माळावर माळ जमीन खोदनू 
मोठ्या प्रमाणात मरुुम उत्खनन होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पिहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या तालकु्यातील घा्ाींचा शललाव झाला नसनू सदरच्या अवीै 
वाळू उपाशामळेु शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या तालकु्यात अवीै वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) सेनगाव तालकु्यातील पणूाा, वनैगींगा 
व कयाी ू नदीपात्रातील एकूण १७ वाळूघा्ाींच े तालकुास्तरीय ताींबत्रक 
सशमतीमाफा त सवेिणाचे काम प्रगतीपथावर असनू खाणकाम आराखडा, 
पयाावरण अनमुती इ.बाबी पणूा झाल्यानींतर शललावाची कायावाही अनसुरण्यात 
येईल. 
     सेनगाव तालकु्यात गौण खननजाचे अवीै उत्खनन व वाहतकूीला 
प्रनतबींी घालण्यासाठी तालकुास्तरीय र्रारी पथकाची स्थापना करण्यात आली 
असनू सदर पथकामाफा त माहे एवप्रल,२०१९ त े डडसेंबर,२०१९ या कालावीीत 
गौण खननजाचे अवीै वाहतकूीच्या ०७ प्रकरणी रु.१३,१६,०००/- इतकी 
दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच ६ प्रकरणात गनु्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात अनेि शतेिरी रब्बी वपि विम्यापासुन  
िांधचत असल्याबाबत  

  

(५५) *  ७६२   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   
सन्माननीय िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रब्बी वपकववमा उतरववण्याची मदुत िदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ अखेर 
सींपषु्ात आल्यामळेु राज्यातील लातरू, िहींगोली, बीड, वाशीम, रत्नार्गरी, 
गडर्चरोली, शस ींीुदगुा, र्ींडारा आणण सोलापरू या ९ श्जल्हयातील शतेक-याींना 
रब्बी वपकववमा र्रता आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रीानमींत्री वपक ववमा योजना लाग ू करण्यासाठी शासन 
ननणाय ननगाशमत केलेला असतानाही तब्बल ९ वेळा ननववदा काढूनही ननववदा 
र्रण्यास खाजगी व सरकारी ववमा कीं पन्याींनी र्ाग घेतला नसल्यामळेु 
शतेकरी वपक ववम्यापासनु वींर्चत रािहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रब्बी वपकाींची ३४ लाख हेक््रवर पेरणी झालेली असनू सदरहू 
९ श्जल्हयाींमध्ये रब्बी हींगामाची पेरणी जवळपास १८ त े२० लाख हेक््रवर 
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झाली, तसेच मागील वषी रब्बी हींगामासाठी शतेक-याींनी समुारे ८५० को्ी 
रुपयाींचा ववमा हप्ता र्रला असनु त्यातील शतेक-याींचा वा्ा समुारे ११५ 
को्ीचा असनु उवाररत रक्कम शासनाने र्रली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू श्जल्हयातील शतेकऱयाींच्या रब्बी वपक ववम्यासींदर्ाात 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.  
     राज्यात सन २०१९-२० रब्बी हींगामात ५७.६४ लाख हे. िते्रावर पेरणी 
झाली असनू ननववदा न आलेल्या १० श्जल्हयाींमध्ये रब्बी हींगामात १६.७४ 
लाख हे. िेत्रावर पेरणी झाली आहे. 
     प्रीानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगात रब्बी हींगाम २०१८-१९ मध्ये एकूण 
४८.४३ लाख शतेकरी अजादाराींनी एकूण शतेकरी ववमा हप्ता रक्कम 
रु.१२४.१६ को्ी, राज्य व कें द्र िहस्सा रू.७६३.७४ को्ी असा एकूण ववमा 
हप्ता रक्कम रु.८८७.८९ को्ी अदा करुन ३०.३७ लाख हे. िेत्र ववमा सींरक्षित 
केले आहे. त्यापकैी एकूण ३०.९३ लाख पात्र शतेकरी अजादाराींना रक्कम रु. 
९५२.५७ को्ी नकुसान र्रपाई पात्र लार्ाथ्यांच्या बाँक खात्यावर जमा 
करण्यात आले आहे. 
(४) मा.मींत्री (कृवष) याींचे अध्यितखेाली िद.३०/०१/२०२० शासन ननणायान्वये 
गठीत करण्यात आलेली मींबत्रमींडळ उपसशमती ज्या श्जल्हयात ववमा कीं पनीची 
नेमणूक होऊ शकली नाही नतथे यासींदर्ाात व्यावहारीक ीोरणात्मक ननणाय 
घेण्यासाठी उपाययोजना सचूववणार आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील गुडविन ज्िलेसधने गुांतिणूिदाराांची िेलेली फसिणूि 
  

(५६) *  १९१   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि 
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शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूध), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), 
श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहर आणण मुींबई पररसरात गुींतवणकूीवर जादा व्याजाचे तसेच 
सोन्याचे दार्गने देण्याच ेप्रलोर्न दाखवनू १८० हून अर्ीक गुींतवणकूदाराींची 
समुारे साडतेीन को्ीींची फसवणूक करुन ठाणे येथील गडुववन ज्वेलसाचे 
व्यवस्थापकीय सींचालक सनुीलकुमार अकराकरण व इतर ५ लोक पळून 
गेल्याची घ्ना घडल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नौपाडा पोलीस ठाण्यात गडुववन ज्वेलसाच्या ववरुध्द माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पिहला गनु्हा दाखल झाल्यानींतर माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ च्या शवे्च्या आठवडयात एकूण ९२ गुींतवणूकदाराींनी व 
आतापयतं १६५ गुींतवणकूदाराींनी ववववी पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्हे दाखल केले 
असनू आतापयतं ३ को्ी ८ लाखाींची फसवणूक झाल्याचे ननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींर्ीत 
गनु्हेगाराववरोीात कारवाई करून गुींतवणूकदाराींचे पसेै परत शमळवण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी राज्यात ववववी पोलीस ठाण्याींमध्ये १२ गनु्हे 
दाखल असनू र्ा.दीं.वव. कलम ४०६, ४२०, ४०९, ३४ सह महाराषर ठेवीदाराींच्या 
(ववत्तीय सींस्थाींमीील) िहतसींबींीाचे सींरिण अर्ीननयम, १९९९ अन्वये कलम 
३, ४ तसेच, िद. बॅनन ींग ऑफ अनरेग्यलेु्री डडपॉणझ् श्स्कम्स ॲक्् च्या 
कलम ३,४,५ अन्वये कलम ेलावण्यात आलेली आहेत. 
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     सदर गनु्हयात एकूण २ मखु्य आरोपीींना अ्क्  करण्यात आली आहे. 
     केरळ, ताशमळनाडु व महाराषर येथील आरोपीींच्या ३८ स्थावर मालमत्ता 
व ७ जींगम मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आली असनू ७ बॅंक खाती 
गोठववण्यात आली आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

धचखली (श्ज.बुलढाणा) येथे 'िन नेशन िन रेशन िाडध' या  
प्रिल्पाांतगधत नागररिाांची झालेली फसिणूि 

  

(५७) *  १४००   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखली (श्ज.बलुढाणा) येथे 'वन नेशन वन रेशन काडा' या प्रकल्पाींतगात 
जनकल्याण इकॉनॉशमक डवे्हलपमें् ननीी या नावाने सदस्यत्व देऊन 
नागररकाींची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक पोशलस स्थानकात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून आतापयतं फकती दोषीींना अ्क 
करण्यात आली आहे तसेच त्याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणासींदर्ाात पोलीस स््ेशन र्चखली, श्ज.बलुढाणा येथ े
िद.०३/०१/२०२० रोजी ननरीिण अर्ीकारी, तहशसल र्चखली याींच्या 
फफयाादीवरुन आरोपी राजशे जानफकराम वाहुरवाघ याचे ववरुध्द अप. क्र. 
०५/२०२० कलम ४२०, ४६५, ४७०, ४७१ र्ा.द.वव. प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्यात 
आला आहे. 
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     गनु्हयाचा तपास प्रर्ारी अर्ीकारी पो. स््े. र्चखली हे करीत असनू 
आरोपीस िदनाींक २८/०१/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे.  
(४) प्रचनच उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील आरे िसाहतीमध्ये आांतरराष्ट्रीय दजाधच े 
मत्स्त्यालय उभारण्याबाबत 

(५८) *  ९५५   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), 
श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील आरे वसाहतीमीील ११४ एकर र्खूींडावर बाँकॉक येथील शसॲम 
ओशन वल्डाच्या ीतीवर आींतरराषरीय दजााचे मत्स्यालय उर्ारण्याची आकषाक 
योजना राबववण्याचा शासनाने िदनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आींतरराषरीय दजााच्या मत्स्यालयास एकूण फकती ननीी 
खचा होणे अपेक्षित असनु मत्स्यालय उर्ारण्याचे काम फकती कालावीीत पणूा 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू आींतरराषरीय दजााच े मत्स्यालय उर्ारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१), (२), (३) व (४) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यितखेाली पया् न ववर्ागाच्या झालेल्या आढावा बठैकीत मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी आरे वसाहतीमध्ये बॅंकॉक येथील शसॲम ओशन वल्डाच्या ीतीवर 
आींतरराषरीय दजााचे मत्स्यालय उरे् करण्याबाबत सचुना िदल्या आहेत.  
     मात्र अद्यावप याबाबत पया् न ववर्ागाकडून पढुील सचुना ननगाशमत 
करण्यात आलेली नाही. या ववषयीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर दगु्ीव्यवसाय 
ववकास ववर्ागाकडून आरे कॉलनीची जागा उपलब्ी करण्याबाबत पढुील 
कायावाही करण्यात येईल. तसेच पया् न ववर्ागाने मत्स्यव्यवसाय ववर्ागास 
सदर प्रकल्पाचे अींमलबजावणीचे काया सोपववल्यास त्याववषयी आवचयक सवा 
कायावाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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राज्यात बालिाांिरील लैंधगि अत्याचारामध्ये झालेली िाढ 
  

(५९) *  ३१९   अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूध), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू 
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू 
पश्श्चम), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), श्री.चांद्रिाांत नन ांबा पाटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूध), श्री.रईस शखे (मभिांडी 
पिूध) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एनसीआरबीच्या आकडवेारीनसुार राज्यात बालकाींचे लैंर्गक शोषण 
करण्याच्या एकूण २८३२ घ्ना घडल्या असनू दरिदवशी िहींसाचाराच्या 
सरासरी ५१ घ्नाींची नोंद होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालकाींचे लैंर्गक शोषण, लैंर्गक अत्याचार आणण अचलील 
सािहत्य िायार्चत्रासाठी बालकाींचा वापर करणे तसेच बालकाींची अचलील 
सािहत्य िायार्चत्र े सींग्रहीत करण्याच्या घ्नाींमध्येही वाढ होत असनु सदर 
गुींन्हयापासनू बालकाींचे रिण करण्यासाठी ननमााण केलेल्या पोस्को 
कायद्यातही सदर घ्नाींच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बालकाींचे लैंर्गक 
शोषण तातडीने थाींबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
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(३) बालकाींचे लैंर्गक शोषण थाींबववण्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजना 
पढुीलप्रमाणे आहेत :- 
i) बालकाींवरील अत्याचारास प्रनतबींी करण्यासाठी मिहला व बाल अपराी 
प्रनतबींीक ववर्ागाची स्थापना करण्यात आली असनू ववशषे पोलीस 
महाननरीिक हे ववर्ागाचे प्रमखु आहेत. 
ii) Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नसुार बलात्काराींच्या 
गनु्हयाींच्या शशिेत केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन सीुारणाींबाबतच्या 
सचूना िद.०९/०७/२०१८ रोजीच्या परीपत्रकाद्वारे देण्यात आलेल्या आहेत.  
iii) बालकाींववरूध्दच्या गनु्हयाींचा तपासासींदर्ाात कें द्रीय गहृ मींत्रालयाकडून 
प्राप्त मागादशशाका सवा पोलीस घ्काींना पाठववण्यात आली आहे. 
iv) बालकाींचे लैंर्गक अपराीापासनू सींरिण अर्ीननयम-२०१२ ची प्रर्ावी 
अींमलबजावणी करण्याकरीता सवा पोलीस घ्काींच्या कायाशाळा आयोश्जत 
करण्यात येतात. 
v) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार बालकाींच े लैंर्गक अपराीापासनू 
सींरिण अर्ीननयम-२०१२ च्या प्रर्ावी अींमलबजावणीसाठी ‘ववशषे कृती दल’ 
(Special Task Force) गठीत करण्याबाबत सरू्चत करण्यात आले आहे. 
vi) सींक्ात सापडलेल्या बालकाींसाठी १०९८ ही ्ोल फ्री हेल्पलाईन 
कायााश्न्वत करण्यात आली आहे. 
vii) राज्यातील पोलीस ठाण्याींमध्ये एक पोलीस अर्ीकारी हा बालकल्याण 
अर्ीकारी म्हणून नेमण्यात आलेला आहे. 
viii) सवा पोलीस घ्काींमध्ये ववशषे बाल पोलीस पथके स्थापन करण्यात 
आली आहेत. 
ix) ऑनलाईन बाल लैंर्गक गरैवतान सािहत्य रोखण्यासाठीच्या उपायाींबाबत 
कें द्र शासनाने िदलेल्या आदेशाची अींमलबजावणी करण्याबाबत सवा पोलीस 
घ्काींना सरू्चत करण्यात आले आहे. 
x) बालकाींववरूध्दच्या गनु्हयाींच्यावेळी राषरीय बाल सींरिण आयोगाने 
पाठववलेली कायापध्दती (Standard Operating Procedure) 
अवलींबण्याबाबत सवा पोलीस घ्काींना सरू्चत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शहीद जिानाांच्या िुटुांबबयाांना अनुदानाची िाढीि 
रक्िम पूिधलक्षी प्रभािाने देण्याबाबत  

  

(६०) *  २४८   श्री.मनोहर चांदद्रिापरेू (अजुधनी-मोरगाांि), श्री.बांटी भाांगडडया 
(धचमरू), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम) :   सन्माननीय माजी 
सनैनिाांचे िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी िदनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
र्ारतीय लषकराच्या शसस्त्र सेना ध्वज िदनाननशमत्त नागपरू येथील 
कायाक्रमात शहीद जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना देण्यात येणाऱया एकरकमी 
अनदुानात रुपये ८.५० लि वरून २५ लि रुपये वाढ केल्याचे जाहीर केल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार त्याबाबतचा शासन ननणाय क्र. मसमै-२०१८       
(प्र ३१०) २०१७/१८, िदनाींक २७ माचा, २०१८ पवूालिी प्रर्ावाने िदनाींक ०१ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लाग ूकरण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री महोदयाींची घोषणा व सदर शासन ननणाय लाग ू
करण्याचा १० िदवसाींचा कालावीी या दरम्यान महाराषरातील शहीद झालले्या 
जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना वाढीव एकरकमी अनदुानाचा लार् शमळत नसल्याने 
त्यामध्ये सीुारणा करण्यात यावी याबाबत ववरवपता ननवेदक याींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े िदनाींक २९ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) तत्कालीन मा. मींत्री, माजी सनैनक कल्याण, महाराषर 
राज्य याींनी िद. २१/१२/२०१७ रोजी नागपरू येथ े झालेल्या ध्वजिदन ननीी 
सींकलन कायाक्रमामध्ये शहीद जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना देण्यात येत असलेल्या 
अनदुानाची रक्कम रू. ५.०० लाख वरून रू. २५.०० लाख करण्यात येत 
असल्याचे जाहीर केले होत.े 
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(२) होय. 
(३) शहीद मेजर प्रफुल्ल अींबादास मोहरकर याींच ेवडीलाींनी उपरोक्त शासन 
ननणाय िद. ०१/०४/२०१७ च्या पवूालिी प्रर्ावाने लाग ूकरण्याची ववनींती केली 
होती.  
(४) पवूालिी प्रर्ावाने सदर वाढीव तरतदू लाग ू करण्याची ववनींती अमान्य 
करण्यात आली आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
तळेखोल (ता.दोडामागध, श्ज.मसांधदुगुध) पररसरात गोिा राज्यातील खाण 

िां पन्या अनधधिृतररत्या उत्खनन िरत असल्याबाबत 
  

(६१) *  ७९६   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूध), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळेखोल (ता.दोडामागा, श्ज.शस ींीुदगुा) पररसरात मागील काही वषाापासनू 
गोवा राज्यातील खाण कीं पन्या अनर्ीकृतररत्या कोट्यवीी रुपयाींच्या दगडाच े
उत्खनन करून गोवा राज्यात वाहतकू करत असनू सदरहू अनर्ीकृत दगड 
उत्खननाववरोीात शासनाने कोणतीही कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उत्खननामळेु प्रदषूण वाढणे, रस्याींची दरुावस्था 
होणे,पाणी साठे नष् होणे, वन्य प्राण्याींचा जीव जाणे तसेच जनतचेे 
आरोग्य  ीोक्यात येणे  इत्यादी समस्या ननमााण होत असल्याने ग्रामस्थाींना 
काही वषाापासनू सातत्याने तहशसलदार, दोडामागा, श्जल्हार्ीकारी, शस ींीुदगुा, 
मा.पालकमींत्री, शस ींीुदगुा, खननकमा अर्ीकारी, शस ींीदुगुा याींच्याकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे तक्रारी करून सदर अवीै उत्खनन बींद करण्याबाबत मागणी 
केली असनू त्यासाठी िदनाींक ९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
तहशसलदार कायाालयासमोर ग्रामस्थ, सरपींच व मिहलाींसह आींदोलन केल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू मागणीकड ेमहसलू प्रशासन जाणीवपवूाक दलुाि करत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सदरहू अनर्ीकृत दगड उत्खनन 
बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. 
(२), (३) व (४) मौज ेतळेखोल हद्दीमीील खडीक्रशर व काळा दगड खाणी ८ 
िदवसात बींद न केल्यास िद.१९/१२/२०१९ रोजीपासनू तळेखोल ग्रामस्थ 
उपोषणास बसतील अशा आशयाच े ननवेदन मौज े तळेखोल ग्रामस्थाींनी 
िद.१३/१२/२०१९ रोजी तहसीलदार, शस ींीुदगूा याींना िदले होत.े त्यानषुींगाने अपर 
श्जल्हार्ीकारी, शस ींीुदगूा याींच्या िद.२४/१२/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये मौज े
तळेखोल, ता.दोडामागा येथील सव्हे नीं.३३८/१ब, िेत्र ०.८०.००० हे.आर. हा 
खाणपट्टा पढुील आदेशापयतं उत्खनन व वाहतकूीस बींद करण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायधभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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