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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०९ माचच, २०२० / फाल्गनु १९, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४० 
------------------------------------- 

  
धचमुर (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील उसेगाि उमा नदी पात्रात  

अिैध िाळु उपसा होत असल्याबाबत 
  

(१) *  २६५०   श्री.सभुाि धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचमरु (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील उसेगाव उमा नदी पात्रात मोठ्या 
प्रमाणात वाळु उपसा होत असनू नागपरू येथील कीं त्रा्दार मींिुर वाळू घा्ा 
व्यततररक्त िवळच्या पात्रातील हिारो ब्रास वाळूचा अवधै उपसा करीत 
असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबचधत कीं त्रा्दारावर दींिात्मक कारवाई 
करण्याची  मागणी सामाजिक सींघ्ना किून केल्या गेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मींिुर वाळू घा्ाबाबत चौकर्ी करून सींबधीत कीं त्रा्दारावर 
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) अर्ी बाब तनदर्शनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यात िाहनाांिर ई-चलानद्िारे जारी िेलेली  
दांडाची रक्िम थिीत असल्याबाबत 

(२) *  २६३३   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी), श्री.रमेश 
िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाने ४ वर्ाशपवूी र्हरात प्रायोचगक तत्वावर सरुु केलेल्या ई-
चलान कारवाईत वाहतकू पोललसाींकि े अचूक व सींपणूश तपलर्लासह माहहती 
नसल्याने मुींबई र्हरातील ४० ्क्के वाहनमालक आिही ई-चलान 
कारवाईच्या क्षेत्राबाहेर असल्याचे हदनाींक ५ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहन मालकाींचा अपरूा तपलर्ल व तनवासी पत्त्याअभावी ४ 
वर्ाशपासनू ६८ लाख वाहनाींवर िारी केलेल्या १.१३ को्ी चलानानसुार २३६ 
को्ी रुपये दींि अदयापही वसलू करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची २३६ को्ी रुपयाींची थककत दींिाची रक्कम ६८ लाख 
वाहन मालकाींकिून वसलू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच अदयापपयतं ककती वाहन मालकाींकिून ककती रुपये 
दींि वसलू झाला आहे व ककती बाकी आहे, 
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(४) असल्यास, ई-चलान योिना सींपणूशत: यर्स्वी करुन महसलूाचे उत्पन्न 
मोठ्या प्रमाणात वाढववण्याकररता र्ासनाने ववर्रे् मोहहम राबवनू मुींबईतील 
सवश वाहन चालक-मालकाींची अदययावत माहहती सींगणकावर अपलोि 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमुे  : (१), (२) व (३) ऑक््ोबर २०१६ त े डिसेंबर, २०१९ 
पयतं ई-चलानच्या प्रलींबबत रक्कमेची माहहती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 भरणा प्रलींबबत एकूण 
चलन सींख्या ४६८५४६३ ६४१२२२९ ११०९७६९२ 
रक्कम १४९५७४६८७६ २१७११९०८६४ ३६६६९३७७४० 

प्रलींबबत चलानची रक्कम रु.५,०००/- पेक्षा िास्त झाल्यास ककीं वा १० पेक्षा 
िास्त चलान प्रलींबबत असल्यास सींबींचधत वाहन चालकाींचे वाहन पो श्लदवारे 
पत्त े प्राप्त करुन त्याींना नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहेत. नाकाबींदीच्या 
दरम्यान तपासल्या िाणाऱ्या वाहनाींवर दींिणीय रक्कम प्रलींबबत असल्यास ती 
िबेी् अथवा के्रिी् कािश दवारे वसलू केली िात.े तसेच दींिाची रक्कम 
भरण्याकरीता िीिी्ल पेमें्ची सेवा उदा. पे्ीएम, ने् बँकीींग, जिओ पे इ. 
सवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. एखादया वाहनावर ्ोईंग 
कारवाई करुन चौकीत आणल्यावर प्रलींबबत चलानची रक्कम वसलू 
केल्यानींतरच सदरचे वाहन मालकाच्या स्वाधीन करण्यात येत.े 
     पररवहन ववभागाच्या https://vahan.nic.in पो श्लदवारे सवश वाहनाींची 
व वाहनाींच्या मालकाींची अदययावत माहहती वेळोवेळी प्राप्त करण्यात येत.े 
तसेच वाहतकू तनयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहनाींच्या मालकाींना त्याींच्या 
मोबाईल क्रमाींकावर एस.एम.एस. च्या स्वरुपात ई-चलान पाठववण्यात येत.े 
(४) ई-चलान कायश प्रणालीमध्ये मुींबई र्हरातील वाहन चालक/मालकाींची 
अदययावत माहहती अपलोि करण्यासाठी mumtrafficapp हे ॲप उपलब्ध 
करुन देण्यात आले आहे. तसेच वाहतकू पोलीस अींमलदार याींचेकिून वाहन 
चालक/मालक याींचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमाींक ई-चलान उपकरणादवारे 
अदययावत केले िात.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



4 

 
िोल्हापूर जजल््यात गािठाण जममनीिरील शतचभांग 

प्रिरणी िाढलेल्या नोटीसाांबाबत 
  

(३) *  ७३६०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यात गावठाण ववस्तार योिनेअींतगशत ज्या नागरीकाींना 
भखूींि वा्प करण्यात आले आहेत अर्ा भखूींि धारकाींवर महसलू ववभागाने 
र्तशभींग नो्ीस काढल्याच े माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातील ज्या भखूींि धारकाींवर र्तशभींग नो्ीस काढण्यात 
आल्या आहेत त्याींना र्ासकीय दरपत्रकानसुार सु्  देवनू भखूींि नावे 
करण्याबाबतची बठैक तत्कालीन महसलू, राज्यमींत्री याींचे अध्यक्षेतखेाली 
घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाकिून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा 
येत आहे तसेच त्याची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) कोल्हापरू जिल्हयातील राधानगरी, 
भदूरगि व आिरा तालकु्यातील ग्रामपींचायत हद्दीअींतगशत असलेल्या गावठाण 
िमीनीवरील र्तशभींग प्रकरणी प्लॉ् धारकाींना देण्यात आलेल्या नो्ीसाींच्या 
अनरु्ींगाने हद. २८.१.२०१९ रोिी तत्कालीन राज्यमींत्री (महसलू) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली बठैक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बठैकीमध्ये 
तत्कालीन राज्यमींत्री (महसलू) याींनी हदलेल्या तनदेर्ानसुार जिल्हाचधकारी, 
कोल्हापरू याींच्याकिून र्ासनास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर सदर प्रकरणी 
उचचत कायशवाही करण्याचे सींकल्पीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ेांडाळा (ता.मािळ, जज.पुणे) येथे अिैध गौण  

ेननज उत्ेनन िेल्याबाबत 
  

(४) *  ६८८४   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खींिाळा (ता.मावळ, जि.पणेु) येथील सवे क्रमाींक ४१ व ४२ मधील प्लॉ् 
क्रमाींक ९, ११ व १२ या हठकाणी मोठ्या प्रमाणात गौण खतनि उत्खनन 
करण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ च्या र्वे्च्या आठवड्यात तनदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खींिाळा ववभागातील ्ेकड्याींवर एका नामवींत कीं पनीने महसलू 
ववभागातील अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने बेकायदेर्ीरररत्या गौण खतनि 
उत्खनन केले असनू या कीं पनीला दींिात्मक नो्ीस पाठवण्यात आली आहे 
काय,   
(३) असल्यास, िमीन महसलू अचधतनयम १९६६ च्या कलम ४८/७ नसुार 
बेकायदा गौण खतनि उत्खनन करणाऱ्या कीं पनीवर तसेच महसलू 
ववभागातील अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) मौिे खींिाळा, ता.मावळ येथील सवे 
क्र.४१ व ४२ मधील प्लॉ् क्र.९, ११ व १२ या हठकाणाहून एकूण ५८०४ ब्रास 
गौण खतनिाचे अनचधकृत उत्खनन झाल्याचे तनदर्शनास आल्याने सींबींचधताना 
तहलसलदार, मावळ याींनी हद.२८/०१/२०२० रोिी अनचधकृत उत्खननाबाबत 
सनुावणीची नो्ीस बिावली असनू महाराषर िलमन महसलू अचधतनयम, 
१९६६ चे कलम ४८ (७) नसुार पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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निी मुांबईतील जेट्टी पररसरात मजछिमार व्ययिसायासाठी  
सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(५) *  ५५०   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई पररसरातील ऐरोली, हदवा, गोठवली, तळवली, घणसोली, 
वार्ी, करावे व बेलापरू या गावाींत मजच्िमार व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर होत 
असनु मासळी साठवणूक, वाहतकु व मासळी सकुववण्याची कोणतीही 
व्यवस्था त्या हठकाणी नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त व्यवसायासाठी िटे्टी पररसरात ओ्ले बाींधणे, र्ीतगहेृ, 
िाळे ववणण्यासाठी र्िे, होड्याींसाठी उतरता धक्का, प्रसाधन गहेृ, सौरऊिाश 
हदवे इत्यादी सवुवधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे तनवेदने माहे िानेवारी-
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनास हदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अस्त्लम शेे  : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री.सींहदप नाईक, तत्कालीन ववधानसभा सदस्य याींनी हद.२७/१२/२०१६ 
रोिी तत्कालीन मा. मखु्यमींत्री याींना तनवेदन हदले होत.े 
(३) जिल्हा वावर्शक योिनेंतगशत मौि ेघणसोली, वार्ी व हदवा येथील मासळी 
उतरववण्याच्या कें द्रावर मजच्िमाराींना ववववध मलुभतु सवुवधा परुववण्याची 
रु.२२४.०३ लक्ष ककमतीची १६ बाींधकाम ेकरण्यात आली आहेत. तसेच नाबािश 
अथशसहाय्यीत योिने अींतगशत हदवाळेगाव, बेलापरू येथील रु.१०.२० को्ी 
रकमेचे काम मींिूर असनू, या कामाचे कायांरींभ आदेर् हद.३१.०७.२०१८ रोिी 
देण्यात आले असनू, मा. उच्च न्यायालयामाफश त सागरी त्ीय तनयमन 
क्षेत्राचे (सीआरझेि) ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच सदरचे काम सरुु 
होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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तलासरी (जज.पालघर) तालुक्यात अनधधिृत  
उत्ेनन होत असल्याबाबत 

  

(६) *  १६८१   श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायेळा) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलासरी (जि.पालघर) तालकु्यात भ-ूसरुुींग स्फो्ादवारे दगिखाणीतनू 
अनचधकृतपणे दगि काढण्यात येत असल्याचे हदनाींक ३१ डिसेंबर, २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार भू-सरुुींग 
स्फो्ादवारे दगिखाणीतनू अनचधकृतपणे दगि काढणाऱ्याींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) तलासरी (जि.पालघर) तालकु्यात सरुुीं ग 
स्फो्ादवारे दगिखाणीतनू अनचधकृतपणे दगि उत्खनन होत असल्याची बाब 
तनदर्शनास आली नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोिणातील आांबा िलमािरील फुलोऱ् यािर लष्ट्िरी  
अळी ि तत्सम िीडीचा झालेला प्रादभुाचि 

  

(७) *  १८१७   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय िृिी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामधील ढगाळ वातावरणामळेु कोकणातील आींबा कलमावरील     
फुलोऱ् यावर लषकरी अळी अथवा तत्सम कीिीचा प्रादभुाशव झाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींबा कलमाींची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार लषकरी अळी अथवा तत्सम कीिीचा होणारा 
प्रादभुाशव रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) अींर्तः खरे आहे. 
     आींबा फुलो-यावर लष करी अळीचा प्रादभुाशव आढळुन आलेला नसनु 
रत् नाचगरी जिल्हयामध्ये उीं ् अळीचा प्रादभुाशव आढळुन आला. परींत ुहे प्रमाण 
अत् यींत नगण् य असनू रत् नाचगरी तालकु्यातील पावस पररसरामध् ये १५ त े१६ 
हेक् ्र आींबा प्रक्षते्रावर ववखुरलेल् या स् वरुपात उीं ् अळीींचा प्रादभुाशव आढळून 
आला. 
(२) होय. 
     कृवर् ववभागाचे अचधकारी व िॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृवर् 
ववदयापीठाचे र्ास् त्रज्ञ या याींच् या सींयकु् त पथकामाफश त प्रादभुाशवग्रस् त क्षते्राची 
पहाणी करण् यात आली आहे. 
(३) आींबा बागायतदाराींना ककि रोग व् यवस् थापन सींदभाशत ताींबत्रक मागशदर्शन 
करण् यात आले आहे. 
     रत् नाचगरी तालकु्यातील पावस पररसरामध् ये र्तेकऱ् याींना जक्वनॉलफॉस २ 
लम.ली प्रतत लल्र पाण् यात लमसळुन २ फवारण् या करण् यासींदभाशत मागशदर्शन 
केले. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात धचत्रपटाांची ऑनलाईन नतिीट विक्री िरताांना अनतररक्त  
शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(८) *  ३३६८   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी), श्री.लक्ष्मण जगताप 
(धचांचिड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात चचत्रप्ाींची ऑनलाईन ततकी्े ववक्री करताना त्यावर कोणतहेी 
सेवा ककीं वा अततररक्त र्लु्क आकारण्यात येऊ नये याबाबत र्ासनाने हदनाींक 
२८ फेब्रवुारी, २०१३ रोिी तसेच हदनाींक १८ माचश, २०१४ रोिी र्ासन तनणशय 
काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चचत्रप् पाहण्यासाठी बहुताींर् पे्रक्षक ऑनलाईन बकुकीं गला 
प्राधान्य देत असनु हे बकुीींग करण्यासाठी वेगवेगळ्या ॲपचा वापर केला 
िातो तथावप या ॲपवरुन ततकी् बकु केल्यास ग्राहकाला मळू ततकी् 
दराच्या १० ्क्के िादा रक्कम इीं्रने् हँिलल ींग फीच्या नावाखाली मळू 
ततकी्ावर आकारुन राज्य र्ासनाच्या तनणशयाच े उल्लींघन करुन प्रेक्षकाींची 
करोिो रुपयाींची फसवणूक होत असल्याची बाब ग्राहक पींचायतीच्या सदस्याींनी 
माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये तनदर्शनास आणून हदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पे्रक्षकाींकिून अततररक्त र्लु्क वसलू करणाऱ्या 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. हद.१८.३.२०१४ च्या र्ासन 
तनणशयान्वये तनणशय घेण्यात आला आहे. 
अ) ग्रामपींचायत व अ, ब, व क वगश नगरपाललका क्षेत्रातील एक पिदा 
चचत्रप्गहृाींना   करमणूक र्लु्क माफी तसेच राज्यातील सवश चचत्रप्गहृाींना 
अततररक्त सेवा र्लु्क आकारणीच्या अींमलबिावणी सींदभाशत र्ासन तनणशय 
क्रीं , ईएन्ी-२०१३/प्र.क्र.३३/्ी-१, हद.२८.२.२०१३ अन्वये तनणशय घेण्यात आलेला 
आहे. 
ब) राज्यातील सवश चचत्रप्गहृ चालकाींनी   ऑनलाईन ततकी् ववक्री यींत्रणा 
उपलब्ध करुन देणेबाबत र्ासन पररपत्रक क्र. ईएन्ी-२०१३/प्र.क्र.९१/्ी-१, 
हद.१८.३.२०१४ अन्वये तनणशय घेण्यात आलेला आहे. 
(२) ग्राहक पींचायतीचे अततररक्त र्लु्क आकरणीबाबतच ेतनवेदन या ववभागास 
प्राप्त झालेले नाही. 
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     तथावप, महाराषर अचधतनयम क्र.४२, हद. २९ डिसेंबर, २०१४ अन्वये 
मालक/सेवापरुवठादार याींना ऑनलाईन ततकी् आरक्षण सवुवधा परुववण्यासाठी 
प्रतत ततकी् रु. १०/- इतके र्लु्क आकारता येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दहांगणघाट (ता.दहांगणघाट, जज.िधाच) येथे मशक्षििेला  
जजिांत जाळल्याबाबत 

  

(९) *  ६६९८   श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.सममर मेघे 
(दहांगणा), श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), 
श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), 
अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी), 
श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूच), श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि 
मध्य), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा), श्रीमती याममनी यशिांत 
जाधि (भायेळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी 
पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) हहींगणघा् (ता.हहींगणघा्, जि.वधाश) येथे एका लर्क्षक्षकेला एकतफी 
पे्रमातनू पेरोल ्ाकून जिवींत िाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घ्ना हदनाींक ३ 
फेब्रवुारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास घिली असनू या हल्ल्यात वपिीत यवुती 
४० ्क्के भािली असनू ततच्यावर नागपरूमधील ऑरेंि लस्ी रुग्णालयात 
उपचार सरुू होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींधारी (ता.लसल्लोि, जि.औरींगाबाद) या गावातही एका 
महहलेच्या घरात लर्रून ततला पे्वनू हदल्याच े तसेच लमरारोि येथ े
बलात्काराचा गनु्हा मागे न घेणाऱ्या एका महहलेवर ज्वलनर्ील द्रव्य 
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फेकल्याची घ्ना हदनाींक ५ फेब्रवुारी, २०२० रोिी घिल्याचे तनदर्शनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींताकु्रझ (मुींबई) पवेूकिील वाकोला येथील एका चाळीत एका 
तरुणीवर बलात्कार करून खून केल्याचे व पनवेलमधील ददुरे येथील ५५ 
वर्ीय महहलेची हत्या करून ततला फासावर ल्कवल्याचे तसेच मा्ुींगा रेल्वे 
स्थानकावर एका महहलेचा ववनयभींग करण्यात आल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सवश प्रकरणी चौकर्ी करून दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच अर्ा प्रकारच्या घ्नाींची पनुरावतृ्ती होव ू नये व महहलाींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी र्ासनाकिून कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्या वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे  : (१) होय.        
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) या सवश प्रकरणातील आरोपीींवर गनु्हा दाखल करून सदरहू घ्नेतील 
आरोपीताींना अ्क करण्यात आली आहे. सदय:जस्थतीत तपास चाल ूआहे. 
     राज्यातील महहलाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
प्रततबींधात्मक उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत :-    
• महहलाींवरील अत्याचारास प्रततबींध करण्यासाठी, महहला अत्याचार प्रततबींधक 
ववभागाची स्थापना करण्यात आली असनू ववर्रे् पोलीस महातनरीक्षक हे 
ववभागाचे प्रमखु आहेत. 
• महहलाींवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातिीने तनकाली काढण्याकरीता राज्यात 
२७ ववर्रे् न्यायालये व २५ िलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आललेी 
आहेत. 
• पोलीस आयकु्तालये/जिल्हयाींमध्ये महहला सरुक्षा सलमत्या व महहला 
सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
• बलात्कारासारख्या गींभीर गनु्हयाींचा तपासाची कायशपध्दती बाबतच्या 
मागशदर्शक सचुना सवश पोलीस घ्काींना ववतरीत केलेल्या आहेत. 
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• िेििाि व ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्यासाठी पायी पेरोलल ींग,र्ाळा 
कॉलेिच्या पररसरात प्रततबींधात्मक उपाययोिना, नाकाबींदी, महहला सरुक्षा व 
िेििाि पथके तयार करण्यात आली आहेत. 
• महहलाींवरील अत्याचाराची प्रकरणे तपासासाठी आणण त्याींचा वळेोवेळी 
आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर हद.१२/१०/२०१७ च्या र्ासन तनणशयानसुार 
ववर्रे् पथके गठीत करण्याचा तनणशय घेतला आहे.  
• राज्यात, मुींबईसह पणेु र्हर, ठाणे र्हर, नागपरू र्हर, पणेु ग्रालमण, 
यवतमाळ, अहमदनगर येथे Investigation Units for Crime Against 
Women (IUCAW) स्थापन केली आहेत. 
• मुींबई, ठाणे व नवी मुींबई क्षेत्रातील सींक्ातील महहलाींच्या मदतीकररता 
्ोल कि हेल्पलाईन क्र. “१०३” व उवशररत क्षते्राकररता “१०९१” सरुु करण्यात 
आली आहे. रेल्वे पोलीस घ्क, मुींबई व पणेु ९८३३३३११११, नागपरु  ०७१२-
२७४३९८४ व बहन्मबुई पोलीस घ्कात २४ तास कायशरत असणारी हेल्पलाईन 
सेवा कायशरत आहे. यालर्वाय www.mumbaipolice.org व 
comcell.mum.crime@mahapolice.gov.in या वेबसाई्वर online तक्रार 
करता येत.े 
• सींक्ग्रस्त महहला व मलुीींच्या सरुक्षक्षततकेररता (अकोला, बीि, 
उस्मानाबाद, परभणी, नागपरू ग्रामीण, वधाश, अहमदनगर, रत्नाचगरी, ठाणे 
ग्रालमण, नागपरू र्हर, ठाणे र्हर, औरींगाबाद र्हर, सोलापरू र्हर, नवी 
मुींबई व अमरावती र्हर) नमदू घ्काींनी मोबाईल ॲप सरुु करण्यात आले 
आहे.  
• महहलाींवरील अत्याचाराींच्या घ्नाींना प्रततबींध करण्यासाठी आींध्रप्रदेर् 
राज्याप्रमाणे महाराषरातही नवीन कायदा तयार करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मशिाजी नगर (ता.मलिापूर, जज.बुलढाणा) येथे महाविद्यालयात 
मशिण घेणाऱ् या युितीचा झालेला मतृ्यू 

(१०) *  ३०२७   श्री.राजेश एिड े (मलिापरू) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कु.वषैणवी रािू गिुर रा.लर्वािी नगर, मलकापरू (ता.मलकापरू, 
जि.बलुढाणा) या हदनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिीपासनू बेपत्ता असलेल्या 
यवुतीचा मतृदेह हदनाींक १८ िानेवारी, २०२० रोिी मध्य प्रदेर्ातील नेपानगर 
येथे आढळून आल्याची बाब हदनाींक १९ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास तनदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कु.वषैणवी ही बेपत्ता झाल्याची तक्रार ततच्या 
कु्ुींबबयाींच्यावतीने हदनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास र्हर 
पोलीस स््ेर्न, मलकापरु येथे केली असताना पोललस तनरीक्षक याींच्याकिून 
तपासकायाशत झालेल्या हलगिीपणामळेु तरुणीचा मतृ्य ू झाल्याने स्थातनक 
नागररकाींनी हदनाींक १९ िानेवारी, २०२० रोिी र्हर पोलीस स््ेर्न, मलकापरू 
येथील पोलीस उप तनरीक्षकाववरुद्ध पोलीस स््ेर्नमध्ये मोचाश नेला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी उच्च स्तरीय चौकर्ी करून तपासकायाशत 
हलगिीपणा करणाऱ्या सींबींचधत पोलीस तनरीक्षकावर कारवाई करणेबाबत 
स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.गहृमींत्री याींना हदनाींक २० िानेवारी, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास तनवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे 
काय, चौकर्ीत काय तनषपन्न झाले व वषैणवीच्या मतृ्यसू िबाबदार 
असणाऱ्या सींबींचधत दोर्ीींवर तथा तपास कायाशत हलगिीपणा करणाऱ् या 
पोलीस तनरीक्षकावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे  : (१) व (२) होय, 
     हदनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिी कफयाशदी याींनी त्याींची पतुणी 
कॉलेिला िात असताींना अज्ञ याात व्यक्तीने अपहरण केले म्हणून अप.नींबर 
२५/२०२० कलम ३६३ भादवी प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
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     हदनाींक १९ िानेवारी, २०२० रोिी नेपानगर येथील बेपत्ता मलुीचे पे्रत 
असल्याचे समिुन आल्याने सोर्ल लमिीयावर घातपाताचा सर्ींय व्यक्त 
केल्याबाबत मेसेि व्हायरल झाले होत.े त्यामळेु िनभावना प्रक्षोभक होवनु 
लर्वािी नगर भागातील नागररकाींसमवेत मािी आमदार श्री.चैनसखु सींचेती व 
मलुीचे समािाचे लोकाींनी मलुीचे मतृदेहासह पोलीस स््ेर्न मलकापरू र्हर 
येथे मोचाश नेला होता. 
     बेपत्ता मलुीचा मतृ्य ू घातपाताने झाल्याचे आतापावेतोच्या तपासात 
तनषपन्न झालेले नाही. पोलीस तपासात हदनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिी 
प्रकरण दाखल झाल्यापासनू सदर मलुीचे र्ोधासाठी पोलीसाींकिून सवशतोपरी 
व अथक प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. या गनु््याचे तपासात कोणत्याही 
प्रकारचा हलगिीपणा, तनषकाळिीपणा केलेला नाही. 
(३) खा्ीक समाि बाींधव, नागपरू याींच्या वतीने हदनाींक २४/०१/२०२० रोिी 
मा.गहृमींत्री याींना बेपत्ता मलुीच्या मतृ्यचूी चौकर्ी सी. बी. आय. माफश त 
करण्यात यावी व तीच्या कु्ूींबबयाींना आचथशक मदत लमळावी व सदर प्रकरणी 
िातीने लक्ष घालावे अन्यथा समािातफे रस्त्यावर उतरुन पोलीस व 
र्ासनाववरुध्द आींदोलन करण्यात येईल असे तनवेदन देण्यात आलेले आहे.    
(४) सदर तनवेदनातील मदुयाींबाबत उप ववभागीय पोलीस अचधकारी, मलकापरू 
याींनी सदर प्रकरणी झालेल्या तपासाबाबत पिताळणी व खात्रीकरुन 
आतापयतं झालेल्या तपासादरम्यान पोलीसाींचा तपासामध्ये हलगिीपणा 
हदसनू येत नाही असा अहवाल हदलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भातिुली ि चाांदरूबाजार (जज.अमरािती) तालुक्यात  
रेती तस्त्िरी होत असल्याबाबत 

(११) *  ३८००   श्री.बळिांत िानेड े (दयाचपरू), 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 पजश्चम), श्री.सभुाि धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भातकुली व चाींदरूबािार (जि.अमरावती) तालकु्यात प्रर्ासनाच्या 
दलुशक्षामळेु वाळू घा् लललाव प्रकक्रया रखिल्याने नदीपात्रातनू दररोि 
मध्यरात्री अवधै रेतीची तस्करी सरुु असल्याचे हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु र्ासनाच्या महसलुाचे नकुसान होत असनू नींबरप्ले् 
नसलेल्या रॅक््र रॉली, लमनीिोरदवारे र्केिो ब्रास रेतीची तस्करी करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर रेती माफीयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच वाळू घा् लललाव प्रकक्रया राबववण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) भातकुली व चाींदरूबािार 
(जि.अमरावती) तालकु्यात हद. ३० नोव्हेंबर,२०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
वाळूची तस्करी तसेच ववना नींबरप्ले् वाहनाींदवारे वाळूची तस्करी होत 
असल्याची बाब तनदर्शनास आली हे अींर्त: खरे आहे. 
     भातकुली व चाींदरूबािार तालकु्यात गौण खतनिाच्या अवधै उत्खनन व 
वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता भरारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली 
आहे. सदर पथकामाफश त भातकुली तालकु्यात माहे एवप्रल,२०१९ त ेिानेवारी, 
२०२० या कालावधीत वाळूच्या अवधै वाहतकूीच्या ५ प्रकरणी दींिात्मक 
कायशवाही करुन रु.२,४४,०००/- इतकी रक्कम र्ासनिमा करण्यात आली 
आहे.  
     तसेच चाींदरूबािार तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१९ त ेिानेवारी, २०२० या 
कालावधीत वाळूच्या अवधै वाहतकूीच्या २२ प्रकरणी दींिात्मक कायशवाही करुन 
रु.९,४६,८८०/- इतकी रक्कम र्ासनिमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली जजल््यात रेतीच ेअिैध उत्ेनन िरून साठा िेल्याबाबत 
(१२) *  ३०८३   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिचचरोली जिल््यात कीं त्रा्दार मोठ्या प्रमाणावर र्ासन तनयमाींचा 
आधार घेत क्षमतपेेक्षा िास्त रेतीचा नदीतनू उपसा करून साठवणूक करत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनववदा तनयमाप्रमाणे रेतीच्या िेवढ्या ब्रास मींिूर करून 
हदल्या िातात त्यापेक्षा ककतीतरी प्ीने अचधक ब्रास रेतीचा साठा ठेवला 
िात असनू साठा केलेल्या रेतीतनू दररोि तवेढीच रेती बाहेर ववक्रीला 
गेल्यानींतरही तवेढाच साठा कायम राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत वारींवार तक्रारी व सचूना करूनही सींबींचधत अचधकारी 
कीं त्रा्दाराींवर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने त्याींचे आचथशक हहतसींबींध 
असल्याचा तनषकर्श तनघत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रेतीचा साठा करून ठेवणाऱ् या कीं त्रा्दाराींवर व त्याींना सहकायश 
करणाऱ् या अचधकारी-कमशचाऱ् याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) गिचचरोली जिल््यात सन २०१८-१९ 
या वर्ाशमध्ये एकूण ३१ वाळूघा् सवोच्च बोलीने लललावात गेलेले होत.े सदर 
वाळूघा्ाींची मदुत माहे ३० सप् े्ंबर, २०१९ पयतं होती. मदुत सींपल्यानींतर 
सदर वाळूघा्ाचे ताबे सींबींचधत तहलसलदार याींचे माफश त परत घेण्यात आले 
आहेत. वाळूघा्ाींची मदुत सींपल्यानींतर ३१ वाळूघा्धारकाींपकैी २० 
वाळूघा्धारकाींनी त्याींच्याकि े लर्ल्लक असलेला वाळूसाठा ववक्री करण्यासाठी 
गौण खतनि ववके्रता लायसन्सकरीता जिल्हाचधकारी कायाशलयाकि ेअिश दाखल 
केले होत.े सदर २० वाळूघा्धारकाींना महाराषर गौण खतनि उत्खनन 
(ववकास व ववतनयमन) तनयम, २०१३ मधील तरतदुीनसुार हद.३१/१२/२०१९ या 
कालावधीपयतं वाळूसाठा व ववक्री करण्याकरीता परवाने मींिूर करण्यात आल े
होत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल््यात दहरा ग्रुप िां पनीिडून गुांतिणूिदाराांची  
फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(१३) *  २०८४   श्रीमती श्िेता महाले (धचेली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल््यात हैद्राबाद येथील हहरा ग्रपु ऑफ कीं पनीने 
गुींतवणूकदाराींना केलेल्या गुींतवणकुीचा परतवा न हदल्याने हिारो 
गुींतवणूकदाराींची लाखो रुपयाींनी फसवणूक झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्खे नईम र्खे अब्दलु रहीम रा. सागवान 
(ता.जि.बलुढाणा) याींनी बलुढाणा र्हर पोलीस स््ेर्नकि ेहदनाींक २ िानेवारी, 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास कफयाशद हदलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) सदर गनु््याच्या तपासामध्ये कफयाशदीसह २५ 
ठेवीदाराींची एकूण रुपये ८५,५०,०००/- ची फसवणूक झाल्याचे तनषपन्न झाले 
आहे. 
(२) व (३) कफयाशदी याींनी हदनाींक २५/१०/२०१८ रोिी बलुढाणा र्हर पोलीस 
स््ेर्न येथ े केलेल्या तक्रारीवरुन पोलीस स््ेर्न बलुढाणा र्हर येथ े
आरोपीववरुध्द अप.क्र. १०७८/१८ कलम ४२०, ३४ भादवी अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे.  
     सदर गनु्हयातील तक्रारदाराींचे िबाब घेणे सरुु असनू आरोपीच्या 
मालमत्तचेा र्ोध घेणे सरुु आहे. तसेच एक आरोपी अ्क असनू इतर 
आरोपीचे अ्केबाबत प्रकक्रया सरुु आहे. आरोवपताींववरुध्द मा.न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िृिी ममत्र योजनेछया अांमलबजािणीबाबत 
  

(१४) *  ७१६३   श्री.अतलु बेनिे (जुन्नर), श्री.ददपि चव्यहाण (फलटण), 
श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती 
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), 
श्री.सनुनल शळेिे (मािळ), श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी) :   सन्माननीय 
िृिी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी ववभागाच्या योिना, अनदुाने, बी-बबयाणे और्धे, पर्धुन या 
ववर्याींवररल माहहती, त्याचे साहहत्य, कृर्ी खात्याची प्रकार्ने याची माहहती 
र्तेकऱ्याींना देण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामसभेमाफश त कृर्ी लमत्र याींची दरवर्ी 
नेमणूक करण्याची योिना र्ासनाने अींमलात आणली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सध्या २२ हिारापेक्षा िास्त कृर्ी लमत्राींची सींख्या 
असनू दरवर्ी समुारे २६ को्ी ४० लक्ष रुपये तनधी त्याींचेवर खचश होत 
असल्याचे तनदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कृर्ी लमत्राींना सरुुवातीच्या काळात प्रततमाह रुपये ५००/- 
इतके मानधन हदले िात असताींना तत्कालीन र्ासनाने हे मानधन वाढवनू 
रुपये १०००/- इतके केले, मात्र त्यानींतर कृर्ी लमत्राींनी र्तेकऱ्याींना व कृर्ी 
सहाय्यकाींना कोणतीही माहहती व प्रकार्न पसु्तक हदले नसल्याचे हदनाींक २४ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास तनदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कृर्ी लमत्र योिनेची अींमलबिावणी योग्य प्रकारे करुन 
र्तेकऱ्याींना व कृर्ी सहाय्यकाींना उक्त ववर्याींसींदभाशत माहहती व प्रकार्न 
पसु्तके देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     (आत्मा) अींतगशत कें द्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सचुनाींनसुार र्तेकरी 
लमत्राची तनवि ही ग्रामपींचायतीच्या ठरावानसुार दोन महसलु गाींवाकरीता १ 
र्तेकरी लमत्राची तनवि करण्यात येत.े 
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(२) हे खरे नाही, तथावप राज्यात सदयजस्थतीमध्ये १६७२४ र्तेकरी लमत्र 
तनविले आहेत. सन २०१९-२० या आचथशक वर्ाशमध्ये र्तेकरी लमत्राींवर माहे 
िानेवारी, २०२० अखेर रक्कम रु.२.९९ रक्कम को्ी खचश झालेला आहे. 
(३) आत्मा ही योिना कें द्र परुस्कृत योिना आहे. कें द्र र्ासनाच्या मागशदर्शक 
सचुनाींप्रमाणे र्तेकरी लमत्र ही बाब कें द्र : राज्य (५०:५०) या प्रमाणात 
राबववण्यात येत असनु कें द्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सचुना - २०१८ अन्वये 
तनवि करण्यात आलेल्या र्तेकरी लमत्राींना योिनाींच्या प्रचार प्रलसध्दी करीता 
र्तेकऱ्याींच्या र्तेावर भे्ी देण्याकरीता होणारा प्रवास व इतर र्तेकऱ्याींर्ी 
दरुध्वनीदवारे/भ्रमणध्वनीदवारे सींपकश  करणेकरीता होणारा खचश, त्याींना 
आवश्यक असलेली र्तेी ववर्यक पसु्तके, मालसक खरेदी करणे, कृवर् व कृवर् 
सींलग्न ववभागाींतशगत ववववध योिनाींची माहहती घेणेकरीता सींबींधीत 
कायाशलयास सींपकश  करणे याकरीता त्याींना येणाऱ्याखचाशची प्रततपतुी म्हणनु 
प्रती महहना रक्कम रु. १०००/- देय आहेत. तसेच हद. २४/१/२०२० अथवा त्या 
दरम्यान र्तेकरी लमत्राींकिून कोणतीही प्रकार्ने ककीं वा पसु्तके देण्याबाबत 
मागणी/तनवेदन प्राप्त झाललेे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मसांधदुगुच जजल््यातील िाळू मललाि रेडल्याबाबत 
  

(१५) *  ३०८२   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लस ींधदुगुश जिल््यातील वाळूच े दर तनजश्चत न झाल्याने गतवर्ी वाळू 
लललाव रखिले असताींना यावर्ी वाळूचे दर वेळेत तनजश्चत होऊन पयाशवरणाचा 
दाखला घेण्याबाबतच्या नव्या तनकर्ामळेु वाळू लललाव रखिला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वाळूचा लललाव वेळेत न झाल्यास र्ासनाचे १५ को्ी 
रुपयाींच्या महसलुाच े नकुसान होऊन जिल््यातील बाींधकामेही ठप्प होणार 
आहे तसेच बेकायदेर्ीर वाळू उत्खनन व ववक्रीचे प्रकार वाढत असल्याने वाळू 
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लललावासाठी आवश्यक असलेला पयाशवरणाचा दाखला लमळण्याच्या अनरु्ींगाने 
कायशवाहीची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) तसेच पयाशवरणाचा दाखला लमळण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) पयाशवरण ववभागाच्या हद.३/१२/२०१९ 
रोिीच्या पत्रान्वये हातपा्ीसाठी (० त े ५ हेक््रपयतं क्षेत्रासाठी) पयाशवरण 
अनमुती घेण्याचे अतनवायश केले होत.े तथावप, आता पयाशवरण ववभागाने 
त्याींच्या हद.२९/१/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये सीआरझेि क्षेत्रातील हातपा्ीदवारे 
स्थातनक पारींपाररक त्ीय क्षते्रातील लोकाींसाठी वाळू उपसा करण्याकरीता 
EIA Notification, २००६ अींतगशत स्वतींत्रपणे पवूश पयाशवरण अनमुती घेण्याच े
नमदू करण्यात आले नसल्याचे कळववले आहे.   
     हद.२१/५/२०१५ रोिीच्या वाळू/रेती तनगशती धोरणानसुार िुबी/ 
हातपा्ीदवारे पारींपाररक व्यवसाय करणाऱ्याींना वाळू उत्खननासाठी परवाने 
देण्याच्या अनरु्ींगाने सन २०१९-२० या वर्ाशकरीता लस ींधदुगूश जिल््यात 
स्थातनक वतृ्तपत्रामध्ये हद.२९/१/२०२० रोिी िाहहरात प्रलसध्द करुन 
हद.५/२/२०२० पयतं अिश मागववण्यात आले होत.े त्यानसुार ४ पररपणूश अिश 
प्राप्त झाले आहेत. तहलसलदार, मालवण याींना स्थळपाहणी अहवाल सादर 
करण्याबाबत कळववण्यात आले असता, स्थळपाहणी अहवाल हद.२४/०२/२०२० 
रोिी जिल्हाचधकारी, लस ींधुदगूश याींच्याकि े प्राप्त झाला आहे. त्यानसुार वाळू 
परवाने तनगशलमत करण्याची कायशवाही जिल्हास्तरावर सरुु आहे. 

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

दापचरी (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथे मुांबई ि उपनगरातील  
गुराांच ेतबेले स्त्थलाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(१६) *  ६०५१   डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई व उपनगरातील ववववध भागात असलेले ३६ हिार गाई म्हर्ीींच े
गोठे-तबेले िहाण ू (जि.पालघर) तालकु्यातील दापचरी येथ े स्थलाींतरीत 
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करण्याचे तनदेर् मा.उच्च न्यायालयाने र्ासनाला हदले असल्याचे हदनाींक १२ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा तनणशय हा सन २००७ मध्येच झाला असल्याचे 
तत्कालीन र्ासनाने न्यायालयाला साींगनू देखील प्रत्यक्षात सदर तबेले हे 
स्थलाींतरीत झाले नसल्यामळेु न्यायालयाने गींभीर दखल घेत पढुील सहा 
आठवियात दापचरी प्रकल्पाच्या कामाींना मींिुरी देऊन तात्काळ कायशवाही 
करण् याचे आदेर् हदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासन ककती ्प्यात मुींबईतील गरेु दापचारी येथे स्थलाींतरीत 
करणार असनू इतर कोणत्या हठकाणी त्याींना हलववण्यात येणार आहे याची 
व्यवस्था करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सनुनल िेदार : (१), (२) व (३) होय, मा.उच्च न्यायालयाने मुींबई व 
मुींबई उपनगरे तसेच कल्याण-िोंबबवली, लमरा-भाईंदर व ठाणे महानगरपाललका 
क्षेत्रातील गरुाींचे तबेले दापचरी येथे स्थलाींतररत करण्याबाबत हदनाींक ३० 
िानेवारी, २०२० रोिी आदेर् हदले आहेत. 
     दापचरी येथे गरुाींचे तबेले स्थलाींतररत करण्याबाबतचा कृती आराखिा 
र्ासनाने सन २००८  मध्ये मा.उच्च न्यायालयास सादर केला होता. 
     याप्रकरणी हदनाींक ९ डिसेंबर, २०१९ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने 
हदलेल्या अींतररम तनदेर्ानसुार, प्रधान सचचव (पदमु) तसेच अपर मखु्य 
सचचव (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली बठैका घेऊन तनजश्चत झालेल्या 
आराखड्याच्या अनरु्ींगाने मा.न्यायालयाच्या उक्त हदनाींक ३० िानेवारी, २०२० 
रोिीच्या आदेर्ानसुार पढुील ५ वर्ाशत प्रथमत: मुींबई व मुींबई उपनगरे येथील 
गरुाींचे तबेले स्थलाींतररत केले िाणार असनू, दसुऱ् या ्प्यात कल्याण- 
िोंब ज वली, लमरा-भाईंदर व ठाणे महानगरपाललका अींतगशत असलेले गरुाींच े
तबेले दापचरी येथे स्थलाींतररत करण्यात येणार आहेत. 
     स्थलाींतररत होणाऱ्या गरुाींच्या तबेल्याींसाठी दापचरी येथे १४० हे.आर. 
इतकी िमीन चचन्हाींककत केली असनू, मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या 
तनदेर्ानसुार पढुील आवश्यक कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल्हयातील शतेिऱ् याांना दठबि मसांचन योजनेच े 

प्रलांबबत अनुदान देण्याबाबत 
  

(१७) *  २१०९   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि जिल्हयातील र्तेकऱ् याींना राषरीय सु् म लसींचन योिना सन २०१३-
१४ व र्तेावरील पाणी व्यवस्थापन उपअलभयानाींतगशत सन २०१४-१५ मधील 
हठबक लसींचनाचे अनदुान अदयापपयतं लमळाले नसल्याचे तनदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जिल््यातील र्तेकऱ् याींचे हठबक लसींचन योिनेंतगशत सन 
२०१३-१४ या वर्ाशसाठी १३५ लाख व सन २०१४-१५ या वर्ाशसाठी १६७ लाख 
इतक्या रकमेच ेअनदुान प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, र्तेकऱ् याींनी सफल फायनान्स याींचेकिून किश काढून र्तेामध्ये 
हठींबक लसींचन योिना राबववली असल्याचे लेखी तनवेदनादवारे र्ासनाच्या 
तनदर्शनास आणून हदलेले असनुही र्तेकऱ् याींना अनदुान न लमळाल्यामळेु 
र्तेकरी सफल फायनान्सचे किाशचे हप्त े भरु र्कले नसल्यामळेु त्याींचेवर 
सफल फायनान्सने गनु्हे दाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्तेकऱ् याींनी सदर प्रकरण जिल्हाचधकारी, जिल्हा अचधक्षक, 
कृर्ी अचधकारी, सींचालक (फलोत्पादन) कृर्ी आयकु्तालय, पणेु इत्यादीींच्या 
तनवेदनादवारे तनदर्शनास आणून हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार बीि जिल््यातील र्तेकऱ् याींच्या हठबक लसींचन 
योिनेंतगशतचे सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वर्ाशसाठीच ेप्रलींबबत अनदुान 
तातिीने देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) व (२) जिल्हा अचधक्षक कृर्ी अचधकारी, बीि याींच्या 
मागणीनसुार सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वर्ाशतील प्रलींबबत 
प्रकरणाींसाठी अनकु्रमे रु.१.२४ को्ी व रु. ७.४३ को्ी तनधी माचश २०१६-१७ 
मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. सदर तनधीचे वा्प र्तेकऱ्याींना 
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करण्यात आल े आहे. तथावप सन २०१३-१४ या वर्ाशतील १०८ र्तेकऱ्याींच े
रु.३१.०४ लक्ष व सन २०१४-१५ या वर्ाशतील ४२२ र्तेकऱ्याींचे रु.१३४.१५ लक्ष 
असे एकूण ५३० र्तेकऱ्याींचे रु.१६५.१९ लक्ष अनदुान प्रलींबबत असल्याबाबत 
र्तेकऱ्याींकिून तनवेदने प्राप्त झाली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) व (५) र्तेकऱ्याींचे अनदुान प्रलींबबत असल्याबाबत तनवेदन प्राप्त झाले 
असनू सदर प्रलींबबत प्रकरणाींची तपासणी करुन आवश्यक ती पढुील कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

तेल्हारा (जज.अिोला) तालुक्यात अिैध गौण  
ेननज िाहतुि सुरू असल्याबाबत 

  

(१८) *  ४८६५   श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला 
पजश्चम) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तले्हारा (जि.अकोला) तालकु्यात अवधै गौण खतनि वाहतकु सरुू असनू 
त्यामळेु र्ासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या महसलुाच ेनकुसान होत असल्याचे 
माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या तालकु्यातील रेती घा् लललाव झाले नसतानाही अवधै 
गौण खतनिाची वाहतकू होत असनू यावर महसलू ववभागाकिून कोणतीही 
कारवाई होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार अवधै गौण खतनि वाहतकु करणाऱ् याींवर व 
सींबींचधत अचधकाऱ् याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) तले्हारा (जि.अकोला) 
तालकु्यात गौण खतनिाचे अवधै उत्खनन व वाहतकुीला प्रततबींध 
घालण्यासाठी तालकुास्तरीय भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असनू सदर 
पथकामाफश त तले्हारा तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१९ त े डिसेंबर, २०१९ या 
कालावधीत गौण खतनिाच्या अवधै वाहतकूीच्या ३ प्रकरणी दींिात्मक कारवाई 
करून रू.४,६३,३३२/- इतकी दींिात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. 
तसेच एका प्रकरणी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
ितचिनगर (जज.ठाणे) येथील रेप्टाक्रॉस िां पनीछया मागील पररसरामध्ये 

पोलीस उपननररििाने आत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(१९) *  १२८   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापरू), श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूच), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वतशकनगर (जि.ठाणे) येथील रेप््ाक्रॉस कीं पनीच्या मागील पररसरात 
मोठ्या प्रमाणात झािा-झुिपाींसह अस्वच्िता पसरली असनू कीं पनीमाफश त या 
िागेची साफसफाई केली नसल्याने दगुधंी पसरली असनू मागील 
प्रवेर्दवारावर सरुक्षा रक्षकाींची नेमणकू केली नसल्यामळेु या तनिशन पररसरात 
अनेक गरैकृत्य घित असल्याचे तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या तनिशन पररसरात सरुक्षारक्षक नसल्यामळेु हदनाींक २९ 
सप् े्ंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास मुींबई रेल्वे सेवेतील एका पोलीस 
उपतनररक्षकाने झािाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करुन या पररसराची स्वच्िता 
करण्याबाबत तसेच अवधै व्यक्तीींना प्रवेर् लमळू नये व गरैकृत्य होऊ नये 
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यासाठी कीं पनीच्या मागील पररसरातील प्रवेर्दवारावर सरुक्षारक्षकाींची नेमणूक 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमुे  : (१) वतशकनगर (जि. ठाणे) येथील बींद रेप््ाक्रॉस 
कीं पनीच्या कीं पाऊीं िच्या आततल पररसरात मोठ्या प्रमाणात झाि-ेझुिपे 
वाढलेली आहेत. कीं पनीकिून त्याची स्वच्िता करण्यात आलेली नाही. परींत,ु 
कीं पनीमाफश त हदवसा व रात्री सरुक्षा रक्षक तनयकु्त केललेे आहेत.      
(२) रेप््ाक्रॉस कीं पनीचा पररसर मोठ्या स्वरुपात असनू एकच मेन गे् असनू 
त्याहठकाणी एस.एस.आय.लसक्यरुर्ी कीं पनीचे ३ सरुक्षा रक्षक हदवसा व ३ 
रात्री या प्रमाणे कायमस्वरुपी नेमलेले असनू त्याींना सदर पररसरात २-२ 
तासाने पेरोलल ींग करण्याच्या सचूना देण्यात आल्याने सदर सरुक्षारक्षक 
पररसर पेरोलल ींग करुन गे् वर बसत असतात. पोलीस उपतनरीक्षक याींनी 
सरुक्षा रक्षकाींची निर चुकवनू कीं पाऊीं िची ५ फु्ाच्या लभ ींतीवरुन उिी मारुन 
आत प्रवेर् करुन गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी खबरदारीची उपाय योिना म्हणनू कीं पनीच्या पररसराची 
स्वच्िता करण्याबाबत तसेच, अवधै व्यक्तीींना प्रवेर् लमळू नये व गरैकृत्य 
होऊ नये यासाठी कीं पनीच े मखु्य प्रवेर्व्दार तसेच माचगल भागात सरुक्षा 
रक्षक हदवसा व रात्री नेमले िावेत अर्ा खबदारीच्या सचुना सदर कीं पनीचे 
व्यवस्थापक/मॅनेिर याींना हदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईमध्ये नाईट लाईफ सुरु िरण्याचा घेतलेला ननणचय 
(२०) *  २४७८   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षिण), डॉ.भारती लव्यहेिर 
(िसोिा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आमशि शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातेळिर 
(िाांददिली पिूच), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय 
गायििाड (बलुढाणा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :  
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईमध्ये नाई् लाईफ सींकल्पना हदनाींक २६ िानेवारी, २०२० पासनू 
राबववण्यात येणार असनू त्यानसुार मुींबईत केलमस््, दवाखाने यासह हॉ्ेल्स, 
मॉल, दकुाने २४ तास सरुू ठेवण्याचा तनणशय राज्य र्ासनाने घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तनणशयामळेु पोलीस, वाहतकू पोलीस याींसह अनेक 
यींत्रणाींवर कामाचा ताण वाढून त्याचा पररणाम मुींबईतील कायदा आणण 
सवुव्यस्थेवर पिण्याची र्क्यता असनू हदवसाप्रमाणेच पोललसाींना रात्रीही 
मनषुयबळ कायशरत ठेवावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई पोलीस दलात सदयजस्थतीत उपलब्ध मनषुयबळाची 
मोठ्या प्रमाणावर कमतरता असल्याने सदरहू तनणशयामळेु पोललसाींवर येणाऱ्या 
अततररक्त ताणाचा र्ासनाकिून आढावा घेण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू आढाव्यात काय आढळून आले आणण सदरहू तनणशयाचा 
  फेरववचार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमुे  : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) मुींबई र्हरातील ठराववक हठकाणी (Gated Establishment) २४/७ 
मुींबईची सींकल्पना राबववण्यात येत असनू, सदरची सींकल्पना राबववताना 
स्थातनक पोलीस ठाण्याकिून त्याींच्या स्तरावर उपाययोिना करण्यात येत 
आहे.  
(३) सदर प्रकरणी र्ासनाकिून आढावा घेण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िधाच जजल््यात समधृ्दी महामागाचछया िां त्राटदाराांनी  
अिैध उत्ेनन िेल्याबाबत 

(२१) *  ६७०२   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) समधृ्दी महामागाशच े मखु्य कीं त्रा्दार ॲफकॉन्स इन्िास्रक्चर व 
उपकीं त्रा्दार एमपी कन्स्रक्र्न याींनी वधाश जिल्हयात मोठया प्रमाणावर 
अवधैररत्या मरुुम व मातीचे उत्खनन केले असनु केळझर पररसरातील कोझी 
प्रॉप्ीिच्या १०३ एकरातील मरुुम व माती चोरुन नेल्याप्रकरणी सेल ू
पोललसात तक्रार दाखल केली असल्याच े माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ॲफकॉन्स इन्फास्रक्चर व उपकन्स्रक्र्न या दोन्ही 
कीं त्रा्दाराींनी र्तेकरी व प्रर्ासनाच्या परवागनीलर्वाय अवधैररत्या अत्खनन 
केले असनू र्ासकीय िलमनीसह सामान्य र्तेकऱ् याींच्या िलमनीमध्ये 
परवागनी लर्वाय मोठमोठे खड्ि ेकरून उत्खनन केले असनू त्याचा मोबदला 
र्तेकऱ् याींना लमळणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व 
र्तेकऱ्याींना योग्य मोबदला लमळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) मौिा केळझर, ता.सेल,ू जि.वधाश येथील मे.कोझी 
प्रॉप्ीि प्रा.लल., या कीं पनीच्या मालकीच्या िलमनीतनू मे.ॲफकॉन्स 
इन्िास्रक्चर या कीं पनीने गौण खतनिाचे अवधै उत्खनन केल्याची तक्रार 
मे.कोझी प्रॉप्ीि या कीं पनीने हद.३०/७/२०१९ रोिी सेल ूपोलीस ठाणे, जि.वधाश 
येथे केली आहे. 
(२) व (३) कीं त्रा्दार कीं पनी व खािगी र्ते/िमीन मालक याींच्या आपसातील 
करारनाम्यानसुार परस्पर मोबदला देवाण घेवाण होवनू गौण खतनि 
उत्खननाकरीता िलमनी भाितेत्वावर देण्यात येतात. त्यामळेु र्ासनस्तरावरुन 
र्तेकऱ्याींना मोबदला देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     मौिे केळझर येथील स.नीं.६१२/१ क्षेत्र ५२.०३ हे.आर., स.नीं.६१२/२ क्षेत्र 
३३.८५ हे.आर., स.नीं.६१३/१ क्षेत्र ४९.६२ हे.आर. व स.नीं.६१३/२ क्षेत्र ६०.७८ 
हे.आर. आणण मौिे खापरी ढोणे येथील स.नीं.३३ क्षेत्र ११.७४ हे.आर. व 
स.नीं.३४ क्षेत्र १९.१० हे. आर. या िलमनीतनू मरुुम व दगि या गौण 
खतनिाचे उत्खनन केल्याबाबत मे.ॲफकॉन्स इन्िास्रक्चर लल. या कीं पनीस 
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तहलसलदार, सेल ूयाींनी रु.२३८,९९,७२,१४८/- इतक्या दींिात्मक रक्कमचेे आदेर् 
हद.१७/१२/२०१९ रोिी पारीत केले आहेत. उक्त आदेर्ाववरुध्द सदर कीं पनीने 
मा.मुींबई उच्च न्यायालय, खींिपीठ नागपरू येथे रर् याचचका क्र.४१५/२०२० 
दाखल केली असनू मा.उच्च न्यायालयाने हद.२१/१/२०२० रोिी पढुील आदेर् 
होईपयतं तहलसलदार, सेल ू याींच्या आदेर्ास स्थचगती हदली असनू प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय महामागच क्र. ३६१(फ) साठी सांपाददत िेलेल्या  
जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(२२) *  ७२६४   श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरवींिी-ब्रम्हनाथ येळींब, आवी खालापरुी-नवगण रािुरी या राषरीय 
महामागश क्र. ३६१ (फ) साठी सींपाहदत केलले्या िलमनीचा मोबदला न 
लमळाल्यामळेु महामागाशच ेकाम सरुु करण्यास सींबींचधत र्तेकरी व ग्रामस्थाींनी 
ववरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या भसूींपादन कामासाठी कें द्र र्ासनाने एकूण 
३२९ को्ी उपलब्ध करुन हदले असताना केवळ मोिणी भसूींपादन तनयींत्रक 
अचधकारी याींच्या हलगिीपणामळेु मागील दोन वर्ांपासनू सींबींचधत र्तेकरी 
मोबदल्यापासनू वींचचत राहहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत मोिणी भसूींपादन व तनयींत्रक अचधकारी याींच्याववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबत सींबींचधत र्तेकऱ्याींनी र्ासनाकि े मागणी केली असनू 
त्याबाबतची तनवेदने जिल्हाचधकारी, बीि व ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींचेकि ेसादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचे काम बींद पिल्यामळेु र्ासनाचे नकुसान होत 
असल्याने र्तेकऱ्याींना िलमनीचा मोबदला देऊन सींबींचधत भसूींपादन व 
तनयींत्रक अचधकारी याींचवेवरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही.  
     खरवींिी-ब्रम्हनाथ येळींब आवी, खालापरुी-नवगण रािुरी या राषरीय 
महामागश क्रमाींक ३६१ (F) च्या रस्त्याकरीता िमीन सींपादनाची व तनवािा 
घोवर्त करणेची कायशवाही अदयाप चाल ू आहे. अींततम तनवािा घोवर्त न 
झाल्यामळेु मोबदला देण्याचा प्रश्न सदयजस्थतीत येत नाही. 
     तसेच सदयजस्थतीमध्ये सदर महामागाशचे काम सरुु करण्यासाठी 
सींबचधत र्तेकऱ्याींचा कोणताही ववरोध नाही. 
(२) (अ) खरवींिी-ब्रम्हनाथ, येळींब-आवी, खालापरुी-नवगण रािुरी राषरीय 
महामागश क्र.३६१(फ) हा अहमदनगर व बीि जिल्हयातनू िात आहे.सदर 
महामागाशसाठी अहमदनगर व बीि या दोन्ही जिल््याींसाठी सक्षम प्राचधकारी 
हे कें द्र र्ासनाच्या रस्त े पररवहन आणण महामागश मींत्रालय नवी हदल्ली 
याींचेकिून हद.३०.१२.२०१९ रोिीच्या अचधसचूनेन्वये घोवर्त करण्यात आले 
आहेत. या महामागाशसाठी अहमदनगर जिल्हयातील ५ गावाींचा तर बीि 
जिल्हयातील ८ गावाींचा समावेर् आहे. त्यानसुार कायशकारी अलभयींता,राषरीय 
 महामागश ववभाग,औरींगाबाद याींचे कायाशलयाकिून भसूींपादन प्रस्ताव सींबींचधत 
जिल्हाचधकारी कायाशलयास प्राप्त झाले आहेत.प्राप्त प्रस्तावाींच्या अनरु्ींगाने 
सींयकु्त मोिणीची प्रकक्रया उपअधीक्षक,भमूी अलभलेख याींच्या कायाशलयाकिून 
प्रगतीपथावर आहे.सींयकु्त मोिणीची प्रकक्रया पणूश करून घेऊन राषरीय 
महामागश अचधतनयम, १९५६ अींतगशत कलम ३(A) ची कायशवाही चाल ूआहे. 
(ब) सदर अचधतनयमाींतगशत अींततम तनवािा घोवर्त करून मावेिा ववतररत 
करण्याची कायशवाहीबाबत सींबींचधत जिल्हाचधकारी कायाशलयाकिून दक्षता 
घेण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४)  सदर प्रकरणी ववलींब झाला नसल्याने सींबींचधत भसूींपादन अचधकारी 
याींचेववरुद्ध कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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नामशि जजल््यात परप्राांतीय व्ययापाऱ्याांनी शतेिऱ्याांची िेलेली फसिणूि 
  

(२३) *  ३६५९   अॅड.राहुल दढिले (नामशि पिूच) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालर्क जिल््यात परप्राींतीय व्यापाऱ्याींनी द्राक्ष,ेिालळींब व काींदे उत्पादन 
करणाऱ्या र्तेकऱ्याींची लाखो रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्तेकऱ्याींनी ववववध पोलीस स््ेर्नमध्ये एकूण ५२ 
फसवणुकीचे गनु्हे दाखल करूनही अदयापपयतं फसवणकू करणाऱ्या परप्राींतीय 
व्यापाऱ्याींवर कोणतीही कायदेर्ीर कारवाई केली नसल्याचे तनदर्शनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फसवणूक करणाऱ्या परप्राींतीय व्यापाऱ्याींवर अदयापपयतं 
कारवाई न केल्यामळेु र्तेकरी वगाशने हतबल होवनू आत्मदहन करण्याबाबतचे 
तनवेदन र्ासनास हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, फसवणुकीला बळी पिलेल्या र्तेकऱ्याींना न्याय देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) व (२) अींर्तः खरे आहे. 
     नालर्क ग्रामीण जिल््यात माहे िानेवारी, २०२० मध्ये परप्राींतीय 
व्यापा-याींनी द्राक्ष/िाळीींब व काींदा उत्पादन करणा-या र्तेक-याींची लाखो 
रुपयाींची फसवणूक केलेबाबत गनु्हे दाखल नाहीत.        
     र्तेक-याींचे फसवणकुीचे सन २०१७ मध्ये ५, २०१८ मध्ये १८ व सन 
२०१९ मध्ये ९ असे एकूण ३२ गनु्हे दाखल आहेत. सदर ३२ गनु््याींपकैी १४ 
गनु््याींचे दोर्ारोपपत्र पाठववण्यात आले आहे. उक्त गनु््यात एकूण 
२१,९६,१३,६८३/- रुपयाींची फसवणूक झाली असनू हस्तगत रक्कम 
३,३४,७०,६९७/- इतकी आहे. तसेच सन २०१८ मध्ये पणेु येथील िी.आर.्ी. 
प्राचधकरणाने जिल्हाचधकारी, नालर्क याींना वसलुीचे आदेर् हदले असनू एकूण 
३,२१,२७,८६६/- रुपयाींची रक्कम हस्तगत होणार आहे. उक्त रक्कम हस्तगत 
झालेनींतर एकूण हस्तगत रक्कम ६,५५,९८,५६३/- होणार आहे. 
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(३) अर्ा स्वरुपाचे तनवेदन गहृ ववभागामध्ये आढळून आलेले नाही. 
(४) र्तेकऱ् याींच्या फसवणुकीबाबत तक्रारी प्राप्त होताच तात्काळ गनु्हे दाखल 
करुन कायदेर्ीर कारवाई करण्याची दक्षता ठेवली आहे. 
(५) ववलींब झाला नाही. 

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

शासिीय जममनीिर उभारण्यात आलेल्या सहिारी  
गहृननमाचण सांस्त्थाांछया िगीिरणाबाबत 

  

(२४) *  ६१३   श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पिूच), अॅड.आमशि शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश 
बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासकीय िलमनीवर उभारण्यात आलेल्या सहकारी गहृतनमाशण सींस्थाींच े
‘ब’ वगाशतनू ‘अ’ वगाशत वगीकरण करण्याचा तनणशय र्ासन स्तरावर घेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वगीकरण करण्याकररता र्ासकीय रेिीरेकनर दरानसुार 
१० ्क्के र्लु्क लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू र्लु्क गहृतनमाशण सींस्थाना परविणारे नसल्यामळेु 
र्लु्क कपात करुन १० ्क्क्यावरुन १ ्क्क्यावर आणण्यात येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) कृवर्क ककीं वा तनवासी ककीं वा 
वाणणजज्यक ककीं वा औदयोचगक प्रयोिनासाठी भोगव्ादार वगश-२ अथवा 
भािपेट्टयाने प्रदान केलेल्या र्ासकीय िलमनी वगश-१ मध्ये रुपाींतरीत 
करण्याकररता र्ासनाने “महाराषर िमीन महसलू (भोगव्ादार वगश-२, आणण 
भािपेट्टयाने प्रदान केलेल्या िलमनी भोगव्ादार वगश-१ मध्ये रुपाींतरण करणे) 
तनयम, २०१९” हे तनयम हदनाींक ०८.०३.२०१९ च्या र्ासन रािपत्रात प्रलसध्द 
केले आहेत.  
     या तनयमाींमध्ये सहकारी गहृतनमाशण सींस्थाींना हदलेल्या िलमनीच्या 
धारणाचधकाराच्या रुपाींतरणाचा समावेर् आहे.  सहकारी गहृतनमाशण सींस्थाींना 
भािपेट्टयाने अथवा कब्िेहक्काने प्रदान केलेल्या सहकारी गहृतनमाशण सींस्थेच्या 
भोगव्यात असलले्या िलमनी, त्याींना वगश-१ मध्ये रुपाींतरीत करावयाच्या 
असल्यास, अर्ा िलमनीच्या प्रचललत वावर्शक दर वववरण पत्रातील दराप्रमाणे 
येणाऱ्या ककींमतीच्या १५ ्क्के एवढी अचधमलू्याची रक्कम आकारण्याची 
तरतदु आहे.  
     सदरहू १५ ्क्के अचधमलू्याचे दर हे मळुातच सवलतीच े दर आहेत. 
त्यामळेु सदयजस्थतीत हे दर कमी करण्याबाबत र्ासनाचा ववचार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई येथील भाभा अणुसांशोधन िें द्रामध्ये नोिरीचे  
आममि दाेिून िेलेली फसिणूि 

(२५) *  १४०३   श्री.योगशे सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील भाभा अणुसींर्ोधन कें द्रामध्ये नोकरीचे आलमर् दाखवनू 
महाराषर व कनाश्क येथील तरुणाींची तासगाव (जि.साींगली) येथील व्यक्तीने 
कोट्यवधी रुपयाींनी फसवणकू केल्याचे हदनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास तनदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ाप्रकारे कोल्हापरू, सातारा, साींगली, पणेु, लातरू व कनाश्क 
येथील अनेक तरुणाींची फसवणूक केली असनू सदर प्रकरणी िुनारािवािा 
पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार 
तक्रारदाराींचे पसेै परत लमळवनू देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी िुनारािवािा पेालीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ७/२०२० 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गनु्हा नोंद 
करण्यात आला असनू सदर गनु्हा नौपािा पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ०० ने 
वगश केला आहे. 
     अर्ाच स्वरुपाची बाब महात्मा फुले पोलीस ठाणे, कल्याण या हठकाणी 
देखील घिल्याची बाब उघिककस आल्याने महात्मा फुले पोलीस ठाणे, 
कल्याण येथ ेग.ुर.क्र. ३९/२०२० भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४७१, 
३४ अन्वेय गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
     नमदु गनु््यातील सराईत आरोपीताींना वेळीच अ्क करण्यात आली 
असनू आरोपीताींचे बँक खात ेसींरक्षक्षत करण्यात आलेली आहेत. आरोपीताींनी 
सदर पशै्यातनू कोणती िींगम मालमत्ता खरेदी केली वा कसे, याबाबत र्ोध 
घेवनू ती िप्त करणेकामी अचधकचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

एिुां डी, िासमलांगिाडी (ता.जत, जज.साांगली) येथील रोजगार हमी 
योजनेछया िामात झालेला गैरव्ययिहार 

(२६) *  ४९७६   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकुीं िी (ता.ित, जि.साींगली) येथील र्तेतलाव योिनेत समुारे २४.१९ 
लाख रुपयाींचा तर कासललींगवािी येथे रोिगार हमी योिनेच्या कामात समुारे 
१२.५६ लाखाींचा गरैव्यवहार तालकुा कृर्ी अचधकारी व इतर अचधकारी याींनी 
र्तेकरी व ठेकेदार याींच्यार्ी सींगनमत करून केल्याचे सन २०१७-२०१८ मध्ये 
तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, बाि येथील रोिगार हमी योिनेच्या कामात अतनयलमतता 
झाल्याचे तनदर्शनास आले असनु जिल्हाचधकारी, साींगली याींनी मनरेगा 
कक्षातील कीं त्रा्ी कामगाराींवर कारवाई करुन सदर प्रकरणाची चौकर्ी 
करण्यासाठी सलमती नेमलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने तातिीने चौकर्ी करुन दोर्ी 
असणाऱ्या अचधकारी व कमशचाऱ्याींवर कारवाई करावी म्हणून तथेील 
नागररकाींसह ववववध सींघ्नाींनी जिल्हा कृर्ी अचधकारी, साींगली, उपववभागीय 
कृर्ी अचधकारी, ित याींच्याकि ेसन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ मध्ये तक्रारी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनरु्ींगाने 
दोर्ी असणाऱ्या सींबींचधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     सदर अतनयलमततचे्या चौकर्ीसाठी मखु्य कायशकारी अचधकारी याींनी 
गठीत केलले्या ५ सदस्यीय सलमतीच्या अहवालानसुार सींबींचधत दोर्ी कीं त्रा्ी 
कमशचाऱ्याींची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.  सींबींचधत दोर्ी अचधकारी / 
कमशचारी / पदाचधकारी याींना तनलींबबत करण्यात आले असनू सींबींचधताींववरुद्ध 
फौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात बनािट नोटा चलनात आणणारे रॅिेट सकक्रय असल्याबाबत 

  

(२७) *  ३४९१   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच), श्री.मोहन मत े(नागपरू 
दक्षिण), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायेळा), श्री.अतलु भातेळिर 
(िाांददिली पिूच), श्री.रईस शेे  (मभिांडी पिूच), श्री.अब ू आजमी (मानेूदच 
मशिाजीनगर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अकोला जिल् ्यात नकली नो्ा चलनात आणणाऱ् या ्ोळीस हदनाींक २० 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास पोलीसाींनी पकिले असनू पनवेलमध्येही 
बनाव् नो्ा िापण्याच्या कारखान्यावर अललबाग पोलीसाींनी हदनाींक ३१ 
डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास िापा ्ाकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईमध्ये नव्याने चलनात आलेल्या नो्ाींचीही बनाव् िपाई 
केली िात असल् याचे हदनाींक १० फेब्रवुारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
तनदर्शनास आल ेआहे, सदर बनाव् नो्ा पाककस् तानातनू आणण्यात आल्याच े
स्पष् झाले असनू यामागे दहर्तवादी सींबींध तसेच भारतापासनू दबुई ते 
पाककस्तान अर्ी मोठी साखळी सक्रीय असण्याची र्क्यता पोललसाींनी व्यक्त 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील अनेक र्हराींमध्ये मागील काही हदवसाींत बनाव् नो्ा 
चलनात आणणारे मोठे रॅके् कायशरत असनु यातील बहुताींर् बनाव् नो्ा या 
बाींग् लादेर् मागे भारतात येत असल्याचे प्राथलमक चौकर्ीतनु उघि झाले 
असनु राज्यात नकली चलन चलनात आणणाऱ् या बऱ् याच ्ोळ्या सक्रीय 
असल् याचे तनदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून दोर्ीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) होय. 
     अकोला जिल् ्यात नकली नो्ा चलनात आणणाऱ्या ्ोळीववरुध्द 
हदनाींक २१ िानेवारी, २०२० रोिी पो.स््े. िाबकी रोि, अकोला येथ े अप. 
नीं.०९/२२० कलम ४८९ (ब)(क) भादींवव नसुार गनु्हा नोंद करुन हदनाींक 
२२/०१/२०२० रोिी ्ोळीतील पाच आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
     पनवेल मध्येही स्थातनक गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग, अललबाग-रायगि 
पथकाने मौिे अललबाग, मेघा ्ॉकीि समोर, अललबाग, जि.रायगि येथे 
हदनाींक २७/१२/२०१९ रोिी िापा ्ाकण्याची कारवाई करुन ग.ुर. न.१७४/२०१९ 
भादींवव कलम ४८९(ब)(क) अन्वये त्याच हदवर्ी गनु्हा दाखल केला आहे. या 
गनु््यामध्ये दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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(२) हदनाींक ०९/०२/२०१९ रोिी ित्रपती लर्वािी महाराि आींतरराषरीय 
ववमानतळ, ्लमशनल-२ वर एका आरोपीची झिती घेतली असता त्याचे 
ताब्यात असलेल्या २००० रुपयाच्या ११९३ अर्ा एकूण २३,८६,००० रुपयाच्या 
बनाव् चलनी नो्ा लमळून आल्याने सहार पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.४३/ 
२०२० कलम ४८९(ब) (क) १२० (ब), ३४ भादींवव अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
येवनू सदर गनु्हा गनु्हे प्रकह्करण र्ाखा, कक्ष-८, गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग 
मुींबई याींचेकि ेहस्ताींतर करण्यात आला. 
     नमदू गनु््यात अ्क आरोपीकिील चौकर्ीत त्याने सरदार या पाहहिे 
आरोपी साथीदाराच े नाव तनषपन्न झाले असनू सरदारने दबुई येथे त्याच्या 
हस्तकाकरवी बनाव् नो्ा असलेली बॅग त्याचे ताब्यात हदल्याचे साींचगतले. 
तपसादरम्यान (NIA) च्या ववनींतीवरुन मा. न्यायालायाच्या आदेर्ान्वये 
सदरचा गनु्हा राषरीय तपास यींत्रणा (NIA) याींचेकि ेपढुील तपासकामी वगश 
करण्यात आला आहे.सध्या गनु््याचा पढुील तपास NIA करीत आहे. 
(३) सन २०१९ मध्ये राज्यात भारतीय बनाव् नो्ासींदभाशत एकूण ६५ गनु्हे 
दाखल आहेत. त्यामध्ये एकूण ६६ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असनू 
त्याींच्याकिून रु.१,९८,५१,८००/-ककीं मतीच्या बनाव् नो्ा िप्त करण्यात 
आल्या आहेत. 
     सन २०२० मध्ये अदयापपयतं ४ गनु्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये एकूण 
९ आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असनू त्याींच्याकिून रु.३,००१००/- 
ककींमतीच्या बनाव् नो्ा िप्त करण्यात आल्या आहेत. 
     नमदू गनु््याचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी बनाव् नो्ा 
बाींगलादेर् मागे भारतात येत असल्याचे हदसनू येत नाही. तसेच गनु््याींचे 
अवलोकन केले असता लहान ्ोळ्या सक्रीय असल्याची र्क्यता नाकारता 
येत नाही. 
(४) उपरोक्त उपप्रश्न क्र.१, २ व ३ मधील गनु्हे दाखल असनू सदरच ेगनु्हे 
तपसाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील िेळी वपिाला बुरशीजन्य  
रोगाची लागण झाल्याबाबत 

  

(२८) *  ६१३९   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय िृिी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तालकु्यातील प्रलसध्द केळी वपकाला बरुर्ीिन्य 
रोगाची लागण झाल्यामळेु केळी बागायतदाराींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान 
झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु स्थातनक बागायतदार चचींताग्रस्त होवनु आचथशक 
सींक्ात सापिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत पाहणी र्ासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, नकुसानग्रस्त केळी बागायतदाराींना तातिीने मदत देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     वसई तालकु् यामध् ये अनाशळा, वासळाई, व्ार, कौलार खु.कैलार ब.ु, 
गास,सत् पाळा या गावाींमध् ये ८ त े ९ हेक् ्र क्षेत्रावर अल् पर्ः प्रमाणात 
बरुर्ीिन्य रोगाची लागण झाली असल्याचे तनदर्शनास आले होत.े 
(२) हे खरे नाही 
(३) होय. कृवर् ववदयापीठाचे र्ास् त्रज्ञ या, तालकुा कृवर् अचधकारी व कमशचारी 
याींनी गावाींमध् ये भे् हदली व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली आहे. 
(४) प्रादभुाशवग्रस् त झािावर फक् त पाणी अथवा १ ्क् के स् ्ाचश (१० 
गॅ्रम/लल.पाणी) या प्रमाणात फवारणी करणे, वपवळया रींगाचा चचक् 
सापळयाचा उपयोग करणे व प्रादभुाशव िास् त असल् यास ५ ्क् के तन ींबोळी 
तलेाची फवारणी करणे इ. उपाययोिना अींवलींबण् याबाबत साींगण् यात आले. 
वतृ्तपत्राींमधून प्रचार व प्रलसद्धी करण्यात आलेली आहे. कृवर् सहाय्यकाींमाफश त 
उपाययोिनेबाबत सींदेर् हदलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात जप्त िरुन  

ठेिलेल्या रेतीसाठयाबाबत 
  

(२९) *  ६८३२   श्री.बालाजी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहूर (जि.नाींदेि) तालकु्यातील आठ रेती घा्ापकैी एकाही रेती घा्ाचा 
लललाव झालेला नसताींना महसलू प्रर्ासनाच्या व रेती तस्काराींच्या 
सींगनमताने नेर, लल ींबायत, ्ाकळी व इतर अनेक हठकाणी हदनाींक १० 
डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास िप्त करुन ठेवलेला एकूण २४५ ब्रास 
रेती साठा गायब झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाशत मा.मखु्यमींत्री याींच्याकि ेस्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
लेखी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व चौकर्ीनसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) माहूर येथील २७३ ब्रास, मौिे मरुली येथील ७ 
ब्रास व मौि ेलल ींबायत येथील ५० ब्रास असा एकूण ३३० ब्रास िप्त करण्यात 
आलेला वाळूसाठा माहूर नगर पींचायत अींतगशत घरकुल योिनेतील 
लाभार्थयाशना  वा्प करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी स्थातनक नागररकाने मा.मखु्यमींत्री याींच्याकि े लेखी 
तक्रार केली असनू सदर तक्रार ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकि े
चौकर्ीकररता पाठववण्यात आली आहे. चौकर्ीअींती उचचत कारवाई करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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श्रीिधचन (जज.रायगड) तालुक्यातील ददघी बांदरात निीन जेटी 
उभारण्यास ननधी ममळण्याबाबत 

  

(३०) *  २४२९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीवधशन (जि.रायगि) तालकु्यातील हदघी बींदरातील िीणश अवस्थेत 
असलेल्या िटे्टीमळेु मासे उतरण्यासाठी िागा नसल्यामळेु मासे खराब होवनू 
कमी भावाने ववकावे लागत असल्याने मच्िीमाराींचे मोठया प्रमाणात नकुसान 
होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेट्टीअभावी डिझेल व बफश  चढववताना मच्िीमाराींना त्रास होत 
असनु उक्त बींदरात नवीन िेट्टी मींिूर होवनूही तनधी अभावी िे् ीच्या 
कामाला अदयाप सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्रीवधशन तालकु्यातील हदघी बींदर ववकासापासनू वींचचत राहु 
नये म्हणून नवीन िे्ी उभारण्यास तातिीने तनधी लमळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शेे  : (१) हे खरे नाही. 
(२) हदघी बींदरामध्ये िटे्टी बाींधकामाच्या कामास हद.०४.०१.२०२० रोिी 
कायाशरींभ आदेर् देण्यात आले आहेत. महाराषर सागरी त्ीय तनयमन क्षते्र 
प्राचधकरणाकिून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच काम सरुु करण्यात येणार 
आहे. 
(३) सदर कामाकररता सन २०१९-२० मध्ये ३.०० को्ी इतका तनधी 
अथशसींकजल्पत केला असनू, आगामी सन २०२०-२०२१ साठी ११.४० को्ी 
इतक्या तनधी मागणी केललेी आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोरेगाांि-मभमा (जज.पुणे) येथे दोन गटाछया िादामध्ये  
झालेल्या दहांसाचाराबाबत 

(३१) *  ४००   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरेगाींव-लभमा (जि.पणेु) येथे हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास दोन ग्ात झालेल्या वादानींतर उफाळलेल्या हहींसाचाराच्या 
घ्नेला अगोदरच्या हदवर्ी पणु्यातील र्तनवार वाड्यात पार पिलेली एल्गार 
पररर्दच कारणीभतू असल्याची तक्रार फरासखाना पोलीस ठाण्यात करण्यात 
आल्यानींतर पणेु पोलीसाींनी रािकीय आकसातनू कारवाया केल्याचा आरोप 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी पणेु पोलीसाींचा तपास सींर्यास्पद असल्याने 
राज्याचे गहृमींत्री याींनी या हहींसाचार प्रकरणी गरैिबाबदार वागणूक व 
सामाजिक कायशकत,े लेखक, कवी याींच्या घरावर िापे ्ाकण्याची कारवाई 
करणाऱ्या पोलीसाींची चौकर्ी करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याचा तनणशय 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच या प्रकरणाची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. अननल देशमुे  : (१) (i) एल्गार पररर्द व लभमा-कोरेगाींव या दोन घ्ना 
अलग आहेत. 
(ii) रािककय आकसातनू कारवाया झाल्या असे अनेक तनवेदने र्ासनाला 
लमळाले आहे.   
(२) व (३) वरील ववर्य र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.   

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

ठाणे महानगरपामलिा हद्दीतील बाळिूम भागातील  
अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

(३२) *  २१०५   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील बाळकूम भागातील खारफु्ी लगत 
असलेल्या र्ासकीय िलमनीवर अततक्रमण करून उभारण्यात आलेली समुारे 
१८५ बाींधकामे ठाणे महसलू ववभागाने िमीनदोस्त करून अनेक नागररकाींना 
बेघर केल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती काय तनदर्शनास आले व बेघर झालले्या 
नागररकाींच्या तनवासाबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) (२) व (३) मौिे बाळकूम, ता.जि.ठाणे येथील 
स.नीं. १८१ क्षेत्र ०-८१.० हे-आर या र्ासकीय िलमनीवरील समुारे १५० पत्र्याची 
कच्ची व समुारे ३५ पक्क्या स्वरुपाची अततक्रमणे ठाणे महानगरपाललकेकिील 
अततक्रमण ववभाग व  क्षेत्रीय महसलू यींत्रणेमाफश त सींयकु्तपणे हदनाींक २६ 
डिसेंबर, २०१९ रोिी तनषकालसत करण्यात आली आहेत. सदरची अनचधकृत 
अततक्रमणे र्ासनाच्या प्रचललत धोरणानसुार पनुवशसनास पात्र नसल्याने 
अततक्रमणधारकाींचे तनवासाबाबत पनुवशसन करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर येथील ननयोजजत धचांचोळी औद्योधगि िसाहतीमध्ये  
स्त्ितांत्र पोलीस ठाणे ननमाचण िरण्याबाबत 

  

(३३) *  ६९७३   िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू र्हरातील चचींचोळी एमआयिीसी मधील उदयोगाींची व्याप्ती 
वाढत असल्यामळेु उदयोिकाींना चोरी, अततक्रमण इत्यादी अनेक अिचणीींना 
सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त औदयोचगक वसाहतीमध्ये स्वतींत्र पोलीस ठाणे तनमाशण 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.मखु्यमींत्री याींना वारींवार 
तनवेदने हदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करून चचींचोळी एमआयिीसी मधील चोरी व 
अततक्रमणाच्या वाढत्या गनु््याींना प्रततबींध घालण्यासाठी पोलीस स््ेर्न 
तनमाशण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१), (२) व (३) मोहोळ पोलीस ठाणे व सोलापरू 
तालकुा पोलीस ठाणेचे ववभािन करून चचींचोली औदयोगीक वसाहतीमध्ये 
नवीन पोलीस ठाणे तनमाशण करणेबाबतच्या पोलीस महासींचालक कायाशलयाने 
सादर केलेल्या प्रस्तावावर ववत्त ववभागाच्या अलभप्रायानसुार उचचत तनणशय 
घेण्यात येईल.     
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात तलाठी भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरप्रिार 
  

(३४) *  ५९४६   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (तळुजापरू), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात तलाठी पदाींच्या भरती प्रकक्रयेत काही उमेदवाराींनी तनयमबा्य 
पध्दतीने एकापेक्षा अचधक वेळा ववववध जिल्हयातनू तलाठी भरतीची 
ऑनलाईन पररक्षा हदल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापकैी काहीींची नावे जिल्हाचधकारी कायाशलयाने प्रकालर्त 
केलेल्या तलाठी पदाच्या लर्फारस यादीत प्रलसध्द झाली असल्याने तलाठी 
भरतीत मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार झाल्याची तक्रार उमेदवाराींनी परुाव्यातनर्ी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तलाठी भरतीवर र्ासनाने तात्काळ स्थचगती आणावी अर्ी 
ववनींती उमेदवाराींकिून करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार 
गरैप्रकार करणाऱ् याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) राज्यातील तलाठी पदाच्या भरती प्रकक्रयेत 
औरींगाबाद ववभागात दोन उमेदवाराींनी एका पेक्षा िास्त (दोन) जिल््यातनू 
ऑनलाईन परीक्षा हदल्याचे तनदर्शनास आलेले आहे.   
(२) ज्या उमेदवाराने एका पदाकरीता दोन जिल््याींमध्ये परीक्षा हदलेल्या 
आहेत अर्ा उमेदवाराींची, उमेदवारी रद्द करुन पढुील तनवि प्रकक्रया 
करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, औरींगाबाद याींच्या कायाशलयास आक्षेप अिश प्राप्त 
झालेला आहे.  
(३) नाही.  
(४) व (५) तलाठी पद भरतीसींदभाशत जिल्हा प्रर्ासनास प्राप्त झालले्या 
तक्रारीींची र्ाहतनर्ा करुन त्यावर तनयमोचचत कायशवाही करणे तसेच परीक्षेचा 
तनकाल िाहीर करण्यास सींबींचधत जिल््याची “जिल्हा तनवि सलमती” सक्षम 
प्राचधकारी आहे. करीता र्ासनाने पदभरतीबाबत वेळोवेळी तनगशलमत केलेले 
र्ासन तनणशय/पररपत्रकाींमधील सचूना लक्षात घेवनू तनयमानसुार कायशवाही 
करण्याबाबत सींबींचधत जिल्हाचधकारी कायाशलयाींना कळववण्यात आलेले आहे. 

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

मशडी येथील साईबाबा देिस्त्थानातून अनेि  
नागररि बेपत्ता झाल्याबाबत 

(३५) *  ३७३१   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये लर्िी येथील साईबाबा देवस्थानातनू ९० 
नागररक बेपत्ता झाल्याची तक्रार लर्िी पोलीस ठाण्यात दाखल होऊनही 
अदयाप यापकैी एकाही घ्नेचा तपास पोलीसाींना लागला नसल्याचे हदनाींक 
१५ डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास माहहती अचधकारातनू तनदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, इींदोर येथील साईभक्त मनोिकुमार सोनी हे २०१७ मध्ये 
आपल्या पत्नी बरोबर साईबाबाींच्या दर्शनासाठी गेले असता त्याींची पत्नी 
लर्िीतनू बेपत्ता झाल्याची तक्रार लर्िी पोलीस ठाण्यात दाखल करुनही 
अदयाप यावर पोलीसाींकिून कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू लर्िी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झालेल्या ९० भाववकाींच्या 
प्रकरणाींचा तपास उच्च स्तरावरुन करण्यात येऊन यातील दोर्ी ववरुध्द 
कारवाई करण्याबाबत तसेच भारतातनू दरवर्ी लाखो भाववक लर्िी येथ े
साईबाबाींच्या दर्शनासाठी येत असल्याने भक्ताींच्या सरुक्षेसाठी उपाययोिना 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) लर्िी पोलीस स््ेर्न येथे सन २०१७ मध्ये एकूण 
७१ इसम बेपत्ता झाले असनू  त्यापकैी ५२ बेपत्ता इसमाींचा र्ोध लागला 
आहे. 
     तसेच, सन २०१८ मध्ये एकूण ८२ इसम बेपत्ता  झाले असनू त्यापकैी 
६४ बेपत्ता इसमाींचा र्ोध लागला आहे. 
     तसेच, सन २०१९ मध्ये एकूण ८८ इसम बेपत्ता झाले असनू त्यापकैी 
एकूण ७४ बेपत्ता इसमाींचा र्ोध लागला आहे. उवशरीत बेपत्ता इसमाींचा 
र्ोधही कसोर्ीने सरुु आहे. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेर्न लर्िी येथे लमसीींग रजिस््र नीं.३९/२०१७ 
दाखल आहे. उक्त महहलेचा र्ोध घेण्यासाठी मानवी व्यापार प्रततबींधक 
ववभाग, अहमदनगर याींच्या स्वतींत्र पथकामाफश त तसेच, पोलीस स््ेर्न 
स्तरावर स्वतींत्र पथकामाफश त र्ोध घेण्यात आला आहे. 
     जिल््यात ववववध हठकाणी बेपत्ता महहलेचे फो्ो प्रदलर्शत केले आहेत. 
तसेच, ववववध हठकाणाींतील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरे चेककींग करुन र्ोध घेण्याचा 
प्रयत्न करण्यात आला आहे. लमसीींग महहलेच्या वापरातील मोबाईलच े
सीिीआर, एसिीआर ची माहहती सींकलीत करुन महहलेचा र्ोध कसोर्ीने सरुु 
आहे. 
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(३) लर्िी येथील भाववकाींच्या सरुक्षेकररता पढुील उपाय योिना केल्या आहेत- 
     लर्िीत हठकहठकाणी ववववध राज्यातील प्रादेलर्क भार्ते माहहती कें दे्र 
स्थापन केलेली आहेत, हठकहठकाणी दभुार्ीकाींची नेमणुक करण्यात आली 
आहे. ववववध हठकाणी पोलीस स््ेर्न फोन नीं. व मदत कें द्राचा नीं. दर्शवणारे 
बोिश लावण्यात आले आहेत, मींहदरपररसरात लमसीींग सेल स्थापन करण्यात 
आले आहेत, ववववध महत्वाच्या हठकाणी १४९ सी.सी.्ी.व्ही. कॅमरे लावण्यात 
आले आहेत, पोलीस स्तरावर महहला सरुक्षा सलमती स्थापन करण्यात आली 
आहे, तसेच जिल्हा पोलीस दलामाफश त १०० नींबर दरुध्वनीवर सींपकश  करुन 
मदतीकरीता सवुवधा उपल्ब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

अहमदनगर जजल््यातील मुळा, प्रिरा ि गोदािरी नदीपात्रातून  
होत असलेल्या अिैध िाळू तस्त्िरीबाबत 

(३६) *  ४०६३   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यातील मळुा, प्रवरा व गोदावरी नदीपात्रातनू अवधै 
वाळू तस्करी होत असल्याच ेतनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जिल््यात र्ासकीय अचधकारी व कमशचारी याींच्यावर अवधै 
वाळू तस्करी करणाऱ्याींनी प्राणघातक हल्ले केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासकीय अचधकारी व कमशचारी याींच्यावर हल्ले करणाऱ्याींवर 
व या नदीपात्रात अवधै वाळू उपसा होऊ नये याबाबत र्ासनाने कोणत्या 
प्रततबींधक उपाययोिना केल्या आहेत व नदीपात्रात उत्खनन करणाऱ्या ककती 
वाहनावर माहे िानेवारी त े डिसेंबर, २०१९ अखेर र्ासनाने कारवाई केली 
आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) अहमदनगर जिल््यातील मळुा, 
प्रवरा व गोदावरी नदीपात्रातनू वाळूचे अवधै उत्खनन व वाहतकू होत 
असल्याची बाब तनदर्शनास आली आहे. 
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     अहमदनगर जिल््यात गौण खतनिाचे अवधै उत्खनन व वाहतकूीस 
प्रततबींध करताींना महसलू अचधकारी/कमशचारी याींचेवर सन २०१९-२०२० मध्ये ३ 
हल्ले झाल्याची ही बाब खरी आहे. 
     अहमदनगर जिल््यात माहे एवप्रल, २०१९ त े िानेवारी, २०२० या 
कालावधीत गौण खतनिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या ४४५ प्रकरणी 
रु.५,५५,८१,६६६/- इतका दींि आकारण्यात आला असनू त्यापकैी 
रु.२,१९,१२,०१४/- इतकी दींिात्मक रक्कम र्ासनिमा करण्यात आली आहे. 
तर ९० प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच (एम.पी.िी.ए.) 
महाराषर झोपिपट्टी गुींि, हातभट्टीवाले, और्धीद्रव्य ववर्यक गनु्हेगार, 
धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे ववनापरवाना प्रदर्शन व्यक्ती 
(जव्हडिओ पायरे्) या घातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबतचा अचधतनयम, 
१९८१ अींतगशत ४ आरोपीींना स्थानबध्द करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सुरजागड (ता.एटापल्ली, जज.गडधचरोली) लोह प्रिल्पास  
सुरिा व्ययिस्त्था पुरविण्याबाबत 

  

(३७) *  ३३३८   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरुिागि (ता.ए्ापल्ली, जि.गिचचरोली) येथे सन २००७ पासनू लोह 
प्रकल्पाच्या उत्खननाचे काम सरुू होत,े परींत ुिाळपोळीच्या घ्नेनींतर पोलीस 
अधीक्षक, गिचचरोली याींनी या प्रकल्पास सरुक्षा व्यवस्था परुववण्यास नकार 
हदल्याने हा प्रकल्प हदनाींक १६ िानेवारी, २०१९ पासनू बींद जस्थतीत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत्खननाच ेकाम सरुक्षेअभावी बींद असल्यामळेु जिल््यातील 
हिारो स्थातनक लोकाींचा रोिगार बींद झाला असनू जिल्हयातीलच नव्हे तर 
ववदभाशतील लाखो लोकाींना या प्रकल्पातनू रोिगार लमळणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्प तातिीने सरुू करून प्रकल्पास सरुक्षा 
परुववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) व (२) सरुिागि प्रकल्पाच्या रोिवरील 
गरुुपल्लीकरेम फाट्यािवळ एस.्ी.बस व रक मध्ये झालेल्या अपघातामध्ये 
चार व्यक्ती मरण पावल्याच्या घ्नेनींतर तथेील िमावाने सोळा रकची 
िाळपोळ करुन सरुिागि लोहप्रकल्प बींद करण्याचे आींदोलन केले होत.े 
त्यानींतर हद. ४/३/२०१९, ६/३/२०१९, १२/३/२०१९, १४/३/१९ पयतं प्रकल्पाच े
काम सरुु होत.े 
(३) व (४) सदर प्रकल्प तातिीने पनु्हा कसा सरुु करता येईल, याबाबत 
र्ासन स्तरावर ववचार चाल ूआहे. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाछया परीिाांमधील भरती  
प्रकक्रयेत झालेला गैरव्ययिहार 

  

(३८) *  ७४०६   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (मशडी), श्री.अतलु 
भातेळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाींमध्ये गरैप्रकार करुन र्ासनाची 
फसवणूक करुन नोकर भरती करणारे एक राज्यभर पसरलेले रॅके् 
अजस्तत्वात असनू आतापयतं राज्यभरात यासींदभाशत २८ गनु्हे नोंदववण्यात 
आले असनू २०० िणाींना अ्क करण्यात आली आहे तसेच यादवारे समुारे १ 
हिारपेक्षा अचधक अचधकारी/कमशचारी र्ासन सेवेत कायशरत झाले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत राज्यात माींिवी पोलीस स््ेर्न, ता.ककनव् 
(जि.नाींदेि), विगाव पोलीस स््ेर्न (जि.यवतमाळ), हहींगोली र्हर पोलीस 
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स््ेर्न (जि.हहींगोली), िके्कन पोलीस स््ेर्न (जि.पणेु), इस्लामपरू पोलीस 
स््ेर्न (जि.साींगली), लर्वािीनगर पोलीस स््ेर्न (जि.पणेु), सातारा र्हर 
पोलीस स््ेर्न (जि.सातारा), र्ाहुपरुी पोलीस स््ेर्न (जि.कोल्हापरू), 
लर्वािीनगर पोलीस स््ेर्न (जि.नाींदेि) तसेच भायखळा पोलीस स््ेर्न, 
मरीन ड्राईव्ह पोलीस स््ेर्न, लर्वािी पाकश  पोलीस स््ेर्न व मा्ुींगा पोलीस 
स््ेर्न (जि.मुींबई) इत्यादी हठकाणी गनु्हे दाखल आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यातील उच्चपदस्थ अचधकाऱ्याींकिून परुावे नष् करण्याच े
काम केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एकमेकाींर्ी सींबींचधत असणाऱ्या राज्यभरातील या सवश 
गनु््याींचा एकाच पथकामाफश त तपास करण्यात येणार आहे काय, तसेच या 
सवश व्यापक प्रकरणाची न्यायालयीन चौकर्ी करण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  : (१) व (२) हे अींर्तः खरे आहे. 
महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाींमध्ये गरैप्रकार केलेबाबत एकूण ९ गनु्हे 
दाखल आहेत. 
     उक्त गनु््याींपकैी खालील ५ गनु््याींचा तपास राज्य गनु्हे अन्वेर्ण 
ववभागा माफश त करण्यात येत आहे. 
I) माींिवी, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.२७/२०१६ 
II) विगाव, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.४३१/२०१६ 
III) हहींगोली र्हर, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.३२६/२०१८ 
IV) िके्कन, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.८९/२०१८ 
V) लर्वािीनगर, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.१५२/२०१९ 
   उपरोक्त ५ गनु््याींमध्ये एकूण ४५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
   राज्यात इतरत्र दाखल खालील ४ गनु््याींचा तपास स्थातनक पातळीवर 
करण्यात येत ेआहे. 
VI) सातारा र्हर, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.२६०/२०१८ 
VII) र्ाहुपरुी, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.११२/२०१९ 
VIII) तालकुा िालना, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.३५८/२०१६ 
IX) इस्लामपरू, पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं.२५८/२०१९ 
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   उपरोक्त ४ गनु््याींमध्ये एकूण १५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) गनु््याच्या तपासामध्ये सदरची बाब तनषपन्न झालेली नाही. 
(४) तसा तनणशय घेण्यात आलेला नाही. 
(५) ववलींब झाला नाही. 

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

रेणापूर (जज.लातूर) येथील दत्त मांददर सांस्त्थाांनाछया जममनीतुन  
गौण ेननज (मुरुम) उत्ेनन िेल्याबाबत 

  

(३९) *  ४९९३   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अियहदप कन्स्रक्र्न कीं पनी प्रा.लल.मुींबई याींना जिल्हाचधकारी याींनी 
रस्त्याच्या कामासाठी रेणापरू (जि.लातरू) येथील दत्त मींहदर सींस्थाींन 
मालकीच्या िलमनीतील दोन हिार ब्रास गौण खतनि (मरुुम) उत्खनन 
करण्याची परवानगी हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने तथेील ९२६ ग्ामधील हिारो ब्रास मरुुमाच े
उत्खनन करुन र्ासनाचे लाखो रुपयाींच्या महसलुाचे नकुसान केल्याचे हदनाींक 
१५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास आढळून आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणात सींबींचधत कीं पनीच्या अचधकाऱ्याींनी महसलू 
ववभागातील अचधकारी याींच्या सींगनमताने लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केला 
असल्याने तातिीने चौकर्ी करुन कीं पनी आणण महसलू ववभागातील अचधकारी 
याींच्यावर कारवाई करण्याबाबतची मागणी स्थातनक नागररक व सामाजिक 
सींघ्नेच्या कायशकत्यांनी जिल्हाचधकारी याींना तनवेदन देऊन केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने वरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार र्ासनाने सींबींचधत कीं पनीवर आणण त्याींना 
सहकायश करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मींिूरीपेक्षा अचधक मरुुमाचे उत्खनन केले असल्याबाबत 
जिल्हाचधकारी, लातरू याींच्याकि ेहद.१४/१/२०२० रोिी तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने तहलसलदार, रेणापरू याींनी त्याींच्या हद.३१/१/२०२० 
रोिीच्या पत्रान्वये उपअचधक्षक, भमूी अलभलेख कायाशलय, रेणापरू याींना सदर 
िलमनीत झालेल्या उत्खननाची E.T.S. मोिणी करण्याबाबत कळववले आहे. 
E.T.S. मोिणी अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील कायशवाही करण्यात येईल.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हयातील क्रीडा सांिुलाांची िामे  
ननधी अभािी अपूणच असल्याबाबत 

(४०) *  ४४१८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि जिल््यातील एकूण १५ तालकु्याींपकैी फक्त सहाच तालकु्यात 
असलेल्या क्रीिा सींकुलाींची कामे तनधी अभावी अपणूश अवस्थेत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल्हयातील पेण, पनवेल, सधुागि, रोहा, माणगाव व 
तळा येथील क्रीिा सींकुलाची तनगा राखण्यासाठी व दरुुस्तीसाठी समुारे १ 
को्ी रूपयाींच्या तनधीची गरि असताना केवळ ५ क्रीिा सींकुलनासाठी समुारे 
१५ लाख ८४ हिार रूपयाींच्या तनधीची तरतदु केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तनधी अभावी अपणूश अवस्थेत असलेल्या क्रीिा सींकुलनामळेु 
क्रीिा क्षेत्रातील खेळािूींना अनेक अिचणीना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून खेळािूींना वाव 
देण्याच्या दृष्ीने उत्तम सेवा देण्यासह क्रीिा सींकुलाच्या देखभाल 
दरुूस्तीसाठी तनधी देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
     रायगि जिल्हयातील ५ क्रीिा सींकुलाींच ेकाम पणूश झाले असनू,१ तालकुा 
क्रीिा सींकूलाच ेकाम अींततम ्प्प्यात आहे. 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही 
(४) रायगि जिल्हयातील ववववध तालकुा क्रीिा सींकुलाच्या देखभाल 
दरुुस्तीसाठी सन-२०१९-२०मध्ये एकुण १५.८४४ लक्ष इतका तनधी ववतरीत 
केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
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