
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०२ माचच, २०२१ / फाल्गनु ११, १९४२ (शिे) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६० 
------------------------------------- 

  
ठाणे जजल््यातील हुक्िा पालचरिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१) * ६७६७ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.महादेि जानिर, श्री.रामननिास ससांह : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे (जि.ठाणे) पररसरात मोठ्या प्रमाणात तरुण वगग अींमली पदार्ाांच्या 
आहारी गेल्याच े ननदर्गनास आल्याने दोन वेगवेगळया हुक्का पालगरवर गनु्हे 
अन्वेषण ववभागाच्या यनुन् एक तसेच अननैतक मानवी वाहतकू प्रनतबींधक 
कक्षाने छापे ्ाकल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींमली पदार्ग ववक्री करणारे िाळे अींमली पदार्ाांसह वागळे 
यनुन्ने माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान पकिले असनू गनु्हे 
अन्वेषण ववभागाने ्ाकलले्या छाप्यात ककती आरोपीना अ्क करण्यात आले 
आहे, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ठाणे जिल््यात अींमली 
पदार्ग खरेदी-ववक्री करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील गनु्हे अन्वेषण 
ववभागातील अननैतक मानवी वाहतकू प्रनतबींधक पर्काकिून माहे डिसेंबर, 
२०२० मध्ये एका हुक्का पालगरवर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील गनु्हे अन्वेषण ववभागातील गनु्हे 
र्ोध पर्क-५ वागळे घ्कामधील अधधकारी याींनी माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये 
एक तसेच िानेवारी, २०२१ मध्ये एक अर्ा एकूण दोन कारवाया 
खालीलप्रमाणे केल्या आहेत. 
 i) वागळे इस््े् ठाणे पररसरातील आनींदनगर िकातनाका सावगिननक 
र्ौचालयाचे बािलूा उघड्यावर ३ आरोपीताींनी ५५ गॅ्रम एम.िी. (मेफेड्रॉन) या 
अींमली पदार्ग कब्िात बाळगल्यावरुन त्याींना अ्क करुन आरोपीताींववरुध्द 
कोपरी पोलीस स््ेर्न ग.ुर.नीं. ११३/२०२० अींमली पदार्ग ववरोधी कायदा, १९८५ 
कलम ८(क), २२(क), २९ प्रमाणे गनु्हा दाखल करुन कारवाई केली आहे. 
सदर प्रकरणी आरोपी सध्या िेलमध्ये आहेत. 
 ii) वागळे इस््े् ठाणे पररसरातील दयागसागर हॉ्ेल भागात रोिवर ३ 
आरोपीताींनी कब्िात ४.०५ लाख रुपये ककीं मतीचा चरस हा अींमली पदार्ग 
बाळगले प्रकरणी पकिून त्याींचेववरुध्द वागळे इस््े् पोलीस स््ेर्न, ग.ुर.नीं. 
२९/२०२१ अींमली पदार्ग ववरोधी कायदा, १९८५ च ेकलम ८(क), २०(ब) प्रमाणे 
ददनाींक २६/०१/२०२१ रोिी गनु्हा नोंद करुन कारवाई केली आहे. सदर 
प्रकरणी आरोपीताींना ददनाींक २२/०२/२०२१ पयांत न्यायालयीन कोठिी 
बिावण्यात आली आहे. 
 अींमली पदार्ागच्या खरेदी ववक्री व साठवणूक ववरुध्द कारवाई 
करणेकरीता ठाणे र्हर पोलीस आयकु्तालयामध्ये अींमली पदार्ग ववरोधी पर्क 
हे गनु्हे र्ाखेंतगगत कायगरत आहे. सदर घ्कामध्ये ०४ अधधकारी व १५ 
अींमलदार कतगव्यावर आहेत. सदर घ्काकिून सींपणूग ठाणे र्हरात अींमली  
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पदार्ग ववरोधी कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच गनु्हे र्ाखचेे इतर घ्क व 
सवग पोलीस स््ेर्नस्तरावर देखील अींमली पदार्ग ववरोधी कारवाई करण्याबाबत 
स्पष् सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 अींमली पदार्ग ववरोधी पर्क या घ्काकिून लोकाींनी अींमली 
पदार्ागच्या सेवनाववरुध्द परावतृ्त व्हावे म्हणून िनिागतृीपर कायगक्रमाींच े
आयोिन करण्यात येत.े त्यामध्ये अींमली पदार्ागच े दषुपररणाम दर्गववणारे 
भभ ींत्ती पत्रके, जस््कसग, बॅनर याींचे प्रदर्गन करण्यात येत.े एसएमएसव्दारे 
सींदेर् प्रसारीत करण्यात येतात. र्ॉ ग् कफल्म/साींस्कृनतक कायगक्रमाव्दारे ही 
िनिागतृी करण्यात येत.े 
 अींमली पदार्ग ववरोधी या घ्काकिून महाववद्यालयातील 
ववद्यार्थयाांमध्ये िनिागतृी करणेकरीता अींमली पदार्ग सेवनाने होणारे 
दषुपररणाम दर्गववणारे ननबींध स्पधाग, धचत्रकला स्पधाग, भाषण स्पधाग पर्नाट्य 
इ. कायगक्रम सािरे करुन ववद्यार्थयागमध्ये िनिागतृी करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िृषी योजनेस ननधी देण्याबाबत 
  

(२) * ६४३८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात कोववि-१९ च्या कालावधीत र्ासनाने कृषी ववकासाच्या चार 
योिनाींवरील ननधीत रुपये २४९ को्ी १४ लाख ४४ हिाराींची कपात केल्याने 
ठाणे व पालघरसह सींपणूग राज्यातील र्तेकऱयाींनी नारािी व्यक्त केली असनू 
या ननणगयामळेु एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अभभयानाच्या ननधीत कपात 
करण्यात आली आहे, कें द्र र्ासनाकिून भमळणाऱया ६० ्क्के अनदुानामळेु 
सन २०१५ पासनू हे अभभयान राबववण्यात येत असनू या अींतगगत र्तेकऱयाींना 
फळे, भािीपाला, नारळ, काि,ू सगुींधी वनस्पती वपकववण्यासाठी अनदुान 
देण्यात येत,े सन २०२०-२०२१ या आधर्गक वषागत यासाठी रुपये १९६ को्ी ५८ 
लाख १० हिाराची अर्गसींकल्पीय तरतदू केली होती, मात्र यापकैी ३३ ्क्के 



4 

ननधीस मान्यता ददल्याने ही रक्कम रुपये ६४ को्ी ८७ लाख १७ हिार 
असनू यामध्ये रुपये १३१ को्ी ७० लाख ९३ हिाराची कपात करण्यात आली 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ननधी कपातीमळेु िॉ.पींिाबराव देर्मखु िवैवक व ववषयकु्त 
र्तेी अभभयानासाठी रुपये २० को्ी ७५ लाख ९७ हिाराच्या तरतदूीपकैी 
केवळ १० ्क्के ननधीस मान्यता भमळाल्याने रुपये २ को्ी ७ लाख ५९ 
हिाराचा ननधी मींिूर करुन रुपये १८ को्ी ६८ लाख ३८ हिाराची कपात 
करण्यात आली आहे, तर राज्याचे मािी कृषी मींत्री भाऊसाहेब फुीं िकर याींच्या 
नावाने सरुु असलेल्या फळबाग लागवि योिनेसाठीच्या रुपये १०० को्ी 
अर्गसींकल्पीय तरतदूीपकैी २० ्क्के म्हणिे केवळ रुपये २० को्ी ववतररत 
केलेले असल्याने राज्यातील फळबाग लागवि, बागायतदाराींनी नारािी व्यक्त 
केली असनू र्तेकऱयाींची आधर्गक नकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, राज्यात कोरोनाचे सींक् सवागत िास्त र्तेकऱयाींवर असनू 
र्ासनाच्या ननधी कपातीच्या धोरणामळेु र्तेकऱयाींच्या आत्महत्याचे प्रमाण 
वाढत असल्याने र्ासनाने किागमाफीसह सवगच कृषी योिनाींचा ननधी 
वाढववण्याची मागणी र्तेकऱयाींनी र्ासनाकि े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील कृषी 
योिनाींचा ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही.  
 कृषी व पदमु ववभाग, र्ासन ननणगय, ददनाींक २७/१०/२०२० अन्वये 
सन २०२०-२०२१ मध्ये राज्यात कृषी उन्नती योिना - एकाजत्मक फलोत्पादन 
ववकास अभभयानाींतगगत राषरीय फलोत्पादन अभभयान राबववण्यासाठी रुपये 
१०८.७९ को्ी ननधीच्या कायगक्रमास सधुाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे.  
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(२) हे खरे नाही. िॉ.पींिाबराव देर्मखु िैववक र्तेी भमर्नकरीता सन २०२०-
२०२१ या आधर्गक वषागकरीता रुपये २०.७५ को्ी अर्गसींकल्पीय तरतदू मींिूर 
असनू रुपये २.१७ को्ी ववतररत करण्यात आले आहेत. भाऊसाहेब फुीं िकर 
फळबाग लागवि योिनेकरीता सन २०२०-२०२१ या आधर्गक वषागसाठीच्या 
रुपये १११ को्ी अर्गसींकल्पीय तरतदू मींिूर असनू रुपये ४२.२० को्ी 
ववतररत करण्यात आल ेआहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कोववि-१९ िागनतक महामारीमळेु झालेल्या लॉकिाऊनमळेु उद् भवलेल्या 
ववपरीत पररजस्र्तीतही कृषी ववकासाच्या योिनाींच्या अर्गसींकल्पीय तरतदूीच्या 
मयागदेत ्प्प्या्प्प्याने ननधी ववतरण करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषेत: विदभाचतील िृषी विभागातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३) * ६४५३ श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सरेुश धस, श्री.सदासशि खोत, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववर्षेतः नागपरू, अमरावती, औींरगाबाद, लातरू, पणेू, कोल्हापरू, 
नाभर्क व ठाणे या कृषी ववभागात २७४५३ मींिूर पदाींपकैी ८६६३ पदे ररक्त 
असनू भलवपक सींवगागतील ३१२१ मींिूर पदाींपकैी १२८० पदे ररक्त असल्याच े
तसेच वगग-२ ताींत्रत्रक अधधकाऱयाींची पदे नामननदशनार्नाने भरलेली नसणे, 
पदोन्नतीची प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभागत ररक्त पदाींमळेु कृषी अधधकाऱयाींवर कामाचा 
अनतररक्त ताण येत असनू कृषी ववभागात पन्नास ्क्क्यापके्षा अधधक पदे 
ररक्त असल्याने कृषी ववभागाच्या योिनाींची अींमलबिावणी प्रभावीपणे 
करण्यास अिचणी येत असनू कामे सींर्गतीने होत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अधधकाऱयाींच्या भावी आत्मा योिनेची साखळी पणूगपणे 
ववस्कळीत झाली असनू नानािी देर्मखु कृषी सींिीवनी प्रकल्प पणूगपणे ठप्प 
झाला असल्याची खींत मािी कृषी मींत्री याींनी व्यक्त केली असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाकि े ननवेदन देवनूही 
तसेच मा.कृषी मींत्री याींच्यासोबत झालेल्या सींघ्नेच्या बठैकीत आश्वासन 
देवनूही ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील ववर्षेत: 
ववदभागतील कृषी ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यात कृषी ववभागासाठी ग्-अ त े ग्-ि सींवगागकरीता एकूण 
२७५०२ पदाींचा आकृनतबींध मींिूर असनू सद्य:जस्र्तीत त्यापकैी १८६२२ पदे 
भरलेली असनू ८८८० पदे ररक्त आहेत. वरील पदाींमध्ये ताींत्रत्रक सींवगागची 
२०१८१ पदे मींिूर असनू त्यापकैी १४८०९ पदे भरलेली तर ५३७२ पदे ररक्त 
आहेत. भलवपकवगीय सींवगाांची ३४३६ पदे मींिूर असनू २२३८ पदे भरलेली तर 
११९८ पदे ररक्त आहेत.  
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 कृषी ववभागातील ताींत्रत्रक सींवगागतील कृषी सहाय्यक, कृषी पयगवेक्षक, 
कृषी अधधकारी आणण तालकुा कृषी अधधकारी सींवगागतील बहुताींर् पदे 
भरण्यात आली असनू ज्या दठकाणी पदे ररक्त आहेत अर्ा पदाींचा अनतररक्त 
कायगभार अन्य अधधकारी/कमगचारी याींचेकि े सोपवनू कृषी ववभागाच्या 
योिनाींची प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 
 नानािी देर्मखु कृषी सींिीवनी प्रकल्पाींतगगत सकु्ष्म ननयोिन आणण 
गाव ववकास आराखि े तयार करणे, ग्रामपींचायतीमध्ये ग्राम कृषी सींिीवनी 
सभमत्या स्र्ापन करणे व कृषी ताईंची नेमणकू करणे, हवामान अनकूुल र्तेी 
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करण्यासाठी प्रकल्पाींतगगत ववववध वयैजक्तक लाभाच्या घ्काींची अींमलबिावणी 
करणे, मदृ व िलसींधारणाची कामे, हवामान अनकूुल र्तेी र्ाळा राबववणे, 
र्तेकरी ग्/र्तेकरी उत्पादक कीं पन्याींना अर्गसहाय्य, हवामान अनकूुल 
वाणाींचे व त्रबयाणाींचे त्रबिोत्पादन इ. घ्काची अींमलबिावणी करण्यात येत 
आहे. ररक्त पदाींमळेु सदर कामे ठप्प झालेली नसनू ती सरुु आहेत. 
(४) व (५) र्ासनाच्या र्तेकरी दहताच्या योिना िनतपेयांत पोहोचण्यासाठी 
मखु्यत: ताींत्रत्रक सींवगागतील पदे महत्वाची आहेत. ववत्त ववभाग, र्ासन 
ननणगय, ददनाींक १६ मे, २०१८ नसुार कृषी ववभागातील ताींत्रत्रक सींवगागतील १०० 
्क्के पद भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. त्यानसुार महाराषर लोकसेवा 
आयोगामाफग त ताींत्रत्रक सींवगागतील ग्-अ व ग्-ब मधील पदाींसाठी भर्फारस 
करण्यात आलले्या ३९९ अधधकाऱयाींना फेब्रवुारी, २०२० मध्ये पदस्र्ापना 
ददलेल्या आहेत. कृषी सेवकाींच्या १४१६ पदाींकरीता ननवि झालले्या 
उमेदवाराींना ननयकु्ती आदेर् देण्याची कायगवाही सींबींधधत ववभागीय कृषी 
सहसींचालक याींचेस्तरावर सरुू आहे. सींचालक सींवगागतील ३ पदाींवर ददनाींक  
१९ नोव्हेंबर, २०२० रोिी पदोन्नतीने पदस्र्ापना देण्यात आललेी आहे.   
ग्-अ व ग्-ब सींवगागतील पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याची 
कायगवाही ववभागामाफग त सरुू आहे. ताींत्रत्रक सींवगागतील पदे मखु्यत: भरण्यात 
आलेली असनू प्रर्ासकीय सींवगागतील पदे भरण्यावर ववत्त ववभागाच्या ददनाींक 
४ मे, २०२० रोिीच्या र्ासन ननणगयानसुार ननबांध असल्याने ततुागस सदर पदे 
भरता येणार नाहीत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

तुमसर (जज.भांडारा) तालुक्यातील बािनथडी ि िैनगांगा  
नदीपात्रातील अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(४) * ७३२५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तमुसर (जि.भींिारा) तालकु्यातनू वाहणाऱया बावनर्िी व वनैगींगा 
नदीपात्रातनू गत एक त े दीि मदहन्यापासनू अवधैररत्या यींत्राच्या सहाय्याने 
रेतीचे उत्खनन सरागस सरुु असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै रेती उत्खननामळेु र्ासनाच ेमहसलू बिुत असनू उक्त 
प्रकरणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी महसलू प्रर्ासनाकि े तक्रार करुनही 
महसलू प्रर्ासनातील अधधकारी/कमगचारी याकि े दलुगक्ष करीत असल्याचे 
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अवधै रेती उत्खनन 
करणाऱया रेती माकफयाींवर तसेच त्याींना सहकायग करणाऱया महसलू 
प्रर्ासनातील अधधकारी/कमगचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) तमुसर तालकु्यात गौण खननिाच े
अवधै उत्खननास प्रनतबींध करण्याकरीता तहभसल व उपववभाग स्तरावर भरारी 
पर्काची स्र्ापना करण्यात आलेली आहे. सदर पर्कामाफग त माहे एवप्रल, 
२०२० त े िानेवारी, २०२१ या कालावधीमध्ये ०३ प्रकरणामध्ये          
रुपये ३,१२,६२०/- एवढी दींिात्मक कायगवाही करुन सदर रक्कम वसलू 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

राज्यात सहिारी ि खाजगी यांत्रमाग उद्योग बांद असल्याबाबत 
  

(५) * ६५७० श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदासशि खोत : सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध र्हरात ववखुरलेल्या व रािकीय ग्ात ववभागलेले 
यींत्रमाग लघ ुउद्योग गेल्या काही वषागपासनू िबघाईला आले असनू, प्रादेभर्क 
भेदभाव तसेच सहकारी व खािगी उद्योगाच्या भेदभावामळेु यींत्रमाग बींद 
पिण्याच्या मागागवर असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यींत्रमागधारकाींच्या पाच ्क्के व्याि अनदुान प्रस्तावाींना 
अनेक त्रु् ी काढत मींिुरी ददली िात नाही, तर मोिक्या सहकारी धगरण्याींना 
करोिो रुपयाींची त्रबनव्यािी किग ददले िात असल्याने राज्यातील सवग यींत्रमाग 
कें द्रातील यींत्रमाग सींघ्ना मदतीसाठी र्ासनाकि े वारींवार मागणी करुनही 
याकि ेर्ासनाकिून िाणीवपवूगक दलुगक्ष होत असल्याच ेननदर्गनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन हतबल झालेल्या 
यींत्रमाग व्यावसानयकाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) प्रश्नामध्ये नमदु केलेली बाब दैननक वतगमानपत्रातनू 
तसेच वव्ा यींत्रमाग औद्योधगक सहकारी सींघ मयाग., वव्ा याींनी ददलले्या 
ननवेदनाव्दारे ननदर्गनास आली आहे. तर्ावप, सदर बाब खरी नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
 राज्यातील यींत्रमागधारकाींपकैी साध्या यींत्रमागधारकाींनी र्ासन 
ननणगयापवूी ववववध बँका ककीं वा ववत्तीय सींस्र्ाकिून घेतलेल्या व र्कीत 
असलेल्या किागवर ५ ्क्के व्याि सवलत अनदुान ५ वषाांकरीता देण्याच्या 
अनषुींगाने ववववध बँकाींमाफग त किागची उचल केलेल्या ९८ साध्या 
यींत्रमागधारकाींना व्याि सवलत ही योिना र्ासन ननणगय, ददनाींक         
५ डिसेंबर, २०१७ अन्वये सरुु करण्यात आलेली आहे.  
 त्यास अनसुरुन आधर्गक वषग २०१८-२०१९ मध्ये ९८ 
यींत्रमागधारकाींपकैी आयकु्त (वस्त्रोद्योग), नागपरू याींचेकिून प्राप्त झालेल्या 
पात्र ८४ यींत्रमागधारकाींना रुपये ४२.०१ लाख इतका ननधी ववतररत करण्यात 
आलेला आहे. 
 तसेच राज्यातील यींत्रमाग घ्काला राज्य र्ासनाने िाहीर केलेल्या 
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ नसुार भाींिवली अनदुान व वीि दरात सवलत 
ददली िात.े 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खखांडसी (ता.रामटेि, जज.नागपूर) क्षेत्रात अल्पियीन  
मुलीिर बलात्िार झाल्याबाबत 

  

(६) * ७२३४ श्री.प्रिीण दटिे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) णखींिसी (ता.राम्ेक, जि.नागपरू) या पयग् न क्षेत्रात ्ेकिीवर एका दभलत 
अल्पवयीन मलुीवर सामदूहक बलात्काराची घ्ना घिल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपहरण व सामदूहक बलात्कार प्रकरणी ॲरॉभस्ी 
कायद्यान्वये दोषी आरोपीींवर कारवाई होण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि े
लेखी तक्रार व ननवेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर घ्नेतील दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदरची घ्ना ददनाींक २९/१२/२०२० रोिी घिलेली आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर घ्नेबाबत कफयागदीने ददलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स््ेर्न राम्ेक 
येर्े अपराध क्र. ०७/१५ कलम ३७६ (ि), ३६३ भादींवी सहकलम ६ बालकाींच े
लैंधगक अपराधापासनू सींरक्षण अधधननयम (पोस्को ॲक््) सहकलम        
३ (१)(११)(१२), ३ (२)(४) अनसुधूचत िाती व िमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
कायदा अन्वये एकूण ०५ आरोपीींववरूध्द ददनाींक ०३/०१/२०२१ रोिी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. नमदू गनु््यातील आरोपी क्र. १ त े ५ याींना 
अ्क करण्यात आली असनू सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठिीत आहेत. 
सद्य:जस्र्तीत सदर घ्नेचा पोलीस तपास सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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विदभच आखण मराठिाड्यात बोगस सोयाबीन बबयाणाांमुळे  
बाधधत शतेिऱयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(७) * ७४१५ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत समझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.असभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.महादेि जानिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, 
श्री.अमोल समटिरी, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववर्षेत: ववदभग आणण मराठवाड्यातील र्तेकरी बोगस 
त्रबयाणाींमळेु आधर्गक अिचणीत आला असल्याचे माहे िून-िुल,ै २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले असनू यामध्ये बोगस त्रबयाणे महाबीिच े
असनू र्ासनाने महाबीिचे अनदुान र्ाींबववल्यामळेु यावषी र्तेकऱयाींना महाग 
त्रबयाणे खरेदी करावी लागले, महाबीिने सोयाबीनची तीस ककलो त्रबयाणाींची 
एक बॅग रुपये १७०० ऐविी रुपये २३०० रुपयाींना ववकली असनू बोगस 
त्रबयाणाींमळेु सोयाबीन पेरूनही उगवले नसल्याच्या तक्रारी र्ासनास प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, परभणी जिल््यातील र्तेकऱयाींनी परेलेले सोयाबीन त्रबयाणे 
बोगस ननघाल्यामळेु र्तेकऱयाींच्या सोयाबीन वपकाची उगवण न झाल्याने 
अर्ा कीं पन्याववरूध्द कारवाई करुन आधर्गक नकुसान भरपाई देण्यात यावी 
अर्ी मागणी परभणी जिल््यातील १२ हिार पेक्षा िास्त र्तेकऱयाींनी कृषी 
ववभागाकि े केली आहे, तसेच िालना जिल््यातील र्तेकऱयाींनी सोयाबीन 
पेरणी करुनही सोयाबीन उगवण झाली नसल्याची तक्रार माहे ऑगस््, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, र्तेकऱयाींवर दबुार पेरणीचे सींक् उभे रादहले होत,े दबुार 
पेरणी करुनही राज्यात काही दठकाणी त्रबयाणे उगववले नाही, त्यामळेु अनेक 
दठकाणी तीन वेळा र्तेकऱयाींवर त्रबयाणे पेरण्याची सींक् उभे रादहले असनू 
र्तेकरी आधर्गक अिचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, बोगस त्रबयाणे उत्पादक प्रकरणी आधर्गक सींगनमत केलेल्या 
कृषी ववभागातील अधधकारी व गणु ननयींत्रण अधधकारी याींच्या गरैकारभाराची 
चौकर्ी करण्याची मागणी र्तेकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बोगस त्रबयाणे 
कीं पनी/उत्पादकावर गनु्हे नोंद करुन त्याींचेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 खरीप-२०२० हींगामात ववदभग आणण मराठवाड्यातील र्तेकऱयाींकिून 
सोयाबीन त्रबयाणाींच्या कमी उगवणीबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 सोयाबीन वपकाची उगवण न झाल्याच्या परभणी जिल््यातील 
१२,८६१ र्तेकऱयाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तर िालना 
जिल््यामध्ये २,७४० र्तेकऱयाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.  
(३) हे खरे नाही, 
 दबुार पेरणीबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. सदोष त्रबयाणे 
प्रकरणी र्तेकऱयाींना त्रबयाणे बदलनू देण्याबाबत अर्वा नकुसान भरपाई 
देण्याबाबतचे ननदेर् त्रबयाणे कीं पन्याना देण्यात आलेले आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सदोष त्रबयाणे प्रकरणी राज्यातील ववववध पोलीस ठाण्याींमध्ये ४२ त्रबयाणे 
कीं पन्याींववरोधात ८३ फौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
उगवणर्क्ती न झालेल्या प्रकरणात सींबींधधत दोषी कीं पन्यावर १९२ 
न्यायालयीन दावे दाखल केले असनू अप्रमाणणत नमनू्याींचे अनषुींगाने १,०६५ 
न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच तक्रारीींच्या अनषुींगाने 
एकूण २० कीं पन्याींचे सोयाबीन त्रबयाणे ववक्री परवाने रद्द करण्यात आल े
आहेत. 
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 राज्यात महाबीिने एकूण ३,७६४ नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींपकैी ५९५ 
र्तेकऱयाींना ७७७.६० जक्वी्ं ल सोयाबीन त्रबयाणे बदलनू ददले असनू उवगररत 
३,१६९ र्तेकऱयाींना रुपये २,४३,४१,४२२/- इतकी रक्कम नकुसान भरपाई 
म्हणून देण्यात आली आहे. 
 तसेच, खािगी सोयाबीन त्रबयाणे उत्पादक कीं पन्याींनी ४,८०३ 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींपकैी १,०८१ र्तेकऱयाींना १,०६८.५९ जक्वी्ं ल त्रबयाणे 
बदलनू ददले व उवगररत ३,७२२ र्तेकऱयाींना रुपये २,४६,१०,७३३/- इतकी 
नकुसान भरपाई ददलेले आहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

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

मुखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
पीि विम्याची मदत देण्याबाबत 

  

(८) * ६५८७ श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेि (जि.नाींदेि) तालकु्यातील र्तेकऱयाींचे अनतवषृ्ीमळेु व ढगफु्ीमळेु 
नकुसान झाले असनू एकूण ११२९५० र्तेकऱयाींनी इफ्को ्ोककयो पीक ववमा 
कीं पनीकि ेमगू, उिीद, सोयाबीन वपकाचा ववमा उतरववला असनू यापकैी फक्त 
१३१९९ र्तेकऱयाींना पीक ववम्याची मदत भमळाली असनू उवगररत ९९७५१ 
र्तेकरी पीक ववम्याच्या लाभापासनू वींधचत रादहले असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पीक ववम्याच्या 
लाभापासनू वींधचत रादहलेल्या र्तेकऱयाींना पीक ववम्याचा लाभ देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 खरीप हींगाम-२०२० मध्ये नाींदेि जिल््यात प्रधानमींत्री पीक ववमा 
योिनेची अींमलबिावणी इफ्को ्ोककयो िनरल इन् र्रुन्स कीं पनीमाफग त 
करण्यात आली. योिनेंतगगत जिल््यातील ९.५५ लाख र्तेकरी अिगदाराींनी  
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रक्कम रुपये ४४.६५ को्ी ववमा हप्ता भरुन ५.०४ लाख हे. क्षेत्र ववमा 
सींरक्षक्षत केले आहे. सींबींधधत ववमा कीं पनीकि े प्राप्त झालेल्या पवुगसचूनाच्या 
आधारे नाींदेि जिल््यात स्र्ाननक नसैधगगक आपत्तीसाठी ६०५७५ लाभार्थयाांच्या 
बँक खात्यावर नकुसान भरपाई रक्कम रुपये ५९.९८ को्ी व काढणी पश्चात 
नकुसान भरपाईसाठी १२३६९ र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये १०.४३ को्ी िमा 
करण्याची कायगवाही करण्यात आलेली आहे. 
 ववमा कीं पनीकि े प्राप्त झालेल्या पवुगसचूनाच्या आधारे मखुेि 
(जि.नाींदेि) तालकु्यात स्र्ाननक नसैधगगक आपत्तीसाठी ११७०३ लाभार्थयाांच्या 
बँक खात्यावर नकुसान भरपाई रक्कम रुपये १२.०० को्ी व काढणी पश्चात 
नकुसान भरपाईसाठी १९७३ र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये १.४५ को्ी िमा 
करण्याची कायगवाही करण्यात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य राखीि पोलीस दलातील बदलीची अट सशधथल िरण्याबाबत 
  

(९) * ६९६९ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य राखीव पोलीस दलामधून िवानाींना जिल्हा पोलीस दलामध्ये बदली 
करताींना आवश्यक असलेली सेवा दहा वषशना वरुन पींधरा वषशना करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य राखीव पोलीस दलातील िवान हे खितर सेवा     
उदा. नक्षल बींदोबस्त, सरुक्षा बींदोबस्त, दींगा ननयींत्रण अर्ा दठकाणी कायदा 
सवु्यवस्र्ा राखण्यासाठी कु्ुींबापासनू दरू असल्याने त्याींना स्वतःच्या 
जिल््यात येण्याकरीता वीस त ेपींचवीस वषशना प्रनतक्षेत राहावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य राखीव पोलीस दलातील िवानाींना कु्ुींबासोबत राहून 
मळू जिल््यात सेवा देण्याची इच्छा व मागणी असल्याने राज्य राखीव 
पोलीस दलातील बदली करताींना पींधरा वषशना सेवेची अ् भर्धर्ल/कमी करुन 
दहा वषशना सेवा करण्याबाबतची मागणी राज्य राखीव पोलीस दलातील 
िवानाींनी र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्य राखीव पोलीस 
दलातील बदलीची अ् भर्धर्ल करुन दहा वषशना सेवा करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्य राखीव पोलीस बलाच्या त्या त्या ग्ाच्या एकूण सींख्येच्या      
१० ्क्के कमगचाऱ याींच्या सींख्येइतक्याच आणण त्या त्या जिल््याच्या ज्या त्या 
वेळेच्या ररक्त पदाींच्या १० ्क्के मयागदेपयांत पदाींवर कमगचाऱ याींची बदली 
करता येत.े सदरच्या बदल्या सेवाज्येषठतनेसुार व जिल्हा बदलीच्या 
पसींतीक्रमाचा आढावा घेऊन करण्यात येत असल्याने काही जिल््यात 
इच्छुकाींची सींख्या िास्त तर काही जिल््यात कमी असल्याने त्यानसुार राज्य 
राखीव पोलीस बलातील कमगचाऱ याींना सींबींधधत जिल्हा पोलीस दलात 
बदलीसाठी लागणारा कालावधी कमी-अधधक होतो. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी ददनाींक १५/०१/२०२१ रोिी मींत्रीस्तरावर झालेल्या बठैकीतील 
ननदशनार्ानसुार या प्रकरणी पोलीस महासींचालक व अपर पोलीस महासींचालक, 
राज्य राखीव पोलीस बल याींनी एक सभमती गठन करुन याववषयीचा सखोल 
अभ्यास करून या सींदभागत तसेच राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस 
कमगचारी याींच्या सेवार्ती अधधक आकषगक कर्ा करता येतील याबाबत 
अहवाल सादर करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद विभागीय क्रीडा सांिुलातील िामे अपुणच असल्याबाबत 
  

(१०) * ६४१९ श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ववभागीय क्रीिा सींकुलातील क्रीिाींगणे व इमारती वसनतगहृ 
याींची कामे अपणुग असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औरींगाबाद ववभागीय क्रीिा सींकुलातील ववववध क्रीिाींगण 
अींतगगत रस्त्याींच्या कामाींकरीता तसेच क्रीिा सींकुलात दिशनादार सोयी सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि े लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन औरींगाबाद ववभागीय 
क्रीिा सींकुलातील कामे पणूग करण्यासाठी तसेच क्रीिा सींकुलात दिशनादार सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) नाही.  
(२) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ववभागीय क्रीिा सींकुल, औरींगाबाद येर्े ववववध सवुवधा उपलब्ध केल्या 
असनू खेळािू त्याचा ननयभमत सराव व स्पधशनाकरीता वापर करतात. सदर 
क्रीिा सींकुलातील रस्त्याींचे काँक्री्ीकरण व सींकुलातील पररसरात 
ववद्यतुीकरण याबाबतच्या प्रस्तावाची तपासणी करून कायगवाही करण्यात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील निोहदत खेळाडूांना क्रीडा पुरस्त्िार जाहीर िरण्याबाबत 
  

(११) * ७२०० श्री.अमोल समटिरी, श्री.शसशिाांत सश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुणिािा 
जगताप, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाच्या क्रीिा ववभागामाफग त दरवषी क्रीिा क्षेत्रात कायग करणाऱया 
खेळािूींना र्ासकीय परुस्काराने गौरववण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नवोददत खेळािूींना खेळाच े अधधक ववकासाबाबत प्रोत्साहन 
भमळून र्ासकीय खात्यात नोकरी भमळण्यासाठी क्रीिा ववभागाचा परुस्कार 
भमळणे उपयकु्त ठरत असताना र्ासनाने राज्यातील ववववध क्षेत्रातील 
उल्लेखनीय कामधगरी करणाऱया व्यक्ती, खेळािू आणण सींस्र्ाींना र्ासनामाफग त 
ददले िाणारे परुस्कार गत दोन वषागपासनू प्रदान केले नसल्याचे ददनाींक     
२१ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील खेळािूींना क्रीिा परुस्कार िाहीर करण्याबाबत 
स्र्ाननक लोकप्रनतननधी व खेळािूींनी र्ासनाकि ेमाहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील नवोददत 
खेळािूींना क्रीिा परुस्कार िाहीर करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) होय. 
 क्रीिा क्षते्रात उल्लखेनीय कामधगरी करणाऱया खेळािूींना भर्वछत्रपती 
राज्य क्रीिा परुस्काराने गौरववण्यात येत.े 
(२) नाही. 
 क्रीिा क्षेत्रात केलले्या उल्लेखनीय कामधगरीचा गौरव व सन्मान 
करण्यासाठी भर्वछत्रपती राज्य क्रीिा परुस्कार देण्यात येत आहे. 
 सन २०१८-२०१९ पयांत सदर परुस्काराींच ेववतरण करण्यात आले आहे. 
तर्ावप, कोववि-१९ च्या प्रादभुागवामळेु उद् भवलेल्या पररजस्र्तीमळेु सन    
२०१९-२०२० या वषागतील परुस्कारासाठी अिग मागववण्यात आले नाहीत. 
ननयमावलीत सधुारणा करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(३), (४) व (५) भर्वछत्रपती राज्य क्रीिा परुस्कार पढुील वषी िाहीर 
करण्याबाबत प्रायोजित आहे. 
 

----------------- 
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मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील डाळीांब उत्पादि  
शतेिऱयाांना पीि विम्याची मदत देण्याबाबत 

  

(१२) * ७२५२ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील िाळीींब उत्पादक र्तेकऱयाींनी 
वपकाींची लागवि करुन पीक ववमा उतरवनूही नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना ववमा 
कीं पनीकिून नकुसान भरपाई भमळाली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींनी पीक ववम्याची मदत भमळण्याबाबत 
मागणी करुनही पीक ववमा कीं पनीकिून याकि े दलुगक्ष होत असल्याचे 
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पीक ववमा कीं पनीवर 
कारवाई करुन नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना पीक ववम्याची मदत देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही.  
 मींगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यात िाळीींब या फळवपकासाठी मगृ 
बहार-२०१९ मध्ये ६४०८ र्तेकऱयाींना एकूण रुपये १,४४९.०५ लाख इतकी 
ववमा नकुसान भरपाई सींबींधधत ववमा कीं पनीमाफग त अदा करण्यात आली आहे. 
तसेच आींत्रबया बहार-२०१९-२०२० मध्ये ३७२२ र्तेकऱयाींना एकूण        
रुपये २,०८४.८७ लाख इतकी ववमा नकुसान भरपाई देय झाली आहे. 
 मगृ बहार-२०२० करीता िाळीींब या फळवपकासाठी ननजश्चत करण्यात 
आलेला कोणताही हवामान धोका (दरगर/प्रमाणके) सोलापरू जिल्हयामध्ये 
लाग ूझालेला नाही. त्यामळेु योिनेच्या अ्ी व र्तीनसुार ववमा कीं पनीमाफग त 
ववमा नकुसान भरपाई अदा करण्यात आलेली नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील िोळीिाड्याांच्या सीमाांिनाबाबत 
  

(१३) * ७१०६ श्री.िवपल पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ५१६७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मळू भभूमपतु्र असलेला कोळी समािाच ेअजस्तत्व द्कून राहावे 
म्हणून कोळीवाि,े गावठाणे यामध्ये राहणाऱया बाींधवाींच्या पारींपररक मासेमारी 
व्यवसायासाठी सावगिननक उपक्रमासाठी िागा ननजश्चत करण्याबरोबर त्या 
कोळीवाड्याींना ववस्तारासाठी मोकळी िमीन देण्याचे धोरण र्ासनाने 
स्वीकारले असनू मुींबई महानगरपाभलकेने केलेल्या १३ कोळीवाड्याींच्या 
सीमाींकनावर मुींबईतील आद्य नागररक असलेल्या कोळी नागररकाींनी हरकती 
घेतल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाची भभूमका काय आहे, कोळीवाड्याींची 
ववस्तारलेली घरे, दा्ीवा्ीची वस्ती आणण व्यवसायाच्या िागा ननजश्चत 
करण्याबाबत र्ासनाने काय कायगवाही केली आहे, मुींबई र्हर व मुींबई 
उपनगर येर्ील ४१ कोळीवािा गावठाणापकैी ककती सीमाींकन पणूग झाली आहे, 
(३) असल्यास, यासींदभागत मजच्छमार नेत े याींनी केलेल्या मागण्याींचे स्वरुप 
काय आहे, याबाबत र्ासनाची भभूमका काय आहे, मुींबईतील कोळीवाड्याींसाठी 
स्वायत्ता कोस््ल कौजन्सल स्र्ापण्याबाबत र्ासनाची भभूमका काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मुींबईतील कोळी 
वाड्याींचे सीमाींकन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या 
मादहतीनसुार मुींबई र्हर जिल््यात १२ तर मुींबई उपनगर जिल््यात २९ अस े
एकूण ४१ कोळीवाि े आहेत. सदर कोळीवाड्याींच्या सीमाींकनाबाबतची 
कायगपध्दती व मागगदर्गक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी ददनाींक २०/११/२०१२ 
च्या र्ासन ननणगयान्वये एक सभमती गदठत करण्यात आली होती. 
त्यानषुींगाने, उपसींचालक, भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींनी ददनाींक 
०१/०१/२०१८ च्या पत्रान्वये प्रत्यक्ष कोळीवाड्याींचा स्र्ळ पाहणी करून 
र्ासनास सादर केलेला अहवाल स्वीकारण्यास र्ासनाने मान्यता ददली. सदर 
मान्यतनेसुार मुींबईतील कोळीवाड्याींचे प्रत्यक्ष सवशनाक्षण करुन सीमाींकन 
करण्याचे र्ासनाने ननजश्चत केले आहे. 
 उपसींचालक, भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींनी ददनाींक 
२४/१२/२०१८ व १२/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये मुींबई उपनगरामधील          
१४ कोळीवाड्याींचे सवशनाक्षण व सीमाींकनाबाबतची कायगवाही करून र्ासनास 
अहवाल सादर केला. महसलू ववभागाने यापकैी मुींबई उपनगरातील        
१२ कोळीवाड्याींचे सीमाींकन गावठाणाच्या हद्दीमध्ये करण्याच्या भर्फारर्ीसह 
सदर कोळीवाड्याींचे सवशनाक्षण व सीमाींकनाबाबतचा अहवाल व नकार् े ददनाींक 
०१/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये नगर ववकास ववभागास ववकास आराखड्यात 
समावेर् करण्याकरीता उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानषुींगाने नगर 
ववकास ववभागाने सदर कोळीवाड्याींचे सवशनाक्षण व सीमाींकनाबाबतचा अहवाल 
व नकार् े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस अगे्रवषत केले असता, सींबींधधत 
कोळीवाड्याींच्या सीमाींकनाचे नकार् े बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने ववकास 
ननयोिन आराखिा-२०३४ च्या िी.आय.एस. प्रणालीवर प्रनतत्रब ींत्रबत करण्याची 
कायगवाही करून, त्यावर िनतकेिून सचूना/हरकती १ मदहन्यात सादर 
करण्यासाठी ददनाींक ०२/१०/२०२० च्या वतृ्तपत्रात िादहरात देण्यात आली 
होती. त्यानषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस सचूना/हरकती प्राप्त झाल्या 
असनू, सदर सचूना/हरकती बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने उपसींचालक,     
भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींना सादर केल्या आहेत. प्राप्त 
झालेल्या सचूना/हरकती याींच्या अभ्यास करण्यात येवनू पढुील कायगवाही 
करण्याचे ननयोजित आहे. 
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 त्यानींतर ६ कोळीवाड्याींमधील स्र्ाननक रदहवाश्याींनी ववरोध केल्याने 
सीमाींकन मोिणी करता आली नाही. परींत,ु ९ कोळीवाड्याींचे मत्स्यव्यवसाय 
ववभागाचे प्रनतननधीींनी दाखववलेल्या सीमाींकनाबाबत सींबींधधत कोळीवाड्याींच े
प्रनतननधी याींच्या उपजस्र्तीत बाहेरील हद्दीच्या मोिणीची कायगवाही पणूग 
करून, उपसींचालक, भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींनी ददनाींक 
११/१२/२०१९ रोिी अहवाल र्ासनास सादर केला आहे. सदर ९ कोळीवाड्याींचे 
सीमाींकन गावठाणाच्या हद्दीमध्ये करण्याच्या भर्फारर्ीसह सदर कोळीवाड्याींचे 
सवशनाक्षण व सीमाींकनाबाबतचा अहवाल व नकार् े ददनाींक २१/०८/२०२० च्या 
पत्रान्वये नगर ववकास ववभागास ववकास आराखड्यात समावेर् करण्याकरीता 
उपलब्ध करून देण्यात आल.े 
 तसेच मुींबई र्हर जिल््यातील ७ कोळीवाड्याींच्या बाहेरील हद्दीची 
मोिणी करून उपसींचालक, भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींनी ददनाींक 
२९/०१/२०१९ रोिी मोिणी नकार्ासह अहवाल सादर केला आहे. मुींबई र्हर 
जिल््यातील कोळीवाड्याींच्या सीमाींकनामधील भमळकती या ववववध 
प्राधधकरणाींच्या मालकी व खािगी मालकीच े असल्याचे ददसनू आले आहे. 
परींत ु सीमाींकन करताना वरील प्राधधकरणाींना जिल्हा अधीक्षक,          
भभूम अभभलेख, मुींबई र्हर याींनी कोणत्याही प्रकारची नो्ीस ददलेली नाही 
अर्वा त्याींच ेम्हणणे घेतलेले नाही. ही बाब ववचारात घेऊन नसैधगगक न्याय 
तत्वाचे पालन होण्याच्या दृष्ीने मुींबई र्हर जिल््यातील कोळीवाड्याींचे 
सीमाींकन अींनतम करण्यापवूी जिल्हाधधकारी, मुींबई र्हर याींच्या कायागलयाकिून 
नमदु सवग प्राधधकरणाींना म्हणणे माींिण्याची सींधी देण्यात येऊन, त्याींचे 
अभभमत नोंदवनू घेऊन स्वयींस्पष् अभभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तद्नसुार 
र्ासनास सववस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सचूना जिल्हाधधकारी, मुींबई 
र्हर याींना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधधकारी, मुींबई र्हर 
याींच्याकिून कायगवाही सरुू आहे. तसेच मुींबई र्हर जिल््यातील अन्य 
कोळीवाड्याींची मोिणी करणेबाबत स्र्ळ पाहणीव्दारे खात्री करून अहवाल 
सादर करण्यास उपसींचालक, भभूम अभभलेख, कोकण प्रदेर्, मुींबई याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
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 मुींबईतील कोळीवाड्याींसाठी स्वायत्ता कोस््ल कौजन्सल 
स्र्ापण्याबाबतच्या मागणीचे मजच्छमार नेत े याींच्याकिून कोणतहेी ननवेदन 
प्राप्त झालेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबई/ठाणे येथे मासेमारी पास/परिाने समळविण्याच े 
िायाचलय सुरु िरण्याबाबत 

  

(१४) * ७०६९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ५४४७ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, वार्ी व बेलापरू येर्ील 
मत्स्यव्यवसाय करणाऱया मदहलाींना कफभर्ींग पास व फॉमग नींबर २ घेण्यासाठी 
पालघर येर्े िावे लागत असनू नवी मुींबई त े पालघर हे अींतर 
प्रवासाच्यादृष्ीने मदहलाींना खूपच गरैसोयीचे व त्रासदायक होत असल्याने 
नवी मुींबईत मध्यवती दठकाणी कफभर्ींग पासचे कायागलय उपलब्ध करून द्यावे 
अर्ी मागणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी व कोळी बाींधवाींनी मत्स्यव्यवसाय 
ववभागाकि ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पालघर जिल््याच्या ननभमगतीनींतर मत्स्यव्यवसाय ववभागाच े
ठाणे व पालघर जिल््यासाठी स्वतींत्र जिल्हा कायागलय ननमागण करणे व सदर 
कायागलयासाठी पदननभमगती करण्याच्या प्रस्तावावर र्ासनस्तरावर सरुु असलेली 
कायगवाही पणूग झाली आहे काय, सदरहू कायगवाही ककती कालावधीत पणूग 
होणार आहे, याबाबतची सद्य:जस्र्तीची काय आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन नवी मुींबई/ठाणे येर्े 
मासेमारी पास/परवाने भमळववण्याच े कायागलय सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) ठाणे व पालघर जिल््यासाठी स्वतींत्र जिल्हा कायागलय ननमागण 
करणे व सदर कायागलयासाठी पदननभमगती करण्याचा प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त 
झाला असनू सदर प्रस्तावावर र्ासनस्तरावर कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

थेरोंडा गणपतीिाडा (ता.असलबाग, जज.रायगड) येथील  
जेट्टी बाांधण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 

  

(१५) * ६९८५ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७९६ ला हदनाांि 
१८ जून, २०१९ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेवदींिा ग्रामपींचायत (ता.अभलबाग, जि.रायगि) हद्दीतील र्ेरोंिा 
गणपतीपािा िोऱयाचीवािी येर्ील खािीवर िेट्टी नसल्यामळेु तसेच समदु्राच्या 
उधानामळेु आणण झालेल्या वादळामळेु खािीची मोठी धुप झाली (खाींि 
पिलेली) असल्यामळेु मच्छीमाराींना मासे उतरववणे, िाळी व इतर सादहत्याींची 
चढ-उतार करणे गरैसोयीच े होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेरोंिा गावामध्ये मच्छीमारी करणाऱया याींत्रत्रकी व त्रबगर 
याींत्रत्रकी नौका १०० पेक्षा िास्त नौका असनू र्ेरोंिा गणपतीपािा िोऱयाचीवािी 
येर्े लहान मासेमारी बींदरे (४४०५ २७९७) अन्वये िटे्टी बाींधण्यास र्ासनाकिून 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेला ननधी कोववि-१९ च्या प्रादभुागवामळेु सदर 
िेट्टीचे काम न झाल्यामळेु र्ासनाकि ेपरत वगग करण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्ेरोंिा गणपतीवािा 
येर्ील िटे्टी बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. मात्र सदर कामाचे नाव गणपतीवािा िोऱयाचीवािी र्रेोंिा 
येर्े स्लोवप ींग पक््ी (रुीं दी वाढववणे) बाींधणे असे आहे. 
(३) जिल्हा ननयोिन सभमती, रायगि - अभलबाग याींना समवपगत केलेला ननधी 
जिल्हाधधकारी तर्ा सदस्य सधचव, जिल्हा ननयोिन सभमती रायगि- 
अभलबाग याींच े ददनाींक २१/०१/२०२० रोिीच्या आदेर्ान्वये सहाय्यक आयकु्त 
मत्स्यव्यवसाय, रायगि या कायागलयास प्राप्त झालेला आहे. 
 सदरचे काम ननववदास्तरावर असनू सहाय्यक आयकु्त 
मत्स्यव्यवसाय, रायगि कायागलयामाफग त सदर कामाचा ननधी पत्तन अभभयींता 
याींच्याकि ेददनाींक ०८/०२/२०२१ रोिी वगग करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील चोरीच ेप्रमाण रोखण्याबाबत 
  

(१६) * ६७१४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेि (जि.नाींदेि) र्हर व पररसरात घरफोिीसह वाहन चोरीच्या घ्ना 
वाढत असनू याकि े पोभलसाींचे दलुगक्ष होत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाहूनगर (ता.ककनव्, जि.नाींदेि) येर्े राहणाऱया ननलाबाई 
महाद ू गरुि या मदहलेच्या घरावर ददनाींक १५ डिसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास चोरट्याींनी घरफोिी करुन रुपये १,७८,५०० इतक्या रकमेचा माल 
चोरल्याचे तसेच आष्ूर (ता.लोहा, जि.नाींदेि) येर्े चोरट्याींनी एकाच रात्री ४ 



25 

घरफोड्या करुन एकाच घरातनू रुपये ४,०२,००० ककींमतीचे सोन्याचे दाधगने 
चोरी केल्याचे ददनाींक २५ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेि येर्ील गोवव ींद गींगाराम बोिवेार याींच्या घराच्या 
दरवािाचे कुलपू तोिून चोरट्याींनी सोन्या-चाींदीच ेदाधगने आणण रोख रक्कम 
असा एकूण रुपये ४१ हिाराींचा ऐवि चोरुन नेल्याची घ्ना ददनाींक        
१५ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आली असनू उक्त 
प्रकरणी मखुेि पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदववण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने नाींदेि जिल््यातील चोरीच्या गनु््याचा तपास करुन चोरट्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच चोरीचे प्रमाण रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) चोरीच्या घ्नाींकि े पोभलसाींचे दलुगक्ष होत आहे. हे 
म्हणणे खरे नाही. नाींदेि जिल््यात माहे िानेवारी, २०२० व माहे िानेवारी, 
२०२१ ची तलुनात्मक मादहती खालीलप्रमाणे- 
 

अ.क्र गनु्हा घिलेले गनु्हे गनु्हयात वाढ / घ् 
२०२० २०२१ 

१  घरफोिी  २९ १६ - १३ 
२  िबरी चोरी  १४ १२ - २ 
३  सवग चोऱ या  ८५ १०० + १५ 

  

 सवग चोऱ या सदराखाली माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये दाखल गनु््याींपकैी 
५८ गनु्हे वाहन चोरी सींबींधधत आहेत. 
(२) र्ाहुनगर (ता.ककनव्, जि.नाींदेि) येर्े घिलेल्या चोरीच्या घ्नेबाबत 
ददनाींक १४/१२/२०२० रोिी पोलीस स््ेर्न, ककनव् येर्े ग.ुर.नीं. ३५३/२०२० 
भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
प्रकरणी एकूण ४ आरोपी ननषपन्न असनू २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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 तसेच मौि े आष्ुर येर् े घिलेल्या चोरीच्या घ्नेबाबत ददनाींक 
२३/१२/२०२० रोिी पोलीस स््ेर्न, माळाकोळी येर्े ग.ुर.नीं.२४८/२०२० 
भा.दीं.वव. कलम ४५७, ३८० प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू 
गनु््याचा तपास सरुु आहे.  
(३) सदर प्रकरणी ददनाींक १२/१०/२०२० रोिी पोलीस स््ेर्न, मदुखेि येर्े 
ग.ुर.नीं. २०४/२०२० भा.दीं.वव. कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमाणे गनु्हा दाखल 
असनू गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(४) नाींदेि जिल््यात चोरी, घरफोिी व मालमत्ता सींबींधधत गनु्हे उघिकीस 
आणणेकरीता पोलीस स््ेर्नमध्ये डि्ेक्र्न ब्राींच कायागजन्वत करण्यात आलेले 
आहेत. तसेच नाींदेि र्हरात २४ बी् मार्गलव्दारे परेोलीींग, नाई् पेरोलीींग, 
कें द्रीय नाई् पेरोलीींग योिना कायागजन्वत करण्यात आली आहे. तसेच दररोि 
सकाळी गिुमॉनींग पेरोलीींग नेमण्यात येवनू धाभमगक स्र्ळाींची चकेीींग/पाहणी 
करण्यात येत.े तसेच नाींदेि र्हरात सेफ भस्ी प्रोिके्् अींतगगत महत्वाच्या 
दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात आलेले आहेत. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

िुडपण धनगरिाडी (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) येथे  
रिचा अपघात झाल्याबाबत 

  

(१७) * ६४१६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कुिपण धनगरवािी (ता.पोलादपरू, जि.रायगि) येर्े ददनाींक ८ िानेवारी, 
२०२१ रोिी लग्नाच्या वऱहािाचा रक समुारे १५० त े २०० फु् खोल दरीत 
कोसळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तीन व्यक्तीींचा मतृ्य ूव १०० व्यक्ती 
िखमी झाल्याची घ्ना घिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कुिपण धनगरवािी येर्े वाहन अपघात होऊ नये याकरीता 
खबरदारीची व सरुक्षक्षततचेी उपाययोिना म्हणून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अननल देशमखु : (१) सदर घ्नेत एकूण ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला असनू 
एकूण ६८ व्यक्ती गींभीर व ककरकोळ िखमी झालेले आहेत. 
(२) सदर प्रकरणी पोलादपरू पोलीस ठाणे येर्े ग.ुर.नीं. ३/२०२१ अन्वये गनु्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. खबरदारी व सरुक्षक्षततचेी उपाययोिना म्हणून 
बॅररकेद्ींग व रस्ता ननदर्गक लावण्यात आले आहे. 
 तसेच सावगिननक बाींधकाम ववभागास अपघाताच्या दठकाणी साईिपट्टी 
भरून काढणे, सींरक्षण कठि े बाींधणे तसेच सचूना फलक लावण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यातील अपघातग्रस्त्त शतेिऱयाांना स्त्ि.गोपीनाथ मुांड े 
शतेिरी अपघात विमा योजनेतून मदत देण्याबाबत 

  

(१८) * ७१६८ श्री.विनायिराि मेटे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ५७६६ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िायका इन्र्रुन्स ब्रोकसग प्रा.भल., नागपरू, दद ओरीएींन््ल इन्र्रुन्स 
कीं .भल. व दद यनुनवसगल सोम्या िनरल इन्र्रुन्स कीं .भल. याींनी प्रनत र्तेकरी 
रुपये २२.६६ वषग इतका ववमा हप्ता दर मान्य केला आहे, त्यानसुार 
३१,०३,८४,३०० ब्रोकरेिसह ववमा हप्ता रक्कमप्रमाणे आिपयांत ककती प्रस्ताव 
मान्य केले आहे, 
(२) असल्यास, र्तेकरी व कु्ुींबातील वदहतीधारक खातदेार र्तेकऱ याींच्या 
ववमा सींरक्षणापो्ी र्ासनाने कीं पनी व ववमा सल्लागार कीं पनीत ककती रक्कम 
भरली आहे, 
(३) असल्यास, सदर योिना ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी कायागजन्वत 
करण्यात आली असनू बीि जिल््यातनू सन २०१८-२०१९ मध्ये १११ प्रस्ताव 
कृषी ववभागाकि ेपाठववल,े यामधील फक्त २८ प्रस्ताव मींिूर करण्यात आले 
तर २ प्रस्ताव नाकारण्यात आल,े यापकैी ११ प्रस्तावात त्रु् ी आढळून आल्या 
आहेत तर ७० प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत असे एकूण ८१ प्रस्ताव ववमा 
कीं पनीच्या ननषकाळिीपणामळेु प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त तीन कीं पनीच्या नावे र्ासनाने रुपये ९५ को्ी ५ 
लाख ८३४ इतकी रक्कम भरली असनूही ववमा कीं पनीने र्तेकरी कु्ुींबातील 
सदस्याींना ववम्याच्या लाभापासनू वींधचत ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बीि जिल््यातील 
अपघातग्रस्त र्तेकरी कु्ुींत्रबयाींना स्व.गोपीनार् मुींि े र्तेकरी अपघात ववमा 
योिनेतनू मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) गोवपनार् मुींि ेर्तेकरी अपघात ववमा योिना 
सन २०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ मध्ये दद ओररएींन््ल इन्र्रुन्स कीं .भल. 
पणेु या ववमा कीं पनी व िायका इन्र्रुन्स ब्रोकरेि प्रा.भल. नागपरू या ववमा 
सल्लागार कीं पनीमाफग त महाराषरात राबववण्यात आली आहे. सन २०१७-२०१८ 
मध्ये प्रनत र्तेकरी रुपये ३१.७५ इतका ववमा हप्ता दर मान्य करण्यात 
येऊन ब्रोकरेिसह रुपये ४३.६३ को्ी रक्कम ववमा कीं पनी व ववमा सल्लागार 
कीं पनीस अदा करण्यात आली आहे. सन २०१७-२०१८ मध्ये ददनाींक 
५/०२/२०२१ अखेर एकूण २६७१ ववमा प्रस्ताव मींिूर केले असनू रुपये ५२.८२ 
को्ी इतकी रक्कम र्तेकरी कु्ुींत्रबयाींना ववमा कीं पनीमाफग त अदा करण्यात 
आलेली आहे. सन २०१८-२०१९ मध्ये प्रनत र्तेकरी रुपये ३४.५० इतका ववमा 
हप्ता दर मान्य करण्यात येऊन ब्रोकरेिसह रुपये ४७.३३ को्ी रक्कम ववमा 
कीं पनी व ववमा सल्लागार कीं पनीस अदा करण्यात आली आहे. सन     
२०१८-२०१९ मध्ये ददनाींक ५/०२/२०२१ अखेर एकूण २४२५ ववमा प्रस्ताव मींिूर 
केले असनू रुपये ४८.३८ को्ी इतकी रक्कम र्तेकरी कु्ुींत्रबयाींना ववमा 
कीं पनीमाफग त अदा करण्यात आलेली आहे व एकूण ४३५ प्रस्ताव कीं पनीकि े
कायगवाहीत आहेत. 
 गोवपनार् मुींि े र्तेकरी अपघात ववमा योिनेंतगगत सन २०१९-२०२० 
मध्ये कु्ुींबालाही ववमा सींरक्षण देण्यात येवनू सदरील योिना दद यनुनव्हसगल 
सोम्पो िनरल इन्र्रुन्स कीं पनी भल. या ववमा कीं पनी व दद ओररएींन््ल 
इन्र्रुन्स कीं .भल. पणेु या ववमा सल्लागार कीं पनीमाफग त महाराषरात 
राबववण्यात आली. ववमा कीं पनीमाफग त प्रनत र्तेकरी रुपये ३२.२३ इतका ववमा 
हप्ता दर मान्य करण्यात येऊन ब्रोकरेिसह ववमा कीं पनी व ववमा सल्लागार 
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कीं पनीस एकूण रुपये ९८.०५ को्ी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. सन 
२०१९-२०२० मध्ये ददनाींक ५/०२/२०२१ अखेर एकूण १३०५ ववमा प्रस्ताव मींिूर 
केले असनू रुपये २७.०२ को्ी इतकी रक्कम र्तेकरी कु्ुींत्रबयाींना ववमा 
कीं पनीमाफग त अदा करण्यात आलेली आहे व एकूण ७०२ प्रस्ताव कीं पनीकि े
कायगवाहीत आहेत. 
(३) अींर्त: खरे आहे 
 ददनाींक ५/०२/२०२१ अखेरपयांत बीि जिल्हयातील सन २०१८-२०१९ 
मध्ये एकूण १७८ ववमा प्रस्ताव प्राप्त होत ेत्यापकैी १२० ववमा प्रस्ताव मींिूर 
केले असनू १७ ववमा प्रस्ताव नामींिूर केले आहेत आणण २३ प्रस्ताव 
कागदपत्राींच्या अभावी प्रलींत्रबत असनू १८ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकि ेकायगवाहीत 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ववमा प्रस्तावातील त्रु् ीींची पतुगता करण्यासाठी व प्रलींत्रबत ववमा प्रस्ताव 
ननकाली काढण्यासाठी ददनाींक २३/१०/२०२० रोिी जिल्हाधधकारी, बीि याींच्या 
अध्यक्षतखेाली जिल्हास्तरीय सभमतीची आढावा बठैक ववमा प्रनतननधी समवते 
घेण्यात आली. 
 तसेच ववमा प्रस्तावातील आवश्यक असलेल्या त्रु् ीींची पतुगता 
करण्यासाठी कृषी आयकु्तालय स्तरावरुन व ववभागीय स्तरावरुन आढावा 
बठैकाींच े आयोिन करण्यात येत.े त्यानषुींगाने ववभागीय स्तरावर ववभागीय 
कृषी सहसींचालक कायागलय, औरींगाबाद येर्े ददनाींक ०३/०२/२०२१ रोिी ववमा 
कीं पनी प्रनतननधी समवेत ववमा प्रस्तावातील त्रु् ी पतुगतसेाठी आढावा बठैकीचे 
आयोिन करुन सन २०१८-२०१९ मधील १ व सन २०१९-२०२० मधील १४ 
ववमा प्रस्तावाींतील त्रु् ीींची पतुगता करण्यात आली. 
(६) सदर योिनेंतगगत ववमा प्रस्ताव हे र्तेकरी कु्ुींबाकिून आवश्यक 
असणाऱ या कागदपत्राच्या पतुगतअेभावी प्रलींत्रबत राहतात. बहुताींर्ी प्रकरणामध्ये 
७/१२, ६-क, ६-ि, जव्हसेरा अहवाल, पोलीस अींनतम अहवाल इत्यादी कारणाींचे 
कागदपत्राअभावी ववमा प्रकरणे प्रलींत्रबत राहतात, असे ननदर्गनास आललेे आहे. 
 

----------------- 
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पाचोळा (ता.पेण, जज.रायगड) आहदिासीिाडीतील  
लहान मुलीिर लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबत 

  

(१९) * ६६७४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत समझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत 
िांजारी, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल समटिरी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.शसशिाांत सश ांदे, 
श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदासशि खोत : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगि) येर् े बलात्काराच्या गनु््यातनू िाभमनावर सु् लेल्या 
नराधमाने पेण र्हरातील पाचोळा आददवासीवािी (जि.रायगि) येर्ील 
आददवासी समािाच्या तीन वषागच्या मलुीला झोपेत असताना घराबाहेर 
उचलनू नेऊन नतच्यावर अनतप्रसींग व लैंधगक अत्याचार करुन हत्या केल्याची 
घ्ना ददनाींक ३० डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर घ्ना स्र्ळास स्र्ाननक पोलीस अधधकाऱयाींसह 
मा.पालकमींत्री रायगि जिल्हा तसेच ववरोधी पक्षनेता, ववधानपररषद याींनी 
वपिीत कु्ुींत्रबयाींची भे् घेऊन याबाबतचा ख्ला िलदगती न्यायालयात 
(फास्् रॅक को्ागत) चालवनू आरोपी नराधमास भर्क्षा करण्यात यावी तसेच 
वपिीत कु्ुींबाला आधर्गक सहाय्य करावे, अर्ी आग्रही मागणी मा.गहृ मींत्री 
याींच्याकि े केली आहे, सदरील प्रकरणी केलेल्या कायगवाहीचा सींपणूग तपर्ील 
काय आहे,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषीींवर कारवाई करुन 
वपिीत कु्ुींत्रबयाींना आधर्गक मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी आरोपीववरूध्द भा.दीं.वव.सीं. कलम ३७६(I)(J), ३७६अ, 
३७६अब, ३७७, ४५२, ४५५, ३६३, ३६६(अ), ४४८, ३०२, २०१, ४५०, ७५ सह 
बालकाींचे लैंधगक अपराधापासनू सींरक्षण अधधननयम, २०१२ चे कलम ४, 
५(िे)(४), ५(एम), ६, ८, १२ सह अनसुधूचत िाती िमाती (अत्याचार 
प्रनतबींध) अधधननयम, १९८९ सधुारणा अधधननयम, २०१५ चे कलम 
३(१)(w)(i)(ii), ३(२)(v) अन्वये ग.ुर.क्र. १६८/२०२० असा गनु्हा दाखल केला 
आहे. प्रकरणातील आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू, ददनाींक 
०८/०२/२०२१ पयांत पोलीस कोठिी व तद्नींतर न्यायालयीन कोठिी भमळाललेी 
आहे. सदर गनु््याच्या अनषुींगाने ददनाींक २८/०१/२०२१ रोिी मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असनू, ववर्षे सरकारी वकील म्हणून 
श्री.उज्ज्वल ननकम याींची नेमणूक करण्याबाबत व प्रकरण िलदगती 
न्यायालयात चालववण्याबाबत कायगवाही सरुू आहे. 
 सदरहू प्रकरणी वपडितचे्या वडिलाींना रुपये ४,१२,५००/- इतके 
अर्गसहाय्य ददनाींक ०५/०१/२०२१ रोिी अदा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यात मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास िरण्यासाठी  
नेमलेल्या अभ्यास गटाच्या अहिालाबाबत 

  

(२०) * ६५९० श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल समटिरी, 
श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.शसशिाांत सश ांदे, 
श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर होणारा पयागवरणाचा 
पररणाम तसेच मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी र्ासनाने नेमलेल्या 
िॉ.सोमवींर् सभमतीने आपला अहवाल गतवषी र्ासनास सादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानसुार सध्या कायगरत असलेल्या ४७६ पसगसीन मासेमारी 
परवान्यापकैी अींनतम १८२ पसगसीन मासेमारी परवान्याींची ननवि कर्ी करावी 
तसेच राज्याच्या सागरी िलक्षेत्रापभलकिील ववर्षे आधर्गक क्षेत्रातील       
१२ सागरी मलैापभलकिील मासेमारी करण्यास राज्य र्ासन सक्षम आहे की 
नाही, यानषुींगाने अभ्यास होऊन मागगदर्गक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी सेंरल 
कफर्रीि एज्यकेुर्न इजन्स्््यू् चे उपकुलगरुु तर्ा भारतीय अनसुींधान 
पररषदेचे सींचालक िॉ.गोपाल कृषणा याींच्या अध्यक्षतखेाली ११ सदस्याींचा 
अभ्यासग् पनु्हा नेमण्यात आल्याच े ददनाींक ७ डिसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अभ्यास ग्ाने आपला अहवाल दोन मदहन्यात 
र्ासनास सादर करावा असा र्ासन ननणगय मत्स्यव्यवसाय ववकास ववभागाने 
ननगगभमत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्ततु अभ्यास ग्ाने आपला अहवाल र्ासनास केव्हा सादर केला, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
 पसगसीन ने् पध्दतीने होणाऱया मासेमारीबाबत अभ्यास करण्याकरीता 
कै.िॉ.सोमवींर्ी, मािी महाननदेर्क, कफर्री सव्हशना ऑफ इींडिया याींच े
अध्यक्षतखेाली र्ासन ननणगय क्र.मत्स्यवव-२०११/प्र.क्र.२१२/पदमु-१४, ददनाींक 
०९ सप् े्ंबर, २०११ अन्वये गठीत केलले्या सभमतीने ददनाींक १० मे, २०१२ 
रोिी अहवाल र्ासनास सादर केला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) कोरोना-१९ प्रादभुागवामळेु अभ्यास ग्ास अहवाल सादर करण्यासाठी 
र्ासन आदेर् क्र.मत्स्यवव-११२०/प्र.क्र.७८/पदमु-१४, ददनाींक १७/०२/२०२१ 
अन्वये ३१ मे, २०२१ पयांत मदुतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यातील िाळू चोरी रोखण्याबाबत 
  

(२१) * ६९१३ डॉ.िजाहत समझाच : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद (जि.यवतमाळ) र्हर व तालकु्यात अवधैररत्या वाळू चोरी होत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्गनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पसुद र्हर व 
तालकु्यात होत असलेली वाळू चोरी रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात सायबर गुन्हे विभागात प्रसशक्षक्षत अधधिारी ि अत्याधनुनि 

साधने उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२२) * ६४७६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
समझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदासशि खोत, श्री.प्रसाद 
लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सायबर गनु््याींमध्ये गत ५ वषागत १६ हिाराींपेक्षा िास्त 
गनु््याींची नोंद झाली असनू त्यातील केवळ ४५३० गनु््याींची उकल झाल्याच े
ननदर्गनास आले असनू राज्यातील सायबर गनु््याींना प्रनतबींध घालण्यासाठी 
नवी मुींबईतील महापे येर्े अद्ययावत सायबर प्रयोगर्ाळा उभारण्यात येणार 
आहे काय, त्यासाठी रुपये ९१५ को्ी खचग करण्याचा प्रस्ताव असनू सायबर 
सरुक्षेववषयीचा कायदा करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईत सायबर गनु्हेगारीच ेप्रमाण वाढत असनू गत वषगभरात 
दाखल २ हिार ४३५ गनु््याींपकैी फक्त २०७ गनु््याींचा तपास करण्यास 
पोभलसाींना यर् आले आहे, तसेच लॉकिाऊनच्या काळात राज्यभरात सायबर 
गनु््यात १७ ्क्के वाढ झाली असनू नागररकाींमध्ये कोरोनाची दहर्त 
ननमागण करुन नागररकाींची मादहती िाणून घेवनू तसेच िागनतक आरोग्य 
सींस्र्ा (िब्ल्यएूचओ) ककीं वा तत्सम नामाींककत खािगी ककीं वा र्ासकीय 
यींत्रणेच्या नावाने फसवे ई-मेल करुन नागररकाींची/ई-मेल वापरकत्यागचे तपर्ील 
पासविग चोरुन त्याींच्या बँक खात्यातनू पसेै चोरी गेल्याचे प्रकार ननदर्गनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापे येर् े अद्ययावत प्रयोगर्ाळा उभारण्यासाठी प्रत्यक्षात 
ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, प्रयोगर्ाळा उभारण्याबाबतची 
सद्य:जस्र्ती काय आहे, तसेच सायबर सरुक्षेववषयीचा कायदा करण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, पणेु र्हरासह राज्यात सायबर गनु््याींचे प्रमाण वाढले असनू 
गत ११ मदहन्याींत सायबर पोभलसाींकि ेपणेु र्हरात १४ हिार तक्रारी दाखल 
झाल्या असल्याचे ददनाींक २१ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास 
आल्याने या गनु््याींचा िलद ननप्ारा करण्यासोबत येर्ील सायबर सेलला 
कुर्ल मनषुयबळ व अत्याधुननक साधने उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने नवी मुींबईतील महापे येर्े अद्ययावत सायबर प्रयोग र्ाळा 
उभारण्यात तसेच राज्यातील मुींबई व पणेु र्हरात सायबर गनु््याींची 
िलदगतीने ननप्ारा होण्याकरीता कुर्ल मनषुयबळ, अत्याधुननक साधने व 
प्रभर्क्षक्षत अधधकाऱयाींची सायबर गनु्हे ववभागात उपलब्धता करुन देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे.  
 सींपणूग राज्यातनू सन २०१६ त ेसन २०२० या कालावधीमध्ये १९७७५ 
गनु््याींची नोंद झाली असनू ४७३६ गनु््याींची उकल झाली आहे. सदर 
गनु््याींमध्ये ६०९७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
 राज्यातील सायबर गनु््याींना आळा घालण्यासाठी नवी मुींबईतील 
महापे येर्ील भमलनेनयम त्रबझनेस पाकग मधील इमारत क्र.१०२ व १०३ येर्ील 
१०८५९.८५९ चौरसफू् िागा सायबर प्रयोगर्ाळेसाठी घेण्यात आली नसनु 
महाराषर सायबर कायागलयासाठी घेण्यात आली आहे. 
 सायबर सरुक्षवेवषयीचा कायदा करण्याची बाब राज्य र्ासनस्तरावर 
सद्य:जस्र्तीत ववचाराधीन नाही. 
 सायबर गनु््याींवर प्रभावी आळा घालण्यासाठी कें द्र र्ासनाने मादहती 
तींत्रज्ञान कायदा, २००५ अन्वये भर्क्षेच्या तरतदुी केल्या आहेत. 
(२) मुींबई र्हर पोलीस घ्काकिून प्राप्त सायबर गनु््याींच्या साींजख्यकी 
मादहतीच्या अनषुींगाने २४०८ गनु्हे दाखल झाले असनू त्यापकैी १९२ गनु्हे 
उघिकीस आले आहेत तर २७९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
 सवग राज्यातील पोलीस घ्कातील सायबर गनु््याींच्या प्राप्त 
साींजख्यकी मादहतीनसुार वषग २०१९ मध्ये ४८२२ गनु्हे दाखल असनू वषग २०२० 
मध्ये ५४५८ गनु्हे दाखल झाले आहेत. 
 नागररकाींमध्ये कोरोनाची दहर्त ननमागण करून नागररकाींची मादहती 
िाणून घेवनू कोणत्याही र्ासकीय यींत्रणेच्या नावाने फसवे ई-मेल करून 
नागररकाींची/ई-मेल वापरकत्याांचे तपर्ील पासविग चोरून त्याींचे बॅंक खात्यातनू 
पसैे चोरी गले्याचे प्रकार ननदर्गनास आलेले नाहीत. 
(३) महाराषर सायबर कायागलयाकिून सायबर गनु््याींववरोधात दीघगकालीन व 
कायमस्वरूपी उपाययोिना असावी या धोरणातनू महाराषर सायबर सरुक्षा 
प्रकल्प उभारण्याचे ननयोिन असनू या प्रकल्पासाठी कायमस्वरूपी कायागलय 
असावे या तयारीतनू महापे येर् ेमहाराषर सायबर सरुक्षा प्रकल्पासाठी इमारत 
खरेदी करण्यात आली आहे. 
 सदर इमारतीची सींरचनात्मक तपासणी पणूग झाली असनू त्यानसुार 
पढुील कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
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(५) सवग प्रकारचे ऑनलाईन फ्रॉि रोखण्याकरीता महाराषर सायबर 
कायागलयाकिून उपलब्ध सवग आधनुनक सींसाधने िसे पे्रस, द्व्ही चॅनल्स, 
यटु्यबु, ट्वव्र, फेसबकु, वेबसाई्चा उपयोग करून िनिागतृी करण्यात 
आली आहे. तसेच ववववध िनिागतृी भर्त्रबरे भरवनू आितागायत ६४२३४ 
नागररकाींना सायबर सरुक्षेबाबत िागतृ केले आहे. 
 नवी मुींबईतील महापे येर्े अद्ययावत सायबर कायागलय स्र्ापन 
करण्याची तसेच कुर्ल मनषुयबळ, अत्याधुननक साधने व प्रभर्क्षक्षत 
अधधकाऱयाींची सायबर गनु्हे ववभागात उपलब्धता करुन देण्याबाबतची 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पातूर (जज.अिोला) तालुक्यातील अिैधररत्या मुरुम ि गौण खननज 

उत्खनन िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२३) * ६८८४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १२ मधील प्रश्न क्रमाांि ५८४२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पातरू (जि.अकोला) तालकु्यातील अकोला-वाभर्म या मागागच्या 
चौपदरीकरणाचे काम मोंन् े्ंकालाग कीं पनी करीत असनू या कीं पनीने मरुुमाचे 
पाच हिार ब्रास अवधै उत्खनन केल्याची तक्रार या भागातील नागररकाींनी 
जिल्हाधधकारी, अकोला व तहभसलदार, पातरू याींच्याकि ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली तसेच पातरू (जि.अकोला) तालकु्यातील भर्लाग 
फाट्यािवळ रस्त्याच े चौपदरीकरणाच े काम सरुु असताना कीं त्रा्दाराने 
र्ासनास रॉयल््ी न भरता अवधैररत्या खोदकाम करुन गौण खननि उत्खनन 
व वाहतकू करीत असल्याबाबतची तक्रार स्र्ाननक नागररकाींनी तहभसलदार, 
पातरू याींच्याकि ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, अवधैररत्या मरुुम, गौण खननि उत्खनन व वाहतकू करणाऱया 
कीं पनी व कीं त्रा्दारावर र्ासन ननणगयानसुार पाच प् दींि आकारुन दींिाची 
रक्कम वसलू करण्याबाबत महसलू ववभागाने प्रस्ताववत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनषुींगाने तहभसलदार, पातरू याींनी सींबींधधत मींिळ 
अधधकारी व तलाठी याींचकेिून मागववलेल्या अहवालानसुार तसेच सींबींधधत 
कीं पनीकिून अवधै उत्खननाबाबत स्पष्ीकरण मागववले होत,े त्याींचेकिून 
प्राप्त अहवालाच्या अनषुींगाने उपववभागीय अभभयींता, सावगिननक बाींधकाम 
ववभाग, बाळापरू याींचकेिून ताींत्रत्रक अहवाल मागववण्यात आला असनू 
उपववभागीय अभभयींता, सावगिननक बाींधकाम ववभाग, बाळापरू याींच्याकिून 
मोिमापाबाबत ददनाींक २७/११/२०२० रोिी अहवाल प्राप्त झाला असनू त्यावर 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राधधकरणाच्या अभभयींता याींचा अहवाल घेवनू 
ननयमानसुार जिल्हाधधकारी, अकोला याींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, कायगवाहीची सद्य:जस्र्ती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पातरू तालकु्यात 
अवधैररत्या मरुुम, गौण खननि उत्खनन व वाहतकू करणाऱयाींवर कारवाई 
करुन दींिाची रक्कम वसलू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) मोंन् े्ंकालाग कीं पनीववरुध्द गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन प्रकरणी 
तहभसलदार, पातरू याींनी ददनाींक १२/०२/२०२१ रोिी रुपये ७९,५९,६००/- 
एवढ्या दींिात्मक रकमेचे आदेर् पारीत केले आहेत. 
(४) ननयमाप्रमाणे वसलूीची कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पाथरी (जज.परभणी) येथील लाचखोर पोलीस अधधिाऱयाांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४) * ६८६३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.अमोल 
समटिरी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पार्री (जि.परभणी) येर्ील पोलीस उपननरीक्षक श्री.कोरके व इतर 
अधधकाऱयाींनी सवग सामान्य नागररकाींकिून अवधै पसेै वसलुी करुन पदाचा 
दरुुपयोग केल्याप्रकरणी तरे्ील नागररकाींनी पोलीस अधीक्षक, परभणी 
याींच्याकि ेसन २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तक्रार नोंदववली असल्याच े
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आधर्गक फसवणूक व अिवणुक प्रकरणी नागररकाींनी दोषी 
पोलीस अधधकाऱयाींच्या मालमत्तचेी लाचलचुपत ववभागामाफग त चौकर्ी 
करण्याच्या तक्रारी केल्याने याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
याबाबतची सववस्तर मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, पोलीस अधीक्षक, परभणी याींनी दोषीींना ननलींबन व 
त्याींच्याववरूध्द इतर कारवाई करण्याबाबतचे आदेर् माहे नोव्हेंबर-डिसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पदाचा दरुुपयोग करुन अवधै पसेै वसलुी करणाऱया दोषी पोलीस 
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) तक्रारदार श्री.आयबु खान वली महम्मद खान व 
त्याींच्या नातवेाईकाींच्याववरुध्द दाखल गनु्हा क्र. ४११/२०२० या गनु््यामध्ये 
श्री आयबु खान व त्याींच्या नातवेाईकाींना िामीन भमळण्यासाठी सहकायग 
करण्याकरीता लोकसेवक श्री.्ोपािी एकनार्राव कोरके, पोलीस उपननरीक्षक 
याींनी परै्ाची मागणी केली व पसैे स्वीकारले याबाबत पोलीस अधीक्षक 
कायागलय, परभणी याींच्याकि े ददनाींक २ डिसेंबर, २०२० रोिी लेखी तक्रार 
प्राप्त झाली. 
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(२) लोकसेवक श्री.्ोपािी कोरके याींच्या मालमत्तचेी उघि चौकर्ी 
करण्याबाबत लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकि े तसेच पोलीस अधीक्षक 
कायागलय, परभणी याींच्याकि ेकोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(३), (४) व (५) तक्रारदार श्री.आयबु खान वली महम्मद खान याींनी केलेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने लोकसेवक श्री.्ोपािी कोरके याींना पोलीस अधीक्षक 
कायागलय, परभणी याींच्या ददनाींक २ डिसेंबर, २०२० रोिीच्या आदेर्ान्वये 
त्याींना सेवेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
 

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

सशडी (जज.अहमदनगर) येथनू बेपत्ता होणाऱया  
भावििाांचा तपास घेण्याबाबत 

  

(२५) * ७४७६ श्री.रणजजतससांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भर्िी (जि.अहमदनगर) येर्ील श्रध्दास्र्ानातनू माहे माचग, २०१७ त ेमाचग, 
२०२० या कालावधीत २७९ भाववक बेपत्ता झाल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाववक बेपत्ता होण्यास मानवी अर्वा अवयव तस्करीचे रॅके् 
कायगरत आहे काय, याबाबत तपास करण्याचे आदेर् मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी अहमदनगर पोभलसाींना ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन भर्िीतनू बेपत्ता 
होणाऱया भाववकाींचा तपास घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) भर्िी येर्ून बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीींमधील सवगच 
भाववक नसनू भर्िी पोलीस स््ेर्न हद्दीतील स्र्ाननक मदहला/परुुष देखील 
आहेत. माचग, २०१७ त ेमाचग, २०२० या कालावधीत भर्िी पोलीस स््ेर्न येर् े
दाखल एकूण २७९ बेपत्ता व्यक्तीींपकैी २४४ मदहला/परुुष भमळून आलेले 
आहेत. उवगरीत बेपत्ता व्यक्तीींचा र्ोध सरुु आहे. 
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(२) होय. 
(३) बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीींबाबत आिूबािचू्या पररसरात, रेल्वे स््ेर्न, बस 
स् ॅ्ंि दठकाणी बेपत्ता व्यक्तीचा फो्ो धच्कवणे, मोबाईल नींबरचे सीिीआर व 
एसिीआर काढून त्याींचा र्ोध घेण्याचा प्रयत्न केला िातो. तसेच बेपत्ता 
व्यक्तीच े र्ोध कामी स्वतींत्र पर्काची ननयकु्ती करण्यात येत.े अहमदनगर 
जिल््यात बेपत्ता व्यक्तीचा र्ोध घेणे कामी ऑपरेर्न मसु्कान राबववण्यात 
येत असनू त्यासोबत लहान मलुाींसह प्रौढ व्यक्तीींचा सधु्दा र्ोध घेतला िात 
आहे. भर्िी येर्ून िानेवारी, २०१५ त ेडिसेंबर, २०२० या कालावधीत बेपत्ता 
झालेल्या २२ व्यक्ती भमळून आल्या आहेत. तसेच मानवी तस्करी 
रोखण्यासाठी भर्िी व अहमदनगरला दोन स्वतींत्र “मानवी तस्करी प्रनतबींधक 
पर्क” स्र्ापन करण्यात आले आहे. भर्िी साईबाबा मींददर पररसरात बेपत्ता 
व्यक्ती भमळून येण्याकरीता तसेच भाववकाींना मदत करणेकरीता 
नतर्गक्षते्र/पयग् न पोलीस चौकी चाल ूआहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यातील पोसलसाांना महात्मा ज्योनतबा फुले जन  
आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(२६) * ७१४० डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोभलसाींच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता त्याींच्यासाठी वावषगक 
आरोग्य तपासणी गरिचेी असल्याने त्याींच्या वदै्यकीय तपासणीसाठी रुपये 
अिीच हिार देण्याचा तसेच र्ासकीय सेवेतनू ननवतृ्तीनींतर महात्मा ज्योनतबा 
फुले िन आरोग्य योिनेमध्ये पोलीस अधधकारी/कमगचारी याींचा समावेर् 
करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारधीन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे र्ोिक्यात स्वरूप काय आहे, सदरहू 
प्रस्तावाच्या अींमलबिावणीबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन प्रस्तावाच्या 
अींमलबिावणीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) व (२) पोलीस भर्पाई त े सहायक पोलीस 
उपननरीक्षक दिागपयांतच्या सेवाननवतृ्त पोलीस कमगचाऱ याींना महात्मा ज्योनतबा 
फुले िन आरोग्य योिनेचा लाभ भमळण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या 
कायगवाहीधीन आहे. तसेच राज्य पोलीस दलातील सवग पोलीस 
अधधकारी/कमगचारी (भापोसे वगळून) याींची वावषगक वदै्यकीय तपासणी 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. उक्त प्रस्तावामध्ये 
एकूण १२ वदै्यकीय तपासण्या प्रस्ताववत आहेत. यावरील पढुील कायगवाही 
लवकरात लवकर करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील आरे दधू वितरिाांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(२७) * ६८३५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववर्षेत: मुींबई र्हरातील वरळी व आरे िअेरी येर्ील दधू 
ववतरकाींच्या ववववध मागण्याींसींदभागत मा.दगु्धववकास राज्यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतखेाली माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान बठैक घेण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बठैकीत आरे दधू ववतरण कें द्र धारकाींना दधू 
ववक्रीपासनू भमळणारे उत्पन्न अल्प असल्याने दधूाबरोबरच अन्य खाद्यपदार्ग 
रॉयल््ी तत्वावर ववक्री करण्याच्या मागणीसह कामगार वसाहतीमधील दधू 
ववतरक कमगचाऱयाींच्या वसाहती दरुुस्त करणे, सेवाननवतृ्त कामगाराींची 
प्रलींत्रबत देणी, ननवजृत्तवेतन, भववषय ननवागह ननधी तसेच सेवाननवतृ्ती लाभाची 
रक्कम देण्याबाबत कायगवाही करण्यात येणार असल्याचा ननणगय घेण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई, पणेु, नाभर्क, नागपरू, औरींगाबाद, लातरू व अन्य 
र्हरातील असलेल्या सवग दधू ववतरण कें द्र धारकाींनाही या ननणगयाचा लाभ 
देण्यात येणार आहे काय, सदर ननणगयानसुार कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील आरे दधू 
ववतरकाींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) व (२) होय. 
(३) यासींदभागत आयकु्त दगु्धव्यवसाय ववकास कायागलय याींच्यास्तरावर 
कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भाऊसाहेब फुां डिर फळबाग लागिड योजनेच ेअनुदान देण्याबाबत 
  

(२८) * ६३४८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदासशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८७५ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात भाऊसाहेब फुीं िकर फळबाग लागवि योिना सन २०१८-२०१९ 
च्या खरीप हींगामापासनू राज्यात राबववण्यात आली असनू कें द्र र्ासनाने सन 
२०२२ पयांत र्तेकऱयाींच ेउत्पन्न दपु्प् करण्याचे ननजश्चत केले, तसेच सदरहू 
योिना र्तेकऱयाींच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्यादृष्ीने सहाय्यभतू ठरणार 
असल्याने योिनेच्या माध्यमातनू पीक व पर्धुन याबरोबरच फळबागेच्या 
रुपाने र्तेकऱयाींना र्ाश् वत उत्पन्नाचा स्तोत्र उपलब्ध होणार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ३१ माचग, २०२० अखेरचा ननधी र्ासनाने ववतररत न 
केल्यामळेु राज्यातील र्तेकऱयाींना भाऊसाहेब फुीं िकर फळबाग योिनेच्या 
अनदुानापासनू वींधचत राहावे लागले असनू अनसुधूचत िाती प्रवगागचा ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत सामाजिक न्याय व ववर्षे सहाय्य ववभागास 
ववनींती करण्यात येवनूही ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, भाऊसाहेब फुीं िकर फळबाग लागवि योिनेचे अनदुान 
देण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ मे, २०२० व ददनाींक २९ 
ऑगस््, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये र्ासनाकि े करुनही याबाबत कोणतीही 
कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन भाऊसाहेब फुीं िकर 
फळबाग लागवि योिनेच े अनदुान देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 भाऊसाहेब फुीं िकर फळबाग लागवि योिनेंतगगत अनसुधूचत िाती 
प्रवगागसाठी आितागायत रुपये ११५.२१ लाख अनदुान खची पिले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 भाऊसाहेब फुीं िकर फळबाग लागवि योिनेंतगगत अनसुधूचत िाती 
प्रवगागसाठी सन २०१८-२०१९ मधील नतसऱया हप्त्याच ेव २०१९-२०२० मधील 
दसुऱया हप्त्याचे अनजु्ञेय होणारे अनदुान अदा करण्याकरीता ददनाींक 
१७/०२/२०२१ रोिीच्या र्ासन ननणगयान्वये रुपये १२०.०० लाख एवढा ननधी 
कृषी आयकु्तालयास ववतररत करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील अपघात रोखण्याबाबत 
  

(२९) * ७३५९ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत समझाच, श्री.जयांत 
आसगाििर, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पणेु र्हरात माहे िानेवारी त े नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीत ३१२ 
अपघात झाले असनू त्यामधील ११७ अपघातात १२३ िणाींचा मतृ्य ूझाल्याच े
ददनाींक ५ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पणेु र्हरातील अपघात 
रोखण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अननल देशमखु : (१) पणेु र्हर आयकु्तालयाच्या हद्दीमध्ये िानेवारी, 
२०२० त े नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीत ४३१ अपघात झाले असनू या 
अपघाताींमध्ये १२४ नागररकाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) अपघात रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेली कायगवाही खालीलप्रमाणे 

१) अपघात कमी होण्याकरीता पणेु वाहतकू र्ाखेकिून २३ ब्लॅकस्पॉ् 
ननजश्चत करून सींबींधधत ववभागार्ी पत्रव्यवहार करून प्राधान्यक्रम 
असलेली अल्पमदुतीची कामे करण्यात आली आहेत. 

२) मा.सवोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या रस्ता सरुक्षा सभमतीने ददलेल्या 
सचूना सवग सींबींधधत ववभागाींना ददल्या असनू त्याची अींमलबिावणी 
होत आहे. 

३) पणेु महानगरपाभलका व पणेु वाहतकू र्ाखा पणेु याींच्यामाफग त 
नोव्हेंबर, २०२० पयांत ववर्षे मोदहम राबवनू वाहतुकीस अिर्ळा 
ठरणारी ४०,१२७ अनतक्रमणे काढली आहेत. 

४) सन २०२० मध्ये पणेु र्हरातील महामागागवर वेगमयागदेचे उल्लींघन 
करणाऱया ११६७४ वाहनाींवर व वाहतकू ननयमाींचे पालन न करणाऱया 
२२,४१,७४५ वाहन चालकाींवर कारवाई केली आहे. 
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५) सन २०२० मध्ये मद्यप्रार्न करून वाहन चालववणाऱया २०१७ वाहन 
चालकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 

६) पणेु र्हर वाहतकू र्ाखकेिून अपघात रोखण्यासाठी नवीन भसग्नल 
यींत्रणा, थ्रीिी झेब्रा क्रॉसीींग, डििी्ल बोिगव्दारे िनिागतृी, पेरोलीींग 
व्हेईकल, साईनबोिग, ड्रोन वगरेै अत्याधुननक साधनसामगु्री 
भमळणेबाबत पणेु महानगरपाभलका याींना प्रस्ताव पाठववण्यात आला 
आहे. 

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

  
िालीि (ता.िसई, जज.पालघर) येथील शासिीय जागेत  

भूमाकफयाांनी अिैधररत्या उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(३०) * ६४३३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वालीव (ता.वसई, जि.पालघर) येर्ील सव्हशना नीं. २६ मधील र्ासकीय 
गरुचरण िागेत भमूाकफयाींनी दगिखाणीचा िोंगर पाच ददवसात फोिून 
अवधैररत्या दगि-माती चोरुन रस्ता बनववल्याचे माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महसलू ववभागाकि ेस्र्ाननकाींनी तक्रार करुनही 
र्ासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासकीय िागेत िोंगर पोखरुन अवधैररत्या दगि-माती चोरी 
केल्याप्रकरणी भमूाकफयाींवर तसेच त्याींना सहकायग करणाऱया महसलू 
प्रर्ासनाच्या दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) मौिे वालीव, ता.वसई येर्ील स.नीं. 
२६ मधील र्ासनाच्या िागते िोंगर पोखरुन रस्ता तयार केल्याच ेननदर्गनास 
आले आहे. 
 त्यानषुींगाने तहभसलदार, वसई याींनी याबाबत चौकर्ी करुन 
अनधधकृतपणे तयार करण्यात आलेला रस्ता िे.सी.बी.च्या सहाय्याने खोदनू 
व मोठमोठे दगि ्ाकून बींद करण्यात आला आहे. तसेच याबाबत वालीव 
पोलीस स््ेर्न येर्े गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोरेगाि (जज.सातारा) येथे क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(३१) * ६५५६ श्री.शसशिाांत सश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल समटिरी : 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ६१०९ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरेगाव (जि.सातारा) येर् े क्रीिा ववषयक पायाभतू सवुवधाींचा अभाव 
असनू तालकु्यातील अनेक उद्योन्मुींख खळेािूींनी ववववध प्रकारच्या क्रीिा 
स्पधागमध्ये भाग घेऊन देर्ाच,े राज्याचे तसेच जिल्हा व तालकु्याचा क्रीिा 
क्षेत्रात नावलौककक वाढववला असल्याचे अनेक स्पधागमधून ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुा क्रीिा सींकुल कोरेगावकरीता िागा व ननधी उपलब्ध 
नसल्यामळेु तालकु्यातील होतकरु खेळािूींची क्रीिा सींकुलाअभावी गरैसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन तालकुा क्रीिा सींकुल, 
कोरेगावकरीता िागा व ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.सनुनल िेदार : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 कोरेगाींव तालकु्यातील ववववध खेळािूींनी क्रीिा स्पधाांमध्ये उत्कृष् 
कामधगरी करून देर्ाचा, राज्याचा, जिल््याचा व तालकु्याचा नावलौककक 
वाढववला आहे. 
(२) नाही. 
(३) तालकुा क्रीिा सींकुल, कोरेगाव यासाठी िागा प्राप्त करून घेण्याची 
कायगवाही सरुू आहे. िागा प्राप्त झाल्यावर ननधी उपलब्धतबेाबत कायगवाही 
करण्याचे ननयोिन आहे 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसमत (जज.हहांगोली) तालुक् यातील िाळू चोरी रोखण्याबाबत 
  

(३२) * ७२१५ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसमत (जि.दहींगोली) तालकु् यातील हट्टा मींिळातील नदी घा्ातील 
वाळूग्ाींचे भललाव झाले नसल्याने नदी घा्ावर वाळूची चोरी होत असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सींबींधधत जिल् हा खननकमग अधधकारी याींच्या 
दलुगक्षामळेु नदी घा्ाच ेभललाव न झाल् याने र्ासनाचा महसलू बिुाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दहींगोली जिल् ्यातील 
नदी घा्ाचे भललाव करण् याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, यासाठी ककती कालावधी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
(२) व (३) दहींगोली जिल््यात सन २०२०-२०२१ मध्ये र्ासनाच्या सधुाररत 
वाळू/रेती ननगगती धोरणानसुार ३२ वाळू ग् ननजश्चत करण्यात येऊन त्याींना 
जिल्हास्तरीय सभमतीची मींिूरी घेण्यात येऊन खाणकाम आराखिा तयार 
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करण्यात येऊन िनसनुावणी घेण्यात आली. पयागवरण ववभागाने           
३१ वाळूग्ाींच्या भललावास परवानगी ददली असनू प्रर्म फेरीत ७ वाळूग्ाींस 
भललाव यर्स्वी झाला असनू उवगररत वाळूग्ाींचा दसुऱया फेरीच्या भललावाची 
कायगवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नालासोपारा (ता.विरार, जज.पालघर) पजश्चम पररसरात वििासिाांनी 

सदननिाधारिाांची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(३३) * ७५३८ श्री.रामननिास ससांह : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (ता.ववरार, जि.पालघर) पजश्चम पररसरात दोन ववकासकाींनी 
सदननका ववकण्याचे कामात २७ नागररकाींची फसवणूक केल्याची घ्ना 
ददनाींक १८ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदननका ववकत घेण्याचे कामात फसवणूक झालेल्या       
२७ नागररकाींनी तसेच नालासोपारा (पजश्चम) छेिानगर पररसरात साई ननत्य 
अपा ग्में्मध्ये भायखळा, मुींबई येर्ील रदहवासी श्री.रामचींद्र अींकुर् परब याींनी 
नालासोपारा पोलीस ठाण्यात फसवणूक झाल्याची तक्रार देवनू याबाबतचा 
गनु््याींची नोंद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषी ववकासकावर 
कारवाई करुन फसवणूक झालेल्या सदननकाधारकाींना न्याय देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सदर प्रकरणी ददनाींक १५/०१/२०२१ रोिी नालासोपारा पोलीस ठाणे येर्े 
ग.ुर.क्र.१५/२०२१ नसुार भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, ३४ महाराषर ठेवीदाराींच्या 
(ववत्तीय सींस्र्ामधील) दहतसींबींधाच ेसींरक्षण अधधननयम १९९९ मधील कलम 
३, ४ प्रमाणे व सदननका मालकी हक्क अधधननयम १९६६ मधील कलम ३, ४ 
व ८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नासशिरोड (जज.नासशि) येथे मुलीिर सामूहहि बलात् िार झाल् याबाबत 
  

(३४) * ७८९४ श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाभर्करोि (जि.नाभर्क) येर्े एका अल् पवयीन मलुीवर सामदूहक 
बलात् कार झाल् याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२१ च्या दसुऱया आठवड्यात 
ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत पीडित मलुीच् या आईने नाभर्करोि पोलीस ठाण् यात 
तक्रार नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषी आरोपीवर 
कारवाई करुन पीडित मलुीला मदत व न् याय भमळवनू देण् याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी सात आरोपीींववरूध्द नाभर्करोि पोलीस ठाणे येर्े 
भा.दीं.वव.सीं. कलम ३७६(िी ए), १०९ सह बालकाींच े लैंधगक अपराधापासनू 
सींरक्षण अधधननयम, २०१२ चे कलम ६, १६, १७ अन्वये ग.ुर.क्र. ११/२०२१ 
असा गनु्हा दाखल केला आहे. सदर प्रकरणी सहा आरोपीस अ्क करण्यात 
आली असनू, एक ववधधसींघवषगत बालकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. सदर 
प्रकरणातील ववधधसींघवषगत बालकाववरूध्द मा.अध्यक्ष, बालन्यायमींिळ, नाभर्क 
याींचे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असनू, उवगरीत सहा 
आरोपीींववरूध्द दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कायगवाही सरुू आहे. 
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 सदर प्रकरणातील वपडितसे मनोधैयग योिनेंतगगत सहाय्य देण्यासाठी 
पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पडघा (ता.सभिांडी, जज.ठाणे) येथे माांगूर माश्याांची बेिायदेशीरररत्या 
पैदास िेली जात असल्याबाबत 

  

(३५) * ६८२९ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६४३ ला हदनाांि १२ 
माचच, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पिघा (ता.भभवींिी, जि.ठाणे) येर्ील १५ तलावाींमध्ये पयागवरणाला घातक 
आणण कें द्रीय लवादान े उत्पादनास बींदी घातलेल्या माींगरू माश्याींची 
बेकायदेर्ीरररत्या पदैास केली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मत्स्यव्यवसाय ववभागाने माींगरू मासे िप्त केले असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन माींगरू माश्याींची 
बेकायदेर्ीरररत्या पदैास व ववक्री करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मा.हररत लवाद, नवी ददल्ली याींनी ददनाींक २२/०१/२०१९ रोिी पारीत 
केलेल्या आदेर्ानसुार जिल्हाधधकारी याींच्या मागगदर्गनाखाली गठीत केलेल्या 
सींयकु्त पर्काव्दारे कुीं भारर्ीव (पिघा), ता.भभवींिी, जि.ठाणे येर्ील २६ 
मत्स्यसींवधगकाींस सहायक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे-पालघर कायागलयाने 
अनधधकृत प्रनतबींधधत माींगरू मत्स्यसाठा नष् करण्याबाबत नो्ीर्ीव्दारे 
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कळववण्यात आले आहे. यापकैी ५ मत्स्यसींवधगकाींचे ३२ तलावाींतील १०.११० 
्न एवढा अनधधकृत प्रनतबींधधत माींगरू मत्स्यसाठा र्ास्त्रोक्त पध्दतीने नष् 
केला असनू सींबींधधताींवर पोलीस स्र्ानकात FIR दाखल करण्यात आली आहे 
व उवगररत मत्स्यसींवधगकाींवर प्रनतबींधधत माींगरू माश्याींचा साठा नष् 
करण्याबाबत कायगवाही करण्याचे सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर ि गोंहदया येथील नायलॉन माांजा विके्रत्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३६) * ७३४१ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत 
पररचारि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७०४ ला हदनाांि ५ माचच, २०२० रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ववर्षेत: नागपरू व गोंददया येर् े नायलॉन माींज्याला बींदी 
असतानाही प्रर्ासनाच्या दलुगक्षामळेु बेकायदेर्ीरररत्या नायलॉनच्या माींज्याचा 
सरागस वापर होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नायलॉन माींज्यामळेु नागपरू व गोंददया जिल््यातील नागररक 
व पक्ष्याींना प्राण गमवावे लागले असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, नायलॉन माींिा ववके्रत्याींवर र्लु्लक कारवाई होत असल्याने 
माींिा ववक्री बेकायदेर्ीरररत्या सरागस सरुु असल्याच ेननदर्गनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बेकायदेर्ीरररत्या नायलॉनच्या माींज्याची ववक्री करणाऱया 
व्यापाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१)  नागपरू र्हर येर्े नायलॉन माींज्याचा वापर व 
ववक्री करणाऱयाींववरुध्द कायदेर्ीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. नागपरू 
ग्रामीण येर्े ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, २०२० मध्ये तसेच माहे िानेवारी, २०२१ 
मध्ये नायलॉन माींिा दकुानात ववक्रीस ठेवल्याची मादहती भमळताच कायगवाही 
करण्यात आली आहे. गोंददया येर्े कोणतीही तक्रार दाखल नाही.  
(२) नागपरू र्हर येर्े माहे नोव्हेंबर, २०२० त े माहे िानेवारी, २०२१ या 
कालावधीत माींिा गळ्यात अिकुन एक मतृ्य ू प्रकरणात गनु्हा दाखल आहे 
तसेच एक व्यक्ती िखमी बाबत नोंद आहे. 
 गोंददया जिल््याची मादहती ननरींक आहे. 
(३) व (४) नागपरू र्हर नायलॉन माींज्या ववके्रत्यावर कायदेर्ीर कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. एकूण ५४ गनु्हे दाखल असनू ५५ आरोपी ननषपन्न 
झाले आहेत. 
 नागपरू ग्रामीण मध्ये ४ गनु्हे दाखल असनू २ गनु््यात दोषारोपपत्र 
न्यायालयात दाखल व २ गनु्हे तपासावर आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माळसशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(३७) * ६५१७ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदासशि खोत : हदनाांि १५ डडसेंबर, 
२०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ६०९८ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) आळींदी-पींढरपरू-मोहोळ राषरीय महामागग क्रमाींक ९६५ च्या माळभर्रस 
(जि.सोलापरू) तालकु्यात भसूींपादनामध्ये झालेल्या चुकीमळेु प्रकल्पग्रस्त 
र्तेकऱयाींचे नकुसान झाले असनू माळभर्रस नगरपींचायत हद्दीमधील भसूींपादन 
ननवाड्यामध्ये प्रत्येक ग्ाला वेगवेगळा बािार भाव धरुन चुकीचा ननवािा 
केला गेला आहे, त्यामध्ये काही ग्ाींना प्रनत चौ.मी. रुपये ५५१ धरुन गणुाींक 
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१ लावनू २ प् मोबदला प्रती गुींठा रुपये १,१०,२०० देऊन चुकीचा ननवािा 
मींिूर केला आहे, तर मौिे येळीव (ता.माळभर्रस) या गावाचा भसूींपादन 
ननवािा मींिूर करत असताना त्या गावातील िभमनीचा बािार भाव प्रनत 
चौ.मी. रुपये ९४० धरुन गणुाींक २ लावनू ४ प् मोबदला देऊन प्रती गुींठा 
रुपये ३,७६,०००/- ननविा मींिूर केला असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळभर्रस मधील र्तेकऱयाींच्या िभमनीला ग्रामपींचायत 
क्षेत्रापके्षा कमी बािारभाव धरुन कविीमोल मोबदला ननजश्चत केला आहे व 
भसूींपादन कायदा, २०१३ चे उल्लींघन करुन सींबींधधत अधधकाऱयाींनी स्वतःची 
मनमानी करुन चकुीच्या ननवािा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माळभर्रस तालकु् यातील र्तेकऱयाींचे चुकीच्या भसूींपादनामळेु 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना न्याय देण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी 
र्ासनाकि े ननवेदन व आींदोलन करुन मागणी करुनही र्ासनाने कोणतीही 
कायगवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन माळभर्रस येर्ील 
र्तेकऱयाींना न्याय देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
 मौिे माळभर्रस येर्े नगरपींचायत असनू खरेदी ववक्री व्यवहाराच े
आधारे सरासरीने ननजश्चत केलेला दर रुपये ५५१ प्रनत चौ.मी. हा 
र्ीघ्रभसध्दगणकातील दरापके्षा िास्त असल्याने ननवाड्यात देय केलेला आहे 
व सदर ननवाड्यास प्रकल्प सींचालक याींनी मींिुरी ददली असनू मोबदला 
रक्कम रुपये २८.२५ वा्प करण्यात आलेली आहे. तसेच मौिे येळीवमध्ये 
सींपाददत होणाऱया िभमनी महामागागलगत असलेने महामागागलगतच्या 
िभमनीचा भर्घ्रभसध्दगणक दर रुपये ९४० प्रनत चौ.मी. ननवाड्यात देय 
करण्यात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 मौिे माळभर्रस येर्ील ननवािा नवीन भसूींपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतदुीींचा अवलींब करूनच तयार करणेत आला असनू सदर ननवाड्यास 
भसूींपादन मींिळ तर्ा NHAI ची मींिूरी प्राप्त आहे. सबब, या कामी 
कोणत्याही कायदेर्ीर तरतदुीींचे उल्लींघन झालेले नाही. 
(३) सद्य:जस्र्तीत सींबींधधत िभमनीींचे मालक र्तेकरी याींनी मौिे माळभर्रस 
मध्ये सींपाददत होणाऱया िभमनीींच्या ननवाड्या ववरोधात राषरीय महामागग 
अधधननयम, १९५६ मधील कलम ३ (G)(५) अन्वये लवाद तर्ा अपर 
जिल्हाधधकारी, सोलापरू याींचेकि े एकूण ३८ अिग सादर केले असनू सदर 
अिागवर सनुावणी सरुू आहे. 
(४) राषरीय महामागग अधधननयम, १९५६ मधील कलम ३ (G)(५) अन्वये 
लवाद तर्ा अपर जिल्हाधधकारी, सोलापरू याींचकेि े प्राप्त अिागवर सक्षम 
प्राधधकारी तर्ा उपववभागीय अधधकारी, माळभर्रस ववभाग, अकलिु याींनी 
म्हणणे ददले असनू सदर बाबीींवर सनुावणी सरुू आहे. सबब, आि रोिी सदर 
बाब ही न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यातील शतेतळ्याच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३८) * ६६१६ श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सांजय दौंड, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.शसशिाांत सश ांदे, श्री.सनतश चव्यहाण : सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यात मागेल त्याला र्तेतळे योिनेंतगगत सन २०१६-२०१७ 
त े सन २०१९-२०२० या कालावधीत ३ हिार ५१९ र्तेतळ्याींची कामे पणूग 
झाली असनू त्यापकैी ३ हिार २७२ र्तेतळ्याींच्या कामाचे रुपये १५ को्ी ५६ 
लाख २५ हिाराींचे अनदुान लाभार्थयाांना ववतररत करण्यात आले असनू उवगररत 
२४७ र्तेतळ्याींचे अनदुान लाभार्थयाांना भमळाले नसल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त र्तेतळ्याचे प्रलींत्रबत असलले े अनदुान लाभार्थयाांना 
त्वरीत देण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकि ेमागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्तेकऱयाींना र्तेतळ्याचे 
प्रलींत्रबत अनदुान देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे.  
(३) अनदुान उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील होमगाडाांच ेप्रलांबबत मानधन ि िोरोना िाळातील  
सेिेचा विशषे भत्ता देण्याबाबत 

  

(३९) * ७२५८ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९२ ला हदनाांि ५ 
माचच, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३३३ हिार होमगािग मानधनाववनाच काम करत असल्याच े
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सद्यःजस्र्तीत राज्यात अींदािे ४५७२७ होमगािग असनू त्याींचा 
बींदोबस्तासाठी व कोरोना काळातील उपाययोिनाींसाठी मदत घेतली िात ेमात्र 
त्याींना कोणताही ववर्षे भत्ता भमळत नसल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन होमगािग याींना त्याींचे 
प्रलींत्रबत मानधन व कोरोना काळातील सेवेचा ववर्षे भत्ता देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) नाही. 
(२) बींदोबस्तासाठी व कोरोना काळातील उपाययोिनाींसाठी होमगािगची मदत 
घेतली िात.े त्याींनी केलेल्या कतगव्यासाठी त्याींना र्ासनाने प्रनतददन प्रमाणे 
ठरवनू ददलेले मानधन ददले िात.े त्याव्यनतररक्त त्याींना कोणताही ववर्षे 
भत्ता ददला िात नाही. तर्ापी, होमगािग याींना कोववि-१९ सींबींधधत कतगव्य 
बिावताना कोवविमळेु मतृ्य ू झाल्यास ववमा कवच/सानगु्रह सहाय्य लाग ू
करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सन २०२०-२०२१ मध्ये माहे ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीपयांत 
होमगािगचे वेतन अदा करण्यात आल ेआहे. आतापयांत होमगािग मानधनासाठी 
समुारे २१५ को्ी एवढा ननधी ववतररत करण्यात आला असनू यापढेु ननधी 
उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे तो मानधनासाठी ववतररत करण्यात येईल. 
 

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

राज्यात मच्छीमाराांच्या डडझले परताव्ययाची थकित  
रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(४०) * ७०५४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबई, मुींबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगि, रत्नाधगरी, भस ींधुदगुग 
या सात जिल््यातनू प्रामखु्याने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसाय केला 
िात असनू राज्यातील आधर्गक सींक्ात असलेल्या लाखो मच्छीमाराींना 
डिझेल परताव्याची समुारे रुपये २३० को्ीींची र्कबाकी र्ासनाकि े प्रलींत्रबत 
असताना मत्स्यव्यवसाय आयकु्ताींनी प्रत्येक मच्छीमाराींना मासेमारी 
करण्यासाठी देण्यात येणारा डिझेल को्ा कमी करुन १७५० भल्र देण्याच े
आदेर् काढल्यामळेु राज्यातील मच्छीमार आधर्गक सींक्ात सापिला 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोकणातील सात जिल््यात मोठ्या प्रमाणावर समदु्री 
मासेमारी व्यवसाय केला िात असनू या मच्छीमार व्यवसायावर समुारे पींधरा 
लाख कु्ुींबाचा उदरननवागह चालतो, सदरहू मच्छीमाराींना यापवूी खोल समदु्रात 
मासेमारी करणाऱ या याींत्रत्रक नौकेसाठी सहा मदहन्याींपयांत चार हिार 
भल्सगपयांत डिझेल को्ा मींिूर करण्यात येत होता, परींत,ु उपरोक्त 
जिल््यातील १६० मच्छीमार सींस्र्ाच्या ९६४६ मासेमारी करणाऱ या याींत्रत्रक 
नौकासाठी ददनाींक १ त े१५ िानेवारी दरम्यान १५ ददवसासाठी १७५० भल्सग 
डिझेल देण्याच े आदेर् मत्स्यव्यवसाय आयकु्त, श्री.अतलु पा्णे याींनी 
काढल्यामळेु नवीन आदेर्ाप्रमाणे देण्यात येणारा १७५० भल्सग डिझेल को्ा 
एका दरपसाठी अत्यींत अपरुा पित असनू मासेमारी करणाऱ या मच्छीमाराींना 
खोल समदु्रात २० त े २५ ददवसाींची दरप करावी लागत असल्यामळेु 
मच्छीमाराींवर बाहेरुन िादा दराने डिझेल खरेदी करण्याची वेळ आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मच्छीमाराींना डिझेल परताव्याची समुारे रुपये २३० को्ीींची 
र्कबाकी प्रलींत्रबत राहण्याची तसेच मच्छीमाराींकरीता देण्यात येणारा डिझेल 
को्ा कमी करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, मच्छीमाराींची डिझेल परताव्याची र्ककत रक्कम रुपये २३० को्ी 
मच्छीमाराींना अदा करुन डिझेल को्ा पवूीप्रमाणे १५ ददवसाींसाठी चार हिार 
भल्सग देण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी व मच्छीमाराींनी माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 ददनाींक ०१ िानेवारी, २०२१ त े३१ माचग, २०२१ या तीन मदहन्याच्या 
कालावधीकरीता ३०% डिझले को्ा मींिूर करण्याकरीता आवश्यक मादहती 
प्रादेभर्क उपआयकु्त मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायागलयामाफग त अप्राप्त 
असल्यामळेु ददनाींक ०१/०१/२०२१ रोिीच्या डिझले को्ा सभमतीच्या 
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बठैकीमध्ये मासेमारी नौकाींना तीन मदहन्याकरीता ३०% डिझेल को्ा मींिूर 
करणे मादहती अभावी र्क्य झाले नाही. उक्त मादहती अप्राप्त असतानासधु्दा 
मच्छीमाराींची गरैसोय होऊ नये तसेच त्याींचे नकुसान होऊ नये याकरीता 
ददनाींक ०१ िानेवारी, २०२१ त े१५ िानेवारी, २०२१ (१५ ददवसाींसाठी) ५ ्क्के 
डिझेल को्ा मींिूर करण्यात आलेला होता. तद्नींतर प्रादेभर्क उपआयकु्त 
मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायागलयामाफग त ददनाींक ११/०१/२०२१ रोिी मादहती 
प्राप्त झाल्यावर ददनाींक १३/०१/२०२१ रोिी डिझले को्ा सभमतीची बठैक 
आयोजित करुन पात्र मच्छीमार नौकाींना ददनाींक १६/०१/२०२१ त े३१/०३/२०२१ 
या कालावधीकरीता २५% डिझेल को्ा मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(३) डिझेल परताव्यासाठी दरवषी अर्गसींकल्पीत असलेला ननधी व डिझेल 
परताव्याची मागणी यातील तफावतीमळेु डिझले परताव्याची रक्कम प्रलींत्रबत 
आहे. 
 प्रादेभर्क उपआयकु्त मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायागलयाकिून महाराषर 
सागरी मासेमारी ननयमन अधधननयम, १९८१ च्या तरतदूीचे उल्लींघन केलेल्या 
नौकाींचे दाखल प्रनतवेदन,े परवाने ननलींत्रबत अर्वा रद्द याबाबतची मादहती 
अप्राप्त असल्यामळेु मच्छीमाराींची गरैसोय होऊ नये याकरीता ददनाींक     
०१ िानेवारी, २०२१ त े१५ िानेवारी, २०२१ (१५ ददवसाींसाठी) ५ ्क्के डिझेल 
को्ा मींिूर करण्यात आलेला आहे. डिझेल को्ा १५ ददवसाींकरीता मींिूर 
करण्याबाबतचा ननणगय हा तात्परुत्या स्वरूपात डिझेल को्ा सभमतीने घेतला 
होता. परींत ु तद्नींतर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर पात्र नौकाींना ननकषानसुार 
उवगरीत कालावधीसाठी डिझले को्ा मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सन २०२०-२०२१ या आधर्गक वषागत डिझेल परताव्यासाठी अर्गसींकल्पीत 
असलेला सींपणूग ननधी (रुपये ६०.०० को्ी) ववतररत केला असनू उवगरीत 
र्कीत रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच सन 
२०२०-२०२१ या वषागकरीता पात्र याींत्रत्रक नौकाींसाठी १००% डिझेल को्ा मींिूर 
करण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यातील िाळू चोरी रोखण्याबाबत 
  

(४१) * ६७१५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेि जिल््यातील उमरी बािार पररसरात रामपरू पार्री, भामपरू, 
खींबाळा, पािी या गावानजिक पनैगींगा नदी घा्ावरुन अवधैररत्या बेसमुार 
रेती चोरी होत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रेती घा्ाचा मागील अनेक वषागपासनू भललाव झालेला 
नसल्याने रेतीमाकफया याचा फायदा घेऊन सरागस अवधैररत्या रेती उपसा 
करीत असल्याने र्ासनाचा महसलू बिुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेि जिल््यातील व जिल््याबाहेरील तसेच परराज्यातील 
काही व्यक्ती वाळू चोरीमध्ये सकक्रय असनू वाळू चोरीच्या चौकर्ीसाठी 
बाहेरील जिल््यातील अधधकारी नेमण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अवधैररत्या रेती 
उत्खनन करणाऱया रेतीमाकफया व त्याींना सहकायग करणाऱया महसलू 
अधधकारी/कमगचारी याींचेवर कारवाई करुन नाींदेि जिल््यातील वाळू चोरी 
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात पोसलसाांसाठी ननिासस्त्थाने बाांधण्याबाबत 
  

(४२) * ६६४२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि जानिर, श्री.रामननिास ससांह, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
समझाच, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत िांजारी, 
श्री.मोहनराि िदम : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ५३३९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पोभलसाींच्या नोकरीच्या दठकाणी पोभलसाींची कायगक्षमता 
वाढववण्यासाठी चाींगल्या सोयी-सवुवधाींनी यकु्त िास्तीत िास्त ननवासस्र्ाने 
बाींधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेर् मा.मखु्यमींत्री याींनी ददनाींक     
३१ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास प्रर्ासनास ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेर्ानसुार र्ासनाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला 
आहे काय, सदरहू प्रस्तावाचे र्ोिक्यात स्वरूप काय आहे, सदरहू प्रस्तावाच्या 
अींमलबिावणीसाठी ककती रुपयाींच्या ननधीची आवश्यकता आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यात पोभलसाींसाठी 
ननवासस्र्ाने बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) I. र्ासन ननणगय, गहृ ववभाग, ददनाींक ०३/०२/२०२१ अन्वये 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलका हद्दीमध्ये ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली-२०३४ च्या ववननयम ३३ (३)(ब) अींतगगत खािगी ववकासकाींमाफग त 
स्वत:च्या िभमनीवर पोभलसाींसाठी गहृननमागण प्रकल्प राबववण्यास चालना 
देण्याच्या दृष्ीने प्राप्त होणाऱ या प्रस्तावाींना मींिुरी देतवेेळी उपभोक्ता/ 
वापरकताग ववभाग याींची ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची पध्दत सरुळीत 
करण्याकरीता पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई, महानगरपाभलका आयकु्त, 
बहृन्मुींबई व व्यवस्र्ापकीय सींचालक, महाराषर राज्य पोलीस गहृननमागण व 
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कल्याण महामींिळ मयाग., मुींबई याींची त्रत्रसदस्य प्रकल्पपवूग मान्यता सभमती 
गदठत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर सभमतीची पवूगमान्यता/ 
ना-हरकत प्राप्त झाल्यास अर्ा प्रकल्पाींना गहृ ववभागाची वेगळी ना-हरकत 
घेण्याची गरि राहणार नाही. 
II. र्ासन ननणगय ददनाींक ०३/०२/२०२१ अन्वये बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलका हद्दीमध्ये ववकास ननयींत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ 
च्या ववननयम ३३ (३)(अ) च्या अनषुींगाने पोलीस ववभागाच्या 
अधधपत्याखालील िभमनीवर पोलीस गहृननमागणकरीता महाराषर राज्य पोलीस 
गहृननमागण व कल्याण महामींिळ मयाग. याींना अींमलबिावणी यींत्रणा म्हणून 
नेमण्यात आले आहे तसेच त्याींनाच अर्ा प्रकल्पाींसाठी ववकासक म्हणून 
घोवषत करण्यात आले आहे. 
III. पोभलसाींसाठी दिशनादार घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी पोलीस 
गहृननमागणाच े स्पेभसकफकेर्न व मानके याींचा अींतभागव असलेले एसओपी 
(S.O.P.) तयार करण्याबाबत व त्यास र्ासनाची मींिुरी घेणेबाबत महाराषर 
राज्य पोलीस गहृननमागण व कल्याण महामींिळ मयाग., मुींबई याींना सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बीड जजल््यात अिैध िाळू उपसा िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४३) * ७१८९ श्री.विनायिराि मेटे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ५६९७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भस ींदफणा व गेवराई (जि.बीि) तालकु्यातील गोदावरी नदी पररसरातील 
गावातनू वाळू माफीया अवधैररत्या वाळूचा उपसा करुन र्ासनाचा कोट्यवधी 
रुपयाींचा महसलू बिुववत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत गावकऱ याींनी, ववववध सींघ्नाींनी या ववरोधात रस्ता 
रोको, मोचशना व तीव्र आींदोलने करुनही र्ासनाने वाळू माफीया ववरोधात 
कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलाठी, मींिळ अधधकारी, पोलीस प्रर्ासनातील अधधकारी-
कमगचारी याींच्या आधर्गक सींगनमताने वाळू माफीया चोरी करीत असल्याच े
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बीि जिल््यात अवधै 
वाळू उपसा करुन र्ासनाचा महसलू बिुववणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) गौण खननिाचे अवधै उत्खनन 
व वाहतकुीस प्रनतबींध करण्यासाठी तहभसलस्तरावर भरारी पर्काची स्र्ापना 
करण्यात आली आहे. सदर पर्कामाफग त गेवराई तालकु्यात माहे एवप्रल, 
२०२० त े िानेवारी, २०२१ अखेर एकूण ४३ प्रकरणावर रुपये ७६,१५,५७७/- 
एवढी दींिात्मक कारवाई करुन र्ासनिमा करण्यात आलेली आहे. तसेच 
गेवराई तालकु्यातील ५३३ ब्रास िप्त केलेला वाळूसाठ्याच्या भललाव करुन 
त्यापासनू रुपये १३,२९,०४१/- एवढा महसलू र्ासनास प्राप्त झाला आहे. 
 माहे एवप्रल, २०२० त े िानेवारी, २०२१ या कालावधीत बीि 
तालकु्यातील गौण खननिच्या अवधै उत्खननाच्या ११ प्रकरणात रुपये 
१८,१२,५६०/- एवढी दींिात्मक कारवाई करुन र्ासनिमा करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: िुडुचिाडी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील  
ई-सेिा िें द्रामाफच त दाखले समळत नसल्याबाबत 

  

(४४) * ६५९५ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल समटिरी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववर्षेत: कुिुगवािी (ता.माढा, जि.सोलापरू) येर्ील ई-सेवा 
कें द्रामाफग त दाखले व इतर अनषुींधगक दाखले भमळण्यात अिचणी येत असनू 
िातीचे दाखल,े ७/१२ उतारे, नकार् े इत्यादी गोष्ी वेळेवर ददल्या िात 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुिुगवािी सेवा कें द्राकि े आवश्यक कागदपत्र े सादर करुनही 
तरे्ील खािगी सींगणक चालक नागररकाींर्ी अरेरावी करुन नागररकाींची 
अिवणुक करीत असनू दाखले देण्याचे काम आधर्गक गरैव्यवहार करुनच 
करीत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कुिुगवािी सेवा कें द्राच्या गरैकारभाराची स्र्ाननक 
लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी र्ासनाकि ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कुिुगवािी सेत ूकें द्राची 
मान्यता रद्द करुन नागररकाींची अिवणुक व आधर्गक फसवणूक करणाऱया 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अर्ी बाब ननदर्गनास आललेी नाही. 
(२) अर्ी बाब ननदर्गनास आलेली नाही. 
(३) मौ.कुिुगवािी, ता.माढा, जि.सोलापरू येर्ील महा ई-सेवा कें द्राच्या 
गरैकारभाराबाबत र्ासनाकि े कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
तर्ावप, श्री.अक्षय अर्ोक खारे, जिल्हा सींघ्क, कृषी पदवीधर यवुा र्क्ती 
सींघ्ना याींनी मौ. कुिुगवािी येर्ील ज्योती मोहन लोकरे-कन्हेरे, महा ई-सेवा 
कें द्र याींच्या ववरूध्द ददनाींक २९/०१/२०२१ रोिी उपववभागीय अधधकारी, माढा 
ववभाग, जि.सोलापरू याींचकेि ेतक्रार अिग ददलेला आहे. 
(४) सदर तक्रार अिागच्या अनषुींगाने तहभसलदार (महसलू), माढा, जि.सोलापरू 
याींनी सींबींधधत महा ई-सेवा कें द्राची तपासणी केली असता उक्त तक्रार 
अिागमध्ये कोणतहेी तर्थय नसल्याचे ननदर्गनास आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुसद (जज.यितमाळ) शहर ि पररसरामध्ये भूमाकफयाांनी  
शासिीय जसमनीिर अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(४५) * ७२९५ डॉ.िजाहत समझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पसुद (जि.यवतमाळ) र्हर व पररसरामध्ये भमूाकफयाींनी पाणींद रस्त,े वन 
ववभाग, भस ींचन ववभागाच्या र्ासकीय िभमनीवर अनतक्रमण केल्याच े     
माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकारणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पसुद र्हर व 
पररसरामध्ये भमूाकफयाींकिून र्ासकीय िभमनीवर करण्यात आलेले अनतक्रमण 
ननषकाभसत करण्याबाबत तसेच भमूाकफयाींना सहकायग करणाऱया र्ासकीय 
अधधकारी व कमगचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. 
(२) व (३) उप अधीक्षक, भभूम अभभलेख, पसुद याींच्या कायागलयाकिून मौिे 
पसुद खींि २, ता.पसुद येर्ील सव्हशना नीं. ४३/३, ४३/४,४३/५ व ४४/१ ची मोिणी 
करण्यात आली आहे. उप अधीक्षक, भभूम अभभलेख, पसुद याींच्या 
कायागलयातील मळू नकार्ा व द्पण उतारा या अभभलेखामध्ये द्ींबी पाणींद 
रस्त्याची नोंद असल्याच े ददसनू येत आहे. त्यामळेु अींनतम सीमाींकन 
मोिणीकरीता प्रकरण प्राप्त झाल्यानींतर मोिणी करून “क” भर्् 
परुववण्यापवुी पाींदण रस्त्याची दरुुस्ती करून मोिणी भर्् परुवण्यात येईल, 
असे उप अधीक्षक, भभूम अभभलेख, पसुद याींनी त्याींच्या ददनाींक १०/०२/२०२१ 
रोिीच्या पत्रान्वये उपववभागीय अधधकारी, पसुद याींना कळववले आहे. सदर 
पाींदण रस्त्याची नोंद अिगदार याींच्या प्रस्ताववत अकृषक ले आऊ्चे नकार्ात  
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घेतल्यानींतर अींनतम मींिूरी देण्याबाबत ननयमानसुार उधचत कायगवाही करण्यात 
येईल. तसेच सींबींधधत भमूापकाकिून झालेल्या चकुीबाबत त्याींच्याववरुध्द 
कारवाई करण्यासाठी उपसींचालक, भभूम अभभलेख, अमरावती ववभाग, 
अमरावती याींना ददनाींक २२/०२/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये ननदशनार् देण्यात 
आलेले आहेत. 

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

अिोलखेड (ता.अिोट, जज.अिोला) येथील नदीपात्रातील 
 अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(४६) * ६८८५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १२ मधील प्रश्न क्रमाांि ५८४४ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोलखेि (ता.अको्, जि.अकोला) येर्ील नदीपात्रातनू मोठ्या प्रमाणात 
बद्री रेतीचे अवधैररत्या उत्खनन होत असल्याची तक्रार नागररकाींनी जिल्हा 
प्रर्ासनाकि े व तहभसल प्रर्ासनाकि े वारींवार करुनही अवधै रेतीचे उत्खनन 
करणारे, या भागातील सकग ल व तलाठी याींच्यात आधर्गक सींगनमत 
असल्यामळेु अवधै रेती उत्खननावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत 
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अवधै उत्खनन करुन र्ासनाचा महसलू बिुववणाऱया रेती माकफया 
व त्याींना सहकायग करणाऱया सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन अवधै 
रेती उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील अपघातग्रस्त्त शतेिऱयाांना स्त्ि.गोवपनाथ मुांड े
शतेिरी अपघात विमा योजनेतून मदत देण्याबाबत 

  

(४७) * ६८४३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.अमोल 
समटिरी, श्री.विक्रम िाळे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ५७६६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्तेी व्यवसाय करणाऱया र्तेकऱयाचा मतृ्य ू ककीं वा अपघात झाल्यास 
त्याच्या कु्ुींत्रबयास स्व.गोवपनार् मुींि े र्तेकरी अपघात ववमा योिनेतनू 
आधर्गक मदत देण्याबाबत र्ासन आदेर् असतानाही परभणी जिल््यातील 
र्तेकऱयाींचा मतृ्य ूव अपघात होऊनही सदरील मदत देण्यात आली नसल्याने 
याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकि े
सन २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे तक्रार केली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, ददनाींक २० नोव्हेंबर, २०२० अखेरपयांत परभणी जिल््यातील 
सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० मध्ये एकूण १८८ ववमा प्रस्ताव 
प्राप्त झाले असनू त्यापकैी ९६ ववमा प्रस्ताव मींिूर केले असनू ३४ ववमा 
प्रस्ताव नामींिूर केले आहे तसेच २५ प्रस्ताव कागदपत्राींच्या अभावी प्रलींत्रबत 
असनू ३३ प्रस्ताव ववमा कीं पनीकि ेकायगवाहीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परभणी जिल््यातील अपघातग्रस्त र्तेकरी व मतृ र्तेकरी 
याींच्या कु्ुींत्रबयाींना उक्त योिनेतनू आधर्गक मदत देण्याकरीता होत असलेल्या 
ववलींबास कृषी ववभागातील बेिबाबदार अधधकाऱयाींवर कारवाई केली आहे 
काय, कारवाईची र्ोिक्यात सववस्तर मादहती काय आहे,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ववमा कीं पनीकि े
कायगवाहीत प्रलींत्रबत असलले े प्रस्ताव मींिूर करुन परभणी जिल््यातील 
अपघातग्रस्त र्तेकरी व मतृ र्तेकरी याींच्या कु्ुींत्रबयाींना स्व.गोवपनार् मुींि े
र्तेकरी अपघात ववमा योिनेतनू मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 नोंव्हेबर, २०२० अखेरपयांत परभणी जिल््यातील सन २०१७-२०१८, 
२०१८-२०१९ व २०१९-२०२० मध्ये एकूण १९८ ववमा प्रस्ताव परभणी 
जिल््यास प्राप्त झाले असनू त्यापकैी १९० ववमा प्रस्ताव ववमा कीं पनीकि े
सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यातील १०१ ववमा प्रस्ताव मींिूर झाले असनू 
३९ ववमा प्रस्ताव नामींिूर केले आहे आणण २५ ववमा प्रस्ताव कागदपत्राअभावी 
प्रलींत्रबत असनू २२ ववमा प्रस्ताव ववमा कीं पनीकि ेकायगवाहीत आहेत. 
 तसेच ददनाींक ०५/०२/२०२१ रोिीच्या अहवालानसुार परभणी 
जिल््यातील सद्य:जस्र्ती खालीलप्रमाणे :- 
 

वषग 
 

प्राप्त 
ववमा 
प्रस्ताव 

पवुग सचूना 
प्राप्त 
प्रस्ताव 

एकूण 
प्राप्त 
प्रस्ताव 

मींिूर 
ववमा 
प्रस्ताव 

नामींिूर 
ववमा 
प्रस्ताव 

कीं पनीकि े
कायगवाहीत 

कागदपत्रा 
अभावी 
प्रलींत्रबत 

२०१७-१८ ७९ ० ७९ ४५ ३२ २ ० 
२०१८-१९ ७५ ० ७५ ४७ ६ १० १२ 
२०१९-२० ३६ २३ ५९ १६ ३ १० ३० 

एकूण १९० २३ २१३ १०८ ४१ २२ ४२ 
 
(३) व (४) प्रलींत्रबत ववमा दाव्याींबाबत ननयभमतपणे प्रकरणननहाय आढावा 
घेऊन कागदपत्राींची पतुगता क्षेत्रत्रयस्तरावरुन करुन घेण्याची कायगवाही तसेच 
त्यानषुींगाने सातत्याने ववमा कीं पनीच्या कामकािाचा ननयभमत आढावा घेऊन 
आवश्यक त्या कायगवाहीचे ननदशनार् देण्यात आलेले आहेत. 
 कृषी आयकु्तालय स्तरावरुन ववमा कीं पनी व ववमा सल्लागार कीं पनी 
याींच्यावर ननयींत्रण ठेऊन ववमा प्रस्ताव ननकाली काढण्यात येत आहे. परभणी 
जिल्हयातील अपघातग्रस्त र्तेकरी व मतृ र्तेकरी याींच्या कु्ुींत्रबयाींना उक्त 
योिनेतनू आधर्गक मदत देण्याकरीता कृषी ववभागाच्या स्तरावरुन तातिीची 
कायगवाही सरुु आहे.  
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(५) सदर योिनेंतगगत ववमा प्रस्ताव हे र्तेकरी कु्ुींबाकिून आवश्यक 
असणाऱ या कागदपत्राच्या पतुगतअेभावी प्रलींत्रबत राहतात. बहुताींर्ी प्रकरणामध्ये 
७/१२, ६-क, ६-ि, जव्हसेरा अहवाल, पोलीस अींनतम अहवाल इत्यादी कारणाींचे 
कागदपत्राअभावी ववमा प्रकरणे प्रलींत्रबत राहतात, असे ननदर्गनास आललेे आहे. 
 

----------------- 
  
बडनेरा (जज.अमरािती) येथील िोरोना तपासणी िें द्रामध्ये महहलेची 

चिुीच्या पध्दतीने िोरोना तपासणी िेल्याबाबत 
  

(४८) * ७१८३ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बिनेरा (जि.अमरावती) येर्ील रामा केअर यनुन्मध्ये कोरोना तपासणी 
कें द्रातील प्रयोगर्ाळेमध्ये तरे्ील मॉलमधील कमगचाऱयाींसह मदहला 
कमगचाऱयाींच्या कोरोना तपासण्या करण्यात आल्या असल्याचे ददनाींक २८ िलु,ै 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, लॅबमधील अल्पेर् नावाच्या कमगचाऱयाने एका मदहलेची 
पदहल्याींदा नाकाव्दारे व दसुऱयाींदा बेकायदेर्ीरपणे व आक्षेपाहगररत्या नतच्या 
गपु्ताींगातनू स्वबॅ घेतल्याचा प्रकार ददनाींक ३० िुल,ै २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास घिला असल्याचे ननदर्गनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, कोरोना तपासणी कें द्रातील सींतापिनक प्रकाराबाबत तरे्ील 
नागररकाींनी आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीस तपास करण्यात आला आहे काय, 
पोलीस तपासात काय ननषपन्न झाले आहे, त्यानसुार कोणती कारवाई केली 
आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर घ्नेबाबत कफयागदीने ददलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स््ेर्न बिनेरा 
येर्े ग.ुर.नीं. ४९०/२०२० कलम ३५४, ३७६ (c)(d), ३७६ (२)(e) भा.दीं.वव. सह 
कलम ३(१)(w), ३(२)(५) अनसुधूचत िाती व िमाती अत्याचार प्रनतबींधक 
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कायदा सहकलम ६७ मादहती तींत्रज्ञान कायद्यान्वये आरोपीववरूध्द ददनाींक 
२८/०७/२०२० रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमदू गनु््यातील 
आरोपीला अ्क करण्यात आली असनू सध्या तो न्यायालयीन कोठिीत आहे. 
नमदू गनु््याबाबतचे दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले असनू 
सद्य:जस्र्तीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  
 तसेच कोरोना तपासणी कें द्रातील सींतापिनक प्रकाराबाबत 
आींदोलनकत्याांनी ननयमाींच े उल्लींघन केल्या प्रकरणी पोलीस स््ेर्न बिनेरा 
येर्े अपराध क्र. ४९४/२०२० कलम ३५३, १८६, ४२७, ३४ भा.दीं.वव. सह कलम 
३ सावगिननक सींपत्ती नकुसान अधधननयम अन्वये ददनाींक ३०/०७/२०२० रोिी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यातील तीन ही आरोपीताींना 
अ्कपवुग िामीन मींिूर झाला आहे. सदर गनु््याचा तपास पणूग झाला असनू 
तपासाअींती गनु््यात आरोपीींववरूध्द दोषारोपपत्र मा.न्यायालयात सादर 
करण्यात आले असनू सद्य:जस्र्तीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िमचचारी खेळाडूांना विशषे िेतनिाढ देण्याबाबत 
  

(४९) * ६३४९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदासशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अणखल भारतीय नागरी सेवा कबड्िी स्पधशनात ककीं वा अन्य स्पधागत साींनघक 
व वयैजक्तक सहभागी होऊन ववभागास व राज्याला पाररतोषक/पदक/चषक/ 
बहुमान भमळवनू देणाऱया र्ासकीय कमगचारी खळेािूींना ववर्षे वेतनवाढ 
देण्याबाबत राज्यातील खेळािू व स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकि ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन ननणगय, ददनाींक ११ मे, १९८९ नसुार अनतप्राववण्य 
म्हणिे केवळ ॲधर्ली् खळे प्रकारात १ त े३ पयांत वविय प्राप्त करणाऱयाींना 
ववर्षे वेतनवाढ देय असनू कबड्िी ककीं वा इतर क्रीिा प्रकारात फक्त प्रर्म 
क्रमाींकासाठी ववर्षे वेतनवाढ देय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर र्ासन ननणगयात सधुारणा करुन कें द्रीय कमगचारी कबड्िी 
(खेळािू) याींना तसेच इतर राज्यात १ त े ३ पयांत क्रमाींक भमळवणाऱया 
कमगचाऱयाींना ववर्षे वेतनवाढ देण्यात येत,े त्याच धतीवर राज्यातील र्ासकीय 
कमगचारी खेळािूींना ववर्षे वेतनवाढ देण्याबाबत र्ासनाने ननणगय घेतला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने ददनाींक ११ मे, १९८९ च्या र्ासन 
ननणगयामध्ये सधुारणा करुन राज्यातील र्ासकीय कमगचारी खेळािूींना देय 
असलेली ववर्षे वेतनवाढ देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) याबाबत श्री.सींददप इींदरूकर व इतर खेळािूींनी 
र्ासनाकि ेननवेदन सादर केलेले आहेत.  
(२), (३) व (४) राषरीय स्पधशनात अनतप्राववण्य प्राप्त केल्यास राज्य र्ासकीय 
कमगचारी खेळािूींना एक वेतनवाढ व आींतरराषरीय स्पधशनात अनतप्राववण्य प्राप्त 
केल्यास दोन वेतनवाढीबाबत, ववत्त ववभाग, र्ासन ननणगय, ददनाींक ११ मे, 
१९८९ चे आदेर् आहेत. खेळािूींच्या ववर्षे वेतनवाढीच्या अनषुींगाने सदर 
ववषयाचे कामकाि ववत्त ववभागाकिून क्रीिा ववभागास प्राप्त झाले आहे. या 
अनषुींगाने क्रीिा ववभागाकिून कायगवाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पुणे शहरासह राज्यात ऑनलाईन खरेदी-विक्रीत फसिणूि झाल्याबाबत 
  

(५०) * ७३६१ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत समझाच, श्री.जयांत 
आसगाििर, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ऑनलाईन खरेदी करणाऱया नागररकाींची फसवणूक होण्याच्या 
प्रकारात वाढ झाली असनू गेल्या ११ मदहन्यात पणेु र्हरात अिीच हिार 
नागररकाींची ऑनलाईन खरेदी-ववक्री करताना कोट्यवधी रुपयाींची फसवणूक 
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झाली असल्याच ेददनाींक २४ डिसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पणेु र्हरासह राज्यात 
ऑनलाईन खरेदी-ववक्रीतील फसवणूकीच्या गनु््याींना प्रनतबींध करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) सन २०२० मध्ये राज्यात एकूण २२७६ गनु््याींची 
नोंद झाली आहे व पणेु र्हरात ऑनलाईन खरेदी-ववक्रीतनू फसवणूक 
झाल्यावरून सन २०२० मध्ये एकूण १३७० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. 
(२) सवग प्रकारचे ऑनलाईन फ्रॉि रोखण्याकरीता महाराषर सायबर 
कायागलयाकिून उपलब्ध सवग आधनुनक सींसाधने िसे पे्रस, द्व्ही चॅनल्स, 
यटु्यबु, ट्वव्र, फेसबकु, वेबसाई्चा उपयोग करून िनिागतृी करण्यात 
आली आहे. तसेच ववववध िनिागतृी भर्त्रबरे भरवनू आितागायत ६४,२३४ 
नागररकाींना सायबर सरुक्षेबाबत िागतृ केले आहे. 
 राज्यात सायबर गनु््याींवर ननयींत्रण भमळवण्यासाठी एकूण ४६ 
सायबर लॅब्स सरुु करण्यात आल्या त्यापकैी ४३ सायबर लॅब्सना सायबर 
पोलीस ठाणे म्हणून घोवषत करण्यात आले आहे. या सवग सायबर लॅब / 
सायबर पोलीस ठाणेना गनु््याच्या तपासाकरीता अत्याधुननक यींत्रसामगु्री 
(सॉफ््वेअर व हािगवेअर) Tools देण्यात आली आहे. राज्यातील सवग पोलीस 
घ्कातील अधधकारी व अींमलदार याींना सायबर गनु््याींचे उकल करण्याच्या 
अनषुींगाने ववववध प्रभर्क्षण भर्त्रबरातनू प्रभर्क्षण देण्यात आले आहे. 
 इलेक्रोननक भमडिया, सोर्ल भमडिया आणण दैनींददन प्रेसनो्च्या 
माध्यमातनू महाराषर सायबरकिून िनिागतृी करण्यात आली. लॉकिाऊन व 
कोरोना (Covid-१९) या महामारीच्या काळात ऑनलाईन फसवणुकीच्या 
सायबर गनु््याींना प्रनतबींध घालण्याच्या उद्देर्ाने नागररकाींना मागगदर्गन करून 
सतकग  राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 
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 कफभर्ींग, िते्रब्/के्रडि् कािग फ्रॉि, िॉब फ्रॉि, फेक वेबसाईट्स, 
ऑनलाईन भर्क्षण, रॅन्समवेयर, मालवेयर, जस्कभमींग ॲ्ॅक्स, द्क्ॉक, 
ॲमेझॉन, ट्वव्र, व्हॉट्सॲप अर्ा ववववध सायबर माध्यमातनू वापरकतशना 
सायबर ववषयक गनु््याींना बळी पिू र्कतात म्हणून अर्ा ववववध 
ववषयाींसींबींधी ववर्षे मागगदभर्गका (ॲड्व्हायझरी) महाराषर सायबर 
कायागलयाकिून समाि माध्यमातनू सोर्ल भमडिया आणण पे्रसनो्व्दारे 
प्रसाररत करून नागररकाींमध्ये िनिागतृी करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोरेगाि (जज.सातारा) तालुिा िृषी िायाचलयािरीता  
पयाचयी इमारत उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५१) * ६५५७ श्री.शसशिाांत सश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल समटिरी : 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ६११० ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरेगाव (जि.सातारा) तालकुा कृषी कायागलयाच्या र्ासकीय इमारतीची 
दरुवस्र्ा झाल्याने पावसाळ्यात इमारतीचे स्लॅब गळती होत असनू 
कायागलयीन अभभलेखाींची सरुक्षक्षतता राखणे गेल्या दोन वषागपासनू गरैसोयीचे 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार पयागयी इमारत उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्ीने 
कोरेगाव पींचायत सभमतीच्या ताब्यात असलेली सव्हशना क्र. १०३ बचत भवनची 
इमारत तालकुा कृषी अधधकारी, कोरेगाव कायागलयास उपलब्ध करुन देणेबाबत 
कोरेगाव पींचायत सभमतीने ठराव मींिूर करुन जिल्हा पररषदेकि ेपाठववण्यात 
आला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरेगाव पींचायत सभमतीच्या सदर ठरावास सातारा जिल्हा 
पररषदेने मींिुरी ददली आहे काय, याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोरेगाव तालकुा कृषी 
कायागलयाकरीता पयागयी इमारत उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जिल्हा पररषद, सातारा याींचेस्तरावर याबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(४) पींचायत सभमती कायागलयाकिील बचत भवनाची इमारत तालकुा कृषी 
अधधकारी, कोरेगाव कायागलयाकरीता भाि े तत्वावर घेण्याबाबतची कायगवाही 
सरुु आहे, त्याचबरोबर र्तेी उत्पन्न बािार सभमती कोरेगाव याींचेकि ेउपलब्ध 
असलेली र्तेकरी भवन ही इमारत तालकुा कृषी अधधकारी, कोरेगाव 
कायागलयाकरीता भाि ेतत्वावर घेण्याचे देखील प्रस्ताववत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील घरिुलाच्या  
लाभार्थयाांना िाळू उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५२) * ७४८७ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (जि.दहींगोली) तालकु्यात मागील दोन वषाांपासनू वाळू घा्ाींचा 
भललाव न झाल्याने तालकु्यातील २५० त े३०० घरकुलाींची कामे वाळूअभावी 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वषागमध्ये वाळू घा्ाींचा भललाव न होण्यामागची 
कारणे काय आहेत, तसेच घरकुल बाींधकामासाठी लाभार्थयाांना ५ ब्रास वाळू 
मागनूही भमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन याप्रकरणी सींबींधधत 
दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई करुन कळमनरुी तालकु्यातील घरकुलाच्या 
लाभार्थयाांना ५ ब्रास वाळू भमळवनू देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) दहींगोली जिल््यात सन २०१९-२०२० 
या वषागमध्ये वाळूग्ाींना पयागवरण अनमुती न भमळाल्यामळेु भललाव करता 
आले नाहीत. तर्ावप, जिल््यातील िप्त केलेला १२० ब्रास वाळूसाठा घरकुल 
लाभार्थयाांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.  
 दहींगोली जिल््यात सन २०२०-२०२१ मध्ये र्ासनाच्या सधुाररत 
वाळू/रेती ननगगती धोरणानसुार ३२ वाळू ग् ननजश्चत करण्यात येऊन त्याींना 
जिल्हास्तरीय सभमतीची मींिूरी घेण्यात येऊन खाणकाम आराखिा तयार 
करण्यात येऊन िनसनुावणी घेण्यात आली. पयागवरण ववभागाने ३१ 
वाळूग्ाींच्या भललावास परवानगी ददली असनू प्रर्म फेरीत ७ वाळूग्ाींस 
भललाव यर्स्वी झाला असनू उवगररत वाळूग्ाींचा दसुऱया फेरीच्या भललावाची 
कायगवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पोहरा (ता.लाखनी, जज.भांडारा) येथील शतेातील रस्त्ता बांद िरण्याबाबत 
  

(५३) * ७३९२ डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोहरा (ता.लाखनी, जि.भींिारा) मदहला र्तेकरी काताींबाई भगवान 
बोिनकर याींच्या र्तेार्िेारी असलेल्या र्तेकऱयाने मदहला र्तेकऱयाच्या 
र्तेातनू रस्ता बनववल्याने सदरहू रस्ता बींद करण्याबाबत रािस्व ववभाग, 
तालकुा प्रर्ासन, तहभसलदार, लाखनी, मींिळ अधधकारी, नायब तहभसलदार, 
तलाठी, सरपींच, ती्ं ामकु्त अध्यक्ष याींचेकि े माहे माचग, २०२० पासनू 
अद्यापपयांत सातत्याने लखेी अिागव्दारे मागणी करुनही प्रर्ासनाने कोणतीही 
कायगवाही केली नसल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 



75 

(२) असल्यास, मदहला र्तेकऱयाच्या र्तेात रस्ता बनववल्याने मदहला 
र्तेकऱयाचा र्तेात ये-िा करण्याचा मागग बींद झाला असनू उक्त प्रकरणी 
मदहला र्तेकरी याींना न्याय देण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी 
प्रर्ासनाकि े माहे डिसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन देवनूही 
कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मदहला र्तेकऱयाच्या 
र्तेार्िेारी बनववण्यात आलेला रस्ता बींद करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तहभसलदार लाखनी याींचे न्यायालयाने मामलतदार को ग् १९०६ अन्वये 
ददनाींक २/०२/२०१५ रोिी आदेर् पाररत करण्यात आलेला असनू सदर 
आदेर्ाववरुध्द गरैअिगदार भगवान कनस ु बोिणकर व काींताबाई भगवान 
बोिणकर रा.पोहरा याींनी उपववभागीय अधधकारी साकोली याींचे न्यायालयात 
अपील दाखल केली असता उपववभागीय अधधकारी साकोली याींनी 
जिल्हाधधकारी याींचेकि े फेरतपासणीसाठी अिग सादर करण्याचे ददनाींक 
१६/०१/२०१७ रोिी आदेर् पाररत करुन अिगदाराचा पनुववगलोकन अिग 
नस्तीबध्द केलेला आहे.  
 तसेच वादी अर्ोक हररभाउ बोिणकर ववरुध्द प्रनतवादी काींताबाई 
भगवान बोिणकर याींचा सदर बाबीचा वाद सद्य:जस्र्तीत मा.ददवाणी 
न्यायालयात सरुु असनू सदर रस्ता वादाच ेप्रकरण न्यायप्रववष् आहे. यास्तव 
न्यायप्रववष् प्रकरणात तहभसलदार लाखनी याींना प्रकरणी पढुील आदेर् करता 
येव ूर्कत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे-पानशते रोड (ता.हिलेी, जज.पुणे) येथील अनधधिृत  
बाांधिाम ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

  

(५४) * ६५७४ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-पानर्ते रोि (ता.हवेली, जि.पणेु) हद्दीमध्ये न्याती स्पा जव्हलास 
बाींधकाम प्रकल्पात ्ेकड्या फोिून अनधधकृत बाींधकामे करण्यात येत 
असल्याच े तसेच महाराषर िमीन महसलू अधधननयम १९६६ चे उल्लींघन 
करुन बेकायदेर्ीरपणे परवानगीववना गौण खननिाचे खोदकाम करण्यात येत 
असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ेकड्याींवर व ्ेकड्याींच्या उतारावर झालेल्या अनधधकृत 
बाींधकामाींस सींबींधधत प्रर्ासनाच्या अधधकाऱयाींच े सहकायग असल्याचेही 
ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागात उींच-सखल दठकाणी चुकीच्या बाींधकामामळेु 
र्िेारील इमारतीच्या खालचा भाग पोखरुन कामे सरुु असल्याने बािूच्या 
रदहवासी भागाला धोका ननमागण झाला असतानाही तहभसलदार, हवेली व 
सींबींधधत प्रर्ासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पणेु-पानर्ते रोिमधील अनधधकृत बाींधकामे ननषकाभसत करणे व 
अवधै गौण खननि उत्खनन रोखण्याबाबत कायगवाही करुन अनधधकृत 
बाींधकामाकि ेदलुगक्ष करणाऱया दोषी अधधकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अांजनगाि ते दयाचपूर (जज.अमरािती) येथील रस्त्त्याच्या िामािरीता 
क्षमतेपेक्षा अधधि गौणखननजाची िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(५५) * ६७१८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींिनगाींव त े दयागपरू (जि.अमरावती) येर्ील रस्त्याच्या कामाकरीता 
वाहतकू करणाऱया रकमधनू ननयमाींच े उल्लघींन करुन क्षमतपेेक्षा अधधक 
प्रमाणात गौणखननिाची कीं त्रा्दारामाफग त वाहतकू करण्यात येत असल्याने 
उक्त रस्त्यावर गौणखननि खाली कररत असताना रकची समोरची दोन्ही 
चाके वर िावनू अपघात घिला असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या कामाकरीता कीं त्रा्दाराकिून क्षमतपेेक्षा 
अधधक गौणखननिाची वाहतकू वेगाने होत असल्याने नागररकाींच्या िीवाला 
धोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन क्षमतपेके्षा अधधक 
प्रमाणात गौणखननिाची वाहतकू करणाऱया कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) अर्ी बाब नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरातील ज्िेलसच दिुानािर  
दरोडा टािण्यात आल्याबाबत 

  

(५६) * ६८०६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनार् (जि.ठाणे) र्हराच्या पजश्चम ववभागातील सवोदय नगरमध्ये 
भरददवसा एका ज्वेलसग दकुानावर सर्स्त्र दरोिा ्ाकून समुारे २५ तोळे सोने 
लींपास करण्यात आल्याची घ्ना ददनाींक १० िानेवारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास घिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेत दरोिखेोराींनी प्रनतकार करणाऱया दकुानाच्या 
मालकासह तीन िणाींना गोळीबार करुन िखमी केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अींबरनार्सह राज्यात वाढत असलेल्या दरोड्या, चोऱया, लु् मार 
आदी घ्नाींना आळा घालण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) या प्रकरणी चोरी करीत असताना आरोपीींनी प्रनतकार करणाऱ या दकुान 
मालकावर गोळी झािून तसेच अन्य दोघाींना चाकुने वार करुन िखमी केले. 
(३) या प्रकरणी अींबरनार् पोलीस ठाणे येर्े ग.ुर.क्र.५४/२०२१ नसुार गनु्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. सदर गनु््यात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू गनु््याचा तपास चाल ूआहे. अर्ा प्रकारचे गनु्हे घिू नयेत याकरीता 
िनतमेध्ये िनिागतृी करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील 
बी् अधधकारी, अींमलदार तसेच गनु्हे र्ोध पर्काच ेअधधकारी व अींमलदार 
याींना पोलीस ठाणे हद्दीत गस्त घालण्यासाठी सक्त सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. साध्या वेर्ातील पोभलसाींची गस्त सरुु करण्यात आलेली आहे. तसेच 
नाकाबींदी लावनू सींर्नयत इसम व वाहनाींची तपासणी करुन कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मालेगाि (जज.िासशम) तालुक्यातील महात्मा गाांधी रोजगार हमी 
योजनेच्या िामात गैरव्ययिहार झाल्याबाबत 

  

(५७) * ७२३६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जि.वाभर्म) तालकु्यातील महात्मा गाींधी रोिगार हमी 
योिनेंतगगत मतृ व्यक्तीींच्या नावाने बँक खात े उघिून कामे न करताच    
रुपये १०० को्ीच्या गरैव्यवहाराची चौकर्ी पणूग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकर्ी अहवालानसुार गरैव्यवहार प्रकरणी सींबींधधत दोषी 
अधधकारी व कमगचारी याींचेवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी दोषीींवर ननलींबनाची कायगवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

अमरािती जजल््यात सससलांग ि भोगिटादाराची अनामत  
रिमेचा भरणा न िरता गैरप्रिारे विक्री िेल्याबाबत 

  

(५८) * ७३०० डॉ.िजाहत समझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यात भसभलींग व भोगव्ादार वगग-२ च्या अनामत रकमचेा 
भरणा न करता दयागपरू उपववभागीय अधधकारी (एसिीओ) याींनी ववक्री 
परवानगी ददल्याने र्ासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसलू बिुाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरैप्रकाराने ववक्री परवानगी देऊन र्ासनाचा महसलू बिुववणाऱयाींवर 
कारवाई करुन तसेच सदरहू महसलू वसलू करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) होय. 
 उपववभागीय अधधकारी, दयागपरू, जि.अमरावती या कायागलयाचे दफ्तर 
तपासणीवेळी फक्त भसभलींग िभमनीच्या ववक्री परवानगीबाबतची १५ प्रकरणे 
आढळून आली. त्यापकैी ५ प्रकरणाींमध्ये एकूण रुपये २५,१५,५१८/- इतकी 
रक्कम वसलू करण्यात आली असनू उवगररत १० प्रकरणामध्ये रुपये 
५२,५०,०२८/- इतकी रक्कम र्ासकीय खजिन्यात भरणा केली नसल्याच े
ननदर्गनास आले. चौकर्ीनींतर त्यापकैी एकूण २ प्रकरणामध्ये अिगदाराकिून 
रुपये ३१,३७,५७५/- इतक्या रकमेची वसलुी करुन चलनाव्दारे भरणा करण्यात 
आली आहे. उवगररत ८ प्रकरणाींमध्ये रक्कम रुपये २१,१२,४५३/- इतक्या 
रकमेच्या वसलुीची कायगवाही करण्यात येत असनू तत्कालीन उपववभागीय 
अधधकारी, दयागपरू याींना ददनाींक २१/०१/२०२१ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस 
काढण्यात आलेली आहे. त्यानसुार प्रर्ासकीय कायगवाही प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गाझीपुर (ता.अिोट, जज.अिोला) येथे अिैधररत्या  
गौण खननजाच ेउत्खनन िेल्याबाबत 

  

(५९) * ७०११ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गाझीपरु (ता.अको्, जि.अकोला) येर्ील सव् हशना नीं. ३८ व २७ मध् ये 
अवधैररत्या गौण खननिाच ेउत् खनन झाल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त भागातील अनेक तक्रारी प्राप् त झाल् यानींतर चौकर्ी 
अन् वये िमीन मालकाींनी अवधैररत्या गौण खननिचे उत् खनन करुन र्ासनाची 
रॉयल् ्ी बिुवनू र्ासनाचे नकुसान केल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासनाची रॉयल््ी बिुववल्यासींदभागत सींबींधधताींवर दींिात् मक/फौिदारी 
स्वरुपाची कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) वररषठ उपसींचालक भवूवज्ञान 
सींचालनालय, नागपरू याींच्या पर्काने स. नीं. ३८ व २७ मध्ये इ्ीएस 
प्रणालीव्दारे मोिणी केली असता मींिूर पररमाणापेक्षा िास्त उत्खनन 
केल्याचे ननदर्गनास आल्यानसुार तत्कालीन तहभसलदार याींनी ददनाींक 
१०/०९/२०२० रोिीच्या आदेर्ान्वये रुपये ६४,६२,३५,२००/- एवढया दींिात्मक 
रकमेचे आदेर् पाररत केल े व त्याबाबत सींबींधधताच्या स्र्ावर मालमत्तवेर 
बोिा चढववण्यात आला आहे.  
 तहभसलदार, अको् याींचे ददनाींक १०/०९/२०२० रोिीच्या आदेर्ाववरुध्द 
सींबींधधताींनी मा.उच्च न्यायालय खींिपीठ नागपरू येर् े रर् याधचका दाखल 
केली असनू त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २७/११/२०२० रोिीच्या 
आदेर्ान्वये प्रकरण अींनतम ननकालासाठी ठेवनू तोपयांत अवपलार्ी ववरुध्द 
सक्तीचे पाऊल उचल ूनये असे आदेर् पाररत केले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लालबाग (मुांबई) येथील साराभाई इमारतीत ससलेंडरच्या स्त्फोटात 
मतृ्यूमुखी पडलेल्याांच्या िारसाांना मदत देण्याबाबत 

  

(६०) * ७४५५ श्री.शसशिाांत सश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्यहाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल समटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) लालबाग (मुींबई) येर्ील साराभाई इमारतीतील एका घरामध्ये भसलेंिरचा 
स्फो् होऊन त्यामध्ये दहा िणाींचा मतृ्य ू व अन्य १४ िण गींभीरररत्या 
भािले असल्याची दघुग् ना ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
घिल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भसलेंिर स्फो्ाबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने भसलेंिर स्फो्ामध्ये मतृ्यमूखुी पिलेल्याींच्या वारसाींना 
तसेच आगीत भािल्याने गींभीरररत्या िखमी झालेल्याींना र्ासनाने मदत 
िाहीर केली आहे काय, एकूण ककती आधर्गक मदत िाहीर करण्यात आली 
आहे, सदरहू मदत केव्हा देण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन लालबाग येर्ील 
साराभाई इमारतीत भसलेंिराच्या स्फो्ात मतृ्यमूखुी पिलेल्याींच्या वारसाींना 
तसेच आगीत भािलेल्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) ददनाींक ०६/१२/२०२० रोिी सकाळी अींदािे ७.०० 
वािताच्या दरम्यान िॉ.एस.एस.राव रोि, गणेर् गल्ली, लालबाग, मुींबई ४०० 
०१२ येर्ील साराभाई त्रबजल्िींगमध्ये, दसुऱया मिल्यावर गॅस भसलेंिर 
भलकेिमळेु आग लागनू दघुग् ना घिली आहे. सदर दघुग् नेत १० व्यक्तीींचा 
मतृ्य ूझाला असनू, ०८ व्यक्ती िखमी झाले होत.े या प्रकरणी काळाचौकी 
पोलीस ठाणे येर्े ग.ुर.क्र.२१९/२०२० अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
(२) व (३) सदर गनु््यातील आरोपीींना इमारतीमध्ये गॅस भसलेंिर ठेऊ नये, 
व्यवसाय करु नये तसेच गॅस गळती होत असनू तो बींद करावा असे कळवनू 
देखील गॅस भसलेंिर ठेऊन त्याचा स्फो् होण्यास कारणीभतू ठरले व स्वतः 
देखील िखमी झाले. यामधील एका आरोपीचा मतृ्य ू झाला असनू एका 
आरोपीवर रुग्णालयात उपचार चाल ू आहेत. सदर दघुग् नेत मतृ्यमूखुी 
पिलेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये २,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 
लक्ष फक्त) व िखमी व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- (अक्षरी रुपये 
पन्नास हिार फक्त) याप्रमाणे मा.मखु्यमींत्री सहायता ननधीतनू अर्गसहाय्य 
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मींिूर झाले आहे. सदर दघुग् नेतील १० मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी 
रुपये २,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) याप्रमाणे रुपये २०,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये वीस लक्ष फक्त) व ०८ िखमी व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये 
५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हिार फक्त) याप्रमाणे रुपये ४,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये चार लक्ष फक्त) अस ेएकूण रुपये २४,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
चोवीस लक्ष फक्त) इतका ननधी वा्प करण्याकरीता मा.मखु्यमींत्री सहायता 
ननधीतनू जिल्हाधधकारी, मुींबई र्हर कायागलयास प्राप्त झाला आहे. त्यापकैी 
०८ मतृ्य ूझालेल्या व्यक्तीींच्या वारसाींना व ०६ िखमी व्यक्तीींना मदत वा्प 
करण्यात आली आहे. मदत वा्प प्रलींत्रबत असलले्या उवगररत ०२ मतृ 
व्यक्तीींपकैी १) मतृ श्री.करीम, वय-४५ वषशना हे बेवारस असल्याने त्याींना मदत 
देता आली नाही. तसेच २) मतृ कु.सभुर्ला वासप्पा बींगेरा, वय-६२ वषशना ्या 
अवववाहीत होत्या. त्याींच्या वारसासींबींधी चौकर्ी केली असता त्याींचे आईविील 
व भाऊ मतृ झाले आहेत. त्यामळेु त्याींना मदत देता आली नाही. सदर 
दघुग् नेतील मदत वा्प प्रलींत्रबत असलेल्या उवगररत ०२ िखमी व्यक्ती    
श्रीम. त्रबना अींत्रबका, वय-४५ वषशना व श्री.दहमाींर् ू क्ीयार, वय-४४ वषशना हे 
ककरकोळ िखमी असल्यामळेु त्याींनी रुग्णालयात िाण्यास नकार ददला होता. 
त्यामळेु कायागलयीन चौकर्ी पर्कास त्याींच ेिबाब/पींचनामे घेता आले नाहीत. 
त्यामळेु त्याींना मदत वा्प करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 
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