
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बावन्नावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

पहहले अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

उां बरिाडी (ता.सुधागड,जि.रायगड) येथील ननितृ्त पोलीस िममचारी याांच्या  
िुटुांबाांना गािाने िाळीत टािल्याबाबत 

  

(१)  १९४ (२२-०३-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदिली पूिम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) उांबरवाडी (ता.सुधागड,जि.रायगड)  येथील ननवतृ्त पोलीस िममचारी हाशा नामा हांबीर आणि 
माांगे या २ िु्ुांबाांना माहे नोव्हेंबर, २०१९ पासून गावान ेवाळीत ्ािले असून याप्रिरिी पाली 
पोलीस ठाण्यात २३ नागररिाांवर  माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हा दाखल 
िरण्यात आला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, गाव पांचायतीच्या त्रासाला िां ्ाळून पपडडत िु्ुांबातील पववाहहत पपांिी माांगे हहने 
हदनाांि ४ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी  पवषप्राशन िरुन आत्महत्या िरण्याचा  प्रयत्न िेला, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या प्रिरिी  न्याय ममळत नसल्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षि, अमलबाग, 
राज्य महहला आयोग, मुांबई आणि महाराषर राज्य मानवी हक्ि आयोग, मुांबई याांचिेडसेुध्दा 
लेखी ननवेदन देऊन  लक्ष वेधण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त िु्ुांबाना वाळीत ्ाििा-याांपवरोधात शासनान ेिोिती िारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. अननल देशमुे (१२-०२-२०२१) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
       हदनाांि ०५.११.२०१९ रोिी कियामदीन े हदलेल्या तक्रारीवरून पाली पोलीस ठािे येथे 
ि ा.गु.र.नां. ७७/२०१९, भादपव. सह िलम १५३ (अ), ५०४, ५०६, ३४ महाराषर बहहषिार प्रनतबांध 
ननषेद व ननवारि अधधननयम िलम ५ प्रमाि े१५ आरोपीताांपवरूध्द गुन्हा दाखल िरण्यात 
आलेला आहे.     
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(२) पपांिी माांगे हीन े पोलीस ठाण्यामध्ये िेलेल्या तक्रारीत गावपांचाांची नावे ्ािल्यामुळे 
गावातील महहलाांनी भाांडि िेले. त्या गोष्ीचा राग आल्याने पपडीत हीन ेनतचे घरातील किनले 
व युरीया खत प्राशन िेले होते. 
(३) पोलीस अधीक्षि, रायगड याांनी त्याांना हदलेल्या लेखी ननवेदनाची चौिशी िरून अहवाल 
सांबांधधताांना पाठपवला आहे. 
(४) i) कियामदी व नतच े वडील याांचे िु्ुांबीयाांना व भाविीला सावमिननि हठिािी गावात 
असलेल्या िायमक्रमात तसेच धामममि स्थळे, शाळा, ि ालेि, मांदीर, समाि मांदीर, तलाव, 
पवहीर, नळ, स्मशानभुमी या हठिािी येिे िािेस बांधन घातलेले नसल्यान ेत्याांना गावपांच व 
गाविीने सावमिननि सोयी सुपवधाांपासून वांचीत ठेवले नसुन त्याांना वाळीत ्ािलेले पोलीस 
तपासात हदसून येत नाही. 
ii) सदर गुन््यातील तपासात आरोपीताांपवरूध्द पुरावे आढळून आलेले नाहीत. 
iii) सदर गुन््यातील कियामदी हीने सदरची कियामद ही द्वेषबधु्दीने गावपांच व रामामस्थ 
याांचेपवरूध्द हदल्याचे पोलीस तपासात ननषपन्न झाले असल्यान ेसदर गुन््याचा ‘ब िायनल’ 
ररपो म् मा. न्यायालयात पाठपवण्यात आलेला आहे. 
iv) सध्या उां बरवाडी गावात शाांतता असुन वाळीत प्रिरिी गुन्हा दाखल झाल्यापासून 
आिपयतं रामामस्थ व कियामदी याांचे िु्ुांबीय याांचे मध्ये िोित्याही प्रिारे वादपववाद झाला 
नसुन त्यासांदभामत पाली पोलीस स््ेशनला तक्रार दाखल नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईमध्ये अनिे बाांगलादेशी भाडिेरू अिैधरीत्या िास्तव्य िरीत असल्याबाबत 
  

(२)  २६९ (२२-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायेळा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीि ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.रािेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), अॅड.शहािीबापू पाटील (साांगोले) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पनवले महानगरपामलिा हद्दीतील िोपरा, खारघर, बेलपाडा, मुबी, ओवपठे, ओविँेम, 
ओवे, िरसीपाडा, पापडीचापाडा पररसरातील अनेि घरमालिाांच्या घरात बाांगलादेशी भाडिेरू 
अवैधरीत्या वास्तव्य िरीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात अनिे रहहवाशाांनी िमी पैशात बाांगलादेशी महहलाांना घर 
िामासाठी ठेवले असून  यापूवी िरण्यात आलेल्या िारवाईमध्ये भाडिेरू व घरिाम िरिा-या 
महहला बाांगलादेशी असल्याच े आढळून आले असून तीन बाांगलादेशी नागररिाांना हदनाांि      
१७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास अ्ि िेली तसचे पवरार पजश्चमेिडील अनामळा 
सागरी पोलीस ठाण्याांतगमत दहशतवाद पवरोधी पथि व अनैनति मानवी वाहतूि शाखेन े
िारवाई िरुन २३ बाांगलादेशीां नागररिाांना हदनाांक ११ िेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास 
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ताब्यात घेतले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या बाांगलादेशी नागररिाांना अ्ि िरून त्याांची देखभाल िरिे व त्याांना सीमा 
रेषेवर सोडून येण्यासाठी शासनािडून  अनुदान ममळत नसून  स्वतःचे पैस ेखचम िराव ेलागत 
असल्यामळेु पोलीसाांिडून बाांगलादेशी नागररिाांना अ्ि िरण्यािड ेदलुमक्ष होत असून त्यामुळे 
बाांगलादेशी नागररिाांमध्ये हदवसेंहदवस वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, या प्रिरिी  चौिशी िरून बाांगलादेशी नागररिाांचे वाढते प्रमाि रोखण्यासाठी  
उपाययोिना िरण्याबाबत तसेच बाांगलादेशी नागररिाांना अ्ि िरण्यािड े दलुमक्ष िरिा-या 
पोलीस अधधिा-याांवर िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोिती िायमवाही  िेली वा िरण्यात 
येत  आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) नवी मुांबई पोलीस आयुक्तालयातील 
पनवेल महानगरपामलिें तगमत िानेवारी, २०१९ ते िेब्रुवारी, २०२० या िालावधीत पनवेल 
तालुिा पोलीस ठािे येथे २, खाांदेश्वर पोलीस ठािे येथे १, िामोठे पोलीस ठािे येथ े३ आणि 
िळांबोली पोलीस ठािे येथ े२ अस ेएिूि ८ गुन्हे बाांग्लादेशी नागररिाांबाबत दाखल आहेत. 

हदनाांि १२ िेब्रुवारी २०२० रोिी पालघर जिल््यातील पवरार पजश्चमेिडील अनामळा पोलीस 
ठािे हद्दीतील रिोडी गावात २२ बाांग्लादेशी नागरीि अवधैररत्या वास्तव्य िरीत असल्याचे 
आढळुन आले,  सदर बाांग्लादेशी नगरीिाांवर अनैनति मानवी वाहतुि शाखा व दहशतवाद 
पवरोधी िक्ष पालघर याांनी सांयुक्तपिे िायमवाही िरुन आरोपीत याांचे पवरुध्द अनामळा पोलीस 
ठािे गु.र.क्र.४८/२०२० भारतीय पासपो म् अधधननयम १९२० चे िलम (३)अ, ६(अ), सह पवदेशी 
व्यक्ती अधधननयम १९४६ चे िलम १४ प्रमािे गुन्हा दाखल िरुन सदर गुन््यातील एिूि २२ 
आरोपीत याांना हद.१२.०२.२०२० रोिी अ्ि िरुन मा. न्यायालयात हिर िेले नांतर 
मा.न्यायालयान ेआरोपीत याांना हद.१४.०२.२०२० रोिी िाममनावर सोडले आहे.  सदर गुन््याचा 
तपास सुरु आहे. 
     बाांग्लादेशी नागररि बेिायदेशीर ररत्या अवधै वास्तव्य िरीत असल्याचे आढळल्यास 
त्याांच्यावर तात्िाळ िारवाई िरण्यात येत.े  सन २०१८ मध्ये १३८ तर २०१९ मध्ये २०५ व 
सन २०२० मध्ये (सप् े्ंबर अखेर) ५७ अवैध बाांग्लादेशीांना हद्दपार िरण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रदशशमत होणाऱ्या मराठी धचत्रपटाांना शसनेमागहृ उपलब्ध होणेबाबत 
 (३)  ९५२ (२७-०३-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात पवशेष िरुन मुांबईत प्रदमशमत होिाऱ्या मराठी धचत्रप्ाांना मसनेमागहृ उपलब्ध 
होिेबाबत तसेच ननमामत्याांना स्वतांत्र स््ुडीओची ननमममती िरिबेाबत िोितीही व्यवस्था 
नसल्याने मराठी धचत्रप्ाांवर मसनेमागहृ मालिाांिडून अन्याय होत असल्याची बाब माहे 
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िानेवारी २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास मुांबई शहर, उपनगरात एिूि किती धचत्रप्गहेृ िायामन्वीत आहेत व त्यापिैी 
किती धचत्रप्गहृामांध्ये मराठी मसनेमा प्रदमशमत िरिेबाबत शासनान े ननयमात तरतुद िेली 
आहे, 
(३) असल्यास प्रत्यक्षात एिूि किती धचत्रप् गहृामध्ये अद्यापही मराठी धचत्रप् दाखपवण्यात 
येत नसल्याच ेआढळून आले आहे व  त्यानुसार अशा  मसनेमागहृ मालिावर शासनान ेिोिती 
िारवाई िेली  वा िरण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास,  पवलांबाची  िारिे िाय आहेत ?  
 
श्री. अननल देशमुे (१२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
       तथापप, मराठी धचत्रप् ननमममतीस चालना ममळण्यासाठी दिेदार धचत्रप् अनुदान 
योिनेअांतगमत अ-दिाम प्राप्त धचत्रप्ास रुपये ४०.०० लक्ष व ब-दिाम प्राप्त धचत्रप्ास रुपये 
३०.०० लक्ष अस ेअनुदान देण्यात येत.े यामशवाय, महामांडळाच्या पररसरात धचत्रीिरि िरिा-
या ननमममती सांस्थाांना भाड ेआिारिीत ५० ्क्िे सवलत हदली िात.े  
(२) मुांबई शहर व उपनगरात एिुि १३४ धचत्रप्गहेृ आहेत. राज्यातील सवम सांबांधधत परवाना 
प्राधधिारी याांना वषामतून किमान ४ आठवड े मराठी धचत्रप् प्रदमशमत िरण्याबाबत सुधचत 
िरण्यात आलेले आहे.  
   मसनेमा ओनसम ॲन्ड एजक्झबब्सम असोमसएशन ऑि इांडीया याांनी रर् याधचिा क्र. 
५००/२००९ अन्वये मा. उच्च न्यायालयात आव्हान हदलेले असता, सदर याधचिेवर हदनाांि 
१५/०६/२०१० रोिी न्यायालयान ेवषमभरात एिुि ४४ शो मराठी धचत्रप् प्रदमशमत िरण्याबाबत 
अांतररम आदेश हदले आहेत. सदर आदेश पवचारात घेऊन पोलीस आयुक्त, बहृन्मुांबई याांनी सवम  
धचत्रप्गहृ परवानाधारिाांना हदनाांि २८/०७/२०१० च्या पत्रान्वये मराठी मसनेमाचे वषमभरात 
एिुि ४४ शो प्रदमशमत िरण्याबाबत सुचीत िरण्यात आलेले आहे.  
(३) सद्यजस्थतीत, िोित्याही धचत्रप्गहृाांमध्ये मराठी धचत्रप् दाखपवण्यात येत नसल्याच े
आढळुन आलेले नाही.  
   शासनपत्र, क्र. बीसीआर-५३२००२/२६/पवशा-५, हदनाांि १४ िुन, २००२ अन्वये धचत्रप् 
परवाना नतुनीिरि िरताना धचत्रप्गहृात मराठी धचत्रप् प्रदमशमत िरण्यात आले अथवा नाही, 
याबाबत खात्री िरुन परवाना नुतनीिरि िरण्यात येते.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

 
___________ 
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उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे घरात घुसून िाळपोळ िेल्याबाबत. 
  

(४)  ११७६ (२०-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूम) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठािे) येथील मध्यवती पोलीस ठाण्याच्या हद्हदत एिा महहलेच्या घरात 
घुसून तुझ्या मलुीशी लग्न लावून दे असे म्हिून एिा तरुिान ेघरात आग लावल्याच े हदनाांि 
३१ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास  ननदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मध्यवती ठािे पोमलसाांनी सदर तरुिास अ्ि िेली असून सदर घ्नेमळेु 
महहला व मुलगी  घाबरली असनू पररसरातील महहलाांमध्येही मभतीचे वातावरि पसरले आहे, 
हे ही खरे आहे िाय, 
(३) तसेच   उल्हासनगर  शहरात हत्या, अपहरि िरिे, महहलाांचे मांगळसूत्र खेचिे, घरिोडी 
इत्यादी घ्ना वारांवार घडत असल्याचेही ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४)  असल्यास, या प्रिरिी िोिती िायमवाही केली वा िरण्यात येत आहे तसेच अशा 
प्रिाराांना िायम स्वरूपी आळा घालण्यासाठी शासनान ेिोिती उपाययोिना िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
  
श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) :   (१) होय. 
(२) श्रीमती िमल मभम मारोतीया याांनी हदलेल्या कियामदीवरुन मध्यवती पोलीस स््ेशन, 
उल्हासनगर-३ येथ े हदनाांि २९.१२.२०१९ रोिी गु,र.नां.५८९/२०१९ नुसार गुन्हा नोंदपवण्यात 
आला आहे. गुन््यातील आरोपीस त्याच हदवशी अ्ि िरण्यात आली असून हदनाांि 
०१.०४.२०२० रोिी मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर िरण्यात आले आहे. 

कियामदी व आरोपी  हे एिाच पररसरात राहिारे असल्यामळेु एिमेिाांच ेओळखीच े
आहेत. सदर घ्नेमळेु पररसरातील महहला व मुली याांच्यामध्ये मभतीचे वातावरि पसरलेले 
नाही. तरीही सदर पररसरात योग्य पोलीस गस्त ठेवण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
   सन २०१९ च्या तलुनेत अपहरिाच्या गुन््यात ९२, मांगळसूत्र खेचिे-२०, व घरिोडी-११४ 
गुन््याची घ् नोंदपवलेली आहे. हत्येसारख्या गुन््यात ७ न ेवाढ हदसून येत असली तरी सन 
२०२० मधील एिूि २४ गुन््यापैिी १० गुन्हे घरातील/िवळच्या नात्यातील घरगुती 
भाांडिातून   तात्िामलि िारिामळेु िेलेल्या हत्येबाबतच ेआहेत. 
(४) उल्हासनगर शहरात हत्या, अपहरि, मांगळसूत्र खेचिे, घरिोडी या प्रिाराांना आळा 
घालण्यासाठी खालीलप्रमाि ेउपाययोिना िरण्यात येत आहेत. 
१)  प्रत्येि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महत्वाच्या हठिािी हदवस/रात्री ननयममतपि े किक्स 
पॉईं्,पेरोलीांग, नािाबांदी नेमण्यात येत आहे. 
२)  उल्हासनगर शहाराच्या हद्दीतील सवम बँिा, ए्ीएम सें्र, ज्वेलसम दिुान,े इतर दिुान,े 
प्रमुख रस्ते,, सोसाय्ी या हठिािी सीसीह्व्ही ि मेरे लावून सुरक्षा रक्षि नेमण्याबाबत सूचना 
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देण्यात येत आहेत.तसेच ब-याच सावमिननि हठिािी महानगरपामलिा व पोलीस यांत्रिेमािम त 
सीसीह्व्ही ि मेरे बसपवण्यात आले असून आिखी बरेच हठिािी सीसीह्व्ही ि मेरे बसपवण्याच े
िाम चाल ूआहे. 
३) शाांतता िमम्ी, मोहल्ला िमम्ी तसेच महहला दक्षता िमम्ी याांच्यासोबत घेण्यात येत 
असलेल्या बैठिाांमध्ये  वरीलप्रमािे गुन््याच े गाांभीयम लक्षात आिून देऊन त्यािररता 
घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत  सूचना देण्यात येतात. 
४) कक्रयाशील गुन्हेगार व अ्ि आरोपी याांच्यापवरोधात ननयमातील तरतूदीनसुार प्रनतबांधात्मि 
िारवाई िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िफ परेड (म ांबई) येथील एिा फ्लॅटमध्ये पोिर िुगार ेेळताांना िकिलासह  
अन्य आठ नागररिाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(५)  १६४७ (२२-०३-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायेळा) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हायलाइट्स गुन्हे शाखेच्या पथिाने िि परेड (म ांबई) येथील एिा फ्ल ्मध्ये पोिर िुगार 
खेळताांना हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास मुांबई उच्च न्यायालयाच्या ज्येषठ 
वकिलासह अन्य आठ नागररिाांना अ्ि िेली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीन सार िाय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेिोिती िारवाई केली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे (१२-०२-२०२१) : 
(१) प्रस्तुत नमुद गुन्हयात अ्ि िरण्यात आलेल्या आरोपीांमध्ये २ विीलाांचा समावेश आहे.  
(२) कियामदीने हदलेल्या तक्रारीवरुन मुांबई पोलीस गुन्हे शाखेच्या पथिाने िि परेड पोलीस 
ठािे येथे पव. स्था. गु.र.क्र. १७/२०१९ िलम ४ (अ), ५ महाराषर िुगार प्रनतबांधि अधधननयम 
अन्वये नमुद फ्ल ् धारि याांच्यासह इतर ७ इसमाांवर गुन्हा नोंदपवण्यात आला असुन सदर 
गुन्हयाांमध्ये ८ आरोंपीना अ्ि िरण्यात आली होती. सदर प्रिरिी दाखल गुन्हा िामीनपात्र 
असल्यान ेलायि िामीनदार व आवश्यि िागदपत्राांची पुतमता झाल्यानांतर आरोपीांना िामीनावर 
मुक्त िरण्यात आले आहे.  
(३) सद्य:जस्थतीत, गुन्हा तपासावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
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भांडारा जिल््यातील शसटी सिे िरून पट्टेधारिाांना मालिी हक्ि देण्याबाबत 
  

(६)  २१८९ (२२-०३-२०२०).   श्री.रािू िारेमोरे (तुमसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) भांडारा जिल््यात सन १९७३ या कालावधीत २००० किां वा िास्त लोिसांख्या असलेल्या 
गावाांचा सव्हे िरुन िेवळ १० ्क्िे गावाांतील घरमालिाांना ननवासी िागेची आणखव पबत्रिा व 
प्राप्ी िाडम देण्यात आले असून ९० ्क्िे गावाांचा अद्यापही सव्हे िरण्यात आला नसल्याच े
माहे नोव्हेंबर वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे या गावातील लोिाांना घर असूनही राषरीयिृत बॅंिा गहृििम देत नसून 
घराची खरेदी-पवक्री सुद्धा िरता येत नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या गावाांचा सव्हे िरून त्याांच्या सात-बारावरील सरिार ही नोंद िमी िरुन 
िममन मालिाांना मालिी हक्ि देण्यासाठी शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात  येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) भांडारा जिल््यात सन १९७३ मध्ये 
२००० किां वा िास्त लोिसांख्या असलेले भांडारा जिल््यातील १४१ गावाांपैिी १०३ म्हिि े७३% 
गावाांचे नगर भमुापन िाम पुिम होऊन सांबांधधताांना त्याांच्या ममळितीचे आणखव पबत्रिा, प्रॉप्ी 
िाडम देण्यात आलेली आहे. तर उवमररत ३८ म्हििेच २७ % गावाच ेनगर भूमापनाच ेिाम पूिम 
होिे मशल्लि आहे. भाडपेट््याने हदलेल्या/वगम-२ असल्यास गहृििम घेताांना अथवा घराची 
खरेदी पवक्री िरताांना म.ि.म.सां.१९६६ (सरिारी िममनीची पवल्हेवा् लाविे) ननयम १९७१ 
मधील अ्ी व शतीनुसार शासनाची पुवमपरवानगी घेिे आवश्यि आहे.  
शासन अधधसुचना हदनाांि ८ माचम २०१९ अन्वये भोगव्दार वगम-२ आणि भाडपेट््यान ेप्रदान 
िेलेल्या िममनी भोगव्दार वगम-१ मध्ये रुपाांतरीत िरण्यास मान्यता प्रदान िरण्यात आली. 
त्याअन्वये भांडारा जिल््यातील १६ प्रिरिात िायमवाही िरण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मालिण (जि.शसांधुदगुम) समुद्रात मजछिमाराांछया नौिेछया िाळीच ेिेलेले नुिसान 
  

(७)  २२११ (२२-०३-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मालवि (जि.मसांधुदगुग) येथे समुद्रात मजच्िमारीसाठी गेलेल्या मजच्िमाराांच्या नौिेची िाळी 
समुद्रात पसरलेली असताांना समुारे ६० हायस्पीड बो्ीांच्या समुहाने सदर िाळी बो्ी बरोबर 
ओढून नेल्यान ेिाळयाांचे झालेले नुिसान या प्रिरिी मालवि पोलीस ठाण्यात मजच्िमाराांनी 
तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल िरावा अशी मागिी माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्या 
दरम्यान िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषांगान े या ६० हायस्पीड बो्ीांच्या  मालिाांवर पोलीसाांनी 
गुन्हा नोंदवून िोिती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे,  
(३)   नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
  
श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : 
(१) हदनाांि १६/०१/२०१९ रोिी कियामदी िृषिा चांद्रिाांत आचरेिर, रा.सिेिो् ममयाांबाांध, 
ता.मालवि हे सिेिो् बांदरासमोरील समुद्रात सुमारे ११.५ वाव पाण्यात एिूि २४ िाळी 
्ािून मासेमारी िरीत असताांना RUKKU (२) नावाचा मासेमारी रॉलर रजिस््र नां.माहहत 
नाही. त्यावरील ३ ते ४ अनोळखी पुरुष इसम (नाव व पत्ता माहहती नाही) याांनी मासेमारी 
िाळी चोरुन नलेी म्हिून तक्रार हदलेली आहे.  
     तक्रारीत सुमारे ६० हायस्पीड बो्ीच्या समुहाने सदर िाळी बो्ीांबरोबर ओढून नेली या 
बाबत नमूद नाही. 
(२) सदर प्रिरिी मालवि पोलीस ठािे येथ े गुन्हा रजि. नां.८८/२०१९ भादांपव िलम ३७९ 
प्रमािे दाखल आहे. 
    गुन्हयाांचे तपसामध्ये मत्स्यपवभाग मालवि तसेच बांदर पवभाग याांचेिडहेी RUKKU (II) 
नावाच्या रॉलर बद्दल माहहती घेता त्याांचेिडून माहहती उपलब्ध झालेली नाही. 
     एिां दरीत गुन््याांचे तपसामध्ये कियामदी याने नमूद िेलेल्या RUKKU (२) नावाच्या 
मासेमारी रॉलर सांदभामत रॉलरच ेनाव, नांबर हे उघडिीस न आल्याने गुन्हा ननरांतर तपासावर 
ठेवून हदनाांि १७/१२/२०१९ रोिी मा.न्यायालयात “अ” िायनल पाठपवण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

माहहम (म ांबई) येथ ेिधृ्द दाम्प्तत्याचे सोन्याच ेदाधगने तोतया पोशलसाांनी लुटल्याबाबत 
  

(८)  २२९० (२२-०३-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा ेोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.हहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.सांिय िगताप 
(पुरांदर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) माहहम (मुांबई) येथे मशवािी पािम  मैदानावर मॉननगं वॉिसाठी िािाऱ्या वधृ्द दाम्प्त्याच े
१२ तोळे सोन्याच ेदाधगने तोतया पोमलसाांनी लु्ल्याच े हदनाांि ४ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याप्रिरिी पोमलसाांनी चौिशी िरुन तोतया पोमलस लु्ारुां ना अ्ि िेली आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार त्याांचेवर शासनान ेिोिती िारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलांबाची िारि ेिाय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) :   (१) होय. 
    सदर बाबत माहहम पोलीस ठािे येथे हदनाांि ०२.०१.२०२० रोिी गु.र.क्र.०२/२०२० अन्वये 
गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) अद्याप अ्ि झालेली नाही. 
    नमुद गुन््याच्या तपासात घ्ना स्थळािवळ असलेल्या िां स्रक्शन साई्वर असलेले 
सी.सी.्ी.व्ही. ि म-ेयाचे सी.सी.्ी.व्ही. िु्ेि प्राप्त िरुन तपास िेला असता, प्राप्त 
माहहतीनुसार सदर आरोपी लाला व िासम, राहिार इरािी वस्ती आांबबवली, िल्याि, जिल्हा 
ठािे अशी अपूिम माहहती प्राप्त झाली.  स्थाननि पोलीसाांच्या मदतीन ेसदर आरोपीचा हदनाांि 
०९.०१.२०२० रोिी नमूद इरािी पररसरात शोध घेतला असता त्यावेळी नमूद दोन्ही आरोपी 
तेथून िरार झाले. खबरीांिडून माहहती घेऊन उक्त पररसरात ३ वेळा तपास िेला असता 
आरोपी ममळून आलेले नाहीत. स्थाननि पोलीस ठािे खडिपाडा, िल्याि, जि.ठािे येथील 
पथिास माहहती हदली असून स्थाननि पोलीसाांची  मदत घेऊन आरोपीांना  अ्ि िरण्याच े
प्रयास सुरु आहे.  

___________ 
  

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) येथील पोलीस स्टेशनमधील पोलीसाांच्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(९)  २४०४ (१४-०३-२०२०).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाद)  येथील पोलीस स््ेशनमधील पोलीसाांच्या मांिूर असलेल्या १०६ 
पदाांपैिी २६ पदे सध्या ररक्त असनू िेवळ ८० पोलीस िायमरत आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२)  असल्यास, या पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत उमरगा शहरासह ७३ गावे असल्यान े ररक्त 
पदाांमुळे पोलीस यांत्रिेवर अनतररक्त ताि पडत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरिेबाबत शासनाने  िोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे (०२-०२-२०२१) : (१)  व (२)  नाही, उमरगा (उस्मानाबाद) येथील पोलीस 
स््ेशनमधील एिूि मांिूर पदे १०६ असून, सध्या िायमरत ९६ आहेत.  १० पदे ररक्त आहेत. 
पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत दाखल असलेले गुन्हे, िायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इत् यादीबाबतचा 
आढावा घेऊन आवश्यि तेवढया पोलीस िममचा-याांची नेमिूि िरण्यात आली आहे. 
(३) ररक्त पदे भरण्याची बाब िायमवाहीधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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बोरचाांदली (ता. मुल, जि.चांद्रपूर) येथील अिैध िुगार अड्डा बांद िरण्याबाबत 
  

(१०)  २८१० (२२-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) बोरचाांदली (ता. मुल, जि.चांद्रपूर) येथील अवैध िुगार अड्डा बांद िरण् याबाबत ववधानसभा 
सदस्य, बल् लारपूर याांनी पोमलस अधधक्षि चांद्रपूर याांना हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त् या समुारास लेखी ननवेदन सादर िेले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास,  उक्त ननवेदनाच्या  अनुषांगान े शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(३)   नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
  
श्री. अननल देशमुे (२९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनुबाई बहुउद्देशीय सामाजिि सांस्था बोरचाांदली, ता.मुल, जि.चांद्रपूर या सांस्थेच्या िाडम 
रुम/िाडम क्लबची अनुज्ञप्ती क्र.GB/D-VIII-T-२/२०१५-१ हदनाांि २५/०३/२०१५ ची परवाना मुदत 
हदनाांि ३१/१२/२०२० पयतं वैध आहे. सदरचा क्लब सन २०१९ पासून ते आिपावेतो बांद आहे. 
      सदर सांस्था ही सन २०१९ पासून त ेआिपयतं बांद असल्यान ेतेथ ेिोितेही गावातील 
व्यक्ती, शाळेिरी मुले किां वा बाहेरील व्यक्ती त्या सांस्थेमध्ये िात नाहीत. 
     पो. स््े. मुल हद्दीतील मौिा बोरचाांदली तसेच आिुबािुच्या पररसरात िोित्याही 
प्रिारचा अवधै िुगार चालिार नाही यासाठी ननयममत पिे गावाांना भे्ी देवून, पोलीस पा्ील, 
गाविऱ्याांिडून माहहती िाढण्यात येत असते. तसेच उपपवभागीय पोलीस अधधिारी, मुल 
आणि पोलीस ननरीक्षि, स्थाननि गुन्हे शाखा, चांद्रपूर याांना सुध्दा सदरचे हठिािी िोित्याही 
प्रिारच े अवैध िुगार चालिार नाही यासाठी वळेोवेळी अचानि भे् देवून तसचे गोपनीय 
सुत्रािडून माहहती िाढून िायमवाही िरण्याबाबत ननदेमशत िरण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र-िनामटि शसमा प्रश्नामुळे िोल्हापूरात तणािपुणम िातािरण ननमामण झाल्याबाबत 
  

(११)  ३३८१ (२७-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िनाम्ि नवननमामि सनेेच्या नेत्याने महाराषर एिीिरि सममतीच्या नेत्याबद्दल वादरामस्त 
वक्तव्य िेल्यामळेु िोल्हापूर येथे त्याचे तीव्र प्रनतसाद उम्ले असून हदनाांि २९ डडसेंबर, 
२०१९  रोिी वा त्यासुमारास िोल्हापूरात ननषेध मोचाम िाढण्यात आला, हे खरे आहे िाय, 
(२)  असल्यास, याप्रिरिी शासनाने अधधि चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून 
आले व त्यानुसार िायदा व सुव्यवस्था अबाधधत ठेवण्याच्या दृष्ीने शासनाने िोिती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) िनाम्ि नवननमामि सनेेच्या नेत्याने महाराषर एिीिरि सममतीच्या नेत्याबद्दल वादरामस्त 
वक्तव्य िेल्यामुळे िोल्हापूर जिल््यातील पवपवध पोलीस ठािे हद्दीमध्ये पवपवध हठिािी 
ननषेध मोच ेिाढण्यात आले. सदर मोचामच ेअनुषंांगान ेिायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमामि होवू 
नये म्हिून िोल्हापूर जिल््यातील सवम पोलीस ठािे हद्दीध्ये पोलीस बांदोबस्त ठेवण्यात आला 
होता. त्यामुळे सदर मोचाम व आांदोलना दरम्यान िायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमामि झाला 
नाही. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही.  
  

___________ 
  

मुांबईत माथाडी िामगाराांछया िापड बािार ि दिुान मांडळाछया ठेवीांचा अपहार िेल्याबाबत 
  

(१२)  ३७३८ (२३-०३-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबईत माथाडी िामगाराांच्या िापड बािार व दिुान मांडळाच्या ५ िो्ीच्या ठेवीचा अपहार 
िेल्या प्रिरिी इांडडयन ओव्हरसीि बिेँच्या सािीनािा शाखेच्या तत्िालीन व्यवस्थापिास 
आणि त्याच्या सहिाऱ्यास  सािीनािा पोमलस ठाण्याच्या अधधिाऱ्याांनी हदनाांक १० डिसेंबर, 
२०१९ रोिी वा त्यासुमारास अ्ि िेली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास,  सदरहू प्रिरिातील आरोपीस सन २०१६ या कालावधीत िल्याि येथील 
माथाडी मांडळाच्या १० िो्ी रुपयाच्या अपहार प्रिरिी अ्ि िरण्यात आली होती, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरहू आधथमि गैरव्यवहार  प्रिरिी शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, चौिशीच े ननषिषम िाय आहेत व त्यानुसार सांबांधीत दोषीपवरुध्द शासनान े 
िोिती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) :  (१) होय 
(२) हे अांशतः खरे आहे. 

खडिपाडा पोलीस ठािे,िल्याि येथे गु.र.क्र.२४१/१६ नुसार गुन्हा दाखल िरण्यात 
आला आहे. सदर गुन््यात आरोपी नामे मुबारि वाहहत प्ेल यास अ्ि िरण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) सदर प्रिरिी सािीनािा पोलीस ठािे, अांधेरी येथ ेगु.र.क्र.९४५/२०१६ अन्वये गुन्हा 
नोंदवण्यात आला आहे.  सदर गुन््यात ३ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे. नमुद 
गुन््यात एिूि ६,८१,५००/- इतिी रक्िम आरोपी नामे बत्रभुवनमसांग यादव याांचिेडून हस्तगत 
िरण्यात आली असून सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भभवत नाही. 

___________ 
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भोिरदन (जि.िालना) पोलीस ठाण्याछया हद्दीत विविध प्रिारच ेगुन्हे घडल्याबाबत 
  

(१३)  ३९३९ (१४-०३-२०२०).  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) भोिरदन (जि.िालना) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सन २०१९ या कालावधीत पवपवध 
प्रिारच े२६३ गुन्हे घडले असून त्यापैिी ९५ चोऱ्या व ०८ घरिोडीच्या घ्ना घडल्या असून 
िेवळ ०१ घरिोडीच्या व ३० चोऱ्याांच्या तपासात पोमलसाांना यश आले आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्यास, सदरहू अपुऱ्या पोलीस बलामुळे गुन्हेगारीांच्या घ्नाचा तपास लाविे व त्याला 
आळा घालि ेिठीि होत आहे , हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, भोिरदन पोलीस स््ेशन मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान े िोिती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 

 
श्री. अननल देशमुे (०१-०२-२०२१) : (१) सन २०१९ मध्ये घरिोडी या सदराखाली ०८ गुन्हे 
दाखल असून त्यापिैी ०१ गुन््यात दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले आहे. ०६ गुन्हे िायम 
तपासावर ठेवून तुतम गुन््यात ‘अ’ िायनल समरी पाठपवली असून ०१ गुन्हा तपासावर 
प्रलांबबत आहे. तसेच चोरी यासदराखाली ९५ गुन्हे दाखल असून त्यापैिी ३० गुन्हे उघडिीस 
आले आहेत. उवमरीत ६० गुन्हे िायम तपासावर ठेवनू तुतम गुन््यात अ िायनल समरी 
पाठपवली आहे. ०५ गुन्हा तपासावर प्रलांबबत आहे.   
   सन २०१९ मध्ये भोिरदन तालुक्यात एिूि ४५३ गुन्हे दाखल असून त्यापैिी ३४४ गुन्हे 
उघडिीस आले आहेत. 
   उघडिीस न आलेल्या गुन््याचे बाबतीत प्रत्येि गुन्हे पररषदे दरम्यान आढावा घेवनू गुन्हे 
उघडिीस आिण्याच्या दृष्ीने सांबांधधत पोलीस अधधिारी याांना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच मालापवरुद्धचे गुन्हे उघडिीस आिण्याच्या दृष्ीने पो. नन. स्था.गु.शा. याांच्या 
अधधपत्याखाली  जिल्हास्तरावर पथि स्थापन िरण्यात आले आहे. 
(२) भोिरदन तालिुा हद्दीत भोिरदन, हसनाबाद व पारध हे तीन पोलीस स््ेशन असून  
तीनही पोलीस स््ेशन येथे एिूि ०८ अधधिारी  व ८८ िममचारी  याांची  ननयुक्ती आहे. 
उपलब्ध मनुषयबळातून गुन््याचा तपास व िायदा व सुव्यवस्था पररजस्थती हाताळण्याबाबत 
वेळोवेळी मागमदशमन िरुन आवश्यि िायमवाही िरण्यात येते. 
(३) पोलीस मशपाई सांवगामतील १००% भरतीसाठी मांत्रीमांडळान ेमान्यता हदली असून त्यानुषांगान े
पुढील िायमवाही सूरू अहे. 
(४) पवलांब झालेला नाही. 

___________ 
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घाटिोपर (मुांबई) येथे हत्या िेलेल्या महहलेछया शरीराच ेतुिड ेसापडल्याबाबत 
 (१४)  ३९९७ (२४-०३-२०२०).   श्री.अब ूआिमी (मानेूदम शशिािीनगर), श्री.रईस शेे  (शभिांडी 
पूिम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) घा्िोपर (मुांबई) येथे हत्या िेलेल्या महहलेच्या शरीराच े तुिड े सापडले असल्याची 
खळबळिनि बाब हदनाांि ३१ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आली आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेच्या िाही हदवसाांपूवीच माहीम िाठावर शरीराच ेतुिड ेिेलेले शव व 
एिा व्यक्तीने आपल्या मुलीच्या शवाच े तुिड े िरून शव िेिून हदल्याचे घ्ना घडल्याचे 
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मुांबई शहर व िवळपासच्या पवभागात सुरु असलेल्या अशा घ्नाांमुळे सामान्य 
नागररि, महहला व पालिाांमध्ये भीतीच ेवातावरि ननमामि झाले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४)  असल्यास, या प्रिरिी शासनाने िोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलांबाची िारिे काय आहेत ? 
 
 
 
 
 
 
 

श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : (१) होय 
(२) नाही. परांत ू माहहम पोलीस ठािे हद्दीत हदनाांि ०२.१२.२०१९ रोिी मगदमुशाह बाबा 
दग्यामच्या मागे समुद्रकिनारी एि मानवी अवयव सापडल्यान े अज्ञात इसमापवरुध्द गुन्हा 
नोंदपवण्यात आला आहे. 
(३) नाही. वर नमुद गुन््यातील आरोपीांना तात्िाळ अ्ि िरण्यात आली असून दोन्ही खून 
हे िवळच्या नातेवाईिाांनी िेले असल्याच े तपासाअांती ननषपन्न झाले आहे. त्याांच्यापवरुध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर िरण्यात येत आहे. 
(४)     घा्िोपर पोलीस ठािे येथे गु.र.क्र.८९८/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंदपवण्यात आला आहे. 
नमूद गुन््याच्या तपासात महहला श्रीमती बदरुननसा शिी शेख हहस नतचा मुलगा सोहेल 
मो.शिी शेख याने घरगुती वादातून खून िेल्याचे िबूली हदली आहे. त्यास हदनाांि 
०९.०१.२०२० रोिी अ्ि िरण्यात आली असून गुन््याचा तपास चालू आहे. 
    माहहम पोलीस ठािे हद्दीत हदनाांि ०२.१२.२०१९ रोिी मगदमुशाह बाबा दग्यामच्या मागे, 
समुद्रकिनारी एि मानवी अवयव सापडल्याने अज्ञात इसमापवरुध्द माहहम पोलीस ठािे येथे 
गु.र.क्र.४११/२०१९ अन्वये गुन्हा नोंदपवण्यात आला आहे. गुन््याच्या तपासात यातील 
अनोळखी मयत इसमाची ओळख प्ून त्याचे नाव बनेे् लेसले ररबेलो वय ५९ वषे समिून 
आले. तसेच मयत इसमाची मानस िन्या भापविा जितेंद्र िोगळे उिम  आराध्या जितेंद्र पा्ील 
उिम  ररया बेने् ररबेलो व नतचा ममत्र सोमेश बाप ूिसब ेतसेच आरोपी अलीममयॉ उमरममयॉ 
चाऊस याांनी गुन्हेगारी ि् रचनू बेने् ररबेलो याांचा खून िेल्याच ेननषपन्न झाले आहे. तसेच 
खून िेल्यानांतर सदर मतृदेहाची पवल्हेवा् लावण्यािरीता अ्ि आरोपी अमलममयॉ चाऊस यान े
मदत िेली आहे. तपासामध्ये या गुन््याच्या िलमाांमध्ये भा.द.पव. िलम १२०(ब) हे िलम 
समापवष् िरण्यात आले आहे. गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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नाशशि येथे पोलीस अधधिारी याांनी ितमव्यात िसूर िेल्यामळेु  
पपडडत महहलेने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१५)  ४०६२ (२४-०३-२०२०).   श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नामशि येथ ेिौ्ुांबबि  व लैंधगि अत्याचार  िेलेल्या  महहलेची तक्रार दाखल िरून घेि े
व त्याबाबत तपासिी करण्याच्या िामात हलगिीपिा िेल्यामुळे सदर महहलेने आत्महत्या 
िेल्याची गांभीर घ्ना  हदनाांि २३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यास मारास घिल्याच ेननदशगनास 
आले,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरिी ितमव्यात िसरू िरिाऱ्या अधधिारी व िममचारी याांच्यावर 
शासनाने िोिती िारवाई िेली वा िरण्यात  येत आहे, तसेच अशा प्रिारच्या  घ्ना  पुन्हा 
घडू  नये यासाठी कोणत्या उपाययोिना िरण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, पवलांबाची िारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : 
(१)  होय, हे अशांत: खरे आहे. सदरची घ्ना हदनाांि १८.०१.२०२० रोिी चाांदोरी नागापूर, 
ता.ननिाड, जि.नामशि येथ ेघडलेली आहे. 
(२)  प्रस्तुत  प्रिरिी सहायि पोलीस ननररक्षि श्री.अननल िेशव िगताप, नमेिूि इांहदरा 
नगर पोलीस ठािे याांना मा.पोलीस आयुक्त, नामशि शहर याांच्या हदनाांि ०६.०२.२०२० 
रोिीच्या आदेशान्वये सदर महहलेच्या आत्महत्येस िारिीभतू झाल्यान ेसायखेडा पोलीस ठािे, 
नामशि रामामीि येथ े दाखल गुन््याच े सांबांधान े ननलांबन आदेश िारी िेलेला आहे. तसेच 
मा.पोलीस आयुक्त, नामशि शहर याांच्या आदेशान्वये पोलीस ननररक्षि महेंद्र ओांिार चव्हाि व 
सहायि पोलीस ननररक्षि अननल िेशव िगताप याांचेपवरुध्द सदर प्रिरिी प्राथममि चौिशी 
सुरु िरण्यात आली आहे.  
     अशा प्रिारच्या घ्ना घडू नये यािररता पोलीस आयुक्त, नामशि शहर याांनी गुन्हे 
आढावा बैठिी दरम्यान सवम पोलीस उपआयुक्त व पोलीस स््ेशनच ेवररषठ पोलीस ननररक्षि व 
इतर अधधिारी याांना महहलाांबाबत आलेल्या तक्रारीच े गाांभीयामन े दखल घेऊन, सौिन्याने  
वागिे व तात्िाळ िायमवाही िरण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. नामशि पोलीस 
आयुक्तालयािडून महहलाांबाबत घडिाऱ्या अपराधाांना प्रनतबांध होण्यािररता एिूि ८ ननभमया 
पथि स्थापन िरण्यात आले आहे. तसेच तक्रार ननवारि हदनी महहलाांच्या तक्रारीला प्राधान्य 
देवून तक्रारीांचे ननवारि िेले िाते. महहलाांचे तक्रारीांिररता १०९१ ्ोल फ्री क्रमाांिाची सुपवधा 
२४X७ उपलब्ध िरण्यात आलेली असून त्यावर आलेल्या प्रत्येि िॉलचे गाांभीयामन ेदखल घेऊन 
तात्िाळ िायमवाही िरण्यात येते. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
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मागाठाण े(म ांबई) विधानसभा िेत्रात गररमदलु्ले, चसी ि चोराांपासून तथेील स्थाननिाांना  
होत असलेल्या त्रासाांबाबत 

  

(१६)  ४२९७ (२४-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मागाठाि े(म ांबई) पवधानसभा के्षत्रातील देवीपाडा हायवलेगत तसेच रहेिा, िुलूपवाडी व 
ठािूर व्हीलेि येथील गदुमल्ले, चसी व चोराांपासून तेथील स्थाननिाांना त्रास होत 
असल्याबाबतची तक्रार माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थाननि लोिप्रनतननधीनी 
पोमलस स्थानिाांत िेली आहे,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत पोमलस प्रशासनाने िोिती िारवाई िेली आहे, 
(३) असल्यास, असे प्रिार रोखण्यािररता िायमस्वरूपी शासनाने िोित्या उपाययोिना िेल्या 
वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे िाय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) पररमांडळ-१२ मुांबई च्या अधधपत्याखालील िस्तुरबा मागम व समतनगर पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीतील देपवपाडा हायव ेलगत, तसेच रहेिा िुलुपवाडी आणि  ठािूर जव्हलेि पररसरात  सन 
२०१९ मध्ये ९३१ गुदुमल्याांवर िारवाई िरण्यात आलेली आहे.  तसेच समतानगर व 
िस्तुरबामागम पोलीस ठाण्यामध्ये सन २०१९ मध्ये १८ गदुमल्याांवर िारवाई िरण्यात आली व 
एिूि १७ चोरीच े गुन्हे  दाखल असून त्यापैिी ९ गुन्हे उघड आहेत. सदर गुन््यामध्ये १२ 
आरोपीांना अ्ि िरण्यात आलेली आहे. 
(३) देपवपाडा हायव े लगत, रहेिा िुलुपवाडी आणि ठािूर जव्हलेि या हठिािी पोलीसाांची 
हदवस-रात्री गस्त ठेवण्यात आली आहे. सदर पररसरात गदुमल्ले, चरसी  ममळून आल्यास 
त्याांच्यावर तात्िाळ िायदेशीर िारवाई िरण्यात येत आहे.  सदर पररसरात िॉनमर मम्ीांग 
घेऊन नागररिाांना सतिम  राहण्याबाबत तसेच िाही अनुधचत प्रिार हदसून आल्यास तात्िाळ 
पोलीस ठाण्याशी सांपिम  साधण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत तसचे िनिागतृी 
िरण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल््यामध्ये गािठी वपस्तुलाची अिधैररत्या विक्री होत असल्याबाबत 
  

(१७)  ४३२९ (२४-०३-२०२०).   श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुिे रामामीि स्थाननि गुन्हे शाखेच्या पथिाने   अवैधररत्या गावठी पपस्तुलाची पवक्री 
िरताना नतघाांना सापळा रचून िेरबांद िेल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान घिल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी त्याांच्यािडून पपस्तुले जिवांत िाडतुसे असा मुद्देमाल िप्त 
िरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, अशा प्रिारे अवधैररत्या पपस्तुलाची खरेदी पवक्री िरण्याचे प्रिार यापूवी घडले 
आहेत िाय, 
(४) असल्यास, शासनाने अशा प्रिारावर आळा घालण्यासाठी िोित्या उपाययोिना िेल्या  वा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
  
श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय 
    या गुन््यातील ३ आरोपीांिडून २ गावठी पपस््ल व ४ जिवांत िाडतुस े असे एिूि 
१,००,४००/- रु. किमतीचा मुद्देमाल िप्त िरण्यात आला आहे. 
(३) अशा प्रिारे अवैधररत्या पपस््लची खरेदी-पवक्री िरण्याचे उद्देशाने यापूवी सन २०१८ व 
२०१९ मध्ये गुन्हे दाखल नसल्याने माहहती ननरांि आहे.  
(४) पोलीस ठािे स्तरावर गुन्हे शोध पथिे तयार िरण्यात आली आहे.  बातमीदारामािम त 
अशा प्रिारच्या गुन््याांची माहहती घेवून वळेीच अशा गुन््याांना पायबांद घातला िात आहे.  
स्थाननि गुन्हे शाखेमािम त जिल््यामध्ये अशा प्रिारच े गुन्हे िरिारे गुन्हेगाराांना शोधून 
िारवाई िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

गोंहदया येथ ेविद्याधथमनीिर ॲशसड हल्ला झाल्याबाबत 
  

(१८)  ४५८७ (२४-०३-२०२०).   श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.वििय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.रािू िारेमोरे (तुमसर), श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) गोंहदया येथ े अमभयाांबत्रिी पवद्यालयात मशित असलेल्या मलुीवर ॲमसड हल्ला झाला 
होता, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी आढावा बैठिीत मा. मुख्यमांत्री याांनी आरोपीांवर िारवाई िरण्याच े
आदेश हदले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मा.मुख्यमांत्री याांच्या आदेशाप्रमािे आरोपीांवर शासनाने िोिती िारवाई िेली 
वा िरण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
 

श्री. अननल देशमुे (१२-०२-२०२१) : 
(१) व (२) होय, गोंहदया जिल््यातील मौिा खळबांदा येथील पप्रयदशनी अमभयाांबत्रिी 
पवद्यालयात मशक्षि घेत असलेली िु. आचल िैलास िाांबळे, वय २० वषम हहचेवर हदनाांि 
१८/१२/२०१९ रोिी एितिी प्रमेातनू पोलीस ठािे गांगाझरी अांतगमत मौिा मुांडीपार येथे ॲमसड 
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हल्ला झाल्याची घ्ना घडली आहे. 
(३) पपडीत मुलीच्या िबाबावरुन पोलीस ठािे गांगाझरी येथे अपराध क्र.२३२/२०१९ िलम ३२६, 
३२६(अ), ३४ भादांपव अन्वये गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. सदर प्रिरिी दोन आरोपीांना 
अ्ि िरुन पोलीस िोठडी ररमाांड घेवून तपास िरण्यात आला आहे. तपासामध्ये सबळ पुराव े
गोळा िरुन त्याांचे पवरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले आहे. प्रिरि 
न्याय प्रपवष् आहे.  
     सदर प्रिरिातील पपडीत मुलीस मा.मुख्यमांत्री व पांतप्रधान योिने अांतगमत प्रत्येिी १ 
लाख रुपये, मनोधैयम योिनअेांतगमत हदनाांि ३०/१२/२०१९ रोिी ३० हिार रुपये व हदनाांि 
०४/०९/२०२० रोिी २ लाख २० हिार रुपये आधथमि मदत देण्यात आली असनू सदर पपडीत 
मुलीच्या नावाने १० वषामिरीता रु.७,५०,०००/- किक्स डडपॉझी् िरण्यात आले आहे. अशी 
एिूि रु. १२,००,०००/- आधथमि मदत िरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

अिोला शहरात एनआरसी ि सीएए विरोधात मोचामच ेआयोिन िेल्याबाबत 
 

(१९)  ४८७० (२५-०३-२०२०).   श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) लालािी (अिोला पजश्चम), 
श्री.ननतीन शभिनराि देशमुे (बाळापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) अिोला शहरात एनआरसी व सीएए पवरोधात भव्य मोचामचे आयोिन िरण्यात आले होत े
त्यावेळी िाही समाििां ्िाांनी थे् वाहनाांची तोडिोड िरून दहशत पसरपवण्याचा प्रयत्न 
िेल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, उक्त वाहन तोडिोडी दरम्यान एि वदृ्ध महहला व लहान मुलगी 
थोडक्यात बचावली होती, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शहरातील ज्या मालमत्ताधारिाांचे निुसान झाले आहे त्याांनी पोलीस 
प्रशासनािड ेसमाििां ्िाांवर िारवाई िरण्याची मागिी िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त मागिीनुसार सदरहू समाििां ्िाांना अ्ि िरून त्याांच्यावर गुन्हे दाखल 
िरण्यात आले आहेत िाय, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सदर घडलेल्या घ्नेच्या अनुषांगान े िोतवाली शहर पोलीस स््ेशन येथे नां.३५१/१९ 
िलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३५३, ३३२, ३२४, ३४१, ४२७, ३३६, ४२७ भादांपव िलम ३ 
सावमिननि मालमत्ता नुिसान अधधननयम १९८४ व िलम ७ कक्रमीनल लॉ अमेंडमें् ॲक्् 
१९३२ नुसार गुन्हा दाखल िेला आहे. सदर गुन््याांमध्ये ८ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली 
आहे. सध्या ते िाममनावर असून गुन््याचा पुढील तपास सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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__________ 
 उत्तर सोलापूर (जि.सोलापूर) तालकु्यातील माडी श्रीिेत्र यमाईदेिी मांहदरात झालेली चोरी 
  

(२०) ४९५८ (२५-०३-२०२०).   श्री.विियिुमार देशमुे (सोलापूर शहर उत्तर) :   सन्माननीय 
गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) उत्तर सोलापूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील माडी श्रीके्षत्र यमाईदेवी मांहदरात अज्ञात चोराांनी 
मोठी चोरी िेल्याची घ्ना हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यास मारास मध्यरात्री 
घडल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास,  सदर घ्नेचा तपास िरण्यात आला आहे िाय, 
(३) असल्यास, तपासानुसार सदर चोराांवर िोिता गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे व 
त्यानुसार त्याांच्यावर शासनान ेिोिती िारवाई केली वा िरण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 

श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१)   होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) श्रीके्षत्र यमाई देवीच्या मांहदरातील देवीचे सोन्याचाांदीचे दाधगने व दानपे्ीतील 
रक्िम अस ेएिूि १३,५२,०००/- रु. किां मतीचा मुद्देमाल चोरीस गेले प्रिरिी सोलापूर तालुिा 
पोलीस स््ेशन येथे हद.२३/१२/२०१९ रोिी गु.र.नां. ८५९/२०१९ भा.दां.पव.सां. िलम ४५७, ३८० 
प्रमािे अज्ञात आरोपीांपवरुद्ध गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. 
    सदर प्रिरिी आरोपीांचा शोध घेिेिामी घ्नास्थळाची तपासिी िरण्यासाठी श्वान पथि 
व अांगुली मुद्रा पवभागाची मदत घेण्यात आली आहे. तसेच पोलीस ठािेिडील तपास पथि 
तयार िरण्यात आले आहेत. तसेच पोलीस ठािे हद्दीतील सराईत व सांशनयत आरोपीांिड े
तपास िरण्यात आला आहे. तसेच स्थननि गुन्हे शाखा, सोलापुर रामामीि याांनी सदर 
आरोपीताांचा शोध घेण्यािामी एि पथि ननयुक्त िेले आहे. 
        सदर गुन्हेच्या तपासात दोन सांशनयत आरोपीांना अ्ि िरुन त्याांची पोलीस िस््डी 
ररमाांड घेऊन गुन््याची उखल होण्याच्या अनुषांगाने सखोल तपास िेला असता त्याांच्यािडून 
उपयुक्त माहहती  ममळलेली नाही. जिल्हा हद्दीतील सवम सराि व्यावसानयिाांना गुन््यातील 
सोन्याचाांदीच े दाधगन्याची िोिी पवक्री िरिेिरीता आल्यास तात्िाळ िळपवण्याबाबत सवम 
सराि व्यावसानयिाांना महाराषर पोलीस अधधननयम िलम १२६ प्रमािे नो्ीस हदल्या आहेत. 

___________ 
 

भाांडूप (मुांबई) येथील टेंभीपाडा भागातील पोलीस चौिी ननयशमत सरुु ठेिण्याबाबत 
  

(२१) ५३८७ (२५-०३-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा ेोडिे (अमरािती), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) भाांडूप (मुांबई) येथील े्ंभीपाडा भागात पोलीस ठाण्यातील शवे्ची चौिी असून शेिारी 
तुळशी तलावातनु पािी पुरवठयासाठीची िनुी िलवाहहनी असल्यान े त्यापलीिड े डोंगराळ  
भागात सद्य:जस्थतीत गुन्हेगारीच ेप्रमाि वाढले असुन याचा नाहि त्रास सामान्य नागररिाांना 
होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
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िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू पोलीस चौिी हदवसातून िाही वळेापरूतीच सुरु िरण्यात येत  
असल्याने सदरहू पमसरात पोलीस पवभागाचे धाि नसल्याने गुन्हेगारीचे प्रमाि वाढत आहे हे 
लक्षात घेता शासनाने कोणती िायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : (१)  होय. 

े्ंभीपाडा भागात िानेवारी २०२० मध्ये गु.र.क्र.२७/२०२० नुसार गुन्हा दाखल असून 
सदर गुन््यातील आरोपीांना लागलीच अ्ि िरुन मा.न्यायालयासमोर हिर िरण्यात आले 
आहे.  या व्यनतररक्त िोित्याही प्रिारचे गुन्हे सदर भागामध्ये दाखल नाहीत. 
(२) े्ंभीपाडा बी् चौिीमध्ये हदवसरात्र नागररिाांच्या तक्रारीच े ननवारि िरण्यासाठी एि 
पोलीस अधधिारी व एि अांमलदार तसेच बी् माशमल व इतर मोबाईल याांची नेमिूि 
िरण्यात येते. 
    तसेच नागररिाांना त्रास होऊ नये म्हिून गिवेषातील तसेच साध्या िपड्यातील 
पोलीसाांच्या गस्तीचे आयोिन िरण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

िळांब (जि यितमाळ) येथील शतेिऱ याची िामे होण्यास विलांब लागत असल्याबाबत 
  

(२२)  ५८७१ (२७-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िळांब (जि. यवतमाळ) पररसरातील शेति-याांच्या िमीनी राषरीय महामागामत आणि रेल्वे 
प्रिल्पात गेल्या असल्याने िमीनीची मोििी िरिे इ.िामे भुमी अमभलेख िायामलय अांतगमत 
येत असल्यान ेसांबधधत पवभागाच ेअधधिारी िायामलयामध्ये हिर राहत नसल्यान ेशेति-याची 
िाम े होण्यास पवलांब होत असल्याचे ननवेदनावरून हदनाांि  ४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िमीन मोिनीची नो्ीस देवनू दोन ते तीन महहनयाांचा िालावधी होऊन सुध्दा 
पवभागाचे िममचारी दखल घेत नाहीत म्हिुन शेति-याांनी ननवासी जिल्हाधधिारी यवतमाळ 
याांचेिड ेपवभागाच्या अधधिा-याांची तक्रार िेली होती, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शेति-याांची शेती मोििी इ.िामे होण्यामध्ये पवभागाचे अधधिारी दलुमक्ष िररत 
असल्याच ेआढळून आल्यास  चौिशी िरण्यात येवून त्याांच्यावर शासनान ेिोिती  िारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारिे िाय आहेत  ? 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०१-२०२१) : (१) भूमी अमभलेख पवभागाचे अधधिारी िायामलयामध्ये 
हिर राहात नसल्यान ेशतेिऱ्याांची िामे होण्यास पवलांब होत असल्याच ेहदलेल्या ननवेदनावरुन 
या आशयाच े वतृ्त हद.०४.१२.२०१९ त े हदनाांि ०६.१२.२०१९ दरम्यान िाही वतृ्तपत्रात प्रमसद्ध 
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झाले होत.े 

(२) हे खरे आहे.   
(३) व (४) शेतिऱ्याांची शेती मोििी इ.िाम े होण्यामध्ये पवभागाचे अधधिारी दलुमक्ष िरीत 
नाहीत. त्यामुळे िारवाई िरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

बीड जिल््यातील शेतिऱ्याांना वपि विमा देण्यासह फसिणुि  
िेलेल्या बोगस सेंटरिर िारिाई िरण्याबाबत 

  
(२३)  ६५५९ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) बीड जिल््यातील सुमारे २ लाख शेतिरी पपि पवमा पासून वांधचत आहेत, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, पपि पवमा भरताना शेति-याांनी खािगी सें्र मधनू भरला असता त् याांना 
ऑनलाईन पावती हदली नसल् याचे समोर आले असुन बोगस से्ं रने शेति-याांची िसविूि 
िरुन गायब झाले असल् याची माहहती माहे िेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशमनास 
आली, हे खरे आहे िाय , 
(३) असल्यास, उक् त बोगस सें्रची शासनान े चौिशी िेली आहे िाय, त्याअनुषांगान े पपि 
पवमा भरताना शतेि-याांिडून पसैे उिळून त् याांना पावती हदली नसिा-या बोगस सें्रवर 
िारवाई िरुन बीड जिल् हयातील २ लाख शेति-याांना पपि पवम् याची रक् िम देण् याबाबत 
िोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 
श्री. दादािी भुसे (०३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. आयुक्तालयाचे पत्र क्र.७६३ हद.०२/१२/२०१९ अन्वये राज्य समन्वयि 
(C.S.C.E. Governance Service India Limited) याांना योिनेत सहभाग नोंदवताना 
िािीवपूवमि त्रु्ीपूिम िागदपत्र े व माहहती अपलोड िेलेली ननदशमनास आल्यास सांबांधधत 
व्हीएलइ/सीएससी निुसान भरपाईचे दानयत्वास िबाबदार राहतील. तसेच प्रधानमांत्री पपि 
पवमा योिनेच्या अांमलबिाविीबाबत त्याांच्या स्तरावरुन सवम िनसुपवधा िें द्राना (CSC) पपि 
पवमा योिनेतील सहभाग नोंदपवताना िरावयाच्या िायमवाहीबाबत व सहभागी शेतिरी अिांचा 
तपशील ितन िरिेबाबत ननदेश देिेबाबत िळपवण्यात आले आहे. 

खरीप हांगाम २०१९ मध्ये बीड जिल्हयात प्रधानमांत्री पपि पवमा योिना भारतीय 
िृपष पवमा िां पनी मािम त राबपवण्यात आली. बीड जिल्हयातील २०.९८ लाख शेतिरी 
अिमदाराांनी रक्िम रु.७१.८७ िो्ी पवमा हप्ता भरुन ७.३९ लाख हे. के्षत्र पवमा सरांक्षक्षत िेले 
आहे. सहभागी शेतिरी अिमदाराांपिैी १३.७२ लाख शेतिऱ्याांना रक्िम रु.६३९.४१ िो्ी नुिसान 
भरपाई पवमा िां पनी मािम त ननजश्चत िरून पात्र शतेिऱ्याांच्या बिँ खात्यावर िमा िरण्यात 
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आली आहे. 
 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

आहदिासी वििास विभागाछया योिनाांमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२४)  ६६९४ (२७-०३-२०२०).  श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.सुभाष देशमुे (सोलापूर 
दक्षिण) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) आहदवासी पविास पवभागाच्या योिनाांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत  राज्यभरातील   
१९ जिल््याांतील २६ पोलीस ठाण्याांत दाखल असलेल्या १९१ तक्रारीांपैिी तब्बल ११० तक्रारी 
प्रिरिी अद्याप एिआयआर  दाखल िरण्यात आला नसल्याची  माहहती माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पोमलसाांच्या या हदरांगाईबद्दल न्यायालयान े नारािी व्यक्त िेली असून 
तातडीन े गुन्हे दाखल िरण्याच ेआदेश सहाय्यि पोलीस महाननरीक्षि याांनी सांबांधीत पोलीस 
आयुक्त आणि पोलीस अधधक्षि िायामलयाांना हदले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर प्रकरणी गुन्हे दाखल िरण्यात आले आहेत िाय, 
(४) असल्यास, पवलांब िरिा-या अधधिा-याांपवरुद्ध शासनान े िोिती िारवाई केली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे (११-०२-२०२१) : 
(१) सदर प्रिरिी आतापयतं राज्यातील सांबांधधत पोलीस घ्िाांिडून प्राप्त झालेल्या 
माहहतीनुसार एिूि १२७ गुन्हे दाखल िरण्यात आलेले आहेत. त्यापैिी ८० गुन्हे हे सन २०१८ 
व २०१९ मध्ये दाखल िरण्यात आले असनू, उवमररत ४७ गुन्हे हे सन २०२० मध्ये दाखल 
िरण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रिरिी प्राप्त होिाऱ्या तक्रारीांच्या अनुषांगाने तात्िाळ चौिशी िरुन गुन्हे 
दाखल िरिे व याबाबत हदरांगाई होिार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत तसेच स्वत: लक्ष 
घालून िारवाई िरण्याबाबतच्या सूचना सांबांधधत घ्ि प्रमखुाांना हदनाांि २३/०१/२०२० च्या 
ज्ञापनान्वये पोलीस महासांचालि िायामलयािडून ननगमममत िरण्यात आलेल्या आहेत. 
     तद्नांतर सांबांधीत घ्ि प्रमुखाांिडून ३९ गुन्हे दाखल िरण्यात आलेले आहेत. 
त्याचप्रमािे आहदवासी पविास पवभागािड े अद्यापही तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यास 
अनुसरुन आवश्यि ती चौिशी िरुन, त्याप्रमािे सवम प्रिरिाांवर िायदेशीर गुन्हे दाखल 
िरण्याची िायमवाही िरण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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चाळीसगाांि (ता. जि. धुळे) येथ ेए.ए,एन.आर.पी.एन.आर.सी िायद्याविरोधात 
केलेल्या आांदोलनाबाबत 

  

(२५)  ७३८१ (२७-०३-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चाळीसगाांव (ता. जि. धुळे) येथे चाळीसगाांव रोडवर ए.ए,एन.आर.पी.एन.आर.सी िायद्या 
पवरोधात नागररिाांनी उस्िूतम बांद पुिारुन िोरदार घोषिाबािी सुरु करुन पोमलसाांच्या 
ननदशमनास येताच त्याांनी त्वररत सांतप्त िमावाला पाांगपवले परांतु  िमाव चाळीसगाांव रोडन े
१०० िु्ी रस्त्यापयमत झाल्यान ेव्यावसानयिाांच्या हातगाडया तसेच ्पऱयाांची तोडिोड िरण्यास 
सुरुवात िेली व नांतर पोमलसाांवरही दगडिेि िरण्यास सुरुवात िेली असता पोमलसाांनी 
िेलेल्या लाठीहल्ल्हयात पोमलसाांसह अनिे नागररि िखमी झाल्याचे माहे िेब्रुवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरिी स्थाननि लोिप्रनतननधीांनी या घ्नेचा ननषेध िेला असून िाही 
राििीय हस्तके्षपामुळे या बांदच्या घ्नेला हहांसि वळि लागण्याने िायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न ननमामि झाला तरी सदरहू बांदला हहांसि देिा-या समािपवघाति व्यक्तीांची अ्ि िरुन 
चौिशी िरुन शासन त्याांच्यावर आवश्यि िारवाई करणार आहे िाय, 
(३) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : 
(१) व (२) होय, हे खरे आहे. सदर घ्नेच्या अनुषांगान ेचाळीसगाांव रोड पोलीस ठािे येथ े
गु.रां.नां. ०९/२०२० भा.दां.पव. िलम ३०७, १४३, १४७, १४९, ३३६, ३३७, ३३८, ३३२, ३३३, ४२७, 
१८८, ११४, ४३५, ३४१, ५०४, ५०६, सावमिननि मालमत् ता पवद्रपुपिरि िलम ३, ४ तसेच 
कक्रमीनल लॉ अमें्में् ॲक्् िलम ७ तसचे महाराषर पोलीस अधधननयम ३७(१)(३) च े
उल्लांघन १३५ प्रमािे गुन्हा दाखल िरण्यात आलेला असून सदर गुन्ृयामध्ये एिूि ४५ 
आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे. सदर गुन््याचा पुढील तपास सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

िधाम येथे राष्ट्रसेपवका सशमतीछया विदभम प्राांत पथसांचालनासाठी 
पोलीस बांदोबस्त न पुरविल्याबाबत 

  

(२६)  ७४०७ (२०-०४-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदिली पूिम) : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राषरसेपविा सममतीचे पवदभम प्राांत पथसांचालन वधाम शहरात माहे िेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान आयोजित िरण्यात आले असून या पथसांचालनात पवदभामतील समुारे ३६०० पेक्षा 
अधधि सेपविा सहभागी झाल्या होत्या, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, या पथ सांचालनासाठी पोलीसाांिड ेरीतसर परवानगी अिम सादर िरण्यात आला 
होता, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या भव्य मोचामच े दरम्यान जिल्हा पोलीस प्रशासनािडून िोित्याही प्रिारचा 
पोलीस बांदोबस्त पुरपवण्यात आला नव्हता, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, मोचामच्या दरम्यान वाहतुिीच े ननयमन िरण्यासाठीही िोित्याही प्रिारची 
वाहतुि पोलीसाांची यांत्रिा िायमरत नव्हती, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, अशा प्रिारे मोचामदरम्यान पोलीस बांदोबस्त न पुरपवल्यामुळे भरधाव 
वाहतुिीपासून मोचामच ेसांरक्षि िरण्यामध्ये धोिा ननमामि झाला होता, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्यास, मोचामला पोलीस बांदोबस्त न पुरपवण्याऱ्या सांबांधधत अधधिाऱ्याांवर शासनाने 
िोिती िारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे  (१६-०२-२०२१) : (१) हदनाांि ०२.०२.२०२० रोिी राषरसेपविा सममतीचे 
पवदभम प्राप्त पथसांचालनात सुमारे ५५० ते ६०० सेपविा सहभागी झाल्या होत्या. 
(२) होय. 
(३) सदर मोचामसाठी पोलीस बांदोबस्त पुरपवण्यात आला होता. 
(४) सदर मोचामच्या दरम्यान वाहतुिीच ेननयमन िरण्यासाठी उपाययोिना िेली होती. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

हिेली (जि.पुणे) तहसीलदार याांछयािडून महाराष्ट्र नागरी सेिा ननयमामधील 
तरतुदीांचा भांग झाल्याबाबत 

  

(२७) ११३०८ (१२-०९-२०२०).   श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हवेली (जि.पुिे) तहसीलदार याांच्यािडून महाराषर नागरी सवेा ननयमामधील तरतुदीांचा 
भांग झाला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िमीन महसलू व गौि खननिाच्या वसुलीचे उद्हदष्, ननयोिन, तहसील 
िायामलयातील ई हक्ि प्रिालीच े अिम प्रलांबबत असिे, ननयममतपिे िायामलयात न येिे, 
नागररिाांना हीन दिामची वागिूि देिे, लोिप्रनतननधीच ेिोन त्वररत न घेिे, अनेि आवश्यि 
ननिमय प्रलांबबत असिे, िोरोनाच्या पाश्वमभूमीवर गावाांमध्ये भे्ी न देि े इत्यादी गैरप्रिार 
तहसीलदार हवेली याांच्यािडून झाल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या प्रिरिी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, चौिशीनुसार या प्रिरिी सांबांधधताांवर शासनान े कोणती िारवाई िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ?  
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श्री. बाळासाहेब थोरात (२२-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) जिल्हाधधिारी, पुिे याांच्या 
सुचनेनुसार तहसीलदार हवेली याांच्या िायामलयाची तपासिी उपपवभागीय अधधिारी, हवेली  
याांनी िेली होती.  त्याअनुषांगाने प्रलांबबत प्रिरिे व िामिाि पुिम िरण्याबाबत उपपवभागीय 
अधधिारी हवलेी याांच्यामािम त तहसीलदार हवेली याांना िळपवण्यात आले होत.े तहसील 
िायामलयात उपजस्थत राहून नागररिाांच्या तक्रारीच े ननरािरि िरावे व त्याांच्या प्रलांबबत  
िामाचा ननप्ारा िरावा तसचे लोिप्रनतननधीबरोबर सौिन्यपुवमि वागिूि ठेवावी व 
रािमशष्ाचाराच ेपालन िराव ेयाबाबत उपपवभागीय अधधिारी याांच्यािडून तहसीलदार हवेली 
याांना िळपवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

ेडििासला (ता. हिेली, जि. पुणे) अांतगमत डोणिे, शसांहगड रस्ता, पानशेत रस्त्यािर हुक्िा 
पालमरसह विविध अिधै धांद्याांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

 (२८) ११३४१ (१२-०९-२०२०).   श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.सुननल िाांबळे (पुणे 
िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) खडिवासला (ता. हवेली, जि. पुिे) अांतगमत डोििे, मसांहगड रस्ता, पानशेत रस्त्यावर 
हुक्िा पालमरसह पवपवध अवैध धांद्याांमध्ये वाढ झाली असनू हुक्िा पालमरमध्ये अल्पवयीन 
मुलाांना प्रवेश देऊन तांबाखू सारख्या अांमली पदाथांचा पुरवठा होत असल्याच ेननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पुिे शहरातील िोरेगाव पािम , मुांढवा, िोंढवा या भागातील हॉ्ेलमध्ये 
बेिायदा हुक्िा पालमर सुरु असून उक्त हठिािी हुक्िा पालमरसह अांमली पदाथांचा पुरवठा होत 
असल्याच े ननदशमनास येत असताांनाही  त्या पवरोधात  प्रशासनाने अद्यापपयतं िुठलीही  
िारवाई िेली नाही, हे ही  खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या प्रिरिी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, चौिशीनुसार शासनान े सांबांधधताांवर शासनाने िोिती िारवाई िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे  (१२-०२-२०२१) : (१) प्रश्नाधीन भागात माहे िानेवारी, २०२० त ेमाहे िलुै, 
२०२० या िालावधीत िेलेल्या िारवाई दरम्यान हुक्िा पालमरमध्ये अल्पवयीन मुलाांना प्रवेश 
देऊन तांबाखु सारख्या अांमली पदाथांचा पुरवठा होत असल्याचे आढळुन आलेले नाही.  
   वरील िालावधीदरम्यान इतर अवैध धांद्यासांदभामत प्राप्त तक्रारीनुसार वेळोवळेी िेलेल्या 
िारवाईमध्ये दारुबांदी िायदयाच ेउल्लांघन प्रिरिी १४ गुन्हे व िगुार िायद्याअांतगमत २ गुन्हे 
दाखल िरण्यात आलेले आहेत. 
(२) पुिे शहरातील िोरेगाव पािम , मुांढवा, िोंढवा या भागातील हॉ्ेलमध्ये अधधिृत हुक्िा 
पालमर सुरु नाहीत.  
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सन २०१९-२० मध्ये कियामदीने हदलेल्या तक्रारीनसुार िो्पा अधधननयम, २००३ व 
िो्पा (महाराषर सधुारिा) अधधननयम, २०१८ मधील तरतुदीनुसार अनाधधिृतररत्या सुरु 
असलेल्या  हुक्िा पालमरवर िारवाई िरण्यात आली आहे.  
 

दाखल गुन्हे 
 

अ्ि आरोपी िप्त मुद्देमाल किां मत 

३३ ८३ रुपये ५,९१,७००/- 
 
हॉ्ेल-चालि मालि अनाधधिृतपिे हुक्िा पालमरसह अांमली पदाथांचा पुरवठा िरत 

असल्याच े आढळून आल्यास त्याांचेपवरुध्द योग्य ती िायदेशीर िारवाई िरण्याची तिवीि 
ठेवली आहे.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात लॉिडाऊनछया िाळात पोशलसाांिर मोठ्या प्रमाणात हल्ले झाल्याबाबत 
  

(२९)  ११४८० (१३-०९-२०२०).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ), श्रीमती श्िेता महाले (धचेली), श्री.सुननल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदिली पूिम), श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायेळा), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबूर), श्री.उदयशसांग रािपतु (िन्नड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात लॉिडाऊनच्या िालावधीत िोरोना पवषािू सांक्रमानास प्रनतबांध घालण्यासाठी िाम 
िरत असलेल्या डॉक््र, नसम, अांगिवाडी सेपविा, मदतनीस इत्यादी तसेच िायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी हदवस-रात्र बांदोबस्तावर असलेल्या पोमलसाांशी हुज्ित घालणे, मारहाि 
िरिे, इत्यादी घ्ना हदवसेंहदवस वाढत असून पोमलसाांवरील हल्ल्याांच्या २०० पेक्षा अधधि 
प्रिरिाांची नोंद िरण्यात आली असून ८१२ ििाांना अ्ि िरण्यात आली आहे तसेच 
याबाबतच्या दररोि सरासरी तीनपेक्षा अधधि घ्ना घडत आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मुांबईतील मररन ड्राईव्ह येथे पोलीस ननरीक्षि श्री.जितेंद्र िदम व पोलीस उप 
ननरीक्षि श्री.शेळिे याांच्यावर श्री.िरुि नायि नामि व्यक्तीने िोयत्याने हल्ला िेल्याची 
घ्ना हदनाांि ९ म,े २०२० रोिी वा त्यास मारास घडली असून लॉिडाऊन सुरू झाल्यापासून 
िमावबांदी आदेश मोडिे,अवैध वाहतूि आणि पोमलसाांना मारहाि प्रिरिी एिूि घडलेल्या 
घ्नाांमधील गुन्हेगाराांपवरोधात िोिती िारवाई िरण्यात आली वा िरण्यात येत आहे, 



पव.स. ५२ (26) 

(३) असल्यास, िोरोना पवषािू सांक्रमि रोखण्यासाठी िाम िरिाऱ्या डॉक््र, नसम, अांगिवाडी 
सेपविा, मदतनीस तसेच िायदा व सुव्यवस्था राखिाऱ्या पोमलसाांवरील हल्ले रोखण्यासाठी 
शासनाने िोित्या उपाययोिना िेल्या आहेत तसेच याबाबत िायदा िरण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे िाय, असल्यास त्याच ेस्वरूप िाय आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 

श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१) राज्यात लॉिडाऊनच्या िाळामध्ये माचम ते नोव्हेंबर, 
२०२०  दरम्यान पोलीसाांवर झालेल्या मारहािीच्या अनुषांगाने ३४१  प्रिरिाांची नोंद िरण्यात 
आली असून समािि्िाांवर तद्नषुांधगि िायदेशीर िारवाई िरण्यात आली आहे.   
(२) सदर प्रिरिी लोिमान्य ह्ळि मागम पोलीस ठािे येथे गु.नो.क्र.२८२/२०२०, िलम १८८, 
२६९, ३०७, ३२४, ३३२, ३५३ भादां.पव. सह िलम ४, २७ शस्त्र अधधननयम सह महाराषर 
िोवीड-१९ उपाययोिनाांच े िलम ११ अन्वये दाखल िरण्यात आला असून आरोपीला अ्ि 
िेली आहे. सदर गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
   बहृन्मुांबई पोली स आयुक्तालय िायमके्षत्रात लॉिडाऊन सुरु झाल्यापासून िमावबांदी आदेश 
मोडिे प्रिरिी २२२१५ गुन्हे, पोलीांसाांवरील हल्ल्याबाबत ६१ गुन्हे व अवैध वाहतुिबाबत २९२४ 
गुन्हे दाखल िरण्यात आलेले आहे.  
(३) लॉिडाऊनच्या िाळात ितमव्याांवर असलेल्या िममचाऱ्याांना/पोलीसाांना मारहाि िरिाऱ्या 
समाििां ्िाांवर तात्िाळ गुन्हे दाखल िरुन आवश्यि ती िायमवाही िरण्यात आली आहे. 
तसेच भा.दां.पव. िलम ३३२, ३५३ सह इतर आवश्यि िलमाांनुसार अिाममनपात्र गुन्हे दाखल 
िरण्यात आले असून सांबांधीत आरोपपताांना अ्ि िरण्यात आली आहे. 
     पोलीसाांवरील हल्ल्यासांदभामत पोलीस महासांचालि, महाराषर राज्य, मुांबई याांच्या 
िायामलयान े हदनाांि ०६.१०.२०२० अन्वये सूचना ननगमममत िरण्यात आलेल्या असनू अशा 
घ्नाांमध्ये तात्िाळ गुन्हा दाखल िरुन चौिशीअांती सबळ पुराव्याननशी गुन््याचे दोषारोपपत्र 
न्यायालयात दाखल िरण्याच्या सूचना राज्यातील सवम घ्ि प्रमखुाांना देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच अशा घ्नाांना प्रनतबांध िरण्यासाठी तात्िाळ िठोर िारवाई िरिेबाबत सूधचत िरण्यात 
आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
, 

धुळे तालुक्यातील फागणे, मिुटी, शशरूड आणण नेर या गािाांमध्ये  
निीन पोलीस ठाणे ननमामण िरण्याबाबत 

 (३०)  ११६८७ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) धळेु तालुक्यातील मशरूड, मिु्ी, िागिे आणि नेर ही गाव ेिास्त लोिसांख्येची असून या 
गावाांशी पररसरातील अनेि गावाांचा रोिचा सांपिम  येत असल्यान े या गावासह पररसरातील 
वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तसेच िायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी स्वतांत्र पोलीस ठाण्यास 
मांिुरी देवून ते तातडीने उभारण्यात यावे अशी मागिी स्थाननि रहहवाशाांिडून िरण्यात 
आल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सदर मागिी लक्षात घेता मशरूड, मुि्ी,िागिे आणि नेर या नतन्ही 
गावाांमध्ये नवीन पोलीस ठाि े ननमामि िरण्याबाबत शासनाने कोणती िायमवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे  (२७-०१-२०२१) : (१) व (२) धुळे तालिुा पोलीस ठाण्यामधून मशरूड हे 
नवीन पोलीस ठािे ननमामि िरिेबाबत स्थाननिाांिडून मागिी होत आहे. तथापप 
मशरूड,मुि्ी,िागिे व नेर ही गाव े लहान असून तेथ े गुन्हयाांचे प्रमाि िमी आहे. 
मुि्ी,िागिे व नेर ही गाव ेधळेु तालिुा पोलीस स््ेशन अांतगमत समापवष् असल्याने येथे 
पोलस स््ेशन ननमामि िरिे प्रस्तापवत नाही. 
    िुसुांबा, मशरूड व मोगलाई ही तीन नवीन पोलीस ठाि े ननमामि िरिेबाबत पोलीस 
अधीक्षि,धुळे याांनी सादर िेलेल्या प्रस्तावाचा महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या सुधाररत 
आिृतीबांधात समावशे िरण्यात आला आहे. 
    सद्यजस्थतीत पोलीस महासांचालि िायामलयान े सादर िेलेला महाराषर राज्य पोलीस 
दलाचा सुधाररत आिृतीबांध पवत्त पवभागाच्या मान्यतेसाठी सादर िरण्यात आला आहे. पवत्त 
पवभागाच्या अमभप्रायानुसार पुढील उधचत िायमवाही िरण्यात येईल.    
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

िारांगा फाटा (जि. हहांगोली) येथील िमीनीछया मोिणी अहिाल ि निाशाबाबत 
  

(३१)  ११७२५ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) वारांगा िा्ा (जि. हहांगोली) येथील शेत सव े नां.१०४/२ मधील िमीन िालवा व बोगदा 
िामासाठी सन १९८० मध्ये सांपाहदत िरण्यात आली असनू त्या िममनीचा सांयुक्त अहवाल, 
निाशा बनाव्  तयार िरून सांगनमताने राषरीय महामागामलगतची िमीन व शासिीय 
मोबदला  हडप िरण्याचा प्रयत्न िमीन मालि िरीत असल्यामळेु  हदनाांि १६ माचम, २०२० 
रोिी झालेल्या सुनावनीत अप्पर जिल्हाधधिारी, हहांगोली याांनी िळमनूरी  उपअधधक्षि 
भूममअमभलेख याांना उक्त िममनीच्या के्षत्राची सांयुक्त मोििी िरून मोििी अहवाल व 
निाशा तात्िाळ सादर िरण्याच्या सुचना हदल्या होत्या, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सांबांधधत उपअधधक्षि भूममअमभलेख याांनी वळेेवर मोििी अहवाल व निाशा 
सादर िेला नसून वारांवार सुचना व नोह्स बिावूनही अद्यापपयतं त्याांनी मोििी अहवाल व 
निाशा सादर िेलेला नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, यापूवीही उपअधधक्षि भूममअमभलेख  याांनी राषरीय महामागामच्या िामात 
ननषिळिीपिा व हदरांगाई िेल्याबाबतची तक्रार उपपवभागीय अधधिारी याांनी जिल्हाधधिारी, 
हहांगोली याांच्यािड ेिेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
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(४) असल्यास, या सवम प्रिरिी तातडीन े चौिशी िरून दोषी असलेल्या अधधिा-याांवर  
िारवाई िरण्याबाबत शासनान े िोिती िायमवाही िेली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अांशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) जिल्हाधधिारी, हहांगोली याांच्या हद.१६.०७.२०२० च्या आदेशान्वये श्री. एस. व्ही. मुांढे, उप 
अधीक्षि भूमम अमभलेख, हहांगोली याांना ननलांबबत िरण्यात आले आहे. िमाबांदी आयुक्त आणि 
सांचालि भूमम अमभलेख, महाराषर राज्य, पुिे याांच्या हद.१०.१२.२०२० च्या ज्ञापनान्वये श्री. 
एस. व्ही. मुांढे, जिल्हा अधीक्षि भूमम अमभलेख, हहांगोली याांचेपवरुध्द म. ना. से. (मशस्त व 
अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८ अन्वये पवभागीय चौिशी सुरु िरण्यात आली आहे. 
तसेच, श्री.सुजित िाधोर, जिल्हा अधीक्षि भूमम अमभलेख, हहांगोली याांचेपवरुध्द हद.१०.१२.२०२० 
च्या ज्ञापनान्वये म. ना. से. (मशस्त व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम १० अन्वये 
पवभागीय चौिशी सुरु िरण्यात आली आहे. 
  

___________ 
 

िोपरगाांि (जि. अहमदनगर) येथील दयु्यम िारागहृाछया इमारतीची दरुािस्था झाल्याबाबत 
  

(३२) ११७६९ (१३-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोपरगाांव (जि.अहमदनगर) येथील तहमसल िायामलयातील  दयु्यम िारागहृाची दरुवस्था 
झाली असून त्याची तातडीन ेदरुुस्ती िरावी अशी मागिी तहमसलदार, िोपरगाांव याांनी माहे 
माचम, २०२०  मध्ये वा त्यादरम्यान  सावमिननि बाांधिाम पवभागाच्या सांबांधधत अधधिाराऱ्याांना 
पत्र पाठवून िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, नव्याने बाांधलेल्या तहमसल िायामलयात िुन े दयु्यम िारागहृ असून या 
िारागहृात एिूि ५ बरािी असून एिा बराकित चार िैदी या प्रमािे िेवळ २० िैदी ठेवता 
येतात तथापी येथ ेसद्य:जस्थतीला ६१ िैदी ठेवण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या िारागहृातून गांभीर   गुन््यातील अरोपीांनी िारागहृ िोडून पळून िाण्याचा 
प्रयत्न िेला असून आरोपी पळून िाण्यात यशस्वी झाले आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याप्रिरिी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय,चौिशीत िाय आढळून आले आहे 
व त्यानुसार सदर िारागहृाची पनुबांधिी िरण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने िोिती िायमवाही िेली 
वा िरण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ?  
 

श्री. अननल देशमुे (१५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
   िोपरगाांव, जि. अहमदनगर येथील दयु्यम िारागहृातून सन २०१४ मध्ये ७ िैदी पळून 
गेले होते. तसेच सन २०१८ मध्ये १७ िैद्याांनी या िारागहृातनू पळून िाण्याचा प्रयत्न िेला 
होता. सदर िैद्याांवर िोपरगाांव शहर पोलीस स््ेशन, िोपरगाांव येथे गुन्हे दाखल िरण्यात 
आले आहेत. आरोपीांपवरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले असून, सदर 
गुन्हे न्यायप्रपवषठ आहेत. 
(४) िोपरगाांव, जि. अहमदनगर येथे दयु्यम िारागहृ पुनबांधिीसाठी िागा उपलब्ध नाही.  
तथापप, सदरील दयु्यम िारागहृाच्या दरुुस्तीचे िामिाि सुरु िरण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

धनगर टाकळी (ता.प र्ाा, जि.परभर्ी) येथ ेझालेल्या चोरीबाबत 
  

(३३)  ११८१९ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांिय गायकवाड (ब लढार्ा), श्री.रत्नाकर ग ट्टे 
(गांगाखेड) :   सनमाननीय गहृ मांत्री प ढील गोष्ीांचा ख लासा करतील काय :- 
  

(१) धनगर ्ाकळी (ता.प णाग, जि.परभणी) येथ े ददनाांक २ म,े २०२० रोिी वा त्या स मारास 
मध्यरात्री चोराांनी  सोनया – चाांदीच्या दागगनयाांसह रोख रक्कम असा लाखो रूपयाांचा ऐवि 
चोरी केल्याचा ग नहा श्री. भभमराव उकां ि ेयाांनी च िावा पोलीस ठाणे येथ ेमाहे म,े २०२० मध्ये 
वा त्या दरम्यान दाखल केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाांनी श्वान पथक, बो्ाचे ठस े इत्यादी प्रकारे तपास करूनही  सदर 
ग न्याचा तपास लावता आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यान षांगान ेग न्याचा तपास तात्काळ करून 
दोषीांवर कारवाई व चोरीस गेलेला ऐवि सांबांगधताांस परत भमळवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 

श्री. अननल देशम ख (१६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४)  
      सदर प्रकरणी  पोलीस स््ेशन, च िवा, जि. परभणी येथे ग .र.नां.७९/२०२० भा. दां. वव. 
कलम ४५७, ३८० प्रमाणे ग नहा दाखल करण्यात आला आहे. 
       सदर प्रकरणी आरोपीचा शोध घेण्याचा कसोशीन ेप्रयत्न करण्यात आला असून आरोपी 
भमळून न आल्यान े ग नहा कायम तपासावर ठेवून मा. नयायालयात ‘अ’ वगग समरी सादर 
करण्यात येत आहे.   
(५) ववलांब झालेला नाही. 

___________ 
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टाळेबांदीछया िाळात मराठिाड्यात हत्यािाांडाछया घटना घडल्याबाबत 

  

(३४) ११८६८ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील ्ाळेबांदीच्या िाळात  नाांदेड,लातूर व बीड या जिल्हयात हत्यािाांडाच्या 
घ्ना घडत आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यात गुांड प्रवतृ्ती लोिाांवर तेथील पोलीस प्रशासनाचा वचि राहीलेला 
नसून उक्त नतन्ही जिल््यात िायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमामि झाला  आहे,हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास,अशा हत्यािाांडाच्या घ्ना रोखण्याबाबत तसेच दोषी आरोपीांवर िारवाई 
िरण्याबाबत शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुे (०१-०२-२०२१): (१) ्ाळेबांदीच्या िाळात नाांदेड व बीड जिल््यात 
हत्यािाांडाच्या प्रत्येिी २ अशा एिूि ४ घ्ना घडल्या असनू लातरू जिल््यात या िालावधीत 
एिही हत्यािाांडाची घ्ना घडलेली नाही. 
(२) व (३) ्ाळेबांदीच्या िाळात नाांदेड जिल््यात दोन हत्यािाांड घडले प्रिरिी उमरी, पोलीस 
स््ेशन येथ े गु.र.नां.११७/२०२० व गु.र.नां.११८/२०२० अस े दोन गुन्हे दाखल िरण्यात आले 
आहेत. तसेच बीड जिल््यात दोन हत्यािाांड घडले प्रिरिी यसुूि वडगाांव, पोलीस स््ेशन येथ े
गु.र.नां.१०६/२०२० व पेठ बीड, पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नां.१५०/२०२० असे दोन गुन्हे दाखल 
िरण्यात आले आहेत. उपरोक्त गुन््यात आरोपीांना अ्ि िरुन आरोपीपवरुद्ध मा. 
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले आहे. 
   उक्त चारही गुन््यात तात्िाळ िारवाई िरण्यात आल्याने गुांड प्रवतृ्तीच्या लोिाांवर पोलीस 
प्रशासनाचा वचि राहहलेला नाही, हे म्हििे खरे नाही. 
   असे गुन्हे घडू नयेत म्हिून पररिामिारि गस्त, प्रनतबांधत्मि िारवाई, रेिॉडमवरील 
गुन्हेगाराांवर पाळत ठेविे तसेच गुन्हेगाराांिडून बांधपत्र घेिे अशा प्रिारची प्रनतबांधात्मि 
िारवाई िेली िात आहे. 
(४) पवलांब झालेला नाही. 

___________ 
 
 

म ांबईत आांतरराष्ट्रीयदिामचे कक्रिेट स्टेडडअम उभारण्याबाबत 
 

 (३५)  १२४८१ (१४-०९-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्िरी पूिम) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबईतील िोगेश्वरी–पवक्रोळी िोड रस्त्यालगतच्या शहीद पविय साळसिर उद्यानािवळील 
आरेच्या हद्दीतील मोिळया िागेवर राषरीय तसेच आांतरराषरीय स्तराचे कक्रिे् स््ेडडयम 
उभारण्याबाबत स्थाननि लोिप्रनतननधीांनी हदनाांि २५ िेब्रुवारी, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास  
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मा. क्रीडा व युवि िल्याि मांत्री व हदनाांि २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मा. 
मुख्यमांत्री व पालिमांत्री, मुांबई उपनगर याांना ननवेदन सादर िेले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू स््ेडडयमच्या उभारिीसाठी शासन एिूि किती ननधी उपलब्ध िरून 
देिार असुन िामास प्रत्यक्षात िेव्हापासून सुरूवात िरण्यात येिार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौिशी िरुन त्यानुषांगान े सदरहू मोिळया िागेवर 
आांतरराषरीय दिामच ेकक्रिे् स््ेडडयम उभारण्याबाबत िोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०२-०२-२०२१) : (१) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) सदर िागा आरे ( हररत पट््यातील ) वनक्षेत्राची आरक्षक्षत िागा आहे. आरक्षिात 
बदल होऊन सदर िागा क्रीडा पवभागािड ेहस्ताांतरीत िरण्याचा ननिमय झाल्यास, तेथ ेक्रीडा 
सुपवधा पविमसत िरता येतील. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 

मुांबई-गोिा महामागामसाठी सांपाहदत िेलेल्या िशमनीचा मोबदला देण्यासाठी  
लाच मागण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३६)  १२६८६ (१३-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (शभिांडी पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबई-गोवा महामागामसाठी   सांपाहदत िेलेल्या   िममनीचा मोबदला देण्यासाठी 
शेतिऱ्याांिडून एिा बँिेच्या िममचाऱ्यामािम त िुडाळ प्राांताधधिारी ५ लाख रुपयाांची मागिी 
िेली िात असल्याचा   प्रिार एिा प्रिल्परामस्त िमीनदार व स्थाननि लोिप्रनतननधी याांनी 
माहे िनू, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आिला,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास,  सदर प्रिरिाची चौिशी िरून याप्रिरिी गुन्हा दाखल िरण्याची मागिी 
स्थाननि लोिप्रनतननधी याांनी हदनाांि १ िुलै, २०२० रोिी  वा त्यास मारास पालिमांत्री, 
मसांधुदगुम,   जिल्हाधधिारी मसांधुदगुम याांच्यािड ेिेली आहे ,  हे ही खरे आहे िाय , 
(३) असल्यास, सदर प्रिरिी अद्याप सांबांधधत दोषी अधधिारी याांच्यावर गुन्हा दाखल 
िरण्यात आला नाही,  हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास,  याप्रिरिी ननवेदनाच्या अनुषांगाने सांबांधधताांवर  िारवाई िरण्याबाबत 
शासनाने िोिती िायमवाही िेली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (२२-०१-२०२१) :(१) होय, हे खरे आहे. 
      स्थाननि लोिप्रनतननधी याांनी हदनाांि ३० िून २०२० रोिी जिल्हाधधिारी,मसांधुदगुम 
िायामलयािड ेलेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार दाखल िेली आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
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    स्थाननि लोिप्रनतननधी याांनी हदनाांि ३० िून २०२० रोिी जिल्हाधधिारी, मसांधुदगुम 
िायामलयािड े लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार दाखल िरून ,भ्रष् अधधिाऱ्याांची रीतसर चौिशी 
िरून िारवाई िरण्याबाबत पवनांती िेलेली आहे. त्यानुसार जिल्हाधधिारी, मसांधुदगुम 
िायामलयािडून चौिशी सममती गठीत िरून चौिशी िरण्यात आली आहे. 
(३) सदर प्रिरिी श्रीम.खरमाळे,उपपवभागीय अधधिारी, िुडाळ याांचेपवरुद्ध महाराषर नागरी 
सेवा (मशस्त व अपपल),ननयम १९७९ अन्वये पवभागीय चौिशी प्रस्तापवत िरण्याबाबत 
पवभागीय आयुक्त,िोिि पवभाग,नवी मुांबई याांच े िायामलयािड े जिल्हाधधिारी, मसांधुदगुम 
िायामलयािडून िोडपत्र १ ते ४ दोषारोपासहीत प्रस्ताव सादर िरण्यात आला आहे. 
(४) प्रस्तुत प्रिरिी पवभागीय आयुक्त, िोिि पवभाग, िोिि  भवन , नवी मुांबई याांच े
िायामलयािडून िारवाई चाल ूआहे. 
(५)  अशी बाब नाही. 

___________ 
 
 

िोळगाि (ता.अशलबाग, जि.रायगड) मधील माांडिा िेट्टी ििळील  
बेिायदा बाांधिामािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३७)  १२९२७ (१३-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) िोळगाव (ता.अमलबाग, जि.रायगड) मधील माांडवा िेट््ी िवळील  िममनीवर व्यवसानयि 
अशोि ममत्तल याांनी बिेायदा अनतररक्त बाांधिाम िरून उभारलेल्या बांगल्यावर िारवाई 
िरण्याच े आदेश हदनाांि १ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी मुांबई उच्च न्यायालयान े जिल्हाधधिारी, 
रायगड याांना  हदले होत,े हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, अनतररक्त बेिायदा बाांधिाम हे मालिाने तीन महहन्यात स्वतः तोडाव ेआणि 
त्याांनी तस ेिेले नाही तर जिल्हाधधिाऱ्याांनी  िारवाई िरावी तसेच अधमव् स्वरूपात बाांधिाम 
तोडिे शक्य नसल्यास सांपूिम बाांधिाम तोडाव े आणि त्यानांतर मालिाांना पूवीच्या 
परवानगीप्रमािे बाांधिाम पूिम िरण्याची मुभा राहील तसचे जिल्हाधधिाऱ्याांनी हदनाांि २० 
माचम, २०१९ पयतं िारवाईचा अहवाल द्यावा अस े न्यायमूती अभय ओि याांच्या 
नेततृ्वाखालील खांडपीठान ेहदनाांि १ नोव्हेंबर, २०१८ रोिीच्या आदेशात स्पष् िेले होत,े  हे ही 
खरे आहे िाय, 

(३) असल्यास, हदनाांि १ नोव्हेंबर,  २०१८ रोिीच े मुांबई उच्च न्यायालयाचे स्पष् आदेश 
असतानाही रायगड जिल्हाधधिाऱ्याांमािम त  अद्याप   िारवाई पूिम िरण्यात आली नसून या  
बेिायदा बाांधिामावर िारवाई िरण्यास पवलांब होण्याची   िारिे िाय आहेत,  

(४) तसेच सदरहू  बाांधिामावर िारवाई न  िरिाऱ्या सांबांधधताांवर  िबाबदारी ननजश्चत िरून 
ितमव्यात िसूर िेल्याप्रिरिी शासनाने िोिती िारवाई िेली वा िरत आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०२-२०२१) : 
(१), (२) व (३)  होय, हे खरे आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांचे हदनाांि ०१.११.२०१८ च्या 
आदेशाप्रमािे अनाधधिृत बाांधिाम ननषिामसत िरण्याची िायमवाही सुरु िरण्यात आली होती. 
तथापप, सदर प्रिरिी मा. न्यायालयामध्ये हदनाांि १२.३.२०२० रोिी झालेल्या सुनाविीमध्ये 
अनाधधिृत बाांधिाम हदनाांि ०७.४.२०२० पयतं ननषिापषत िरिेबाबत मुदत देण्यात आली 
होती. त्यानुषांगाने अनाधधिृत बाांधिाम ननषिापषत िरण्याची िायमवाही सुरु होती, श्री. ममत्तल 
याांनी मा. उच्च न्यायालयात याधचिा क्र. ०२/२०२० दाखल िेली असता मा. उच्च न्यायालयान े
िोरोना साथरोगाच्या पाश्वमभूमीवर हदनाांि ३१.१०.२०२० पयतं बाांधिाम ननषिामसत िरण्यास 
स्थधगती हदली असून सदर प्रिरि न्यायप्रपवष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मजछिमाराांना ििममाफीसह आधथमि सहाय्य देण्याबाबत 
  

(३८)  १३३०३ (१७-०७-२०२०).  श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) : सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) रत्नाधगरी व मसांधुदगुम या जिल्हयाांच्या पविासाबाबत मा. मुख्यमांत्री याांनी हदनाांि १८ 
िेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास जिल्हाधधिारी िायामलय, मसांधदगुम येथे बैठि घेतली 
असता उक्त बैठिीत शेतिऱ्याांना देण्यात येिाऱ्या ििममािीच्या धतीवर मजच्िमाराांना 
ििममािी देण्याबाबत शासन पवचाराधीन असून यासाठी मजच्िमाराांचे सवेक्षि िरून अहवाल 
सादर िरण्याची सूचना मा. मुख्यमांत्री याांनी िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) तसचे, मजच्िमाराांच्या प्रश्नाांचा अभ्यास आणि मत्स्यदषुिाळाच े ननिष ठरपवण्यासाठी 
सममती नेमण्याची घोषिा  मत्स्यव्यवसाय मांत्री याांनी हदनाांि २७ िेब्रुवारी २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास िेली असुन उक्त सममती चार महहन्यात शासनाला अहवाल सादर िरुन त्यातील 
मशिारशीांच्या अनुषांगाने मजच्िमाराांना आधथमि सहाय्य िरण्यात येईल अस ेमा.मत्स्यव्यवसाय 
मांत्री याांनी िाहीर िेले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, त्याअनुषांगान ेमजच्िमाराांच ेसवेक्षि िरुन उक्त अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे िाय,त्यात िोित्या मशिारशी िरण्यात आल्या आहेत आणि  त्यानसुार मजच्िमाराांना 
ििममािीसह आधथमि सहाय्य देण्याबाबत शासनाने िोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येिार 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
 

श्री. अस्लम शेे (१०-०२-२०२१) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) मा.मांत्री (मत्स्यव्यवसाय) याांनी पवधानमांडळात िेलेल्या घोषोच्या अनुषांगाने 
मत्स्यदषुिाळाच्या सांदभामत प्रधान सधचव (पदमु) याांच्या अध्यक्षतखेाली हदनाांि ०९.१२.२०२० 
रोिीच्या शासन ननिमयान्वये सममती गहठत िरण्यात आली आहे. 
(३) सन २०१९-२० या वषामच्या हांगामामध्ये राज्यातील मजच्िमाराांना पूिम क्षमतेन े मासेमारी 
िरता न आल्याने शासन पत्र क्र.मत्स्यपव-११२०/प्र.क्र.९२/पदमु-१४,हद.१२.०६.२०२० अन्वये 
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पवपवध सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. 
 तसेच क्यार चक्रीवादळामुळे िोिि किनारपट््ीवरील मच्िीमाराांना मासेमारी न िरता 
आल्यामुळे झालेल्या नुिसानीबद्दल रु.६५,१७,२०,०००/- इतिे पवशेष सानुरामह अनुदान अदा 
िरण्यास शासन ननिमय हद.०९.०९.२०२० अन्वये मान्यता प्रदान िरण्यात आलेली असून 
रु.३२.५८५ िो्ी इतिा ननधी पवतरीत िेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 

िासा (जि.पालघर) येथील पररसरात अनतक्रमण ि बाांधिाम झाल्याबाबत 
 (३९)  १३४८७ (१३-०९-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील िासा पररसरात  तसेच राषरीय महामागामलगत अनेि आहदवासीच्या 
िममनीवर अनतक्रमि व बाांधिाम झाल्याची   बाब हदनाांि १ िुलै,  २०२० रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरिी  शासनाने चौिशी िेली   आहे िाय, 
(३) असल्यास, चौिशीचे ननषिषम िाय व त्यानुसार   या िागाांवरील अनतक्रमि तातडीने दरू 
िरून िागेचा ताबा आहदवासी बाांधवाांना ममळवनू देण्याबाबत शासनािडून  िोिती िायमवाही 
िरण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची  िारिे िाय आहेत?  
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (०४-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) श्रीम.िाशी गिपत गोवारी व इतर 
आहदवासी खातेदाराांनी त्याांचे मालिीचे मौि े िासा, ता.डहािू, जि.पालघर येथील स.नां.४९ 
मध्ये श्री.हरेश मशवराम मुििे याांनी अनधधिृतपिे िुां पिाचे बाांधिाम िेले असल्याबाबत 
हदनाांि २४.०६.२०२० च्या पत्रान्वये  तहमसलदार, डहािू याांचेिड े तक्रार दाखल िेली आहे.  
प्रस्तुत प्रिरिी मा.हदवािी न्यायालय, डहािू येथे िब्िा व ननरांतर मनाई आदेशाच्या 
अनुषांगाने रे.म.ुनां.३०/२०१८ दाखल असून िो म् िममशन नमेून हदनाांि ०३.०८.२०२० रोिी उप 
अधधक्षि, भमूी अमभलेख, डहािू याांचमेािम त िममनीची मोििी िरण्यात आली आहे. सदर 
मोििीचा अहवाल मा.हदवािी न्यायालयात सादर िरण्यात आला आहे. मा.हदवािी न्यायालय, 
डहािू याांच ेआदेशानुसार पुढील िायमवाही िरण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

भुसािळ (जि.िळगाि) शहरात िरण्यात आलेल्या गोळीबाराबाबत 
  

(४०)  १३७७१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) भसुावळ (जि.िळगाव) शहरात समुारे १५ लाखाांच्या घरिोडी प्रिरिातील दोन सांशयीत 
आरोपीांना अ्ि िरण्यासाठी गेलेल्या पोलीस पथिामध्ये व आरोपीांमध्ये सुन्नी मशीदिवळ 
झ्ाप् होवून गोळीबार झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, याप्रिरिाची चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, 
(३) असल्यास, चौिशीच्या अनुषांगाने या प्रिरिातील किती आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली 
आहे व त्याांच्यावर शासनाने िोिती िारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत? 
 

श्री. अननल देशमुे (०३-०२-२०२१) : (१)  भुसावळ बािारपेठ, पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नां. 
५८८/२०२० भा.दां.पव.स.िलम ४५४, ४५७, ३८० या गुन््यात िरारी आरोपी हे भुसावळ शहरात 
िाम मोहल्ला भागात किरत असल्याची गुप्त बातमी ममळाल्यान ेहद.२१/०६/२०२० रोिी त्याांना 
पिडण्यासाठी पोलीस पथि गेले. दोन्ही आरोपीांची अांगझडती घेतली असता एिा आरोपीच्या 
िमरेत चािू ममळून आला तर दसु-या आरोपीची झडती घेत असताना  पोलीस व आरोपी 
याांच्यात झ्ाप् होऊन आरोपीच्या िमरेतुन एि गावठी पपस्तुल िममनीवर पडल्याने त्यातून 
एि राऊां ड िायर झालेला आहे.   
(२) व (३) सदर प्रिरिी भुसावळ बािारपेठ, पोलीस स््ेशन येथे भाग-६ सीसी्ीएनएस 
गु.र.नां. ६६६/२०२० आमम अक्् िलम ३/२५, ३/२७ प्रमािे दोन आरोपीपवरुद्ध गुन्हा दाखल 
िरण्यात आला आहे. सदर दोन्ही आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली असून त्याांना प्रथम पोलीस 
िस््डी घेण्यात आली असून सध्या आरोपी न्यायालयीन िोठडीत आहेत. 
(४) पवलांब झालेला नाही. 

___________ 
 

हहांगोली िाहतिू शाखेतील सहाय्यि पोलीस ननरीिि याांना ननलांबबत िरण्याबाबत 
  

(४१)  १४३३६ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्री.तान्हािी मुटिुळे 
(हहांगोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हहांगोली जिल््यात  वाहतिू शाखेत िायमरत असलेल्या सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि याांनी   
सांचारबांदी िालावधीत   शतेिरी, व्यापारी, पत्रिार आणि सामान्य िनतेच्या गाड्या अडवून  
नाहि त्रास  हदल्याच्या ननषेधाथम अनेि तक्रारी दाखल असून त्या पवरोधात आांदोलने देखील 
झाली  आहे,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, वाहतिू पोमलसाांिडून हदनाांि २९ माचम,  २०२० रोिी वा त्या समुारास  
सांचारबांदी मशधथल असलेल्या वेळेतही  िनतेला  पवनािारि मारहाि होत असलेल्या  घ्नेच े
वातांिन िरण्यासाठी गेलेले न्यूि १८ आयबीएन लोिमतच े पत्रिार िन्हैया खांडलेवाल याांना 
वाहतूि शाखेचे सहायि पोमलस ननरीक्षि याांनी व त्याांच्या पथिान ेपवनािारि मारहाि िरून 
िीवे मारण्याची धमिी हदल्याचेही ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि याांनी यापूवी िायमरत असलेल्या वधाम येथ े
पत्रिार व राििीय पक्षाांचे पदाधधिारी याांना मारहाि िरिे, नाांदेड येथ ेस्थाननि गुन्हे शाखेत 
असताना खांडिीच्या गुन््याांमध्ये आरोपीने त्याांच े नाव घेिे तसचे आखाडा बाळापुर (जि. 
हहांगोली) येथे व्यापारी लोिप्रनतननधी याांना अवामच्य भाषेत मशवीगाळ िरून धमक्या देि े
इत्यादी प्रिार िेल्याबाबत तक्रारी दाखल आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
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(४) असल्यास, या प्रिरिी  हहांगोली पोलीस पवभागातील वाहतिू शाखेच े सहाय्यि पोलीस 
ननरीक्षि याांची चौिशी िेली आहे िाय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार तसचे स्थाननि लोिप्रनतननधी, शेतिरी, व्यापारी याांनी  सांबांधधत  
सहाय्यि पोलीस ननरीक्षि याांना ननलांबबत िरण्यासांदभामत िेलेल्या अनेि तक्रारी व ननवेदनावर 
शासनािडून िोिती िायमवाही िरण्यात आली वा येत आहे, 
(६)  नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (०३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
    तथापप, स्थाननि लोिप्रनतननधीांनी  हदनाांि १३/०६/२०२० रोिी जिल्हाधधिारी व पोलीस 
अधीक्षि, हहांगोली याांना सांचारबांदीच्या िाळात पोलीसाांिडून वाहनधारिाांवर िोितीही िायमवाही 
िरण्यात येऊ नये, असे ननवेदन हदले आहे. 
(२) असे ननदशमनास आले नाही. श्री. िन्हैयालाल खांडलेवाल याांनी हदलेल्या अिामच्या अनुषांगान े
िरण्यात आलेल्या चौिशीत हद. २९.०३.२०२० वा त्यासुमारास  सांचारबांदी  मशधथल असलेल्या 
वेळेत  श्री. खांडलेवाल  याांना वाहतूि शाखचेे सहायि पोमलस ननरीक्षि श्री. ओमिाांत 
आनांदराव  धचचोंळिर  याांनी  व  त्याांच्या  पथिाने मारहाि िरुन िानपह्स  बांदिू  
लावुन  जिवे मारण्याची  धमिी  हदल्याचे ननषपन्न  झाले  नाही. 
      तथापप, सदर  प्रिरिात पत्रिार श्री. खांडलेवाल  व त्याांचे सहिारी याांनी वाहतुि 
शाखेच े स.पो.नन.  धचचोंळिर व िममचारी  याांना  मारहाि  िेल्याने पोलीस स््ेशन हहांगोली  
शहर येथ ेगु. र. क्र. १६१/२०२० िलम ३५३, ३३३, ३३२, २७०, १८६, १८८, १८९, २९४, १४३, 
१४७, १४९ भा. दां. पव., आपत्तीव्यवस्थापन  िायदा  िलम ५६, व  िलम  १३५ म. पो. िा. 
प्रमािे गुन्हा दाखल असून सदरचा गुन्हा तपासावर आहे. 
(३), (४) व (५) श्री. धचांचोळिर, हे पोलीस स््ेशन आ. बाळापुर येथे िायमरत असताना हद. 
१३/१०/२०१८ रोिी अवैध  िुगार खेळिाऱ्या  इसमाांवर  िापा मारुन गु.र.नां. ३३०/१८ िलम 
१२ (अ) प्रमािे ८ आरोपीांतापवरुध्द गुन्हा दाखल िरण्यात आला.  त्यानांतर आखाडा बाळापुर 
येथील  नागरीि व  व्यापारी  याांनी हदनाांि १४/१०/२०२० रोिी रास्ता रोिो आांदोलन िरुन 
स.पो.नन. धचचोंळिर याांची तात्िाळ बदली  िरावी, अन्यथा आ. बाळापुर  व परीसरात 
दगुामदेवी मांडळाच ेपवसिमन िरिार नाही, अशा मागिीचे ननवेदन हदले होत.े 
       श्री. धचचोंळिर हे सहायि पोलीस ननरीक्षि म्हिून पोलीस स््ेशन धगरड, जि. वधाम  
येथे  िायमरत असताांना मो्ार वाहन िायद्याचे उल्लांघन िेलेल्या लोिाांवर  िारवाई  
िरताना अजश्लल भाषेत मशपवगाळ िरुन मारहाि  िेल्याच्या  व  लोिाांशी अरेरावीचे वतमन 
िेल्याच्या िसुरीच्या अनुषांगान े श्री. धचचोळिर  याांना अपर पोलीस महासांचालि (प्रशासन), 
याांनी  अपीलावर  रू. ३०००/-  तसेच श्री. धचांचोळिर, हे वाहतिु ननयांत्रि शाखा, वधाम येथे 
नेमिुिीस असताांना  िेलेल्या िसुरीबाबत पोलीस अधीक्षि, वधाम याांनी  रू. २०००/- दांडाची  
मशक्षा िेली आहे. 
      पोलीस स््ेशन  वजिराबाद  नाांदेड येथे दाखल गु. र. नां. ४१६/२०१७ मध्ये कियामदी 
याांनी श्री.धचचोंळिर याांच्या नावाचा उल्लेख िेला होता. परांतु, सदर गुन्हयाच्या तपासात 
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त्याांचा  सहभाग नसल्याच ेननषपन्न झाले आहे. 
(६)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

महहलाांिरील अत्याचाराांछया घटनाांना प्रनतबांध िरण्यासाठी आांध्र प्रदेशछया धतीिर  
कायदा प्रस्तापवत करण्याबाबत 

  

(४२)  १४४२० (१३-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :  सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महहलाांवरील अत्याचाराांच्या घ्नाांना प्रनतबांध िरण्यासाठी आांध्र प्रदेश राज्याच्या धतीवर 
महाराषरातही नवीन िायदा िरण्याची बाब शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर िायद्याच ेप्रारूप पवधेयि  तयार िरण्यात आले आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर पवधेयि पवधधमांडळाच्या आगामी अधधवेशनामध्ये सांमतीसाठी 
आिण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (१२-०२-२०२१) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) व (४) शक्ती िौिदारी िायदे (महाराषर सुधारिा) अधधननयम, २०२० पवधेयि क्र. ५१ व 
शक्ती पवधेयिाच्या अांमलबिाविीसाठी महाराषर अनन्य पवशेष न्यायालये अधधननयम, २०२० 
पवधेयि क्र. ५२ हे सन २०२० च्या हहवाळी अधधवेशनात पवधीमांडळाच्या सांमतीसाठी सादर 
िरण्यात आले होत.े पवधीमांडळाने पवधेयि क्र. ५१ मा. गहृ मांत्री याांच्या अध्यक्षतेखालील 
दोन्ही सभागहृाांच्या २१ सदस्यीय सांयुक्त सममतीिड ेपवचाराथम पाठपवले आहे. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हयातील गोंडपीपरी मागामिर बीटी बबयाणे ितत िेल्याबाबत. 
  

(४३) १४५८४ (१४-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुमनी-मोरगाांि), श्री.राि ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पुसद) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) चांद्रपूर जिल्हयातील गोंडपीपरी मागामवर सुमारे २६ लक्ष रुपये चोरीच ेबी्ी बबयािे िप्त 
िेल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले असून मघेना व अरुिोदया 
हया िां पन्याच ेसदरहू २६ लाखाांचे बी्ी बबयािे असल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, िृषी पवभागाने सदरहू बी्ी बबयािे योग्य अथवा अयोग्य असल्याची तपासिी 
िेली आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरिी शासनाने चौिशी िरुन सांबांधधत िां पन्या या परराज्याांतील 
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असून या िां पन्याांपवरुध्द सांबांधधत राज्यान ेिारवाई होिेिरीता मशिारस िेली आहे िाय, 
(४) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ?  
  
श्री. दादािी भुसे (०४-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
   सदर बबयाण्याची बी्ी प्रधथन ेव एच.्ी.बी.्ी. बाबत बबयाि ेप्रयोगशाळेत तपासिी िेली 
असता नतन्ही वािाांमध्ये एच.्ी.बी.्ी. आढळुन आलले आहेत.  
(३) होय,  
   भरारी पथिाद्वारे चांद्रपूर जिल््यातील मुल तालुक्यात बेंबळ येथे मलु-गोंडपपपरी मागामवर, 
िृपष पवभाग व पोलीस पवभाग याांनी अनधधिृत एच.्ी.बी.्ी. िापसू बबयािे वाहतुि िरिारा 
रि ताब्यात घेतलेला आहे. 
      सदर रि मधील िापसाच्या बबयािे पािी्ावर उत्पादिाचे नाव, पत्ता व इतर 
आवश्यि माहहतीचा उल्लेख नाही. तसेच सदर  बबयािे अनधधिृत आढळून आल्यान ेपोलीस 
स््ेशन मूल, जि.चांद्रपूर येथ ेगुन्हा दाखल िरण्यात आलेला आहे. 
      सदर प्रिरिातील आरोपी गुिरात राज्यातील असल्याच े पोलीस तपासात आढळून 
आल्याने या सदांभामत योग्य ती िायमवाही िरिेबाबत िृपष सांचालि, िृपष पवभाग, गुिरात 
याांना िळपवले आहे. 
(४)   प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

मौिे गल्ले बोरगाि (ता.ेलुदाबाद, जि.औरांगाबाद) येथे मिा सांशोधन िें द्र मांिुरीबाबत 
  

(४४)  १४८६६ (२६-१०-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौिे गल्ले बोरगाव (ता.खुलदाबाद, जि.औरांगाबाद) येथ ेवसांतराव नाईि मराठवाडा िृपष 
पवद्यापीठ परभिी अांतगमत मिा सांशोधन िें द्र स्थापन िरण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर 
मिृपव. १२१३ / प्रक्र १०१/ ८ ए, सन २०१२ - २०१३ पासून मान्यतेसाठी सादर िेला आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू िें द्र शतेिऱ् याांच्या दृष्ीन े महत्वाचे असुन सवामत िास्त मिा 
मराठवाडयात असताना उक्त प्रस्तावास मान्यता ममळण्यास पवलांब होत आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाच्या मान्यतेस पवलांब िरिाऱ् या अधधिारी याांचेवर दफ्तर हदरांगाई 
सेवा हमी िायदा अांतगमत शासनाने िोिती िारवाई िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मान्यता देऊन मौि ेगल्ले बोरगाव येथ ेमिा सांशोधन िें द्र 
सुरु िरण्याबाबत शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
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श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१)    हे खरे आहे. 
(२) अांशत: खरे आहे. 
(३) मौिे गल्ले बोरगाव (ता.खुलदाबाद, जि.औरांगाबाद) येथ ेवसांतराव नाईि मराठवाडा िृपष 
पवद्यापीठ परभिी अांतगमत मिा सांशोधन िें द्र स्थापन िरण्याच्या प्रस्तावावर ननयोिन 
पवभागाच्या मान्यतेनांतर पवत्त पवभागािडुन वारांवार उपजस्थत िरण्यात आलेल्या मुद्याांबाबत 
या पवभागािडून वळेोवळेी पुतमता िरण्यात आलेली आहे. सद्यजस्थतीत पवत्त पवभागामािेत 
उपजस्थत िेलेल्या मुद्याांच्या अनुषांगाने महाराषर िृपष  मशक्षि  व सांशोधन पररषद, पुिे 
याांचेिडुन अहवाल मागपवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हदरांगाईबाबत िारवाई िरण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 
(४)  मौिे गल्ले बोरगाव येथे मिा सांशोधन िें द्र सुरु िरण्याबाबतच्या प्रस्तावावर, पवत्त 
पवभागामािम त उपजस्थत िेलेल्या मुद्याांच्या अनुषांगान े महाराषर िृपष  मशक्षि  व सांशोधन 
पररषद, पुिे याांचेिडुन अहवाल मागपवण्यात आलेला आहे 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िोरोना प्रादभुामिामुळे मासेमारी व्यिसाय बांद असल्यान ेआधथमि सहाय्य िरणेबाबत 
  

(४५)  १५४६६ (२३-११-२०२०).   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मत्स्यवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोरोना प्रादभुामवाच्या पाश्वमभमूीवर लॉिडाऊनमळेु िोििातील मासेमारी व्यवसाय सुमारे ८ 
महहन्याांहून अधधि िाळ पूिमपिे बांद आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, लॉिडाऊन िाहीर होण्याआधी समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेल्या बो्ीांवरील मासे 
समुद्रात िेिून देण्याची वेळ आल्यान े मच्िीमाराांच े मोठया प्रमािात नुिसान झाले असनु 
हदनाांि २० एपप्रल, २०२० रोिी वा त्यासुमारास शासनान े मासमेारीसाठी पवशेष सु् हदली 
असताना बो्ीसाठी लागिारे डडझले, पेरोल, बिम  याची व्यवस्था बांदराांवर नसल्यामुळे मासेमारी 
होवू शिली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, माहे सप् े्ंबरपयतं मासेमारीवर असलेली बांदी आणि ही बांदी सांपल्यानांतरही 
सततच्या अनतवषृ्ीमळेु मासेमारी बांद राहहल्यामुळे मच्िीमार आधथमि सांि्ात असल्यान े
मच्िीमाराांना आधथमि सहाय्य िरण्याची मागिी स्थाननि लोिप्रनतननधी याांनी हदनाांि ८ म,े 
२०२० रोिी वा त्यासुमारास शासनािड ेिेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनुषांगाने शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
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श्री. अस्लम शेे (०८-०२-२०२१) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) क्यार व महा वादळाच्या पाश्वमभुममवर मच्िीमाराांना पूिमक्षमेतेने मासमेारी िरता न 
आल्यामुळे हद.०९ सप् े्ंबर २०२० च्या शासन ननिमयानुसार पवशषे आधथमि सहाय्य मांिूर 
िरण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

आळांदी - पांढरपुर - मोहोळ (राष्ट्रीय महामागम क्र.९६(५) या महामागामछया  
भ-ूसांपादनामध्ये शेतिऱ्याांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(४६)  १६२९४ (२३-११-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळशशरस), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.रािशे पाडिी (शहादा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) आळांदी - पांढरपुर - मोहोळ (राषरीय महामागम क्र.९६(५) या महामागामच्या भ-ूसांपादनामध्ये 
माळमशरस (जि.सोलापूर) नगरपांचायत हद्दीमधील भ-ूसांपादन ननवाड्यामध्ये प्रत्येि ग्ाचा  
वेगवेगळया बािारभावान ेननवाडा िेला  असून िाही ग्ाांना प्रनत चौ.मी .५५१ रुपये व गुिाांि 
१ लावनु २ प् म्हिि ेप्रनतगुांठा १,१०,२००/- रुपये मोबदला देवुन चुिीचा ननवाडा मांिुर िेला 
असल्यान ेप्रिल्परामस्त शेतिऱ याांच ेमोठ्या प्रमािात नुिसान झाले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मौिे येळीव (ता.माळमशरस) या रामामपांचायतीमध्ये भू-सांपादन ननवाडा मांिुर 
िरताना त्या गावातील िममनीचा बािारभाव प्रनत चौ.मी.९४०/- रुपये व गुिाांि २ लावुन ४ 
प् म्हििेच प्रनतगुांठा ३,७६,०००/- रुपये मोबदला मांिुर िेला आहे,  हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, माळमशरस हे तालुक्याच े हठिाि असताना येथील शतेिऱ्याांच्या िममनीला 
रामामपांचायत के्षत्रापेक्षा िमी बािारभावान े मोबदला देऊन  भ-ूसांपादन िायदा, २०१३ च े
उल्लांघन  िेले आहे,  हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौिशी िरून शेतिऱ्याांना योग्य दरान े मोबदला देऊन  सांबांधधत 
अधधिाऱ्याांवर  िारवाई िरण्याबाबत शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,  पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०४-०२-२०२१) : (१) हे  खरे नाही.  
   सक्षम प्राधधिारी तथा उपपवभागीय अधधिारी, माळमशरस याांचेिड े श्री.सांत ज्ञानेश्वर 
महाराि पालखी महामागामवरील एिूि २० गावाांतील िमीन भूसांपादन प्रकक्रया चाल ू
आहे.त्यापिैी मौि ेमाळमशरस गावचा नवीन भूसांपादन िायदा २०१३ मधील िलम क्र.२६ त े
३० व राषरीय महामागम प्राधधिरिाच्या मागमदशमि सचूना अनसुरून ननवाडा तयार िेला असून 
त्या ननवाड्यास प्रिल्प सांचालि याांचेिडून हद.०९.०९.२०१९ रोिी मान्यता ममळाली आहे.सदर 
ननवाड्यानुसार एिूि के्षत्र १३.७२ हे.आर अधधरामहहत व रक्िम रु. २८.२५ िो्ी नुिसान 
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भरपाई रक्िमही वा्प िरिेत आलेली आहे.सदर ननवाड्यामध्ये भूसांपाहदत होिारे के्षत्र हे 
बा्यवळि रस्त्याने बाधधत होत असून शेती पवभाग, रहहवास पवभाग, बबनशेती  के्षत्र अशा 
प्रिारच्या िममनीचा त्यात समावशे होत आहे.सबब, सदर िममनीचे मूल्याांिन प्रचमलत शासन 
ननिमय व नवीन भसूांपादन िायद्यातील िलम २६ ते ३० अन्वये िरिेत आलेले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
नगर रचना आणि मूल्यननधामरि पवभाग, सहायि सांचालि नगररचना , सोलापूर याांचिेडील 
पत्र         िा.क्र./भूसांपादन ननवाडा / खािगी वा्ाघा्ी / ता.मोहोळ /ससांनर-सो / ४९९(४) 
हद.२९.११.२०१८ च्या पत्रानुसार मौिे येळीव या गावास शेतीपवभाग गुिाांि २, गावठािातील 
ममळिती गुिाांि १.५ िळपविेत आला असल्याने गुिाांि २ लागू असल्यान ेत्याप्रमािे ननवाडा 
मांिूर िरण्यात आला आहे.येळीव मध्ये सांपाहदत होिाऱ्या िममनी महामागामलगत असलेन े
महामागामलगतच्या िममनीचा शीघ्रमसद्धगिि रु.९४० प्रनत चौ.मी.प्रमािे असून तो दर 
ननवाड्यात समापवष् िरिेत आलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. मौि ेमाळमशरस मध्ये सांपाहदत के्षत्र हे बा्यवळि रस्त्यान े बाधधत होत 
असलेने सदर सांपाहदत के्षत्रातील समगदरू िममनीांचे राषरीय महामागम अधधननयम १९५६ िलम 
३(A) अन्वये प्रमसद्ध अधधसचूनचे्या ३ वष ेपूवीच्या िाळातील खरेदी-पवक्री व्यवहार व सदर 
िममनीांचे शीघ्रमसद्धगिि याांचा पवचार िरून ननवाड्यात मुल्याांिन िरिेत आलेले आहे.नवीन 
भूसांपादन िायदा २०१३ मधील तरतूदीांचा अवलांब िरूनच सदर ननवाडा तयार िरिेत आला 
असून सदर ननवाड्यास भूसांपादन मांडळ तथा NHAI मांिुरी प्राप्त आहे.सबब, या िामी 
िोित्याही िायदेशीर तरतूदीांच े उल्लांघन झालेले नाही. 
(४) सांबांधधत िममनीांच े मालि शेतिरी याांनी मौि े माळमशरस मध्ये सांपाहदत होिाऱ्या 
िममनीांच्या ननवाड्या पवरोधात राषरीय महामागम अधधननयम १९५६ मधील िलम ३(G)५ 
अन्वये लवाद तथा अप्पर जिल्हाधधिारी, सोलापूर याांचिेड े अिम िेले असून सदर बाबीांवर 
सुनाविी सुरू आहे.सबब,सदर बाब ही न्यायप्रपवष् आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पालेगाि (ता.अांबरनाथ,जि.ठाणे) येथील आर. माटम ििळ झालेली हत्या 
  

(४७) १७५६० (२४-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) पालेगाव (ता.अांबरनाथ,जि.ठािे) येथील आर. मा म् िवळ हदनाांि २८ ऑक््ोबर, २०२० 
रोिी वा त्यास मारास सहा हल्लेखोराांनी अांबरनाथ येथील राििीय पक्षाचे  शहर उपाध्यक्ष श्री. 
रािेश पा्ील याांच्यावर  धारदार शस्त्राने अनेि वार िेल्यान े उपचारासाठी िल्याि येथील 
रुग्िालयात नेत असताना त्याांचा  मतृ्यू झाला, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, अांबरनाथ येथील प्ेल बबल्डर व त्याांच्या गुांडाांिडून ही हत्या िेल्याचा    
आरोप सांबांधधत राििीय पक्षािडून व्यक्त िरण्यात आला असून प्ेल बबल्डर तसचे त्याांच े
गुांड व प्रत्यक्षात हत्या िरिारे सवम गुन्हेगाराांपवरोधात पवनापवलांब  िारवाई िरण्याची मागिीही 
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त्या पक्षान े िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या  प्रिरिी चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, 
(४) असल्यास, चौिशीत िाय आढळून आले व त्यानुसार सांबांधधत दोषीांवर शासनान ेिोिती 
िारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 

श्री. अननल देशमुे (१६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४)  सदर प्रिरिी मशवािीनगर पोलीस ठािे येथ ेगु.र.नां. २५१/२०२० भा.दां.पव. िलम 
३०२, १२०(ब), ३२४, १४३, १४७, १४९ सह भा.ह.िा. िलम ४, २७ सह म.पो.िा.ि. ३७(१) १३५ 
प्रमािे गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. सदर गुन््यामध्ये िेलेल्या तपासाच्या अनुषांगान े
आठ आरोपपांना अ्ि िरण्यात आली असून त्याव्यनतररक्त अन्य आरोपीचा सहभाग 
असल्याच ेआढळून आल्यास त्याांचेवर योग्य िायदेशीर िारवाई िरण्याची दक्षता घेण्यात येत 
असून सदर गुन््याचा सखोल तपास चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नालासोपारा पूििेडील मोरेगाांि येथे अनधधिृत इमारत उभारल्याबाबत 
  

(४८)  १७८०२ (२४-११-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नालासोपारा पूवेिडील मोरेगाांव येथील सव ेक्र. १९० मधील हहस्सा क्र.३ मध्ये ओम साई 
डवे्हलपसमतिे साई िाया िेस-१ ही अनधधिृत इमारती बनाव् िागदपत्राांच्या 
सहाय्यान ेउभारण्यात आल्याच े माहे ऑक््ोबर,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास  आले, 
हे खरे आहे िाय, 
(२) असलयास, उक्त अनधधिृत इमारतीमधील सदननिा पवक्री िरुन रामाहि आणि शासनाची 
िसविूि िेली असनू यासदांभामत तुळीांि पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदपवण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, चौिशीत  िाय आढळून आले व त्यानुसार दोषीांपवरुध्द शासनान े िोिती 
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत,  
  
श्री. अननल देशमुे  (११-०२-२०२१) :(१) व (२)  होय 
    याबाबत तळुीांि पोलीस ठािे गु.र.नां.९२७/२०२०  नुसार हदनाांि २४.१०.२०२० रोिी गुन्हा 
दाखल िेला आहे. 
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(३)  व (४)   
    सदर गुन््यातील दोषीांपवरुध्द गुन्हा दाखल िरुन आरोपीांना अ्ि िरण्यात आलेली 
असून गुन््याचा तपास चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्धभवत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथे िृषी विद्यापीठाची स्थापना िरणेबाबत 
  

(४९)  १७८९६ (२३-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोल्हापूर, साांगली, सातारा व सोलापूर हया जिल््याांसाठी िोल्हापूर येथ े िृपष 
पवद्यापीठाची स्थापना िरण्याची मागिी मागील ३० त े ३५ वषामपासून होत असून याबाबत 
स्थाननि खासदार व आमदार याांनी मा.िृषी मांत्री याांचेिड े लेखी ननवेदनाव्दारे माहे ऑगस््, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मागिी िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पजश्चम महाराषरातील िोल्हापूर, साांगली, सातारा व सोलापूर हया 
जिल््याांमध्ये आधुननि पध्दतीन े शेती िरण्यात येत असून शतेीचे उत्पन्न सरासरीपेक्षा 
अधधि आहे, परांतु उक्त जिल्हे हे राहूरी िृपष पवद्यापीठ, अहमदनगर अांतगमत येत असुन 
याहठिािी पवद्यापीठािडून िोितीही िायमवाही होताना ननदशमनास येत नाही, हे खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, राहूरी पवद्यापीठ अांतगमत िोल्हापूर जिल््यामध्ये शेतीपवषयि प्रयोग व 
आधुननि तांत्रज्ञानाचा वापर िरिेबाबत िोितीही िायमवाही िरण्यात आली नसल्यान े
िोल्हापूरसह अन्य जिल््याांतील शेतिऱ्याांना िोिताही लाभ ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे 
िाय 
(४) असल्यास, ननवेदनाव्दारे िेलेल्या मागिीच्या अनुषांगान े िोल्हापूर येथे नव्यान े िृषी 
पवद्यापीठाची स्थापना िरिेबाबत शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. दादािी भुसे (२७-०१-२०२१) : (१) होय, हे अशांत: खरे आहे. 
   डॉ. एस.आर.पुिताांबेिर, ननमांत्रि, प्रस्तापवत िृपष पवद्यापीठ, िोल्हापूर याांच ेननवेदन माहे 
ऑगस््, २०२० मध्ये शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
    पजश्चम महाराषरातील िोल्हापूर, साांगली, सातारा व सोलापूर या जिल्हयाांमध्ये या 
पवद्यापीठाच्या अधधनस्त असलेल्या िृपष महापवद्यालये, सांशोधन िें द्र इ. मािम त उत्पादन 
वाढीच ेिायम ननरांतर चालु आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
     महात्मा िुले िृपष पवद्यापीठ, राहुरी अांतगमत पवभागीय पवस्तार िें द्र, िृपष पवज्ञान िें दे्र 
आणि महाराषर शासन िृपष पवभाग याांच्याद्वारे िोल्हापूर जिल्हयामध्ये िायमरत असिाऱ्या 
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सांशोधन योिनाांमािम त तांत्रज्ञान प्रचार व प्रसार िायम होत आहे.  
(४) िोल्हापूर येथे स्वतांत्र िृपष पवद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत हद.५/९/२०१३ रोिीच्या 
पत्रान्वये शासनास प्राप्त झालेला प्रस्ताव, हद. १९/८/२०१३ च्या शासन ननिमयान्वये गहठत 
िरण्यात आलेल्या डॉ.वाय. एस.पी.  थोरात, सममती समोर पवचाराथम ठेवण्याबाबत िृपष 
पररषद, पुिे िायामलयास शासनाच्या हद.१३/११/२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये िळपवण्यात आले 
होते. सदर सममतीने हद.६/१/२०१५ च्या पत्रान्वये राहुरी िृपष पवद्यापीठाच ेपवभािन िरुन उत्तर 
महाराषरािरीता स्वतांत्र िृपष पवद्यापीठ स्थापन िरण्यासारखी पररजस्थती असल्याचा अहवाल 
शासनास सादर िेला आहे.  
      तद्नांतर शासन ननिमय हद.१४.५.२०१५ अन्वये गहठत िरण्यात आलेल्या डॉ. वेंि्ेश् वरल ु
सममतीने महात्मा िुले िृपष पवद्यापीठ, राहुरी पवद्यापीठाच ेपवभािन िरुन नवीन पवद्यापीठ 
स्थापन िरण्याची मशिारस िेलेली आहे. 
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राहुरी विद्यापीठात ८५ िोटी रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार 
  

(५०)  १८४२३ (२७-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राहुरी पवद्यापीठात सन २०१४-२०१९ या िालावधीत तत्िालीन शासनाने समुारे ८५ िो्ी 
रुपयाांची िामे देताना ननयमात बदल िरुन ठरापवि ठेिेदाराांच्या १५ ्क्िे वाढीव दराच्या 
ननपवदा मांिूर िरून गैरव्यवहार िेल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे  खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरिी श्री. सुभाष मोरे याांनी मा. मुख्यमांत्री व िृपष मांत्री याांच्यािड े
लेखी तक्रार िरून या सांपूिम प्रिरिाची सखोल चौिशी िरून सांबांधधत दोषी पवरोधात  
िारवाई िरण्याची मागिी माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान िेली आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, ठेिेदाराांनी ननपवदा दाखल िरण्यापूवी प्रत्यक्ष िामाच्या हठिािी भे् देऊन 
पवद्यापीठ अमभयांत्यािडून तसा अहवाल द्यावा अशी अ् ्ािण्यात आली असनु अशी तक्रार 
यासांदभामतील ननवेदनात नमूद िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास,  या सांपूिम प्रिरिाची शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, त्याच ेननषिषम िाय 
आहेत, 
(५) असल्यास, त्यानुषांगान े सदरहू  गैरव्यवहार िरिाऱ्या सांबांधधत दोषीांपवरुध्द िारवाई 
िरण्याबाबत शासनान ेिोिती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, पवलांबाची िारिे िाय आहेत ? 
  
श्री. दादािी भुसे (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) श्री.सुभाष गोरे याांनी मा. मखु्यमांत्री व िृपष मांत्री याांच्यािड ेसादर िेलेल्या ननवेदनातील 
तक्रारीच्याअनुषांगान ेचौिशी िरुन अहवाल शासनास सादर िरण्याबाबत महासांचालि, 
महाराषर िृपष मशक्षि व सांशोधन पररषद, पुिे याांना िळपवण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्नच उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
  
 
विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रिपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर पवधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगिि यांत्रिेवर 
मुद्रि: शासिीय मध्यवती मुद्रिालय, मुांबई. 


