
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

ततसरे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
   

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शेणगाांि (ता.जििती, जि.चांद्रपूर) येथील शेतिऱ्याने आत्महत्या िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 
  

(१)  ५६ (२५-०३-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), 
श्री.किशोर िोरगेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) शेणगाींव (ता.जिवती, जि.चींद्रपूर) येथील ककसन सानप या शतेकऱ्याने तहससलदार, जिवती 
याींनी शेतीच्या मालकी हक्क प्रकरणी एकतर्फी ननणणय ददल्यामळेु नैराश्यातनू ददनाींक १२ 
डिसेंबर, २०१९ रोिी तहससलदाराच्या दालनात ववष प्राशन करुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शेतीच्या मालकी हक्क प्रकरणी तहससलदाराींनी एकतर्फी ननणणय घेण्याची 
कारणे काय आहेत तसेच या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२७-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) शेणगाव (ता.जिवती, जि.चींद्रपूर) 
येथील श्री. ककसन सानप या शेतकऱ्याचे तहससलदार, जिवती याींचकेि ेत्याींच्या मालकी हक्काच े
प्रकरण प्रलींबबत नसल्यान ेएकतर्फी ननणणय देण्याचा प्रश्नच उद् ावत नाही.  
मात्र शाींतता व सुव्यवस्था अबाददत राखणेसाठी प्रनतबींधात्मक कारवाई म्हणुन C.R.P.C.१९७३ 
चे कलम १०७ नसुार सुरु असणाऱ्या सुनावणी दरम्यान श्री ककसन दादाराव सानप या 
व्यक्तीने काळ्या रींगाचा पदाथण असणारी पुढी सेवन करुन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. 
परींतु, त्याींच्या वैदयकीय तपासणीमध्ये त्याींनी ववष प्राशन केल्याच ेसमोर आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तहससल िायाालयािडून ददले िाणारे विविध  
प्रिारचे दाखले प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२)  ७६ (२७-०३-२०२०).   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािापूर (जि.रत्नागगरी) तहससल कायाणलयाकिून ददले िाणारे ववववध प्रकारच े दाखले 
प्रलींबबत असल्यान े ववदयाथी तसचे िनतेची गैरसोय होत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशषयवतृ्त्ती समळण्यासाठी लागणारे दाखले सादर करण्याची मुदत सींपत आली 
असतानाही ववदयार्थयाांना अदयाप दाखले न समळाल्याने पालकाींमधून नारािी व्यक्त होत 
असून याबाबत शासनाकि े अनेकदा तक्रार करुनही  कोणतीही  कायणवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून ववदयाथी तसेच िनतलेा ववदहत मुदतीत दाखले 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती  कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) रािापूर तालुक्यातील नागररकाींना 
उत्पन्नाचे दाखले हे शैक्षणणक कामकािासाठी आवश्यक असल्याने तसेच ववदयार्थयाांचे नुकसान 
होऊ नये म्हणून कायाणलयात ववशेष पथके नमेून सदर दाखले ववदहत कालावधीत ननगणसमत 
करुन देण्यात आलेले आहेत. 
     माहे िून, २०१९ ते माहे िानेवारी, २०२० या कालावधीमध्ये प्रलींबबत असलेल्या १६५ 
प्रकरणामधील त्रु्ीींची पूतणता करुन सदर अिणदाींराना माहे रे्फब्रवुारी, २०२० मध्ये दाखले 
ननगणसमत करण्यात आले आहेत. माहे िनू, २०१९ ते माहे म,े २०२० पयांत उत्पन्नाचे दाखले 
प्रलींबबत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड महसुल विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३)  २७८ (१४-०३-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आसशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :  
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि जिल्हयात महसुल ववभागातील उपजिल्हागधकारी, तहससलदार, नायब तहससलदार, 
अव्वल कारकून, मींिळ अगधकारी, सलपीक इत्यादी १३६ पदे ररक्त असल्यामुळे नागररकाींची 
कामे वेळेत करताना अनेक अिचणी ननमाणण होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या ररक्त पदाींमुळे एका  कमणचा-यावर अनतररक्त कायणभार सोपवल्यामुळे 
अनेक प्रकरणे प्रलींबबत होऊन नागररकाींची गैरसोय होत  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी  चौकशी करून नागररकाींना उत्तम सेवा देण्यासाठी रायगि 
जिल्हयातील महसूल ववभागातील ररक्त पदे तातिीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) रायगि जिल्हागधकारी कायाणलयातील 
पदाींचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. गट मांिूर पदे िायारत पदे ररक्त पदे 
१ अ ४३ ३८ ०५ 
२ ब ७४ ५५ १९ 
३ क ६०५ ४९४ १११ 
एकूण ७२२ ५८७ १३५ 

    मा.सवोच्च न्यायालय येथ े दाखल असलेली अनुज्ञा यागचका क्र.२८३०६/२०१७ प्रलींबबत 
असून  सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद.२९.१२.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ददलेल्या सुचनाींनुसार 
तुताणस पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवगाणतील ररक्त पदे ननव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवािेषठतेनुसार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणणयाच्या अगधन राहून भरण्यात येत आहेत. 
     रायगि जिल््यातील महसूल ववभागातील ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायणभार अन्य 
अगधकारी/कमणचारी याींचेकि ेसोपववण्यात येवून नागररकाींची काम े ववदहत वेळेत व कालावधीत 
पुणण केली िात असल्यामुळे नागररकाींची कोणतीही गैरसोय होत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेएनयू हल्ल्याच्या तनषेधाथा गेट िे ऑफ इांडडया येथे िेलेल्या आांदोलनाबाबत 
  

(४)  १२५० (२२-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), 
श्री.ददलीप लाांड े (चाांददिली), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजििडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िेएनयू हल्ल्याच्या ननषेधाथण ददनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी गे् वे ऑर्फ इींडिया येथ े
आींदोलन करणाऱ्या आींदोलकाींसह अणखल भारतीय ववदयाथी पररषदेच्या ववदयार्थयाणववरुध्द 
कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच आींदोलना दरम्यान ’’फ्री काश्मीर’’ असा  झेंिा र्फिकववणाऱ्या मेहक समझाण 
प्रभू या तरुणीववरुध्द १५३-बी अन्वये कुलाबा पोलीस ठाण्यात स्वतींत्र गुन्हा दाखल करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकषण काय आहेत व त्यानुषींगान े यासींदभाणत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (१५-०७-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) होय. आींदोलना दरम्यान “फ्री काश्मीर’’ असा झेंिा र्फिकववणाऱ्या मेहक समझाण 
प्रभू या तरुणीववरुध्द कुलाबा पो.ठाणे येथ े गु.र.क्र.०८/२०, कलम १५३(ब) भादींवव अन्व े गुन्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी आरोपीने चौकशीमध्ये ददलेले स्पष्ीकरण व इतर 
बाबीींची पिताळणी करण्यात येत असून सदर गुन््याबाबतचा पुढील तपास सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नळदगुा (ता.तुळिापुर, जि.उस्मानाबाद) या निीन तालुक्याची तनसमाती िरण्यायाबाबत 
  

(५)  १३२३ (२२-०३-२०२०).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (तुळिापरू) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नळदगुण (ता.तळुिापुर, जि.उस्मानाबाद) येथील नळदगुण गावास वैभवशाली इनतहास 
असल्यामळेु नळदगुण तालुक् याची ननसमणती करण्याची मागणी करून त्यासाठी िन आींदोलनेही 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नळदगुण येथे अनतररक् त तहससल कायाणलय सुरु करण् याचा प्रस् तावसुधा शासनाच् या 
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) असल् यास, वरील दोन्ही प्रकरणी शासनान े कोणती कायणवाही केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१७-०६-२०२०) : (१) नळदगुण तालुक्याची ननसमणती करण्याबाबत 
शासनास ननवेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(२) नळदगुण येथे अनतररक्त तहससल कायाणलय सुरू करण्याचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाद कायाणलयाच्या दद.१६.०९.२०१९ व ११.१०.२०१९ च्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला 
आहे. 
 (३) तालकुा ननसमणती ही एक मोठी प्रशासकीय व आगथणक प्रकक्रया आहे. त्याअनुषींगान ेववववध 
पैलू तपासून त्यासींदभाणत धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्वे नवीन तालकुा 
ननसमणतीसींदभाणत उगचत ननणणय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. तर नळदगुण येथ े अनतररक्त तहससल 
कायाणलय सरुू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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विरार-असलबाग बहुउदे्दशीय मागीिेसाठी सांपाददत िेलेल्या िसमनीांबाबत 
  

(६)  १४४० (२२-०३-२०२०).   श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पूिा) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे नाऱ्हेन, करवले, पाली, उसा्णे व गचरि (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथील िमीनी 
ववरार-असलबाग बहुउदे्दशीय  मागगणका ववकससत करण्यासाठी सींपादीत करण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  या सींपूणण गावामधील शेतकऱ्याींच्या  िसमनीचा शासनाच्या नवीन धोरणानुसार 
देण्यात येणारा मोबदला बािार मुल्यापेक्षा कमी असल्यामुळे या भूसींपादनाला स्थाननक 
शेतकऱ्याींनी ववरोध दशणववला असनू  स्थाननक लोकप्रतीननगधनी याबाबत वेळोवळेी शेतकऱ्याींच्या 
वतीने सींबगधत भूसींपादन अगधकाऱ्याींच्या  ननदशणनास सदरहू बाब आणून ददली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागगणकेसाठी िसमन सींपादीत केल्यानींतर उवणररत आिूबािचूी िमीन नावपक 
व ववकससत करणे योग्य राहणार नसल्यान े आिूबािूच्या िमीनी सींपादीत करण्याबाबत 
शेतकऱ्याींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अशी बाब नाही. 
(४) या प्रकरणी जिल्हास्तरीय ससमतीने मींिूर केलेल्या दराबाबत ववरोध दशणवून शतेकऱ्याींनी 
वाढीव दर देण्याची ववनींती दद. १५.२.२०२० रोिीच्या ननवेदनादवारे केली आहे. त्या अनुषींगाने 
जिल्हागधकारी, ठाणे याींच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय ससमतीची दद. २४.२.२०२० रोिी 
बैठक घेऊन वाढीव दराबाबत ननणणय घेण्यास्तव महानगर आयकु्त, मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्रागधकरण याींच्याकि े दद. ६.३.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव पाठववण्यात आला 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

तनमिोहळा, पो. पोरि (ता.खामगाांि, जि.बुलढाणा) येथील  
शेतिऱ्याला भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(७)  १४९९ (२२-०३-२०२०).   श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननमकोहळा, पो. पोरि (ता.खामगाींव, जि.बुलढाणा) येथील शेतकरी शालीग्राम नामदेव 
गचमनकर याींना ननमकोहळा येथील ग् नीं. २२६ के्षत्र ९४ आर पैकी ०.२१ आरमध्ये लावलेल्या 
र्फळबागेचा मोबदला समळाला नसल्याची तक्रार ददनाींक १ ऑगस््, २०१९ रोिी च्यासमुारास 
जिल्हागधकारी, बुलढाणा याींचकेि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या तक्रारीनसुार शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्तुत भसूींपादन प्रकरणी नवीन भूसींपादन अगधननयम २०१३ च ेकलम २१ (१) (४) 
च्या चौकशीच्या अींतगणत भसूींपादन अगधकारी याींचेकि े प्राप्त आके्षपावरील पतूणता अनुपालन 
अहवालामध्ये श्री.शालीग्राम नामदेव गचमनकर याींच्या ग् नीं.२२६ के्षत्र ०.९४ आर पैकी 
सींपादनाखालील ०.२१ आर मध्ये कोणतेही र्फळझाि ेनाहीत असा असभप्राय नोंदववण्यात आला 
असल्यान ेर्फळझािाींचा मोबदला देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
     तसेच या प्रकरणी अींनतम ननवािा पारीत केला असल्यामुळे नवीन भूसींपादन अगधननयम, 
२०१३ मधील कलम ६४ नुसार सींबींगधत भूधारक वाढीव मोबदल्याकरीता प्रागधकरणाकि ेअवपल 
 अिण दाखल करू शकतात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आटपाडी (जि.साांगली) येथ ेिाळू चोरी प्रिरणी िप्त िेलेली िाहन ेसडत असल्याबाबत 
  

(८)  १५३१ (२२-०३-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आ्पािी (जि.साींगली) येथे वाळू चोरी प्रकरणी महसूल ववभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये 
िप्त केलेली वाहन े व वाळू शासकीय गोदाम , तहससल कायाणलय व पोसलस ठाण्यात पिून 
असल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशणनास आली  आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ही वाहन ेसित चालली असनू वाळूच्या  दढगा-यावर झाि ेउगवली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कारवाईमध्ये  आतापयांत ककती दींिाची वसलूी झाली आहे व उवणररत दींिाची 
वसूली करण्याकररता शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करणार आहे,याबाबतची सदयःजस्थती 
काय आहे 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) गौण खननिाच ेअवैध उत्खनन व 
वाहतूक करताींना पकिण्यात आलेल्या वाहनाींच्या वाहनधारकाींनी दींिाची रक्कम शासनिमा न 
केल्यामुळे वाहने वाळूसह िप्त करण्यात आली आहेत. आ्पािी येथील शासकीय धान्य 
गोदाम व तहससल कायाणलयाच्या आवारात ठेवण्यात आलेल्या िप्त वाहनाींपैकी काही िुन्या 
वाहनाींना गींि लागल्याचे तसेच वाळूच्या दढगाऱ्यावर तूरळक गवत उगवल्याचे ददसून आले 
आहे. तसेच िप्त वाहनाींच्या सललावप्रकक्रयेसाठी उप प्रादेसशक पररवहन कायाणलय, साींगली 
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याींच्याकिून वाहनाींचे मुल्याींकन करुन घेणे व कागदपत्र ेउपलब्ध करुन घेण्याची कायणवाही सुरु 
आहे. 
     आ्पािी तालुक्यामध्ये मागील तीन वषाणपासनू िप्त असलेली एकूण ८५ वाहन ेअसून 
माहे एवप्रल, २०१९ ते िानेवारी,२०२० या कालावधीत एकूण रु.१६,०४,६३०/- इतक्या दींिात्मक 
रक्कमेची वसूली करण्यात आली आहे. तसेच ५८.८९ ब्रास वाळूच्या सललावामधून रु.३,२६,४०१/- 
इतका महसूल प्राप्त झाला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाि शहर ि ग्रामीण भागासाठी स्ितांत्र तहससलदाराची नेमणुि िरण्याबाबत 
  

(९)  १८६७ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव शहराचा वाढता ववस्तार पाहता िळगाव शहरी भागासाठी स्वतींत्र तहससलदार व 
ग्रामीण भागासाठी स्वतींत्र तहससलदार समळण्याकररता वारींवार मागणी होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलींबबत आहे तसेच तहससल इमारत िीणण 
झाली असून नवीन इमारत बाींधण्याची गरि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत िीएसो ऑर्फीस (प्राींत) पुरवठा याींनी स्वतींत्र तहससलदार समळावा 
यासाठी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२४-०८-२०२०) :(१) होय. 
(२) (३) व (४) िळगाव शहराकरीता स्वतींत्र अपर तहससल कायाणलय सुरू करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.   
     िळगाींव तहससल कायाणलयाची इमारत िनुी  झाली असुन सदर इमारत कामकािासाठी 
अपुरी पित असल्यान,े तहससल कायाणलय िळगाींव करीता नवीन इमारत बाींधकामासाठी 
िळगाींव शहर येथील सस.स.नीं.१९७५ मधील ५०००चौ.मी. िागा वगण करण्यात आली असून 
सावणिननक बाींधकाम ववभागास नवीन तहससल इमारत बाींधकामाचे अींदािपत्रक सादर 
करण्याबाबत जिल्हागधकारी, िळगाींव याींच्यामार्फण त कळववण्यात आले आहे. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल्हाधधिारी िायाालयातील िुन ेदस्तािेि गहाळ झाल्याबाबत 
  

(१०)  २१४३ (२२-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर जिल्हागधकारी कायाणलयातील असभलेख कक्षातील सन १९१६ त े १९६० या 
कालावधीतील िन्म आणण िसमनीशी सींबगधत िुने दस्तावेि गहाळ झाल्याच े तसेच काही 
दस्तऐविना वाळवी लागली असल्याच े ददनाींक १५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दस्ताविे सन २०१५ मध्ये स्थाननक प्रशासनान ेस्कॅननींग करून ितन 
करून ठेवण्याचा प्रयत्न केला परींतु ताींबत्रक अिचणीींमळेु तो असर्फल झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकिून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार नागपूर जिल्हागधकारी कायाणलयातील 
िुने दस्ताविे ितन करण्याबाबत खबरदारीच्या कोणत्या उपाययोिना सुरु करण्यात आल्या  
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२१-०८-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नागपूर जिल्हागधकारी 
कायाणलयातील असभलेख कक्षातील िुन ेऐवि गहाळ झाल्याच ेतसचे काही दस्तऐविाींना वाळवी 
लागली असल्याचे ननदशणनास आलेले नाही. तसेच, सदर दस्तऐवि स्थाननक प्रशासनान े
स्कॅननींग करुन ितन करण्यासाठी मे. माऊली इीं्रप्रायिेस याींना सदर स्कॅननींगचे काम देण्यात 
आले होते. सदर एिींसीन ेववहीत मुदतीत स्कॅननींगच ेकाम पुणण न करता, कोणतीही सुचना न 
देता साहीत्यासह ननघून गेल्यान,े करारनाम्यातील अ् क्र.१६ अन्वये काम मध्येच सोिून 
गेल्याने सदर अ्ीचा भींग झाला असल्यान,े सदर एिींसीने िमा केलेली अनामत रक्कम रुपये 
२,५०,०००/-  शासन िमा करण्यात आली आहे. 
     सदयजस्थतीत स्कॅननींगच्या कामाकरीता देण्यात आलेला असभलेख ववस्कळीत झाल्यान े
क्रमवार पषृठ लावून योग्यररत्या केसेसची बाींधणी करण्याच े काम प्राधान्याने हाती घेण्यात 
आले असून सदर कामाचा आढावाही घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौिा िालभैरि पेठ (ता.पारसशिनी, जि.नागपूर) येथील  
फेरफाराच ेप्रिरण प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(११)  २७५२ (२२-०३-२०२०).   अडॅ.आसशष ियस्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा कालभैरव पेठ (ता.पारसशवनी, जि.नागपूर) येथील श्री. महादेव श्रावण मेश्राम आणण 
इतर याींनी ददनाींक २२ म,े २०१७ रोिी वा त्या सुमारास आवश्यक दस्तावेिाींसह तहसील 
कायाणलय, पारसशवनी, जि. नागपरू येथे वारसान रे्फरर्फाराच ेप्रकरण दाखल केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, २ वषाणपेक्षा िास्त कालावधी होवूनही सदर प्रकरण प्रलींबबत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, जिल्हागधकारी, नागपूर याींचेकि े २ वेळा तक्रार केल्यानींतर तहसीलदार, 
पारसशवनी याींना दद. १६ नोव्हेंबर, २०१७ व दद. २४ िुल,ै २०१८ रोिी कायाणलयीन पत्रान्वये 
ननयमानुसार कायणवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तसचे दद. २० िानेवारी, २०२० 
रोिी लोकप्रनतननधीच्या पत्रान्वयेदेखील कायणवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वारसान रे्फरर्फार, नमुना ७/१२ वरून नावाची नोंद कमी करणे, सींगणकीकृत 
७/१२ करणे व इतर प्रकरणे पूणण करण्याकररता शासनाने कालावधी ठरवून ददल्यावरही 
कायणवाही पूणण न करण्या-या अगधका-याींववरूध्द शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२१-०८-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिा कालभैरव पेठ 
(ता.पारसशवनी जि.नागपूर) येथील श्री. महादेव श्रावण मेश्राम आणण इतर याींनी आवश्यक 
दस्ताऐविासह तहसील कायाणलय, पारसशवणी जि. नागपूर येथे वारसान रे्फरर्फाराचे प्रकरण 
दाखल केले होतो. त्यानूसार तत्कालीन तलाठी श्री. देवत े याींनी वारस रे्फरर्फाराबाबत नोंद 
घेतली, परींतु रे्फरर्फार प्रमाणीत करण्याकरीता आवश्यक कागदपत्र ेसींबींधीत मींिळ अगधकारी 
याींचेकि े सादर केली नसल्यान े मींिळ अगधकारी याींनी वारसान नोंद नामींिुर करुन 
अिणदाराकिुन नववन अिण मागवुन नोंद घ्याव े असा शेरा नोंदववला. जिल्हागधकारी 
कायाणलयाच्या तसेच, ववधानसभा सदस्य,् (राम्ेक) याींच्या पत्राच्या अनुषींगान े तहससलदार 
पारसशवणी याींनी तलाठी याींना ननयमानूसार कायणवाहीबाबत ननदेश ददले होत.े तत्कालीन तलाठी 
हे दसुरीकि े नोकरी लागल्यान े तलाठी पदाचा रािीनामा ददला आहे. वारसान रे्फरर्फाराच्या 
प्रकरणाींत प्रथम दोषी म्हणून तत्कालीन तलाठी याींना तहससलदार पारसशवणी याींनी ददनाींक 
५/२/२०२०, २/६/२०२० रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली होती. परींतु त्याींच्याकिून 
खुलासा अप्राप्त आहे. त्या अनुषींगाने पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसचे प्रकरणाींत दववतीय 
दोषी म्हणून श्री. आर.िी. घुि,े मींिळ अगधकारी, नवेगाींव खैरी याींची एक वषाणकररता एक 
वावषणक वेतनवाढ रोखण्यात येवनू याबाबत सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात आली आहे. अिणदार 
याींच ेअिाणच ेअनुषींगान े वारसान नोंद घेतलेली असुन ददनाींक २४/०२/२०२० रोिी सदरहू नोंद 
प्रमाणणत करण्यात आली. सुधारीत ७/१२ अिणदारास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.  

___________ 
  

राज्यातील पोसलस पाटलाांना मानधन देण्याबाबत 
  

(१२)  २८९१ (२२-०३-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली व परभणी जिल्हयासह राज्यातील  पोसलस पा्ीलाींच े मानधन गत चार 
मदहन्याींपासून थकल्याच े माहे डिसेंबर,२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोसलस पा्लाींच ेमानधन थकल्यामळेु त्याींच्यावर उपासामारीची वेळ ओढावलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पोसलस पा्ीलाींचे मानधन रखिण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
व त्यानुसार तातिीने पोसलस पा्लाींचे मानधन देण्याबाबत शासनाने  कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) होय. 
     तथावप, राज्यातील कायणरत पोलीस पा्ील याींच्या वाढीव मानधनापो्ी पुरवणी मागणी 
दवारे रु.१०७.१९ को्ी इतकी रक्कम उपलब्ध करण्यात आली, सदर ननधी सवण पोलीस 
घ्काींना ववतरीत करण्यात आलेला असून थकीत मानधन रे्फब्रुवारी २०२० अखेरपयणत अदा 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) या प्रकरणी मींबत्रमींिळ उपससमतीन े दद.०१.०३.२०१९ रोिी आयोजित केलेल्या 
बैठकीमध्ये पोलीस पा्ील याींच्या मानधनात रु.३,०००/- वरुन रु.६,५००/- इतकी वाढ करण्यात 
आली. 
     त्यानसुार शासन ननणणय क्र. बबजव्हपी-०८१८/ प्र.क्र.९५/पोल-८, दद.०८.०३.२०१९ ननगणसमत 
करण्यात आला. पोलीस पा्ील याींची सदरची मानधनवाढ दद. १.४.२०१९ पासून लागू करण्यात 
आली. 
वाढीव मानधनामळेु सन २०१९-२०२० साठी अथणसींकल्पीय तरतूद अपूरी पिली. त्यामुळे मुळ 
मींिूर ननधीतून केवळ एवप्रल २०१९ ते सप् े्ंबर-२०१९ पयणत सहा मदहन्याच े वाढीव मानधन 
अदा करण्यात आले उवणररत माहे ऑक््ोबर-२०१९ ते माचण २०२० पयणत  वाढीव मानधासाठी 
रक्कम रु.१०७,१९,२८,०००/- ची आवश्यकता होती. त्याकररता अनतररक्त ननधीसाठी 
अथणसींकल्पीय अगधवेशनामध्ये परुवणी मागणीदवारे  रक्कम मींिूर करुन घेण्यात आली. 
सदरची रक्कम पोलीस पा्ील याींचे थकीत वाढीव मानधन देण्याकररता पोलीस महासींचालक 
कायाणलयाकिून सवण पोलीस घ्काींना  ववतरीत  करण्यात आली असून पोलीस पा्ील याींना 
थकीत मानधन रे्फब्रुवरी २०२० अखेरपयणत अदा करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

उमरखेड (जि.यितमाळ) तालुक्यातील घरिुलाांची िाम ेबांद असल्याबाबत 
  

(१३)  ३३४४ (२२-०३-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उमरखेि (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील ववववध योिनेतील ५४४ घरकुलाींची सािसेहा को्ीची 
काम े रेती उपलब्ध नसल्याने गेल्या चार मदहन्यापासून बींद असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील घरकूलाींची काम े तातिीने सुरु होण्याकररता रेती उपलब्ध 
करण्यासींदभाणत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२५-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) उमरखिे पींचायत ससमती अींतगणत 
प्रधानमींत्री आवास योिना, रमाई आवास योिना, शबरी व कोलम आवास योिनेअींतगणत एकूण 
४३२१ घरकुलाींच्या कामाींना मींिूरी देण्यात आली होती. त्यापैकी उमरखेि तालुक्यात वाळूघा्ाींच े
सललाव न झाल्याने बाींधकामासाठी वाळू उपलब्ध नसल्यामळेु ३८० घरकुलाींच े बाींधकाम बींद 
आहे. 
     सन २०२०-२१ मध्ये यवतमाळ जिल््यातील ३२ वाळूघा्ाींसाठी िनसुनावणी घेण्यात 
आली असून पयाणवरण अनुमतीसाठी सदर वाळूघा्ाींचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पयाणवरण 
ससमतीकि े सादर करण्याची कायणवाही सुरु आहे. प्रस्ताववत वाळूघा्ाींना पयाणवरण अनमुती 
प्राप्त होताच वाळूघा्ाींची सललाव प्रकक्रया व घरकुलासाठी वाळू उपलब्ध करण्याची कायणवाही 
करण्यात येईल.   
     तसेच अवैध वाळूसाठे िप्त प्रकरणातील वाळू घरकुल लाभार्थयाांना उपलब्ध करुन 
देण्याचे ननदेश जिल्हागधकारी, यवतमाळ याींनी उपववभागीय अगधकारी व तहससलदाराींना ददले 
आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल्हयातील पोलीस पाटलाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१४)  ३४८४ (२२-०३-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिब े (आरमोरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गिगचरोली जिल्हयात ३०० पके्षा अगधक पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त असल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०२० च्या दसुऱ्या आठवियात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, गिगचरोली जिल््यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
 
श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) गिगचरोली जिल््यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत उपववभागीय स्तरावर 
कायणवाही करण्यात आली परींतु पदे ररक्त असण्याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाण ेआहेत. 
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i. ब-याच दठकाणी नक्षल्याींकिून पोलीस पा्लाींची हत्या करण्यात आल्यान ेउमेदवार उपलब्ध 
झाले नाही. 
ii. शासन ननयमाप्रमाण ेपररके्षत उमेदवार पात्र झाले नाही. 
iii. िादहरनामा प्रससध्द करुनही अिण प्राप्त झाले नाही. 
     सदयजस्थतीत ववत्त ववभागाचे शासन ननणणय क्र. –अथणसीं-२०२०/प्र.क्र.६५/अथण-३,दद. ४ म,े 
२०२० अन्वये राज्यामध्ये कोववि-१९ सींसगणिन्य रोगाच्या प्रादभुाणवामळेु सन २०२०-२१ या 
ववत्तीय वषाणत राज्याची कर व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षक्षत महललूी घ् व त्याचे राज्याच्या 
अथणव्यवस्थेवर होणारे पररणाम ववचारात घेऊन, उपाययोिना म्हणून पदभरती व बदली बाबत 
सावणिननक आरोग्य ववभाग व वदैयकीय सशक्षण व औषधी ववभाग वगळता इतर कोणत्याही 
ववभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करु नये. असा ननणणय घेतला आहे. त्यामुळे 
शासनाकिून पुढील आदेश प्राप्त होईपयणत सदयजस्थतीत गिगचरोली जिल््यातील पोलीस 
पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही करता येणार नाही. 
     शासनाच े पुढील आदेशानींतर पोलीस पा्ीलाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कायणवाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा सुसुन्द्द्रा (ता.िारांिा, जि.िाशीम) येथे सन १९९८-१९९९ मध्ये  
शेतीच ेप्रख्यापन चिुीच ेझाल्याबाबत 

  

(१५)  ३५४३ (२३-०३-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े (आिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा सुसुन्द्रा (ता.कारींिा, जि.वाशीम) येथ े सन १९९८-१९९९ मध्ये शेतीचे प्रख्यापन 
चुकीच ेझालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चुकीच्या झालेल्या प्रख्यापनामळेु शेतकऱ्याींना अनके अिचणीचा सामना करावा 
लागत असल्यान ेशासनान ेयाबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२७-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) ता.कारींिा जि.वधाण येथील १२१ या 
सवण गावाचे येथे सन १९९८-९९ मध्ये शेतीचे प्रख्यापन पूणण झालेले आहे. शासनाची पुनमोिणी 
योिना राबववण्यात येऊन मौिा सुसुन्द्रा या गावाच े ररतसर प्रख्यापन ददनाींक २४.०४.१९९९ 
रोिी झालेले आहे. परींतु सदर गावामध्ये उक्त असभलेख सन २०१४ पयांत प्रत्यक्षात अींमलात 
न येता,  बब्र्ीश कालीन सन १८९०-९१ च्या दरम्यान झालेला बींदोबस्त असभलेखाप्रमाणे अींमल 
केला िात अस.े  सन २०१४ मध्ये सींगणणकृत उपक्रमणानुसार पूनमोिणी असभलेखाप्रमाण े
७/१२ सींगणणकृत करण्यात आलेले असून पुनमोिणी असभलेख सध्या अींमलात आलेला आहे.   
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     सन २०१८ मध्ये त्रु्ी असलेल्या असभलेखाच्या दरुूस्तीकामी ववशेष मोहीम राबवून 
त्यानुसार प्राप्त झालेल्या ३२ अिाांपैकी १८ दरुुस्त्या झाल्या होत्या व इतर १४ प्रकरणाींमध्ये 
ककरकोळ दरुूस्ती सींभवत असल्यानूसार  कायणवाही करण्यात आलेली असून सदर प्रकरणाींमध्ये 
कायणवाही पूणण झाल्याच ेजिल्हा अगधक्षक भूसम असभलेख याींनी नमुद केले आहे.  तसेच सदर 
प्रकरणातील प्रचसलत ७/१२ तहससलदार कारींिा याींच्याकिून पुरववण्यात येत आहे.  
तदनींतर शेतकऱ्याींनी ववववध योिनेकररता अिण केल्यास ननयमानुसार पात्र लाभार्थयाांना लाभ 
देण्यात येईल. 

___________ 
  

माथेरान समनी रेनच्या शटलसाठी िसमन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१६)  ३६४४ (२३-०३-२०२०).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान समनी टे्रनच्या कायमस्वरुपी देखभालीसाठी श्ल उभारण्यासाठी घा्मार्थयावरील  
िसमनीची  रेल्वे प्रशासनान ेजिल्हागधका-याींकि ेमागणी केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमन लॉि त े माथेरान अशा श्ल सेवेसाठी आवश्यक असलेली िसमन 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२१-०८-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अधीक्षक माथेरान याींनी वररषठ सहा. मींिळ असभयींता (टॅ्रक) मध्य रेल्व,े कल्याण 
याींच्यासह स्थळपाहणी करणेबाबत वारींवार ववनींती करुनही रेल्वे प्रशासनाकिून अदयाप 
प्रनतसाद अप्राप्त आहे. तसेच मुख्यागधकारी, माथेरान गगरीस्थान नगरपररषद याींनीही कार 
पाककां ग ववकसीत करणेकररता ववषयाींककत िसमनीची मागणी केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

दसुरबीड (ता.ससांदखेडरािा, जि.बुलढाणा) हे बेिायदेशीर गुटखा ि  
मािा विक्रीच ेिें द्र बनल्याबाबत 

  

(१७)  ३६४६ (२५-०३-२०२०).   श्री.सांिय गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दसुरबीि  (ता.ससींदखेिरािा, जि.बुलढाणा) हे बेकायदेशीर गु्खा व मावा ववक्रीच ेकें द्र बनले 
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत सींबगधताींकि ेस्थाननकाींनी तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई केली नाही,  
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, या बेकायदेशीर गु्खा, मावा ववक्री सींदभाणत शासन काय कारवाई करीत आहे 
वा करणार आहे ? 
  

श्री. अतनल देशमुख (२०-०८-२०२०) : (१) नाही. 
      उप ववभाग देऊळगाींव रािा अींतगणत पो. स््े. ककनगाींव रािा हद्दीत दसुरबीि गाव राज्य 
महामागाणवर येत असल्याने रोिवरील पान ्परीवर बेकायदेशीर गु्खा ववक्रीबाबत समळालेल्या 
गुप्त मादहतीच्या आधारे स्थाननक पोलीसाींनी िानेवारी २०२० मध्ये अवैधररत्या गु्खा मावा 
ववक्री करणाऱ्या ३ इसमाींववरुध्द कारवाई करुन १९,२८० रुपयाचा गु्खा िप्त करुन केलेल्या 
कारवाईची मादहती सींबींधीत अन्न व औषध प्रशासन, बुलढाणा या कायाणलयास ददलेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) सन २०१६ मध्ये एक व्यक्तीववरुध्द कारवाई करुन ७,२०० रुपयाचा गु्खा िप्त करण्यात 
आला तसेच सन २०१८ मध्ये ३ व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करुन ४४,६४२ रुपयाींचा गु्खा िप्त 
करण्यात आला आहे. लपनू छपनू अवधै ररत्या गु्खा, मावा ववक्री करणाऱ्याींवर समळालेल्या 
मादहतीच्या आधारे वारींवार कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िडिी (ता.राळेगाि, जि.यितमाळ) पररसरात अिधै व्यिसाय चाल ूअसल्याबाबत 
  

(१८)  ३६६८ (२३-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विकी (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) राष ट्रीय महामागाणवर आददवासी समाि व इतर ५२ 
गावाींची कायदा व सुव्यव्यवस्थेची िबाबदारी असलेले विकी पोसलस स््ेशन पररसरामधनू खैरी 
मागे चींद्रपूर जिल्हयात दारू पुरवली िात असल्याच ेआणण उमरववहीर येथे कोंबि बािार व 
वाढोण,खैरी व वेिसी या गावाींमध्ये म्का प््ी हा अवैध व्यवसाय चालु असल्याच े ददनाींक 
१२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरत ऑनलाईन लॉ्रीच्या नावावर वरली म्का िुगार अवैध प्रमाणात 
सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  शासनाने चाैकशी करुन याकि ेदलुणक्ष कररत असलेल्या अगधकाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. अतनल देशमुख (२०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     माहे िानवेारी २०२० मध्ये एकही केस उघिकीस आलेली नाही. 
     तथावप सन २०१९ मध्ये विकी पोलीस स््ेशन अींतगणत खैरी पररसरात अवैध दारु 
वाहतूक सींदभाणत २१ केसेस महाराषट्र दारुबींदी कायदयान्वये करण्यात आला असून त्यात 
३,०८,२४१ रुपयाचा मुदे्दमाल िप्त करुन २७ आरोपी ववरुध्द गुन्हे दाखल करुन कारवाई 
करण्यात आलेली आहे.  
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     मौिा उमरववहीर येथ ेसन २०१९ व िानेवारी २०२० मध्ये कोंबि बािार ची एकही घ्ना 
उघिकीस आलेली नाही. 
     तसेच मौिा वाढोणा, खैरी व वेिसी या गावात सन २०१९ मध्ये अवैध वरली म्का 
िुगाराच्या १८ केसेस दाखल झाल्या आहेत. त्यात आरोपीकिून १९,८३२ रुपयाचा मुदे्दमाल 
िप्त करुन व िानेवारी २०२० मध्ये ३ केसेस करुन आरोपीींकिून २६३० रुपयाींचा मुदे्दमाल 
िप्त करुन सन २०१९ मध्ये महाराषट्र िुगार अगधननयम अन्वये २२ आरोपीींववरुध्द व 
िानेवारी २०२० मध्ये ३ आरोपीींववरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
     विकी पोलीस स््ेशन पररसरात ऑनलाईन लॉ्रीच्या शासन मान्य दोन दकुान ेअसून 
ऑनलाईन लॉ्रीच्या नावाने म्का िुगार सुरु असल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) विकी पोलीसाींनी अवैध व्यवसायाववरुध्द वेळोवेळी आवश्यक कायदेशीर कारवाई केलेली 
असून दलुणक्ष झालेले आढळून आलेले नाही. त्यामळेु कोणत्याही आगधकाऱ्याववरुध्द कारवाई 
करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड (जि.पुणे) तालुक्यात स्ितांत्र उपविभागीय िायाालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(१९)  ३६९२ (१४-०३-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंि (जि.पुणे) तालुक्यासाठी स्वतींत्र उपववभागीय कायाणलय सरुु करणेबाबतची अगधसूचना 
शासनाने ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी काढली असून ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१९ पयांत 
यावर आके्षप व हरकती मागववण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत एकही आके्षप वा हरकत शासनास प्राप्त झाली नसून देखील हे 
कायाणलय सुरु करण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर कोणती  कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (१३-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) दौंि (जि.पुणे) तालुक्यासाठी स्वतींत्र उपववभागीय कायाणलय सुरू करणेबाबतची 
अगधसूचना शासन रािपत्रात ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी प्रससध करण्यात आली. मात्र 
दरम्यानच्या कालावधीत ववधानसभा सावणबत्रक ननविणुक २०१९ ची आदशण आचारसींदहता लागू 
झाल्याने व सदर आचारसींदहता दद.२७ ऑक््ोबर, २०२० रोिी सींपल्यानींतर हरकती व सचूना 
घेणेकामी खुपच कमी कालावधी समळत असल्यान,े सदर अगधसूचनेस प्रससधी देऊन हरकती व 
सूचना घेणेकामी वाढीव कालावधी समळणेबाबत ववभागीय आयुक्त, पुणे ववभाग, पुणे याींनी 
शासनास कळववले आहे. 
     त्यानसुार सुधारीत अगधसचूना ननगणसमत करण्याच्या अनुषींगाने कायणवाही सुरू आहे. 

___________ 
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पुणे शहरातील व्यािसातयिाचा अपहरण िरून खून िेल्याबाबत 
  

(२०)  ३९६० (२३-०३-२०२०).   श्री.सुतनल िाांबळे (पुणे िॅन्द्टोन्द् मेंट), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी समसाळ (पिाती) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील लक्ष्मी रस्त्यावरील नामाींककत शुि शोरुमच े मालक श्री.चींदन कृपादास 
शवेानी याींच े २ को्ी रुपयाींच्या खींिणीसाठी अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार त्याींच्या 
कु्ुींबबयाींनी बींि गािणन पोलीस ठाण्यात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.चींदन कृपादास शेवानी  याींचा मतृदेह ददनाींक ०५ िानेवारी, २०२० रोिी 
पािगेाींव येथील कॅनॉल पररसरात आढळून आल्याने स्थाननक नागरीकाींनी याबाबत लोणींद  
पोलीसाींना मादहती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीसाींनी तपास केल्यानींतर मतृ व्यजक्तची छातीत गोळ्या झािून तीक्ष्ण 
हत्यारान ेवार करुन हत्या केल्याच ेननषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,   सदर व्यावसायीकाच ेअपहरण करुन खून करणाऱ्या गुन्हेगाींराना पोलीसाींनी  
अ्क केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, कायणवाहीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (२०-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, िोक्यात लोखींिी कानस मारुन गींभीर िखमी करुन वपस््ल (अजग्नशस्त्र) ने गोळ्या 
झािून खुन केलेला आहे. 
(४) होय, सवण ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(५) गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 

___________ 
  

श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील खांडिरी शेतिरी िमीन िाटप गैरप्रिाराबाबत 
  

(२१)  ४०५४ (२३-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर)  तालुक्यातील खींिकरी शेतकऱ्याींना िमीन वा्प झाल्यानींतर 
खींिकरी शेतकऱ्याींचे प्लॉ् बदलून देण्यात आले आहेत, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती खींिकरी शेतकऱ्याींच े प्लॉ् बदलले गेले आहेत व अनुगचत लाभ 
समळण्याच्या हेतून े गैरव्यवहार करून बदल करण्यात आलेल्या दोषीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली अथवा येत आहे, 
(३) तसेच बबल्िर खींिकरी शेतकऱ्याींकिून अवैधपणे खींिकरी शेतकऱ्याींचे वा्प केलेले के्षत्रर्फळ 
ववकण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत काय, 
(४) असल्यास, याबाबत कोणती कारवाई करण्यात येत आहे अथवा येणार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) श्रीरामपूर तालुक्यातील द्ळकनगर व 
हरेगाव मळयातील पात्र मािी खींिकरी शतेकरी याींना िमीन वा्पाचे अगधकार जिल्हागधकारी, 
अहमदनगर याींच्या अगधनस्त असलेले ससमती प्रमुख तथा उप ववभागीय अगधकारी, श्रीरामपूर 
याींच्या ससमतीस आहेत. दोन्ही मळयातील एकूण २४ पात्र मािी खींिकऱ्याींना िमीन बदलून 
ददलेली आहे. तथावप, अनुगचत लाभ समळण्याच्या हेतुन े गैरव्यवहार करून बदल करण्यात 
आलेला आहे असे ददसून आलेले नाही. तसेच अशा तक्रारी देखील प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेती महामांडळ िमाचाऱ्याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(२२)  ४०५५ (२५-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेती महामींिळातील कमणचाऱ्याींच्या वतेन आयोग, पगार र्फरक, रोिींदारी, कामगार उपदान, 
बोनस, प्रलींबीत पगार तसेच िसमन समळणेबाबतची मागणी प्रलींबीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेती महामींिळ कमणचाऱ्याींच्या प्रलींबीत मागण्याींबाबत मींत्रालयस्तरावर बैठाका 
घेण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाकिून कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०७-२०२०) : (१) महाराषट्र राज्य शेती  महामींिळ (मयाण.), पुणे 
याींच्या कायाणलयातील कमणचाऱ्याींचा ननयमानुसार देय पगार र्फरक, रोिींदरी, कामगार उपदान, 
बोनस, इ. सदर कमणचाऱ्याींना अदा करण्यात आलेले असल्यान ेदेणे प्रलींबबत नाही. 
     सदर कमणचाऱ्याींना ६ वा वतेन आयोग लागू करण्याबाबत शेती महामींिळाने शासनास 
सादर केलेला प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायणवाही सूरु आहे.       
     महाराषट्र राज्य शेती महामींिळाच्या कामगार/कमणचाऱ्याींच्या िमीन समळण्याबाबतच्या 
मागणीच्या अनुषींगान ेनमूद करण्यात येत ेकी, महाराषट्र शेतिमीन (ि.धा.क.म.) अगधननयम, 
१९६१ मध्ये सदर कमणचाऱ्याींना घराींसाठी िागा व कसण्यासाठी शेती महामींिळाची िमीन 
देण्याची तरतूद नाही.   
     महाराषट्र राज्य शतेी महामींिळाच्या मळयावरील काही प्रानतननधीक कामगार सींघ्नानी 
आणण कामगार लढा कृती ससमती याींनी शेती महामींिळाची ५ एकर िमीन व राहण्यासाठी २ 
गुींठे िागा समळावी म्हणून मा. उच्च न्यायालय, मुींबई खींिपीठ औरींगाबाद येथे रर् यागचका 
दाखल केली असून ती न्यायप्रववषठ आहे.    
(२) होय. 
(३) महाराषट्र राज्य शेती महामींिळातील कामगाराींच्या प्रलींबबत असलेल्या प्रश्नावर 
महामींिळाने/शासनाने ननयमानुसार कायणवाही केलेली आहे तसेच ६ वा वेतन आयोग लागू 
करण्याच्या अनुषींगाने उगचत कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३ (18) 

श्रीरामपूर तालुक्यातील आिारी पडीत शेतिरी िसमन िाटपाबाबत  
  

(२३)  ४०५९ (२५-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बब्रद्श रािव्ीमध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावाींमधील शेतकऱ्याींच्या िसमनी 
िबरदस्तीने आकारी पिीत म्हणून घेतलेल्या आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर सींबींगधत आकारी पिीत शतेकऱ्याींच्या वारसाींना त्याींच्या 
िसमनी वा्पाचा ननणणय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे डिसेंबर, २०१९ अखेर ककती शेतकऱ्याींना िसमन वा्प करण्यात आली व 
ककती शेतकऱ्याींना िसमन वा्प करणे बाकी आहे, 
(४) असल्यास,  उवणररत शेतकऱ्याींना आकारी पिीत िसमनेच े वा्प कधी करण्यात येणार  
आहे ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०७-२०२०) : (१) ते (४) अहमदनगर जिल्हयातील श्रीरामपूर 
तालुक्यातील १) विाळा महादेव, २) मुठेवािगाव, ३) माळवािगाव, ४) खानापूर,            
५) ब्राम्हणगाव वेताळ, ६) सशरसगाव, ७) उीं दीरगाव, ८) ननमगाव, ९) खैरीगाव अशा एकूण ९ 
गावाचे समळून ४०९ ग्  असून ७,३७७.१२ एकर गुींठे इतकी शेतिमीन सन १९१८ मध्ये दद 
बॉम्बे गव्हणनरमें् गॅझे्  १/०८/१९१८ अन्वये तत्कालीन भ-ुसींपादन कायदा, १८९४ चे कलम ६ 
(१) नुसार तत्कालीन मुींबई सरकारने अगधसूचना काढून ताब्यात घेतलेले आहे.   
     सदर िसमनी या सींपादीत िसमनी असल्याने या िसमनीींना महाराषट्र शेतिमीन 
(ि.धा.क.म.) अगधननयम, १९६१ च्या कलम २८ -१अअ  मधील तरतूदी लागू होत नाहीत.  
त्यामुळे सदर िसमनी वा्प करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
हिेली (जि.पुणे) तहससल िायाालयाचे विभािन िरुन निीन तहससलदार ि नायब तहससलदार 

िायाालय तनमााण िरण्याबाबत 
  

(२४)  ४३८१ (२५-०३-२०२०).   श्री.अशोि पिार (सशरुर), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), 
श्री.चेतन तुप े(हडपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील वाढत्या  नागरीकरणामुळे सन २०११ च्या  िनगणनेनुसार 
असलेली २४ लाख ३५ हिाराची  लोकसींख्या आता ३५ लाखाींवर पोहोचली असनुसुधा  हवेली 
तालुक्याला एकच तहससलदार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गिगचरोली शहर व ग्रामीण भागाची लोकसींख्या समुारे १ लाख ८० हिाराींच्या 
आसपास असुन तेथ ेएक तहससलदार काम करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हवेली तालुक्यातील नागरीकाींची अनके काम ेरखिली असून महसलू ववभागासह 
इतर ववभागाींवर कामाचा ताण मोठया प्रमाणावर येत असल्याने तहससल कायाणलयाचे ववभािन 
करणे गरिेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ३ (19) 

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून हवेली तहससल कायाणलयाचे ववभािन करुन नवीन 
तहससलदार व नायब तहससलदार कायाणलय ननसमणती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१३-०८-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) पुणे जिल््यातील हवेली 
तालुक्यातील वाढते शहरीकरण तसेच वाढत्या प्रशासकीय कामकािामूळे शासन ननणणय क्र. 
प्रारे्फब-२०१०/व्हीआयपी २७७/ पनुबाांधणी ३/ प्र.क्र. १५१/म-१०, दद. ८.०२.२०१३ अन्वये हवेली 
तालुक्याींतगणत अपर तहससलदार कायाणलय, वपींपरी- गचींचवि स्थापन करण्यास यापुवी मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर कायाणलयाकरीता १ अप्पर तहससलदार पदासह एकूण १३ पदे मींिूर 
करण्यात आली आहेत. 
     तसेच पुणे महानगरपासलका हद्दीतील हवेली तालुक्यात पजश्चम हवेली येथ ेस्वतींत्र अप्पर 
तहससलदार कायाणलय सुरू करणेबाबत प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

होनसळ (ता.उत्तर सोलापूर) येथील िमीन गैरव्यव्हाराबाबत 
  

(२५)  ४५०२ (२५-०३-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळसशरस) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) होनसळ (ता.जि.सोलापूर) येथील सुरेखा साबळे याींनी गुरु ससधय्या स्वामी आणण िगदेवी 
स्वामी या दाम्पत्याकिून ग् नीं-१६३/१/अ/२/क के्षत्र ३ हेक््र िमीन ववकत घेतली परींतु साबळे 
याींची ३ हेक््र िमीनच गायब झाली असून कसलाही पत्रव्यवहार न करता ही िमीन 
नतसऱ्यालाच ववकल्याच ेननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.ववकास तळभींिारे याींनी या िसमनीची महसूल प्रशासनातील तलाठी, सकण ल 
ऑकर्फसर, तहससलदार याींच्या सहकायाणन े बनाव् कागदपत्र ेकेल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महसूल प्रशासनाच्या मदतीनेच एकच िमीन अनकेाींना ववकण्यात येत 
असल्यान ेशासनामार्फण त सींबींगधत ववभागाच्या अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१०-०८-२०२०) : (१) मौिे होनसळ (ता.उत्तर सोलापूर जिल्हा सोलापूर) 
येथील श्रीमती सुरेखा साबळे याींनी श्री.गुरु ससध्दय्या स्वामी आणण श्रीमती िगदेवी स्वामी 
दाम्पत्याकिून ग् नींबर १६३/१/अ/२/क के्षत्र ३ हेक््र िमीन ववकत घेतल्याबाबत कोणतीही 
रे्फरर्फार नोंद मौि ेहोनसळचे मूळ रे्फरर्फार नोंदवहीत आढळून येत नाही. तसेच श्रीमती सुरेखा 
साबळे याींनी ३.०० हेक््र िमीन ववकत घेतल्याबाबत त्याींच ेनाव ेकोणताही गा. न. नीं.७/१२ 
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अगधकार असभलेख तयार झालेला नाही. त्यामुळे श्रीमती सुरेखा साबळे याींच े नाव े िमीन 
झाल्यानींतर अथवा गा. न. नीं.७/१२ तयार झाल्यानींतर सदर िमीन गायब झालेली आहे हे खरे 
नाही. िसमनीचा खरेदी ववक्री व्यवहार होताना कोणताही पत्रव्यवहार महसूल यींत्रणेमार्फण त होत 
नाही. त्यामुळे पत्रव्यवहार न करता ववकली गेली हे खरे नाही. 
(२) मौि े होनसळ ग् नींबर १६३/१/अ/२/क के्षत्र ३.०० हे. ही िमीन श्री.ववकास सींभािी 
तळभींिारे याींनी ददनाींक १३/०५/२०१० रोिी खरेदीने घेतलीबाबत रे्फरर्फार क्र.१२९७ अन्वये 
रे्फरर्फार नोंदवहीत नोंद घेतली आहे. सदरची िमीन सन २०१० ते २०१७ पयांत श्री.ववकास 
तळभींिारे याींच ेनाव ेअसलेबाबत महसूली दप्तरी नोंद आहे. श्री.गुरुससध्दय्या स्वामी व िगदेवी 
स्वामी ककीं वा श्रीमती सुरेखा साबळे याींच्या नावाची नोंद मौि े होनसळ येथील ग् नींबर 
१६३/१/अ/२/क या िसमनीच ेअगधकार असभलेख नोंदवहीत आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िाहतूि िोंडी दरू िरण्याबाबत 
  

(२६)  ४६६४ (२४-०३-२०२०).   श्री.सुनील राण े (बोरीिली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईकराींचा दररोि दीि तास वाहतकू कोंिीमुळे वाया िात असल्याची धक्कादायक 
मादहती नकुत्याच एका अहवालातनू स्पष् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील वाहतूक कोंिी दरू करण्याकररता शासनान े कोणत्या नववन 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची भूसमका काय आहे ?  
  
श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मुींबई शहरातील वाहतूक कोंिी कमी करण्याकरीता खालील प्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत. 
• मुींबई शहरातील वाहतूक सवण महत्वाच्या िींक्शनवर वाहतकू ननयमन व ननयींत्रणासाठी 
वाहतुक अींमलदार व अगधकारी याींची नमेणूक करण्यात येते. 
• वाहतूकीस अिथळा करणाऱ्या वाहनाींवर कारवाई करण्यासाठी कवषणत वाहनाींची मदत घेण्यात 
येते. 
• प्रवाशाींनी सावणिननक वाहतकू व्यवस्थेचा िास्तीत िास्त वापर करावा याबाबत िनिागतृी 
करण्यात येत आहे. तसेच ती सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे 
• मुींबई शहरातील महत्वाच्या १२५० चौकापैकी ८२२ चौकात वाहतूक ननयींत्रणासाठी वाहतकू 
ससग्नल बसववण्यात आले आहेत. 
• मुींबई शहरातील रस्त्यावर थमोप्लास््ीक रोि माककां ग करून घेण्यात आले आहे. 
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• मुींबईतील ववववध रस्त्यावर वाहतूकीस अिथळा होऊ नये याकरीता एकूण ८७ ‘पे ॲन्ि 
पाकण ’ तयार करण्यात आले आहेत. 
• मुबींईत सदयजस्थत मेट्रो प्रकल्पाची काम ेमोठ्याप्रमाणत प्रगतीपथावर असल्याने भववषयात 
वाहतूक कोंिी कमी होण्यास मदत होणार आहे. 
• दद.२३.०१.२०१८ रोिीच्या अगधसुचनेअन्वये वाहतकू कोंिी ्ाळण्याकरीता िि वाहनाींना बींदी 
घालण्यात आलेली आहे. 
• मुींबईत वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या चालकाींववरुध्द कारवाई करण्याकरीता शहरात 
६००० सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे बसववण्यात आले आहेत 
• मुींबईत वाहतूक ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या चालकाींववरुध्द ननयमानुसार देिात्मींक काींरावाई 
करण्यात येते. 
     उपरोक्त उपाययोिना व्यनतररक्त आवश्यकतनेुसार अन्य उपाययोिना देणखल करण्यात 
येत आहेत. 

___________ 
  

पुणे शहरात िेल्या िाणाऱ्या वििासिामाांना िाहतूि पोसलसाांिडून  
िाणीिपूिाि अडथळा तनमााण िेला िात असल्याबाबत 

  

(२७)  ४६६७ (२५-०३-२०२०).   श्री.सुतनल दटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात केल्या िाणाऱ्या ववकासकामाींना वाहतकू पोसलसाींकिून िाणीवपूवणक अिथळा 
ननमाणण केला िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतूक पोसलसाींनी अींतगणत असलेल्या गल्ली बोळातील कामात पण जिथ े
वाहतूक अिचण होत नाही नतथ ेपण अिथळा आणून चार ठेकेदारावर र्फौिदारी गुन्हा दाखल 
केला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबधीत वाहतूक पोसलसाींवर शासनान ेकोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) तथापी, वाहतूक पोलीसाींकिून केवळ वाहतूकी सींदभाणत ननयम व अ्ीींचा भींग 
केल्यास ववकास काम े करणाऱ्या सींबींधीत ठेकेदारा ववरुध्द र्फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात 
येतात. 
     वाहतूक शाखकेिून देण्यात आलेल्या ना-हरकत परवान्यातील अ्ी व शतीचा भींग 
केल्यान े म.े कासशनाथ ससताराम कुमावत याींच्याववरुध्द भारती ववदयापीठ पोसलस स््ेशन 
सी.आर.नीं. ३५/२०२०दद.०७.०१.२०२० रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच 
म.ेमोतीलाल धुत याींच्याववरूध्द िके्कन पोसलस स््ेशन सी.आर.न.०२/२०२० दद.०४.०१.२०२० 
तसेच सशवािीनगर पोसलस स््ेशन सी.आर.नीं.०२/२०२० दद.०३.०१.२०२० व ६७/२०२० 
दद.२३.०१.२०२० असे तीन गुन्हे  दाखल करण्यात आले आहेत. 
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     सींबींधीत ठेकेदाराववरुध्द नोदववण्यात आलेले र्फौिदारी गुन्हे अ्ी व शतीचा भींग 
केल्यामुळे चौकशी अींती व प्राप्त मादहतीच्या आधारे नोंदववण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहतकू 
पोलीसानी केलेली कायणवाही कायदेसशर असल्यान ेत्यावर कोणतीही कायणवाही करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ततरोडा (जि.गोंददया) येथील तहसीलदाराच्या गैरहिेरीमुळे विद्याथी,  
सशिि, पालिाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२८)  ४६८० (२५-०३-२०२०).   श्री.वििय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतरोिा (जि.गोंददया) येथील तहसीलदार सतत गैरहिर राहत असल्यामुळे ववदयाथी व 
पालकाींना ववववध प्रमाणपत्राकररता एक एक मदहना प्रतीक्षा करावी लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) तहसीलदार, नतरोिा हे दररोि कायाणलयात 
उपजस्थत राहत असून त्याींचेकिून ववववध प्रमाणपत्र ववदहत वळेेत ननगणसमत केले िातात. 
तसेच, नतरोिा तालुक्यातील ३३ गावातील शाळा व कॉलेिमध्ये महारािस्व असभयान अींतगणत 
ववववध प्रमाणपत्र वा्पाचे सशबीर आयोजित करण्यात आले होत.े सदर सशबीराींच्या माध्यमातून 
प्राप्त झालेल्या सवण अिाांवर ननयमानुसार कायणवाही करण्यात आली असनू ववववध प्रमाणपत्र 
ववदहत मुदतीत ननगणसमत करण्यात आली आहेत. 
     तसेच ऑनलाईनदवारे प्राप्त झालेल्या अिाणवर महाराषट्र लोकसेवा हक्क अगधननयम, 
२०१५ अन्वये ववदहत केलेल्या कालावधीच्या आत प्रमाणपत्र ेननगणसमत करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
बीड जिल् ्यात महसूल विभागातील उपजिल्हाधधिारी याांच्यासह अनेि ररक्त पदे भरणेबाबत 

  

(२९)  ४८०८ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती नसमता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि आणण आींबेिोगाई येथील अप्पर जिल्हागधकारी पदे ररक्त असून सदर दठकाणी दोन्ही 
पदावर प्रभारी अगधकारी काम करीत आहेत. तसेच उपजिल्हागधकारी याींची पदेही  ररक्त 
असल्यान ेया पदावरही प्रभारी अगधकारी  काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,बीि जिल््यातील नायब तहसीलदाराींची १४ पदे ररक्त असून अव्वल कारकून 
२०, मींिळागधकारी ९, सलवपक ५९, तलाठी  ६७, वाहनचालक ७, लघुलेखक ४ आणण 
सशपायाींची  ३१ अशी सवण समळून २११ पदे ररक्त आहेत,  हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार ककती ररक्त पदे भरली वा भरण्याबाबत कायणवाही करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) बीि जिल््यातील अप्पर 
जिल्हागधकारी सींवगाणतील बीि व अींबेिोगाई येथील पदे दद.३०.०४.२०२० अन्वये भरण्यात आली 
आहेत. तसेच उपजिल्हागधकारी सींवगाणतील दोन ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही करण्यात येत 
आहे.  
     बीि जिल््यातील अन्य सींवगाणतील ररक्त  पदाींचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. ग् मींिूर पदे कायणरत पदे ररक्त पदे 
१ अ ३० २८ ०२ 
२ ब ५६ ४१ १५ 
३ क ८६९ ७०७ १६२ 
४ ि १५७ ११४ ४३ 
एकूण १११२ ८९० २२२ 

     सदर ररक्त पदाींपकैी पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागास प्रवगाणतील तसेच अव्वल कारकून 
१०, मींिळ अगधकारी ११, सलवपक २७ व सशपाई सींवगाणतील २१ अशी एकून ६९ पदे, पदोन्नतीस 
पात्र कमणचारी उपलब्ध न झाल्याने ररक्त आहेत.  
     मा.सवोच्च न्यायालय येथ े दाखल असलेली अनुज्ञा यागचका क्र.२८३०६/२०१७ प्रलींबबत 
असून सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दद.२९.१२.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ददलेल्या सुचनाींनुसार 
तुताणस पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवगाणतील ररक्त पदे ननव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवािेषठतेनुसार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणणयाच्या अगधन राहून भरण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल््यातील घाटा खालील सहा तालुक्याांचा समळून  
निीन खामगाांि जिल्हा तनमााण िरण्याबाबत 

  

(३०)  ५१६९ (२५-०३-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल््यातील घा्ाखालील सहा तालुक्याींचा समळून स्वतींत्र खामगाींव जिल्हा 
करण्याची मागणी मागील अनेक वषाणपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्याबाबत मुख्य सगचवाींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतींत्र ससमतीची नेमणूक करण्यात 
आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बुलढाणा जिल्हाचे ववभािन करून खामगाींव जिल्हयाची ननसमणती करण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१३-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील अजस्तत्वात असलेल्या जिल््याींच े ववभािन/पनुरणचना करण्यासाठी 
राज्यस्तरावर कोणते ननकष ववचारात घ्याव,े याबाबत अ्यास करुन शासनास ननकषाींबाबत 
सशर्फारशी करण्यासाठी दद.२४.०६.२०१४ च्या शासन ननणणयान्वये अपर मुख्य सगचव (महसूल) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गठीत करण्यात आली होती. 
     सदर ससमतीन े शासनास सादर केलेल्या अहवालातील सशर्फारशीींच्या अनुषींगान े जिल्हा 
ववभािनाच े ननकष ननजश्चत करण्याबाबत मींत्रीमींिळाच्या मान्यतनेे धोरण ठरववण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
जिल्हा ननसमणती ही एक मोठी आगथणक व प्रशासकीय प्रकक्रया असून अत्यींत जक्लष् व खगचणक 
बाब आहे. त्याअनुषींगान े ववववध पैल ू तपासून त्यासींदभाणत मींत्रीमींिळाच्या मान्यतेन े धोरण 
ननजश्चत झाल्यानींतर  प्रकरणपरत्व े नवीन जिल्हा ननसमणतीसींदभाणत उगचत ननणणय घेण्याच े
सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िानेफळ (जि.बुलढाणा) पररसरातील उटी येथे विधानसभा सदस्य  
श्री.सिंय रायमुलिर याांच्या गाडीचा झालेला अपघात 

  

(३१)  ५३०७ (२५-०३-२०२०).   श्री.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्रीमती श्िेता महाले 
(धचखली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िानेर्फळ (जि.बुलढाणा) पररसरातील उ्ी येथे ववधानसभा सदस्य श्री.सींिय रायमलुकर 
याींच्या गािीला ददनाींक १० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ्क्कर देणा-या रेती 
तस्कराच्या मे्ॅिोर गािीच्या पुढे-मागे वेगवेगळे नींबर असल्याची बाब ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच ससमें् रस्त्याला रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या गचरा बुिववण्याच्या हेतून े
रस्त्याच्या कीं त्रा्दाराने दगि लावनू एक बाि ूबींद केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपघातास कारणीभूत असणा-या रस्त्याचा कीं त्रा्दार व रेती तस्काराववरोधात 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर गािीचा मागील नींबर प्ले्वरील नींबर हा एम.एच.२३-बी-६७१६ व पुढील नींबर 
प्ले्वरील नींबर हा एम.एच.-२८-एच-९८०१ असा होता. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वाहनचालक गणेश तकुाराम राऊत अवैधररत्या रेती चोरुन वाहतकू करत असताना अपघात 
झाला असल्यान ेवाहन चालका ववरुध्द पोसलस स््ेशन िानेर्फळ, येथे मध्ये दद.११.०१.२०२० 
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रेािी अप क्र.८/२० क २७९,३३७,३३८ भादवव सहकलम १३४,१८४ मो.वा.का अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला अहे पुढील तपास सुरु आहे.     
     त्यासशवाय मींिळ अगधकारी नायगाींव, दत्तापूर याींनी सींबींधीत वाहान चालका ववरुध्द 
रेतीची चोरी/तस्करी प्रकरणी पोसलस स््ेशन िानर्फळ येथ े दद.११.०१.२०२० येथे अप क्र.९/२० 
कलम ३७९ भा.द.वव नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरु आहे. 
     सदर गािीचा पुढील व पाठीमागचा क्रमाींक वेगळा असल्याची बाब ननदशणनास आली 
आहे. त्यामळेु उप प्रादेसशक पररवहन अगधकारी, बुलढाणा याींच्याकिून सदर वाहन काळ्या 
यादीत ्ाकण्यात आले आहे तसेच वाहन चालकास करणेदाखवा नो्ीस बिावण्यात आली 
असुन ननयमानुसार दींिाची रक्म भरल्यासशवाय वाहन मकु्त न करण्याच्या सुचना पोसलस 
स््ेशन िानेर्फळ याना देण्यात आलेले आहेत. 
     कीं त्रा्दारान े सदर रसत्यावर दगि लावून एक बाि ू बींद केली होती परींत ु कामाच्या 
दठकाणी कोणत्याही प्रकारचे रेडियम अथवा ददशादशणक र्फलक लावले  नव्हत े यास्तव 
आपघातास कारणीभूत असलेल्या सींबधीत कीं त्रा्दाराववरुध्द कायणकारी असभयींता, महाराषट्र 
राज्य रस्ते ववकास महामींिळ याींचे प्राप्त असभप्रायाअींती पोसलस स््ेशन िामर्फळे याींच्या किून 
पुढील कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

महागाांि (जि.यितमाळ) शहरातील बसस्थानि चौिातील बेसशस्त  
थाांब्यामळेु अपघात होत असल्याबाबत 

  

(३२)  ५३१४ (२५-०३-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े(उमरखेड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव (जि.यवतमाळ) शहरातील बसस्थानक चौकात टॅ्रव्हल्स, अ ॅपेररक्षा, समननिोअर, 
मॅक्स, िीप या गाियाींच्या बेसशस्त थाींब्यामळेु पादचारी तसेच दचुाकी वाहनाींना मागणक्रमण 
करण्यास अिचणी येऊन अनेक वेळा छो्े-मोठे अपघात होत असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अवैध वाहतुकीस स्थाननक पोसलस स््ेशनचा अथणपूणण वरदहस्त असल्याचा 
आरोप तेथील नागररक करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनान े अवैध वाहतूकीला प्रनतबींध  घालण्याकररता कोणत्या 
उपाययोिना केल्या तसचे सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तथापी, अशा प्रकरणी अवधै वाहतूक करणाऱ्या वाहनाववरूध्द व चालकाववरूध्द मो्ार 
वाहन अगधननयम १९८८च्या ववदहत तरतूदीनुसार वाहतूक पोसलसाींमार्फण त कारवाई करण्यात येत.े 
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     पादचारी व नागररकाींना सरुळीत मागणक्रमण करण्यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्यात 
येत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     अशी कोणतीही तक्रर पोलीस ववभागास प्राप्त झालेली नही. त्यामुळे चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) अवैध वाहतूकीस प्रनतबींध घालण्याकरीता मो्ार वाहन अगधननयमाींतगणत महागाव बस 
स्थानक पररसरात  सन २०१८ मध्ये वाहण चालका ववरुध्द एकूण २११ व सन २०१९ मध्ये 
५४३ केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

बीड जिल््याच ेविभािन िरुन अांबािोगाई जिल््याची तनसमाती िरण्याबाबत 
  

(३३)  ५८९२ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती नसमता मुांदडा (िेि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीि जिल् हयाचे ववभािन करुन अींबािोगाई हा नवीन जिल् हा ननमाणण करण्याबाबत मागणी 
मागील २५ वषाणपासून होत असून त् यासाठी आक्रमक आींदोलने या भागाच् या तत्कालीन आमदार 
स् वगीय िॉ. ववमलताई मुींदिा याींनी केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक वषाणपासनू अींबािोगाई जिल् ्याची ननसमणतीचा प्रश् न रखिला असून 
महाराष ट्र राज् यातील २२ जिल््याींच्या ननसमणतीचा प्रस् ताव शासनाकि ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, अदयापपयांत अींबािोगाई जिल् हयाची ननसमणती न करण् यामागची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल् यास, सदर प्रलींबबत प्रस् तावास मींिुरी देऊन बीि जिल् ्याचे ववभािन करुन 
अींबािोगाई जिल् ्याची ननसमणती करण्याबाबत शासनान े कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२४-०८-२०२०) : (१) बीि जिल््याच े ववभािन करून अींबािोगाई हा 
नवीन जिल्हा करण्याबाबत ववववध सींघ्ना तसचे मान्यवर नागरीक याींची ननवेदने प्राप्त 
आहेत. 
(२), (३) व (४) राज्यातील अजस्तत्वात असलेल्या जिल््याींच े ववभािन/पुनरणचना करण्यासाठी 
राज्यस्तरावर कोणते ननकष ववचारात घ्याव,े याबाबत अ्यास करुन शासनास ननकषाींबाबत 
सशर्फारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सगचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत ससमतीने 
जिल्हा ववभािन/ननसमणती सींदभाणत अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालातील 
सशर्फारशीींच्या अनुषींगान े जिल्हा ववभािनाच े ननकष ननजश्चत करण्याबाबत मींत्रीमींिळाच्या 
मान्यतेने धोरण ठरववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
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     जिल्हा ननसमणती ही एक मोठी आगथणक व प्रशासकीय प्रकक्रया असून अत्यींत जक्लष् व 
खगचणक बाब आहे. त्याअनुषींगान े ववववध पैलू तपासून त्यासींदभाणत मींत्रीमींिळाच्या मान्यतेन े
धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्वे नवीन जिल्हा ननसमणतीसींदभाणत उगचत ननणणय घेण्याच े
सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महागाि (जि.यितमाळ) शहरासह तालुक्यात गुटख्याची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(३४)  ५९२० (२७-०३-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े(उमरखेड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव  (जि.यवतमाळ) शहरासह तालुक्यात रु्फलसावींगी, दहवरा, गुींि, सावना, मुिाणा 
इत्यादी गावात खुलेआम वरळी म्का व गु्ख्याची ववक्री होत असल्याच े माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अवैध व्यावसानयकाींवर वचक ठेवण्यासाठी महागाव तालुक्यापुरत े स्वतींत्र 
स्थाननक गुन्हे शाखेच ेपथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या मागणीसींदभाणत शासनान ेननणणय घेतला आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) तसेच या अवैध धींदयाना आळा घालण्याकररता शासनान े कोणत्या उपाययोिना केल्या   
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (२०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     माहे िानेवारी २०२० मध्ये वरली म्क्यावर ्ाकलेल्या धािीत ९ केसेस दाखल करण्यात 
आल्या असून १५ आरोपीींना अ्क करुन १,९०,५५५ रुपयाचा मुदे्दमाल िप्त करण्यात आला 
आहे. तसचे अवैध गु्ख्यासींदभाणत एकही गुन्हा दाखल नाही. 
(२) स्वतींत्र स्थाननक गुन्हे शाखेच ेपथक स्थापन करण्याची मागणी करणारा कोणताही अिण या 
कायाणलयास प्राप्त नाही. तसचे यवतमाळ जिल्हा स्तरावर स्थाननक गुन्हे शाखा कायणरत असनू 
सदर शाखा ही पूणण जिल््यात कायाणन्वीत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) अवैध धींदयावर आळा घालण्यासाठी वळेोवळेी मादहती काढून त्या आधारे छापे ्ाकून 
प्रचलीत कायदयान्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येत.े तसचे असे अवैध धींदे करणाऱ्याींवर 
प्रनतबींधक कारवाई सुध्दा करण्यात येते. 
  

___________ 
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पौड (ता.मळुशी, जि.पुणे) येथ ेतहससल िायाालय ि उपिोषगार  
िायाालयाची इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(३५)  ५९९५ (२७-०३-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांिय िगताप (पुरांदर), श्रीमती सुलभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.बळिांत िानखड े(दयाापूर), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश िरपडुिर (पाथरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुळशी (जि.पुणे) तालुक्यातील पौि येथील तहससल कायाणलय व उपकोषागार कायाणलयाच्या 
इमारत बाींधकामास १५ को्ी रुपयाींचा ननधी देण्याबाबत  स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.महसूल 
मींत्री याींच्याकि े ददनाींक ४ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास लेखी पत्र ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, या पत्राच्या अनषुींगाने सदरील कामास रु.१५ को्ी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३०-०७-२०२०) : (१) व (२) मौिे पौंि, तालकुा मुळशी, जिल्हा पुणे येथे 
तहससल कायाणलयाची इमारत बाींधकामाच ेप्रस्ताव या कायाणसनास प्राप्त झाले असून सावणिननक 
बाींधकाम ववभागाकिून ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय 
मान्यता देण्याच ेसींकजल्पत आहे.  
     उपकोषागार कायाणलयाच्या बाींधकामाबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय सहसींचालक, पुणे 
याींचेकिून ववत्त ववभागास प्राप्त झालेला नाही.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबरनाथ (जि.ठाण)े येथील विम्िो िां पनीस देण्यात आलेल्या िसमनीच्या गैरव्यव्हाराबाबत 

  

(३६)  ६२१५ (२७-०३-२०२०).   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथील ववम्को कीं पनीस शासनामार्फण त देण्यात आलेल्या िसमनीचे 
शासनाच्या पूवण परवानगी सशवाय हस्ताींतरण आय.्ी.सी.सलसम्ेि व मातोश्री िवे्हलपसण याींना 
केल्यान े ववम्को कीं पनीन े शतणभींग करत शासनाचा महसूल बिुववल्याप्रकरणी सींबगधतावर 
कारवाई करण्यात यावी अस े ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाांक ११ डिसेंबर, २०१८ 
रोिी महसूल प्रशासनास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िमीन हस्ताींतरणामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुिाला 
असल्यान ेयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाांक ७ सप्टेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
जिल्हागधकारी, ठाणे याींच्याकि ेलेखी तक्रार केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने अदयाप पयांत सदर िमीन ववकणारे व ववकत 
घेणाऱ्या ववरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच या प्रकरणी चौकशी करून दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करीत  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   

श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०६-२०२०) : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) मौिे कोहोि-खुीं्वली, ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे येथील ववम्को कीं पनीकिून 
आय. ्ी. सी. कीं पनी याींचकेि ेववनापरवाना हस्ताींतरीत झालेल्या एकूण के्षत्र ७२८९५.१० चौ.मी. 
के्षत्राबाबत मूळ ववक्रीच्या ककीं मतीच्या ७५% अनजिणत रक्कम रु.४१,००,३४,९३८/- इतकी रक्कम 
सींबींगधताींकिून वसूल करण्याबाबत जिल्हागधकारी, ठाण े याींनी कळववल्यानुसार तहससलदार, 
अींबरनाथ याींनी मागणी नो्ीस पाररत केलेली आहे. 
     सदर मागणी नो्ीस बाबत आय.्ी.सी. कीं पनी याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् 
पी्ीशन क्र.८८५८/२०१६ दाखल केली होती. सदर दाव्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ववभागीय 
आयुक्त, कोकण याींच्याकि े सुनावणी घेण्याबाबत ददनाींक २३/०४/२०१६ रोिी आदेश ददले 
आहेत. त्यानुषींगाने ववभागीय आयुक्त, कोकण याींनी ददनाींक १३/११/२०१७ च्या आदेशान्वये 
आय.्ी.सी. कीं पनीच े अवपल रे्फ्ाळले. सदर आदेशाववरुध्द आय.्ी.सी. कीं पनीने मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् यागचका क्र.१४१२३/२०१७ दाखल केली होती. सदर यागचकेत मा.उच्च 
न्यायालयान े दद.२२/१२/२०१७ रोिी आदेश पाररत केल्यानुसार मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकि े
सुनावणी सुरु आहे. 
     तसेच, ववम्को कीं पनीकिून मे.मातोश्री शेल््सण इींिीया सल. याींच्याकि े ववनापरवाना 
हस्ताींतरीत झालेले एकूण के्षत्र २२००९ चौ.मी. ही िमीन उप ववभागीय अगधकारी, उल्हासनगर 
याींच्याकिील दद.१६/०३/२०१६ च्या आदेशान्वये शासन िमा करणेत आली असून सदर 
समळकतीबाबत सदयजस्थतीत मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकि ेसुनावणी सुरु आहे. 

___________ 
  

िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील अबान बँिेििळील मध्यिती दठिाणी  
असलेले महा-ई-सेिा िें द्र बनािट दाखले देत असल्याबाबत 

  

(३७)  ६२६४ (२७-०३-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.सुतनल भुसारा (विक्रमगड), 
श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.अतुल बेनिे (िुन्द्नर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) तालुक्यातील अबणन बकेँिवळील मध्यवती दठकाणी असलेले महा-ई-
सेवा कें द्र चालक श्री.शेख अनेक वषाणपासून चालववत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महा-ई सेवा कें द्राच्या गैरव्यवहार प्रकरणी तेथील नागरीकाींनी केलेल्या 
तक्रारीवरुन या कें द्रावर ददनाांक २४ िानेवारी, २०२० रोिी ्ाकलेल्या छाप्यात सन २०१४ 
पासूनचे २५० हून अगधक दाखले िप्त केले असल्याचे ददनाांक २५ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ्ाकलेल्या छाप्यामध्ये अिणदार श्री.माळी व अन्य अिणदाराना कें द्र चालकाने 
ददलेल्या दाखल्याची तहससलदार कायाणलय वा प्राींत कायाणलयात नोंदच नसल्याचेही उघिकीस 
आले असनू या सवण प्रकरणाींची चौकशी करण्याकरीता प्राींतागधकारी, िव्हार याींनी महसलुी 
नायब तहससलदार याींची चौकशी ससमती नेमली  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींगधत महा-ई 
सेवा कें द्राच्या चालकाववरुध्द तसचे त्याींचशेी सींगनमत असणाऱ्या सींबींगधत शासकीय अगधकारी 
याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सदय:जस्थती काय 
आहे ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) होय, श्री.कर्फरोि शेख हे िामसर, 
ता.िव्हार, जि.पालघर येथील महा ई-सेवा कें द्र सन २०१४ पासून चालवत आहेत.  उप 
ववभागीय अगधकारी, िव्हार याींच े कायाणलयाकि े दद.२२.०१.२०२० रोिी प्राप्त झालेल्या तक्रार 
अिाणच्या अनुषींगान,े सहायक जिल्हागधकारी िव्हार याींनी दद.२३.०१.२०२० रोिी श्री. कर्फरोि 
शेख याींच्या महा-ई-सेवा कें द्र, िामसर, िव्हार येथे अचानक भे् देऊन तपासणी केली असता, 
सदर ई-सेवा कें द्रात  एकूण १३ बनाव् िातीचे दाखले व ७ बनाव् सशक्के आढळून आले. 
सदरचे बनाव् दाखले व बनाव् सशक्के पींचासमक्ष ताब्यात घेण्यात आले आहेत. 
     सदर कें द्राची तपासणी करताना अिणदाराींनी िात प्रमाणपत्र समळण्यासाठी दाखल केलेले 
व कायणवाहीसाठी प्रलींबबत असलेले एकूण २१२३ अिण आढळून आले आहेत. 
     सदर प्रकरणी आढळून आलेल्या बनाव् दाखले व सशक्याींच्या बाबतीत सहा. 
जिल्हागधकारी, िव्हार ववभाग, िव्हार याींचेकिील दद.२३.०१.२०२० अन्वये महसूल नायब 
तहससलदार िव्हार याींना गुन्हा दाखल करणेकामी प्रागधकृत केले. 
     श्री.कर्फरोि शेख याींच े ववरुध पोलीस ठाण े िव्हार येथे भारतीय दींि सींदहता १८६० च े
कलम-४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४ अन्वये FIR दाखल केला आहे.    
     सदयजस्थतीत सदर महा ई-सेवा कें द्र बींद (Seal) करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

मौिे मनोरी येथील शासिीय िसमन पोसलस ठाण ेबाांधण्यािररता उपलब्ध होणेबाबत 
  

(३८)  ६४८३ (२७-०३-२०२०).   श्री.सुनील राण े(बोरीिली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोररवली – पूवण येथील गोराई हे पयण् न स्थळ असून गोराईतील 
स्थाननक नागररक व गोराई पयण् न स्थळाला भे् देणा-या हिारो पयण् काींच्या सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीने न.भ.ूक्र.९८१ सव्र्हे नीं.२५८ मधील १००३.३५ चौ.मी. मौिे मनोरी येथील शासकीय िसमन 
पोसलस ठाण ेबाींधण्याकररता उपलब्ध होणेबाबत सह. पोसलस आयकु्त (प्रशासन) याींच्यामार्फण त 
तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाांक १६ जानेवारी, २०२० रोिी च्या सुमारास  
जिल्हागधकारी, मुींबई उपनगर जिल्हा, बाींद्रा, मुींबई याींना लेखी ननवदेन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या लेखी ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायणवाही केली , याबाबत कोणता 
ननणणय घेण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२२-०६-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौि ेमनोरी येथील न.भू.क्र.९८१ सव्हे नीं.२५८ मधील १००३.३५ चौ.मी. शासकीय 
िमीन गोराई पोलीस ठाणे व स्वच्छतागहृाच्या बाींधकामासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
जिल्हागधकारी, मुींबई उपनगर याींनी दद.१४/०२/२०२० च्या पत्रान्वये ववभागीय आयुक्त, कोकण 
ववभाग याींच्याकि े सुधाररत प्रस्ताव सादर केला आहे. तदनींतर ववभागीय आयुक्त, कोकण 
ववभाग याींच्याकिून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर त्याबाबत पुढील आवश्यक कायणवाही 
करण्यात येईल.    

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील िाांददिली पूिा, चारिोप सके्टर-६ येथील िायदा ि सुव्यिस्थेबाबत 
  

(३९)  ६४८५ (२७-०३-२०२०).   श्री.सुनील राण े (बोरीिली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील काींददवली-पूवण, चारकोप सेक््र-६ येथील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक  १८ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास  वररषठ पोसलस 
ननररक्षक, चारकोप, पोसलस ठाण,े काींददवली (प.), मुींबई याींना लेखी ननवेदन ददले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या लेखी ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायणवाही केली व याबाबत कोणता 
ननणणय घेण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (२४-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२)  सदर पररसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्ीन े पोलीसाींनी महाराषट्र पोलीस 
कायदा व मो्ार वाहन कायदयान्वये वेळोवेळी एकूण ४२ ववशेष स्थाननक गुन्हे नोंद करुन 
भादींवव कलम २८५ अन्वये एकूण ५ गुन्हे नोंदववण्यात आले आहे. याप्रमाणे वेळोवेळी 
पोलीसाींमार्फण त ठोस कारवाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासकीय सेिकाशंी गैरिर्तन प्रकरणी २ िषााच्या सशिेऐििी ५ िषााच्या  
सशिेस ददलेल्या मांिुरीचा पुनविाचार िरण्याबाबर् 

  

(४०)  ६७३० (२७-०३-२०२०).   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूिा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  भारतीय दींि सींदहता व र्फौिदारी प्रकक्रया सींदहता (महाराषट्र सुधारणा) अगधननयम, २०१८ 
या अगधननयमान्वये शासकीय सवेकाींशी गैरवतणन करण्याबाबतच्या गुन््यास २ वषाणऐविी ५ 
वषाणची सशक्षा प्रस्ताववत करण्यात आली असनु त्यास शासनाने सन २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मींिुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे ववधानमींिळ सदस्याींना त्याींची लोकाींप्रती असलेली कतणव्य पार 
पािण्यासाठी प्राप्त झालेल्या ववशेषागधकाराींची कायणकारी यींत्रणेकिून पायमल्ली होते तसेच 
शासकीय अगधकारी / कमणचारी याींना भारतीय दींि सींदहतेच्या कलम ३५३ अन्वये सींरक्षण 
ददलेले असल्याने शासकीय अगधकाऱयाांच्या ववगधमींिळ सदस्याींप्रती असलेल्या गैरवतणनात वाढ 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कलम  ३५३ अन्वये गुन््यास २ वषाणच्या  सशके्षऐविी ५ वषाणच्या  सशके्षस 
शासनाने ददलेल्या मींिुरीचा पुनववणचार करून सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली  
असुन त्या अनुषींगाने मा.मुख्यमींत्री महोदयाांनी सभागहृाच्या सदस्याींची ससमती गठीत 
करण्याबाबत  आश्वाससत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गहृ ववभागाने ससमती गठीत करावी व अगधननयमात योग्य त्या सुधारणा 
करून  नव्याने सुधारणा ववधेयक आणावे अशा सूचना अप्पर मुख्य सगचव, गहृ ववभाग याींना 
देण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, गहृ ववभागाने आिपयांत सदर बाबतीत कोणतीही कायणवाही न केल्यामळेु 
राज्यातील प्रशासकीय यींत्रणेकि े न्याय मागण्यास िाणाऱ्या नागररकाींमध्ये व प्रशासकीय 
अगधकाऱ्याींमध्ये वाद झाल्यास  नागररकाींवर  कलम ३५३ अन्वये कारवाई केली  िात आहे हा 
अन्याय रोखण्यासाठी शासन काय कायणवाही करणार आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अतनल देशमुख (३१-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) असे आढळून आलेले नाही. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) तत्कासलन मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ववधीमींिळ सभागहृाच्या सदस्याींना आश्वाससत 
केल्यानुसार गहृ ववभाग, शासन ननणणय क्र.सुधारणा-१०१८/ प्र.क्र.९८/ ववशा-९, दद.०५/०१/२०१९ 
अन्वये भारतीय दींि सींदहता व र्फौिदारी प्रकक्रया सींदहता (महाराषट्र सुधारणा) अगधननयम, २०१८ 
अन्वये भारतीय दींि सींदहता, १८६० च्या कलम-३५३ मधील सुधारणेच्या अनुषींगान ेएक ससमती 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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दहमायतनगर (जि.नाांदेड) तालुक्यात टेंभी ते सिना रस्त्यािर िप्त  
िेलेल्या रॅक्टरिर िारिाई न िेल्याबाबत 

  

(४१)  ७०६९ (२७-०३-२०२०).   श्री.बालािी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहमायतनगर (जि.नाींदेि) तालुक्यात  नायब तहससलदार श्री.सयद याींनी ददनाांक ४ 
जानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास धिक मोदहम राबवून े्ंभी ते सवना रस्त्यावर रेतीन े
भरलेला एक टॅ्रक््र ताब्यात घेत पींचनामा करुन कायणवाही प्रस्ताववत केली असताींना पाच 
ददवसानींतरही दींिात्मक ककीं वा र्फौिदारी कारवाई झालेली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िप्त केलेले टॅ्रक््र िप्त केलेल्या दठकाणाहून गायब झाल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार  कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नायब तहससलदार श्री.सय्यद 
याींनी दद.६/१/२०२० रोिी दहमायतनगर तालुक्यातील मौिे पािी ते े्ंभी मागाणवर वाळूची अवैध 
वाहतूक करणारा टॅ्रक््र ट्रॉलीसह पकिून व पींचनामा करुन पोलीस पा्ील े्ंभी याींच्या ताब्यात 
ददला. तसेच तहससलदार, दहमायतनगर याींनी दद.७/१/२०२० रोिी सदर वाळूच्या अवधै 
वाहतूकीच्या प्रकरणी रु.१,१०,८९५/- इतक्या रक्कमेच ेदींिात्मक आदेश वाहनधारकास बिाववले. 
     टॅ्रक््र धारकाने दींिात्मक रक्कम न भरता पोलीस पा्ील, े्ंभी याींच्या ताब्यातील टॅ्रक््र 
पळवून नेला. त्यामुळे प्रकरणी दहमायतनगर पोलीस ठाण े येथ े दद.३/२/२०२० रोिी गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे.  

___________ 
  

पालघर जिल््यातील िसई मधील धगरीि येथील सिे क्रमाांि १४२ या  
शासिीय िागेिर अततक्रमण िेल्याबाबत. 

  

(४२)  ८९०९ (२९-०५-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आसशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती यासमनी यशिांत िाधि (भायखळा), श्रीमती लताबाई सोनिण े
(चोपडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.असमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यातील वसई मधील गगरीि येथील सवे क्रमाींक १४२ या शासकीय िागेवर 
भूमाकर्फयाींनी अनतक्रमण करून या दठकाणी असलेल्या नतवराींच्या झािाींची िेसीबी मार्फण त 
कत्तल करण्यात आली असल्याची बाब ददनाींक ७ म,े २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू शासकीय िागेवरील नतवराींची झाि े तोिून पाणथळ िागेवर 
भूमाकर्फयाींकिून अनतक्रमण होत असल्याबाबतची तक्रार समीर वतणक, अध्यक्ष पयाणवरण सींवधणन 
ससमती याींनी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान वसईच्या तहसीलदाराींकि ेकेली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचबरोबर बकेायदा उत्खनन करून पाण्याचा ननचरा होण्याच े नैसगगणक 
मागणदेखील बींद केल्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी आिूबािूच्या खेड्यापाड्यात 
सशरून पूरजस्थती ननमाणण होण्याची भीती स्थाननक नागररकाींकिून व्यक्त केली िात आहे, हे 
ही खरे आहे काय , 
(४) असल्यास,या प्रकरणी शासनाकिून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार याप्रकरणी भमूाकर्फयाींना अ्क करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व  (५) मौि े गगरीि, ता.वसई, 
जि.पालघर येथील स.नीं.१४२, या खार िसमनीवर नतवराींच्या झािाींची कत्तल करुन अनतक्रमण 
केल्याबाबत श्री.समीर सुभाष वतणक समन्वयक पयाणवरण सींवधणन ससमती, वसई ववरार तसेच 
तहससलदार, वसई याींचकेि ेतक्रार प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगान ेतहससलदार, 
वसई याींनी  चौकशी केली असता सदर िसमनीपकैी सुमारे ०-७०.० हे.आर के्षत्रावरील नतवराींची 
झािाींची तोि झाल्याच े तसेच उत्खनन करुन नैसगगणक खािीच्या पाण्याचा प्रवाहाचा मागण 
बदलल्याचे ननदशणनास आले आल्याने श्री.जितेंद्र शींकर मेहेर व श्री.घनश्याम सुरत राभर याींचे 
ववरुध्द पयाणवरण सींरक्षण अगधननयम १९८६ चे कलम १५ व १९  तसेच भारतीय दींि सींदहता 
१८६० चे कलम २६९, ४४७, १८८, ३४ अन्वये वसई पोलीस स््ेशन येथे FIR क्र.०२०४ददनाींक 
०५.०५.२०२० अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.     
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

विदहतगाि बेलतगव्हाण, टािळी, मनोली, सशांगिे बहुला ि सािरगाि (ता.जि.नासशि) या 
गािाांमधील शतेिऱ्याांच्या िसमनी देिस्थानाांच्या ताब्यात असल्याबाबत 

  

(४३)  ९१४५ (२९-०५-२०२०).   श्रीमती सरोि आदहरे (देिळाली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदहतगाव बेलतगव्हाण, ्ाकळी, मनोली, सशींगवे बहुला व सावरगाव (ता.जि.नासशक) या 
गावाींमधील ४४७३ शेतकऱ्याींच्या िसमनी वेगवेगळ्या देवस्थानाांच्या ताब्यात असनू त्याबाबतची 
नोंद या िसमनीच्या इनाम वगण ३ आणण भोगव्ादार वगण २ मध्ये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेलतगव्हाण सशवारातील िसमनीवर बालािी देवस्थानाच ेनाव असून सन १९७३ 
च्या शासकीय पररपत्रकाचा आधार घेत देवस्थानाने आपले नाव लावले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, शेतकऱ्यासाठी समळालेल्या िसमनी शेतसारा ननयमाने शासनाकि ेअगोदर िमा 
झाल्या पादहिे त्यानींतर सींबींगधत देवस्थानला महसलू ववभागाच्या अगधकाऱ्याींकिून 
देवस्थानाच्या खचाणसाठी रक्कम समळू शकत,े परींत ु मागील पन्नास वषाणत या देवस्थानानी 
महसूल ववभागाकि ेननधीींची मागणी केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त शेतकऱ्याींच्या िसमनी या शेतकऱ्याींच्या ताब्यात देण्याकररता शासनान े
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (१३-०७-२०२०) : (१) नासशक तालुक्यातील ववहीतगाींव, बेलतगव्हाण, 
्ाकळी, मनोली आणण सशींगवे बहुला, सावरगाींव या गावाींमधील सुमारे ४४७३ शतेकऱ्याींच्या 
िसमनी वेगवेगळया देवस्थानच्या ताब्यात नसुन सदरच्या इनाम वगण-३  भोगव्ादार वगण-२ 
च्या िसमनी सींबींगधत शेतकरी तथा वदहवा्दार याींच्या ताब्यात आहे. तसचे सदर िमीनीींचा 
प्रत्यक्ष कब्िा व वदहवा् सींबींगधत शेतकऱ्याींकिसे पुवाणपार चालत आलेली आहे. 
(२) होय. बेलतगव्हाण सशवारातील िसमनी बालािी देवस्थान याींच्या नावे इनाम वगण-३ म्हणून 
दाखल असुन तहससलदार नासशक याींच े पररपत्रक ददनाींक १६/१०/१९७३ अन्वये अगधकार 
असभलेखात वररषठ धारक म्हणून बालािी देवस्थानाचे नाींव दाखल आहे. 
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. या गावाींमधील शेतसाऱ्याच्या उत्पन्नापैकी काही भाग हा 
देवस्थानाच्या मागणीनुसार देवस्थानाला देणे अपेक्षक्षत आहे. श्री व्यींक्ेश बालािी सींस्थान 
ट्रस्् याींना सन १९६१-६२ ते २००१-०२ पावेतो रक्कम रु.१,०४,९०७/- इतका िमीन महसूल 
देण्यात आलेला आहे. तसेच मौिे ववहीतगाींव येथे सन १९६०-६१ ते २००१-०२ पयणत एकुण 
रु.४४,२२६/- इतका िमीन महसलू दमुालाधारकास/ देवस्थानास देण्यात आलेला आहे. त्यानींतर 
दोन्ही गावाींबाबत देवस्थानाींना िमीन महसूल वगण केल्याचे ददसुन येत नाही वा देवस्थानाींनी 
सुध्दा मागणी केलेली नाही. मौिे मनोली येथे ददनाींक १२/७/१९७६, सन १९८० ते १९८६ या 
महसूली वषाणमध्ये सींस्थाींच्या ककदीस देवस्थानान ेमहसूल जस्वकारलेला आहे. मौि ेसावरगाींवाच े
गींगापुर धरणासाठी भूसींपादन झाल्याने कॅश अलाऊन्स व इतर रक्कम रु.२४,५६४/- 
देवस्थानाला समळाल्याबाबत देवस्थानाच्या घ्नेमध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 
     सदर िमीनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याींच्या ताब्यात आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

डहाणू समुद्रकिनाऱ् यािरील िाळू उत्खननाबाबत 
  

(४४)  ९३०६ (२९-०५-२०२०).   श्रीमती यासमनी यशिांत िाधि (भायखळा), श्रीमती लताबाई 
सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहाणू समुद्रककनाऱ् यावर वाळू माकर्फयादवारे मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन करुन बैलगािी, 
लहान ्ेम्पो व वपकअपमार्फण त वाळू चोरी करण्यात येत असल्याने माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान  िहाणू ग्रामस्थाींनी तहसीलदार िहाणू  याींच्याकि ेतक्रार केली आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शासनाने वाळू माकर्फयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१) अशी बाब ननदशणनास आली नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय महामागा ३६१ (फ) साठी सांपाददत िेलेल्या िसमनीचा मोबदला देण्याबाबर्  
  

(४५)  ९४३६ (२९-०५-२०२०).   श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.बाळासाहेब आिबे (आष्ट्टी) : 
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरवींिी (जि.अहमदनगर) ते ब्राम्हनाथ येळींब-आवी-खालापरुी-नवगण रािुरी (जि.बीि) 
राषट्रीय महामागण ३६१ एर्फ साठी सींपाददत केलेल्या िसमनीचा मोबदला शेतकऱ्याींना न 
समळाल्यामळेु मागाणच ेकाम बींद पिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  भूसींपादनासाठी कें द्र सरकारने २९ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करून ददलेला 
असताना केवळ मोिणी भूसींपादन ननयींत्रण अगधकारी याींच्या दलुणक्ष व ननषकाळिीपणामळेु 
शेतकरी मोबादल्यापासून वींगचत रादहला असून मागाणच्या कामास ववलींब झाल्यामळेु शासनाला 
१६ ते १७ को्ीीं िास्तीचा खचण करावा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.     
(२) खरवींिी-ब्रम्हनाथ येळींब-आवी-खालापुरी-नवगण रािुरी राषट्रीय महामागण क्र.३६१ (र्फ) हा 
अहमदनगर व बीि जिल्हयातून िात आहे. सदर महामागाणसाठी अहमदनगर व बीि या दोन्ही 
जिल्हयासाठी सक्षम प्रागधकारी हे कें द्र शासनाच्या रस्ते पररवहन आणण महामागण मींत्रालय नवी 
ददल्ली याींचेकिून दद.३०.१२.२०१९ रोिीच्या अगधसूचनेन्वये घोवषत करण्यात आले आहेत.या 
महामागाणसाठी अहमदनगर जिल्हयातील ५ गावाींचा तर बीि जिल्हयातील ८ गावाींचा समावशे 
आहे. त्यानसुार कायणकारी असभयींता,राषट्रीय  महामागण ववभाग,औरींगाबाद याींच ेकायाणलयाकिून 
भूसींपादन प्रस्ताव सींबींगधत जिल्हागधकारी कायाणलयास प्राप्त झाले आहेत. बीि जिल््यातील 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावात सींयुक्त मोिणी अहवाल उपअगधक्षक, भूमी असभलेख याींचेकिून 
प्राप्त झाल्यानींतर राषट्रीय महामागण अगधननयम, १९५६ अींतगणत कलम ३(A) ची प्रससघ्दी 
दद.१२.०२.२०२० रोिी करण्यात आलेली आहे. सदर प्रससध्दीवर प्राप्त झालेल्या आके्षपाींवर 
सुनावणी दद.१६.०४.२०२० रोिी ठेवण्यात आलेली होती. परींतु करोना व्हायरसच्या  अनुषींगान े
सींचारबींदी लागू झाल्यामूळे सुनावणी घेता आलेली नाही.  तसेच  अहमदनगर जिल्हातील 
प्राप्त प्रस्तावाींच्या अनुषींगाने सींयुक्त मोिणीची प्रकक्रया उपअधीक्षक,भूमी असभलेख याींच्या 
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कायाणलयाकिून प्रगतीपथावर आहे. सींयुक्त मोिणीची प्रकक्रया पूणण करून घेऊन राषट्रीय 
महामागण अगधननयम, १९५६ अींतगणत कलम ३(A) ची कायणवाही चालू आहे. सदर प्रकरणात 
भूसींपादन कायाणलयाच े स्तरावर ववलींब झालेला नसून शासनाच े कोणतेही १६ त े १७ को्ीच े
नुकसान झालेले नाही. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 

  
िृष्ट्णूर सोमठाण (ता.नायगाि, जि.नाांदेड) येथे अिैधररत्या उत्खनन 

िरणाऱ्याांिर िारिाई िरणेबाबत 
  

(४६)  ९८३८ (०३-०६-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणूर सोमठाण (ता.नायगाव, जि. नाींदेि) येथील िमीन ग् नींबर १३६५,१३८३,४२५ या 
दोन दठकाणाहून मुदखेि-माळ कौठा-गिगा या रस्त्याच्या कामासाठी कोणतीही परवानगी न 
घेता अगधकाऱ्याींच्या सींगणमतान े हिारो ब्रास दगि व मुरूमाचे उत्खनन के.्ी. कन्स्ट्रक्शन 
कीं पनीन ेददनाींक ०४ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास केल्याचे  ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकिून समळालेल्या परवानगी व्यनतररक्त अनतररक्त उत्खनन होत 
असल्याची तक्रार करून सींबींगधत खदाणीची ई.्ी.एस. मोिणी करण्याची मागणी 
जिल्हागधकारी, नाींदेि याींच्याकि े केल्यानींतर जिल्हागधकारी याींनी उपववभागीय अगधकारी, 
बबलोली याींना ई. ्ी. एस. तपासणीचे आदेश ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगान े ई.्ी.एस. प्रणालीदवारे मोिणी करून सींबींगधत 
कीं पनीवर दींि आकारून महसूल शासनाच्या नतिोरीत िमा  करण्याबाबत तसचे सींबींगधत 
अगधकारी व कीं त्रा्दार याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा  
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) कृषणूर सोमठाण (ता.नायगाव, 
जि.नाींदेि) येथील िमीन ग् नींबर १३६५, १३८३, ४२५  या दोन  दठकाणाहून मुदखेि-माळ 
कौठा-गिगा या रस्त्याच्या कामासाठी कोणतीही परवानगी न घेता अगधकाऱ्याींच्या सींगणमतान े
हिारो ब्रास दगि व मुरूमाच ेउत्खनन के.्ी. कन्स्ट्रक्शन कीं पनीन ेददनाींक ०४ िानेवारी, २०२० 
रोिी वा त्या सुमारास केल्याची बाब ननदशणनास आली नाही.   
     मौि े सोमठाणा येथील ग् क्र.४२१ या दठकाणाहून के.्ी. कन्स्ट्रक्शन कीं पनीला ५०० 
ब्रास मुरुम उत्खननाकरीता ररतसर स्वामीत्वधनाच्या रक्कमचेा आगाऊ भरणा करुन 
घेतल्यानींतर तात्पुरता गौण खननि उत्खनन परवाना देण्यात आला आहे.   
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     तसेच मौिे कुषणूर, ता.नायगाव येथील ग् क्र.५९५ मधून के.्ी. कन्स्ट्रक्शन कीं पनीला 
१५,००० ब्रास दगि उत्खननाकरीता रु.६०.९० लक्ष इतक्या स्वामीत्वधनाच्या रक्कमेचा आगाऊ 
भरणा करुन घेतल्यानींतर तात्पुरता गौण खननि उत्खनन परवाना देण्यात आला आहे. सदर 
कीं पनीन े उक्त दठकाणाहून केलेल्या दगि उत्खननाची उपववभागीय अगधकारी, बबलोली याींनी 
दद.२६/११/२०१९ व दद.२७/११/२०१९ रोिी ETS मोिणी केल्यानसुार मींिूर ब्रासपेक्षा अगधक 
केलेल्या ५५६९ ब्रास दगि उत्खननापो्ी स्वामीत्वधनाची रु.२२.६१ लक्ष इतकी रक्कम सींबींगधत 
कीं त्रा्दार कीं पनीकिून दद.१६/१/२०२० रोिी वसूल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील नदी पात्रातून अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 
  

(४७)  १००३० (२९-०५-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुखेि, ककनव् व माहूर (जि.नाींदेि) तालुक्यातील नदी नाल्यातून तसेच सललाव न 
झालेल्या वाळू घा्ातून महसूल ववभागातील अगधकारी याींच्या सींगनमताने अवैधररत्या वाळू 
तस्करी होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाळू तस्करीमळेू शासनाच्या कोट्यावधी रुपयाींच्या महसूलाच ेनुकसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबींगधत वाळू तस्करावर व महसूल अगधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) मखुेि, ककनव् व माहूर या 
तालुक्यातील वाळूघा्ातून तसचे नदीनाल्यातून वाळूच्या अवैध उत्खननास व वाहतूकीस आळा 
घालण्यासाठी तालकुास्तरावर तलाठी, मींिळ अगधकारी, नायब तहससलदार याींच ेबैठे व भरारी 
पथक तसचे ग्रामपींचायत स्तरावर सरपींच, ग्रामसेवक, पोलीस पा्ील, कोतवाल इ.याींचे ग्राम 
दक्षता ससमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
     सदर पथक/ससमतीमार्फण त माहे एवप्रल,२०१९ ते माचण, २०२० या कालावधीत गौण 
खननिाच्या अवधै वाहतूकीच्या ४३ प्रकरणी दींिात्मक कारवाई करुन रुपये ४१.८९ लक्ष इतकी 
रक्कम वसुल करण्यात आली आहे. तर २ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तसेच 
माहे एवप्रल,२०२० त ेम,े२०२० या कालावधीत गौण खननिाच्या अवधै वाहतकूीच्या १२ प्रकरणी 
दींिात्मक कारवाई करुन रुपये १०.४२ लक्ष इतकी रक्कम वसुल करण्यात आली आहे. तर एका 
प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मेळगाि (ता.नायगाि, जि.नाांदेड) येथील रेतीघाटातून अततररक्त उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(४८)  १००५७ (२९-०५-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळगाव (ता.नायगाव, जि.नाींदेि) येथील रेतीघा्ातनू ग् क्र.५, ११४ व १४२ मधून ८४८१ 
ब्रास रेती उत्खखननाची परवानगी असताींना तब्बल ३४००० ब्रास रेतीच ेननयमबा्य उत्खखनन 
करून पररसरात अवधै साठा करण्यात आल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेळगाव रेतीघा्ातून ३४००० ब्रास रेती उत्खखन झाले असले तरी नायगाव 
तहसील कायाणलयान े केवळ १४१०७ ब्रास रेतीच े उत्खनन केल्याचे नमूद करून ददनाींक ३ 
ऑगस््, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास परवानगी पेक्षा ५६२६.१९ ब्रास रेतीच े उत्खनन केले 
असल्याच े ई-्ी-एस मोिणी अहवालात नमूद केले असल्याने ११ को्ी ७७ लाखाींची दींिाची 
नो्ीस सललाव धारकास बिावली असून सदरहू दींिाची रक्कम शासनाकि ेभरणा केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महसूल ववभागातील अगधकाऱ्याींच्या सींगनमताने अवैध रेतीसाठा ननयमबा्य 
पध्दतीने वैध करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या महसलुाची नुकसान  केले िात 
असतानाही त्याींच्यावर कारवाई केली िात नसून यामुळे मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या महसुलाच े
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रेती सललावधारक व सींबींगधत महसूल 
अगधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मौिे मेळगाव (ता.नायगाींव, 
जि.नाींदेि) येथील ग् क्र.५,७,१४०,१४१ व १४२ या वाळू ग्ामधून मींिूर ८४८१ ब्रास 
परवानगीपेक्षा ५६२६ ब्रास वाळूच े सललावधारकान ेअगधक उत्खनन केल्याच े ई्ीएस मोिणीत 
ननदशणनास आले आहे. 
     सललावधारकान े परवानगीपके्षा ५६२६ िास्त वाळूचे उत्खनन केल्याने पयाणवरण 
अगधननयम, १९८६ चे कलम १५ अन्वये सललावधारकाववरुध्द कुीं ्ूर पोलीस ठाणे येथ े
दद.१९/६/२०१९ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  तसेच महाराषट्र िमीन महसूल 
अगधननयम, १९६६ चे कलम ४८(७) व (८) नुसार तहससलदार, नायगाींव (खै) याींनी 
सललावधारकास रु.११,७७,८४,२८७/- इतक्या दींिात्मक रक्कमेच ेआदेश दद.३/८/२०१९ रोिी पाररत 
केले असून दींिात्मक रक्कम वसलूीची कायणवाही सुरु आहे. सललावधारकाने त्याचशेी केलेल्या 
करारनामा व आदेशातील अ्ीींचे उल्लींघन केल्याने सदर वाळूग्ाची अनामत रक्कम 
रु.२७,२०,७०५/- व बँक गॅरीं्ी रक्कम रु.७,०२,८७०/- िप्त करण्यात आली असून वाळूग्ाचा 
ताबा परत घेण्यात आला आहे. तसेच सललावधारकास सींपूणण राज्याच्या काळ्या यादीत 
्ाकण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मौिा तळेगाांि (रघिुी) (ता.आिी, जि.िधाा) येथील बत्रनेव्हा िां पनीन े 
ब्लाजस्टांग िेल्यामुळे घराांना तड ेगेल्याबाबत 

  

(४९)  १०१४८ (२९-०५-२०२०).   श्री.दादाराि िेच े(आिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा तळेगाींव (रघुिी) (ता.आवी, जि.वधाण) येथे बत्रनेव्हा कीं पनीच े गगट्टी क्रशर साठी 
लागणारे दगि काढण्यासाठी िमीनीत ५० रु्फ्ाच्या खोलवर ब्लाजस् ी्ंग केल्यामुळे शेिारील 
गावातील नाररकाींच्या घराला ति ेगेले असून अनेक िनावराींचा मतृ्यु सुध्दा झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील गगट्टी खदाणीवर होत असलेल्या ब्लाजस् ी्ंगमुळे गावातील नाररकाींच्या 
मनात सभतीचे वातावरण ननमाणण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीने िमीनीतील दगि व मुरूम काढण्याची कोणतीही परवानगी न घेता 
प्रमाणापेक्षा िास्त उत्खनन केलेले असल्यान े त्याबाबत कीं पनीवर दींिात्मक कारवाई केलेली 
असताींनासुध्दा  गगट्टी क्रशर बींद केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ब्लाजस् ी्ंगमुळे ज्या नागररकाींच्या घराींना ति ेगेले आहेत त्याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत तसेच सदरहू कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१) व (२) अशी बाब ननदशणनास आली नाही. 
(३) वधाण-आवी या राषट्रीय महामागाणच े बाींधकामाकरीता सींबींधीत कीं पनीस मौिा तळेगाव 
(रघुिी), ता.आवी जि.वधाण येथील खािगी िागेतून ७५०० ब्रास गौण खननिाचे उत्खनन व 
वाहतूकीकरीता तात्पुरता गौण खननि परवाना मींिूर करण्यात आला आहे. तथावप, सदर 
कीं पनीन े परवानगीपेक्षा अगधक गौण खननिाचे उत्खनन केल्याचे ननदशणनास आले आहे. 
परवानगीपेक्षा अगधक उत्खनन केलेल्या गौण खननिापो्ी स्वासमत्वधनाची रक्कम सींबींगधत 
कीं पनीकिून वसूल करण्याची कायणवाही सुरु आहे. तसेच सदय:जस्थतीत सदर खदानीतनू गौण 
खननिाच ेउत्खनन व क्रशर मशीन बींद करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
म्युअर मेमोररयल हॉजस्पटल, ससताबडी नागपूर याांचा िसमनीचा वििास  

हक्ि (टीडीआर) समळण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(५०)  १०९३७ (०३-०६-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहर ववकास आराखड्याअींतगणत म्युअर मेमोररयल हॉजस्प्ल, ससताबिी नागपूर 
याींचा मौिा-सीताबिी येथील भखूींि क्रमाींक ३०८ या िसमनीचा ववकास हक्क (्ीिीआर) 
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समळण्याचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींचमेार्फण त अप्पर मुख्य प्रधान सगचव, महसूल 
ववभाग, मींत्रालय मुींबई याींना ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास पाठववण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाला मींिुरी समळण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या समुारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२१-०८-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नागपूर शहर ववकास 
आराखड्याअतींगणत म्यअुर मेमोररयल हॉजस्प्ल, ससताबिी नागपूर याींचा मौिा- सीताबिी येथील 
भूखींि क्रमाींक ३०८ या िसमनीचा ववकास हक्क (्ीिीआर) समळण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त 
झाला असून, सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता, त्यामध्ये काही त्रु्ी असल्यान े सदर 
त्रु्ीची पुतणता करण्याबाबत सींबींधीत के्षबत्रय कायाणलयास कळववण्यात आलेले आहे. याबाबतचा 
त्रु्ी पुतणता अहवाल प्राप्त झाल्यानतर पुढील कायणवाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


