
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अडततसावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात ननयमाांच ेउल्लांघन िरणाऱ्या िाहन ेचालिणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१)  ६०९ (०७-०४-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महामागग पोललसाींनी सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्यामध्ये बेदरकारपणे वाहन चालवून 
झालेल्या अपघातामध्ये सुमारे ३९२६ जणाींना प्राण गमवावे लागले असल्याचे माहे सेसबबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपघाताींवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी र्ासनान े कोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) असल्यास, ननयमाींचे उल्लींघन करून बेदरकारपणे वाहने चालवणाऱयाींना अ्काव 
होण्यासाठी र्ासनातरे्फ  केक  ननयमावली तयार करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१) माहे सेसबबर, २०१९ मध्ये बेदरकारपणे वाहन 
चालवून झालेल्या अपघातात एकूण ११५५ जणाींना प्राण गमवावा लागला आहे.          
(२) अपघातास ननयींत्रण  ठेवण्यासाठी र्ासनाकेून  खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. 
i) राज्यात असलेल्या ७४३ ब्लॅक स्पॉ्चा अभ्यास करून सावगजननक बाींधकाम ववभाग व 
एम.एस.आर.ेी.सी. व इतर र्ासककय आस्थापनाबरोबर वेळोवळेी बठैका घेऊन आढावा घेण्यात 
येतो. 
ii) मुींबई - पुणे महामागागवर माहे सप् ब्बर-२०१६ पासून लेन क्ीींग करणाऱया वाहन चालकाींना 
लर्स्त लावण्याकरीता ववर्ेष मोहहम राबववण्यात येत आहे. 
iii) राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्याच्या अनुषींगान ेजनतेमध्ये जनजागतृी करण्याकरीता 
अपर पोललस महासींचालक (वाहतकू) महाराषर राज्य, मुींबई व इींसेयन ऑईल कॉपोरेर्न याींच्या 
सयुींक्त ववद्यमान े वपपल वॉलने् या सींस्थेने हायव ेमॅनसग (Highway Manners) हा रस्ता 
सुरक्षा जनजागतृी कायगक्रम राज्यात राबववला जात आहे. 
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iv) वाहतूक ननयमाींच ेउलींघन करणाऱया वाहचालकाववरूध्द प्रभावी कारवाई करण्यासाठी राज्यात 
ई-चलन प्रकल्प राबववण्यात येत आहे. 
v) घाट के्षत्रामध्ये वाहतकू कोंडी कमी करण्याकरीता वाहतूकीची कोंडी व अपघात होत 
असलेल्या ठिकाणी पोललस कममचारी नमून वाहतकूीच ेननयमन करण्यात येत.े 
vi) घा् के्षत्रात दभुाजकावर लसमब् कॅ्रर् बॅररअर बसववण्यात येत आहेत. 
vii) इीं्रसेप््र वाहनामधील स्पीे गन्दारे वेगमयागदेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालववणाऱया 
वाहन चालकावर कारवाई करण्यात येते. दोषी वाहनचालकाववरूध्द माहे सेसबबर २०१९ मध्ये 
१६,३५४ केसेस अींतगगत एकूण रु.१,४५,८३८००/- इतका दींे आकारण्यात करण्यात आला आहे. 
तसेच जानेवारी ते सेसबबर २०१९ या कालावधीमध्ये १,५४,२६३ केसेस अींतगगत 
रू.१२,७४,६४,३००/- इतका दींे वसलू करण्यात आला आहे. 
     उपरोक्त उपाययोजन े ्यनतररक्त आवश्यकत े नुसार अन्य उपाय योजना देखखल 
करण्यात येत आहेत.  
(३) बेदरकारपणे वाहन चालवणाऱयाींवर ननयींत्रण ठेवण्याकरीता वाहनाींच्या वगगवारीनुसार महत्तम 
वेग मयागदा ननश्श्चत करण्याबाबतची अधधसचुना हद. २५/१०/२०१९ रोजी ननगगलमत केली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.    
  

___________ 
  
ससांधुदगुव जिल््यातील मजछिमाराांना उपलब्ध िरुन देण्यात आलेले ििव माफ िरण्याबाबत 

  

(२)  ६९६ (१३-०४-२०२०).   श्री.िवभि नाईि (िुळाळ) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुदगुग श्जल््यातील मश्च्िमाराींना एनसीेीसी ्ॉलसगसाठी मत्स्यववकास ववभागाकेून 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या कजागच्या वसूलीसाठी नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मत्स्यदषुकाळ आखण परप्राींतीयाींच्या अनतक्रमणामुळे अेचणीत सापेलेल्या 
श्जल््यातील मश्च्िमाराींवर कजग वसुलीच्या कारवाईमुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील र्तेक-याींप्रमाण े मश्च्िमाराींवरही आत्महत्या करण्याची वळे 
आल्यामुळे मश्च्िमाराींचे कजग मार्फ कराव ेअर्ी मागणी लसींधुदगुग श्जल्हा मच्िीमार सींघ्नकेेून 
र्ासनाके ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकाय ननणगयात्मक कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अ्लम शखे (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. र्ासन ननणगय हद. ०२.०५.२०१८ नुसार 
कजग वसलुीसाठी नोह्सा बजावण्यात आलेल्या आहेत. 
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(२) हे खरे नाही.  
(३) सदर मागणी अलभलेख्यामध्ये आढळून येत नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

िुलाव (मुांबई) पजश्चम येथ ेसहा िर्षीय मलुीिर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत 
  

(३)  १२०४ (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाग (मुींबई)  पश्श्चम येथील एका दकुानदाराने चॉकले् देण्याचे आलमष देऊन  एका सहा 
वषीय मुलीवर लैंधगक अत्याचार केल्याचे हदनाींक ९ सेसबबर, २०१९ रोजी वा त्या  सुमारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नेसींदभागत स्थाननक पोललस स्थानकाींत गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी आतापयतं ककती जणाींना अ्क करण्यात आली वा त्याींचेवर 
कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व गुन्हयाची सदय:श्स्थती काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत  ? 
  
श्री. अननल देशमुख (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कर्फयागदीन ेहदलेल्या तक्रारीवरून ववनोबा भाव ेनगर पोलीस ठाणे, कुलाग (प.), मुींबई 
येथे गु.र.क्र. ३००/२०१९ कलम - ३७६, ३७६(२), (आय), भा.द.वव. सह कलम ४, ६, ८, १२ 
बालकाींचे लैंधगक अपराधापासून सींरक्षण अधधननयम (पोक्सो) अींतगगत एक आरोपीववरूध्द 
हदनाींक ०४.१२.२०१९ रोजी गुन्हा नोंदववण्यात आला. सदर गुन््यातील आरोपीताला अ्क 
करण्यात आली असनू आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठेीत आहे. आरोपीववरूध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सद्यश्स्थतीत सदर गुन्हा 
न्यायप्रववषठ आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुळशी (जि.पुणे) येथ ेद्त नोंदणी उपननबांधि िायावलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(४)  १७५६ (२२-०३-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (श्ज.पुणे) येथील दस्त नोंदणी उपननबींधक कायागलयाच्या अखत्याररत पुणे व वपपींरी-
धचींचवे हद्दीतील गाींव ेव मळुर्ी तालुक्यातील काही गाींव ेयेतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे येथे ननमागण होणा-या समस्या ्ाळण्यासाठी दस्त नोंदणी  कायागलय 
मुळर्ी येथ ेआणण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीची दखल घेवून र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मळुर्ी तालुक्यात नवीन दयु्यम ननबींधक कायागलय उपलब्ध करून देणेबाबतचा प्रस्ताव 
नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे याींच्या हदनाींक ३०/१०/२०१९ च्या 
पत्रान्वये र्ासनास प्राप्त झाला आहे.  
(३) नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकेून र्ासनास प्राप्त 
झालेला हदनाींक ३०/१०/२०१९ चा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.             

___________ 
  

िळगाि जिल््यात ि शहरात सध्या िाळू ठेिे बांद असल्याने बाांधिामासाठी नदीपात्रातून 
बेिायदेशीर पध्दतीन ेिाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 

  

(५)  २३३२ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव श्जल््यात व र्हरात सध्या वाळू ठेके बींद असल्यान ेबाींधकामासाठी नदीपात्रातून 
बेकायदेशीर पध्दतीने वाळू उपसा सुरु असनू वाळूअभावी हे काम देखील सींथ गतीने सुरु 
असल्यामळेु मक्तेदारान े काम सुरु ्हावे यासाठी काही वाळू ्यावसानयकाींच्या मदतीन े
बेकायदेशीर पध्दतीने आणलेली वाळू देखील रात्रीच्या वेळेस वाळू माकर्फयाींनी चोरल्याचा प्रकार 
मौज ेआ्हाणे येथे घेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ३० सप् ब्बरपयतंच श्जल््यातील वाळूच्या ठेक्याींची मुदत होती. ही मुदत 
सींपली असून नवीन ठेक्याींचे लललाव अद्याप प्रर्ासनाकेून सरुु करण्यात आलेले नसून 
र्ासनाकेून सुरु असलेल्या रस्त्याींचे काम देखील बींद आहेत तसेच मौजे आ्हाणे येथ ेलसमब् 
कॉक्री्च्या रस्त्याींचे काम मागील तीन महहन्याींपासनू सुरु आहे व २०० मी्रच्या रस्त्याच े
काम तीन महहन्याींपासून सुरु असल्याने ग्रामस्थाींनी सींबधधत मक्तेदाराला हे काम लवकर 
करण्याबाबत सूचना हदल्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मक्तेदाराने काही वाळू ्यावसानयकाींकेून वाळू खरेदी केली असून रात्रभरातच 
काही माकर्फयाींनी रस्त्याचा कामासाठी ्ाकण्यात आलेली वाळू देखील चोरीला जाण्याचा प्रकार 
मौज ेआ्हाणे येथे घेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वाळू ठेके बींद असल्यान े आणलेली वाळू ही बकेायदेलर्र समजली जाणार 
असल्यामळेु मक्तेदारान ेचोरलेल्या वाळू बाबत तक्रार देखील केली नाही  दरम्यान, वाळू ठेके 
बींद असले तरीही बाींधकामे सुरु असल्याचे ननदशमनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, धगरणा व तापी नदीला काही महहन्याींपासून प्रचींे पूर असल्याने वाळू उपसा 
पुणगपणे बींद होता. मात्र, आता धगरणा नदीतील पुराचे पाणी कमी झाल्यामुळे वाळू माकर्फयाींनी 
पुन्हा वाळू उपसा करण्यास सुरुवात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मौज े आ्हाणे, 
श्ज.जळगाव येथील २०० मी्र रस्त्याचे काम प्रधानमींत्री ग्रामसेक योजनेअींतगगत सन २०१९-
२० मध्ये मींजूर करण्यात आले असून सदर कामाच्या अींदाजपत्रकानसुार वाळूचे पररमाण ९०.९० 
ब्रास होत ेव कीं त्रा्दारान ेसदर रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात आलेल्या क्रर् सॅन्े या गौण 
खननजावरील स्वामीत्वधनाची रक्कम र्ासनजमा केली आहे. सदर रस्त्याच ेकाम प्रगतीपथावर 
आहे. 
     मौज ेआ्हाणे येथील रस्त्याच्या कामासाठी बेकायदेर्ीरपणे वाळू आणल्याबाबत वा सदर 
कामाच्या वाळूची चोरी झाल्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार तहलसल कायागलय, जळगाींव व 
श्जल्हाधधकारी, जळगाींव याींच्याके े प्राप्त झाली नाही. तथावप, लोकमत वतृ्तपत्रामध्ये हद.१९ 
नो्हबबर, २०१९ रोजी अर्ा आर्याची बातमी प्रलसध्द झाली होती. 
     जळगाव श्जल््यातील लललाव करावयाच े २७ वाळूग्ाींच े प्रस्ताव राज्य पयागवरण 
सलमतीके ेसादर करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
     जळगाींव श्जल््यात वाळूघा्ातून तसेच नदीनाल्यातून वाळूच्या अवैध उत्खननास व 
वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी तालुकास्तरावर तलाठी, मींेळ अधधकारी, नायब तहलसलदार 
याींचे बैठे व भरारी पथक तसेच ग्रामपींचायत स्तरावर सरपींच, ग्रामसेवक, पोलीस पा्ील, 
कोतवाल इ.याींचे ग्राम दक्षता सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर पथकामार्फग त 
हद.१/४/२०१९ त े हद.३१/३/२०२० या कालावधीत जळगाव श्जल््यातील धगरणा नदीपात्रालगत 
असलेल्या तालुक्याींमध्ये वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या ३०६ प्रकरणी दींेात्मक 
कायगवाही करुन रु.२१२.२८ लक्ष इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे व २१ प्रकरणी गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच तापी नदीपात्रालगत असलेल्या तालुक्याींमध्ये वाळूच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतकूीच्या २५४ प्रकरणी दींेात्मक कायगवाही करुन रु.१७९.७९ लक्ष इतकी 
रक्कम वसूल करण्यात आली आहे व २६ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेनेर (जि.यितमाळ) येथील खदानीचा सलिपट्टा सांपून सुध्दा  
अिवधरीत्या उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(६)  २५८६ (२२-०३-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे नेर (श्ज.यवतमाळ) येथील खदाननींचा लीजपट्टा सींपल्यानींतरही गौण खननजाच े
उत्खनन करुन र्ासनाच्या महसुलाच े नुकसान  करण्यात येत असल्याचे दै.पुण्यनगरीन े
प्रर्ासनाच्या ननदर्गनास आणून हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दररोज जवळपास हजारो ब्रास धगट्टी, चुरी, मुरुम आदी गौण खननज बाजारात 
ववक्री करुन लाखोची उलाढाल केली जात असनू या सवग बाबीची माहहती सींबींधीत महसूल, 
खननकमग ववभागाच्या अधधका-याींना असतानासुध्दा कारवाई करण्यात येत नसल्याच ेआढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत ववभागाच ेअधधकारी कारवाई करीता गेले असता केवळ कठोर कारवाई 
न करता केवळ दींे आकारत असल्याने र्ासनाला लाखो रुपयाींच्या महसूलाचे नकुसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत प्रर्ासनाकेून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) अर्ा आर्याची बातमी दै.पुण्यनगरी या वतृ्तपत्रात 
हद.६/१/२०२० रोजी प्रलसध्द झाली होती. 
(२), (३) व (४) मौजा नेर येथील र्ासकीय ग् क्र.६८ मधील १.२१ हे.आर के्षत्रावर 
हद.२५/१/२०१४ त े हद.२४/१/२०१९ या कालावधीकरीता खननपट्टा मींजरू होता. सदर खननपट्टयाची 
मुदत हद.२४/१/२०१९ रोजी सींपषु्ात आल्यानींतर श्जल्हाधधकारी, यवतमाळ कायागलयाच्या 
हद.४/२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये खननपट्टाधारकास सदर खननपट्टयातून उत्खनन वा वाहतकू करु 
नये, असे कळववण्यात आले आहे. तसेच खननपट्टयास पुढे मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. 
     दै.पुण्यनगरी या वतृ्तपत्रामध्ये हद.६/१/२०२० रोजी प्रलसध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषींगान े
सदर खननपट्टयाच्या हठकाणी तपासणी व पींचनामा केला असता अींदाजे ८०० ब्रास खेी व २५० 
ते ३०० ब्रास ेब्बर (दगे) असल्याचे ननदर्गनास आले आहे. याबाबत हद.६/१/२०२० रोजी 
खननपट्टाधारकाच े स्पष्ीकरण मागववण्यात आले असता, खननपट्टाधारकान े माहे जानेवारी, 
२०१९ पासून उत्खनन पूणगत: बींद असल्याचे तसेच जानेवारी,२०१९ अखेर लर्ल्लक साठ्याची 
माहहती श्जल्हा खननकमग ववभागास सादर केली असल्याचे कळववले आहे. सदर खननपट्टयाच्या 
ई.्ी.एस. मोजणीच्या रक्कमेचा भरणा खाणपट्टाधारकान े भूमी अलभलेख कायागलयाके े केला 
आहे. भूमी अलभलेख कायागलयाकेून हद.५/१०/२०२० रोजी ई.्ी.एस. मोजणीचा हदनाींक ननश्श्चत 
करण्यात आला आहे.          
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंळवपपरी (जि.चांद्रपूर) येथील तहसीलदारािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(७)  २६१० (२२-०३-२०२०).   श्री.सुभार्ष धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंेवपपरी (श्ज.चींद्पूर) येथील तहसीलदार लसमा गजलभये याींच्या त्रासदायक वागणुकीमुळे 
गोंेवपपरी तहसील  कायागलयातील कमगचारी श्री. भसारकर याींचा मतृ्यू झाला तर इतर कमगचारी 
याींचा मानलसक िळ होत असल्यान े तेथील कमगचारी हैराण झाले असून तहसीलदार याींच्या 
ननलींबनासाठी महसूल कमगचारी सींघ्ना, श्जल्हा र्ाखा, चींद्पूर याींनी ववभागीय आयुक्त, 
नागपूर व श्जल्हाधधकारी, चींद्पूर याींचेके े हदनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
ननवेदना्दारे मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कमगचारी सींघ्नेच्या ननवेदनाची दखल घेऊन याबाबत शासनान ेचौकर्ी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबधधत दोषी तहसीलदार याींचेवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) सदर बाबतीतील महसूल कमगचारी 
सींघ्ना, श्जल्हा र्ाखा, चींद्पूर याींच े ननवेदन ववभागीय आयुक्त, नागपूर व श्जल्हाधधकारी 
चींद्पूर याींच्या कायागलयास प्राप्त झाले होते.  सदर ननवेदनातील आके्षपाींच्या अनुषींगाने चौकर्ी 
करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींनी श्जल्हाधधकारी चींद्पूर याींना कळववले होत.े 
त्यास अनसुरुन श्जल्हाधधकारी चींद्पूर याींनी उपववभागीय अधधकारी, चींद्पूर याींना चौकर्ी करुन 
अहवाल सादर करण्याच्या सूचना हदल्या होत्या. त्यानुषींगाने उपववभागीय अधधकारी, चींद्पूर 
याींनी केलेल्या चौकर्ीमध्ये महसलू कमगचारी सींघ्ना, श्जल्हा र्ाखा, चींद्पूर याींनी उपश्स्थत 
केलेल्या आके्षपाींत तथ्य नसल्याच ेननदर्गनास आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महसूल िायावलयाांमध्ये नागररिाांचा िाहीरनामा प्रससद्ध न िरणाऱया  
अधधिाऱयाांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(८)  २८६२ (२७-०३-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासकीय बदल्याींचे ववननयमन करण्यासाठी आखण र्ासकीय कतग् य पार पाेताना होणाऱया 
ववलींबास प्रनतबींध करण्यासाठी तरतूद करण्याकररता अधधननयम २००६ च्या कलम ८ उपक्रम १ 
नुसार महसूल ववभागाच्या अींतगगत  ककती कायागलयाींनी नागररकाींचा जाहीरनामा प्रलसद्ध केलेला 
नाही आहे, 
(२) असल्यास,ज्या कायागलय ककीं वा ववभाग याींनी या अधधननयमाच्या प्रारींभापासून सहा 
महहन्याच्या आत नागररकाींची सनद तयार केली नसेल अर्ा अधधकाऱयाींवर लर्स्तभींगाची 
कारवाई केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती  अधधकाऱयाींवर लर्स्तभींगाची कारवाई केली आहे, 
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(४) नसल्यास, कारवाई न करण्याची  कारणे काय आहेत व नागररकाींचा जाहीरनामा प्रलसद्ध 
करण्यासाठी राज्य र्ासन काय उपाययोजना करणार आहे तसेच महसलू ववभागातील 
अधधकारी आखण महसूल कायागलयामध्ये नागररकाींचा जाहीरनामा प्रलसद्ध करणार नाही 
त्याींच्यावर र्ासन कोणती कारवाई करणार आहे ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) प्राप्त माहहतीनुसार राज्यातील सवग ववभागीय 
आयुक्त व त्याींच्या अधधनस्त असलेली श्जल्हाधधकारी कायागलये, उपववभागीय अधधकारी  व 
तहलसल कायागलये तसचे जमाबींदी आयुक्त आखण सींचालक, भुलम अलभलेख, महाराषर राज्य व 
त्याींच्या अधधनस्त असलेली भुलम अलभलेख कायागलये आखण नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक 
ननयींत्रक, महाराषर राज्य व त्याींच्या अधधनस्त असलेली सवग कायागलये या सवग हठकाणी 
नागररकाींचा जाहीरनामा प्रलसद्ध करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

येळगाांि (जि.बुलढाणा) धरणालगत असलेली पळीि िसमन  
पयवटन िें द्र ननसमवतीसाठी समळणेबाबत 

  

(९)  २९४५ (०६-०४-२०२०).   श्री.सांिय गायििाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा र्हराला पाणी पुरवठा करणा-या मौज ेयेळगाींव धरणालगत असलेली एकूण १४ 
एकर पेीक जलमन प्रादेलर्क पयग् न व ववकास योजनअेींतगगत पयग् न कब द् ननलमगतीसाठी 
लमळणेबाबत माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान नगरपररषद कायागलय, बुलढाणा याींनी 
अप्पर मुख्य सधचव, महसूल व वन ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींना पत्र हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागत र्ासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) :(१) होय.  
(२) व (३) मौजे येळगाव, श्ज.बलुढाणा येथील धरणालगत असलेली एकुण १४ एकर पेीक 
जमीन पयं् न कब द् ननलमगतीसाठी लमळणेबाबतचा पुनबाधंणी प्रस्ताव श्जल्हाधधकारी, बलुढाणा 
याींच्या कायागलयाकेून नुकताच र्ासनास प्राप्त झालेला असनू सदरहू प्रस्तावावर र्ासनाच्या 
प्रचललत ननयमानसुार उधचत कायगवाही करण्याच ेसींकश्ल्पत आहे. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात दगु्ध ि शेती व्यिसाय िरणाऱया शेतिऱयाांना 
 रोिगार हमी योिनेअांतगवत िाम समळणेबाबत 

(१०)  ३४४८ (१४-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ३८ (9) 

(१) कोल्हापूर श्जल््यात दगु्ध ्यवसाय व र्ेती ्यवसाय करणाऱया र्ेतकऱयाींना रोजगार हमी 
योजनेअींतगगत काम लमळणेबाबत मा.रोजगार हमी व र्फलोत्पादन मींत्री याींच्याके े
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २१ जानवेारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दगु्ध ्यवसाय व र्ेती ्यवसाय करणाऱया ककती र्ेतकऱयाींना रोजगार हमी 
योजनेअींतगगत काम लमळाले आहे, त्याची तालुकाननहाय आकेवेारी काय आहे, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर श्जल््यातील दगु्ध व र्ेती ्यवसाय करणाऱया र्ेतकऱयाींना रोजगार 
हमी योजनेअींतगगत काम लमळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही, 
सदर ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेहदसनू येत नाही. 
(२) व (३) मनरेगा ही मागणीप्रवण योजना असून अद्यापपयतं कृवष व कृषीर्ीसींबींधधत ववववध 
स्वरुपाची ३९४८ कामे घेण्यात आली असून सींबींधधत लाभाथ्यानंा एकूण १४८२६ कु्ुींबाींना 
रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माथेरान (जि.रायगळ) येथील वििटगळ किल्ल्यािर िेलेल्या पाटीबाबत 
  

(११)  ४००० (०३-०४-२०२०).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदव सशिािीनगर), श्री.रईस शखे (सभिांळी 
पूिव), श्री.सांिय गायििाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माथेरान (श्ज.रायगे) येथील ववक्गे ककल्यावर ३१ सेसबबरची पा्ी करत असताींना 
दारूच्या व गाींजेच्या नर्ेत काही युवक हुल्लेबाजी केल्याच ेहदनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर युवकाींना एका सींस्थेन े ककल्यावर पकेून त्याींच े कपे े काढून मारहाण 
करीत असलेला श््हेीओ ्हायरल करण्यात आल्याचेही ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नेबाबत ककल्यावर अींमली पदाथांच ेसेवन करणाऱया युवकाींवर आखण 
कायदा हातात घेणाऱया सींस्थेच्या कायगकत्यांवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, अर्ी घ्ना पुन्हा घेू नये यासाठी राज्यातील सवग गे ककल्याींच्या 
सींरक्षणासाठी आखण सामाश्जक सींस्थाींनी कायदा हातात घेऊ नये यासाठी र्ासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) काही युवकाींना एका सींस्थेने ककल्यावर पकेून त्याींचे कपे ेकाढून मारहाण करीत असलेला 
श््हेीओ ्हायरल करण्यात आल्याचेही ननदर्गनास आले आहे. 
(३) पेब ककल्ला दगुगम हठकाणी असून ववक्गे (पेब) ककल्ल्यावर ३१ सेसबबर २०१९ व १ 
जानेवारी २०२० रोजी रात्री ००.३० वा. च ेसुमारास आलेल्या युवकाींनी अींमली पदाथागचे सेवन 
केले असल्याबाबत कोणतेही पुरावे प्राप्त झाले नसून ्हीेीओ क्लीपमध्ये युवकाींच्या हातात 
हदसणारे अींमली पदाथग (दारु, गाींजा) याींचे नमुने प्राप्त झालेले नाहीत तसेच सदर मुलाींना 
मारहाण करणाऱया मलुाींनी ते सादर केले नाहीत, पररणामी त्याींचवेर कारवाई करता आलेली 
नाही. 
     तसेच कायदा हातात घेणाऱया ्यक्तीींववरुध्द ्हायरल झालेल्या ्हीेीओ क्लीपच े
अनुषींगाने पोलीस ववभागाने सरकारतरे्फ खबर देवून नेरळ पोलीस ठाणे, श्ज.रायगे कॉ.गुन्हा 
रश्ज. नीं.०३/२०२० भादींववसीं कलम ३४१ प्रमाणे हद.०२/०१/२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात 
आलेला असून गुन््याचे तपासामध्ये भादींववसीं कलम ३४१, १४३, १४७, १४९, ३२३, ४२७, ५०६ 
प्रमाणे कलम लावण्यात येवून १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सीआरपीसी 
कलम १०७ प्रमाणे प्रनतबींधात्मक कारवाई देखील करण्यात आलेली आहे. सध्या सदर 
गुन््याचा तपास चाल ूअसनू दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.  
(४) अर्ा घ्ना पुन्हा घेू नये याकरीता ककल्ल्याींवर व ककल्ल्याींच्या हद्दीत कर्फरण्याकरीता 
तसेच रेककीं गकरीता येणाऱया ्यक्तीींना पोलीस स््ेर्नला माहहती हदल्यालर्वाय तसेच 
माहहतगार ्यक्ती सोबत घेतल्यालर्वाय जावू नये अर्ा आर्याचे बोेग पोलीसाींच्या र्फोन 
क्रमाींकासह लावण्यात आला आहे. सावगजननक सु्ीच्या हदवर्ी व कायगक्रमाच्या वेळी योग्य तो 
बंदोबस्त ककल्ल्यावर ठेवण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील मढ-भाटी भागातील घसुखोर मजछिमाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१२)  ४१४० (१३-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुळ) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मढ-भा्ी भागातील मश्च्िमार घुसखोर करीत असल्यान े त्याींचेवर कारवाई 
करण्यासाठी पालघर येथील मश्च्िमार सींरक्षण सलमतीने हदनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास श्जल्हाधधकारी याींना लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. अ्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) श्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी हद. १३.०१.२०२० रोजी प्रधान सधचव (पदमु) याींच्या समवेत, 
पालघर श्जल््यातील सींबींधधत मच्िीमार प्रनतननधी याींची सभा आयोश्जत केली होती. त्यामध्ये 
ठाणे व पालघर श्जल््यातील मश्च्िमाराींच्या िोट्या बो्ी या राज्याच्या जलधी के्षत्राबाहेर 
असल्यान े ते के्षत्र राज्य र्ासनाच्या कायगकके्षतील नसल्याचे उपश्स्थताींना अवगत करुन, 
मश्च्िमाराींनी समुद्ात सामोपचाराने कायदा व सु्यवस्था न बबघेता मासेमारी करण्याबाबत 
मश्च्िमाराींना आवाहन केले आहे.     
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नोंदणी मुद्राांि विभागातील अधधिारी/िमवचारी याांछया  
बदल्या िरताांना झालेली अननयसमतता 

  

(१३)  ४७६७ (२०-०४-२०२०).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नोंदणी मुद्ाींक ववभागातील अधधकारी व कमगचारी याींच्या बदल्या करताींना 
मोठ्या प्रमाणात अननयलमतता व गैर्यवहार झाल्याप्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी तत्कालीन 
मुख्यमींत्री याींच्याके े हदनाींक १७ रे्फब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदना्दारे 
तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने अद्यापही चौकर्ी करुन दोषीववरुध्द कारवाई 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व सदर अननयलमतता व गैर्यवहाराची चौकर्ी 
करण्यासाठी सक्षम अधधकाऱयाींची सलमती नमेून दोषीींवर र्ासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आहे ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) तत्का. मा.ववरोधी पक्षनेता याींच्या हदनाींक १७.०७.२०१६ रोजीच्या तक्रारीच्या 
अनुषींगान ेसह श्जल्हा ननबींधक वगग-२ व सह दयु्यम ननबींधक वगग-२ या सींवगागतील सन २०१६ 
च्या ननयतकालीक बदल्याींबाबत क्र. बदली २०१६/प्र.क्र.३६८/म-१ या नस्तीची चौकर्ी व िाननी 
करण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी ननयतकालीक बदल्याींच्या आदेर्ाींमध्ये व पदोन्नतीन े
पदस्थापनेच्या आदेर्ामध्ये अननयलमतता केल्याच ेहदसून येत नाही. तसेच ज्या अधधका-याींच्या 
पदोन्नती व बदल्या झाल्या आहेत त्याींनीही कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी केलेल्या नाहीत. 
सबब दोषीवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ग्रामीण पोलीस ्टेशन मुतीिापूर (जि.अिोला) पररसरात अिवध धांदे सुरु असल्याबाबत 
  

(१४)  ६३६२ (२७-०३-२०२०).   श्री.हररर्ष वपांपळे (मुनत विापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण पोलीस स््ेर्न मतुीजापूर (श्ज.अकोला) पररसरात वररषठ पोलीस ननरीक्षक  
मुतीजापूर व ठाणे अमलदार मुतीजापूर याींच्या सींगनमताने अवैध दारू ववक्री, म्का, ब्लाश्स् ी्ंग 
रक क्रची अवैध वाहतूक सुरु असल्याबाबतची लेखी तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक 
३१ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास  पोलीस अधीक्षक, अकोला याींच्याके ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण पोलीस स््ेर्न मुतीजापूर पररसारात अवैध धींद्याींना अभय असल्यान े
गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त लेखी तक्रारीच्या अनुषींगान ेर्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमुख (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     पोलीस स््ेर्न मुनत गजापूर ग्रामीण येथे सन २०१८ च्या तुलनेत सन २०१९ मध्ये जुगार 
अधधननयमनाखाली ६ व दारुबींदी अधधननयमाखाली ५ वाढीव पोलीस कायगवाही करुन केसेस 
दाखल झाल्या आहेत. 
(३) लेखी तक्रारीच्या अनुषींगान े उप ववभागीय पोलीस अधधकारी, मुतीजापूर ववभाग याींनी 
केलेल्या चौकर्ीत अवैध धींद्याींचे उच्चा्न करण्यात आले असल्याचे केले नमूद आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ह ांगोली पांचायत ससमती अांतगवत मागील तीन िर्षावपासून सशक्षिाांछया  
भविष्ट्य ननिावह ननधीचा दहशोब समळत नसल्याबाबत 

  

(१५)  ७७८१ (१६-०४-२०२०).   श्री.सांतोर्ष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहगंोली पींचायत सलमती अींतगगत मागील तीन वषागपासून लर्क्षकाींच्या भववषय ननवागह 
ननधीचा हहर्ोब लमळत नसल्यान ेकमगचारी ननधीपासून वींधचत असल्याच ेमाहे जानेवारी,२०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आाहे काय, 
(२) असल्यास, भववषय ननवागह ननधीबाबत सन २०१६-२०१७ या वषागचा हहर्ोब हदला आहे पण 
त्यामध्ये केवळ १० महहन्याच ेहप्ते जमा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय,त्यात काय ननदर्गनास आले आहे, 
(४) असल्यास, तदनुसार, र्ासन स्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
गोंददया जिल््यातील शेतिऱयाांना पशुपालनासाठी गोठयाांच ेिाटप िरण्याबाबत 

  

(१६)  ८६५५ (२४-०७-२०२०).   श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), श्री.वििय रहाांगळाले (नतरोळा) :   
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया श्जल्हयात र्तेी सींलग्न ्यवसाय म्हणून र्ेतकऱयाींना पर्ुपालन व बकरी 
पालनासाठी गोठा देण्याच्या योजने अींतगगत समुारे १७१६ लाभाथ्यांनी अजग करूनही अद्याप 
१५६९ लाभाथ्यांना गोठ्याींच े वा्प झाले नसल्याचे हदनाींक ३१ सेसबबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनचेा लाभाथ्यांना लाभ न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली काय, त्यानसुार सींबींधीत लाभाथ्यांना गोठयाींचे 
वा्प करण्याबाबत तसेच लाभ न देणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०४-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुलुांळ (म ांबई) विभागात शासन मान्यता प्राप्त मुद्राांि विके्रता नसल्याबाबत 
  

(१७)  ८८१३ (२४-०७-२०२०).   श्री.समहीर िोटेचा (मुलुांळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींे (मुींबई) ववभागात तहसीलदार कायागलय तसचे न्यायालयाची इमारत असताना र्ासन 
मान्यता प्राप्त मुद्ाींक ववके्रता नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  र्ासनाने कोणती कायगवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नोदणी व मुद्ाींक र्ुल्क ववभागास काही बनाव् मुद्ाींक प्रकरणे उघेकीस आल्यानींतर 
र्ासनाने र्ासन ननणगय क्र.२००४/३६८९(०३)/प्र.क्र.३८/म-१, हद. २४/०९/२०१० अन्वये खाजगी 
ववके्रत्याींना अधधकृत मुद्ाींक ववक्री परवाने देणे कायमस्वरुपी बींद केलेले आहेत. तथावप, 
मा.न्यायालयाच्या आवारात अधधकृत वकील सींघ्नाींना मुद्ाींक ववक्री करण्यास र्ासनाने सन 
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२०१४ पासून तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी देण्यास मान्यता हदलेली आहे. मा.न्यायालयात 
मुद्ाींक ववक्री परवण्याबाबत मुलुीें  येथील बार असोलसएर्न याींना कळववण्यात आले होते. 
तथावप, अजागबाबत उक्त सींघ्ननेे आके्षपाींची पुतगता अदयाप न केल्यान े त्याींना तात्पुरत्या 
स्वरुपाची परवानगी अद्याप देण्यात आलेली नाही. तरी, सदर सींघ्नेकेुन अके्षपाची पुतगता 
झाल्यानींतर मुलुींे बार असोलसएर्न याींना नोंदणी व मुद्ाींक र्ुल्क ववभागाकेून तात्पुरत्या 
स्वरुपाचा परवाना देण्याबाबत ननणगय घेणे र्क्य होईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला येथील एमआयळीसीमध्ये झालेल्या भखूांळ गवरव्यिहाराबाबत 
  

(१८)  ९२७२ (०४-०६-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पूिव) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला औद्योधगक ववकास महामींेळातील के्षत्रीय  दजागच्या अधधकारी याींनी  भूखींेाची 
बनाव् कागदपत्र ेतयार करून व  बनाव् नोंदणी करून कोट्यावधीच्या भूखींेाच े बेकायदेर्ीर 
वा्प करून गैर्यवहार केल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याप्रकरणी अकोला एमआयेीसी पोलीस स््ेर्न मध्ये या प्रकरणाींमधील 
अननयलमततेर्ी सींबींधधत असलेल्या अधधकारी व कमगचारी याींच्याववरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदर गुन््याचा तपास करताना या प्रकरणी पोललसाींना कोण दोषी सापेले व 
त्याींच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु (११-१२-२०२०) : (१) अकोला औद्योधगक ववकास महामींेळातील 
तत्कालीन प्रादलर्क अधधकारी व इतर याींनी महामींेळाचा अींदाज े ५ लाख रुपयाचा अपहार 
करुन र्ासनाची र्फसवणूक केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     पोलीस स््ेर्न एमआयेीसी, अकोला येथे प्रादेलर्क अधधकारी, म.औ.वव.म., अमरावती 
याींनी हदलेल्या लेखी कर्फयागदीवरुन ५ आरोपीींववरुध्द अप.नीं.२९१/१९ कलम ४२०, ४०६, ४६७, 
४६८, ४७१, २०१, ३४ भादींवव अन्वये हदनाींक ३१/१२/२०१९ रोजी गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(३) ५ आरोपीींना अ्क करुन वादग्रस्त दस्तऐवजाची चौकर्ी करण्यात आली. त्यात भुखींे 
मालक प्रथम दर्गनी दोषी आढळल्याने त्याींनाही गुन््यात आरोपी करण्यात आले आहे.   
     वादग्रस्त दस्तऐवज, बँक स््े्मब् व उपयुक्त मुदे्दमाल जप्त करण्यात आले आहे. 
गुन््याचा सखोल तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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डळझले परताव्याची रक्िम मछिीमाराांना समळण्याबाबत 
  

(१९)  ११४०२ (१६-०९-२०२०).   श्री.ननतेश राण े (िणििली) :  सन्माननीय मत््यवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने समुारे ३२ को्ीींच्या सेझले परता्याची घोषणा केली असुनही सहायक 
आयुक्ताींच्या हदरींगाईमुळे मच्िीमाराींना ननधी लमळला नसल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर कारणाींसाठी सदरहू ननधी वापरला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेझले परता्याची घोषणा झाली असलेल्या रक्कमेचा परतावा  मच्िीमाराींना 
लमळण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी मा.मस्त्यववकास मींत्री यानाीं ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अ्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही  
(३) हे खरे आहे.  
(४) र्ासनान े सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वषागमध्ये ववतरीत केलेल्या ननधीचा तपलर्ल 
खालीलप्रमाण ेआहे. 
                                      (रुपये को्ीत) 

अ.क्र. जिल्हा वितरीत ननधी प्रत्यक्ष खचव 
१ पालघर. ४.३० ४.३० 
२ ठाणे. ३.३० ३.३० 
३ मुींबई-उपनगर. १४.९३ १४.९३ 
४ मुींबई-र्हर. १५.०१ १५.०१ 
५ रायगे. १८.२५ १८.२५ 
६ रत्नाधगरी. १६.३५ १६.३५ 
७ लसींधुदगुग ५.८६ ५.८६ 

        एकूण ७८.०० ७८.०० 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ससांधुदगुव जिल््यात झालेल्या क्यार िादळात निुसानग्र्त  
मछिीमाराांची नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(२०)  ११५५४ (१६-०९-२०२०).   अॅळ.आसशर्ष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅळ.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाळा), श्रीमती मननर्षा 
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चौधरी (ददहसर), श्री.देिेंद्र फळणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुळ) :  सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गतवषी ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या क्यार वादळात पारींपाररक 
मच्िीमाराींचे नकुसान झाले असून या नुकसानग्रस्त मच्िीमाराींची नुकसान भरपाई 
अद्यापपयतं प्रलींबबत असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्यार वादळामळेु लसींधुदगुग श्जल््यात मत्स्य दषुकाळ जाहीर करण्यासाठी 
राज्याच्या २०२० च्या अथगसींकल्पात मा.मत्स्यववकास मींत्री याींनी सलमती गठीत करण्याच े
आश्वासन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, क्यार वादळामळेु नुकसानग्रस्त मच्िीमाराींची नुकसान भरपाई तातेीन े
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. अ्लम शखे (०७-१२-२०२०) : (१) महसूल व वन ववभागाचा र्ासन ननणगय हदनाींक 
१०.०७.२०२० अन्वये क्यार व महा चक्रीवादळामळेु झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी ३५१.०० लक्ष 
इतका ननधी हदलेला आहे. 
(२) क्यार व महा अर्ा चक्रीवादळामुळे राज्यात मत्स्य दषुकाळ जाहहर करण्यासाठी कोणत े
ननकष असावेत यासाठी सलमती गठीत करण्याचे आश्वासन हदलेले आहे.  
(३) हद.०९.०९.२०२० रोजीच्या र्ासन ननणगयानुसार राज्यातील सागरी मच्िीमाराींना रु.६५.७२ 
को्ी इतके ववर्ेष आधथगक सहाय्य मींजूर करण्याींत आले असून, ववतरणाबाबतची कायगवाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील बाांधिाम व्यािसानयिाांनी भागीदाराांची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(२१)  ११७७५ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांिय गायििाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील मौजे वपींपरी वाघेरे, नेहरूनगर, सींतोषी माता चौकाजवळ, वपींपरी – धचींचवे 
येथील सवे क्रमाींक १०३/२ क सी्ी स्हे क्रमाींक ५१९६ मधील व त्या जवळपासच्या जलमनीवर 
Accspee India Pvt. Ltd. या कीं पनीमार्फग त भागीदारीत इमारतीच े बाींधकाम केल्यानींतर 
श्री.हदलीप र्ाह व इब्राहीम मीर सय्यद या दोन भागीदाराींनी अन्य भागीदाराींची जमा केलेली 
बँकेतील रोख रक्कम रूपये २ को्ी २२ लाख र्फसवणूक करून काढणे, त्याींना दमदा्ी करणे, 
भागीदाराींना व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना श्जव ेमारण्याचा प्रयत्न करणे याबाबतची तक्रार श्री.इरर्फान 
र्ेख याींनी हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी कुीं भारवाेा पोलीस ठाणे, लभवींेी येथील नोंद 
क्रमाींक १३७९ दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाणे भागीदाराींची र्फसवणूक केल्यानींतर श्री.र्ाह व इब्राहीम मीर 
सय्यद याींनी सदर इमारतीमधील सदननका ववक्री करण्याचा करारनामा केलेल्या श्री.र्ैलेर् लाींे े
याींची सुध्दा र्फसवणुक केल्याबाबत त्याींनी वपींपरी पोलीस ठाणे येथ ेमाहे नो्हबबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न ्झाले व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे तसेच र्फसवणूक झालेल्याींची रक्कम त्याींना परत लमळवून देणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. अननल देशमुख (११-११-२०२०) : (१) हे अर्ींत: खरे आहे.  
     सदर प्रकरणी पोलीस आयुक्त, ठाणे र्हर याींच्या कायगके्षत्रात यातील तक्रारदार श्री. 
इरर्फान र्ेख याींनी हदलेल्या तक्रारीवरुन ववरोधक इब्राहीम मीर सय्यद लभवींेी र्हर पोलीस 
ठाण्याच्या अलभलेखात हद.१७.१०.२०१८ रोजी अदखलपात्र गुरनीं १३७९/२०१८ भादींवव कलम 
५०४,५०६ प्रमाणे दाखल असल्याची बाब खरी आहे. 
     मात्र, सदरील तक्रारीमध्ये श्री. हदलीप र्हा व इब्राहीम मीर सय्यद या दोन भागीदाराींनी 
अन्य भागीदाराींचे जमा केलेली बकेँतील रोख रक्कम रुपये २ को्ी २२ लाख र्फसवणुक करुन 
काढले बाबतची तक्रार नाही. 
(२) होय. 
     तक्रारदार याींनी वपींपरी पोलीस ठाणे येथे हद.१२.०२.२०२० व हद. ०८.०६.२०२० रोजी 
पोलीस उप आयुक्त, पररमींेळ १ याींचकेे ेतक्रार अजग केला आहे. याबाबत वपींपरी पोलीस ठाण े
येथे अजग क्र.४५/२०२० दाखल केला आहे.   
(३) व (४) आप आपसात गैरअजगदार याींनी अजगदार  याींचे पसै ेपरत देण्याच ेठरल्यान ेअजगदार 
याींनी तक्रार अजग दप्तरी दाखल करण्याची ववनींती केल्यावरुन अजगदार याींचा अजग दप्तरी 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

गळधचरोली जिल्हयात अिवध दारुचा पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२२)  ११८४५ (१३-०९-२०२०).   श्री.धमवरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेधचरोली हा दारुबींदी असलेला श्जल्हा असून या श्जल््यात तेलींगाना तसेच चामोर्ी मागे 
मोठया प्रमाणात अवैध दारु तस्करी व ववक्री होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेधचरोली पोलीसाींचा दलुगक्षक्षतपणा यास कारणीभूत असून श्जल्हयात 
हातभ््ीची दारु तसेच चामोर्ी मागे ववदेर्ी दारुचा पुरवठा होत  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, श्जल्हयातील काही पोलीस अधधकारी व राज्य उत्पादन र्ुल्क ववभागातील 
अधधकारी याींच्या आधथगक हव्यासापोटी देर्ी व ववदेर्ी दारु तस्करासोबत त्याींच े सींगनमत 
झालेले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमखु (०८-१२-२०२०) : (१) जानेवारी त े ऑक््ोबर २०१९ पयतं गेधचरोली 
श्जल्हा अींतगगत दारु ववके्रत्याींवर खालीलप्रमाण ेकारवाई करण्यात आली आहे. 
दाखल गुन्हे अ्क आरोपी इतर मुदे्दमाल दारु एकूण 

१४०० १५९१ २,६६,६३,१८५ २,७०,१२,३२८ ५,३६,७५,५१३ 
     जानेवारी त ेऑक््ोबर २०२० पयतं गेधचरोली श्जल्हा अींतगगत दारु ववके्रत्याींवर 
खालीलप्रमाण ेकारवाई करण्यात आली आहे. 
दाखल गुन्हे अ्क आरोपी इतर मुदे्दमाल दारु एकूण 

१८१७ २२४२ २,९७,८४,०५४ २,१६,३४,८०४ ५,१४,१८,८५८ 
(२) हे खरे नाही. 
     गेधचरोली पोलीसाींचा दलुगक्षक्षतपणा यास कारणीभूत नसनू चामोर्ी मागग वा श्जल््यात 
कोणत्याही मागागन ेयेणाऱया दारु तस्करी व दारु ववके्रत्याींवर वेळोवळेी उपरोक्त प्रमाण ेकारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

परळी (ता.िाळा, जि.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच ेिाम सुरु िरणेबाबत 
  

(२३)  ११८९४ (१०-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोळा (शहापूर) :   सन्माननीय सािविननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी (ता.वाेा, श्ज.पालघर) येथील वाढती लोकसींख्या व श्जल्हा पररषदेच्या प्राथलमक 
आरोग्य कब द्ामध्ये उपचाराकररता येणाऱया रूग्णाींची सींख्या पहाता श्जल्हा पररषदेच्या प्राथलमक 
आरोग्य कब द्ाचे ग्रामीण रूग्णालयात रूपाींतर करण्यास माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान र्ासनान ेमींजूरी ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मींजूरी लमळून जवळपास १० महहन्याींचा कालावधी उल्ून गेलेला 
असतानाही सदरहू हठकाणी प्रस्ताववत ग्रामीण रूग्णालयाच्या उभारणीकररता र्ासनाकेून 
अद्याप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्याच े ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू हठकाणी ग्रामीण रूग्णालयास मींजूर लमळूनही अद्याप या हठकाणी 
आवश्यक असणाऱया वैद्यकीय अधधकारी व कमगचाऱयाींच्या पदाींना अद्याप मींजुरी लमळाली 
नसून सदरहू आरोग्य कब द् अन्य हठकाणी हलवून आरोग्य कब द्ाची जागा ग्रामीण रूग्णालयाला 
हस्ताींतरीत करण्याची प्रकक्रया अद्याप पूणग करण्यात आलेली नसून नववन इमारतीचा प्रस्तावही 
अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ग्रामीण रूग्णालयाकररता आवश्यक त्या पदाींना मींजूरी देण्याबाबत तसेच 
जलमनीच े हस्ताींतरण करून तातेीने ग्रामीण रूग्णालय सुरू करण्याच्यादृष्ीन े र्ासनान े 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) (३) व (४) प्राथलमक आरोग्य कब द्, परळी ची जागा श्जल्हा र्ल्य धचककत्सक, पालघर याींच े
नावे करण्याची कायगवाही सुरु आहे. रुग्णालय इमारत बाींधकामाचे अींदाजपत्रक तयार करुन 
सादर करण्याबाबत सावगजननक बाींधकाम ववभागाके ेपत्र्यवहार करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मौज े णे (ता.दापोली, जज.रत्नागिरी) येथ ेएलईडी हदव्याचा वापर िरुन स रु असलेली मासेमारी 

बांद िरण्यासाठी झालेले आांदोलन 
  

(२४)  १२०५७ (१६-०९-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय मत््यवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े हणे (ता.दापोली, श्ज.रत्नाधगरी) येथ े समुद् ककनारी आींदोलन करुन एल.ई.ेी. 
लाई्च्या माध्यमातुन सुरु असलेली बकेायदेर्ीर मासेमारी बींद करण्याबाबत मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बकेायदेर्ीर एलईेीच्या माध्यमातुन होत असलेल्या मासेमारीबाबत कोणता 
कठोर कायदा करण्यात येणार असुन केरळ व कनाग्क राज्याच्या धतीवर महाराषरामध्ये 
नववन कायदा करण्यासाठी कब द् र्ासनाच्या मत्स्योद्योगाच्या सधचवाींनी महाराषरातील ज्येषठ 
मींत्री याींना साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एलईेी लाई्च्या माध्यमातनु सुरु असलेली बेकायदेर्ीर मासमेारीस प्रनतबींद 
घालण्याबाबत र्ासनान ेकोणती  कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अ्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एलईेीच्या माध्यमातून होत असलेल्या मासेमारीबाबत कठोर कारवाई करण्यासाठी 
महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधधननयम १९८१ मध्ये सधुारणा करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे.  
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(३) ववभागास उपलब्ध झालेल्या गस्ती नौकेद्वारे समुद्ात गस्त घालुन अनधधकृत LED 
लाई्चा वापर करणाऱया नौकेवर महाराषर सागरी मासमेारी ननयमन अधधननयम १९८१ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

निी मुांबईतील िेट्टीपररसरात मजछिमार व्यिसायासाठी  
विविध सुविधा उपलब्ध िरून देणेबाबत. 

  

(२५)  १२१४० (१६-०९-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :  सन्माननीय मत््यवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई पररसरातील ऐरोली, हदवा, गोठवली, तळवली, घणसोली, वार्ी, करावे व 
बेलापूर या गावाींत मश्च्िमार ्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालत असनु मासळी साठवणूक, 
वाहतुक व मासळी सकुावणे याची कोणती ्यवस्था आहे, 
(२) असल्यास, उक्त ्यवसायासाठी जेट्टी पररसरात ओ्ले बाींधणे, र्ीतगहेृ, जाळे 
ववणण्यासाठी र्ेे होडयाींसाठी उतरता धक्का, प्रसाधनेगहेृ, सौरऊजाग हदवे इत्यादी सुववधा 
उपलब्ध करून द्या्यात म्हणून लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २७ सेसबबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास तत्कालीन मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन ेहदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाबाेग अथगसहाय्यीत योजने अींतगगत हदवाळेगाव, बलेापूर येथील रु.१०.२० को्ी 
रकमेचे काम मींजूर केले असून, मा. उच्च न्यायालयामार्फग त सागरी त्ीय ननयमन के्षत्राच े
(सीआरझेे ) ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच सदरच े काम ककती कालावधी मध्ये सुरु 
करण्यात येईल,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अ्लम शखे (०७-१२-२०२०) : (१) प्रश्नातील के्षत्रात मासेमारी करुन पकेलेली मासळी ही 
स्थाननक बाजारात मश्च्िमाराींकेून ववक्री करण्यात येते असून मासळीची साठवणूक अथवा 
ककनाऱयापासनू दरुवरच्या के्षत्रात वाहतूक करण्यात येत नाही. घणसोली व बलेापूर या गावाींत 
मासळी साठवणूक व वाहतूक ्यवस्था नाही.घणसोली व वार्ी येथे मासळी सुकववण्याची 
्यवस्था आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हदवाळेगाींव,बेलापूर या कामास मा.उच्च न्यायालय याींची सीआरझेे ची मान्यता प्राप्त 
झाल्यानींतर प्रत्यक्ष कामास प्रारींभ होईल. 
(४) कोपरखैरणे येथे जेट्टी बाींधण्याच्या कामाचे सवेक्षण करण्यात आले असून सववस्तर 
अींदाजपत्रके तयार करणेच े काम महाराषर मत्स्योद्योग ववकास महामींेळ,मुींबई याींच े मार्फग त 
प्रगतीपथावर आहे. अींदाजपत्रके तयार झाल्यनींतर या कामाचा प्रस्ताव कब द् पुरस्कृत सागरमाला 
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योजनेतगगत मान्यतसेाठी सादर करण्यात येईल.सन २०१८-१९ मध्ये घणसोली येथे मासळी 
सुकववण्याच्या ओ्ा बाींधणे व वार्ी येथे बो् याेग दरुुस्ती बाींधणे ही काम े श्जल्हा ननयोजन 
सलमतीमार्फग त मींजूर करून पूणग करण्यात आलेली आहेत. 
     उवगररत हठकाणी अश्स्तत्वातील वन जमीन व काींदळवन ववचारात घेऊन तद्नुषींगीक 
कायगवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ळोंगरगाि घुटी (ता.जि.नागपूर) येथील खािगी सां्थेस शवक्षणणि प्रयोिनासाठी  
लीििर ददलेल्या िसमनीछया गवरव्यव्हाराबाबत 

  

(२६)  १२१७८ (१३-०९-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडळया (धचमूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेोंगरगाव घु्ी (ता.श्ज.नागपूर) येथील सवे क्रमाींक २६ प.ह.७३ खाते १०० येथील र्ासकीय 
जलमनीपैकी २५ एकर जमीन र्ैक्षखणक प्रयोजनासाठी सींस्थेस सन २००८ मध्ये प्रदान करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जमीनीच े हस्ताींतरण/ववक्री/तारण/गहाण करण्यास व अलभयाींबत्रकी 
महाववद्यालय सोेून अन्य प्रयोजनास वापर न करण्याबाबत ननबधं घालून अ्ी व र्तीच्या 
आधारे  सेमाना ववद्या व वन ववकास प्रलर्क्षण मींेळ या सींस्थेस लीजवर  हदली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ मध्ये सेमाना ववद्या व वन ववकास प्रलर्क्षण मींेळ या सींस्थने े
सदर जागा ताींबत्रक लर्क्षण प्राधधकरण ए.आय.सी.्ी.इ. याींची रीतसर परवानगीने  गायकवाे 
लर्क्षण सींस्थेस बेकायदेर्ीरररत्या ववक्री केली असून त्यावर अनधधकृत बाींधकाम करून 
गायकवाे पश्ब्लक स्कूल सुरु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बेकायदेर्ीर ववक्री व हस्ताींतरण प्रकक्रयेची श्जल्हाधधकारी नागपूर याींच े
हद.०२.०४.२०१८ व उपववभागीय अधधकारी नागपूर ग्रामीण याींच ेआदेर्ान्वये नागपूर ग्रामीण 
तहसीलदार याींनी हदनाींक १०.०४.२०१८ रोजी सववस्तर चौकर्ी करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर सींस्थेच्या सींचालाकाद्वारा हदलेल्या खुलाश्यात सींस्थेच्या अध्याक्षद्वारा 
सींपूणग खरेदी ववक्री ्यवहार करण्यात आल्याच ेकबुली जबाब नोंदववण्यात आल्यान ेतत्काललन 
अध्यक्षाींना या प्रकरणी दोषी ठरववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे तसेच याबाबत 
सववस्तर खुलासा करणार आहे काय, नसल्यास त्याची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर जमीन आवेदकास भाेपेट्टयान े प्रदान करण्यात आलेली नसून कब्जेहक्कान े प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. 
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(३) लर्क्षण उपसींचालक, नागपूर ववभाग, नागपूर याींच ेपत्र हदनाींक ०४/०७/२०१६ अन्वये सेमाना 
ववद्या व वन ववकास प्रलर्क्षण मींेळ, गेधचरोली याींना इींदसु इीं्रनॅर्नल स्कूल या 
र्ाळेकररता परवानगी हदलेली असून हदनाींक २२/०७/२०१६ च्या पत्रान्वये इींदसु इीं्रनॅर्नल 
स्कूलच्या नावात बदल करुन गायकवाे-पा्ील इीं्रनॅर्नल स्कूल असा बदल करण्यास मींजूरी 
प्रदान केलेली आहे. तसेच सहाय्यक सींचालक (ताीं), तींत्रलर्क्षण वव.का., नागपूर याींच्या हदनाींक 
२३/०५/२०१७ च्या अहवालानुसार सदर जागेवर V.M.Institute of Engineering & 
Technology ही अलभयाींबत्रकी र्ैक्षखणक सींस्था सुरु असून र्ैक्षखणक वषग २०१८-१९ कररता 
अखखल भारतीय तींत्रलर्क्षण पररषदेचे (AICTE) पत्र हदनाींक ०४ एवप्रल, २०१८ च्या Extension 
of Approval नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे, तसेच Member Secretary, ऑल 
इींसेया कॉन्सील र्फॉर ्ेकननकल एज्युकेर्न, नवी हदल्ली याींनी हदनाींक ३०/०३/२०१७ च्या 
पत्रान्वये V.M.Institute of Engineering & Technology सरुु करण्यास मान्यता प्रदान 
केलेली आहे.  
     कायगकारी अलभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग क्र.२, नागपूर याींच्या हदनाींक 
२०/१२/२०१७ च्या पत्रानुसार सदर सींस्थेन े र्ासनाच्या एकूण जागेपैकी बाींधकामाकररता १/५ 
पेक्षा कमी जागेत अलभयाींबत्रकी महाववद्यालयाचे बाींधकाम केल्याचे मौक्यावर ननदगर्नास येत 
आहे. सदर अश्स्तत्वातील इमारतीच्या तळमजला व त्यावर (G+३) आहेत. तसेच हदनाींक 
२९/०८/२०२० च्या पत्रान्वये सेमाना ववद्या व वन ववकास प्रलर्क्षण सींस्था याींना बाींधकामाच े
नकार् ेव मोजणीची प्रत सादर करण्यास कळववलेले आहे. अनतररक्त श्जल्हाधधकारी, नागपूर 
महानगर प्रदेर् ववकास प्राधधकरण, नागपूर याींनी हदनाींक ०२/०२/२०१८ च्या पत्रान्वये सींबींधधत 
सींस्थेस महाराषर प्रादेलर्क ननयोजन व नगर रचना अधधननयम १९६६ चे कलम ५३ अन्वये 
नो्ीस बजावण्यात आल्याचे तहलसलदार नागपूर (ग्रा) याींनी कळववले आहे.  
(४) श्जल्हाधधकारी कायागलयाचे पत्र हदनाींक ०२/०४/२०१८ व हदनाींक २०/०७/२०२० अन्वये 
उपववभागीय अधधकारी, नागपूर (ग्रामीण) याींना प्रकरणात चौकर्ी करण्याबाबत कळववण्यात 
आले होत.े तसेच तहलसलदार, नागपूर (ग्रामीण) याींनी हदनाींक १०/०४/२०१८ च्या नो्ीस्दारे 
सेमाना ववद्या व वन ववकास प्रलर्क्षण मींेळ, गेधचरोली येथील पदाधधकाऱयाींना आपले म्हणने 
माींेण्याकररता हदनाींक १९/०४/२०१८ रोजी उपश्स्थत राहण्याबाबत कळववलेले होत.े  
(५) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी सींस्थेचे अध्यक्ष व इतर पदाधधकारी याींचा लेखी खुलासा मागववण्यात 
आला असून अध्यक्ष, याींनी लेखी खुलाश्यात बकेायदेर्ीर ववक्री व हस्ताींतरण हे असत्य व 
हदर्ाभूल करणारे असल्याबाबत नमूद केलेले आहे. तसेच श्री. मोहन गायकवाे याींनी 
तहलसलदार, नागपूर (ग्रामीण) याींना हदनाींक ११/०८/२०२० रोजी हदलेल्या लेखी बयानात केलेली 
तक्रार ही खो्ी असून र्ासनाची हदर्ाभुल करण्यात येत आहे, असे नमूद केलेले आहे. तसचे 
तहलसलदार, नागपूर (ग्रामीण) याींनी हदनाींक २४/०९/२०२० च्या पत्रान्वये सदर प्रकरणी सदर 
जलमनीच्या खरेदी ववक्री ्यवहार झालेला नाही, असे कळववलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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सशांदखेळा (जि.धुळे) तालकु्यातील िृर्षी पयविेक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२७)  १२२१७ (१४-०९-२०२०).   श्री.ियिुमार रािल (सशांदखेळा) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लर्ींदखेेा (श्ज.धळेु) तालुक्यातील तालुका कृषी अधधकारी कायागलयातील कृषी पयगवेक्षकाींची 
र्ेकेो पदे ररक्त असल्यामुळे १० लोकाींवर तालुक्यातील सवगच गावाींच्या कामाचा अनतररक्त 
भार देण्यात आल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२)असल्यास, सदरहू ररक्त पदाींमुळे बाींधावर खते ही योजना अत्यींत कमी र्ेतक-याींपयतं 
पोहचली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लर्ींदखेेा तालुक्यातील कृषी पयगवेक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादािी भुसे (११-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     लर्ींदखेेा (श्ज.धळेु) तालुका कृवष अधधकारी कायागलयाअींतगगत कृवष पयगवेक्षकाींची एकूण ९ 
पदे मींजूर असून सवग ९ पदे भरलेली आहेत. 
(३) सद्यश्स्थतीत लर्ींदखेेा तालुक्यातील कृवष पयगवेक्षकाींची ९ पकैी ९ म्हणजे १०० ्क्के पदे 
भरलेली आहेत. त्यामुळे पद भरतीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतिऱयाांना सिव प्रिारचे मोफत बबयाणे ि खत पुरिठा िरण्याबाबत 
 

(२८)  १२३८७ (१४-०९-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनामुळे र्ेती ्यवसाय, उद्योग, कारखान े बींद पेल्यामुळे सवग प्रकारचे आधथगक 
्यवहार ठप्प झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतीमालाला भाव नसणे तसेच लॉकेाऊनमळेु र्तेकऱयाींचे अतोनात नुकसान 
झाल्यामुळे सवग र्ेतकऱयाींना सवग प्रकारचे मोर्फत बबयाणे व खत परुवठा करण्यात यावा अर्ी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेके ेहदनाींक २८ एवप्रल, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास अवर सधचव, मुख्यमींत्री सधचवालय याींचे मार्फग त तसेच पालकमींत्री याींनी हदनांक 
२१ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्यासुमारास बुलढाणा श्जल्हयात घेतलेल्या खरीप हींगाम बैठकी 
दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेर्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादािी भुसे (०७-१२-२०२०) : (१) कोरोनामळेु र्ेती ्यवसाय ठप्प झालेला नाही. कोववे 
१९ च्या महामारीमुळे उद्योग ्यवसायावर ववपरीत पररणाम झालेला आहे ही बाब ववचारात 
घेऊन राज्यातील उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबतचा र्ासन ननणगय 
उद्योग, उजाग व कामगार ववभागामार्फग त हदनाींक ०६ जुलै, २०२० रोजी ननगगलमत करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) र्ेतीमालाला भाव नसणे तसचे लॉकेाऊनमळेु र्ेतकऱयाींचे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे 
सवग र्ेतकऱ्ींयाना सवग प्रकारचे मोर्फत बबयाणे व खत पुरवठा करण्यात यावा अर्ा मागणीच े
स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे हदनाींक २८ एवप्रल, २०२० रोजी व त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचकेे े
सादर केलेले कोणतेही पत्र/ननवेदन मा.मखु्यमींत्री कायागलयास प्राप्त झालेले नाही. तसचे हदनाींक 
२१ एवप्रल, २०२० रोजी श्ज.बुलढाणा येथ ेझालेल्या खरीप हींगाम बठैकीमध्ये मोर्फत बबयाणे व 
खत पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

तारापूर औद्योधगि के्षत्रातील िागेिर िब्िा िरून मातीची साठिण िेल्याबाबत 
  

(२९)  १२५६२ (१३-०९-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (सभिांळी पजश्चम), श्रीमती यासमनी यशिांत 
िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापूर औद्योधगक के्षत्रातील ४० दगे रक व १५० गाडया माती भूमाकर्फयाींनी सामूहहक 
साींेपाणी प्रकक्रया कब द्ाच्या मोकळ्या जागेचा कब्जा घेऊन साठवण केल्याचे हदनाींक १९ जून, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास मींेळ अधधकारी, महसूल ववभाग तारापरू याींच्या ननदर्गनास आले,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकर्ीत काय आढळून आले व त्याअनुषींगान े
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) व (२) हद.१९/६/२०२० रोजी महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींेळाच्या मोकळ्या जागेत व रस्त्याच्या केनेे अनधधकृतपणे माती/ेबे्रीज, दगे व 
खेी भराव केला असल्याची बाब ननदर्गनास आली आहे. त्याबाबत महाराषर जमीन महसूल 
अधधननयम, १९६६ चे कलम ४८(७) नुसार दींेात्मक कारवाई करुन सींबींधधताींकेून रु.३,४८,५७०/- 
इतकी रक्कम वसलू करुन र्ासनजमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 

 



वव.स. ३८ (25) 

 
नाांदेळ शहरातील मुांदळा धचटफां ळने नागररिाांची फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(३०)  १२६३३ (१७-०७-२०२०).   ळॉ.तुर्षार राठोळ (मुखेळ) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धच्र्फीं ेमधील गुींतवणूकीवर दामदपु्प् लाभ देण्याच े आलमष दाखवून नाींदेे र्हरातील 
सींतकृपा माके्मधील मुींदेा धच्र्फीं ेने अनेक नागररकाींची माहे नो्हबबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान र्फसवणूक केल्याच ेननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३० हप्त्याींच्या भीसीमध्ये २६ हप्ते भरल्यानींतर रश्जस््र कायागलयात नोंद 
करावयाची आहे असे साींगून गुींतवणूकदाराकेील सवग नोंदव्या ताब्यात घेण्यात आल्या व 
त्यानींतर कीं पनीन ेकायागलय बंद केल्याचे आढळून आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पैस े परत न भे्ल्यान े व कीं पनीकेून कुठलेही उत्तर न लमळाल्याने 
गुींतवणूकदाराींनी न्यायालयात केलेल्या मागणीनसुार प्रथमवगग न्यायदींेाधधकारी याींनी या 
प्रकरणात धच्र्फीं े कीं पनीवर सात वेगवेगळ्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याच े आदेर् 
वश्जराबाद, पोलीस स््ेर्न, नाींदेे याींना हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या प्रकरणी दोषीवर कारवाई करून गुींतवणूकदाराींचे पसैे परत 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१), (२), (३)  व (४) धच्र्फीं ेमधील गुींतवणूकीवर 
दामदपु्प् लाभ देण्याच े अलमष दाखवून नाींदेे र्हरातील सींतकृपा माके्मधील मुींदेा 
धच्र्फीं ेने अनके नागररकाींची माहे नो्हबबर, २०१८ मध्ये  र्फसवणूक करण्यात आल्याबाबत 
मा.मुख्य न्यायदींेाधधकारी नाींदेे याींचे न्यायालयात र्फौजदारी अजग दाखल करण्यात आले होते. 
      मा.न्यायदींेाधधकारी प्रथमशे्रणी, नाींदेे याींनी हदनाींक २९.०१.२०१९ रोजी या प्रकरणात 
कलम १५६(३) र्फौजदारी प्रकक्रया सींहहता अन्वये तपास करण्यात यावा असा आदेर् हदलेला 
आहे. 
      या आदेर्ानुसार वश्जराबाद, पोलीस स््ेर्न, नाींदेे येथे धच्र्फीं े कीं पनीववरुध्द सात 
वेगवेगळ्या प्रकरणात ४ आरोपीींववरुध्द वेगवेगळे ७ र्फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले 
आहेत.एका आरोपीस अ्कपवूग जामीन मींजूर असून अन्य तीन आरोपी र्फरार आहेत. 
     सदर गुन््यातील आरोवपींची नाव ेअसलेली मालमत्ता कलम ८३ र्फौजदारी प्रकक्रया सींहहता 
अन्वये जप्तीची कायगवाही सुरु आहे. तसेच तपास अधधकाऱयाींमार्फग त अधधक तपास करण्यात 
येत आहे.                   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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हिेली ि सशरूर (जि.पुणे) तालुक्यातील मळुा-मुठा नदी आणण भीमा नदी  
पात्रात बेिायदेशीर िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३१)  १२७०० (१३-०९-२०२०).   श्री.सुननल दटांगरे (िळगाि शेरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवेली व लर्रूर (श्ज.पुणे) तालुक्यातील मुळा-मुठा नदी आखण भीमा नदी पात्रात 
बेकायदेर्ीर वाळू उपसा होत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, सदरहू उपसा केलेली वाळूची वाळू माकर्फया लोहगाव, धानोरी, खराेी व 
ववश्राींतवाेी या भागात बेकायदेर्ीर ववक्री करत असून याके ेसींबींधधत अधधकाऱयाींच ेदलुगक्ष झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी वाळू माकर्फया व सींबींधीत अधधकाऱयावर र्ासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) अर्ी बाब ननदर्गनास आली आहे. 
(२) व (३) हवेली व लर्रुर तालुक्यातील वाळूघा्ातून तसेच नदीनाल्यातून वाळूच्या अवैध 
उत्खननास व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी तालकुास्तरावर बठेै व भरारी पथक स्थापन 
करण्यात आले आहे. 
     लर्रुर तालुक्यात हद.१ जानेवारी, २०२० ते ३१ ऑगस््,२०२० या कालावधीत वाळूच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या ६२ प्रकरणी रुपये ७,९४,२३,३४५/- इतक्या रक्कमेची दींेात्मक 
आकारणी करण्यात आली असनू त्यापैकी रुपये १४,७५,१५०/- इतकी रक्कम वसलू करुन 
र्ासनजमा करण्यात आली आहे. तर हवेली तालुक्यात हद.१ जानवेारी, २०२० त े३१ ऑगस््, 
२०२० या कालावधीत वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतकूीच्या ११ प्रकरणी रुपये २७,६६,६००/-  
इतक्या रक्कमेची दींेात्मक आकारणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोहाळी (जि.भांळारा) तालुक्यात िोविळ-१९ आपत्तीसाठी खरेदी  
िेलेल्या सादहत्यामध्ये झालेला गवरव्यिहार 

  

(३२)  १२७५६ (१३-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाेी (श्ज.भींेारा) तालकु्यातील तहसीलदार याींनी कोववे-१९ आपत्ती ननवारणासाठी 
खरेदी केलेल्या साठहत्यात गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जनू, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोववे आपत्ती ननवारणासाठी लाखो रुपयाचे साहहत्य खरेदी करण्यात आले 
परींतु त्याची कोणतीही नोंद नाही तसेच खरेदी बीलावर जीएस्ी क्रमाींक नाही तसेच कोववे- 
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१९ साहहत्य व सींक् काळात मदतीसाठी आलेल्या साहहत्याच्या हहर्ोब उपलब्ध नसल्याचे 
तहसीलदाराकेुन घोषीत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन गैरव्यवहार करणाऱया तहसीलदारावर र्ासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) सींबधधत तहसीलदार याींनी कोवीे-१९ 
ववषाणूच्या प्रनतबींधात्मक उपाययोजनाींसाठी प्राप्त ननधीमध्ये आधथगक अननयलमतता केल्याच े
ननदर्गनास आले असून, त्यानषुींगाने सींबधधत तहसीलदार याींच्याववरुद्ध लर्स्तभींगववषयक  
कायगवाही करण्यासाठीचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींनी र्ासनास सादर केला असून, 
सदर प्रस्तावाची िाननी करण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यामध्ये ससगारेट पािीटने भरलेले दोन रि पिळल्याबाबत 
  

(३३)  १२९७१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे श्जल््यामध्ये सुमारे साेचेार को्ी रुपये ककमतीच्या लसगारे् पाकी्न े भरलेले दोन 
कीं ्ेनर चालकाींना बींदकुीचा धाक दाखवनू मध्य प्रदेर्ात पळवनू नेत असलेल्या ्ोळीला 
पोललसाींनी पाठलाग करून लर्रूर जवळ पकेल्याची घ्ना माहे जनू, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेली, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, या दरोेखेोराींनी राज्यात आणखी ककती गुन्हे केले आहेत याबाबत र्ासनान े
चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार र्ासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. अननल देशमुख (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     हदनाींक २४/०६/२०२० रोजी रक नीं.एनएल ०१ एल ४३३९ क्रमाींकच्या ड्राय्हरला १३ 
इसमाींनी मारहाण करुन ४,७१,९२,२३०/- रुपये ककीं मतीचे कर्फल््र लसगार्चे बॉक्सने भरलेला 
रक पळवून नेल्या प्रकरणी गु. र. नीं.३१४/२०२० भादींवव कलम ३९५, ३९७, ३६४, ३६८, ३४१, 
३४२, ३२३, ५०४ आमग ॲक्् ४, २५ प्रमाणे हदनाींक २५/६/२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे.   
     दरम्यान सदर रक मध्य प्रदेर्ात पळवून नेत असताींना स्थाननक गुन्हे अन्वेषण ववभाग 
पुणे ग्रामीण याींचेकेील पोलीस स््ार्फ लर्रुर चौरु्फली रोेवर पेरोललींग करत असताींना रकचा 
सींर्य आल्याने पाठलाग करुन व नाकाबींदी करुन जप्त केले आहेत. त्यातील ७ इसमाींना 
पकेण्यात आले असनू इतर ६ इसम पळून जाण्यात यर्स्वी झाले आहेत. अ्क आरोपीींना 
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मा.न्यायालयाने ११ हदवस पोलीस कोठेी मींजूर केलेली होती.  र्फरार आरोपीचा तसेच 
गुन््याचा तपास चाल ूआहे. 
(२) लसगारे्ने भरलेले कीं ्ेनर पळवून नेत असलेल्या गुन््यातील आरोपीींववरुध्द पुणे ग्रामीण 
घ्कामध्ये लर्क्रापूर व यवत या दोन पोलीस स््ेर्न येथ े प्रत्येकी १ असे २ गुन्हे दाखल 
असून आरोपीींना मा.न्यायालयाचे आदेर्ान्वये आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) ननषपन्न आरोपीींना अ्क करण्यात येऊन सदर आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठेीत 
आहेत. गुन्हा तपासावर आहे. 

___________ 
  

जाांभूळिाव (ता.िल्याण, जज.ठाणे) एमआयडीसीमध्ये व् ीय बी िां पनीने रॉयल्टी न भरता 
अनधधिृतपणे माती ि दगळाचे उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(३४)  १३०६० (१३-०९-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी), श्री.रईस शेख (सभिांळी पूिव), 
श्री.बळिांत िानखळ े (दयावपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) जाींभळूगाव (ता.कल्याण, श्ज.ठाणे) एमआयेीसीमध्ये ्हीयुबी कीं पनीने मोठ्या प्रमाणात 
उत्खनन केले असून कीं पनीन ेकुठल्याही प्रकारची रॉयल््ी  न भरता जवळपास २० हजार  ब्रास 
अनधधकृतपणे माती व दगेाचे उत्खनन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचनामा आखण जबाब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ्हीयुबी कीं पनीने गौणखननज 
उत्खनन करण्यासाठी लागणारी परवानगी न घेता उत्खनन केले असून गौणखननज र्ुल्कापो्ी 
८० लाख रुपयाींचा महसूल ननयमाप्रमाणे भरला नसल्याने ५ प् दींे आकारून सदरहू रक्कम ४ 
को्ी रुपये होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाण े रेती ग् तहलसलदार आखण ्हीयुबी कीं पनीने सींगनमतान े र्ासनाच्या 
महसूलाच े नुकसान केले असून या सींदभागत कोकण ववभागीय आयुक्त, ठाणे श्जल्हाधधकारी 
आखण रेती ग् तहलसलदार याींच्याके े वारींवार तक्रार करूनही सींबींधधत तहलसलदार याींनी 
जाणीवपूवगक या प्रकणारके ेदलुगक्ष करून कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सींबींधधत तहलसलदार याींचे ननलींबन करून त्याींच्या  
सींपत्तीची चौकर्ी करण्याबाबत व ्हीयुबी कीं पनीवर र्फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
     हद.११/५/२०१५ रोजीच्या र्ासन अधधसूचनेमध्ये “ज्यावेळी जलमनीच्या एखाद्या भखूींेाचा 
ववकास करताना मातीच ेउत्खनन करुन ती माती त्याच भूखींेाच्या सपा्ीकरणासाठी अथवा 
भूखींेाच्या ववकासाच्या कामासाठी वापरली जाईल, त्यावेळी स्वामीत्वधन भरले जाणार नाही.” 
अर्ी तरतूद आहे. तसेच हद.७/१/२०११ रोजीच्या र्ासन ननणगयामध्ये महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींेळाकेून उद्योगाींना मींजूर केलेले भखूींे तसेच औद्योधगक वसाहतीच्या 
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के्षत्रामधील गौण खननजावर स्वामीत्वधन मार्फ करण्याचा तसेच उक्त भूखींेावरील 
खोदकामातनू उत्खनन केलेले गौण खननज त्या के्षत्रा्यतीररक्त इतर हठकाणी वापरल्यास 
ककीं वा त्याची ववक्री केल्यास ननयमानुसार स्वामीत्वधन देय राहील,” अर्ी तरतूद आहे. 
     जाींभळूगाव (ता.कल्याण, श्ज.ठाणे) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींेळाच्या 
जागेमध्ये ्हीयुबी कीं पनीच्या माध्यमातून पाण्याच्या ्ाकीच े काम करण्यात आले असनू 
त्यासाठी १२,००० ब्रास गौण खननज वाहतूकीसाठी हद.७/१/२०११ रोजीच्या र्ासन ननणगयातील 
तरतूदीनुसार आवश्यक स्वामीत्वधन र्ासनजमा करुन वाहतूक पासेस ववतरीत करण्यात आले 
आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंळ (जि.प णे) तालुक्यातील अांगणिाळी िें द्राांछया बाांधिामासाठी 
 ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५)  १३०७३ (०८-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंळ) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंे (श्ज.पुणे) तालुक्यातील १९८ अींगणवाेी कब द्ाींच्या बाींधकामासाठी राज्यर्ासन व श्जल्हा 
ननयोजन ववभागाच्या मध्यामातनू ननधी उपलब्ध करून देण्याच े आश्वासन तत्कालीन मींत्री 
याींनी माहे सेसबबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १९८ अींगणवाेी कब द्ाींच्या बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅळ. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (१०-१२-२०२०) : (१) व (२) सद्यश्स्थतीत दौंे तालुक्यात 
११७ अींगणवाेी कब द्ाींना स्वत:ची इमारत नाही. सन २०१८-१९ मध्ये १२ अींगणवाेी कब द् इमारत 
बाींधकाम व सन २०१९-२० मध्ये २३ अींगणवाेी कब द् इमारत बाींधकाम श्जल्हा ननयोजन सलमती 
ननधी मधून करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
     तसेच ३० हठकाणी इमारती बाींधकामाींसाठी जागा उपलब्ध आहे. सन २०२०-२१ मध्ये दौंे 
तालुक्यातील ३० अींगणवाेी कब द्ाींना इमारती मींजूरीस्तव प्रस्ताव श्जल्हा ननयोजन सलमती 
याींचेके ेसादर केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील आथवररोळ िारागहृात समुारे ७७ िव दी आणण २६ िमवचारी  
िोरोना बागित झाल्याबाबत 

  

(३६)  १३३७१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (ददांळोशी), श्री.विनोद ननिोले (ळहाणू), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.रािेश पाटील (बोईसर), श्री.सभुार्ष 
देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ३८ (30) 

 
(१) राज्यातील १० तुरुीं गातील एकूण १७ हजार ६९५ कैद्याींच्या श्स्क्रननींग्ज आखण १६८१ स्वबॅ 
चाचण्या घेण्यात आल्या असून त्यापैकी २७९ कैदी कोरोना पॉखझह््ह आढल्याच े तसचे 
त्यातील ४ जणाींचा मतृ्य ूझाल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील आथगररोे कारागहृातील ७७ कैदी आखण २६ कमगचारी याींना कोरोना 
ववषाणूचा सींसगग झाला असून सदरहू कैदी एकाच हठकाणी कैद असताना व त्याींचा बाहेर कुठेही 
सींपकग  आला नसताना ७७ कैद्याींना कोरोनाची लागण होण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, कोरोनाबाधधत कैद्याींच्या ववलगीकरणासाठी कारागहृात जागाच उपलब्ध नसनू 
तुरुीं गात ६० वषागपेक्षा अधधक वयोमान असलेल्या कैद्याींची सींख्या ही १४१४ असून  ४२५ कैदी 
अल्पवयीन आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून तुरुीं गातील कैद्याींच्या  सुरके्षसींदभागत  उपाययोजना 
करण्याबाबत आथगररोे कारागहृात कोरोना ववषाणू पसरण्यास कारणीभूत असलेल्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०३-१२-२०२०) : (१) राज्यातील तुरुीं गामध्ये हद. २७.१०.२०२० पयतं एकूण 
२३,८८७ बींद्याींच्या स्वबॅ ्ेस्् घेण्यात आल्या असून, २,३६० बींदी कोरोना पॉखझह््ह आढळून 
आले होत.े उपचारानींतर २,२५८ बींदी बरे झाले असून, ०६ बींदी मयत झाले आहेत. तसेच, सवग 
कारागहृातील बींद्याींचे कोवीे-१९ करीता स्क्रीननींग (ऑश्क्सजन लेवल, तापमान, नाेी इ.) 
करण्यात येते. तसेच बींदी व कमगचारी याींची रॅन्ेम ्ेश्स् ी्ंग ही करण्यात येत आहे.        
(२) मुींबई मध्यवती कारागहृाची अधधकृत बींदी क्षमता ८०४ असून, या कारागहृात 
लॉकेाऊनवेळी सरासरी २७०० बींदी दाखल होत.े मुींबई मध्यवती कारागहृ कमगचारी 
वसाहतीपासून कस्तूरबा रुग्णालय, मुींबई १०० रू्फ्ावर आहे.  मुींबई मध्यवती कारागहृातील 
बींद्याींच्या दैनींहदन गरजाींकरीता दधु, गॅस, भाजीपाला, सार्फसर्फाईकररता आवश्यक वाहने, 
औषधी उपहारगहृातील वस्त ू इ. कारागहृाबाहेरुन आणा्या लागत होत्या. त्यामळेु, त्यापासून 
कारागहृात कोरोनाची लागण झालेली असण्याची र्क्यता आहे.   
(३) व (४) राज्यात एकूण ६० कारागहेृ असून अनेक कारागहृाींत क्षमतेपेक्षा जास्त बींदी 
असल्यान,े कोववे-१९ च्या पाश्वगभूमीवर सामाश्जक ववलगीकरण (Social distancing) च्या 
अनुषींगाने र्ासनान ेखालीलप्रमाणे कायगवाही केली आहे:- 
१. महाराषर कारागहृ (मुींबई अलभवचन व सींधचत रजा) ननयम-१९५९ मध्ये हद.०८.०५.२०२० च्या 
अधधसुचन े अन्वये सुधारणा करुन काही वगगवारीतील बींद्याींना आकश्स्मक अलभवचन रजेवर 
मुक्त करण्याची तरतुद केली आहे. तसेच मा.न्यायालयाींनी देखील काही वगगवारीतील 
न्यायाधीन बींद्याींना जामीनावर मकु्त केले आहे. 
२.  र्ासन स्तरावरुन हद. २४.०६.२०२० च्या आदेर्ानुसार सवग श्जल्हाधधकारी याींना तात्पुरत े
कारागहृ स्थावपत करुन तेथ े कोश््हे केअर सब्र स्थापन करण्यास आदेर् देण्यात आले 
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असून, त्यानुसार राज्यातील २८ श्जल्हयाींमध्ये एकूण ४२ तात्परुते कारागहृ स्थापन झाले 
असून, तेथे ववलगीकरण कक्ष व कोश््हे केअर सब्र स्थापन करण्यात आले आहेत. 
     राज्यातील तुरुीं गात ६० वषागवरील १,४३१ बींदी असून, वैद्यकीय प्रो्ोकॉलप्रमाणे योग्य ती 
काळजी घेण्यात येत आहे. तसेच, ४२५ कैदी अल्पवयीन असल्याची बाब खरी नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेघोडबांदर (जज.ठाणे) येथे सेव्हन इलेव्हन िन््रक्शन िां पनीिळून  
अनधधिृतपणे बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३७)  १३६७२ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांिय गायििाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल्हयातील लमरा-भाईंदर मौज े घोेबींदर येथे से्हन इले्हन कन्स्रक्र्न 
कीं पनीकेून बाींधण्यात येत असलेल्या अपना घर प्रकल्पातील इमारतीींना ७ माळयापयतं 
बाींधकाम करण्याची परवानगी असताना प्रत्यक्षात मात्र २० माळयापयतं अनधधकृतपणे 
बाींधकाम करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी अनधधकृत भराव तसचे दगेाचा साठा केल्याबाबत तहलसलदार 
ठाणे याींनी से्ह इले्हन या बाींधकाम कीं पनीस जवळपास ७९ को्ी रूपये इतक्या रकमेचा दींे 
भरण्याचा आदेर् माहे सप् ब्बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान हदलेला असताना उप ववभागीय 
अधधकारी, ठाणे याींनी तहलसलदाराींचे सदरहू आदेर् माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
रद्द करून रे्फरचौकर्ीच ेआदेर् देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदरहू आदेर्ानुसार या प्रकरणाची रे्फरचौकर्ी पूणग करण्यात आली आहे काय, 
असल्यास त्यात काय आढळून आले आहे व चौकर्ीच्या अनुषींगाने सींबींधधत बाींधकाम 
कीं पनीकेून ककती रक्कम दींे म्हणून आकारण्याचे ननश्श्चत करण्यात आले तसेच सदरहू 
दींेाची रक्कम कीं पनीकेून वसूल करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत व सदरहू रक्कम ककती कालावधीत सींबींधधत बाींधकाम 
कीं पनीकेून वसूल करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच सदरहू बाींधकाम कीं पनीववरूध्द कारवाई प्रस्ताववत असताना व तर्ी नो्ीस सींबींधधत 
बाींधकाम कीं पनीला हदलेली असताना कीं पनीस बाींधकाम स्थधगतीची नो्ीस न देण्याची कारणे 
काय आहेत व नववन र्फरचौकर्ीनसुार दींेाची रक्कम कीं पनीकेून वसूल करेपयतं बाींधकामाच्या 
स्थधगतीचे आदेर् र्ासन देणार आहे काय तसेच सदरहू प्रकरणी मींजूर माळयापेक्षा 
अनधधकृतररत्या उभारण्यात आलेले माळे ननषकालसत करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व त्यास जबाबदार असणाऱया अधधकारी व 
कमगचाऱयाींवर र्ासन ककती कालावधीत कारवाई करणार आहे ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०८-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मौज ेघोेबींदर येथील स.क्र.२५/२, 
१११ १/१, १/२, ११२/१ मधील प्लॉ् क्र. अ ेया मींजूर रेखाींकनामधील इमारत अ-े१ मध्ये ३ 
मजले अनधधकृत, इमारत क्र.अ-े२ मध्ये ४ मजले अनधधकृत, इमारत क्र.ेी-१ मध्ये ६ मजले 
अनधधकृतररत्या बाींधण्यात आले आहेत. तर प्लॉ् क्र.बी या रेखाींकनामधील इमारत क्र.अ-े३ 
मध्ये १ मजला अनधधकृत, इमारत क्र.अ-े४ मध्ये ४ मजले अनधधकृत, इमारत क्र. बी मध्ये ५ 
मजले अनधधकृत, इमारत क्र.सी-१ मध्ये ४ मजले अनधधकृत, इमारत क्र.सी-२ मध्ये ३ मजले 
अनधधकृतररत्या बाींधण्यात आले आहेत.  उक्त अनधधकृत बाींधकामाबाबत सदर ववकासक व 
वास्तुववर्ारद याींना हद.३/३/२०२० रोजी लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेमार्फग त नो्ीस बजावण्यात 
आली. सदर नो्ीसीववरुध्द से्हन इले्हन कन्स्रक्र्न कीं पनीने मा.हदवाणी न्यायालय, ठाण े
येथे दावा दाखल केला असता मा.न्यायालयाने “जैस ेथे” श्स्थती ठेवण्यास आदेर्ीत केले आहे. 
तसेच सदर दावा मा.न्यायालयात न्यायप्रववषठ आहे. 
     मे.से्हन इले्हन कन्स्रक्र्न प्रा.लल., याींनी मौजे घोेबींदर येथील स.नीं.२५/१, २५/२, 
२५/३, ११२/१, ११२/२, ११८/१, ११९/२, १११/१/२, १११/४ व १११/५ या जलमनीमध्ये केलेल्या 
भरावाबाबतची रे्फरचौकर्ी पूणग करण्यात आली आहे. सदर रे्फरचौकर्ीमध्ये उक्त जागेवर 
२७,८८७ ब्रास माती व ५२ ब्रास दगे या गौणखननजाच्या भरावाबाबत सदर कीं पनी वाहतूक 
परवाना पावत्या पुरावा म्हणून सादर करु र्कली नसल्यान े अपर तहलसलदार, लमरा-भाईंदर 
याींनी सदर कीं पनीस एकूण रु.१७,८७,६२,८००/- इतक्या दींेात्मक रक्कमेचे आदेर् 
हद.१६/१०/२०२० रोजी पाररत केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अांिनगाि सुिी (जि.अमरािती) येथील दयु्यम ननबांधि िायावलय बांद असल्याबाबत 
  

(३८)  १३७०० (१३-०९-२०२०).   श्री.बळिांत िानखळ े (दयावपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना ववषाणू सींसगागच्या पाश्वगभूमीवर देर्भरात तसेच राज्यात लॉकेाऊन  असून 
र्ासकीय कायागलयाींना ककमान कमगचारी सींखेवर कामकाज हाताळण्याचे ननदेर् र्ासनाने हदले 
असताना अींजनगाव सुजी येथील  दयु्यम ननबींधक कायागलयाला कुलूप लावले असल्यान ेखरेदी 
ववक्रीचे ्यवहार पुणगपणे ठप्प झाल्याच े हदनाींक ३ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दयु्यम ननबींधक कायागलयात एकही कमगचारी उपश्स्थत नसून खरेदी 
ववक्रीचे ्यवहार पुणगपणे बींद असल्यान ेज्या नागरीक तसचे र्ेतकऱ याींच्या र्ेती, प्लॉ्, घर या 
सींबींधीच्या खरेदी ववक्रीच्या तारखा सींचारबींदीच्या काळात होत्या त्याींना कायागलय बींद असल्यान े
नोंदी करता आल्या नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  कायागलय बींद असल्यान ेखरेदी ववक्रीच्या तारखेच्या हदवर्ी मालमत्ता घेणारा-
देणारा उपश्स्थत राहत असून पुढील खरेदीची तारीख यासींबींधी मागगदर्गन करण्यासींबींधी 
कायागलयात अधधकारीच उपलब्ध नसल्यान े्यवहार करणाऱ या नागररकाींपुढे  पेच ननमागण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, दयु्यम ननबींधक नोंदणी कायागलय सरुू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१२-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. राज्य र्ासनाच्या हदनाींक 
२५.०५.२०२० रोजीच्या अधधसचूनेनुसार श्जल्हाधधकारी तथ अध्यक्ष, आपत्ती ्यवस्थापन 
प्राधधकरण, अमरावती याींनी आदेर् क्रमाींक ८५१, हदनाींक ०१.०४.२०२० नुसार कोराना ववषाणू 
या रोगाींच प्रादभुाव रोखण्यासाठी प्रनतबींधात्मक उपाययोजनचेा भाग म्हणून सवग दयु्यम 
ननबींधक कायागलये हदनाींक १४ एवप्रल, २०२० पयतं बींद ठेवण्याच ेननदेर् हदले होत.े 
     तसेच, अमरावती श्जल्हयात सींचारबींदी कलम १४४ लागू करण्यात आले होत.े सींसींगगजन्य 
कोरोना ववषाणूा रै्फलाव होऊ नये यास्तव जनहहताथग खरेदी-ववक्री ्यवहार करता आले नाहीत. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
     हदनींक ०३ एवप्रल, २०२० रोजी कायागलय बींद होते. परींतु यामुळे नागररकाींमध्ये पेच 
ननमागण होऊ नये याकरीता कोरोना या नैसधगगक आपत्तीचे काळात नोंदणीकृत ्यवहाराकरीता 
नोंदणी ववभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या सींकेतस्थळावर माहहती लमळववता येऊ 
र्केल अर्ा सूचना सवग दयु्यम ननबींधक कायागलयाच ेदर्गनी भागावर लावलेल्या होत्या. तसेच 
हदनाींक १४ एवप्रल पयतं सींचारबींदीची श्स्थती कायम राहील याबाबत स्थाननक वतगमानपत्रातसुद्धा 
बातम्या प्रलसद्ध झाल्या होत्या. 
(४) श्जल्हाधधकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती ्यवस्थापन प्राधधकरण, अमरावती याींच्या हदनाींक 
१९.०४.२०२० रोजीच्या आदेर्ान्वये हदनाींक २० एवप्रल, २०२० पासून कायागलय पूवगवत सुरु केले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे िाांबा िाघेरापाळा (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथील आददिासीांछया  
शेत िसमनी हळप िेल्याबाबत 

  

(३९)  १४२४० (१३-०९-२०२०).   श्री.सशरीर्ष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे काींबा वाघेरापाेा (ता.कल्याण, श्ज.ठाणे) येथील आहदवासीींच्या स्हे क्र. ४७/१ अ, 
४७/१ब तसेच १२०/१, १२१/१अ या र्ेत जलमनी राजस्थान राज्यातील बुधरानी कु्ुींबीये व काही 
्ोळ्या बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे हेप करीत असल्याचे माहे सेसबबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्गनास  आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनुसार परराज्यातील या ्ोळ्याववरूध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) श्री.ववर्ालकुमार मथुरा गुप्ता, अध्यक्ष, परहहत 
चॅरी्ेबल सोसाय्ी याींनी याबाबत हदनाींक ०२/१२/२०१९ रोजीचे अजागन्वये तक्रार दाखल केली 
आहे. 
(२) व (३) मौज ेकाींबा, ता.कल्याण येथील स.नीं. ४७/१अ व ४७/१ब या जलमनीबाबत अपर 
श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या न्यायालयात सुरु असलेले दावे अन्य सक्षम अधधकाऱयाींके े वगग 
करणेबाबत अवपलाथी श्री.बाळाराम कालर्नाथ लर्द व श्री.ववठ्ठल लर्द याींनी ववनींती केली होती. 
अवपलाथी याींच्या ववनींतीच्या अनुषींगाने अपर श्जल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या न्यायालयात सुरु 
असलेले उक्त दावे ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या आदेर्ान्वये श्जल्हाधधकारी, ठाणे 
याींच्याके ेवगग करण्यात आले आहेत. 
     तसेच, मौजे काींबा, ता.कल्याण येथील स.नीं. १२०/१ व स.नीं.१२१/१अ या 
जलमनीबाबतच्या तक्रार अजागच्या अनुषींगाने के्षत्रीय स्तरावर चौकर्ी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर शहरात निीन पोसलस चौिी तनमााण िरणेबाबत 
  

(४०)  १४२७० (१३-०९-२०२०).   श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर र्हरातील  कोतवाली पोलीस चौकीच े ववभाजन करून नवीन पोलीस चौकी 
ननमामण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केलेली मागणी र्ासनाके ेप्रलींबबत आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१०-१२-२०२०) : (१) व (२) कोतवाली पोलीस ठाणेचे ववभाजन करून 
नवीन केेगाींव पोलीस ठाणे ननमागण करणेबाबत पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर याींनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावाचा महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या सधुाररत आकृतीबींधात समावेर् करण्यात 
आला आहे. 
     सद्यश्स्थतीत पोलीस महासींचालक कायागलयान े सादर केलेला महाराषर राज्य पोलीस 
दलाचा सधुाररत आकृतीबींध ववत्त ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. ववत्त 
ववभागाच्या अलभप्रायानुसार पुढील उधचत कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िाळा (जि.ठाणे) येथील दगळ खदानी ि क्रशर मशीन सुरु िरण्याबाबत 
  

(४१)  १४२८५ (२१-०८-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गौणखननज उत्खननास प्रनतबींध करण्यात आल्यान े वाेा (श्ज.ठाणे) येथील ११ दगे 
खदानीींसह क्रर्र मर्ीन बींद करण्याचे आदेर् तहलसलदार, वाेा याींनी हदल्याचे ननदर्गनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करोेो रुपये खचग करून  उभारण्यात आलेल्या क्रर्र मर्ीन बींद करण्यात 
आल्यान े उद्योजकाींच े मोठे नकुसान होणार असून या दगे खदानी व क्रर्र मर्ीनवर 
कामासाठी आलेल्या र्केेो आहदवासीींचा रोजगार गेल्यामळेु त्याींच्यामध्ये  नाराजीची  भावना 
ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करून सदरहू खदानी व क्रर्र मर्ीन सुरू करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पश्श्चम घा् या सींवेदनर्ील के्षत्रामध्ये येणाऱया दगे खाणीबाबत पयागवरण 
ववभागाकेून प्राप्त झालेल्या मागगदर्गनानसुार तसचे उपववभागीय अधधकारी, वाेा व 
तहलसलदार, वाेा याींचेकेून प्राप्त अहवालानुसार वाेा तालुक्यातील पश्श्चम घा् 
पररसींवेदनर्ील के्षत्रामध्ये असलेल्या एकूण १४ परवानाधारकाींची पयागवरण अनुमती तपासून 
तसेच इतर ६० परवानाधारकाींना त्याींचे मागणीप्रमाण ेगौणखननज उत्खनन करण्याची परवानगी 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेळ जिल््यातील मौिें मेंळगाि (ता.नायगाि) मौिें िोळगाि, बबिेगाि ि एरांळल (ता.उमरी) 

या चारही रेती घाटािरून अनतररक्त रेती उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(४२)  १४४३२ (१३-०९-२०२०).   श्री.रािेश पिार (नायगाांि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेे श्जल््यातील मौजब मबळगाव (ता. नायगाव) मौजब कोेगाव, बबजेगाव व एरींेल 
(ता.उमरी) या चारही रेती घा्ावर ववभागीय आयुक्त कायागलय, औरींगाबाद याींच्या पथकान े
हदनाींक ६ जनू, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास धाे ्ाकून ५००४९ ब्रास जास्त उत्खनन केलेली 
रेती तसेच वाहन,े पोकलेन, जेसीबी व ह्प्पर जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबधीत रेतीघा्धारक तसेच महसूल ववभागातील सींबधीत 
जबाबदार अधधकाऱयाींवर गुन्हे दाखल करण्याची लर्फारस हदनाींक २१ जून, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास या पथकाने ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याके ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधताींवर अद्यापपयतं कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याप्रकरणी होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या 
कायागलयामार्फग त गठीत पथकान े हद.६/६/२०१९ रोजी नाींदेे श्जल््यातील मौजे मेळगाींव 
(ता.नायगाव), मौजे कोेगाव, बबजेगाव व एरींेल (ता.उमरी) या रेतीघा्ाींची तपासणी केली 
असता, मौज े मेळगाींव, मौजे कोेगाव व मौज े एरींेल या वाळूघा्ातून मींजूर पररमाणापेक्षा 
एकूण ५००५० ब्रास इतके रेतीच ेअनतररक्त उत्खनन झाल्याची बाब ननदर्गनास आली आहे. 
(२) व (३) ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या कायागलयामार्फग त गठीत सलमतीन े
हद.२१/६/२०१९ रोजी केलेल्या लर्र्फारर्ीनुसार नाींदेे श्जल््यातील मौज ेमेळगाींव (ता.नायगाव), 
मौज े कोेगाव व एरींेल (ता.उमरी) या रेतीघा्ाच्या लललावधारकाींनी उक्त रेतीघा्ातनू 
पररमाणापेक्षा अनतररक्त उत्खनन केल्याप्रकरणी लललावधारकाींववरुध्द महाराषर जमीन महसूल 
अधधननयम,१९६६ चे कलम ४८ (७)(८) नुसार दींेात्मक कायगवाहीचे आदेर् हदले आहेत व  
सींबींधधताींववरुध्द पयागवरण (सींरक्षण) अधधननयम,१९८६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. तसेच सदर लललावधारकाींची अनामत रक्कम जप्त करुन त्याींना सींपूणग राज्याच े
काळया यादीत समाववष् करण्यात आले आहे. 
     तसेच याप्रकरणी सींबींधधत जबाबदार अधधकारी/ कमगचारी याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ी 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बनािट 'ळी' व 'बी' फामवसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळीबाबत 
  

(४३)  १४५५२ (२१-०८-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बनाव् ेी-र्फामगसीचे प्रमाणपत्र लमळवून त्याआधारे औषधववक्रीचा ्यवसाय करणारा 
दकुानदार आखण बनाव् प्रमाणपत्र देणा-या ्ोळीतील आणखी चार ते पाच लोक  ठाणे गुन्हे 
अन्वेषण ववभागाच्या चौकर्ीत सापेल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दकुानदार व बनाव् प्रमाणपत्र देणा-या ्ोळीला अ्क करून त्याींच्यावर 
कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) याबाबत कापूरबावेी पोलीस स््ेर्न गु.र.क्र. १४/२०१९ भादवव ४२०, ४६५, ४६७८, ४६८, 
४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन््यामध्ये १५ र्फामागलसस््, हदप 
पॅरॉमेेीकलचे चेअरमन व परवाना नसलेल्या महाराषर लर्क्षा पररषद या लर्क्षण बोेागचे ववर्ाल 
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पा्ील असून एकूण १७ आरोपीत याींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर अ्क आरोपीत 
याींचेववरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोप सादर करण्यात आले असून त्याचा को ग् केस 
क्र.१०१५/२०१९ असा आहे. 
 
     तसेच हदप पॅरामेेीकल या सींस्थेत लर्क्षण घेणारे सुमारे ७० ववद्याथ्यांना बाहेरील 
राज्यातील ववद्यापीठाच्या “ेी” र्फामगसी व “बी” र्फामगसीच ेबनाव् प्रमाणपत्र हदल्यान ेउमाकाींत 
राजमणी यादव या ववद्याथ्यागच े तक्रारीवरुन कापुरबावेी पोलीस स््ेर्न गु.र.क्र. १५१/२०१९ 
भादवव ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  सदर 
गुन््यात ३ आरोपी ननषपन्न झाले असून त्यामध्ये सींस्थाचालक ेॉ. पुरुषोत्तम ताहीलरमाणी 
याींचा मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी अ्कपूवग जामीन मींजूर केला असून इतर २ आरोपी 
याींचा र्ोध सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

भांळारा जिल्हयात अिवध िाळु उपसा होत असल्याबाबत 
  

(४४)  १४५८१ (१३-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांि), श्री.राि ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पसुद) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) तामसवाेी व सीतेपार (ता. तुमसर, श्ज.भींेारा) या पररसरामध्ये सींचारबींदीच्या कालावधीत 
मोठया प्रमाणात अवैध वाळु उपसा करुन वाहतुक करणाऱया रक्रसहहत अन्य वाहनाींवर 
जप्तीची कारवाई करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींेारा श्जल्हयात ठरवून हदलेल्या अ्ी व र्तींचा भींग करुन तालुका 
स्तरावरील अधधकाऱयाींच्या सींगतमताने अवधै वाळु उपसा व वाहतकु सुरु असल्याच ेननदर्गनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींधधत अधधकाऱयाींवर व अवैध वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) व (२) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
(३) भींेारा श्जल््यातील वाळूघा्ातून तसेच नदीनाल्यातून वाळूच्या अवैध उत्खननास व 
वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी तालुकास्तरावर तलाठी, मींेळ अधधकारी, नायब तहलसलदार 
याींचे बैठे व भरारी पथक तसेच ग्रामपींचायत स्तरावर सरपींच, ग्रामसेवक, पोलीस पा्ील, 
कोतवाल इ.याींच ेग्राम दक्षता सलमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील ्िायिॉिचा गवरिापर होत असल्याबाबत 
  

(४५)  १४७२८ (१४-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चबबूर, बाींद्ा, घा्कोपर, काींहदवली, बोररवली इत्यादी सवग हठकाणच्या 
स्कायवॉकचा गैरवापर होत असल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्कायवॉकचा वापर करणे पादचारी ्ाळत असनू येथ ेहदवसा अश्लील चाळे 
करणारे प्रमेी युगुल, घोळका करून नर्ापाणी करणारे गदुगल्ले कायमच ेअसतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (११-१२-२०२०) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
     बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायगकके्षत येणा-या काही स्कायवॉकवर गैरवापर होत 
असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायगकके्षत येणारे बहुताींर्ी स्कायवॉक हे रेल्व े
स्थानकापासून मुख्य रस्त्यास जोेण्यात आलेले आहेत. त्यामळेु अर्ा स्कायवॉकवर प्रवासी व 
इतर पादचारी याींची सतत ये-जा चाल ूअसत.े त्याींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन ेस्थाननक पोलीस 
व रेल्वे पोलीस याींची स्कायवॉकवर कायम गस्त ठेवण्यात आली आहे. स्कायवॉकचा कोणी 
गैरवापर करताना आढळून आल्यास त्याींच्यावर सींबींधधत पोलीस ठाण्याकेून प्रचललत 
कायद्यान्वये कायगवाही करण्यात येत. सन २०१८ ते ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत 
नर्ापाणी करणा-या २३ गुदुगल्ल्याींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िाहनाांछया चोरीबाबत 
  

(४६)  १४८५३ (१४-०९-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुबंईत दरवषी ३ हजार हून  अधधक वाहनाींची चोरी होत असल्याचे ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहहतीच्या अधधकारात लमळालेल्या माहहतीनुसार घेलेल्या गुन््याींपैकी केवळ 
२७ ्क्के गुन््याींची उकल करण्यात पोलीसाींना यर् आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत होणाऱया वाहनाींच्या चोरीवर प्रनतबींध बसण्यासाठी र्ासनान ेकोणत्या  
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येणार आहे ? 
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श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) सन २०१७ व सन २०१८ ३ हजाराहून अधधक 
वाहनाींची चोरी झाली आहे हे खरे आहे. परींतू सन २०१९ व सन २०२०(ऑक््ोबर-२०२० अखरे) 
या कालावधीत ३ हजाराहून अधधक वाहनाींची चोरी झाली असल्याची बाब खरी नाही. 
(२) नाही. सन २०१७ ते सन २०२० (ऑक््ोबर २०२० अखेर) या कालावधीत वाहन चोरीच्या 
दाखल गुन््यात उघे झालेल्या प्रकरणाींची ्क्केवारी ३१ ते ४३ % पयगन्त आहे. 
(३) बहृन्मुींबईतील सवग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नाकाबींदी व कोबबींग ऑपरेर्न तसेच 
एम.्ही.सीझर याींच े वेळोवळेी आयोजन करण्यात येऊन वाहनाींची तसेच सींर्नयत इसमाींची 
तपासणी केली जाते. र्हराच्या गदीच्या हठकाणाींजवळील पाकींग, ब्रीज खालील पाकींग, मॉल, 
बबजनेस पाकग  व इत्यादी हठकाणाच्या पाकींगमध्ये पोलीस अधधकारी व अींमलदार हे गस्तीच्या 
दरम्यान वाहनाींची तपासणी करतात. मुींबई महापाललकेच्या ेींपीींग याेगमध्ये बेवारस ताब्यात 
घेतलेल्या वाहनाींची तपासणी केली जात.े सवग पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हे प्रक्ीकरण पथक व 
ववर्ेष पथकाकेून रात्रीच्या वेळी पोलीस ठाणे हद्दीतील ननजगन हठकाणे, गदीची हठकाणे 
वअींमलदार हे गस्तीच्या दरम्यान वाहनाींची तपासणी करतात. तसचे मुींबईच्या चके नाक्याींवर 
मुींबई आत-बाहेर जाणा-या वाहनाींची तपासणी केली जात.े मो्ार वाहन चोरी करणा-या 
अलभलेखावरील गुन्हेगाराींची तसचे सींर्नयत गुन्हेगार याींची राहती ननवासस्थाने, िुपे अडे े
याींची ननयलमत तपासणी करुन मो्ार वाहन चोरीच्या गुन््याींना आळा घालण्याबाबत 
सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतात. 

___________ 
 

तराळा ते पारळी (ता.मांगरूळपीर, जि.िासशम) येथील पाांदण  
र्त्याचे िाम तातळीने सुरु िरण्याबाबत 

  

(४७)  १४८५७ (२०-१०-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तराळा त े पारेी (ता.मींगरूळपीर, श्ज.वालर्म) येथील पाींदण रस्ता र्ेतकऱयाींच्या र्तेात 
जाण्यास योग्य नसल्यामुळे र्ासनाने सदरहू रस्त्याच्या कामास मींजूरी देऊन हदनाींक १८ 
सप् ब्बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास नरेगा आयुक्त, नागपूर व श्जल्हाधधकारी, वालर्म याींना 
सदरहू रस्ता सुरू करण्याच ेआदेर् हदले असताना अद्यापही रस्ता सुरू झाला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱयाींना र्ेतीची उपयोगी वाहने नेण्यासाठी सदरहू रस्त्याचे काम तातेीने 
सुरु करण्याबाबत सींबींधधत अधधकाऱयाींना सचुना हदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनुषींगान े तराळा त े पारेी 
येथील पाींदण रस्त्याच ेकाम तातेीने सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांदीपानराि भमुरे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  सदर रस्त्याचे काम सुरु करण्यात 
आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

रत्नाधगरी ि ससांधुदगुव जिल्हयाांछया वििासािररता घोर्षणा  
िरण्यात आलेल्या ससांधुरत्न समधृ्द योिनेबाबत 

  

(४८)  १५२१९ (१४-११-२०२०).   श्री.भा्िर िाधि (गुहागर) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी व लसींधुदगुग या श्जल्हयाींच्या ववकासाकररता मा. मुख्यमींत्री याींनी हदनाींक १८ 
रे्फब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास श्जल्हाधधकारी कायागलय, लसींधुदगुग येथे बैठक घेतली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन श्जल्हयाींच्या ववकासासाठी लसींधुरत्न समधृ्द ही योजना मा.मुख्यमींत्री याींनी 
जाहीर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेचे स्वरूप काय आहे व सदर योजनेचा आराखेा तयार होवून त्यास 
र्ासनाने मान्यता हदली आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अजित पिार (११-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) लसींधुरत्न समधृ्द योजनेच्या आराखडयाबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव लसींधुदगूग व 
रत्नाधगरी श्जल्हा प्रर्ासनाकेून प्राप्त झाल्यावर र्ासन मान्यता देण्यासींदभागत उधचत कायगवाही 
केली जाईल.  

___________ 
  

समुद्रपूर (जि.िधाव) तालुक्यातील घरिुलाांसाठी प्रलांबबत अनुदान समळण्याबाबत 
  

(४९)  १८१८३ (२५-११-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.बांटी भाांगडळया (धचमूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) समुद्पूर (श्ज.वधाग) तालुक्यात पींतप्रधान आवास योजनबतगगत घरकुल मींजूर झाले असून 
पहहला हप्त्याची रक्कम लमळालेली असताना दसुऱया हप्त्याची रक्कम १ वषागपासून लमळालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार लाभाथ्यांना उवगररत रक्कम देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ ते सन २०१९-२० या ववत्तीय  वषागत समुद्पूर (श्ज.वधाग) तालुक्यात 
पींतप्रधान आवास योजनबतगगत ९०४ लाभाथींना घरकुल मींजूर झाले असून  त्यापैकी ८२५ 
लाभाथींना प्रथम हप्ता ववतररत करण्यात आले आहे.  त्यापकैी ७२४ लाभाथींनी जोता बाींधकाम 
पूणग केल्यानींतर त्याींना दसुरा हप्ता ववतररत करण्यात आला आहे. उवगररत १०१ लाभाथ्यांपैकी 
४४ लाभाथ्यांना माहे ऑक््ोबर व नो्हबबर, २०२० मध्ये प्रथम हप्त्याींचे ववतरण करण्यात 
आलेले असल्याने काम प्रगतीपथावर आहे. उवगररत ५७ लाभाथ्यांपैकी २४ लाभाथी काम 
करण्यास इच्िुक नाही. इच्िुक नसलेल्या लाभाथींच े श्जल्हास्तरावर तसेच तालकुास्तरावर 
मेळावे आयोश्जत करण्यात येत आहे. तसेच पींचायत सलमती सभापती, सदस्य, ग् ववकास 
अधधकारी, सींबींधधत गावाींच े सरपींच व ग्रामसेवक याींचेकेून लाभाथींची वेळोवेळी भे्ी देऊन 
त्याींना घरकुल बाींधकाम पूणग करणेकररता वेळोवेळी प्रवतृ्त करण्यात येत आहे. तसेच ३३ 
लाभाथी याींना वाळू उपलब्ध होत नसल्याने द्ववतीय हप्त्याची मागणी केली नाही. तथावप, या 
अनुषींगाने वाळू उपलब्ध करणेकरीता तहसीलदार समुद्पूर याींना ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
आटपाळी (जि.साांगली) तालकु्यातील ळाळीांब फळबागाांचे मोठया प्रमाणात नुिसान झाल्याबाबत 

  

(५०)  १८७४८ (२४-११-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आ्पाेी (श्ज.साींगली) तालुक्यातील ेाळीींब र्फळबागाींमधील वपकाींवर तेल्यासह अनके रोग 
ककेीींचा प्रादुगभाव झाल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, माहे सप् ब्बर व ऑक््ोंबर, २०२० या कालावधीत या तालुक्यात साेनेऊर् े
लमललमी्रचा पाऊस  झाल्यामळेु हजारो ेालळींबाच ेके्षत्र पाण्याखाली गेल्याने र्ेतकऱयाींचे मोठया 
प्रमाणात नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोगककेीींमुळे व अनतवषृ्ीमुळे नुकसान झालेल्या ेालळींब वपकाींचे पींचनामे करुन 
र्ेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देणेबाबत र्ासनान े कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादािी भुसे (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे.       
(२) अींर्त: खरे आहे. 
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     माहे सप् ब्बर व ऑक््ोंबर, २०२० मध्ये ७०० मी.मी पाऊस झालेला आहे व त्यामुळे 
५३०० हे. र्फळवपकाखालील के्षत्र बाधधत झाले आहे.  
(३) माहे सप् ब्बर ते ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अनतवषृ्ी/पुरामळेु बाधीत झालेल्या 
के्षत्राचे पींचनामे करण्यात आलेले आहेत. मदत व पुनवगसन ववभागाचा र्ासन ननणगय क्र. 
सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२१९/म-३, हद.९/११/२०२० अन्वये श्जरायत व आश्वालसत लसींचनाखालील 
वपकाींकरीता रु.१०,०००/- प्रनत हे. व बहुवावषगक वपकाींना रु.२५,०००/- प्रनत हे. या दरान े २ 
हेक््रच्या के्षत्र मयागदेत मदत देय आहे. ननधी वा्पाची कायगवाही महसूल ववभागामार्फग त 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्णपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींेळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्ण: र्ासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुंबई. 


