अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चोपन्नावी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

गडधचरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील िारिायाांना पायबांद घालण्याबाबत
(१)

५३ (२५-०३-२०२०).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.किशोर िोरगेिार (चांद्रपूर) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :

(१) गडचचरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील िारवायाांना पायबांद बसावा यासाठी तेथे
िाययरत असलेल्हया पोलीसाांचे ने्विय बळि् िरण्याची ददर्य िालीन योिना ६ वर्ायपुवी
राज्याचे तत्िालीन गह
ृ मांत्री आर.आर.पा्ील याांनी आखली होती, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदर योिनेंतगयतच्या पोलीसाांच्या गुप्त बातमीदाराांना मोठी आचथयि मदत

दे ण्यासाठी प्रलांबबत असलेल्हया २.८० िो्ी रुपयाांची मागणी गत ८ मदहन्यापासन
ू शासनाच्या
मांिूरीसाठी प्रलांबबत आहे, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, सदरचा प्रलांबबत असलेला ननधी मांिूरीबाबतची सद्यःजस्थती िाय आहे ?
श्री. अननल दे शमुख (२२-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) शासन ननणयय गह
ृ ववभाग क्रमाांि- एनएएक्स- ०९१९/प्र.क्र.२०३/ववशा- १ ब, दिन ांक
२७/११/२०१९ अन्वये ननधी मांिरू िेलेला आहे .

___________
िोपरखैरणे (नवी मुंबई) येथील पोलीस स्टे शनची इमारत बाांधण्याबाबत
(२)

१३७ (२२-०३-२०२०).

श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :

खुलासा िरतील िाय :(१) िोपरखैरणे (नवी मांब
ु ई)

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीांचा
ृ मांत्री पढ

येथील पोलीस ठाणे सद्यजस्थतीत भाडेतत्वावर ससडिोच्या

इमारतीत अपुऱ्या िागेमध्ये सुरु असून िोपरखैरणे पोलीस स््े शन बाांधण्यासाठी ससडिोिडून
भूखांड हस्ताांतररत झाला आहे , हे

खरे आहे िाय,

वव.स. ५४ (2)
(२) असल्हयास, सद्यजस्थतीत पोलीस स््े शन अपुऱ्या िागेमध्ये सुरु असल्हयामुळे पोलीस
िमयचाऱ्यासह पोलीस स््े शनमध्ये िामाननसमत्त येणाऱ्या नागररिाांचीही गैरसोय होत

आहे, हे

ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, पोलीस स््े शनच्या इमारतीिरीता उपलब्ध असलेल्हया भूखांडावर पोलीस
स््े शनची इमारत उभारण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली
(४)

वा िरण्यात येत आहे ,

नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.

(३) ससडिो, नवी मुांबई, याांचेिडून िोपरखैरणे पोलीस ठाणेसाठी भूखांड वा्प िरण्यात आला
असून पोलीस ठाणे नवीन प्रशासिीय इमारतीचे ससडिो मार्यत बाांधिाम िरण्यास शासन
ज्ञापन ददनाांि १२.०२.२०१९ अन्वये प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच, शहर व

औद्योचगि वविास महामांडळ (ससडिो) नवी मुांबई याांचे मार्यत िोपरखैरणे पोलीस ठाण्याची
नवीन प्रशासिीय इमारत बाांधिामाबाबतची िाययवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

__________
उल्हहासनगर येथील िेबल लाईन व्यिसायीिािडे खांडणी मागितल्हयाबाबत
(३)

१७६ (२२-०३-२०२०).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) उल्हहासनगर िॅम्प नां.५, सेक्शन ३५ मधील स्वतःच्या िायायलयासमोर उभे असलेल्हया

िेबल लाईन व्यवसायीिािडे ददनाांि ०३ िानेवारी, २०२० रोिी व त्य सुम र स ददपि सोंडे व
त्याच्या ४ हस्तिाांनी िीवे मारण्याची धमिी दे ऊन एक िो्ीची खांडणी मागितली, हे खरे आहे
िाय,
(२) असल्हयास, ददपि सोंडे हा नगरसेवविेचा पती असून याप्रिरणी हील लाईन पोलीस
ठाण्यात िेबल लाईन व्यवसायीिाने तक्रार नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, तक्रारीनुसार खांडणीखोर आरोपीांना पिडण्याच्या अनुर्ांगाने पोलिसाांनी िोणती
िाययव ही िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२६-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर गन्
ु ्यातील आरोपी ददपि सोंडे यास अ्ि िरण्यात आली आहे व तपास चालू
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५४ (3)
राज्यातील पयाटन स्थळी होणारे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत
(४)

१८१ (२२-०३-२०२०).

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्हिन
(सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी

(उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूि)ा , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस
(नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल हििले (नाशशि
पूि)ा , श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापूर) :
गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) राज्यातील साांधण व्हॅ ली पररसरात एिा आयोििाने ५०० ते ६०० िणाांचा ग् येथे
आणल्हयाचे ननदशयनास आले असन
ू या ननसगयरम्य स्थळी ्े िच्या नावाखाली क्षमतेपलीिडे
झालेली गदी अपर्ातास िारणीभत
ू ठरण्याची शक्यता ननमायण झाल्हयाने अनुभवी ्े िसयिडून
चचांता व्यक्त िेली िात आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) तसेच लोणावळा, भांडारदरा पररसरातील अनेि ्े किां ग स्पॉ् पररसरात पयय्ि डीिे लावन
ू

मद्यपान िरीत असल्हयाचे ददनाांि ३० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले
आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, अशाच प्रिारे अनेि पयय्न स्थळी पाण्याचा अांदाि न आल्हयाने बुडणे,

सेल्हर्ीच्या नादात दरीत पडणे अशा िारणाांमुळे अनेि पयय्िाांचा मत्ृ यू झाल्हयाच्या र््ना
र्डल्हया आहे त, हे ही खरे आहे िाय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रिरणी होणारे अपर्ात ्ाळण्यासाठी शासनाने िोणती िाययवाही
िेली वा िरण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२५-०२-२०२१) : (१) साांधन व्हॅली पररसरात एिा आयोििाने ५०० ते
६०० िणाांचा ग् आणल्हयाची बाब खरी नाही.

साांधन व्हॅली हे पयय्नस्थळ रािुर पोलीस स््े शनचे हद्दीत, ता. अिोले, जि.अहमदनगर

येथे आहे. सदर पयय्नाांचे दठिाणी सलग सुटयाांच्या िालावधीत पयय्िाांची मोठ्या प्रमाणात
गदी होत असते.

त्यावेळी साांधन व्हॅली या पयय्नस्थळाचे पररसरात िोणताही अनुचचत प्रिार

र्डू नये यासाठी साांधन व्हॅली या पयय्नस्थळाचे पररसरात रािरू पोलीस स््े शनची पे्ोसलांग,
नािाबांदी व योग्य तो पोलीस बांदोबस्त नेमण्यात येतो.
(२) हे खरे नाही.

लोणावळा भांडारदरा पररसरातील अनेि ्े किां ग स्पॉ् पररसरात पयय्ि डीिे लावून

मद्यपान िरीत असल्हयाचे ददनाांि ३० डडसेंबर २०१९ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आलेले
नाही.

वव.स. ५४ (4)
(३) पयय्नस्थळी पाण्यात बुडुन तसेच सेल्हर्ीच्या नादात दरीत पडून मत्ृ यू झाल्हयाच्या
राज्यातील सन २०१७ ते २०२० िानेवारी अखेरपयंतची मादहती पुढील प्रमाणे आहे .
सन

बुडुन मत्ृ यू

सेल्हफी घेताांना मत्ृ यू

२०१७

५८

००

२०१८

५८

०१

२०१९

६०

०१

३१/०१/२०२० पयंत

०२

००

(४) अपर्ात ्ाळण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाय योिना िरण्यात येतात.
१)

वेगवेगळे मागयदशयनपर र्लि लावणे.

२) पयय्िाांिरीता पयय्न पोलीस पथिामार्यत गस्त र्ालणे व वेळोवेळी अनतररक्त

पोलीसाांची गस्त र्ालण्यात येत.े

३) पाण्यात बड
ु णाऱ्या व्यक्तीांना बाहे र िाढण्यासाठी लाईर् गाडय व स्पीड बो्ीांची

व्यवस्था िरण्यात आली आहे .

४) ज्या दठिाणी रस्त्यालगत खोल समुद्र किनारे आहे त. अशा दठिाणी भरतीच्या

वेळी आिूबािूला पयं्िाांना बसण्यास किां वा उभे रहाण्यास तसेच दोरखांडाच्या सहाय्याने
िाण्यास मज्िाव िेला िातो. धोिादायि दठिाणी लोखांडी ररलीांग बसववण्याबाबत सांबांचधताांना
प्रस्ताव सादर िरण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
शेतीसाठी मुांििा िॅििेलमधून िषाािाठी साडेसहा टीएमसी पाणी शमळणेबाबत
(५)

१२८३ (१३-०४-२०२०).

श्रीमती माधरु ी शमसाळ (पिाती), श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) िलसांपदा ववभागाने मांढ
ु वा िॅिवेलमधन
ू वर्ायिाठी साडेसहा ्ीएमसी पाणी उचलण्याची
तयारी दाखवत गेल्हया चार वर्ायत िेमतेम १० ्ीएमसी पाण्याचा वापर िेल्हयाने शेतीसाठी
पाणी उपलब्ध होत नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदय शनास आले, हे
खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, या पाणी वापराबाबत शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशी अांती िाय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, तदनुर्ांगाने शेतीसाठी पाणी उपलब्ध असन
ू ही त्याचा वापर न िरणाऱ्या
िलसांपदा खात्यातील सांबांचधत अचधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत तसेच, शेतीसाठी मुांढवा
िॅिवेलमधून वर्ायिाठी साडेसहा ्ीएमसी पाणी समळण्य बाबत शासनाने िोणती िाययवाही
िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

वव.स. ५४ (5)
श्री. ियांत पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे अशांत: खरे आहे . पुणे महानगरपासलिा साांडपाण्यावर

शुध्दीिरणाची प्रक्रीया न िरता िुना मुठा िालव्यामध्ये पाणी सोडत असल्हयामुळे शेतिमीन,
ववदहर व बोअरवाल मधील पाणी मोठया प्रमाणात दर्
ु ीत होत असल्हयामळ
ु े पाणीवापर
िरणेबाबत शेतिरी अनुत्सि
ु आहेत.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) िन
ु ा मुठा व उिवा िालव्याचे बाांधिाम सन १८६० मध्ये झाले आहे . सदरील िालवा १२८
वर्े िुना आहे . िुना मुठा िालव्याच्या ववशेर् दरु
ु स्त्याच्या रु.१४.२४ िो्ी किमतीच्या तीन
िामाांना शासनाने सन २०१४ मध्ये अांदािपत्रिाांना प्रशासिीय मान्यता ददली आहे . सदरील

िामे िवळपास पुणय झाली आहे त. तसेच सदर िामाांना महामांडळािडून मांिूरी व ननधी
उपलब्ध िरुन ददलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िोिणातील बेदखल िुळाांच्या समस्याांबाबत स्थापन िेलेल्हया सशमतीच्या अहिालाबाबत
(६)

१२८४ (२२-०३-२०२०).

श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) शासनाने स्थापन िेलेल्हया बेदखल िुळ अभ्यास ससमतीने माहे िुल,ै २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान िोिणचा दौरा िरून िोिणातील बेदखल िुळाांच्या समस्याांबाबत शासनाला
अहवाल सादर िेला आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदर अहवालात ससमतीने िोणत्या उपाययोिना सच
ु वल्हया आहे त आणण त्यावर
शासनािडून िोणती िाययवाही िरण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात (२३-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) या ववभागाच्या शासन पररपत्रि
ददनाांि १२/९/२०१४ अन्वये, मुांबई िुळवदहवा् व शेतिमीन अचधननयम,१९४८ िोिणातील
ववशेर्त:

रत्नाचगरी

व

ससांधुदग
ु य

जिल्हहयातील

बेदखल

िुळाांच्या

समस्याांचे

सवंिर्

अभ्यासािररता ववभागीय आयुक्त, िोिण याांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत िरण्यात

आली होती. यासांदभायत ववभागीय आयक्
ु त याांच्या ददनाांि १९/१/२०१७ च्या पत्रान्वये, सदर
ससमतीने अहवाल शासनास सादर िेला.

सदर अहवालातील सशर्ारशी पुढीलप्रमाणे आहे त :-

१) महाराष् िुळवदहवा् व शेतिमीन अचधननयमाांच्या ववववध िलमाांत सुधारणा
िरण्याचे प्रस्ताववत िेले आहे .

२) पीिपाहणीच्या नोंदी अद्ययावत ठे वणे.
३) िुळिायदयाांच्या प्रिरणाांतील दावे चालववणाऱ्या अचधिाऱ्याांना प्रसशक्षण दे णे.

४) सवय प्रलांबबत दावे एि वर्ायत ननिाली िाढण्यासाठी अनतररक्त अचधिारी व िमयचारी
उपलब्ध िरणे.

वव.स. ५४ (6)
५) िातिऱ्याांच्या र्रठाणाांबाबत यापूवी सादर िेलेल्हया अहवालातील सशर्ारशीांप्रमाणे

बेदखल िुळाांच्या र्रठाणाांच्या िागाांबाबत सशर्ारस आहे .

सदर ससमतीचा अहवाल स्वीिृतीसाठी शासनाला सादर िरण्यात आला आहे .
___________

जिल्हहा खननिमा अधधिारी, गडधचरोली याांना लाच स्िीिारताना अटि िेल्हयाबाबत
(७)

१३५२ (२२-०३-२०२०).

श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) जिल्हहा खननिमय अचधिारी, गडचचरोली याांना सम
ु ारे एि लाख वीस हिार रुपयाांची लाच
स्वीिारताना माहे िानेवारी, २०२० मध्ये व

त्य िरम्य नच्य

पदहल्हया सप्ताहात अ्ि

िरण्यात आली आहे , हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, सांबचधत अचधिाऱ्यावर शासनाने िोणती

िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) श्री. श्रीिाांत र. शेळिे, जिल्हहा खननिमय अचधिारी,

गडचचरोली याांनी तक्रारदारास रे ती या गौण खननिाचा वाहति
ु परवाना बि
ु दे ण्यािामी रु.
१,२०,०००/- इतिी लाच रक्िम जस्विारताना लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागाने रां गेहाथ पिडले

असून त्याांच्यावर भ्रष्ाचार प्रनतबांध अचधननयम, १९८८ (सुधारणा २०१८) च्या िलम ७ अांतगयत
पोलीस स््े शन गडचचरोली येथे अ.प.क्र.५४१/२०१९ अन्वये गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे.

(२) व (३) ववभागीय चौिशी ननयम पुजस्तिा व महाराष् नागरी सेवा (सशस्त व अपील)
ननयम, १९७९ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार श्री. श्रीिाांत र. शेळिे, जिल्हहा खननिमय अचधिारी,

गडचचरोली याांना शासन सेवेतन
तात्िाळ दिन ांक ०२ डडसेंबर २०१९ रोिीच्या शासन
ू
आदे शान्वये ननलांबबत िरण्यात आले आहे .

___________
मुांबई शहर पररसरात िद्
ृ ध नागररिाांच्या होत असलेल्हया छळाबाबत
(८)

१५७० (२२-०३-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) वद्
ृ ध नागररिाांना सुरक्षा प्रदान व आधार दे णारा िायदा सन २००७ य

क ि वधीत

अजस्तत्वात येऊनही मुांबई शहर पररसरात मालमत्ता व अन्य िारणाांमुळे मोठ्या प्रमाणात वद्
ृ ध
नागररिाांचा छळ झाल्हयाने सुमारे ५० पेक्षा िास्त वद्
ृ ध नागररिाांना आपला िीव गमवावा
लागला आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, याप्रिरणी किती व्यक्तीांववरोधात गुन्हा नोंद िरण्यात आला आहे,

(३) तसेच, वद्
ृ ध नागररिाांच्या सुरक्षा प्रदान िरण्याबाबत व वद्
ृ ध पालिाांचा साांभाळ
िरण्याबाबत शासन ने िोणती िाययवाही केिी व करण्य त येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त?

वव.स. ५४ (7)
श्री. अननल दे शमख
ु (२५-०२-२०२१) : (१) व (२) बह
ृ न्मुांबई पोलीस आयुक्तालयाच्या िाययक्षेत्रात
सन

२०१५

ते

िानेवारी,

२०२० या

िालावधीत

िेषठ नागररिाांच्या

हत्येबाबत

एिूण

३६ गन्
ु हे दाखल असन
ू त्यापैिी ३४ गन्
ु हे उर्ड आहे त. सदर गन्
ु ्यामध्ये ६३ आरोपीांना अ्ि
िरण्यात आलेली आहे.
(३) ज्येषठ

नागरीिाांच्या

सुरक्षक्षततेिरीता

खालीलप्रमाणे उपाययोिना िरण्यात येतात.
1)

बह
ृ न्मुांबई

पोलीस

आयुक्तालयाच्या

वतीने

स्थाननि पोलीस ठाणे स्तरावर हद्दीतील ज्येषठ नागरीिाांची नोंदणी िरण्यात येत.े
सदर नोदी वेळोवेळी अदयावत ठे वल्हया िातात.

2)

पोसलस ठाण्यातील सांबांधीत अचधिारी व अांमलदार हे आठवडयातुन किमान एि वेळा
तरी एि्े राहणाऱ्या िेषठ नागरीिाांची भे् र्ेवुन त्याांच्या समस्याांचे ननरसन िरून
योग्य ते सहिायय िरतात.

3)

मोहल्हला िसम्ी व शाांतता िसम्ी सदस्याांच्या बैठिीत ज्येषठ नागरीिाांच्या
सुरक्षतेबाबत योग्य त्या सुचना दे ण्यात येतात. तसेच पोसलस ठाणे स्तरावरील
वेळोवेळी

ज्येषठ

नाांगरीिाांच्या

बैठिा

र्ेतल्हया

िातात.

त्यामध्ये

त्याांच्या

अडीअडचणी समिुन र्ेवुन आवश्यि ती मदत िेली िाते .

4) स्थाननि पोलीस ठाण्याचे पोलीस ननरीक्षि (िनसांपिय) हे पोलीस अांमलदाराांच्या
मदतीने त्याांच्या हद्दीत राहणाऱ्या िेषठ नागरीि याांच्या र्रात (र्रिाम िरणाऱ्या
व्यक्ती, सेवा पुरववणाऱ्या सांस्था) इत्यादी माहीती सांिलीत िरण्यात येते

5) सवय पेालीस ठाण्याांना ज्येषठ नाांगरीिाांच्या र्रात र्रगडी म्हणून िाम िरणा-या
नोिराांची सांपूणय मादहती र्ो्ोसहीत पोलीस ठाण्याच्या असभलेखावर ठे वण्याबाबत
आदे सशत िरण्यात आले आहे.
6)

त्याप्रमाणे िारवाई िरण्यात येते.

पोलीस महासांचालि, महाराष् राज्य, मुांबई याांच्या ददनाांि २८.११.२०१३ अन्वये

पोलीस ठाणे स्तरावर ज्येषठ नागरीि सुरक्षा ससमती स्थापन िरुन त्यामध्ये

स्थाननि एन िी ओ प्रनतननधीांचे सहिायय र्ेण्याबाबत पररपत्रि ननगयसमत िरण्यात
आले आहे .
7) ब्यरु ो ऑर् पोलीस रीसचय ॲड डेव्हलेपमेन्् भारत सरिार, िेंद्रीय गह
ृ मांत्रालय, नवी
ददल्हली

िरण्यात

याांच्यािडून

ज्येषठ

आलेल्हया

महासांचालि,

महाराष्

नागरीिाांसाठी

मागयदशयि
राज्य,

िम्युनन्ी

सुचनाांनुसार

मुांबई

पोलीससांगबाबत

िाययवाही

याांच्यािडून

िरण्यासाठी

बह
ृ मुांबईतील

सवय

ननगयमीत
पोलीस
प्रादे सशि

ववभागामार्यत पोलीस ठाण्याांना ननगयमीत िरण्यात आलेल्हया आहे त.
8)

मुख्य ननांयत्रण िक्ष (१००) येथे ज्येषठ नागरीिाांच्या तक्रारी दरु ध्वनावरुन प्राप्त
होताच त्याांची तक्रार नोंदवहीत नोंद र्ेवून सदरच्या तक्रारी पुढील िाययवाहीिरीता
ववनाववलांब

तक्रारदार

राहत

असलेल्हया

सांबांधीत

पोलीस

ठाण्यात

परस्पर

िाययवाहीिरीता िळववण्यात येतात. त्या तक्रारीसांबांधीची पुढील िाययवाही सांबधीत
पोलीस ठाणे िरीत असते. त्यानस
ु ार ज्येषठ नागरीिाांस तात्िाळ पोलीस मदत
पाठवुन त्याांच्या समस्याांचे ननरसन पोलीस ठाण्यामार्यत िेली िाते.

वव.स. ५४ (8)
9)

बह
ृ न्मुांबई

पोलीस

आयुक्तालयाच्या

िाययक्षेत्रातील

पोलीस

ठाण्यात

ज्येषठ

नागरीिाांबाबत र्डलेल्हया गुन्हयाांची तातडीने दखल र्ेण्यात येत.े असे गुन्हे तात्िाळ

दाखल िरण्यात येवन
ू त्याांचा योग्य तो तपास िरुन िायद्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार
सांबधीत आरोपीांना अ्ि िरण्यात येते व सखोल तपासाअांती दोर्ारोपत्रे न्यायलयात

दाखल िरुन आरोपीांवर िठोर शासन होईल याबाबत न्यायालयात पाठपुरावा
िरण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
अनतररक्त आयुक्त, िस्तू ि सेिािर विभाग, नागपूर याांच्या अधधपत्याखालील
िायारत उपायुक्ताांना लाच स्िीिारताना िेलेली अटि

(९)

१६११ (२२-०३-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा), श्री.ज्ञानराज चौिले

(उमरिा), श्री.मुंिेश कडाळकर (कलाा) :
िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा

(१) अनतररक्त आयुक्त, वस्तू व सेवािर ववभाग, नागपूर याांच्या अचधपत्याखालील िाययरत

उपायक्
ु ताांना ददनाांि ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास दहा लक्ष रुपयाांची लाच
जस्विारताांना लाचलुचपत प्रनतबांधि पथिाने रां गेहाथ पडिले, हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, या प्रिरणी िेलेल्हया चौिशीत िाय आढळून आले आहे ,

(३) असल्हयास, त्यानुसार दोर्ीवर शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे,
(४)

नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) होय.

(२), (३) व (४) आरोपी लोिसेवि श्री. बाळासहे ब तु. दे खमख
याांच्याववरुद्ध ददनाांि ०७
ु

िानेवारी, २०२० रोिी पोलीस स््े शन सशवािीनगर, जि. नाांदेड येथे गु.र.नां. ०४/२०२०,
भ्रष्ाचार प्रनतबांध अचधननयम, १९८८ च्या िलम ७ अन्वये, गुन्हा दाखल िरण्यात आला

असून ववत्त ववभगाच्या ददनाांि ०७ र्ेब्रुवारी, २०२० रोिीच्या आदे शान्वये त्याांना शासन सेवत
े ून
ननलांबबत िरण्यात आले आहे .

___________
मुांबईतील गोरे गाि हब मॉल समोरील चें बरमध्ये पडल्हयाने दोन िामगाराांचा मत्ृ यू झाल्हयाबाबत
(१०)

१६९० (२२-०३-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा) :

सन्माननीय

गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :(१) मुांबईतील गोरे गाव हब मॉल समोरील चें बरमध्ये पडल्हयाने ददनाांि १ िानेवारी, २०२० रोिी
वा त्यासुमारास दोन िामगाराांचा मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, याबाबत चौिशी िरून शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे क य आहे त ?

वव.स. ५४ (9)
श्री. अननल दे शमुख (२५-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) वनराई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ददनाांि ३१.१२.२०१९ रोिी सदरची र््ना र्डलेली असून
त्याची अपमत्ृ यू नोंद र्ेण्यात आलेली आहे . ददनाांि २८.०१.२०२० रोिी मा.सदस्य,राष्ीय

सर्ाई िमयचारी आयोग याांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हहाचधिारी, मुांबई उपनगर याांच्यासोबत
बैठि

आयोजित

िरण्यात

आली

होती.

सदर

दोन

मयत

इसमाांचा

चें बरमध्ये

पडून

मत्ृ यू झालेला असून, सदरची र््ना नैसचगयि आपत्ती सदरता मोडत नाही. त्यामुळे आचथयि

मदत दे ता येणार नाही. तथावप, मयत इसमाांच्या नातेवाईिाांना मानवतावादी दृष्ीिोनातून
मख्
ु यमांत्री

सहाय्यता

ननधीतन
ू

आचथयि

मदत

दे णेबाबत

जिल्हहाचधिारी,

याांनी मागणी िेलेली आहे .

मांब
ु ई

उपनगर

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
रािेर, सािदा, फैिपूर व यािल (जज.िळगाि) शहरातील पोलीस कमाचाऱयाुंच्या ननिासस्थानाांची
ि िळगाि येथील पोलीस मख्
ु यालयाच्या इमारतीची दरूस्ती िरण्याबाबत

(११)

१८१२ (२२-०३-२०२०).

श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाि

शहर) : सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) रावेर, सावदा, र्ैिपूर व यावल (जि.िळगाव) या चारही शहरातील पोलीस िमयचाऱ्याांना

दे ण्यात येणाऱ्या ननवास्थानाची दरु वस्था झाल्हयामुळे या इमारतीांची दरु
ु स्ती व नवीन बाांधिाम
न िेल्हयास मोठ्या प्रमाणात िीववत व ववत्त हानी होण्याची शक्यता ननमायण झाली आहे , हे
खरे आहे िाय,
(२) तसेच, िळगाव शहरातील पोलीस मुख्यालयाच्या आवारातील ननवासस्थानाांची व पोलीस
मुख्यालयाच्या नवीन इमारतीची दरु
ु स्ती प्रदीर्य िालावधीपासून प्रलांबबत आहे, हे ही खरे आहे
िाय,

(३) असल्हयास, सिरहू शहरातील ननवासस्थानाांची व िळगाव येथील पोलीस मख्
ु यालयाच्या
इमारतीची िरू
ु स्ती तसेच नवीन बाांधिाम िरण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा
करण्य त येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१७-०२-२०२१) : (१) सदर शहराांतील पोलीस सेवा ननवासस्थाने ही िौलारु
व बब्र्ीशिालीन असन
ू अत्यांत िीणय व खराब झालेली आहे त.

(२) पोलीस मुख्यालय, िळगाव येथे ३०० ननवासस्थाने िांडम िरुन महाराष् राज्य पोलीस

गह
ृ ननमायण व िल्हयाण महामांडळामार्यत सप््ें बर, २०१९ पासून २५२ नवीन ननवासस्थाने

बाांधण्यात येत आहे त. पोलीस अधीक्षि, िळगाव िायायलयाच्या इमारतीचे बाांधिाम २००३
मध्ये पूणय झाले असून सदर इमारत सन २००३ पासून वापरात असून सध्या सुजस्थतीत आहे.

(३) पोलीस अधीक्षि, िळगाव याांच्या अचधपत्याखालील रावेर, र्ैिपरू , धरणगाव व भस
ु ावळ

तालुिा या दठिाणी सेवा ननवासस्थाने बाांधिामाबाबतचे प्रस्ताव महाराष् राज्य पोलीस

वव.स. ५४ (10)
गह
ृ ननमायण व िल्हयाण महामांडळािडे िाययवाहीधीन आहे त. ननधी उपलब्धतेनुसार पुढील

आवश्यि िाययवाही िरण्यात येणार आहे. सावदा येथे सेवा ननवासस्थाने बाांधिामाचा प्रस्ताव
प्राधान्यक्रमानस
ु ार पोलीस महासांचालि, म.रा. याांच्या िायायलयामार्यत पोलीस गह
ृ ननमायण
महामांडळाला पाठवण्यात येणार आहे .

यावल येथे पोलीस ननवासी इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.७१,५१,१४४/- इतिा ननधी

उपलब्ध िरुन दे ण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मलिापरु (जि. बल
ु िाणा) येथील पोलीस िमाचारयाांच्या ननिासस्थानाांच्या दरु ािस्थेबाबत
(१२)

२२४३ (२२-०३-२०२०).

श्री.रािेश एिडे (मलिापूर) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) मलिापूर (जि. बुलढाणा) येथील पोलीस िमयचाऱ्याांच्या ननवासस्थानाांची अनतशय दयनीय

अवस्था झाली असल्हयाची बाब ददनाांि १५ नोव्हें बर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास
आली आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त पोसलस िमयचारी ननवासस्थानाांचे दरवािे, णखडक्या, स्वच्छतागह
ृ े
ननिामी झाले आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय ननषपन्न झाले,
(४) असल्हयास, मलिापूर शहर व ग्रामीण पोलीस स््े शन हद्दीमधील पोलीस िमयचाऱ्याांची

ननवासस्थाने दरु
ु स्त िरण्याबाबत अथवा नवीन प्रस्ताव मांिूर िरणेबाबत शासनाने िोणती
िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) व (४) मलिापूर (शहर व ग्रामीण) पोलीस ठाणे हद्दीतील पोलीस िमयचा-याांिररता २९९
ननवासस्थाने

बाांधण्याबाबतचा

प्रस्ताव

महाराष्

राज्य

पोलीस

गह
ृ ननमायण

व

िल्हयाण

महामांडळािडे िाययवाहीधीन आहे . उक्त प्रस्तावास प्राधान्यक्रम व ननधी उपलब्धता मयायदेत
पुढील िाययवाही िरण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

न्हािाशेिा (ता.उरण, जि.रायगड) पोलीस ठाण्याच्या इमारतीचे िाम रखडल्हयाबाबत
(१३)

२४२५ (२२-०३-२०२०).

साटम (अांधेरी पजश्चम) :

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अशमत

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) न्हावाशेवा (ता.उरण, जि.रायगड) पोलीस ठाण्याच्या इमारतीला भख
ू ांड समळूनही इमारतीचे
िाम ननधी अभावी रखडले असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले आहे, हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, उक्त पोलीस ठाण्याची इमारत पूणय होऊनही आवश्यि ननधी उपलब्ध

वव.स. ५४ (11)
नसल्हयामुळे अांतगयत सोईसुववधाांच्या अभावी िमयचा-याांना अनेि अडचणीांना सामोरे िावे
लागत असून इमारतीसाठी आणखी ५० ते ६० लाख रूपये ननधीची आवश्यिता आहे , हे ही खरे
आहे िाय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रिरणी चौिशी िरून पोलीस ठाण्याच्या इमारतीच्या अपूणय िामाांसाठी

तातडीने ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
न्हावाशेवा

1)

पोलीस

ठाणे

इमारतीिररता

पोलीस

महासांचालि

याांनी

िेएनपी्ी

प्रशासनािडे िागेची मागणी िरण्यात आली होती. परां तु, िे एन पी ्ी प्रशासनाने

पोलीस ठाणे इमारतीिररता िागा उपलब्ध िरुन ददलेली नाही अथवा त्यािररता
िोणताही भख
ू ांड आरक्षक्षत िेलेला नाही. त्यामळ
ु े इमारतीच्या बाांधिामाचा प्रस्ताव
अद्याप तयार झालेला नसून इमारत बाांधिामासाठी ननधीची िोणतीही मागणी
िरण्यात आलेली नाही.
2)

न्हावाशेवा पोलीस ठाणे इमारतीचे बाांधिाम अद्याप सुरु झालेले नाही

(३) न्हावाशेवा पोलीस ठाणे इमारतीिररता िेएनपी्ी प्रशासनािडून िागा उपलब्ध झाल्हयावर
त्या िागेवर पोलीस ठाणे इमारत बाांधिामासाठी ननधी उपलब्धतता व प्राधान्यक्रमा आधारे

िाययवाही िरण्यात येईल. तसेच, िेएनपी्ी प्रशासनाने इमारत बाांधिाम िरुन दे ण्याची तयारी
दशयववल्हयास शासनाच्या परवानगीने िेएनपी्ी प्रशासनािडून इमारत बाांधण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
दक्षक्षण मुांबईतील िाळाचौिी, शशिडी ि ना.म.िोशी मागाािर असलेल्हया
(१४)

२४४८ (२२-०३-२०२०).

पोलीस िसाहतीच्या दरु
ु स्तीबाबत
श्री.अिय चौधरी (शशिडी) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :(१) दक्षक्षण

मांब
ु ईतील

िाळाचौिी,

सशवडी

व

ना.म.िोशी

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
मागायवर

असलेल्हया

पोलीस

वसाहतीतील इमारती िीणय होऊन त्याांची मोठ्या प्रमाणात पडझड होत असल्हयाने या
इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी गह
ृ ववभाग, सावयिननि बाांधिाम ववभागाला ननधी उपलब्ध िरुन
दे ते, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त ननधीतून सावयिननि बाांधिाम ववभाग इमारत दरु
ु स्तीचे िाम ज्या

िांत्रा्दाराांना दे ते ते िांत्रा्दार ननिृष् दिायचे िाम िरतात, त्यामळ
ु े दरु
ु स्त िेलेले प्लास््र
िाांही ददवसात पडून इमारती धोिादायि होतात अशा तक्रारी पोलीस वसाहतीतील िु्ुांबबयाांनी

स्थाननि आमदार व शासनािडे वारां वार िेल्हयानांतर उक्त तक्रारीनुसार स्थाननि आमदाराांनी
गह
ु स्ती िामाची चौिशी िरण्याबाबत ननवेदनाव्दारे मागणी िेली आहे, हे
ृ ववभागािडे या दरु
ही खरे आहे िाय,
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(३) असल्हयास, मागणीच्या अनुर्ग
ां ाने ननिृष् दिायचे िाम िरणाऱ्या सावयिननि बाांधिाम

ववभागाच्या िांत्रा्दाराववरुध्द व इमारती दरु
ु स्तीच्या िामाची दे खरे ख न िरणाऱ्या िबाबदार
अचधिाऱ्यावर शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) स्थाननि ववधानसभा सदस्य याांनी िाळाचौिी पोलीस वसाहतीबाबत िाययिारी असभयांता,
सावयिननि बाांधिाम ववभाग याांच्यािडे ददनाांि ०६.०६.२०१८ रोिी ननवेदनाद्वारे मागणी िेली
आहे .
(३) िाळाचौिी येथील पोलीसाांच्या ननवासी इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.५,१२,५४,१९४/-आणण
रु.५८,५४,६३६/-इतक्या रिमेच्या अांदािपत्रिीय खचायस प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आली
असन
ू उक्त ननधी सा.बाां.ववभागाला ववतरीत िरण्यात आला आहे .

सशवडी येथील पोलीसाांच्या ननवासी इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.६,१४,०९,२५०/- इतक्या

रिमेच्या अांदािपत्रिीय खचायस प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आली असून रु.५,१२,९९,१७९/इतिा ननधी सा.बाां.ववभागाला ववतरीत िरण्यात आला आहे .

ना.म.िोशी मागय येथील पोलीसाांच्या ननवासी इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी रु.५१,४३,३६६/-

इतक्या

रिमेच्या

अांदािपत्रिीय

खचायस

प्रशासिीय

मान्यता

दे ण्यात

आली

रु.३६,००,३५६/- इतिा ननधी सा.बाां.ववभागाला ववतरीत िरण्यात आला आहे.

असन
ू

पोलीस आयुक्त, बह
ृ न्मुांबई व सावयिननि बाांधिाम ववभाग याांच्या अहवालानुसार उक्त

ननधीतून िेलेली िामे ही ननववदे तील ववननदे शानुसार चाांगली व गुणवत्तापूवि
य झालेली असून
दरु
ु स्ती िेलेल्हया भागाची हानी झालेली नसन
ू इमारती सजु स्थतीत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
पुणे येथील एमटी विभागातील पोलीस उप महाननररक्षिाविरुद्ध िेलेल्हया तक्रारीबाबत
(१५)

२६९३ (२२-०३-२०२०).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा),

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू ा शशिािीनगर), श्री.रईस शेख (शभिांडी पि
ू )ा , श्री.योगेश सागर
(चारिोप) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) पण
ु े येथील एम्ी ववभागात िाययरत असलेल्हया पोलीस उप महाननररक्षिाांच्या ववरोधात

(डीआयिी) ववनयभांगाचा आरोप िरणारी अल्हपवयीन तरुणी ददनाांि ०६ िानेवारी, २०२० रोिी
व त्य सुम र स र्रातन
ू बेपत्त्ता झाल्हयाची तक्रार तरुणीच्या पालिाांनी पोलीसात दाखल िेली
आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, बेपत्त्ता तरुणीने मला शोधण्याचा प्रयत्न िरु नये तसेच माझ्या आत्महत्येस
डीआयिी िबाबदार असतील अशी चचठ्ठी सलहून ठे वली आहे, हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, त्यानुसार सांबांचधत उप महाननररक्षिाांववरुद्ध (डीआयिी) शासनाने िोणती
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे व तरुणीच्या शोधाची सद्यःजस्थती िाय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
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श्री. अननल दे शमुख (२३-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) श्री. ननसशिाांत मोरे , पोलीस उप महाननरीक्षि, मो्ार पररवहन ववभाग, पण
ु े

याांचेववरोधात तळोिा पोलीस ठाणे, गु.र. क्र. २६०/२०१९, िलम ३५४ (अ) (१) (१), ५०६
भा.दां .वव. सह बालिाांचे लैंचगि अपराधाांपासून सांरक्षण अचधननयम- २०१२ चे िलम ८, ९ (अ)
(४), १० अन्वये दिन ांक २६/१२/२०१९ रोिी १७. २० वा. गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे .

तसेच श्री. मोरे याांना शासन आदे श दिन क
ां ०९.०१.२०२० रोिी शासिीय सेवत
े ून ननलांबबत
िरण्यात आले आहे .

तसेच ददनाांि १४.०१.२०२० रोिी सदरच्या तरुणीचा शोध लागला असून सदर अपहरणाच्या

गुन्हयातील आरोपीला दिन ांक १५.०१.२०२० रोिी अ्ि िरण्यात आली आहे .
___________

राष्ट्रसांत तुिडोिी महाराि नागपरू विद्यापीठाच्या सांशोधिाांच्या शोधप्रबांधाबाबत
(१६)

२९०५ (०६-०४-२०२०).

श्री.सशमर मेघे (हहांगणा), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय उच ्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) राष्सांत तुिडोिी महाराि नागपूर ववद्यापीठाच्या ववत्त व लेखा ववभागािडून वेळेत
ननधीची पूतत
य ा न िेल्हयामुळे पी.एच.डी. चे सांशोधिाचे शोधप्रबांध ववद्यापीठाच्या आवि-िावि

ववभागािडे गत च र मदहन्यापासन
ू पडून असल्हयाचे ददनाांि २४ डिसेंबर, २०१९ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशयनास आले हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रिरणाची शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : (१) खरे नाही.
राष्सांत तुिडोिी महाराि ववद्यापीठ, नागपूर ववद्यापीठाचे िीपीओ येथे खाते आहे.

सदर ननधी िीपीओ येथे िमा िरण्यात येतो. तद्नुर्ांगाने ववत्त व लेखा ववभागािडून ननधीची
पत
य ा वेळेत िरण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ू त
ु े पी.एच.डी. सांशोधिाचे शोधप्रबांध ववद्यापीठाच्या
आवि-िावि ववभागािडे प्रलांबबत राहत नाहीत.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मराठिाडा विभागातील उक्त आठ जिल्हहयाांत ननमााण झालेल्हया भीषण दष्ट्ु िाळी पररजस्थतीमुळे
शेतिरयाांच्या शेती ि दग्ु ध व्यिसायाची झालेले नुिसान

(१७)

३००२

(मांब
ु ादे िी) :

(०९-०४-२०२०).

श्री.मोहनराि

हां बडे

(नाांदेड

दक्षक्षण),

श्री.अशमन

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

पटे ल
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(१) मराठवाडा ववभागातील सांभािीनगर, िालना, परभणी, दहांगोली, नाांदेड,लातूर, धारासशव

आणण बीड या आठही जिल्हहयाांतील शेतिरी िमी-अचधि प्रमाणात दग्ु ध व्यवसायािडे वळले
असन
ू शासनाच्या गाई-म्हशी वा्पाांबाबत असलेल्हया योिनाांचाही सांबांचधत शेतिरी िोडधांदा

म्हणुन दग्ु धव्यवसाय िरीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त आठही जिल्हहयाांत शेति-याांनी उत्पाददत िेलेले दध
ू हे शासिीय, सहिारी
सांस्था व खासगी अशा

तीन वेगवेगळया

स्तरावर सांिसलत

िेले

िात असन
ु भीर्ण

दषु िाळामळ
ु े ननमायण झालेली पाणी ्ां चाई व अवेळी झालेल्हया पावसामळ
ु े शेती वपिाांचे
उत्पादनही र््ल्हयाने शेति-याांचे शेती तसेच दग्ु धव्यवसाय या िोड धांद्यातही नुिसान झाले,
हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, याबाबत चौिशी िरुन मराठवाडा ववभागातील उक्त आठ जिल्हहयाांत ननमायण
झालेल्हया भीर्ण दषु िाळी पररजस्थतीवर िायम स्वरुपी उपाययोिना िरण्याबाबत शासनाने
िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. सुननल िेदार (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे . मराठवाडा ववभागामध्ये नेहमी पियन्यमान

िमी होत असल्हयामळ
ु े ववभागातील शेतिऱ्याांनी दग्ु धव्यवसाय हा शेतीस परू ि असलेला
व्यवसाय िोडधांदा म्हणून जस्विारलेला आहे . पशुसांवधयन ववभागाच्या राज्य योिनाांतगयत
योिनेमार्यत ५०/७५ % अनुदान तसेच मराठवाडा पॅिेिद्वारे

दध
ू ाळ िनावराांचे वा्प

शेतिऱ्याांना िेले िाते. त्यानस
ु ार शेतिऱ्याांना प्रोत्साहन समळाल्हयाने शेतिरी दग्ु धव्यवसायािडे
वळले आहे त.

(२) व (३) मराठवाडा ववभागात शासन, सहिार व खािगी स्तरावर दध
ू सांिलन िेले िात
आहे , ही बाब खरी आहे . तसेच ववदभय मराठवाडा योिनेंतगयत ववभागातील नाांदेड, लातुर,

उस्मानाबाद व िालना या ४ जिल्ह्यामध्ये मदर डेअरीमार्यत दध
ू ाचे सांिलन िरण्यात येत
आहे . तथावप, भीर्ण दषु िाळी पररजस्थतीमुळे दध
उत्पादिाांचे नुिसान झाल्हयाबाबतची
ु
िोणतीही तक्रार शासनािडे प्राप्त झाल्हयाचे ददसन
ू आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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पोलीस ननरीक्षि, पोलीस स्टे शन, मलिापूर (जि.बुलिाणा) याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत

(१८)

३०२३ (२७-०३-२०२०).

श्री.रािेश एिडे (मलिापूर) :

गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) पोिीस ननरीक्षि, पोलीस स््े शन, मलिापूर (जि.बुलढाणा) याांनी रे ल्हवे स््े शन वर िॅन््ीांग
व्यवसाय िरणाऱ्या मालिास अश्लील सशवीगाळ व समािाबद्दल अपशब्द वापरून अशोभनीय
िृत्य िेल्हयाची बाब ददनाांि २७ डडसेंबर, २०१९ रोिी व त्यासुमारास ननदशयनास आली आहे , हे
खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, अणखल भारतीय ब्रा्मण महासांर् मलिापूर, जिल्हहा बुलढाणाच्या अध्यक्षाांनी
उपरोक्त बाबत सखोल चौिशी िरून मलिापूर शहर पोलीस ननरीक्षिावर िारवाई िरणेबाबत

ददनाांि ३१ डडसेंबर, २०१९ रोिी जिल्हहा पोसलस अधीक्षि, बुलढाणा याांना ददलेले ननवेदन
शासनास प्राप्त झाले आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनुर्ांगाने मलिापूर रे ल्हवे स््े शन वर िॅन््ीांग व्यवसाय
िरणाऱ्या इसमास मारहाण िरून त्याांच्या पररवारातील मदहलाांबाबत अपशब्द वापरून अश्लील
भार्ेत िातीवाचि सशवीगाळ िरणाऱ्या सांबांचधत पोलीस ननरीक्षि याांच्यावर शासनाने िोणती
िारवाई िेली व िरण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त

?

श्री. अननल दे शमख
ु (२३-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय,

(३) दिन ांक ३१.१२.२०१९ च्या ननवेदनाच्या अनुर्ांगाने उपववभागीय पोलीस अचधिारी, मलिापूर
याांनी चौिशी िेली आहे . त्यामळ
ु े पोलीस ननरीक्षि याांचेवर िारवाई िरण्याचा प्रश्न उद्भवत
नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

नाशशि शहर येथील पोलीस िमाचारयाांच्या पररिाराांना चाांगले ननिासस्थाने उपलब्ध होण्याबाबत
(१९)

३५९२ (२३-०३-२०२०).

(नाशशि पूि)ा :

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), अॅड.राहुल हििले

सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) नासशि पोलीस मुख्यालय नासशि शहर येथे पोलीस िमयचाऱ्याांच्या पररवाराांना चाांगले

ननवासस्थाने उपलब्ध व्हावे यासाठी स्थाननि लोिप्रनतननधी याांच्या उपजस्थतीत माननीय गह
ृ
राज्यमांत्री (शहरे ) याांच्या अध्यक्षतेखाली बैठिीचे ननयोिन ददनाांि ३ एवप्रल, २०१८ रोिी व
त्य सुम र स मांत्रालय येथे िरण्यात आले, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, ददनाांि ३ एवप्रल, २०१८ रोिी र्ेण्यात आलेल्हया बैठिीचे इनतवत्त
ृ दे खील ददनाांि
१ िून २०१८ रोिी ननजश्चत िरण्यात आले, हे ही खरे आहे िाय,
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(३) असल्हयास, नासशि पोलीस मुख्यालय नासशि शहर येथील पोलीस िमयचाऱ्याांना चाांगली
ननवासस्थाने उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िोणती आहे त?
श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) पोलीस आयुक्तालय, नासशि शहर, याांच्या आस्थापनेवरील पोलीस िमयचारी याांचि
े ररता

सेवा ननवासस्थाने बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष् राज्य पोलीस गह
ृ ननमायण व िल्हयाण
महामांडळािडे िायायवाहीधीन आहे . प्राधान्यक्रम व ननधी मयायदामुळे सदर प्रिल्हप महामांडळाने
स्थचगत ठे वलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
गोरे गाि पजश्चम येथील पोलीस िसाहतीांचा पुनविािास िरण्याबाबत
(२०)

३८०४ (२३-०३-२०२०).

श्रीमती विद्या ठािूर (गोरे गाि) :

पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-
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(१) गोरे गाव (मांब
ु ई) पजश्चम येथे शास्त्री नगर व तीन डोंगरी पररसरातील पोलीस वसाहतीतील

इमारती मोडिळीस आल्हयामळ
ु े नतथे राहणाऱ्या पोसलस िु्ुांबबयाांचा िीव धोक्यात आल्हयाचे
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, या पोसलस वसाहतीांचा पुनववयिास िरण्याबाबत शासनाने िोणते धोरण आखले
आहे तसेच त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर िेला आहे िाय,

(३) असल्हयास, या पोसलस वसाहतीतील िमयचाऱ्याांना ५०० चौ.र्ू्ाची र्रे शासनामार्यत बाांधून
दे ण्यात येणार असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे,
हे ही खरे आहे िाय,
(४) असल्हयास, शासनाने याबाबत िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त?
श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) व (२)

१) तीन डोंगरी, गोरे गाांव (पजश्चम), मुांबई येथील पोलीस वसाहतीमधील एिूण ८
इमारती व शास्त्रीनगर येथील इमारत क्र.१० असून सदर इमारतीची दे खभाल व

दरु
ु स्ती ही सा.बाां. ववभागाच्या याांच्या दे खरे खीखाली आहे . उक्त इमारती हया
धोिादायि आहे असे सा.बाां. ववभाग, अथवा बह
ृ न्मुांबई महानगरपासलिेिडून
िळववण्यात आलेले नाही.

२) उक्त इमारतीांच्या दरु
ु स्तीच्या िामाांसाठी सन २०१८-१९ आणण सन २०१९-२० या
ववत्तीय वर्ायत अनक्र
ु मे रु.१,०२,५१,९५९/- (रुपये एि िो्ी दोन लाख एिावन्न

हिार नऊशे एिोणसाठ र्क्त) आणण र.१,१०,८३,७१६/- (रुपये एि िो्ी दहा लाख
त्र्याऐांशी हिार सातशे सोळा र्क्त) इतिा ननधी सा.बाां.ववभागास ववतररत िरण्यात
आलेला आहे .
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(३) शासन ननणयय, गह
ृ ववभाग, क्र.आर.एस.ए-०११६/प्र.क्र.२३/पोल-७, ददनाांि ०१.१२.२०१६

अन्वये पोलीस िमयचा-याांना ४५-५० चौ.मी. (म्हणिेच ४८४ ते ५३८ चौ.र्ु्) इतक्या च्ई
क्षेत्रर्ळाची ननवासस्थाने बाांधण्याबाबतची तरतद
ू आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

घनसािांगी (जि.िालना) तालुक्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात
बाांधलेल्हया विहहरीबाबत

(२१)

३९४६ (२३-०३-२०२०).

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) र्नसावांगी (जि.िालना) तालुक्यातील सन २०११-१२ य
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क ि वधीत महाराष् ग्रामीण

रोिगार हमी योिनेंतगयत बाांधलेल्हया ९२ अवैध ववदहरीांची चौिशी सन २०१३ य क ि वधीत
एसीबीिडे वगय िरण्यात आली आहे , हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, सन २०१७ य क ि वधीत एसीबी िडून प्रत्यक्ष ववदहरीांची तपासणी िरून
चौिशी अहवाल तयार िरण्यात आला असन
ू चौिशी होऊनही अद्यापपयंत िोणतीही िारवाई
झाली नसल्हयाची बाब ददनाांि १० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आली
आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, चौिशीत िाय आढळून आले व त्यानुसार दोर्ीांवर िोणती िारवाई िेली वा
िरण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) सन २०११-१२ मध्ये महाराष् ग्रामीण रोिगार हमी

योिनेंतगयत र्नसावांगी (जि.िालना) तालुक्यातील मौिे िांु भार वपांपळगाांव येथील २० ववहीरीांची
पहाणी िेली असता, तेथील ववहीरीांच्या िामात मोठया प्रमाणात अननयसमतता झाली असल्हयाचे
ननदशयनास आल्हयाने ववहीरीांच्या िामामध्ये अननयसमतता व भ्रष्ाचाराबाबत लाचलच
ु पत
प्रनतबांधि ववभागािडून चौिशी िरण्यात आली.

(२), व (३) सदर प्रिरणी ग्रामवविास ववभागाच्या दिन क
ां
१३ र्ेब्रुवारी, २०२० रोिीच्या
आदे शान्वये य प्रिरणाशी सांबांचधत लोिसेवि १) श्री. शेख शिील मोहम्मद खलील (शाखा
असभयांता तथा तत्िालीन पालि ताांबत्रि अचधिारी, जि.प. िालना), २) धोंडीभाऊ भा. िाळे
(तत्िालीन ग्रामवविास अचधिारी) ३) श्री. अांसशराम सभ. िांु ्ले (तत्िालीन सरपांच, िांु भार

वपांपळगाव) ४) श्री. पुांडलीि ल. रोिडे (रोिगार सेवि) याांच्याववरुद्ध भ्रष्ाचार प्रनतबांध
अचधननयम, १९८८ चे िलम १७ (अ) प्रमाणे तपास/चौिशी िरण्यासाठी लाचलच
ु पत प्रनतबांधि
ववभागास प्राचधिृत िरण्यात आले आहे . दोर्ीांवर दिन ांक २१ िल
ु ै २०२० रोिी पोलीस ठाणे,

र्नसावांगी येथे ग.ु र. नां. २७१/२०२० अन्वये गन्
ु हा दाखल िरण्यात आला असन
ू तपासाची
िाययवाही सरू
ु आहे.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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(२२)

४१२०

(िोथरुड) :

राज्यातील दध
ू धारि शेति-याांना दध
ु ाचे पैसे शमळत नसल्हयाबाबत
(०९-०४-२०२०).

श्री.सुनील

राणे

(बोरीिली),

श्री.चांद्रिाांत

(दादा)

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

पाटील

(१) राज्यातील दध
धारि शेति-याांना मागील पाच मदहन्याांपासून दध
ू
ु ाचे पैसे समळत
नसल्हयाबाबतची तक्रार िरण्यािररता दध
ू धारि शेति-याांनी मा.मख्
ु यमांत्री य ांची भे् माहे
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान र्ेतली, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, या सांदभायत शासनाने िोणता ननणयय र्ेतला आहे ,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौिशी िरुन दध
ू धारि शेति-याांना त्याांचे थिीत दध
ु ाचे
पैसे दे ण्याबाबत िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार (१५-०२-२०२१) : (१) अशी भे् र्ेतली असल्हयाचे ननदय शनास आलेले नाही.

(२) व (३) सन २०२०-२१ िररता रु.१८९,१२,७९,०००/-इतिा ननधी अथयसांिल्हपीत िरण्यात आला
असून आिपयंत दध
ू खरे दीच्या दे यिावर एिूण रु.४६,८६,१६,०००/-इतिा ननधी खचय िरण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
गुटखा तस्िरी रोखण्यासाठी आरोपीांिर भारतीय दां ड सांहहतेच्या
िलम ३२८ अन्िये गुन्हा दाखल िरण्याबाबत

(२३)

४२३८ (२४-०३-२०२०).

श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-
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(१) गु्खा तस्िरी रोखण्यासाठी आरोपीांवर भारतीय दां ड सांदहतेच्या िलम ३२८ अन्वये गुन्हा
दाखल िरण्याचे सवोच्च न्यायालयाचे आदे श आहे त, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, वरील िलम अिासमनपात्र असन
ू गन्
ु हा ससध्द झाल्हयास िन्मठे पही होऊ शिते

असे असले तरीही या िलमाचा अांतभायव न िरता गुन्हा नोंदववण्यासाठी ्ाळा्ाळ िरतात
असे गांभीर आरोप अन्न व और्ध प्रशासन (एर्डीए) ववभागाच्या अचधिाऱ्याांनी िेले आहे त, हे
ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, एर्डीएच्या आयक्
ु त याांनी थे् पोलीस महाननररक्षि याांच्यािडे ३२८ िलमासह
एर्आयआर नोंदवन
ू र्ेण्याच्या सूचना राज्यातील पोलीसाांना द्याव्यात अशी लेखी मागणी
िेली आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(४) असल्हयास, याप्रिरणी श सन ने िोणती िारवाई िेली आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती
िाय आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त?

वव.स. ५४ (19)
श्री. अननल दे शमुख (२६-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) नाही.

सदर प्रिरणी पोलीस ववभागािडे प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ांगाने वेळीच योग्य ती िायदे शीर
िारवाई िरण्यात येत आहे .
(३) होय.
आयुक्त, अन्न व और्ध प्रशासन याांनी भा.दां .वव. िलम १८८, २७२, २७३, व ३२८ िलमाांतगयत
प्रथम खबरी अहवाल दाखल िरुन र्ेण्याचे आदे श सवय पोलीस स््े शनला दे ण्यात यावेत अशी
ववनांती डडसेंबर, २०१८ मध्ये िेली आहे .
(४) आयुक्त, अन्न व और्ध प्रशासन याांच्या ववनांतीच्या अनुर्ांगाने पोलीस महासांचालिाांच्या

दिन ांक २४/१/२०१९ च्या पत्रान्वये तात्िाळ सवय पोलीस र््ि प्रमख
ु ाांना आवश्यि ननदे श

दे ण्यात आले आहे त. तसेच दिन क
ां १६/७/२०२० च्या पत्रान्वये पुन:श्च वरीलप्रमाणे िाययवाही
िरणेबाबत सवय र््िप्रमख
ु ाांना सच
ू ना ददल्हया असन
ू त्याप्रमाणे िाययवाही िरण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मांगळिेिा ि साांगोला (जि.सोलापूर) या विभागीय पोलीस अधधिारी
िायाालयाच्या बाांधिामाबाबत

(२४)

४४४० (२४-०३-२०२०).

श्री.राम सातपुते (माळशशरस) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) मांगळवेढा व साांगोला (जि.सोलापूर) या दोन तालुक्याांसाठी ववभागीय पोलीस अचधिारी

िायायलय स्थापन िरण्यास शासन स्तरावरून मांिुरी समळाली असून सध्या िुन्या पोलीस
स््े शनमध्ये हे िायायलय अपुऱ्या िागेत चालवले िात असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे िाय,

(२) असल्हयास, बाांधिाम सादहत्याच्या किमतीप्रमाणे अिन
ू ही बाांधिाम पण
ू य िरण्यासाठी १५ ते
२० लाखाांची शासन स्तरावरील ननधीची आवश्यिता आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, बाांधिामासाठी १८ लाख रुपये ननधी मांिूर झाला असून ठे िेदाराने वेळेत िाम
पूणय िेले नाही, हे ही खरे आहे िाय,
(४)

असल्हयास,

याबाबत चौिशी

िरून शासनाने ठे िेदारावर िोणती िारवाई िेली वा

िरण्यात येत आहे ?
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) उपववभागीय पोलीस अचधिारी, मांगळवेढा, याांचे प्रशासिीय इमारत बाांधिामािररता शासन
ननणयय,

गह
ृ

ववभाग,

ददनाांि

०५.०३.२०२०

अन्वये

रु.१८.६०

लक्ष

इतक्या

खचायच्या

अांदािपत्रिास प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आली आहे. प्रशासिीय इमारतीचे बाांधिामाच्या
िागेत बदल झाल्हयामुळे िामास ववलांब झालेला आहे. परां तु सदर िामासाठी सन २०१९-२०
च्या दरसच
ू ीनस
ु ार सध
ु ाररत प्रशासिीय मान्यता व अनतररक्त रु.२६.३५ लक्ष इतक्या ननधीची
आवश्यिता आहे .
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(३) प्रस्तुत प्रिरणी प्राप्त ननधीच्या मयायदेत िाम िरण्यात आले असून उक्त िामास
सुधाररत प्रशासिीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
मानिी तस्िरीच्या आांतरराष्ट्रीय टोळीच्या तपासासाठी चांद्रपूर जिल्हहा पोलीस अधधक्षि याांनी
आठ िणाांचे विशेष पथि स्थापन िेल्हयाबाबत

(२५)

४५५० (२४-०३-२०२०).

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा),

श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), श्री.सांिय गायििाड (बुलिाणा), अॅड.शहािीबापू पाटील
(साांगोले) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) मानवी तस्िरीच्या आांतरराष्ीय ्ोळीच्या तपासासाठी चांद्रपूर जिल्हहा पोलीस अचधक्षि
याांनी आठ िणाांचे एि ववशेर् पथि स्थापन िेले आहे , हे खेर आहे िाय,

(२) असल्हयास, मानवी तस्िरी प्रिरणातील तीन मदहलाांना पोलीसाांनी अ्ि िेली असन
ू
त्याांनी २० मल
ु ीांची ववक्री उत्तर भारतातील वेगवेगळया राज्यात िेली असल्हयाचे ननदशयनास आले
आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, या सवय प्रिरणाची चौिशी िेली आहे िाय, असल्हयास चैिशीचे ननषिर्य िाय
आहे त व त्यानर्
ु ांगाने श सन ने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) तसेच राज्यातील मानवी तस्िरीला प्रनतबांध र्ालण्यासाठी िोणत्या उपाययोिना िेल्हया
आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (२२-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) मानवी तस्िरी प्रिरणातील तीन मदहलाांना पोलीसाांनी अ्ि िेली आहे हे खरे आहे .
तथावप, त्याांनी २० मुलीांची ववक्री उत्तर भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात िेली असल्हयाचे
तपासात ननषपन्न झालेले नाही.

(३) होय, कर्यायदीने ददलेल्हया मादहतीनस
ु ार पोलीस स््े शन रामनगर येथे ग.ु र.क्र. १५५९/२०१९

िलम ३६५, ३६६ अ, ३६७, ३७०, ३७६ (छ), ३५४, ३२८, ३२३ भा.दां .वव. सहिलम ४ बालिाांचे
लैंचगि अत्त्याचारापासून सांरक्षण अचधननयम, २०१२, दिन ांक २९/१२/२०१९ रोिी दाखल िरण्यात
आला आहे. सदर गुन््यात र््नास्थळाचा पांचनाम िरण्यात आला, वपडीतेचे िन्मप्रमाणपत्र
प्राप्त

िरण्यात

आले

आहे .

कर्यायदीचे

सववस्तर बयाण नोंदववण्यात

आले.

वपडीतेच्या

िबानीवरुन नतचे अल्हपवयीन असताांना अपहरण िरुन दे हव्यापार िरण्यासाठी ववक्री िेली
असल्हयाचे तपासात ननषपन्न झाल्हयाने आरोपीांववरुध्द दिन ांक १०/१/२०२० रोिी िलम ४, ५ व
६ अनैनति मानवी व्यापार प्रनतबांधि अचधननयम, १९५६ प्रमाणे िलमवाढ िरण्यात आली
आहे . सदर गुन््यात ११ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली असन
ू त्याांपैिी ३ मदहला आरोपी
चांद्रपरू येथील असन
ू उवयररत ८ आरोपी हररयाणा राज्यातील आहे त. ख्ला न्यायप्रववष् आहे.

(४) महाराष् राज्यात अनैनति मानवी वाहति
ू ीस प्रनतबांध िरण्याबाबत खालीलप्रमाणे
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उपाययोिना िरण्यात येत आहे त.
1)

राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभागात अनैनति वाहति
प्रनतबांध समन्वय िक्ष स्थापन
ू
िरण्यात आला आहे .

2)

राज्यात १२ दठिाणी अनैनति मानवी वाहतूि प्रनतबांधि िक्षाची स्थापना िरण्यात
आली आहे .

3)

लैंचगि

शोर्णाच्या

ववळख्यात

अडिलेल्हया

मदहलाांची

सु्िा,

पुनवयसन

िरण्यासांदभायतील बाबीांचे समन्वयन िरण्यािररता अपर मुख्य सचचव (गह
ृ ) याांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्य सल्हलागार ससमतीची स्थापना िरण्यात आली आहे .

4) १८ वर्ांखालील हरवलेल्हया मुलाांच्या बाबतीत िायदे शीर पालिाांिडून तक्रार प्राप्त
झाल्हयावर

थे्

अपहरणाचा

गन्
ु हा

(एर्.आय.आर.)

दाखल

िरण्याच्या

ननगयसमत िरण्यात आलेल्हया आहेत.

सूचना

5) हरववलेल्हया बालिाांसांबांधी तपासाचा िालावधी ४ मदहन्याांपेक्षा अचधि झाला असेल व
शोधण्यास यश समळत नसेल अशा तक्रारी अनैनति मानवी वाहतूि प्रनतबांधि
िक्षािडे पुढील तपासािररता सप
ु ूदय िरण्याच्या सच
ू ना ननगयसमत िरण्यात आल्हया
आहे त.
6)

परदे शात नोिरीचे अमीर् दाखवन
हवाई मागे तस्िरी िरण्यात येते, याबाबत
ू
ववमानतळावर सरु क्षेिररता तैनात असणाऱ्या िेंद्रीय औद्योचगि सरु क्षा बल याांना
सतियता बाळगणेबाबत िळववण्यात आले आहे .

7) समािातील दल
ु क्षय क्षत र््ि, मदहला व बालि याांच्या सांबांधात दाखल होणाऱ्या
गुन््याांना प्रनतबांध आणण गुन्हे

रोखण्यासाठी िेंद्रीय गह
ृ मांत्रालयाने ददलेल्हया

मागयदशयि सच
ू नाांनस
ु ार िाययवाही िरण्याबाबत पोलीस र््िाांना िळववण्यात आले
आहे .
8)

अनैनति

मानवी

वाहतूि

प्रनतबांध

सांबांधात

भा.दां .वव.

३७०,

३७०(अ)

िलमे

लावण्याबाबत व इसमाांववरुध्द प्रनतबांधात्मि िारवाई िरण्याबाबत सवय सांबांचधताांना
सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त.
9)

हरववलेल्हया बालिाांना शोधण्यासाठी ऑपरे शन मस्
ु िान मोदहम राबववण्यात येत.े
__________

भामरागड (जि.गडधचरोली) तालुक्याच्या छत्तीसगड सीमेिर अबुझमाडच्या िांगलालगत झालेल्हया
चिमिीत दोन नक्षलिाद्याांना ठार िेल्हयाबाबत.

(२६)

४८५८ (२५-०३-२०२०).

श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा) लालािी (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) भामरागड (जि.गडचचरोली) तालुक्याच्या छत्तीसगड सीमेवर अबुझमाडच्या िांगलालगत

झालेल्हया चिमिीत दोन नक्षलवाद्याांना ठार िेल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, ठार िेलेले नक्षलवादी नव्हते तर शेतिरी होते असा दावा नेलगांडा पररसरातील

वव.स. ५४ (22)
नागररिाांनी िेला आहे, हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रिरणी चौिशी िरण्यात आली आहे िाय,
(४) असल्हयास, चौिशीचे ननषिर्य िाय आहे व त्यानस
ु ार सांबांधीत दोर्ी अचधिा-याांवर शासनाने
िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२२-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) नागररिाांनी दावा िेला हे खरे असले तरी ठार झालेल्हया सांबांचधत व्यक्ती िेंद्र शासनाद्वारे
प्रनतबांचधत CPI माओवादी पा्ीचे िनसमलीसशया सदस्य असल्हयाची नोंद पोलीस मदत िेंद्र,
धोडराि येथील असभलेखावर आहे . एि सक्रीय माओवादी िमाांडर असल्हयाबाबत एिा
आत्मसमपयण िेलेल्हया नक्षलवाद्याने ओळख प्ववली आहे .
(३)

होय,

प्रत्येि

चिमिीची राष्ीय

मानवी

हक्ि

आयोगाच्या

(NHRC)

मागयदशयि

सूचनाांनुसार जिल्हहा दां डाचधिारी याांच्या मार्यत चौिशी िरण्यात येते. सदर प्रिरणाची चौिशी
जिल्हहा दां डाचधिारी याांच्या आदे शाने उपववभागीय दां डाचधिारी, ए्ापल्हली याांच्या िडून सुरु आहे .
(४) चौिशी सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िल्हयाण-डोंबबिली येथे मोबाईल िांपनीच्या िांत्राटदाराला खांडणीसाठी धमिािल्हयाबाबत
(२७)

५५३० (२५-०३-२०२०).

(मरु बाड) :

श्री.गणपत गायििाड (िल्हयाण पूि)ा , श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :ृ मांत्री पढ

(१) िल्हयाण-डोंबबवली येथे मोबाईल िांपनीच्या िांत्रा्दाराला खांडणीसाठी मारझोड िरुन
धमिवल्हयाच्या प्रिरणी दिन क
ां २५ डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास िोळसेवाडी पोसलस
स्थानिाांत नगरसेविाांववरुध्द गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, िोणत्या िलमान्वये गुन्हा दाखल िरण्यात आला व य ब बत श सन ने
कोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, या प्रिरणाची सद्यःजस्थती िाय आहे ?
श्री. अननल दे शमख
ु (२६-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) पररमांडळ-३, िल्हयाण मधील िोळसेवाडी पोलीस ठाणे येथे भा.दां .वव. १४३, १४७, १४९,
२९४, ३२३, ३८५, ५०४ व ५०६ या िलमाांतगयत गु.र.क्र. ७०९/२०१९ दाखल िरण्यात आला आहे .
(३) पुढील तपास सुरु आहे .

___________
खडिसािांगा (ता.बाभुळगाि, जि.यितमाळ) येथील बेंबळा प्रिल्हपाििळ बाांधिाम

वव.स. ५४ (23)
िरण्यात आलेले मत्स्यबीि उत्पादन िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
(२८)

(िणी) :

५७४७

(१३-०४-२०२०).

डॉ.अशोि

उईिे

(राळे गाि),

श्री.सांजििरे ड्डी

सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

बोदिुरिार

(१) खडिसावांगा (ता.बाभळ
ु गाव, जि.यवतमाळ) येथील बेंबळा प्रिल्हपािवळ मत्स्यबीि ननमायण

िरण्यासाठी मत्स्य बीि उत्पादन िेंद्राचे बाांधिाम पुणय होवुनही ववभागाने मत्स्यबीि उत्पादन
िेंद्र सुरु िेले नसल्हयाचे ददनाि १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे
खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, भोई समाि व इतर नागररिाांना व्यवयास तसेच रोिगार समळावा म्हणन
ु
मत्स्यबबि उत्पादन िेंन्द्राची उभारणी िरण्यात आली, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, बेंबळा प्रिल्हपािवळ बाांधिाम िरण्यात आलेले मत्स्यबीि उत्पादन िेंद्र सुरू

िरुन दल
य
िरणाऱ्या ववभागाच्या अचधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोणती
ु क्ष
िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अस्लम शेख (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
सदरचे िेंद्र दिन ांक १५/०६/२०१९ पासून श्री. िांु दन परडिे याांना १५ वर्ायिरीता भाडेपट्ीने
दे ण्यात आलेले असन
ू सांबांचधताांना सन २०१९-२० ची ठे िा रक्िम भरणा िेलेली आहे . िेंद्रावर

िाही ताांबत्रि अडचणी असल्हयामळ
ु े मत्स्यबीिाचे सांगोपन िेले होते. िेंद्रावरील ताांबत्रि अडचणी
्प्प्या-्प्प्याने दरू िरुन ठे िेदार मत्स्यबीि उत्पादन चालू िरणार आहे .
(२) हे खरे नाही.

सदर िेंद्राची उभारणी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय सहिारी सांस्था, मत्स्यशेतिरी याांना उत्तम
प्रतीचे मत्स्यबीि उपलब्ध िरुन दे णे व जिल्ह्यातील मत्स्यबीि िमतरतेची पत
य ा िरणे या
ु त
िरीता िरण्यात आली आहे .

(३) सदरचे िेंद्र १५ वर्ांिरीता भाडेपट्ीने दे ण्यात आलेले असून िेंद्र सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
अिोला (जि.अिोला) शहरात महावितरणाच्या िायािारी अशभयांत्यास
लाच घेताांना पिडल्हयाबाबत
(२९)

६०२८ (२७-०३-२०२०).

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )ा :

पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) अिोला (जि.अिोला) शहरात दोन दठिाणी सौर उिाय प्रिल्हप उभारणीच्या ननरीक्षण
अहवाल मांिूरीसाठी लाच र्ेताना महाववतरण च्या िाययिारी असभयांत्यास दिन क
ां ३० िानेवारी,
२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास रां गेहाथ पिडण्यात आले, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदर प्रिरणी खदान पोलीस स््े शन अिोला येथे गुन्हा दाखल िरण्यात

वव.स. ५४ (24)
आला आहे , हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) व (२) होय हे खरे आहे .

सदर प्रिरणी आरोपी लोिसेवि श्री. प्रदीप रुपराव पन
ु से, िाययिारी असभयांता, चाचणी

ववभाग, महाराष् राज्य ववद्युत ववतरण िांपनी मयायददत, अिोला याांच्या ववरुद्ध भ्रष्ाचार
प्रनतबांध अचधननयम, १९८८ (सध
ु ारीत २०१८) च्या िलम ७ नस
ु ार पोलीस स््े शन खदान,
जि.अिोला येथे अ.प.क्र. ५१/२०२० अन्वये गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे .

(३) व (४) मुख्य असभयांता, म. रा. वव. वव. मां. िांपनी, पररमांडळ, अिोला याांच्या दिन ांक ०४
र्ेब्रुवारी २०२० रोिीच्या आदे शान्वये आरोपी लोिसेवि श्री. प्रदीप रुपराव पुनसे याांना ननलांबबत
िरण्यात आले आहे .

___________
गह
ृ ननमााण मांत्री याांच्या ननिासस्थानी युििाला िरण्यात आलेली मारहाण
(३०)

११३६६ (१२-०९-२०२०).

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा), श्री.सधचन िल्हयाणशेट्टी
(अक्िलिोट), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्हिन

श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूि)ा , श्री.सुभाष दे शमख
ु (सोलापूर दक्षक्षण) :
पढ
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(सायन-िोळीिाडा),

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) ठाणे येथील िावेसर भागात राहणाऱ्या एक असभयांत्याला र्ेसबुिवर पोस्् ्ािल्हयाचा

िाब ववचारत गह
ृ ननमायण मांत्री याांच्या बांगल्हयावर नेऊन त्याांच्या समक्ष मारहाण िरण्यात
आल्हयाची बाब ददनाांि ८ एवप्रल, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे
आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदर मारहाण प्रिरणाांमध्ये मुांबई पोलीस दलातील ३ पोसलसाांचाही सहभाग
असन
ू त्य अलभयांत्य ने याबाबत पोसलस स््े शनला तक्रार दाखल िरण्याचा प्रयत्न िेला असता

उल् त्याांचे ववरुद्ध गुन्हा दाखल िरण्यात आल्हयानांतरही अलभयांत्य ने गुन्हा नोंदवण्याचा
आग्रह धरल्हयामुळे गुन्हा नोंदववण्यात आला परां तु त्यामध्ये गह
ृ ननमायण मांत्री याांच्या नावाचा
समावेश िरण्यास पोसलसाांनी निार ददला, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रिरणी शासनािडून चौिशी िरण्यात आली आहे िाय,

(४) असल्हयास, चौिशीनस
ु ार या प्रिरणी शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२४-०२-२०२१) : (१) सदर गुन््याचा अद्याप पययन्त िेलेल्हया तपासामध्ये

वव.स. ५४ (25)
सुरक्षा

गाडय

याांच्यािडे

िेलेला

तपास,

तपासण्यात

आलेले

इतर

साक्षीदार,

उपलब्ध

सी.सी.्ी.व्ही.र्ू्े ि यावरुन गह
ृ ननमायण मांत्री याांच्या समक्ष मारहाण झाल्हयाबाबत तपासामध्ये
ननषपन्न झालेले नाही.

(२), (३) व (४) सदर कर्यायद नोंदववताना पोलीसाांनी कर्यायदी याांनी ददलेल्हया तक्रारीप्रमाणे गुन्हा

नोंद िरण्यात आला आहे .सदर प्रिरणात ३ पोलीस अांमलदार व इतर ७ आरोपीांना अ्ि
िरुन त्याांचेववरुध्द मा.न्यायालयात ददनाांि ०७.१२.२०२० रोिी दोर्ारोपपत्र सादर िेलेले आहे.
सदर प्रिरण न्यायप्रववष् आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
महाराष्ट्र पोलीस सेिेतील (मपोसे) १७ अधधिारी याांना आयपीएस पदी पदोन्नती दे ण्याबाबत
(३१)

११५५९ (१३-०९-२०२०).

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्हिन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा

चौधरी (दहहसर), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूि)ा :
िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा

(१) महाराष् राज्य पोलीस सेवत
े ील (मपोसे) १७ अचधिारी हे आयपीएस बनण्यासाठी पात्र
असतानाही गत अडीच वर्ायपासून सक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्हयाची बाब ददनाांि २२ िून, २०२०
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, महाराष्ट्र पोलीस सेवेने आय.पी.एस सांवगायतील १७ ररक्त पदाांसाठी प्रस्ताव
बनववला असताना त्यात सन २०१९ या क ि वधीतीि ९ िागा आणखी वाढल्हया असल्हयाचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
(२३-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) िेंद्र शासन अचधसूचना दिन ांक
ु
२५.०५.२०१८ अन्वये ननवडसुची सन २०१६ िरीता ९, अचधसच
ू ना दिन ांक ३०.०९.२०२०
अन्वये ननवडसच
ु ी सन २०१७ िरीता ७ व ननवडसच
ु ी २०१८ िरीता १० याप्रमाणे राज्य पोलीस

सेवेतील अचधिाऱ्याांची भारतीय पोलीस सेवेत पदोन्नतीने ननयुक्ती िरण्यात आलेली आहे.

तसेच ननवडसुची सन २०१९ िरीता ९ पदे व ननवडसुची २०२० िरीता ०६ पदे अशा एिूण
१५ ररक्त पदे िेंद्रीय गह
ृ मांत्रालयाने ननजश्चत िेलेली असून सदर पदाांवर अचधिाऱ्याांची ननवड
िरण्यािरीता सववस्तर प्रस्ताव िेंदद्रय लोिसेवा आयोगास पाठववण्याची िाययवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्यामधील अनेि जिल्ह्यामध्ये लॉिडाऊन िाळात
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मस्िीदीमधून अिाण दे ण्यास बांदी घातल्हयाबाबत
(३२)

११५८० (१३-०९-२०२०).

श्री.अबू आिमी (मानखूदा शशिािीनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) महाराष् राज्यामधील अनेि जिल्ह्यामध्ये लॉि डाऊन िाळात मस्िीदीमधून अिाण
दे ण्यास बांदी र्ालण्यात आली असताना िाही िालावधीनांतर िाही जिल्ह्याांमध्ये सदर आदे श
सशथील िरण्यात आल्हयाची बाब ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, अद्यापही अहमदनगर जिल्ह्यात व तालुक्याांमध्ये मस्िीदमधून दे ण्यात
येणाऱ्या अिानसाठी बांदी असल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, सदर प्रिरणी शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िोणती आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२२-०२-२०२१) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
किन्हिली,िसारा, िाशशांद ि खडी (ता. शहापूर,जि.ठाणे) ि परळी (ता. िाडा,जि.पालघर) येथील
पोलीस िेंद्राची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३३)

११९०४ (१०-०८-२०२०).

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ) :

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

(१) किन्हवली, िसारा, वासशांद व खडी (ता.शहापरू , जि.ठाणे) व परळी (ता.वाडा, जि.पालर्र)
येथील पोलीस िेंद्राची पूणत
य : दरु वस्था झाल्हयाची बाब माहे एवप्रल-मे, २०२० मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, वरील सवय दठिाणच्या पोलीस िेंद्राच्या नवीन िायायलयाांच्या इमारतीचे
बाांधिाम

िरणे,

िायायलयाभोवती

सांरक्षण

सभांतीचे

बाांधिाम

िरणे

तसेच

िायायलयात

अत्यावश्यि सोयीसुववधा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत शासनािडे वारां वार मागणी िरुनही
िोणतीही िाययवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय व सदरहू िामे न िरण्याची
िारणे िाय आहे त,
(४)

असल्हयास, चौिशीनस
ु ार या पोलीस िेंद्राच्या दरु
ु स्ती व सश
ु ोसभिरणाच्या िामाांना मांिरु ी

व ननधी दे ऊन तातडीने िामे पण
ू य िरण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरत
आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलांबाची िारणे क य आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु (१७-०२-२०२१) : (१), (२), (३) व (४)
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1)
2)

किन्हवली (ता.शहापूर, जि. ठाणे) पोलीस ठाण्याची इमारत सुजस्थतीत आहे .
िसारा

(ता.शहापूर,

जि.ठाणे)

पोलीस

ठाण्याची

इमारत

वापरण्यायोग्य आहे.
3)

िुनी

आहे

परां तु

पोलीस ठाणे, वासशांद बाांधिाम िरण्याचा प्रस्ताव महाराष् राज्य पोलीस गह
ृ ननमायण
व िल्हयाण महामांडळािडे िाययवाहीधीन आहे . ननधी उपलब्धतेनस
ु ार पुढील िाययवाही
िरण्यात येणार आहे.

4) खडी हे पोलीस ठाणे नसून दरू क्षेत्र आहे व ते सुजस्थतीत आहे .

5) पोलीस ठाणे, वाडा हद्दीतील परळी हे दरु क्षेत्र सध्या सजु स्थतीत असन
ू रां गरां गो्ी
िेलेली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
घोडधरण धचांचणी (ता.शशरुर, जि.पुणे) येथील मजच्छमारीसाठी मागविण्यात
आलेल्हया ननविदाबाबत

(३४)

१२०८७ (१६-०९-२०२०).

श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड

आळां दी), श्री.सनु नल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तप
ु े (हडपसर) : सन्माननीय मत्स्यवििास
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

र्ोडधरण

चचांचणी

(ता.

सशरुर,

जि.

पण
ु े)

येथील

िलाशयातील

मजच्छमारीसाठी

मत्स्यव्यवसाय ववभागाने ददनाांि २४ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ई ननववदा
मागववण्यात आल्हया असन
ु ५ ननववदाांपैिी २ ननववदा अपात्र िेल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे
खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदरच्या ई ननववदा िररता आवश्यि असणारी िागदपत्रे ही र्क्त ऑनलाईन
पध्दतीने अपलोड िरणे आवश्यि आहे , हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, ५ ई-ननववदा पैिी एिा अपात्र ननववदा धारिाला ई-ननववदा मांिूर िेली असुन
या अपात्र ननववदा धारिाच्या ववरोधात ई ननववदा भरते वेळीस अ्ी व शतींचे पालन िेले

नसल्हयाचे पात्र ननववदा धारिाने मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मब
ुां ई याांचेिडे तक्रार दाखल िेली
आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(४) असल्हयास, अपात्र ननववदा धारिाने ठे िा रक्िम भरली नसून त्याला चि
ु ीच्या पध्दतीने
मुदतवाढ ददली आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन अपात्र ननववदा धारिाची ननववदा रद्द
िरण्याबाबत िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे ?
श्री. अस्लम शेख (२२-०२-२०२१) : (१) नाही.
र्ोडधरण

चचांचणी

(ता.सशरुर,

जि.पण
ु े)

येथील

िलाशयातील

मजच्छमारीसाठी

मत्स्यव्यवसाय ववभागाने ददनाांि २४ ऑगस््, २०१७ रोिी ई-ननववदा मागववण्यात आल्हया
होत्या. त्यानूसार प्राप्त पाचही ननववदा ताांबत्रि व वाणणजज्यि ससमतीद्वारे पात्र ठरववण्यात
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आलेल्हया आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
र्ोड िलाशयाचे ठे िेदार याांनी सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्ांची मांिूर तलाव ठे िा
रक्िम ववहीत मुदतीत भरणा िेलेली आहे . तथावप ववभागाद्वारे ननगयसमत शासन ननणयय

दिन ांक ०३/०७/२०१९ मधील मद्
ु दा क्र. २७ अनूसार अवर्यणामळ
ु े तलाव ठे िा ससमतीने
लगतच्या सन २०१९-२० या वर्ायसाठी ववनामल्ह
ु य ठे िा मद
ु तवाढ दे ण्याचा ननणयय र्ेतला
आहे .

(५) र्ोडधरण चचांचणी िलाशयातील मजच्छमारीसाठी मत्स्यव्यवसाय ववभागास प्राप्त पाचही
ननववदा ताांबत्रि व वाणणजज्यि ससमतीद्वारे पात्र ठरववण्यात

आलेल्हया आहे त. तथावप याबाबत

शासनास प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ु ांगाने ननयमोचचत योग्य ती िाययवाही िरण्यात येत आहे.
___________
घोडधरण धचांचणी (ता.शशरुर, जि.पुणे) या धरणातील मत्स्यव्यिसायाच्या
शललािाची िायािाही पण
ु े विभागािडून होणेबाबत.

(३५)

१२०८९ (१६-०९-२०२०).

आळां दी),

(मािळ) :

श्री.सुननल

हटांगरे

श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड

(िडगाि

शेरी),

श्री.चेतन

तुपे

(हडपसर),

श्री.सुननल

सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

शेळिे

(१) र्ोडधरण चचांचणी (ता.सशरुर, जि.पुणे) येथील िलाशयातील मजच्छमारीच्या मत्स्यव्यसाय
सललावाची िाययवाही अहमदनगर जिल्हहयाांतील मत्स्यव्यवसाय ववभागामार्यत होते, हे खरे आहे
िाय,
(२) असल्हयास, चचांचणी धरणासाठी सशरुर तालुक्यातील चचांचणी, सशांदोडी, गुना्, ननमोणे,
मो्े वाडी,गोलेगाव, तडोबाचीवाडी या गावाांतील शेतिऱ्याांचे हिारो हे क््र क्षेत्र धरणासाठी
सांपाददत िेलेले आहे, हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, या धरणातील मत्स्यव्यवसायाच्या सललावाची िाययवाही पुणे ववभागाच्या
मत्स्यव्यवसाय ववभागातांगत
य होणेबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अस्लम शेख (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. र्ोडधरण चचांचणी (ता. सशरुर, जि. पुणे)
हा

१०००

हे क््रवरील

िलाशय

असल्हयाने मत्स्यव्यवसाय

सललावाची

िाययवाही

आयक्
ु त

मत्स्यव्यवसाय, मुांबई याांचे अध्यक्षतेखालील आयुक्तस्तरीय तलाव ठे िा ससमतीमार्यत होते.
(२) होय, हे अांशत: खरे आहे.

र्ोडवेअर प्रिल्हपाअांतगयत ववववध प्रयोिने उदा. िॅनाल भरावासाठी, डांपीांग िॅनालिरीता, स््ोअर
रुम, मरु
ु म खाणी, नवीन गावठाण साई् व पाझर तलावािरीता पण
ु े जिल्ह्यातील सशरुर
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तालुक्यातील मौिे चचांचणी, मौिे सशांदोडी, मौिे गोळे गाव, मौिे ननमोणे येथील एिूण ५८९.१६
हे . आर. क्षेत्र सांपाददत िरण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) ववलांब नाही.
___________
िोरोनामुळे नुिसान झालेल्हया शेति-याांना आधथाि मदत शमळण्याबाबत
(३६)

१२१७९

(१३-०९-२०२०).

श्री.बबनराि

शशांदे

(मािा),

श्री.राििुमार पटे ल (मेळघाट), श्री.रईस शेख (शभिांडी पूि)ा :
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.दे िेंद्र

भय
ु ार

(मोशी),

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील शेतिरी हा िोरडा, ओला दषु िाळ, वादळी वारे , गारपी्, अनतवषृ ्ी
या ननसगय चक्रामुळे अडचणीत आलेला असताना सध्याच्या िोरोनाच्या पाश्वयभुमीवर अनेि
गावातील शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे नुिसान झाल्हयाची बाब ननदशयनास आली, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, माढा पांढरपूर, माळसशरस, िरमाळा तालुक्यातील िेळी, द्राक्षे, डाळीांबसह अनेि

र्ळबागातील र्ळे ववक्री अभावी शेतात पडून िुिन
ू गेल्हयाने शेतिऱ्याांचे मोठया प्रमाणात
नुिसान झाले, हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, िोरोना ववर्ाणूच्या िालखांडात ज्या शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे, र्ळाचे, भाज्याांचे
नुिसान झाले आहे त्याांना शासनाने तातडीने नुिसान भरपाई दे ण्यासाठी िोणती िाययवाही
िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. दादािी भुसे (१७-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

माहे २९ र्ेब्रुवारी, २०२० ते ३ माचय, २०२० व दिन ांक ४ माचय, २०२० ते ३१ माचय,

२०२०, माहे एवप्रल २०२०, मे,२०२० या िालावधीत अविाळी पावसामळ
ु े शेती/र्ळ वपिाांचे

नुिसान झाले आहे. दिन ांक ३ िून २०२० रोिीच्या ननसगय चक्रीवादळामळ
ू े शेती/र्ळ वपिाांचे
अहवाल ननरां ि आहे .
(२) अांशत: खरे आहे
(३) शेतमाल वाहति
ु ीला उप प्रादे सशि पररवहन अचधिाऱ्या मार्यत प्रत्येि तालक्
ु यात
शेतिऱ्याांच्या शेतमाल वाहतूि िरणाऱ्या वाहनाांना परवानगी दे ण्याची सोय उपलब्ध िरून
दे ण्यात आली होती. यामध्ये माढा, पांढरपूर, माळसशरस, िरमाळा या तालुक्याांचाही समावेश

आहे . त्यानांतर शेतमाल वाहतुिीस िोणत्याही प्रिारचा परवान्याची गरि नसल्हयाचे िाहीर
िेल्हयाने शेतमाल वाहतुि सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे.

वव.स. ५४ (30)
िोरोना ववर्ाणुच्या पाश्वयभूमीवर ववववध शेतिरी िांपन्याांना प्रोत्साहीत किरण्यात

आले, त्यानुसार सोलापूर शहरात व पुणे, मुांबई मधील िाही सोसायटयामध्ये शेतिऱ्याांना थे्

शेतमाल ववक्रीिरण्याची सवु वधा उपलब्ध िरून दे ण्यात आली होती. यामध्ये एिूण ३८
शेतिरी ग्ाांनी ७७.८४ जक््ां अल शेतमाल ववतरीत िेला.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
लाचलुचत प्रनतबांधि विभागाचे दाखल िेलेल्हया गुन््याचे सुमारे ९३ टक्िे खटले
सत्र न्यायालयामध्ये प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(३७)

१२४१३ (१८-०८-२०२०).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) राज्यातील लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभागाने दाखल िेलेल्हया गन्
ु ्याांचे सम
ु ारे ९३ ्क्िे

ख्ले सत्र न्यायालयाांमध्ये प्रलांबबत असल्हयाची बाब ददनाांि ३० िून, २०२० रोिी वा त्या
सुमारास ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे िाय,
(२)

असल्हयास,

सदर

प्रलांबबत

असलेले

ख्ले

लविरात-लविर

ननिाली

िाढण्यासाठी

शासनामार्यत िोणती उपाययोिना िरण्यात आली वा येत आहे , त्याचे थोडक्यात स्वरूप िाय
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (१८-०२-२०२१) : (१) लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभागाने सापळा िाययवाही

िेलेल्हया, अपसांपदा प्रिरणी, तसेच अन्य भ्रष्ाचाराच्या प्रिरणाांमध्ये सन २०१५ ते दिन क
ां
३० िुन २०२० पयंत एिूण ५१२८ गुन््याांमध्ये न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल िेले आहे त.

त्यापैिी ५७५ ख्ल्हयाांमध्ये न्यायालयाने ननिाल ददला असन
ू एिूण ४५५३ ख्ले (८९%)
न्यायालयात प्रलांबबत आहे त.

(२) व (३) मा.न्यायालयात प्रलांबबत ख्ले लविरात लविर ननिाली िाढण्यासाठी लाचलुचपत
प्रनतबांधि ववभागातर्े पुढीलप्रमाणे उपाययोिना िरण्यात येते.
1)

मा. ववशेर् न्यायालय, मा. सत्र न्यायालय, मांब
ु ई आणण मा. उच्च न्यायालय, मांब
ु ई येथे
लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभाग, बन्ृ मुांबई ववभागातर्य एि सहायि पोलीस आयक्
ु त व
एि पोलीस ननरीक्षि दिायच्या अचधिाऱ्याांची पैरवी अचधिारी व उवयरीत इतर सवय र््ि
ववभाग येथे सुध्दा एि पैरवी अचधिारी/िमयचारी याांची ननयुक्ती िरण्यात आलेली आहे .

2)

मा. न्यायालयात ख्ल्हयाच्या सुनावणी तारखेला तपासी अचधिारी, कर्यायदी व साक्षीदार
हिर राहतील तसेच मा. न्यायालयाने मागणी िेल्हयानस
ु ार ववहीत वेळेत अहवाल,
म्हणणे सादर होईल याची लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभागाद्वारे दक्षता र्ेण्यात येते.

3)

साक्षीदाराांच्या

सांपिायत

राहून त्याांना सुनावणीपूवी प्रश्नावलीननहाय बब्रर् िरुन
त्याांच्यासमोर र््नाक्रम पूनःय ननसमयत (Reconstruction) िरण्यात येतो. साक्षीदार/पांच

वव.स. ५४ (31)
याांना साक्षीदरम्यान गुन्हयाची िागदपत्रे अवलोिनािररता दे ण्यात येतात. तसेच
दोर्ससध्दीचे

प्रमाण

वाढववण्यािररता

सरिारी

असभयोक्ता

याांच्यामार्यतीने

मा.

न्यायालयास ववनांती िरण्यात येत.े
4) न्यायालयात

सन
ु ावणी

सुरु

होण्यापूवी

सदर

प्रिरणाचा

आराखडा

तयार

िरुन

सुनावणीचे अखांड वेळापत्रि बनववण्यात येते. तक्रारदार, पांच व साक्षीदार याांची

सरतपासणी तसेच उल् तपासणी ननधायररत िालावधीत पण
ू य िरण्याचा प्रयत्न
िरण्यात येतो.
5) जिल्हहा

प्रमख
ु

न्यायाधीश,

लाचलच
ु पत

प्रनतबांधि

ववभागाचे

ख्ले

चालववणारे

न्यायाधीश, सरिारी असभयोक्ता याांची भे् र्ेऊन न्यायालयात प्रलांबबत असलेल्हया
गुन्हयाांचा िास्तीत िास्त ननप्ारा होण्यासाठी प्रयत्न िरण्यात येतो. तसेच ख्ले
प्रथम प्राधान्याने सन
ु ावणीसाठी र्ेण्याबाबत त्याांना ववनांती िरण्यात येते.
6)

मा. न्यायालयािडून वेळोवेळी प्राप्त

होणारे

समन्स/वॉरां ्/नो्ीस

तसेच

ददलेल्हया

ननदे शाांचे िा्े िोरपणे व तात्िाळ पालन िरण्यात येते.
7) तसेच

प्रलांबबत

ख्ले

लविरात

लविर

ननिाली

िाढण्यािररता

महासांचालि,

लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभाग, महाराष् राज्य, मुांबई, अपर महाांसचालि, लाचलुचपत

प्रनतबांधि ववभाग, महाराष् राज्य तसेच लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागाच्या र््िाांचे
ववभागीय पोलीस अधीक्षि सांबांधीताांना वेळोवेळी मागयदशयन िरीत असतात.
___________
नाांदेड जिल्ह्यात मटिा,िुगार यासह अनेि अिैध व्यिसाय सरू
ु असल्हयाबाबत
(३८)

१२६२६ (१३-०९-२०२०).

गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) नाांदेड जिल्ह्यातील रामतीथय (ता. नायगाव),िांधार व भोिर पोसलस स््े शन अांतगयत म्िा,
िग
ु ार,यासह अनेि अवैध व्यवसाय सरू
ु असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, नाांदेड जिल्ह्यात दरददवशी िवळपास दोन िो्ी रुपयाांची उलाढाल म्क्यातून
होत असून जिल्ह्यात िायदा व सुव्यवस्ठे चा प्रश्न ननमायण झाल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे
ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, पोसलस अधीक्षि, नाांदेड याांच्या दल
ु क्षय क्षतपणामळ
ु े नाांदेड जिल्ह्यात स्थाननि

पोसलस प्रशासनातील अचधिाऱ्याांच्या सांगनमताने ग्रामीण व शहरी भागात अवैध व्यवसाय सुरू
आहे त, हे ही खरे आहे िाय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून
आले व त्यानस
ु ार अवैध व्यवसायात सरू
ु िरण्यास पाठबळ दे णाऱ्या अचधिाऱ्याांवर िोणती
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त?

वव.स. ५४ (32)
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१) नाांदेड जिल्ह्यातील रामतीथय, िांधार व भोिर पोलीस
स््े शन येथे माहे िानेवारी २०२० ते ऑक््ोंबर २०२० पयंत खालीलप्रमाने गुन्हे दाखल आहे त.

िग
एिूण १२६ आरोपीांिडून
ु ार प्रनतबांधि िायद्याांतगयत एिूण ३७ गन्
ु हे दाखल असन
ू
रु.५,१५,२११/- किां मतीचा मुद्दे माल िप्त िरण्यात आलेला आहे.

तसेच दारुबांदी िायद्याांतगयत एिूण १६६ गुन्हे दाखल असून एिूण १८४ आरोपीांिडून
रु.५,७०,४४५/- किां मतीचा मुद्दे माल िप्त िरण्यात आलेला आहे.

तसेच गु्खा सांबांधी एिूण १० गुन्हे दाखल असून एिूण १४ आरोपीांिडून रु.११०६८८/किां मतीचा मद्
ु दे माल िप्त िरण्यात आलेला आहे .

(२) नाांदेड जिल्ह्यात चोरुन म्िा व िुगार व इतर प्रिारे िुगार अनुर्ांगाने माहे िानेवारी

२०२० ते ऑक््ोंबर २०२० पयंत िुगार प्रनतबांधि िायद्याांतगयत ५०३ गुन्हे दाखल असून १०४६
आरोपीांिडून एिूण रु.२५,२०,८५१/- किां मतीचा मुद्दे माल िप्त िरण्यात आला आहे. नाांदेड
जिल्ह्यात चोरुन अवैध धांदे चालववत असल्हयाचे ननदशयनास आल्हयास दोर्ी व्यक्तीववरुद्ध
तात्िाळ िाययवाही िरण्यात येते. त्यामुळे िायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमायण झालेला नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) नाांदेड जिल्ह्यात चोरुन लपन
ु अवैध धांदे िरणारे व्यक्तीांववरुद्ध मादहती िाढून दोर्ी

व्यक्तीांववरुद्ध िायदे शीर िाययवाही िरुन, सवय प्रिारच्या अवैध धांद्याांचे समळ
उच्चा्न
ु
िरणेबाबत, नाांदेड जिल्ह्यातील सवय पोलीस स््े श्न प्रभारी अचधिारी, उप ववभागीय पोलीस
अचधिारी याांना स्पष् आदे श दे ण्यात आले आहे त.
(५) ववलांब झालेला नाही.
___________
आिी (जि.िधाा) पोलीस स्टे शन येथील पोलीस उपननरीक्षि याांनी
िोरोना सांसगााच्या िालािधीत नागररिाांना त्रास हदल्हयाबाबत
(३९)

१३०३३ (१३-०९-२०२०).

श्री.दादाराि िेचे (आिी) :

गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) आवी (जि.वधाय) पोलीस स््े शन येथील पोलीस उपननरीक्षि श्री.चांद्रिाांत ्ावरे याांनी िोरोणा
ववर्ाणच
ू ा प्रसार थाांबववण्यासाठी बांदोबस्तामध्ये मौिा दे ऊरवाडा (ता.आवी, जि.वधाय) या

पॉईं्वर सेवा बिावताना तेथील गाविऱ्याांना व गुरे चराईला िाणाऱ्या लोिाांना त्रास दे ऊन
मारहाण िेली आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, आवी येथील सप्र
ु ससध्द डॉक््र श्री.लव्हाळे व डॉ.श्री.पांिि अिसमरे हे सेवा
दे ण्यािररता अमरावती व अिोला जिल्ह्यामध्ये आठवड्यातून नतन ददवस िात असून
दे ऊरवाडा पॉईं्वर श्री.चांद्रिाांत ्ावरे याांनी त्या डॉक््राांना सशवीगाळ िरून परत पाठववल्हयामळ
ु े
रूग्णाांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली, हे ही खरे आहे िाय,

(३) तसेच म .श्री.बां्ीिी भाांगडीया, ववध नसभ सिस्य हे ददनाांि २४ मे, २०२० रोिी ्ोणा येथे
एिा

समारां भािररता

आले

असता

त्याांचा

सुध्दा

अपमान

िरून

त्याांचेिडे

प्रवासपास

वव.स. ५४ (33)
असताांनासुध्दा एि

तास

अडवूण

ठे वून

लोिप्रनतननधीना

उध्द्पणाची

वागणुि

अपमाणीत िेले, हे ही खरे आहे िाय,

दे ऊन

(४) असल्हयास, लोिप्रनतनीधी, डॉक््र व गाविऱ्याांना ववनािारण त्रास दे णाऱ्या सांबांचधत
अचधिाऱ्यावर शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (११-०२-२०२१) : (१), (२), (३)

िोववड-१९ ववर्ाणच्
ू या पाश्वयभम
ू ीवर “लॉिडाऊन” च्या िालावधीत बॉडयर सीसलांग पोस््

दे ऊळवाडा, ता. आवी, जिल्हहा वधाय येथे ितयव्य बिावत असताांना पोउपनन चांद्रिाांत ्ावरे याांनी
गाांविरी व गुरे चारणा-या लोिाांना त्रास दे वुन मारहाण िेल्हयाचे ननदशयनास आले नाही.

पोउपनन चांद्रिाांत ्ावरे हे ितयव्यावर असताांना आवी येथील डॉ.श्री.लव्हाळे व डॉ.श्री.पांिि

अिसमरे हे जिल्हहयाांच्या बाहे र िात असताांना त्याांचेिवळ जिल्हहयाांच्या बाहे र िाण्यासाठी सक्षम
अचधिा-याांचा पास नसल्हयामुळे त्याांना आवी येथे परत पाठववण्यात आले होते. त्याांना

सशवीगाळ िेल्हयाचे ननदशयनास आले नाही. तसेच श्री.्ावरे याांनी मा.श्री.बां्ीिी भाांगडीया,
वव.स.स. याांना उध्द् पणाची वागणुि दे वुन अपमाननत िेल्हयाचे ननदय शनास आले नाही.
(४)

पोउपनन श्री.चांद्रिाांत ्ावरे याांचेिडून मौिे दे ऊळवाडा येथे बॉडयर ससलीांग पॉईन््वर चेि

पोस््वर लोिप्रनतननधी, डॉक््र व गावातील लोिाांना ववनािारण त्रास दे त असल्हयाबाबत
पो.स््े . आवी येथे तक्रारी प्राप्त नाहीत. तसेच श्री. ्ावरे याांनी ननयमाप्रमाणे ितयव्य बिावले
असल्हयाने त्याांचेवर िोणतीही िारवाई िरण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मुांबईतील मरीन ड्राईव्ह, सी रोड येथील शीिसदन इमारतीच्या मालकाने
इमारत सॅननटाईझ िरण्यास विरोध िेल्हयाबाबत.

(४०)

१३१०१ (१५-०७-२०२०).

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) मुांबईतील मरीन ड्राईव्ह, सी रोड येथील शीवसदन इमारतीचे मालि श्री.अिय नायर याांनी

सदर इमारत सॅनन्ाईझ िरण्यास तीव्र ववरोध िेल्हयामुळे या भागातील मरीन ड्राईव्ह पजब्लि,
िोववड ग्रप
आणण िोववड पोलीस नरे श िपरू याांनी ददनाांि ७ िन
ु
ू , २०२० रोिी व
त्य सुम र स मररन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल िेली असतानाही
िोणतीही

िारवाई िेली नसल्हयाचे ननदशयनास आले आहे,

याबाबत पोलीसाांनी

हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, सदर इमारत मालिाांवर तक्रार दाखल होऊनही अद्याप िारवाई न िरण्याची
िारणे िाय आहे त,
(३) तसेच, सदर प्रिरणी तातडीने िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा
िरण्य त येत आहे ?
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श्री. अननल दे शमुख (१७-०२-२०२१) :

(१) व (२) नाही.

सदर बाबत मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्याच्या असभलेख पडताळला तसेच ददनाांि

०७.०७.२०२० रोिी ितयव्यावर असणारे ठाणे अांमलदार याांच्यािडे चौिशी िेली असता नरे श
िपूर याांचा िोणताही तक्रार अिय प्राप्त नसल्हयाचे, तसेच ते स्वतःही तक्रार िरण्यास पोलीस
ठाण्यात आले नसल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे .

नरे श िपूर याांचा भ्रमणध्वनी प्राप्त िरुन वररषठ पोलीस ननररक्षि श्री.मत्ृ यि
ुां य दहरे मठ

याांनी स्वतः त्याांच्याशी सांपिय साधला असता अिय नायर हे सशवसदन इमारतीत सॅनन्ायि

िरण्यात तयार असल्हयाचे व ददनाांि २९.०७.२०२० रोिी नमद
ु इमारत सॅनन्ायि िेली
असल्हयाचे नरे श िपूर याांनी साांचगतले आहे . तसेच नरे श िपूर याांनी अिय नायर याांच्या
ववरोधात याआधी िोणतीही लेखी किां वा तोंडी तक्रार ददली नसल्हयाचे व आताही िोणतीही
तक्रार नसल्हयाचे स्पष् साांचगतले आहे .
(३)

प्रश्न उद्भवत नाहीत.
___________
चाांहदिली पररसरातील सािीनािा पोलीस स्टे शन ि िसाहतीतील इमारतीांच्या

(४१)

दरु
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

१३१८३ (१३-०९-२०२०).

श्री.हदलीप लाांडे (चाांहदिली) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

(१) चाांददवली पररसरातील सािीनािा पोलीस वसाहतीच्या इमारती व सािीनािा पोलीस
पोलीस स््े शन इमारत धोिादायि जस्थतीत असून या इमारतीांची तात्िाळ दरु
ु स्ती िरण्याची
आवश्यिता असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
िाय,
(२) असल्हयास, या इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनािडून ननधी समळणे आवश्यि असन
ू
शासन किती िालावधीत इमारतीांच्या दरु
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध िरून दे णार आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त?

श्री. अननल दे शमुख (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) चाांददवली, सािीनािा, अांधेरी (पूव)य , मुांबई
येथील इमारत क्र.१५, १७, २८, २९, ३० अशा पाच इमारती (५८५ सदननिा) म्हाडा
िायायलयािडून शासनाने पोलीस ववभागािररता खरे दी िेलेल्हया आहे त. उक्त पाच इमारतीांच्या
अांतगयत चगलावा, लादीिरण, दरवािे, णखडक्या, स्वयांपािगह
ु स्ती िामासाठी
ृ ाचे ओ्े इ. दरु

रु.२,९३,१५,६८५/- इतिा ननधी सावयिननि बाांधिाम ववभागास दिन ांक ०३.०७.२०१७ रोिी
ववतरीत िेला आहे . सदर ननधीमधन
ू २५५ सदननिाांची दरु
ु स्ती िरण्यात आली आहे .

उक्त

पाच इमारतीपैिी इमारत क्र. २८, २९, ३० या इमारती सा.बाां.ववभागाने मे-२०१९ मध्ये
धोिादायि र्ोवर्त िेल्हयामुळे सदर इमारतीांना तात्पुरत्या स्वरुपात जस्थरता व आधार
दे ण्यािररता स््ील प्रॉप्स (्े िू) लावण्यािररता रु.१०,४०,९७३/- इतक्या खचायच्या अांदािपत्रिास
प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आली असून रु.५,२०,४८८/- इतिा ननधी ववतरीत िरण्यात आला
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आहे . इमारत क्र. २८, २९, ३० या इमारतीांचा पुनववयिास िरण्याची प्रकक्रया िाययवाहीधीन आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
घोड (ता.जि.अहमदनगर) िलाशयात चोरून मासेमारी होत असल्हयाबाबत
(४२)

१३३१२ (१६-०९-२०२०).

श्री.बबनराि पाचपुते (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय मत्स्यवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) र्ोड (ता.जि.अहमदनगर) िलाशयात चोरून मासेमारी िरत असल्हयाच्या अनेि तक्रारी
प्राप्त झाल्हयाचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौिशी िेली आहे िाय,
(३) असल्हयास, त्यानुर्ांगाने र्ोड िलाशयात चोरुन मासेमारी िरणाऱ्याां सांबांचधताांवर शासनाने
िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अस्लम शेख (२२-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) र्ोड िलाशयामध्ये चोरुन मासेमारी होत असलेबाबत सांबध
ां ीत ठे िेदार याांनी पत्राद्वारे
सहायि

आयक्
ु त

मत्स्यव्यवसाय,

अहमदनगर

मत्स्यव्यवसाय, अहमदनगर याांनी दिन ांक
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर),

िळववल्हयानस
ू ार

११/०३/२०२० रोिीच्या

तहससलदार (ता. सशरुर,

सशरुर याांना र्ोड िलाशयात ठे िेदाराचे
व्यक्तीांस समि दे वून

याांना

जि. पुण)े ,

सहायि

आयक्
ु त

पत्रान्वये तहससलदार (ता.

पोसलस स््े शन, बेलवांडी व

ओळखपत्र न र्ेता चोरुन मासे मारी िरणाऱ्या

ननयमानुसार िाययवाही िरणेबाबत िळववले आहे . त्या अनुर्ांगाने

पोसलस स््े शन, बेलवांडी मार्यत र्ोड िलाशयात चोरुन मासेमारी िरणाऱ्याां ववरुद्ध िायदे सशर
िारवाई िरण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
अमरािती जिल्ह्यातील मेळघाट पररसरात माांबत्रिाच्या सल्हल्हयाने एिा िोिळ्या बालिाला
तापलेल्हया विळ्याने चटिे हदल्हयाबाबत
(४३)

१३३५२ (१३-०९-२०२०).

श्री.अबू आिमी (मानखूदा शशिािीनगर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) अमरावती जिल्ह्यातील मेळर्ा् पररसरात माांबत्रिाच्या सल्हल्हयाने एिा िोवळ्या बालिाला
तापलेल्हया ववळ्याने च्िे ददल्हयाचा अर्ोरी प्रिार र्डल्हयाचे ददनाांि २० िन
ू , २०२० रोिी वा
त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय,

वव.स. ५४ (36)
(२) असल्हयास, च्िे ददल्हयामुळे बालिाची प्रिृती अचधिच खालावल्हयामळ
ु े त्याला चुणी

ग्रामीण रुग्णालयात भरती िरण्यात आल्हयानांतर ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक््रानी याबाबतची
िल्हपना स्थाननि पोसलसाांना ददली, हे ही खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, सदर प्रिरणी सांबांचधत दोर्ीांवर श सन ने कोणती िारवाई िरण्यात केली वा
करण्य त येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िोणती आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
(२२-०२-२०२१) : (१) होय, सदरचा प्रिार पोलीस स््े शन चचखलदरा
ु
अांतगयत ग्राम चुणी येथील डॉक््राांचे पथिास दिन क
ां
१८/६/२०२० रोिी ननदशयनास आला.

(२) सदर बालिास उपचारािरीता ग्रामीण रुग्णालय, चुणी येथे भरती िेल्हयानांतर सदर
प्रिरणाबाबत पोलीसाांना मादहती ददली.

(३) पोलीस स््े शन, चचखलदरा येथे ग.ु र.क्र. १०४/२०२० िलम ३२४, ३४ भारतीय दां ड सांदहता
सहिलम ३, महाराष् नरबळी आणण इतर अमानुर्, अननष् व अर्ोरी प्रथा व िाद्
ू ोणा याांना

प्रनतबांध र्ालणे व समुळ उच्चा्न िरण्याबाबत अचधननयम, २०१३ अन्वये नोंद िरण्यात

आला. बालिाचे वडील सज्िु भुऱ्या तो्ा, वय २८ वर्े आणण शेिारी राहणारी व बालिावर
अमानुर् उपचार िरणारी जिमाय िाांडमा िास्दे िर, वय ६५ वर्े या दोन्ही आरोपीांना अ्ि

िरण्यात येऊन िायदे शीर िारवाई िरण्यात आली आहे . दोन्ही आरोपीांववरुद्ध परु ावा गोळा
िरुन ववशेर् न्यायालयात क्र. ५३/२०२० दिन ांक ९/९/२०२० अन्वये दोर्ारोपपत्र दाखल िरण्यात
आले आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
साांगली येथील पोलीस िसाहतीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४४)

१३६४२ (१३-०९-२०२०).

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

(१) साांगली शहरातील प्रभाग १६ मधील पोलीस वसाहतीची दरु
ु स्ती तसेच नव्याने बाांधणी
िरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रस्तावाच्या अनर्
ु ांगाने किती ननधीची तरतद
ू िरण्यात आली आहे वा येत
आहे तसेच या प्रस्तावावर किती िालावधीत अांमलबिावणी होणे अपेक्षीत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) साांगली शहरातील प्रभाग १६ मधील साांगली
शहर पोलीस ठाणे येथील पोलीस अचधिारी व िमयचारी याांचि
े ररता एिूण १९० नवीन
ननवासस्थाने

बाांधणेबाबतचा

प्रस्ताव

महाराष्

राज्य

पोलीस

गह
ृ ननमायण

व

िल्हयाण

महामांडळािडे िाययवाहीधीन आहे . ननधी उपलब्ध होताच पुढील िाययवाही िरण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५४ (37)
भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे मुांबईतील ननिासस्थान असलेल्हया
रािगह
ृ येथे िरण्यात आलेल्हया तोडफोडीबाबत

(४५)

१३७१२ (१३-०९-२०२०).

सोनिणे (चोपडा) :

श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा), श्रीमती लताबाई

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीांचा खल
ु ासा िरतील िाय :ृ मांत्री पढ

(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे मुांबईतील ननवासस्थान असलेल्हया रािगह
ृ येथे
ददनाांि ७ िल
ु ै, २०२० रोिी व त्य सम र स सायांिाळी सहा व जत मोठ्या प्रमाणात तोडर्ोड
िरण्यात आली, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय,
(३) असल्हयास, चौिशीच्या अनुर्ग
ां ाने दोर्ीांवर िोणती िारवाई िरण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (१२-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) होय.

(३) या प्रिरणी मा्ुांगा पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र.२४८/२०२० अन्वये गुन्हा नोंद िरण्यात आला
आहे .

नमद
ू

िन्
ु ्यात

दोन

आरोपीांना

अ्ि

िरण्यात

आली

आहे.

आरोपीांववरुध्द

मा.न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल िरण्यात आले असून, सदरचा दावा न्यायालयात
न्यायप्रववष् आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाहीत.
___________
अिोला (जि.अिोला) येथील जिल्हहा उपननबांधि सहिारी सांस्था याांना
लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागाने अटि िेल्हयाबाबत
(४६)

१३८१५ (१३-०९-२०२०).

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूि)ा :

पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) अिोला (जि.अिोला) येथील जिल्हहा उपननबांधि, सहिारी सांस्था याांना अिो् बािार
ससमतीच्या िमयचाऱ्याांना सातवा वेतन आयोग लागू िरण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्यासाठी
लाच मागताना लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभागाच्या अचधिाऱ्याांनी ददनाांि ९ िल
ु ै, २०२० रोिी
व त्य सुम र स अ्ि िेली, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रिरणी लाचलुचपत प्रनतबांधि ववभागाने रामदासपेठ पोलीस स््े शन,
अिोला येथे गुन््याची नोंदववला आहे आहे , हे ही खरे आहे िाय,

(३) असल्हयास, शासनाने सांबांचधत उपननबांधिाची चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय
आढळून आले व श सन ने िोणती िारवाई िेली वा िरण्य त येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

वव.स. ५४ (38)
श्री. अननल दे शमुख (१८-०२-२०२१) : (१), (२), व (३),

तक्रारदार व त्याांच्यासोबत असलेले िमयचारी त्याांचे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन

ननजश्चती िरण्यािररता व अॅररअसय मांिरू होऊन प्रस्तावास मान्यता समळवून दे ण्यासाठी
आरोपी लोिसेवि डॉ.प्रववण हररदास लोखांड,े जिल्हहा उपननबांधि, सहिार सांस्था, अिोला याांनी

आरोपी लोिसेवि श्री. अमरप्रीतससांह सुरिीतससांह सेठी, अससस््ां ् िसमशनर, ववक्रीिर ववभाग,
अिोला याांच्यासमवेत तक्रारदार याांच्यािडे ५ लाख रुपयाांच्या लाचेची मागणी िेल्हयाबाबत

तक्रारदार याांनी दिन ांक १० िन
ू २०२० रोिी लाचलच
ु पत प्रनतबांधि ववभाग, अिोला याांच्यािडे
तक्रार िेली.

सदर तक्रारीच्या पडताळणीनांतर सापळा िारवाई दरम्यान श्री. अमरप्रीतससांह सुरिीतससांह

सेठी, अससस््ां ् िसमशनर, ववक्रीिर ववभाग, अिोला याांनी २,००,००० रुपयाांची लाचेची रक्िम
जस्विारल्हयाने त्याांच्याववरुध्द आणण डॉ. प्रववण हररदास लोखांड,े जिल्हहा उपननबांधि, सहिार

सांस्था, अिोला याांच्याववरुद्ध पो.स््े . रामदासपे्, जि. अिोला येथे अप.क्र. १४१/२०२०, िलम७ (ए) (सी), १२ भ्रष्ाचार प्रनतबांध अचधननयम, १९८८ (सुधारीत २०१८) अन्वये दिन ांक ०९
िुलै, २०२० रोिी गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे .

सदर प्रिरणी श्री. अमरिीतससांह सुरिीतससांह सेठी याांना ववत्त ववभगाच्या दिन ांक १८

ऑगस््, २०२० रोिीच्या आदे शान्वये आणण डॉ. प्रववण हररदास लोखांडे याांना सहिार, पणन व
वस्त्रोद्योग ववभागाच्या दिन ांक २९ िल
ु ै, २०२० रोिीच्या आदे शान्वये ननलांबबत िरण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
शेतिरयाांना प्रधानमांत्री किसान सन्मान ननधी योिनेअत
ां गात लाभ शमळण्याबाबत
(४७)

१३८४१ (१४-०९-२०२०).

श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्हलारपरू ) : सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

शेतिऱ्याांना

ववध नसभ

प्रधानमांत्री

किसान

सन्मान

ननधी

योिनेअांतगयत

लाभ

समळण्याबाबत

सिस्य बल्हलारपूर याांनी मा.मुख्यमांत्री याांना ददनाांि १५ िून, २०२० रोिी वा

त्यासुमारास लेखी ननवेदन सादर िेले आहे, हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ांगाने शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

श्री. दादािी भस
ु े (१८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर ननवेदनाद्वारे प्रधानमांत्री किसान सन्मान ननधी योिनेंतगयत सवय शेतिऱ्याांना लाभ
समळण्याबाबत ववनांती िरण्यात आली आहे . ननवेदनाच्या अनुर्ांगाने पी.एम.किसान योिनेंतगयत
राज्यात ददनाांि १४ डडसेंबर, २०२० अखेर एिुण ११२.७२ लाख शेति-याांनी पी.एम.किसान

वव.स. ५४ (39)
पो्य लवर नोंदणी िेली असून त्यापैिी एिुण १०२.३१ लाख शेति-याांना एिूण रू.९४९०.२१
िो्ी लाभ समळालेला असून उवयरीत पात्र शेति-याांना लाभ दे ण्याची िाययवाही सुरु असल्हयाचे
सन्मानीय सदस्याांना िळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पणि (ता.अिोट, जि.अिोला) येथे नरबळी दे िन
ू हत्या िरण्यात आल्हयाबाबत
(४८)

१४४८२

(गांगाखेड) :
(१)

(१३-०९-२०२०).

श्री.सांिय

गायििाड

(बल
ु िाणा),

श्री.रत्नािर

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

गट्
ु टे

पणि (ता.अिो्, जि.अिोला) येथील तेिस रािु जिवनलाल या तरुणाची गुप्तधन

प्राप्तीच्या आसमर्ाने नरबळी दे वून हत्या िरण्यात आल्हयाचे माहे मे, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय,
(२)

असल्हयास, पणि येथील गणेश गिानन बोचे व त्याच्या अन्य ४ साथीदाराांनी समळून

तेिस याचा नरबळी दे वन
ू हत्त्या िेल्हयाबाबतची तक्रार तेिसचे वडील याांनी अिो् पोलीस
स्थानि येथे दाखल िेली आहे , हे ही खरे आहे िाय,
(३)

असल्हयास, सदर तक्रारीच्या अनुर्ांगाने या प्रिरणी िरण्यात आलेल्हया तपासाचा व

चौिशीचा तपशील िाय आहे व या प्रिरणी किती िणाांना अ्ि िरण्यात आली असून
त्याांचेवर िोणिोणत्या िलमान्वये गुन्हे दाखल िरण्यात आलेले आहे त,

(४) तसेच अशा प्रिारच्या र््नाांना प्रनतबांध र्ालण्यासाठी शासनाने िोणत्या उपाययोिना
िेल्हया आहे त,
(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (२२-०२-२०२१) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) गुन्हे तपासात तेिस जिवनलाल याचा मत्ृ यू नरबळी दे ऊन हत्त्या िेल्हयाबाबत िोणत्याही
प्रिारचे प्रत्यक्षदशी साक्षीदार, भौनति, पररजस्थतीिन्य अथवा वैद्यिीय पुरावे आढळून आले

नाहीत. मत
ृ िाचे पीएम ररपो्य मध्ये मत्ृ यू पाण्यात बुडून झाल्हयाचा अहवाल वैद्यिीय

अचधिारी याांनी ददला आहे . मत
ू सदर
ृ िाचा मत्ृ यू र्ातपाताने झाल्हयाचे ननषपन्न झाले नसन
प्रिरणी िोणाचाही सहभाग आढळून न आल्हयाने अद्याप िोणासही अ्ि िरण्यात आली
नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५४ (40)
भाांडुप (मुांबई) येथील ड्रड्रम्स मॉलमध्ये अनधधिृत िॉल सेंटरद्िारे
नागररिाांची फसिणूि िेल्हयाबाबत.

(४९)

१४८५२ (१४-०९-२०२०).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :(१)
ववमा

सन्माननीय गह
ृ मांत्री पुढील

भाांडुप (मांब
ु ई) येथील डड्रम्स मॉलमध्ये अनचधिृत िॉल सें्र उर्डून नागररिाांची
इत्यादीच्या आसमर्ाने

लाखो

रुपयाांची

र्सवणूि

िरणाऱ्या ्ोळीला

पोसलसाांच्या सायबर सेलने अ्ि िेल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय,

नवी

ििय,
मुांबई

(२) असल्हयास, उक्त प्रिरणी अ्ि िेलेल्हयाांववरुद्ध श सन ने िोणती िारवाई केली वा
िरण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?
श्री. अननल दे शमुख (२५-०२-२०२१) :
(२)

(१) होय.

खारर्र पोलीस ठाणे, सायबर सेल, गुन्हे शाखा, नवी मुांबई येथे ददनाांि ०४.०४.२०१९

रोिी गु.र.क्र.१२८/२०१९ अन्वये मादहती तांत्रज्ञान अचधननयम २००० मधील िलम ६६(ि) प्रमाणे

गन्
ु हा नोंद िरण्यात आला आहे . गन्
ु ्यातील आरोपीांना अ्ि िरण्यात आले असन
ू त्याांना

न्यायालयीन िोठडी मांिूर आहे. सदर गुन््यातील अ्ि आरोपीांची सवय बँिेची खाती
गोठववण्यात आली असून गुन््यातील महत्वाचा आरोपीचा शोध चालू आहे. आरोपी समळताच
दोर्ारोप पत्र सादर िरण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
तराळा (ता.मांगरूळपीर, जि.िाशशम) येथील डॉ.पांिाबराि दे शमुख िृषी
शेतिरी मांडळाांची िनािराांचे गोठे बाांधण्याच्या मागणीबाबत

(५०)

१४८५६ (१७-१२-२०२०).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री

पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) तराळा (ता.मांगरूळपीर, जि.वासशम) येथील डॉ.पांिाबराव दे शमुख िृर्ी शेतिरी बचत

मांडळाने िनावराांसाठी गोठे बाांधण्याबाबत जिल्हहा पररर्द, मुख्य िाययिारी अचधिारी याांच्यािडे
मागणी िेली आहे , हे खरे आहे िाय,

(२) असल्हयास, उक्त िाम मांिूर िरण्याबाबत जिल्हहाचधिारी व िाययक्रम अचधिारी, रोिगार
हमी योिना, वासशम याांना लेखी पत्राद्वारे स्थाननि लोिप्रनतननधीांनी मागणी िेली आहे, हे ही
खरे आहे िाय,
(३) असल्हयास, शेतिऱ्याांची मागणी असतानाही शेतिऱ्याांच्या िनावराांसाठी गोठे मांिूर िरून
िायायरांभ आदे श व प्रशासिीय मान्यता दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे िाय,

(४) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ांगाने शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलांबाची िारणे िाय आहे त ?

वव.स. ५४ (41)
श्री. सांदीपानराि भुमरे (१८-०२-२०२१) : (१)

व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) लाभार्थयांनी सादर िेलेला प्रस्ताव अपूणय असल्हयामुळे िागदपत्राांची पूतत
य ा िरुन
प्रस्ताव र्ेरसादर िरण्याबाबत सचचव / सरपांच, ग्रामपांचायत, तऱ्हाळा याांना िळववले आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

विधान भिन :
मुांबई.

रािेन्द्र भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराष् ववधानमांडळ सचचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई.

