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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०९ माचच, २०२१ / फाल्गनु १८, १९४२ (शिे) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५४ 
------------------------------------- 

  
िसई (जज.पालघर) तालुक्यात गुांतिणूिदाराांची आधथचि  

फसिणूि झाल्याबाबत 
  

(१) * ६८२३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तालकु्यात गुींतवणूकदाराींची आर्थिक फसवणूक 
झाल्याप्रकरणी शभुाींगी पींढरीनाथ बोडखे व इतर याींनी पोलीस ननरीक्षक 
अनािळा सागरी पोलीस ठाणे (ता.वसई, जि.पालघर) याींचेकड े ददनाींक       
१६ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी तक्रार दाखल करुनही सींबींर्िताींवर कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एक वर्ािचा कालाविी झाल्यानींतर पोलीस ननरीक्षक, अनािळा 
सागरी पोलीस ठाणे याींनी सदर प्रकरण माणणकपरू पोलीस स््ेशन याींचेकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आल े आहे, सदरहू प्रकरण एक वर्ािनींतर हस्ताींतरीत 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित मदहला व इतर याींनी मागील एक वर्ािपासनू न्याय 
ममळण्यासाठी पोलीस ठाण्यामध्ये वारींवार पाठपरुावा करुन सधु्दा न्याय 
ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने आर्थिक फसवणकू करणाऱ्या दोर्ीींवर तसेच या प्रकरणावर कारवाई 
करण्याकड े दलुिक्ष करणाऱ्या पोलीस प्रशासनातील अर्िकारी/कमिचारी याींचेवर 
कारवाई करुन फसवणकू झालेल्या गुींतवणकूदाराींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) अििदार शभुाींगी पींढरीनाथ बोडके, रा. ववरार व इतर   
७ याींनी यातील गरैअििदार श्री.रींजित रमेश खाड ेव सौ.ददप्ती रामेश्वर पाींड े
याींनी आर्थिक फसवणकू केल्याबाबतची तक्रार ददनाींक १६/११/२०१९ रोिी 
अनािळा पोलीस ठाणे येथ े देण्यात आली होती. परींत ुअििदार याींच ेइतर ०७ 
साथीदाराींपकैी अििदार श्री.कुणाल कपा्े याींनी सम मिकुराच्या अिाितील 
प्रकरणाबाबत माणणकपरू पोलीस ठाण्यात ग.ुर.क्र. २२८/२०२० प्रमाणे ददनाींक 
१६/०६/२०२० रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. अििदार या सदर 
गनु्हयातील साक्षीदार असल्याने तयाींचा अिि गनु्हयाचे तपास कामी 
माणणकपरू पोलीस ठाण्यात वगि करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सदर तक्रारी अिािच्या अनरु्ींगाने यातील गरैअििदार रींजित रमेश 
खाड े व ददप्ती पाींड े (खाड)े याींच्या राहतया दठकाणी वेळोवेळी िावनू शोि 
घेतला असता गरैअििदार हे तयाींच्या दठकाणी ममळून आले नाहीत. म्हणून 
गरैअििदार याींच ेनातवेाईक याींना समि देऊन गरैअििदार याींना चौकशीकामी 
हिर करणेबाबत कळववल े होत.े परींत ु गरैअििदार हे चौकशीकामी पोलीस 
ठाण्यास हिर झालेले नाहीत. तसेच माचि, २०२० पासनू कोववड-१९ च्या 
महामारीचा मोठ्या प्रमाणात उदे्रक झाल्याने व पोमलसाींवर कोववडची 



3 

िबाबदारी वाढल्याने सदरचा तक्रार अिि प्रलींबबत रादहला. तयाबाबत अििदार 
याींना वेळोवेळी मोबाईल फोनव्दारे तसेच समक्ष अिि चौकशी चाल ू
असल्याबाबत कळववले होत.े दरम्यानच्या काळात सहअििदार श्री.कुणाल 
कपा्े याींच्या तक्रारीवरुन माणणकपरू पोलीस ठाणे गनु्हा क्र.२२८/२०२० नसुार 
दाखल करण्यात आला असल्याने व अििदार याींचीही तयामळेु फसवणूक झाली 
असल्याने तयाींचा ददनाींक १६/११/२०१९ रोिीचा अिि ददनाींक ०६/११/२०२० रोिी 
माणणकपरू पोलीस ठाणे येथ ेहस्ताींतरीत करण्यात आला आहे.  
(४) व (५) यातील अििदार याींचा तक्रारी अिि ददनाींक २६/११/२०१९ रोिी 
अनािळा पोलीस ठाणे स्थाननक अिि क्र.२४५/२०१९ अन्वये प्राप्त आहे. तसेच 
सदर प्रकरणी फसवणकू करणाऱ् या दोर्ीींवर ददनाींक १६/०६/२०२० रोिी गनु्हा      
क्र. २२८/२०२० दाखल करण्यात आला आहे. तसेच अििदार याींचा अिि ददनाींक 
०६/११/२०२० रोिी ववलींबाने माणणकपरू पोलीस ठाण्यात वगि केला आहे. 
याबाबत चौकशी अर्िकारी याींनी अिि चौकशीसाठी ववलींब लावल्याबाबत 
तयाींचा कसरुी अहवाल प्राप्त झाला असनू तयाबाबत तयाींचा खुलासा 
मागववण्यात आला आहे. 
 

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

पेठ (ता.िाळिा, जज.साांगली) येथे िृषी अन्नतांत्रज्ञाान  
महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

  

(२) * ६५७२ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महातमा फुले कृर्ी ववद्यापीठ राहुरी अींतगित पेठ (ता.वाळवा, जि.साींगली) 
येथे कृर्ी अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय मींिूर केलेले असनू परभणी येथे एकच 
अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय आहे व दसुरे पेठ येथे अन्न तींत्रज्ञान 
महाववद्यालय क्राींतीमस ींह नाना पा्लाींच्या नावाने मींिूर करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महाववद्यालयाच्या पद ननममितीला ददनाींक २० सप् े्ंबर, 
२०२० रोिी वा तयासमुारास मान्यता देण्यात आली असनू रुपये ६१ को्ी ५७ 
लाख इतक्या ननिीच्या प्रस्तावास ददनाींक २१ िून, २०१९ रोिी मान्यता 
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देण्यात आली आहे, तसेच १०% काम देखील पणूि झालेले आहे, असे 
असताना पेठच्या कृर्ी तींत्रज्ञान महाववद्यालयाच्या बाींिकामाला ददनाींक    
२० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा तयासमुारास स्थर्गती देण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृर्ी अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालयाला शासनाने स्थर्गती 
ददल्यामळेु वविानपररर्द सदस्याींनी दहवाळी अर्िवेशन, २०१९ मध्ये 
महाववद्यालयाची स्थर्गती उठववणेबाबत और्चतयाचे मदु्द्याव्दारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर महाववद्यालयाच े
काम पणूि करुन सरुु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, शासन ननणिय क्र.मफुकृवव-१४१९/प्र.क्र.२२/७-अे, ददनाींक २० सप् े्ंबर, 
२०१९ अन्वये सदर महाववद्यालयाच्या पदननममितीला मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. तसेच शासन ननणिय क्र. मफुवव-१४१९/प्र.क्र.०२/७-अ,े ददनाींक २१ िून, 
२०१९ अन्वये महाववद्यालयाच्या बाींिकामासाठी रुपये ६१,५७,१३,८५१/-इतक्या 
रकमेस शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. ववद्यापीठाने 
िा.क्र.बाींि/४४३२/ननववदा/२०१९, ददनाींक २०/१२/२०१९ अन्वये सदर कामास 
स्थर्गती ददलेली आहे, हे खरे आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ववद्यापीठाकड ेउपलब्ि असलेल्या रुपये १२.४२ को्ी इतक्या ननिीपकैी 
कृर्ी महाववद्यालय, मकु्ताईनगर व अन्नतींत्रज्ञान महाववद्यालय, पेठ या 
महाववद्यालयाच्या कामाींसाठी रुपये ७.५६ को्ी रक्कम वापरण्यास ववद्यापीठ 
सक्षम असल्याने पेठ महाववद्यालयाच्या कामाींसाठी एकूण रुपये ४.१४ को्ी 
रक्कम ववद्यापीठाने उपलब्ि करुन ददली असनू तयातनू १०% plinth 
लेव्हलपयतं काम पणूि झाल्याचे तसेच प्रशासकीय इमारत, ववद्याथी व 
ववद्याथीनी वसनतगहेृ इ. बाींिकामाच ेप्रथम िावत ेबबल व वास्तवुवशारद याींच े
सल्लामसलत शलु्क अदा करण्यात आले आहे. याव्यनतररक्त सन २०२०-
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२०२१ या ववततीय वर्ािमध्ये, सदर महाववद्यालयाच्या बाींिकामासाठी रुपये 
५.०० को्ी एवढी तरतदू अथिसींकल्पीत करण्यात आली आहे. तथावप, ववतत 
ववभागाच्या ददनाींक ०४/०५/२०२० चे शासन ननणियातील मदु्दा क्र. २ अन्वये, 
कोरोनाच्या पाश्विभमुीवर कायिक्रमाींतगित खचािवरील ननिी ववतरणास ननबिं 
लादले आहेत. यास्तव अथिसींकल्पीत ननिीतनु अद्याप बाींिकामाींना ननिी 
ववतररत करण्यात आलेला नाही. तथावप, ववद्यापीठाींकडील अपणूि कामाींसाठी 
ननिी ववतररत करण्यात यावा, याकरीता प्रस्ताव ननयोिन व ववतत ववभागास 
सादर करण्यात आलेला आहे. तसेच सन २०२०-२०२१ चे सिुाररत 
अींदािामध्येही अथिसींकल्पीय तरतदू कायम ठेवण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही.   

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

तत्कालीन तहशसलदार, औरांगाबाद याांनी शासनाचा 
 महसूल बुडविल्याबाबत 

  

(३) * ६६३४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ग्रामीणचे ततकालीन तहमसलदार याींनी कुळ िमीन ववक्री 
व्यवहारास परवानगी देताींना ननयमाींचे उल्लींघन करुन खरेदीदाराींकडून 
िममनीच्या रेडीरेकनर दरानसुार ननम्मी रक्कम वसलु केली नसल्यामळेु 
शासनाचा रुपये तीन को्ीींचा महसलू बडुाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ततकालीन तहमसलदार याींची खातनेनहाय चौकशी करण्याचे 
आदेश शासनाने ददल ेआहेत काय, खातनेनहाय चौकशी पणूि झाली आहे काय, 
तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी जिल्हार्िकारी, औरींगाबाद याींनी ततकालीन 
तहमसलदार याींना ददनाींक ०९/१०/२०१९ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावलेली 
आहे. परींत,ु तयाींनी सादर केलेला खुलासा समािानकारक नसल्यामळेु 
तयाींच्याववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अपील) ननयम, १९७९ मिील 
ननयम ८ नसुार ववभागीय चौकशी सरुु करण्यासाठी जिल्हार्िकारी, औरींगाबाद 
याींनी दोर्ारोप िोडपत्र क्र.०१ त े०४ परुावे कागदपत्राींसह ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींना सादर केलेले आहेत. तयानरु्ींगाने, प्रस्ततु प्रकरणी कारवाई 
चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डहाणू ि पालघर (जज.पालघर) तालुक्यातील सूयाच नदीपात्रातून  
अिैधररत्या िाळू उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

  

(४) * ६९११ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाण ूव पालघर (जि.पालघर) तालकु्यातील सयूाि नदीपात्रातनू शासनाच्या 
ननयमाचे उल्लघींन करुन अविैररतया वाळूचे उतखनन सरुु असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सयूाि नदीपात्रात डहाणू तालकु्यातील उसे, साये-आींबबस्त े व 
पालघर तालकु्यातील नाननवली आकेगव्हान गावाींमध्ये मोठे िोकादायक खड्ड े
ननमािण होऊन नदीचा प्रवाह बदल होण्याचा िोका ननमािण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अविैररतया वाळू 
उतखनन करणाऱ्या वाळूमाफफयावर तसेच वाळू उतखननाकड ेदलुिक्ष करणाऱ्या 
सींबींर्ित दोर्ी अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) मौि ेउसे, ता.डहाणू, जि.पालघर येथील सयूाि नदी 
फकनाऱ्यालगतच्या खािगी सामानयक िममनीमध्ये वव्भट्टीकरीता लागणाऱ्या 
मातीचे तसेच तयाखाली असलेल्या रेतीचे अविै उतखनन केल्याची बाब माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये आढळून आली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) माती व वाळूच्या अविै उतखनन प्रकरणी सींबींर्िताींना रुपये ३५,९३,७००/- 
इतक्या रकमेच ेदींडातमक आदेश ददनाींक ९/२/२०२१ रोिी तहमसलदार, डहाणू 
याींनी बिावले असनू सींबींर्िताींकडून दींडातमक रकमेची वसलू करण्याची 
कायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात मासेमारी बांदी िालािधीत िोळी बाांधिाांना  
नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(५) * ७०६४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या ननयमानसुार माहे िून-िुल ैया कालाविीमध्ये मासेमारी 
करण्यास बींदी असल्याने उक्त दोन मदहन्यासाठी मासेमारी न करणाऱ्या 
कोळी बाींिवाींच्या उदरननवािहकरीता ताममळनाडू राज्यात दोन मदहन्याकरीता 
रुपये दहा हिार नकुसान भरपाई ददली िात असल्याने तयाच ितीवर 
राज्यातील मच्छीमार कोळी बाींिवाींना मदत देण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
व मच्छीमार कोळी बाींिवाींनी शासनाकड ेकेली असल्याचे माहे ऑगस््, २०२० 
च्या पहिल्या सप्ताहात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
मच्छीमाराींना माहे िून-िलु ै या मासेमारी बींदी कालाविीमध्ये रुपये दहा 
हिार नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अस्त्लम शखे : (१) व (२) मासेमारी करण्यास बींदी असलेल्या कालाविीत 
ताममळनाडू राज्याच्या ितीवर नकुसान भरपाई देण्याची मागणी मच्छीमार 
कोळी बाींिवानी केली आहे. 
 मासेमारी करण्यास बींदी असलेल्या कालाविीत ताममळनाडू राज्यात 
सन २०१७ पासनू रुपये ५००० नकुसान भरपाई देण्यात येत असल्याचे 
आढळून आले आहे. 
 तथावप, राज्यात कें द्र शासनाच्या मागिदशिक सचूनानसुार 
मच्छीमाराींसाठी राषरीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योिना या 
योिनेमध्ये दाररद्र्य रेर्खेालील मच्छीमार कोळी बाींिवाींना सन २०१७-२०१८ 
मध्ये रुपये ५३.०७ व सन २०१८-२०१९ मध्ये ४०.२० लक्ष एवढा ननिी वा्प 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर शहरातील शासिीय जशमनीांच ेभाड ेसांस्त्थाांनी थिविल्याबाबत 

  

(६) * ७५०२ श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात एक रुपया लीिवर शासनाकडून सामाजिक कामाींसाठी 
िागा घेऊन बारा सींस्थाींनी पाच वर्ांच्या काळात रुपये १९८ को्ी नफा 
कमावल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या गरैकारभाराचा फायदा घेऊन या सींस्थाींनी आर्थिक 
लाभ करुन घेतला परींत ुशासनाने या सींस्थाींकडून भाड ेवसलू केल ेनाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सामाजिक बाींर्िलकीतनू िागा ममळवनू तया िममनीींचा वापर 
नफेखोरीसाठी करणाऱ्या सींस्थाींची शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
 तथापप, १९८ को्ी रुपये रक्कम ही नफ्याची नसनू मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई खींडपीठ, नागपरू याींनी िनदहत यार्चका क्र.४५/२०१७ मध्ये 
ननयकु्त केलेले Amicus Curiae याींनी ददललेे अहवालातील सींस्था/क्लब 
उतपन्नाच्या रक्कमा आहे. 
(२), (३) व (४) शासनाने अनदुाननत करण्यात आलेल्या िममनीच ेकरारनामा/ 
भाडपेट्टा/सनदेतील नमदु भईुभाड्याची आकारणी ननयमानसुार करण्यात आली आहे. 
 मा.उच्च न्यायालय मबुींई, खींडपीठ नागपरू येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या िनदहत यार्चका क्रमाींक ४५/२०१७ मिील मा.न्यायालयाकडून गठीत 
करण्यात आलेल्या सममतीच्या अहवालानसुार सममतीने तपासणी केलले्या 
बारा सींस्था/क्लब याींची मादहती ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०२० रोिी 
जिल्हार्िकारी कायािलयास प्राप्त झाली असनू मा.उच्च न्यायालयाच े
ननदेशानसुार सदर प्रकरणात चौकशी व कायिवाही करून याबाबतचा अहवाल 
न्यायालयास िममनीचे वापराचे अनरु्ींगाने सादर करावयाचा असनू, तयानसुार 
तपासणी करून प्राप्त झालेले बारा सींस्थाना जिल्हार्िकारी, नागपरू 
कायािलयाकडून चौकशीकरीता ददनाींक १९/११/२०२० व ददनाींक १७/१२/२०२० 
अन्वये नो्ीस देवनू मादहती मागववण्यात आली आहे. तयानसुार सींबींर्ित 
सींस्थाबाबत भाडपेट्टयातील अ्ी व शतीनसुार िमीन वापराबाबत तपासणी 
करून ननयमानसुार कायिवाही करण्यात येत आहे. 
 

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

आिी (जज.िधाच) तालुक्यातील शतेिऱयाांना शसांचन विहहर  
योजनेच ेअनुदान देण्याबाबत 

  

(७) * ६९२४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) आवी (जि.विाि) तालकु्यातील ७०० शतेकऱ्याींना सन २०१९-२०२० या 
वर्ाित मस ींचन ववदहर योिनेंतगित ३५० ववदहरीींचे काम पणूि होवनूही अनदुान 
ममळाले नसल्याचे ददनाींक २१ डडसेंबर, २०२० रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शतेकऱ्याींच्या मस ींचन ववदहर योिनेचे अनदुान देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिी व शतेकऱ्याींनी शासनाकड ेलखेी ननवेदनाव्दारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शतेकऱ्याींच्या पणूि 
झालेल्या ववदहरीींच्या बाींिकामाचे अनदुान देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) अनदुान देण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बांजारा समाजाच्या ताांडयाांना (बांजारा िस्त्ती) महसूली दजाच देण्याबाबत 

  

(८) * ७४२७ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत आसगाििर : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ५७७७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ववभागात परभणी जिल््यातील जिींतरू, सेल ू व पात्री येथील    
९ ताींड्याींना महसलूी गावाींचा दिाि देण्याबाबत सरुु असलेली कायिवाही पणूि 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू व विाि जिल््यातील ताींड्याींना महसलू दिाि 
देण्याबाबत करण्यात येणाऱ्या तपासण्या पणूि झाल्या आहेत काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ताींड्याींना महसलूी दिाि देण्याची प्रफक्रया पणूि झाली 
आहे काय, सदर गावाींना रस्त,े पाणीपरुवठा, वीि इतयादी मलूभतू सवुविा 
परुववण्याबाबत कायिवाही करण्यात आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने बींिारा समािाच्या ताींड्याींना (बींिारा वस्ती) महसलूी दिाि 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) औरींगाबाद ववभागात परभणी 
जिल््यातील जिींतरू तालकु्यातील ५ वाडी/ताींड्याींना महसलूी गावाींचा दिाि 
देण्याच ेप्रस्ताव परभणी जिल्हार्िकारी कायािलयाकड ेप्राप्त झाले असनू सदर 
प्रस्तावाची तपासणी करुन आक्षेप मागववण्याची कायिवाही सरुू आहे. तसेच 
सेल ू व जिींतरू तालकु्यातील प्रतयेकी १ व पाथरी तालकु्यातील २ 
वाडी/ताींड्याींना महसलूी गावाींचा दिाि देण्याचे प्रस्ताव जिल्हार्िकारी 
कायािलयाकड े दाखल करण्याची कायिवाही सींबींर्ित तहमसल कायािलयाकडून 
करण्यात येत आहे.  
 नागपरू जिल््यातील दहींगणा तालकु्यातील आगरगाींव व येरणगाींव या 
महसलूी गावाींच्या बाहेर असलेल्या ताींड्याींना तसेच विाि जिल््यातील आवी 
तालकु्यातील बले्हारा व दहेगाींव या ३०० पके्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्या 
बींिारा समािाच्या ताींड्याींना महसलूी गावाींचा दिाि देण्याबाबतची कायिवाही 
सरुू आहे.  
 प्राप्त मादहतीनसुार सदर ताींड्याींना रस्त,े पाणीपरुवठा, वीि इतयादी 
मलूभतू सवुविा उपलब्ि आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

पलूस (जज.साांगली) तालुक्यातील शतेिऱयाांच ेहठबि  
शसांचनाच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९) * ७४३६ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पलसू (जि.साींगली) तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी दठबक मसींचनाचे सन २०१९-
२०२० या वर्ाित अनदुान ममळणेबाबत शासनाकड ेमागणी करुनही शतेकऱ्याींना 
दठबक मसींचनाचे अनदुान ममळाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ५ लाख १० हिार शतेकऱ्याींनी दठबक मसींचनासाठी 
अिि केले असनू यापकैी २ लाख ४३ हिार शतेकऱ्याींना पवूिसींमती ममळूनही 
अनदुान ववतररत करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ऑनलाईन पध्दतीने अिि केल्यानींतर १५ ददवसाींत मोका 
तपासणी करुन जिओ ्ॅर्ग ींग करणे बींिनकारक असनू तयाींनतर पढुील      
१५ ददवसाींत आर्ीिीएसव्दारे सींबींर्ित शतेकऱ्याींच्या बँक खातयात अनदुानाची 
रक्कम िमा करणे अपेक्षक्षत असतानाही अनदुान ववतररत करण्यात आले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पलसू तालकु्यातील 
शतेकऱ्याींचे दठबक मसींचनाचे प्रलींबबत अनदुान देण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) नाही. 
(२) व (३) सन २०१९-२०२० या वर्ाित पवुिसींमती प्राप्त सकु्ष्म मसींचन सींचाची 
उभारणी करुन अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या राज्यातील २००८६५ 
शतेकऱ्याींपकैी १७१०६३ शतेकऱ्याींच्या बँक खातयावर रुपये ४३०.३५ को्ी 
अनदुानाची रक्कम िमा करण्यात आली आहे. उविररत २९८०२ शतेकऱ्याींच्या 
बँक खातयावर अनदुानाची रक्कम िमा करण्याबाबतची कायिवाही सरुु आहे. 
(४) पलसू तालकु्यातील पवुिसींमती प्राप्त सकु्ष्म मसींचनाची उभारणी करुन 
अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या २२२ शतेकऱ्याींच्या बँक खातयावर 
अनदुानाची रक्कम रुपये ४६.२२ लाख िमा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ररलायन्स जजयो िां पनीिडून दांडात्मि रिमेची िसूली िरण्याबाबत 
  

(१०) * ६८५४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ३००० ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथे ररलायन्स जिओ कीं पनीने अविै उतखनन केल्याप्रकरणी 
तयाींच्याकडून रुपये २६ को्ीींचा दींड वसलू करण्याबाबत जिल्हार्िकारी, 
परभणी याींनी जिल्हार्िकारी, मुींबई याींचेकड े सन २०१९-२०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान लेखी सचूना केली होती, तयानसुार जिल्हार्िकारी, मुींबई याींनी 
मुींबई पररसरातील ररलायन्स जिओ कीं पनीची मालमतता िप्त करून व नतची 
ववक्री करण्याबाबतची कायिवाही ववदहत मदुतीत पणूि न करता दोर्ीींना पाठीशी 
घालत असल्याची तक्रार परभणी येथील सामाजिक कायिकतयांनी मखु्य सर्चव 
याींच्याकड े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हार्िकारी, मुींबई शहर याींनी महाराषर िमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ मिील कलम २६७ नसुार रुपये २५,९५,६३,७५०/- इतक्या 
रकमेची मागणीची नो्ीस ददनाींक ६/२/२०२० रोिी जिओ कीं पनीच्या मुींबई 
येथील कायािलयास बिाववण्यात आली होती, सदर नो्ीसीच्या अनरु्ींगाने 
थकबाकीदार कीं पनीने अपर ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचकेड ेअिि सादर 
केला असनू अपर ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी ददनाींक ३०/६/२०२० 
पयतं उक्त रकमेच्या वसलूीस स्थर्गती ददली होती, सदर प्रकरणी अपर 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या आदेशानसुार ररलायन्स जिओ 
कीं पनीकडून दींडाची रक्कम वसलू करण्याबाबत सरुु असलेली कायिवाही पणूि 
झाली आहे काय, याबाबत थोडक्यात सववस्तर मादहती काय आहे,  
(३) असल्यास, जिल्हार्िकारी, मुींबई व ररलायन्स जिओ याींच्याबाबत कोणती 
अींनतम कायिवाही करण्यात आली आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररलायन्स जियो 
कीं पनीवर कारवाई करुन दींडाची रक्कम वसलू करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) याबाबत परभणी येथील सामाजिक कायिकत ेयाींच े
ददनाींक ०१/०२/२०२१ रोिीचे ननवेदन मखु्य सर्चव, मींत्रालय, मुींबई याींच े
कायािलयात ददनाींक १०/०२/२०२१ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी अपर ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी ददनाींक 
०७/०८/२०२० रोिी अींनतम आदेश पारीत केल े आहेत. सदर आदेशाव्दारे 
जिल्हार्िकारी, परभणी याींनी ददनाींक ०७/०८/२०१८ रोिी पारीत केलेले 
दींडातमक रकमेच ेआदेश रद्द केले आहेत. 
(३) व (४) अपर ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी दींडातमक आदेश रद्द 
केल्याने वसलुीची कायिवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

अमरािती ि नागपूर िृषी विभागातील आहदिासी  
उमेदिाराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(११) * ७४३९ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि ६२९६ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, अमरावती कायािलयाच्या अर्िनस्त कायिरत 
असणाऱ्या अनसुरू्चत िमातीच्या एकूण ६ कमिचाऱ्याींचे िात प्रमाणपत्र अविै 
ठरलेले असल्याने सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणिय, ददनाींक २१ 
डडसेंबर, २०१९ मिील सचूनानसुार उक्त ६ कमिचाऱ्याींच्या सेवा अर्िसींख्य 
पदावर वगि करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, अमरावती कायािलयाने २ कृर्ी 
पयिवेक्षक, १ कृर्ी सहाय्यक, १ अनरेुखक, १ कननषठ मलवपक व १ वीितींत्री 
अशा एकूण ६ कमिचाऱ्याींच्या सेवा अर्िसींख्य पदावर वगि करण्यात आल्यामळेु 
गरैआददवासीींची पदे ररक्त करुन खऱ्या आददवासी उमेदवाराींच्या ननयकु्तीने 
पदे भरण्याबाबत शासनाकड े ननवेदने देण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अमरावतीच्या कृर्ी सहसींचालकाींनी आददवासी असणारी पदे 
गेल्या वर्िभरापासनू अडवनू ठेवल्याचे मादहती अर्िकारातनू ननदशिनास आले 
आहे, तसेच अमरावती व नागपरूच्या व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण प्रादेमशक 
कायािलयाींनी आददवासी उमेदवाराींचे ननयकु्तीपत्र अडवनू ठेवल्याचेही ननदशिनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैआददवासीींची पदे 
ररक्त करुन खऱ्या आददवासी उमेदवाराींच्या ननयकु्तीने सदर पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, अमरावती कायािलयाच्या अर्िनस्त 
कायिरत असणाऱ्या अनसुरू्चत िमातीच्या एकूण ६ कमिचाऱ्याींचे िात 
प्रमाणपत्र अविै ठरलेले आहे. तयामळेु सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन 
ननणिय, ददनाींक २१/१२/२०१९ मिील सचूनाींनसुार उक्त ६ कमिचाऱ्याींच्या सेवा 
अर्िसींख्य पदाींवर वगि करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अमरावतीच्या कृर्ी सहसींचालकाींनी आददवासी असणारी पदे गले्या 
वर्िभरापासनू अडवनू ठेवल्याची बाब खरी नाही. तसेच व्यवसाय मशक्षण व 
प्रमशक्षण प्रादेमशक कायािलय, अमरावती व नागपरू हे कृर्ी ववभागाच्या 
अर्िनस्त नाही. तयामळेु तथेील आददवासी उमेदवाराींचे ननयकु्तीपत्र 
वर्िभरापासनू अडवनू ठेवल्याची बाब ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, अमरावती 
कायािलयाशी सींबींर्ित नाही. 
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(४) ववभागीय कृर्ी सहसींचालक, अमरावती कायािलयाने २ कृर्ी पयिवेक्षक,    
१ कृर्ी सहाय्यक, १ अनरेुखक, १ कननषठ मलवपक व १ वीितींत्री अशा एकूण   
६ कमिचाऱ्याींच्या सेवा अर्िसींख्य पदावर वगि केलले्या आहेत. अर्िसींख्य 
करण्यात आलेल्या पदाींमिील अनरेुखक सींवगािची पदे पढुील आदेशापयतं न 
भरण्याच्या सचूना ददनाींक ०५ िून, २००९ रोिीच्या पत्रान्वये ददलेल्या आहेत. 
तवे्हापासनू अनरेुखक सींवगाितील पदे भरण्यात आलेली नाहीत. सन २००९ 
च्या सिुाररत आकृतिबींिानसुार वीितींत्री हे पद अनतररक्त ठरववण्यात 
आल्यामळेु सदर पद भरता येणार नाही. कननषठ मलवपक पदावरील कमिचारी 
पदोन्नतीने मशपाई सींवगाितनू पदोन्नत झालेला असल्याने मशपाई हे मळू पद 
प्रचमलत ननयमानसुार भरण्यात येणार आहे. कृर्ी सहाय्यकाींची अनसुरू्चत 
िमातीसाठी मींिूर असलेली सवि पदे भरलेली आहेत. कृर्ी पयिवेक्षकाींची 
सरळसेवा कोट्यातील पदे सिुाररत आकृतिबींिानसुार मयािददत ववभागीय 
परीक्षेव्दारे भरावयाची आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे जेट्टीची सुविधा 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१२) * ६४३१ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८०९ ला 
हदनाांि २ जुल,ै २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हणे (ता.दापोली, जि.रतनार्गरी) बींदर हे मजच्छमार व्यवसायासाठी 
जिल््यातील क्रमाींक २ च ेबींदर म्हणून ओळखले िात असनू सदर बींदरात 
लागलेल्या मच्छीमार बो्ीतनू आणलेली मासळी फकनाऱ्यावर आणताींना 
िेट्टीची सवुविा नसल्याच े माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींदराच्या दठकाणी िेट्टीची सवुविा व्हावी याकरीता 
लोकप्रनतननिीींनी व मच्छीमार बाींिव साततयाने शासनाकड े मागणी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त बींदराच्या दठकाणी िेट्टीची सवुविा देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारािीन आहे काय, उक्त प्रस्तावावर किीपयतं अींमलबिावणी 
होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हणे येथे िेट्टीची 
सवुविा उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हणे येथे िेट्टीची सवुविा उपलब्ि करुन देण्याचे काम प्रिानमींत्री 
मतस्यसींपदा योिनेंतगित प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
घोटगे (ता.दोडामागच, जज.शसांधदुगुच) गािात अिैधररत्या िाळू उत्खनन 

िरणाऱया िाळू माकफयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१३) * ६४३६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) घो्गे (ता.दोडामागि, जि.मस ींिुदगुि) गावात नतलारी नदी पात्रातील अनेक 
दठकाणाहून वाळू उपसा करण्याबाबत महसलू ववभागाची ररतसर परवानगी न 
घेता तसेच मललाव प्रफक्रया झालेली नसताना रािरोसपणे अविैररतया 
ददवसरात्र वाळू उपसा करुन येथील वाळूचे डींपर व इतर वाहनातनू वाहतकू 
केली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अविै व चोर्ी वाळू उतखनन व वाहतकुीमळेु शासनाचा 
महसलू बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अविैररतया वाळू वाहतकू करणारी वाहने ससुा् वेगाने िात 
असल्याने ग्रामस्थ, शाळकरी ववद्याथी, मलेु याींच्या जिवीतास िोका ननमािण 
झाला असनू याप्रकरणी ग्रामस्थाींनी मागील ६ मदहन्यापासनू साततयाने 
मा.महसलू मींत्री, मा.पालकमींत्री, मस ींिदुगुि जिल्हा, जिल्हार्िकारी, मस ींिदुगुि, 
तहमसलदार, दोडामागि व सावींतवाडी याींचेकड े लखेी ननवेदनाव्दारे तक्रारी 
करुनही वाळू माफफयाींववरोिात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अविै वाळू उपसा व 
वाहतकू करणाऱ्या वाळू माफफयाींवर तसेच वाळू माफफयाींस सहकायि करणाऱ्या 
महसलू प्रशासनातील दोषी अर्िकारी व कमिचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) ददनाींक ४/१/२०२१ रोिी घो्गे 
(ता.दोडामागि, जि.मस ींिुदगुि) गावात नतलारी नदी पात्रात ०३ ब्रास अनर्िकृत 
वाळूसाठा आढळून आला आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) मस ींिुदगुि जिल््यात गौण खननिाचे अविै उतखनन व वाहिकुीस प्रनतबींि 
घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलले्या भरारी पथकामाफि त माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये गौण खननिाचे अविै उतखनन व वाहिकुीच्या ११० प्रकरणी   
रुपये ८५,५६,७८३/- इतकी दींडातमक रक्कम शासनिमा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

वपांपरी-धचांचिड (जज.पुणे) आिुडी येथील औद्योधगि क्षेत्रात  
शते जमीन खरेदी विक्रीत फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(१४) * ६९४२ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) वप ींपरी-र्च ींचवड (जि.पणेु) एमआयडीसीमिील आकुडी येथील २७ एकर 
औद्योर्गक क्षते्राकरीता शतेी खरेदी ववक्री प्रकरणी फसवणूकीचा गनु्हा मलबार 
दहल पोलीस स््ेशनमध्ये दाखल झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योर्गक प्रयोिनासाठी शतेी, बबगर शतेी करुन ववक्रीचा 
प्रयतन झाला असनू सदर औद्योर्गक क्षते्र बबगर शतेी प्रयोिनासाठी देता येत 
नसतानाही अथिपणूि व्यवहार करुन बेकायदेशीरपणे शासनाकडून परवानगी 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फफयािदी याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन मलबार पोलीस ठाण्यात 
दाखल करण्यात आलेल्या गनु््याींच्या अनरु्ींगाने आरोपीस अ्क करण्यात 
आली आहे काय व केव्हा, तयानसुार आरोपीवर कोणतया कलमान्वये कोणती 
कारवाई केली आहे, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१) फफयािदी श्री.प्रकाश सरदेसाई याींच्या वडडलाींनी व 
श्री.ियींत अदवींत याींनी मे.सरदेसाई ॲण्ड कीं पनीसाठी एम.आय.डी.सी. आकुडी 
वप ींपरी-र्च ींचवड, जि.पणेु येथील एम.आय.डी.सी.ची २७ एकर िमीन १९६५ 
मध्ये लीिवर घेतली होती. फफयािदी याींच्या वडडलाींच्या मतृयनूींतर तयाींच्या 
वारसाींनी सदर िागा श्री.रववराि ताकवणे व इतराींना लीिवर देण्याचे ठरववले 
होत.े तयासाठी फफयािदी याींनी सन २०१९ मध्ये मे.सरदेसाई इींजिननअरीींग 
प्रा.मल. या कीं पनीची स्थापना करुन श्री.ताकवणे याींच्या आर.्ी. अॅडव्हायिसि 
एल.एल.पी. या कीं पनीस शअेसि ववकत देण्याबाबत एम.ओ.य.ु करण्यात आला. 
तथावप, श्री.ताकवणे याने फफयािदी याींच्या परस्पर फफयािदी याींच्या भावाला 
खो्े साींगनू शअेसि रान्सफर फॉमिवर स्या घेतल्या व फफयािदी व तयाींच्या 
भावाने श्री.ताकवणे याींना ददलेल्या पॉवर ऑफ ॲ्नीचा श्री.ताकवणे याने 
गरैवापर करुन फफयािदी याींच्या कीं पनीचे शअेसि स्वतः व तयाींच्या 
नातवेाईकाींच्या नाव ेकरुन फफयािदीची फसवणूक केली. तयानरु्ींगाने फफयािदी  
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याींनी ददलेल्या फफयािदीनसुार मलबार दहल पोलीस ठाणे येथे तयाींची फसवणूक 
झाल्याप्रकरणी ग.ुर.क्र. १५०/२०२० नसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला. सदर 
गनु्हा आर्थिक गनु्हे ववभाग, मुींबई येथे पढुील तपासासाठी वगि केल्यानींतर 
तयास आगवुव गनु्हा नोंद क्र.२७/२०२० देण्यात आला आहे. 
(२) शासनाकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही.  
(३) व (४) फफयािदी याींनी ददलेल्या फफयािदीवरुन मलबार पोलीस ठाणे येथ े
ग.ुर.क्र.१५०/२०२० कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भादींवव अन्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु्हा आर्थिक गनु्हे ववभाग, मुींबई 
येथे पढुील तपासासाठी वगि केल्यानींतर तयास आगवुव गनु्हा नोंद क्र.२७/२०२० 
देण्यात आला आहे. सदर गनु््याच्या तपासामध्ये एका आरोपीस ददनाींक 
०९/१०/२०२० रोिी अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयाने आरोपीस 
ददनाींक १९/१०/२०२० रोिी िाममनावर मकु्त केले आहे. सदर गनु््याचा तपास 
चाल ूआहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषे सहायि सरिारी अशभयोक्ताांच े 
थिीत मानधन देण्याबाबत 

  

(१५) * ६४६५ श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुणिािा 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रथम वगि न्यायदींडार्िकाऱ्याींच्या न्यायालयात ३५८ ववशरे् 
सहायक सरकारी अमभयोक्ता कायिरत असनू सदर ववशरे् सहायक सरकारी 
अमभयोक्ताची नेमणूक जिल्हार्िकारी याींच्यामाफि त करण्यात येत असनू त े
प्रथम वगि न्यायदींडार्िकारी न्यायालयात सेवा देतात तसेच फौिदारी प्रफक्रया 
कलम २५ (३) अन्वये तयाींची दैनींददन न्यायालयीन कामकािानसुार 
मानिनावर ननयकु्ती करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील समुारे ३५८ ववशरे् सरकारी अमभयोक्तयाींना 
लॉकडाऊन काळात म्हणिचे माहे माचि, २०२० पासनू मानिन देण्यात आले 
नसनू तयाींना अतयींत तु् पुींिे मानिन देण्यात येत असल्यामळेु 
अमभयोक्तयाचा उदरननवािहाचा प्रश्न ननमािण झाल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, 
२०२० रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववशरे् सरकारी अमभयोक्त े हे पणूि वेळ काम करीत 
असतानाही तयाींना तु् पुींि ेमानिन देण्यात येत असल्यामळेु समान कामाचे 
“समान वेतन ममळाव,े” अशी मागणी ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्ता 
सींघ्नेमाफि त शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववशरे् सहायक सरकारी 
अमभयोक्ताींचे थकीत मानिन देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१), (२), (३) व (४) फौिदारी प्रफक्रया सींदहता कलम 
२५(३) अन्वये ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्तयाींच्या तातपरुतया स्वरुपातील 
नेमणूका या सींबींर्ित जिल््याच्या जिल्हा दींडार्िकाऱ् यामाफि त केल्या िातात. 
ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्त े हे प्रथम वगि न्यायदींडार्िकारी 
न्यायालयात फौिदारी प्रकरणे चालववतात व तयाींना शासनाने शासन ननणिय 
क्र.डडपीपी-२०१२/प्र.क्र.११७/पोल-१०, ददनाींक १५/०७/२०१३ अन्वये रुपये १०००/- 
(प्रनतददन एकूण कमाल मयािदा) याप्रमाणे ननजश्चत केलेल्या दराप्रमाणे 
मानिन देण्यात येत.े अशाप्रकारे मानिनावर कायिरत असलेल्या ववशरे् 
सहायक सरकारी अमभयोक्ता याींची सींख्या ३५८ नसनू २४३ एवढी आहे. तसेच 
ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्त े हे शासन सवेक नसल्याने तयाींना 
शासकीय सेवकाींना लाग ूअसलेले ननयम लाग ूनाही. तयामळेु शासन वेळोवेळी 
ठरवेल, तचे मानिन तयाींना ममळू शकत.े तयामळेु मानिनाची अ् 
स्वीकारुनच तयाींनी ववशरे् सहाय्यक सरकारी अमभयोक्ता पदाच्या ननयकु्तया 
स्वीकारल्या आहेत. तयामळेु तयाींची तु् पुींिे वेतन ममळण्याची तक्रार योग्य 
नाही.  
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 शासनाचे ववतत ववभागाचे ददनाींक २९/०१/२०२० व ददनाींक 
१६/०४/२०२० रोिीचे पररपत्रकानसुार कीं त्रा्ी पध्दतीने नेमलेल्या 
अर्िकारी/कमिचारी याींचे मानिन “०१-वेतन” या उदद्दष्शीर्ाितनू न काढता 
“१०-कीं त्रा्ी सेवा” या उदद्दष्शीर्ाितनू खची ्ाकण्याच्या सचूना ननगिममत 
केल्या आहेत. तथावप, अमभयोग सींचालनालयास “१०-कीं त्रा्ी सेवा” हे 
उदद्दष्शीर्ि मींिूर नसल्याने, सन २०२०-२०२१ या ववततीय वर्ाितील पावसाळी 
अर्िवेशनात “१०-कीं त्रा्ी सेवा” हे उदद्दष्शीर्ि मींिूर करुन रुपये १०००/- ची 
लाक्षणणक मागणी मींिूर करण्यात आली होती. वरील कारणास्तव कीं त्रा्ी 
ततवावर ननयकु्त ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्त े याींना मानिन 
देण्यामध्ये ववलींब झाला. तद्नींतर दहवाळी अर्िवेशनात “१० कीं त्रा्ी सेवा” या 
उदद्दष्शीर्ािखाली रुपये ४,२७,६८,०००/- इतके अनदुान परुवणी मागणीव्दारे 
अमभयोग सींचालनालयास ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्तयाींसाठी मींिूर 
करण्यात आलेले असनू तयापकैी ५०% रक्कम म्हणिचे रुपये २,१३,८४,०००/- 
इतका ननिी अमभयोग सींचालनालयास ववतररत करण्यात आलेला आहे व 
सदर रकमेतनू ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्तयाींच ेथफकत मानिन काही 
प्रमाणात प्रदान करण्यात आलेले आहे. परुवणी मागणीव्दारे उपलब्ि उविररत 
५०% रक्कम ववतररत करण्याची कायिवाही शासनस्तरावर सरुु आहे आणण 
सदर रकमेतनू ववशरे् सहायक सरकारी अमभयोक्तयाींच ेथफकत मानिन प्रदान 
करण्याचे योजिले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेंतगचत  
शसांचन विहहरीांच ेप्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१६) * ७२०५ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.अरुणिािा जगताप, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) तालकु्यातील ९४ आददवासी गावपाड्याींतील 
शतेकऱ्याींनी गत दोन वर्ािपासनू रोिगार हमी योिनेंतगित मस ींचन ववदहरी 
योिनेसाठी प्रस्ताव दाखल केल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या ३० शतेकऱ्याींचे दोन 
वर्ािपासनू प्रलींबबत असलेले प्रस्ताव पींचायत सममती कायािलय, ववक्रमगड ते 
जिल्हा पररर्द, पालघर स्तरावर मींिुरी न देताच कायिवाहीत प्रलींबबत 
असल्याचे ददनाींक १ डडसेंबर, २०२० रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींर्ित शतेकऱ्याींनी पालघर जिल्हा पररर्देचे 
मखु्य कायिकारी अर्िकारी, उपमखु्य कायिकारी अर्िकारी (रोहयो), प्रिान 
सर्चव, रोहयो, मा.पालकमींत्री, पालघर जिल्हा व मा.रोिगार हमी मींत्री याींना 
अनेकदा तक्रारी करुनही कोणतीही कायिवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मसींचन ववदहरीींच े
प्रस्ताव प्रलींबबत ठेवणाऱ्या दोर्ी अर्िकारी/कमिचारी याींचेवर कारवाई करुन 
प्रलींबबत मसींचन ववदहरीींच ेप्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्राप्त प्रस्तावाींमध्ये त्रु् ी असल्याने सदर त्रु् ी पतुिता करुन पररपणूि 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मखु्य कायिकारी अर्िकारी, जिल्हा पररर्द, 
पालघर याींनी ग्ववकास अर्िकारी, पींचायत सममती, ववक्रमगड याींना 
कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अनुसूधचत जाती, जमाती अत्याचार प्रनतबांध िायदा अन्िये  
दाखल गुन्हयाांवर कारवाई करण्याबाबत 

  

(१७) * ६४७४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.जयांत आसगाििर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अनसुरू्चत िाती, िमाती अतयाचार प्रनतबींि कायदा १९८९ (ॲस्रॉमस्ी 
कायदा) अन्वये गनु््याींची सींख्या राज्यात सतत वाढत असनू गत सहा वर्ाित 
या कायद्याखाली अनसुरू्चत िातीच्या नागररकाींवर झालेल्या अतयाचाराींची 
सींख्या समुारे ९,४८७ पेक्षा िास्त आहे, तर अनसुरू्चत िमातीच्या 
नागररकाींवर झालेल्या अतयाचाराींची सींख्या समुारे २,४७९ पेक्षा िास्त 
असल्याच्या नोंदी राज्यातील ववववि जिल््यातील पोलीस स््ेशनामध्ये 
झालेल्या आहेत व यापकैी हिारो गनु््याींचा तपास पणूि झाला नसल्याचे 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने अनसुरू्चत िाती व अनसुरू्चत िमातीच्या नागररकाींवर झालेल्या 
अतयाचाराप्रकरणी दाखल गनु्हयाींवरील तपास व कारवाई िलद होणेबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१) सदर अर्िननयमाींतगित सन २०१५ त े २०२० या 
कालाविीत दाखल गनु््याींची सींख्या खालीलप्रमाणे आहे. 
  

अनसुरू्चत िाती अनसुरू्चत िमाती 
११९६० ३११५ 

 
 तयापकैी पोलीस तपासावर ६० ददवसाींपेक्षा िास्त प्रलींबबत गनु््याींची 
सींख्या ८९८ इतकी आहे. 
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(२) अनसुरू्चत िाती िमाती (अतयाचार प्रनतबींि) अर्िननयमाींतगित दाखल 
गनु््याींचा तपास व कारवाई िलद होण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येतात :- 

i) ६० ददवसाींपेक्षा िास्त ददवस तपासावर प्रलींबबत गनु््याींच्या िलद 
तपासाबाबत दरमहा आढावा घेवनू गनु्हे लवकर ननगिती करण्याबाबत 
सवि पोलीस घ्क प्रमखुाींना कळववण्यात येत.े 

ii) यशदा, पणेु येथे पोलीस उप अिीक्षक/उपववभागीय पोलीस अर्िकारी 
याींच्याकरीता कायिशाळा घेण्यात आली. तसेच कायद्यातील 
सिुारणेबाबत महाराषर पोलीस अकादमी व सवि पोलीस प्रमशक्षण 
कें द्राींमध्ये कायिशाळा घेण्यात आली. 

iii) ददनाींक १६ व १७/१२/२०२० रोिी नाींदेड व अमरावती परीक्षेत्र तसेच 
ददनाींक १५ व २९/०१/२०२१ रोिी नामशक व कोल्हापरू परीक्षेत्र येथ े
ऑनलाईन कायिशाळा घेण्यात आली. 

iv) दोर्मसध्दीचे प्रमाण वाढववणे व साक्षीदार फफतरू होण्याचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी व वजै्ञाननक परुावा गोळा करण्यासाठी प्रयतन 
करण्याबाबत सवि घ्क प्रमखुाींना सरू्चत करण्यात आले आहे. 

v) गींभीर गनु््याींमध्ये ववशरे् सरकारी अमभयोक्ता याींची नेमणूक 
करण्याबाबत घ्क प्रमखुाींना सरू्चत करण्यात आले आहे. 

vi) सदर अर्िननयमाींतगित दाखल गनु््याींच्या दठकाणी नागरी हक्क 
सींरक्षण ववभागाचे अर्िकारी भे् देवनू, गनु्हा योग्यरीतया दाखल 
करण्याबाबत, तपास पारदशिक होण्याबाबत कायिवाही करतात. 

vii) सदर गनु््याींतील वपडिताींना आवश्यकतनेसुार सींरक्षण देणे, गनु्हा 
घडल्याच्या दठकाणी पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात येतो. 

viii) नागरी हक्क सींरक्षण ववभागाचे प्रमखु राज्यात दाखल गनु््याींच्या 
प्रगतीबाबत व कामाच्या समिक्षेबाबत ववववि घ्काींच्या दठकाणी भे्ी 
देऊन आढावा घेतात. तसेच ववमशष् गनु््याींमध्ये गनु््याच्या 
प्रगतीबाबत आढावा घेतात. 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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येिदा (ता.दयाचपूर, जज.अमरािती) येथे पाणांद रस्त्ते बाांधण्याबाबत 
  

(१८) * ६७२० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) येवदा (ता.दयािपरू, जि.अमरावती) पररसरातील शते मशवारात अनेक 
भागात शतेकऱ्याींच्या सोयीकरीता पाींदण रस्त े मशल्लक नसल्याने या 
रस्तयाअभावी अनेक शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे पावसाळ्यामध्ये नकुसान झाल्याच े
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मौिी येवदा भाग २ पेरोल पींपािवळील खेकडी नाला 
पाण्याच्या परुामळेु भरुन वाहत असनू, सदरहू नाला शतेाच्या मध्यभागी 
असल्याने या नाल्याचे पाणी शतेामध्ये िावनू शतेातील पीक व सपुीक 
िमिनीचे अनेक वर्ािपासनू नकुसान होत आहे, तसेच पाणींद रस्तयाअभावी 
पावसाळ्यात शतेकऱ्याींचे आर्थिक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येवदा येथे पाणींद रस्त ेबाींिण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी 
व ग्रामस्थाींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येवदा येथे पाणींद रस्त े
बाींिण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) हे खरे आहे. यासींदभाित मौिा येवदा, ता.दयािपरू, जि.अमरावती 
येथील पेरोल पींपापासनू त े गायरानकड े िाणारा रस्ता मींिूर करण्याबाबत 
ग्रामस्थाींनी सींयकु्तीक ननवेदन सादर केले आहे. सदर रस्तयास उपववभागीय 
अर्िकारी, दयािपरू याींनी प्रशासकीय मान्यता ददलेली असनू तयाबाबत ननिी 
मागणी प्रस्ताव जिल्हार्िकारी, अमरावती याींच्याकड ेसादर केला आहे. तयास 
मान्यता देण्याबाबतची कायिवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बोगस उमेदिाराांच ेननयुक्ती पत्र रद्द िरुन  
पात्र उमेदिाराांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(१९) * ७२८३ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
चव्यहाण, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रॅम्पोमलन व ी्ंबमलग या खेळ प्रकारात २५८ िणाींनी बनाव् 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतल्या प्रकरणी आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा 
याींच्याकड ेसादर करण्यात आलेल्या अहवालानसुार आयकु्त, क्रीडा व यवुक 
सेवा याींच्यास्तरावर सरुु असलेली चौकशीची कायिवाही पणूि झाली आहे काय, 
चौकशीची कायिवाही पणूि झाली नसल्यास ती किीपयतं पणूि होणार आहे, 
(२) असल्यास, २५८ बोगस खेळाडू उमेदवाराींबाबत ननयकु्ती पत्र रद्द करुन, 
प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींचा ननयकु्तीसाठी ववचार करण्याबाबत 
ननयकु्ती प्रार्िकरणास सरू्चत करण्याचे ननदेश उपसींचालक, क्रीडा याींना ददले 
असनूही प्रनतक्षा यादीतील उमेदवाराींना ननयकु्ती करण्यात आली नसल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात बनाव् क्रीडा 
प्रमाणपत्र े ममळवनू नोकरी ममळववलेल्या बोगस उमेदवाराींचे ननयकु्ती पत्र रद्द 
करुन प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींची ननयकु्ती करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) होय, याबाबत आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा 
याींच्यास्तरावरील चौकशी पणूि झाली आहे. 
(२) व (३) रॅम्पोमलन व ी्ंबमलग या खेळातील बोगस प्राववण्य प्रमाणपत्रा 
आिारे शासकीय सेवेत भरती झालेल्या उमेदवाराींची अहिता पत्र े रद्द 
करण्याबाबत व तया अनरु्ींगाने खेळाडू आरक्षणाींतगित आरक्षणाच्या िागेवर 
प्रनतक्षा यादीतील खेळाडूला लाभ देण्याबाबत खेळाडूच्या सींबींर्ित ननवड 
प्रार्िकरणास पत्राव्दारे सरू्चत केले आहे. तथावप, या सींदभाित खेळाडूींनी दाखल 
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केलेल्या रर् यार्चकेमध्ये, मा.उच्च न्यायालयाने उमेदवाराींना प्रथम अपील 
दाखल करण्याची सींिी देण्याबाबत सचूित केले आहे. तयानरु्ींगाने कायिवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यात प्रधानमांत्री शतेिरी सन्मान  
योजनेत गैरव्ययिहार झाल्याबाबत 

  

(२०) * ७३०९ डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वणी, मारेगाव व झरी तालकु्यामध्ये (जि.यवतमाळ) प्रिानमींत्री शतेकरी 
सन्मान योिनेत बोगस लाभार्थयांना अनदुान वा्प केल्याने कोट्यविी 
रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने बोगस शेतकऱ्याींची यादी तयार 
करणाऱ्याींवर तसेच बोगस लाभार्थयांकडून वा्प करण्यात आलेली रक्कम 
परत ममळण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) यवतमाळ जिल््यातील झरीिामणी तालकु्यामध्ये चुकीच्या पध्दतीने 
योिनेचा लाभ देणारे सलुाि येथील तलाठी श्री वविय ननखार याींचेवर फौिदारी 
गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. वणी व मारेगाव या तालकु्याींमध्ये 
बोगस लाभार्थयांची नोंदणी झालेली नाही. पीएम फकसान योिनेंतगित ददनाींक 
१८/०२/२०२१ पयतं वणी, मारेगाव व झरी तालकु्यामध्ये (जि.यवतमाळ) 
नोंदणी केलेल्या लाभार्थयांना खालीलप्रमाणे लाभ ममळालेला असनू आयकर 
भरणा करणारे व ननकर्ाींप्रमाणे इतर कारणाींमळेु अपात्र घोपषत लाभार्थयांकडून 
लाभ परतावा शासनास िमा करण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
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तालकुा नोंदणीकृत 
लाभाथी 

अपात्र 
लाभाथी 

परतावा 
करावयाची रक्कम 

परतावा िमा 
लाभाथी 

परतावा िमा 
रक्कम रुपये 

वणी २०९२० ९४२ ७६३८००० २६४ २४९४००० 
मारेगाव १४८२२ ३७६ ३१५०००० ३७६ १८६८००० 
झरी १४३०३ ३७२ ३११४००० १७६ १४००००० 
 

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

  
मुांबई येथील डीसी डडझाईन्स प्रायव्यहेट शलशमटेड िां पनीने  

िाहन खरेदीत गैरव्ययिहार िेल्याबाबत 
  

(२१) * ६६६६ श्री.महादेि जानिर, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रामननिास 
शसांह : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील डीसी डडझाईन्स प्रायव्हे् मलमम्ेड या ददलीप छाबब्रया 
याींच्या कीं पनीने वाहन खरेदीत हिारो को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीच्या मालकाींनी चेसीस आणण इींजिन नींबरची 
एकापेक्षा अर्िक वेळा नोंदी करणे, बहुताींश वाहनाींवर अनेक ववततीय 
सींस्थाींकडून किि उचलणे, स्वतःच तयार केलेल्या कारवर किि घेवनू स्वतः 
खरेदी करणे आदद गरैव्यवहार केल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींर्ित दोर्ी कीं पनी मालकाींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) होय.  
(२) व (३) श्री.ददलीप छाबब्रया व इतर याींच्याववरुध्द फफयािदी श्री.इींदरमल 
रमाणी याींनी ददलले्या तक्रारीवरुन एम.आय.िी.सी. पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. 
८७५/२०२० अन्वये गनु्हा नोंद करुन, गनु्हे शाखा येथे ग.ुप्र.शा. ग.ुर.क्र. 
१७३/२०२० अन्वये गनु््याची पनुनोंदणी करण्यात आली आहे. सदर गनु्हयात 
३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू गनु््याचा तपास सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील पोलीस भरती प्रकक्रया प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
  

(२२) * ७१०९ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पोलीस दलामध्ये ववववि घ्काींतील मशपाई पदासाठीच्या ररक्त 
आठ हिार िागाींसाठी राज्यभरातनू १२ लाख उमेदवाराींचे अिि आले असनू 
सदर भरती प्रफक्रयेत राबववण्यात आलेल्या महापो ि्लच्या प्रफक्रयेला शासनाने 
स्थर्गती ददल्याने पोलीस भरती प्रफक्रया प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भरती प्रफक्रया गहृ ववभागाकडून ऑफलाईन पध्दतीने 
घेण्यात येत असनू ऑफलाईन भरती फकचक् असल्याचे मत वररषठ 
अर्िकाऱ्याींकडून व्यक्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील पोलीस 
दलातील भरती प्रफक्रया प्रभावीपणे राबववण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) सन २०१९ मध्ये पोलीस मशपाई सींवगाित ररक्त 
झालेल्या ५२९७ पदाींसाठीची भरती प्रफक्रया सरुू करण्यात आली असनू ही 
भरती प्रफक्रया दोन ्प्प्यात राबववण्यात येत आहे. यापकैी पदहल्या 
्प्प्यातील ३४५० पदाींसाठी एकूण ८,८१,१५६ इतके अिि प्राप्त झाले आहेत. 
तसेच दसुऱ्या ्प्प्यातील १८४७ पदाींसाठी ३,१६,२५९ अिि प्राप्त झाले आहेत. 
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 सामान्य प्रशासन ववभाग (मादहती तींत्रज्ञान), शासन ननणिय, ददनाींक 
२१/०१/२०२१ अन्वये महापरीक्षा पो ि्ल अींतगित घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा 
पध्दतीत सिुारणा करण्यात आल्या असनू तयानसुार भरती प्रफक्रयेची पढुील 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(२) पोलीस मशपाई भरती प्रफक्रया ऑफलाईन पध्दतीने घेण्याचे ननयोजित 
आहे. तथावप, ऑफलाईन भरती पध्दत फकचक् असल्याचे मत वरीषठ 
अर्िकाऱ्याींकडून व्यक्त करण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) सामान्य प्रशासन ववभाग (मादहती तींत्रज्ञान), शासन ननणिय 
ददनाींक २१/०१/२०२१ नसुार सींबींर्ित पात्र ओएमआर व्हेंडसि (OMR Vender) 
ची कायिकक्षा व कायिपध्दती याबाबत आदेश ननगिममत झाल्यावर तयानसुार 
पोलीस भरतीची पढुील प्रफक्रया पणूि करण्यात येणार आहे. 
 

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

राज्यातील सहिारी सूत धगरण्याांच्या प्रिल्प आराखडयाबाबत 
  

(२३) * ६३७० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहकारी सतू र्गरणीचा प्रकल्प आराखडा रुपये ६१.७४ को्ी 
वरुन रुपये ८०.९० को्ी पयतं नेण्याचा प्रस्ताव गत १ वर्ांपासनू प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याकरीता सॉफ््लोन, बँक 
गॅरीं्ी इ. ननणिय साततयाने होत असताना, सहकारी सतू र्गरण्याींच्याबाबतीत 
शासनाकडून ननणिय घेण्यात येत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सहकारी सतु 
र्गरण्याींचा प्रकल्प आराखडा रुपये ८०.९० को्ीपयतं करण्याचा १५ ददवसात 
सकारातमक ननणिय घेऊन कापसू उतपादक शतेकऱ्याींवरील अन्याय दरू 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
 सहकारी सतू र्गरण्याींचा प्रकल्प क िंमत रुपये ६१.७४ को्ी वरुन    
रुपये ८०.९० को्ी करण्यासींदभाित मखु्य सर्चव याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०२/०३/२०२० रोिी बठैक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बठैकीमध्ये 
मखु्य सर्चव याींनी ददलेल्या ननदेशाच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, वस्त्रोद्योग, 
नागपरू याींचेकडून नकुतचे अमभप्राय प्राप्त झाले असनू, तयानरु्ींगाने पढुील 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 या ववभागाच े शासन ननणिय, ददनाींक २६/०३/१९८७ अन्वये सहकारी 
सतू र्गरण्याींच्या पनुविसनासाठी थकीत विैाननक देणी व इतर आर्थिक 
अडचणी सोडववण्यासाठी शासनाकडून किि रुपाने अथिसहाय्य करण्यात येत 
आहे. 
 राज्यातील चाल ू असलेल्या सहकारी सतू र्गरण्याींना आर्थिक 
अडचणीतनू बाहेर काढण्यासाठी ददनाींक ०३/१२/२०११ रोिीच्या शासन 
ननणियान्वये राज्यातील ५४ सहकारी सतू र्गरण्याींना एकूण रुपये १०६.६५ 
को्ी इतके बबनव्यािी किि उपलब्ि करुन देण्यात आलेले आहे. 
 तसेच शासन ननणिय, ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी 
सतू र्गरण्याींनी ववततीय सींस्थाींकडून / रा.स.वव.म. कडून रुपये ३,०००/- प्रनत 
चाती प्रमाणे ५ वर्ािच्या मदुतीसाठी किि घेण्यास परवानगी देण्यात आली 
असनू तया किािवरील १२% पयतंचे व्यािाचा भरणा शासन करीत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

तुळसिड े(ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) तलाठी सजाला  
िायमस्त्िरुपी तलाठी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२४) * ६५०५ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळुसवड े (ता.रािापरू, जि.रतनार्गरी) तलाठी सिामध्ये सोलीवड ेआणण 
िाींभवली या महसलूी गावाचा समावेश असनू सिाला मागील चार त े पाच 
वर्ांपासनू कायमस्वरुपी तलाठी नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलाठी नसल्यामळेु गावातील नागररकाींची कामे प्रलींबबत   
राहत असनू ग्रामस्थाींना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे   
काय, 
(३) असल्यास, तळुसवड े तलाठी सिाला कायमस्वरुपी तलाठी ममळावा 
यासाठी तळुसवड ेग्रामस्थाींनी शासनाकड ेवारींवार मागणी करुनसधु्दा तलाठी 
ममळत नसल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तळुसवड े तलाठी 
सिाला कायमस्वरुपी तलाठी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) तलाठी सिा तळुसवड ेया ररक्त पदाचा कायिभार अनतररक्त 
स्वरूपात अन्य तलाठी याींचेकड ेदेण्यात आला होता. माहे िुल,ै २०२० पासनू 
सिा तळुसवड ेयेथे ननयममत तलाठी याींची नेमणकू करण्यात आली. 
 तथावप, ननयममत तलाठी वदै्यकीय कारणास्तव वारींवार रिेवर िात 
असल्याने सदर पदाचा कायिभार अनतररक्त स्वरूपात देण्यात आलेला आहे. 
तसेच उपववभागीय अर्िकारी, रािापरू कायािलयाकडून पररववक्षािीन 
तलाठीपकैी एका तलाठीची ननयकु्ती सिा तळुसवड ेयेथे ५ माचि, २०२१ पासनू 
करण्याचे ननयोजित आहे. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेत नोिरीच ेआशमष दाखिून  
आधथचि फसिणूि केल्याबाबत 

  

(२५) * ७४६९ श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्यहाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेत नोकरी लावनू देण्याच े आममर् दाखवनू ५०० 
बेरोिगार तरुणाींची रुपये १५ त े २० को्ीींची फसवणूक झाल्याचे ददनाींक     
२२ डडसेंबर, २०२० रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील आरोपीींना मुींबईतील गनु्हे शाखेच्या 
मालमतता कक्षाच्या अर्िकाऱ्याींनी अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने नोकरीचे आममर् दाखवनू तरुणाींची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्याींवर 
कारवाई करुन आर्थिक फसवणूक झालेल्या तरुणाींचे पसेै परत ममळवनू 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) मुींबई महानगरपामलका, भारतीय रेल्व,े आयकर 
ववभाग इ. सरकारी ववभागात नोकरी लावनू देण्याचे आममर् दाखवनू ४०० हून 
अर्िक बेरोिगार तरुणाींची फसवणूक झाल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) फफयािदी श्री.सींददप शींकर डमाळे याींना बीएमसीमध्ये नोकरी लावनू देतो 
म्हणून प्रकाश सदाफुले याने फफयािदीकडून रोख रक्कम रुपये ४,००,०००/- 
घेतली व नोकरी लावली नाही. यामध्ये तयाींची फसवणूक केल्याने फफयािदीने 
ददलेल्या तक्रारीवरुन सायन पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.१७६/२०२० नसुार ददनाींक 
१४/०८/२०२० रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा गनु्हा गनु्हे 
शाखेस वगि झाल्याने ग.ुप्र.शा. ग.ुर.क्र.१७४/२०२० अन्वये नोंद घेण्यात आली 
आहे. या गनु््याींची गनु्हे प्रक्ीकरण शाखेकड े नोंद घेऊन मालमतता कक्ष, 
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गनु्हे प्रक्ीकरण शाखा, गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग, मुींबई याींचेमाफि त तपास 
करण्यात येत असनू या गनु््यात १२ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू 
सवि आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदरचे गनु्हे तपासािीन असनू, 
आरोपीींचे बँक खाती व बचत ठेवी गोठववण्यात आले आहेत. गनु््याच्या 
अनरु्ींगाने पढुील तपास सरुु आहे. 
 श्रीमती सरु्मा सींिय सवेु याींच्या मलुास बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या पाणी ववभागात नोकरी लावनू देतो असे म्हणून प्रकाश 
तकुाराम सदाफुले व इतर याींनी रक्कम रुपये ३,००,०००/- स्वीकारुन 
फफयािदीच े मलुास बहृन्मुींबई महानगरपामलकेत नोकरी ददल्याबाबतचे बनाव् 
कागदपत्र े सादर करुन ती खरी असल्याचे भासवनू तयास नोकरी न देता 
फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी फफयािदी सौ.सरु्मा सींिय सवेु याींनी ददलेल्या 
तक्रारीवरुन सायन पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.२४९/२०२० नसुार ददनाींक 
१५/१२/२०२० रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा गनु्हा गनु्हे 
शाखेस वगि झाल्याने ग.ुप्र.शा. ग.ुर.क्र. १६७/२०२० अन्वये नोंद घेण्यात आली 
आहे. या गनु््याींची गनु्हे प्रक्ीकरण शाखेकड े नोंद घेऊन मालमतता कक्ष, 
गनु्हे प्रक्ीकरण शाखा, गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग, मुींबई याींचेमाफि त तपास 
करण्यात येत आहे. या गनु््यात ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू 
सवि आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदरचे गनु्हे तपासािीन असनू, 
आरोपीींचे बँक खाती व बचत ठेवी गोठववण्यात आले आहेत. गनु््याच्या 
अनरु्ींगाने पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबईतील डब्बेिाल्याांची फसिणूि झाल्याबाबत 
  

(२६) * ७५७२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्यहाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल शमटिरी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील डब्बेवाला सींघ्नेचे मािी अध्यक्षाींनी डब्बेवाल्याींना मोफत 
मोपेड गाडी देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी घा्कोपकर 
पोमलसाींनी तयाींना ददनाींक ५ िानेवारी, २०२१ रोिी अ्क केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, डब्बेवाला सींघ्नेच्या मािी अध्यक्षाींनी फकती डब्बेवाल्याींची व 
फकती रकमेची फसवणूक केली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डब्बेवाल्याींची फसवणूक 
करणाऱ्या दोर्ीींवर कारवाई करुन तयाींची रक्कम डब्बेवाल्याींना परत ममळवनू 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) मुींबई डब्बेवाला सींघ्नेचे अध्यक्ष सभुार् तळेकर व इतर याींनी मुींबई 
िेवण डबे वाहतकू मींडळाचे ततकालीन पदार्िकारी असताना तयाींच्यावर 
असलेल्या ववश्वासाचा गरैफायदा घेऊन मींडळाचे सदस्याींना मोफत ्ीव्हीएस 
मोपेड ममळवनू देणार असल्याचा बहाणा करुन एकूण ६० सदस्याींचे वाहन 
किि भरवनाथ पतसींस्था, वाशी, नवी मुींबई याींचेकडून मींिूर करुन घेतले. 
याप्रकरणी तपासाअींती एकूण ६१ सदस्याींच्या किि मागणी अिािपकैी ६० 
सदस्याींचे किि रुपये १८,६०,०००/- मींिूर झाले. तयानींतर साई एीं्रप्राईिेसच े
राकेश प्रसादे व द्व्हस््ा ्ु जव्हलरच ेभावेश दोशी याींचेशी सींगनमत करुन 
किािची रक्कम पतसींस्थकेडून वगि करुन घेतली. तद्नींतर एकूण ६० 
सदस्याींपकैी ३८ सदस्याींना परेुशी कागदपत्र ेनसलेल्या द्व्हीएस मोपेड ददल्या. 
३८ पकैी १५ सदस्याींना कोणतीही कागदपत्र ेनसलेल्या मोपेड ददल्या. उविररत 
२२ सदस्याींची मोपेड न देता फसवणूक केली. 
(३) या प्रकरणी घा्कोपर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.९८/२०२० नसुार ददनाींक 
०४/०२/२०२० रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यातील ५ 
पकैी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तयापकैी ३ आरोपी  
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न्यायालयीन कोठडीत असनू एका आरोपीस मा.न्यायालयाने ददनाींक 
१८/१२/२०२० रोिी अींतररम िामीन मींिूर केला आहे. तया आरोपीींकडून रुपये 
७,४६,३५९/- इतकी रक्कम पतसींस्थेमध्ये िमा करण्यात आली आहे. सदर 
गनु््यातील एका आरोपीचा शोि चाल ूअसनू तयास अ्क करणे बाकी आहे. 
सदरचा गनु्हा तपासािीन असनू, गनु््याचे अनरु्ींगाने सखोल तपास करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िधाच (जज.िधाच) शहरात अनधधिृत सदननिाांची  
उभारणी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२७) * ७८६८ डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महसलू व वन ववभाग, शासन पररपत्रक क्रमाींक : मदु्राींक-
२०१७/२४५३/प्र.क्र.४१०/म-१ (िोरणे), ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१९ नसुार 
प्रादेमशक योिना क्षते्र, ग्रामपींचायत, ग्रामीण भागात बाींिकामासींदभाित सवि 
प्रमाणपत्र देण्याच े अर्िकार जिल्हार्िकाऱ्याींना तसेच नगरपामलका, 
नगरपींचायत क्षेत्रात मखु्यार्िकाऱ्याींना असनू विाि (जि.विाि) शहरात 
ववकासकाींकडून कुठल्याही बाींिकामाकरीता प्रार्िकृत कायािलयाकडून प्रमाणपत्र 
घेणे तसेच मालमततचेे ववक्रीपत्र नोंदणी करताींना ववक्रीपत्रासोबत भोगव्ा 
प्रमाणपत्र (ऑक्यपुन्सी सद ि्फफके्) िोडणे बींिनकारक असताना ववकासकाने 
बाींिकाम प्रमाणपत्र ेन घेता अविैररतया अनर्िकृत सदननकाींची उभारणी करुन 
ववकल्याबाबतची तक्रार श्री.पवन ठाकरे याींनी जिल्हार्िकारी, विाि याींच्याकड े
ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा तयासमुारास केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, सदरहू ववकासकाने नगररचना ववभागात आर्थिक सींगनमत 
करुन ऑक्यपुन्सी सद ि्फफके् ममळववले असनू अविै बाींिकाम ननयममत 
करण्याचे ववकासक प्रयतन करीत असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
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(३) असल्यास, विाि शहरातील इतर भागातही मोठ्या प्रमाणात अविै 
इमारती उभारण्यात आल्या असनू प्रशासकीय यींत्रणेच्या आर्थिक सींगनमताने 
शहरात इमारती उभारल्याप्रकरणी तक्रारकत े याींनी स्थाननक लोकप्रनतननिी, 
मा.मखु्यमींत्री, मा.महसलू व मा.नगर ववकास मींत्री याींचेकड ेिानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा तयादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मालमतता ववक्रीपत्र 
नोंदणी करताींना भोगव्ा प्रमाणपत्र न घेता अविैररतया इमारती 
उभारल्याप्रकरणी ववकासकावर तसेच सदरहू कामात सहकायि करणाऱ्या दोर्ी 
अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी जिल्हार्िकारी 
कायािलय, विाि याींचेकड ेसदर तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) महाराषर स्थावर सींपदा (ववननयमन आणण ववकास) अर्िननयम, 
२०१६ च्या कलम ३ च्या पो्-कलम (२) मध्ये सु्  ददलेले प्रकल्प वगळता 
कलम ३ च्या पो्-कलम (१) नसुार योग्य स्थावर ममळकतीच्या हस्ताींतरण 
दस्ताच्या नोंदणीकरीता महाराषर नोंदणी ननयम, १९६१ च्या ननयम ४४ च्या 
उप-ननयम (१) मिील बाब (i) लाग ु होत असल्याबाबत शासनामाफि त 
स्पष्ीकरणातमक सचूना ननगिममत करण्यात आल्या आहेत. 
 तयानसुार सह जिल्हा ननबींिक (वगि-१), विाि याींनी सह दयु्यम 
ननबींिक विाि-१ व विाि-२ कायािलयात रेरा अर्िननयमाचे उल्लींघन करुन 
नोंदणी झालेल्या दस्ताींची तपासणी केली असता सह दयु्यम ननबींिक 
कायािलय, विाि-१ मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या एकूण १४ दस्ताींमध्ये व सह 
दयु्यम ननबींिक कायािलय, विाि-२ या कायािलयात नोंदणी झालले्या एकूण १७ 
दस्ताींमध्ये वर नमदु तरतदुीींचा सींबींर्ित दयु्यम ननबींिक याींनी भींग केला 
असल्याचे ननदशिनास आले आहे. 
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 तयानरु्ींगाने, सह जिल्हा ननबींिक तथा मदु्राींक जिल्हार्िकारी, विाि 
याींचेमाफि त सींबींर्ित दयु्यम ननबींिक तसेच इतर अर्िकारी/कमिचारी याींच े
स्पष्ीकरण तथा खुलासे मागववण्यात आले आहेत. 
 उक्त स्पष्ीकरण तथा खलुासा प्राप्त झाल्यानींतर नोंदणी केलेल्या 
दस्ताींशी सींबींर्ित ववकासक तथा पक्षकाराींसोबत सींगनमत करुन वर नमदु 
ननयमाींचे िाणणवपवूिक उल्लींघन करुन सींबींर्ित दयु्यम ननबींिक याींनी दस्त 
नोंदणी केल्याची बाब शासनाच्या ननदशिनास आल्यास तयाींचेववरुध्द महाराषर 
नागरी सेवा (वतिवणुक आणण मशस्त व अपील) ननयमानसुार तसेच 
आवश्यकता भासल्यास भारतीय नोंदणी अर्िननयमाच्या कलम ८१, कलम 
८२, कलम ८३ सह इतर अनरु्ींचिक तरतदूीींनसुार कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: पाटोदा (जज.बीड) तालुक्यातील शतेिऱयाांची िाांदा 
बबयाणे खरेदी ि विक्रीमध्ये फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(२८) * ८०५७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशरे्त: पा्ोदा (जि.बीड) तालकु्यातील शतेकऱ्याींची काींदा 
बबयाणे खरेदी व ववक्रीमध्ये फसवणूक करुन शतेकऱ्याींची आर्थिक लु्  
करण्यात येत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ्याींकडून काींदा बबयाणे खरेदी करताना कीं पनीकडून   
रुपये २० हिार त ेरुपये ५० हिार जक्वी्ं ल पयतं खरेदी करण्यात येत असनू 
कीं पनीकडून शतेकऱ्याींना काींदा बबयाणे ववक्री करताना एमआरपी रुपये २ लाख 
त ेरुपये ४ लाख जक्वी्ं ल प्रमाणे ववक्री केला िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींकडून काींदा बबयाणे रुपये २०० त े रुपये ५०० 
फकलोप्रमाणे कीं पनी खरेदी करतात मात्र कीं पनीकडून ५०० गॅ्रम काींदा बबयाणे  
रुपये १ हिार २०० त े रुपये १ हिार ८०० एमआरपीने शतेकऱ्याींना ववक्री 
केला िातो, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, काींदा बबयाणे खरेदी आणण ववक्री करताींना कीं पनीकडून 
शतेकऱ्याींची होत असलेली फसवणूक थाींबववण्यासाठी पा्ोदा, (जि.बीड) मिील 
शतेकऱ्याींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काींदा बबयाणे खरेदी-
ववक्री करताींना शतेकऱ्याींची फसवणूक करणाऱ्या सींबींर्ित कीं पन्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बबिोतपादन कायिक्रम हा बबिोतपादक शतेकरी व बबयाणे उतपादक 
कीं पनी याींच्यामध्ये झालेल्या करारातील अ्ीशतीनसुार राबववण्यात येतो. 
करारातील अ्ीशतीनसुार बबयाणे उतपादक कीं पन्या बबिोतपादक 
शतेकऱ्याींकडून बबयाणे खरेदी करीत असतात बबयाणे कायद्यामध्ये बबयाणे 
ववक्रीची फकींमत ठरववण्याबाबत कोणतीही तरतदू नाही. बबयाणाींची 
M.R.P.ठरववण्याच े अर्िकार कीं पन्याींना असनू बबिप्रकिया खचि, पॅकेिीींग, 
माके्ीींग व अनरु्ींचिक खचि ववचारात घेऊन कीं पन्या बबयाणाींचे M.R.P. दर 
ननजश्चत करतात. बबयाणाींची ववक्री महततम फकरकोळ ववक्री (M.R.P.) 
दरापेक्षा िास्त दराने होणार नाही याबाबत ननयींत्रण ठेवण्यात येत.े 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यात पोलीस गहृिजच (डडजीलोन) योजना राबविण्याबाबत 
  

(२९) * ८१३८ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील पोलीस कमिचाऱ्याींचे घराचे स् वप् न पणूि करण् यासाठी पोलीस 
महासींचालकाींच् या ननिीतनू पोमलसाींना गहृ किि (डडिीलोन) देण् यात येत,े मात्र 
मागील दीड वर्ांपासनू या किािचे ववतरण करण् यात आले नसल् याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ च् या दसुऱ् या आठवड्यात ननदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, राज्यात पोलीस अर्िकारी व कमिचारी सेवाननवतृत झाल् यानींतर 
त याींना शासकीय घर सोडावे लागत असल्यामळेु पोमलसाींना कायमस् वरुपी घरे 
ममळण्याकरीता सरुु केलेली ६ गहृकिि (डडिीलोन) योिना प्रभावीपणे 
राबववण् यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, उक्त योिनेंतगित राज् यातील हिारो पोलीस गहृ किािसाठी 
अिि कररत असल्यामळेु त याींना देण् यात येणाऱ्या किाित वाढ करुन व् यािात 
आणखी सवलत देण् यात येणार आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात पोलीस 
गहृकिि (डडिीलोन) योिना राबववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) राज्यातील पोलीस दलातील ववववि सींवगाितील कमिचारी याींच्यासाठी 
घरबाींिणी अर्ग्रमाकरीता बॅंकाकडून किि घेऊन महाराषर राज्य पोलीस 
गहृननमािण व कल्याण महामींडळ याींच्यामाफि त पोलीस कमिचारी याींना उपलब्ि 
करुन देण्यास शासनाने शासन ननणिय, ददनाींक १०/०४/२०१७ अन्वये मान्यता 
ददली आहे. सदर योिनेव्दारे माहे म,े २०१९ पयतं पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींच्यामाफि त एकूण ४७१२ पोलीस अर्िकारी/कमिचारी 
याींना रक्कम रुपये ८६८.५० को्ी किि मींिूर ववतररत करण्यात आले आहे. 
परींत ुमाहे     मे, २०१९ पासनू चे अिि ननिीअभावी प्रलींबबत आहेत. 
(३), (४) व (५) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई व पोलीस 
आयकु्त, बहृन्मुींबई याींचे कायािलयाकड ेप्रलींबबत असलेले घरबाींिणी अर्ग्रमाच े
सवि अिि महाराषर राज्य पोलीस गहृननमािण व कल्याण महामींडळ याींच्या 
कायािलयास पढुील कायिवाहीसाठी पाठववण्यात येत आहेत. प्रलींबबत अिांसाठी 
आवश्यक घरबाींिणी अर्ग्रमाच्या रकमेचा आढावा घेऊन शासन मान्यतनेे 
पढुील उर्चत ननणिय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
 

----------------- 
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अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) समुद्र किनाऱयािरील  
जेट्टीच ेबाांधिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३०) * ८१७७ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अनािळा (ता.वसई, जि.पालघर) फकल्ल्यात िाण्यासाठी समदु्रफकनाऱ्यावर 
िेट्टी बाींिण्याचे काम मींिूर होऊन दोन वर् ेउल्ूनही िेट्टीचे काम पणूि झाले 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समदु्र फकनाऱ्यावरील िेट्टीचे बाींिकाम अपणूि असल्याने 
अनािळा फकल्ल्याच्या बे्ावर िाण्याकरीता ग्रामस्थ व पयि् काींना गडुघाभर 
पाण्यात उतरुन बो्ीने िीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याचे ददनाींक    
१५ िानेवारी, २०२१ रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनािळा समदु्र 
फकनाऱ्यावरील िटे्टीचे बाींिकाम पणूि करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) सदर कामास सागरमाला योिनेंतगित महाराषर 
मेरी्ाईम बोडािने ददनाींक १६/०३/२०१८ रोिी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे. तथावप, कें द्र शासनाची मींिुरी ददनाींक २५/०९/२०२० रोिी प्राप्त झाली 
आहे. 
(२) व (३) सदर काम कें द्र शासनाच्या सागरमाला प्रकल्पाींतगित मींिूर असनू 
ननववदास्तरावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



43 

महाराष्ट्र राज्य सहिारी दधू उत्पादि सांघ (महानांद) च्या  
दधू सांिलन आणण विक्रीमध्ये घट झाल्याबाबत 

  

(३१) * ६८३८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.ननलय नाईि : 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर राज्य सहकारी दिू उतपादक सींघ (महानींद) च्या दिू 
सींकलन आणण ववक्रीमध्ये घ् होवनू सींस्थेची आर्थिक उलाढाल ननम्म्यावर 
आल्याने आर्थिक वर्ाित कोट्यविी रुपयाचा तो्ा झाला असनू नागपरू व 
लातरू यनुन् तोट्यात गेले असल्याने सींस्थचेी वावर्िक उलाढाल रुपये ६०० 
को्ीवरुन रुपये २०० को्ीींवर आली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० च्या 
शवे्च्या आठवड्यात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य सहकारी दिू उतपादक सींघ (महानींद) तोट्यात 
आल्याने कमिचाऱ्याींचे पगार देणे अडचणीचे झाले असनू कमिचाऱ्याींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मशखर सींस्थेला ८७ जिल्हा व तालकुा दिू उतपादक 
सहकारी सींस्था असतानाही या दिू उतपादक सींस्थाच ेदिू सींघामाफि त योग्य 
ननयोिन न केल्यामळेु महानींद बींद होण्याच्या मागािवर आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यात लाखो मल्र दिू परराज्यातनू सरािस ववक्रीसाठी येत 
असल्याबाबत डअेरी ववभाग आणण दिू सींघाकडून कोणतीही कारवाई होत 
नसल्याने राज्यातील दिू ववक्रीववना असनू दिू उतपादक शतेकरी अडचणीत 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील ८७ दिू सींघ 
प्रभावीपणे चालवनू परराज्यातील दिू ववक्रीवर ननबिं घालण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१) कोववड-१९ या ववर्ाणूच्या प्रादभुािवामळेु घोवर्त 
करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमळेु मुींबईतील शाळा कॉलेि बींद होती. तसेच 
मुींबईतील अनेक रदहवासी मुींबई सोडून गेल्याने दिु ववक्रीत मोठ्या प्रमाणात 
घ् झाली होती. यामशवाय हॉ्ेल्स, ममषठान्न कें दे्र बींद असल्यामळेुही दिुास 
उठाव नव्हता, ही वस्तजुस्थती आहे.  
 महाराषर राज्य सहकारी दिू महासींघ (महानींद) ची सन २०१७-२०१८ 
त ेसन २०१९-२०२० या कालाविीतील आर्थिक उलाढाल सािारणत: ४०० को्ी 
होती. तथावप, माचि, २०२० पासनू कोरोना ववर्ाणूमळेु उद् भवलेल्या 
पररजस्थतीमळेु महानींदची उलाढाल रुपये २२२.७२ को्ी इतकी झाली हे खरे 
आहे. मात्र, महानींदचे लातरू व नागपरू यनुन् हे मागील ३ वर्ािपासनू ववववि 
कारणास्तव बींद असनू सदर यनुन् तोट्यात गेल्यामळेु महानींदची आर्थिक 
उलाढाल कमी झाली अशी वस्तजुस्थती नाही.  
(२) महाराषर राज्य सहकारी दिू महासींघ (महानींद) च्या सवि कमिचाऱ्याींच े
माहे िानेवारी, २०२१ पयतंचे वेतन ववहित कालाविीत अदा करण्यात आले 
असनू वेतनापो्ी कोणतीही थकबाकी नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यात मुींबई, नवी मुींबई, ठाणे, नामशक या प्रमखु शहराींमध्ये राज्यातनु 
तसेच परराज्यातनुही परुवठा होत आहे. िानेवारी, २०२१ च्या आकडवेारीनसुार 
महाराषर राज्याबाहेरुन १३.१४ लाख मल्र दिुाची प्रनतददन आवक होत आहे. 
याचवेळेस महाराषरातनु परराज्यात ९.५४ लाख मल्र दिु ववक्रीसाठी 
पाठववण्यात येत आहे. तयामळेु दिु उतपादक शतेकरी अडचणीत आलेला 
नाही. 
(५) राज्यातील सहकारी दिू सींघाींच्या बळक्ीकरण व आिनुनकीकरणासाठी 
शासनाने कें द्र परुस्कृत राषरीय कृर्ी ववकास योिना, राषरीय दगु्ि ववकास 
कायिक्रम तसेच जिल्हा वावर्िक योिना या अींतगित वळेोवेळी आर्थिक सहाय्य 
उपलब्ि करुन ददल े आहे. शासनाने राषरीय कृर्ी ववकास योिनेंतगित 
आतापयतं ४१ सींघाना रुपये २९५.९६ को्ी इतके अनदुान ववतररत केले असनू 
राषरीय दगु्ि ववकास कायिक्रमाींतगित ४३ सींघाींना रुपये ३१.९१ को्ी इतके 
अनदुान ववतररत केले आहे. यामशवाय, दगु्ि व्यवसायातील चढ-उतार लक्षात 
घेऊन शासनाने नेहमीच हस्तक्षेप करुन सहकारी सींघ/सींस्था तसेच दिू 
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उतपादक शतेकऱ्याींसाठी अनदुान योिना राबववल्या आहेत. अशा योिनाींमध्ये 
शासनाने ऑगस््, २०१८ त े एवप्रल, २०१९ मध्ये दगु्ि व्यवसायाच्या 
जस्थरतकेरीता रुपये ६९९ को्ी इतका ननिी ववतररत केला आहे. तसेच 
लॉकडाऊन कालाविीमध्ये राज्यातील अनतररक्त दगु्ि पररजस्थतीच े
ननयोिनाकरीता रुपये २८७ को्ी इतका ननिी सहकारी दिू सींघाींना ववतररत 
केला आहे. 
 परराज्य सींघाच्या महाराषर राज्यातील दगु्ि व्यवसायाच्या सींदभाित, 
सहकार आयकु्त व ननबींिक, सहकारी सींस्था याींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननदेशानसुार वेळोवेळी सनुावणी घेऊन ददनाींक १/१/२०१६ रोिी आदेश 
ननगिममत करुन, महाराषर सहकारी सींस्था अर्िननयम, १९६० च्या कलम १५९ 
(२) नसुार परराज्य दिू सींघाना महाराषर राज्यात दगु्ि व्यवसाय करण्यास 
परवानगी ददली आहे. सदर परवानगी आयकु्त, दगु्ि व्यवसाय याींनी ननजश्चत 
करुन ददलेल्या अ्ी व शतींच्या अिीन राहुन देण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साांगली जजल््यातील शतेिऱयाांना शतेतळ्याच े 
प्रलांबबत अनुदान देण्याबाबत 

  

(३२) * ६६०४ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय फलोतपादन कायिक्रमाींतगित शासनाच्या कृर्ी ववभागाच्यावतीने 
मागासवगीय शतेकऱ्याींसाठी लाग ूअसलेल्या सामदूहक शते तलाव योिनेतनू 
लाभ घेतलेल्या व शासनाच्या आराखड्यानसुार काम पणूि केलेल्या साींगली 
जिल््यातील अनसुरू्चत िाती प्रवगाितील शतेकऱ्याच े अनदुान मागील एक 
वर्ािपासनू देण्यात आले नसल्याने अनदुाना अभावी शतेकरी आर्थिक सींक्ात 
सापडला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पवूिसींमती घेऊन माहे िानेवारी व फेब्रवुारी, २०२० मदहन्यात 
सवि शतेकऱ्याींनी केलेली कामे पणूि झाल्यानींतर प्रतयक्षात उमदी (ता.ित) व 
साींगली जिल््यातील सींबींर्ित अर्िकारी येऊन पणूि झालेले कामाचे जिओ 
्ॅर्ग ींग व मलू्याींकन करुन एक वर्ािचा कालाविी होऊनही कृर्ी ववभागाकडून 
अनदुान ममळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित लाभार्थयांनी वारींवार जिल्हा व तालकुा कृर्ी 
अर्िकाऱ्याींकड े अनदुानासींदभाित मागणी करुनही तयाची दखल घेतली िात 
नसल्याने लाभार्थयांना अनदुानापासनू वींर्चत रहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेतळ्याचे अनदुान 
लाभार्थयांना देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 एकाजतमक फलोतपादन ववकास अमभयानाींतगित साींगली जिल््यास सन 
२०१९-२०२० मध्ये सामदुहक शतेतळे या बाबीींसाठी अनसुरू्चत िाती 
प्रवगािकरीता स्पील ओव्हर कायिक्रम रुपये १५४.७५ लाख व नवीन कायिक्रम 
रुपये ९०.०० लाख असा एकूण रुपये २४४.७५ लाख रकमेचा आराखडा मींिूर 
आहे. तयासाठी ददनाींक ३१/०३/२०२० अखेर रुपये २००.८५ लाख खचि केला 
आहे. परींत,ु साींगली जिल््याने सन २०१९-२०२० च्या मींिूर कायिक्रमापेक्षा 
रुपये १२६.३७ लाखाचे िादाचे दानयतव ननमािण केल्यामळेु सन २०१९-२०२० 
च्या मींिूर कायिक्रमातील उविररत मशल्लक कायिक्रम रुपये ४३.९० लाख व 
िादा दानयतवाच ेरुपये १२६.३७ लाख असा एकूण रुपये १७०.२७ लाख रकमेचा 
कायिक्रम मींडळ कायािलयास सादर केला. तसेच सदरची कामे सन २०२०-२०२१ 
मध्ये पणूि केली. रुपये १७०.२७ लाख रकमेच्या कायिक्रमापकैी रुपये ६६.०९ 
लाख एवढी रक्कम अनसुरू्चत िाती प्रवगाितील शतेकऱ्याींना ववतररत करण्यात 
आली आहे. उमदी, ता.ित येथील एका लाभार्थयािसह साींगली जिल््यातील 
अनसुरू्चत िाती प्रवगाितील एकूण ४३ लाभार्थयांच्या कामाचे मलु्याींकन व 
जिओ ्ॅर्ग ींग पणूि करुन रुपये १०४.५० लाख अनदुान मागणीच ेप्रस्ताव मींडळ 
कायािलयास प्राप्त झाले आहेत. यासींदभाित सींबींर्ित लाभार्थयांनी तालकुा व 
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जिल्हा कृर्ी अर्िकाऱ्याींकड ेअनदुानासींदभाित मागणी केली. तथावप, कोववड-१९ 
च्या पाश्विभमूीवर परेुसा ननिी प्राप्त न झाल्यामळेु लाभार्थयांना अनदुान 
ववतररत करणे शक्य झाले नाही. 
(४) एकाजतमक फलोतपादन ववकास अमभयान योिनेंतगित अनसुरू्चत िाती 
प्रवगािकरीता सन २०२०-२०२१ करीता पदहल्या हप्तयापो्ी मींिूर कें द्र दहस्सा व 
तयासमरुप राज्य दहस्सा असा एकूण रुपये ५.५८३३ को्ी इतका ननिी 
ववतरणास मान्यता देण्याची ववनींती सामाजिक न्याय व ववशरे् सहाय्य 
ववभागामाफि त ववतत ववभागास करण्यात आली आहे. ववतत ववभागाच्या 
मान्यतनेींतर ननिी ववतररत करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद शहरात ऑनलाईन िजच घेणाऱयाांची  
वपळिणूि होत असल्याबाबत 

  

(३३) * ६६३३ श्री.अांबादास दानिे, श्री.रामननिास शसांह, श्री.महादेि जानिर : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात झ्प् ऑनलाईन किि ममळेल अशी िादहरातबािी 
करुन अनेक ऑनलाईन किि घेणाऱ्याींची वपळवणूक होत असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन घेतलेल्या किािच्या वसलुीकरीता कििदारासह 
तयाींच्या नातवेाईकाींनाही रात्रददवस फोन व मॅसेि करुन िमक्या ददल्या िात 
असल्याचे प्रकार ननदशिनास आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत अनेक पोलीस स्थानकात किि घेणाऱ्या कििदाराींनी 
पोमलसात तक्रारी नोंदववल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु : (१) सदर प्रकरणी औरींगाबाद येथे ऑनलाईन किि 
घेणाऱ् या एका तक्रारदाराची तक्रार पोलीस स््ेशन उस्मानपरुा येथे दाखल 
करण्यात आली असनू पोलीस स््ेशन उस्मानपरुा येथे ददनाींक ०८/०२/२०२१ 
रोिी ग.ुर.नीं.I-१५/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ३८४, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) पोलीस स््ेशन उस्मानपरुा येथे दाखल तक्रारीनसुार फफयािदी याींनी 
प्लेस््ोर वरील ॲपकडून ३,४१,६१९/- रुपयाचे किि घेतले होत.े तयापकैी     
रुपये १,७०,०००/- परत केले आहेत. तरी किि देणारे तक्रारदारास वेळोवेळी 
किािच्या ननयमापेक्षा िास्त रकमचेी मागणी करुन मशवीगाळ करुन 
ममडीयावर फसवणूक करणारे चोर म्हणून बातमी प्रसारीत करण्याची िमकी 
देत आहेत. सदर तक्रारीवरुन वरीलप्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू 
गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

आांबोली (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील शतेिऱयाांना  
भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(३४) * ६९७१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबोली (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील महामागि क्रमाींक ८ करीता 
शतेकऱ्याींची सींपाददत केलले्या िममनीचा मोबदला ममळाला नसल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िममनीचा मोबदला ममळाला नसल्याने आददवासी शतेकऱ्याींवर 
उपासमारीची वेळ आली असनू शतेकऱ्याींना िममनीचा मोबदला देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान 
मा.महसलू मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



49 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आींबोली येथील 
शतेकऱ्याींना भसूींपदानाचा मोबदला देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
 आींबोली येथील महामागि क्र.८ करीता सींपाददत िममनीसाठी ननवाडा 
ददनाींक १८/०७/१९५८ रोिी िाहीर करण्यात आला असनू ननवाड्याप्रमाणे 
मोबदला रक्कम सवि सींबींर्ित खातदेाराींना ददनाींक १८/०७/१९५८ रोिी वा्प 
करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मौिे आींबोली येथील भसूींपादनाखालील िममनीचा मोबदला यापवूीच 
सींबींर्ित सवि खातदेाराींना वा्प करण्यात आला आहे. प्राप्त ननवेदनाच्या 
अनरु्ींगाने जिल्हार्िकारी, पालघर याींच्याकड ेकायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याच्या सागरी हद्दीत बाहेरील राज्यातील  
बोटीांना मासेमारीिर बांदी आणण्याबाबत 

  

(३५) * ७०५६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, श्री.धगरीशचांद्र व्ययास, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) येथील घोळ-दाींढा आदी मोठे आर्थिक उतपन्न देणाऱ् या 
माशाींच्या थव्याींचा शोि घेण्यासाठी जिल््याच्या हद्दीत आलेल्या कें द्र शामसत 
ददव-दमणच्या एका पसिसीन रॉलसिमिील मच्छीमाराींनी वसईमिील 
मच्छीमाराींवर िीवघेणा हल्ला केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पसिसीन रॉलसिची जिल््याच्या हद्दीत मशरकाव करुन दादार्गरी 
करण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने तयाींचा फ्का जिल््यातील परींपरागत 
मच्छीमाराींना बसत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पसिसीन रॉलसिवाल्याची वाढलले्या दादार्गरीबाबत शासनाने 
चौकशी करुन या प्रकरणातील दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) असल्यास, राज्याच्या सागरी हद्दीत गिुरातमिील बहुसींख्य मासेमारी 
बो्ी सरािस अनर्िकृत मासेमारी करीत असल्याने राज्याच्या सागरी हद्दीत 
बाहेरील राज्यातील बो्ीींना मासेमारी करण्यास बींदी आणण्यासाठी मासेमारी 
प्रनतबींिक वविेयक मींिूर करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 सदरची घ्ना ही वसई फकनाऱ्यापासनू ८५ सागरी मलै अींतरावर 
घडललेी आहे. 
 पालघर जिल््याच्या सागरी िलिीक्षेत्रात पसिसीन व रॉलर मासेमारी 
नौकाींचा मशरकाव झाल्याची घ्ना आढळून आलेली नाही. 
(३) याबाबत चौकशी केली असता असे आढळून आले की, ददनाींक 
२५/१२/२०२० रोिी वसई येथील एक याींबत्रक मासेमारी नौका वसई 
फकनाऱ्यापासनू ८५ सागरी मलै अींतरावर मासेमारीची िाळी पाण्यात सोडताना 
दमण येथील पसिसीन मासेमारी नौकेवरील खलाशासोबत िागेबाबत मज्िाव 
केल्याने दमण येथील सात त ेआठ नौकािारकाींनी वसई येथील नौकेस घेरुन 
नौका बडुववण्याचा व नौकेवरील व्यक्तीींना जिवे मारण्याचा प्रयतन केला आहे. 
 सदर घ्नेबाबत येलोगे् सागरी पोलीस स््ेशन, मुींबई येथे ददनाींक 
२७/१२/२०२० रोिी भा.दीं.वव.सीं. १८६० मिील तरतदुीनसुार गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
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(४) व (५) हे खरे नाही. 
 तथावप, राज्याच्या सागरी िलिीक्षेत्रात परप्राींनतय नौकाव्दारे होणारे 
अनर्िकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी ववभागामाफि त गस्ती नौकेव्दारे 
गस्त घालनू अशा नौकाींवर महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अर्िननयम, 
१९८१ अींतगित कायिवाही करण्यात येत.े 
 तयाचप्रमाणे उक्त अर्िननयमात आवश्यक तया सिुारणा करण्याची 
कायिवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यातील शतेिऱयाांना प्रधानमांत्री पीि  
विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३६) * ६९४१ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्ययास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल््यातील ९७ हिार २१ शतेकऱ्याींना प्रिानमींत्री पीक ववमा 
योिनेंतगित कें द्र व राज्य शासनाकडून रुपये ३५ को्ी २३ लाखाचा ववमा 
मींिूर होवनूही शतेकऱ्याींना ववमा कीं पनीकडून पीक ववमा ममळाला नसल्याच े
ददनाींक   ६ िानेवारी, २०२० रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चींद्रपरू जिल््यातील 
शतेकऱ्याींना प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेचा लाभ ममळण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
 खरीप हींगाम सन २०१९ मध्ये चींद्रपरू जिल््यात प्रिानमींत्री पीक 
ववमा योिनेची अींमलबिावणी भारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीमाफि त करण्यात 
आली. योिनेंतगित ८९०५९ शतेकऱी अििदाराींनी रक्कम रुपये ८.१९ को्ी 
ववमा हप्ता भरुन ७९४७६ हे. क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केले आहे. सींबींर्ित ववमा 
कीं पनीकडून पात्र एकूण ८०३११ लाभार्थयांच्या बँक खातयावर नकुसान भरपाई 
रक्कम रुपये २६.३१ को्ी िमा करण्याची कायिवाही करण्यात आलेली आहे. 
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 खरीप हींगाम सन २०२० मध्ये चींद्रपरू जिल््यात प्रिानमींत्री पीक 
ववमा योिनेची अींमलबिावणी भारती ॲक्सा िनरल इ. कीं पनीमाफि त 
करण्यात आली. जिल््यातील ०.९७ लाख शतेकऱ्याींनी रक्कम रुपये ७.३ को्ी 
ववमा हप्ता भरुन ०.६९ लाख हे. क्षेत्र वपकाकरीता ववमा सींरक्षक्षत केले आहे. 
योिनेंतगित स्थाननक नसैर्गिक आपतती व हवामानातील प्रनतकुल पररजस्थती 
यामळेु वपकाींचे होणारे नकुसान या दोन्ही बाबीीं अींतगित एकूण १४१९४ 
शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये ३.८५ को्ी कीं पनीमाफि त वा्प 
करण्यात आली आहे. 
 तसेच काढणी पश्चात नकुसान भरपाई व उतपन्नावर आिाररत 
नकुसान भरपाई या बाबी अींतगित अनकु्रमे ११७ शतेकऱ्याींना रक्कम रुपये ५ 
लाख व ८३१७३ शतेकऱ्याींना रक्कम रुपये २३.५३ को्ी इतकी नकुसान 
भरपाई रक्कम ननजश्चत करण्यात आली असनू वा्पाची कायिवाही सरुु आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठिाडा िृषी विद्यापीठ, परभणी येथील प्रिल्पग्रस्त्ताांच्या  
भरती प्रकक्रयेत गैरव्ययिहार झाल्याबाबत 

  

(३७) * ६८६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.अमोल 
शमटिरी, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८७९ ला हदनाांि १८ 
जून, २०१९ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा कृर्ी ववद्यापीठ, परभणी येथील प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोकर 
भरतीत झालेल्या गरैव्यवहाराची ववशरे् चौकशी अर्िकारी नेमनू ॲक्शन 
्ेकन ररपो ि् घेण्यात यावा, अशी मागणी परभणी येथील स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी सन २०२०-२०२१ मध्ये वा तयादरम्यान मा.कृर्ी याींच्याकड े
लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने बेकायदेशीर व चुकीचे ननणिय घेवनू नोकर भरतीत करण्यात 
आलेला गरैव्यवहार व इतर गरैप्रकाराींची तसेच चौकशी अहवालावर कायिवाही 
करण्यासाठी ववशरे् चौकशी अर्िकारी नेमणकू करुन तयाचा ॲक्शन ्ेकन 
ररपो ि् घेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृर्ी ववद्यापीठ, परभणी 
येथील प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोकर भरतीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच ेलेखी 
ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी जिल्हार्िकारी, परभणी याींनी ददलेल्या अहवालाच्या 
अनरु्ींगाने महाराषर कृर्ी मशक्षण व सींशोिन पररर्द, पणेु याींच्यास्तरावर 
सममती गठीत करून अहवाल सादर करण्याचे ननदेश देण्यात आलेले होत.े 
तरी, सदर अहवाल प्राप्त झालेला असनू तयावर शासनस्तरावर कायिवाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील िाळू शललाि प्रकक्रया पूणच िरण्याबाबत 
  

(३८) * ७४८१ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यात गेल्या दोन वर्ािपासनू वाळूचे मललाव झाले नसल्याने 
प्रशासनाकडून वाळूची गरि लक्षात घेता माहे िानेवारी, २०२१ या मदहन्यात 
वाळू मललाव प्रफक्रया पणूि करण्यासाठी तहमसलदाराींना पाच हेक््रपयतंच्या 
स्थळाींचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाच हेक््रपयतंचे स्थळाींचे प्रस्ताव िानेवारी मदहना सरुु 
होऊनही तालकुास्थरावर प्रलींबबत असनू प्रतयक्षात एकाही स्थळाचा प्रस्ताव 
जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) सिुाररत वाळू िोरण ददनाींक 
३/९/२०१९ नसुार पाच हेक््रपयतंच्या स्थळाींचे सोलापरू जिल््यातील मोहोळ 
व मींगळवेढा तालकु्यातील ९ वाळूग्ाींचे सवेक्षण करण्यात येवनू ददनाींक 
१७/२/२०२१ व ददनाींक २२/२/२०२१ रोिी िनसनुावणी आयोजित करण्यात 
आली आहे. िनसनुावणी झाल्यानींतर सदर वाळूग्ाींचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय 
तज्ञ मलु्याींकन सममतीसमोर सादर करण्यात येतील. तसेच उविररत 
तालकु्यातील वाळूग् सद्य:जस्थतीत पाण्याखाली असल्याने पाणी कमी 
होताच सवेक्षण करुन वाळूग् मललावाबाबतची कायिवाही प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील गुन्हेगाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३९) * ६५२८ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (जि.ठाणे) तालकु्यात रािकीय पक्षाचे कायिकताि व तयाच्या भावाने 
तलवारीने नतघाींवर हल्ला केल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाितील जव्हडीओ सवित्र प्रसारीत झाला असनू पररसरात 
घबरा्ीचे वातावरण ननमािण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने तलवारीने हल्ला करणाऱ्या गनु्हेगाराींवर कारवाई करुन मभवींडी 
पररसरातील वाढतया गनु्हेगारीस आळा घालण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) या प्रकरणी पडघा पोलीस ठाणे हद्दीत दोन भावाींनी 
तलवारीने नतघाींवर हल्ला केल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये घडलेली 
नसनू सदर घ्ना माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये घडलेली आहे. तयानरु्ींगाने 
पडघा पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. ३०३/२०२० भा.दीं.वव. सह ३२४, ३४१, ५०४, 
५०६, ३४ सह भारतीय हतयार अर्िननयम ४,२५ अन्वये गनु्हा नोंद केलेला 
आहे. सदरची घ्ना रािकीय पक्षाशी सींबींर्ित नाही.  
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(२) याबाबतचा जव्हडीओ सवित्र प्रसाररत झालेला आहे. परींत ु पररसरात 
घबरा्ीचे वातावरण ननमािण झालेले नाही.  
(३) या प्रकरणी पडघा पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३०३/२०२० भा.दीं.वव. सह 
३२४, ३४१, ५०४, ५०६, ३४ सह भारतीय हतयार अर्िननयम ४,२५ नसुार 
यामसन र्चखलेकर व अझरुद्दीन र्चखलेकर याींच्याववरुध्द गनु्हा नोंद केलेला 
असनू सदर गनु््याचा तपास चाल ूआहे. गनु््यातील दोन्ही आरोपी सध्या 
फरार असनू तयाींचा शोि घेवनू अ्क करण्याकरीता ववशरे् पोलीस पथकाची 
ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. पडघा पररसरातील वाढतया गनु्हेगारीस 
आळा घालण्यासाठी पोलीस ठाणे हद्दीत परेोलीींग, सक्त रात्रौगस्त आणण 
नाकाबींदी करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील पोलीस अधधिारी/िमचचारी याांना सेिाननिजृत्तिेतन  
ि इतर लाभ शमळण्याबाबत 

  

(४०) * ७९९७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई पोलीस दलातनू ददनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिीपासनू माहे डडसेंबर, 
२०२० अखेरपयतं सेवाननवतृत झालेल्या पोलीस मशपाई, नाईक, हवालदार, 
उपननरीक्षक, ननरीक्षक आदी पोलीस कमिचाऱ्याींपकैी बहुसींख्य पोलीस 
कमिचाऱ्याींना सेवाननवजृततवेतन, डे् कम-गॅ्रच्यइु्ी, मशल्लक रिेचे वेतन तसेच 
अन्य सेवाननवजृततच्या वप्रतयथि देय असलेली लाभाची रक्कम सेवाननवतृत 
पोलीस कमिचाऱ्याींना ममळाली नसल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवाननवजृततनींतरची देणी ममळाली नसल्याने पोलीस 
कमिचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना आर्थिक सींक्ाचा सामना करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त कालाविीत मुींबई पोलीस दलातनू एकूण फकती 
पोलीस अर्िकारी/कमिचारी सेवाननवतृत झाले आहेत, तयापकैी फकती पोलीस 
कमिचाऱ्याींना सेवाननवजृततवेतन तसेच सेवाननवजृतत वप्रतयथि अन्य लाभाची 
रक्कम अदा करण्यात आली व अद्यापी फकती सेवाननवतृत पोलीस 
कमिचाऱ्याींना सेवाननवजृततवेतन व अन्य सेवाननवजृततनींतरच्या लाभाची रक्कम 
ममळालेली नाही, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई पोलीस दलातनू 
सेवाननवतृत झालेल्या पोलीस अर्िकारी/कमिचारी याींना सेवाननवजृततवेतन व 
इतर लाभाची देणी देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) माहे िानेवारी, २०२० त ेमाहे डडसेंबर, २०२० या 
कालाविीत सेवाननवतृत झालेल्या पोलीस कमिचाऱ् याींना तातपरुत े ननवजृततवेतन 
अदा करण्यात आलेले आहे. ज्या पोलीस कमिचाऱ् याींच्या सेवापसु्तकाची 
पडताळणी झाली आहे अशा कमिचाऱ् याींना डथे-कम-गॅ्रच्यएु्ी, मशल्लक रिचे े
वेतन देण्यात आले आहे.  
(२) पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई या कायािलयाकडून सेवाननवतृत कमिचाऱ् याींची 
सेवापसु्तके वेतन पडताळणी पथक कायािलयाकड े पाठववण्यात आली होती. 
परींत,ु कोरोनाचा प्रादभुािव वाढल्याने शासनाच्या लॉकडाऊनच्या पाश्विभमूीवर 
वेतन पडताळणी कायािलयाकडून सेवापसु्तके पडताळणी होऊन ववदहत वेळेत 
प्राप्त होऊ शकली नाहीत. तयाचप्रमाणे महालेखापाल कायािलयातही 
कमिचाऱ् याींच्या मयािददत उपजस्थतीमळेु प्रकरणे प्राप्त होण्यास ववलींब झाला.  
 सेवाननवतृत कमिचाऱ् याींची सेवापसु्तके वेतन पडताळणी पथक 
कायािलयात प्रलींबबत रादहल्याने, माहे िानेवारी, २०२० त ेमाहे डडसेंबर, २०२० 
या कालाविीत सेवाननवतृत झालेल्या पोलीस कमिचाऱ् याींना शासन ववतत 
ववभाग पररपत्रक क्र.सेपपु-२०२०/प्र.क्र.९/सेवा-७, ददनाींक १२/०५/२०२० अन्वये 
सेवाननवजृततनींतरच्या प्रथम सहा मदहन्याींकरीता तातपरुत े ननवजृततवेतन 
कायािलय प्रमखुाींनी प्रदान करण्याबाबत शासनाने आदेश ननगिममत केले. 
तद्नींतर शासन ववतत ववभाग पररपत्रक क्र.सेपपु-२०२०/प्र.क्र.२५/सेवा-४, ददनाींक 
२५/६/२०२० अन्वये प्रथम सहा मदहन्यानींतरच्या पढुील सहा मदहन्याींच्या 
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कालाविीसाठी तातपरुत े ननवजृततवेतन प्रदान करण्याबाबत ववभाग प्रमखुाींना 
अर्िकार प्रदान करण्यात आले व एक वर्ािनींतर पढुील सहा मदहन्याींच्या 
कालाविीकरीता लखेा परीक्षा अर्िकारी (मा.महालेखापाल) याींच्या सहमतीने 
तातपरुत े ननवजृततवेतन मींिरू करण्याबाबत शासनाने आदेश ददलेले आहेत. 
तयानसुार सेवाननवतृत पोलीस अर्िकारी व कमिचारी याींना तातपरुते 
ननवजृततवेतन अदा करण्यात येत आहे. ज्या पोलीस कमिचाऱ् याींच्या 
सेवापसु्तकाची पडताळणी झाली आहे अशा कमिचाऱ् याींना डथे-कम-गॅ्रच्यएु्ी, 
मशल्लक रिचेे वेतन, भववषय ननवािह ननिीची रक्कम, ग् ववमा योिना 
इतयादी सेवा ननवजृततनींतरच्या लाभाचे प्रदान करण्यात आले आहे. 
(३) सन २०२० मध्ये मुींबई पोलीस दलातनू एकूण १४६७ पोलीस अर्िकारी/ 
कमिचारी सेवाननवतृत झाले आहेत. तयाींना खालीलप्रमाणे सेवाननवतृतीनींतरच े
लाभ देण्यात आलेले आहेत. 
 रिा सममलू्य वेतन - ४०९ कमिचारी 
  भववषय ननवािह ननिीची रक्कम - १०९२ कमिचारी 
 ग् ववमा योिना - १०७७ कमिचारी 
 उपदान - १२५ कमिचारी 
 अींनतम ननवजृततवेतन - ११८ कमिचारी 
 तातपरुत ेननवजृततवेतन - १३४६ कमिचारी 
    तसेच खालीलप्रमाणे सेवाननवतृतीनींतरचे लाभ देणे मशल्लक आहे. 
 रिा सममलू्य वेतन - १०५८ कमिचारी 
 भववषय ननवािह ननिीची रक्कम - ३७५ कमिचारी 
 ग् ववमा योिना - ३९० कमिचारी 
 उपदान - १३४२ कमिचारी  
(४) व (५) सेवाननवजृततची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलींबबत रादहल्यामळेु व 
वेतन पडताळणी पथकावरील कामाच्या अनतररक्त ताणामळेु पोलीस आयकु्त 
कायािलयातील लेखा अर्िकारी याींना वेतन पडताळणी पथकाचे अर्िकार 
द्यावेत याबाबत पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींचे कायािलयाच्या प्रस्तावाच्या 
अनरु्ींगाने ववभागाने ददनाींक २५/११/२०२० रोिी पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई 
कायािलयातील दोन लेखा अर्िकारी याींना वेतन पडताळणीचे अर्िकार सहा 
मदहन्याकरीता ददलेत. सद्य:जस्थतीत सदर लखेा अर्िकाऱ् याींमाफि त वेतन 
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पडताळणीच े काम सरुु असनू एकूण ५४२ सेवापसु्तकाची वेतन पडताळणी 
झाली आहे व भववषयात लवकरच उविररत प्रलींबबत सेवापसु्तक वेतन 
पडताळणीचे काम पणूि करण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
 

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

फॉरेजन्सि सायन्स पदिी घेतलेल्या विद्यार्थयाांना  
रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१) * ६४२२ श्री.सनतश चव्यहाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
डॉ.रणजजत पाटील : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ५५०८ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने न्याय सहाय्यक ववज्ञान (फॉरेजन्सक सायन्स) या 
क्षेत्रात मनषुयबळ तयार करणे हा उद्देश ठेवनू ददनाींक ३० माचि, २००९ 
रोिीच्या शासन आदेशान्वये मुींबई, नागपरू आणण औरींगाबाद येथे शासकीय 
न्याय सहाय्यक ववज्ञान सींस्था सरुु करण्यात आले असनू या नतन् ही 
सींस्थामिून चार हिार ववद्याथींनी पदव्या घेतल्या असनू फॉरेजन्सक 
सायन्समध्ये पदवी व पदव्यतुतर मशक्षणानींतर ववद्यार्थयांना तयाींच्या 
मशक्षणाशी सींबींर्ित क्षते्रात रोिगार उपलब्ि होत नसल्याने ववद्यार्थयांच्या 
अडचणीबाबत ददनाींक १६/०७/२०१९ रोिी अप्पर मखु्य सर्चव (गहृ) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली बठैक घेऊन कायिवाही करण्याचे ठरल े परींत ु तयावर ननणिय 
झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्याय सहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ग्-अ त े ग्-ड या सींवगाितील सरळसेवा कोट्यातील ३३७ 
ररक्त पदे भरणेबाबत पद भरतीचे ननबिं मशर्थल करणेबाबत सामान्य 
प्रशासन ववभाग व ववतत ववभागास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास 
मान्यता ममळाली आहे काय, तसेच, सींचालनालयातील वगि-१ ची एकूण-५ 
पदे, वगि-२ ची एकूण-४३ पदे महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून सरळसेवेने 
भरण्यासाठी आयोगामाफि त सरुु असलेली कायिवाही पणूि झाली आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु : (१) राज्य शासनाच्या उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या 
अर्िपतयाखाली मुींबई, औरींगाबाद व नागपरू येथे स्थापन करण्यात आलेल्या 
न्यायसहायक ववज्ञान सींस्थाींमिून आतापयतं पदवी (बी.एस्सी फॉरेजन्सक 
सायन्स) चे एकूण १०४४ आणण पदव्यतुतर पदवी (एम.एस्सी फॉरेजन्सक 
सायन्स) चे ३९४ ववद्याथी उततीणि झालेले आहेत. शासकीय न्याय सहायक 
ववज्ञान सींस्था व न्याय सहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालय याींच्यात 
समन्वय ननमािण करण्यासींदभाित अपर मखु्य सर्चव (गहृ) याींच्या 
अध्यक्षेतखाली ददनाींक १६/०७/२०१९ रोिी झालेल्या बठैकीत सेवा प्रवेश 
ननयमात बदल करणे, प्रमशक्षण, इीं्निमशप कालाविी व मशषयवतृती (स््ायपींड) 
ठरववणे, सींयकु्त सींशोिन करणे, अभ्यासक्रमामध्ये बदल करणे व इतर 
ववर्याबाबत चचाि होऊन पढुील आवश्यक ती कायिवाही करण्याबाबत ठरले. 
तयानसुार ववभागाने सींचालनालयातील ववववि सींवगाितील सेवाप्रवेश ननयमात 
न्याय सहायक ववज्ञान ववर्यातील पदवीचा समावेश करुन सिुारणा 
करणेबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मान्यतनेे महाराषर 
लोकसेवा आयोगास सहमतीसाठी सादर करण्यात आललेा आहे. 
 तसेच, यापवूीच ववभागामाफि त ददनाींक ०७/०४/२०१५ व ददनाींक 
२८/०४/२०१७ च्या शासन ननणियान्वये न्याय सहायक वजै्ञाननक सींस्थेच्या 
पदव्या न्याय सहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयातील ववववि 
सींवगाितील पदासाठीच्या शकै्षणणक अहितसे समकक्ष म्हणून ग्राहय िरण्यात 
आलेल्या आहेत. तयाचप्रमाणे ददनाींक ०८/१२/२०१५ च्या शासन ननणियान्वये 
गनु्हे अन्वेर्ण ववभाग, महाराषर राज्य, पणेु याींच्या अर्िनस्त हस्ताक्षर व 
छायार्चत्रण ववभागातील सहाय्यक शासकीय हस्तऐवि पररक्षक या पदाकरीता 
न्याय सहायक ववज्ञान या ववर्यातील पदवी ही समकक्ष म्हणून ग्राहय िरुन 
तयानींतर या पदाींच्या परीक्षाींकरीता पात्र ठरववण्यात आले आहे. 
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 तसेच, या बठैकीत झालेल्या ननणियाच्या अनरु्ींगाने ववभागाच्या 
ददनाींक ०२/०३/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये मोबाईल फॉरेजन्सक सपो ि् 
यनुन्करीता Forensic Evidence Collection Officer (FECO) ची पदे 
ननमािण करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणेबाबत पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य, मुींबई कायािलयास कळववण्यात आल ेआहे. 
(२) व (३) न्याय सहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ग्-अ त ेग्-ड या सींवगाितील सरळसेवा कोट्यातील एकूण 
३३७ ररक्त पदे भरणेसाठी पद भरतीचे ननबिं मशर्थल करणेबाबतचा प्रस्ताव 
ववभागामाफि त ददनाींक २८/०१/२०२१ रोिी ववतत ववभागाच्या मान्यतसेाठी 
सादर करण्यात आला आहे. तयाचप्रमाणे सींचालनालयातील सहायक सींचालक, 
ग्-अ या सींवगाितील एकूण ५ पदे महाराषर लोकसेवा आयोगामाफि त 
सरळसेवेने भरणेबाबतचा शासनाचा प्रस्ताव आयोगाच्यास्तरावर प्रलींबबत आहे 
आणण वजै्ञाननक अर्िकारी, ग्-ब या सींवगाितील ४३ ररक्त पदे भरण्याच्या 
प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने महाराषर लोकसेवा आयोगाने २२ उमेदवाराींची मशफारस 
शासनास केली असनू तयाींच्या ननयकु्तीसींदभाित शासनस्तरावरुन पढुील 
कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौ.िायरी (ता.जव्यहार, जज.पालघर) येथील रोजगार हमी योजनेिरील  
मतृ मजुराांच्या िुटुांबबयास आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(४२) * ७६९० श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.कायरी (ता.िव्हार, जि.पालघर) येथील सावििननक बाींिकाम 
ववभागाच्या रोिगार हमी योिनेंतगित रस्तयाच्या कामावर काम करीत 
असताना ददनाींक  १४ िानेवारी, २०२१ रोिी वा तयासमुारास श्रीमती काकडी 
काकड्या पो्ीींदा या मदहला मिूराचा आकजस्मत मतृय ूझाला असनू तयाींच े
कु्ुींबबयास रुपये ५० हिार इतकी आर्थिक मदत रोिगार हमी योिनेंतगित 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नसैर्गिक आपततीमध्ये मतृयमूखुी पडलेल्याींच्या कु्ुींबबयाींना  
रुपये चार लाख, इमारत दघुि् ना व रुग्णालय दघुि् नाच्याबाबत रुपये ५ लाख 
आणण वन्य प्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ पावलेल्याींच्या कु्ुींबबयाींना रुपये १५ 
लाख इतके आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असताना रोिगार हमी योिनेवरील 
मतृ मिुराींना केवळ ५० हिार रुपये हे तलुनातमकदृष्या योग्य नसल्याचे 
ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोिगार हमी योिनेवरील मिुराींची इमारत व बाींिकाम 
कल्याण मींडळात नोंदणी करुन अन्य कल्याणकारी योिनाींच्या ितीवर तयाींना 
रुपये ५ लाखाींची आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी मतृ मदहला 
मिुराच्या कु्ुींबबयाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननिी तसेच आददवासी क्षते्र 
आढावा सममतीच्या अध्यक्षाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रोिगार हमी 
योिनेंतगित काम करणाऱ्या मिूराचा आकजस्मत मतृय ूझाल्याप्रकरणी तयाींच े
कु्ुींबबयास रुपये ५ लाख आर्थिक मदत देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महातमा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगित काम करत 
असताना कामावरील मिुराचा मतृय ूझाल्यास सींबींर्ित मिूराच्या वारसदारास 
महाराषर रोिगार हमी योिना अर्िननयम, १९७७ (ददनाींक ६ ऑगस््, २०१४ 
रोिी सिुारीत) चे कलम २७(एक) मिील तरतदूीनसुार सानगु्रह अनदुानाची  
रुपये ५०,०००/- इतकी रक्कम अनजु्ञेय आहे. 
(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
 इमारत व इतर बाींिकाम कामगार (रोिगार ननयमन व सेवाशती) 
अर्िननयम १९९६ कलम १८ अन्वये स्थापन केलेल्या इमारत व इतर 
बाींिकाम कल्याणकारी मींडळाकड े नोंदणी केलेल्या कामगाराींना कल्याणकारी 
योिनाींचा लाभ देण्यात येतो. कै. काकडी काकड्या पो्ीींदा ही मदहला, 
कामगार मींडळाकड ेनोंदीत नाही. 
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 महाराषर रोिगार हमी योिना अर्िननयम १९७७ मिील तरतदूीनसुार 
कै.काकडी काकड्या पो्ीींदा याींच्या वारसदारास रुपये ५००००/- इतकी सानगु्रह 
अनदुानाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जजल्हे ि तालकु्याांची फेररचना िरण्याबाबत 
  

(४३) * ७७३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.िजाहत 
शमझाच, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल््याींच्या व तालकु्याींच्या ववर्म क्षेत्रफळाचा त्रास 
सविसामान्य िनतलेा होत असनू प्रशासन, महसलू, न्यायननवाडा, दळणवळण, 
मशक्षण, आरोग्य यासारख्या गोष्ी नागरीकाींना उपलब्ि होत नाही, तयासाठी 
तयाींना दरूपयतं प्रवास करावा लागत असनू तयात वेळ व खचिही होत आहे, 
तयामळेु राज्यातील जिल्हे व तालकु्याींची सम क्षेत्रफळाच्या सतू्रानसुार 
फेररचना करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८ मध्ये राज्यातील जिल्हे व तालकु्याींची फेररचना 
करण्याबाबतच्या प्रश्नावर मशफारशी करण्यासाठी मखु्य सर्चवाींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती स्थापन करण्यात आली होती, सदर सममतीने आपला 
अहवाल शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालातील मशफारशीींचे स्वरुप काय आहे, तयावर 
ननणिय घेण्यात आला आहे काय, ननणियाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील जिल्हे व 
तालकु्याींची फेररचना करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) राज्यात अजस्ततवात असलेले जिल्हे तसेच 
तालकु्याींचे ववभािन/पनुरिचना करण्यासाठी शासनाकड े लोकप्रनतननिी तसेच 
ववववि माध्यमाव्दारे मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत.  
(२), (३) व (४) राज्यातील अजस्ततवात असलेल्या जिल््याींचे 
ववभािन/पनुरिचना करण्यासाठी राज्यस्तरावर कोणकोणत े ननकर् ववचारात 
घ्याव,े याचा अभ्यास करुन शासनास ननकर्ाींबाबत मशफारशी करण्यासाठी 
ददनाींक २४/०६/२०१४ च्या शासन ननणियान्वये अप्पर मखु्य सर्चव (महसलू) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती ननयकु्त करण्यात आली होती. 
 तसेच राज्यातील तालकु्याींच्या ववभािनाच्या अनरु्ींगाने ननकर् 
ननजश्चत करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग याींचे अध्यक्षतखेाली 
तालकुा पनुरिचना सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर दोन्ही सममतीच े
अहवाल शासनास प्राप्त झाले आहेत. 
 सदर अहवालाींतील मशफारशीींच्या अनरु्ींगाने जिल्हा तसेच तालकुा 
पनुरिचना/ववभािनाच े ननकर् ननजश्चत करण्याबाबत प्रस्ताव मींत्रिमींडळाच्या 
मान्यतसे्तव सादर करण्याची प्रफक्रया सरुू आहे. नवीन जिल्हा तसेच तालकुा 
ननममिती ही एक मोठी आर्थिक व प्रशासकीय प्रफक्रया असनू खर्चिक बाब आहे. 
तयानरु्ींगाने ववववि पलै ूतपासनू तयासींदभाित मींत्रिमींडळाच्या मान्यतनेे िोरण 
ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरतवे नवीन जिल्हा तसेच तालकुा 
ननममितीसींदभाित उर्चत ननणिय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

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

  

(४४) * ६७३० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाििर, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) िमािबाद (जि.नाींदेड) तालकु्यात खरीप हींगाम सन २०२० मध्ये प्रिानमींत्री 
पीक ववमा योिनेत एकूण २६ हिार २८१ शतेकऱ्याींनी पीक ववमा भरला 
होता, परींत ुफक्त १९४९ शतेकऱ्याींना पीक ववमा ममळाला असनू उविररत २४ 
हिार ५०० शतेकरी पीक ववम्याच्या लाभापासनू वींर्चत रादहले असल्याचे 
ददनाींक १ िानेवारी, २०२१ रोिी वा तयासमुारास ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िमािबाद तालकु्यातील 
शतेकऱ्याींना पीक ववम्याची मदत देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
 खरीप हींगाम सन २०२० मध्ये िमािबाद तालकु्यातील २६३१३ 
शतेकऱ्याींनी रक्कम रुपये १.७७ को्ी ववमा हप्ता भरुन १७९०६.३७ हे. क्षेत्र 
वपकाकरीता ववमा सींरक्षक्षत केल ेआहे. योिनेंतगित खरीप सन २०२० मध्ये 
िमािबाद तालकु्यामध्ये स्थाननक नसैर्गिक आपतती झालेले नकुसान या बाबी 
अींतगित एकूण १९८२ शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये १.७७ को्ी 
व काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या बाबी अींतगित ३४८ शतेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई रक्कम रक्कम रुपये २०.२२ लाख ववमा कीं पनीमाफि त वा्प 
करण्यात आले असनू वपकाींची उतपन्नावर आिाररत नकुसान भरपाई 
पररगणनेची कायिवाही ववमा कीं पनीस्तरावर सरुु आहे.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उमरगा (जज.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील शतेिऱयाांची  
फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(४५) * ७३९० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



65 

(१) आयवेुद और्िासाठी गणुकारी असलेल्या शतावरीचे उतपन्न घेण्याकरीता 
पणु्यातील २४ कॅरे् कीं पनी आणण साींगलीतील सींग्राम कीं पनी याींनी उमरगा 
(जि.उस्मानाबाद) तालकु्यातील शतेकऱ्याींच्या शतेातील रोपे ववक्री करुन मळु्या 
खरेदी करण्याचा करार केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, २४ कॅरे् कीं पनीने रुपये ५० दराने आणण सींग्राम कीं पनीने रुपये 
३२ प्रनत रोप ववक्री केले असनू सींबींर्ित कीं पनीने िागेवर येवनू मळुी खरेदी 
करण्याचा लेखी करार करुनही मळु्या खरेदी केल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, ओली मळुी रुपये ३० दराने खरेदी करण्याचा करार केला 
होता, तसेच मळुी खरेदी करण्याकड े या दोन्ही कीं पन्या दलुिक्ष करीत 
असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी कीं पनीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) अींशत: खरे आहे. लेखी करार झालेला नाही. 
 तथावप, शतेकऱ्याींनी ददलले्या बयानावरुन कीं पनीने तोंडी आश्वासन 
ददल्याच ेनमदू केले आहे. 
(२), (३) व (४) लखेी करार झालेला नाही. 
 तथावप, शतेकऱ्याींनी ददलेल्या बयानास अनसुरुन सींबींर्ित कीं पनीस 
खुलासा सादर करण्याच्या सचूना ददल्या असता कोववड-१९ चा प्रादभुािव 
वाढल्यामळेु कीं पनीचे सींपणूि काम आठ मदहने बींद होत,े तसेच सींबींर्ित 
कोणतयाही शतेकऱ्याींनी प्रतयक्ष फकीं वा फोनव्दारे कीं पनीशी सींपकि  केला 
नसल्याचे कीं पनीने खुलासा पत्र ददले आहे. तयाचप्रमाणे सींबींर्ित शतेकऱ्याींची 
सींपणूि मादहती ममळाल्यास तीस ददवसाींत कळववण्यात येईल असे कीं पनीने 
नमदू केल्यानसुार सींबींर्ित शतेकऱ्याींची नावे, गाींव व लागवड क्षेत्र याींची 
मादहती कीं पनीस ददनाींक २५/०२/२०२१ च्या पत्राव्दारे उपलब्ि करुन ददली 
आहे. तयावर कीं पनीकडून प्राप्त होणाऱ्या खुलाशानींतर पढुील आवश्यक ती 
कायिवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील रेती घाटाांच ेशललाि सुरु िरण्याबाबत 
  

(४६) * ७३२० डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यातील रेती घा्ाींचे मागील दोन वर्ांपासनू मललाव झाले 
नसल्याने शासनाचा करोडो रुपयाींचा महसलू बडूुन येथे मोठ्या प्रमाणात 
अविैररतया रेती ववक्री िादा दराने केली िात असल्याने अनेक बाींिकाम े
रखडली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ जिल््यातील 
रेती घा्ाींच ेमललाव सरुु करून जिल््यात चाललेला रेती खरेदी-ववक्रीचा अविै 
कारभार बींद करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) यवतमाळ जिल््यात सन २०२०-२०२१ 
करीता २५ रेतीघा्ाींना पयािवरण मान्यता ददली आहे. सदर २५ वाळूग्ाींपकैी 
५ वाळूग् शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. उविरीत 
वाळूग्ाची मललावाची प्रफक्रया राबववण्यात आली आहे. तयापकैी १२ 
वाळूग्ाचा मललाव झालेला असनू तयापासनू शासनास रुपये १६,८९,१४,०००/- 
एवढा महसलू प्राप्त झाला आहे. उविरीत ८ वाळूग्ाच्या मललावाची प्रफक्रया 
सरुू आहे. 
 यवतमाळ जिल््यात गौण खननिाच्या अविै उतखनन व वाहतकुीस 
प्रनतबींि करण्याकरीता उपववभागीय तसेच तालकुास्तरावर भरारी पथकाची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकामाफि त माहे एवप्रल, २०२० त े
िानेवारी, २०२१ या कालाविीमध्ये गौण खननिाच्या अविै उतखनन व 
वाहतकुीच्या ३५५ प्रकरणात रुपये ४८८ लक्ष एवढी दींडातमक कारवाई करण्यात 
आली आहे. तसेच ६७ प्रकरणात फौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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गोिा मुक्ती सांग्राम आांदोलनातील स्त्िातांत्र्य सैननिाांना 
 भूखांड देण्याबाबत 

  

(४७) * ७६३७ श्री.महादेि जानिर, श्री.रामननिास शसांह, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९९६ पवूी महाराषर शासनाकड ेगोवा मकु्ती आींदोलनातील स्वातींत्र्य 
सनैनकाींनी गहृननमािण सींस्था स्थापन करुन घराींसाठी शासकीय भखूींड ममळावा 
अशी मागणी करुन २४ वर्ािचा कालाविी होऊनही स्वातींत्र्य सनैनकाींना भखूींड 
देण्यात आला नसल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोवा मकु्ती आींदोलनातील १७ स्वातींत्र्य सनैनकाींनी गहृननमािण 
सींस्था स्थापन करुन शासनाकड े केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने सन १९९८ 
मध्ये ततकालीन शासनाने अींिेरीमिील वसोवा पररसरातील १०३५ चौ.मी. 
क्षेत्रफळाचा भखूींड या सींस्थसे मींिूर करुन सींस्थेशी केलेल्या करारमान्यानसुार 
सींस्थेने शासनाकड ेरुपये १५ लाख ७५ हिार ९५० रुपये िमाही केल,े तद्नींतर 
शासनाने सीआरझेडच्या ननयमामळेु उक्त भखूींडावर घराचे बाींिकाम करणे 
शक्य नसल्याच ेगहृननमािण सींस्थेस कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ततकालीन चार मखु्यमींत्र्याींनी भखूींड देण्याच े
आश्वासन देवनू काहीच कायिवाही केली नाही, तसेच वय वर् े नव्वद 
असलेल्या स्वातींत्र्य सनैनकाींना ्यातीत फकमान इतरत्र भखूींड देण्याबाबत 
शासनाने काही कायिवाही केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गोवा मकु्ती सींग्राम 
आींदोलनातील स्वातींत्र्य सनैनकाींना इतरत्र भखूींड देण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) गोवा मकु्ती सहकारी 
गहृननमािण सींस्थेने सन १९९४ साली गहृननमािण प्रकल्प उभारणीच्या 
प्रयोिनाथि शासकीय िमीन मागणीची ववनींती केली होती. 
 



68 

 तयानसुार सदर सींस्थेस मौिे वसोवा, ता.अींिेरी, जि.मुींबई उपनगर 
येथील सवे क्र.१६१ खाडीलगतच्या अमभन्यास भाग-७क, भखूींड क्र.५ मिील 
१०३५ चौ.मी. क्षेत्राची शासकीय िमीन शासन ज्ञापन, ददनाींक ०७/०७/१९९७ 
अन्वये तर जिल्हार्िकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक १८/०७/१९९८ रोिीच्या 
आदेशान्वये कब्िेहक्काने मींिूर केली होती.  
 तथावप, रर् यार्चका क्र.११२६/२००२ मिील मा.उच्च न्यायालयाने 
ददलेल्या आदेशानसुार मौि ेवसोवा स.नीं.१६१ मिील खाडीलगत िममनीच्या 
अमभन्यासातील हाय्ाईड लाईनच्या समदु्राकडील बािूस असलेल्या भखूींडाचा 
ववकास करणे शक्य नसल्याने गोवा मकु्ती सहकारी गहृननमािण सींस्थेसह 
अन्य सींस्थाींना िमीन मींिरू करण्याबाबत देण्यात आलेली शासन हेतपूत्र े / 
शासन ज्ञापने / जिल्हार्िकारी याींचे आदेश रद्द करण्याचा ननणिय सन २००९ 
मध्ये शासनाने घेतला आहे. सदर सींस्थेने िममनीच्या कब्िेहक्काची भरलेली 
रक्कम परत करण्याचा प्रस्ताव जिल्हार्िकारी, मुींबई उपनगर व ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग याींनी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावावर 
शासनस्तरावर कायिवाही सरुु आहे. 
 

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

मत्स्त्यव्ययिसाय विभागातील प्रभारी सहाय्यि आयुक्ताांना  
सेिेत मुदत िाढ हदल्याबाबत 

  

(४८) * ६६२० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनतवषृ्ीमळेु िलाशयातील मासे नकुसानाची शासनाकडून 
भरपाई ममळवनू ददल्याबद्दल तक्रारदाराकडून रुपये दोन लाखाींची लाच 
स्वीकारताना रींगेहात पकडण्यात आलेले प्रभारी सहाय्यक आयकु्त याींना 
मतस्यव्यवसाय ववभागाने कायिक्षम अर्िकारी म्हणून सेवेत मदुतवाढ ददल्याच े
माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशिनास आले आहे, हे खरे 
आहेत काय, 
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(२) असल्यास, मतस्यव्यवसाय ववभागातील ग्-ब सींवगाितील अर्िकाऱ्याींना 
सेवेत मदुत वाढ देण्यात आली असल्याचे शासन आदेश ददनाींक १ िानेवारी, 
२०२१ रोिी ननगिममत करण्यात आले असनू तयामध्ये प्रभारी सहाय्यक 
आयकु्त याींचे नाव आठव्या क्रमाींकावार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, लाचखोरी करताना रींगेहात पकडण्यात आलेले प्रभारी 
सहाय्यक आयकु्त ननलींबबत असताना तयाींना सेवेत मदुतवाढ देण्याची कारणे 
काय आहेत,  
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१), (२), (३) व (४) श्री.प्र.के.सवेु, प्रभारी सहायक आयकु्त 
मतस्यव्यवसाय, कोल्हापरू याींना लाचलचुपत प्रनतबींिक कायद्याखाली अ्क 
झाल्यामळेु ददनाींक ९/१०/२०२० पासनू ननलींबबत करण्यात आले आहे व 
तयाींच्यावर ददनाींक ५/२/२०२१ अन्वये दोर्ारोपपत्र ेबिावण्यात आली आहेत. 
 श्री.प्र.के.सवेु, प्रभारी सहायक आयकु्त मतस्यव्यवसाय, कोल्हापरू याींना 
कायिक्षम अर्िकारी म्हणून सेवेत मदुत वाढ ददलेली नसनू सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या ददनाींक १०/६/२०१९ च्या शासन ननणियान्वये शासकीय अर्िकारी/ 
कमिचारी याींची सेवा ५०/५५ व्या वर्ािपलीकड ेफकीं वा अहिताकारी सेवेची ३० वर् े
पणूि झाल्यानींतरची तयाींची सेवा पढेु चाल ू ठेवण्याबात ववदहत केलेल्या 
ननकर्ाींची पतूिता होत असल्यामळेु वयाची ५० वर् ेपणूि होण्यापवूीच्या गोपनीय 
अमभलेखाींच्या अहवालानसुार तयाींची सेवा ५० वर्ािपलीकड ेठेवण्यास िानेवारी, 
२०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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खामगाि (जज.बुलढाणा) शहरातील शासिीय भूखांडाचा  
ननयमबा्य िापर होत असल्याबाबत 

  

(४९) * ८१४६ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (जि.बलुढाणा) शहरात शासनाने वा्प केलेल्या अनेक 
भखूींडाच्या वापरात बदल करत शासनाच्या अ्ीींचे उल्लघींन करुन ननयमबा्य 
वापर भखूींडिारक करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या 
आठवड्यात ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील स्थायी अस्थायी पटे्टिारकाींची मदुत सींपल्यानींतरही 
तयाींचेवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने शासनाचा महसलू बडुत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शहरातील ३४ भखूींडिारकाींना भमूम अमभलेख 
ववभागाने नो्ीसा बिावल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने शहरात वा्प करण्यात आलेल्या सवि भखूींडाचा फेरआढावा घेऊन 
शासनाच्या ननयम व अ्ीींचे उल्लींघन करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) उप अिीक्षक, भमूम अमभलेख, खामगाींव याींनी माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये खामगाींव शहरात वा्प करण्यात आलेल्या एकूण २७ स्थायी व 
११४ अस्थायी नझुल भखूींडाचे स्वार्िकाराने ननयममत सव्हेक्षण केले असनू 
शतिभींग झालेल्या एकूण ३४ अस्थाई भाडपेटे्टिारकाींना ददनाींक ०९/१२/२०२० 
रोिी नो्ीस बिावनू खुलासा मागववण्यात आलेला आहे. सदरहू 
भखूींडिारकाींकडून उप अिीक्षक, भमूम अमभलेख, खामगाींव याींचेकड े खुलासा 
प्राप्त झाल्यानींतर उपववभागीय अर्िकारी, खामगाींव याींचेकडून महसलू व वन  
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ववभाग, शासन ननणिय, ददनाींक ०२/०३/२०१९ अन्वये दींडाची रक्कम भरणा 
करुन शतिभींग ननयमानकुुल करण्याची कायिवाही करण्यात येईल. तसेच 
खुलासा सादर न करणारे फकीं वा शतिभींग ननयमानकुुल करण्यासाठी प्रनतसाद न 
देणारे भखूींडिारकाींचे भखूींड शासनाच्या प्रचमलत ननयमानसुार शासन िमा 
करण्यात येतील. 

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

मौजे तासपाडा (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील आहदिासीांच्या  
जशमनीिरील अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  

(५०) * ७९७६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे तासपाडा (ता.शहापरू, जि.ठाणे) येथील आसनगाव हद्दीत असलेल्या 
उपवनसींरक्षक ववभागाच्या कायािलयासमोरील आददवासी मदहलाींच्या िागेमध्ये 
३५ त े ४० बबगर आददवासीींनी बेकायदा कब्िा करुन अनर्िकृत बाींिकामे 
केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची बेकायदा बाींिकाम ेननषकामसत करुन िममनीचा ताबा 
ममळावा याकरीता आददवासी मदहलाींनी मागील ६ वर्ांपासनू मा.महसलू मींत्री, 
मा.पालकमींत्री, ठाणे जिल्हा, जिल्हार्िकारी, ठाणे व तहमसलदार, शहापरू 
याींचेकड ेसाततयाने मागणी करुनही शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनतक्रमण व 
अनर्िकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्याच्या कामाकड े दलुिक्ष करणाऱ्या 
बेिबाबदार अर्िकारी/कमिचारी याींचेवर कारवाई करुन आददवासी िममनीवरील 
अनतक्रमण व अनर्िकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) मौिे आसनगाींव, ता.शहापरू, जि.ठाणे 
येथील स.नीं. ९०/३ व स.नीं. ९१/२क या िममनी आददवासी खातदेार श्रीमती 
िानी रघ्या र्चबड ेव इतर याींच्या नावे असनू सदर िममनीवर १७ व्यक्तीींनी 
अनतक्रमण करुन बाींिकामे केल्याचे ननदशिनास आले आहे. तयामळेु प्रस्ततु 
प्रकरणी शासनाच्या प्रचमलत िोरणानसुार व ननयमानसुार आवश्यक ती 
कायिवाही करण्याचे ननदेश जिल्हार्िकारी, ठाणे याींनी तहमसलदार, शहापरू 
याींना ददले आहेत. तयानरु्ींगाने तहमसलदार, शहापरू याींच्याकड े सनुावणीची 
कायिवाही सरुु असनू सनुावणीदरम्यान सींबींर्िताींकडून समािानकारक खुलासा 
प्राप्त न झाल्यास उक्त बाींिकामाच्या ननषकासनाची कायिवाही करण्याचे 
प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जमीन मोजणीची प्रिरणे ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(५१) * ६५६९ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोववड-१९ मळेु लॉकडाऊन काळात भमूम अमभलखे ववभागातील 
समुारे १ लाख १० हिार िमीन मोिणी प्रकरणे प्रलींबबत असनू तयापकैी माहे 
ऑक््ोबर, २०२० अखेर ४४ हिार प्रकरणे मागी लागली असनू अद्याप ६५ 
हिार िमीन मोिणी प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दररोि फकमान सातश े त े आठश े नवीन मोिणी 
प्रकरणे दाखल होत असनू तयामळेु नागररकाींना मोिणीची तारीख आणण वेळ 
देण्याबाबत कायािलयातील अर्िकाऱ्याींना अडचणीचे होत आहे, ननयमानसुार 
माचि मदहन्याच्या आत प्रलींबबत असलेल्या मोिण्याींची कामे पणूि करणे 
गरिेचे असताना पणेु ववभागात सवािर्िक िमीन मोिणीची प्रकरणे प्रलींबबत 
असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िमीन मोिणीच े प्रकरण प्रलींबबत रादहल्यामळेु नागररकाींची 
गरैसोय होत असनू राज्यातील िमीन मोिणी प्रकरणे मागी लावण्याबाबत 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील िमीन 
मोिणीचे प्रकरणे मागी लावण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) राज्यात माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेर 
एकूण १,२०,६०२ मोिणी प्रकरणे प्राप्त झाली होती. तयापकैी एकूण ५५,१२१ 
मोिणी प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली असनू माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेर 
एकूण ६५,४८१ मोिणी प्रकरणे प्रलींबबत होती. तद्नींतर माहे ऑक््ोबर, २०२० 
त ेमाहे िानेवारी, २०२१ अखेर एकूण ६२,२२९ मोिणी प्रकरणे प्राप्त झालेली 
असनू तयापकैी एकूण ४७,०१० मोिणी प्रकरणे ननकाली काढण्यात आललेी 
आहेत. माहे िानेवारी, २०२१ अखेर एकूण ८०,२८७ मोिणी प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
 कोरोना ववर्ाणचूा सींसगि अर्िकारी/कमिचारी याींना होऊ नये यासाठी 
ददनाींक २३/०३/२०२० त े ददनाींक १२/०५/२०२० या कालाविीमध्ये मोिणी 
स्थर्गत ठेवण्यात आल्या होतया, तयामळेु ही मोिणी प्रकरणे प्रलींबबत 
रादहलेली आहेत. तयामशवाय ज्या प्रमाणात पणेु ववभागात दरमहा प्राप्त 
होणाऱ्या मोिणी प्रकरणाींची सींख्या आहे. तयाप्रमाणात पणेु ववभागात मोिणी 
प्रकरणे ननकाली करणेकामी कमिचाऱ् याींची ररक्त पदाींची सींख्या िास्त आहे. 
तयामळेु प्रलींबबत मोिणी प्रकरणाींची सींख्या सवािर्िक असल्याच े ददसनू येत.े 
प्रलींबबत मदुतबा्य मोिणी प्रकरणे ननकाली करणेकामी उपलब्ि 
कमिचाऱ् याींकडून पणूि क्षमतनेे काम करुन घेण्यात येत आहे.  
 तसेच सव्हे ऑफ इींडडया याींचे सहकायािने CORS (Continuously 
operating reference station) प्रणाली स्थावपत करणेत आलेली आहे. 
सदर प्रणाली कायिरत झाल्यानींतर Rover चे सा्याने मोिणी प्रकरणे 
ननकाली काढण्यास मदत होणार आहे. तयाचप्रमाणे प्रलींबबत मोिणी प्रकरणे 
सतवर ननकाली काढण्याबाबत िमाबींदी आयकु्त आणण सींचालक, भमूम 
अमभलेख, महाराषर राज्य, पणेु याींनी सवि उप सींचालक याींना सचूना ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दगु्ध व्ययिसायातील िारभारािर ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 
  

(५२) * ७४४३ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने दगु्ि व्यवसायातील मनमानी/गरैकारभारावर ननयींत्रण 
ठेवण्यासाठी सन २०१९ मध्ये दगु्ि व्यवसाय सल्लागार सममती गठीत केली 
असनू सदरहू सममतीची गत वर्िभरात एकही बठैक झाली नसल्याच े माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दगु्ि व्यवसायाचा कारभार रािकीय भाींडवलदाराींवर 
अवलींबनू असल्याचेही ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दगु्ि व्यवसाय सल्लागार सममतीची गत वर्िभरात एकही 
बठैक न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) शासनाने ददनाींक ४ फेब्रवुारी, २०२० रोिीच्या शासन 
ननणियान्वये “दिू उतपादक व प्रफक्रया व्यावसानयक कल्याणकारी सींघ याींच्या 
दिूाच्या व्यावसानयक याींना येणाऱ्या अडचणीबाबत” सममती गठीत केली आहे. 
सदर सममतीची कोरोना ववर्ाणूच्या प्रादभुािवामळेु उद् भवलेल्या पररजस्थतीमळेु 
गतवर्ाित बठैक आयोजित करणे शक्य झालेले नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 
 मात्र, सदर सममतीची बठैक ददनाींक २४/२/२०२१ रोिी घेण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कोरोना ववर्ाणूच्या प्रादभुािवामळेु राज्यात ददनाींक २३ माचि, २०२० पासनू 
लॉकडाऊन लावण्यात आल्यामळेु गतवर्ाित सममतीची बठैक आयोजित करणे 
शक्य झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खडी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथे स्त्ितांत्र पोलीस ठाणे 
ननमाचण िरण्याबाबत 

  

(५३) * ७९९८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) खडी (ता.शहापरू, जि.ठाणे) पररसरात नवीन गहृप्रकल्प, रो-हाऊसेस, तीन 
िरणे, मुींबई-आग्रा महामागि, रेल्वे स्थानक असनू या भागात २० गावे आणण 
६० पाड्याींचा भार केवळ ५ पोमलसाींवर असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२१ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसराची लोकसींख्या ४५ हिाराींवर गेल्याने तसेच 
गनु्हेगारीचेही प्रमाण वाढत असल्याने कायदा व सवु्यवस्था राखण्यासाठी खडी 
येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे करावे, अशी मागणी स्थाननक ग्रामस्थाींनी 
मा.मखु्यमींत्री, मा.गहृ मींत्री, मा.पालकमींत्री, ठाणे जिल्हा, प्रिान सर्चव, गहृ 
ववभाग, ववशरे् पोलीस महाननरीक्षक, ठाणे ग्रामीण याींचकेड ेलेखी ननवेदनाव्दारे 
मागील १ वर्ािपासनू केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कायदा व सवु्यवस्था 
राखण्यासाठी खडी येथे स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमािण करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अननल देशमखु : (१), (२) व (३) खडी (ता.शहापरू, जि.ठाणे) पररसरात 
मयािददत मनषुयबळ असनू सदर दठकाणी कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न 
ननमािण झाल्यास शहापरू पोलीस ठाण्यातनू तातकाळ मनषुयबळ उपलब्ि 
करून देण्यात येत असत.े 
 खडी ववभागातील स्थाननक ग्रामस्थ व कोणतयाही रािकीय पक्षाच े
कायिकत ेयाींनी स्वतींत्र ननवेदन ददल्याच ेददसनू येत नाही. 
 खडी, ता.शहापरू, जि.ठाणे येथे नवीन स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमािण 
करणे व मनषुयबळ वाढववणे याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त 
होताच ननयमानसुार उर्चत कायिवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील भूशम अशभलेख िायाचलयातील गैरिारभाराबाबत 
  

(५४) * ७३१९ डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यातील तहमसल कायािलयात असलेले भमूम अमभलखे 
कायािलयात शतेकऱ्याींची कोणतीही कामे होत नसनू भ्रष् अर्िकाऱ्याींकडून येथ े
गरैकारभार चाल ू असल्याच े माहे िानेवारी, २०२१ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींची आवश्यक 
कामे न करणाऱ्या व गरैव्यवहार करणाऱ्या अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) महाराषर नवननमािण सेना, शहर 
अध्यक्ष, मारेगाींव याींनी ददनाींक १२/१०/२०२० व यवुा सेना, तालकुा प्रमखु, 
मारेगाींव याींनी ददनाींक २०/१०/२०२० रोिी उप अिीक्षक, भमूम अमभलेख, 
मारेगाींव, जि.यवतमाळ कायािलयातील अननयममततबेाबत तहमसलदार, मारेगाींव 
याींना ननवेदन सादर केले आहे.  
 उप अिीक्षक, भमूम अमभलेख, मारेगाींव, जि.यवतमाळ कायािलयातील 
अननयममततबेाबत प्राप्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने उप अिीक्षक, भमूम 
अमभलेख, मारेगाींव, जि.यवतमाळ कायािलयाची ववशरे् तपासणी पथकाकडून 
तपासणी करण्यात आली असता, दोर्ी आढळलेल्या अर्िकारी व कमिचारी 
याींच्याववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अवपल) ननयम, १९७९ च्या 
ननयम १० अन्वये ववभागीय चौकशीअींती मशक्षा बिावण्यात आली आहे. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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