
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०५ माचच, २०२१ / फाल्गनु १४, 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 - ४८ 
------------------------------------- 

  
वप ांपरी धचांचिड (जज.पुणे) पोलीस आयुक्तालयाच्या अांमली पदार्च विरोधी 

पर्िाने मेफेड्रोन ड्रग्स जप्त िेल्याबाबत 
  

(१) * २११८३   श्री.अब ूआजमी (मानखूदच शशिाजीनगर) : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पप ींपरी चचींचवड (जि.पणेु) पोलीस आयकु्तालयाच्या अींमली पदार्थ 
पवरोधी पर्काने समुारे २० को्ी रुपयाींचे मेफेड्रोन ड्रग्स िप्त करून पाच दोषीींना 
अ्क केली असनू तपासामध्ये आरोपीींनी राींिणगाव येर्ील बींद असलेल्या 
कीं पनीमध्ये ड्रग्स बनपवण्याचा कारखाना सरुु केल्याच े ददनाींक १० िानेवारी, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्थनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कारखान्यात एकूण १३२ को्ी रुपये ककींमतीचे १३२ ककलो 
ड्रग्स बनवनू त्यातील ११२ ककलो ड्रग्स पवकल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पप ींपरी चचींचवड पोलीस आयकु्तालयाच्या कायथक्षेत्रामध्ये अींमली पदार्थ सींबींधी 
दाखल गनु्हयाींमधील २२ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच 
गनु्हयाचा तपास सरुु असनू तपासाअींती ममळुन येणाऱ् या अचधक आरोपीींना अ्क 
करण्याची तिवीि पप ींपरी चचींचवड पोलीस आयकु्तालयाने ठेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उस्त्मानाबाद जजल्हयातील नुिसानग्रस्त्त शतेिऱ याांना पीि विम्याची 

नुिसान भरपाई शमळण्याबाबत 
  

(२) * २३९५७   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (तळुजापरू), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयात माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु र्तेकऱ्याींच्या खरीप पपकाींच ेमोठया प्रमाणात नकुसान 
झाले असल्याचे ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्तेकऱ्याींनी नकुसान भरपाईकररता सींबींचधत पवमा कीं पनीकड े
अिथ केले असता फक्त ४८,४४२ र्तेकऱ् याींना नकुसान भरपाईची रक्कम अदा 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्तेकऱ् याींनी ९,४१,९९० अिाथदवारे ४०० को्ी रुपयाींचा पीक 
पवम्याचा हप्ता भरुन सन २०२० च्या खरीप हींगामामध्ये समुारे ५,१८,००० हे. 
क्षेत्र पपकाकरीता पवमा सींरक्षक्षत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पपकाींच ेनकुसान झाल्याबाबतची तक्रार र्तेकऱ्याींनी ७२ तासाींच्या 
आत ऑनलाईन पध्दतीने वयैजक्तकररत्या करणे बींधनकारक असल्यामळेु 
लाखो र्तेकरी पीक पवम्याच्या नकुसान भरपाईपासनू वींचचत रादहले असल्याने 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱ्याींनी पीक पवम्याची रक्कम ममळण्यासाठी ददनाींक       
१५ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी पासनू साखळी धरणे आींदोलन करण्याचा ननधाथर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, तदनसुार नकुसानग्रस्त 
र्तेकऱ् याींना सींबींचधत कीं पनीकडून पवम्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
   खरीप हींगाम २०२० मध्ये उस्मानाबाद जिल्हयात प्रधानमींत्री पीक पवमा 
योिनेची अींमलबिावणी बिाि अमलयाींन्झ िनरल इ. कीं पनीमाफथ त करण्यात 
आली. जिल्हयातील ९.५१ लाख र्तेकऱ्याींनी रक्कम रु. ४१.९७ को्ी पवमा हप्ता 
भरुन ५.१९ लाख हे. क्षते्र पपकाकरीता पवमा सींरक्षक्षत केले आहे. योिनेतींगथत 
स्र्ाननक नसैचगथक आपत्ती झालेले नकुसान या बाबी अींतगथत एकूण ४९४९६ 
र्तेकऱ् याींना नकुसान भरपाई रक्कम रु. ४९.९४ को्ी पवमा कीं पनीमाफथ त वा्प 
करण्यात आले असनू काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या बाबीअींतगथत २२,३३० 
र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई रक्कम रु. ३७.०२ को्ी ननजश्चत करण्यात आली 
असनू वा्पाची कायथवाही सरुु आहे. तसेच उत्पन्नावर आधाररत नकुसान भरपाई 
पररगणनेची कायथवाही पवमा कीं पनीस्तरावर सरुु आहे. 
(४) ददनाींक १५.२.२०२१ पासनू साखळी धरणे आींदोलन करणार असल्याबाबतच े
ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(५) योिनेच्या मागथदर्थक सचुनेनसुार पवमा सींरक्षण घेतलेल्या र्तेकऱ्याींनी 
बाधीत क्षते्राबाबत घ्ना घडल्यापासनू ७२ तासाींच्या आत सींबींचधत पवमा कीं पनीस 
कळपवणे आवश्यक आहे. तर्ापी योिनेच्या अींमलबिावणी बाबत आयोजित 
आढावा बठैकीमध्ये वेळोवेळी उमर्रा ददलेल्या पवुथ सचुनेबाबत सवेक्षण करुन 
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नकुसान भरपाई वा्पाबाबत कायथवाही करण्याच ेननदेर् सींबींचधत पवमा कीं पनीला 
देण्यात आले आहेत व त्यानसुार पवमा कीं पनीमाफथ त कायथवाही करण्यात आली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाांदे्र-पजश्चम (मुांबई) ज्ञानेश्िरनगर येरे् सात 
निजात बालिाांची विक्री िेल्याबाबत 

  

(३) * २२५४८   डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र-पजश्चम (मुींबई) ज्ञानेश्वरनगर येर्े सात नविात बालकाींची पवक्री 
केल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणातील ्ोळीमध्ये मदहला व परुुष याींच्यासह 
वदैयकीय अचधकारी याींचाही समावेर् असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सींबींचधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) होय, सदर गनु्हयाच्या तपासामध्ये एकूण ७ मदहला, १ मदहला डॉक््र व  
१ परुुष डॉक््र याींचा सहभाग असल्याचे ननषपन्न झाल्याने त्याींना अ्क 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी ग.ुप्र.र्ा., ग.ुर.क्र. १३/२०२१, कलम ३७०(४), ३४ भादींपव 
सह कलम ८१ बाल न्याय अचधननयम अन्वये गनु्हा नोंदपवण्यात आला असनू 
पढुील तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

----------------- 
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आांबोली (ता.डहाणू,जज.पालघर) येर्ील सांपाहदत िेलेल्या जशमनीचा 
मोबदला आहदिासी शतेिऱयाांना शमळण्याबाबत 

  

(४) * २४६००   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आींबोली (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येर्ील महामागथ क्र. ८ कररता सींपाददत 
केलेल्या िममनीचा मोबदला आददवासी र्तेकऱ्याींना ममळाला नसल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आददवासी र्तेकऱ्याींना उक्त िममनीचा मोबदला तात्काळ 
ममळण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.महसलू मींत्री याींना ननवेदन ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने र्तेकऱ्याींना िममनीचा मोबदला 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे नाही.  
   आींबोली येर्ील महामागथ क्र.८ कररता सींपाददत िममनीसाठी ननवाडा ददनाींक 
१८.०७.१९५८ रोिी िादहर करण्यात आला असनू ननवाडयाप्रमाणे मोबदला 
रक्कम सवथ सींबींचधत खातदेाराींना ददनाींक १८.०८.१९५८ रोिी वा्प करण्यात 
आली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) मौिे आींबोली येर्ील भसूींपादनाखालील िममनीचा मोबदला यापवूीच सींबींचधत 
सवथ खातदेाराींना वा्प करण्यात आला आहे. प्राप्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने 
जिल्हाचधकारी, पालघर याींच्याकड ेकायथवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बुलढाणा जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे नुिसान झालेल्या शतेिऱ याांना  
पीि विम्याची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

 (५) * २३६५९ श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल्हयात माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या 
अनतवषृ्ीमळेु साधारणपणे ४,२७१ र्तेकऱ् याींच्या र्ते िममनीचे नकुसान झाले 
असनू खरडून गेलेल्या र्तेिममनीपकैी िवळपास ९०० र्तेकऱ् याींच्या र्तेातील 
नकुसानीचे पींचनामे कृषी पवभागाच्या सहाय् याने पीक पवमा कीं पनीने करुनही 
अदयाप ३,००० पींचनामे प्रलींबबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्थनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेहकर तालकु्यातील र्तेकऱ्याींच्या खरीप पपकाींचे अनतवषृ्ी, 
परुाचे पाणी आदद कारणाींमळेु नकुसान झाले असनू पीक पवमा असलेल्या 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱ् याींच्या पपकाींचे पींचनामे करुनही नकुसान भरपाई देण्यास 
नकार देणाऱ्या सींबींचधत पीक पवमा कीं पनीच्या पवरोधात र्तेकऱ्याींनी ररलायन्स 
कीं पनीचे प्रनतननधी व तालकुा कृषी अचधकारी याींना ददनाींक १० डडसेंबर, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास घेराव घातला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, बलुढाणा जिल्हयातील र्तेकऱ् याींच्या नकुसानीचे पींचनामे करुन 
पीक पवम्याची रक्कम सींबींचधताींना तातडीने अदा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
    खरीप हींगाम २०२० मध्ये बलुढाणा जिल्हयात प्रधानमींत्री पीक पवमा 
योिनेची अींमलबिावणी ररलायन्स िनरल इ. कीं पनीमाफथ त करण्यात आली. 
जिल्हयातील २.९५ लाख र्तेकऱ्याींनी रक्कम रु.२२.०८ को्ी पवमा हप्ता भरुन 
२.२६ लाख हे. क्षते्र पपकाकरीता पवमा सींरक्षक्षत केल ेआहे. योिनेतींगथत स्र्ाननक 
नसैचगथक आपत्ती झालेले नकुसान या बाबी अींतगथत एकूण १४३४३ र्तेकऱ् याींना 
नकुसान भरपाई रक्कम रु.१४.१६ को्ी पवमा कीं पनीमाफथ त वा्प करण्यात आली 
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आहे व काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या बाबीअींतगथत १३१८ र्तेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई रक्कम रु. ०.९० को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू वा्पाची 
कायथवाही सरुु आहे. 
   तसेच पवमा कीं पनीकडून प्राप्त अींतररम अहवालानसुार उत्पन्नावर आधाररत 
(तरू, कापसू व काींदा वगळून) ८२८४ र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई रक्कम     
रु. १.२४ को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू वा्पाची कायथवाही पवमा 
कीं पनीस्तरावर सरुु आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   पींचनाम्यातील नमदू बाचधत क्षेत्राच्या प्रमाणात र्तेकऱ्याींना पवमा 
कीं पनीमाफथ त नकुसान भरपाई वा्प करण्यात आल्याने एकाच गावात समान 
प्रमाणात नकुसान भरपाईची रक्कम न ममळाल्याने गरैसमि झाल्याने तसेच 
पवूथसचूना न ददलेल्या र्तेकऱ्याींना पवम्याची नकुसान भरपाई ममळावी, या 
मागणीसाठी तालकुा कृषी अचधकारी, मेहकर कायाथलयात ददनाींक १५ डडसेंबर, 
२०२० रोिी घेराव घातला होता. 
(३) खरीप हींगाम २०२० मध्ये मेहकर तालकु्यातील २७००१ र्तेकऱ्याींनी रक्कम 
रु. १.८७ को्ी पवमा हप्ता भरुन २०८१७ हे. क्षेत्र पपकाकरीता पवमा सींरक्षक्षत केल े
आहे. योिनेतींगथत स्र्ाननक नसैचगथक आपत्ती झालेले नकुसान या बाबी अींतगथत 
एकूण २७३३ र्तेकऱ् याींना नकुसान भरपाई रक्कम  रु. ३.६८ को्ी पवमा 
कीं पनीमाफथ त वा्प करण्यात आली असनू काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या 
बाबीअींतगथत ६० र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई  रक्कम रु. १.९३ लाख ननजश्चत 
करण्यात आली असनू वा्पाची कायथवाही सरुु आहे. तसेच पवमा कीं पनीकडून 
प्राप्त अींतररम अहवालानसुार उत्पन्नावर आधाररत (तरू, कापसू व काींदा वगळून) 
४८० र्तेकऱ्याींना नकुसान भरपाई रक्कम रु. १५.३० लाख ननजश्चत करण्यात 
आली असनू वा्पाची कायथवाही पवमा कीं पनीस्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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माझगाांि (मुांबई) येर्ील गहृननमाचण सांस्त्रे्स शासनाच्या ताब्यातील  
भूखांड पुनविचिासािररता हस्त्ताांतररत िरण्याबाबत 

  

(६) * २३३३६ श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझगाींव (मुींबई) महसलू पवभागातील सन १९७२ मध्ये भाडपेट्टा सींपषु्ात 
आलेल्या व र्ासनाच्या ताब्यात असलेला भकूर क्र. ३०९ मधील ममळकतीवरील 
बाींधकामामध्ये मागील ७५-८० वषाथपासनू भाडकेरु व रदहवार्ी वास्तव्य करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५० वषाांपासनू मालमत्तचेी स्वखचाथने देखभाल व दरुुस्ती 
करणाऱ्या भाडपेट्टाधारकाींच्या ‘अहमद बबजल्डींग भाडकेरु सहकारी गहृननमाथण 
सींस्र्ेस’ र्ासनाने हस्ताींतररत करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा.मखु्यमींत्री व महसलू मींत्री याींना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास सींस्र्ेतफे सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अर्ाच प्रकारचा प्रस्ताव माझगाींव महसलुी पवभागातील भकूर     
क्र. ३०२ व ३०४ मधील आींबेवाडी को.ऑप. हौसीींग सोसाय्ी (ननयोजित) या 
सींस्र्ेतफे मा.मखु्यमींत्री व महसलू मींत्री याींना ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० रोिी 
वा त्यासमुारास  मान्यतसेाठी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१२ रोिीच्या र्ासन ननणथयातील 
तरतदुीनसुार उक्त भखूींड गहृननमाथण सींस्र्ेस देखभाल दरुुस्ती व 
पनुपवथकासासाठी हस्ताींतररत करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी ननयमानसुार कायथवाही करण्यात येत आहे.  

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

 



9 

मौजे डोंगरिडा (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) येर्ील िेळी उत्पादि 
शतेिऱ याांना फळवपि विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(७) *  २११४४   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे डोंगरकडा (ता.कळमनरुी, जि.दहींगोली) येर्ील केळी उत्पादक 
र्तेकऱ् याींनी सन २०१९-२० मध्ये फळपपक पवमा योिनेंतगथत पीक पवमा भरणा 
केलेला असताना मौिे वडगाव येर्ील स्वयींचमलत हवामान कें द्राच्या चुकीच्या 
अहवालामळेु नकुसानग्रस्त र्तेकऱ् याींना पवम्याचा लाभ ममळालेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्तेकरी व बागायतदार याींनी जिल्हा अचधक्षक कृषी 
अचधकारी, दहींगोली याींचेकड ेलेखी ननवेदनादवारे तक्रारी केल्यानींतर स्वयींचमलत 
हवामान कें द्राची पाहणी केली असता त्यात अनेक त्रु् ी आढळून आल्या असनू 
याबाबतचा सपवस्तर अहवाल जिल्हाचधकारी, दहींगोली याींच्याकड ेसादर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालातील ननषकषाथनसुार जिल्हाचधकारी याींनी डोंगरकडा 
येर्ील र्तेकऱ्याींना फळपपक पवमा मींिूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयकु्त, कृषी 
आयकु्तालय, पणेु याींच्याकड ेददनाींक २० नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, डोंगरकडा महसलू पवभागातील नकुसानग्रस्त र्तेकऱ्याींना 
फळपपक पवमा योिनेचा लाभ देण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.कृषी 
मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने डोंगरकडा महसलू पवभागातील 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱ् याींना फळपपक पवमा योिनेचा लाभ देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. डोंगरकडा महसलू मींडळातील  हवामान 
कें द्रावरील प्राप्त आकडवेारीवरून सदर महसलू मींडळात तापमान बाबतचा 
हवामान धोका लाग ून झाल्याने, त्यानसुार नकुसान भरपाई देय होत नाही. 
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तर्ापप, सदर महसलू मींडळातील केळी उत्पादक र्तेकऱ्याींना वेगाचा वारा या 
हवामान धोक्यामळेु झालेल्या नकुसानीकररता नकुसान भरपाईची रक्कम 
ननयमानसुार पवमा कीं पनीमाफथ त अदा करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) जिल्हा तक्रार ननवारण सममती, दहींगोली याींनी डोंगरकडा महसलू मींडळातील 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱ्याींना फळपपक पवमा योिनेतींगथत ननयमाप्रमाणे लाभ 
देण्याबाबत आदेमर्त केले आहे. त्यानसुार सींबींचधत पवमा कीं पनीस सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

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

नाशशि ि पुणे येरे् बनािट नोटा चलनात आणणाऱया  
टोळीस पोशलसाांनी अटि िेल्याबाबत 

  

(८) * २२२७९  श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क येर्े २०० व ५०० रुपयाींच्या साडबेारा हिार ककींमतीच्या तसेच पणेु 
येर्े ८७ को्ी रुपयाींच्या बनाव् नो्ा चलनात आणणाऱ्या ्ोळीला ददनाींक   
१६ िून, २०२० रोिी वा त्यासमुारास पोमलसाींनी अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् नो्ा चलनात आणणाऱ्या ् ोळीचा औरींगाबादपयांत सींबींध 
असल्याचेही आढळून आले असनू सदर बनाव् नो्ाींची सत्यता 
पडताळणीकररता या नो्ा चलार्थ पत्र मदु्रणालय, नामर्क याींचेकड ेपोमलसाींनी 
पाठपवल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणातील अहवाल प्राप्त झाला आहे काय व त्यात काय 
नमदू करण्यात आले आहे, तसेच सींबींचधत ्ोळीींमध्ये एकूण ककती व्यक्तीींचा 
समावेर् होता व या दोन्ही ्ोळयाींपवरुद्ध र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) नामर्क येर्े दाखल गनु्हयातील बनाव् नो्ा चलनात आणणाऱ् या ्ोळीच े
औरींगाबादपयांत सींबींध असल्याची मादहती तपासात ननषपन्न झालेली नाही. सदर 
नो्ाींची पडताळणी करणेकररता नो्ा मखु्य व्यवस्र्ापक, चलार्थ पत्र मदु्रणालय, 
नामर्क रोड याींच्याकड ेपाठपवण्यात आल्या होत्या. 
     पणेु येर्े दाखल गनु्हयातील िप्त नो्ा चचल्ड्रने बँक ऑफ इींडीयाचे 
(खेळण्यातील) असल्याने त ेपडताळणी करीता करन्सी प्रसे याींचेकड ेपाठपवण्यात 
आलेल्या नाहीत. 
(३) नामर्क येर्े २०० व ५०० रुपयाींच्या साडबेारा हिार ककींमतीच्या बनाव् नो्ा 
चलनात आणणाऱ् या ् ोळीतील आरोपीींपवरुध्द अींबड पोलीस स््ेर्न, नामर्क र्हर 
येर्े ददनाींक १४/०६/२०२० रोिी ग.ुर.नीं ३५६/२०२० भा.दीं.पव. कलम ४८९(ब), (क), 
३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू ८ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली होती. मा. न्यायालयाने िामीन मींिूर केल्याने त े सध्या िामीनावर 
आहेत. 
      नामर्क येर्े दाखल गनु्हयातील िप्त नो्ाींबाबत चलार्थ पत्र मदु्रणालय, 
नामर्क रोड याींचकेडून नो्ाींच्या पडताळणीचा अहवाल ददनाींक २०/०८/२०२० रोिी 
प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालात गनु्हयातील िप्त नो्ा या खऱ् या 
(ओररिनल) चलनी नो्ा असल्याचा अमभप्राय प्राप्त झाला आहे. पढुील तपास 
सरुु आहे. 
       तसेच पणेु येर्े ८७ को्ी रुपयाींच्या बनाव् नो्ा चलनात आणणाऱ्या 
्ोळीपवरुध्द पवमानतळ पोलीस स््ेर्न पणेु, येर्े ददनाींक ११/०६/२०२० रोिी 
ग.ुर.नीं ४७४/२०२० भा.दीं.पव. कलम ४८९ (अ)(ब)(क), ४२०, १२० (ब) प्रमाणे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच 
एका आरोपीला मा. न्यायालयाने िामीनावर मकु्त केले आहे. सदर प्रकरणी 
न्यायालयामध्ये ददनाींक ७/०९/२०२० रोिी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. तदनींतर ददनाींक २९/०९/२०२० रोिी परुवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात 
आले आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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पिनी (ता.रामटेि, जज.नागपूर) येर्ील पशुिैद्यिीय दिाखाना  
शे्रणी-१ मध्ये रूपाांतररत िरण्याबाबत 

  

(९) * २०५८६   अॅड.आशशष जयस्त्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय पशसुांिधचन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवनी (ता.राम्ेक, जि.नागपरू) येर्ील शे्रणी-२ पर्वुदैयकीय दवाखाना हा 
मागील १५ वषाांपासनू बींद असल्यामळेु पवनी व िवळच्या गावाींमधील 
पर्पुालकाींना गरुाींच्या उपचारासाठी देवलापार व दहवरा बािार येर्े िावे लागत 
असल्याचे ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पर्वुदैयकीय दवाखान्याच े शे्रणी-१ मध्ये रुपाींतर 
करण्यासाठी पर्सुींवधथन पवभागाला प्रस्ताव पाठपवण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पवनी येर्ील पर्वुदैयकीय दवाखान्याचे शे्रणी-१ मध्ये रुपाींतर 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सनुनल िेदार : (१) पर्वुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-२ पवनी येर्ील पर्धुन 
पयथवेक्षकाच े पद ददनाींक १२.०७.२०११ पासनू तर पररचराच े पद ददनाींक 
१.०७.२०११ पासनू ररक्त आहे.  सदरची दोन्ही पदे ररक्त असल्यामळेु या 
दवाखान्याचे कामकाि निीकच्या पर्वुदैयकीय दवाखान्यातील पर्धुन 
पयथवेक्षक याींचेकड ेअनतररक्त कायथभार सोपवनू चालपवण्यात येत आहे.  त्यामळेु 
तरे्ील पर्पुालकाींची गरैसोय होत असल्याची बाब ननदर्थनास आली आहे. 
सदरची ररक्त पदे तातडीने भरण्याच्या सचूना आयकु्त पर्सुींवधथन, पणेु याींना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) राज्यस्तरीय पर्वुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-२ पवनी या सींस्र्ेचे रूपाींतर 
शे्रणी-१ च्या पर्वुदैयकीय दवाखान्यात करण्यासाठीचा प्रस्ताव क्षबेत्रय 
कायाथलयाकडून प्राप्त झालेला नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सूतधगरणी प्रिल्प आराखड्याची आधर्चि मयाचदा िाढविण्याबाबत 
  

(१०) * २२०८५   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सहकारी सतूचगरणीचा प्रकल्प आराखडा ६१.५४ को्ी रुपयाींचा असनू 
िममनीच्या व बाींधकामाच्या तसेच यींत्राच्या वाढलेल्या ककींमतीमळेु सहकारी सतू 
चगरणीचे काम तवेढ्या ककींमतीत होत नसनू सतूचगरणी प्रकल्प आराखडा ६१.५४ 
को्ी रुपयाींवरुन ८०.९६ को्ीपयांत वाढपवण्यासाठी सन २०१९ मध्ये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मान्यतनेसुार सदरहू सतूचगरणीचा प्रकल्प आराखडा 
वाढपवणेबाबत अचधकारी पातळीवर ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहकारी साखर कारखान्याींसाठी बँक गॅरीं्ी, सॉफ्् लोन इत्यादी 
सपुवधा देत असताना सहकारी सतू चगरणीसाठी र्ासन दलुथक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सहकारी सतूचगरणी यर्स्वीपणे चाल ूराहण्यासाठी आणण 
सतूचगरणीचा प्रकल्प आराखड्याची मयाथदा ६१.५४ को्ी रुपयाींवरून ८०.९६ 
को्ीपयांत वाढपवणेबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही.   
(२) हे खरे नाही.            
(३) या पवभागाचे र्ासन ननणथय ददनाींक २६.०३.१९८७ अन्वये सहकारी 
सतूचगरण्याींच्या पनुवथसनासाठी र्कीत वधैाननक देणी व इतर आचर्थक अडचणी 
सोडपवण्यासाठी र्ासनाकडून किथ रुपाने अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे.  
  राज्यातील चाल ूअसलेल्या सहकारी सतूचगरण्याींना आचर्थक अडचणीतनू बाहेर 
काढण्यासाठी ददनाींक ०३.१२.२०११ रोिीच्या र्ासन ननणथयान्वये राज्यातील ५४ 
सहकारी सतूचगरण्याींना एकूण रुपये १०६.६५ को्ी इतके बबनव्यािी किथ 
उपलब्ध करुन देण्यात आललेे आहे.   
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     तसेच र्ासन ननणथय, ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी 
सतूचगरण्याींनी पवत्तीय सींस्र्ाींकडून / रा. स. पव. म. कडून रुपये ३,०००/- प्रनत 
चाती प्रमाणे ५ वषाथच्या मदुतीसाठी किथ घेण्यास परवानगी देण्यात आली असनू 
त्या किाथवरील १२ % पयांतच्या व्यािाचा भरणा र्ासन करीत आहे. 
(४) सहकारी सतूचगरण्याींचा प्रकल्प ककींमत रुपये ६१.७४ को्ी वरुन रुपये ८०.९० 
को्ी करण्यासींदभाथत मा. मखु्य सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
०२.०३.२०२० रोिी  बठैक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बठैकीमध्ये 
मा.मखु्य सचचव याींनी ददलेल्या ननदेर्ाच्या अनषुींगाने आयकु्त, वस्त्रोदयोग, 
नागपरू याींचेकडून नकुतचे अमभप्राय प्राप्त झाले असनू, त्यानषुींगाने पढुील 
कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पारोळा (जज.जळगाांि) येरे् तरुणीच ेअपहरण िरुन 
सामूहहि अत्याचार िेल्याबाबत 

  

(११) * २३०७० डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा (जि.िळगाींव) येर्ील तीन नराधमाींनी ददवाळी सणाननममत्त 
मामाकड े आलेल्या २० वषीय तरुणीचे अपहरण करुन नतच्यावर सामदूहक 
अत्याचार व मर्वीगाळ करुन पवष पािल्याचे ददनाींक ८ नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्थनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तरुणीचा ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०२० रोिी उपचारादरम्यान 
मतृ्य ूझाला असनू पारोळा पोलीस ठाण्यात मदहला अत्याचाराींसह अ टॅ्रॉॉमस्ीचा 
गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबचधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस चौकर्ीत असे आढळून आले की, आरोपीने त्याच े
लग्न झालेले असताना सधु्दा फसवणूक करण्याच्या उद्दरे्ाने पपडीतचेा पवश्वास 
सींपाददत करुन नतला सोबत राहण्याचे खो्े आममष दाखवनू फक्त लैंचगक र्ोषण 
करण्याच्या उद्देर्ाने पपडीतसेोबत (मयत) लैंचगक सींबींध प्रस्र्ापपत करत लैंचगक 
अत्याचार केला, म्हणून आरोपीपवरूध्द पारोळा पोलीस ठाणे येर् े
ग.ुर.क्र.२०६/२०२० गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू भा.दीं.पव.सीं. कलम ३०६, 
३७६, ४२०, ५०४, ५०६ सह अनसुचूचत िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध 
सधुारणा) अचधननयम, २०१५ चे कलम ३(२)(v)(va), ३(w)(I)(II) अन्वये 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदय:जस्र्तीत प्रकरण न्यायप्रपवष् 
आहे.      
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यातील शतेिरी शमत्राांना र्कित मानधन अदा िरण्याबाबत 
  

(१२) * २१०९४  श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.बळिांत िानखड े
(दयाचपरू) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी पवषयक योिना र्तेकऱ्याींपयथत पोहोचपवण्यासाठी कृषी अचधकारी व 
र्तेकरी याींच्यामध्ये दवुा म्हणून काम करणाऱ्या तसेच कृषी सहायक 
याींच्यासोबत र्तेकरी ममत्र या पदावर काम करणाऱ् या व्यक्तीींना एकूण १२ हिार 
रुपये वापषथक मानधन देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू र्तेकरी ममत्र याींना माहे िून, २०२० पासनू मानधन 
ममळाले नसनू रत्नाचगरी जिल्हयात कायथरत असलेल्या एकूण ४२३ र्तेकरी 
ममत्राींना मागील १५ मदहन्याींचे मानधन ममळाले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार र्तेकरी 
ममत्र याींना र्ककत मानधन अदा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) रत्नाचगरी जिल्हयात र्तेकरी ममत्राींची एकूण सींख्या ७६८ आहे. त्यापकैी 
१९४  र्तेकरी ममत्राींची देयकाची रक्कम रु.१७.२७ लक्ष आहे. 
(३) होय. कोपवड-१९ च्या पाश्वथभमूीवर पवत्त पवभागाच्या ददनाींक ०४.०५.२०२० 
च्या र्ासन ननणथयानसुार ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्यास अनसुरुन 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईच्या डबेिाल्याांची झालेली फसिणूि 
  

(१३) *  २१३९०   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), 
श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन 
(ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापरू), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.बाळासाहेब आजब े (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शश ांदे 
(माढा), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश 
नरशसांगराि पाटील (चांदगड), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.सनुनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईच्या डबेवाल्याींना मोफत दचुाकी देण्यात येत असल्याचे साींगनू 
डबेवाल्याींच्या नावे किथ घेऊन त्याींची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुींबई डबेवाला 
असोमसएर्नचे अध्यक्ष याींना घा्कोपर पोमलसाींनी ददनाींक ४ िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये वेगवेगळया कागदपत्राींवर डबेवाल्याींची 
स्वाक्षरी घेऊन भरैवनार् पतसींस्र्ेकडून डबेवाल्याींच्या नावे किथही घेतले 
असल्याचे ननदर्थनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने सींबींचधत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) मुींबई डबेवाला असोमसएर्नचे अध्यक्ष सभुाष गींगाराम 
तळेकर याींना ददनाींक ०५.०१.२०२१ रोिी घा्कोपर पोलीसाींनी अ्क केली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) सभुाष तळेकर व इतर याींनी मुींबई िेवण डबे वाहतकू मींडळाचे 
तत्कालीन पदाचधकारी असताना त्याींच्यावर असलेल्या पवश्वासाचा गरैफायदा 
घेऊन मींडळाचे सदस्याींना मोफत ्ीव्हीएस मोपेड ममळवनू देणार असा बहाणा 
करुन सदस्याींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन एकूण ६० सदस्याींचे वाहन किथ 
भरैवनार् पतसींस्र्ा, वार्ी, नवी मुींबई याींचेककडून मींिरू करुन घेतले. त्यानींतर 
साई एीं्रप्रायिेसचे राकेर् प्रसादे व द्व्हस््ा ्ुजव्हलर चे भावेर् दोर्ी याींचेर्ी 
सींगनमत करुन किाथची रक्कम त्याींनी पतसींस्र्ेकडून वगथ करुन घेतली. तसेच 
एकूण ६० सदस्याींपकैी ३८ सदस्याींना परेुर्ी कागदपत्र ेनसलेल्या ् ीव्हीएस मोपेड 
ददल्या. त्या कागदपत्र ेनसल्याने त ेचालव ूर्कत नाहीत. अर्ा प्रकारे त्याींच े
नकुसान केले. तसेच २२ सदस्याींच्या नावे मींिूर किाथची रक्कम रुपये 
६,८७,५००/- घेऊन त्याींना ् ीव्हीएस मोपेड न देता त्याींची फसवणूक केली म्हणून 
नमदू गनु्हयातील ५ पकैी ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू ३ आरोपी 
हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नमदू गनु्हयातील १ आरोपीचा र्ोध चाल ूआहे. 
गनु्हा अदयाप तपासाधीन असनू पोलीस पढुील तपास करीत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दधु उत्पादि शतेिऱयाांच ेिोरोना टाळेबांदी  
िालािधीमध्ये झालेले नुिसान 

 (१४) * २०५९९   श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी) : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात समुारे ४८ लाख दधु उत्पादक असनू कोरोनाची ्ाळेबींदी िादहर 
होण्यापवूी दधूाचा दर प्रनतमल्र रुपये ३२ त े३५ रुपये असताना ् ाळेबींदीमळेु दधु 
पवक्री, दधु पवतरणाच्या सवथ व्यवस्र्ा व उदयोगधींदे बींद झाल्याने दधुाचा 
प्रनतमल्र दर १७ रुपयाींनी कमी झाल्याचे ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु दधु उत्पादकाींना समुारे ७१४० को्ी रुपये ममळणे 
अपेक्षक्षत असताना प्रत्यक्षात एकूण ३०३४ को्ी रुपये ममळाल्यामळेु दधु 
उत्पादकाींचे मागील पाच मदहन्याींत समुारे ४१०६ को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले 
असल्याचे ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास आढळून आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील दधु सींघाींनी आचर्थक दहत साधल्यामळेु दधु उत्पादक 
र्तेकऱ्याींवर उपासमारीची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील दधु उत्पादक र्तेकऱ्याींना आचर्थक सहाय्य करण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सनुनल िेदार : (१) कोरोना ् ाळेबींदी होण्यापवूी सहकारी व खािगी क्षेत्रातील 
प्रकल्पाकडुन दधुासाठी प्र.मल. रु. २८/- त ेरु. ३०/- इतका दर ददला िात होता. 
तर्ापप, ्ाळेबींदीच्या कालावधीमध्ये सहकारी सींघाकडून दधुासाठी प्र.मल. रु.२५/- 
या दराने व खािगी दगु्ध प्रकल्पाींकडून दधुासाठी प्र.मल.  रु.२२/- त ेरु.२५/- या 
दराने दधु खरेदी दर दधु उत्पादकाींना देण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यातील लॉकडाऊन पररजस्र्तीत र्ासनाने ददनाींक ३.४.२०२० व ददनाींक 
२७.४.२०२० रोिीच्या र्ासन ननणथयान्वये राज्यातील अनतररक्त दधुापकैी 
प्रनतददन १० लक्ष मल्र दधु जस्वकृत करुन सदर दधुाच ेदधु भकु्ीत रुपाींतरण 
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केले आहे. सदर योिना ६ मदहन्याकरीता राबपवण्यात आली असनू या 
योिनेअींतगथत दधु उत्पादक र्तेकऱ्याींना रु. २५/- प्रनतमल्र असा दर देण्यात 
आला आहे. या योिनेवर र्ासनाने एकूण रु. २८७ को्ी इतका ननधी उपलब्ध 
करुन ददला आहे. 
     या योिनेमळेु राज्यातील लॉकडाऊन पररजस्र्तीत दधु खरेदीचे दर जस्र्र 
राहुन दधु उत्पादक र्तेकऱ्याींना वािवी भाव देण्याचा र्ासनाने पणुथ प्रयत्न केला 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे नतसगाांि (जज.औरांगाबाद) येर्ील खदानधारिाांनी  
गौण खननजाांच ेअिैध उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(१५) * २४०४२  श्री.प्रदीप जैस्त् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे नतसगाींव (जि.औरींगाबाद) येर्ील १३ खदानधारकाींनी चार वषाथपवूी 
समुारे २२२ को्ीीं ६७ लाख रक्कमेच्या खननिाींच ेअवधै उत्खनन केले असल्याच े
भपूवज्ञान व खननकमथ सींचालनालयाच्या लेखापररक्षणात आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सनुावणी घेऊन एकूण ११ को्ी रुपयाींचा 
दींड तहसीलदार याींनी ननजश्चत केला असताना अदयापही दींड वसलू करण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार सींबींचधत दोषीींपवरुध्द र्ासनाने कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) व (२) सन २०१६ मध्ये मौिे नतसगाींव 
ता.जि.औरींगाबाद येर्ील १३ खदानधारकाींनी १०,१०,९७५ ब्रास गौण खननिाींच े
उत्खनन केले असल्याचे उपसींचालक भपूवज्ञान व खननकमथ सींचालनालय, 
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औरींगाबाद याींच्या पर्काने केलेल्या मोिणीमध्ये आढळून आले. त्याअनषुींगाने 
सदर १३ खदानधारकाींना तत्कालीन तहमसलदार औरींगाबाद याींनी नो्ीसा ददल्या. 
     तदनींतर अपर तहमसलदार, औरींगाबाद याींनी सनुावणी घेवनू सदर 
खदानधारकाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेले परवानगी आदेर् व स्वाममत्वधनाचा 
भरणा याींचा ताळमेळ घेवनू १३ खदानधारकाकडून रुपये ४५,१४,०२,२००/- एवढी 
फरकाची रकमा भरणा करण्याचे आदेर् पारीत केले आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

खेड (जज.पुणे) तालुक्यामध्ये मुरूमाच ेबेिायदेशीरररत्या  
उत्खनन होत असल्याबाबत 

 (१६) * २११८९   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदच शशिाजीनगर) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.पणेु) तालकु्यातील भीमा, इींद्रायणी नदीतील वाळूचा उपसा व 
मर् ींदेवही, वराळे, र्ले,ू खालमु्बे्र, सावरा, बोरदरा या गावाींमध्ये मरुूमाच े
बेकायदेर्ीरररत्या उत्खनन केल्यामळेु र्ासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
महसलूाचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाकण औदयोचगक वसाहतीच्या पवकासाकररता मर् ींदेवही, वराळे, 
र्ले,ू खालमु्बे्र, सावरा, बोरदरा या गावाींमधुन कोट्यवधी रुपयाींच्या मरुुमाचे 
बेकायदेर्ीरररत्या उत्खनन करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार खेड तालकु्यातील उक्त गावाींमध्ये मरुुमाच े
बेकायदेर्ीरररत्या उत्खनन करणाऱ्या सींबींचधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२), (३) व (४)  गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन 
व वाहतकूीस प्रनतबींध करण्याकररता तहमसल स्तरावर भरारी पर्काची स्र्ापना 
करण्यात आली आहे. खेड तालकु्यात माहे एपप्रल, २०२० त ेिानेवारी, २०२१ या 
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कालावधीत गौण खननिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या ११ प्रकरणात रुपये 
३०,४१,०९५/- एवढी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच एका 
प्रकरणात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

यशस्त्िीनी महहला ब्रिगेडच्या अध्यक्षा रेखा जरे याांच्या हत्येबाबत 
  

(१७) * २२५७६   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाच), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यर्स्वीनी मदहला बब्रगेडच्या अध्यक्षा रेखा िरे याींच्या हत्याकाींडातील मखु्य 
सतु्रधार पत्रकार बाळ िगन्नार् बोठे याींना पोमलसाींनी अ्क केली आहे काय, 
(२) सदरहू आरोपीला अदयाप अ्क केली नसल्यास तपासाची सदयःजस्र्ती 
काय आहे, 
(३) तसेच, याप्रकरणी यर्स्वीनी मदहला बब्रगेडच्या अध्यक्षा रेखा िरे याींच्या 
मलुाने श्री.बोठे याींच्यापासनू िरे कु्ुींबबयाींच्या िीवाला धोका असल्याने पोलीस 
सींरक्षण ममळावे अर्ी मागणी ददनाींक ७ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
जिल्हा पोलीस अचधक्षक, अहमदनगर याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) व (२) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेर्न, सपुा येर्े ददनाींक 
०१/१२/२०२० रोिी ग.ुर.नीं.४७८/२०२० भा.दीं.पव.कलम ३०२, १२० (ब), ३४ प्रमाणे 
एकूण ६ आरोपीींपवरुद्ध गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू ५ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. तसेच आरोपी बाळ ऊफथ  बाळासाहेब बोठे हा ममळून न 
आल्याने त्याच्या र्ोधार्थ तीन पोलीस पर्के तयार करण्यात आली आहेत. तसेच 
मा. प्रर्मवगथ न्यायदींडाचधकारी, पारनेर न्यायालयाकडून सदर आरोपीच े
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अ्केकरीता सी. आर. पी. सी. ७३ अन्वये स् ॅ्ंण्डीग वॉरीं् काढण्यात आले आहे. 
सदर वॉरीं् बिावणीकामी सींपणुथ राज्यात, महाराषट्रॉातील सवथ घ्क प्रमखुाींना 
तसेच महाराषट्रॉाबाहेर सवथ घ्क प्रमखुाींना बिावणीकामी पाठपवण्यात आलेले 
आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) यर्स्वीनी मदहला बब्रगेडच्या अध्यक्षा मयत रेखा िरे याींच्या कु्ुींबीयाींना 
नन:र्लु्क तत्वावर ०२ सर्स्त्र पोलीस अींगरक्षक परुपवण्यात आले आहेत. 
(५) पवलींब झालेला नाही. 
 

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

मुांिा (जज.ठाणे) खाडी पररसरात बेिायदेशीरररत्या 
 होत असलेला िाळू उपसा 

(१८) *  २४३९३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोर्रुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) खाडी पररसरात मा.न्यायालयाच्या बींदीच ेआदेर् असतानाही 
रेती माकफयाींकडून बेकायदेर्ीरररत्या वाळू उपसा होत असल्यामळेु तरे्ील 
काींदळवनेही नष् होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींब्रा-ददवा खाडीतील रेती माकफयाींच्या मनमानीला आळा 
घालण्यासाठी र्ासनाने कारवाई करून दोन को्ीच्या ८ बािथ व ६४ लाखाींच ेआठ 
सक्र्न पींप िेसीबीदवारे तोडले असनू या खाडीच्या ककनारी रेती साठवण्याचे १५ 
कुीं डही तोडलेले असतानाही रािरोसपणे दररोि ६० त े७० ब्रास वाळू उपसा होत 
असल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सतत वाळू उपसा केल्यामळेु िलद रेल्वे मागाथवरील रेल्वे 
पलुािवळ खाडी पात्राची रुीं दी मोयाया प्रमाणात वाढत असल्याने अनतवषृ्ीमळेु या 
खाडीच ेपाणी रेल्व ेरुळाींवर िात असनू पात्र खोल झाल्यामळेु खाडीतील दोन्ही 
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िुन्या पलुाींना धोका ननमाथण होण्याची र्क्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मुींब्रा खाडीत सक्र्न 
पींपादवारे अवधैररत्या सरुू असलेल्या बेसमुार वाळू उपसा करणाऱ्या सींबींचधताींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) सदर दठकाणी बेकायदेर्ीर वाळू उपसा होत आहे हे 
खरे आहे व काींदळवने नष् करण्यात येत असल्याची बाब ननदर्थनास आली 
नाही. 
(२) ददनाींक ११/२/२०२१ रोिी ठाणे जिल्हयातील मुींब्रा-ददवा खाडी पररसरात 
अनचधकृत वाळू उपसा करण्यासाठी वापरात असलेले एकूण रुपये १.८५ को्ी 
इतक्या रक्कमचेे ८ बािथ व ५ सक्र्नपींप पकडण्यात येऊन नष् करण्यात आल े
आहे. सदर दठकाणी दररोि ६० त े७० ब्रास वाळू उपसा होत असल्याची बाब खरी 
नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ठाणे जिल्हयातील मुींब्रा खाडी पररसरात अनचधकृत वाळू उपसा रोखणेकामी 
जिल्हास्तरावर/ उपपवभागीय स्तरावर तसेच तालकुास्तरावर ननयकु्त करण्यात 
आलेल्या दक्षता पर्काींमाफथ त वेळोवेळी कडक मोदहम राबपवण्यात येत.े त्यानसुार 
मुींब्रा खाडी पररसरात माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये २ बािथ व २ सक्र्नपींप असा 
एकूण रु.३२ लाखाींचा मदु्देमाल नष् करण्यात आला आहे व ६ व्यक्तीपवरुध्द 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ददनाींक ११/२/२०२१ रोिी अनचधकृत 
वाळू उपसा करण्यासाठी वापरात असलेले एकूण रुपये १.८५ को्ी इतक्या 
रक्कमेच े८ बािथ व ५ सक्र्नपींप पकडण्यात येऊन नष् करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे राहू (ता.दौंड, जज.पुणे) येर्ील भूधारिािडून 

अनजजचत उत्पन्नाची िसूली िरण्याबाबत 
(१९) * २३७५२   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा) :  सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे राहू (ता.दौंड, जि.पणेु) येर्ील ग् क्रमाींक २२०/२ मधील ४.८० हेक््र 
(४८,००० चौ.मी.) िमीन अकृषक प्रयोिनार्थ पवक्री करण्याची परवानगी देवनू 
सींबींचधताींकडून समुारे २७ लाख ४३ हिार रूपये अनजिथत उत्पन्नापो्ी वसलू 
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी माहे एपप्रल, २००८ च्या र्ासन ननणथयानसुार 
िममनीचे बािारमलू्य अींदािे १ को्ी ३८ लाख रूपये इतके ननधाथररत करून 
भधूारकाकडून १ को्ी ३ लाख रूपये अनजिथत उत्पन्नापो्ी वसलू करणे 
आवश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िममनीचे बािरमलू्य िाणीवपवूथक कमी दर्थवनू ७६ लाख ३ 
हिार रूपयाींचे अनजिथत उत्पन्न कमी आकारण्यात आल्यामळेु र्ासनाच्या 
महसलूाचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींचधत भधूारकाकडून उवथररत अनजिथत उत्पन्नाची वसलुी 
करणेबाबत तसेच या प्रकरणी न्यनूतम अनजिथत उत्पन्नाची वसलूी करणारे 
सींबींचधत अचधकारी, कमथचारी याींची चौकर्ी करून त्याींचेवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, या कारवाईचा तपर्ील काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) महालेखापाल, नागपरू याींच्या तपासणीमध्ये ननदर्थनास आलेल्या 
वस्तजुस्र्तीनसुार मौि ेराहू, ता.दौंड येर्ील ग् नीं.२२०/२ क्षते्र ४.८० हे. आर या 
िममनीस अकृषीक प्रयोिनार्थ मलू्याींककत केलेली अनजिथत उत्पन्नाची उवथररत 
रुपये ५२,३६,६५०/- इतकी रक्कम वसलू करण्याची कायथवाही जिल्हाचधकारी, पणेु 
याींचे स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िेळी वपिाला फळवपिाचा दजाच देण्याबाबत 
 (२०) *  २४५६९   श्री.रोहहत पिार (िजचत जामखेड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) केळी पपकाला फळ पपकाचा दिाथ ममळण्याबाबतची लेखी ननवेदने केळी 
उत्पादक र्तेकरी, केळी उत्पादक सींघ्ना व लोकप्रनतननधी याींनी मागील अनेक 
वषाथपासनु र्ासनाकड ेददली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, धुळे व िळगाव जिल्हयात केळीचे उत्पादन मोयाया प्रमाणावर होत 
असनू केळीला फळ पपकाचा दिाथ देण्यात यावा अर्ी मागणी स्र्ाननक 
र्तेकऱ्याींनी माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, िळगाव जिल्हयात ४७ हिार हेक््र िममनीवर केळी लागवड 
केली िात असनू सदर केळीच्या व्यवसायात ६ हिार को्ी रुपयाींची वापषथक 
उलाढाल होत असताना तसेच िगाच्या बािारपेठेत गणुात्मक दिाथ प्राप्त 
असलेल्या िळगाव जिल्हयातील उत्पाददत केळीला कें द्राने अिुनही फळाचा दिाथ 
ददलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, केळीचा बहुवापषथक पपकात समावेर् असल्याने फळाचा दिाथ 
ममळण्यासाठी कायदयात सधुारणा करण्याची आवश्यकता असनू 
त्यानसुार कायदयात सधुारणा करण्याबाबतची मर्फारस राज्य र्ासनाने कें द्र 
र्ासनाकड ेकरण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कें द्र र्ासनाकडून केळीला फळाचा दिाथ देण्याबाबत कोणतहेी आदेर् नाहीत. 
तर्ापप, केळी पपकाचा फळपपकामध्ये समावेर् गहृीत धरुन कें द्र व राज्य 
र्ासनाच्या पवपवध योिनाींमधून अर्थसहाय्य ददले िात.े 
(४) धुळे व िळगाींव जिल्हयातील केळी उत्पादक र्तेकऱ्याींना केळी पपकाचा दिाथ 
देण्याबाबत केलेल्या पवनींतीनसुार कें द्र र्ासनास कृषी आयकु्त कायाथलयाकडून 
ददनाींक २६.०२.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये पवनींती करण्यात आली आहे. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  

सोलापूर ि उस्त्मानाबाद जजल््यातील शतेिऱयाांना 
हठबि शसांचन योजनेच ेअनुदान शमळण्याबाबत 

  

(२१) * २४५२७   श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू 
दक्षक्षण) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य व कें द्र र्ासनाने सन २०१९-२० मध्ये अल्पभधूारक र्तेकऱ्याींसाठी ७५ 
त े८० ्क्के अनदुानाींची दठबक मसींचन योिना सरुु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद व सोलापरू या जिल्हयाींना दठींबक मसींचनाचे अनदुान 
ममळाले नसल्यामळेु समुारे ५००० र्तेकरी अनदुानाच्या प्रनतक्षेत असनू याकररता 
एकूण ५ को्ी रुपयाींची मागणी करण्यात आली असता अदयापही ननधी न 
ममळाल्यामळेु र्तेकऱ्याींना आचर्थक सींक्ाींना सामोरे िावे लागत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापरू जिल्हयातील अल्पभधूारक र्तेकऱ्याींनी व्यािाने किथ व 
बँकेकडून र्तेकरी किथ घेवनु दठबक सींच बसपवलेले असनू ३६६ र्तेकऱ्याींनी 
अनदुानाचा प्रस्ताव कृषी पवभागाकड ेददलेले असताना र्ासनाकडून अदयापपयांत 
अनदुान ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोलापरू व उस्मानाबाद जिल्हयाींतील दठबक मसींचन योिनेतील 
लाभार्थयाांना अनदुान देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) होय, मखु्यमींत्री र्ाश्वत कृषी मस ींचन योिनेमधून, 
प्रधानमींत्री कृषी मस ींचन योिनेंतगथत अल्प व अत्यल्प भ-ूधारक र्तेकऱ्याींना देय 
५५% अनदुानास २५% परुक अनदुान देऊन ८०% अनदुान व इतर र्तेकऱ्याींना 
(५ हेक््रच्या मयाथदेत) ४५% अनदुानास ३०% परुक अनदुान देवनु ७५% 
अनदुान देण्याचा राज्य र्ासनाने ननणथय घेतला आहे. 
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(२), (३) व (४) नाही, पवूथसींमती प्राप्त सकू्ष्म मसींचन सींचाची उभारणी करुन 
अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयातील ९०८१ 
अिथदाराींपकैी ८१७५ अिथदाराींच्या बँक खात्यावर रु.१३.४० को्ी व सोलापरू 
जिल्हयातील १२९४८ अिथदाराींपकैी १११९८ अिथदाराींच्या बँक खात्यावर रु.२५.१६ 
को्ी प्रधानमींत्री कृषी मस ींचन योिनेंतगथत देय अनदुानाची रक्कम िमा करण्यात 
आली आहे. उवथररत अिथदाराींना अनदुानाची रक्कम वा्प करण्याबाबतची 
कायथवाही सरुु आहे. 

कोपवड-१९ या सींसगथिन्य रोगामळेु उद्भवलेल्या आचर्थक पररजस्र्तीमळेु 
सन २०१९-२० या वषाांत  परुक अनदुानासाठी ननधी उपलब्ध होऊ र्कला नाही. 
त्यामळेु र्तेकऱ्याींना परुक अनदुानाची रक्कम देता आली नाही. परुक 
अनदुानासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायथवाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ग्रामीण भागात मा.बाळासाहेब ठािरे िृषी व्ययिसाय ि 
ग्रामीण पररितचन प्रिल्प राबविण्याबाबत 

 (२२) *  २१८२२   श्री.सरेुश िरपडुिर (पार्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत जाधि (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.सांग्राम 
र्ोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरूी), 
श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्तेमालाला चाींगला दर ममळण्यासाठी ग्रामीण भागात गोदामे व र्ीतगहेृ 
उभारणे, अन्न प्रककया उदयोग उभारण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी 
व्यवसाय व ग्रामीण पररवतथन प्रकल्प राबपवण्याचा ननणथय र्ासनाने माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे तसेच, यासाठी ककती ननधीची 
आवश्यकता आहे, प्रत्यक्षात ननधी ककती व केव्हा उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे, 
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(३) असल्यास, प्रकल्पाची अींमलबिावणी सरुु करण्यात आली आहे काय, 
याबाबतची सदय:जस्र्ती काय आहे व यासाठी ककती ननधी माहे िानेवारी, २०२१ 
पयांत खचथ करण्यात आला आहे, 
(४) सदरहू योिनेची अींमलबिावणी अदयाप सरुु करण्यात आली नसल्यास 
पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. दादाजी भसेु : (१) होय. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण 
पररवतथन प्रकल्प राबपवण्याचा ननणथय र्ासनाने घेतला आहे. 
(२) या प्रकल्पाींतगथत र्तेकऱ्याींना उत्पादक कीं पन्या/ ग्ाींमाफथ त सींघ्ीत करुन 
ग् र्तेीवर भर देणे व त्या माध्यमातनू र्तेमालाचे सींकलन करुन र्तेकऱ्याींना 
र्े् प्रकक्रयादार/ननयाथतदाराींर्ी िोडून त्याींचा बािार सींपकथ  वाढपवणे तसेच, 
राज्यातील सवथ प्रमखु पपकाींसाठी स्पधाथत्मक व सवथसमावेर्क मलू्य साखळया 
पवकमसत करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी िागनतक बँकेच्या सहाय्याने 
एकूण समुारे २१०० को्ी (US$ ३०० दर्लक्ष) गुींतवणूक केली 
िाणार आहे.  प्रकल्प कायाथजन्वत करण्याकररता सन २०१९-२० मध्ये रक्कम 
रु.४.६० को्ी खचथ करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२१ कररता अर्थसींकल्पीय 
तरतदू रक्कम रु.७०.०० को्ी असनू सधुाररत अर्थसींकल्पीय तरतदू रक्कम 
रु.२२.९७ को्ी प्रस्तापवत करण्यात आली आहे. सन २०२०-२१ कररता 
प्रकल्पाकररता रु.१०.६६ को्ी उपलब्ध करुन ददलेले आहेत. 
(३) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींचे हस्त े प्रकल्पाचे उदघा्नाचा कायथक्रम ददनाींक 
१०/०९/२०२० रोिी सींपन्न झाला. त्याच वेळी प्रकल्पात सहभागी होव ू
इजच्िणाऱ्या र्तेकऱ्याींच्या सींस्र्ा व खरेदीदाराींच ेऑनलाईन अिथ मागपवण्यासाठी 
िादहरात प्रमसध्द करण्यात आली. त्यानसुार ११५९४ सींस्र्ानी नोंदणी केली. 
५७६४ सींस्र्ाचे अिथ प्राप्त झाल े आहेत. तसेच राज्यात २९ पर्दर्ी उप 
प्रकल्पाींची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे.  सन २०२०-२१ या अर्थसींकल्पीय 
वषाथमध्ये प्रकल्पाकररता उपलब्ध करुन ददलेल्या ननधीपकैी रु.६.०५ को्ी खचथ 
झालेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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



29 

  
मुल (जज.चांद्रपूर) येरे् शासिीय िृषी महाविद्यालयाच् या इमारत 

बाांधिामासाठी ि िेतनासाठी अनुदान शमळण्याबाबत 
  

(२३) * २१२०२   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) चींद्रपरू जिल् हयातील व लगतच् या दरुस् र् ग्रामीण भागातील पवदयार्थ याांच् या 
सपुवधेसाठी व त् याींच् या कृषी मर्क्षणासाठी डॉ. पींिाबराव देर्मखु कृषी पवदयापीठ, 
अकोला अींतगथत मलु (जि.चींद्रपरू) येर्े र्ासकीय नवीन घ्क कृषी 
महापवदयालय स्र्ापन करण्यास र्ासन ननणथय, कृषी व पदमु पवभाग क्र. पींदेपव 
१३१८/प्र.क्र. १०७/७ ऐ, ददनाींक २८.२.२०१९ अन्वये र्ासनाने मींिूरी ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त र्ासकीय कृषी महापवदयालयाच् या नवीन इमारत 
बाींधकामाचा रू.१३३.३५ को्ीचा सधुाररत आराखडा पवदयापीठादवारे कृषी 
पररषद, पणेु याींचेमाफथ त र्ासनाच् या बाींधकाम प्रस् ताव उच् चस् तर सममती, 
मींत्रालय, मुींबई याींच् याकड ेअींनतम मींिुरीसाठी सादर करण् यात आलेला असतानाही 
सदर महापवदयालयाच् या इमारत बाींधकामासाठी र्ासनाकडून अदयाप ननधीची 
तरतदू करण् यात आलेली नसल्यामळेु इमारत व प्रयोगर्ाळा बाींधकामास प्रारींभ 
करता आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मलु (जि. चींद्रपरू) येर्ील र्ासकीय कृषी महापवदयालयाच् या 
इमारत बाींधकामासाठी व वेतनासाठी आवश् यक अनदुान त् वरीत उपलब् ध करुन 
देण्याबाबत स्र्ाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. मखु् यमींत्री व कृषी मींत्री याींना 
ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ननवेदनाच्या अनषुींगाने सदरहू र्ासकीय कृषी महापवदयालयाच् या 
इमारत बाींधकामासाठी व वतेनासाठी आवश् यक अनदुान ममळण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) मौिे मलु-मरोडा, जि. चींद्रपरु येर्ील कृषी महापवदयालयाचे बाींधकामासाठी 
रु.१३३.३५ को्ी रकमेच्या अींदािपत्रकाींना मान्यता देण्याकरीता  प्रस्ताव सचचव 
सममतीच्या ददनाींक २८.१.२०२० रोिीच्या बठैकीमध्ये सादर करण्यात आला 
होता, त्यावर सममतीमाफथ त महाराषट्रॉातील सवथ कृषी महापवदयालयाींच्या 
कायथरततचेा आढावा घेऊन अमभप्राय सादर करणेबाबत मा.सचचव (कृषी) याींना 
सचुचत केले होत.े त्यानसुार पवभागाच्या ददनाींक २७.०२.२०२० चे पत्र व ददनाींक 
६.११.२०२० तसेच ददनाींक ९.२.२०२१ चे स्मरणपत्रान्वये, महाराषट्रॉ कृषी मर्क्षण 
व सींर्ोधन पररषद, पणेु याींचेकडुन अहवाल मागपवण्यात आला आहे. 
     चाल ुआचर्थक वषाथमध्ये कृषी महापवदयालय मलु जि. चींद्रपरू करीता 
३१-सहायक अनदुान (वेतनेतर) करीता रु.५०.०० लाख, व ३५-भाींडवली मत्तचे्या 
ननममथतीकरीता अनदुान करीता रु.८५.०० लाख व  ३६- सहायक अनदुान (वेतन) 
करीता रुपये १००.०० लाख अनदुान अर्थसींकल्पीत करण्यात आलेले आहे. 
त्यापकैी ३६- सहायक अनदुान (वेतन) याकरीता ८० ्क्केच्या मयाथदेत अनदुान 
पवतरीत करण्यात आलेले आहे. 
     तसेच पवत्त पवभाग, मींत्रालय, मुींबई र्ासन ननणथय क्रमाींक 
अर्थसीं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, ददनाींक ४ मे, २०२० अन्वये, कोरोनाचा वाढता 
प्रादभुाथव लक्षात घेता सन २०२०-२१ या पवत्तीय वषाथत अर्थव्यवस्र्ेवरील 
पररणामाबाबत उपाययोिना आखण्यात आलेल्या आहेत. सदर र्ासन 
ननणथयातील मदु्दा क्र.१३ नसुार, “सवथ पवभागाींनी पढुील आदेर्ापयांत कोणतहेी 
बाींधकाम हाती घेऊ नये. त्यामळेु चाल ुवषाथमध्ये कोणत्याही नवीन बाींधकामाींना 
या पवभागाकडुन मान्यता देण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोंहदया जजल्हयातील रेती घाटाांिर अिैधररत्या  
िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२४) * २०८७१ श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि) : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्हयातील रेती माफीया व खननकमथ पवभागाच्या अचधकाऱ्याींनी 
सींगनमत करुन रेती घा्ाींवरील रेतीचा अवधैररत्या उपसा केल्यामळेु र्ासनाच्या 
समुारे २५ को्ी महसलूाचे नकुसान झाले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयात रेती घा्ाींचे मललाव होत नसल्यामळेु अवधै रेती उपसा 
मोयाया प्रमाणात होत असनू खननकमथ पवभागाच्या दलुथक्षामळेु रेती घा् 
मललावास ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
अवधैररत्या रेती उपसा करणाऱ्या सींबींचधताींसह व अचधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) गोंददया जिल्हयात १४ रेतीघा्ाींना पयाथवरण मान्यता प्राप्त झाली 
आहे. सदर १४ रेतीघा्ाींपकैी ०४ रेतीघा् र्ासनाच्या गहृननमाथण योिनाींसाठी 
राखीव ठेवले आहे. उवथरीत रेतीघा्ाींची मललावाची प्रकक्रया सरुु आहे. 
    गोंददया जिल्हयात माहे एपप्रल २०२० त ेडडसेंबर २०२० या कालावधीत गौण 
खननिाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या २७३ प्रकरणात दींडात्मक कारवाई 
करुन रुपये १,८५,३६,५००/- एवढी वसलुी करण्यात आली आहे. तसेच २५ 
प्रकरणात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील मच्छीमाराांना डडझले िोटा पूिीप्रमाणे उपलब्ध िरुन  

डडझले परतािा र्िबािीची रक्िम अदा िरण्याबाबत 
  

(२५) *  २०५२६   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती गीता जैन (शमरा भाईंदर), डॉ.भारती लव्यहेिर 
(िसोिा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोर्रुड), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमखु 
(सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार 
(औसा), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.भरतशठे गोगािले 
(महाड), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्रीमती मांदा 
म्हात्र े(बेलापरू), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू) :  सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्हर, उपनगर आणण पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नाचगरी व मसींधदुगुथ या 
जिल्हयाींतील मच्िीमाराींना डडझेल परताव्याची समुारे २३० को्ी रुपयाींची 
असलेली र्कबाकी देण्यास ददरींगाई केली िात असताना, मासेमारी करण्यासाठी 
१५ ददवसाींसाठी देण्यात येणारा समुारे चार हिार मल्सथ डडझेल को्ा ननम्म् याने 
कमी करुन १७५० मल्सथ देण्याचे आदेर् मत्स्य व्यवसाय आयकु्ताींनी ननगममथत 
केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणातील सात जिल्हयाींतील १६० मच्िीमार सींस्र्ाींच्या ९६४६ 
मासेमारी करणाऱ् या याींबत्रक नौकाींना १५ ददवसाींसाठी १,७५० मल्सथ डीझेल 
देण्याचे आदेर् मत्स्यव्यवसाय, आयकु्त याींनी काढले असल्यामळेु खोल समदु्रात 
मासेमारी करणाऱ् या याींबत्रक नौकेसाठी मच्िीमाराींना देण्यात येणारा डडझेल को्ा 
अपरुा पडत असल्यामळेु त्याींना बाहेरुन िादा दराने डडझेल खरेदी करावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मच्िीमाराींना डडझेल परताव्याची समुारे २३० को्ी असलेली 
र्कबाकी देण्यास ददरींगाई होण्याची तसेच प्रत्येक मच्िीमाराींना मासेमारी 
करण्यासाठी देण्यात येणारा डडझेल को्ा ननम्म्याने देण्याबाबतची सवथसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, मच्िीमाराींना मासेमारी करण्यासाठी देण्यात येणारा डडझेल को्ा 
पवूीप्रमाणे देण्याबाबत तसेच डडझेल परताव्याची र्कबाकी पवनापवलींब अदा 
करण्याचे दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) ददनाींक ०१ िानेवारी २०२१ त े३१ माचथ २०२१ या तीन मदहन्याच्या कालावधी 
करीता ३०% डडझेल को्ा मींिूर करण्याकरीता आवश्यक मादहती प्रादेमर्क 
उपआयकु्त मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायाथलयामाफथ त अप्राप्त असल्यामळेु ददनाींक 
०१/०१/२०२१ रोिीच्या डडझले को्ा सममतीच्या बठैकीमध्ये मासेमारी नौकाींना 
तीन मदहन्याकरीता ३०% डडझेल को्ा मींिूर करणे मादहती अभावी र्क्य झाले 
नाही. उक्त मादहती अप्राप्त असतानासधु्दा मच्िीमाराींची गरैसोय होऊ नये 
तसेच त्याींचे नकुसान होऊ नये या करीता ददनाींक ०१ िानेवारी २०२१ त े१५ 
िानेवारी २०२१ (१५ ददवसाींसाठी) ५ ्क्के डडझेल को्ा मींिूर करण्यात आलेला 
होता. तदनींतर प्रादेमर्क उपआयकु्त मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायाथलयामाफथ त 
ददनाींक ११/०१/२०२१ रोिी मादहती प्राप्त झाल्यावर ददनाींक १३/०१/२०२१ रोिी 
डडझेल को्ा सममतीची बठैक आयोजित करुन पात्र मच्िीमार नौकाींना ददनाींक 
१६/०१/२०२१ त े३१/०३/२०२१ या कालावधी करीता २५% डडझेल को्ा मींिूर 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रादेमर्क उपआयकु्त मत्स्यव्यवसाय, मुींबई कायाथलयाकडून महाराषट्रॉ सागरी 
मासेमारी ननयमन अचधननयम १९८१ च्या तरतदूीचे उल्लींघन केलेल्या नौकाींच े
दाखल प्रनतवेदने, परवाने ननलींबबत अर्वा रद्द याबाबतची मादहती अप्राप्त 
असल्यामळेु मच्िीमाराींची गरैसोय होऊ नये या करीता ददनाींक ०१ िानेवारी 
२०२१ त े१५ िानेवारी २०२१ (१५ ददवसाींसाठी) ५ ्क्के डडझेल को्ा मींिूर 
करण्याींत आलेला आहे.  डडझेल को्ा १५ ददवसाींकरीता मींिुर करण्याबाबतचा 
ननणथय हा तात्परुत्या स्वरूपात डडझेल को्ा सममतीने घेतला होता. परींत ु
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तदनींतर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर पात्र नौकाींना ननकषानसुार उवथरीत 
कालावधीसाठी डडझेल को्ा मींिुर करण्यात आलेला आहे. 
(४) सन २०२०-२१ या वषाथकरीता पात्र याींबत्रक नौकाींसाठी १००% डडझले को्ा 
मींिुर करण्यात आलेला आहे.  
   तसेच सन २०२०-२१ या आचर्थक वषाथत डडझेल परताव्यासाठी अर्थसींकजल्पत 
असलेला सींपणूथ ननधी (रु. ६०.०० को्ी) पवतरीत केला असनू उवथरीत र्कीत 
रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील मध्यिती िारागहृाांमध्ये क्षमतेहून  
अधधि िैदी असल्याबाबत 

  

(२६) * २२२३८   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
(१) राज्यातील मुींबई, येरवडा, ठाणे, औरींगाबाद, नागपरू, अमरावती, नामर्करोड, 
कोल्हापरू आणण तळोिा या नऊ मध्यवती कारागहृाींची अचधकृत क्षमता २४ 
हिार ३२ इतकी असताना सध्या या कारागहृाींमध्ये ३२ हिार २९३ म्हणिचे 
१३४ ्क्के कैदी ठेवण्यात आले असल्याने कारागहृाींच्या व्यवस्र्ापनाची 
समस्या ननमाथण झाली असल्याचे ददनाींक १५ िानेवारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहला कैदयाींचे प्रमाणही क्षमतहूेन अचधक असल्याच ेकारागहृ 
पवभागाकडून ममळालेल्या आकडवेारीवरून स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कारागहृाींतील क्षमतनेसुार कैदयाींच े ननयोिन 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) ददनाींक ३१.०१.२०२१ अखरे राज्यातील एकूण ६० 
कारागहृाींतील अचधकृत बींदीक्षमता २४,०३२ इतकी असनू, कारागहृाींतील प्रत्यक्ष 
बींदीसींख्या ३२,९९७ इतकी आहे. म्हणिे अचधकृत बींदीक्षमतरे्ी एकूण प्रमाण 
१३७ ्क्के आहे. 
      तर्ापप, राज्यातील मुींबई, येरवडा, ठाणे, औरींगाबाद, नागपरू, अमरावती, 
नामर्करोड, कोल्हापरू आणण तळोिा या नऊ मध्यवती कारागहृाींतील अचधकृत 
बींदीक्षमता १४,४९१ इतकी आहे व ददनाींक ३१.०१.२०२१ अखेर सदर ९ मध्यवती 
कारागहृाींमध्ये २३,८५८ बींदी असनू, सदर बींदीसींख्या एकूण बींदीक्षमतचे्या १६५ 
्क्के आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
   राज्यातील सवथ कारागहृाींतील अचधकृत मदहला बींदीक्षमता १२७५ इतकी 
असनू, ददनाींक ३१ िानेवारी, २०२१ अखेर राज्यात एकूण  १४२१ मदहला बींदी 
बींददस्त आहेत. 
(३) कारागहृातील बींदयाींची गदी कमी करण्याच्या उद्देर्ाने, त्याींचे ननयोिन 
करण्यासाठी मुींबई, गोंददया, अहमदनगर (नारायणडोह), पालघर व दहींगोली येर्े 
नवीन कारागहृाचे बाींधकाम तसेच येरवडा, पणेु आणण ठाणे या कारागहृाींतील 
उपलब्ध िागेवर दसुरे कारागहृ बाींधण्याचे प्रस्तापवत आहे. तसेच, जिल्हा व 
खुल्या कारागहृाींमध्ये अनतररक्त तसेच नवीन बॅरेक्स बाींधणेबाबतची कायथवाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई येर्ील डी.सी.डडझाइन्स प्रा.शल. िां पनीने 
िोट्यिधी रुपयाांचा िेलेला गैरव्ययिहार 

(२७) * २०८९६  श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोर्रुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्रीमती याशमनी 
यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येर्ील डी.सी.डडझाइन्स प्रा.मल.चे श्री.ददलीप िाबब्रया याींनी एकाच 
चेमसस आणण इींजिन नींबरची वेगवेगळया राज्यात अनेकदा नोंदणी करुन स्वतःच 
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तयार केलेल्या कारसाठी किथ घेऊन स्वत: खरेदी केल्या असनू एका वाहनाींवर 
अनेकदा किथ काढून हिारो को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े
ननषकषथ काय आहेत, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार या गरैव्यवहारातील सींबींचधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमखु : (१) होय.  
(२) व (३) श्री. ददलीप िाबब्रया व इतर याींच्यापवरुध्द कफयाथदी श्री.इींदरमल रमाणी 
याींनी ददलेल्या तक्रारीवरुन एम.आय.ङी.सी. पोलीस ठाणे येर्े ग.ुर.क्र. ८७५/२०२० 
अन्वये गनु्हा नोंद करुन, गनु्हे र्ाखा येर्े ग.ुप्र.र्ा. ग.ुर.क्र. १७३/२०२० अन्वये 
गनु्हयाची पनुनोंदणी करण्यात आली आहे.  सदर गनु्हयात ३ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू गनु्हयाचा तपास सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
लोहा (जज.नाांदेड) येरे् आय.पी.एल. िां पनीच्या बनािट पोटॅश 

रासायननि खताांच्या बॅगा विक्री िेल्याबाबत 
 (२८) * २३४०८   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहा (जि.नाींदेड) तालकु्यातील लोहा-पालम या रस्त्यावर एम.एच-२२ 
ए.एन.२२०७ या गाडी क्रमाींकाच्या ्ेम्पोमधुन आय.पी.एल.कीं पनीच्या बनाव् 
पो्ॅर् खताींच्या बॅगा घेऊन िात असताींना पोमलसाींनी त्या िप्त करुन सात 
व्यक्तीींपवरुध्द पवपवध कलमाींन्वये गनु्हा दाखल केला असल्याचे ददनाींक     
२६ नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्थनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोहा पींचायत सममतीचे कृषी अचधकारी याींनी खताचा नमनुा 
तपासणीसाठी औरींगाबाद खत ननरीक्षण प्रयोगर्ाळेत पाठवनु अहवाल माचगतला 
असता त्या खताींमध्ये ०% पो्ॅर् नसल्याच ेस्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानषुींगाने सींबींचधत 
फद थ्लायझरच े मालक व दोंषी अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) लोहा (जि. नाींदेड) येर् ेलोहा पालम रस्त्यावर एम.एच २२ ए एन २२०७ या 
वाहन मालकाच्या ्ेम्पोमधनू आय.पी.एल. कीं पनीच्या बनाव् पो्ॅर् खताच्या 
बॅगा घेऊन िात असताना पोमलसाींनी िप्त करुन सात िणाींपवरुध्द पवपवध 
कलमान्वये पोलीस ठाणे, लोहा जि. नाींदेड येर्े FIR No ०२४७/२०२० ददनाींक 
२७/११/२०२० अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.  सदर प्रकरणी 
चौकर्ी करुन मे. श्री. सावनली कृषी एिन्सी, नवीन मोंढा नाींदेड व मे. तननषका 
ॲग्रो्ेक, नवीन मोंढा नाींदेड, ता. नाींदेड, जि. नाींदेड या ननपवषठा कें द्राींचे खत 
पवक्री परवाने ददनाींक १३/०१/२०२१ पासनू ननलींबबत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे सुसगाि (ता.मुळशी, जज.पुणे) येर्ील जशमनीच्या  
वििासािररता मुद्राांि शुल्ि िमी आिारल्याबाबत 

 

 (२९) * २३६०७   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ससुगाव (ता.मळुर्ी, जि.पणेु) येर्ील सव्हे क्रमाींक २१अ,े दहस्सा 
क्रमाींक २ मधील १.१२ हेक््र (११,२०० चौ.मी.) िममनीच्या पवकासाकररता 
भधूारक व पवकासक याींच्यात झालेल्या पवकास करारामध्ये एकूण ४६ लाख १४ 
हिार रूपयाींचे मदु्राींक र्लु्क आकारल्याचे माहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी दस्तऐविाच्या खींड २ नसुार ४७ हिार चौ.फू् 
बाींधकाम केलेले क्षते्र भधूारकाचा दहस्सा म्हणून देण्याचे मान्य करण्यात आले 
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असनू एकूण २५ को्ी रूपयाींची सरुक्षा ठेव ही भधुारकास परत देण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने उक्त प्रकरणी भधूारकाच्या दहश्याची ककींमत रुपये 
३१ को्ी ७३ लाख पररगणणत करून त्यावर ४ ्क्के दराने रूपये १ को्ी २७ 
लाख रूपये मदु्राींक र्लु्क आकारणे आवश्यक असताना या प्रकरणी 
बािारमलु्याची चुकीच्या पध्दतीने कमी पररगणना केल्याने र्ासनास 
महसलुापो्ी ममळणारे मदु्राींक र्लु्क िवळपास ८० लाख ७७ हिार रूपयाींनी कमी 
आकारण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार चुकीच्या पध्दतीने बािरमलू्य पररगणणत करून 
र्ासनाच्या कोट्यवधी रूपयाींच्या महसलुाचे नकुसान करणारे सींबींचधत दोषी 
अचधकारी व कमथचारी याींच्यावर कारवाई करून सींबींचधताींकडुन उवथरीत मदु्राींक 
र्लु्काची वसलुी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, त्याचा तपर्ील काय आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) पवषयाधीन प्रकरणी मा.महालेखाकार कायाथलयाचा लखेा आक्षेप प्राप्त 
झाल्यानींतर त्यानषुींगाने चकुपवलेल्या मदु्राींक र्लु्काची ननजश्चती करण्याकरीता 
महाराषट्रॉ मदु्राींक अचधननयमाच्या कलम ३२ (अ) च्या तरतदूीनसुार सींबींचधत 
मदु्राींक जिल्हाचधकारी, पणेु (र्हर) याींचे कायाथलयामाफथ त आदेर् ननगथममत 
करण्यात आले आहेत. उक्त आदेर्ाने बाधीत झाल्याने सींबींचधत पक्षकाराने 
महाराषट्रॉ मदु्राींक अचधननयमाच्या कलम ५३ (१अ) खाली नोंदणी महाननरीक्षक व 
मदु्राींक ननयींत्रक, महाराषट्रॉ राज्य, पणेु तर्ा मखु्य ननयींत्रक महसलू प्राचधकारी 
याींचेकड ेअपील दाखल केल ेहोत.े  
     तर्ापप, मखु्य ननयींत्रक महसलू प्राचधकारी याींनी उक्त अपील अमान्य 
करुन सींबींचधत पक्षकाराला मदु्राींक जिल्हाचधकारी, पणेु (र्हर) याींचे कलम ३२ 
(अ) खालील आदेर्ाप्रमाणे मदु्राींक र्लु्क भरण्याचे आदेर् ननगथममत केले आहेत. 
त्यानसुार, मदु्राींक र्लु्क वसलुी करण्याकरीता महाराषट्रॉ मदु्राींक अचधननयमाच्या 
कलम ४६ नसुार कायथवाही करण्यात येत आहे.  
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(५) प्रश्नाधीन दस्त चुकीच ेमदु्राींक र्लु्क लावनु नोंदपवला असल्याने सींबींचधत 
दयु्यम ननबींधक याींना दस्तातील मलु्याींकन करताना अर्ा प्रकारे चुका होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. अन्यर्ा कडक कायथवाही करण्यात येईल अर्ी लेखी 
समि नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक, महाराषट्रॉ राज्य, पणेु याींच्या 
कायाथलयामाफथ त देण्यात आली आहे.  
   तर्ापप, महाराषट्रॉ नोंदणी ननयम, १९६१ च्या ननयम ४४ नसुार नोंदणी करीता 
दाखल झालेला दस्त हा यर्ोचचत मदु्राींककत आहे ककीं वा नाही? याबाबत दक्षता 
तर्ा खातरिमा करण्याची िबाबदारी ही सींबींचधत दयु्यम ननबींधकावर ननजश्चत 
करण्यात आलेली आहे.  
   तसेच,  महाराषट्रॉ मदु्राींक (ममळकतीचे वास्तव बािारमलू्य ननधाथररत करणे) 
ननयम, १९९५ च्या तरतदूीनसुार देणखल दस्तावरील मदु्राींक र्लु्क ननजश्चती 
करण्याच्या अनषुींगाने सींबींचधत दयु्यम ननबींधक याींनी कायथवाही पार पाडणे 
आवश्यक आहे. 
   सबब, पवषयाधीन प्रकरणी सींबींचधत दयु्यम ननबींधक याींनी िाणणवपवुथक वर 
नमदु ननयमाींचे उल्लींघन करुन मदु्राींक र्लु्काची कमी आकारणी केली ककीं वा कसे 
याबाबत नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक महाराषट्रॉ राज्य, पणेु 
कायाथलयातील तपासणी पर्कामाफथ त चौकर्ी करण्यात येईल. उक्त चौकर्ीअींती 
ननदर्थनास येणाऱ्या बाबीस अनलुक्षून सींबींचधत दयु्यम ननबींधक याींचेसह उक्त 
दस्तार्ी सींबींचधत इतर अचधकारी कमथचारी याींचे पवरुध्द महाराषट्रॉ नागरीसेवा 
(वतथणूक आणण मर्स्त व अपील) ननयमानसुार उचचत कारवाई करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 ----------------- 
 

पुणे-पानशते रोड (ता.हिलेी, जज.पुणे) येर्ील मौजे िुडजे गािाच्या 
हद्दीमध्ये अनधधिृत बाांधिामे िरण्यात येत असल्याबाबत 

(३०) * २०९०३   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु-पानर्ते रोड (ता.हवेली, जि.पणेु) मौि ेकुडिे गावाच्या हद्दीमध्ये सरुु 
असलेल्या बाींधकाम प्रकल्पात ् ेकड्या फोडून अनचधकृत बाींधकामे करण्यात येत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आले असनू 
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महाराषट्रॉ िमीन महसलू अचधननयम १९६६ चे उल्लींघन करून बेकायदेर्ीरपणे 
परवानगीपवना गौण खननिाचे उत्खनन करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनचधकृत बाींधकामाींना सींबींचधत प्रर्ासनाच्या अचधकाऱ्याींच े
पाठबळ असनू चकुीच्या बाींधकामाींमळेु र्िेारील इमारतीचा सखल भाग पोखरून 
कामे सरुु असल्याने बािूच्या रदहवासी भागाला धोका ननमाथण झाला असल्याच े
आढळून आले असताींनाही तहमसलदार व सींबींचधत प्रर्ासन कारवाई करत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आले,  
(४) असल्यास, त्यानसुार अनचधकृत बाींधकाम करणाऱ्या सींबींचधताींवर र्ासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे परसोडा, मासोद (ता.जज.अमरािती) येर्ील चौरशसया  
स्त्टोन क्रशरने गौण खननजाांच ेउत्खनन िेल्याबाबत 

  

(३१) * २१९९२ श्री.रवि राणा (बडनेरा) : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे परसोडा, मासोद (ता.जि.अमरावती) येर्ील चौरमसया स््ोन क्रर्रने  
ई क्लास व खािगी खदानी मधील परवानाींप्रमाणे रॉयल््ी कमी भरून गौण 
खननिाींचे िास्त उत्खनन करुन र्ासनाच्या करोडो रुपयाींच्या महसलूाच े
नकुसान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सावथिननक बाींधकाम पवभाग, अमरावती 
याींच्याकडून ततृीय पक्षामाफथ त चौकर्ी करून तसेच खदानीचे मोिमाप करुन 
अ्ी व र्तीचे पालन न केलेल्याींवर फौिदारी गनु्हा दाखल करून चारप् दींड 
वसलू करण्याबाबतचे पत्र लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास मखु्य कायथकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद, अमरावती याींना देऊन 
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याबाबत कायथवाही करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार 
सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब र्ोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२) लोकप्रनतननधीींनी जिल्हाचधकारी अमरावती याींना ददनाींक ०९ डडसेंबर २०२० च े
पत्र देऊन कायथवाही करणेची मागणी केली आहे. 
(३) लोकप्रनतननधीींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने जिल्हाचधकारी, अमरावती याींनी 
ददनाींक १५.०१.२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये तहमसलदार अमरावती व उप अचधक्षक 
भमूम अचधलेख अमरावती याींना खाणपट्टय्ाची मोिणी करुन अहवाल सादर 
करण्याबाबत कळपवण्यात आले आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येर्ील एटीएम मल्टीरेड सजव्यहचसेस  
िां पनीिडून ठेिीदाराांची िेलेली फसिणूि 

  

(३२) * २१०४४   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण पजश्च म (जि.ठाणे) झोझवाला कॉम्प्लेक्स येर्ील ए्ीएम मल््ीटे्रॉड 
सजव्हथससे कीं पनीने ठेवीदाराींची समुारे १ को्ी ७२ लाखाींची फसवणकू 
केल्याबाबतचा गनु्हा महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात ददनाींक १९ डडसेंबर, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास नोंदपवण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकर्ीनसुार सींबींचधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१) कल्याण पजश्चम, झोझवाला कॉम्प्लके्स येर्ील 
ए्ीएम मल््ीटे्रॉड सजव्हथसेस या कीं पनीने ठेवीदाराींची रु. २,१०,३७,०००/- इतक्या 
रकमेची फसवणूक केल्याबाबत ददनाींक १७.१२.२०२० रोिी महात्मा फुले पो.स््े. 
गनु्हा रजि. नीं. ६३०/२०२० भा.दीं.पव. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ३४ सह 
महाराषट्रॉ ठेवीदाराींच्या (पवत्तीय सींस्र्ाींमधील) दहतसींबींधाींचे सींरक्षण अचधननयम 
१९९९ चे कलम ३ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सदर गनु्हयाच ेतपासात ठेवीदाराींची ए्ीएम मल््ीटे्रॉड सजव्हथसेस या 
कीं पनीत पसेै गुींतपवल्यास १८ मदहन्यात दामदपु्प् करण्याचे आममष दाखवनू 
एकूण रु. २,१०,३७,०००/- इतक्या रकमेची फसवणकू केल्याच ेआढळून आले 
असनू आरोपी श्रीकाींत गींगाधर राव व इतर ३ याींना अ्क करण्यात आली आहे. 
सवथ अ्क आरोपी याींचे राहत ेघराची पींचासमक्ष झडती घेण्यात आली असनू, 
गनु्हयाचे सींदभाथतील महत्वाचे दस्तऐवि िप्त करण्यात आले 
आहेत.  आरोपीींचे बँक खात्याबाबत बँकेकडून मादहती घेऊन, अर्ी बँक खाती 
गोठपवण्यात आली आहेत.  तसेच आरोपी रेखा रामदास िाधव याींची रु. नीं. 
५०४, गौरीपाडा तलावािवळ कल्याण (प.) ही स्र्ावर मालमत्ता व आरोपी 
सनुनल आव्हाड याींची रुम नीं. ७०५ ए पव ींग, लेक कॉसल, ममलीींदनगर, कल्याण 
प. ही मालमत्ता गनु्हयार्ी सींलग्न करण्यात आली आहे. त्याबाबत पढुील 
अचधकचा तपास व आवश्यक कायथवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

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

राज्यात मोठया प्रमाणात बडच फ्लूचा प्रादभुाचि िाढत असल्याबाबत 
  

(३३) * २०४९०   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), 
श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि), श्री.अब ू आजमी (मानखूदच 
शशिाजीनगर), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.गोिधचन माांगीलाल 
शमाच (ऊफच ) लालाजी (अिोला पजश्चम), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार्), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 



43 

(िोर्रुड), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.लहू िानड े
(श्रीरामपरू), श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), 
श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.हदपि चव्यहाण 
(फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप 
मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.मोहनराि हांबड े
(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), डॉ.भारती लव्यहेिर (िसोिा), 
श्री.हररष वप ांपळे (मनुत चजापरू), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्रीमती मकु्ता हटळि (िसबापेठ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सनुनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.किशोर जोरगेिार 
(चांद्रपरू), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.श्यामसुांदर शश ांदे (लोहा) श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : 
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात मोयाया प्रमाणात बडथ फ्लचूा प्रादभुाथव झाला असनू मुींबई, ठाणे, 
पालघर, रत्नाचगरी, पणेु, सोलापरू, अहमदनगर, परभणी, बीड, नाींदेड, लातरू, 
अकोला, बलुढाणा, यवतमाळ व अमरावती या जिल्हयाींसह एकूण २२ 
जिल्हयाींमध्ये कोंबडया, कावळे, चचमण्या, बदके, पाणबगळे, पोप्, पाींढरे बगळे, 
चगधाड ेइ. सात प्रिातीतील पक्षी मतृावस्र्ते सापडले असल्याच ेमाहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, परभणी जिल्हयात तब्बल ९०० कोंबड्याींचा मतृ्य ू बडथ फ्लनेू 
झाल्याचे स्पष् झाले असनू मुींबईसह ठाण्यात मतृ्यमुखुी पडलेले पाणबगळे, 
कबतुरे, कावळे व इतर पक्ष्याींचा मतृ्य ूबडथ फ्लनेू झाला असल्याचा अहवाल 
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प्रयोगर्ाळेने ददला असल्याचे ददनाींक १२ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्थनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाचधत पक्षाींच्या सींपकाथतनू आणण उडत्या पक्षाींच्या पवषठेतनू बडथ 
फ्लचूा प्रादभुाथव होत असल्याचे स्पष् झाले असनू कफ, डायररया, ताप, 
डोकेदखुी, स्नायदुखुी, पो् दखुणे, उलट्या, न्यमुोननया, गळयाचा त्रास, सदी, 
अस्वस्र्ता व डोळयाींच ेइन्फेक्र्न ही प्रमखु लक्षणे असल्याच ेआढळून आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मतृ पावलेले प्राणी व पक्ष्याींचे नमनेु तपासणीसाठी भोपाळ व 
पणेु यर्ील प्रयोगर्ाळेत पाठपवण्यात आल ेअसनू याबाबतचे अहवाल र्ासनास 
प्राप्त झाले आहेत काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
(५) असल्यास, नकुसानग्रस्त व्यावसानयकाींना नकुसान भरपाई देण्याचा ननणथय 
मा.पर्सुींवधथन मींत्री याींनी माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
असनू नकुसान भरपाई देण्यासाठी व बडथ फ्ल ूननयींत्रणात आणण्यासाठी समुारे 
१३० लाख रुपयाींची रक्कम मींिूर करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, त्यानषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आचर्थक मदत देण्यासह बडथ फ्ल ू
या रोगाचा प्रादभुाथव रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती प्रनतबींधात्मक उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सनुनल िेदार : (१) हे खरे असनू राषट्रॉीय उच्च सरुक्षा पर्रुोग सींस्र्ा, भोपाळ 
या सींस्र्ेने राज्यातील एकूण २४ जिल्हयाींतील कुक्कु् तसेच, इतर पक्षाींमध्ये बडथ 
फ्ल्य ूरोग झाल्याचे ननदान केलेले आहे. पवपवध पक्षाींच्या मतुथकीमध्ये चगधाड 
पक्षाचा समावेर् आढळून आलेला नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बडथ फ्ल्यचूा प्रादभुाथव पक्षाींमध्ये झाल्याच्या घ्ना असनू, राषट्रॉीय उच्च 
सरुक्षा पर्रुोग सींस्र्ा, भोपाळ याींच्या अहवालानसुार देर्ामध्ये आितागायत 
पक्षाींपासनू माणसाींमध्ये बडथ फ्ल्य ूरोगाचा सींसगथ झाल्याची नोंद आढळून आलेली 
नाही.  
(४) मतृ पावलेल्या पक्षाींच े नमनेु तपासणीसाठी पणेु येर्ील प्रयोगर्ाळेत 
पाठपवण्यात आले असले तरीही, राषट्रॉीय स्तरावरील उच्च सरुक्षा पर्रुोग सींस्र्ा, 
भोपाळ याींच्या अींनतम अहवालानसुारच रोग प्रादभुाथव घोपषत करण्यात 
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येतो.  ददनाींक २२.०२.२०२१ पयांत भोपाळ येर्े पाठपवण्यात आलेल्या एकूण १७५ 
रोग नमनु्याींपकैी ७४ रोग नमनेु होकारार्ी आढळून आलेले आहेत. 
(५) हे खरे असनू बडथ फ्ल्य ू रोग ननयींत्रण सींदभाथत कें द्र र्ासनाने ननगथममत 
केलेल्या सन २०२१ च्या सधुाररत कृती आराखड्यानसुार बाचधत कें द्रापासनू    
१ कक.मी. बत्रज्येच्या पररसरातील िाणीवपवूथक नष् केलेले कुक्कु् व इतर पक्षी, 
अींडी व पक्षी खादय याची नकुसानग्रस्त र्तेकरी कुक्कु् व्यावसानयकाींना भरपाई 
अदा करणे व रोग ननयींत्रणात आणण्यासाठी ऑपरेर्नल कॉस्् या अींतगथत कें द्र 
व राज्य दहश्याचा एकूण रू.३४०.६४ लक्ष ननधी प्रत्यक्ष पवतररत करण्यात आलेला 
आहे. 
(६) नकुसानग्रस्ताींना तातडीने आचर्थक मदत देण्यासह बडथ फ्ल्य ूया रोगाचा 
प्रादभुाथव रोखण्याबाबत कें द्र र्ासनाने बडथ फ्ल्य ूरोग ननयींत्रणाच्या अनषुींगाने सन 
२०२१ मध्ये ननगथममत केलेल्या सधुाररत कृती आराखड्यानसुार र्ासनाने 
प्रनतबींधात्मक उपाययोिना केलेली असल्याने प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी जजल््यातील शतेिऱयाांना “मागेल त्याला शतेतळे” या 

योजनेच ेअनुदान शमळण्याबाबत 
  

(३४) * २०९४६   श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.सांजयमामा शश ांदे 
(िरमाळा), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.सांहदप क्षक्षरसागर (बीड), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) परभणी जिल्हयातील र्तेकऱ्याींनी “मागेल त्याला र्तेतळे” या र्ासनाच्या 
योिनेनसुार सन २०१६-१७ त े२०१९-२० या कालावधीत र्तेतळयाींची कामे पणूथ 
करुन अनदुान ममळण्यासाठी र्ासनाकड ेररतसर सेवा र्लु्क भरुन अिथ सादर 
केले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कालावधीत ३ हिार ५१९ र्तेतळयाींची कामे पणूथ झालेली 
असताींना त्यापकैी ३ हिार २७२ र्तेतळयाींच्या कामाींचे १५ को्ी ५६ लाख २५ 
हिार इतके अनदुान र्तेकऱ्याींना पवतररत करण्यात आले असले तरी अदयापी 
२४७ र्तेतळयाींचे अनदुान आले नसल्याच ेददनाींक २९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्थनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पात्र र्तेकऱ्याींना अनदुान पवतररत करण्यासाठी ननधीची मागणी 
र्ासनाकड े करण्यात आली असनू, ननधी प्राप्त होताच अनदुान पवतररत 
करण्यात येईल असे उपपवभागीय कृषी अचधकारी, परभणी याींचकेडून ननदर्थनास 
आणण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींबींचधत र्तेकऱ्याींना प्रलींबबत अनदुाची रक्कम पवतररत करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१), (२) व (३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(४) अनदुान उपलब्ध करुन देण्याची कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
महापे (निी मुांबई) येरे् अत्याधनुनि सायबर प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत 
  

(३५) * २२६६२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सायबर गनु्हयाींमध्ये मोयाया प्रमाणात वाढ होत असनू मागील पाच 
वषाांच्या कालावधीत िवळपास सोळा हिार पेक्षा िास्त सायबर गनु्हयाींची नोंद 
झाली आहे, त्यापकैी फक्त साडचेार हिार गनु्हयाींची उकल झाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गनु्हयाींना आळा घालण्यासाठी महापे, नवी मुींबई येर्े 
अत्याधुननक सायबर प्रयोगर्ाळा उभारण्यात येणार असनू सदर प्रयोगर्ाळेसाठी 
समुारे ९१५ को्ी रुपये खचथ करण्याचा प्रस्ताव तसेच सायबर 
सरुक्षेपवषयीचा कायदा करण्यापवषयीची बाब र्ासनाच्या पवचारधीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी अदययावत प्रयोगर्ाळा उभारण्यासाठी आतापयांत 
ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे व या प्रयोगर्ाळेची सदय:जस्र्ती काय 
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आहे, तसेच सायबर सरुक्षपेवषयीचा कायदा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु :  (१) हे खरे आहे. 

सींपणुथ राज्यात मागील पाच वषाांत एकुण १९,७७५ इतक्या गनु्हयाींची 
नोंद झाली आहे.  त्यापकैी ४,७३६ इतक्या गनु्हयाींची उकल झाली आहे. 
(२) व (३) नवी मुींबईतील महापे येर्े महाराषट्रॉ सायबर प्रकल्पाकरीता ममलेनीयम 
बबझनेस पाकथ  ही इमारत घेण्यात आली आहे. महाराषट्रॉ सायबर करीता 
रु.८३७,८६,०७,३५०/- को्ीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली असनू त्यात 
TAIC, TAPAC, CERT-MH, DC-DR, CoE, SOC या बाबीींचा समावरे् 
आहे. 
     सायबर गनु्हयाींवर प्रभावी आळा घालण्यासाठी कें द्र र्ासनाने मादहती 
तींत्रज्ञान कायदा, २००५ अन्वये मर्क्षेच्या तरतदुी केल्या आहेत. 
     सायबर सरुक्षेपवषयीचा कायदा करण्याची बाब राज्य र्ासन स्तरावर 
सदयजस्र्तीत पवचाराधीन नाही. 
     ममलेनीयम बबझनेस पाकथ , महापे नवी मुींबई या इमारतीच्या 
हस्ताींतरणाकरीता रु.२९,२८,५९,७२०/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
सदर इमारतीच ेस्कक्चरल ऑडड् करण्यात आल ेअसनू, इमारत सवु्यवजस्र्त 
करण्याकरीता रु.४५,८३,९१,९२५/- ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायथवाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईमध्ये मुलीांच्या अपहरणात होत असलेली िाढ 
  

(३६) *  २०४७४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.जयिुमार रािल 
(शश ांदखेडा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोर्रुड), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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 (१) मुींबईत मागील ११ मदहन्याींत ७०८ मलुीींच्या अपहरणाच्या गनु्हयाींची नोंद 
करण्यात आल्याची मादहती माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्थनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यापकैी ५८२ मलुीींचा र्ोध घेण्यास पोमलसाींना यर् आले असनू 
१२६ मलुीींचा र्ोध अदयाप घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मलुीींचा र्ोध तातडीने घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) बहृन्मुींबई क्षेत्रात ददनाींक ०१.०१.२०२० त े३१.१२.२०२० 
पयांत एकूण ८८९ मलुीींचे अपहरण झाले आहे. 
(२) एकूण ८८९ मलुीींपकैी ८०८ मलुीींचा र्ोध घेण्यात आला असनू ८१ मलुीींचा 
र्ोध घेण्याच ेकाम सरुु आहे.  
(३) ददनाींक १५.०२.२०१८ रोिीच्या पवर्षे पोलीस पररपत्रकातील पररच्िेद क्र. 
२६/२०१८ प्रमाणे हरपवलेल्या व्यक्तीचा र्ोध घेण्यासाठी प्रमाणणत कायथपध्दती 
तयार करण्यात आली असनू ती अींमलबिावणीसाठी सवथ पररमींडळातील 
उपआयकु्त याींना पवतरीत करण्यात आली आहे.  त्यानषुींगाने खालीलप्रमाणे 
सचूना ददलेल्या आहेत :-  

१) हरपवलेल्या व्यक्ती सींबींधीच्या र्ोध पर्काचे ननयींत्रण वरीषठ पोलीस 
ननरीक्षक व पोलीस ननरीक्षक (प्रर्ा) याींचे अचधपत्याखाली असनू सहा. 
पोलीस आयकु्त व परर. पोलीस उपाअयकु्त भे्ीच्या दरम्यान पयथवेक्षण 
व मागथदर्थन करुन आढावा घेण्याच्या सचूना ददल्या आहेत.  

२) हरपवलेल्या व्यक्तीींची नोंद ही पररपणूथ असणे आवश्यक 
आहे.  त्याप्रमाणे तर्ा सचूना ददलेल्या आहेत. 

३) हरपवलेल्या व्यक्तीींची मादहती व फो्ो तात्काळ दरूचचत्रवाणी व मुींबई 
पोलीस वेबसाई्वर प्रसाररत होण्याकरीता यासींदभाथच े कें द्र ग.ुर्ा., 
ग.ुअ.पव., मुींबई येर्े पाठपवण्यात येत.े 

४) एन.सी.आर.व्ही. व सी.सी.्ी. एन.एस. या सींगणक प्रणालीमध्ये वरील 
मादहती वेळोवेळी अदयावत करण्यात येत.े 
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५) हरपवलेल्या व्यक्तीींच े कें द्र गनु्हे र्ाखा हे प्रत्येक पोलीस ठाणेर्ी 
समन्वय साधून काम करतात. 

६) त्वरीत र्ोध घेण्याकरीता हरपवलेल्या व्यक्तीींचे कें द्र व पोलीस ठाणे याींच े
मादहतीचे त्वरीत देवाण-घेवाण होण्याकरीता व्हॉ्सअॅप ग्रपु मुींबई 
करीता तयार केलेला आहे.   

७) पोलीस पररपत्रकातील प्रमाणणत कायथपध्दतीच्या आदेर्ानसुार सवथ 
पोलीस ठाण्यातील या पर्कातील सींबींचधत अचधकारी / कमथचारी याींच्या 
कायथर्ाळा आयोजित करण्यात येतात.  

    वरील प्रमाणणत कायथपध्दतीचे पालन हे बहृन्मुींबई पोलीस 
आयकु्तालयाकडून प्रभावीपणे चाल ूअसनू हरपवलेले मलेु / मलुी / मदहला / 
वयस्कर मदहला व परुुष याींचा तत्परतनेे र्ोध घेण्यात येतो.   
    तसेच कें द्र / महाराषट्रॉ र्ासन याींचे आदेर्ाने मुींबईतील सवथ पोलीस ठाण्यात 
हरपवलेल्या लहान मलुाींचा र्ोध घेऊन त्याींना त्याींच्या कु्ुींबबयाींकड ेदेण्याकरीता 
ऑपरेर्न मसु्कान सारख्या र्ोध मोदहम राबपवण्यात येतात.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

मौजे सय्यद वपांवप्र (ता.जज.नाशशि) येरे् तालुिास्त्तरीय कक्रडा सांिुल 
उभारण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३७) * २३०३९   श्रीमती सरोज आहहरे (देिळाली) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौिे सय्यद पप ींपप्र (ता.जि.नामर्क) येर् े ग्रामपींचायत क्षते्रात अनतररक्त    
१० त े१२ एकर िागा उपलब्ध असनू तरे् ेकक्रडा सींकुल पवकमसत करण्याच्या 
दृष्ीने कक्रके् मदैान, पॅव्हेमलयन बाींधकाम व अन्य तदनषुींचगक कामे 
करण्यासाठी समुारे १२ को्ी २० लक्ष इतका खचथ अपेक्षक्षत असनू मागील अनेक 
वषाांपासनू तालकुास्तरीय कक्रडा सींकुल बाींधण्याबाबत नागररक र्ासनाकड े
सातत्याने मागणी करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यानसुार सदर कक्रडा सींकुल उभारणीबाबतचा प्रस्ताव प्रधान 
सचचव, कक्रडा पवभाग, मींत्रालय, मुींबई, आयकु्त, कक्रडा व यवुक सेवा, पणेु तसेच 
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मा.कक्रडा मींत्री याींना ददनाींक २१ िानेवारी, २०२० व ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास सादर करण्यात आला असल्याचे ननदर्थनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी स्र्ाननक लोकप्रनतननधी, देवळाली (नामर्क) याींनी 
देखील या कक्रडा सींकुलास आवश्यक तो ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतच े
ननवेदन आयकु्त, कक्रडा व यवुक सेवा, पणेु तसेच मा.कक्रडा मींत्री, याींना माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू तालकुास्तरीय कक्रडा सींकुल उभारणीकररता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सनुनल िेदार : (१) तालकुा क्रीडा सींकुल, नामर्क हे मौिे सय्यद पप ींप्री येर् े
तालकुा क्रीडा सींकुल उभारण्यात आले आहे. त्यालगत असलेल्या िागेवर 
अनतररक्त क्रीडा सपुवधा उभारण्याबाबत मागणी आहे. 
(२) तालकुा क्रीडा सींकुलालगतच्या िागेवर अनतररक्त क्रीडा सपुवधा उपलब्ध 
करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 
(३)  तालकुा क्रीडा सींकुल, नामर्क लगतच्या िागेवर अनतररक्त क्रीडा सपुवधा 
उपलब्ध करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक २१.०१.२०२० व ददनाींक 
१०.०२.२०२१ चे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) तालकुा क्रीडा सींकुल, नामर्क यासाठी रु. १००.०० लक्ष ननधी पवतरीत केला 
असनू त्यातनू मखु्य पॅव्हेमलयन इमारत, इनडोअर गेम हॉल, व्यायामर्ाळा, 
प्रर्ासकीय इमारत, चेंिीींग रूम, प्रसाधनगहृ, व्हीआयपी पे्रक्षक गॅलरी, कक्रके्च े
मदैान इ. सपुवधा उपलब्ध केल्या आहेत. अनतररक्त क्रीडा सपुवधाींबाबतचा 
प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यामधील रोजगार हमी योजनेंतगचत  
शसांचन विहहरीांच ेप्रस्त्ताि प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

  

(३८) *  २०६०६   श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप 
मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) : सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पवक्रमगड (जि.पालघर) तालकु्यातील ९४ आददवासी र्तेकऱ्याींनी मागील 
दोन वषाांपासनू रोिगार हमी योिनेंतगथत मस ींचन पवदहरीींचे प्रस्ताव दाखल केलेले 
असताना त्यातील ३० र्तेकऱ्याींचे दोन वषाांपासनू प्रलींबबत असलेले प्रस्ताव 
पींचायत सममती कायाथलय, पवक्रमगड जिल्हापररषद, पालघर स्तरावर मींिुरी न 
देताच कायथवाहीत अडकल े असल्याचे ददनाींक १ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी सींबींचधत र्तेकऱ्याींनी पालघर जिल्हापररषदेचे मखु्य 
कायथकारी अचधकारी, उपमखु्य कायथकारी अचधकारी (रोहयो), प्रधान सचचव, 
रोहयो, मा.पालक मींत्री, पालघर जिल्हा व मा.रोिगार हमी मींत्री याींना अनेकदा 
तक्रारी करुनही अदयाप कायथवाही झाली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनस्तरावर चौकर्ी करण्यात आली आहे काय व 
चौकर्ीत काय आढळून आले, त्यानसुार सदरहू प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्राप्त प्रस्तावाींमध्ये त्रु् ी असल्याने सदर त्रु् ी पतुथता करुन पररपणूथ 
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प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मखु्य कायथकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद, पालघर 
याींनी ग् पवकास अचधकारी, पींचायत सममती, पवक्रमगड याींना कळपवले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.    
 

----------------- 
परभणी जजल््यात भाऊसाहेब फुां डिर फळबाग लागिड योजनेंतगचतच े

लाभार्ी अनुदानापासून िांधचत राहहले असल्याबाबत 
 (३९) *  २३१५३   श्री.सरेुश िरपडुिर (पार्री) :   सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्हयात भाऊसाहेब फुीं डकर फळबाग लागवड योिनेंतगथत समुारे 
१३२ लाभार्ी अनदुानापासनू वींचचत रादहले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त लाभार्थयाांच्या अनदुानाचा एकूण ४० लाख रुपये ननधीचा 
प्रस्ताव कृषी पवभागाकड े पाठपवण्यात आला असतानाही त्यास र्ासनाकडून 
मान्यता ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला मान्यता देवनू वींचचत रादहलेल्या लाभार्थयाांना 
त्याींचे र्कीत अनदुान तातडीने देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

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

गोंहदया जजल््यातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेतील िामाांमध्ये झालेला गैरव्ययिहार 

 (४०) * २०८७३   श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अजुचनी-मोरगाांि) : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) गोंददया जिल्हयातील महात्मा गाींधी राषट्रॉीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेमधील २०३ कामाींमध्ये गरैव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अिुथनी मोरगाींव, गोरेगाींव, आमगाींव, देवरी, सडक अिुथनी, 
(जि.गोंददया) या पाच तालकु्याींमध्ये सन २०१७-१८ या कालावधीत सदर 
योिनेतील कामाींमध्ये गरैव्यवहार झालेला असनू जिल्हाचधकारी, गोंददया याींच्या 
चौकर्ीत १२ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याच ेननदर्थनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय वा चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकर्ीनसुार या गरैव्यवहारातील सींबींचधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
मनरेगा अींतगथत वन पवभागाच्या देवरी तालकु्यातील कामाींमध्ये काही त्रु् ी 
आढळून आलेल्या आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी वन पवभागाच्या नरेगा अींतगथत कामाींमध्ये 
काही त्रु् ी आढळून आल्यामळेु मखु्य कायथकारी अचधकारी जिल्हा पररषद गोंददया 
याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकर्ी सममती स्र्ापपत करण्यात आली आहे. सममतीचा 
अहवाल अदयापी अप्राप्त आहे. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायथवाही 
करण्यात येईल. 

----------------- 
पेण (जज.रायगड) येरे् तीन िषीय बाशलिेिर 
बलात्िार िरुन नतची हत्या िेल्याबाबत 

 (४१) * २०५६७   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोर्रुड), श्री.राजेंद्र 
पाटणी (िारांजा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) 
लालाजी (अिोला पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पराग शाह (घाटिोपर 
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पिूच), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.राम सातपतु े(माळशशरस), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), अॅड.राहुल हढिले (नाशशि पिूच), श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि), 
श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.शशरीष चौधरी 
(रािेर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पेण (जि.रायगड) येर्ील पाींचोळा या आददवासी लोकवस्तीमधील तीन वषीय 
बामलकेला नतच्या घरातनू नेवनू नतच्यावर बलात्कार करुन हत्या केल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त् यादरम्यान ननदर्थनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी एका ३४ वषीय व्यक्तीस अ्क करण्यात आली असनू 
आरोपीवर अपहरण, बलात्कार, ननघृथण हत्या, पोक्सो व अॅट्रॉॉमस्ी अींतगथत गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोपीवर कारवाई होण्याच्या दृष्ीने सदरहू ख्ला िलदगती 
न्यायालयात चालपवण्यासींदभाथतील ननणथयासह मलुीच्या कु्ुींबबयाींना आचर्थक 
मदत देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी आरोपीपवरूध्द भा.दीं.पव.सीं. कलम ३७६(I)(J), ३७६अ, 
३७६अब, ३७७, ४५२, ४५५, ३६३, ३६६(अ), ४४८, ३०२, २०१, ४५०, ७५ सह 
बालकाींचे लैंचगक अपराधापासनू सींरक्षण अचधननयम, २०१२ चे कलम ४, 
५(िे)(४), ५(एम), ६, ८, १२ सह अनसुचूचत िाती िमाती (अत्याचार प्रनतबींध) 
अचधननयम, १९८९ सधुारणा अचधननयम २०१५ चे कलम ३(१)(w)(i)(ii), ३(२)(v) 
अन्वये ग.ुर.क्र. १६८/२०२० असा गनु्हा दाखल केला आहे. प्रकरणातील आरोपीस 
अ्क करण्यात आली असनू, ददनाींक ०८.०२.२०२१ पयांत पोलीस कोठडी व 
तदनींतर न्यायालयीन कोठडी ममळालेली आहे. सदर गनु्हयाच्या अनषुींगाने 
ददनाींक २८.०१.२०२१ रोिी मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
असनू, पवर्षे सरकारी वकील म्हणून श्री.उज्ज्वल ननकम याींची नेमणूक 
करण्याबाबत व प्रकरण िलदगती न्यायालयात चालपवण्याबाबत कायथवाही सरुू 
आहे. 
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सदरहू प्रकरणी पपडीतचे्या वडीलाींना रू. ४,१२,५००/- इतके अर्थसहाय्य 
ददनाींक ०५.०१.२०२१ रोिी अदा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

माांजरी (जज.पुणे) येर्ील सीरम इजन्स्त्टट्युटच्या 
इमारतीला लागलेल्या आगीबाबत 

 

(४२) *  २२२४९   श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण), श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.हदलीप लाांड े
(चाांहदिली), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू), श्री.भरतशठे गोगािल े(महाड), 
श्री.अब ूआजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.उदयशसांग राजपतु (िन्नड), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी 
ग्रामीण), श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोरोना सींसगाथवरील लसमळेु सध्या कें द्रस्र्ानी असलेल्या सीरम 
इजन्स््ट्यु् च्या इमारतीला ददनाींक २१ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
भीषण आग लागनू झालेल्या दघुथ् नेत पाच िणाींचा होरपळून मतृ्य ूझाला असनू 
अनेकिण गींभीरररत्या िखमी झाले तर कोट्यवधी रकमेच्या मालमत्तचे े
नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या दघुथ् नेची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीच े
ननषकषथ काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरहू आगीस िबाबदार असलेल्या सींबींचधताींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच या दघुथ् नेत मतृ्यमुखुी पडलेल्या व्यक्तीींच्या 
नातवेाईकाींना व िखमी झालेल्या व्यक्तीींना आचर्थक मदत देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१)  होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी पाच व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला आहे. याव्यनतररक्त कोणीही 
िखमी नाही. 
(२) व (३) सीरम इजन्स्््यु् मध्ये लागलेल्या आगीबाबत हडपसर (पणेु) पोलीस 
स््ेर्न येर् ेिळीत रजिस््र नीं. ३/२०२१ अन्वये नोंद करण्यात आली आहे. सदर 
प्रकरणाचा तपास सरुू आहे. सदर दघुथ् ना नसैचगथक आपत्ती नसल्याने 
र्ासनामाफथ त मदत देण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

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

नागपाडा ि मालिणी (मुांबई) येरे् पोशलसाांनी छापा टािून  
गुटखा जप्त िेल्याबाबत 

  

(४३) * २०९१४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपाडा (मुींबई) येर्ील नारळ गल्लीतील गोदामात, मुींबई पोमलसाींच्या 
गनु्हेगारी गपु्तवाताथ पर्काने (सीआयय)ू ददनाींक २ िानेवारी, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास िापा ्ाकून सव्वा को्ी रुपयाींचा गु् खा िप्त केला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच मालवणी (मुींबई) पररसरातील राठोडी गावात अवधै गु् खा पवक्री 
करणाऱ्या दठकाणावर ददनाींक ८ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास पोलीस 
पररमींडळ-११ च्या पोलीस पर्काने िापा घालनू साड ेचार लाखाींचा गु् खा िप्त 
केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीमध्ये 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनसुार सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासह गु् ख्याची होणारी 
तस्करी रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमखु : (१)  हे खरे आहे. 
ददनाींक ०१.०१.२०२१ रोिी गोपनीय मादहतीच्या आधारे गनु्हेगारी 

गपु्तवाताथ पर्क,मुींबई याींच्यासमवेत  अन्न व औषध प्रर्ासन, बहृन्मुींबई 
पवभाग, पररमींडळ-०२ मधील अन्न सरुक्षा अचधकारी याींनी १)  गाळा नीं.५८ ए 
वरील पदहला माळा, नारीयल गल्ली, भारत बािार, िो्ा सोनापरू नागपाडा, 
मुींबई -४०० ००८ २) गाळा नीं.७५ वरील पदहला माळा, नारीयल गल्ली, भारत 
बािार, िो्ा सोनापरू नागपाडा, मुींबई -४०० ००८ येर्े धाड ्ाकून 
१,२२,२६,३८०/- ककीं मतीचा प्रनतबींधीत अन्न पदार्ाथचा साठा िप्त केलेला 
आहे.  सदर िाप्यामध्ये ६ िणाींना  अ्क करण्यात आलेली आहे.  तसेच 
सदर धाडीमध्ये सफर गु् खा,रिनीगींधा, एसिीआर गु् खा, निर गु् खा, ककीं ग 
पवमल पानमसाला, ममडीयम पवमल पानमसाला,  रिनीगींधा फ्लेवर 
पानमसाला, र्दु्ध प्लस पानमसाला, लाल गोवा गु् खा, रािश्री पान 
मसाला,  हरा गोवा असे प्रनतबींचधत अन्न पदार्ाथचे ११ अनौपचाररक नमनेु 
घेण्यात आलेले आहेत.  सदर ११ अनौपचाररक नमनेु पवश्लेषणाकररता अन्न 
पवश्लेषक, अन्न चाचणी प्रयोगर्ाळा, मुींबई यर्े पाठपवण्यात आलेले आहेत. 
सदर नमनु्याींचे पवश्लेषण अहवाल प्रलींबबत आहेत.    
(२) मालवणी पोलीस ठाणे येर्े ग.ुर.क्र.१५/२०२१ नसुार ददनाींक ६.०१.२०२१ रोिी 
रोठाडी गाव, मालवणी, मालाड (प.) या दठकाणी प्रनतबींचधत केलेला गु् खा, 
पानमसाला या पदार्ाांची पवक्री करण्यासाठी साठवणूक केल्याचे आढळून 
आल्याने गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयात रु.४,५५,०००/- चा 
मदु्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(३) नागपाडा प्रकरणी चौकर्ी चाल ूअसनू या  प्रकरणात सहा िणाींनी अन्न 
सरुक्षा  व मानदे कायदा २००६ चे कलम २६(२)(i), २६(२)(iv) 
सह   कलम  २७(३)(e), २७(३)(d), ३(i) (zz) (v) व कलम ३०(२) (a) अन्वये 
अन्न सरुक्षा आयकु्त, अन्न व औषध प्रर्ासन, महाराषट्रॉ राज्य याींची र्ासन 
रािपत्र अचधसचूना क्र.असमुाअ/अचधसचुना-३६९/७, ददनाींक २०.०७.२०२० च े
उल्लींघन केल्यामळेु कलम ५९ नसुार मर्क्षेस पात्र आहे. तसेच 
लोकसेवकाने  िनतचे्या आरोग्याच्या दहतासाठी  िारी केलेल्या आदेर्ाच े
उल्लींघन केलेले असल्यामळेु भारतीय दींड पवधान कलम ३२८, २७२, २७३, १८८, 
१७९, ३४ च ेउल्लींघन केले असल्यामळेु त्याींच्यापवरुध्द नागपाडा पोलीस ठाणे 
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येर्े ग.ुर.क्र.  क्र.०१/२०२१ नसुार ददनाींक ०२.०१.२०२१ रोिी गनु्हा नोंदपवण्यात 
आला आहे.  तसेच मालवणी प्रकरणी मालवणी पोलीस ठाणे येर् े ग.ुर.क्र. 
१५/२०२१ कलम ३२८,२७२,२७३, भादींपव सह अन्न व सरुक्षा कायदे ३(e) 
(z)(२)(v) अन्वये ददनाींक ०६.०१.२०२१ रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गनु्हयात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर गनु्हे तपासाधीन 
आहेत.  
(४) महाराषट्रॉ राज्यात तींबाखुिन्य पदार्थ तसेच गु् खा बींदी असतानाही 
परराज्यातनू महाराषट्रॉ राज्यात येणा-या प्रनतबींचधत अन्न पदार्ाथचे बाबत प्राप्त 
गोपनीय मादहतीच्या आधारे धाडी ् ाकून प्रनतबींचधत अन्न पदार्थ िप्त करण्यात 
आले आहेत. अन्न व औषध प्रर्ासन, बहृन्मुींबई याींच्यामाफथ त प्रनतबींचधत अन्न 
पदार्थ पवक्रीस आळा घालण्यासाठी ननयममतपणे धाडीींचे आयोिन करण्यात येत 
असत.े 
    तसेच गु् खा, पान मसाला, सगुींचधत तींबाखू/सपुारी, खराथ, मावा  या 
प्रनतबींचधत अन्न पदार्ाथच्या बींदीची प्रभावी अींमलबिावणी करण्याकररता 
भा.दीं.पव. कलम १८८, २७२, २७३ व ३२८ या कलमाींतगथत स्वतींत्र कायदेर्ीर 
कायथवाही करण्याबाबत तसेच प्रनतबींचधत अन्न पदार्ाथच्या प्रभावी अींमलबिावणी 
करण्याकरीता कायदेर्ीर कायथवाही करण्याच्या अनषुींगाने अन्न व औषध 
प्रर्ासन पवभाग, महाराषट्रॉ राज्य, मुींबई याींच्या कायाथलयाकडून पोलीस 
बींदोबस्ताची मागणी केल्यास, आवश्यक तो पोलीस बींदोबस्त उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत सवथ पोलीस ठाणे अींमलदार/ र्ाखा प्रमखु याींना पवर्षे पोलीस 
महाननररक्षक (कायदा व सवु्यवस्र्ा), पोलीस महासींचालक कायाथलय याींनी 
ददनाींक १६.०७.२०२० रोिीच्या पररपत्रकान्वये सचूना ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उस्त्मानाबाद जजल््यात महाबीज िां पनीने भेसळयुक्त 
ब्रबयाणाांच ेिाटप िेल्याबाबत 

 (४४) * २३६४९   डॉ.तषुार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबाद जिल्हयात बबयाणाींचे उत्पादन करणाऱ्या महाबीि या 
ननमर्ासकीय कीं पनीकडून भेसळयकु्त बबयाणाींचे वा्प र्तेकऱ्याींना करण्यात 
आल्याचे ददनाींक ९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्थनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल्हयात एकूण १९३४ बीिोत्पादनपकैी ९० बीिोत्पादन 
र्तेकऱ्याींच्या सोयाबीन बबयाण्याींमध्ये भेसळ आढळून आली असनू त्याच ेक्षते्र 
२४० हेक््र आहे अर्ा प्रकारचा अहवाल गणुननयींत्रण अचधकारी, उस्मानाबाद 
याींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनषुींगाने नकुसानग्रस्त र्तेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई देण्यासह भेसळयकु्त बबयाणाींचे वा्प करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

हिेली (जज.पुणे) तालुक्यात िृषी विभागाच्या िामाांमध्ये 
झालेला गैरव्ययिहार 

 (४५) * २१०१४   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पणेु) तालकु्यामधील कृषी पवभागाच्या र्डेने्, पॉली हाऊस, 
नाला खोलीकरण व रुीं दीकरण या कामाींमध्ये कोट्यावधी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 



60 

(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

एक्सपॅट प्रोजेक्ट्स ॲण्ड डवे्यहलपमेंट प्रा.शल. या िां पनीने 
 गुांतिणूिदाराांची िेलेली आधर्चि फसिणूि 

  

(४६) * २०५९६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) एक्सपॅ् प्रोिके्ट्स ॲण्ड डवे्हलपमें् प्रा.मल. या कीं पनीने ७००० 
गुींतवणूकदाराींची समुारे ७०० को्ी रुपयाींची आचर्थक फसवणूक केल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्थनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी फसवणूकीचा गनु्हा नोंद होऊन अनेक मदहने झाले 
असताना उपरोक्त कीं पनीच्या मालकाींना अ्क करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार दोषीींवर 
तातडीने कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु : (१) एक्सपॅ् प्रोिेक््स ॲण्ड डवे्हलपमें् प्रा.मल. या 
कीं पनीने ४०८ गुींतवणुकदाराींच्या रु. ६१,३४,८८,१३३/- इतक्या रकमेची फसवणूक 
झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.  
(२) व (३) पवनोबा भावे नगर पोलीस ठाणे, मुींबई येर्े ग.ुर.क्र. २२१/२०, ददनाींक 
०७.१०.२०२० रोिी दाखल करुन आचर्थक गनु्हे पवभाग मुींबई येर्े ग.ुर.क्र. 
३१/२०२० अन्वये पढुील तपास सरुु आहे.  सदर गनु्हयाची व्याप्ती मोठी असनू 
चौकर्ी करुन आरोपीींना अ्क करण्याबाबतची कायथवाही सरुु आहे.  एकूण ४०८ 
गुींतवणूकदाराींची फसवणूक झाल्याचे ननदर्थनास आले आहे.  तसेच इतरही 
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गुींतवणूकदाराींच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. आरोपी पवरुध्द दखलपात्र गनु्हा 
दाखल करण्यात आलेला असनू आरोपीींची बँक खाती व मालमत्ता यावर ्ाच 
आणली असनू आरोपी / सींचालकाींची बँक खाती व इतर मालमत्ताींचा र्ोध 
घेण्याची कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात उभारण्यात येणारे 
िाढिण बांदर रद्द िरण्याबाबत 

  

(४७) *  २०६२४   श्री.हदपि चव्यहाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), 
श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू), श्री.हदलीप 
मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), 
श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी), श्री.बबनराि शश ांदे (माढा), श्री.यशिांत माने 
(मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सनुनल प्रभ ू
(हदांडोशी) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  डहाणू (जि.पालघर) तालकु्यात वाढवण बींदर उभारण्याची घोषणा कें द्र 
र्ासनाने केली असल्यामळेु तरे्ील मच्िीमार, र्तेकरी, डायमेकर तसेच 
माश्याींचा गोल्डन बेल्ड व िैवपवपवधतचेी मोयाया प्रमाणात हानी होणार 
असल्याने तरे्ील नागररकाींनी या बींदराला पवरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्र्ाननक ग्रामस्र् नागरीकाींचा पवरोध तसेच सदर प्रकरण 
न्यायप्रपवष् असताना बींदराच्या उभारणीच्या प्रकक्रयेला सरुुवात करण्यात 
आल्याचे ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदर्थनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढवण बींदराच्या पवरोधात सींघषथ सममती व मजच्िमार सींघ्ना 
याींच्या मर्ष्मींडळाने मा.मखु्यमींत्री याींची भे् घेऊन हे बींदर रद्द करण्यात यावे, 
तसेच डहाणू तालकुा पयाथवरण प्राचधकरण कायम ठेवण्याची मागणी ददनाींक ३ 
िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे.     
(२) व (३) यासींदभाथत वाढवण बींदर पवरोधी सींघषथ सममती व महाराषट्रॉ मजच्िमार 
कृती सममती याींची ननवेदने र्ासनास प्राप्त झाली आहेत. 
(४) व (५) वाढवण बींदर हे मोठे बींदर म्हणून िेएनपी्ी याींच्यामाफथ त पवकमसत 
करण्याचा ननणथय कें द्र र्ासनाने घेतला आहे. कें द्र र्ासनाने ददनाींक १९/०२/२०२० 
च्या अचधसचुने अन्वये वाढवण बींदर हे मोठे बींदर म्हणून घोपषत केले आहे. 
प्रस्तापवत वाढवण बींदर हे मोठे बींदर (Major Port) म्हणून पवकमसत होणार 
असल्याने हा प्रकल्प कें द्र र्ासनाचे अखत्यारीत आहे. प्रकल्प  आराखडा, डहाणू 
तालकुा पयाथवरण सींरक्षण प्राचधकरण (DTEPA) याींचे ननणथय व अहवालाींमधील 
ननषकषाांचा अ्यास करुन बींदर प्रकल्पाबाबत योग्य त्या सहमती अींती ननणथय 
कें द्र र्ासनाचे अखत्यारीत आहे. 
 

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

साांगली जजल््यातील लाभार्ी शतेिऱयाांना राष्ट्रीय फलोत्पादन 
िायचक्रमाांतगचत प्रलांब्रबत अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(४८) *  २०५७०   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.मांगेश चव्यहाण (चाळीसगाि), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोर्रुड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), 
श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जिल्हयातील राषट्रॉीय फलोत्पादन कायथक्रमाींतगथत राज्य र्ासनाच्या 
कृषी पवभागाच्यावतीने मागासवगीय र्तेक-याींसाठी लाग ूअसलेल्या सामदूहक 
र्तेतलाव योिनेतनू लाभ घेतलेल्या व र्ासनाच्या आराखडयानसुार काम पणूथ 
केलेल्या अनसुचूचत िाती प्रवगाथतील र्तेक-याींचे अनदुान मागील एक वषाांपासनू 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवूथसींमती घेऊन माहे िानेवारी व फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यानच्या मदहन्याींत सवथ र्तेकऱ्याींनी काम पणूथ केले असनू काम पणूथ 
झाल्यानींतर प्रत्यक्षात उमदी (ता.ित) व साींगली जिल्हयातील सींबींचधत 
अचधकारी याींनी पणूथ झालेल्या कामाचे जिओ ्ॅचग ींग व मलू्याींकन केलेले 
असताना सींबींचधत लाभार्थयाांनी जिल्हा व तालकुा कृषी अचधकाऱ्याींकड ेवारींवार 
मागणी करुनही अनदुान ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानषुींगाने सदरहू 
र्तेतळयाींचे अनदुान सींबींधीत लाभार्थयाांना अदा करण्याबाबत कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  
श्री. सांदीपानराि भमुरे : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
एकाजत्मक फलोत्पादन पवकास अमभयानाींतगथत साींगली जिल्हयास सन २०१९-२० 
मध्ये सामदुहक र्तेतळे या बाबीींसाठी अनसुचुचत िाती प्रवगाथकररता स्पील 
ओव्हर कायथक्रम रु. १५४.७५ लाख व नवीन कायथक्रम रु.९०.०० लाख असा एकूण 
रु.२४४.७५ लाख रक्कमेचा आराखडा मींिूर आहे. त्यासाठी ददनाींक ३१.०३.२०२० 
अखेर रु. २००.८५ लाख खचथ केला आहे. परींत,ु साींगली जिल्हयाने सन २०१९-२० 
च्या मींिूर कायथक्रमापेक्षा रुपये १२६.३७ लाखाचे िादाचे दानयत्व ननमाथण 
केल्यामळेु सन २०१९-२० च्या मींिूर कायथक्रमातील उवथररत मर्ल्लक कायथक्रम 
रु.४३.९० लाख व िादा दानयत्वाचे रु.१२६.३७ लाख असा एकूण रुपये १७०.२७ 
लाख रक्कमचेा कायथक्रम  मींडळ कायाथलयास सादर केला. तसेच सदरची कामे 
सन २०२०-२१ मध्ये पणूथ केली. रुपये १७०.२७ लाख रक्कमेच्या कायथक्रमापकैी  
रु.६६.०९ लाख एवढी रक्कम  अनसुचुचत िाती प्रवगाथतील र्तेकऱ्याींना 
पवतररत  करण्यात आली आहे. उमदी, ता. ित येर्ील एका लाभार्थयाथसह 
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साींगली जिल्हयातील अनसुचुचत िाती प्रवगाथतील एकूण ४३ लाभार्थयाांच्या 
कामाचे मलु्याींकन व जिओ ् ॅचग ींग पणूथ करुन रु.१०४.५० लाख अनदुान मागणीचे 
प्रस्ताव मींडळ कायाथलयास प्राप्त झाले आहेत. 
(३) एकाजत्मक फलोत्पादन पवकास अमभयान योिनेंतगथत अनसुचुचत िाती 
प्रवगाथकररता सन २०२०-२१ कररता पदहल्या हप्त्यापो्ी मींिूर कें द्र दहस्सा व 
त्यासमरुप राज्य दहस्सा असा एकूण रु. ५.५८३३ को्ी इतका ननधी पवतरणास 
मान्यता देण्याची पवनींती सामाजिक न्याय व पवर्षे सहाय्य पवभागामाफथ त पवत्त 
पवभागास करण्यात आली आहे.  पवत्त पवभागाच्या मान्यतनेींतर ननधी पवतररत 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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