
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १४ माचच, २०२२ / फाल्गनु २३, १९४३ (शिे) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५६ 
------------------------------------- 

  
पाथरी (जज.परभणी) येथील गुांडाांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(१) * १२०६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरी (जि.परभणी) येथील कुख्यात गुींड मोहम्मद बीन सईद बीन ककलेब 
व त्याचा मलुगा हे गरीबाींना शस्त्र े दाखवनू, धमक्या देऊन दहशतीच े
वातावरण ननमााण करुन त्याींची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न करीत 
असल्याचे ननदशानास आले असनू, सदर प्रकरणाींची चौकशी करुन त्याींच्यावर 
MPDA कायद्यानसुार कारवाई करावी अशी मागणी परभणी येथील स्त्थाननक 
प्रनतननधी याींनी लखेी ननवेदनाद्वारे व नागररकाींनी मौखखकरीत्या ववशषे 
पोलीस महाननरीक्षक पररक्षरे, नाींदेड याींच्याकड े ददनाींक २२ नोव्हेंबर, २०२१ 
रोिी नोंदववल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कुख्यात गुींड ककलेब व त्याच्या मलुाच्या ववरूध्द असलेल्या 
तक्रारीवरुन त्याींच्याववरुध्द MPDA कायद्याप्रमाणे गनु्हे नोंदवनू कारवाई 
करण्यात आली आहे काय, याबाबत थोडक्यात मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) स्त्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ववशषे पोलीस 
महाननरीक्षक पररक्षरे, नाींदेड याींना ददनाींक २२/११/२०२१ रोिी तक्रार अिा 
ददलेला आहे. तथावप, सदर तक्रार अिाात एम.पी.डी.ए. कायद्यानसुार 
कायावाही करण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसेच नागररकाींनी 
याबाबत तोंडी तक्रार केल्याबाबत पोलीस स्त््ेशन अभभलेखात नोंद आढळून 
येत नाही.  
(२) व (३) मोहम्मद बीन सईद बीन ककलेब व त्याचा मलुगा याींच्यावर 
दाखल असलेल्या गनु््याच्या अनषुींगाने सीआरपीसी ११० अन्वये 
प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणातील समुद्राच्या िाढत्या जल प्रदषुणामुळे मत्स्त्य  
उत्पादनात घट झाल्याबाबत 

  

(२) * १२१७८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणामधील कारखान्याींचे रसायनयकु्त पाणी समदु्रात व नद्याींमध्ये 
सोडले िात असल्यामळेु, तसेच मागील दोन वषाांपासनू नसैर्गाक आपत्ती व 
कोरोना प्रनतबींधामळेु समदु्र व नद्याींचे िल प्रदषुणात वाढ झाली असनू 
त्याचा पररणाम कोकणातील मत्स्त्य उत्पादनावर झाला असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, िल प्रदषुणात वाढ झाल्यामळेु रायगड जिल््यात सन २०१६-
२०१७ त े सन २०२०-२०२१ या पाच वषाात समुारे साड े तीन हिार मे.्न 
मत्स्त्य उत्पादनात घ् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोकणातील ववशषेत: रायगड जिल््यातील मत्स्त्य उत्पादनात वाढ 
होण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) नसैर्गाक आपत्ती व कोरोना प्रनतबींधामळेु 
मत्स्त्योत्पादनात सन २०२०-२१ मध्ये घ् झाली हे खरे आहे.  
(२) रायगड जिल््यातील सन २०१६-२०१७ त े२०२०-२०२१ या पाच वषाातील 
मत्स्त्योत्पादनाच्या आकडवेारीवरून प्रत्येक वषाात मत्स्त्योत्पादनात वाढ/घ् 
झाल्याचे ददसनू येत.े सन २०१९-२० च्या प्रमाणात सन २०२०-२१ या वषाात 
कोववड-१९ च्या प्रादभुाावामळेु मजच्िमार बाींधवाींना सक्षम पध्दतीने मासेमारी 
न करता आल्याने ३७७८ मे. ्नानी घ् झाल्याची ददसनू येत.े 
(३) मासेमारी व्यवसायातील ववववध ग्ाींचे ववशषेत: पारींपाररक मच्िीमाराींच े
दहतसींबींध िपणे व शाश्वत मासेमारी व्यवस्त्थापनाद्वारे भववषयकालीन 
मत्स्त्यसाठ्याच्या ितनासाठी शासन आदेश ददनाींक ०५/०२/२०१६ व इतर 
आदेशाद्वारे मासेमारीचे ननयमन राज्याच्या सागरी िलधी क्षेरात केले आहे. 
भशवाय अवधै मासेमारीस आळा घालण्यासाठी महाराषर सागरी मासेमारी 
ननयमन अर्धननयम १९८१ मध्ये सधुारणा करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे ि निी मुांबई मध्ये अिजड िाहनचालिाांिडून “प्रोटेक्शन मनी” 

जमा िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३) * १२७१० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ठाणे व नवी मुींबई मध्ये अविड वाहनचालकाींकडून वाहतकू पोलीस, 
्ोईंग एिन्सी व स्त्थाननक गुींडाींद्वारे “प्रो्ेक्शन मनी” म्हणून दरमहा अींदाि े
रुपये ७ त े११ को्ीींची खींडणी िमा करीत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नारपोली, माणकोली, कळवा, खारेगाव, कापरूबावडी, मुींब्रा 
्ोलनाका, कल्याण फा्ा, माजिवडा, पनवेल, महाप,े कळींबोली आखण तळोिा 
या दठकाणी अविड वाहनचालकाींकडून दर ददवशी ककमान २७०० त े ३००० 
पावत्या आकारण्यात येवनू दरददवशी रुपये २० त े२२ लाख म्हणिे दरमहा 
रुपये ७ त े११ को्ी िमा करण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावत्याींद्वारे िमा करण्यात आलेली रक्कम शासनाकड ेिमा 
होत नसनू, सदर पावत्याींवर ्ोईंग एिन्सीचे नाव, पत्ता, िीएस्ी व पॅन 
नींबर नमदू नसतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्याची मागणी ववरोधी पक्षनेत,े 
महाराषर ववधानपररषद याींनी ददनाींक २८ िुल,ै २०२१ रोिीच्या पराद्वारे 
पोलीस आयकु्त, ठाणे व नवी मुींबई याींच्याकड े केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वाहतकू पोलीस ववभागातील सींबींर्धत दोषी अर्धकारी / कमाचारी, 
्ोईंग एिन्सी व स्त्थाननक गुींडाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 ठाणे वाहतकू शाखेने ववदहत केलेल्या नमनु्या प्रमाणे पावती अदा 
करण्याबाबत तसेच सदर पावतीवर के्रन क्रमाींक, शलु्काची रक्कम, मालकाचा 
पत्ता, कायाालयाचा पत्ता, मोबाईल नींबर देणेबाबत सरू्चत केलेले असनू, 
तडिोड शलु्क ऑनलाईन/ काडा पेमें् ककीं वा रोख स्त्वरुपात जस्त्वकारण्यात येत 
असनू ्ोईंग पावतीवर एिन्सीचे नाव, पत्ता, िीएस्ी नींबर नमदू केला िातो.  
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(४) मा.ववरोधी पक्षनेत,े महाराषर ववधानपररषद याींनी पोलीस आयकु्त, ठाणे 
व पोलीस आयकु्त, नवी मुींबई याींच्याकड ेतक्रार केली आहे. 
(५) सदर तक्रार अिााच्या अनषुींगाने केलेल्या सखोल चौकशीमध्ये कवषात 
वाहनाींची कायापध्दती तपासण्यात आलेली असनू चौकशीअींती आक्षेपाहा बाब 
ननदशानास आलेली नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िोिणातील िोळीिाडयाांचे सीमाांिन ि न त्याांना “आद्य-गािठाण” चा 

विशषे दजाच देण्याबाबत 
  

(४) * १२११३ श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०५२४ ला 
हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळीवाड्यातील गावठाणाचा प्रश्न कें द्र शासनाने सीआरझेड कायद्यात 
भशर्थलता आणल्यानींतरही प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईच्या ववकास आराखड्यात सवा कोळीवाड्याींचे सीमाींकन 
करण्यात आलेले नसल्याने, महाराषर महसलू कायद्यान्वये मच्िीमाराींच्या 
राहत्या िागेची नोंद करण्याची मागणी अखखल भारतीय कोळी समाि 
सींस्त्कृती सींवधान सींघ, नवी मुींबईच्या वतीने करण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई, ठाणे, रायगड आखण पालघर जिल््यातील कोळीवाड्याच े
सीमाींकन केले नसल्यामळेु त्याींचे अजस्त्तत्व धोक्यात आले असनू, महाराषर 
िमीन महसलू अर्धननयम १९६६ कायदा पाररत होण्याच्या आधीपासनूच 
कोळीवाड े अजस्त्तत्वात असनूही या कायद्यात स्त्वतींर अजस्त्तत्व असतानाही 
कोळीवाड्याची नोंद गावठाण म्हणून न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
कोळीवाड्याींना “आद्य-गावठाण” चा ववशषे दिाा देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 बहृन्मुींबई मधील ४१ कोळीवाड्याींपकैी ३१ कोळीवाड्याींचे सीमाींकन पणूा 
झालेले असनू ४ कोळीवाड्याींचे सीमाींकन प्रगतीपथावर आहे. उवाररत दठकाणी 
स्त्थाननक ववरोधामळेु सीमाींकन झालेले नाही. कोकणातील उवाररत 
जिल््याींमध्ये सवेक्षण न झालेल्या गावठाणाींच े सवेक्षण करण्याच्या सचुना 
ददनाींक २४/०२/२०२२ रोिी देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) असा कोणताही ननणाय शासनाने घेतलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे बारव्हा (ता.लाखाांदरू, जज.भांडारा) पररसरातील  
अिैध रेती चोरी रोखण्याबाबत 

  

(५) * १२४६३ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौिे बारव्हा (ता.लाखाींदरू, जि.भींडारा) पररसरातील चुलबींद नदी 
खोऱ्यातील घा् पररसरात रेती माकफया प्रशासकीय अर्धकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने अवधैररत्या रेती चोरी करीत असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधै रेती चोरीमळेु शासनाचा महसलू बडुत असनू रेती 
माकफया व दोषी अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणी स्त्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, त्यानसुार अवधै रेती चोरी रोखण्याकरीता रेती माकफया व 
दोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) बारव्हा पररसरातील चुलबींद नदी खोऱ्यातील घा् पररसरात 
अवधै रेती चोरीमळेु शासनाचा महसलू बडुत असनू रेती माफीया व दोषी 
अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणीबाबतची ननवेदने शासनास प्राप्त 
झालेली नाहीत. 
 लाखाींदरू तालकु्यात माहे डडसेंबर, २०२१ त े फेब्रवुारी, २०२२ या 
कालावधीत ३ गौण खननिाच्या अवधै वाहतकू प्रकरणाींमध्ये रुपये ०३.४४ 
लाख इतक्या दींडाची कारवाई करण्यात आली आहे. 

----------------- 
  
शशक्षि पात्रता पररक्षचे्या (टीईटी) ननिालामध्ये गैरप्रिार िरणाऱ्या 

दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६) * १२१४१ श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.राजहांस शसांह : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भशक्षक पारता पररक्षेच्या (्ीई्ी) ननकालात फेरफार करुन गरैमागााने 
कोट्यवधी रुपयाींची रक्कम गोळा केल्याप्रकरणी पणेु पोभलसाींच्या सायबर 
गनु्हे शाखेने महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेचे आयकु्त आखण पररषदेच्या 
ताींबरक ववभागाचा सल्लागार याींना अ्क केल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षक पारता पररक्षेच्या प्रश्नपबरका गरैव्यवहार प्रकरणी 
िी.ए. सॉफ्वेअरचे सींचालक आखण मखु्य एिीं् व दोन शासकीय 
कमाचाऱ्याींना सायबर पोभलसाींनी नाभशकमध्ये अ्क केली असनू, त्याींचेकडून 
रुपये ४ को्ी ६८ लाख िप्त केल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दलालाींच्या माध्यमातनू आलेल्या उमेदवाराींकडून कोऱ्या 
उत्तरपबरका घेऊन, नतन्ही आरोपीींनी भमळून खोलीतील सीसी्ीव्ही बींद करुन 
प्रश्नपबरका सोडवनू, सींबींर्धताींच्या गणुाींमध्ये फेरफार करुन अपार उमेदवाराींना 
पार करण्याकररता गरैमागााचा वापर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववदभाात सन २०१२ त े २०१७ या कालावधीत ्ी.ई.्ी. 
प्रमाणपर नसलेल्या व बोगस प्रमाणपराच्या आधारे ककती भशक्षकाींच्या 
ननयकु्त्या करण्यात आल्या आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींर्धत प्रकरणात आणखी ककती अर्धकारी/कमाचारी दोषी आढळल े
आहेत, त्याींचेकडून ककती रुपयाींचा ऐवि िप्त करण्यात आला आहे, 
त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
 याबाबत सायबर पोलीस स्त््ेशन, पणेु शहर येथे १) ग.ुर.नीं. ५६/२०२१ 
भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ब) सह 
मादहती तींरज्ञान कायदा कलम ६६ (डी) सह महाराषर ववद्यावपठाच्या, 
मींडळाच्या, इतर ववननददाष् परीक्षा गरैप्रकारास प्रनतबींध करण्याबाबत 
अर्धननयम (१९९० सधुाररत) कलम ७, ८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू सदर गनु्हयामध्ये १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे.  
(२) सदर गनु्हयामध्ये सींबर्धताकडून एकूण रुपये ४,६८,४८,५४०/- इतका 
मदेुमाल तपासादरम्यान िप्त करण्यात आला आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 

सदर खोलीमधील सीसी्ीव्ही बींद असल्याचे व पररक्षाथ्च्या 
उत्तरपबरकेतील मळू गणुाींमध्ये फेरफार करुन अींनतम ननकालामध्ये गणु 
वाढववल्याचे तपासामध्ये ननषपन्न झाले आहे. 
(४) राषरीय भशक्षक भशक्षण पररषदेने सेवेत कायारत असलेल्या भशक्षकाींसाठी 
द्ई्ी परीक्षा उत्तीणा करण्यासाठी ददनाींक ३१/०३/२०१९ पयांत मदुत ददली 
होती. ददनाींक १३/०२/२०१३ नींतर रुिू झालेल्या सवा प्राथभमक भशक्षकाींच्या 
भशक्षक पारता परीक्षेच्या मळू प्रमाणपराींच्या पडताळणीची कायावाही महाराषर 
राज्य परीक्षा पररषदेमाफा त सरुू आहे. 
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(५) याबाबत सायबर पोलीस ठाणे, पणेु शहर येथे ग.ुर.नीं. ५६/२०२१ सह 
आणखी एक ग.ुर.नीं. ५८/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, 
४६८, ३४, १२० (ब), २०१, ३४ सह मादहती तींरज्ञान कायदा कलम ६६ (डी) 
सह महाराषर ववद्यापीठाच्या, मींडळाच्या, इतर ववननददाष् परीक्षा गरैप्रकारास 
प्रनतबींध करण्याबाबत अर्धननयम (१९९० सधुाररत) कलम ७, ८ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु्हयामध्ये ८ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. सदर दोन गनु्हयाींचा पढुील तपास सायबर पोलीस ठाणे, पणेु 
शहर याींचेकडून सरुु आहे. 
 तसेच शालेय भशक्षण व कक्रडा ववभाग शासन ननणाय क्र. सींकीणा-
२०२१/प्र.क्र.२६८/प्रशा-३, ददनाींक २०/१२/२०२१ अन्वये सन २०१९-२०२० मधील 
महाराषर राज्य परीक्षा पररषदेमाफा त घेण्यात आलेल्या भशक्षक पारता 
पररक्षेमध्ये (्ीई्ी) झालले्या गींभीर अननयभमतता प्रकरणी सखोल चौकशी 
करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मखु्य सर्चव (शालेय भशक्षण व कक्रडा 
ववभाग) याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषेत: हहांगोली, बीड ि परभणी जजल््यातील 
नुिसानग्रस्त्त शतेिऱ्याांना पीि विम्याची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(७) * १२३५३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.महादेि जानिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: दहींगोली, बीड, परभणी जिल््यात माहे िून त ेसप् े्ंबर, 
२०२१ या कालावधीत अनतवषृ्ी झाल्यामळेु शतेकऱ्याींचे सोयाबीन, कापसू, तरू 
इ. शतेी वपकाींचे व फळवपकाींच े नकुसान झाले असनू, नकुसानग्रस्त्त 
शतेकऱ्याींना पीक ववम्याची रक्कम भमळण्याकरीता कृषी ववभागाकड े तक्रार 
तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक कायाालयात शतेकऱ्याींनी आींदोलन करुनही पीक 
ववम्याची रक्कम भमळाली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खरीप हींगाम २०२१ मध्ये नकुसानग्रस्त्त ३८ लाख शतेकऱ्याींनी 
पीक ववम्याच्या रकमचेी मागणी केली असनू यापकैी पार असलेल्या २१ लाख 
शतेकऱ्याींच्या खात्यावर रुपये १५५५ को्ी मदतीची रक्कम ददवाळी पवूी िमा 
करण्याच्या सचूना शासनाने ववमा कीं पनीला देवनूही पीक ववम्याची रक्कम 
शतेकऱ्याींच्या खात्यावर िमा करण्यात आली नाही, तसेच ददनाींक १० 
िानेवारी, २०२२ अखेर ८४ हिार शतेकरी पीक ववम्याच्या मदतीपासनू वींर्चत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड जिल््यासह राज्यातील अनेक पार शतेकऱ्याींना खरीप 
हींगाम २०२१ च्या पीक ववम्याची मदत भमळाली नसनू ररलायन्स िनरल 
इन्शरुन्स कीं पनीने नकुसान भरपाईचे पींचनामे व दावे प्रकक्रया पणूा केली 
नसल्यामळेु शतेकरी पीक ववम्याच्या मदतीपासनू वींर्चत रादहल्याच े
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परभणी जिल््यात अनतवषृ्ीमळेु महसलू प्रशासनाने ५०% 
पेक्षा कमी आणेवारी झाली असल्याचे ननदशानास आणूनही, केवळ लखेी 
आक्षेप नोंदववले नाहीत असे कारण देवनू जिल््यातील अनेक शतेकऱ्याींना 
पीक ववम्याची आर्थाक मदत नाकारणाऱ्या सींबींर्धत कीं पनीववरुध्द कारवाई 
करण्याची मागणी परभणी येथील स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मखु्यमींरी 
महोदय याींच्याकड े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान लखेी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पीक ववम्यासाठी पार शतेकऱ्याींच ेपींचनामे दावे अपार ठरववणाऱ्या 
ररलायन्स िनरल इन्शरुन्स कीं पनीवर कारवाई करुन राज्यातील शतेकऱ्याींना 
पीक ववम्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 प्रधानमींरी पीक ववमा योिनेंतगात खरीप २०२१ मध्ये ददनाींक 
२२/०२/२०२२ अखेर दहींगोली, बीड, परभणी जिल््यात स्त्थाननक नसैर्गाक 
आपत्ती या बाबी अींतगात एकूण १२.७१ लाख शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई 
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रक्कम रुपये ६७५.३१ को्ी व हींगामातील प्रनतकुल पररजस्त्थतीत झालेले 
नकुसान या बाबी अींतगात एकूण ५.०७ लाख शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई 
रक्कम रुपये १७०.७६ को्ी व काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या बाबी 
अींतगात एकूण ०.४६३ लाख शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये २४.५८ 
को्ी असे एकूण १८.२५ लाख शतेकरी अिादाराींना रक्कम रुपये ८७०.६४ 
को्ी आितागायत ववमा कीं पनीमाफा त ननजश्चत करण्यात आली असनू १७ 
लाख शतेकरी अिादाराींना रक्कम रुपये ८४१.६८ को्ी वा्प करण्यात आले 
असनू उवारीत नकुसान भरपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे.  
 तसेच पनुरार्चत हवामान आधारीत फळपीक ववमा योिना अींतगात 
दहींगोली, बीड व परभणी जिल््यात मगृ बहार २०२१ मध्ये एकूण ३९१३ 
शतेकऱ्याींना रुपये ४५७.१६ लाख रक्कम ववमा नकुसान भरपाई देय असनू 
यापकैी एकूण ३८२९ शतेकऱ्याींना रुपये ३६५.२४ लाख इतकी रक्कम अदा 
करण्यात आली असनू प्रलींबबत ववमा नकुसान भरपाईची अदायगी ववमा 
कीं पनी स्त्तरावरुन सरुु आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे अभभलेखात ददसनू येत नाही. 
 खरीप हींगाम २०२१ मध्ये परभणी जिल््यात प्रधानमींरी पीक ववमा 
योिनेची अींमलबिावणी ररलायन्स िनरल इन्शरुन्स प्रा.भल. कीं पनी माफा त 
करण्यात येत आहे. सदर योिनेंतगात परभणी जिल््यात स्त्थाननक नसैर्गाक 
आपत्ती या बाबी अींतगात ३८२९८५ शतेकरी अिादाराींना नकुसान भरपाई 
रक्कम रुपये ३१०.५१ को्ी व काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या बाबी 
अींतगात ७१७९ शतेकरी अिादाराींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये १०.०९ को्ी 
अस े एकूण ३९०१६४ शतेकरी अिादाराींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये 
३२०.६० को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू त्यापकैी ३७८७१५ शतेकरी 
अिादाराींना नकुसान भरपाई रक्कम रुपये ३१०.२० को्ी वा्प करण्यात आल े
असनू उवारीत नकुसान भरपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील मजच्िमाराांिरीता राखीि 
असलेल्या जागेिरील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 

  

(८) * १२४१२ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७१४ ला हदनाांि 
२४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अनााळा (ता.वसई, जि.पालघर) येथील ४० एकर गरुचरण िागा 
शासनाने मजच्िमाराींना मासळी सकुववण्यासाठी राखीव ठेवली असनू या 
िागेवर ररसॉ ा्, झोपड्या आखण झाड े लावण्यात आल्यामळेु मजच्िमाराींना 
मासळी सकुववण्यासाठी अडचणी ननमााण होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िागेवरील अनतक्रमण ह्ववण्यासाठी मजच्िमार 
बाींधवाींनी तहभसल कायाालय, वसई याींचेकड े मागणी केली असनू सदर 
अनर्धकृत बाींधकामे ननषकाभसत करण्याची कायावाही पणूा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनााळ्यातील मच्िीमाराींना व्यवसायाकररता िाळी ववणणे, मासळी 
सकुववणे, बो्ी शाकारणे, दरुुस्त्त करणे यासाठी राखून ठेवलेली िागा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) ववषयाींककत प्रकरणी 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ०१/१०/२०२१ व ददनाींक ०६/०१/२०२२ रोिी 
जिल्हार्धकारी, पालघर याींना तसेच चेअरमन, अनााळा मजच्िमार ववववध 
कायाकारी सहकारी सींस्त्था मयाादीत, अनााळा याींनी तहभसलदार, वसई याींना 
ददनाींक २६/१०/२०२१ व ददनाींक १०/११/२०२१ रोिी ननवेदन ददले आहे. 
 मौिे अनााळा, ता.वसई, जि.पालघर येथील सव्हे क्र. ४४ व ४५ अ/१ 
पकैी या दोन्ही िभमनी या शासकीय गरेुचरण असनू इतर अर्धकारात 
मजच्िमाराींच्या व्यवसायासाठी िाळी ववणणे, मासळी सकुवणे, बो्ी शाकारणे, 
दरुुस्त्ती करणे यासाठी राखनू ठेवली आहे, अशी नोंद आहे. सदर िभमनीवरील 
अनतक्रमणे उपववभागीय अर्धकारी, वसई याींनी ददनाींक १६/०२/२०२२ रोिी 
ननषकाभसत केली आहेत. 

----------------- 
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आहदिासी समाजाच्या व्यक्तीच्या आधथचि फसिणुि प्रिरणी 
 दोषीांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(९) * १२१६४ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) श्री.भमभलींद मजच्िींद्र ठाकर ्या आददवासी व्यक्तीची कफरोि शखे या 
इसमाने आर्थाक फसवणूक केल्याची तक्रार थेरगाव पोलीस चौकी (वाकड 
पोलीस स्त््ेशन, वप ींपरी-र्च ींचवड आयकु्तालय) मध्ये केल्यावर तथेील 
कायाालयातील सहायक पोलीस ननरीक्षक, श्री.चौगलेु याींनी सींबींर्धतास पोलीस 
चौकीत बोलावनू त्याींचे लेखनीक याींनी ररतसर लखेी िबाब घेतले, त्या 
िबाबात कफरोि शखे याींनी स्त्वतककड े रुपये ४ लक्ष ७० हिार रुपये देणे 
असनू त्यापकैी १५ ददवसाींनी रुपये १,५०,००० रोख व उवाररत रकमेसाठी 
बँकेचे दोन कोरे चके देण्याचे लेखी िबाबात कबलू केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानींतर सींबींर्धत लेखनीकामाफा त रुपये १०,००० एवढी रक्कम 
आददवासी व्यक्तीला भमळाली, परींत ुउवाररत पसेै भमळत नसल्याने त्याींच्याकड े
ठेवलेले चेक मार्गतले असता त ेदेण्यासाठी सबींर्धत API याींनी रुपये ३०,००० 
एवढ्या रकमेची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इसमाकड ेपसैे मार्गतले असता, मी चौगलेु साहेबाींकड े
पसैे ददल े असनू तमुचा माझा सींबींध सींपला असे स्त्पष् उत्तर ददले, तसेच 
चौगलेु साहेबाींशी सींपका  साधला असता, त्याींनी काहीही प्रनतकक्रया न ददल्याने 
सह आयकु्ताींना प्रत्यक्ष भे्ून सींपणूा देयकाच्या पावत्या व GST च् या पावत्या 
दाखवल्या असता, त्याींनी कारवाई करण्यास साींगनूही सबींर्धत API 
िाणीवपवूाक कारवाईस दलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानींतर आयकु्ताींकड े ददनाींक ३० एवप्रल, २०२१ रोिी व 
ददनाींक १३ मे, २०२१ रोिी स्त्मरणपर ेददल्यावर सींबींर्धत आददवासी व्यक्तीचा 
वाकड पोलीस स्त््ेशनला िबाब घेण्यात येवनूही काहीही कायावाही होत 
नसल्याने, ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी ३ रा अिा आयकु्ताींना देऊनही 
अद्याप काहीही कायावाही झाली नसल्याने सींबींर्धत आददवासी व्यक्ती प्रचींड 
आर्थाक अडचणीत आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींर्धत दोषी पोलीस अर्धकाऱ्यावर कारवाई करून गरीब 
आददवासीला न्याय देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
 प्रस्त्ततु प्रकरणी अिादार आखण गरैअिादार याींचेत झालेला व्यवहार 
वाकड पोलीस ठाणेच्या हद्दीत येत नसल्याने आर्थाक फसवणकूीबाबतच्या 
तक्रारीची वाकड पोलीस ठाण्याच्या अभभलेखावर नोंद नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) ददनाींक ३० एवप्रल, २०२१ आखण ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ 
रोिीच्या अिादाराच्या तक्रार अिाातील आशय एकसारखा आहे. सदर तक्रार 
अिााची चौकशी पोलीस ननरीक्षक (गनु्हे) याींचे स्त्तरावरुन करण्यात आली 
असनू चौकशीअींती उक्त तक्रार अिाात तथ्य आढळून आले नसल्याने 
कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निीन मासेमारी िायद्यातील जाचि अटी रद्द िरण्याबाबत 
  

(१०) * ११८२१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-े
पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भस ींधुदगुा जिल्हा आधुननक याींबरक रापणकर (पसाने्) असोभसएशन, 
भस ींधुदगुा याींच्यावतीने नवीन सधुाररत मजच्िमार कायद्यातील िाचक अ्ीीं 
ववरोधात मालवण येथे सहाय्यक मत्स्त्य व्यवसाय कायाालयासमोर साखळी 
उपोषण सरुु केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रत्नार्गरी जिल््यात नवीन ननयमानसुार पसासीन ने्व्दारे 
मासेमारी करणाऱ्या मजच्िमाराींना ४ मदहने पसासीन ने्द्वारे मासेमारी 
करण्यास परवानगी ददली असनू, आठ मदहने पसासीन ने्द्वारे मासेमारीस 
बींदी घातली आहे, तसेच राज्याच्या िलधी क्षरेाबाहेर पसासीन ने् धारकाींना 
मजच्िमारी करण्यास बींदी घातली आहे, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, नवीन मासेमारी कायद्यातील ननयम व अ्ी या पसासीन 
मजच्िमाराींच्या दृष्ीने अन्यायकारक व नकुसानीदायी (मारक) असल्याची 
तक्रार भस ींधुदगुा व रत्नार्गरी जिल््यातील मजच्िमाराींनी शासनाकड े केली 
असनू हिारो पसासीन मजच्िमार, लाखो खलासी व व्यापाऱ्याींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मजच्िमार कायद्याबाबत पनुववाचार करण्यासाठी मजच्िमाराींच्या 
प्रनतननधीसह तज्ञ सभमतीची नेमणूक करुन मजच्िमाराींवर अन्याय होणार 
नाही अशा प्रकारच्या नवीन कायद्याची रचना करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक ०५/०२/२०१६ च्या शासन आदेशान्वये पसासीन नौकाींना माहे 
सप् े्ंबर त ेडडसेंबर या ४ मदहन्याच्या कालावधीतच राज्याच्या िलधी क्षरेात 
मासेमारीस परवानगी ददलेली आहे. 
 राज्याच्या िलधी क्षरेापलीकडील २०० सागरी मलैापयांतचे क्षरे कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीत येत.ेपरींत ु या क्षेरात मासेमारी करण्यासींदभाात कें द्र 
शासनाच्या मागादशाक तत्वाबाबत मागादशान घेण्यासाठी ददनाींक २३/०२/२०२२ 
च्या परान्वये १२ नॉ्ीकल मलै च्या पलीकड ेमासेमारी करण्यासींदभाात स्त्पष् 
मागादशान करण्याकरीता ववनींती करण्यात आली आहे. 
(३) हे, अींशत: खरे आहे. 
 भस ींधुदगुा व रत्नार्गरी जिल््यातील मजच्िमाराींची ननवेदने शासनास 
प्राप्त आहेत परींत ुपसासीन मजच्िमार, खलाशी व व्यापाऱ्याींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे खरे नाही. 
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(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यातील अिैध धांदे रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(११) * ११८६२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यामध्ये पोलीस प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु म्का, िुगार अड्ड,े 
अवधै गु् खा ववक्री, वेश्याव्यवसाय, अवधै प्रवासी वाहतकू, बनाव् दारु, वाळू 
व गाींिा तस्त्करी, अवधै दारुच े कारखाने व परळी (जि.बीड) तालकु्यात 
गाींिाची शतेी सरुु असल्याचे ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल््यामध्ये अवधैररत्या गु् खा ववक्री होत असल्याने 
शालेय ववद्याथी गु् ख्याच्या आहारी िात असनू, पोभलसाींनी ददनाींक       
१७ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी नाींदरुघा्, इमामपरू बीड यादठकाणी ्ाकलेल्या 
धाडीत मोठ्या प्रमाणात अवधै गु् खा िप्त केला असनू, अवधै गु् खा ववक्री 
प्रकरणी बीड जिल््यातील एका रािकीय पक्षाच्या जिल्हाप्रमखुावर गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड शहरापासनू िवळच असलेल्या चरहा् रस्त्त्यावर सरुु 
असलेल्या िुगार अड्ड्यावर िापा ्ाकून एका रािकीय पक्षाच्या 
जिल्हाध्यक्षासह ५० िणाींवर गनु्हा दाखल करण्यात आल्याचे ददनाींक      
२९ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, बीड जिल््यामध्ये अवधै धींद्यामळेु गनु्हेगारीत वाढ होऊन 
कायदा व सवु्यवस्त्थचेा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बीड जिल््यातील अवधै धींदे रोखण्याबाबत तसेच अवधै धींद्याींना 
सहकाया करणाऱ्या प्रशासनातील दोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) सन २०२१ मध्ये म्का िुगारबाबत ५६१, 
अवधै गु् खा ववक्री तसेच तींबाखिून्य पदाथा ववक्रीबाबत २७ केसेस, 
वेश्याव्यवसाय बाबत ०३ केसेस, अवधै प्रवासी वाहतकू २७४ केसेस, अवधै 
दारु ववक्री १४४० केसेस, वाळू तस्त्करीच्या ११९ केससे व गाींिा तस्त्करीच्या 
०७ केसेस करण्यात आल्या आहेत.  
(२) पोलीस प्रशासनाने ददनाींक १७ नोव्हेंबर २०२१ रोिी नाींदरूघा्, ता.केि व 
इमामपरू, बीड या दठकाणी ्ाकलेल्या धाडीत एकूण ३२,२४,२२९/- रुपये 
ककींमतीचा गु् खा, वाहन व सादहत्य असा मदु्देमाल िप्त केला आहे. 
 सदर प्रकरणी केि पोलीस स्त््ेशन येथ ेग.ुर.नीं.५५३/२०२१, भा.दीं.वव. 
कलम ३२८, २७२, २७३, २०१ अन्वये गनु्हा दाखल आहे. सदर प्रकरणात 
एकूण ०४ आरोपीींववरुध्द दोषारोपपर दाखल करण्यात आले आहे. 
 बीड जिल््यातील एका रािकीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षावर गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे.  
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स्त््ेशन बीड ग्रामीण येथे ग.ुर.नीं. ३०३/२०२१, 
महाराषर िुगार प्रनतबींधक अर्धननयम, १८८७, कलम ४ व ५ अन्वये ५० 
व्यक्तीींवर गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 तपासाअींती सदर गनु््यात नमदू रािकीय पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष 
याींचा सहभाग ददसनू न आल्याने त्याींचे नाव दोषारोपपरात ठेवण्यात आलेले 
नाही. 
(४) व (५) बीड जिल््यातील अवधै धींद्याींवर ववशषे तपास पथक तसेच 
पोलीसाींकडून ननयभमतपणे ठोस व पररणामकारक कारवाई करण्यात येत आहे. 
 तसेच अवधै धींद्याींना पोलीसाींचे सहकाया असल्याचे आढळून आलेले 
नाही.  
(६) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
  
साांगली जजल््यातील गुन्हेगारीच ेप्रमाण ि अिैध धांदे रोखण्याबाबत 

  

(१२) * ११८४९ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जिल््यात माहे िानेवारी, २०२१ त े नोव्हेंबर, २०२१ या ११ 
मदहन्यात खुनाींच-े६२ तर खुनाींचे प्रयत्न झाल्याच-े१०९ गनु्हे घडल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात म्का, िुगार अवधै दारु ववक्री यासारखे अनेक 
अवधै धींदे पोलीस प्रशासनाच्या सींगनमताने सरुु असनू याकड े पोलीस 
प्रशासन दलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आ्पाडी पोलीस स्त््ेशनच्या बाहेर मा.लोकप्रनतननधी याींच्यावर 
होणाऱ्या हल् ल्याची पवूाकल्पना आ्पाडी पोलीस स्त््ेशनचे एपीआय याींना 
असताना देखील त्याींनी िाणीवपवूाक सदर हल्ला न रोखता त्याचे शदू्ींग 
करीत फक्त बघ्याची भभूमका घेतल्याप्रकरणी आ्पा्ी पोलीसाींवरही कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने साींगली जिल््यातील गनु्हेगारीच ेप्रमाण व अवधै धींदे रोखण्याबाबत 
तसेच कायदा व सवु्यवस्त्था ननयींरणात ठेवण्यात अपयशी असलेल्या साींगली 
पोलीस प्रशासनातील दोषी अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 माहे िानेवारी, २०२१ त े नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत दाखल 
झालेल्या ६२ खुनाच्या गनु््याींपकैी ६१ गनु्हे उघड झाले असनू त्यामधील सवा 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच खुनाच्या प्रयत्नाींच्या अनषुींगाने 
दाखल झालले्या १०९ गनु््याींपकैी सवा गनु्हे उघडकीस आले असनू सवा 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक ०७/११/२०२१ रोिी आ्पाडी पोलीस स्त््ेशन चौकामध्ये दोन 
पक्षाींच्या समथाकाींमध्ये वाद वववाद सरुु झाल्याचे ननदशानास येताच आ्पाडी 
पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक हे तातडीने घ्नास्त्थळी पोहोचले.  
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मोठ्या सींख्येने उपजस्त्थत िनसमहू पाहता त्याींना ननयींबरत करण्याच्या व 
परुावा भमळवण्याच्या उद्देशाने पोभलसाींकडून योग्य ती कारवाई करताना 
घ्नेचे र्चरीकरण सधु्दा करण्यात आले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी दोन्ही बािूींनी परस्त्पर ववरोधी ददलेल्या कफयाादीनसुार 
आ्पाडी पोलीस स्त््ेशन येथे ग.ुर.नीं.४२३/२०२१, भा.दीं.वव. कलम ३०७, १०९, 
१४३, १४७, १४९, ५०४, ५०६, सह महाराषर पोलीस अर्धननयम, १९५१ कलम 
१३५ अन्वये व ग.ुर.नीं.४२४/२०२१, भा.दीं.वव. कलम ३०७, ३४१, १४३, १४७, 
१४९, ४२७, सह महाराषर पोलीस अर्धननयम,१९५१ कलम १३५ अन्वये 
गनु््याींची नोंद करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाचा तपास सरुु आहे.  
 साींगली जिल््यामधील अवधै धींदे व गनु्हेगारी रोखण्याबाबत 
पोलीसाींकडून मोठ्या प्रमाणात कायावाही करण्यात आली आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
 ----------------- 
  

रायगड जजल््यातील मोरा (ता.उरण) ि रेिस (ता.अशलबाग) या 
धक्क्याांलगतचा गाळ उपसा िरण्याबाबत 

  

(१३) * ११८८९ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय बांदरे मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यातील मोरा (ता.उरण) व रेवस (ता.अभलबाग) या 
धक्क्यालगतचा गाळ उपसण्यात आला नसल्याने प्रवासी िलवाहतकुीस 
अडथळा ननमााण होत असल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समदु्रातील ओहो्ी काळात पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर 
प्रवासी बो्ी गाळात रुतत असल्याने ऐन पया् न हींगामात िलवाहतकू ठप्प 
होत असल्याने फेरीबो् व्यावसानयकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मोरा व रेवस धक्क्यालगतचा गाळ उपसा करण्याबाबत 
फेरीबो् व्यावसानयक व स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी/तक्रार 
करुनही अद्याप कोणतीच कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मोरा आखण रेवस या धक्क्यालगतचा गाळ उपसा 
करुन िलवाहतकू सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) मोरा ता.उरण येथील धक्क्यालगतचा गाळ उपसणीबाबत : मोरा 
येथे गाळ उपसणी माहे माचा, एवप्रल २०१९ मध्ये करण्यात आली होती व 
८८,२७५ घनमी्र इतका गाळ काढण्यात आला होता.सदर दठकाणी सन 
२०२१-२२ मध्ये गाळ उपसणी करणे प्रस्त्ताववत आहे. शासनामाफा त सदर 
कामासाठी रुपये ४.८९ को्ी इतका ननधी प्राप्त झाला आहे. सदर कामाची   
ई-ननववदा प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे. 

रेवस ता.अभलबाग येथील धक्क्यालगतचा गाळ उपसणीबाबत : 
१) रेवस येथील नौकानयन मागाातील २५,५०० घनमी्र गाळ माहे 

एवप्रल व मे २०२१ मध्ये महाराषर मेरी्ाईम बोडााच्या ड्रजेिींग यनुन् द्वारे 
काढण्यात आला होता. 

२) सद्य:जस्त्थतीत, रेवस येथे नवीन िटे््ी बाींधण्याचे काम सरुु आहे. 
नवीन िेट््ी बाींधण्याकरीता प्रकाभशत करण्यात आलले्या ननववदेतील 
कामाच्या व्याप्तीमध्ये सदर दठकाणचा गाळ काढण्याच्या कामाचा समावेश 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील आरे िसाहतीतील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 
  

(१४) * १२००७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील आरे वसाहतीतील अनतक्रमण वाढत असनू सदरहू अनतक्रमण 
ह्ववण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने आखण परेुसे मनषुयबळ आरे 
प्रशासनाकड े उपलब्ध नसल्याचे ददनाींक ८ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आरेतील अनतक्रमणामळेु हररतक्षेराचे होत असलेले नकुसान 
्ाळण्यासाठी, अनतक्रमण ह्वण्याकररता आवश्यक असलेली साधने आखण 
परेुसे मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) होय, हे अींशत खरे आहे. 

आरे दगु्ध वसाहतीतील सरुक्षा ववभागात ननयमीत २५ कमाचारी 
उपलब्ध आहेत. तसेच महाराषर सरुक्षा महामींडळामाफा त २६ सरुक्षा कमाचारी 
घेण्यात आलेले असनू त्याींच्यामाफा त अनतक्रमणावर ननयींरण ठेवण्यात येत.े  
(२) आरे दगु्ध वसाहतीमधील शासकीय िागेतील अनर्धकृत 
बाींधकाम/अनतक्रमण ननदशानास आल्यास तात्काळ ननषकासनाची कायावाही 
करण्यात येत.े तसेच सरुक्षा ववभागास आवश्यक असलेले अनतररक्त 
मनषुयबळ/ साधन सामग्री उपलब्ध करुन देण्याबाबत कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषेत: पालघर जजल््यातील मजच्िमाराांना डडझलेचा 
ननयशमत परतािा शमळण्याबाबत 

  

(१५) * १२४९८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०८३५ ला हदनाांि    
२४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मजच्िमाराींची सन २०२१ मधील डडझेल परताव्याची रुपये २५० 
को्ी एवढी रक्कम थककत असनू, राज्यातील अनेक मजच्िमार सोसायट्या 
डडझेल परताव्यापासनू वींर्चत रादहल्याचे तसेच ‘कयार’ वादळाच्या ओल्या 
दषुकाळामळेु मजच्िमार बाींधवाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ववशषेत: पालघर जिल््यातील मजच्िमाराींना 
शासनाकडून भमळणारा डडझेलचा ननयभमत को्ा भमळत नसल्याने, 
मजच्िमाराींना बो्ी समदु्रात नेणे कठीण झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डडझेलचा परतावा भमळण्यासाठी अनेक मदहन्याींचा कालावधी 
िात असनू तसेच शासनाने अनेक ननबांधामळेु मजच्िमार अडचणीत आल े
असनू मजच्िमाराींच्या समस्त्या सोडववण्याबाबत मजच्िमार बाींधवाींनी 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात ववशषेत: पालघर जिल््यातील मजच्िमाराींना डडझलेचा 
ननयभमत व प्रलींबबत परतावा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
 १) डडझेल तलेावरील मलु्यवर्धात कराची प्रनतपतुी योिनेंतगात ददनाींक 
३१ िानेवारी २०२२ अखेर १७० मजच्िमार सहकारी सींस्त्थाच े समुारे रुपये 
२५३.९७ को्ी इतक्या रकमेचे प्रस्त्ताव जिल्हा कायाालयाींकड े ननधीअभावी 
प्रलींबबत आहेत. 
 २) कोकण ककनारपट््ीवर क्यार, महा चक्रीवादळामळेु झालेल्या 
नकुसान भरपाईपो्ी रुपये ४२.७४०२ को्ी सानगु्रह अनदुान वा्प करण्यात 
आलेले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 सन २०२१-२२ या आर्थाक वषाातील माहे एवप्रल, २०२१ त ेमाहे माचा, 
२०२२ पयांत पालघर जिल््यातील २७ मच्िीमार सहकारी सींस्त्थाींच्या 
सभासदाींच्या १२७६ नौकाींना त्याींना अनजु्ञेय असलेला १००% डडझेल को्ा 
ववदहत पध्दतीने मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 पालघर जिल््यातील मच्िीमार कोळी बाींधव समािाच्या मागण्या 
सींदभाात ददनाींक २७ ऑगस्त््, २०२१ अन्वये शासनाकड ेननवेदन देण्यात आल े
आहे. 
(४) डडझेल तलेावरील ववक्रीकराची प्रनतपतुी या योिनेंअतगात सन २०२१-२२ 
या वषााकरीता अथासींकजल्पत ननधी रुपये ६० को्ी ववतररत करण्यात आला 
असनू यापकैी रुपये २.६६ को्ी इतका ननधी पालघर जिल््याकरीता ववतररत 
करण्यात आला आहे. ददनाींक २३/०२/२०२२ अखेर रुपये १३.७९ को्ीचा डडझेल 
परतावा प्रलींबबत आहे. 
 सन २०२१ च्या दहवाळी अर्धवेशनामध्ये परुक मागणीद्वारे मींिूर 
रुपये ५० को्ी ववतररत करण्याच्या अनषुींगाने ववभागाकडून कायावाही सरुू 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील पोलीस पाटीलाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१६) * १२८५३ श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३८५३० पोलीस पा्ीलाींची मींिूर पदे असनू त्यापकैी १४१५८ 
पोलीस पा्ीलाींची पदे गेल्या चार वषाापासनू ररक्त असल्याच ेमाहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस पा्ीलाींची पदे ररक्त असल्यामळेु, एका पोलीस 
पा्ीलावर एकाच वेळी तीन त े चार गावाींचा कायाभार देण्यात आल्यामळेु 
त्याींच्यावरील कामाच्या ताणामळेु नागररकाींनाही रास सहन करावा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पोलीस पा्ील याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत जिल्हार्धकारी 
कायाालयामाफा त सरुु असलेली कायावाही पणूा झाली आहे काय, तसेच पोलीस 
पा्ील सींवगााची सधुाररत बब ींदनूामावली तपासनू अद्ययावत करण्याचे काम 
पणूा झाले आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पोलीस पा्ीलाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यात एकूण पोलीस पा्लाींची मींिूर पदे ३८५३० असनू १४१५८ 
इतकी पदे ररक्त आहेत. 
(२) काही गावाींमध्ये शासन ननदेशानसुार ननजश्चत आरक्षणाच्या पदावर 
सींबींर्धत प्रवगाातील उमदेवार उपलब्ध न झाल्याने तसेच ननयत वयोमानाने 
सेवाननवतृ्ती, ननधन झाल्याने व रािीनामा यामळेु पोलीस पा्ील पद ररक्त 
असलेल्या गावाींचा अनतररक्त कायाभार शिेारच्या गावातील पोलीस पा्लाींकड े
देण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) पोलीस पा्ील याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत सींबींर्धत 
जिल्हार्धकारी कायाालयामाफा त कायावाही सरुू असनू पोलीस पा्ील सींवगा 
सधुाररत बब ींदनूामावली तपासनू अद्ययावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर 
असनू आवश्यक कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील आत्मननभचर ि स्त्टडड अप ांंडडया योजनाांतगचत  
िजच मांजूर होण्याबाबत 

  

(१७) * १२६६४ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कें द्र शासनाच्या आत्मननभार योिनेतनू नव्याने अन्न प्रकक्रया 
उद्योग करण्यास तयार असणाऱ्या ६ हिार १९४ व्यक्तीींनी अिा केले असनू 
त्यातील १०४ किा प्रकरणे मींिूर झाली असल्याचे ददनाींक ४ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या स्त््ँड अप इींडडया योिनेची अींमलबिावणी 
योग्य प्रकारे झाली नसल्यामळेु, सदर योिनेंतगात राज्यातनू २३ हिार ८३२ 
व्यक्तीींना म्हणिे केवळ २३.४८ ्क्के व्यक्तीींना किा मींिूर झाली आहेत,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरेाक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मादहती घेऊन सदरील योिनाींमधून उद्योिकतलेा 
प्रोत्साहन देण्यासाठी किा मींिूरीबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
 प्रधानमींरी सकु्ष्म अन्न प्रकक्रया उद्योग योिनेंतगात (PMFME) 
ददनाींक ०४/०१/२०२२ अखेरपयांत ६३१४ व्यक्तीींनी PMFME MIS Portal वर 
नोंदणी केली असनू ददनाींक २८/०२/२०२२ अखेरपयांत २७३ प्रकल्पाींना बँक किा 
मींिूर झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अिादाराचा आर्थाक अहवाल खराब असणे, अिादाराची बॅकेकड ेथकबाकी 
असणे, अिादारास ननयोजित किा-प्रकल्पाची पणूा मादहती नसणे इ. 
कारणाींमळेु स्त््ँड अप इींडडया योिनेंतगात कि ेकमी प्रमाणात ववतररत होत 
आहेत. स्त््ँड अप इींडडया योिनेच्या मागादशाक तत्वानसुार (अहातनेसुार) प्रती 
शाखा कमीत कमी १ अनसुरू्चत िाती-अनसुरू्चत िमाती ककीं वा १ मदहला 
अिादार यानसुार रक्कम रुपये १०.०० लाख त े रुपये १.०० को्ीचे सवाात 
पदहले (Green Field) किा उदद्दष् लाग ू होत.े किाास लाग ू असणाऱ्या 
ननकषास अनसुरुन कमी प्रमाणात किादार पार ठरतात. तसेच ग्रामीण 
भागात परेुशा प्रमाणात किा मागणी होत नाही. 
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 कें द्र शासनाच्या स्त््ॅड अप इींडडया योिनेंतगात अनसुरू्चत िमातीच्या 
घ्काींकरीता माजिानमनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आददवासी ववकास 
ववभागाकडून शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे. आददवासी 
ववभागाच्या अर्धनस्त्त येणाऱ्या शबरी आददवासी ववत्त व ववकास महामींडळाकड े
सदर योिनेंतगात अनदुान प्राप्तीसाठी १० प्रस्त्ताव प्राप्त झाले होत.े त्यापकैी 
६ प्रस्त्ताव अनदुानास प्रार असल्याच े शबरी आददवासी ववत्त व ववकास 
महामींडळाने कळवनू शासनाच्या मान्यतसेाठी सादर केले आहेत. त्या 
अनषुींगाने शासन स्त्तरावर पढुील तपासणी/कायावाही आददवासी ववकास 
ववभागामाफा त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेच्या अनतक्रमणविरोधी  
पथिािर फेरीिाल्याांनी हल्ला िेल्याबाबत 

  

(१८) * ११८३२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भमरा-भाईंदर (जि.ठाणे) येथील भशवसेना गल्ली नाक्यावरील प्रभाग 
कायाालयाच्या पररसरात अनर्धकृत फेरीवाल्याींना ह्ववण्यासाठी गेलेल्या 
महानगरपाभलकेच्या अनतक्रमणववरोधी पथकावर फेरीवाल्याींनी लोखींडी रॉडने 
हल्ला केल्याची घ्ना माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हल्ल्यात महानगरपाभलकेचे दोन कमाचारी िबर िखमी 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने हल्लेखोर फेररवाल्याींववरुध्द कारवाई करुन भववषयात अशा घ्ना 
घडू नयेत याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे.  
(२) सदर हल्ल्यात पाभलकेचे दोन कमाचारी िखमी झाले आहेत. 
(३) सदर घ्नेच्या अनषुींगाने भाईंदर पो.स्त््े. येथे ग.ुर.नीं.४९३/२०२१ भा.दीं.वव. 
कलम ३५३, ३३२, ५०४ अनसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु््यात एका आरोपीला अ्क करण्यात आली असनू पढुील तपास सरुु 
आहे. 
 भमरा-भाईंदर महानगरपाभलकेत प्रत्येक प्रभाग सभमती कायाालयात 
महाराषर स्त््े् भसक्यरुर्ी कॉपोरेशन याींचेकडील १० सरुक्षा रक्षक उपलब्ध 
करुन ददले आहेत. मोठ्या प्रमाणात फेरीवाला असलेल्या भागात कारवाई 
करताना सवा प्रभागातील सवा सरुक्षा रक्षक तसेच स्त्थाननक पोलीस ठाणे 
याींचेकडून परेुसा बींदोबस्त्त घेऊन सामहुीक कारवाई करणेबाबत सवा प्रभाग 
सभमतीचे सहा.आयकु्त याींना ननदेभशत केले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
आळांदी-पांढरपूर पालखी महामागाचसाठीच्या भुसांपादनािरीता शतेिऱ्याांना 

शमळालेल्या नुिसान भरपाईच्या रिमेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१९) * ११७५४ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आळींदी-पींढरपरू पालखी महामागााकरीता सींपादन केलेल्या िभमनीच्या 
नकुसान भरपाईचे वा्प भसूींपादन अर्धकारी क्रमाींक १६ याींच्यामाफा त 
सींबींर्धत बार्धत शतेकऱ्याींना करण्याचे काम सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या सींपादन िभमनीमध्ये हरकती आहेत त्याींची सनुावणी 
भसूींपादन अर्धकारी, सातारा याींचेमाफा त सरुु असनू सदरहू भसूींपादन 
अर्धकारी क्रमाींक १६ सातारा हे सनुावणी झाल्यानींतर आदेश न काढता 
तडिोड करण्यासाठी सींबींर्धताींवर दबाव ्ाकत असल्याचा प्रकार बरड येथील 
प्रकरणामध्ये ननदशानास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नकुसान भरपाईची रक्कम रुपये साडचेार को्ी 
एवढी असनू, त्यामध्ये हरकत अिादाराींना चार ्क्के व सदरहू भसूींपादन 
अर्धकारी याींना चार ्क्के रक्कम देणेबाबत सींबींर्धत िमीन बार्धत शतेकरी 
याींच्यावर खािगी दलालामाफा त दबाव ्ाकून गरैव्यवहार केल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणात दलालाींना मध्यस्त्थी घेवनू शतेकऱ्याींना 
भमळणाऱ्या मोबदल्यात नऊ ्क्के रक्कम मार्गतली असल्याचे तसेच 
शतेकऱ्याींव्यनतररक्त इतराींना लाभ ददल्याचे यासारख्या अनेक घ्ना 
ननदशानास आल्यामळेु, सदरहू भसूींपादन अर्धकाऱ्याींच्या गरैकारभाराची चौकशी 
करुन कारवाई करण्याची मागणी शतेकरी, सामाजिक कायाकत े व अनेक 
सींघ्नेने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या दोषी भसूींपादन अर्धकारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(४) आळींदी-पींढरपरू पालखी महामागा िमीन बार्धत शतेकरी सभमती तफे श्री 
भशवािी तकुाराम िाधव याींचा अिा जिल्हार्धकारी, सातारा याींचे कायाालयास 
प्राप्त झालेला असनू त्याींनी मोघम स्त्वरूपात अिा ददलेला आहे. राषरीय 
महामागा अर्धननयम १९५६ मधील तरतदुीस अनसुरून बार्धत खातदेाराींची 
नकुसान भरपाई मोबदला रक्कम सींबींर्धत खातदेाराींच्या वयैजक्तक बँक 
खात्यावर िमा करणेत येत.े त्यामळेु शतेकरी सोडून इतराींना लाभ ददलेला 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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जजल्हा क्रीडा अधधिारी, औरांगाबाद याांनी व्यायाम शाळा साहहत्य 
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२०) * ११८७७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यातील व्यायाम शाळाींसाठी ई- े्ंडरद्वारे सादहत्य 
मागववण्याबाबत शासनाने सचूना ददल्या असनूही जिल्हा क्रीडा अर्धकारी, 
औरींगाबाद याींनी सन २०२०-२०२१ या वषाात व्यायाम शाळा सादहत्य 
खरेदीसाठी एकही ई-ननववदा ( े्ंडरीींग) न काढता, रुपये साड े चार को्ीींच्या 
दोन ननववदा ( े्ंडर) काढून, सदर रुपये ९ को्ीींच्या सादहत्य खरेदीच्या 
ननववदेमध्ये आर्थाक गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही शाळाींची मागणी नसतानाही त्याींना व्यायाम शाळा 
सादहत्य ददले असनू, औरींगाबाद महानगरपाभलका हद्दीत अजस्त्तत्वात 
नसलेल्या शाळानाींही अनदुान ददल्याचे दाखवनू तसेच काही शाळाींनी ज्या 
सादहत्याींचे प्रस्त्ताव ददले होत े त े परस्त्पर बदलनू त्यावर मखु्याध्यापकाींच्या 
स्त्वाक्षऱ् या र्चक्वनू इतर सादहत्याींचे ववतरण केल्याचे दाखवनू आर्थाक 
गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्यायाम शाळा सादहत्याच्या समुारे ९० प्रस्त्तावातनू ५० 
दठकाणी एकाच प्रकारच ेसादहत्य ददले, तर उवाररत दठकाणी सादहत्य न देताच 
आर्थाक गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू गरैव्यवहाराची िबाबदारी ननजश्चत करुन सींबींर्धत दोषी 
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१), (२), (३) व (४) जिल्हा क्रीडा अर्धकारी, औरींगाबाद 
याींनी सन २०२०-२१ मध्ये वेगवेगळ्या योिनाींसाठी ई- े्ंडरीींग द्वारे ३ ननववदा 
काढल्या आहेत. सदर ववषयासींदभाात शासनास अहवाल प्राप्त झाला असनू, 
तो तपासनू पढुील कायावाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील सनदी अधधिाऱ्याांच्या पदोन्नतीच ेबोगस  
आदेश ननगचशमत िेल्याबाबत 

  

(२१) * १२२३७ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अपर जिल्हार्धकारी पदावर सवेेत असणाऱ्या पाच 
अर्धकाऱ्याींना भारतीय प्रशासन सेवेत समायोजित करण्याचे बनाव् आदेश 
काढल्याची प्रत समाि माध्यमाींवर प्रसाररत झाल्याने, सदरहू प्रकार उघडकीस 
आला असनू याबाबत मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्त््ेशन, मुींबई याींचेकड े माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत सींबींर्धत ववभागाच्या अवर सर्चव याींनी 
कफयााद ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपजिल्हार्धकारी सींवगाामध्ये थे्  भरती व प्रमो्ीींग असा वाद 
सरुू असनू तदथा पदोन्नती पासनू ज्येषठता ग्रा्य धरावी हा मदु्दा महाराषर 
प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या औरींगाबाद व मुींबई खींडपीठामध्ये आला असनू 
अनेक महीने िसैे थ ेच ेआदेश मा.न्यायालयाने ददले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) अपर जिल्हार्धकारी सींवगाातील 
अर्धकाऱ् याींना भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नती देऊन त्याींना पदस्त्थापना 
देण्याबाबतचे बोगस आदेश ननगाभमत करण्यात आले असल्याची बाब ददनाींक 
०७/०१/२०२२ रोिी या ववभागाच्या ननदशानास आणण्यात आली होती.  
 तथावप, सदर आदेश हे पणूापणे बोगस व खो्या स्त्वाक्षरीने 
काढण्यात आले असल्याने या प्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे, मुींबई येथे 
गनु्हा क्रमाींक २/२०२२, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६४, ४६५, ४६६ व ४६७ अन्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रस्त्ततु गनु्हयामध्ये एका आरोपीस अ्क 
करण्यात आली असनू पढुील तपास सरुु आहे.  
 उप जिल्हार्धकारी सींवगाातील अर्धकाऱ् याींची ददनाींक ३१/१२/२०२० 
अन्वये प्रभसध्द करण्यात आलेल्या अींनतम ज्येषठतासचूी मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठ, मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायार्धकरण, मुींबई व 
औरींगाबाद खींडपीठ येथ ेआव्हानीत करण्यात आललेी आहे. या यार्चकाींवर 
मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायार्धकरण, औरींगाबाद येथे प्रददघा सनुावणी होऊन 
ददनाींक १७/१२/२०२१ अन्वये, मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ याींच्या 
ददनाींक १०/०२/२०२१ रोिीच्या स्त्थर्गती आदेशामध्ये सधुारणा करुन महसलू 
सींवगाातील ररक्त पदे भरण्यास परवानगी ददली आहे. तसेच, मा.महाराषर 
प्रशासकीय न्यायार्धकरण, मुींबई याींनी ददनाींक २७/०७/२०२१ च्या आदेशान्वये, 
अिादाराची अींतररम स्त्थर्गती (Interim Relief) देण्याची ववनींती नाकारली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बहुळ (ता.खेड, जज.पुणे) गािाच्या हद्दीत अांमली पदाथच  
जप्त िेल्याबाबत 

  

(२२) * १२२७९ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाकण भशक्रापरू (ता.खेड, जि.पणेु) रस्त्त्यावरील बहुळ गावच्या हद्दीत 
रािस्त्थान येथील वाहनातनू िवळपास ९८ ककलो ८४३ गॅ्रम विनाचा रुपये ३१ 
लाख ७३ हिार ककींमतीचा गाींिा अींमली पदाथा ववरोधी पथकाने िप्त केल्याच े
ददनाींक ११ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धाडीमध्ये ककती दोषीींना अ्क करण्यात आली आहे, 
त्याींचेवर गनु्हा दाखल करुन कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) वप ींपरी-र्च ींचवड पोलीस आयकु्तालय अींतगात चाकण पोलीस 
स्त््ेशनने केलेल्या कायावाहीत ददनाींक ११/०१/२०२२ रोिी ०३ आरोवपताींना 
अ्क करून त्याींच्याववरूध्द ग.ुर.क्र.४९/२०२२, एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ 
च्या कलम ८(क), २२(ब)(ii)(क), २९ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. नमदू गनु््यातील सदर ०३ आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये 
असनू पढुील तपास सरुू आहे. तसेच उवाररत ०२ आरोपीींचा शोध सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
वपांपळगाि (ता.बाळापूर, जज.अिोला) येथे अिैधररत्या िाळू उत्खनन ि 

विक्री सु  असल्याबाबतत 
  

(२३) * ११९६९ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अ ण लाड : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपळगाव (ता.बाळापरू, जि.अकोला) भशवारातील ३५० एकर इ-क्लास 
िभमनीवरील ्ेकड्याींवर सवार खोल भयुारे करुन वाळूच ेअवधै उत्खनन करुन 
वाळूची ्ँकरद्वारे अवधै ववक्री सरुु असल्याच ेददनाींक १९ डडसेंबर,२०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास जिल्हा खननकमा अर्धकाऱ्याींच्या (डीएमओ) ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाळूची अवधै ववक्री होत असल्याने व शासनाच्या नतिोरीत 
शलु्कापो्ी (रॉयल््ी) िमा होणारा महसलू बडुत असल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवधै वाळू उत्खनन व ववक्री करणाऱ्याींवर कारवाई करुन अवधै 
वाळू उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) वप ींपळगाींव, ता.बाळापरू, 
जि.अकोला येथे शासकीय ई-क्लास िभमनीपकैी ४ हेक््र िभमनीमध्ये खड्ड े
करून मातीखालील मातीभमश्रीत रेतीचे उत्खनन आढळून आले आहे. सदर 
प्रकरणी अवधै उत्खनन करणाऱ्या एकूण ११ प्रकरणाींत महाराषर िमीन 
महसलू सींदहता, १९६६ च्या कलम ४८ अन्वये दींडात्मक कारवाई करण्यात 
आली आहे. तसेच, अवधै गौण खननि उत्खनन व वाहतकूीस आळा 
घालण्याकरीता दक्षता पथके व ग्रामदक्षता सभमत्या स्त्थापन करण्यात आल्या 
आहेत. सदर क्षेर प्रनतबींधीत क्षेर म्हणून घोषीत केले असनू त्यामध्ये प्रवेशास 
मनाई करण्यात आली आहे. 

----------------- 
  
औरांगाबाद जजल््यातील ि शहरालगतच ेडोंगर पोख न त्याहठिाणी 

अनधधिृत ंमारती उभारल्याबाबत 
  

(२४) * १२९०२ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यात व ववशषेतक औरींगाबाद शहरालगतचे डोंगराचे 
खोदकाम करून त्यादठकाणी ववनापरवानगी इमारती उभ्या केल्या िात 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महसलू, पोलीस आखण प्रादेभशक पररवहन ववभागाच्या 
सींगनमताने जिल््यातील व शहरालगतचे डोंगर पोखरले िात आहेत हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात डोंगर पोखरले िात असल्याने पयाावरणाच े
नकुसान होऊन शासनाचा महसलू देखील बडुववला िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्याास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ् याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यातील शतेिऱ्याांना सकू्ष्म शसांचनाच ेप्रलांबबत अनुदान शमळण् याबाबत 
  

(२५) * १२९०७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सकू्ष्म भसींचनाचे अनदुान शासनाने ४५% वरुन ८०% वर 
आणले असनू गेल्या दोन वषाापासनू २ लाख ७५ हिार शतेकरी या 
अनदुानाच्या प्रनतक्षेत असनू त्याींच े सकू्ष्म भसींचनाचे रुपये ५६८ को्ी 
शासनाकड ेप्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मागील दोन वषाात ५ लाख शतेकऱ्यानी सकू्ष्म 
भसींचनासाठी ऑनलाईन अिा केले असनू, सादहत्य खरेदी करण्यास पवूासींमती 
भमळाली असल्याने सादहत्य खरेदी करुन त्याचे बबल सादर करुनही तसेच 
शतेकऱ् याींनी तालकुा, जिल्हा आखण ववभागीय कृषी कायाालयाशी सतत 
पाठपरुावा करुनही त्याींच्या खात्यात अनदुानाची रक्कम िमा झाली नाही,    
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सकू्ष्म भसींचनाच्या अनदुानासाठी अिा केलेल्या लाभाथ्याांना सकू्ष्म 
भसींचनाच्या अनदुानाची रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.दादाजी भसेु : (१) सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये सकू्ष्म भसींचन सींच 
बसववलेल्या लाभाथ्याांना प्रधानमींरी कृषी भस ींचन योिनेंतगात अल्प व अत्यल्प 
भ-ूधारक शतेकऱ्याींना ५५% व इतर शतेकऱ्याींना (५ हेक््रच्या मयाादेत) ४५% 
अनदुान अदा करण्यात आलेले आहे. 
 सन २०१९-२० व २०२०-२१ मधील लाभाथ्याांना मखु्यमींरी शाश्वत 
कृषी भस ींचन योिनेतनू अल्प व अत्यल्प भ-ूधारक शतेकऱ्याींना २५% व इतर 
शतेकऱ्याींना (५ हेक््रच्या मयाादेत) ३०% अनदुान परूक अनदुान देण्याबाबत 
ननणाय झालेला असनू त्याचे समुारे रुपये ४०५ को्ी अदा करणे प्रलींबबत 
आहे. 
(२) व (३) सन २०२१-२२ पासनू राज्यातील अल्प व अत्यल्प भ-ूधारक 
शतेकऱ्याींना प्रधानमींरी कृषी भस ींचन योिना व मखु्यमींरी शाश्वत कृषी भस ींचन 
योिनेच्या माध्यमातनू सकू्ष् म भसींचनाकरीता ८०% अनदुान व इतर 
शतेकऱ्याींना (५ हेक््रच्या मयाादेत) ७५% अनदुान देण्यात येत आहे. 
 सन २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये एकूण २,८७,१५४ लाभाथ्याांना 
प्रधानमींरी कृषी भस ींचन येािनेचे अनदुान अदा करण्यात आले आहे. सन 
२०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये प्रधानमींरी कृषी भस ींचन योिनेचे परूक अनदुान 
मखु्यमींरी शाश्वत कृषी भस ींचन योिनेमधून देण्याकरीता ददनाींक २५ ऑगस्त््, 
२०२१ रोिीच्या शासन ननणायान्वये Dedicated Micro Irrigation Fund 
योिनेंतगात नाबाडामाफा त किा घेण्याचा शासनाने ननणाय घेतलेला आहे. 
 DMIF योिनेचा कालावधी माचा, २०२१ अखेर सींपषु्ात आला असनू 
या योिनेस मदुतवाढ देण्याचे कें द्र शासनाच्या ववचाराधीन आहे. कें द्र 
शासनाने या योिनेस मदुतवाढ ददल्यानींतर नाबाडाकडून किा घेऊन सदर 
प्रलींबबत परूक अनदुानाची रक्कम शतेकऱ् याींना अदा करण्याचा शासनाने 
ननणाय घेतलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िोतेिाडा, सोंडपेार शशिार (ता.हहांगणा, जज.नागपूर) येथील नुिसानग्रस्त्त 
िापूस उत्पादि शतेिऱ्याांना मदत शमळण्याबाबत 

  

(२६) * १३०९२ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोतवेाडा, सोंडपेार भशवार (ता.दहींगणा, जि.नागपरू) गावात अमरावती-
िबलपरू मागााचे व समधृ्दी महामागााच्या बाींधकामा दरम्यान िड वाहनाच्या 
वाहतकुीमळेु पररसरात धूळ पसरुन तथेील शतेकऱ्याींच्या शतेातील कापसाच े
पीक धुळीमळेु खराब झाल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्त्याच्या कामामळेु वपकाींचा दिाा खालावल्याने या 
महामागाालगतच्या शतेकऱ्याींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नागपरू जिल््यातील कोतवेाडा, सोंडपेार भशवार येथील बार्धत 
कापसू उत्पादक शतेकऱ्याींना आर्थाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
 कोतवेाडा, सोंडपेार भशवार (ता.दहींगणा, जि.नागपरू) मधील शतेकऱ् याींची 
तक्रार प्राप् त नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्य राखीि पोलीस दलाच्या भरती पररक्षेत गैरप्रिार झाल्याबाबत 

  

(२७) * १३१७६ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य राखीव पोलीस दलाच्या ददनाींक १२ डडसेंबर, २०२१ त े१० िानेवारी, 
२०२२ दरम्यान भरती परीक्षा घेण्याींत आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू, वप ींपरी र्चींचवड, दौंडसह इतर जिल््यात राज्य राखीव 
पोलीस दलाच्या भरती पररक्षाींमध्ये गरैव्यवहार झाला असनू मळू 
उमेदवाराींऐविी त्याींच्या िागी बोगस उमेदवाराींनी परीक्षा ददल्याची बाब 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गरैप्रकारामळेु योग्य उमेदवाराींवर अन्याय होत असल्याने 
शासनाने ही भरती प्रकक्रया रद्द केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गरैप्रकाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने नागपरू, वप ींपरी र्चींचवड, दौंडसह इतर जिल््यात राज्य 
राखीव पोलीस दलाच्या भरती पररक्षाींमध्ये झालले्या गरैप्रकाराशी सींबींर्धत 
असलेल्या दोषी अर्धकारी/कमाचारी व इतराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) होय, राज्य राखीव पोलीस 
बल ग् क्र.१९ कुसडगाव, िामखेड येथील सशस्त्र पोलीस भशपाई भरती 
प्रकक्रया राज्य राखीव पोलीस बल ग् क्र. ७ दौंड याींचेमाफा त नागपरू, पणेु, 
औरींगाबाद व नाभशक येथ े घेण्यात आली. सदरच्या लेखी परीक्षेमध्ये डमी 
उमेदवार बसल्याबाबत राज्य राखीव पोलीस बल ग् क्र. ७ दौंड या 
कायाालयास नननावी मेल प्राप्त झाला. त्यानषुींगाने प्रकरणाची शहाननशा केली 
असता ७ डमी उमदेवाराींनी परीक्षा ददल्याची तसेच १ उमेदवारानी मायक्रोफोन 
वापरून परीक्षा देत असल्याचे ननदशानास आले. 
 उपरोक्त प्रमाणे ननदशानास आलले्या उमेदवाराींना अपार करण्यात 
आले आहे. सदरहू भरती प्रकक्रया अत्यींत पारदशी पध्दतीने राबववण्यात आली 
असल्याने भरती प्रकक्रया रद्द करण्यात आलेली नाही. 
 या प्रकरणी ८ उमेदवाराींसह एकूण १७ आरोपीींवर गनु्हे दाखल 
करण्यात आले असनू ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व 
सद्य:जस्त्थतीत गनु््याचा तपास सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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जोगेश्िरी (प.), मुांबई येथील सदननिा खरेदीमध्ये  
आधथचि फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(२८) * १३३२९ श्री.रमेश िराड, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िोगेश्वरी (पजश्चम) येथे ररहान ्ेरभसि, सदननका नीं.४०१, चौथा 
माळा, बींडीवाली हील रोड, खान ईस्त््े्, एस.व्ही.रोड येथील २२०० चौ.फु् 
क्षेरफळाचा फ्लॅ् खरेदी करण्याकरीता स्त््ॅम्प ड्यु् ी, रजिस्त्रेशन व ्ी.डी.एस. 
करीता रक्कम रुपये १५,४०,०००/- तसेच ओभशवरा यशोददप 
को.ऑप.हौ.सोसाय्ी, फ्लॅ् नीं.आर-१२, फ्लॅ् नीं.५०४, म्हाडा ले आऊ्, 
िोगेश्वरी (पजश्चम), मुींबई येथील ८७५ चौ.फु् कारपे् एररया असलेला फ्लॅ् 
खरेदी करण्याकरीता स्त््ॅम्प ड्यु् ी, रजिस्त््ेशन व ्ी.डी.एस. करीता रुपये 
६,५०,०००/- अशाप्रकारे उपरोक्त दोन्ही फ्लॅ् खरेदीकरीता मेससा भसध्दाथा 
कफनक्रॉप ॲडव्हिी सजव्हास, अींधेरी (पवूा) मुींबई कायाालयातील श्री.रॉडनी लोबो, 
श्री.योगेश सावींत व श्रीमती ककरण शटे््ी याींनी श्री.चतेन र्धरिलाल पारेख 
याींचेकडून एकूण रुपये २१,९०,०००/- घेवनू फसवणूक केल्याप्रकरणी अींधेरी 
पोलीस ठाणे येथे ददनाींक १९ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास गनु्हा 
नोंदववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर व्यवहार करताींना श्री.रॉडनी लोबो, श्री.योगेश सावींत व 
श्रीमती ककरण शटे््ी याींनी इलेक्रॉननक भसग्नेचरमधील ओळखदशाक 
वभैशषट्याींचा गरैवापर करुन, फ्लॅ् खरेदी केल्यानींतर रजिस्त्रेशन व स्त््ॅम्प 
ड्यु् ी भरण्याकरीता शासकीय कायाालयात वापरण्यात येणारे एकसारखी 
नक्कल केलेली बनाव् व खो्ी चलन/ पावती तयार करुन श्री.पारेख याींची 
फसवणुक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पोलीस ठाणे, अींधेरी याींचे कायाालयामध्ये 
आरोवपताींना हिर राहण्याबाबत पोलीस प्रशासनाने सन २०१९ पासनू अनेकदा 
नो्ीसा पाठवनूही आरोवपताींसोबत पोलीस प्रशासनातील अर्धकारी याींचे 
आर्थाक सींगनमत असल्यामळेु आरोपी अींधेरी पोलीस ठाण्यात उपजस्त्थत राहत 
नसल्याचे ननदशानास आल े आहे, याप्रकरणी आरोपीींवर कोणतीही कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अींधेरी पोलीस ठाण्यात दोषीींवर कारवाई करुन फसवणुकदाराींची 
रक्कम त्याींना परत भमळवनू देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
 सदर प्रकरणी श्री.चेतन पारेख याींनी ददलेल्या कफयाादीनसुार अींधेरी 
पोलीस ठाणे, मुींबई येथे १ मे, २०१४ रोिी ग.ुर.क्र.२१५/२०१९, भा.द.वव. कलम 
४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ३४ सह ६६ (क)(ड) मादहती तींरज्ञान 
अर्धननयम २००० अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
 गनु््यातील आरोपी योगेश सावींत यास मा.उच्च न्यायालयाने अींतररम 
अ्कपवूा िामीन मींिूर केलेला आहे. 
 सदर गनु्हयातील उवाररत दोन आरोपी रॉडनी लोबो व श्रीमती ककरण 
शटे््ी गनु्हयात सहभागाबाबत तपास सरुु असनू या आरोपीववरूध्द सबळ 
परुावे प्राप्त झाल्यास पढुील कारवाई करण्यात येईल. 
(४) सदर प्रकरणी पढुील तपास सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मांडल अधधिारी, िुां भारिळण (ता.पुरांदर, जज.पुणे) याांनी  
बेिायदेशीर फेरफार नोंदी िेल्याबाबत 

  

(२९) * १२२७४ श्री.जयांत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मींडल अर्धकारी, कुीं भारवळण (ता.परुींदर, जि.पणेु) याींनी पदाचा कायाभार 
ददनाींक ८ िलु,ै २०१८ रोिी वा त्यासमुारास स्त्वीकारल्यानींतर अनेक 
बेकायदेशीर फेरफार नोंदी केल्याच्या तक्रारी उपववभागीय अर्धकारी, दौंड-
परुींदर याींच्याकड ेकरण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनषुींगाने उपववभागीय अर्धकारी दौंड-परुींदर याींनी चौकशी 
करुन मींडल अर्धकारी, कुीं भारवळण याींच्याबाबत अहवाल जिल्हार्धकारी, पणेु 
याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीअींती 
बेकायदेशीरररत्या फेरफार नोंदी करणाऱ्या सींबींर्धत मींडल अर्धकारी याींच्यावर 
जिल्हार्धकारी, पणेु याींनी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) जिल्हार्धकारी, पणेु याींनी ददनाींक २४/०२/२०२२ ज्ञापनान्वये सींबींर्धत मींडल 
अर्धकारी याींच्याववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (भशस्त्त व अपील) ननयम १९७९ 
मधील ननयम-८ नसुार ववभागीय चौकशी प्रस्त्ताववत केली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मेससच गेमकिां ग ांंडडया प्रायव्हेट शल. िां पनीच्या बेिायदेशीर ऑनलाईन 

बेटीांग ि गॅम्बलीांगच्या व्यिसायाप्रिरणी िारिाई िरणेबाबत  
 

(३०) * १२७१४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेससा गेमककीं ग इींडडया प्रायव्हे् भलभम्ेड नावाची कीं पनी राज्यात आखण 
इतर राज्यात बेकायदेशीर ऑनलाईन सट््ा व िगुाराच्या व्यवसायातनू 
शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसलू बडुवत असल्याप्रकरणी शकेडो 
एफआयआर दाखल झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कीं पनीचे मळू मालक रमेश लखुलाल चौरभसया याींना अ्क 
झाली असली तरी त्याींचा मलुगा अचल रमेश चौरभसया फरार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाचा कोट्यवधीींचा महसलू बडुववणाऱ्या रमेश लखुलाल 
चौरभसया व अचल रमेश चौरभसया याींना मोक्का लावावा, अशी मागणी 
ववरोधी पक्षनेत,े महाराषर ववधान पररषद याींनी ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिीच्या पराद्वारे शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) महाराषर राज्यात बेकायदेशीर ऑनलाईन बटे ींग 
व गॅम्बल ींगच्या व्यवसाय सींदर्ाात एकूण २१ गनु्हे दाखल झाले आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर गनु्हयाींच्या अनषुींगाने तपास सरूू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अरबी समुद्रात जलपरी या भारतीय बोटीांिर झालेल् या गोळीबारात 
मतृ् यूमुखी पडलेल्या मजच्िमाराांच्या िुटुांबबयाांना आधथचि मदत देणेबाबत 
  

(३१) * १२६५५ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिुरात राज् याच् या हद्दीिवळ अरबी समदु्रात िलपरी या भारतीय 
बो्ीींवर पाककस्त् तानकडून झालेल् या गोळीबारात मतृ् यमुखुी पडलेल्या मजच्िमार 
बाींधवाींच् या कु्ुींबबयाींना शासनाने रुपये ५ लाखाींची आर्थाक मदत देणेबाबतच े
ननवेदन स्त् थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ नोव् हेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास मा.मत् स्त् यव् यवसाय मींरी महोदयाींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणतीच कायावाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मतृ् यमुखुी पडलेल्या 
मजच्िमार बाींधवाच्या कु्ुींबबयाींना आर्थाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मा.मखु्यमींरी सहाय्यता ननधीतनू रुपये ५,००,०००/- इतके अथासहाय्य 
कै.श्रीधर रमेश चामरे, मौि-ेवडराई, ता.जि.पालघर याींच्या वारसाींना 
तहभसलदार पालघर याींचमेाफा त वा्प करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जैि उते्तजिाांच्या उत्पादनाांची नोंदणी प्रकक्रया पारदशचि 
होण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(३२) * १३४१६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश 
िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िैव उते्तिकाींच्या (बायोजस्त््म्यलुी्ं ) यादीतील उत्पादनाींना 
तात्परुती मान्यता देण्यासाठी कृषी आयकु्तालयाने राबववलेली नोंदणी प्रकक्रया 
सींशयास्त्पद असल्याची बाब कृषी उद्योिकाींनी माहे िानेवारी, २०२२ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात ननदशानास आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नोंदणीसाठी अनेक प्रकरणे प्रलींबबत असताना अर्धकृत 
चेकभलस्त्् ददली िात नसल्याने आयकु्तालयात िी-१ व िी-२ यापकैी नेमकी 
कोणती प्रकक्रया सरुु आहे हे समित नसल्याने मागील अनेक ददवसाींपासनू 
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िी-२ साठी अनेक कीं पन्याींचे प्रनतननधी कृषी आयकु्तालयातील कायाालयात 
िाऊनही कोणतीही कायदेशीर व व्यवजस्त्थत मादहती ददली िात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िैव उते्तिक उत्पादनाींची नोंदणी पारदशाक व मयााददत 
वेळेत करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) कें द्र शासनाने ददनाींक २३/०२/२०२१ अन्वये, खत ननयींरण आदेश १९८५ च े
पररभशष्-६ अींतगात बायोजस्त््म्यलुी्ं  (Biostimulant) या घ्काचा नव्याने 
समावेश केला आहे. कें द्र शासनाच्या एकाजत्मक अन्नद्रव्य व्यवस्त्थापन 
ववभागाने ददनाींक ०२/०८/२०२१ च्या परान्वये राज्य शासनाकडून आवश्यक 
असणारे Form G-२ मधील प्रमाणपर प्रदान करण्याची कायापध्दती ननजश्चत 
करुन ददली आहे. सदर परामध्ये उत्पादकाींनी राज्य शासनास ददनाींक 
३१/१२/२०२१ अखेर G-१ फॉमा सादर करण्यास कळववले होत.े G-१ फॉमा 
सादर झाल्यानींतर १५ त े२० ददवसात G-२ फॉमा ननगाभमत करणेबाबत सरू्चत 
करण्यात आले होत.े त्यानसुार बायोजस्त््म्यलुी्ं  (G-२) करीता ददनाींक 
२८/०२/२०२२ अखेर १२८४ प्रस्त्ताव ववववध कीं पन्याींकडून प्राप्त झाले आहेत. 
त् यापकैी ८४० प्रस्त्तावाींना G-२ प्रमाणपर ननगाभमत करण्यात आले आहेत. 
उवारीत ४४४ प्रस्त्तावाींमध्ये रु् ी आहेत. ददनाींक ३१/१२/२०२१ पयांत शवे्च्या 
्प् प्यात िादा अिा आल्यामळेु िाननी करुन त्याींना G-२ ननगाभमत करण्यास 
ववलींब झाला आहे. तसेच, सदर काम करणारे अर्धकारी/ कमाचारी कोरोना 
ववषाणूने बार्धत झाल्यामळेु त्याींना ववलगीकरणामध्ये रहावे लागल्यामळेु 
ववलींब झाला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील दहशतिाद विरोधी पथिातील अधधिारी ि िमचचाऱ्याांची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३३) * १२५७३ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : हदनाांि ४ माचच, २०२२ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १२ मधील प्रश्न 
क्रमाांि १०४१२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दहशतवाद ववरोधी पथकातील ववववध सींवगाातील १७२ पदे 
ररक्त असल्याने उपलब्ध कमाचाऱ्याींवर कामाचा ताण येत असनू 
दहशतवादाच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत सींबींर्धत आयकु्ताींना शासनाने 
ननदेश देऊनही अद्याप ररक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दहशवादववरोधी 
पथक (ए.्ी.एस.) मधील अर्धकारी व कमाचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) राज्यातील दहशतवादववरोधी पथकासाठी एकूण 
७१३ मींिूर पदे असनू, त्यापकैी ५४३ पदे कायारत असनू १७० पदे ररक्त 
आहेत. 
 उपलब्ध मनषुयबळाचा वापर करुन दहशतवाद ववरोधी पथकातींगात 
गनु््याींचा तपास करण्यात येत आहे.  
(२) व (३) ववशषे पोलीस महाननरीक्षक, पोलीस उप महाननरीक्षक,पोलीस 
उपअधीक्षक (सशस्त्र) व सहायक पोलीस आयकु्त/ पोलीस उपअधीक्षक 
(नन:शस्त्र) ही पदे शासन मान्यतनेे पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कायावाही सरुु 
आहे. 
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 पोलीस ननरीक्षकाींची ररक्त असलेली १३ पदे ही बदली/पदोन्नती 
आदेभशत आहेत. सींबींर्धत घ्काींना त्याींना कायामकु्त करण्याबद्दल 
कळववण्यात आले आहे. 
 सहायक पोलीस ननरीक्षकाींची ररक्त असलेली पदे ही माचा, २०२२ 
अखेर पदोन्नतीने योग्य प्रमाणात भरण्यात येत आहेत. 
 पोलीस उपननरीक्षकाींची बॅच महाराषर पोलीस अकादमी, नाभशक येथ े
प्रभशक्षण घेत असनू, सदर प्रभशक्षण पणूा होताच पोलीस उपननरीक्षकाींची ररक्त 
असलेली ६३ पदे योग्य प्रमाणात भरण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील रस्त्ते अपघात रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३४) * १२३५५ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबई शहर-१८४, पणेु-१३६, नाभशक-१३३, अहमदनगर-११४, 
नागपरू-१२२ व औरींगाबाद-६५ अशी रस्त्त े अपघाताींची नोंद झाल्याच े तसेच 
रस्त्त े अपघातात दररोि ४० िणाींचा मतु्य ू होत असनू २६६३ रस्त्त े
अपघाताींमध्ये ११८० प्रवाशाींचा मतृ्य ूझाल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी वाहतकूदार एस्ी सींपामळेु काळी-वपवळी िीप, 
मॅजक्सकॅब, ्ेम्पो-रॅव्हलर, खािगी बस इत्यादी वाहनाींमधून क्षमतपेेक्षा िास्त्त 
प्रवाशाींची वाहतकू करुन तसेच रस्त्ता सरुक्षा ननयमाींचे उल्लींघन करीत 
असल्यामळेु नोव्हेंबर मदहन्यात रस्त्त े अपघात व मतृ्यचूे प्रमाण वाढल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू शहरातील वाहतकू व्यवस्त्था सरुळीत होणे, अपघाताच े
प्रमाण रोखणे याकरीता करावयाच्या उपाययोिनेबाबत स्त्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी (नागपरू) मा.गहृमींरी याींचेकड े लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील रस्त्त े
अपघात रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये राज्यात एकूण २७१५ अपघात घडले 
असनू १२१४ प्रवाशाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्त्थाननक लोकप्रनतननधी (नागपरू), याींनी मा.गहृमींरी याींचेकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) राज्यातील रस्त्त े अपघात रोखण्याकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत. 

• राज्यातील रस्त्त्यावर होणाऱ्या अपघाताींना ननयींरणात आणणे व 
अपघातग्रस्त्ताींना तात्काळ वदै्यककय सेवा उपलब्ध करून देणे हे 
उद्देश समोर ठेऊन िनिागतृीकरीता िानेवारी मदहन्यामध्ये रस्त्ता 
सरुक्षा अभभयान राबववण्यात येत.े 

• सींपणूा राज्यातनू एकूण १३७७ ब्लॅक स्त्पॉ्ची मादहती सींकभलत करून 
रस्त्त ेअपघाताींचे ववश्लेषण करण्यात येऊन सदर दठकाणी करावयाच्या 
तातडीच्या, अल्प व ददघा मदुतीच्या उपाययोिना करण्यात येत 
आहेत. 

• प्राणाींनतक व गींभीर अपघाताींचे ववश्लेषण करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस 
ठाण्याींतगात एक अर्धकारी व तीन अींमलदार याींच े ववशषे पथक 
ननमााण करण्यात आलेले आहे. 

• सवा महामागाांवर व रस्त्त्याींवर िड / अविड वाहनाींना उिवीकडील 
मार्गाकेमधून मागाक्रमण करण्यास मनाई करण्याबाबत तसेच सरळ 
रस्त्त्याींवरील व घा् मागाातील वेगमयाादा ननजश्चत करण्याबाबत 
अर्धसचूना ननगाभमत करून त्याबाबत िनिागतृी करण्यात आलेली 
आहे. 

 
 



47 

• अपघात ग्रस्त्त व्यक्तीींना हाताळण्याबाबत महामागाावरील सवा 
अर्धकारी व कमाचारी याींना रस्त्ता सरुक्षा ववषयक व 
प्रथमोपचाराबाबतचे प्रभशक्षण देण्यात येत आहे. 

• महामागाावरील अपघातग्रस्त्ताींना गोल्डन अवर मध्ये रुग्णालयात 
नेण्याकरीता “हायवे मतृ्यूींिय दतु” ही योिना राबववण्यात येत.े 

• मुींबई पणेु द्रतुगती मागाावर वाहतकू कोंडी कमी करण्याकरीता 
“गोल्डन अवसा” ही सींकल्पना राबववण्यात येत असनू शननवार, 
रवववार व सटु््ीच्या ददवशी सदर महामागाावर अविड वाहनाींना काही 
कालावधीसाठी प्रवेश नाकारण्यात येतो. 

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

  
बीड जजल््यातील सीसीटीव्ही िॅमेरे िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३५) * ११८६३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड, परळी, गेवराई (जि.बीड) येथील सीसी्ीव्ही यींरणा गत सहा 
मदहन्याींपासनू बींद असल्याचे ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणाची सीसी्ीव्ही यींरणा बींद असल्याने बीड 
शहरातील दचुाकी गाड्याींची चोरी, चेन स्त्नॅर्चींग व इतर गनु््याचा तपास 
लागत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बीड जिल््यात सीसी्ीव्ही कॅमेरे सरुु करणेबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) सीसी्ीव्ही कॅमेरेमळेु गनु्हे तपास/ शोध कामी मदत होत े व गनु्हे 
उघडकीस येतात. तथावप, तपास करण्याच्या इतर पध्दतीने गनु्हे उघडकीस 
येत आहेत. 



48 

(३) पोलीस अधीक्षक कायाालय, बीड माफा त जिल्हा ननयोिन सभमती फीं डातनू 
नाववन्यपणूा योिनेंतगात बीड, परळी व गेवराई शहरात सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववण्यात आलेले आहेत. बीड शहरातील सीसी्ीव्ही यींरणा देखभाल व 
दरुुस्त्ती नगरपररषद, बीड याींचेमाफा त करण्यात येत आहे. तर परळी व गेवराई 
येथील सीसी्ीव्ही यींरणा उभारणी देखभाल व दरुुस्त्ती कालावधी पणूा 
झाल्याने जिल्हार्धकारी, बीड याींनी नगरपररषद, परळी व नगरपररषद, गेवराई 
याींना सदर प्रकल्पाची देखभाल व दरुुस्त्ती करणेबाबत आदेभशत केले आहे. 
बीड व परळी शहरातील बींद असलेले सीसी्ीव्ही कॅमेरे कायााजन्वत 
करण्याकरीता अनकु्रमे नगरपररषद, बीड व नगरपररषद, परळी 
कायाालयामाफा त कारवाई सरुु आहे. तसेच गेवराई शहरातील सीसी्ीव्ही
 कॅमेऱ् याींबाबत गेवराई नगरपररषद याींच्या समन्वयाने देखभाल दरुुस्त्ती 
होणेबाबत कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जत (जज.साांगली) पोलीस स्त्टेशन येथे गुन्हा दाखल असलेल्या मुांबई 
पोलीस दलातील िमचचाऱ्यावि ध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३६) * ११७७२ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ित (जि.साींगली) पोलीस स्त््ेशनमध्ये मुींबई पोलीस दलातील 
कमाचाऱ्याववरुध्द त्याींनी पत्नीच्या अींगावर उकळत े तले ओतनू िीवे 
मारण्याचा प्रयत्न करणे तसेच शारीररक, मानभसक व आर्थाक िळ 
केल्याप्रकरणी तक्रार नोंदवनू ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी गनु्हा दाखल 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आरोपीला ४१/डी ची नो्ीस बिावण्यासाठी 
पोलीस प्रशासनाकडून दलुाक्ष करण्यात येवनू आरोपीला २१ ददवसाींनी नो्ीस 
बिावल्याच े तसेच आरोपीचा अ्कपवूा िामीन मा.सर न्यायालयाने ददनाींक 
१६ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी फे्ाळून आरोपीला १० ददवसानींतर अ्क केल्यामळेु 
पोलीस प्रशासन आरोपीला सहकाया करीत असल्याच े ननदशानास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सीडीआर लोकेशन काढण्यासाठी गनु्हा दाखल झाल्यानींतर २३ 
ददवसाींनी पोललसाींनी कायावाही करण्यास सरुुवात केल्याचे तसेच आरोपी 
मा.उच्च न्यायालयात अ्कपवूा िाभमनासाठी गेला असता तपास अर्धकारी 
गरैहिर असणे व पोभलसाींनी िबाब (साक्ष) देखील सादर केलेले नसल्यामळेु 
पोलीस प्रशासन याप्रकरणाकड े हेतपूरस्त्पर दलुाक्ष करीत असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मदहलेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपी तसेच आरोपीस सहकाया 
करणाऱ्या सींबींर्धत दोषी पोलीस दलातील अर्धकारी/कमाचारी याींचेववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर प्रकरणात ित पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. ५८०/२०२१, भा.दीं.वव. 
कलम ४९८(अ), ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अन्वये ददनाींक ०१/११/२०२१ रोिी गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तसेच भा.दीं.वव.कलम ४०६ व ३७७ ही वाढीव 
कलमे नींतर लावण्यात आली आहेत.  
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणात गनु्हा दाखल होताच आरोपीला तपासासाठी 
हिर राहण्यास कळववले. तथावप, तो हिर न झाल्याने तपास अर्धकारी 
याींनी ददनाींक २१/११/२०२१ रोिी आरोपीच्या नावे नो्ीस बिावण्याकरीता गेले 
असता तो राहत्या घरी भमळून न आल्याने ४१-अ ची नो्ीस दरवािावर 
लावण्यात आली. आरोपीस सेशन को्ााने िामीन नामींिूर केल्यानींतर 
आरोपीने मा.उच्च न्यायालयात अिा केला. मा.उच्च न्यायालयाने तात्परुता 
िामीन मींिूर केला असनू िामीन अिाावर अींनतम सनुावणी झालेली नाही. 
सदर प्रकरणाचा तपास सरुु आहे. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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पेण–खोपोली मागाचिरील स्त्टेट बडि ऑफ ांंडडयाच्या एटीएम  
मशीनमधनू लाखो  पयाांची चोरी झाल्याबाबत 

  

(३७) * १३२९२ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणे – खोपोली मागाावरील स्त््े् बँक ऑफ इींडडयाच ेए्ीएम मशीन फोडून 
समुारे ५६ लाखाींची रोख रक्कम चोरट्याींनी चोरुन नेल्याची घ्ना ददनाींक   
१७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, पेण–खोपोली मागाावर या घ्नेपवूी दरोडखेोराींकडून आठ दकुाने 
फोडण्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ह  खरे आहे काय; 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने चोरीचा ककती रुपयाींचा 
ऐवि हस्त्तगत करण्यात आला आहे, तसेच या प्रकरणी सींबींर्धत दोषी 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) ददनाींक १२/१३ डडसेंबर, २०२१ या रारौ दरम्यान दकुाने फोडून चोरीच्या 
घ्ना घडल्या आहेत. 
(३) ए्ीएम मशीन फोडण्याच्या घ्नेबाबत ददनाींक १७/०१/२०२२ रोिी पणे 
पोलीस ठाणे ग.ुर.नीं.११/२०२२, भा.दीं.वव.सीं. कलम ३८०, ४३५ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू सदर गनु्हयाचा तपास सरुु आहे.  
 दकुाने फोडून चोरीच्या घ्नेबाबत पेण पोलीस ठाणे ग.ुर.नीं. 
२५१/२०२१, भा.दीं.वव.सीं. कलम ४५७, ३८०, ५११, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सदर गनु्हयात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. सदर गनु्हयाचा तपास पणूा करण्यात आला असनू आरोपीववरुध्द 
दोषारोपपर दाखल करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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औरांगाबाद जजल््यातील शतेिऱ्याांची अधधि परतािा गुांतिणुिीमध्ये 
आधथचि फसिणूि झाल्याबाबत 

  

(३८) * १३३९९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबादत जिल््यात ३०:३० गुींतवणूकीमध्ये झालले्या गरैव्यवहारात 
शकेडो शतेकऱ्याींना १ लाख रुपयाींच्या गुींतवणुकीवर ७ त े २६ हिार रुपये 
प्रनतमदहना देण्याचे आभमष दाखवनू सींतोष राठोड या इसमाने कोट्यवधी 
रुपयाींची फसवणूक केली असल्याचा प्रकार ददनाींक २४ िानेवारी, २०२२ रोिी 
वा त्या समुारास ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर प्रकरणातील दोषी व्यक्तीींवर तसेच कारवाई करण्याबाबत 
फसवणूक झालेल्या शतेकऱ्याींना गुींतवणुक केलेली रक्कम परत भमळवनू 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) सदर प्रकरणी आरोपीींनी सींगनमत करुन 
अर्धक परतावा देण्याचे आभमष दाखवनू कफयाादीची रुपये ३३,५०,०००/- 
इतक्या रकमेची फसवणकू केली अशी तक्रार प्राप्त झाल्यावर पोलीस स्त््ेशन 
बबडकीन, जि.औरींगाबाद येथे ग.ुर.नीं. २६/२०२२, भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०६, 
३४, सहकलम ३ एम.पी.आय.डी., १९९९ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
 सदर गनु््यातील मखु्य आरोपी सींतोष राठोड यास अ्क करण्यात 
आली असनू आर्थाक गनु्हे शाखा, औरींगाबाद (ग्रामीण) याींच्याकडून पढुील 
तपास सरुु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील मातीच्या अिैध उत्खननािर  
बांदी घालण्याबाबत 

  

(३९) * १३२४१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालकु्यातील ववववध प्रकल्पाींना लागणाऱ् या मातीसाठी 
डोंगर पोखरण्यात येत असनू सटु््ीच्या ददवशी परवानगीपेक्षा अर्धक उत्खनन 
केले िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उत्खननामळेु भववषयात महाड तालकु्यात भसू्त्खलनाचा 
धोका अर्धक वाढणार असनू उत्खनन सरुू करण्यापवूी महसलू ववभाग 
कोणत्याच मागादशानपर सचूना देत नसल्याने डोंगर पायथ्याशी खोदकाम 
करून माती वाहतकूदार आखण परुवठादार त्याींचा आर्थाक लाभ करून घेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनतररक्त उत्खननावर व खोदकामावर बींदी आणण्याबाबत तसेच 
याप्रकरणी दोषी असणाऱ् याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 तथावप, मौिे चाींभार खखड, ता.महाड येथील स.नीं.१४७ दह.नीं.१अ क्षेर 
००/५२/०८ हे. आर या दठकाणी मुींबई-गोवा या राषरीय महामागााचे 
चौपदरीकरणाच े कामासाठी एल ॲण्ड ्ी कीं पनी याींचे माफा त उत्खनन व 
वाहतकू चाल ूआहे. सदर कीं पनीला स्त्वाभमत्वधनाची रक्कम भरून परवानगी 
देण्यात आली आहे. उत्खनन चाल ूअसलेल्या दठकाणी लोकवस्त्ती नाही आखण 
तालकु्यातील इकोसेन्सेद्व्ह झोन असलेली गावे व दरडप्रवण असलेले क्षेर 
वगळून उत्खनन परवानगी देण्यात येत.े 
 

----------------- 
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मुांबई ि निी मुांबई पररसरात अांमली पदाथाांची खरेदी-विक्री िरणाऱ्या 
दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४०) * १२६३७ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) येथील नेरे गावात नवी मुींबई पोभलसाींच्या गनु्हे 
शाखेने कोट्यवधी रुपयाचे अींमलीपदाथा िप्त केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू नववषााच्या (थ्ीफस्त््च्या) 
ननभमत्ताने कायाक्रमाींचे आयोिन करणाऱ्या व अींमली पदाथा तरुणाींना 
ववकण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या नतघाींना पोभलसाींनी ताब्यात घेतले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई पोभलसाींच्या अींमली पदाथा ववरोधी पथकाने (एएनसी) 
सायन (मुींबई) पररसरातनू ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०२१ रोिी रुपये २१ को्ी 
ककींमतीच ेसमुारे सव्वा सात ककलो दहरॉईन िप्त केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अींमली पदाथा खरेदी-ववक्री करणाऱ्या दोषीींना अ्क करुन त्याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
 ददनाींक ३१/१२/२०२१ रोिी नवी मुींबई पोलीस आयकु्तालय अींतगात 
कक्ष-३ गनु्हे शाखेने पनवेल (जि.रायगड) येथील नेरे गावात केलेल्या 
कायावाहीत एकूण रुपये २.५ को्ी ककींमतीच्या मेथ्यॉक्यलुॉन पावडर या 
अींमली पदाथाासह एकूण रुपये २,५३,७०,९००/- ककीं मतीचा मदु्देमाल िप्त केला 
असनू त्यामध्ये एकूण ६ आरोवपताींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
 अींमली पदाथा ववरोधी कक्ष, ग.ुशा.,ग.ुअ.वव., मुींबई घा्कोपर 
यनुन्माफा त केलेल्या कारवाईमध्ये ददनाींक १९/१०/२०२१ रोिी ७ ककलो २०० 
गॅ्रम विनाचा हेरॉईन हा अींमली पदाथा अींदािे ककीं मत रुपये २१,६०,००,०००/- 
हस्त्तगत करण्यात आला आहे.  
(३) नवी मुींबई पोलीस आयकु्तालय अींतगात कक्ष-३ गनु्हे शाखेने केलेल्या 
कायावाहीत ददनाींक ३१/१२/२०२१ रोिी ०६ अ्क आरोवपताींववरूध्द पनवेल 
तालकुा पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र.३७१/२०२१, एन.डी.पी.एस.कायदा, १९८५ च्या 
कलम ८(क), २२(क), २९ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमदू 
गनु््यातील आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये असनू पढुील तपास सरुू 
आहे.  
 मुींबई अींमली पदाथा ववरोधी कक्षाच्या घा्कोपर यनुन्कडून करण्यात 
आलेल्या कारवाईमध्ये ददनाींक १९/१०/२०२१ रोिी एका आरोपी मदहलेस अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर आरोपी मदहलेववरूध्द ग.ुर.क्र.९३/२०२१, कलम 
८(क) सह २१(क) एन.डी.पी.एस कायदा, १९८५ अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात 
आला असनू ती सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

देऊळगािराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील खडिपूणाच नदीपात्रातून 
अिैध रेती उपसा सुरू असल्याबाबत 

  

(४१) * ११८११ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगावरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील खडक पणूाा नदीतील रेतीचा 
मोठ्या प्रमाणात अवधै उपसा केला िात असनू गेल्या चार त े पाच 
मदहन्यापासनू तालकु्यातील कोणत्याही रेती घा्ाचा भललाव झालेला 
नसतानाही रेती माकफयाीं माफा त दररोि हिारो ब्रास रेतीचा िेसीबी, रॅक््र 
ककन्ही द्वारे व खडक पणूाा धरणातनू बो्ी द्वारे अवधै रेती उपसा सरुू 
असनू बऱ्याच द्प्पर द्वारे दररोि अवधै वाहतकू सरुू असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददग्रस बदु्रकु (ता.देऊळगावरािा) या गावातील ई क्लास 
िभमनीमध्ये रेतीचा स्त््ॉक नसतानाही स्त््ॉक असल्याच ेकागदोपरी दाखवनू व 
त्याचा भललाव करून बालािी सतूर्गरणी सींस्त्था, भल. देऊळगावरािा या 
नावाने बनववलेल्या पावत्या नसुार त्यादठकाणी रेती न ्ाकता साींगली, 
नागपरू या लाींब ्प्प्याची गावे दाखवनू रेती माकफयाींना त्या पावत्या 
परुववण्यात आल्या आहेत, तसेच त्याचा कालावधी िास्त्त असल्यामळेु एकाच 
पावतीवर रेती माकफयाींनी १०-१० गाड्या स्त्थाननक लेव्हलवर जिल््यात देखील 
खाली केल्या आहेत व अनेक स्त््ॉक दाखवनू व त्याचा भललाव केल्याच े
दाखवनू त्या पावत्या अशाच प्रकारे इतर रेती माकफयाींना वा्प करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अननल र्चते्त राहणार ता.देऊळगाव रािा 
(ता.देऊळगावरािा, जि.बलुढाणा) याींनी या गरैप्रकाराींची तक्रार करून ददनाींक 
१६ डडसेंबर, २०२१ रोिी दोषीींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आमरण 
उपोषण देखील केले होत ेपरींत ुत्यावेळी उपववभागीय अर्धकारी, भस ींदखेडरािा 
याींनी कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन उपोषण मागे घेण्यास साींर्गतले होत े
परींत ुउपोषण मागे घेऊनही आिभमतीस कोणतीही कारवाई प्रशासनाकडून होत 
नसल्याने तक्रारदार याींनी माहे डडसेंबर, २०२१ च्या शवे्च्या आठवड्यात 
मा.महसलू मींरी, मा.प्रधान सर्चव महसलू (खननि) याींना ननवेदनाद्वारे सदर 
प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
उक्त ननवेदनातील तक्रारीच्या अनषुींगाने अवधै रेती उत्खनन करणाऱ्या रेती 
माकफया व रेती माकफयाींना सहकाया करणाऱ्या देऊळगावरािा तालकु्यातील 
महसलू ववभागातील अर्धकारी व सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) देऊळगावरािा तालकु्यातील डडग्रस बदु्रकु येथील 
गावातील ई क्लास िभमनीवर दोन प्रकरणात ९२१.६० ब्रास अवधैररत्या 
केलेला वाळू साठा िप्त करून त्याचा ररतसर शासन ननणायातील तरतदुीन्वये 
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भललाव करून श्री.बालािी सहकारी सतुर्गरणी मयाा. देऊळगावरािा व इतर 
दोन याींना रुपये २०.५१ लाख महसलू आकारून वाळू साठा उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे. 
 तक्रारदार याींनी माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये खननकमा शाखा, 
जिल्हार्धकारी बलुढाणा याींना ददलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने जिल्हार्धकारी, 
बलुढाणा याींनी तहभसलदार, बलुढाणा याींना कायावाही करण्याचे ननदेश देण्यात 
आले असता, तहभसलदार, बलुढाणा याींनी तक्रारकताा याींचे तक्रारीत तथ्य 
आढळून येत नसल्याचा अहवाल जिल्हार्धकारी, बलुढाणा याींना सादर केला 
आहे. 
 देऊळगावरािा तालकु्यात अवधै गौण खननि उत्खनन व वाहतकू 
रोखण्याकरीता वेळोवेळी केलेल्या कायावाही मध्ये एकूण ११ प्रकरणाींत रुपये 
१८.०४ लाख इतका महसलू शासनास िमा केला आहे. 
 

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

बीड जजल््यातील िक्फ बोडाचच्या जमीन गैरव्यिहार  
प्रिरणी दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४२) * १२२३८ श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यातील वक्फ बोडााच्या समुारे ४०९ एकर िभमनीसींदभाात  
महसलू अर्धकाऱ्याींनी १५ िणाींसोबत आर्थाक सींगनमत करुन िमीन 
गरैव्यवहार, लाचखोरी व मनी लॉडड्र ींग केल्याप्रकरणी भशवािीनगर पोलीस 
ठाण्यात गनु्हा नोंद झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात वक्फ बोडाची ७९६ एकर ३७ गुींठे िमीन असनू 
त्यापकैी ४०९ एकर ५ गुींठे िमीन बनाव् कागदपर े तयार करुन खािगी 
व्यक्तीींच्या नावे करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आर्थाक गनु्हे शाखेने सवा आरोपीींना नो्ीस 
बिावत चौकशीसाठी हिर राहण्यास साींर्गतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महसलू ववभागातील सींबींर्धत दोषी अर्धकारी व कमाचारी तसेच 
इतर सवा दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) व (२) बीड जिल््यातील वक्फ बोडााच्या ४०९ 
एकर ०५ गुींठे िमीन आरोपीींनी सींगनमत करुन खो्े कागदपर तयार करुन 
त्याआधारे स्त्वत:च्या नावे केल्या प्रकरणी पोलीस स्त््ेशन भशवािी नगर, बीड 
येथे ग.ुर.नीं.४७४/२०२१, भा.दीं.वव. कलम ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, सह 
वक्फ बोडा अर्धननयम, १९५४ मधील कलम ५२(२)(अ) अन्वये दाखल 
गनु््यामध्ये सींबींर्धत महसलू अर्धकाऱ्यासह एकूण १५ आरोपीींवर गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) हे अींशत: खरे असनू ०९ आरोपी घरी भमळून न आल्याने त्याींच्या 
नातवेाईकाींमाफा त नो्ीस बिावण्यात आली असनू इतर ०५ आरोपीींचा 
ठावदठकाणा भमळून आला नसल्याने नो्ीस बिावण्यात आली नाही. 
(४) सदर गनु््याींचा तपास आर्थाक गनु्हे शाखा, बीड याींच्याकडून करण्यात 
येत असनू तपास सरुु आहे.  
(५) ववलींब झालेला नाही. 

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

बारामती (जज.पुणे) येथे अिैधररत्या गुटखा साठिणूि ि  
विक्री होत असल्याबाबत 

(४३) * १२२८२ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बारामती (जि.पणेु) येथे शासनाने गु् खा ववक्रीवर बींदी घातलेली 
असतानाही पोभलसाींनी ्ाकलेल्या धाडीत रुपये ५२ हिाराींचा गु् खा िप्त 
केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवधैररत्या गु् खा साठवणूक व ववक्री करणाऱ्या दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यास ग.ुर.नीं. १०/२०२२ भा.दीं.वव. 
कलम ३२८, २७२, २७३, १८८, ३४ व ग.ुर.नीं. १५/२०२२ भा.दीं.वव. कलम ३२८, 
२७२, २७३, १८८, ३४ प्रमाणे दोन गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू 
मा.न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला येथील मुांडगाांििर ज्िेलसच याांनी गुांतिणुिदाराांची आधथचि 
फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(४४) * १३२११ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अ ण लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोतवाली (जि.अकोला) येथील भस्ी पोलीस स्त््ेशनच्या हद्दीमधील 
सराफा बािार पररसरात मुींडगाींवकर ज्वेलसा याींनी ग्राहकाींची हुींडी र्चठ्ठी 
तसेच मोठ्या प्रमाणात व्याि देण्याच्या अभमषातनू तब्बल ४ को्ी ७० लाख 
२ हिार ८७९ रुपये ठेवीींची फसवणकू केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ च्या 
नतसऱ्या आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ९९ नागररकाींची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी 
पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आल्या असनू सदर फसवणूकीमध्ये 
ववववध शासकीय यींरणेतील अर्धकारी, कमाचारी याींनीही गुींतवणूक केली 
असल्याने त्याींची फसवणूक झाल्याचे ननदशानास आल ेआहे, त्या अनषुींगाने 
या प्रकरणी मुींडगाींवकर ज्वेलसाच्या मालकाींसह चारही िणाींवर गनु्हे दाखल 
करण्यात आले असनू आरोपी फरार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



59 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने फसवणूक केल्याबाबत सींबींर्धताींवर गनु्हे दाखल करुन 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) अद्यापपयांत ३७८ गुींतवणूकदाराींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू 
सदर प्रकरणी पोलीस स्त््ेशन भस्ी कोतवाली जि.अकोला येथे अप.नीं. 
५३/२०२२ कलम ४०६, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भा. दीं.वव. सह कलम 
३, ४ एमपीआयडी ॲक्् १९९९ अन्वये गनु्हा नोंद केला आहे. सदर 
गनु्हयातील आिपयांत ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू तपास सरुु 
आहे. 
 सदर गनु्हयातील आरोपीींची स्त्थावर मालमत्ता ननषपन्न करुन सींरक्षक्षत 
करण्यात आली आहे. तसेच एमपीआयडी ॲक्् अन्वये पढुील कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील क्रीडा प्रबोधधनीत खेळाडूांना सोयी-सुविधा 
 उपलब्ध ि न देण्याबाबत 

  

(४५) * १२९०६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबादच्या ववभागीय सींकुलातील क्रीडा प्रबोर्धनीत महाराषरातील ४० 
मदहला खळेाडू राहत असनू सदर खेळाडूींना शासनाच्या ननकषानसुार सोयी 
सवुवधा भमळणे गरिेच ेअसताना त्या अपऱु्या असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ठरवनू ददलेले ननकष डावलनू ननकृष् व अपरेू 
िेवण ददले िात असल्याची तक्रार खळेाडूींनी क्रीडा आयकु्त याींच्याकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 



60 

(३) असल्यास, सदर मदहला खळेाडू राहत असलेल्या क्रीडा प्रबोर्धनीमध्ये 
त्याींच्या सरुक्षेच्या दृष्ीने कोणत्याही प्रकारची व्यवस्त्था करण्यात आलेली 
नाही तसेच वसनतगहृामध्ये सरुक्षारक्षकही नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे,   
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर खळेाडूींना योग्य प्रमाणात िेवणाची व्यवस्त्था तसेच इतर 
सोयी सवुवधा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे तसेच उक्त प्रकरणी 
दोषी असणाऱ् या अर्धकारी/ कमाचाऱ् याींववरुध्द कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. औरींगाबाद येथील क्रीडा प्रबोर्धनीत 
एकूण १७ मदहला खेळाडू प्रभशक्षण घेत असनू या खेळाडूींना शासनाच्या 
ननकषानसुार सोयी सवुवधा उपलब्ध केल्या आहेत.  
(२) अींशत: खरे आहे. सदर दठकाणी अपरेु िेवण ददले िात असल्याची तक्रार 
आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींच्याकड ेखेळाडूींनी केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. सदर दठकाणी बा्यस्त्रोत यींरणेव्दारे सरुक्षा रक्षकाची 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) सदर दठकाणी अन्य कीं रा्दारास भोिन परुवठा करण्यासाठी ननवड करुन 
त्याींचे माफा त योग्य प्रमाणात िेवणाची व्यवस्त्था करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मालिणी (मुांबई) पोलीस स्त् टेशनमध्ये एिाच व्यक्तीिर एिाच 
गुन््यात दोनदा दखलपात्र गुन््याची नोंद िेल्याबाबत 

  

(४६) * १२९११ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मालवणी पोलीस स्त््ेशनमध्ये गेल्या तीन वषाात एकाच 
व्यक्तीवर एकाच गनु््यात दोनदा दखलपार (एफआयआर) गनु्हा नोंद 
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करण्यात आला असनू मालवणी पोलीस स्त््ेशनमध्ये पोभलसाींनी बरलोकनाथ 
नतवारी उफा  मौिे याींच्याववरुध्द ददनाींक ५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास गनु्हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गनु््यात बाबभुमयॉ सरदारच े आरोपी म्हणून नाव 
िोडण्यात आले असनू शशी दबेु या उत्तर प्रदेश येथील मतृ झालेल्या 
व्यक्तीचे देखील आरोपी म्हणून नाव िोडण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सवा सींबींर्धत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) नाही. 
 श्री.सींतोष लोहकरे, मींडल अर्धकारी, गोरेगाव, तहभसलदार कायाालय, 
बोरीवली याींच्या कफयाादीवरुन ददनाींक ०५/०१/२०२२ रोिी मालवणी पोलीस 
ठाणे, ग.ुर.क्र.११/२०२२ भा.दीं.वव. कलम ४४१, ४४७ सह कलम १२० मपोका 
अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
 तसेच ददनाींक ०७/०१/२०१९ रोिी कफयाादी ददनेश वासदेुव गायधने, 
वसलुी कारकुन, उपजिल्हार्धकारी अनत/ननषकासन मालाड, गोरेगाव याींनी 
ददलेल्या कफयाादीवरून ग.ुर.क्र.२९/२०१९ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४४७, ४६५, 
४६७, ४६८, ४६९, ४७१, १९१, १९२, १९३, ३४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
आला होता. 
 दोन्ही गनु्हे स्त्वतींर असनू एकाच सवे नीं. भखुींडावरील वेगवेगळ्या 
अनतक्रमणासींदभाात हे दोन गनु्हे दाखल आहेत.  
(२) व (३) मालवणी पोलीस ठाणे, ग.ुर.क्र.११/२०२२ मध्ये बाब ु भमयॉ िैदलु 
सरदार, बरलोकनाथ नतवारी व शशी दबेु याींच्याववरुध्द कफयााद असनू 
गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
 उपरोक्त गनु््यात नमदू अनतक्रमण हे िानेवारी, २०२१ मध्ये झाल े
असनू सदर अनतक्रमणामध्ये शशी दबेु याचा सहभाग असल्याचे ननषपन्न 
झाल्याने तसेच सदर गनु््या ज्या वेळी घडला त्या वेळी शशी दबुे हा जिवींत 
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असल्याने त्याचे नाव उपरोक्त गनु््यामध्ये नोंदववण्यात आले आहे. उपरोक्त 
प्रकरणातील दोन गनु््यापकैी ग.ुर.क्र.२९/२०१९ मध्ये दोषारोप पर दाखल 
झाले असनू ग.ुर.क्र.११/२०२२ मध्ये तपास सरुु असनू पढुील कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील पोलीस िसाहत ंमारतीची  
द ुस्त्ती िरण्याबाबत 

  

(४७) * १२२१६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगड) तालकु्यातील पोलीस वसाहत शासकीय गोदाम 
असलेल्या दठकाणी २० वषाांपवूी बाींधण्यात आली असनू सद्य:जस्त्थतीत या 
वसाहतीची दरुवस्त्था झाली असनू येथील ५ इमारती व दोन बठै्या चाळी 
िीणा झाल्या असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरुवस्त्थेत असलेल्या धोकादायक इमारतीत पोलीस कु्ुींबबय 
वास्त्तव्य करीत असल्याने त्याींच्या िीवाला धोका ननमााण झाला आहे तर 
अनेक कु्ुींब इतर दठकाणी भाड्याच्या घरात वास्त्तव्य करीत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वसाहतीच्या दरुुस्त्तीबाबतचा प्रस्त्ताव रायगड जिल्हा 
अधीक्षकाींकडून शासकीय पोलीस महासींचालकाींकड ेपाठववण्यात आलेला असनू 
व्यवस्त्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य पोलीस गहृननमााण व कल्याण 
महामींडळाला देखील कळववण्यात आलेले असनूही अद्याप त्यासाठी ननधी 
उपलब्ध झाललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पेण तालकु्यातील पोलीस वसाहतीच्या दरुुस्त्ती/नतुनीकरणासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन वसाहतीचे नतुनीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय.  
(२) अींशत: खरे आहे. सावािननक बाींधकाम ववभाग, अभलबाग याींनी 
वापरण्यास योग्य नसल्याने व पाडण्यास हरकत नसल्याचे कळववलेल्या 
फणसडोंगरी, पेण येथील नादरुुस्त्त असलेल्या इमारती व बठै्या चाळीमध्ये 
कोणीही वास्त्तव्यास नाही. तसेच स्त्रक्चरल ऑडी् करण्याचे काम 
प्रगतीपथावर असलेल्या पवेूकडील भागातील इमारतीमधील ५ खोल्याींमध्ये 
पोलीस अींमलदार त्याींचे कु्ुींबबयाींसदहत वास्त्तव्य करीत आहे. तसेच पेण 
येथील अनेक पोलीस अर्धकारी व कमाचारी हे खािगी िागेमध्ये त्याींचे 
कु्ुींबबयाींसमवेत वास्त्तव्य करीत आहेत, हे खरे आहे. 
(३) व (४) पेण येथील सध्याच्या पोलीस वसाहतीची िीणाावस्त्था झालेली 
असल्याने पेण येथील नवीन शासकीय ननवासस्त्थानाींच े बाींधकाम 
करण्याबाबतचा प्रस्त्ताव पोलीस अधीक्षक, रायगड याींचेकडून पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य व व्यवस्त्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य 
पोलीस गहृननमााण व कल्याण महामींडळ, मुींबई प्राप्त झालेला आहे. सदर 
प्रकल्पास प्राधान्यक्रम ठरववण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मौजे शशांपोली (ता.बोरीिली) येथील मुांबई सबबचन डडस्त्रीक्ट जव्हलेज 

ांंडस्त्रीज असोशसएशन (िोरा िें द्र) याांनी शतचभांग केल्याबाबत 
  

(४८) * १२७१३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील : हदनाांि २३ डडसेंबर, 
२०२१ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १५ मधील प्रश्न क्रमाांि ८४४२ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मौिे भश ींपोली (ता.बोरीवली) येथील मुींबई सबबान डडस्त्रीक्् जव्हलेि 
इींडस्त्रीि असोभसएशन (कोरा कें द्र) याींना ववतररत केलले्या स.नीं.१९,२०/१अ व 
२०/२ या शासकीय भमळकतीचा उपयोग ददलेल्या प्रयोिनासाठी न करता 
व्यावसानयक कारणासाठी करून शताभींग केल्यामळेु मा.महसलू मींरी याींनी 
ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ रोिीच्या आदेशान्वये ७१२०५.२० चौ.मी. िमीन 
शासन िमा करण्याचे आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशाववरूध्द मा.उच्च न्यायालयाने ददलेली अींतररम 
स्त्थर्गती उठववण्यासाठी महार्धवक्ता याींची ननयकु्ती शासनाने केली आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्त्थर्गती आदेशाला दोन वषााचा कालावधी होवनू गेला 
असताना आखण महार्धवक्त्याींची ननयकु्ती होऊन देखील स्त्थर्गती आदेश 
उठवनू घेण्याबाबत कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने व्यावसानयक वापरातनू भमळववलेल्या समुारे ५०० को्ी रुपयाींच्या 
भमळकतीतनू ५० ्क्के अनजिात रक्कम कोरा कें द्राकडून वसलू करण्याबाबत 
व स्त्थर्गती आदेश उठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) तत्कालीन मा.मींरी (महसलू) याींच्या ददनाींक ०९/०९/२०१९ 
रोिीच्या आदेशानषुींगाने नगर भमूापन अर्धकारी, बोरीवली याींनी ददनाींक 
०७/११/२०१९ रोिी सदर भमळकतीचा एकतफी ताबा घेऊन, मुींबई सबबान 
डडस्त्रीक्् जव्हलेि इींडजस्त्रि असोभसएशन या सींस्त्थेस प्रदान केलेल्या 
िभमनीच्या भमळकत पबरकेतील धारक सदरी असलेले सींस्त्थेच े नाव कमी 
करुन “महाराषर शासन” अशी नोंद घेतली आहे. तसेच सत्ताप्रकारातील “शतेी” 
या धारणार्धकारा ऐविी “ग” असा धारणार्धकार नमदू करण्यात आला आहे.  
 सदर कायावाही ववरुध्द मुींबई सबबान डडस्त्रीक्् जव्हलेि इींडजस्त्रि 
असोभसएशन (कोरा कें द्र) याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात रर् यार्चका 
क्रमाींक १११६०/२०१९ दाखल केली आहे. या प्रकरणी मा.मुींबई उच्च 
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न्यायालयाने ददनाींक ०८/११/२०१९ रोिीच्या आदेशान्वये तत्का.मा.मींरी 
(महसलू) याींच्या ददनाींक ०९/०९/२०१९ रोिीच्या अधान्यानयक आदेशास 
स्त्थार्गती देऊन यार्चकाकताा याींच्यावर कोणतीही सक्तीची कायावाही करु नये, 
असे आदेभशत केलेले आहे.  
 प्रस्त्ततु प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने ददलेली स्त्थर्गती उठवनू 
शासनाची बािू भक्कमपणे माींडण्यासाठी पढुील योग्य ती कायावाही 
करण्याबाबत व अींनतम ननकाल शासनाच्या बािूने लागण्याबाबत दक्षता 
घेण्यात यावी, अशी ववनींती जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक 
२९/०९/२०२० रोिीच्या परान्वये सरकारी अभभयोक्ता, मा.मुींबई उच्च 
न्यायालय याींना केली आहे. तसेच या प्रकरणी जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी ददनाींक २५/०१/२०२१ रोिी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात शासनाच्या 
वतीने प्रनतज्ञापर दाखल केले आहे. त्याचप्रमाणे सदर शासकीय िभमनीचे 
मलु्याींकन व िभमनीचे महत्व या बाबी ववचारात घेऊन या यार्चकेमध्ये 
मा.मुींबई उच्च न्यायालय येथे शासनाच्यावतीने बाि ू माींडण्यासाठी 
मा.महार्धवक्ता याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. सदर यार्चका मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयात ददनाींक ११/०३/२०२२ रोिी सनुावणीसाठी ठेवण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मुांबई ि पालघर जजल््यातील मजच्िमाराांना सेजस्त्मि सिेक्षणामुळे 
झालेल्या नुिसानाची भरपाई शमळण्याबाबत 

  

(४९) * १२८०६ श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७८८ ला 
हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई व पालघर जिल््यामध्ये तले आखण नसैर्गाक वाय ू महामींडळ 
(ONGC) याींच्यामाफा त समदु्रामध्ये तले सींशोधनकरीता पजश्चम ककनाऱ्यावर 
सेजस्त्मक सवेक्षणादरम्यान मुींबई व पालघर जिल््यातील मासेमारी करणाऱ्या  
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कोळी बाींधवाींना मासेमारी बींदीच्या कालावधीमध्ये शासनाने नकुसान भरपाई 
ददली नसल्याने सन २००५ त े २०१५ पयांत रुपये ५०० को्ीींची नकुसान 
भरपाई ओएनिीसीने थकववली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ओएनिीसी सवेक्षणाच्या नावाखाली दरवषी माहे िानेवारी त े
माहे मे मदहन्यात मासेमारी पणूापणे बींद ठेवत असल्याने ८० गावाींहून अर्धक 
मजच्िमाराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समुारे १० हिाराींपेक्षा िास्त्त मासेमारी नौका असनू पींधरा 
लाखाींहून अर्धक मजच्िमार या व्यवसायावर अवलींबनू असताना मजच्िमाराींना 
सन २००५ पासनूचे नकुसानीपो्ी देण्यात येणारी कोट्यवधी रुपयाींची नकुसान 
भरपाई ओएनिीसीने अद्याप न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई व पालघर 
जिल््यात सेजस्त्मक सवेक्षणामळेु मासेमारी बींदीच्या कालावधीमध्ये मच्िीमार 
कोळी बाींधवाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) करीता, ओएनिीसी सवेक्षणामळेु बार्धत मजच्िमाराींना नकुसान 
भरपाई देण्याची बाब ही ओएनिीसी कीं पनी (पेरोभलयम मींरालय, कें द्र शासन) 
याींच्या अखत्यारीतील आहे. 
(४) सवेक्षणामळेु सागरी मत्स्त्यसींपदेवर होणारा पररणाम तपासण्याकरीता 
सवेक्षणापवूी, मध्ये व सवे नींतरचा अभ्यास करण्यासाठी ONGC 
कीं पनीमाफा त C.M.F.R.I. (Central Marine Fisheries Research 
Institute) सींस्त्थेची नेमणूक करण्यात आली असनू C.M.F.R.I. सींस्त्थेमाफा त 
सवेक्षणाबाबत अभ्यास करुन अहवाल ONGC कीं पनीस सादर करण्यात 
आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील जमीन/ सदननिाांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये मुद्राांि शुल्ि िमी 
आिारले जात असल्याबाबत 

  

(५०) * ११९८२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोट्यवधीच्या िमीन/सदननका खरेदी-ववक्री व्यवहाराींमध्ये 
दस्त्तऐवि करताना आकारले िाणारे मदु्राींक शलु्क अर्धकार नसतानाही काही 
दयु्यम ननबींधकाींनी कमी मदु्राींक शलु्क आकारल्याच े ददनाींक १० िानेवारी, 
२०२२ रोिी व त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी नोंदणी व मदु्राींक शलु्क ववभागाने अशा प्रकारच्या 
उवाररत मदु्राींक शलु्क वसलुीचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
कमी मदु्राींक शलु्क आकारणाऱ्या सींबींर्धत दयु्यम ननबींधकावर व सींबींर्धताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील विविध सांस्त्थाांमध्ये दजेदार क्रीडा सुविधा 
उपलब्ध ि न देण्याबाबत 

  

(५१) * ११७७८ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खेळाडूींना प्रोत्साहन भमळत नसल्यामळेु क्रीडा सवुवधा 
ननभमातीसाठी आर्थाक सहाय्य करण्याची बाब शासनाची धोरणात्मक बाब असनू 
राज्यातील शकै्षखणक सींस्त्था, स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्था, स्त्थाननक प्रार्धकरण, 
खािगी क्रीडा सींस्त्था यामध्ये दिेदार क्रीडा सवुवधा ननमााण करुन त्याद्वारे 
खेळाडूींच्या कामर्गरीत वाढ करुन राषरीय व आींतरराषरीय खेळाडू ननमााण 
करण्यास चालना देणे हे क्रीडा योिनेचे प्रमखु उदि्दष्ट आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात क्रीडा सवुवधा ननमााण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे 
सादहत्यासाठी आर्थाक सहाय्य उपलब्ध करुन देणे यासाठी क्रीडा सवुवधा 
ननभमाती व क्रीडा सादहत्याच्या खरेदीसाठी अपेक्षक्षत अींदाजित खचााच्या ७५:२५ 
(शासनाचा दहस्त्सा ७५% व सींबींर्धत सींस्त्थचेा दहस्त्सा २५%) या प्रमाणात 
शासनाकडून अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन ननणाय, शालेय 
भशक्षण व क्रीडा ववभाग क्र.क्रीडीस-ु३०२०/ प्र.क्र.१६६/क्रीयसेु-१, ददनाींक १ माचा, 
२०१४ अन्वये मान्यता देण्यात आली असनूही मागील तीन वषाापासनू (२०१९ 
पासनू) हे अनदुान प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनदुान प्रलींबबत असल्यामळेु अनेक कामे अपणूा 
अवस्त्थेत असनू अपरेु काम पणूा करण्यासाठी ननधी उपलब्ध होत नसल्यामळेु 
खेळाडूींसमोर अडचणी ननमााण होत आहेत, तसेच उत्कृष् खेळाडूींच्या 
कलागणुाींना वाव देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सवुवधा वेळेत शासनाकडून 
उपलब्ध होत नसल्यामळेु आींतरराषरीय पातळीवर राज्यातील खळेाडूींचा 
सहभाग कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील खळेाडूींना प्रोत्साहन भमळावे व दिेदार खेळाडू ननमााण 
व्हावेत यासाठी राज्य शासनाकडून उपाययोिना करण्याबाबत तसेच क्रीडा 
सवुवधा ननभमाती योिनेचा थकीत ननधी लाभाथी सींस्त्थाींना ववतररत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) अींशत: खरे आहे.राज्यातील शकै्षखणक सींस्त्था, खािगी 
क्लब, क्रीडा मींडळे, प्रार्धकरणे, स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्था यामधून दिेदार 
क्रीडा सवुवधा ननमााण करणे यासाठी क्रीडा सवुवधा ननभमातीकरीता आर्थाक 
सहाय्य योिना शासन ननणाय ददनाींक ०१/०३/२०१४ अन्वये कायााजन्वत 
करण्यात आलेली आहे.  
(२) हे खरे नाही. या योिनेंतगात ववदहत क्रीडा सवुवधाींसाठी अनजु्ञेय 
अनदुानापकैी शासन दहस्त्सा ७५ ्क्के व सींबींर्धत सींस्त्थेचा दहस्त्सा २५ ्क्के 
याप्रमाणे अनदुान ववदहत अ्ी व शतीनसुार अनजु्ञेय आहे. त्यानसुार शासन 
ननणाय ददनाींक ०६/०७/२०१९ व ददनाींक २०/०९/२०१९ व अन्य शासन 
ननणायाींन्वये ववववध सींस्त्थाींना अनदुान ववतरीत करण्यात आलेले आहे.  
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(३) हे खरे नाही. िुल-ैऑगस्त््, २०२१ मध्ये ्ोकीयो येथे झालेल्या 
ऑभलजम्पक स्त्पधेत राज्यातील खळेाडूींनी सहभाग घेतला होता.तसेच अन्य 
स्त्पधाांमध्येही खेळाडू सहभागी होत आहेत.  
(४) क्रीडा सवुवधा ननभमाती या योिनेतींगात ननधी मींिुरीच्या प्रस्त्तावावर 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गोिांडी (मुांबई) येथील शशिाजी नगरमध्ये त णीिर 
लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबत 

  

(५२) * १२८८६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोवींडी (जि.मुींबई) येथील भशवािी नगर येथ ेएका २० वषााच्या तरुणीवर 
दोन अल्पवयीन मलुाींसह चार िणाींनी सामदुहक बलात्कार केल्याची घ्ना 
ददनाींक २२ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे काय, त्यानसुार 
घ्नेतील आरोपीींना पोभलसाींनी ताब्यात घेण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत भशवािीनगर पोलीस स्त््ेशन, गोवींडी, मुींबई येथे ददनाींक 
२२/०१/२०२२ रोिी ग.ुर.क्र. २५/२२ भा.द.वव. कलम ३७६, ३७६(ड), ५०६, ३४. 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरील गनु्हयातील ०४ 
आरोपीपकैी ०२ ववधीसींघषीत बालक आहेत. सदरील ०२ आरोपी न्यायालयीन  
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कोठडीत असनू ०२ ववधीसींघषीत बालकाींना मा.बालन्यायालय डोंगरी 
याींच्यासमोर हिर करण्यात आले आहे. सदर गनु्हयातील आरोपीववरुध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िुलाबा (मुांबई) येथील राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील दयु्यम 
ननरीक्षि याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(५३) * १२२३३ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.सनुनल शशांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुलाबा (मुींबई) राज्य उत्पादन शलु्क ववभागात काम करणारे दयु्यम 
ननरीक्षक रमेश मोहीत े याींनी कायाालयातील अर्धकारी व कमाचारी याींच्या 
रासाला कीं ्ाळून लोकलखाली येवनू आत्महत्या केल्याची घ्ना माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रमेश मोहीत े याींना औरींगाबादमध्ये बदली हवी असल् यामळेु 
त्याींनी राज्य उत्पादन शलु्क ववभाग, वाींदे्र येथील पी ववभागामधील 
ननरीक्षकाला ३३ लाख रुपये ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य उत्पादन शलु्क ववभाग, कुलाबा येथील भलवपक हा 
बेकायदा अफु बाहेरील व्यक्तीींना देतो ही बाब वररषठाींना समिली तर मोहीत े
अडचणीत येव ू शकतील कारण सवा रजिस्त््रवर त्याींच्या स्या असायच्या 
यामळेु त् याींनी आत्महत्या केली असल्याच्या भावना त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी 
व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
राज्य उत्पादन शलु्क ववभागातील सींबींर्धत अर्धकारी व कमाचारी याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. श्री.रमेश मोदहत,े 
दयु्यम ननरीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्क याींनी ददनाींक २०/१२/२०२१ रोिी 
मालाड रेल्वे स्त््ेशन येथे रेल्वेखाली झोपनू आत्महत्या केली आहे. 
(२), (३) व (४) श्री.मोदहत ेयाींनी आत्महत्या करण्यापवूी भलदहलेल्या र्चठ्ठीत 
काही व्यक्तीींची नावे भलदहली होती. त्यानषुींगाने श्री.मोदहत ेयाींच्या पत्नी याींनी 
लेखी िबाब नोंदववला आहे. त्यानसुार राज्य उत्पादन शलु्क ववभाग, कुलाबा 
येथील सींबींर्धत भलवपक व ननरीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्क, पी-ववभाग (वाींदे्र), 
मुींबई उपनगर याींचवेवरुध्द बोररवली पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं.१६/२०२२ 
भा.दीं.वव. कलम ३०६ प्रमाणे ददनाींक ०४/०१/२०२२ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयाचा तपास सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील हहांजिडी, माण, मारांजी, नेरे दत्त्तिाडी, जाांबे तसेच 
ताथिड ेि थेरगाांि ग्रामपांचायतीांच्या हद्दीमध्ये गौणखननजच े 

अिैध उत्खनन सु  असल्याबाबत 
  

(५४) * १२२८८ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींिवडी, माण, मारींिी,नेरे दत्तवाडी, िाींबे (जि.पणेु) आय्ीनगरी 
पररसरातील प्रामखु्याने ग्रामपींचायत हद्दीत अवधै गौणखननि उत्खनन सरुु 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात नामाींककत बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून 
मोठमोठे प्रकल्प उभारले िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यातील ताथवड े आखण थेरगाींव हद्दीत अवधैरीत्या 
गौणखननि उत्खनन केल्याने महसलू ववभागाने सींबींर्धत बाींधकाम 
व्यावसानयकाींना कोट्यवधीचा दींड आकारला असतानाही सदर दठकाणी 
ददवसभर शकेडो डींपर, हायवा, भमक्सर, रॅक््र यासारखी अविड वाहनातनू 
रेडडभमक्स, डबर, दगड माती, मरुुम याींची वाहतकू सरुु आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर अवधै गौणखननि उत्खनन स्त्थाननक महसलू 
अर्धकाऱ् याींशी सींगनमत करुन सरुु असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवधै गौणखननि उत्खनन करणाऱ् याींववरुद तसेच दोषी स्त्थाननक 
महसलू अर्धकाऱ् याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मौिे दहींिवडी, माण, 
मारूीं िी, नेरे, दत्तवाडी व िाींबे या दठकाणी एकूण ०६ ववकसनकताा/ 
व्यावसानयक याींनी परवानगीव्यनतररक्त अनर्धकृत गौण खननि उत्खनन 
केल्यामळेु तहभसलदार, मळुशी (पौड) याींनी माहे ऑक््ोबर, २०२१, नोव्हेंबर, 
२०२१, डडसेंबर, २०२१ आखण माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये महाराषर िमीन 
महसलू सदहींता, १९६६ मधील कलम ४८(७) अन्वये सींबींर्धतास नो्ीसा 
बिववण्यात आल्या आहेत. त्याअनषुींगाने तहभसलदार, मळुशी (पौड) याींच्या 
कायाालयाकड ेसनुावणीची कायावाही सरुू आहे. 
 ----------------- 
  
जालना जजल््यामध्ये गारगोटी (रांगीबेरांगी) दगडाांचे अिैध उत्खनन 

तसेच तस्त्िरी होत असल्याबाबत 
  

(५५) * १३२१४ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल््यातील ववववध दठकाणाींहून को्यवधी रुपयाींच्या गारगो्ी 
(रींगीबेरींगी) दगडाींची तस्त्करी होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातील ववववध भागातील डोंगरातनू गारगो्ीचे उत्खनन 
सरुु असनू औरींगाबादमागे चीन देशात पाठववली िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू उत्खन्नामळेु सींबींर्धताींकडून अनेक डोंगराळ भाग 
पोखरण्यात येत आहे, हेही खरे ओह काय, 
(४) असल्यास, सदरहू तस्त्करीबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने को्यवधी रुपयाींच्या गारगो्ी (रींगीबेरींगी) दगडाींची 
तस्त्करी करणाऱ् या दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे माळशेंद्रा येथे रींगीत 
दगड या गौण खननिाचे अनार्धकृतररत्या उत्खनन केल्याच े आढळून 
आल्याने सींबींर्धताववरूध्द तहभसलदार, िालना याींनी महाराषर िमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ च े कलम ४८(७) व ४८(८) अन्वये रुपये १४,२५०/- इतक्या 
दींडाचे आदेश पाररत केल े आहेत. तसेच देऊळगावरािा रोड वाघरूळ येथ े
रारपाळीच्या गस्त्तीवरील पोललसाींना डोंगरामध्ये गारगो्ी या गौण खननिाचे 
िे.सी.बी. च्या सहायाने उत्खनन करून त ेरॅक््र रॉलीमध्ये भरत असल्याच े
आढळून आलेल्या सींबींर्धताना कारणे दाखववण्याच्या नो्ीसा ददनाींक 
१७/०२/२०२२ रोिी बिाववण्यात आल्या आहेत. तर िालना पोलीस स्त््ेशन 
येथे ग.ुर.क्र.००३८/२०२२ भा.द.वव.कलम ३७९, ३४ व खाण आखण खननि 
(ननयमन आखण ववकास) अर्धननयम, १९५७ च्या कलम ४ व २१ अन्वये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सदर गनु््यातील आरोपीींनी अवधै 
उत्खनन व वाहतकू करण्यासाठी वापरण्यात आलेली यींर सामग्री िप्त केली 
आहे. 
 ----------------- 
  
चाांहदिलीतील पजश्मना ररयाशलटीच्या सांचालिाांनी मे.एिता हाऊशसांग 

प्रा.शल. िां पनीची आधथचि फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(५६) * १२९१२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाींददवलीतील पजश्मना ररयाभल्ीच्या सींचालकाींनी १ हिार को्ी ककींमत 
असलेल्या १४ हिार १५३ चौरस मी्रच्या प्लॉ्मध्ये राबववण्यात येणारा 
एसआरए प्रकल्प पढेु नेण्यास अडचणी येत असल्याने मे.एकता हाऊभसींग 
प्रा.भल. कीं पनीचे अध्यक्ष, ववकासक अशोक मोहनानी याींनी पजश्मना 
ररयाभल्ीवर ववश्वास ठेवनू, करारानसुार गुींतवणूक केलेल्या गुींतवणूकीतील 
रक्कमेचा गरैवापर केल्याप्रकरणी िूहू पोलीस ठाण्यात पजश्मना ररयाभल्ीच े
सींचालक पदार्धकाऱ्याींसह एकूण ५ िणाींववरूध्द ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास दसुरा गनु्हा दाखल केला आहे व त्यापवूीही माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान पदहला गनु्हा दाखल केलेला आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या एसआरए फसवणकू प्रकरणी नोंदववण्यात आलेल्या 
गनु््याच्या अनषुींगाने पोललसाींनी सखोल चौकशी करून तपास सरुू केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकारणी चौकशीच्या अनषुींगाने नोंदववलेल्या 
गनु्हयाप्रकरणी पजश्मना ररयाभल्ीचे सींचालक पदार्धकाऱ्यासह एकूण ५ 
िणाींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) श्री.अशोक मोहनानी याींची 
डवे्हलपमें् मॅनेिमेंन्् करारनाम्याच्या माध्यमातनू रुपये ३० को्ीींची 
फसवणूक करण्यात आल्याने त्याींनी मा.महानगर दींडार्धकारी, १० वे 
न्यायालय अींधेरी, मुींबई याींच्याकड े मे. पजश्मना ररयाभल्ी प्रा.भल कीं पनी व 
कीं पनीचे सींचालक याींच्या ववरोधात तक्रार केल्याने मा.न्यायालयाने फौिदारी 
प्रकक्रया सींदहता १९७३ मधील कलम १५६ (३) प्रमाणे गनु्हा नोंद करण्याचे 
आदेश ददल्याने ददनाींक १६/१०/२०२१ रोिी िहूु पोलीस ठाणे येथ े
एम.ई.सी.आर ०५/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) 
अन्वये गनु्हा नोंद केला होता. 
 सदरचा गनु्हा पढुील तपासाकरीता ददनाींक ०७/१२/२०२१ रोिी आर्थाक 
गनु्हे शाखा, गनु्हे अन्वेषण ववभाग, मुींबई याींना वगा करण्यात आला असनू 
आर्थाक गनु्हे शाखा, गनु्हे अन्वेषण ववभाग, मुींबई येथील ग.ुर.क्र. १०३/२०२१ 
असा असनू त्याचा तपास चाल ूआहे. 
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 तसेच, तपासादरम्यान अस े ननषपन्न झाले आहे की, सदर आरोपी 
ववरुध्द पवई पोलीस ठाणे, मुींबई येथ े ददनाींक २१/१०/२०२१ रोिी ग.ुर.क्र. 
५९३/२०२१ भा.दीं.वव कलम ४०६, ४२०, ३४ अन्वये फसवणुकीचा गनु्हा दाखल 
केलेला आहे.  
 सदर दोन्ही प्रकरणात तपास सरुू असनू पढुील कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


