
                        अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठ्ठावन्नावी यादी 
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२१ 

___________ 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाशशि शहरात रात्री उशशरा प्रिास िरणाऱ्या महहलाांना 
 घरी सोडण्यासा स सेिा सु क िरण्याबाबत 

  

(१)  ३० (२२-०३-२०२०).   श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नागपूर, पोलीस आयुक्तालय याांनी शहरात रात्री उशशरा प्रवास िरणाऱ्या महहलाांना घरी 
सोडण्यासाठी सेवा सुरु िेली असनू नाशशि शहरात देखील त्याच प्रिारची सेवा सुरू िरण्याची 
मागणी स्थाननि लोिप्रनतननधीांनी हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास पोलीस 
आयुक्त, नाशशि याांच्यािड ेिेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौिशी िरून नाशशि शहरात देखील सदरची सेवा सुरु िरण्याबाबत 
शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाशशि शहरात रात्री उशशरा प्रवास िरणा-या महहलाांना घरी सोडण्यासाठी ननयांत्रण िक्ष 
येथे महहला हेल्पलानन व ननर्यया मोबानल ्ोल फ्री क्र.१०९१ िाययरत आहे. त्यावर सांपिय  
िेल्यावर तात्िाळ योग्य ती खात्री िरून महहलाांना घरी सुरक्षक्षत सोडण्याबाबत िाययवाही 
िरण्यात येते. यािरीता नाशशि शहरात ०४ ननर्ययापथि िाययरत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

   

पुणे येथील महहलेला पतीने न्यायालयाच्या स्िच्छतागहृात तलाि हदल्याबाबत 
  

(२)  १२६७ (२२-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे येथील लषिर न्यायालयात िेस सुरु असलेल्या महहलेला नतच्या पतीन े पोलीसात 
तक्रार िेल्याच्या रागातून न्यायालयाच्या स्वच्ातागाहात तलाि हदल्याचे हदनाांि २ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रिरणी महहलेने लषिर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल िेला आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेिोणती काययवाही िेली वा िरण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.  परांतु सदर घ्ना हह लषिर 
पोलीस ठाणे हद्दीतील लषिर न्यायालयाच्या स्वच्ातागाहात घडलेली नसून ती लषिर िो्ायच्या 
शेजारील सावयजननि स्वच्ातागाहात घडलेली आहे. 
(२) व (३) कियायदीन े हदलेल्या तक्रारीवरून लषिर पोलीस स््ेशन, पुणे शहर येथ े गु.र.नां. 
४०७/२०१९ र्ा.द.वव. िलम ३२३, ५०४ व द मुस्लीम वुमेन (प्रो्ेक्शन आि रान् आन मॅरेज 
ॲक्् २०१९ नुसार िलम ३ व ४ अन्वये आरोपीववरूध्द हदनाांि ३१.१२.२०१९ रोजी गुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीताला हदनाांि ०८.०१.२०२० रोजी अ्ि 
िरण्यात आली असून आरोपी सध्या जामीनावर मुक्त आहे. आरोपीववरूध्द मा. न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले आहे. सद्यस्स्थतीत सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे.   
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
दयाापूर, अांजनगाि सुजी (जज.अमरािती) तालुक्यांमध््े तला स ि मांडळ अधधिार िायाालय ि 

ननिासस्थान बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(३)  १५१२ (२२-०३-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े(दयाापूर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) दयायपूर व अांजनगाव सुजी (स्ज.अमरावती) या दोन्ही तालुकयाांतील तलाठी व मांडळ 
अधधिारी मुख्यालयी हजर राहत नसून स्जल््याच्या हठिाणावरून ये-जा िरीत असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या दोन्ही तालकुयाांतील मांडळ अधधिारी आणण तलाठी याांना मुख्यालयी 
राहण्यासाठी िायायलय आणण ननवासस्थान नसल्याने गाविऱ्याांची गैरसोय होत असून तलाठी 
मांडळ अधधिाऱ्याांशी सांबांधधत असलेली िाम ेमागी लागत नसल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, दयायपूर व अांजनगाव सुजी या दोन्ही तालुक्यातील नागररिाांची आणण तलाठी, 
मांडळ अधधिारी तसेच महसलुी िामे होण्याच्या दृष्ीन ेतलाठी मांडळ अधधिारी िायायलये व 
ननवासस्थान बाांधिाम िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१६-०३-२०२१) : (१) दयायपूर (स्ज.अमरावती) तहशसल िायायलयाांतगयत 
असलेल्या एिूण-५० तलाठी व ७ मांडळ अधधिाऱ्याांपैिी मात्र ११ तलाठी हे साझा मुख्यालयी 
राहत नसून स्जल््याच्या हठिाणाहून ये-जा िरतात. 
    अांजनगाव सुजी (स्ज.अमरावती) तहशसल िायायलयाांतगयत असलेल्या एिूण २९ 
तलाठयाांपिैी ८ तलाठी साझा मुख्यालयी तर १५ तलाठी तालुिा मखु्यालयी सोयीच्या हठिाणी 
राहतात. तर ५ मांडळ अधधिाऱ्याांपैिी १ मांडळ अधधिारी मुख्यालयी व ३ मांडळ अधधिारी 
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तालुिा मुख्यालयी सोयीच्या हठिाणी राहतात व िामाच्या हठिाणी ये-जा िरतात. 
     सबब, स्जल्हाधधिारी, अमरावती याांनी सांबांधधत तलाठयाांना िारणे दाखवा नो्ीस हदल्या 
असून त्याांना मुख्यालयी ननवास िरण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) नाही.   
(३) व (४) दयायपूर व अजांनगाव सुजी या दोन्ही तालुक्यातील नागरीिाांची आणण तलाठी, मांडळ 
अधधिारी तसेच महसूली िामे होण्याच्या दृष्ीने दयायपूर तालुिा येथील ८ मांडळ अधधिारी व 
५० तलाठी िायायलय आणण अांजनगाव तालिुा येथील ६ मांडळ अधधिारी व ३३ तलाठी 
िायायलये व ननवासस्थान े बाांधिामाबाबतच्या प्रस्तावास सावयजननि बाांधिाम ववर्ागाच्या 
ताांत्रत्रि मान्यतेनांतर, ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासिीय मान्यता देण्याच ेसांिल्पीत आहे.  

___________ 
  

दयाापूर आणण अांजनगाि सुजी (जज.अमरािती) येथील तहसील िायाालयाच्या 
 इमारतीांचे बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४)  १५१७ (२२-०३-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयाापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  दयायपूर व अांजनगाव सजुी (स्ज.अमरावती) या दोन्ही तालुक्यातील तहसील इमारती जीणय 
झाल्या असून सद्यस्थितीतील इमारती राहण्यायोग्य नसून सदर इमारतीची दरुुस्ती परवडणारी 
नसल्याच ेववश्वेश्वरय्या नॅशनल इांस््ीट्यू् ऑि ्ेक्नॉलॉजी, नागपरू या सांस्थेद्वारे हदनाांि २४ 
एवप्रल, २०१८ च्या परररक्षण (ऑडड्) अहवालात स्पष्पणे नमूद िेले असल्याच े ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत तहसीलदार, दयायपूर याांनी स्जल्हाधधिारी, अमरावती याांना तहसील 
इमारत जीणय झाल्यामळेु वापरण्यायोग्य नसल्याच्या ऑडड् अहवालासह हदनाांि २६ जुलै, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी िळववले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, तहसील िायायलय, दयायपूर या िायायलयाच्या इमारतीमध्ये उपिोषागार 
िायायलय, दयु्यम ननबांधि िायायलय, उपववर्ागीय अधधिारी िायायलय, दयायपूर ही    
िायायलये असून सदर इमारतीला मोठया प्रमाणामध्ये तड े गेल्यामुळे पावासाच्या पाण्यामुळे 
सांपूणय इमारतीचे ात गळत असल्याने शासिीय दस्तऐवज खराब होण्याची शक्यता असल्याच े
ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, सदर प्रशासिीय इमारतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 

श्री. बाळासाहेब थोरात (२२-०६-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) दयायपूर येथील तहशसल 
िायायलय इमारत बाांधिामाचे रु.१७,७६,५०,३००/- लक्ष ननधीचे अांदाजपत्रि हद.३०/९/२०१९ रोजी 
शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर अांदाजपत्रिास सावयजननि बाांधिाम ववर्ागािडून ताांत्रत्रि 
मान्यता प्राप्त होऊन शासन ननणेय क्र.:- बीएलडी २०१९/प्र.क्र.६६/न-८ हद.०३ माचय २०२१ रोजी 
प्रशासिीय मान्यता देण्यात आले आहे.  

___________ 
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मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरण लोिाशभमखु िरण्याबाबत 
  

(५)  १९५३ (२१-०३-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) ात्रपती शशवाजी महाराज आांतरराषरीय ववमानतळ पररसरासह अन्य िाही परीसराांसाठी 
मुांबन महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाला ननयोजन प्राधधिरण या नात्यान े ननयुक्त िेले 
असून यामळेु सदर पररसरामधील सांपूणय वविासाची जबाबदारी एमएमआरडीएिड े येत 
असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, सदर वविास िामाांबाबत ननणयय प्रकक्रयेत लोिप्रनतननधीांना सामावून घेण्याची 
िोणतीही तरतूद प्राधधिरणाच्या िाययपद्धतीत नसल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, यामुळे वविास िामाांबाबत समन्वय ठेवला जात नसल्याच्या तक्रारी 
लोिप्रनतननधी िरीत असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, स्थाननि लोिप्रनतननधीांचे योगदान व वविास िामाांबाबत समन्वयासाठी 
एमएमआरडीएला लोिशर्मुख िरण्यासाठी शासनाने कोणती िाययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०८-०६-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) महराषर प्रादेशशि ननयोजन व 
नगर रचना अधधननयम, १९६६ च्या िलम ४० (१) अन्वये अधधसधूचत के्षत्राांच्या वविासासाठी 
प्राधधिरणाांची ननयुक्ती िरण्याची तरतूद आहे.  वाांदे्र िुलाय सांिुल, वडाळा अधधसूधचत के्षत्र, 
ओशशवरा स्जल्हा िें द्र, बिॅब े ररक्लमेशन स्स्िम, ात्रपती शशवाजी महाराज आांतरराषरीय 
ववमानतळ अधधसूधचत के्षत्र इत्यादी के्षत्रासाठी मुांबन महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाची 
ववशेष ननयोजन प्राधधिारण म्हणून उक्त अधधननयमान्वये ननयुक्ती िरण्यात आली आहे. 

मुांबन ववमानतळाचे योग्य ननयोजन व वविास होण्याच्या दृष्ीिोनातून तसचे 
ववमानतळ अधधसूधचत के्षत्रातील जमीनीचा पूरेपुर वापर होणे व त्यास सांलग्न ताांत्रत्रि वैमाननि 
आवश्यिता ववहहत पध्दतीन े साध्य होण्यािरीता शासनान े हदनाांि १४ मे, २००९ रोजीच्या 
अधधसूचनेन्वये मुांबन महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणाची मुांबन ववमानतळ अधधसूधचत 
के्षत्रासाठी ववशेष ननयोजन प्राधधिरण म्हणून ननयुक्ती िेली आहे. महाराषर प्रादेशशि ननयोजन 
व नगर रचना अधधननयम, १९६६ अांतगयत वविास आराखडा बनववताना सवयसाधारण 
नागरीिाांिडून सुचना व हरिती मागववण्यात येऊन त्यावर सुनावण्या देण्यात येतात.  अशा 
प्रिारे मुांबन महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणामािय त अधधसूधचत के्षत्रामध्ये िाययवाही िरण्यात 
येत असून, महत्वाच्या प्रिल्पासांदर्ायतील ननणयय प्राधधिरणाच्या स्तरावर घेण्यात येतात 
ज्यामध्ये लोिप्रनतननधीांचादेणखल समावेश आहे. 
  

___________ 
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महाराष्ट्रातील सिा सहाय्यि सांचालि नगर रचनािार याांना भूसांपादन प्रिरणाांमध्ये  
मूल्याांिन अशभप्राय देताना अनुसराियाच्या मागादशाि सूचनाांबाबत 

 (६)  २४१६ (०७-०४-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी), श्री.राजिुमार पटेल (मळेघाट) :   
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नगरवविास ववर्ागाने सहाय्यि सांचालि नगर रचना याांना मूल्याांिन अशर्प्राय मान्य 
िरताना नवीन र्ूसांपादन िायदा सन २०१३ च्या िलम २६ ब नुसार नोंदणीिा त व्यवहाराांची 
सरासरी िाढताना नोंदणीिा त व्यवहारामधून वास्तव व अवास्तव व्यवहार ठरववण्याचे, 
अवास्तव किां मतीच े व्यवहार सरासरी मध्ये घेऊ नयेत याच े अधधिार सहाय्यि सांचालि 
नगररचनािर याांना देण्याचा शासन ननणयय पररपत्रि किां वा आदेश हदला आहे िाय, 
(२) असल्यास, सहाय्यि सांचालि नगर रचनािार याांनी र्ूसांपादन मूल्याांिन अशर्प्राय देताना 
नवीन र्ूसांपादन िायद्याच्या िलम २६ नुसार सरासरी िाढण्यासाठी िमीत िमी तीन 
व्यवहार असलेच पाहहज े आणण नोंदणीिा त तीन किां वा तीन पेक्षा िमी व्यवहार उपलब्ध 
असल्यास सरासरी नुसार मुल्याांिन िरता येणार नाही अशा आशयाचा शासन ननणयय अथवा 
पररपत्रि िाढण्यात आले आहे िाय, 
(३) असल्यास, सहाय्यि सांचालि नगररचनािाराांनी मूल्याांिन अशर्प्राय सरासरी 
िाढण्यािररता एिच नोंदणीिा त व्यवहार उपलब्ध असेल तर सरासरी िाढता येणार नाही असा 
शासन ननणयय पररपत्रि किां वा आदेश पाररत िेला आहे िाय, 
(४) असल्यास, सांचालि नगररचनािार याांनी र्ूसांपादन मूल्याांिन प्रस्ताव मान्य िरताना 
िक्त दोन तुलनात्मि व्यवहार असतील तर त्यापैिी पन्नास ्क्िे उच्च प्रतीच े व्यवहार 
म्हणजे एि व्यवहार मूल्याांिन किमतीसाठी स्स्विारता येणार नाही असे शासन ननणयय, 
आदेश, पररपत्रि पाररत िेले आहे िाय, 
(५) असल्यास, अधधिार नसताना मनमानी बिेायदेशीर पद्धतीन ेमूल्याांिन अशर्प्राय देणाऱ्या 
सहाय्यि सांचालि नगररचनािार, पुणे याांनी मौजे सुदवडी (ता.मावळ, स्ज.पुणे) येथील रस्ता 
र्ूसांपादन मूल्याांिन अशर्प्राय हदनाांि १ जानेवारी, २०२० मध्ये मनमानी पद्धतीने हदल्यामुळे 
उक्त प्रिरणी शासन त्याांच्यावर िोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, शासन महाराषरातील सवय सहाय्यि सांचालि नगर रचनािार याांना 
र्ूसांपादन प्रिरणाांमध्ये मूल्याांिन अशर्प्राय देताना िरावयाची उधचत िाययवाही याबाबतच्या 
मागयदशयि सूचना देण्यासांबांधी िाय व किती हदवसात उपाययोजना िरण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

 

श्री. एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०२१) : (१) नाही. 
     तथावप, शासनाच्या महसुल व वन ववर्ागाने हद.२५/०१/२०१७ रोजीच्या पररपत्रिान्वये 
शसांचन व इतर प्रिल्पाांसाठी खाजगी के्षत्रातील जमीनी खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी 
पध्दतीने ताब्यात घेण्याच्या अनषुांगाने अनुसरावयाची िाययपध्दती ननस्श्चत िरण्यात आली 
आहे. 
 उक्त पररपत्रिामधील ननयम क्र.६ (न) नुसार शासनाचे प्रचशलत धोरण ववचारात 
घेवून सांबांधधत उपववर्ागीय अधधिारी/उप स्जल्हाधधिारी (र्ूसांपादन) याांनी जमीनीांचा मुल्याांिन 
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तक्ता/अहवाल तयार िरुन त्यास सहायि सांचालि, नगर रचना याांची मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 
 त्यानुसार सहायि सांचालि, नगर रचना, पुणे शाखा िायायलयाने त्याचे ताांत्रत्रि 
अशर्प्राय हद.०१/०१/२०२० रोजीच्या व त्यानांतर हद.०७/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये उपववर्ागीय 
अधधिारी मावळ-मुळशी याांना पाठववले आहेत. 
 तसेच िें द्र शासनाच्या, र्ूशमसांपादन, पनुवयसन व पुनवयसाहत िरताना उधचत र्रपान 
शमळण्याचा आणण पारदशयितेचा हक्ि अधधननयम, २०१३ मधील तरतुदीनसुार मूल्यदर 
ननस्श्चत िेला जातो. सदर र्ूसांपादन प्रस्तावामध्ये सहायि सांचालि, नगर रचना, पुणे शाखा 
िायायलयान े उपववर्ागीय अधधिाऱ्याांना हदलेले ताांत्रत्रि अशर्प्राय उक्त अधधननयमाच्या 
तरतुदीांनुसारच हदलेले आहेत. 
(२) (३) (४) व (५) िें द्र शासनाच्या र्ूशमसांपादन, पुनवयसन व पुनवयसाहत िरताना उधचत 
र्रपान शमळण्याचा आणण पारदशयितेचा हक्ि अधधननयम, २०१३ िलम २६-अ नुसार उपलब्ध 
खरेदी ववक्री व्यवहारापैिी ५०% उच्चतम व्यवहाराांची सरासरी िाढण्याची तरतूद आहे. 
     प्रिरणी नमूद िरण्यात येते िी, सरासरी या शब्दाची व्याख्या अशी आहे िी, दोन 
किां वा अधधि सांख्याची बेरीज िरुन, येणाऱ्या सांख्येला एिूण सांख्याांच्या क्रमाांिान ेर्ागल्यावर 
येणारी सांख्या म्हणजे सरासरी. 
     सबब उपलब्ध खरेदी ववक्री व्यवहार जर किमान ३ असतील, तर त्याच्या ५०% म्हणज े
२ व्यवहार व त्यापेक्षा जास्त खरेदी ववक्री व्यवहार उपलब्ध असल्यास त्याच्या ५०% इतिे 
येणारे व्यवहार ववचारात घेऊन त्यानुसार सरासरी दर िाढणेत येतो. 
     सहायि सांचालि, नगर रचना, पुणे शाखा िायायलयाने पुणे महसूल ववर्ागाच्या 
अधधिाऱ्याांना हदलेले ताांत्रत्रि अशर्प्राय हे उक्त्त अधधननयमाच्या िलम २६ मधील तरतूदीनसुार 
हदले आहेत त्यामुळे त्याच्याांवर िारवान िरण्याचा प्रश्न उध्दर्वत नाही. 
(६) व (७) वरील उपप्रश्न क्र.५ मध्ये नमूद िेल्यानुसार सहायि सांचालि नगर रचना पुणे 
याांनी हद.०१/०१/२०२० रोजी हदलेले मूल्याांिनाबाबत हदलेले ताांत्रत्रि अशर्प्राय हे 
उक्त अधधननयमातील तरतूदीनुसार व त्याांना असलेल्या अधधिारानुसार ााननी िरुन हदले 
आहेत. 
    तसेच थे् खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याच्या जशमनीचे र्सूांपादनाच्या मोबदला 
ननस्श्चतीसाठीचा मूल्यदर स्जल्हास्तरीय सशमतीन े अांनतम िरावयाचा आहे. सदर प्रिरणी 
स्जल्हाधधिारी, पुणे याांच्या अध्यक्षतेखाली स्जल्हास्तररय सशमतीची बैठि हद.०८/०९/२०२० रोजी 
घेण्यात आली असून सदर बैठिीमध्ये रु.१,३९,००,७१९/- प्रनत हेक््री या दरास स्जल्हाधधिारी, 
पुणे याांनी मान्यता हदली आहे. त्यामुळे प्रिरणी स्जल्हास्तरीय सशमतीच्या स्तरावर िाययवाही 
पूणय झाली असल्यान े मूल्याांिन अशर्प्राय देण्याबाबत मागयदशयि सूचना देण्याचा किां वा 
उपाययोजना िरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
 
  

___________ 
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पाटस (ता.दौंड, जज.पुणे) येथे निीन पोलीस स्टेशन सु क िरण्याबाबत 
 

 (७)  ३६९५ (२३-०३-२०२०). श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) यवत (ता.दौंड, स्ज.पुणे) येथील पोलीस ठाण्याच े ववर्ाजन िरून पा्स या हठिाणी   
नवीन पोलीस स््ेशन सुरु िरण्याबाबत तसेच दौंड व यवत पोलीस स््ेशनच्या इमारती   
पुरेशा नसल्यान ेनवीन बाांधिामासाठी ननधी शमळण्याची मागणी लोिप्रतीननधीांनी हदनाांि २० 
ऑक््ोबर, २०१८ व २० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास केलेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पोलीस अधीक्षि, पुणे ग्रामीण याांनीही पा्स या हठिाणी नवीन पोलीस स््ेशन 
सुरु िरण्याबाबत त्याांच्या क्र.पशा-१/पा्स पो.स््े./१९१५३/२०१८, पुणे हदनाांक २७ सप्टेंबर, 
२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनािड ेमागणी िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही मागण्याांबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१), (२) व (३) यवत (ता.दौंड,स्ज.पुणे) येथील 
पोलीस ठाण्याचे ववर्ाजन िरून पा्स या हठिाणी नवीन पोलीस ठाणे सुरु िरण्याबाबत 
प्रस्ताववत असून महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या सुधाररत आिा तीबांध अहवालामध्ये सदर 
प्रस्तावाचा समावेश िरण्यात आला आहे. सद्यस्स्थतीत पोलीस महासांचालि िायायलयाने सादर 
िेलेला महाराषर राज्य पोलीस दलाचा सुधाररत आिा तीबांध ववत्त ववर्ागाच्या मान्यतेसाठी 
सादर िरण्यात आला आहे. ववत्त ववर्ागाच्या अशर्प्रायानुसार उधचत िाययवाही िरण्यात येनल. 
     तसेच दौंड पोलीस ठाण े व उपववर्ागीय पोलीस अधधिारी िायायलय, दौंड याांच े
िायायलयासाठी राज्य राखीव पोलीस बल ग् क्र.५, दौंड याांच ेताब्यात असलेली १५ एिर जागा 
शमळणेबाबतचा प्रस्ताव ववशेष पोलीस महाननरीक्षि, िोल्हापूर याांचे िायायलयािडून पोलीस 
महासांचालि िायायलयािड ेसादर िरण्यात आला असून याबाबत पोलीस महासांचालि िायायलय 
स्तरावर िाययवाही सुरू आहे.  
 पा्स येथे सद्यस्स्् ातीत यवत पोलीस ठाणे अांकित पा्स दरूके्षत्र िाययरत आहे. 
पा्स दरूके्षत्र/ठाणे िररता ग्रामांपचायतीिडून २० गुांठे जागा राखीव ठेवण्यात आली असनू 
पा्स पोलीस ठाण े िायायस्न्वत िरण्यास मान्यता शमळाल्यानांतर पुढील िाययवाही िरण्यात 
येनल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
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बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पोलीस अधधिारी ि िमाचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 
 

 (८)  ४०५१ (२४-०३-२०२०).   श्री.राम सातपतुे (माळशशरस) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) बाशी (स्ज.सोलापूर) तालुक्यात एकूण १४७ पोलीस िमयचाऱ्याांची पदे मांजूर असताना 
केवळ १२१ पोलीस िमयचारी िाययरत असून अपुरे पोलीस िमयचारी व वाहनाांच्या िमतरतेमुळे 
शहरातील पोलीस प्रशासनावर िामाचा ताण आल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, लोिसांख्या व गुन््याांच ेप्रमाण पाहता पोलीस अधधिारी व िमयचाऱ्याांची ररक्त 
पदे र्रणे गरजेचे आहे परांत ुवररषठ स्तरावरून यािड ेदलुयक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरची २६ ररक्त पदे र्रण्याबाबत तसेच आवश्यि वाहने पुरववण्याबाबत 
शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 

श्री. अनिल देशमुख (१६-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही, 
    बाशी तालुक्यात १) बाशी शहर पोलीस ठाणे, २) वैराग पोलीस ठाण,े ३) पाांगरी पोलीस 
ठाणे ४) बाशी तालुिा पोलीस ठाणे असून चारही पोलीस ठाणे येथे पोलीस अधधिारी/िमयचारी 
याांची मांजूर सांख्या २७६ असून िाययरत सांख्या २५४ आहे. 
    बाशी तालुक्यातील ४ पोलीस ठाणे व उप ववर्ागीय अधधिारी याांचेिररता पाच जीप 
अनुजे्ञय असून, पाच जीप पुरववण्यात आलेल्या आहेत. एि अनतररक्त जीप बाशी ववर्ागातील 
ननर्यया पथिािररता उपलब्ध िरुन देण्यात आलेली आहे. सदर ०४ पोलीस ठाण्याांसाठी ७ 
लान् व्हॅन अनुजे्ञय असून, त्यापिैी ०१ लान् व्हॅन बाशी तालिुा दरोडा प्रनतबांधि पथिास 
उपलब्ध िरुन देण्यात आलेली आहे. 
(३) पोलीस शशपान याांची सन २०१९ व सन २०२० च्या र्रती दरम्यान ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
तजववज ठेवण्यात आली आहे. 
    राज्यामध्ये ववववध पोलीस घ्िाांसाठी ९३५ नववन वाहन ेखरेदी िरण्यािररता प्रशासिीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 
राज्यामधील पांजाब नॅशनल बकँयांमध्ये आपली बचत  ेिणाऱ्या नागररिाांना 

त्याांचे पसैे शमळत नसल्याने झालेले मतृ्य ू
  

(९)  ४२७२ (११-०४-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशिाजीनगर), श्री.रईस शेख (शभिांडी 
पूिा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यामधील पांजाब नॅशनल बँकाांमध्ये आपली बचत ठेवणाऱ्या नागररिाांना त्याांचे पसैे 
शमळत नसल्यामुळे सदर तणावाने १९ लोिाांचा मात्यू झाल्याच े घ्ना हदनाांि २६ डडसेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०८-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मौ.खुजगाांि (ता.शशराळा, जज.साांगली) धरणासा स सांपाहदत िेलेल्या जशमनीबाबत 
 

(१०)  ४३९७ (१६-०४-२०२०).   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)   मौ.खजुगाांव (ता.शशराळा, स्ज.साांगली) येथे धरण बाांधण्यासाठी तेथील ५६४ शेतिऱ्याांच्या 
जशमनी शासनान े(जलसांपदा ववर्ाग) सन १९६०-७० मध्ये सांपाहदत िेल्या आहेत, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, मौ.खुजगाांव येथील धरणासाठी ननवडलेली जागा शासनाने रद्द िरुन त्याऐवजी 
सदरचे धरण मौ.चाांदोली येथे बाांधण्यात आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मौ.खुजगाांव पणुांब्र,े चरण, सोनवड,े िरुांगली व मराठवाडी या गावाांतील धरण 
बाांधिामासाठी सांपाहदत िेलेल्या शेिडो एिर जशमनी ५० वषे िालावधी होऊनही अद्याप 
शासनाचे (उपअशर्यांता, पा्बांधारे) नावे असून ७/१२ च्या उताऱ्यावर देखील शासनाचे नाव 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, मौ.खुजगाांव येथ े धरण न झाल्यामळेु त्या जशमनीच्या सातबारा व इतर 
हक्िात या जशमनीची खरेदी अथवा ववक्री िरु नये ही अ् रद्द िरण्याबाबत स्जल्हाधधिारी 
याांनी हदनाांि ६ ऑक््ोबर, २०१० रोजी वा त्यासमुारास आदेश हदले होते, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, हदनाांि २९ जून, २०१२ रोजीच्या आदेशान्वये िक्त मौ.खजुगाांव येथील ननबधं 
उठववण्यात येऊन अन्य गावाांचा त्यामध्ये उल्लेख नसल्याचेही हदनाांि २९ डडसेंबर २०१२ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्यास, पणुांब्रे, चरण, सोनवड,े िरुांगली व मराठवाडी या गावाांसाठी प्रश्न र्ाग ४ 
मधील अ्ी रद्द िरण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (०१-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 वारणा िालव्यासाठी चाांदोली येथील जशमनी सांपाहदत झालेल्या असनू त्या जशमनीांवर 
उपअशर्यांता, वारणा डावा िालवा पा्बांधारे या नावाने ७/१२ सदरी नोंद आहे. 
(४) िेरिार क्र.२८४० अन्वये ७/१२ च्या इतर हक्िात सदर जशमनीची ववक्री, त्रबगरशेती किां वा 
इतर िोणतीही तबदीली अगर सधुारणा िरणेची नाही, असा शेरा नोंद िरण्यात आला आहे. 
तसेच िेरिार क्र.३८०८ अन्वये, िेरिार क्र.२८४० अन्वये दाखल िेलेली शतय (ननबधं) िमी 
िरण्याची नोंद घेण्यात आली आहे. 
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(५) पणुांब्रे, चरण, सोनवड,े िरूां गली व मराठवाडी या गावाांत ७/१२ च्या इतर हक्िात शेरा नोंद 
ठेवली नसल्यामळेु शेरे उठववण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यभरातील एटीएम िें द्राांतून ियोवदृ्ध ियगरिकयांच््य बँि िककमेचय झयलेलय अपहयि 
  

(११)  ४४५५ (२४-०३-२०२०).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिाती) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबन, ठाणे, पुणे, औरांगाबाद व नाशशिसह राज्यर्रातील ए्ीएम िें द्राांतनू वयोवाद्ध 
नागररिाांच्या बँि खात्यातील रिमेचा अपहार िरून लाखो रुपयाांची िसवणूि िरणा-या 
दोघाांना ठाणे गुन्हे अन्वेषण ववर्ाग युनन् एिच्या पथिान ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान अ्ि िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोषीांववरुद्ध गुन्हे दाखल िरून त्याांच्यािडून रक्िम वसूल िरण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
   
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०८-०४-२०२१) : (१) होय. 
    सन २०२० मधील राज्यर्रातील ए्ीएम िें द्राांतनू वयोवाद्ध नागररिाांच्या बँि खात्यातील 
रिमेचा अपहार िरणाऱ्या आरोपीची ववववध स्जल््यातील माहहती खालीलप्रमाण ेआहे. 

अ.क्र. 
 

स्जल्हा बळीत 
व्यक्ती 

अ्ि 
आरोपी 

पाहहजे 
आरोपी 

रक्िम रुपये 
 

१ र्ांडारा १ ० १ ८९,००० 
२ पालघर १ ० १ ५०,००० 
३ बुलढाणा २ ० १ २,४९,६१० 
४ सोलापूर १ ० १ १,३९,००० 
५ हहांगोली २ ० २ २,४५,००० 
६ पुणे २ २ ० २५,००० 
७ िोल्हापूर २ ० २ १,३०,००० 
८ रायगड १ ० १ ७६,४०० 
९ नवी मुांबन १ ० १ १,००,००० 

    उपरोक्त सवय गुन्हे तपासावर आहेत. 
        ठाणे गुन्हे अन्वेषण ववर्ाग युनन् एिच्या पथिान ेिसवणूि िरणाऱ्या दोघाांना 
जानेवारी २०२० मध्ये अ्ि िेली नसनू २०१८ मध्ये अ्ि िेली आहे. सदर बाबत 
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शशळडायघर पो. स््े. येथे गु. र. नां.१८८/२०१८ र्ादांवव िलम ४२०,३४ प्रमाणे हदनाांि 
१८/१०/२०१८ रोजी गुन्हा दाखल झाला आहे.   
(२) वपांपरीगाव, पो.दहहसर, ता.स्ज.ठाणे येथील एि व्यक्ती त्याांच्या वडीलाांचे एस बँि ए्ीएमचे 
पैसे िाढण्यासाठी गेला असता ए्ीएम मधून पैस ेननघत नसल्याने तेथ ेउभ्या असलेल्या तीन 
आरोपीांनी गोड बोलनू कियायदीचे ए्ीएम िाडय णखशातून िाढून घेतले होते, त्या ए्ीएम िाडायने 
आरोपीांनी णखडिाळी व अांबरनाथ या हठिाणी रु.१०,०००/- रु.९,०००/- रु.५००/- व रु.४००/- असे 
एिूण रु.१९,९००/- ए्ीएम मधून िाढून घेतले. यातील २ अ्ि आरोपीांिडून रु.१७,११०/- रोख 
रक्िम, वेगवेगळ्या बिेँचे ५४ ए्ीएम िाडय, एिूण २०,०००/ रुपये किां मतीचे ३ मोबानल जप्त 
िरण्यात आले आहेत. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िाशशम जजल्ह््यसह राज्यातील तांटामुक्त गाि सशमत्या िागदोपत्री असल्याबाबत 
  

(१२)  ४६७८ (२४-०३-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास  ािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील गावागावाांत तां्ामुळे गाव सशमत्या स्थापन झाल्या असल्या तरी अनिे 
गावाांमध्ये प्रत्यक्षात अवैध धांदे सुरु असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय 
(२) असल्यास, वाशशम स्जल्हयात तां्ामुक्त गाव सशमत्या िागदोपत्री असून अनेि गावाांत 
अवैध धांदे व तां्े िायम आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, यासांदर्ायत माहहती घेऊन या सशमत्या अधधि सकक्रय िरण्याबाबत शासनान े
िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२१-०५-२०२१) : (१) अमरावती-७६१, साांगली-६९९, गडधचरोली-१६८, 
अिोला-५३३, िोल्हापूर-१०१९, शसांधुदगूय-४३२, नागपूर-४७४, लातूर २९५, ठाणे ग्रामीण ३८९, 
नाांदेड ३३६, रायगड ७०४, यवतमाळ १०४८ तां्ामुक्त सशमत्या स्थापन असून जालना 
स्जल््यात तां्ामुक्त गाव सशमती स्थापन झालेली नाही.  तां्ामुक्त सशमतीच्या व लोिाांच्या 
सहिायायने अवैध धांद्याांना प्रनतबांध िरण्यात येतो व तात्िाळ िाययवाही िरण्यात येते. 
     रायगड, चांद्रपूर, नांदरुबार, र्ांडारा, परर्णी, हहांगोली व नाांदेड येथील तां्ामुक्त सशमत्या 
स्थापन असलेल्या गावाांमध्ये िोणत्याही प्रिारे अवधै धांदे सुरु नाहीत. धुळे, पालघर व 
सोलापूर ग्रामीण मध्ये अवैध धांदे ननदशयनास आल्यानांतर तात्िाळ िाययवाही िरण्यात आली 
आहे. 
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     रत्नाधगरी येथ ेदारुबांदी ४७ गुन्हे, जुगार १ गुन्हा व अांमली पदाथय िायद्याअांतगयत १ 
गुन्हा दाखल िरुन अवैध धांदे िरणाऱ्याांववरुध्द िडि िारवान िरण्यात आली आहे. 
     शसांधुदगूय येथ ेदारुबांदी ५५ गुन्हे व जुगार िायद्याअांतगयत ६ गुन्हा दाखल िरण्यात आले 
आहे. 
    सातारा येथ े दारुबांदी ११९७ गुन्हे व जुगार िायद्याअांतगयत ५७० गुन्हे दाखल िरुन 
िारवान िरण्यात आली आहे. 
     ठाणे ग्रामीण मध्ये ८५५ अवैध धांद्याांवर िारवान िरण्यात आली. 
    बुलढाणा स्जल््यात जुगार िायद्याअांतगयत १७५१, दारुबांदी अांतगयत ३६९३ गुन्हे दाखल 
िरुन िारवान िरण्यात आली आहे. 
    पुणे ग्रामीण मध्ये जुगार िायद्याअांतगयत ५५२, दारुबांदी अांतगयत २०५७ गुन्हे दाखल िरुन 
िारवान िरण्यात आली आहे. 
    उस्मानाबाद स्जल््यात ३२ अवैध धांदे उघडिीस आले असून सदर आरोपीांवर 
आरोपीांववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात आले आहे. 
     यवतमाळ स्जल््यात दारुबांदी िायद्याअांतगयत ५६१८ व जुगार िायद्याअांतगयत १४९७ 
गुन्हे िरुन िारवान िरण्यात आली आहे. 
     अहमदनगर स्जल््यात दारुबांदी िायद्याअांतगयत ३२२७ गुन्हे व जुगार िायद्याअांतगयत 
१५२३ गुन्हे दाखल असून अनुक्रमे रु.३,२६,३१,१६५/- व रु.१,६९,७४,०४८/- चा मुदे्दमाल जप्त 
िरण्यात आला. 
     औरांगाबाद, जळगाांव, नाशशि, गोंहदया व बीड स्ज्यातील माहहती ननरांि आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     वाशशम स्जल््यात तां्ामुक्त गाव सशमत्या िागदोपत्री नसनू सकक्रय आहेत.  वाशशम 
घ्िात सन २०१९ व २०२० मध्ये जुगार व दारुबांदी या गुन््यासांदर्ायत खालील प्रमाणे 
िाययवाही िरण्यात आलेली आहे. 
 

वषय 
 

जुगार 
 

दारुबांदी 

एिूण िेससे जप्त मुदे्दमाल एिूण िेससे जप्त मुदे्दमाल 
 

२०१९ ७७१ ६७३९५२४ १८२९ ५२७५ 
२०२० ८१९ २१८४१०१ १९४४ ३६३५ 

   
अवैध धांद्याबाबत गोपनीय माहहती शमळताच तात्िाळ िायदेशशर िाययवाही 

िरण्याबाबत सवय पोलीस स््ेशन प्रर्ारी अधधिारी, उपववर्ागीय पोलीस अधधिारी व स्थाननि 
गुन्हे शाखा याांना आदेश देण्यात आलेले आहेत.     
(३) तां्ामुक्त न झालेल्या ग्रामपांचायतीमध्ये मोहहमे ववषयी जनजागाती िरीता स्स्क्रन पें्ीगच े
बॅनसय तयार िरुन पोलीस स््ेशन स्तरावर ववनतररत िरण्यात आले आहेत. तसेच वेळोवेळी 
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मोहहमेचा प्रचार व प्रसार िरण्यासाठी तां्ामुक्ती व व्यसनमुक्ती सांबांधी पथनाट्य प्रदशशयत 
िरण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पालघर जजल््यातील महसूल विभागातील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(१३)  ४७९१ (२५-०३-२०२०).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पालघर स्जल्हा हदनाांि ०१ ऑगस््, २०१४ रोजी अस्स्तत्वात आला असून ६ वषय झाले 
असतानाही पालघर स्जल््यातील महसूल ववर्ागाांतगयत मांजूर ९६६ पदाांपैिी ३५३ पदे ररक्त 
आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या ररक्त पदाांमळेु प्रशासनावर िामिाजाचा अनतररक्त ताण येत आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२३-०४-२०२०) : (१), (२) व (३)  
       पालघर स्जल््यातील महसूल ववर्ागातील पदाांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. ग् मांजूर पदे िाययरत पदे ररक्त पदे 
१ अ ३५ २७ ८ 
२ ब ५१ ३५ १६ 
३ ि ५४३ ३६० १८३ 
४ ड ३३२ १६७ १६५ 
 एिूण ९६१ ५८९ ३७२ 

         
तसेच मा. सवोच्च न्यायालय येथे दाखल असलेली अनुज्ञा याधचिा क्र.२८३०६/२०१७ प्रलांत्रबत 
असून, सामान्य प्रशासन ववर्ागाच्या हद.२९.१२.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये हदलेल्या सचुनाांनसुार, 
तुतायस पदोन्नती िोट्यातील खुल्या प्रवगायतील ररक्त पदे ननव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाजेषठतेनुसार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणययाच्या अधधन राहून र्रण्यात येत आहेत. 
       त्रबगर आहदवासी हक्ि बचाव सशमती, वाडा याांनी मा.उच्च न्यायालय येथे दाखल 
िेलेल्या क्र. ८७८३/२०१४ व ८६२९/२०१५ याधचिाांमध्ये अनुसुधचत के्षत्रातील पेसा अांतगयत येणा-
या १७ सांवगायमध्ये, तलाठी व िोतवाल सांवगायतील पदाांचा समावशे असल्यान,े त्या सांवगायतील 
ररक्त पदे र्रता आलेली नाहीत. 
 



वव.स. ५८ (14) 

       पालघर स्जल््यातील प्रशासिीय तसेच नागररिाांचे िामिाज खोळांबू नये म्हणून 
ररक्त पदाांचा अनतररक्त िाययर्ार अन्य अधधिारी/िमयचारी याांचेिड े सोपववण्यात येवून 
नागररिाांची िामे पुणय िेली जात आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

शभमा िोरेगाि (जज.पुणे) येथे झालेल्या दांगलीच्या चौिशीबाबत 
  

(१४)  ६४३७ (२७-०३-२०२०).   श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शर्मा िोरेगाांव येथील दांगलीची चौिशी पुणे पोलीस आयुक्तालय अांतगयत ववशेष तपास 
पथि िरीत असून सदर तपास प्रगती पथावर असताना िें द्र शासनाने सदर पुणे पोलीसाांिडील 
तपास िें द्र शासनाच्या राषरीय तपास यांत्रणिेड ेवगय िेला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची 
घ्नात्मि जबाबदारी असल्यान े राज्यात घडलेल्या िाही गांर्ीर गुन््याांची चौिशी प्रथम 
सीआयडी व त्यानांतर ववशेष पोलीस तपास पथिाांिडून िेली जात असून सदर यांत्रणेिडील 
तपास समाधानिारि नसल्यास अशी प्रिरणे राज्य शासन िें द्र शासनाच्या सीबीआय किां वा 
राषरीय तपास यांत्रणेिड ेपुढील सखोल चौिशीसाठी सूपूदय िरतात परांतु ही प्रथा डावलून िें द्र 
शासनाने परस्पर राज्य शासनाच्या सांमतीववना िें द्रीय तपास यांत्रणेिड ेसदर प्रिरण हस्ताांतर 
िेले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या प्रिरणी राज्य शासनान े राज्याच्या महाधधवक्त्याांचा (ॲडव्होिे् जनरल) 
सल्ला मागीतला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, या प्रिरणी राज्य शासनाच्या अधधिारावर िें द्र शासनान ेअतीक्रमण िेले आहे 
काय, 
  
श्री.अनिल देशमुख (०१-०४-२०२१) : (१) व (२) शर्मा िोरेगाांव येथील दांगलीबाबतचा गुन्हा 
राषरीय तपास यांत्रणेिड ेवगय िेलेला नाही. तथावप, एल्गार पररषदेच्या अनुषांगान ेपुणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या अांतगयत असलेल्या ववश्रामबाग पो.स््े. येथे दाखल गु.र.क्र. ४/२०१८ गुन््याचा 
तपास राज्य शासनाच्या सांमतीने राषरीय तपास यांत्रणेिड ेवगय िेलेला आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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मोबाईलिर बुकिां ग घेत शरीरसखुासा स मॉडले पुरविणाऱ्या  
दोन दलालाांिर िारिाई िरण्याबाबत. 

  

(१५)  ६५६८ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती मांदा म्हात्र े(बलेापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मोबानलवर बुकिां ग घेत शरीरसुखासाठी मॉडले पुरववणाऱ्या दोन दलालाांना गुन्हे शाखेन े
िुलाब्यातील िॅिे िॉिी ड ेमध्ये हदनाांि ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास अ्ि िेली, 
हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त दलालाांिडून अधधिची माहहती शमळाली आहे िाय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार किती जणाांवर गुन्हे दाखल िरून िारवान िरण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) :(१) होय, हे खरे आहे. 
 गुन्हे शाखेन े िुलाब्यातील िॅािी ड े मध्ये सापळा रचून एि महहला दलाल हहला 
अ्ि िेली असून दसुरा पाहहजे आरोपी याचा पोलीस शोध घेत आहे. 
(२) व (३) सदर प्रिरणी कियायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून िुलाबा पोलीस स््ेशन येथ ेगु.र.क्र. 
०६/२० िलम ३७० (३), ३४ र्ादांववसह िलम ४, ५ वप्ा ॲक्् प्रमाणे दोन आरोपीताांववरूध्द 
हदनाांि ०७.०१.२०२० रोजी गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. नमदु गुन््यातील एि महहला 
दलाल आरोपी हहला अ्ि िेली असून दसुरा पाहहजे आरोपी याचा पोलीस शोध सुरू आहे. 
सदर गुन््यातील महहला दलाल आरोपी हहस मा. न्यायालयािडून जामीन शमळाला असून ती 
सध्या जामीनावर मुक्त आहे. तपासादरम्यान नतच्या ववरुद्ध सबळ पुरावा प्राप्त झाल्याने 
दोषारोपपत्र दाखल िरण्यात येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

गोंदेगाि (ता.जज.जालना) शशिारात चार ते पाच जणाांच्या टोळीन े 
त कणीचा विनयभांग िेल्याबाबत 

  

(१६)  ७३१८ (२७-०३-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी 
पाटील (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) गोंदेगाव (ता.स्ज.जालना) शशवारात चार ते पाच जणाांच्या ्ोळीने हदनाांि २९ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासुमारास एिा प्रेमी युगुलाला बेदम मारहाण िरुन तरुणीचा ववनयर्ांग 
िेल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या ्ोळीन ेया यगुुलाला मारहाण िरीत व्हीडीओ धचत्रीिरण िरुन तो स्व्हडीओ 
समाज माध्यमावर व्हायरल िेला, हे ही खरे आहे िाय, 
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(३) असल्यास, याप्रिरणी तातडीने चौिशी िरण्याचे आदेश मा.मुख्यमांत्री महोदयाांनी हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याप्रिरणी चौिशी िेली आहे िाय, असल्यास, चौिशीचे ननषिषय िाय आहेत 
व त्यानुषांगाने सांबांधधत गुन्हेगाराांवर शासनान ेिोणती काययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रिरणी कियायदीने हदलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे तालिुा जालना स्ज. 
जालना येथ ेगु.र.नां. ३५/२०२० िलम ३५४, ३५४(अ), ३२३, ३२४, ३९५, २९४, ३४ र्ादवव. सह 
िलम ६७ माहहती व तांत्रज्ञान अधधननयम प्रमाणे हदनाांि ३१.०१.२०२० रोजी एिूण ०६ 
आरोपीताांववरूध्द गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपी क्र.१ ते ४ याांना 
हदनाांि ३१.०१.२०२० रोजी अ्ि िरण्यात आली असून सध्या हे चारही आरोपी न्यायालयीन 
िोठडीत आहे. तसेच सदर गुन््यातील आरोपी क्र.५ व ६ हे ववधीसांघषयग्रस्त बालि 
असल्यामळेु त्याांना ताब्यात घेवनू बाल न्यायमांडळ जालना येथे हजर िेले असता मा. 
न्यायालयान े हदलेल्या आदेशानसुार त्याांना बाल सधुारगाह जालना येथे दाखल िरण्यात आले 
आहे.  सदर गुन््यातील आरोपी व ववधीसांघषयग्रस्त बालि याांचे ववरूध्द हदनाांि ०९.०४.२०२० 
रोजी वेगवेगळे दोषारोप पत्र मा. न्यायालयात दाखल िरण्यात आलेले आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

 
मुांबईसह राज्यात िाहतूि ननयमाचे उल्लांघन िरणाऱ्या िाहनाांिडून  

िसूल िराियाच्या दांडाच्या रिमेबाबत 
  

(१७)  ८८१६ (२४-०७-२०२०). श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबनसह राज्यात वाहतूि ननयमाच ेउल्लांघन िरणाऱ्या वाहनाांवर न-चलनाच्या माध्यमातून 
दांड लावला जातो,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या कालावधीत किती दांड आिारण्यात आला 
व त्यातील किती रक्िम शासन जमा झाली आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. अनिल देशमुख (०५-०४-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) 

वर्ष आिारण्यात आलेला 
एिूण दांड  कपये 

िसुल िरण्यात आलेला 
दांड  कपये 

२०१८-२०१९  २२७,८३,३८,०१५ १००,०५,७७,११२ 
२०१९-२०२०    ४९५,८४,४९,४०० १७६,९७,३२,६५० 

 (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
__________ 

  
िाधिान बांधू प्रिरणी ननितृ्त न्यायाधीशाांच्या अध्यितखेाली नव्याने चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१८)  ११३९२ (१२-०९-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथ कड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड):   सन्माननीय 
गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) येस बँि आधथयि गैरव्यवहार प्रिरणी आरोपी असलेल्या व सीबीआयचे वॉन््ेड आरोपी 
असलेल्या वाधवान बांधू याांना गाह ववर्ागाच्या प्रधान सधचव (ववशेष) श्री.अशमतार् गुप्ता 
याांनी ले्रहेडवर हदलेल्या शशिारसपत्राच्या आधारे श्री. िवपल वाधवान, त्याांच े िु्ुांबीय व 
शमत्रपररवार अशा २३ जणाांनी स्जल्हाबांदी असताना हदनाांि ९ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्या 
सुमारास लोणावळा त ेमहाबळेश्वर असा प्रवास िेल्या प्रिरणी ववत्त ववर्ागाच ेअपर मुख्य 
सधचव श्री.मनोज सौननि याांनी िेलेल्या चौिशीचा अहवाल शासनाला सादर िरण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सीबीआय वॉन््ेड आरोपी असलेल्या आरोपीला आपण हे पत्र स्वतःच्या 
अधधिारात मानवतेच्या आधारावर हदले असा श्री.गुप्ता याांचा जबाब ग्रा्य मानून त्याांना 
तािीद देण्याची अनतशय सौम्य शशक्षा सदर अहवालात प्रस्ताववत िेली आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, या चौिशी अहवालाच्या अनुषांगान ेमा.मुख्यमांत्री याांनी िोणता अांनतम ननणयय 
घेतला आहे, 
(४) तसेच या प्रिरणातील उच्चपदस्थाांचा अांतर्ायव ववचारात घेता सत्य उघड होण्यासाठी 
शासन याप्रिरणी ननवात्त न्यायमूतींच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा नव्याने चौिशी िरणार आहे 
िाय, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०९-०६-२०२१) : (१) होय. 
(२) व (३) अपर मुख्य सधचव (ववत्त ववर्ाग) याांच्या अध्यक्षतखेाली एि सदस्यीय सशमती 
नेमण्यात आली होती. सदर सशमतीने हदनाांि २६ एवप्रल, २०२० रोजी अहवाल सादर िेला 
असून सदर अहवालामध्ये समज देण्याबाबत शशिारस िेली आहे. सशमतीच्या शशिारशीनुसार 
योग्य ती िाययवाही िरण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

 ाणे शहरात िरोना ननयांत्रण आराखड्याची िाटेिोर अांमलबजािणी किण््यबाबत 
  

(१९)  ११४२४ (१४-०९-२०२०).   श्री.मोहन मत े(नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) कोरोनाचा अहवाल होिारात्मि आणण तापासारखी लक्षण े हदसत असतानाही ठाणे 
शहरातील बहुताांश रुग्णाांना ववलगीिरण िें द्रात नेण्यात हदरांगान िरण्यात येत असल्याच्या 
तक्रारी सातत्याने होत असल्याच े हदनाांि २५ जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, रुग्णाचा अहवाल होिारात्मि येऊनही त्यास तातडीन े सांपिय  साधणे, 
आवश्यिता असल्यास रुग्णालयात दाखल िरणे, सांपिायत आलेल्याांची चाचणी िरणे ही 
प्रकक्रया देखील सांथगतीन े होत असल्यान े िोरोना ननयांत्रणाच्या आराखडयाची अांमलबजावणी 
योग्य ररतीन ेहोत नसल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, होिारात्मि रुग्णाांच्या ववलगीिरणासाठी तातडीने व्यवस्था उपलब्ध िरून 
देण्याच े आदेश यापूवी प्रशासिीय प्रमखुाांमािय त वारांवार िाढण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष 
अांमलबजावणीत िरण्यात येत नसल्याचे ननदशयनास येत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिाराची शासनािडून चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, 
(५) असल्यास, चौिशीत िाय आढळून आले आहे, त्यानुसार  ठाणे शहरात िरोना ननयांत्रण 
आराखड्याची िा्ेिोर अांमलबजावणी होण्याबाबत शासनान ेिोणत्या उपाययोजना िेल्या वा 
िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०६-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) िोववड-१९ या रोगाचा प्रादरु्ायव 
रोखण्यासाठी शासनाने राज्यात साथ रोग प्रनतबांधात्मि िायदा, १८९७ हदनाांि १३.०३.२०२० 
पासून लागु िरण्याची अधधसूचना ननगयशमत िेली आहे.  
      उपरोक्त अधधननयमाच्या खांडानुसार महाराषर िोववड उपाययोजना ननयम, २०२० 
अन्वये महानगरपाशलिेच े आयुक्त हे साथ रोगाचा प्रादरु्ायव रोखण्यासाठी व उपाययोजना 
िरण्यासाठी सक्षम प्राधधिारी आहेत.  
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       ठाणे महानगरपाशलिा के्षत्रात िोरोना उपचारासाठी १ सरिारी रुग्णालय, १८ खाजगी 
रुग्णालय व ६ ववलगीिरण िक्ष िाययरत होत.े तसेच किवर ओ.पी.डी. व आवश्यिता 
असल्यास आय.सी.एम.आर. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळेतून रुग्णाांची चाचणी देखील िरण्यात 
येत होती.  
        शासनाच्या िोववड-१९ मागयदशयि सूचनानुसार िोरोना चाचणी पॉणझ्ीव्ह आढळल्यास 
सांबांधधत रुग्णाच्या घरी वैद्यकिय अधधिारी/पररचारीिा याांनी र्े् देणे, रुग्णाच्या लक्षणानुसार 
त्वरीत त्याांना CCC, DCHC, DCH येथ ेर्रती िरणे, रुग्णाच्या सांपिायतील व्यक्तीांचा शोध 
घेणे, त्याांचे ववलगीिरण िरणे, िां न््ेनमें् झोन राबववणे इ. सवय उपाययोजना ठाण े
महानगरपाशलिेमािय त िेल्याची बाब ठाणे महानगरपाशलिेन ेिळववली आहे.  
    दरम्यान िोववड-१९ पररस्स्थती हाताळण्याच्या अनुषांगाने ववववध तक्रारी 
लोिप्रनतननधीांमािय त िरण्यात आल्याची वस्तुस्स्थती आहे.  
       तथावप, िोववड-१९ ववषयि शासनाच्या सवय मागयदशयि सूचनाचे िा्ेिोरपणे पालन 
िरुन िोरोना ननयांत्रण आराखड्याची अमांलबजावणी िेली जात असल्याने ठाण े
महानगरपाशलिा के्षत्रात रुग्ण सांख्या िमी होत असल्याची व मात्यदूर ही िमी असल्याच ेठाणे 
महानगरपाशलिेन ेिळववले आहे.  
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

ियज््यतील रेडीरेिनरच्या दरात िपात िरण्याबाबत 
  

(२०)  ११४५१ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.महेश चौघुले 
(शभिांडी पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात गाहननमायण के्षत्राला चालना देण्यासाठी रेडीरेिनरचे दर िमी िरण्याचा 
ननणयय घेतला जानल अस े हदनाांि २५ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्यासुमारास मा.महसूल मांत्री 
याांनी स्पष् िेले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरणी रेडीरेिनरचा दर िमी िरण्याबाबत ननणयय झाला आहे िाय, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१९-०३-२०२१) : (१) व (२) हे अांशत: खरे आहे. 
       महाराषर मुद्राांि (मालमत्तेच े वास्तव बाजारमूल्य ननस्श्चत िरणे) ननयम, १९९५ 
मधील तरतूदीनुसार वावषयि मूल्य दर तक्ते प्रनतवषी सुधाररत िरुन हद.०१ एवप्रल रोजी 
ननगयशमत िेले जातात. 
       शशघ्रशसध्दगणिाच्या तक्रारी सांदर्ायत ज्या हठिाणी अवाजवीररत्या दर जादा असतील 
अशा हठिाणी सदर दराची तिावत दरुु िरुन शशघ्रशसध्दगणिातील दर तिय सांगत 
िरण्याबाबतच्या सचुना हद.२९ जनू, २०२० रोजीच्या पत्राांन्वये नोंदणी महाननरीक्षि व मुद्राांि 
ननयांत्रि, महाराषर राज्य, पुणे याांनी देण्यात आल्या होत्या. 
       त्यानुषांगाने, महाराषर मदु्राांि (मालमत्तेच ेवास्तव बाजारमूल्य ननस्श्चत िरणे) ननयम 



वव.स. ५८ (20) 

१९९५ मधील तरतूदी तसेच स्थावर व्यवसाय के्षत्रातील तरतूदी मागील वषायत खरेदी-ववक्री 
दराांमध्ये सरासरी वाढीचे पाथिरणात्मि ववश्लेषण ववचारात घेऊन नोंदणी महाननरीक्षि व 
मुद्राांि ननयांत्रि, महाराषर राज्य, पुणे याांनी त्याांना प्राप्त असलेल्या अधधिाराांन्वये 
हद.११.०९.२०२० रोजी राज्याच ेशशघ्रशसध्दगणि दर प्रशसध्द िेलेले आहेत. 
         सदर सन २०२०-२१ च्या शशघ्रशसध्दगणिातील दराांमधील मागील वाढ ही मागील 
शशघ्रशसध्दगणिाच्या तुलनेत सरासरी १.७४% वाढ आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

गुडिणिाडी (ता.िजात, जज.रायगड) येथे जमािान ेत कणाांना मारहाण िेल्याबाबत 
  

(२१)  ११५४४ (१३-०९-२०२०). श्री.महेंद्र थोरिे (िजात) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) गुडवणवाडी (ता.िजयत, स्ज.रायगड) येथील ग्रामपांचायतच्या बोअरवेलचा हातपांप तोडतानाच े
िो्ो िाढून िाही तरुणाांनी सरपांचाांना माहहती हदल्याच्या रागातून १७ लोिाांच्या जमावान ेया 
तरुणाांना बेदम मारहाण िेल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याप्रिरणी िजयत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या सवय प्रिरणाची शासनाने चौिशी िरून दोषीांवर िोणती काययवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे ? 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०८-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     गुडवणवाडी (ता.िजयत, स्ज.रायगड) येथील ग्रामपांचायतच्या हद्दीत घडली असून सदर 
बाबत िजयत पोलीस ठाणे गु. रस्ज. नां.१०३/२०२० र्ादांवव १४३, १४७, १४८, १४९, ४५२, ३२४, 
३२३, ५०४, ५०६, १८८ म. पो. अधध.३७ (१) १३५ प्रमाणे तात्िाळ गुन्हा दाखल िरण्यात आला 
आहे. 
(३) सदर गुन््यातील १६ आरोपीांना हदनाांि ७/१२/२०२० रोजी अ्ि िरुन मा. न्यायालयात 
दोषारोप पत्र सादर िरण्यात आले आहे. प्रिरण न्यायप्रववष् आहे. 
 
 

___________ 
  

िोरोना विषाणू सांसगााच्या िालािधीत घरी थाांबण्याचे आदेश हदलेल्या  
िमाचाऱ्याांच्या रजा िपात िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२२)  ११७९० (१३-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.सुनील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
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 (१) मुांबन पोलीस आयुक्ताांनी ५५ वषे व त्यापुढील वयाच्या पोलीस िमयचाऱ्याांना िोरोना 
ववषाणू सांसगायच्या िालावधीत घरी थाांबण्याच ेआदेश हदनाांि २८ एप्रील, २०२० रोजी वा त्या 
सुमारास हदले असतानाही या िालावधीतील रजा पोलीस िमयचाऱ्याांच्या शशल्लि अजीत रजेतनू 
िापण्यात येणार आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे ननवात्तीच्या उां बरठयावर असलेल्या िमयचाऱ्याांिड ेअजीत रजा शशल्लि 
राहाणार नसल्याने रजा रोखीिरणावेळी त्याांचे ५० हजार रुपयाांच ेआधथयि नुिसान होणार आहे, 
हे ही खरे आहे िाय, 
(३) तसेच िुलाय पोशलस ठाणे येथील पोलीस िमयचाऱ्याला वररषठ पोलीस ननरीक्षि व पोलीस 
ननरीक्षि याांनी जबरदस्तीने ितयव्यावर हजर राहण्यास साांधगतल्यामुळे त्याांच्यासह िु्ुांबातील 
सदस्य िोरोनाग्रस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याप्रिरणी चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीनुसार दोषीांवर शासनाने िोणती 
काययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अनिल देशमुख (१६-०३-२०२१) : (१) व (२)  हे खरे नाही, 
    राज्य पोलीस दलातील पोलीस अधधिारी/िमयचारी ववशेषत: ५० वषय वयापेक्षा जास्त याना 
सांसगयजन्य रोगाचा प्रादरु्ायव होऊ नये या दृष्ीन े ववशेष पोलीस महाननरीक्षि (िा. व स.ु) 
पोलीस महासांचालि िायायलयान ेहद.२८.०४.२०२० रोजी पररपत्रि ननगयशमत िेले असून, ५५ वषे 
वयोग्ातील पोलीस अधधिारी/िमयचारी याांना िायायलयीन ड्यु्ी देण्यात यावी. तसेच त्याांनी 
आरोग्याच्या स्स्थतीमळेु रजा मागीतल्यास त्याांना रजा देण्यात यावी. अन्यथा, त्याांचा जनतशेी 
सांपिय  येणार नाही अशा हठिाणी त्याांना नेमणूि देण्यात यावी, अशा सूचना पररपत्रिात नमूद 
आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

धचखली (जज.बुलढाणा) मतदार सांघाच्या लोिप्रनतननधी ि िायाित्याांिरील  
गुन्हे मागे घेण्याबाबत 

  

(२३)  ११८३५ (१३-०९-२०२०). अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि), श्रीमती श्िेता महाले 
(धचखली) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  बुलढाणा स्जल्हयात िापूस व मिा खरेदी बाबत हदनाांि ०९ जून, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास आांदोलन िरण्यात आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरणी धचखली (स्ज.बुलढाणा) येथे िोव्हीड १९ च्या आपत्िालीन 
पररस्स्थतीत शासनाचे ननयम पाळत आांदोलन िरुन ननवेदन बलुढाणा येथ े देण्यासाठी गेले 
असता लोिप्रनतनीधी व  िाययित्यांवर खो्े गुन्हे दाखल िरण्यात आले, हे ही खरे आहे िाय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौिशी िरून लोिप्रनतननधी व िाययित्यावंरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत 
शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१९-०५-२०२१) : (१) होय. 
(२) व (३) िोव्हीड-१९ च्या आलेल्या आपत्िाशलन पररस्स्थीतीच्या अनुषांगान े स्जल्हाधधिारी, 
बुलढाणा याांच ेआदेश असतानाही तसेच आांदोलन िरण्यास मनान असताना सुध्दा त्याांच्या 
आदेशाांचे उल्लांघन िरुन व ववना परवानगीने बेिायदेशीर जमाव जमवून हठय्या आांदोलन 
िेल्यान े१२ व्यक्तीांवर पोलीस ठाणे बुलढाणा शहर येथे अप.क्र.५०२/२० र्ा.दां.वव. िलम १४३, 
१४९, २६९, २७०, १८८ व आपत्ती व्यवस्थापन िायदा, २००५ िलम ५१(ब) व साथ रोग 
अधधननयम िलम ३ तसेच महाराषर िोववड प्रनतबांधि उपाययोजना िलम ११ अन्वये गुन्हा 
दाखल िरण्यात आलेला आहे. सदर गुन्हा अद्याप पोलीस तपासावर प्रलांत्रबत असून अद्याप 
पावेतो आरोवपताांना अ्ि िरण्यात आलेली नाही.  
(४) प्रशन् उद्र्वत नाही. 

___________ 
  

मौजे गणेशिाडी (जज.हहांगोली) येथ ेमांडळ अधधिारी ि तला स याांनी  
चुिीचा फेरफार नोंदविल्याबाबत 

  

(२४)  ११९७८ (१३-०९-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौजे गणेशवाडी (स्ज.हहांगोली) येथील तहसील िायायलय अांतगयत एिा प्रिरणात 
शेतजशमनीवर िुळ असल्याचा ननिाल सहा वषायपुवी तत्िालीन तहशसलदार याांनी हदला 
असताना देखील त्याच तहसील िायायलयातील ववद्यमान तहशसलदार याांनी सदर िुळ रद्द 
िरण्याचा आदेश हदला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर ननणययाववरुद्ध सबांधीत श्रीमती रमादेवी श्रीनाथ भट याांनी उपस्जल्हाधधिारी 
न्यायालयात दाद माधगतली असता उपस्जल्हाधधिारी िायायलयान े हदनाांि १४ नोव्हेंबर, २०१९ 
रोजीच्या ननयमाने सदर आदेशाला स्थधगती देऊन पुढील िाययवाही िरण्यास मनान िेली, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर ननणययाची माहहती सबांधीत तहशसल िायायलयाला त्याच हदवशी 
िळववली असून देखील हदनाांि १५ नोव्हेंबर रोजी सबांधीत मांडळ अधधिारी व तलाठी याांनी 
सांगनमत िरुन सदर िेरिार चुिीचा नोंदववला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, या प्रिरणातील सबांधीत िमयचाऱ्याांची चौिशी िरून त्याच्यावर शासनान े
िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-०३-२०२१) : (१) (२) व (३) होय. मौ.गणेशवाडी, ता.स्ज.हहांगोली 
येथील शेत स.नां.१६/१ या शेतजशमनीवर िुळ असल्याचा ननणयय तहशसलदार हहांगोली याांनी 
हद.१३.०४.२०१२ रोजी हदला होता. त्यानांतर प्रिरणात वेळोवेळी वररषठ िुळ न्यायालयात अपील 
दाखल होऊन शेव्ी मा.महसूल न्यायाधधिरण, औरांगाबाद येथे श्री.चांद्रिाांत िाशशनाथ ननलावार 
व इतर याांनी दाखल िेलेल्या पनुररयक्षण अजायवर, मा.महसूल न्यायाधधिरणाने हद.२९.०१.२०१५ 
रोजी हदलेल्या आदेशानुसार, तहशसलदार याांनी श्रीमती रमादेवी श्रीनाथ र्् व इतर याांच ेिुळ 
असल्याचा हदलेला हद.१३.०४.२०१२ रोजीचा ननणयय रद्द िरून प्रिरण िेरचौिशी िररता 
तहशसल िायायलयािड े वगय िेले होते. त्यावर तहशसलदार हहांगोली याांनी ररतदर सांववधाननि 
स्वरूपाची चौिशी िरून हद.२९.०८.२०१९ रोजी िुळ रद्द िरण्याचा ननणयय हदला आहे. सदर 
ननणययाच्या नाराजीने श्रीमती रमादेवी श्रीनाथ र्् व इतर याांनी उपस्जल्हाधधिारी िायायलयात 
दाद माधगतली. याअनुषांगाने उपस्जल्हाधधिारी िायायलयाने हद.१४.११.२०१९ च्या आदेशान्वये 
सदर प्रिरणी स्थधगती हदली आहे. तरी देखील तहशसल िायायलय हहांगोली याांनी 
हद.२९.०८.२०१९ रोजी हदलेल्या ननणययास अनुसरून सांबांधधत तलाठी सज्जा िारवाडी याांनी 
हद.०७.१०.२०१९ रोजी िेरिार घेऊन, मांडळ अधधिारी बासांबा, ता.हहांगोली याांनी सदर नोंद 
हद.१५.११.२०१९ रोजी प्रमाणणत िेली आहे. 
(४) सदर प्रिरणी सांबांधधत तलाठी, सज्जा िारवाडी व मांडळ अधधिारी, बासांबा ता.हहांगोली 
याांच्याववरूध्द ववर्ागीय चौिशी सरुू असल्याबाबत स्जल्हाधधिारी हहांगोली याांनी िळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

_________ 
  

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील प्लॉट अपहार प्रिरणी चौिशी िरणेबाबत 
  

(२५)  १२०५३ (१३-०९-२०२०).  अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) खामगाांव (स्ज.बुलढाणा) तहशसल िायायलयाांतगयत शेिडो प्लॉ्ची परस्पर ववक्री िरुन   
िेरिार िरण्यात आले आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िोणत्याही प्लॉ्च ेखरेदी ववक्री किां वा िेरिारचे नोंदीचे अधधिार िेवळ तलाठी 
याांनाच आहे िाय तसेच या प्रिारे तलाठी मुळ मालिाचे नाांव बदलवून किां वा िेरिार िरुन 
प्लॉ् तसेच लेआऊ् गैरव्यवहार िरु शितो िाय, 
(३) असल्यास, शिेडो प्लॉ्बाबत गैरव्यवहार िेलेला असताांना िेवळ एिा तलाठयावरच 
तपास येऊन थाांबला आहे, हे ही खर आहे िाय, 
(४) असल्यास, हया सांपुणय प्रिरणाची उच्च स्तरीय चौिशी िरण्यात येऊन दोषीांवर िारवान 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०३-२०२१) : (१) अांशत: खरे आहे. 
(२) िोणत्याही मालमत्तेचे खरेदी–ववक्री चे व्यवहार नोंदववण्याच े अधधिार दयु्यम ननबांधि 
िायायलयास आहेत. 
    खरेदी दस्तान्वये तलाठी अशर्लेखामध्ये िेरिार घेण्याचे अधधिार तलाठी याांना आहेत. व 
सदर िेरिारावर ननणयय घेण्याचे अधधिार मांडळ अधधिारी याांना आहेत.  परांत ुतलाठी याांच्या 
ताब्यातील अशर्लेखाांमध्ये िोणत्याही प्रिारची अनधधिा त नोंद घेण्याचे अधधिार तलाठी याांना 
नाहीत. जर तलाठी याांनी अशी िा ती िेल्यास ती बेिायदेशीर व दांडनीय आहे. 
(३)  नाही. 
(४) तहशसलदार खामगाव याांनी त्याांच्या हद.१३.१२.२०१९ च्या आदेशान्वये, प्रस्तुत प्रिरणातील 
गैरप्रिार / अननयशमततेबाबत सखोल चौिशीिरता नायब तहशसलदार (ननवडणूि) याांच्या 
प्रमुखतेखाली नेमलेल्या चौिशी सशमतीचा अहवाल आणण महसुल व वन ववर्ागाच्या हद. ०४ 
जुलै २०१९ नुसार न-िेरिार प्रणाली मध्ये महसुल अधधिारी / िमयचारी याांच्या ननस्श्चत 
िेलेल्या जबाबदा-या लक्षात घेता तत्िालीन तलाठी याांच्यावर र्ा.दां.वव.िलम ४०९, ४२०, ४६८, 
४७१ खाली अप क्र.११ हद.०८.०१.२०२० अन्वये पोलीस स््ेशन खामगाव शहर येथे गुन्हा दाखल 
िेला आहे. सद्य:स्स्थतीत त ेतुरुांगात असून पुढील तपास पोलीस ववर्ागामािय त चाल ूआहे. 
       तसेच चौिशी सशमतीन ेसादर िेलेला अांनतम अहवाल लक्षात घेता स्जल्हाधधिारी, 
बुलढाणा याांनी सदर गैरप्रिारास जबाबदार तलाठी याांच ेववरूध्द ववर्ागीय चौिशी सुरु 
िेली आहे. 
      तसेच पययवेक्षणात िसुर िेल्याबाबत मांडळ अधधिारी, खामगाव याांची ववर्ागीय 
चौिशी िरण्यात येवून त्याांच्याववरूध्द म.ना.स.े (शशस्त व अवपल) ननयम १९७९ चे ननयम ५ 
(१) खाली, त्याांना देय असणारी एि वेतनवाढ पुढील वेतनवाढीवर पररणाम न िरता एि वषाय 
िरीता रोखण्याची शशक्षा बजावण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही. 

___________ 

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील डॉ.बाळासाहेब सािांत िोिण िृवष विद्यापी ातील 
रोजांदारी ि प्रिल्पग्रस्त मजुराांच्या समस्येबाबत 

  

(२६)  १२१४९ (१४-०९-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील रोजांदारी व प्रिल्पग्रस्त मजुर मागील अनिे वष े
डॉ.बाळासाहेब सावांत िोिण िा वष ववद्यापीठामध्ये रोजांदारी व ठेिा पध्दतीने िाययरत असनु 
ववद्यापीठाच्या आस्थापनेवर िायमस्वरुपी सामावुन घेण्याबाबत डॉ.बाळासाहेब सावांत िोिण 
िा षी ववद्यापीठ, दापोली व श्रशमि िामगार सांघ्ना, दापोली याांनी शासनािड े पत्रव्यवहार 
िेला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, 
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(३) असल्यास, दापोली तालुक्यातील उक्त िमयचाऱ्याांना ववद्यावपठाच्या आस्थापनेवर 
िायमस्वरुपी सामावुन घेणेबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (२५-०६-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यात हांगामी पदे ननमायण िरू नयेत व ती र्रण्यात येवु नयेत, हांगामी स्वरुपाची िाम े
ज्या ववर्ागाांमध्ये िेली जातात ती यापुढे िां त्रा्ी पद्धतीने िरून घेण्यात यावीत, असे ववत्त 
ववर्ाग शासन ननणयय हद.१०.०९.२००१ अन्वये ननदेश आहेत. 
     डॉ.बाळासाहेब सावांत िोिण िा वष ववद्यापीठ, दापोली येथील रोजांदारी मजूराांना िायम 
आस्थापनेवर सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला होता. सदर रोजांदारी 
मजुराांना सामावुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य िरण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  
  

___________ 
  

पुणे शहरालगतच्या हडपसर आणण तत्सम उपनगरातील मालमत्ताधारिाांना  
मालमत्ता पत्रि (प्रॉपटी िाडा) देण्याबाबत 

  

(२७)  १२४१४ (१३-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुप े(हडपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे शहरालगतच्या हडपसर आणण तत्सम उपनगराांतील मालमत्ताधारिाांना ७/१२ उतारा 
ऐवजी मालमत्ता पत्रि (प्रॉप्ी िाडय) देण्याची िाययपद्धती अवलांबण्यास  शासनाने सुरुवात 
िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ७/१२  उतारा ऐवजी मालमत्तापत्रि देण्याची पद्धत िधीपासनू सुरु िरण्यात 
आली आहे तसचे हयासांबांधीच े रेिॉडय अद्ययावत िरण्याच े िाम अनतशय मांदगतीन े सुरु 
असल्यामळेु नागररिाांना मालमत्ता उतारे शमळण्यामध्ये   ववलांब होत असल्यान ेनागररिाांची 
गैरसोय होत आहे,  हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, हदनाांि ३० जून, २०२० अखेरपयतं रेिॉडय अद्ययावत िरण्याच्या िामाची 
सद्यस्स्थती िाय आहे आणण ही िाययवाही पूणय होऊन ऑनलानन ७/१२ उताराप्रमाणेच 
ऑनलानन मालमत्ता पत्रिे सुरळीतपणे शमळण्यासाठी समुारे किती िालावधी लागणे अपेक्षक्षत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०५-०३-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) गावठाणाांच े के्षत्रातील त्रबनशेती 
उपयोगी वापराच्या जशमनी ज्याांचा नागरी र्मूापनात समावेश होतो, अशा के्षत्रामध्ये मालमत्ता 
धारिाांच े मालिी हक्िाची नोंद िरण्याच्या दहेुरी पध्दत गा.न.नां. ७/१२ बांद िरण्याची 
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िाययवाही शासनाच्या हदनाांि २७.१२.१९९० च्या पररपत्रिानुसार िरण्यात येते.  
   त्यानुसार हडपसर, लोहगाव, त्रबबवेवाडी, गुल्ेिडी, मुांजेरी, येरवडा, घोरपडी, धानोरी, 
मुांढवा, िात्रज, वानवडी, िळस, िोढांवा खुदय या १३ गावामध्ये नगर र्ूमापन हद्दीतील एिूण 
१०६८ त्रबनशेती झालेले सव्हेनांबर/ग् नांबर असून त्यापैिी एिूण ८१४ सव्हेनांबरच े गा.न.नां. 
७/१२ बांद िरण्यात येवून, ८१४ सवेनांबर पिैी ६७९ सव्हे नांबरचे मालमत्ता पत्रि तयार 
िरण्यात आलेले असून, उवयरीत १३५ सवे नांबरचे मालमत्तापत्रि तयार िरण्याची िाययवाही 
सुरू आहे. तसेच १०६८ त्रबनशेती झालेले सव्हेनांबर/ग् नांबर पैिी शशल्लि २५४ सव्हे नांबर/ग् 
नांबरचे गा.न.नां. ७/१२ बांद िरून मालमत्तापत्रि (प्रॉप्ी िाडय) तयार िरण्याची िाययवाही सुरू 
आहे. 
   त्याचप्रमाणे NIC पुणे याांच्या ताांत्रत्रि सहिायायने ePCIS ही सांगणि प्रणाली वविशसत 
िरण्याच ेिाम प्रगतीत असून शमळित पत्रत्रिेचा सांगणिीिा त डा्ा ररस््क्चररांग व अद्यावती 
िरणाची िाययवाही प्रगतीत आहे. सदरची िाययवाही पूणय झाल्यानांतर गा.न.नां.७/१२ प्रमाण े
ऑनलानन मालमत्ता पत्रिे पूरववण्यात येणार आहेत. पुणे उपनगरातील सवय शमळित 
पत्रत्रिाांची अधधिा त माहहती “महार्मूी” या सांिेतस्थळावर उपलब्ध िरून देण्यात येनल. 
  

___________ 
  

पुणे येथील विमाननगर पररसरातील सांजय पािा  सोसायटीतील  
एिा घरातून बनािट नोटा जप्त िेल्याबाबत 

  

(२८)  १२५७१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे येथील ववमाननगर पररसरातील सांजय पािय  सोसाय्ीतील एिा घरात लषिराची 
गुप्तचर यांत्रणा आणण पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखेच्या पोलीसाांनी ्ािलेल्या ााप्यात ४३ 
िो्ीहून अधधि र्ारतीय नो्ा तर चार िो्ी रुपयाांच्या परदेशी बनाव् नो्ा जप्त िरुन    
६ जणाांना अ्ि िेल्याच ेहदनाांि १० जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले,  हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर प्रिरणात लषिरातील जवान सुत्रधार असल्यान े या प्रिरणाची     
शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(३) असल्यास, चौिशीच े ननषिषय िाय आहेत व त्यानुसार दोषीववरुद्ध शासनान े िोणती 
िारवान  िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. अनिल देशमुख (०१-०४-२०२१) : (१) लषिराची गुप्तचर यांत्रणा आणण पोलीस उपायुक्त, 
गुन्हे शाखेच्या पोलीसाांनी ्ािलेल्या ााप्यात धचल्रने बँि ऑि इांडीयाच्या नो्ा शमळून 
आल्या आहेत. 
(२) व (३) होय, चौिशी िरण्यात आली आहे. 
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     धचल्रने बँि ऑि इांडीयाच्या नो्ाांचा उपयोग स्वत:िड ेपैस ेआहेत अस ेदाखववण्यासाठी 
िरुन स्व्हडीओ पाठवनू किशोर पाांडुरांग पडाळ, पुणे याांची १०,००,०००/- रुपयाांनी तसचे किरण 
सांजय सोनवण,े गागरगाव, स्ज.पणेु याांची २०,०००/- रुपयाांनी िसवणूि िेल्या प्रिरणी सुत्रधार 
लषिरी जवान शखे अलीम समद गुलाब खान, प्रनतिनगर, येरवडा-पुणे हा व त्याच ेइतर ५ 
साथीदार ववरुध्द ववमानतळ पोलीस स््ेशन येथ े गु. र. नां.४७४/२०२० र्ादांवव िलम ४८९/AX 
BX (C) ४२०, १२०(ब) प्रमाणे गुन्हा दाखल िरुन आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे.    
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िृषी विद्यापी ाांमधील प्राध्यपिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२९)  १२७५९ (१४-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यापीठ आणण महाववद्यालयाांमध्ये प्राध्यापिाांची ररक्त पदे र्रली 
नसल्यामुळे ववद्या्यांच्या  गुणवत्तेवर त्याचा पररणाम होत आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पांधरा िा षी ववद्यापीठाांमधील एिूण ६९१ प्राध्यापिाांची पदे र्रण्यास शासनान े
परवानगी देऊनही सामान्य प्रशासन ववर्ागाने रोस््र सांबांधी िाढलेल्या एिा आदेशामुळे ही 
र्रती प्रकक्रया बांद झाली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास,  सामान्य प्रशासन ववर्ागान े िाढलेले रोस््रचा जीआर रद्द िरण्याबाबत 
शासनाने िोणती काययवाही केली आहे, 
(४) तसचे, िा षी ववद्यापीठाांमधील ररक्त प्राध्यापिाांची पदे र्रण्याबाबत शासनाने िोणती 
िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (२५-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्याांमध्ये एिूण ४ िा वष ववद्यापीठे िाययरत आहेत. चारही िा वष ववद्यापीठाांमध्ये एिूण 
९७६ प्राध्यपिाांची पदे ररक्त असनु शासन ननणयय क्रमाांि- बीसीसी २०१६/प्रक्र २२८ अ/१८/१६ब 
हद. २२ ऑगस््, २०१९ नसुार ाो्या सवांगायतील पदाांसाठीची त्रबांदनुामवली अद्यावत िरण्यास 
अडचणी उद्भवत आहे तसेच शासन ननणयय क्र.अथयस २०२०/प्रक्र ६५/अथय-३, हद.४ म,े २०२० 
नुसार सरळसेवेची सवय पदर्रती प्रकक्रया स्थधगती िरण्यात आलेली आहे. 
(३) सदर शासन ननणययास हदलेली स्थधगती अद्याप िायम आहे. 
(४) शासन ननणयय क्र.अथयस २०२०/प्रक्र ६५/अथय ३,हद.४ मे,२०२० नुसार सरळसेवेची पदर्रती 
प्रकक्रया स्थधगती िरण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद शहरातील नागररिाांना पीआर िाडा देण्याबाबत 
 (३०)  १२८०४ (१३-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाद महापाशलिा हद्दीत शिेडो गुांठेवारी वसाहती असनू येथील नागररि गेल्या 
पस्तीस त े चाळीस वषांपासून येथे वास्तव्यास असताना सदर नागररिाांना मालिी हक्िाचा 
पुरावा असणारे पीआर िाडय अद्यापही शमळाले नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर वसाहतीमधील नागररिाांिड ेमालिी हक्िाचा पुरावा असणारे पीआर िाडय 
नसल्यामुळे बँिा िजय देत नसल्यान ेअनेि समस्याांना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौिशी िरून औरांगाबाद शहरातील लाखो नागररिाांना पीआर िाडय  
देण् याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०३-२०२१) :(१), (२) व (३) महाराषर जमीन महसलू अधधननयम, 
१९६६ चे िलम १२२ अन्वये औरांगाबाद शहराच्या नगर र्मूापन हद्दीमध्ये समाववष् असलेले 
सव्हे नांबर मधील गुांठेवारी िायद्याांतगतं सांबांधीत र्खूांडाच े ननयमानुिुलन िरण्याच े आदेश 
ननगयशमत िरण्याच े अधधिार औरांगाबाद महानगरपाशलिेस आहेत. सदर आदेश पारीत 
झाल्यानांतर सांबांधीत र्खूांडावर अिा षीि आिारणी ननस्श्चत िरण्याचे अधधिार महसूल 
ववर्ागास आहे. परांतु, र्खूांडाच ेगुांठेवारी िायद्याांतगयत ननयमानुिुलन िरण्याचा प्रस्ताव नगर 
र्ूमापन अधधिारी, औरांगाबाद याांच्यािड े प्राप्त झालेले नाहीत.  गुांठेवारी िायद्याांतगतं 
सांबांधीत र्ूखांडाचे ननयमानुिुलन व त्या बाबत अिा षीि आदेश व सदर र्खूांडावर अिा षीि 
आिारणी सह अजय नगर र्मूापन अधधिारी, औरांगाबाद याांना महानगरपाशलिेिडून प्राप्त 
झाल्यानांतर महाराषर जमीन महसूल अधधननयम, १९६६ च ेिलम १४९ अन्वये नगर र्ूमापन 
अधधिारी, औरांगाबाद याांच्यािडून िाययवाही िरण्यात येनल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
गडधचरोली जजल्हयातील पोलीस पाटलाांची ररक्त ्पदे भरण्याबाबत. 

  

(३१)  १३०३२ (१३-०९-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) अनतदगुयम व नक्षलग्रस्त गडधचरोली स्जल्हयातील पोलीस पा्लाांच्या १,५१४ मांजुर पदाांपैिी 
६१४ पदे ररक्त ् असल्याच े माहे जनू, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान नतसऱ्या आठवडयात 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, गडधचरोली स्जल्हयातील पोलीस पा्लाांची ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनान े
िोणती िाययवाही िेली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१६-०६-२०२१) : (१) व (२) गडधचरोली स्जल्हयात पोलीस पा्ील 
याांची  एिूण १५१४ पदे मांजूर आहेत.  सद्यस्स्थतीत, ८४२ िाययरत असून ६७२ पदे ररक्त 
आहेत. 
       गडधचरोली स्जल्हयात ए्ापल्ली उपववर्ाग व गडधचरोली उपववर्ाग यामध्ये ररक्त 
पदाची सांख्या लक्षणीय आहे. सांवेदनशील नक्षलग्रस्त र्ागात उमेदवाराांचा पुरेसा प्रनतसाद 
शमळत नसल्यामुळे व पात्र उमेदवार उपलब्ध न होऊ शिल्यान ेसदर पदे ररक्त आहेत. 
 
       सद्यस्स्थतीत, िोववड-१९ च्या अनुषांगान े उद्भवलेल्या पररस्स्थतीमुळे पोलीस पा्ील 
पदर्रतीस प्रनतबांध आहे.  सदर प्रनतबांध शशधथल होताच सदर ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
िाययवाही िरण्यात येनल.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

ऑनलाइन पद्धतीने शमळणाऱ या ७-१२ उता-यािर िुळ ि इतर हक्ि नोंद होणेबाबत 
  

(३२)  १३२७८ (१३-०९-२०२०).  श्री.पी.एन.पाटील (सडोलीिर) (िरिीर) :  सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) जमीन िसणा-या शेति-याांची नावे अनेि वषायपासून हस्तशलणखत ७-१२ उता-यावर िुळ व 
इतर हक्ि म्हणून नोंद होती परांतु सद्यस्स्थतीत शासनाने ७-१२ उतारा ऑनलाइन  िेला 
असुन या उता-यावर िुळ नोंद असलेली माहहती येत नाही,  हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे शेति-याांना मुळ शेत मालिािडून िोणत्याही प्रिारे ववचारात न घेता 
त्याांचेिडून परस्पर शेत जमीन वविली जात असल्याने अशा शेति-याांवर अन्याय होत 
असल्यान ेत्याांचे िार मोठे नुिसान होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उकत बाब ववचारात घेऊन ऑनलाइन  ७-१२ उता-यावर वपिपाण्याला िुळ व 
इतर हक्ि नोंद होणेसाठी िॉलम क्रमाांि १५ जोडण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली 
वा िरण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. बाळासाहेब थोरात (०५-०३-२०२१) : (१) महाराषर जमीन महसूल अधधननयम, १९६६ 
अस्स्तत्वात आल्यानांतर महाराषर जमीन महसूल अधधिार (अशर्लेख नोंदव्या तयार िरणे व 
अद्यावत ठेवणे) ननयम, १९७१ अस्स्तत्वात आले. तेव्हा पासनू सदर ननयमान्वये ववहीत 
िेलेला गा.न.नां.७/१२ लागू िरण्यात आला आहे. या ननयमान्वये ववहीत िेलेल्या गा.न.नां.७/१२ 
प्रमाणे सांगणिीिा त गा.न.नां.७/१२ तयार िरण्यात आला असून, त्यामध्ये िायदेशीर िुळाांची व 
इतर हक्िदाराांची नाांव ेगा.न.नां.७/१२ चे इतर हक्िात नोंद िेली जातात.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषर जमीन महसूल अधधिार (अशर्लेख नोंदव्या तयार िरणे व अद्यावत ठेवणे) 
ननयम, १९७१ ननयमान्वये ववहीत िेलेल्या गा.न.नां.७/१२ प्रमाणे सांगणिीिा त गा.न.नां.७/१२ 
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तयार िरण्यात आला आहे. त्यामुळे सांगणिीिा त गा.न.नां.७/१२ मध्ये बदल िरण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

__________ 
 

चांदगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यात मौजे िाि ेयेथ ेनिीन पोलीस स्टेशन उभारण्याबाबत 
  

(३३)  १३३६५ (१३-०९-२०२०).   श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील (चांदगड) :  सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चांदगड (स्ज.िोल्हापूर)  तालिुा हा िनाय्ि व गोवा राज्याांच्या सीमेवरील दगुयम व 
डोंगराळ तालिुा असून ्या तालकु्यामध्ये एिच पोलीस स््ेशन असून तालुक्याचा ववस्तार 
तसेच  लगतच्या िनाय्ि व गोवा राज्यातनू उदर्वणाऱ्या अवैध धांद्याांना आळा घालण्यासाठी 
दसुऱ्या पोलीस स््ेशनची आवशक्यता आहे, हे खरे आहे  िाय, 
(२) असल्यास, या तालुक्याची सन २००९-२०१० या कालावधीत लोिसांख्या गाहीत धरून पदे 
मांजूर िरण्यात आली होती परांत ुसद्यस्स्थतीत लोखसांख्येच्या अनषुांगाने जादा पदे आवश्यि  
आहे, हे ही खरे आहे िाय,  
(३) असल्यास, मौजे िावे येथे पोलीस ववर्ागाच्या मालिीची जागा उपलब्ध असल्याने  त्या 
हठिाणी शासन तालुक्यासाठी दसुरे पोलीस स््ेशन मांजूर िरणार आहे िाय, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ?  
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१) व (२) चांदगड तालुिा र्ौगोशलिदृष्या मोठा 
असून सध्या तालुक्यासाठी चांदगड पोलीस ठाणे हे एिच पोलीस ठाणे िाययरत आहे. चांदगड 
तालुक्याचा ववस्तार, वाढती लोिसांख्या व वाढत्या नागरी वस्तीचा ववचार िरता नवीन पोलीस 
स््ेशनची आवश्यिता आहे. तथावप गाह ववर्ाग,शासन ननणयय हद.२३.०१.१९६० मधील 
मापदांडानुसार सध्याच्या चांदगड पोलीस ठाणेच े ववर्ाजन िरून नवीन पोलीस ठाणे ननमायण 
िरणे प्रशासिीयदृष्या शक्य नाही. सदर बाब ववचारात घेता मौजे िावे येथे दरूके्षत्र 
ननशमयतीचा व सदर दरूके्षत्र ननमायण िरण्यािररता आवश्यि नवीन ३६ पदे 
ननमायण िरण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षि,,िोल्हापूर याांनी पोलीस महासांचालि 
िायायलयास सादर िेला आहे. तसेच चांदगड पोलीस ठाण्यािररता अनतररक्त ३३ 
अधधिारी/िमयचारी पदाांची आवश्यिता असलेल्या प्रस्तावाचा महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या 
सुधाररत आिा तीबांध अहवालामध्ये समावशे िरण्यात आला आहे. ववत्त ववर्ाग,शासन ननणयय 
हद.०२.०६.२०१५ व हद.०४.०५.२०२० अन्वये नवीन पदननशमयतीवर ननबधं आहेत. सदर ननबधं 
शशधथल झाल्यानांतर ववत्त ववर्ागाच्या सूचनेनुसार पुढील उधचत िाययवाही िरण्यात येनल.    
(३) मौजे िावे,ता.चांदगड येथील र्ूमापन क्रां माि २३८ मधील ०-१८ आर इतिी जागा पोलीस 
ववर्ागाच्या मालिीची जागा उपलब्ध आहे. प्रस्ताववत मौजे िावे,ता.चांदगड दरूके्षत्रास  मान्यता 
शमळाल्यानांतर सदर जागेवर दरूके्षत्रास बाांधिाम प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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माण (जज.सातारा) तहसील िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(३४)  १३४४८ (१३-०९-२०२०).  श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशभमन्य ु
पिार (औसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) माण (स्ज.सातारा) तहसील िायायलयातील नायब तहसीलदार, क्लािय , तलाठी इत्यादी पदे 
ररक्त असल्यामळेु अधधिारी व िमयचाऱ्याांवर िामाचा अधधि ताण येत असनू पदे ररक्त 
असल्यामळेु पांतप्रधान किसान मानधन  योजना, ७/१२ सांगणीिरण  यासारख्या अनेि योजना 
व नागररिाांची दैनांहदन िाम ेरखडली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, माण तहसील िाययलयात सध्या नायब तहसीलदाराांची चार पदे मांजूर असून  
दोन पदे ररक्त आहेत तसेच सांजय गाांधी ननराधार योजनेच ेनायब तहसीलदार पद ररक्त आहे 
व तलाठी याांची ४२ पदे मांजूर असून िेवळ ३२ तलाठी िाययरत असून शलवपिाच्या १६ 
पदाांपैिी  ८ पदे ररक्त  असल्यान ेनागररिाांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे िाय,  
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०६-२०२१) : (१) (२) (३) अांशत: खरे आहे.   
       सद्यस्स्थतीत तहशसल िायायलय दहहवडी येथील अधधिारी िमयचाऱ्याांची पदे ररक्त 
असली तरी देखील िाययरत िमयचारी याांचेिडून िाम पूणय िरण्याचा प्रयत्न िेला जातो. 
       राज्यातील नायब तहशसलदार सांवगायतील सरळसेवा िोट्यातील एिूण ७३ पदे 
राज्यसेवा पररक्षा-२०२० द्वारे र्रण्याबाबत महाराषर लोिसेवा आयोगास मागणीपत्र 
पाठववण्यात आले आहे. तसेच पणेु ववर्ागातील नायब तहशसलदार सांवगायतील पदोन्नतीची पदे 
र्रण्यासांदर्ायत िाययवाही िरण्यात येत आहे.   
       सातारा स्जल््यातील शलपीि सांवगायतील ररक्त पदे शासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार 
र्रण्यात येत आहेत. 
       सातारा स्जल््यातील तलाठी सांवगायतील एिूण ११४ ररक्त पदाांपैिी ३६ उमेदवाराांच े
ननयतन िरण्यात येऊन त्याांना सांबांधधत उपववर्ागीय अधधिा-याांिडून ननयुक्तीही देण्यात 
आली आहे. उवयरीत उमेदवाराांचे ननयतन/ननयुक्तीची िाययवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
मुांबईतील हहल रोड, िाांदे्र येथील सी.टी.एस. क्र.७५४ या भखूांडािरील खेळाच्या मैदानाच े 

असलेले आरिण चुिीच्या पद्धतीने रद्द िेल्याबाबत 
 (३५)  १३६६९ (२०-०९-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) मुांबनतील (हहल रोड, वाांदे्र) येथील सी.्ी.एस. क्र. ७५४ या र्खूांडावरील ‘खेळाच्या मैदानाचे’ 
असलेले आरक्षण मुांबन महानगरपाशलिेच्या अधधिाऱ्याांनी वविासिाशी सांगनमत िरून 
वविासिाचा िायदा िरण्याच्या हेतूने चुिीच्या पद्धतीने रद्द िेले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सदरहू प्रिरणाची शासनािडून चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, चौिशीत 
िाय ननषपन्न झाले आहे, त्यानुषांगाने वविासिाच्या िायद्यासाठी अधधिाराचा दरुुपयोग 
िरणाऱ्या मुांबन महानगरपाशलिेच्या सांबधधत अधधिारी, िमयचारी आणण वविासिावर शासनाने 
िोणती कारवाई केली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 

श्री. एिनाथ शशांदे (०९-०३-२०२१) : (१) व (२) बाहन्मुांबन महानगरपाशलिेच्या वविास  योजना-
१९९१ मधील एच/पस्श्चम ववर्ागातील सी.्ी.एस. क्र. ७५४ वाांदे्र ‘अ’ हा र्ूखांड खेळाचे मैदान 
िरीता आरक्षक्षत होता. या जागेच्या जशमनमालिाांनी महाराषर प्रादेशशि व नगर रचना 
अधधननयम, १९६६ चे िलम १२७ च्या तरतुदीनुसार सुचना हदली असता महानगरपाशलिेन े
सदरची जागा ववहीत िालावधीमध्ये खरेदी िेली नाही. त्यामळेु सदरच े आरक्षण व्यपगत 
झाल्याचे शासनाने महानगरपाशलिेला िळववले होते. 
      बाहन्मुांबन महानगरपाशलिेच्या सुधारीत वविास योजना-२०३४ मध्ये सदर जागेवर पुन्हा 
वाहनतळाचे आरक्षण प्रस्ताववत िेले होत.े परांत ुसदर जागेवरील आरक्षण वगळून तेथ ेलगतचा 
झोन प्रस्ताववत िरण्याच ेशासनाने पुनप्रयशसध्द वविास योजनमेध्ये न.पी. एच.डब्ल्य-ु१८ अन्वये 
दशयववलेला आहे. त्यास अद्याप शासनान ेमांजुरी हदलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

उां ब्रज (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथ ेप्रनतबांधधत िेत्रात प्रिेश नािारल्यान ेभाजीपाला विक्री 
िरणाऱ्या एकय दाम्पत्याने विष प्राषन िेल्याबाबत 

  

(३६)  १३७५७ (१३-०९-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) उां ब्रज (ता.जुन्नर, स्ज.पुणे) येथे  प्रनतबांधधत के्षत्रात प्रवेश नािारल्यान े र्ाजीपाला ववक्री 
िरणाऱ्या एका दाम्पत्यान ेववष प्राषन िेल्याच े हदनाांि ६ जुल,ै  २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या घ्नेत पत्नीचा मात्य ू झाला असून पती अत्यावस्थ असल्याचे तसेच 
तपासणी नाक्यावर आन-वडडलाांना मारहाण िरून अपमानास्पद वागणूि हदल्यानेच त्याांनी हे 
पाऊल उचलल्याबाबत तक्रार त्याांच्या मलुान ेिेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल् यास, या प्रिरणाची अनतररक्त पोशलस अधीक्षिाांमािय त चौिशी िरण्याचे आदेश 
पुणे ग्रामीण पोशलस अधीक्षि याांनी हदले असून त्याप्रमाणे चौिशी िरून दोषीांवर िारवान 
िरण्यात आली आहे िाय,   
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत? 
  
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (३१-०५-२०२१) : (१) सदरची घ्ना ही हदनाांि ०७ जुलै, २०२० रोजी 
घडली आहे. 
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(२) सदर प्रिरणी पोलीसाांनी मयत महहला व नतच्या पतीस िोणत्याही प्रिारची मारहाण िेली 
नसून त्याांना अपमानास्पद वागणूि हदली नाही. उां ब्रज नां.१ या हठिाणी िोवीड-१९ या 
सांसगायचे लोि पॉझी्ीव्ह सापडल्याने त ेप्रनतबांधधत के्षत्र घोषीत िरण्यात आलेले होते. उां ब्रज 
नां.१, ता.जुन्नर, स्ज.पुणे येथील शशांगो्े दाप्मत्यास प्रनतबांधधत के्षत्रात प्रवेश नािारण्यात आला 
नव्हता. सदर गावातील मुख्य रस्त्यावर जाण्यायेण्यास लोिाांना प्रनतबांधधत िेला होता. सदर 
घ्नेची पोलीस अधीक्षि, पुणे ग्रामीण याांनी चौिशी िेलेली आहे. याबाबत प्रत्यक्ष साक्षक्षदार 
याांच्यािड ेचौिशी िरण्यात आली असता सदर घ्नेच्या अनुषांगान ेशासिीय िामात अडथळा 
ननमायण िेल्याबाबत ओतूर पोलीस स््ेशन, पुणे ग्रामीण येथ े गु.र.नां.४२८/२०२० र्ादांवव ि. 
४५२, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे. 
(३) सदर प्रिरणी पोलीस िमयचारी याांनी त्याांचे िायदेशीर ितयव्य बजाववले असनू त्यामध्ये 
िोणतेही िमयचारी दोषी आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उदर्वत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल् ्यातील मुगाच् या वपिाांिर शलफ कक्रां िल या विषाणूजन् य रोगाचा  
प्रादभुााि झाल्याबाबत 

  

(३७)  १४३५० (१४-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) अिोला स्जल् ्यात खरीप हांगामामधील सन २०२० या कालावधीत मुगाच् या वपिाांवर शलि 
कक्रां िल या ववषाणूजन् य रोगाचा प्रादरु्ायव झाल् यामळेु शेतिऱ्याांचे नुिसान झाल्याच े ननदशयनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे, 
(२) असल् यास, उकत प्रिरणी िा षी खात् यािडून सवेक्षण व निुसानीबाबत अहवाल शासनास 
सादर िरण्यात आला आहे िाय,  
(३) असल् यास, त्यानुसार अिोला स्जल् ्यात किती हेक् ्र मुग वपिाांचे नुिसान झाले आहे, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौिशी िरुन अिोला स्जल्हयातील नुिसानग्रस्त 
शेतिऱ्याांना निुसान र्रपान देण्याबाबत िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुसे (१८-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे 
(३) सवेक्षणानुसार ३०,५६५ हे. के्षत्रावरील मुग वपिाच ेनुिसान झाले आहे. 
(४) महसूल व वन ववर्ागाच्या शासन ननणयय हद.९/११/२०२० व हद.७/०१/२०२१ अन्वये ननधी 
उपलब्ध िरून देण्यात आला असुन मदत वा्पाची िाययवाही महसूल ववर्ागामािय त िरण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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पालघर जजल््यातील िासा भागामध्ये आहदिासीांच्या जशमनीिर 
शासनाच्या िाही अधधिाऱ्याांनी िेलेले अनतक्रमण 

  

(३८)  १४३७० (१५-०९-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) पालघर स्जल््यातील िासा र्ागामध्ये आहदवासीांच्या जशमनीवर शासनाच्या िाही 
अधधिाऱ्याांनी अनतक्रमण िेल्याच े माहे जलुै, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी आहदवासी असलेल्या जागेच्या मालिाने याबाबत तक्रार िरुनही 
िोणतीही िारवान झाली नसल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरहु प्रिरणी चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीच्या अनुषांगाने शासनान े
िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ?  

श्री. बाळासाहेब थोरात (०६-०४-२०२१) : (१), (२) व (३) श्रीम.िाशी गणपत गोवारी व इतर 
आहदवासी खातेदार याांचे मालिीचे मौजे िासा, ता.डहाणू, स्ज.पालघर येथील स.नां.४९ मध्ये 
पुज्य आचायय शर्से ववद्यालय या सांस्थेच े िमयचारी श्री.हरेश शशवराम मिुणे याांनी 
अनधधिा तपणे बाांधिाम िेले असल्याबाबत हदनाांि २४.०६.२०२० च्या पत्रान्वये  तहशसलदार, 
डहाणू याांचिेड े तक्रार दाखल िेली आहे. तहशसलदार डहाणू याांनी हदनाांि ०७.०७.२०२० च्या 
पत्रान्वये बाांधिाम बांद ठेवण्याबाबत सूचना हदल्या असून आजशमतीस बाांधिाम बांद आहे. 
     प्रस्तुत प्रिरणी मा.हदवाणी न्यायालय, डहाणू येथ ेिब्जा व ननरांतर मनान आदेशाच्या 
अनुषांगाने रे.म.ुनां.३०/२०१८ दाखल असून िो य् िशमशन नेमून हदनाांि ०३.०८.२०२० रोजी उप 
अधधक्षि, र्मूी अशर्लेख, डहाणू याांचमेािय त जशमनीची मोजणी िरण्यात आली आहे. सदर 
मोजणीचा अहवाल मा.हदवाणी न्यायालयात सादर िरण्यात आला आहे. मा.हदवाणी न्यायालय, 
डहाणू याांच ेआदेशानुसार पुढील िाययवाही िरण्यात येनल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील पोलीस पाटील ि िोतिाल याांना विम्याच ेसांरिण न हदल्याबाबत 
  

(३९)  १४४११ (१३-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस पा्ील व िोतवाल हे जीव धोक्यात घालनू िोरोना ववषाणू ववरोधात 
िाम िरत असताांना त्याांना ववम्याचे सांरक्षण हदले नसल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, पोलीस पा्ील व िोतवाल याांना ववमा सांरक्षण देण्याबाबत शासनाने िोणती 
िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०१-०६-२०२१) : (१) व (२) िोस्व्हड-१९  सांबांधधत  सावयत्रत्रि 
साथीमध्ये िोववड ववषयि ितयव्यावरील (सवेक्षण, शोध मागय िाढणे, प्रनतबांध , चाचणी, 
उपचार व मदत िायय इत्यादीबाबत) िमयचाऱ्याांच्या मात्यूच्या सवय प्रिरणी रु.५० लाख रिमेच े
सानुग्रह सहाय्य धोरण  ववत्त ववर्ागाच्या शासन ननणयय क्र. सांिीणय २०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, 
हद.२९.०५.२०२० व हद. १४.१०.२०२० अन्वये ननस्श्चत िरण्यात आले आहे.    
      सदर धोरणामध्ये िां त्रा्ी / बा्य स्त्रोताांद्वारे घेतलेले / रोजांदारी / तदथय / मानसेवी 
िमयचाऱ्याांचा समावशे आहे. पोलीस पा्ील व िोतवाल ही पदे मानसेवी सेवाांमधील आहेत.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

सेिाननितृ्त पोलीसयांिय ७ व््य वेति आ्ोगयच््य लयभयसह पेन्शि  
व इति लयभ ि ममळयल्ह्यबयबत 

  

(४०)  १४४५५ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सेवाननवात्त  पोशलसाांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या  लार्ासह पेन्शन व इतर  देय असलेले 
लार् अद्यापपयतं शमळाले नसून तात्पुरत्या स्वरुपाची पेन्शन देखील शमळत नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या प्रिरणी शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात आहे,   
(३) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 

श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (२५-०५-२०२१) : (१) व (२)  राज्यातील सवय  सेवाननवात्त पोशलस 
अधधिारी/िमयचारी याांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या लार्ाांसह पेन्शन व इतर  लार्  देण्यात  
येत आहेत. वतेन पडताळणी अर्ावी िाही सेवाननवात्त पोशलस अधधिारी/िमयचारी  याांना  
सदर लार् देण्यास ववलांब झाला असला तरी अशा सेवाननवात्त अधधिारी/िमयचाऱ्याांना  सदर 
लार् देण्याच्या दृस्ष्ने िाययवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

तराळा (ता. मांगरूळपीर, जज. िाशशम) येथील शेतिऱ्याांना महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेतांगात फळबाग लागिडीस अनुदान शमळण््यबाबत 

  

(४१)  १४८५८ (२६-१०-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-  
(१) तराळा (ता. मांगरूळपीर, स्ज. वाशशम) येथील शेतिऱ्याांनी महात्मा गाांधी राषरीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेतांगयत िळबाग लागवडीस अनुदान शमळणेबाबत िा षी सहाय्यि याांना 
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मागणी िेली असता शासनाचे उहद्दष् पूणय झाल्याचे साांगून िळबागाांचे अजय न घेतल्यान े
अखेर शेतिऱ् याांनी स्जल्हाधधिारी, वाशशम याांना हदनाांि २८ जुल,ै २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
प्रत्यक्ष र्े्ून िळबाग योजनेला वाढीव मांजुरी देऊन शेतिऱ्याांना लार् देण्याबाबत मागणी िेली 
आहे, हे खरे आहे िाय,   
(२) असल्यास, महात्मा गाांधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अथवा र्ाऊसाहेब िुां डिर 
िळबाग योजनेतांगयत शेतिऱ्याांना िळबाग लागवडीसाठी अनुदान मांजूर िरण्यात येणार आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौिशी िेली आहे िाय, त्यानुषांगान ेशेतिऱ्याांना िळबाग लागवडीस 
अनुदान िरण्यासह शेतिऱ्याांच ेअजय स्वीिारण्यास हदरांगान िरणाऱ्या िा षी सहायिाांवर िारवान 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 

श्री. सांदीपानराि भुमरे (११-०५-२०२१) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) र्ाऊसाहेब िुां डिर िळबाग योजनेंतगयत शेति-याांना िळबाग लागवडीसाठी सन २०२०-२१ 
मध्ये सवयसाधारण प्रवगायसाठी रु. ४०.०० िो्ी व अनुसूधचत जमाती प्रवगायसाठी रु. १.०० िो्ी 
इतिा ननधी उपलब्ध िरुन देण्यात आलेला आहे. 
(३) तालिुा िा षी अधधिारी, मांगरुळपीर याांनी या प्रिरणी चौिशी िेली असता, हदरांगान झाली 
नसल्याच ेआढळल्यामुळे िारवान िरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

बोरखेडा (ता.रािेर, जज.जळगाि) येथे चार अल्पियीन भािांडाांची हत्या िेल्याबाबत 
  

(४२)  १६५७४ (२७-११-२०२०).  श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील 
(मुक्ताईनगर), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-
(१) बोरखेडा (ता.रावेर, स्ज.जळगाव) येथील एिा शेतातील घरामध्ये एिाच िु्ुांबातील चार 
अल्पवयीन र्ावांडाांची (दोन मुले व दोन मुली) अमानुषपणे हत्या िेल्याची घ्ना हदनाांि १६ 
ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास घडल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या हत्या झालेल्या र्ावांडाांमध्ये एिा अल्पवयीन लहान मलुीवर लैंधगि 
अत्याचार झाल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शासनान े या प्रिरणाची चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या हत्यािाांडातील आरोपीांना पोशलसाांनी अ्ि िेली आहे िाय तसेच 
दोषीांववरुद्ध िोणता गुन्हा दाखल िरण्यात आला आहे, याबाबतची सद्य:स्थिती िाय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. अनिल देशमुख (०१-०४-२०२१) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रिरणी रावेर पोलीस स््ेशन येथ ेर्ाग- ५ गु.र.नां. १८८/२०२० र्ा.दां.वव.स. 
िलम ३०२, ३७६(अ), ४५२, २०१ सह बालिाांच ेलैंधगि अत्याचारापासून सांरक्षण िायदा सन 
२०१२ चे िलम ४,६,८,१०,१२ प्रमाणे हदनाांि १६.१०.२०२० रोजी आरोपीववरूध्द गुन्हा दाखल 
िरण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील आरोपीतास अ्ि िरण्यात आली असनू मा. 
न्यायालयािडुन आरोपीस हदनाांि २३.१०.२०२० पासून हद. ३१.१०.२०२० रोजी पावेतो पोलीस 
िस््डी शमळाली आहे. सद्यस्स्थतीत सदर गुन््यातील आरोपीववरूध्द हदनाांि १२.१२.२०२० 
रोजी मा. अनत स्जल्हा व सत्र न्यायालयात र्ुसावळ येथ ेदोषारोपपत्र दाखल िेले असून त्याचा 
स्पेशल िेस नां. १४२/२०२० असा आहे. सद्यस्स्थतीत सदर गुन्हा न्यायाप्रववषठ आहे.   
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

िल्याण-शशळ ि मुांब्रा-तळोजा मागाािर ननयम डािलून  
अिजड िाहनाांची िाहतूि सु क असल्याबाबत 

  

(४३)  १७१४५ (२३-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िल्याण-शशळ व मुांब्रा-तळोजा मागायवर अवजड वाहनाांना प्रवेशबांदी असतानाही ननयम 
डावलून  अवजड वाहनाांची अनधधिा त वाहतिू सुरु असल्याने वाहतूि िोंडी होत असल्याच े
हदनाांि २४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास  आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, 
(३) असल्यास, चौिशीनुसार अवजड वाहनाांना बांदी असतानाही अवजड वाहनाांची वाहतिू सुरु 
ठेवणाऱ्या सांबांधीत अधधिाऱ्याांवर िारवान िरण्याबाबत शासनान े िोणती िाययवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१९-०५-२०२१) : (१), (२)  व (३) िल्याण शशळिा्ा व मुांब्रा तळोजा 
मागायवर अवजड वाहतूिीमुळे होणाऱ्या वाहतूि िोंडी सांदर्ायत मा.ववधानसर्ा सदस्य याांनी 
हद.२४.१०.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ननवेदन हदले आहे. 
     या पररसरातील रस्ता रुां दीिरण, उड्डाणपुलाांच ेबाांधिाम व वाहनाांच्या वाढत्या सांख्येमुळे 
वाहतूि िोंडी होत आहे. यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत अवजड वाहतूिीवर 
वेळेचे ननबधं घालण्यात आले असून तशी अधधसूचना हद.१०.०९.२०१८ रोजी ननगयशमत िेली 
आहे. सदर अधधसूचनेची व्यापि प्रशसध्दी देण्यात येत आहे.  
     तसेच जड अवजड वाहनाांच्या मागयक्रमणास बांदी असणाऱ्या अधधसूधचत वेळेमध्ये सदर 
वाहने रस्त्यावर आल्यास, त्याांच्या ववरुध्द अधधसूचनेचा र्ांग िेल्यासांदर्ायत मो्ार वाहन 
अधधननयम, १९८८ मधील िलम १७७ व १७९ अन्वये िारवान िरण्यात येत आहे.          
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  त्याअन्वये, हद.०१.०१.२०२० ते हद. ३१.१०.२०२० या िालावधीत २५२१ अवजड 
वाहनचालिाांिडून रू.१२,६०,५००/- इतिा दांड आिारण्यात आला आहे. गदीच्या वेळेमध्ये जड 
अवजड वाहने रस्त्यावर मागयक्रमण िरणार नाहीत, यािररता नमूद अधधसूचनेचे ि्ाक्षान े
अांमलबजावणी िरण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
  

मुांबई िगळता राज्यात अन्यत्र बाांधिाम िेत्राशी सांबांधधत सिासमािशेि  
अांनतम ननयमािली प्रशसद्ध िरून लागू िरण्याबाबत 

  

(४४)  १९९३४ (२१-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथ कड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पिार 
(औसा) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबन वगळता राज्यात अन्यत्र बाांधिाम के्षत्राशी सांबांधधत सवयसमावेशि वविास ननयमावली 
लागू िरण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेप्रारूप ननयमावली माहे माचय, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
प्रशसद्ध िरून सूचना व हरिती मागववल्या होत्या, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, प्राप्त सचूना व हरिती याांचा ववचार िरून अांनतम ननयमावली अद्यापही 
प्रशसद्ध िरण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर ननयमावली प्रशसद्ध न झाल्यामळेु त्याचा राज्यातील बाांधिाम 
व्यवसायाच्या के्षत्रावर ववपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, िोरोनानांतर अनलॉि िालावधीमध्ये अथयव्यवस्थलेा गती देण्याची आवश्यिता 
असताना शासनाच्या ननयमावली अांनतम िरण्याच्या ववलांबामळेु बाांधिाम व्यवसायावर पररणाम 
होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीनुसार सदर अांनतम 
ननयमावली प्रशसद्ध िरून लागू िरण्याच्या दृष्ीने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०१-०६-२०२१) : (१) होय. हे खरे आहे. सदर प्रारुप ननयमावली 
हद.०९.०३.२०१९ रोजी सूचना/हरितीसाठी राजपत्रात प्रशसध्द िेली होती. 
(२) हे खरे नाही. 

राज्य शासनान े बाहन्मुांबन महानगरपाशलिा व अन्य िाही ववशशष् ननयोजन 
प्राधधिरणे वगळता राज्यातील सवय महानगरपाशलिा, नगरपररषदा, इतर ननयोजन प्राधधिरणे 
तसेच प्रादेशशि योजना के्षत्रासाठी एित्रत्रिा त वविास ननयांत्रण व प्रोत्साहन ननयमावलीस 
(Unified DCPR) म.प्रा.नन व न.र अधधननयम, १९६६ मधील तरतुदीांनुसार शासन अधधसूचना 
क्र.ह्पीएस-१८१८/प्र.क्र.२३६/१८ वव.यो व प्रा. यो. /िलम (१िि) (ग) व िलम २०(४)/नवव-१३, 
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हद.०२/१२/२०२० अन्वये अांनतम मांजूरी देऊन ती हद.०३/१२/२०२० पासून लागू िरण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) वरील मुद्दा क्र.२ मध्ये नमूद िेल्यानसुार एित्रत्रिा त वविास ननयांत्रण व प्रोत्साहन 
ननयमावली मांजूर झाल्यामुळे बाांधिाम व्यवसायाच्या के्षत्रावर पररणाम होण्याचा प्रश्न उद्भ्वत 
नाही. 
(५) वरील मुद्दा क्र.२ मध्ये नमूद िेल्यानुसार शासनाने हद.०२/१२/२०२० रोजी एित्रत्रिा त वविास 
ननयांत्रण व प्रोत्साहन ननयमावली मांजूर िेली असून सदर ननयमावली हद.०३/१२/२०२० पासून 
लागू झाली आहे त्यामुळे िाययवाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) ववलांब झालेला नाही. 
  

___________ 
 

झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधिरणाच्याितीने वपांपरी-धचांचिड ि पुणे मधील झोपडपट्टी 
पुनविािासाच्या उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(४५)  २०३४४ (२७-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय गहृननमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) वपांपरी-धचांचवड व पुण्यामधील झोपडपट्य्ाांचा पनुववयिास िरून त्याांना पक्िी घरे 
देण्यािररता झोपडपट्ी वविास प्राधधिरणाची स्थापना िरण्यात आली होती त्यानूसार 
झोपडपट्ीधारिाांना २५ चौरस मी्र (२६९ चौरस िू्) के्षत्राची ववनामूल्य ननवासी सदननिा 
ऐवजी तीनशे चौरस िू् के्षत्रिळाची सदननिा द्यावी याबाबतचा प्रस्ताव एस आर ए 
झोपडपट्ी पुनवयसन प्राधधिरण आणण शासनािड ेपाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, झोपडपट्ी पनुवयसन प्राधधिरण याांच्या र्खूांडावर च्न ननदेशांिाची िमाल 
मयायदा किमान ४ िरण्याबाबत प्रस्ताव तसेच झोपडपट्ी पनुवयसन प्राधधिरणाच्यावतीने प्रचशलत 
प्रनत हेक््दर ३६० झोपड्याांची घनता वाढून ती ४५० िरावी याबाबतचा प्रस्ताव शासनािड े
मांजुरी अर्ावी प्रलांत्रबत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, झोपडपट्ी पुनवयसन प्राधधिरणािडून योजना राबववताना इमारतीच्या ४० मी्र 
उांचीच्या मयायदेची अ् वगळून स्थाननि वविास ननयांत्रण ननयमावली अांतगयत अनुजे्ञय होणारी 
उांची मांजूर िरणेबाबत तसचे २० ्क्िे ्ीडीआर वापरण्याची िमाल मयायदा वाढवून किमान 
३० ्क्िे ्ीडीआर वापरण्याबाबत सादर िेलेला प्रस्ताव तातडीने मांजूर होणेबाबत शासनाने 
िोणती िाययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, तसेच झोपडपट्ी वविास प्राधधिरणािडून ्ीडीआर देण्याचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानांतर तालुिा आयुक्ताांना सांबांधधत वविास हक्ि प्रमाणपत्र एि महहन्याच्या ववहहत 
िालावधीत ववतरीत िरण्याबाबत ननयमावली तयार िरण्यात आली आहे िाय, 
(५) असल्यास, झोपडपट्ी पुनवयसन प्राधधिरण (SRA) च्या वतीन ेसुचववण्यात आलेल्या नवीन 
बदलाांचा प्रस्ताव मागील एि वषायपासून शासन स्तरावर मांजुरी अर्ावी प्रलांत्रबत असून वपांपरी-
धचांचवड शहरातील ७१ घोवषत व अघोवषत झोपडपट्य्ा व पुणे शहरातील पाचशेपेक्षा अधधि 
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ाोट्या-मोठया झोपडपट्य्ा वविासाअर्ावी  प्रलांत्रबत असल्याच ेननदशयनास येत आहे, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(६) असल्यास, झोपडपट्ी पनुवयसन प्राधधिरणान ेनव्या बदलानुसार पाठवलेला प्रस्ताव तात्िाळ 
मांजूर िरणेबाबत शासनाने िोणती िाययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (०४-०६-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) होय हे खरे आहे. 
       मुदृा क्रमाांि १, २, ३ व ४ याांचा समावेश असलेला महाराषर झोपडपट्ी (सुधारणा, 
ननमुलयन व पुनववयिास) अधधननयम १९७१ मधील िलम ३ ब नुसार झोपडपट्ी पनुवयसन 
प्राधधिरण, पुणे व वपांपरी धचांचवड के्षत्र, पुणेसाठीच े “सवयसाधारण झोपडपट्ी योजने” बाबतचा 
प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(५) व (६) महाराषर झोपडपट्ी (सुधारणा, ननमुलयन व पनुववयिास) अधधननयम १९७१ मधील 
िलम ३ ब नसुारचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  
मािळ (जज.पुणे) तालुक्यातील अनेि जशमनी बनािट िागदपत्राआधारे विक्री झाल्याबाबत. 

  

(४६)  २०३४८ (२८-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मावळ (स्ज.पुणे) तालुक्यातील अनिे जशमनी बनाव् िागदपत्राआधारे  जमीन मालिाला  
न िळता  परस्पर वविण्याचा उद्योग िाही ्ोळ्याांनी एजां्ला हाताशी धरून सुरू िेला असून 
जशमनीची परस्पर बनाव् खरेदी खत िरण्यामध्ये दयु्यम ननबांधि िायायलयातील िाही 
अधधिारीही एजां्सोबत सहर्ागी असल्याच े ननदशयनास आले आहे तसेच बनाव् जशमनी 
खरेदी-ववक्रीचे ३५ गुन्हे दाखल झाल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मावळ तालुक्यातील िुणेनामा- लोणावळा येथील सरिारी व सोशल वेल्िेअर 
रस््ची सव्वासात िो्ी रुपये  किमतीची जमीन बनाव् िागदपत्राांच्या आधारे वविण्यात 
आली असून देवस्थानच्या जशमनी धमायदाय आयुक्ताांच्या परवानगीशशवाय वविता येत 
नसतानाही िाही एजां्नी शासिीय अधधिारी याांच्या सांगनमताने जशमनी बळिावल्याच े
ननदशयनास आले आहे,  हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मावळ तालुक्यात मागील दहा वषायत जमीन खरेदीचे व्यवहार मोठया प्रमाणात 
झाले असनू परराज्यात किां वा बाहेरगावी राहत असणाऱ्या िाही जशमन मालिाांनी  त्याांच्या 
जशमनीच्या  सातबारा उताऱ्यावर दसुऱ्याचे नाव हदसून येत असल्याच्या तक्रारी िेल्या आहे,हे 
ही खरे आहे िाय,  
(४) असल्यास, उक्त तालुक्यातील बेिायदेशीर जशमनीच े व्यवहार िरून आधथयि िसवणूि 
िरणाऱ्याांववरुद्ध शासनाने िोणती काययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (१८-०६-२०२१) : (१)  पुणे ग्रामीण िाययके्षत्रातील मावळ तालुक्यातील 
लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण, िामशेत व वडगाव मावळ अशा ४ पोलीस स््ेशन मध्ये 
बनाव् िागदपत्राआधारे जमीन खरेदी ववक्री िेलेबाबत सन २०२० व माहे जानेवारी २०२१ 
अखेर एिूण ३ गुन्हे दाखल असनू त्यामध्ये १४ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे.  परांतु 
त्यामध्ये एजां्ची ्ोळी किां वा दयु्यम ननबांधि िायायलयातील अधधिारी/एजां् ननषपन्न झालेले 
नाहीत. 
     ३ गुन््यापैिी २ गुन्हे तपासावर असून १ गुन्हा न्यायालयात प्रलांत्रबत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
     सदर प्रिरणी लोणावळा शहर पोलीस स््ेशन गु. र. नां.४३५/२०२० र्ादांवव िलम ४०६, 
४२०, ४२३, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब), ३४ प्रमाण े हदनाांि १६/८/२०२० रोजी गुन्हा दाखल 
िरण्यात आला असनू ८ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे. त्यामध्ये िोणीही शासिीय 
अधधिारी असल्याचे ननषपन्न झाले नाही. 
     गुन्हा तपासावर आहे. 
(३) मागील दहा वषायमध्ये पुणे ग्रामीण िाययके्षत्रातील मावळ तालुक्यातील लोणावळा शहर, 
लोणावळा ग्रामीण, िामशेत व वडगाव मावळ या पोलीस स््ेशन मध्ये एिूण ५१ गुन्हे दाखल 
असून त्यामध्ये ११५ आरोपीांना अ्ि िरण्यात आली आहे. २४ गुन््याांचे दोषारोपपत्र 
मा.न्यायालयामध्ये सादर िरण्यात आले असून १ अ - िायनल, १ ब-िायनल व १ ि-
िायनल अशी ननगयती िरण्यात आली असून २४ गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलांत्रबत आहेत. 
(४) तालुक्यातील बिेायदेशीर जशमनीचे व्यवहार िरून आधथयि िसवणूि िरणाऱ्याांववरुद्ध 
तात्िाळ गुन्हे दाखल िरण्यात आले असून गुन््यातील आरोपीांना अ्ि िरुन त्याांचेववरुध्द 
दोषारोपपत्र मा.न्यायालयामध्ये सादर िरण्यात आले आहे.  जे गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलांत्रबत 
आहेत त्यामधील आरोपीांना अ्ि िरुन त्याांचेववरुध्द दोषारोपपत्र मा. न्यायालयात सादर 
िरण्यात येनल. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यात सव्हारला स्पीड शमळत नसल्यान ेतला स सिा लन े 
डडजजटल स्िािरी जमा िेल्याबाबत. 

  

(४७) २०३५९ (२८-०१-२०२१).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महसलू ववर्ागान े नागररिाांच्या सोयीसाठी ऑनलानन सातबारा, आठ अ उतारे सांगणि 
प्रणालीवर उपलब्ध िरून हदले असून सव्हयरला स्पीड शमळत नसल्याने व बऱ्याच वेळा सव्हयर 
डाऊन असल्यान े खातेदाराांना सातबारा, आठ अ, िेरिार नक्िल ववतररत िरण्यात तलाठी 
याांना मोठया प्रमाणावर अडचणी येत आहे, हे खरे आहे िाय,  
(२) असल्यास, मांडळ अधधिारी स्तरावर मुदतीत िेरिार नोंदी िरता येत नसल्यान े
मांडळाधधिारी, शेतिरी व  खातदेार याांच्यामध्ये रोज वादाचे प्रसांग ननमायण होत असून पुणे 
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स्जल््यातील सवय तलाठी व मांडळ अधधिारी याांनी वारांवार तहसीलदार व प्राांताधधिारी 
याांच्यािड ेयाबाबत तक्रारी िेल्या आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, महसूल ववर्ागाच्या सांगणिीय सातबारा योजनेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या 
सव्हयरला स्पीड शमळत नसल्याने स्जल््यातील सवय तलाठी सिय लने डडस्ज्ल स्वाक्षरी 
प्रशासनािड े २६ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास जमा िेल्या आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(४) असल्यास, डडस्ज्ल स्वाक्षरी जमा िेल्यामुळे शतेिऱ्याांच्या महसूल नोंदी िरण्यात मोठया 
प्रमाणात  अडचण ननमायण झाली असल्याने अद्यावत सांगणि प्रणाली राबववण्याबाबत शासन 
स्तरावर िोणती िाययवाही  िरण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ?  
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (०५-०३-२०२१) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.  
(४) स्वतांत्र सव्हयर व जास्त स्पीड असणारा सव्हयर उपलब्ध िरून हदलेला असल्याने सव्हयरच्या 
िमी स्पीडमुळे येणाऱ्या ताांत्रत्रि अडचणी दरु िरण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार हदनाांि 
२७.१०.२०२० रोजी पासनूच ेसवय िामिाज ननयशमतपणे सुरळीत सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 
  
भाांबुडाा, मौजे बािधान, (जि.पुणे) येथे िनिेत्रपाल याांनी िनिेत्रात शसांहगड घाट रस्ता सह 

विविध भागामध्ये मोजणी न िरता िन हद्दीच्या आत सांरिि शभांत बाांधल्याबाबत 
  

(४८)  २७१६८ (०६-०५-२०२१).   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) र्ाांबुडाय, मौजे बावधान (स्ज. पुणे) िायायलयातील वनके्षत्रपाल याांनी शसांहगड घा् 
रस्त्यालगत व ववववध र्ागात वनके्षत्राची मोजणी न िरता वन हद्दीच्या आत सांरक्षि शर्ांत 
बाांधून वविासिाच्या हहतासाठी शासनाच्या अ्ी-शतीचा र्ांग िेला असल्याचे माहे िेब्रुवारी-
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, यामधील एिा प्रिरणात तत्िालीन वनके्षत्रपाल, र्ाांबुडाय याांच्यावर दोषारोपपत्र 
बजाववण्यात आले असून या प्रिरणामध्ये वविासिाशी सांगनमताने शासनाची हदशार्ूल िेली 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मौज े बावधान येथे वनक्षेत्रार्ोवती राखीव वनाांचे सांरक्षण िरण्यािररता व 
अनतक्रमण रोखण्यासाठी शासनािडून १६२२.७१ लक्ष इतक्या प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या 
रक्िमेत सीमाशर्ांतीच्या िामाची ननववदा प्रकक्रया, िां त्रा्दारास देयिे अदा िरण्याच्या प्रकक्रयेत  
गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले 
त्यानुषांगान ेसांबधधत दोषीवर िोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. उद्धि  ािरे (२१-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
     तथावप, मौज ेबावधन स्ज.पुणे येथील राखीव वन स.नां. २१ च े के्षत्राबाबत माहे, २०१७ 
मध्ये वन ववर्ागामािय त सव्हेक्षण िेल्यानांतर ०.३८ हे. राखीव वनक्षेत्र तसेच मौज े वारज,े 
ता.हवेली येथील राखीव वन स.नां. ९६ मध्ये २.६८ हे. वनके्षत्र वन हद्दीबाहेर सु्ल्याच ेऑगस््, 
२०१८ मध्ये ननदशयनास आले तद्नांतर सदर हठिाणच े अनतक्रमण ननषिाशसत िरुन 
शसमाशर्ांतीबाहेर सु्लेले के्षत्र ताब्यात घेऊन त्याचे शसमाांिन िरण्यात आले आहे.    
        शसांहगड घा् रस्त्यालगत वन हद्दीच्या आत शसमाशर्ांत बाांधण्यात आलेली नाही. 
(२) वन के्षत्रामध्ये झालेले अनतक्रमण ननषिाशसत िरण्याची िाययवाही न िरणे तसेच शासिीय 
िामात ितयव्यपरायणता न ठेवण ेया िारणास्तव तत्िाशलन वनके्षत्रपाल र्ाांबुडाय याांच्याववरुद्ध 
ववर्ागीय चौिशी सुरु िरुन त्या दोषी आढळल्यान ेमहाराषर नागरी सेवा (शशस्त व अवपल) 
ननयम, १९७९ नुसार त्याांना शशक्षा बजावण्यात आली आहे. 
     तथावप, प्रिरणी वविासिाच्या हहतासाठी/सांगनमत िरुन शासनाची हदशार्ूल िेल्याचे 
ननदशयनास आले नाही. 
(३) हे खरे नाही. शसमाशर्ांतीबाबत न ननववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली असून मोजमाप 
पुस्स्तिेनुसार िेलेल्या िामाच ेिां त्रा्दारास देयिे अदा िेली आहेत, तसेच या िामाांच े लेखा 
पररक्षण झाले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

__________ 
  

मौजे खडििासला ि शशिापूर (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील तला स िायाालयात  
होत असलेला गैरप्रिार 

  

(४९)  २७१७१ (१८-०३-२०२१).   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१)) मौज ेखडिवासला व शशवापरू (ता.हवेली, स्ज.पुणे) येथील तलाठी याांच्यािडून महाराषर 
नागरी सेवा ननयमामधील तरतुदीांचा र्ांग झाल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त गावाांमधील तलाठी िायायलयामध्ये न हक्ि प्रणालीचे अजय व सरिारी 
नोंदीची अनेि प्रिरणे प्रलांत्रबत असणे, िमयचारी ननयशमतपण ेिायायलयात न येणे, नागररिाांना 
िमी दजायची वागणूि देणे, लोिप्रनतननधीचे िोन त्वररत न घेणे, हेतुपरस्पर अनिे आवश्यि 
ननणयय प्रलांत्रबत ठेवणे, सातबारा व िेरिार नोंदी जाणीवपूवयि प्रलांत्रबत ठेवणे, तुिडा बांदी 
ननयमाचे उल्लांघन िरणे इत्यादी गैरप्रिार तलाठी याांच्यािडून मागील दीड वषायत होत 
असल्याचे माहे माचय, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे,  हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मौजे खडिवासला व शशवापूर येथील तलाठी िायायलयात गैरप्रिार 
िरणाऱ्या सांबांधधताांवर शासनाने िोणती काययवाही िेली  वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१६-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) मौज ेखडिवासला व शशवापरू (ता. हवेली, स्ज. पुणे) या गावात न हक्ि प्रणालीमध्ये 
एिही ऑनलानन नोंद प्रलांत्रबत नाही.  
     तुिडबेांदी ननयमाच े उल्लघांनाबाबत तहशसलदार, हवेली याांचेिडून दप्तर तपासणी 
िरण्यात येत आहे.  सदर तपासणीत तुिडबेांदी ननयमाचा र्ांग झाले असल्याच े ननदशयनास 
आल्यास, सांबांधधताववरुध्द िाययवाही िरण्याची दक्षता घेण्यात येनल.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

शसद्धनाथ िाडगाि (ता.गांगापूर, जज.औरांगाबाद) येथील पशुिैद्यिीय दिाखान्याच े
शे्रणी दोन मधनू शे्रणी एि मध्ये दजाािाढ िरण्याबाबत 

  

(५०)  २७१७४ (१८-०३-२०२१).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधान मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शसद्धनाथ वाडगाव (ता.गांगापूर, स्ज.औरांगाबाद) येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्याच ेशे्रणी दोन 
मधून शे्रणी एि मध्ये दजायवाढ िरण्याची मागणी शासनािड े िेली जात असुन त्याबाबत 
पशुसांवधयन मांत्री याांनी पशुसांवधयन आयुक्त, पुणे याांना हदनाांि १ जानेवारी २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास पत्र हदलेले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त पशुवैद्यिीय दवाखान्याचे शे्रणी दोन मधून शे्रणी एि मध्ये दजायवाढ 
िरण्याबाबतची िाययवाही झालेली नसल्याची सवयसाधारण िारणे िाय आहेत, 
(३) असल्यास, शसद्धनाथ वाडगाव येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्याच ेशे्रणी दोन मधून शे्रणी एि 
मध्ये दजायवाढ िरण्याबाबत शासनाने िोणती िाययवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची िारणे िाय आहेत ?  
 
श्री. सुननल िेदार (१८-०६-२०२१) : (१)  हे खरे आहे. 
(२), (३)  व (४) सदर प्रिरणी ननयोजन ववर्ागाने िाही मुदे्द उपस्स्थत िेलेले असनू, 
त्याबाबतची माहहती आयुक्त पशसुांवधयन, पुणे याांचेिडून मागववण्यात आली असून, माहहती 
प्राप्त होताच ववर्ागाचा प्रस्ताव ननयोजन व ववत्त ववर्ागािड े सादर िरण्याचे  सांिस्ल्पत 
आहे. 

___________ 
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
_______________________________________________________________ 

मुद्रणपूवय सवय प्रकक्रया महाराषर ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबन. 


