
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २४ डिसेंबर, २०२१ / पौष ३, १९४३ (शिे) 
  

(१) गहृ मांत्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधधन, दगु्धव्यिसाय वििास, 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३ 
------------------------------------- 

  
पुणे-बिोदा महामागाधिरीिा दिििाळा (जज.ठाणे) पररसरािील  

बाधधि होणाऱ्या चाळिऱ्याांना मोबदला देण्याबाबि 
  

(१) * १०७९८ श्री.रवि ांद्र फािि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ट््वाळा (जि.ठाणे) पररसरातील दोन हिार चाळी पणेु-बडोदा महामागाात 
बाधित होत असनू चाळकऱयाींनी आपली घरे प्रकल्पासाठी देण्यास सहमती 
दर्ाववली असनू प्रकल्पबाधित चाळकऱयाींना ममळणारा मोबदला िागामालक 
टहरावनू घेत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पणेु-बडोदा महामागाासाठी अल्याणी, नाींदप, बनेली या 
भागातील बाधित चाळकऱयाींना थे् मोबदला देण्याबाबतचे आदेर् सन २०१९ 
मध्ये देण्यात आले असनू त्याची अद्याप अींमलबिावणी झाली नसल्याच े
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नो्री पध्दतीच्या चाळीतील घरासाठी चाळकऱयाींना 
मोबदला देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी र्ासनाकड ेमागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार ट््वाळा पररसरातील सदर बाधित होणाऱया 
चाळकऱयाींना मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) नाही.  
(२) पणेु-बडोदा महामागााच्या भसूींपादन प्रकरणी उपववभागीय अमभयींता, 
सावािननक बाींिकाम ववभाग, कल्याण याींचकेडून बाींिकामाींचे (घरे/ रुम/ गाळे/ 
िोत/े गोडाऊन/ ऑलकीं पाउीं ड/ पत्रा र्डे/ चाळ इत्यादी) मलु्याींकन प्राप्त झालेले 
आहे. सदर बाींिकामाचा मोबदला देणेपवूी सींबींधित िागामालक, बाींिकाम 
करणारे बाींिकाम ववकासक आणण चाळीतील घर ववकत घेणारे चाळकरी याींच े
ना-हरकत दाखले आणण हमीपत्र घेऊन पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
(४) मोबदला मागणी केलेल्या चाळिारकाींची सनुावणी उपववभागीय अधिकारी 
कल्याण याींच े स्तरावर सरुू असनू चाळिारकाींना गणुवत्तनेसुार पडताळणी 
करून घराचा मोबदला देणेची कायावाही प्रगतीत आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील मत्स्त्यव्यिसायाला “मत्स्त्यशिेीचा” दजाध देण्याबाबि 
  

(२) * १०९५० श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला मत्स्यर्तेीचा दिाा द्यावा अर्ी मागणी 
ववरोिी पक्षनेत,े महाराषर वविानपररषद याींनी र्ासनाकड े टदनाींक ६ िुल,ै 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजच्िमाराींना अनेकवेळा मत्स्यदषुकाळ, क्यार, महा, ननसगा, 
तौक्त े यासारखी चक्रीवादळे, ्ाळेबींदी सारख्या असींख्य सींक्ाींचा सामना 
करावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मजच्िमाराींना सवलतीच्या दरात किा व इतर सवुविा उपलब्ि 
होण्याकरीता मासेमारीला मत्स्यर्तेीचा दिाा ममळण्याची मागणी मजच्िमाराींनी 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मत्स्यव्यवसायाला 
मत्स्यर्तेीचा दिाा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मत्स्य व्यवसायाला र्तेीचा दिाा देण्याची बाब कें द्र र्ासनाच्या अधिकार 
कक्षेत आहे. यानषुींगाने राज्य र्ासनामार्ा त टदनाींक १०/१०/२०१९ रोिीच्या 
पत्रान्वये कें द्र र्ासनास प्रस्ताव पाठववण्यात आलेला असनू मत्स्य 
व्यवसायाला र्तेीचा दिाा देण्याची ववनींती केलेली आहे.  
 उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कें द्र र्ासनाकडून राज्य र्ासनास 
अद्यापपयतं कळववण्यात आलेले नाही. 
 कें द्र र्ासनाकडील ववववि बठैकाींच्या वेळेस कें द्र र्ासनाकड े
मत्स्यव्यवसायाला कृषी दिाा ममळणे या प्रस्तावाबाबत पाठपरुावा करण्यात 
आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यािील शिेिऱ्याांना प्रधानमांत्री पीि विमा  
योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

  

(३) * ११२२५ श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यात सन २०२०-२०२१ मध्ये २४८९६ र्तेकऱयाींनी प्रिानमींत्री 
पीक ववमा योिनेंतगात पीक ववमा उतरववला असनू हवामानावर आिाररत 
र्ळ पीक ववमा योिनेच्या ननकषात बदल केल्यामळेु जिल् ्यातील समुारे 
२४८९६ र्तेकऱयाींचे रुपये ११ को्ी प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेच्या िाचक 
अ्ीींमळेु बडुीत गेले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खराब हवामान आणण नसैधगाक आपत्ती यामळेु र्ळ वपकाींचे 
नकुसान झालेल्या र्तेकऱयाींकड ेववमा कवच असनू देखील ववम्याच्या िाचक 
अ्ीमळेु लाभ घेता आला नाही, त्यामळेु ववम्याच्या िाचक अ्ीींमध्ये बदल 
करुन र्तेकऱयाींना ववमा कवचमारं्त आधथाक लाभ देण्याबाबत र्तेकऱयाींनी 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही.  
 सोलापरू जिल््यात सन २०२०-२१ मध्ये मगृ बहार व आींबबया बहार 
साठी र्तेकऱयाींनी एकूण ३८,५६१ अिााद्वारे हवामान आिाररत र्ळ पीक 
ववमा योिनेत सहभाग घेतला आहे. योिनेच्या ननकषाींनसुार मगृ बहार २०२० 
मध्ये पात्र र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये ५७.१६ लाख इतकी ववमा नकुसान 
भरपाई ववमा कीं पनीमार्ा त अदा करण्यात आली असनू आींबबया बहार    
२०२०-२०२१ मध्ये सोलापरू जिल्ृयात पात्र र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये ३२९.३५ 
लाख इतकी ववमा नकुसान भरपाई देय झाली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 



5 

(३) पनुराधचत हवामान आिाररत र्ळपीक ववमा योिनेंतगात मगृ व आींबबया 
बहार सन २०२१-२२ त े २०२३-२४ करीता अधिसधूचत र्ळवपकाींच्या हवामान 
िोक्याींमध्ये सिुारणा करुन सिुाररत हवामान िोक्याींनसुार र्ासन ननणाय 
टदनाींक १८ िून, २०२१ अन्वये योिनेची अींमलबिावणी राज्यात करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

आिपािी (जज.साांगली) पोलीस स्त्िेशनच्या सहायि पोलीस 
तनरीक्षिाच्या गैरिारभाराबाबि 

  

(४) * १०३१२ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आ्पाडी (जि.साींगली) पोलीस स््ेर्न हद्दीत नो्ा िपाई मर्ीन 
सापडूनही सींबींधित आरोपीींना सोडल्याप्रकरणी तसेच आ्पाडी तहमसल 
कायाालयाने िप्त केलेले वाहने सींगनमताने चोरी करण्यास मदत 
केल्याप्रकरणी आ्पाडी पोलीस स््ेर्नचे सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक (API) 
याींची सी.आय.डी. मार्ा त चौकर्ी करुन त्याींचेवर कारवाई करण्याबाबतची 
तक्रार एका रािकीय पक्षाचे तालकुा अध्यक्ष (जि.साींगली) याींनी जिल्हा 
पोलीस प्रमखुाींकड ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी उपववभागीय पोलीस अधिकारी, वव्ा ववभाग, वव्ा याींच े
स्तरावर चौकर्ी करण्यात आली आहे. चौकर्ीअींती आ्पाडी (जि.साींगली) 
पोलीस स््ेर्न हद्दीत नो्ा िपाई मर्ीन सापडलेबाबत अथवा सींबींधित 
आरोपीना सोडल्याची कोणतीही घ्ना घडल्याचे ननषपन्न झाल ेनाही. तसेच 
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तहमसलदार, आ्पाडी याींनी िप्त केलेली वाहने सींबींधित तहमसलदाराींच्या 
ताब्यात असनू अर्ा वाहनासींदभाात महसलू प्रर्ासनाकडुन कोणतीही तक्रार 
नोंदववण्यात आलेली नाही. सबब, सहायक पोलीस ननरीक्षक (API) याींची 
कोणतीही कसरुी टदसनू आली नसल्याने त्याींचेवर कारवाई करणेत आलेली 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

राज्यािील दधू उत्पादि शिेिऱ्याांच्या दधुाला किमान  
आधारभूि किां मि  देण्याबाबि 

  

(५) * १०३८९ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.अरुण लाि, 
श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनिेि िििरे, श्री.अमोल शमििरी, 
श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दििे, श्री.रमेशदादा पािील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पिेल : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) राज्यातील दिू उत्पादक र्तेकऱयाींना दिुाचा रास्त भाव देण्यात येत 
नसल्यामळेु दिुाला दर वाढवनू ममळावा यासाठी ककसान सभा, दिू उत्पादक 
र्तेकरी सींघषा सममती, रयत क्राींती र्तेकरी सींघ्ना इ. दिू उत्पादक र्तेकरी 
सींघ्नाींनी माहे मे-िून, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलने केली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, टदनाींक २५ िून, २०२१ रोिी दिू दराच े प्रश्नावर 
मा.दगु्िववकास मींत्री याींच े अध्यक्षतखेाली ववववि दिू उत्पादक र्तेकरी 
सींघ्नाींचे प्रनतननिी याींचे समवेत मींत्रालय, मुींबई येथे बठैक झाली असनू 
सदर बठैकीत, उसाच्या ितीवर दिू उत्पादक र्तेकऱयाींना रास्त व 
ककर्ायतर्ीर दर (एर्आरपी) देण्याचे दृष्ीने र्ासकीय पातळीवर अभ्यास 
करुन त्याबाबतचा ननणाय घेण्यात येईल, असे मा.दगु्िववकास मींत्री महोदयाींनी 
प्रसारमाध्यमाींसमोर िाहीर केले, हे ही खरे आहे काय, 



7 

(३) असल्यास, सदर बठैकीत दिू उत्पादक र्तेकरी सींघ्नाींचे प्रनतननिी याींनी 
दिुाला योग्य दर ममळण्यासाठी कें द्र व राज्य र्ासनाने परस्पर समन्वयातनू 
दिुाचा हमीभाव कायदा अींमलात आणावा अर्ी मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त बठैकीनसुार र्ासनाने ननणाय घेतला आहे काय, 
असल्यास ननणायाचे स्वरुप काय आहे, त्यानसुार उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने 
चौकर्ी करुन दिुाला ककमान आिारभतू ककींमत (एर्आरपी) लाग ू
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सतुनल िेदार : (१) राज्यातील दिू उत्पादक र्तेकऱयाींना दिूाचा रास्तभाव 
देण्याबाबत ववववि सींघ्ना तसेच लोकप्रनतननिीींनीकडून र्ासनाकड े ननवेदने 
प्राप्त झालेली आहेत. 
(२) राज्यातील दिू उत्पादक र्तेकऱयाींच्या दिूाला जस्थर भाव प्राप्त 
होण्याच्या दृष्ीने ऊसासाठी ज्याप्रमाणे एर्आरपी च्या ितीवर दिूासाठी 
एर्आरपी देण्याबाबत कायद्यातील तरतदूी तपासनू प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबत टदनाींक २५/०६/२०२१ रोिीच्या बठैकीमध्ये मा.मींत्री (दगु्िववकास) 
याींनी ननदेर् टदलेले आहेत. 
(३), (४) व (५) ककमान आिारभतू ककींमत (एर्आरपी) लाग ू करण्याबाबत 
व्यवहायाता तपासण्यासाठी मींबत्रमींडळाची उपसममती स्थापन करण्याची 
कायावाही चाल ूआहे. 

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

यििमाळ जजल््यािील शेंबाळवपांपरी नजीिच्या  
पाणांद रस्त्त्याची दरुिस्त्था झाल्याबाबि 

  

(६) * १०५१७ िॉ.िजाहि शमझाध, श्री.राजेश राठोि, िॉ.सधुीर िाांबे : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यातील र्ेंबाळवप ींपरी निीकच्या कोल्हा पाणींद रस्त्याची 
अविै रेती वाहतकूीमळेु दरुवस्था झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ च्या 
पटहल्या सप्ताहात ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने र्ेंबाळवप ींपरी येथील कोल्हा पाणींद रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 

र्तेमालाची वाहतकू, सततचा पाऊस, अनतवषृ्ी व िरणातील 
पाण्याच्या ववसगा यामळेु सदर रस्त्याची दरुवस्था झाली आहे. त्यामळेु 
पालकमींत्री र्ते/पाणींद रस्त्याींचा २०२१-२२ या वषााच्या आराखड्यात कोल्हा त े
र्ेंबाळवप ींपरी या २ कक.मी रस्त्याचे काम प्रस्ताववत केल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

भांिारा जजल््यािील नदीपात्रािून होणारे अिैध िाळू  
उत्खनन ि िाहिूि रोखण्याबाबि 

  

(७) * ११२४७ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दििे : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल््यातील टढवरवाढा त े डोंगरगावामध्ये वनैगींगा नदीपात्रातनू, 
टदघोरी (ता.साकोली) येथ े चुलबींद नदीपात्रातनू, बावनथडी आणण वनैगींगा 
नदीपात्रातनू तसेच चुल्हाड (मसहोरा) येथील वनैगींगा नदी पात्रातील 
तातसवाडी, सीतपेार गावाींच ेमर्वारातनू अविैररत्या वाळूची चोरी व क्षमतपेेक्षा 
िास्त वाळूची वाहतकू होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अविै वाळू उत्खननामळेु र्ासनाचा महसलू बडुत असनू 
क्षमतपेेक्षा िास्त वाळूची वाहतकू केल्यामळेु रहदारीच ेरस्त,े र्तेात िाणाऱया 
रस्त्याींची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अविै वाळू उत्खनन व वाहतकू रोखण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी व नागररकाींनी स्थाननक पोलीस ववभाग, जिल्हा खननकमा 
ववभाग याींचेकड े तक्रार करण्यात येवनूही अविै रेती वाहतकू करणाऱयाींवर 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वाळूमाकर्या तसेच वाळू उत्खनन व वाहतकुीकड ेदलुाक्ष करणाऱया 
दोषी अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन अविै वाळू उत्खनन व वाहतकू 
रोखण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१), (२), (३) व (४) गौण खननिाच्या अविै उत्खनन 
व वाहतकूीस प्रनतबींि करण्याकरीता जिल्हा, उपववभाग व तालकुा स्तरावर 
दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकाींमार्ा त भींडारा 
जिल््यात माहे एवप्रल, २०२१ त ेऑक््ोबर, २०२१ या कालाविीमध्ये ३५१ 
प्रकरणाींत रुपये ४.२९ को्ी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाणा जजल््याि विमुक्ि जािी ि भिक्या जमािी आणण अनुसूधचि 
जािी ि जमािीांच ेबोगस जाि प्रमाणपत्र देण्याि येि असल्याबाबि 

  

(८) * १०९८१ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमझाध, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल््यात ववमकु्त िाती व भ्क्या िमाती आणण अनसुधूचत 
िाती व िमातीींचे बोगस िात प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याबाबतची तक्रार 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जिल्हाधिकारी, बलुढाणा याींचेकड े माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ च्या दसुऱ या आठवड्यात केली असल्याचे ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी जिल्हाधिकारी, बलुढाणा याींनी चौकर्ी केली 
आहे काय, चौकर्ीच्या अनषुींगाने बोगस िात प्रमाणपत्र देणाऱया दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) व (२) ववमकु्त िाती व भ्क्या िमाती आणण 
अनसुधूचत िाती व िमातीचे बोगस िात प्रमाणपत्र बाबत तक्रार 
जिल्हाधिकारी, बलुढाणा या कायाालयास प्राप्त झालेली नाही. तथावप, बोगस 
िात विैता प्रमाणपत्र ननगाममत केल्याबाबतच े ननवेदन जिल्हाधिकारी, 
बलुढाणा या कायाालयास टदनाींक ११/१०/२०२१ रोिी प्राप्त झालेले आहे. सदर 
ननवेदनावर अप्पर जिल्हाधिकारी, बलुढाणा याींच्या स्तरावर प्राथममक चौकर्ी 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बोरीिली येथील समाजसेवििेचा राजिीय पक्षाच्या  
िायधित्याधने विनयभांग िेल्याबाबि 

  

(९) * १०४५१ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली येथील रािकीय पक्षाच्या कायाालयात कायाकत्यााने एका 
समािसेववकेचा ववनयभींग करुन िमकी टदल्याची घ्ना टदनाींक २३ सप् े्ंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नचेी तक्रार वपडीत मटहलेने स्थाननक आमदार व 
खासदार याींच्याकड ेकरुनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याने वपडीत मटहलेने 
याप्रकरणी पोलीस ठाणे, बोररवली येथ ेगनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासदींभाात मा.गहृ राज्यमींत्रयाींकड े वपडीत मटहलेने पत्राव्दारे 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वपडीत मटहलेचा ववनयभींग करणाऱया दोषीवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) एका मटहलेने नतचा ववनयभींग झाल्याबाबतची 
तक्रार बोररवली पोलीस ठाणे येथे टदनाींक २२/०९/२०२१ रोिी नोंदववलेली आहे. 
(२) बोररवली पोलीस ठाणे येथे टदनाींक २२/०९/२०२१ रोिी ग.ुर.क्र.१०४४/२०२१, 
भा.द.वव. कलम ३५४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(३) राज्यमींत्री (गहृ/र्हरे) याींचेकड े टदनाींक २२/०९/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये 
सदर मटहलेने तक्रार केली आहे. 
(४) बोररवली पोलीस ठाणे येथे टदनाींक २२/०९/२०२१ रोिी ग.ुर.क्र.१०४४/२०२१, 
भा.द.वव. कलम ३५४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू, मा.बोररवली 
न्यायालय येथे टदनाींक ०१/१२/२०२१ रोिी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अिोला, अमराििी ि बुलढाणा जजल््याि नानाजी देशमुख  
िृषी सांजीिनी योजना राबविण्याबाबि 

  

(१०) * १०२९८ श्री.अमोल शमििरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) नानािी देर्मखु कृषी सींिीवनी प्रकल्पाींतगात अकोला, बलुढाणा व 
अमरावती या तीन जिल््यातील खारपाणपट्टयातील १५ तालकु्यात र्तेकऱयाींच े
उत्पन्न वाढववण्यासाठी करावयाच्या ढाळीचे बाींि, र्तेीचे बाींि बींटदस्ती, 
बाींिावर गवताची लागवड, वकृ्ष लागवड व र्तेतळी इत्यादी उपाययोिनाींच्या 
कामाींचा आराखडा सादर करण्याचे ननदेर् प्रकल्प सींचालक याींनी या तीनही 
जिल्हा अिीक्षक, कृषी अधिकाऱयाींना (एसएओ) टदनाींक १९ त े २१ सप् े्ंबर, 
२०२१ या दरम्यान टदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अकोला, बलुढाणा व अमरावती या तीनही जिल््याींच्या जिल्हा 
अिीक्षक, कृषी अधिकाऱयाींकडून केलेल्या उपाययोिनाींचे आराखड ेप्राप्त झाले 
आहेत काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर योिना 
प्रभावीपणे राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकड े गाव ववकास आराखड े सादर करण्यापवूी 
जिल्हास्तरीय समन्वय सममतीची मींिूरी घेण्यात येत,े जिल्हास्तरावर सदर 
प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
(३) गाव ववकास आराखड्याींना जिल्हा समन्वय सममतीमध्ये मींिूरी घेऊन 
कामाींना सरुुवात करण्याबाबत प्रकल्प सींचालक याींनी टदनाींक २९/१०/२०२१ 
रोिीच्या प्रकल्प अींमलबिावणी आढावा बठैकीमध्ये सचूना टदलेल्या आहेत 
(४) अर्ी बाब नाही. 

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

ओएनजीसी िां पनीच्या सिेक्षणामुळे पालघर ि ठाणे जजल््यािील 
बाधधि होणाऱ्या मच्छीमार िोळी बाांधिाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबि 
  

(११) * १०७८८ श्री.रमेशदादा पािील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर, श्री.रवि ांद्र फािि : सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर व ठाणे जिल््यामध्ये तले आणण नसैधगाक वाय ू महामींडळ 
(ONGC) याींच्यामार्ा त समदु्रामध्ये तले सींर्ोिन करीता पजश्चम ककनाऱयावर 
सेजस्मक सवेक्षणादरम्यान पालघर व ठाणे जिल््यातील मासेमारी करणाऱया 
कोळी बाींिवाींना मासेमारी बींदीच्या कालाविीमध्ये र्ासनाने नकुसान भरपाई 
टदली नसल्याने सन २००५ त े २०१५ पयतं रुपये ५०० को्ीींची नकुसान 
भरपाई रक्कम ओएनिीसीने थकववली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ओएनिीसी सवेक्षणाच्या नावाखाली दरवषी िानेवारी त े मे 
मटहन्यात मासेमारी पणूापणे बींद ठेवत असल्याने ८० गावाींहून अधिक 
मजच्िमाराींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, समुारे १० हिाराींपेक्षा िास्त 
मासेमारी नौका असनू पींिरा लाखाींहून अधिक मजच्िमार या व्यवसायावर 
अवलींबनू असताना त् याींना सन २००५ पासनूचे नकुसानीपो्ी देण्यात येणारी 
कोट्यविी रुपयाींची नकुसान भरपाई ओएनिीसीने अद्याप न देण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, ्यापवूी ओएनिीसी मार्ा त ककती वेळा पालघर जिल््यात 
सेजस्मक सवे करण्यात आला आहे, मजच्िमार बाींिवाच े होळीनींतर 
मासेमारीसाठी अनकूुलन वातावरण तयार होत असताना ओएनिीसीव्दारे हा 
सवे लादला िात आहे, त्यामळेु मजच्िमार बाींिव पनु्हा आधथाक सींक्ात 
सापडला िाणार असल्याने मच्िीमाराींना र्ासनाकडून ववर्षे पॅकेि देण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, सेजस्मक सवे होत असताना मच्िीमाराींचे ककती नकुसान 
होणार आहे याची CMFRI मार्ा त चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पालघर व ठाणे 
जिल््यात सेजस्मक सवेक्षणामळेु मासेमारी बींदीच्या कालाविीमध्ये मच्िीमार 
कोळी बाींिवाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ओएनिीसी सवेक्षणामळेु बाधित मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई 
देण्याची बाब ही ओएनिीसी कीं पनी (पेरोमलयम मींत्रालय, कें द्र र्ासन) याींच्या 
अखत्यारीतील आहे. 
(४) सवेक्षणामळेु सागरी मत्स्यसींपदेवर होणारा पररणाम तपासण्याकरीता 
सवेक्षणापवूी, मध्ये व सवे नींतरचा अभ्यास करण्यासाठी ONGC 
कीं पनीमार्ा त C.M.F.R.I. (Central Marine Fisheries Research 
Institute) सींस्थेची नेमणूक करण्यात आली असनू C.M.F.R.I. सींस्थेमार्ा त 
सवेक्षणाबाबत अभ्यास करुन अहवाल ONGC कीं पनीस सादर करण्यात 
आलेला आहे. 
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(५) C.M.F.R.I. सींस्थेकडून प्राप्त झालेला अहवाल ONGC मार्ा त 
पेरोमलयम मींत्रालय, नवी टदल्ली याींना सादर करुन नकुसान भरपाईबाबत 
ONGC प्रर्ासनाकडून उधचत िोरण अवलींबण्याबाबत कायावाही करण्यात येत 
आहे. 

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

मुांबईिील भाऊच्या धक्क्यािरुन बोिीांद्िारे  
अिैध पदाथाांची िाहिूि होि असल्याबाबि 

  

(१२) * १०४७७ श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पािील, श्री.प्रशाांि पररचारि : 
सन्माननीय बांदरे मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील भाऊच्या िक्क्यावरुन लहान बो्ीींद्वारे अविै वाहतकू केली 
िात असनू बींदर ननयींत्रकाींच ेयाकड ेदलुाक्ष होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भाऊच्या िक्क्यावरुन लहान बो्ीींच्या दररोि ७५ त े ८० 
रे्ऱ या होत असनू सदर बो्ीींमध्ये ककती लोकाींनी ये-िा केली, त ेकोणत्या 
देर्ाचे नागररक आहेत, त्याींनी वपर्व्यातनू काय आणले ककीं वा नेले याींची 
तपासणी होत नसल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बो्ीींमिून मद्य, चरस, गाींिा आणण अन्य अींमली 
पदाथांची सराासपणे ने-आण होत असनू तपास अधिकारी या प्रकाराींकड े
िाणीवपवूाक दलुाक्ष कररत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबईसारख्या आींतरराषरीय र्हरातील भाऊचा िक्का याटठकाणी 
सरुक्षेच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) मुींबई बींदर ववश्वस्त याींचकेडून प्राप्त झालेल्या 
अहवालानसुार अविै वाहतकू होत असल्याचे ननदर्ानास आलेले नाही. 
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(२) भाऊचा िक्का येथील प्रवासी िेट्टी येथून परवानािारक प्रवासी बो्ीींतनू 
प्रवासी वाहतकू केली िात.े तथे ेयोग्य तो पोलीस बींदोबस्त ठेवण्यात येतो. 
तथेून ये-िा करणाऱया सवा प्रवार्ाींची आणण त्याींचे सामानाची पोलीसाींकडून 
डी.एर्.एम.डी., एच.एच.एम.डी., तसेच लगेि स्कॅनरच्या सहाय्याने तपासणी 
करण्यात येत ेव तथे ेयोग्य तो पोलीस बींदोबस्त ठेवण्यात येतो. 
(३) भाऊचा िक्का येथून िाणाऱया लहान मोठ्या सींर्यीत बो्ीींची पोलीस 
गस्ती बो्, कोस््गाडा तसेच सी.आय.एस.एर्. याींचेकडून तपासणी करण्यात 
येत.े तसेच भाऊचा िक्का येथे लागणाऱया बो्ीींची आणण त्यातील 
खलार्ाींचीही तपासणी करण्यात येत.े अननयमतता आढळल्यास त्याींचेवर 
आय. व्ही. अॅक््नसुार कारवाई करण्यात येत.े माहे सप् े्ंबर, २०२१ पासनू 
अद्यापपयतं ९० िणाींवर आय. व्ही. अॅक््प्रमाणे कारवाई करण्यात आली 
आहे. 
(४) भाऊचा िक्का येथील सरुक्षा ही मुींबई पो ा् रस््, सी.आय. एस.एर्., 
कोस्् गाडा, पोलीस याींच्यामार्ा त केली िात.े वेळोवेळी सागरी कवच, सागरी 
सिग या प्रकारचे उपक्रम राबवनू सरुक्षचेा आढावा घेवनू ती अधिकाधिक 
मिबतु करण्यात येत.े भाऊचा िक्का येथे यलोगे् पोलीस ठाणेतरे् 
गस्तीवरील वाहने वारींवार भे्ी देत असतात. तसेच टदवसपाळी व रात्रपाळी 
पयावेक्षक, गस्तीवरील अधिकारी आणण अींमलदार भाऊचा िक्का येथे वारींवार 
भे्ी देतात. याकरीता क्य ूआर कोड ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच गनु्हे 
र्ाखा, ववर्षे र्ाखा येथील तसेच झोनल नाई् राऊीं ड अधिकारीही भाऊचा 
िक्का येथे भे्ी देतात. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बीि जजल््याि अनुसूधचि जािी आणण जमािीच्या  
नागररिाांिर होि असलेल्या अत्याचाराांबाबि 

  

(१३) * ११०९० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर, िॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रिीण दििे, श्री.रमेशदादा पािील, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई 
पिेल : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीड जिल््यात मटहला अत्याचारासह खून, अपहरणाींसारख्या गींभीर 
गनु््याींच्या घ्नाींचा आलेख वाढत असनू सहा टदवसाला १ खून, ७२ तासाला 
बलात्कार तर एक मटहन्यात ९ अल्पवयीन मलुीींचे अपहरण झाल्याचे नॅर्नल 
क्राईम रेकॉडा ब्यरुो च्या सन २०२० च्या अहवालात ननदर्ानास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पारनेर (ता.पा्ोदा, जि.बीड) येथे पारिी वस्तीवर िमावाने 
हल्ला करुन घराींची मोडतोड केली व यात एका वषााचा लहान मलुाचा मतृ्य ू
झाल्याचे टदनाींक २५ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले 
असनू नॅर्नल क्राईम रेकॉडा ब्यरुोने प्रमसध्द केलेल्या सन २०२० च्या 
अहवालात अनसुधूचत िाती आणण अनसुधूचत िमातीच्या नागररकाींवरील 
अत्याचाराचे समुारे ३२३२ गनु्हे नोंदववण्यात आल्याच ेननदर्ानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनसुधूचत िाती व िमातीच्या नागररकाींवरील अत्याचाराींच्या 
घ्नाींत वाढ होण्याची कारणे काय आहेत, अत्याचाराींना प्रनतबींि करण्यासाठी 
र्ासनाने उपाययोिना केल्या आहेत काय, पारनेरच्या घ्नेतील आरोपीींचा 
र्ोि घेण्यात आला आहे काय व अत्याचारग्रस्त पारिी समािातील कु्ुींबाींना 
र्ासनाने नकुसान भरपाई देण्याबाबत कायावाही केली आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बीड जिल््यातील वाढती गींभीर गनु्हेगारी ननयींत्रणात आणण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) सन २०२० मध्ये बीड जिल््यामध्ये खुन-५३ 
आणण बलात्कार-१२९, अल्पवयीन मलुीींच्या अपहरणाच-े८५ गनु्हे दाखल 
आहेत. 
(२) पारिी वस्तीवर िमावाने हल्ला केल्याप्रकरणी पा्ोदा पोलीस ठाणे, 
जि.बीड येथे भा. दीं. वव. कलम ३०२, ३०७, ३७६, ३७६(ड), ३२४, ३२३, १४७, 
१४८, १४९, ५०४, ५०६ सह अनसुधूचत िाती व अनसुधूचत िमाती    
(अत्याचार प्रनतबींि) अधिननयमाचे कलम ३(२)(तीन), ३(२)(va), ३(२)(पाच), 
३(१)(w)(i)(ii) सह बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासनू सींरक्षण अधिननयम, 
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२०१२ चे कलम ४ अन्वये टदनाींक २६/०९/२०२१ रोिी ग.ुर.नीं. १७०/२०२१ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सन २०२० मध्ये अनसुधूचत िाती 
व अनसुधूचत िमाती (अत्याचार प्रनतबींि) अधिननयम, १९८९ अन्वये बीड 
जिल््यात १७१ गनु्हे आणण महाराषर राज्यामध्ये ३२५० गनु्हे नोंदववण्यात 
आले आहेत. 
(३) अनसुधूचत िाती व िमातीच्या नागररकाींवरील अत्याचाराच्या कारणाींमध्ये 
तात्कालीन भाींडणे, र्तेिममनीचे वाद, िागचेे वाद, परै्ाच्या देवाण-घेवाणीमळेु 
होणारे वाद, इ. कारणे आहेत. तसेच, िनतमेिील िनिागतृी, 
कायद्याबाबतच्या ज्ञानाचा प्रसार, यामळेु लोक अन्यायाबाबत तक्रार दाखल 
करत आहेत. 
 पोलीस ववभागाकडून अनसुधूचत िाती व िमातीवरील अत्याचारास 
प्रनतबींि करण्यासाठी असे गनु्हे ज्या टठकाणी वारींवार होतात, त्याटठकाणी 
पोलीस अधिकारी हे वारींवार भे्ी देऊन, नागररकाींच्या बठैका घेऊन 
िनिागतृी करतात. या कायद्यातील तपास सिुारणाबाबत प्रमर्क्षणाथी 
पोलीस अधिकारी/कमाचारी याींच्याकरीता महाराषर पोलीस अकादमी व 
राज्यातील सवा पोलीस प्रमर्क्षण कें द्राींमध्ये कायार्ाळा घेण्यात आलेल्या 
आहेत. सन २०२० मध्ये १९० आणण सन २०२१ मध्ये २६४ कायार्ाळा घेण्यात 
आलेल्या आहेत. 

पारिी वस्तीवर िमावाने हल्ला केल्याप्रकरणी दाखल गनु््यातील ८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गनु््यामध्ये सहभाग असल्याच े
आढळून आलेल्या १६ आरोपीींचा र्ोि घेण्यात येत आहे. 
 सदर घ्नेतील मयताच्या वारसदाराींना व िखमीींना एकूण रुपये 
६,१२,५००/- सामाजिक न्याय ववभागाकडून ववतररत करण्यात आले आहेत. 
उवाररत रक्कम रुपये ९,१२,५००/- वपडीताींचे िात प्रमाणपत्र व बॅंक पासबकु 
सादर केल्यानींतर सामाजिक न्याय ववभागाकडून ववतररत करण्यात येतील. 
(४) पारिी वस्तीवर िमावाने हल्ला केल्याप्रकरणी दाखल गनु््यातील ८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गनु््यामध्ये सहभाग असल्याच े
आढळून आलले्या १६ आरोपीींचा र्ोि घेण्यात येत आहे. तसेच, गींभीर गनु्हे  
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घडू नयेत याकरीता अदखलपात्र गनु्हे दाखल झाल्यानींतर वेळीच प्रनतबींिक 
कारवाई करण्यात येत.े तसेच, गनु्हा घडलेल्या टठकाणी भे् देत ेवेळी, ग्राम 
भे्ीदरम्यान गावातील पोलीस पा्ील, र्ाींतता कमम्ी सदस्य याींच्या बठैकी 
घेवनू मागादर्ान करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

समधृ्दी महामागाधच्या िामाि गौण खतनजाच ेअिैध उत्खनन  
िरणाऱ्या िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१४) * १०७०३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे, 
िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागााच्या कामात गौण खननिाचे अविै 
उत्खनन होत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले असनू बेकायदा/अविै गौण खननिाचे उत्खनन करणाऱया 
िालना जिल््यातील कीं त्रा्दाराला कोट्यविीचा दींड ठोठावण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िालना-औरींगाबाद दरम्यानच्या समधृ्दी महामागााच्या 
बाींिकामासाठी मे.कॉन््ेकालाा मल. या कीं पनीने अविै उत्खनन व साठा 
केल्याबाबत जिल्हाधिकारी, िालना याींनी स्थापन केलले्या चौकर्ी सममतीच्या 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी परभणी येथील लोकप्रनतननिीींनी सन      
२०२०-२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान मखु्य सधचव, महाराषर र्ासन याींच्याकड े
लेखी तक्रार नोंदववली होती, 
(४) असल्यास, राज्यात महामागााच्या कामात अविै उत्खनन होत 
असल्याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनषुींगाने 
दोषीींवर कारवाई करुन समधृ्दी महामागााच्या कामात अविै उत्खनन 
करणाऱया कीं पनीकडून रुपये ३२८ को्ी दींड वसलू करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोराि : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
(४) िालना-औरींगाबाद दरम्यान समधृ्दी महामागााच्या कामात अविै उत्खनन 
करणाऱया कीं पनीकडून दींड वसलू करण्याची कायावाही तहमसलदार, िालना व 
बदनापरू याींचे कायाालयाकडून सरुू आहे. 
 तसेच सींबींधित कीं पनीकडून दींडाची रक्कम वसलू केल्यामर्वाय 
सींबींधितास अींनतम देयके अदा करू नये असे जिल्हाधिकारी, िालना याींनी 
टदनाींक ०९/१०/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये महाराषर राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळास कळववले आहे. 
 र्ासन पत्र टदनाींक २९/११/२०२१ अन्वये जिल्हाधिकारी िालना याींना 
दींडाची रक्कम सत्वर वसलु करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िरांजा (िा.उरण, जज.रायगि) मत्स्त्यव्यिसाय वििास  
बांदर िायाधजविि िरण्याबाबि 

  

(१५) * ११०७५ श्री.जयांि पािील, श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील ससनू डॉक बींदरावर मासळी उतरववताना होणारा ताण कमी 
करण्यासाठी करींिा (ता.उरण, जि.रायगड) मत्स्यव्यवसाय ववकास बींदर 
उभारणीच्या कामास मींिरूी ममळाल्यानींतर प्रत्यक्षात सदरहू बींदराच्या 
उभारणीच्या कामास सन २०१२ मध्ये सरुुवात करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एक हिार मच्िीमार बो्ी लागण्याच्या क्षमतचेे हे 
अत्यािुननक बींदर असनू मागील समुारे ९ वषाापासनू सदरहू बींदर उभारणीच े
काम रखडल्यामळेु या बींदराच्या कामाचा खचा रुपये ६४ को्ीवरुन आता 
रुपये १५० को्ीपयतं पोहचला आहे, आता पणूात्वाच्या मागाावर असतानाच 
बींदराच्या उींचीची समस्या ननमााण झाली असल्यामळेु उिाणाच्या वेळी 
मच्िीमार बो्ी िेट्टीवर आदळून अपघाताचा िोका ननमााण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, करींिा-नवापाडा ककनाऱयावर रो-रो सेवेसाठी मागा तयार 
करताना दवूषत साींडपाण्याचा ननचरा होण्यासाठी रो-रो बींदराच्या णझरो पााँई् 
पयतं ग्ार व्यवस्था करण्याची आवश्यकता असतानाही, मेरी ्ाईम बोडााच्या 
अधिकाऱयाींच्या दलुाक्षामळेु करींिा-नवापाडा गावातील दवूषत साींडपाणी थे् 
नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या करींिा मजच्िमार बींदरात ममसळत आहे, 
पररणामत: अर्ा दवूषत पाण्यामळेु मासळीत ववषाणू आढळून आल्यास 
आयात-ननयाातीवर पररणाम होऊन मजच्िमाराींचे नकुसान होण्याची र्क्यता 
ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने करींिा मत्स्यव्यवसाय ववकास बींदर सवाचदृष्ीने सलुभररत्या 
कायााजन्वत होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्तः खरे आहे. 
 कें द्र र्ासनाच्या टदनाींक २८/०३/२०१८ पत्रान्वये रुपये १४९.८० को्ी 
रकमेस सिुाररत प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
 करींिा मजच्िमार सहकारी सींस्था, करींिा ता.उरण, जि.रायगड या 
सींस्थेने करींिा बींदराची उींची कमी असल्यामळेु मासेमारी नौका िेट्टीवर 
लावताना अडचण होत असल्याबाबत, सहाय्यक आयकु्त, मत्स्यव्यवसाय, 
रायगड कायाालयास तक्रार प्राप्त झालेली आहे. याबाबतची तपासणी कें द्रीय 
मत्स्यकी त्वती अमभयाींबत्रकी सींस्था (CICEF) याींच्यामार्ा त करण्यात येत 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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बीि जजल््यािील आददिासीांच्या जशमनीांच े 
बेिायदेशीर हस्त्िाांिरण थाांबविण्याबाबि 

  

(१६) * १०८८२ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी (जि.बीड) तालकु्यातील आटदवासीींच्या िममनी बेकायदेर्ीरपणे 
महाराषर िमीन महसलू अधिननयम, १९६६ चे कलम ३६ व ३६ अ च े
उल्लींघन करुन अन्य व्यक्तीींकड े हस्ताींतररत झाल्याची दहा प्रकरणे 
ननदर्ानास आली होती, तद्नींतर आणखी तीन प्रकरणे माहे ऑक््ोबर,   
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान नव्याने ननदर्ानास आली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वरील १३ प्रकरणाींमध्ये कोणतीही कायावाही झालेली नसनू 
सदर िममनी आटदवासीींना परत करण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मल ींबागणेर् (ता.जि.बीड) येथील आटदवासीींची िमीन ग् नींबर 
३०५, ३०६, ३०७ व ३०८ जिल्हाधिकाऱयाींच्या परवानगीमर्वाय व र्ासनाच्या 
पवूापरवानगीमर्वाय बबगर आटदवासीीं व्यक्तीींकड ेहस्ताींतररत झालेली असल्याने 
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, बीड याींचेकड े कारवाई करण्यासाठी टदनाींक       
२ नोव्हेंबर, २०२० रोिी अिााव्दारे मागणी करुनही कोणतीही कारवाई झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने महाराषर अनसुधूचत िमातीींना िममनी प्रत्यावपात करण्यासाठी 
अधिननयम, १९७४ व महाराषर िमीन महसलू सींटहता महसलू अधिननयम, 
१९६६ कलम ३६ व ३६ अ नसुार कायावाही करुन त्या िममनी परत 
आटदवासीींना परत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) होय. 
(२) व (३) सदर िममनीबाबत प्रत्यापाणाची कायावाही सरुु करण्यात आली 
असनू प्रस्ततु प्रकरणामध्ये चौकर्ी करण्याकरीता व साक्ष परुावा 
तपासण्यासाठी तहमसल कायाालय, बीड येथ े टदनाींक ०७/१२/२०२१ रोिी 
सनुावणीचे आयोिन करण्यात आले आहे.  
(४) व (५) सदर प्रकरणात ७/१२ अमभलेखामध्ये आष्ी तालकु्यातील १३ 
प्रकरणात हस्ताींतरणास बींदी याप्रमाणे र्रेा मारण्याची कायावाही पणूा झाली 
असनू सींबींधित आटदवासी िमातीींच्या व्यक्तीींच्य ा िममनी प्रत्यावपात करण्याची 
कायावाही करण्याचे ननदेर् जिल्हाधिकारी, बीड कायाालयाकडून तहमसलदार 
आष्ी व बीड याींना देण्यात आले आहेत.  
 

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

दहरानांदानी बबल्िसध याांनी ठाणे येथील शासिीय  
ओहोळ जागेिर अतिक्रमण िेल्याबाबि 

  

(१७) * १११७७ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टहरानींदानी बबल्डसा याींनी त्याींच्या ठाण्यातील टहरानींदानी मेडोि 
प्रकल्पाला लागनू असलेल्या र्ासकीय ओहोळ िागेवर अनतक्रमण करून तळ 
अधिक दहा मिल्याची व्यावसानयक इमारत व तळ अधिक तीन मिली 
वाहनतळ इमारत बाींिल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी तहमसलदार, ठाणे याींनी अनतक्रमण स्वत:हून 
काढण्यासाठी नो्ीस बिावली असनू अनतक्रमण ननषकामसत न केल्यास 
र्ासकीय खचााने अनतक्रमण दरू करण्यात येईल असे कळववले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नो्ीसीनींतर अद्यापही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसूार 
सदर अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत र्ासन कोणती कायावाही करणार वा कररत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 मे.डब्ल ू िी. र्ोिा ॲण्ड अलाईड इींडस्रीि मल. याींनी त्याींच्या 
मालकीच्या ग.नीं. ५२ मिील ववकमसत केलेल्या मोठ्या क्षेत्रालगत असलेल्या 
र्ासकीय ओहोळ (ग.नीं. ४२) मध्ये सािारणपणे ७७० चौ.मी. क्षेत्रावर 
अनतक्रमण असल्याचे मे, २०२१ मध्ये झालेल्या मोिणीअींती ननदर्ानास आल े
आहे. 
(२), (३) व (४) होय, तहमसलदार, ठाणे याींनी टदनाींक २७/०७/२०२१ रोिी 
अनतक्रमण ननषकासनाची नो्ीस टदलेली होती. परींत ु िनटहत याधचका क्र. 
१/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने टदलेल्या अींतररम आदेर्ान्वये टदनाींक 
११/१०/२०२१ पयतं अनतक्रमण ननषकासीत करण्यावर ननबिं होत.े तद्नींतर 
तहमसलदार, ठाणे याींनी टदनाींक ११/१०/२०२१ रोिी अनतक्रमण ननषकासनाची 
नो्ीस टदली असता सींबींधिताींनी अपर आयकु्त, कोकण ववभाग याींचेकड े
जिल्हाधिकारी व तहमसलदार याींचे आदेर्ाववरुध्द अपील दाखल केले. सदर 
अवपलात टदनाींक ११/११/२०२१ रोिी सनुावणीच्या पढुील टदनाींकापयतं 
म्हणिेच टदनाींक १३/१२/२०२१ पयतं िैसे थे पररजस्थती ठेवण्याचे आदेर् 
टदले. याचदरम्यान टदनाींक २०/१०/२०२१ रोिी मा.उपाध्यक्ष, महाराषर 
वविानसभा याींचेकड े झालेल्या बठैकीत त्याींनी ववकासकाने टदलेल्या 
अिााप्रमाणे रे्रमोिणी करण्याचे आदेर् टदलेले आहेत.  
(५) अपर आयकु्त, कोकण ववभाग याींचेकडील प्रलींबबत अिान्यानयक प्रकरण 
व मा.उपाध्यक्ष, वविानसभा याींनी टदलेल्या ननदेर्ाप्रमाणे रे्रमोिणीची 
कायावाही प्रस्ताववत असल्याने तसेच र्ासकीय ओहोळ (ग.नीं. ४२) मिील 
अन्य अनतक्रमणासींदभाात टदवाणी मकुादमा क्रमाींक १५/२०१७ मध्ये दाव्याच्या 
अींनतम ननकालापावेतो कोणतीही कायावाही न करण्याचे आदेर् सह टदवाणी 
न्यायािीर् वररषठस्तर, ठाणे याींनी टदलेले असल्याने ववलींबाबाबत प्रश्न 
उद्भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहराि मदहला सुरक्षक्षििेच्या 
दृष्ट्िीने उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(१८) * १०६१० श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल््यात गनु्हेगारीचे प्रमाण वाढले असनू जिल््यात गत 
दोन वषाात खुनाच्या ४८ व बलात्काराच्या १३६ घ्ना घडल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद र्हरात कोरोना काळात २१२ मलुी बेपत्ता 
झाल्याचे, र्हरात मागील दीड वषाात १४३ आणण ग्रामीण भागात ६९ मलुीींच्या 
अपहरणाची नोंद झाल्याच,े ९ अल्पवयीन मलुीींचे खून झाल्याचे, एकाने 
आत्महत्या केल्याचे व २२३ लहान मलुाींना मारहाणीच्या घ्ना घडल्याचे 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद जिल््यात मलुाींना त्याींच्या आई-वडडलाींकडून ववकत 
घेऊन भीक मागण्यासाठी प्रवतृ्त करणाऱया माय-लेकीला मकुुीं दवाडी पोमलसाींनी 
माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मलुाींची तस्करी 
करणाऱयाींवर कारवाई करुन औरींगाबाद जिल््यात कायदा व सवु्यवस्था आणण 
मटहला सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) औरींगाबाद र्हरात सन २०२० मध्ये खुनाच्या 
२५ व ऑक््ोबर, २०२१ अखेर २६ घ्ना घडलेल्या आहेत. तसेच 
बलात्काराच्या सन २०२० मध्ये ८४ व ऑक््ोबर, २०२१ अखेर ७९ घ्ना 
घडलेल्या आहेत. 
(२) कोरोनाकाळात िानेवारी, २०२० त े ऑक््ोबर, २०२१ अखेर औरींगाबाद 
र्हरातनू अल्पवयीन मलुी बेपत्ता झाल्याबाबत १८० तक्रारी दाखल झालेल्या 
आहेत. त्यात १९७ अल्पवयीन मलुी बेपत्ता होत्या, त्यापकैी १७९ मलुी ममळून 
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आलेल्या आहेत व १८ मलुी ममळून आलेल्या नाहीत. तसेच अल्पवयीन 
मलुीच्या खुनाबाबत औरींगाबाद र्हरात एकही गनु्हा दाखल झालेला नाही. 
अल्पवयीन मलुीच्या आत्महत्येच्या औरींगाबाद र्हरात ०४ घ्ना      
झालेल्या आहेत. तसेच लहान मलुाींना मारहाणीची ०५ प्रकरणे दाखल झालेली 
आहेत. 
(३) पोलीस ठाणे मकुुीं दवाडी, औरींगाबाद र्हर येथे टदनाींक ०१/०९/२०२१ रोिी 
ग.ुर.क्र. ३६२/२०२१ कलम ३७०(४)(५), ३२३, ३२४, ३४ भा.दीं.वव., कलम ७५, 
७६, ८०, बाल न्याय अधिननयम सह कलम ११ महाराषर मभक्षकेरी प्रनतबींि 
अधिननयम प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यामध्ये ५ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सदर गनु््यातील आरोपी हे 
माय-लेक नाहीत. 
(४) सदर प्रकरणी आरोपीींना अ्क करून टदनाींक २८/१०/२०२१ रोिी 
मा.न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र क्र. ११६/२०२१ दाखल करण्यात आले आहे. 
अननैतक मानवी व्यापार प्रनतबींि अधिननयम, १९५६ आणण भारतीय दींड 
सींटहतमेिील तरतदुीींच्या प्रभावी अींमलबिावणीबाबत टदनाींक ०९/०२/२०२१ 
अन्वये सवा पोलीस घ्काींना सधुचत करण्यात आले आहे. 
 अननैतक मानवी वाहतकू प्रनतबींि सींबींिात भा. द. वव., कलम ३७०, 
३७० (क) ही कलमे लावणेबाबत व अननैतक मानवी वाहतकू सींबींिातील गनु्हे 
करणाऱ या इसमाववरुध्द प्रनतबींिात्मक कारवाई करणेबाबत टदनाींक 
३०/०१/२०२० रोिीच्या पररपत्रकान्वये सवा पोलीस घ्काींतगात सवा तपासी 
अधिकारी, सवा सींबींधिताींना सचूना देण्यात आलले्या आहेत.   
 मटहला सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने मटहला सहाय्यता कक्ष, मटहला सरुक्षा 
सममती, मटहला मदत कक्ष, भरोसा सेल, पोलीस काका/पोलीस दीदी, कौ्ुींबबक 
टहींसाचार कायद्याची अींमलबिावणी, मटहलाींसाठी हेल्पलाईन व मटहलाींना 
सन्मानपवूाक वागणूक देण्याबाबतच्या सचूना इ. उपाययोिना औरींगाबाद 
जिल््यात करण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील िृषी विद्यापीठाांिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(१९) * १०४६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात परभणी, राहुरी, अकोला व दापोली येथील कृषी ववद्यापीठाींतील 
मर्क्षक वगीय व मर्क्षकेतर अर्ी १२४७७ पदे मींिूर असनू त्यापकैी ६६३५ पदे 
भरलेली तर ५८४२ पदे (४६.८२ ्क्के) ररक्त असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु कायारत मर्क्षकाींवर कामाचा अनतररक्त ताण 
येत असनू अपऱुया मर्क्षकाींमळेु ववद्यार्थयांचे र्कै्षणणक नकुसान होत आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, परभणी, महात्मा रु्ले 
कृषी ववद्यापीठ, राहुरी, पींिाबराव देर्मखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला व 
डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी ववद्यापीठ, दापोली या ववद्यापीठाींतील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, राज्यातील चारही कृषी ववद्यापीठाींतगात 
मर्क्षकवगीय व मर्क्षकेतर अर्ी एकूण १२४८० मींिूर पदे असनू त्यापकैी माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ अखेर ६४५२ पदे भरलेली असनू ६०२८ पदे ररक्त आहेत.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यातील कृषी महाववद्यालयाींमध्ये परेुर्ा प्रमाणात मर्क्षक उपलब्ि 
नसल्यामळेु र्कै्षणणक कायाक्रम राबववताना अडचणी येत असल्याने कृषी 
ववद्यापीठातील सींर्ोिन व ववस्तार कायाातील मर्क्षकाींच्या सेवा मर्क्षण 
कायाात वापरण्यात येत आहेत.  
(३) कृषी ववद्यापीठाींतगात मर्क्षकवगीय व मर्क्षकेतर सींवगाातील पदाींच्या 
पदोन्नती कोट्यातील पदे भरण्याबाबत कायावाही सरुु आहे. ववत्त ववभाग 
र्ासन ननणाय अथासीं-२०२०/प्र.क्र.६५/अथा-३, टदनाींक ४ मे, २०२० अन्वये 
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कोववड-१९ च्या सींसगािन्य रोगामळेु सन २०२०-२१ या ववत्तीय वषाात 
होणाऱया अथाव्यवस्थेवरील पररणामाबाबत ववत्तीय उपाययोिना करण्याबाबत 
र्ासन ननणाय ननगाममत करण्यात आलेला असनू कोणत्याही प्रकारची नवीन 
पदभरती करु नये असे ननदेर् आहेत. यासींदभाात सद्य:जस्थतीत कृषी 
ववद्यापीठातील ररक्त पदे पदोन्नती देऊन मर्क्षकवगीय पदे भरण्याबाबत 
ववचार व्हावा ककीं वा तामसका तत्वावर पदभरती करण्याबाबत कृषी 
ववद्यापीठास कळववण्यात आलेले आहे.  
(४) सींबींधित नाही. 

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

मुांबई शहर ि उपनगरािील िोळीिाडयाांना  
‘आद्य-गािठाण’ चा विशेष दजाध देण्याबाबि 

  

(२०) * १०५२४ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर िमीन महसलू अधिननयम १९६६ चा कायदा पाररत होण्याच्या 
आिीपासनू मुींबईसह राज्यातील कोळीवाड ेअजस्तत्वात होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाने सीआरझेड कायद्यात मर्धथलता आणल्यानींतर, 
मुींबईच्या ववकास आराखड्यात कोळीवाड्याींच े सीमाींकन करण्यात आल े
नसल्याने, तसेच महाराषर महसलू कायद्यातही मजच्िमाराींच्या राहत्या 
वास्तव्याची नोंद करण्यात आली नसल्याने कोळीवाड्याींचे अजस्तत्व िोक्यात 
आले असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोळीवाड्याींचे स्वतींत्र अजस्तत्व ट्कून राहण्यासाठी महाराषर 
िमीन महसलू अधिननयम, १९६६ अींतगात कलम १२२ मध्ये दरुुस्ती करुन 
मुींबईसह राज्यातील सवा कोळीवाड्याींना ‘आद्य-गावठाण’ चा ववर्षे दिाा 
देण्याबाबत र्ासनाने ननणाय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मुींबईसह राज्यातील 
सवा कोळीवाड्याींना “आद्य-गावठाण” चा ववर्षे दिाा देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 कोळीवाड्याींच्या मसमाींकनाबाबतची कायापध्दती व मागादर्ाक तत्व े
ननजश्चत करण्यासाठी टदनाींक २०/११/२०१२ च्या र्ासन ननणायान्वये ७ 
सदस्यीय सममती गटठत करण्यात आली आहे. त्याअनषुींगाने उपसींचालक, 
भमूी अमभलेख, कोकण प्रदेर् याींनी सादर केलेल्या अहवालातील सचुववलेल्या 
बाबी जस्वकारून मुींबईतील कोळीवाड्याींचे प्रत्यक्ष सवेक्षण करुन मसमाींकन 
करण्याचा ननणाय र्ासनाने घेतला असल्याचे र्ासन पत्र टदनाींक ०१/११/२०१८ 
च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. मत्स्य ववभागाच्या टदनाींक 
१६/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रानसुार मुींबई उपनगर व मुींबई र्हर ममळून एकूण 
४१ कोळीवाड ेआहेत. यापकैी मुींबई उपनगर मिील २३ कोळीवाड्याींच ेबाहेरील 
हद्दीींचे सवेक्षण व मसमाींकन केले असनू ६ कोळीवाड्याींचे स्थाननक ववरोिामळेु 
मसमाींकन होऊ र्कलेले नाही. तसेच मुींबई र्हरामिील ८ कोळीवाड्याींचे 
बाहेरील हद्दीींच े सवेक्षण व मसमाींकन केले असनू उवाररत ४ कोळीवाड्याींची 
टदनाींक २०/०१/२०२१ रोिी स्थळपाहणी करण्यात आली असनू पढुील कायावाही 
सरुू आहे. 
(३) असा कोणताही ननणाय र्ासनाने घेतलेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्य शासनाच्या िुििबेांदीसांदभाधिील निीन पररपत्रिामुळे शिेिऱ्याांना 
जमीन खरेदी-विक्रीच ेव्यिहार िरण्याि अिचणी येि असल्याबाबि 

  

(२१) * १११६० श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपािील, श्री.अरुण लाि, श्री.शशशिाांि 
शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल शमििरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय 
दौंि, श्री.अतनिेि िििरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ासनाच्या नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक याींनी टदनाींक      
१२ िुल,ै २०२१ रोिी तकुडबेींदी तकुड ेिोड सिुारणा अधिननयमाच्या कलम-ब 
ला अनसुरुन तकुडबेींदीबाबत पररपत्रक िारी करुन त्याची अींमलबिावणी 
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करण्याबाबत राज्यातील सवा दयु्यम ननबींिकाींना कळववण्यात आले असल्याचे 
टदनाींक ४ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररपत्रकातील तरतदुीनसुार एखाद्या सव्हे नींबरचे क्षते्र २ 
एकर असल्यास त्यापकैी एक, दोन व तीन गुींठे िागा ववकत घेण्याकरीता 
सदर क्षते्राचे दस्त नोंदणी होणार नसनू त्याकरीता सदर क्षते्राचे ले-ऑऊ् 
करणे बींिनकारक करण्यात आल्यामळेु ज्या खातदेाराींचे ममळकत क्षते्र हे 
प्रमाणभतू क्षते्रापेक्षा म्हणिचे २ एकर पेक्षा कमी असले असे खातदेार आपले 
सींपणूा क्षते्र ववक्री करत असतील तर अर्ा खातदेाराींपढेु खरेदी-ववक्री 
व्यवहाराच्या अडचणी ननमााण होत असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तकुडबेींदी कायद्याींतगात राज्यातील गुींठेवारीची खरेदी ववक्री 
व्यवहार रोखले आहेत, र्हरी भागातील गुींठेवारी क्षेत्रातील बाींिकाम परवानेही 
रोखण्यात आले आहेत, र्हराींच्या झालेल्या हद्दवाढीतील ममळकतदाराींना 
आपल्या क्षेत्राचे प्राथममक ले-आऊ् असनूही बाींिकाम परवाना अभावी 
बाींिकाम करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मस ींिुदगुा व रत्नाधगरी जिल््याींसह कोकण प्रदेर्ातील अन्य 
टठकाणच्या र्तेकऱयाींच्या ममळकतीचे क्षेत्र हे प्रमाणभतू क्षेत्राच्या मयाादेपेक्षा 
कमी असल्याने व ७/१२ च्या उताऱयात तकुडा अर्ी नोंद असल्याने 
ममळकतीच्या खरेदी-ववक्री करण्यास र्तेकऱयाींपढेु अडचणी ननमााण होत 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त पररपत्रकातील कायदेववषयक ताींबत्रक बाबी दरू करुन 
त्याऐविी सिुाररत पररपत्रक ननगाममत करण्याबाबत कोकणातील र्तेकरी व 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.महसलू मींत्री महोदयाींना ननवेदन सादर 
करुन मागणी केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर मागणीनसुार सिुाररत पररपत्रक ननगाममत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
 महाराषर िारण िममनीचे तकुड े पाडण्यास प्रनतबींि करण्याबाबत व 
त्याचे एकबत्रकरण करण्याबाबत अधिननयम, १९४७ च्या तरतदुीनसुार एखादया 
सव्हे नींबरचे क्षेत्र प्रमाणभतू क्षेत्राप्रमाणे असल्यास अर्ा िममनीच्या 
व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ र्कत.े 
 तसेच एखादया सव्हे नींबरमिील क्षते्र प्रमाणभतू क्षते्रापके्षा कमी असेल 
व अर्ा क्षेत्रातील एक, दोन अथवा तीन गुींठे िागा ववकत घ्यायची असेल 
तर त्या सव्हे नींबरचा ‘ले-आऊ्’ करुन त्यामध्ये एक, दोन गुींठ्याींचे तकुड े
पाडून त्यास जिल्हाधिकारी ककीं वा सक्षम प्राधिकरणाची मींिुरी घेतल्यास, अर्ा 
मान्य ‘ले-आऊ्’ मिील एक, दोन गुींठे िममनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी 
होऊ र्कत.े 
(३) नोंदणी अधिननयम व ननयमातील तरतदुी व त्याच्या सलुभ 
अींमलबिावणीकरीता वेळोवेळी नोंदणी महाननरीक्षक ववभागाने ननगाममत 
केलेल्या पररपत्रकातील अ्ी व र्तींची पतूाता करणारा दस्तऐवि दयु्यम 
ननबींिक नोंदणीसाठी जस्वकारतात.  
 तथावप, महाराषर िारण िममनीचे तकुड े पाडण्यास प्रनतबींि 
करणेबाबत व त्याींच े एकबत्रकरण करण्याबाबत अधिननयम, १९४७ अन्वये 
प्रमाणभतू क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या क्षते्राच ेखरेदी-ववक्री व्यवहार करता येत 
नाहीत. बाींिकाम परवान्यासाठी या अधिननयमातील/पररपत्रकातील तरतदूी 
लाग ूहोत नाहीत. 
(४) व (५) होय. हे खरे आहे. 
 कोकण ववभागातील ममळकतीच्या दस्ताींची नोंदणी करताना येणाऱया 
अडचणीींसींदभाात र्ासनास ननवेदने प्राप्त झालेली आहेत.  
(६) नोंदणी महाननरीक्षक व मदु्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पणेु याींनी 
ननगाममत केलेल्या टदनाींक १२/०७/२०२१ रोिीच्या पररपत्रकाच्या सींदभाात 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, नागपरू खींडपीठ येथे याधचका दाखल झालेल्या 
आहेत. 
 प्रस्ततु प्रकरण न्यायप्रववष् असल्यामळेु अींनतम न्यायननवाड्यानींतर 
र्ासनस्तरावर यथायोग्य कायावाही करण्याबाबत ननणाय घेण्यात येईल. 

----------------- 
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दहांगणघाि (जज.िधाध) िालुक्यािील िाळूमाकफयाांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(२२) * ११२९६ श्री.प्रिीण दििे, िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबििर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टहींगणघा् (जि.विाा) तालकु्यात वाळूमाकर्या अविै मागााने रॅक््रव्दारे 
वाळूचोरी करीत असताना तलाठ्याींनी वाळूचोरी अडववण्याचा प्रयत्न केला 
असता, वाळूमाकर्याींनी तलाठ्यावर तलवारीने हल्ला केल्याचे टदनाींक       
६ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वाळूमाकर्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत सींबींधित आरोपीींववरूध्द भारतीय दींड सींटहता, १९६० चे कलम 
३५३, २९४, १४३, १४४, १४७, १४८, १४९, ५०६(२) व ३७९, तसेच र्स्त्र 
अधिननयम, १९६५ चे कलम ४ व २५ अन्वये पोलीस स््ेर्न टहींगणघा् येथ े
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िोरेगाि (जज.सािारा) िालुिा िृषी िायाधलयािरीिा पयाधयी  
इमारि उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२३) * ११३७३ श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल शमििरी, 
श्री.अरुण लाि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६५५७ ला ददनाांि २ माचध, २०२१ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभाधि सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरेगाव (जि.सातारा) तालकुा कृषी कायाालयाच्या र्ासकीय इमारतीची 
दरुवस्था झाल्याने पावसाळ्यात इमारतीचे स्लॅब गळती होत असनू 
कायाालयीन अमभलेख्याींची सरुक्षक्षतता राखणे गेल्या दोन वषांपासनू गरैसोयीच े
झाले आहे, त्यामळेु पयाायी इमारत उपलब्ि करुन देण्याच्यादृष्ीने कोरेगाव 
पींचायत सममतीच्या ताब्यात असलेली सव्हे क्र. १०३ बचत भवनची इमारत 
तालकुा कृषी अधिकारी, कोरेगाव कायाालयास उपलब्ि करुन देणेबाबत 
कोरेगाव पींचायत सममतीने ठराव मींिूर करुन जिल्हा पररषदेकड ेपाठववण्यात 
आला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत जिल्हा पररषद, सातारा याींचेस्तरावर सरुु असलेली 
कायावाही पणूा झाली आहे काय, त्यानसुार कोरेगाव पींचायत सममतीच्या सदर 
ठरावास सातारा जिल्हा पररषदेने मींिुरी टदली आहे काय, याबाबतची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, पींचायत सममती कायाालयाकडील बचत भवनाची इमारत 
तालकुा कृषी अधिकारी, कोरेगाव कायाालयाकरीता भाड े तत्वावर घेण्याबाबत 
तसेच र्तेी उत्पन्न बािार सममती, कोरेगाव याींचकेड े उपलब्ि असलेली 
र्तेकरी भवन ही इमारत तालकुा कृषी अधिकारी, कोरेगाव कायाालयाकरीता 
भाड े तत्वावर घेण्याबाबत प्रस्ताववत करण्यात आलेली कायावाही पणूा झाली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोरेगाव तालकुा कृषी 
कायाालयाकरीता पयाायी इमारत उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कोरेगाव पींचायत सममतीच्या ठरावास सातारा जिल्हा पररषदेने अद्याप 
मींिुरी टदलेली नाही. 
(३) व (४) र्तेी उत्पन्न बािार सममती, कोरेगाव, जि.सातारा याींचेकड े
उपलब्ि असलेली र्तेकरी भवन ही इमारत तालकुा कृषी अधिकारी, कोरेगाव, 
जि.सातारा या कायाालयाकरीता भाडतेत्वावर घेण्याबाबत कायावाही पणूा 
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झालेली असनू सदर इमारतीत तालकुा कृषी अधिकारी, कोरेगाव, जि.सातारा 
कायाालय स्थलाींतररत झाले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बाळापूर (जज.अिोला) िालुक्याि मनरेगा अांिगधि िेलेल्या 
रस्त्त्याांच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(२४) * १०९३० श्री.रामदास आांबििर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापरू (जि.अकोला) तालकु्यातील महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण 
रोिगार हमी योिनेंतगात ग्रामपींचायत बारमलगा व ब्वारी येथील रस्त्याींच्या 
कामाचा ननिी मींिूरीमर्वाय आहरीत करुन यात गरैव्यवहार झाल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रस्त्याच्या कामात गरैव्यवहार करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) नाही. हे खरे नाही. 
 अकोला जिल््यातील बाळापरू तालकु्यातील ब्वारी खु. व बारमलगा 
या ग्रामपींचायतीमिील र्तेरस्त्याींच्या कामाींच े कुर्ल ननिीचे दोन ननिी 
ववतरण आदेर् (FTO) मींिुरीमर्वाय अनाविानाने आहरीत करण्यात आले 
होत.े सदर बाब सींबींधिताींच्या लक्षात आल्यावर दसुऱयाच टदवर्ी आहरीत 
ननिी जिल्हाधिकारी, अकोला याींच्या रोिगार हमी योिनेच्या खात्यात िमा 
करण्यात आली आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) ननरींक. 
 

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



34 

पारशशिणी (जज.नागपूर) येथे पेंच नदीपात्रािून अिैध  
िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(२५) * ११०५८ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमझाध, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम, िॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारमर्वणी (जि.नागपरू) येथील पेंच नदीपात्रातनू िेसीबी, पोकलाँड, डझेर 
बो्ने अविै वाळू उपसा होत असल्याचे टदनाींक १८ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथ ेसातत्याने क्षमतपेेक्षा अधिक विनाची वाळू वाहतकू होत 
असल्याने येथील रस्त्याींची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वाळूमाकर्याींवर कारवाई करुन अविै वाळू उपसा रोखण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पारमर्वणी तालकु्यातील मौिे गराींडा, वपपळा व वाघोडा रेतीघा्ाची 
केलेल्या सींयकु्त तपासणीमध्ये सदर रेतीघा्ावर २ पोकलॅन, २ िेसीबी, २ 
रॅक््र व १ बो् आढळून आल्याने सदर यींत्रसामग्री िप्त करून रुपये ३८ 
लक्ष एवढी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, सदर रेतीघा्ामध्ये 
आढळून आलेला अविै ११०० ब्रास वाळू/रेतीसाठा िप्त करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील शिेिऱ्याांना खिाांिरीिा सबशसिी देण्याबाबि 
  

(२६) * १०५७१ श्री.अरुण लाि, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमििरी, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.सांजय दौंि : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र र्ासनाने खतकीं पन्याींना खताींच ेदरवाढीस प्रनतबींि न केल्यामळेु ऐन 
हींगामात खताींच्या ककींमतीत वाढ झाल् याच े माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खताींच्या वाढलेल्या ककींमतीमळेु होणाऱया नकुसानीतनू 
सावरण्यासाठी र्तेकऱयाींना सबमसडी देण्याची मागणी लोकप्रनतननिी व 
र्तेकऱयाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन खताींच्या वाढलेल्या 
ककींमतीमळेु र्तेकऱयाींना सबमसडी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे, 
(३) खताींवरील अनदुान कें द्रीय खत ववभागामार्ा त देण्यात येत.े त्यानषुींगाने, 
मा.मींत्री (कृषी) याींचेस्तरावर कें द्रीय खत े मींत्री याींना टदनाींक ०९/०४/२०२१, 
टदनाींक १८/०५/२०२१ आणण टदनाींक १२/१०/२०२१ च्या पत्रान्वये खताच े दर 
कमी करण्याबाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार, कें द्रीय खत 
ववभागाने टदनाींक २० मे, २०२१ व टदनाींक १३/१०/२०२१ च्या आदेर्ान्वये सन 
२०२१-२२ च्या खरीप व रब्बी हींगामासाठी खताींवरील अनदुानाच्या दरामध्ये 
वाढ केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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शासिीय/विद्यापीठ क्रीिा स्त्पधेिील जखमी खेळािूांना मोफि 
औषधोपचार शमळण्याबाबि 

  

(२७) * ११०४३ श्री.जयांि आसगाििर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अशोि ऊफध  
भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, िॉ.िजाहि शमझाध, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ासकीय क्रीडा स्पिाा तसेच ववद्यापीठ क्रीडा स्पिाा सरुु असताना खेळाडू 
िखमी झाल्यास त्याींना औषिोपचार मोर्त ममळावा अर्ी मागणी राज्यातील 
र्ासकीय क्रीडा व ववद्यापीठ क्रीडा ववद्याथी सींघ्नेने माहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्ासनाने राज्यातील र्ासकीय 
क्रीडा व ववद्यापीठ क्रीडा खळेाडूींना मोर्त औषिोपचार ममळण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सतुनल िेदार : (१) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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

नाशशि जजल्हाधधिारी िायाधलयामधील मुद्राांि विके्रत्यािर  
गुवहा दाखल िरण्याबाबि 

  

(२८) * १०३५५ श्री.विनायिराि मेिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क जिल्हाधिकारी कायाालयातील मदु्राींक ववके्रत े हे एकाच क्रमाींकाचे 
दोन मदु्राींक ववकणे, मागील कालाविीतील िुने मदु्राींक पेपर ववकणे असे 
अनेक गरैप्रकार करुन नागररकाींची र्सवणकू करीत असल्याचे टदनाींक     
१५ माचा, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर मदु्राींक ववके्रत्यावर िळगाव जिल््यामध्ये र्सवणुकीच े
अनेक गनु्हे दाखल असनू या गनु््यातील काही परुवणी आरोपपत्रामध्ये 
बनाव् कागदपत्र तयार करुन र्सवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननिीींनी टदनाींक २५ माचा, २०२१ रोिी 
वा त्यासमुारास मखु्य सधचव, महाराषर र्ासन याींना ननवेदन टदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने नामर्क जिल्हाधिकारी कायाालयामिील मदु्राींक 
ववके्रत्यावर गनु्हे दाखल करुन त्याींनी केलेल्या गरैव्यवहाराची ववर्षे तपास 
पथक (एस.आय.्ी.) मार्ा त चौकर्ी करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) होय. हे खरे आहे. 
(४) श्री.अिय िगनलाल न्याती, मदु्राींक ववके्रता (परवाना क्र.१२७/२००३) 
याींचेबाबत मागील तारखेच े मदु्राींक पेपर ववक्री करणे, तसेच मदु्राींक पेपर 
दसुऱ याकडून घेऊन १०० चे मदु्राींक ५०० रुपयास ववकत असल्याबाबत समाि 
माध्यमात प्रसारीत झालेल्या धचत्रकर्तीच्या अनषुींगाने मदु्राींक जिल्हाधिकारी, 
नामर्क याींनी चौकर्ीसाठी सनुावणी ठेवली असता िाबिबाबासाठी 
कायाालयात समक्ष अथवा लेखी तक्रार दाखल झाली नाही. तसेच मदु्राींक ववक्री 
व परुवठा अधिननयम, १९३४ चे उल्लींघन झाल्याचे परुावे समोर आले नाहीत. 
तथावप, समाि माध्यमात प्रसाररत झालेल्या धचत्रकर्तीच्या अनषुींगाने सह 
दयु्यम ननबींिक वगा-२ नामर्क क्र.-१ याींनी पोलीस स््ेर्न, सरकारवाडा 
पोलीस स््ेर्न, नामर्क येथ ेलेखी कर्यााद दाखल केली आहे. 
 ज्या मदु्राींक ववके्रत्याबाबत समाि माध्यमात धचत्रकर्ती प्रसारीत 
झाली होती त्यातील मदु्राींक ववके्रता श्री.अिय िगनलाल न्याती याींचेवर 
भडगाव ता.भडगाव जि.िळगाव येथील पोलीस स््ेर्नला यापवूीच गनु्हे 
दाखल असल्याने सन २०२१ त े२०२४ या कालाविीतील त्याींचा  
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नतुनीकरणाबाबतचा मदु्राींक ववक्री परवाना अिा रे््ाळण्यात येऊन त्याींचा 
मदु्राींक ववक्री परवाना सन २०२१-२०२४ साठी नतुनीकरण करण्यात आलेला 
नाही व त्याींचा मदु्राींक परुवठा देखील पढुील आदेर्ापयतं थाींबववण्यात आला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील प्रिासी मदहलाांच्या सुरक्षेिरीिा उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(२९) * ११००३ श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, 
श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमझाध, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.जयांि आसगाििर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत खािगी ्ॅक्सी, ररक्षा, बसमिून मटहला प्रवार्ाींसाठी असभ्य 
वागणूकीसह ववनयभींगाच्या घ्नाींमळेु मटहलाींच्या सरुक्षेचा प्रश्न ननमााण होत 
असल्याने मुींबईतील वाहनाींमध्ये व्ही्ीएस, पॅननक ब्न तसेच ररक्षा 
चालकाींच्या मागील बािूस आवश्यक असलेला माटहती र्लक लावण्याकड े
र्ासनाचे दलुाक्ष होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील वाहनिारकाींकडून मटहलाींच्या होत असलेल्या 
ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) कें द्र र्ासनाच्या टदनाींक २८/११/२०१६ रोिीच्या 
ननदेर्ानसुार प्रवार्ाींच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने व्ही.एल.्ी., (Vehicle 
Location Tracking) डडव्हाईस सवा नवीन प्रवार्ी वाहनाींना बसववणे टदनाींक 
०१/०४/२०१८ पासनू बींिनकारक करण्यात आले असनू नवीन नोंदणी झालेल्या 
प्रवार्ी वाहनाींना व्ही.एल.्ी. डडव्हाईस बसववण्यात येत आहेत. 
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(२) मुींबई र्हरात मटहलाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी रेल्वे स्थानक, बस स् ा्ँड, ्ॅक्सी 
स् ा्ँड व ररक्षा स् ा्ँड येथ े पोलीस बब् मार्ाल, ननभाया पोलीस मदत व 
बबनतारी सींदेर् वाहन याींचकेडून सतत गस्त करण्यात येत.े 
 मुींबई सेंरल, बाींद्रा व कुलाा रेल्वे स्थानक येथे २४ तास मटहलाींच्या 
मदतीकरीता पोलीस मदत कक्ष कायााजन्वत करण्यात आला आहे. तसेच 
मटहलाींना तात्काळ मदतीसाठी १००, १०३ व १०९० या क्रमाींकाची हेल्पलाईन 
सवुविा २४ तास उपलब्ि करून देण्यात आली आहे. 
 मुींबई पोलीस आयकु्ताींचे ट्वव्र अकाऊीं ् व मुींबई पोलीस ई-मेल 
अकाऊीं ्वर मटहलाींना त्याींची तक्रार तात्काळ ऑनलाईन नोंद करण्याची 
सवुविा उपलब्ि करण्यात आलेली आहे. मटहलाींच्या प्राप्त तक्रारीवर 
पोलीसाींकडून तात्काळ कारवाई करण्यात येत आहे तसेच मुींबई र्हरामध्ये 
पया् न स्थळावर कर्रती पोलीस गस्ती वाहने तनैात करण्यात आलेली आहेत. 
 मुींबई र्हरामध्ये मटहलाींच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीन े उपाययोिना 
करण्यासाठी “मुींबई र्हर मटहला सरुक्षक्षतता पढुाकार योिना (ननभाया)” 
राबववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्याि सायबर गुव्याांच ेिपास प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(३०) * १०९६१ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, िॉ.िजाहि शमझाध, श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पािील, श्री.मोहनराि िदम : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ६४७६ ला ददनाांि २ माचध, २०२१ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभाधि 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सात वषाात २३ हिार ६०१ सायबर गनु््याींची नोंद झाली असनू 
त्यातील केवळ ५ हिार ९९१ गनु््याींची उकल पोमलसाींनी केली आहे म्हणि े
केवळ २५ ्क्के सायबर गनु््याींचा तपास करण्यात पोलीसाींना यर् आले 
असनू उवाररत गनु््याींचा तपास प्रलींबबत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२१ च्या 
र्वे्च्या आठवड्यात ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यात वाढता सायबर गनु््याींचा तपास त्वरीत व्हावा यासाठी 
पोलीस ववभागात नवीन यींत्रणा सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) हे खरे आहे.  
 राज्यात मागील सात वषाात २५,४६९ सायबर गनु््याींची नोंद झाली 
असनू त्यापकैी ६३०६ गनु्हयाींची उकल झाली आहे. 
(२) राज्यात सायबर गनु््याींच्या तपासाकरीता ४३ सायबर पोलीस ठाणी 
उभारण्यात आली आहेत. तसेच मुींबई पोलीस आयकु्तालयात प्रादेमर्क 
स्तरावर ५ सायबर पोलीस ठाणी उभारण्यात आली आहेत. सायबर गनु््याींना 
आळा घालण्याकरीता ववववि पोलीस घ्कातील एकूण ३२५३ पोलीस 
अधिकारी व अींमलदाराींना प्रमर्क्षण देण्यात आल ेआहे. यामर्वाय दीघाकालीन 
प्रमर्क्षणाचा ववर्षे अभ्यासक्रम तयार करून एकूण १९२२ अधिकारी व 
अींमलदार याींना प्रमर्क्षण देण्यात आले आहे. 
 सवा सायबर पोलीस ठाण्याींना गनु््याच्या तपासाकरीता अत्यािुननक 
यींत्रसामग्री, ववववि प्रकारच े १६ ्ूल्स उपलब्ि करून देण्यात आले आहेत. 
सायबर कायाालयाकडून ऑनलाईन रेडीींग क्राईम्स या ववषयावर सोर्ल 
ममडीयावर वेबबनार आयोजित करण्यात आले आहेत. सायबर पोलीस ठाण्यात 
कायारत १००० पोलीसाींना सायबर गनु््याींच्या तपासात मदत व्हावी यासाठी 
तज्ञ सल्लागाराींच्या मदतीने र्ॉरेजन्सक ्ूल्सचे ऑनलाईन प्रमर्क्षण देण्यात 
आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 ----------------- 
  

िल्याण (जज.ठाणे) येथे खाजगी शशििणी घेणाऱ्या शशक्षिाने  
मुलीिर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबि 

  

(३१) * १०६५३ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथ ेखािगी मर्कवणी घेणाऱ या एका मर्क्षकाने आठ 
वषााच्या मलुीवर लैंधगक अत्याचार केल्याची तक्रार बािारपेठ (कल्याण) 
पोलीस स्थानकात टदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले, तद्नसुार दोषी मर्क्षकास अ्क करुन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय, याबाबत बािारपेठ (कल्याण) पोलीस 
ठाणे येथ े ग.ुर.क्र. ३४५/२०२१, बालकाींच े लैंधगक अपरािापासनू सींरक्षण 
अधिननयम, २०१२ च्या कलम ७, ८, १०, १२ अन्वये टदनाींक २२/०९/२०२१ 
रोिी गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(२) बािारपेठ (कल्याण) पोलीस ठाणे येथ ेदाखल ग.ुर.क्र. ३४५/२०२१ मध्ये 
आरोपीस टदनाींक २२/०९/२०२१ रोिी अ्क करण्यात आली असनू, टदनाींक 
१५/११/२०२१ रोिी मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

उमरी (जज.नाांदेि) ग्रामीण रुग्णालयािील िैद्यिीय  
अधीक्षिास मारहाण झाल्याबाबि 

  

(३२) * ११२८१ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरी (जि.नाींदेड) ग्रामीण रुग्णालयात कताव्य बिावत असलेल्या 
वदै्यकीय अिीक्षकास मारहाण झाल्याची घ्ना टदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुाराम घडली असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेचा स्थाननक डॉक््राींनी ननषिे व्यक्त करुन 
सींबींधित पोलीस स््ेर्नमध्ये गनु्हा नोंदवीला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वदै्यकीय    
अिीक्षकास मारहाण करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) हे खरे आहे. तथावप, सदरची घ्ना टदनाींक 
१३/१०/२०२१ रोिी घडलेली आहे. 
(२) व (३) टदनाींक १३/१०/२०२१ रोिी घडलेल्या घ्नेच्या अनषुींगाने र्ासकीय 
कामात अडथळा केल्याने चार आरोवपताींववरुध्द पोलीस स््ेर्न उमरी, 
जि.नाींदेड येथे ग.ुर.क्र.२१९/२०२१ कलम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ३४ भा.दीं.वव. 
सह कलम ४ महाराषर वदै्यकीय सेवा व वदै्यकीय सींस्था (टहींसक कृत्य व 
मालमत्तचेा नकुसान) प्रनतबींि अधिननयम-२०१० अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणात ४ आरोवपताींना अ्क करण्यात आली 
असनू तपास पणूा करुन पढुील कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

अनाधळा (िा.िसई, जज.पालघर) येथील मजच्छमाराांच्या राखीि  
जागेिरील अतिक्रमण हिविण्याबाबि 

  

(३३) * १०७१४ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अनााळा (ता.वसई, जि.पालघर) येथे सव्हे क्र.४४ व ४५/अ १ ही समुारे ४० 
एकर िागा र्ासनाने मजच्िमाराींना िाळी ववणणे, मासे सकुववणे, बो्ी 
साकारणे इ. कामाींसाठी राखून ठेवण्यात आलेली असताना सदर िागा ही 
समदु्रककनाऱयालगत असल्याने तथेे इतराींनी ररसॉ ा्स व झाड े झुडपे लावनू 
अनतक्रमण केल े असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िागेत मजच्िमाराींना मासे सकुववण्याच े चौथरे 
मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या माध्यमातनू बाींिून देत असताना काही 
नागररकाींनी हरकत घेऊन चौथरे बाींिण्यास ववरोि केल्यामळेु मजच्िमार 
मटहलाींना प्लाजस््क कापडावर मासे सकुत घालावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मजच्िमाराींसाठी राखून 
ठेवण्यात आलेल्या िागतेील ररसॉ ा् व इतर अनतक्रमण ननषकामसत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१), (२), (३) व (४) ववषयाींककत प्रकरणी 
लोकप्रनतननिी याींनी टदनाींक ०१/१०/२०२१ रोिी जिल्हाधिकारी, पालघर याींना 
तसेच चेअरमन, अनााळा मजच्िमार ववववि कायाकारी सहकारी सींस्था मयााटदत 
तसेच चेअरमन िी अनााळा कर्र्रमेन्स सवोदय सहकारी सो.मल. याींनी 
तहमसलदार वसई याींना ननवेदन टदले आहेत. त्यानषुींगाने तहमसलदार, वसई 
याींनी तपासणी केली असता मौिे अनााळा (ता.वसई, जि.पालघर) येथे सव्हे 
क्र.४४ व ४५/अ१ ही कब्िदेार सदरी गरुचरण िमीन इतर अधिकार सदरी 
मच्िीमाराींच्या िींद्यासाठी िाळी ववणणे, मासळी सकुववणे, बो्ी र्ाकारणे, 
दरुुस्त करणे यासाठी राखून ठेवलेल्या िममनीवर अनधिकृत बाींिकामे 
ननदर्ानास आली असनू सदर अनधिकृत बाींिकामिारकाींना महाराषर िमीन 
महसलू सींटहता, १९६६ चे कलम ५०(३) अन्वये नो्ीसा लाग ूकरण्यात आल्या 
असनू सदर अनधिकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
तसेच सदर टठकाणी प्लाजस््क कापडावर मासे सकुवत असल्याचे आढळून 
आल े नसल्याचे सहायक आयकु्त, मत्स्यव्यवसाय ठाणे-पालघर याींनी 
अहवालामध्ये नमदू केले आहे. 
 

----------------- 
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राज्यािील पशुधनास लम्पी रोगाचा होणारा प्रादुधभाि  
रोखण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(३४) * ११५१८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.सांजय दौंि : 
सन्माननीय पशसुांिधधन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववर्षेत: नामर्क, िळगाव, पालघर व पणेु जिल््याींमध्ये 
िनावराींना लम्पी (त्वचा रोग) रोगाची लागण झाल्याचे माहे ऑगस््, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लम्पी रोग हा ववषाणिुन्य चमारोग साथीचा आिार 
असल्यामळेु सदर रोगावरील प्रनतबींिक लसीचा परुवठा न झाल्यामळेु 
राज्यातील र्तेकऱयाींच्या/ पर्पुालकाींच्या २ को्ी पर्िुनावर ववपररत पररणाम 
होण्याची र्क्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रोगावरील लस परुवठा कें द्र र्ासनाकडून होण्याबाबत राज्य 
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, असल्यास, कें द्र 
र्ासनाकडून लसीचा परुवठा झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील पर्िुनाींना 
लम्पी रोगाचा होणारा प्रादभुााव रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सतुनल िेदार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. नामर्क, िळगाव, पालघर व पणेु जिल््यातील लसीकरण 
करावयाच्या एकूण ९,५२,८३३ पर्िुनापकैी ९,३७,८९६ पर्िुनास प्रनतबींिात्मक 
लसीकरण करण्यात येवनू लम्पी चमारोगाचा वेळीच प्रनतबींि करण्यात आलेला 
आहे.  
(३) कें द्र र्ासनाकडून लम्पी चमारोगावरील प्रनतबींिात्मक लसीचा परुवठा होत 
नसनू कें द्र परुस्कृत पर्सु्वास्र्थय व रोगननयींत्रण या कायाक्रमाींतगातच्या ॲस्कॅड 
योिनेमिून आधथाकदृषया महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण करणे या योिनेंतगात 
कें द्र र्ासनाकडून ववतररत झालेल्या ननिीमिून सदरची लसमात्रा खरेदी करून 
परुवठा करण्यात आलेली आहे. 
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(४) प्रादभुाावग्रस्त जिल््यातील सींबींधित पर्वुदै्यकीय दवाखान्याींमार्ा त सवा 
बाधित पर्िुनावर उपचार करण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रादभुााव क्षेत्रातील 
व ५ कक.मी. पररघातील सवा पर्िुनास प्रनतबींिात्मक लसीकरण करण्यात 
आलेले असनू आिममतीस या रोगाचा प्रादभुााव टदसनू आलेला नाही.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्य पोलीस दलािील पोलीस नाईि, सहायि पोलीस नाईि ि 
सहायि पोलीस तनरीक्षि पदे रद्द िरण्याबाबि 

  

(३५) * ११६३६ श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन िािखरे, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दििे, श्री.रमेशदादा पािील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पोलीस दलातील पोलीस नाईक, सहायक पोलीस नाईक व सहायक 
पोलीस ननरीक्षक (एपीआय) ही पदे रद्द करण्याच े र्ासनाच्या ववचारािीन 
असनू त्यातील पोलीस नाईक पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासींचालक 
कायाालयाकडून गहृ ववभागाला पाठववण्यात आला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०२१ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव मान्य झाल्यास, पोलीस मर्पाई पदावर पोलीस 
दलात दाखल होणारा कमाचारी ननवतृ्तीपयतं पोलीस उपननरीक्षक पदापयतं 
पोहचू र्कणार असल्याने त्याींचा लाभ राज्यातील सवाच पोलीस कमाचाऱयाींना 
ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहायक पोलीस ननरीक्षक (एपीआय) हे पद रद्द झाल्यास 
राज्य पोलीस दलात दाखल झालेले पोलीस उपननरीक्षक ननवतृ्तीपयतं थे् 
पोलीस उपायकु्त, पोलीस अिीक्षक पदापयतं पोहचू र्कतील, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने उपरोक्त पदे रद्द करुन राज्यातील पोलीस कमाचाऱयाींना लाभ 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) व (२) पोलीस दलातील अींमलदाराच्या 
पदोन्नतीसाठी लागणारा कालाविी कमी करण्याच्या दृष्ीकोनातनू पदोन्नती 
साखळीतील पोलीस नाईक हे पद प्रत्यावपात करुन अन्य अींमलदाराींच्या 
पदसींख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक कायाालयाने 
टदनाींक १६/०९/२०२१ रोिी र्ासनास सादर केलेला असनू याबाबत 
र्ासनस्तरावर कायावाही सरुु आहे.  
(३) सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक पद रद्द करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव 
प्राप्त नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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

िहाणू (जज.पालघर) येथील दापचारी दधू प्रिल्पास  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(३६) * १०७९४ श्री.रवि ांद्र फािि : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (जि.पालघर) येथील ५० वषााहून अधिक िुना असलेला दापचारी 
दिू प्रकल्प कोरोनाकाळात डबघाईला आला असनू, ननिी अभावी दापचारी 
प्रकल्पाच े रुपये ५० लाख वीिचेी थकबाकी असल्याने वीि ववतरणने 
प्रकल्पाचा ववद्यतु परुवठा खींडडत केला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पाचे प्रलींबबत ववद्यतु थकबाकीचा भरणा करण्याकरीता 
प्रकल्पास ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दापचारी दिू प्रकल्पास 
ननिी उपलब्ि करुन प्रकल्पाचा ववद्यतु परुवठा पवूावत करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सतुनल िेदार : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) दापचरी दगु्ि प्रकल्पाची थकीत ववद्यतु देयके ववचारात घेऊन सन 
२०२१-२२ या ववत्तीय वषाात अथासींकल्पीत केलेला रुपये ९३ लाख एवढा ननिी 
ववतरीत करण्यात आला असनू, उवाररत कालाविीसाठी आवश्यक असणारा 
ननिी परूक मागणीव्दारे उपलब्ि करुन देण्याबाबत पढुील कायावाही सरुु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

बोरीिली (मुांबई) येथील भगििी शिविच्छेदन गहृाची क्षमिा 
िाढविण्याबाबि 

  

(३७) * १०९५८ श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ७०७ ला ददनाांि २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभाधि 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली (मुींबई) येथील भगवती या र्वववच्िेदनगहृाची क्षमता अनतर्य 
कमी असल्यामळेु र्वववच्िेदनास बराच कालाविी लागतो व त्यामळेु 
नागररकाींना नाहक त्रास होत असनू या र्वववच्िेदनगहृाच्या क्षमतते वाढ 
करावी अर्ी मागणी या भागातील नागररक व स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
महानगरपामलकेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने उक्त र्वववच्िेदनगहृाची क्षमता वाढववण्यासाठी ननिी उपलब्ि 
करण्याबाबत तसेच या र्वववच्िेदनगहृाची पनुबांिणी, अनतररक्त डॉक््सा, 
पॅरामेडडकल स््ार् आणण कमाचारी उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
महानगरपामलकेने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) पोलीस र्ल्य धचककत्सक, मुींबई याींच्या 
अधिनस्त सन २००१ पासनू बोरीवली, मुींबई येथील भगवती आवारात 
र्वववच्िेदन कें द्र सरुु करण्यात आले आहे. 
 तद्नींतर टदनाींक ०१/०३/२०१६ पासनू गोरेगाव, मुींबई येथे मसध्दाथा 
रुग्णालयाच्या आवारात नवीन र्वववच्िेदन कें द्र सरुु करण्यात आले असनू 
बोरीवली र्वववच्िेदन कें द्राच्या अखत्यारीत येणाऱ या एकूण २३ पोलीस ठाणे 
पकैी १२ पोलीस ठाणे हे मसध्दाथा र्वववच्िेदन कें द्राच्या अखत्यारीत 
आणण्यात आले आहेत. तसेच बोरीवली र्वववच्िेदन कें द्राच्या अखत्यारीत 
११ पोलीस ठाणे असल्याने र्वववच्िेदन गहृाची क्षमता अनतर्य कमी आहे, 
हे खरे नाही. 
 तसेच र्वववच्िेदनासाठी मतृदेह आल्यास तात्काळ र्वववच्िेदन 
करून देण्यात येत असल्यामळेु नागरीकाींना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत 
नाही.  
(२) बोरीवली येथील भगवती रुग्णालयाच्या आवारातील र्वववच्िेदन कें द्र 
तसेच गोरेगाव येथील मसध्दाथा रुग्णालयाच्या आवारातील र्वववच्िेदन कें द्र 
कायारत असल्याने र्वववच्िेदन गहृाची क्षमता वाढववण्यासाठी व 
पनुबांिणीसाठी ननिी उपलब्ि करण्याबाबत प्रश्न उद्भवत नाही.  
 सद्या दोन्हीही र्वववच्िेदन कें द्रामध्ये डॉक््सा व इतर कमाचारी परेुसे 
आहेत. तसेच दोन्ही र्वववच्िेदन गहृ पोलीस र्ल्य धचककत्सक कायाालयाच्या 
अधिनस्त असनू गहृ ववभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामळेु र्वववच्िेदन 
कें द्रामध्ये डॉक््सा आरोग्य ववभागामार्ा त परुववण्यात येतात तर इतर 
कमाचारी हे गहृ ववभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने महानगरपामलकेकडून 
याबाबत कायावाही करण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यािील शसांचन विदहरीच्या  
प्रस्त्िािाांना मांजूरी शमळण्याबाबि 

  

(३८) * १११५४ श्री.प्रशाांि पररचारि : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापरू जिल््यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेतनू अटहल्यादेवी मस ींचन ववटहर योिनेद्वारे ४९०० ववटहरीींपकैी २१९९ 
प्रस्तावाींना र्ासनाकडून मींिूरी ममळाली असनू ७८५ ववटहरीींची कामे सरुु तर 
उवाररत ११२५ ववटहरीींची कामे प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाकड े वरील अिांच्या व्यनतररक्त समुारे तीन हिार 
प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सोलापरू जिल््यात अटहल्यादेवी मस ींचन ववटहर योिनेची काम े
प्रलींबबत ठेवणाऱया बेिबाबदार अधिकारी/कमाचारी याींचेवर कारवाई करुन 
मसींचन ववटहरीींचे प्रस्ताव ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सोलापरू जिल््यातील महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेतनू अटहल्यादेवी मस ींचन ववटहर योिनेद्वारे ४९०० ववटहरीींपकैी एकूण 
प्रापत् ३१३८ प्रस्तावाींपकैी २५९१ प्रस्तावाींना मींिूरी ममळाली असनू ११९३ 
ववटहरीींची कामे सरुु आहेत व १३९८ इतकी कामे प्रलींबबत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्याि विशषेि: यििमाळ जजल््याच्या िृषी विभागािील 
विविध सांिगाधिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(३९) * १०३०३ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ६४५३ ला ददनाांि २ माचध, २०२१ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभाधि 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील कृषी ववभागाच्या ववववि सींवगाातील ररक्त पदाींमळेु 
र्तेकऱयाींची कामे प्रलींबबत राहत असनू यवतमाळ जिल््यातील कृषी ववभागात 
ववववि सींवगाातील ३९० पदे ररक्त असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच अधिकाऱयाकड ेतीन त ेचार पदाचा कायाभार व काही 
कृषी सहायकाींवर तालकुा कृषी अधिकारी याींच्या कामाचा अनतररक्त कायाभार 
सोपववण्यात आल्याने र्तेकऱयाींच्या बाींिावर िाऊन त्याींना मागादर्ान करणे 
र्क्य होत नसल्याचेही ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यात ववर्षेत: यवतमाळ जिल््यातील कृषी ववभागाच्या ववववि 
सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
 राज्यातील कृषी ववभागाच्या अधिनस्त यवतमाळ जिल््यात ववववि 
सींवगाातील (ताींबत्रक व अताींबत्रक) अधिकारी/कमाचारी याींची एकूण १०५६ मींिूर 
पदे असनू त्यापकैी ६२४ पदे भरलेली तसेच ४३२ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 यवतमाळ जिल््यातील  तालकुा कृषी अधिकाऱयाींच्या १६ मींिूर 
पदाींपकैी ररक्त असलेल्या ९ पदाींचा अनतररक्त पदभार निीकच्या कृषी 
अधिकारी/मींडल कृषी अधिकारी/कृषी पयावके्षक याींचेकड े सोपववण्यात आलेला 
आहे. तसेच इतर ववववि सींवगाातील ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार 
निीकच्या कमाचाऱयाींकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. कृषी ववभागाच्या योिना 
प्रभावीपणे राबववण्याची कायावाही कृषी ववभागाकडून करण्यात येत असनू 
कृषी ववभागातील अधिकारी/कमाचारी र्तेकऱयाींना बाींिावर िाऊन मागादर्ान 
करीत आहेत. तसेच कोणत्याही कृषी सहायकाकड ेतालकुा कृषी अधिकारी या 
पदाचा अनतरीक्त कायाभार देण्यात आलेला नाही. 
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(३) महाराषर कृषी सेवा सींवगाातील पदाींवर महाराषर लोकसेवा आयोगाने सन 
२०२० मध्ये केलेल्या मर्र्ारर्ीींनसुार ग्-ब सींवगाातील ३ व ग्-ब (कननषठ) 
सींवगाातील १३ अधिकाऱयाींना यवतमाळ जिल््यात पदस्थापना टदलेली आहे. 
 तसेच महाराषर कृषी सेवा परीक्षा-२०२१ करीता ग्-अ आणण ग्-ब 
मिील १४८ पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास पाठववण्यात आल े
आहे. 
 म.कृ.से.ग्-ब (कननषठ) सींवगाातील ७३ कृषी अधिकाऱयाींना 
म.कृ.से.ग्-ब सींवगाातील तालकुा कृषी अधिकारी/तींत्र अधिकारी पदावर 
पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर कायावाही सरुु आहे. तसेच १९४ कृषी पयावेक्षकाींना 
म.कृ.से.ग्-ब (कननषठ) सींवगाात पदोन्नती देण्याची कायावाही सरुू आहे. कृषी 
पयावेक्षक आणण कृषी सहायक सींवगाातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पदे 
सींबींधित ववभागीय कृषी सहसींचालक याींच ेस्तरावर भरण्यात येत आहेत. 
 ववत्त ववभाग, र्ासन ननणाय टदनाींक ०४ मे, २०२० नसुार सरळसेवा 
कोट्यातील ररक्त पदे भरण्यास ननबिं असल्यामळेु ववभागातील ग्-क 
(अताींबत्रक) सींवगाातील पदे भरणे र्क्य झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सािोली (जज.भांिारा) येथील िहशसल िायाधलय निीन 
प्रशासिीय इमारिीि सुरु िरणेबाबि 

  

(४०) * ११२४९ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दििे : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साकोली (जि.भींडारा) येथील तहमसल कायाालयाची नवीन प्रर्ासकीय 
इमारत गडकुीं डली रोड येथे स्थलाींतररत होऊन दीड-दोन वषााचा कालाविी 
होऊनही तहमसल कायाालयाचे सेत ूकें द्र िुन्याच इमारतीत सरुु असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुन्या सेत ू कायाालयात पावसाळ्यात सवात्र पाणी साचत 
असल्याने सेत ूकायाालयातनू दस्तऐवि काढणाऱया नागररक व ववद्यार्थयांची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, साकोली तहमसल कायाालयाच ेसेत ूकायाालय नवीन प्रर्ासकीय 
इमारतीत सरुु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी व नागररकाींनी 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन साकोली (जि.भींडारा) 
येथील तहमसल कायाालय नवीन प्रर्ासकीय इमारतीत सरुु करणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) हे अींर्त: खरे आहे, 
 सन २०२० मध्ये कोव्हीड-१९ चा प्रादभुााव मोठ्या प्रमाणात 
सींसगािन्य असल्यामळेु कायाालयातील गदी ्ाळण्याकरीता व कोव्हीड-१९ 
प्रादभुााव नागररकाींना होऊ नये याकरीता माहे िून, २०२० मध्ये सेत ूकें द्र हे 
िुन्या तहसील कायाालयाच्या इमारतीमध्ये हलववण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अर्ा प्रकारचे ननवदेन प्राप्त नाही. 
(४) सद्य:जस्थतीत तालकु्यात कोव्हीड-१९ चा प्रादभुााव कमी झालेला 
असल्याने सेत ू कें द्र नवीन तहसील कायाालयाच्या प्रर्ासकीय इमारतीमध्ये 
सरुु करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जालना जजल््यािील उपविभागीय अधधिारी िायाधलयािून  
बनािि जाि प्रमाणपत्र प्रदान िरण्याि आल्याबाबि 

  

(४१) * १०९६३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, िॉ.िजाहि 
शमझाध, श्री.अशभजजि िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जयांि 
आसगाििर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िालना जिल््यातील उपववभागीय अधिकारी कायाालयातनू सवाश्री मोरे, 
भीड,े मेढकर या आडनावाच्या व्यजक्तींना ववमकु्त िातीच्या प्रवगाातील   
बींिारा म्हणून बनाव् िात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आल्याचे माहे   
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ६ िणाींववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने उक्त प्रकरणातील मखु्य आरोपीींना अ्क करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१), (२) व (३) िालना जिल््यातील उपववभागीय 
अधिकारी कायाालयाव्दारे ननगाममत करण्यात आलेल्या िात प्रमाणपत्राींच्या 
तक्रारीींच्या अनषुींगाने माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये प्राप्त ननवेदनावर 
उपववभागीय अधिकारी, िालना याींच्या स्तरावर प्राथममक चौकर्ी केली 
असता, िात प्रमाणपत्र िारक याींनी सादर केलेल्या ऑनलाईन व ऑर्लाईन 
कागदपत्राींमध्ये तर्ावत असल्याचे ननदर्ानास आले. त्यामळेु टदर्ाभलू करुन 
बनाव् कागदपत्र सादर केल्याने दोषी सेत ु कें द्र िारक व िात प्रमाणपत्र 
िारक याींच्याववरुध्द गनु्हा नोंदववण्यात आलेला असनू एकूण ०६ पकैी ०२ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे.  
 ज्या िात प्रमाणपत्राींच्या ववरुध्द तक्रार प्राप्त झालेली आहे, त्या िात 
प्रमाणपत्राींच्या विैतबेाबत जिल्हास्तरीय िात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती, 
िालना याींच्यामार्ा त चौकर्ीची कायावाही चाल ूआहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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



54 

िुळजापूर (जज.उस्त्मानाबाद) येथील िुळजाभिानी देिीच्या 
खजजवयामधनू पुरािन मौल्यिान िस्त्िूांची चोरी झाल्याबाबि 

  

(४२) * ११५५७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : ददनाांि ८ माचध, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पिलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी 
क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ४८४९ ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभाधि 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळुिापरू (जि.उस्मानाबाद) येथील तळुिाभवानी देवीच्या खजिन्यात 
भे्वस्त ू म्हणून प्राप्त झालेल्या परुातन मौल्यवान वस्तूींची चोरी झाल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तळुिापरुातील श्री.ककर्ोर गींगणे याींनी माटहतीच्या 
अधिकाराींतगात मागववलेले पींचनामे प्राप्त झाले असनू त्यामध्ये देवीच्या 
खजिन्यातनू समुारे ३४ गॅ्रम सोन्याचे दाधगने, ७१ परुातन नाणी, ७१ ककलोगॅ्रम 
चाींदीच्या वस्त ूचोरी झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) सदरची घ्ना ही माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये 
ननदर्ानास आली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी तक्रारदार ककर्ोर गींगणे, मािी पिुारी, अध्यक्ष    
श्री तळुिाभवानी मींटदर याींनी टदलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने अपर 
जिल्हाधिकारी श्री.पराग सोमन याींच्या अध्यक्षतखेाली बत्रसदस्यीय सममती 
स्थापन करण्यात आली होती. सदर सममतीने केलेल्या चौकर्ी मध्ये 
३४८.६६१ गॅ्रम सोने व ७१६९८.२७४ गॅ्रम चाींदीच्या वस्त ु तसेच ७१ प्राचीन 
नाणी याींचा अपहार/चोरी झाल्याचे प्रथमदर्ानी ननदर्ानास आलेले आहे. 
 सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल करणेकरीता तहमसलदार तथा 
व्यवस्थापक, प्रर्ासन श्री तळुिाभवानी मींटदर, तळुिापरू याींना जिल्हाधिकारी, 
उस्मानाबाद याींचेकडून प्राधिकृत करण्यात आले होत.े त्यावरुन टदलीप 
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देवीदास नाईकवाडी, तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक (िाममाक),           
श्री तळुिाभवानी मींटदर, तळुिापरू याींचे ववरुध्द पोलीस स््ेर्न, तळुिापरू 
येथे ग.ुर.नीं.३२३/२०२० भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०९, ४६४, ४६७, ४६८, ४७१, 
३८१ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीस अ्क करण्यात 
आली आहे. गनु््याचा तपास सरुु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यािील पोलीस पािील याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(४३) * १०२८७ श्री.अमोल शमििरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि, श्री.अरुण लाि, श्री.अतनिेि िििरे, श्री.अरुणिािा जगिाप : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याचा महसलू ववभाग व पोलीस प्रर्ासन याींच्यातील महत्वाचा 
र्ासकीय दवुा म्हणून गावाींतील घ्ना, कायदा व सवु्यवस्था, सामाजिक 
समस्या सोडववणे तसेच घडामोडीची माटहती वळेोवेळी देण्याचे काम 
गावपातळीवर पोलीस पा्ील करीत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एकूण ३८७१२ पोलीस पा्लाींची मींिूर पदे असनू 
त्यापकैी १२४२२ पोलीस पा्लाींची पदे गेल्या चार वषाापासनू ररक्त असल्याच े
टदनाींक १३ िुल,ै २०२१ रोिी व अकोला-मनूत ािापरू (जि.अकोला) तालकु्यातील 
१६४ गावाींपकैी केवळ ७३ गावाींत पोलीस पा्ील कायारत असनू ७२ गावे 
पोलीस पा्लाींववना असल्याचे टदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त असल्यामळेु एकाच पोलीस 
पा्लावर एकाच वेळी तीन त े चार गावाींचा कायाभार देण्यात आल्यामळेु 
पोलीस पा्लाींवरील कामाच्या ताणामळेु नागररकाींनाही त्रास सहन करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 राज्यात एकूण पोलीस पा्लाींची मींिूर पदे ३८५३० असनू १४१५८ 
इतकी पदे ररक्त आहेत. 
 तसेच, अकोला जिल््यातील मनुत ािापरू तालकु्यात पोलीस पा्लाींची 
१४४ पदे मींिूर असनू त्यापकैी ७१ पदे ररक्त आहेत. 
(३) काही गावाींमध्ये र्ासन ननदेर्ानसुार ननजश्चत आरक्षणाच्या पदावर 
सींबींधित प्रवगाातील उमदेवार उपलब्ि न झाल्याने तसेच ननयत वयोमानाने 
सेवाननवतृ्ती व ननिन झाल्याने, रािीनामा यामळेु पोलीस पा्ील पद ररक्त 
असलेल्या गावाींचा अनतररक्त कायाभार र्िेारच्या गावातील पोलीस पा्लाींवर 
देण्यात आलेला आहे. 
(४) पोलीस पा्ील याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत जिल्हाधिकारी 
कायाालयामार्ा त कायावाही सरुू असनू पोलीस पा्ील सींवगा सिुाररत 
बब ींदनूामावली तपासनू अद्ययावत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असनू 
आवश्यक कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

विराथन खदुध, सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील आददिासी मदहलेला 
जशमनीचा िाबा शमळिून देण्याबाबि 

  

(४४) * १०७५७ श्री.रमेशदादा पािील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववराथन खुदा, सर्ाळे (ता.जि.पालघर) येथील गरीब आटदवासी वविवा 
मटहलेच्या असहायतचेा र्ायदा उचलत आटदवासी मटहलेची दीड एकर िमीन 
बेकायदेर्ीरररत्या बळकावनू अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची गरीब आटदवासी मटहलाींनी तहमसलदार, 
पालघर याींच्याकड े टदनाींक २६ रे्ब्रवुारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
तक्रार केली आहे तसेच याप्रकरणी कायदेर्ीर कारवाई करुन िममनीचा ताबा 
देण्याबाबत मींडळाधिकारी व तलाठी, पालघर याींचेकड ेअनेक वषाापासनू तक्रारी 
करुनही कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन आटदवासी मटहलेला 
िममनीचा ताबा ममळवनू देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१), (२), (३) व (४) मौिे ववराथन खुदा, 
ता.जि.पालघर येथील स.नीं/ग्.नीं.६०/अ/४ क्षेत्र ०-६०.० हे.आर या श्रीम.लमलता 
लहू हाडळ या आटदवासी खातदेार याींचे नाींवे दाखल िममनीवर श्री.सींिय 
प्रभाकर भोईर व इतर याींनी अनधिकृतररत्या केलेल्या अनतक्रमणाबाबत 
श्रीम.लमलता लहू हाडळ याींची टदनाींक २६/०२/२०२१ रोिी तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने अनधिकृत अनतक्रमणाबाबत तहमसलदार, 
पालघर याींच े न्यायालयात महाराषर िमीन महसलू (िनिातीच्या व्यक्तीींनी 
िनिातीतर व्यक्तीकड े भोगाधिकार हस्ताींतरीत करणे), ननयम, १९७५ च्या 
ननयम ५(३) अन्वये हस्ताींतररती आणण हस्ताींतरकताा याींना महाराषर िमीन 
महसलू सींटहता, १९६६ चे कलम ३६ अ अींतगात नमनुा “ब” मध्ये नो्ीस 
देऊन सनुावणी आयोजित करण्यात आली आहे. सनुावणी अींती गणुवत्तवेर 
ननणाय घेऊन अींनतम कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
 

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

राज्य शासिीय सेिेि बनािि क्रीिा प्रमाणपत्राच्या आधारे िेलेली 
तनयुक्िी रद्द िरुन पात्र उमेदिाराांची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(४५) * १०६८० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे : 
सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



58 

(१) राज्यात बनाव् क्रीडा प्रमाणपत्राव्दारे नोकरीत ५% आरक्षण 
ममळववणाऱया कमाचाऱयाींववरुध्द आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींच्यास्तरावरुन 
चौकर्ी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २५८ बनाव् खेळाडू उमेदवाराींची ननयकु्ती रद्द करुन प्रनतक्षा 
यादीतील पात्र उमेदवाराींचा ननयकु्तीसाठी ववचार करण्याबाबतचे ननदेर् 
उपसींचालक, क्रीडा याींना देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाचे स्थधगती आदेर् नसलेल्या अर्ा दोषी 
कमाचाऱयाींची सेवा सींपषु्ात आणणे व प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींना 
ननयकु्ती देणे याबाबत आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींच्यस्तरावरून कोणती 
कायावाही करण्यात आली आहे, याबाबत थोडक्यात व सववस्तर माटहती काय 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सतुनल िेदार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) बनाव् खेळाडू प्रमाणपत्राआिारे र्ासन सेवेत ननयकु्त झालेले ३४ 
उमेदवार असनू त्यापकैी ११ उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या समाप्त केल्या आहेत. 
न्यायालयाची स्थधगती नसलेल्या उमेदवाराींची ननयकु्ती रद्द करुन सदर िागी 
प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्याची कायावाही करण्याबाबत 
आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींनी ननदेर् टदले आहेत. याप्रमाणे कायावाही 
करण्याचे उपसींचालक, क्रीडा व यवुक सेवा, औरींगाबाद ववभाग, औरींगाबाद 
याींनी सवा ननयकु्ती प्राधिकाऱयाींना कळववले आहे. याबाबत ननयकु्ती 
प्राधिकाऱयाींकडून कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील मजच्छमाराांना डिझले परिाव्याची  
थकिि रक्िम शमळण्याबाबि 

  

(४६) * १०८३५ श्री.जयांि पािील, श्री.रमेशदादा पािील, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर : सन्माननीय मत्स्त्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रायगड, रत्नाधगरी, मस ींिुदगुा, ठाणे, पालघर व मुींबई उपनगर 
या जिल््यातील मजच्िमाराींची गत चार वषांपासनू त ेटदनाींक ३१ माचा, २०२१ 
पयतं र्ासनाकड े रुपये २२२ को्ी ६९ लाख ४५ हिार ८५४ रुपये डडझेल 
परताव्याची रक्कम थकीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ त े सन २०२१ मध्ये वारींवार झालेली वादळे, 
अवकाळी पाऊस व कोरोनामळेु लावलेले ननबिं यामळेु मजच्िमार आधथाक 
सींक्ात सापडले असनू आिीच आधथाक अडचणीत सापडलेल्या मजच्िमाराींना 
थकीत डडझेल परताव्याची रक्कम ममळाली नसल्याने मजच्िमाराींना अनेक 
अडचणीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर डडझेल परताव्याची थकीत रक्कम ममळण्यासाठी 
मजच्िमार सींस्थाींकडून अनेक वेळा र्ासनाकड े मागणी करूनही तसेच 
र्ासनाने आश्वासन देवनूही अद्याप डडझले परताव्याची थकीत रक्कम त्याींना 
देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील 
मजच्िमाराींना डडझेल परताव्याची थकीत रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
(३) व (४) सन २०१९-२०२० त े २०२१-२०२२ या कालाविीत डडझले 
परताव्याची थकीत रकमेपकैी र्ासनाकडून ववतरीत करण्यात आलेल्या 
रकमेचा तपमर्ल खालीलप्रमाणे आहे. 
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         (रुपये को्ीत) 
अ.क्र. वषा र्ासनाकडून ववतरीत तरतदू 
१ २०१९-२० ९०.६५ 
२ २०२०-२१ ६०.०० 
३ २०२१-२२ ४८.०० 

एकूण १९८.६५ 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

आष्ट्िी (जज.बीि) पांचायि सशमिीस सादर िेलेल्या शसांचन  
विदहरीच्या प्रस्त्िािािरील स्त्थधगिी उठविण्याबाबि 

  

(४७) * १०६७६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींचायत सममती आष्ी (जि.बीड) येथ े सन २०१६-२०१७ व सन     
२०१७-२०१८ या कालाविीतील अकरा कलमी कायाक्रमाींतगात ८०० िलमसींचन 
ववटहरीींच्या मींिूरीमध्ये अननयममतता झाली ककीं वा कसे याबाबत अहवाल प्राप्त 
होईपयतं सदर ववटहरीींच्या कामाींना र्ासनस्तरावरुन स्थधगती देण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय, अहवालाच े
स्वरुप काय आहे, त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच, प्रस्ताववत मसींचन ववटहरीींचे प्रस्ताव रद्द करुन सद्य:जस्थतीत 
प्रचमलत असलेल्या पध्दतीव्दारे उपरोक्त मसींचन ववटहरीींबाबत नव्याने प्रस्ताव 
मागवनू ननयमानसुार आवश्यक ती पढुील कायावाही करण्याबाबत 
जिल्हाधिकारी, बीड याींनी टदलेल्या सचूनेनसुार कोणती कायावाही करण्यात 
आली आहे, त् याबाबतची सववस्तर माटहती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) पींचायत सममती, आष्ी याींनी टदनाींक २९/१२/२०२० रोिी सादर केलेल्या 
चौकर्ी अहवालात काही त्रु् ी आढळून आल्यामळेु सिुाररत अहवाल 
जिल्हाधिकारी, बीड याींच्याकडून मागववण्यात आला आहे. 
(३) याबाबत अद्यापपयतं अहवाल अप्राप्त आहे. 
(४) प्रस्ताववत मसींचन ववटहरीींचे प्रस्ताव रद्द करुन सद्य:जस्थतीत प्रचमलत 
असलेल्या Secure soft पध्दतीद्वारे उपरोक्त मसींचन ववटहरीींबाबत नव्याने 
प्रस्ताव मागवनू ननयमानसुार आवश्यक ती पढुील कायावाही करण्याबाबत 
जिल्हाधिकारी, बीड याींना सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी येथील क्रीिा सांिुलाची िामे पूणध िरण्याबाबि 
  

(४८) * १११९० अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, िॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी येथील क्रीडा सींकुलाची कामे अनेक टदवसाींपासनू अपणूाावस्थेत 
असनू सदर कामाींकरीता रुपये १३ को्ी ७७ लाखाींच्या िादा खचााचा प्रस्ताव 
र्ासनास सादर केला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास र्ासनाने मान्यता टदली आहे काय, त्यानसुार 
क्रीडा सींकुलाच्या बाींिकामास सरुुवात झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन रत्नाधगरी क्रीडा 
सींकुलाच्या कामाकरीता ननिीच्या प्रस्तावास मान्यता देवनू क्रीडा सींकुलाची 
कामे पणूा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सतुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) क्रीडा सींकुलाच्या अनदुान मयाादेत वाढ करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावावर कायावाही सरुु आहे. याबाबत ननणाय झाल्यावर क्रीडा सींकुलाच्या 
अींदािपत्रकास सिुाररत प्रर्ासकीय मान्यता व ननिी मींिूरीच्या प्रस्तावावर 
कायावाही करण्याच ेप्रयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मौजे िरोिी (जज.औरांगाबाद) येथे क्रीिा विद्यापीठ  
स्त्थापन िरण्याबाबि 

  

(४९) * ११०८० श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे करोडी (जि.औरींगाबाद) येथील ग् क्र.१३५ मिील ४८ हे.आर. 
र्ासकीय िमीन जिल्हा प्रर्ासनाने क्रीडा ववद्यापीठ स्थापनेसाठी उपलब्ि 
करुन टदलेली असनू सदर िागेची पाहणी करुन आयकु्त, औरींगाबाद याींनी 
टदनाींक ६ एवप्रल, २०१८ रोिी अहवाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावात बालेवाडी येथील सवुविाींव्यनतररक्त दोन 
कक्रके् मदैाने, दोन रु््बॉल मदैाने, ऑडड्ोररअम, क्रीडा पदववका अभ्यामसका 
इमारत, क्रीडा ग्रींथालय इमारत, सींर्ोिनासाठी स्वतींत्र इमारती, ननवासी 
वसनतगहृ इ. सवुविा ननममाती करण्याचे प्रस्ताववत केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त ववद्यापीठाबाबत महाराषर वविानसभा व 
वविानपररषदेच्या सभागहृात सातत्याने ववववि आयिुाींद्वारे र्ासनाचे लक्ष 
वेिूनही अदयाप क्रीडा ववद्यापीठ स्थापनेबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मौिे करोडी, 
औरींगाबाद येथे क्रीडा ववद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सतुनल िेदार : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सहसींचालक, क्रीडा व यवुक सेवा व इतर याींनी मौिे करोडी, 
औरींगाबाद येथील ग् क्रीं .१३५ मिील उपलब्ि िमीनीची टदनाींक ०६/०४/२०१८ 
रोिी पाहणी करुन अहवाल सादर केला आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) मर्वित्रपती क्रीडा सींकुल, म्हाळूींगे, बालेवाडी, पणेु येथे 
आींतरराषरीय दिााच्या क्रीडा सवुविा व अन्य पायाभतू सवुविा उपलब्ि 
असल्याने सदर टठकाणी आींतरराषरीय क्रीडा ववद्यापीठ स्थापन करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

औरांगाबाद विभागीय क्रीिा सांिुलािील खेळाांिूच्या समस्त्याांबाबि 
  

(५०) * १०५६२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ववभागातनू उत्तम खेळाडू ननमााण होण्याच्यादृष्ीने औरींगाबाद 
येथे ववभागीय क्रीडा सींकुलाची उभारणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय क्रीडा सींकुलाने १२ त े १५ खेळापकैी र्क्त 
जिमनॅस््ीक, ॲथलॅट्क्स आणण ्ेबल ्ेननस या खेळासाठी र्ासनाने 
मागादर्ाकाची (कोच) ननयकु्ती केली असल्याने उवाररत खेळासाठी खेळाडूींना 
खािगी मागादर्ाकसाठी (कोच) रुपये २ त े५ हिार पयतं र्लु्क द्यावी लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापवूी क्रीडा सींकुलाच े प्रवेर् र्लु्क त्रमैामसक होत े त ेआता 
मामसक केल्याने प्रवेर् र्लु्क वाढलेले आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सवा खळेासाठी र्ासकीय मागादर्ाकाची (कोच) ननयकु्ती करुन प्रवेर् 
र्लु्क नाममात्र ठेवणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सतुनल िेदार : (१) र्ासन ननणाय, टदनाींक २६/०३/२००३ नसुार ववभागीय 
स्तरावर क्रीडा सींकुलाची ननममाती करण्यात येत.े त्यानसुार औरींगाबाद येथ े
ववभागीय क्रीडा सींकुल उभारण्यात आले आहे. 
(२) ववभागीय क्रीडा सींकुलातील जिल्हा क्रीडा प्रमर्क्षण कें द्रामध्ये जिम्नॅस््ीक, 
ॲथलॅट्क्स, ्ेबल ्ेननस या खेळाींच्या जिल्हा सींघ्नाींमार्ा त मागादर्ाक 
ननयकु्त केले आहेत. याकरीता सींबींधित सींघ्ना व क्रीडा मागादर्ाक 
याींच्यावतीने तामसका तत्वावर र्ी आकारण्यात येत आहे. 
(३) व (४) सदर बाब सींकुल सममतीच्या अखत्याररतील आहे. सींकुल सममतीने 
खेळाींसाठी र्लु्काचे दर सन २०११ मध्ये ठरववले असनू त्यापकैी बॅ्मम ी्ं न, 
्ेबल ्ेननस, ॲथलेट्क्स/ मदैानी खेळ, बॉस्के्बॉल, करा्े या खेळाींच्या 
र्लु्काच्या दरात सन २०१९ मध्ये वाढ केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

लखनऊहून मुांबईिि ेयेणाऱ्या पुष्ट्पि एक्सप्रेसमध्ये  
मदहलेिर अत्याचार झाल्याबाबि 

  

(५१) * १०५२५ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गले्या अडीच वषांत (माहे िानेवारी, २०१९ त े माहे ऑगस््, 
२०२१ पयतं) मुींबई लोहमागा पोलीस हद्दीत १४ बलात्काराच्या आणण २४६६ 
दरोड्याींच्या गनु््याींची नोंद झाली असनू लखनऊहून मुींबईकड ेयेणाऱया पषुपक 
एक्स्प्रेसमध्ये वीस वषीय मटहलेवर ८ दरोडखेोराींनी सामटुहक अत्याचार 
केल्याची आणण प्रवार्ाींची लू् मार केल्याची घ्ना टदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास घडली असल्याचे ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दरोड्यात सहभागी असलेले आठही दरोडखेोर मेल-
एक्स्पे्रसमिील अनधिकृत रे्रीवाले असल्याची माटहती तपासात ननदर्ानास 
आली असनू या ददैुवी घ्नेतील अनधिकृत रे्रीवाल्याींवर कारवाई करण्याकड े
दलुाक्ष करणाऱया लोहमागा पोलीस अधिकारी/ कमाचाऱयाींवर तसेच आठ 
दरोडखेोराींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मध्य व पजश्चम उपनगरीय रेल्वे प्रवार्ाींच्या सरुक्षेसाठी सध्या 
लोहमागा पोमलसाींकड े अपरेु मनषुयबळ उपलब्ि असनू गत पींिरा वषांत 
लोहमागा पोमलसाींची भरती करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषु ्ींगाने पषुपक एक्सपे्रसमध्ये मटहलेवर अत्याचार करणाऱया दोषीींवर व 
अनधिकृत रे्रीवाल्यावर कारवाई करण्याकड ेदलुाक्ष करणाऱया लोहमागा पोलीस 
अधिकारी/कमाचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच लोहमागा हद्दीतील 
वाढत्या गनु्हेगारीचे प्रमाण रोखण्याच े दृष्ीने लोहमागा पोमलसाींच ेमनषुयबळ 
वाढववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) लोहमागा पोलीस आयकु्तालय, मुींबई याींच े
कायाक्षेत्रात माहे िानेवारी, २०१९ त े माहे ऑगस््, २०२१ बलात्काराचे १६ 
गनु्हे व दरोड्याचे १३ गनु्हे दाखल आहेत. 
 टदनाींक ०८/१०/२०२१ रोिी लखनऊहून मुींबईकड े येणाऱया पषुपक 
एक्सपे्रसमध्ये दरोड्यासह बलात्काराची घ्ना घडली आहे. सदरील गनु््याच्या 
अनषुींगाने कल्याण रेल्वे पोलीस ठाणे येथे ग.ु र. क्र. ७७१/२०२१, भादींवव 
कलम ३७६ (ड), ३९५, ३९७, ३५४, ३५४ (ब) रेल्वे कायदा, १९५७ च ेकलम 
१३७, १५३ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) कल्याण रेल्वे पोलीस ठाणे येथे ग.ु र. क्र. ७७१/२०२१ या गनु््यात अ्क 
करण्यात आलेले ८ ही आरोपी हे अनधिकृत रे्रीवाले असल्याचे चौकर्ीमध्ये 
ननदर्ानास आलेले नाही. नमदू ८ आरोपीींपकैी ४ आरोपीींची गनु्हेगारी 
पाश्वाभमूी असनू, इतर ४ आरोपीींवर यापवूी गनु्हे दाखल नसल्याच े
चौकर्ीमध्ये आढळून आले आहे. तसेच, गनु्हेगारी पाश्वाभमूी असलेल्या ४ 
आरोपीींववरूध्द मुींबई लोहमागा पोलीस आयकु्तालय कायाक्षेत्रात यापवुी 
कोणताही गनु्हा दाखल नाही. सदर घ्नेच्या अनषुींगाने कल्याण रेल्वे पोलीस 
ठाणे येथे ग.ु र. क्र. ७७१/२०२१, भादींवव कलम ३७६ (ड), ३९५, ३९७, ३५४, 
३५४ (ब) रेल्व े कायदा, १९५७ चे कलम १३७, १५३ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
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(३) लोहमागा पोलीस आयकु्तालय, मुींबई याींचे अखत्याररता ननमााण होत 
असलेल्या ररक्त िागा ननयममत भरल्या िातात. तसेच लोहमागा पोलीस 
आयकु्तालय, मुींबई येथ े उपलब्ि असणाऱया मनषुयबळामध्ये वाढ 
करणेसाठीचा प्रस्ताव महाव्यवस्थापक, मध्य व पजश्चम रेल्वे याींना 
पाठववण्यात आलेला आहे. 
(४) सदर घ्ना घडल्यानींतर तात्काळ गनु्हा दाखल करण्यात येऊन ४८ 
तासाच्या आत सवा आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. मुींबई महानगर 
क्षेत्रामध्ये वाढती प्रवाश्याींची सींख्या लक्षात घेता सदर प्रवार्ाींना सींरक्षण आणण 
सरुक्षा उपलब्ि करून देण्यासाठी मुींबई लोहमागा पोलीस आयकु्तालयाच्या 
मींिूर मनषुयबळामध्ये वाढ करण्याच्या अनषुींगाने आकृनतबींि ननजश्चत 
करण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सोलापूर शहरािील पोलीस ठाण्याांमधील विविध गुव्याांि  
दोषी असलेल्या फरार आरोपीांना पििण्याबाबि 

  

(५२) * १११७१ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपािील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू र्हरातील ७ पोलीस ठाण्याींमिील ववववि गनु््याींत १९ आरोपीींना 
मा.न्यायालयाकडून र्रार घोवषत करण्यात आले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हरातील ववववि पोलीस ठाण्यातील अनेक गनु््याींचा तपास 
गेल्या २० वषांपासनू लागलेला नसल्याने आरोपी सापडत नसल्याचेही 
ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्रार आरोपीींना 
पकडण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) सन २०१४ त े माहे ऑक््ोबर, २०२१ पयतं 
एकूण २६ आरोपीींना मा.न्यायालयाने र्रार घोवषत केललेे आहे. 
(२) पोलीस आयकु्त, सोलापरू कायाक्षेत्रात २० वषांपवूीचा एकही गनु्हा 
तपासासाठी प्रलींबबत नाही. 
 मात्र ज्या प्रकरणी आरोपी ननषपन्न नसल्याने दीघाकाळ आरोपी 
सापडत नसल्यामळेु सदर गनु््यात न्यायालयाकडून अ र्ायनल समरी मींिुरी 
आदेर् घेऊन गनु्हा कायमस्वरुपी तपासावर ठेवण्यात येतो. नींतर आरोपी 
ननषपन्न झाल्यास अ्क करुन दोषारोप तपासाअींती न्यायालयात सादर 
करण्यात येतात़. 
(३) र्रार आरोपी पकडण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक खास पथक 
नेमलेल े आहे व सदर आरोपीींना पकडण्यासाठी वारींवार कोंबब ींग ऑपरेर्न 
करण्यात येत.े 
(४) ववलींब  झालेला नाही. 

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

खिाि ि िोरेगाांि (जज.सािारा) िालुक्यािील  
अिैध धांद्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(५३) * ११३७६ श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ख्ाव व कोरेगाींव (जि.सातारा) तालकु्याींच्या पोलीस ठाण्याींच्या 
कायाक्षेत्रात दारु, गाींिा, म्का, िुगार, वाळुतस्करी व गु् खा इ. अविै िींदे 
बेकायेर्ीरररत्या सरुु असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननढळ, (ता.ख्ाव) येथील पोल्री र्ामामध्ये चालणाऱया िुगार 
अड्ड्यावर तसेच, वाडरे्ा्ा (सातारा) येथील हॉ्ेल मटहींद्रा एक्झीक्यू् ीव्ह व 
सातारा कोरेगाव रोडवरील हॉ्ेल दरबार याटठकाणी बेकायदेर्ीर दारु 
व्यवसायावर पोमलसाींनी िापा ्ाकला असनू जिहे क्ापरू, महागाव, ख्ाव, 
पसेुगाव व ललगणू, सातारारोड (पाडळी) या टठकाणी अविै वाळू व्यवसाय 
सरुु असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू अविै िींद्याप्रकरणी जिल््यातील पोलीस यींत्रणेसह 
महसलू ववभाग अधिकाऱयाींनी त्याववरोिात िडक कारवाई करावी, अर्ी 
मागणी स्थाननक नागररकाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ख्ाव व कोरेगाींव 
तालकु्यातील अविै िींदे रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) ख्ाव तालकु्यातील वडूि व पसेुगाव पोलीस 
ठाणे व कोरेगाव तालकु्यातील कोरेगाव, वाठार व रटहमतपरु पोलीस ठाणे 
कायाक्षेत्रात दारु, गाींिा, म्का, िुगार, वाळु तस्करी व गु् खा इ. अविै 
िींद्याींबाबत माहे ऑक््ोबर २०२१ मध्ये कारवाई करण्यात येऊन ख्ाव 
तालकु्यामध्ये १२ केसेस (िुगार-०१, अविै वाळू-०१, अविै गु् खा-०२, अविै 
दारु-०८), तसेच कोरेगाव तालकु्यामध्ये १२ केसेस (िुगार-००, अविै वाळू-०१, 
अविै गु् खा-०४, अविै दारु-०७), दाखल करण्यात आलले्या आहेत. 
(२) पसेुगाव पोलीस हद्दीतील श्री.अरुण पाींडुरींग खसु्पे, रा. ननढळ, (ता.ख्ाव) 
याींच्या र्तेातील पोल्री र्ामामध्ये चालणाऱया बेकायदेर्ीर िुगार अड्ड्यावर 
िापा ्ाकण्यात येऊन रुपये ३३,६४,७७०/- ककींमतीचा मदु्देमाल िप्त करण्यात 
आला. याबाबत पसेुगाव पोलीस ठाण्यात ग.ुर.नीं.८८/२०२१, मुीं.िु.का. कलम 
१२(अ), प्रोव्ही ६५ (क)(ड)(ई), भा.दीं.वव. कलम १८८ प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सदर गनु््यामध्ये एकूण ३३ आरोपीींववरुध्द दोषारोपपत्र 
दाखल करण्यात आलेले आहे. 
 तसेच हॉ्ेल मटहींद्रा एक्झीक्यू् ीव्ह येथे कारवाई करण्यात आली 
नसनू वाढे र्ा्ा येथील देहाती हॉ्ेल या टठकाणी िुगार अड्डयावर िापा 
्ाकून सातारा तालकुा पोलीस ठाण्यात ग.ुर.क्र.१७३/२०२१, मुीं.िु.का.कलम ४, 
५ सह भादींवव कलम १८८, २६९, साथीचे रोग अधिननयम, १८९७ चे कलम ३ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सातारा कोरेगाव रोडवरील हॉ्ेल 
दरबार हा िास्त वेळ चाल ू ठेवल्याने त्याींच्यावर महाराषर पोलीस कायदा 
कलम ३३ (W)(XA) प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे. 
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 जिहे क्ापरू व महागाव या गावाींमध्ये अविै वाळू व्यवसाय सरुु 
असल्याबाबतचे गनु्हे दाखल नाहीत. मात्र सन २०२१ मध्ये ख्ाव 
तालकु्यातील पसेुगाव व कोरेगाव तालकु्यातील कोरेगाव, वाठार रटहमतपरू 
कायाक्षेत्रामध्ये अविै वाळू व्यवसायाबाबत एकूण २२ गनु्हे दाखल करण्यात 
आलेले आहेत. 
(३) पोलीस ठाणेस दाखल होणाऱया तक्रार अिांची तात्काळ दखल घेऊन 
अविै िींद्याींवर कारवाई करणेबाबत जिल््यातील सवा पोलीस ठाणे प्रभारी 
अधिकारी याींना वेळोवेळी सचूना / आदेर् पाररत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) ख्ाव व कोरेगाव तालकु्यातील अविै िींद्याींबाबत सींबींधित पोलीस ठाणे 
मार्ा त माहे िानेवारी, २०२१ त े माहे ऑक््ोबर, २०२१ या कालाविीमध्ये 
अनकु्रमे एकूण १५७ व १४४ केसेस मध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. 
 तसेच िुगार, प्रोहीबीर्न व वाळू चोरी गनु््याींतगात CRPC (१०७ & 
११०) व महाराषर प्रोटहबीर्न ॲक्् अन्वये एकूण १०२ आरोपीींवर प्रनतबींिक 
कारवाई करण्यात आलेली आहे.  
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
बीि पांचायि सशमिी (िा.जज.बीि) मध्ये मनरेगा योजनेच्या िामाि 

गैरव्यिहार िरणाऱ्या दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(५४) * १०५४७ श्री.विनायिराि मेिे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड पींचायत सममती (ता.जि.बीड) अींतगात रुपये १४.८० को्ी ककींमतीच्या 
मनरेगा योिनेच्या कामात गरैव्यवहार झाला असनू याप्रकरणी ठेकेदारावर 
गनु्हे दाखल करुन इतर मखु्य आरोपीींना सदर गनु््यातनू वगळले असल्याच े
टदनाींक २५ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल््यात सन २०१० त े२०१९ या कालाविीत मनरेगा 
मध्ये झालेल्या गरैव्यवहाराच्या चौकर्ीकड े र्ासनाने दलुाक्ष केल्यामळेु 
मा.उच्च न्यायालयाने याबाबत ठपका ठेवनू जिल्हाधिकारी, बीड याींना बदलीचे 



70 

आदेर् टदल्यानसुार अकरा तालकु्याच्या ग्ववकास अधिकाऱयाींनी १३६१ 
ग्रामसेवक, सरपींच, ग्रामरोिगार सेवक याींना नो्ीसा बिावल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मनरेगा गरैव्यवहाराच्या अनषुींगाने लहुरी, ता.केि अींतगात 
बाींिबींटदस्त कामामिीत अननयममततपे्रकरणी मखु्य कायाकारी अधिकारी याींनी 
रुपये ११ लाख ५७ हिार १६२ भरण्याचे आदेर् टदल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने बीड पींचायत सममती अींतगात मनरेगा योिनेच्या 
कामात ववत्तीय अननयममतता करणाऱया सवा सींबींधित दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असनू अननयममततबेाबत िबाबदार 
असणाऱया सींबधिताींवर र्ौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पढुील 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईिील िाढिे गुवहेगारीच ेप्रमाण रोखण्यािरीिा  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(५५) * ११६०४ श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत गतवषी गनु्हेगाराींची सींख्या २४८४७ असनू यावषी मुींबईत 
गनु्हेगारीचे प्रमाण वाढले असनू मुींबई पोमलसाींनी िाहीर केलेल्या 
आकडवेारीनसुार माहे िानेवारी, २०२१ त े माहे िून, २०२१ या कालाविीत 
मुींबईत एकूण ४३३७२ गनु््याींची नोंद झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील वाढती गनु्हेगारी रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या 
अधिपत्याखालील ववववि पोलीस ठाणेस नोंद एकूण गनु््याींची तलुनात्मक 
साींजख्यकी माटहती खालीलप्रमाणे :- 
 

अ.क्र. वषा दाखल 
गनु्हे 

एकूण गनु्हे 
उघड गनु्हे अ्क आरोपी 

१ सन २०१८ ४१९३१ २८८०२ ३८४७९ 
२ सन २०१९ ५१०६८ ४०३९० ६१९८९ 
३ िानेवारी, २०२० त ेिून, २०२० २४८४७ १८९८१ २६६१८ 
४ िानेवारी, २०२१ त ेिून, २०२१ ४३३७२ ३६९९८ ४६१०३ 

 

 माहे िानेवारी, २०२१ त ेमाहे िून, २०२१ या कालाविी मध्ये नोंद 
असलेल्या ४३,३७२ गनु््याींपैंकी २६,४९३ गनु्हे हे कलम १८८ भा.दीं.वव. अन्वये 
नोंद करण्यात आले असनू त्यामिील बरेच गनु्हे कोरोना रोगाच्या अनषुींगाने 
असलेल्या ननयमाींचे उल्लींघन केल्याने दाखल करण्यात आले आहेत. यामळेु 
सन २०२१ मध्ये गनु््याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाींतगात वाढत्या गनु्हेगारीस आळा 
घालण्याकरीता मोक्का, एम.पी.डी.ए., म.पो.का., र्ौिदारी दींड प्रकक्रया सींटहता 
यातील तरतदुीनसुार गनु्हेगाराींवर प्रनतबींिात्मक कारवाई करण्यात येत.े  
 वाढती गनु्हेगारी रोखण्याकरीता पोलीस ठाणेस्तरावर नाकाबींदी, 
कोबब ींग, ननगराणी पथक, थडा आय ॲप्लीकेर्न, मोबाईल वाहन/बी् मार्ाल, 
र्रार आरोपीचा र्ोि घेण्याकरीता ववर्षे पथक, ऑल आऊ् ऑपरेर्न व 
कॉनार ममट्ींग अर्ा ववववि उपाययोिना राबववण्यात येतात. 
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 सोनसाखळी चोरीच्या व मटहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींचा ववचार 
करता मुींबई र्हरासाठी स्वतींत्र मटहला बी् मार्ाल याींची वेगळी नेमणूक 
करण्यात आलेली आहे. तसेच, चैन स्नॅधचींग पॉईं् ननजश्चत करून तथे े
बींदोबस्त वाढववण्यात आला आहे.  
 मटहलाींवरील अत्याचारा सींबींिात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मटहला 
अत्याचार ववरोिी पथक नेमण्यात आले आहेत. तसेच मटहलाींवरील 
अत्याचारास प्रनतबध्द करण्याच्या दृष्ीने ननभाया पथकाची स्थापना करण्यात 
आलेली आहे. महत्वाच्या व गदीच्या टठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा कायाजन्वत 
करण्यात आली आहे. 
 सायबर गनु््यात वाढ झाल्याने प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील पोलीस 
अधिकारी व अींमलदार याींना सायबर प्रमर्क्षण देण्यात येत असनू सायबर 
गनु्हे अन्वेषण कक्ष व सायबर पोलीस ठाणे याींची ननममाती करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
पुणे रेल्िे स्त्थानिािरुन मुलीच ेअपहरण िरुन अत्याचार झाल्याबाबि 

  

(५६) * १०६५९ श्री.महादेि जानिर, श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु रेल्वे स्थानकावरुन रात्री ररक्षामिून घरी सोडण्याच्या बहाण्याने 
ररक्षाचालकाने १४ वषीय मलुीचे अपहरण करुन ममत्राच्या मदतीने दोन रेल्वे 
कमाचाऱयाींसह १३ नरािमाींनी पणु्यातील मर्वािीनगर, पणेु स्थानक, खडकी 
पररसरातील लॉि व इतर वेगवेगळ्या टठकाणी मलुीवर सामटूहक अत्याचार 
केल्याची घ्ना टदनाींक ३१ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास घडली 
असल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वानवडी (जि.पणेु) येथील पोलीस ठाण्यात 
गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



73 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अत्याचार प्रकरणी दोषी आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय. 
(२) व (३) याबाबत वानवडी पोलीस स््ेर्न, पणेु येथे १९ आरोपीींववरूध्द 
भा.द.वव. कलम ३६३, ३७६ (ड, अ), ३७७, १०७, ११४, ३४ व लैंधगक 
अत्याचारापासनू बालकाींच ेसींरक्षण अधिननयम, २०१२ चे कलम ४(२), ५(ग), 
६, ८, १२, १७ प्रमाणे ग.ुर.क्र. ३०३/२०२१ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदरील १९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू, दाखल 
गनु््याचे दोषारोपपत्र तयार करून त ेमा.न्यायालयात सादर करण्यात आलेले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जव्हार (जज.पालघर) नगरपररषदेच्या विविध वििासिामाांच्या 
अांदाजपत्रिाला बनािि िाांबत्रि मांजूरी घेिल्याबाबि 

  

(५७) * १०७२२ श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईि, िॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) नगरपररषदेच्या श्री ित्रपती मर्वािी महाराि 
उद्यान ववकास कामाच्या अींदािपत्रकाला बनाव् ताींबत्रक मींिूरीच्या आिारे 
रुपये दीड को्ीींची कामे सरुु असल्याप्रकरणी िव्हार पोलीस ठाण्यात माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त नगर पररषदेच्या ववकास कामाींच्या अींदािपत्रकास 
सावािननक बाींिकाम ववभागाची ताींबत्रक मान्यता व र्लु्काचा भरणा न करता 
बनाव् सही-मर्क्का, ताींबत्रक मान्यता आणण कागदपत्राच्या आिारे जिल्हा 
प्रर्ासनाकडून प्रर्ासकीय मींिूरी घेतल्याचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सन २०१९ मध्ये ताींबत्रक मान्यता ममळालेल्या पाचबत्ती त े
चाऊस घर दरम्यान सींरक्षक मभींत उभारण्याच्या कामाचे, राणी वप्रयींवदा 
उद्यानाच्या सरु्ोमभकरणाच्या कामाच े व ववश्रामगहृ उभारणीच्या कामाच े
र्लु्क अद्याप भरण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने िव्हार नगर पररषदेच्या ववकास कामाींमध्ये गरैव्यवहार करणाऱया 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) व (२) होय. 
 सदर प्रकरणी नगर अमभयींता, िव्हार नगर पररषद याींनी टदलेल्या 
कर्याादीनसुार टदनाींक ३१/०८/२०२१ रोिी िव्हार पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.नीं. 
७७/२०२१ भा.दीं.वव.सीं. कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२ प्रमाणे गनु्हा 
नोंदववण्यात आला असनू सदर गनु््याचा तपास आधथाक गनु्हे र्ाखा, पालघर 
करत आहे. 
(३) सदर प्रकरणी िव्हार पोलीस ठाणे येथे प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने मखु्याधिकारी, िव्हार नगर पररषद याींचकेडून प्राप्त झालेल्या 
अहवालानसुार िव्हार नगर पररषद हद्दीतील प्रभाग क्र. ३ मध्ये पाचपत्ती त े
चाऊस घरापयतं मखु्य रस्त्यालगत रर्ेनन ींग वॉल बाींिणे, राणी वप्रयवींदा 
उद्यान ववकमसत करणे, ववश्रामगहृ बाींिणे कामासाठी नगरपररषदेने सदर 
ववकास कामे करण्याबाबतचे ठराव घेतले आहेत. त्यानषुींगाने अींदाि पत्रक 
तयार करुन त्या सावािननक बाींिकाम ववभागामार्ा त ताींबत्रक मान्यता घेऊन 
त्यानींतर जिल्हाधिकारी कायाालयाची प्रर्ासकीय मान्यता घेण्यात आलेली 
आहे. नगरपररषद आटदवासी भागातील असल्याने व नगरपररषदेचे आधथाक 
उत्पन्न कमी असल्याने नगरपररषद ननिी उपलब्ितनेसुार तपासणी र्लु्क 
अदा करेल, असे ताींबत्रक मान्यतसेाठी प्रस्ताव पाठववतानाच नमदू केले होत.े 
सबब सावािननक बाींिकाम ववभागाची सदर तपासणी र्ी अदा करण्यासींदभाात 
आवश्यक प्रकक्रया िव्हार नगरपररषद कायाालयाने सरुु केली आहे. 
 
 



75 

(४) मर्वािी महाराि उद्यान ववकास प्रकरणी उपरोक्त नमदूप्रमाणे गनु्हा 
दाखल असनू गनु््याचा तपास सरुु आहे. जिल्हाधिकारी, पालघर याींनी सदर 
प्रकरणाची चौकर्ी करण्याकरीता सहायक जिल्हाधिकारी, िव्हार याींना 
कळववले असनू सदर प्रकरणी चौकर्ी सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शिेिरी “पोिरा” योजनेच्या  
लाभापासून िांधचि रादहल्याबाबि 

  

(५८) * ११५४६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल 
शमििरी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १५ जिल््याींमध्ये र्तेकऱयाींच्या उन्नतीसाठी नानािी देर्मखु 
कृषी सींजिवनी प्रकल्प (पोकरा) योिना राबववली िात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार पोकरा प्रकल्पाची अींमलबिावणी होत असलेल्या 
गावात दोन हेक््रच्या आतील र्तेकऱयाींना कृषी ववभागाकड े महाडीबी्ी 
पो ा्लद्वारे अिा करता येत नसल्याचे ननदर्ानास आले असनू पोकरा 
प्रकल्पाने कृषी याींबत्रकीकरणातील घ्काींसाठी अिा प्रकक्रया थाींबववल्यामळेु 
र्तेकरी उक्त योिनाींच्या लाभाींपासनू वींधचत राटहल्याचे टदनाींक १४ ऑगस््, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग्रामसेवकाींनी बटहषकार आींदोलन पकुारल्यामळेु 
र्तेकऱयाींच ेअिा ग्राम सममतीस्तरावर प्रलींबबत राटहल्यामळेु र्तेकऱयाींना पोकरा 
प्रकल्पातनू कृषीपींप, पाईप लाईन, इींजिन कृषी अविारे ममळू र्कले नसल्याच े
तसेच र्तेकऱयाींना पोकरा प्रकल्पाच्या सींिी नाकारण्यात आल्याचे माहे 
ऑगस््, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पोकरा प्रकल्प गावातील र्तेकऱयाींना र्ासकीय योिनाींचा लाभ 
ममळण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नानािी देर्मखु कृषी सींिीवनी योिनेतनू वयैजक्तक लाभार्थयांना कृषी 
याींबत्रकीकरणातील घ्काींसाठी अिा प्रकक्रया थाींबववल्यानींतर महाडीबी्ी 
प्रणालीवर सदर बाबीसाठी प्रकल्प क्षेत्रातील र्तेकऱयाींची ननवड करण्यात येत 
आहे. 
(३) होय. िळगाव जिल््यातनू ऍड. रोटहणी एकनाथराव खडसे याींनी 
याववषयीचे पत्र टदनाींक २९/०७/२०२१ रोिी टदल ेहोत.े 
(४) व (५) मा.उपमखु्यमींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली सींबींधित र्ासकीय ववभागाींच े
सधचव व मान्यता प्राप्त ग्रामसेवक सींघ्ना याींचे प्रनतननिी टदनाींक 
२/०८/२०२१ रोिी बठैक आयोजित केली होती. त्यामध्ये टदलेल्या ननदेर्ाींनसुार 
ग्राम कृषी सींिीवनी सममत्याींचे गठन करण्याची प्रकक्रया पणूा करण्यात आलेली 
आहे. 

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

राज्यािील पोलीस आणण त्याांच्या िुिुांबबयाांना  
आजाराांिर मोफि उपचार शमळण्याबाबि 

  

(५९) * १०८०१ श्री.रवि ांद्र फािि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेत बदल करुन त्यामध्ये 
म्यकुरमायकोमसससह इतर ११ अन्य आिाराींचा आरोग्य योिनेत समावेर् 
करुन पोलीस आणण त्याींच्या कु्ुींबबयाींना वेगवेगळ्या आिाराींवर मोर्त 
उपचार ममळण्याची मागणी पोलीस महासींचालक याींनी गहृ ववभागाकड ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पोलीस आणण त्याींच्या कु्ुींबबयाींना आिाराींवर 
मोर्त उपचार ममळण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय. 
(२) अमभलेख तपासला असता ननदर्ानास आले नाही. 
(३) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेमध्ये म्यकुरमायकोमसससह इतर 
१० आिाराींचा समावेर् करण्याबाबतचा प्रस्ताव सावािननक आरोग्य ववभागास 
सादर केला असनू कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

खानदेशाि पपई वपिाच्या विमा सांरक्षण  
िालािधीि बदल िरण्याबाबि 

  

(६०) * १०३०९ श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानदेर्ात पपई वपकाची लागवड वाढत असनू र्ासनाने पपई वपकाचा 
समावेर् हवामानावर आिाररत र्ळपीक ववमा योिनेत केला आहे, तीन 
वषाासाठी एक कीं पनी काम करणार असनू लाग ू केलेली मानके देखील तीन 
वषा कायम असणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पपई वपकाला ववमा सींरक्षण कालाविी माहे नोव्हेंबर त े
ऑक््ोबर असा बारा मटहन्याींचा आहे, परींत,ु पपई वपकाची लागवड माहे 
माचा-एवप्रल मध्ये केली िात,े आगाप लागवडी माहे रे्ब्रवुारीत असल्यामळेु 
ववमा सींरक्षण कालाविीत बदल करण्याची मागणी खानदेर्ातील पपई पीक 
उत्पादक र्तेकऱयाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पपई वपकाला हेक््री रुपये ३५ हिार एकूण ववमा सींरक्षण 
आहे, पपईची किा मयाादा, किादर लक्षात घेऊन ववमा सींरक्षण कालाविी 
वाढववण्याची मागणी र्तेकऱयाींनी र्ासनाकड ेकेली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२१ च्या पटहल्या आठवड्याच्या ननदर्ानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पपई ववमा सींरक्षण कालाविीत बदल करण्याचे दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 पपई या र्ळवपकाचे हवामान िोके सहयोगी सींर्ोिन सींचालक, 
राषरीय कृषी सींर्ोिन प्रकल्प, पणेु, अणखल भारतीय समन्वयीत सींर्ोिन 
प्रकल्प (र्ळे) डॉ. पींिाबराव देर्मखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला, राषरीय मलींब ू
सींर्ोिन सींस्था, नागपरू तसेच वसींतराव नाईक कृषी ववद्यापीठ, परभणी 
याींचेर्ी झालेल्या चचेनसुार ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
(३) पपई या र्ळवपकासाठी ववमा सींरक्षण कालाविी व ववमा सींरक्षक्षत रक्कम 
वाढ करण्यासाठी र्तेकऱयाींची मागणी प्राप्त झाल्याच ेअमभलेखात टदसनू येत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

लाखनी, पिनी ि लाखाांदरू (जज.भांिारा) िालुक्याांिील शिेिऱ्याांच्या 
वपिाांना िुििुिा कििीचा प्रादभुाधि झाल्याने नुिसान भरपाई 

शमळण्याबाबि 
  

(६१) * ११२६४ िॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दििे : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाखणी, पवनी व लाखाींदरू (जि.भींडारा) तालकु्यातील ३० त े ३५ ्क्के 
र्तेकऱयाींच्या र्तेीच्या पीकावर तडुतडुा ककडीचा प्रादभुाव झाल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्तेकऱयाींनी कीड ननयींत्रणासाठी दोन वेळा र्वारणी करुनसधु्दा 
ककडीवर ननयींत्रण येत नसल्याने र्तेकऱयाींच्या पीकाचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने नकुसान झालेल्या र्तेकऱयाींच्या 
र्तेीची पाहणी करुन त्याींना नकुसान भरपाई ममळण्याबाबतची मागणी 
लोकप्रनतनीिीींनी व र्तेकऱयाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन तडुतडुा ककडीवर 
ननयींत्रण ममळववण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत तसेच नकुसानग्रस्त 
र्तेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 भींडारा जिल््यातील लाखनी व लाखाींदरू या तालकु्याींमध्ये तडुतडुा 
ककडीचा प्रादभुााव आढळून आला नाही. परींत,ु पवनी- तालकु्यामध्ये अत्यल्प ५ 
त े८ ्क्के क्षेत्रावर तडुतडुा ककडीचा प्रादभुााव झाला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
 पवनी तालकु्यात ककड ननयींत्रणासाठी उपाययोिना करुन प्रसार 
ननयींबत्रत करण्यात आला. 
(३) अर्ा स्वरूपाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेसकृतदर्ानी ननदर्ानास येत नाही. 
(४) पवनी-तालकु्यामध्ये माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये अत्यल्प (५ त े८ ्क्के) 
क्षेत्रावर तडुतडुा ककडीचा प्रादभुााव झाल्याने ककड ननयींत्रणासाठी उपाययोिना 
करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल््यािील मनरेगाच्या िामाि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

  

(६२) * १०९८३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोि ऊफध  भाई जगिाप, िॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि आसगाििर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जिल््यातील मनरेगा ववकास आराखडा, मींिूर अींदािपत्रक तयार 
करण्यात आल ेनसल्याने येथील हिारो मिरू कामापासनू वींधचत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ब्रम्हपरूी तालकु्यात मनरेगाचा कामाींमध्ये मस््र नसताना 
ननिी हस्ताींतरणाचा प्रकार ननदर्ानास आला असनू याप्रकरणी जिल्हा 
पररषदेच्या पदाधिकाऱयाींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रोहयोच्या कामातील अननयममततबेाबत दोषी अधिकारी-कमाचारी 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली असनू त्यानसुार सींबींधित दोषी 
अधिकारी/कमाचारी याींचेवर कायावाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पांिप्रधान शिेिरी सवमान तनधी योजना ि ई-पीि पाहणी या 
योजनाांच ेथकिि ि तनयशमि हप्िे शमळण्याबाबि 

  

(६३) * १०३२३ श्री.अमोल शमििरी, श्री.शशशिाांि शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दौंि, श्री.अरुण लाि, श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर, िॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.गोवपचांद पिळिर, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रिीण दििे, श्री.रमेशदादा पािील, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई पिेल, श्री.सदाशशि खोि : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पींतप्रिान र्तेकरी सन्मान ननिी योिना ही राज्य र्ासनाच्या 
महसलू व कृषी ववभागाच्या शे्रयवादात अडकली असल्यामळेु पो ा्लवर 
र्तेकऱयाींची नावे असनूही आधथाक सहाय्य ममळत नसल्याचे तसेच िळगाींव 
जिल््यातील अनेक र्तेकऱयाींना महसलू ववभागाच ेअधिकाऱयाींकडून चाींगली वताणूक 
ममळत नसनू राज्यातील अनेक र्तेकऱयाींना उपरोक्त योिनेंतगात काही हप्त े
ममळाल्यानींतर ताींबत्रक कारणास्तव पढुील हप्त े येणे बींद झाल्याचे टदनाींक    
१२ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पींतप्रिान र्तेकरी सन्मान ननिी योिना व ई-पीक पाहणी या 
दोन्ही योिनाींवर बटहषकार ्ाकण्याचा इर्ारा महसलू यींत्रणेने ववर्षेत: तलाठी 
सींघाने टदल्यामळेु उपरोक्त दोन्ही योिनाींचे काम माहे माचा, २०२१ पासनू 
ठप्प होऊन राज्यातील लाखो र्तेकरी पींतप्रिान र्तेकरी सन्मान ननिी 
योिना व ई-पीक पाहणी योिनेच्या लाभापासनू वींधचत राटहले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींतप्रिान र्तेकरी सन्मान योिनेसींदभाातील तलाठी प्वारी 
स्तरावरील १०० ्क्के काम पणूा झाले असल्याने येथून पढेु ही योिना 
ताींबत्रक अडचणीसींदभाातील कामे कृषी ववभागाने करावीत अर्ी मागणी 
अध्यक्ष, म.रा.तलाठी प्वारी मींडळ याींनी र्ासनाकड े केल्याच े तसेच 
दरम्यानच्या काळात पींतप्रिान र्तेकरी सन्मान योिनेची िबाबदारी कृषी 
ववभागाचीच असल्याच ेमा.कृषी मींत्री महोदयाींनी िाहीर केल्याचेही ननदर्ानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने या योिनेतील त्रृ् ी व दोष दरू करुन र्तेकऱयाींना योिनेचे थककत 
व ननयममत हप्त ेममळण्याच ेदृष्ीन ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे. 
 PM-KISAN योिनेबाबत महाराषर राज्य तलाठी सींघ्ना याींनी सदर 
योिनेचे कामकाि ववनम्रपणे नाकारणेबाबत टदनाींक २३/०६/२०२१ रोिी मखु्य 
सधचव महाराषर राज्य मींत्रालय मुींबई याींचेकड े ननवेदन टदलेले होत.े तसेच 
कृषी ववभागाच्या क्षबेत्रय कमाचारी सींघ्नेने ई-पीक पाहणीचे कामकाि 
नाकारल्याबाबतच ेिोरण अवलींबलेले होत.े 
 सदर ववषयी तलाठी सींघ्नाींची ननवेदने प्राप्त होताच मखु्य सधचव 
याींचे पररपत्रक क्र.ककसयो-२०१९/प्र.क्र.२०/११अे, टदनाींक ०४ रे्ब्रवुारी, २०१९ व 
र्ासन ननणाय क्र. ककसयो-२०१९/प्र.क्र.२०/भाग-४/११अे, टदनाींक १५ रे्ब्रवुारी, 
२०१९ नसुार सवा यींत्रणाींनी समन्वयाने कामकाि करावे अर्ा सचूना 
राज्यस्तरीय अींमलबिावणी प्रमखु तथा आयकु्त कृषी याींनी सवा 
जिल्हाधिकारी याींना टदलले्या आहेत. 
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 त्यानसुार माहे माचा, २०२१ पासनू पी.एम.ककसान योिनेचे कामकाि 
ठप्प न होता राज्यातील पात्र लाभाथी र्तेकऱ याींना ननिी ववतरीत करण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 
 िळगाव जिल््यात टदनाींक ०९/११/२०२१ अखेर एकूण ४,९८,३६२ 
र्तेकऱयाींना एकूण रुपये ७२६.७० को्ी रक्कम पात्र र्तेकरी कु्ुींबाींच्या 
खात्यावर थे्  लाभ हस्ताींतरण द्वारे िमा करण्यात आलेली आहे. उवारीत 
पात्र र्तेकरी कु्ुींबाींना लाभ देण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) PM-KISAN योिनेचे कामकाि व ई- पीक पाहणी उपक्रम सरुळीतपणे 
पार पडण्यासाठी मा.मींत्री, महसलू आणण मा.मींत्री, कृषी याींच्या उपजस्थतीत 
टदनाींक २१/०९/२०२१ रोिी आयोजित बठैकीमध्ये राज्य र्ासनाच्या पररपत्रक 
क्र.ककसयो-२०१९/ प्र.क्र.२०/११अे, टदनाींक ०४ रे्ब्रवुारी, २०१९ व र्ासन ननणाय 
क्र. ककसयो-२०१९/प्र.क्र.२०/भाग-४/११अे, टदनाींक १५ रे्ब्रवुारी, २०१९ नसुार सवा 
यींत्रणाींनी समन्वयाने कामकाि करावे असे ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
 राज्यात टदनाींक ०९ नोव्हेंबर, २०२१ अखेर एकूण १०८.६४ लाख पात्र 
र्तेकऱ याींना एकूण रक्कम रुपये १५९६९.७८ को्ी थे्  लाभ हस्ताींतरणाद्वारे 
बाँक खात्यात िमा करण्यात आलेली आहे. तसेच उवारीत पात्र लाभाथी 
र्तेकऱ याींना ननिी ववतरीत करण्याची कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

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

नेरुळ (निी मुांबई) येथील मुलीिर लैंधगि अत्याचार झाल्याबाबि 
  

(६४) * १०७८० श्री.रमेशदादा पािील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नेरुळ (नवी मुींबई) येथील १५ वषीय मलुीला इींिेक्र्न देऊन बेर्धु्द 
करुन दोन तरुणाींनी लैंधगक अत्याचार केल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पीडडतचे्या मबैत्रणीनेच पीडडतलेा र्ीतपेयामिून दारु 
पािून नतला आरोपीींच्या ताब्यात टदल्याची माटहती टदनाींक १२ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषी आरोपीींना अ्क करुन त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) सदर प्रकरणात कर्याादी याींनी टदलेल्या 
कर्याादीवरून नेरूळ पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. ३२४/२०२१ भा.दीं.वव. कलम 
३६३, ३२८, ३४२, ३७६(२)(आय), ३४, लैंधगक अपरािापासनू बालकाींचे सींरक्षण 
अधिननयम, २०१२ चे कलम ४, ८, १७, अननैतक व्यापार प्रनतबींि अधिननयम, 
१९५६ कलम ४, ५ चे क, ख, ग, घ (एक) प्रमाणे टदनाींक ११/०९/२०२१ रोिी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, सदर गनु््याच्या तपासामध्ये वपडीत 
मलुीवर लैंधगक अत्याचार झाल्याचे ननषपन्न झालेले नाही. 
(२) होय, वपडीतचे्या मबैत्रणीने मर्तपेयातनू गुींगीकारक पेय टदल्याचे आणण 
वपडीतसे ररक्षातनू घेऊन गेल्याचे साक्षीदाराींच्या िबाबातनू समोर आलेले आहे. 
(३) याबाबत नवी मुींबई आयकु्तालयाींतगात नेरूळ पोलीस ठाणे येथ े
वविीसींघवषात बामलका आणण दोन अज्ञात इसम याींचे ववरूध्द ग.ुर.क्र. 
३२४/२०२१ भा.दीं.वव. कलम ३६३, ३२८, ३४२, ३७६(२)(आय), ३४, लैंधगक 
अपरािापासनू बालकाींचे सींरक्षण अधिननयम, २०१२ चे कलम ४, ८, १७, 
आणण अननैतक व्यापार प्रनतबींि अधिननयम, १९५६ कलम ४, ५ च ेक, ख, 
ग, घ (एक) प्रमाणे टदनाींक ११/०९/२०२१ रोिी गनु्हा नोंद केलेला आहे. 
 सदर गनु््यातील वविीसींघवषात बामलका टहस टदनाींक २०/१०/२०२१ 
रोिी ताब्यात घेऊन त्याच टदवर्ी मा.बाल न्यायमींडळ, मभवींडी याींचे समोर 
हिर केले असता, मा.बाल न्यायमींडळ, मभवींडी याींनी टदनाींक २८/१०/२०२१ 
रोिी रुपये ७,०००/- िामीनावर मकु्त केले आहे. 
 सदर गनु््यात वविीसींघवषात बामलका टहचेववरूध्द भा.द.वव. कलम 
३६३, ३२८, ३४२, ३४ अन्वये मा.बाल न्यायमींडळ, मभवींडी, जि.ठाणे येथ े
टदनाींक १६/११/२०२१ रोिी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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परभणी शहरािील औद्योधगि भागासाठी निीन  
पोलीस ठाण्याची तनशमधिी िरण्याबाबि 

  

(६५) * १०६९० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांि शश ांदे : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जि.परभणी) र्हराची वाढलेली लोकसींख्या तसेच कायदा व 
सवु्यवस्थचेी पररजस्थती लक्षात घेवनू परभणी र्हरातील औद्योधगक 
(एम.आय.डी.सी.) भागासाठी नवीन पोलीस ठाणे मींिूर करण्याबाबत परभणी 
येथील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.गहृ मींत्री याींचेकड े लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवा मोंढा, परभणी ग्रामीण व ताडकळस या तीन पोलीस 
ठाण्याचे ववभािन करुन नवीन पोलीस ठाणे उभारण्याबाबतच्या प्रस्तावात 
सिुारणा करुन पाठववण्यात यावा अर्ी सचूना पोलीस महासींचालकाींनी जिल्हा 
पोलीस अिीक्षक, परभणी याींना केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन परभणी र्हरात पोलीस 
ठाण्याची ननममाती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, याबाबतची थोडक्यात व सववस्तर माटहती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय. 
(२) व (३) होय. 
 पोलीस महासींचालक कायाालयाने टदनाींक १८/०२/२०२० च्या पत्राव्दारे 
महाराषर राज्य पोलीस दलातील पोलीस व प्रर्ासकीय अधिकारी/कमाचारी 
याींच्या पदाींचा आढावा व नवीन पदननममातीसह सिुाररत एकबत्रत 
आकृतीबींिाचा अहवाल र्ासनास सादर केला होता. सदर आकृतीबींिामध्ये 
पोलीस अिीक्षक, परभणी याींच्या आस्थापनेवर पोलीस ठाणे, मोंढा, परभणी 
ग्रामीण व ताडकळसचे ववभािन होवनू नवीन एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणेचा 
समावेर् आहे. 
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 उक्त आकृतीबींिाचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास मान्यतसेाठी सादर 
करण्यात आला असता, त्या ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मदु्दयाींच्या 
अनषुींगाने रे्रप्रस्ताव सादर करणेबाबत पोलीस महासींचालक कायाालयास 
टदनाींक १७/०८/२०२१ च्या पत्राव्दारे कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््याच्या सागरी भागाच्या सुरक्षक्षििेच्या  
दृष्ट्िीने उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(६६) * ११६६४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल््यातील सागरी भागात धचनी बनाव्ीची जव्ह्ीएस यींत्रणा 
असलेल्या दोन नौका सागरी सरुक्षा र्ाखेच्या पोमलसाींनी पकडल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नौका मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या ताब्यात आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय, हे खरे आहे. 
 टदनाींक ०३/१०/२०२१ रोिी मस ींिुदगुा जिल््यातील देवगड समदु्र 
ककनारी परुळ त ेकुणकेश्वर येथे बो् क्र.१ IMD Mh-०४-MH-४०२० व टदनाींक 
०४/१०/२०२१ रोिीच आचरा समदु्रात येथे बो् क्र.२ IND MH-०४-MH-४३९४ 
या दोन नौका सागरी सरुक्षा र्ाखेच्या पोलीसाींकडून पकडण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(२) सदरहू नौका सहायक मत्स्यव्यवसाय ववकास अधिकारी, देवगड याींचे 
ताब्यात पढुील योग्य त्या कायावाहीसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. 
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(३) उक्त प्रकरणी दोन्ही बो्ीींची चौकर्ी करण्यात आली असनू मत्स्य 
व्यवसाय ववभाग, देवगड याींनी महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन 
अधिननयम, १९८१ मिील १७ (१) नसुार अमभननणाय अधिकारी तथा 
तहमसलदार, देवगड याींच्याकडून कायदेर्ीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(नौकेमध्ये आढळून आलेली VTS/AIS ही यींत्रणा िप्त करण्यात आली आहे.) 

नमदू ममळून आलेल्या दोन्ही बो्ीींचे मालक याींनी सदरचे VTS/AIS 
यींत्रणा प्रदीप चींद्रा खारवी, कुीं दापरुा, ता/जि.उडपी, कनाा्क राज्य याींचकेडून 
खरेदी केल्याचे ननषपन्न झाल्याने त्याींचेकड े चौकर्ी केली असता त्याींनी 
दोन्ही AIS उपकरणे SHENZHEN SUNHANG NAVIGATION TECH 
CO. LTD या कीं पनीकडून मागववली आहे व त्याची कस््म ड्यु् ी 
भरल्याबाबतच्या पावत्या व कागदपत्र े सादर केली आहेत. तथावप, दोन्ही 
बो्ीची तपासणी मका ्ाईल मरीन डडपा ा्में्, ममनीस्री ऑर् मर्पीींग, भारत 
सरकार याींचेकडून करुन घेणे आवश्यक असल्याने त्याबाबत पढुील कायावाही 
करणेबाबत परवाना अधिकारी, मत्स्यववभाग, देवगड सहायक आयकु्त 
मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, मालवण, मस ींिदुगुा व रत्नाधगरी याींना पोलीस 
अिीक्षक, मस ींिदुगुा याींचकेडुन कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जालना जजल््याि सीडस पािध  या प्रिल्पाच्या उभारणीबाबि 
  

(६७) * ११५७५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल््यात सीड्स पाका ची घोषणा तत्कामलन मा.मखु्यमींत्री याींनी 
करुन सहा वषााचा कालाविी होऊनही या प्रकल्पाची उभारणी झाली नसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाकरीता रुपये १०९.३० को्ी गुींतवणकूीचा र्ासन 
आदेर् ननगाममत होऊनही सहा वषाानींतरही प्रकल्प उभारणीबाबत केवळ बठैका 
घेण्यात येत असनू प्रकल्प उभारणीबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकल्प होण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन िालना जिल््यात 
सीड्स प्रकल्प उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महाराषर राज्य बीि प्रमाणणकरण यींत्रणा, अकोला, 
महामसडमेन असोमसएर्न (MASA), िालना, सीड इींडजस्रि असोमसएर्न 
ऑर् महाराषर (SIAM), औरींगाबाद व महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळ (MIDC) या यींत्रणाींचा सहभाग घेऊन महाराषर राज्य बबयाणे 
महामींडळ (महाबीि), अकोला, याींना Detailed Feasibility/Project Report 
(DFR/DPR) तयार करण्याबाबत सचूना देण्यात आलले्या आहेत. महाबीिला 
सीड पाका  प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी, िालना याींनी ७५ एकर िमीन मौिे 
पानर्ेंद्रा, जि.िालना येथे उपलब्ि करून टदलेली असनू सदर िमीन महाराषर 
कृषी औद्योधगक ववकास महामींडळ याींनी खरेदी केलेली आहे. या टठकाणी 
प्रकल्पामध्ये समाववष् होणाऱया सवा स््ेक होल्डसाची भे् घडववण्यात येऊन 
उभारण्यात येणाऱया प्रकल्पाचे सकु्ष्म ननयोिन करण्यात यावे व या िागेत 
सवा पायाभतू सवुविा उपलब्ि करून देण्याबाबत महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळ (MIDC), मुींबई व महाबीि, अकोला याींना ननदेर् देण्यात आलेले 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

जळिोि (जज.लािूर) िालुक्याि पशुउपचार िें द्रािील  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(६८) * १०४६१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी : सन्माननीय पशसुांिधधन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) िळको् (जि.लातरु) तालकु्यातील ४७ गावात िवळपास ५२००० पर्िुन 
असनू येथे शे्रणी-१ ची पर्उुपचार कें दे्र आहेत तर वाींिरवाडा, घोणसी, कुणकी 
व अतनरु येथ ेशे्रणी-२ ची पर्उुपचार कें दे्र आहेत, पर्उुपचार कें द्रावर पदवीिर 
डॉक््राींची पदे ररक्त असल्याने याटठकाणी पयावेक्षक आणण सेवकाींद्वारे पर्वुर 
उपचार केला िात असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िळको् तालकु्यात पर्उुपचार कें द्रावर पदवीिर डॉक््राींची 
ररक्त पदे भरणेबाबत तसेच ननयोजित िगलपरु, उमरगा, रेत ु नतरुका, 
मालटहप्परगा व मींगरुळ या टठकाणी पर् ु उपकें द्र स्थापन करण्याबाबत 
पर्पुालकाींनी र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सतुनल िेदार : (१) व (२) िळको् (जि.लातरु) तालकु्यात २० व्या 
पर्गुणने प्रमाणे एकूण पर्िुन घ्क २७९०४ असनू सद्य:जस्थतीत 
तालकु्यात शे्रणी-१ चा एक व शे्रणी-२ च ेचार असे एकूण पाच पर्वुदै्यकीय 
दवाखाने कायारत आहेत. सद्य:जस्थतीत िळको् तालकु्यात पर्िुन ववकास 
अधिकारी व सहाय्यक पर्िुन ववकास अधिकारी याींच ेप्रत्येकी एक पद मींिूर 
असनू ती पदे भरलेली आहेत. तसेच पर्िुन पयावेक्षक याींची पाच पदे मींिूर 
असनू चार पदे भरलेली आहेत. तालकु्यातील पर्िुन पयावेक्षक व सहाय्यक 
पर्िुन ववकास अधिकारी हे पदवीिर डॉक््र याींच्या ननयींत्रणाखाली 
पर्धुचककत्सेचे कामकाि पार पाडत असनू पररचर त्याींना सहाय्य करतात. 
 पर्वुदै्यकीय दवाखाने स्थापन करणेबाबत ननवेदन प्राप्त झाले असनू 
सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने प्रचमलत ननकष ववचारात घेऊन िळको् 
तालकु्यात नवीन पर्वुदै्यकीय सींस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव र्ासनास 
सादर करण्याचे ननदेर् आयकु्त पर्सुींविान याींना देण्यात आले आहेत.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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िल्याण-िोंबबिली (जज.ठाणे) येथे अांमली पदाथाांची  
विक्री सुरु असल्याबाबि 

  

(६९) * १०५२७ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जि.ठाणे) मिील गाींिारी उड्डाणपलू, कोळसेवाडी, डोंबबवलीतील 
देवीचा पाडा िे् ी, कुीं भारखानपाडा खाडी पररसर, मोठागाव रेतीबींदर 
खाडीककनारा, चकाचक मींटदर, सावळाराम महाराि क्रीडा सींकुल या टठकाणी 
चरस, गाींिा, एमडी पावडर, हुक्का, अकर्म व भाींग इ. अींमली पदाथााची 
तरुण यवुक-यवुतीींना खुलेआमपणे ववक्री करण्यात येत असल्याचे टदनाींक    
१३ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अींमली पदाथांची ववक्री करणाऱया समािकीं ्कावर व त्याींना 
सहकाया करणाऱया दोषी पोलीस अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पािील : (१) व (२) टदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास अींमली पदाथांची तरुण यवुक-यवुतीींना खुलेआमपणे ववक्री 
करण्यात येत असल्याबाबत कल्याण पररमींडळातील अमभलेखावरून टदसनू 
येत नाही.   
 तथावप, टदनाींक ३१/१०/२०२१ अखेरपयतं पररमींडळ-३, कल्याण येथ े
अींमली पदाथांच्या ववक्रीबाबत एकूण ९ गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू 
सदर गनु््यात एकूण रुपये १,२९,०३,९५०/- ककींमतीचे अींमली पदाथा िप्त 
करण्यात आले आहेत. सदर ९ गनु््यात एकूण १६ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असनू त्यापकैी ८ गनु्हे मा.न्यायालयात प्रलींबबत असनू १ गनु्हा पोलीस 
तपासािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे पोलीस आयुक्िालयाच्या पोलीस भरिीच्या लेखी परीक्षेि  
िमी (बोगस) विद्याथी बसविल्याबाबि 

  

(७०) * ११२३३ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपािील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु पोलीस आयकु्तालयाने ररक्त पदासाठी घेतलेल्या सन २०२१ च्या 
पोलीस भरतीच्या लेखी पररक्षेत डमी (बोगस) ववद्याथी बसववल्याच्या तीन 
घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने पोलीस भरतीच्या लेखी पररक्षेत डमी (बोगस) ववद्याथी 
बसववणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) होय. 
(२) पणेु पोलीस आयकु्तालयाने ररक्त पदाींसाठी सन २०२१ मध्ये घेतलेल्या 
पोलीस भरतीच्या लेखी परीक्षेमध्ये डमी (बोगस) उमेदवार बसववल्या प्रकरणी 
२ पोलीस स््ेर्नमध्ये एकूण ८ आरोपीींववरुध्द ३ गनु्हे दाखल करण्यात आले 
असनू पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िोरेगाि पोलीस ठाणे (जज.सािारा) येथे िक्रारदारास  
पोशलसाांनी मारहाण िेल्याबाबि 

  

(७१) * ११३५९ श्री.शशशिाांि शश ांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मलयाकत कासम सय्यद, म.ुपो.सातारा रोड (पाडळी) हे टदनाींक         
१६ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास कोरेगाींव पोलीस ठाणे (जि.सातारा) 
येथे तक्रारी नोंदववण्यास गेले असता तथेे उपजस्थत असणारे ए.पी.आय. 
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एस.एस.साळुींखे व कमाचारी याींनी तक्रारकत्यांना पोलीस स््ेर्नमध्ये िबर 
मारहाण करुन त्याींच्या पायाचे हाड मोडले व र्ायबर दाींडक्याने मारुन त्याींना 
िबर िखमी केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलयाकत कासम सय्यद याींनी सातारा येथील र्ासकीय 
रुग्णालयामध्ये िाऊन उपचार करुन घेतले व पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल 
करण्यास गेले असता तथेील पोलीस मर्पाई ववर्ाल पवार व पोलीस हेड 
कॉस््ेबल मिूकर बसवींत याींनी तक्रार घेण्यास नकार देऊन श्री.सय्यद याींना 
मारण्याची िमकी टदली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नचेी लखेी तक्रार पोलीस अिीक्षक कायाालय, सातारा 
याींच्याकड ेटदनाींक ७ डडसेंबर, २०१८ रोिी मलयाकत कासम सय्यद याींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) या प्रकरणी तत्का. पोलीस ननरीक्षक याींचेमार्ा त केलेल्या चौकर्ीअींती 
सदर प्रकरणी कोणतहेी अधिकारी/अींमलदार दोषी आढळले नसल्याने 
कोणावरही कारवाई केलेली नाही अगर प्रस्ताववत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

औरांगाबाद विभागािील जजल्हा स्त्िरािरील मांिल अधधिारी  
सांिगाधची सेिाजेष्ट्ठिा यादी प्रशसध्द िरण्याबाबि 

  

(७२) * ११४२१ श्री.विनायिराि मेिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.प्रर्ासकीय न्यायाधिकरण, मुींबई याींच्याकडील तलाठी/मींडल अधिकारी 
सींवगा सेवाज्येषठता यादीबाबतचा मळू अिा क्रमाींक ३५४/२०१५ मिील ननणाय 
व त्यानषुींगाने र्ासनाचे टदनाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोिीचे अींमलबिावणीच े
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पत्र तसेच सा.प्र.वव. चे र्ासन ननणाय टदनाींक २१ ऑक््ोंबर, २०२१ नसुार 
राज्य र्ासनाचे अधिकारी व कमाचारी याींच्या सेवाज्येषठता याद्या      
प्रत्येक वषी तयार करण्यात याव्यात असे ननदेर् आहेत, हे खरे आहे     
काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी बीड जिल््यातील टदनाींक 
२९ ऑक््ोबर, २०१७ नींतर अद्याप मींडल अधिकारी सींवगा सेवािेषठता याद्या 
प्रमसध्द केल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु बीड जिल््यातील ४० मींडल अधिकारी पदोन्नती पासनू 
वींधचत राटहले आहेत, त्यानषुींगाने सींबींधित मींडल अधिकारी, जिल्हा तलाठी 
सींघ बीड व लोकप्रनतननिी याींनी पत्रव्यहार करुनही कायावाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठवाडा ववभागीय स्तरावरील टदनाींक १ िानेवारी, २०२१ 
रोिीची जस्थती दर्ावणारी मींडल अधिकारी सींवगााच्या सेवाज्येषठता याद्या 
प्रमसध्द करण्याबाबत र्ासन स्तरावरुन सींबींधित ववभागास सचूना देण्यात 
आल्या आहेत काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सेवाज्येषठता यादी प्रमसध्द न करणाऱया दोषीींवर कारवाई करुन 
सेवाज्येषठता यादी प्रनतवषी प्रमसध्द करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि : (१) होय, हे खरे आहे. 
 महसलू ववभागाच्या क्षेबत्रय कायाालयातील काही मलवपक ी्ंकलेखक/ 
अव्वल कारकून याींनी महाराषर प्रर्ासकीय न्यायाधिकरणामध्ये मळू अिा 
क्र.३५४/२०१५ दाखल केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
 जिल्हाधिकारी कायाालय, बीड याींच्या टदनाींक ०२/०७/२०२१ च्या 
आदेर्ान्वये बीड जिल््यातील मींडळ अधिकारी सींवगााची टदनाींक ०१/०१/२०२१ 
अखेरची अींनतम ज्येषठता यादी प्रमसध्द करण्यात आली आहे.  
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(३) हे खरे नाही. 
 मा.लोकप्रनतननिी याींच्या टदनाींक १२/०७/२०२१ रोिीच्या पत्राच्या 
अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त कायाालय, औरींगाबाद याींनी टदनाींक २७/०७/२०२१ 
व टदनाींक १८/०८/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये औरींगाबाद ववभागातील सवा 
जिल्हास्तरावर मींडळ अधिकारी सींवगााच्या अींनतम िेषठतायाद्या प्रमसध्द 
झाल्यानींतर ववभागीय स्तरावर आठ जिल््याींची एकबत्रत मींडळ अधिकारी 
सींवगााची प्रारुप िेषठता यादी व अींनतम यादी प्रमसध्द करण्याची दक्षता 
घेण्यात येईल असे मा.लोकप्रनतननिी याींना कळववण्यात आले आहे. तद्नींतर 
ववभागीय आयकु्त कायाालयाने टदनाींक १/११/२०२१ रोिी टदनाींक ०१/१/१९९८ 
त े ३१/१२/२०१३ या कालाविीची अव्वल कारकुन/ मींडळ अधिकारी सींवगााची 
एकबत्रत अींनतम ज्येषठता यादी प्रमसध्द केली असनू त्यानसुार पदोन्नतीची 
कायावाही करण्यात येत आहे.  
(४) र्ासन सेवेतील कमाचाऱ याींच्या िेषठतासचूी प्रत्येकवषी तयार करणे व 
प्रमसध्द करणे सींदभाातील सामान्य प्रर्ासन ववभागाच्या टदनाींक २१/१०/२०११ 
च्या र्ासन ननणायातील सचूनाींनसुार ववभागीय आयकु्त/ जिल्हाधिकारी याींच े
स्तरावर कायावाही करणे आवश्यक आहे. सबब र्ासन स्तरावरुन वेगळ्याने 
सचूना देण्यात आलेल्या नाहीत.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी पोलीस िसाहि इमारिीची पुनबाांधणी िरण्याबाबि 
  

(७३) * १०७२४ श्री.प्रसाद लाि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी पोमलसाींसाठी ननवासी इमारत बाींिण्यासाठी र्ासनाने 
कोट्यविीचा ननिी मींिूर केला असनू दोन वषाात पोमलसाींसाठी बहुमिली 
इमारत बाींिण्याची घोषणा करुन ३ वष े होऊनही पोमलसाींसाठी इमारत 
बाींिण्यात आली नसल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोमलसाींच्या ननवासी इमारत बाींिण्याच्या सींदभाात यापवूी 
मागील २ वषाापासनू समववचारी मींचने या प्रश्नाींवर उपोषण, ननदर्ाने करुन 
र्ासनाचे लक्ष वेिले असनू पोलीस वसाहतीच्या दरुवस्थेत असलेल्या 
िोकादायक इमारतीत पोलीस कु्ुींबबयाींना वास्तव्य करावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रत्नाधगरी पोलीस वसाहतीतील इमारतीची पनुबािंणी करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपािील : (१), (२) व (३) पोलीस अिीक्षक, रत्नाधगरी याींच्या 
अधिनस्त पोलीसाींसाठी ५६२ सेवा ननवासस्थाने इमारत महाराषर राज्य 
पोलीस गहृननमााण व कल्याण महामींडळामार्ा त बाींिण्याबाबतचा प्रकल्प 
प्रािान्यक्रम देणे व ननिी उपलब्ि करणेबाबत पोलीस महासींचालक, महाराषर 
राज्य याींच्याकडून कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रकल्प महाराषर 
गहृननमााण व क्षते्रववकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्ा त राबववणेच्या अनषुींगाने 
गहृननमााण ववभागार्ी ववचारववननमय करुन पढुील कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेवद्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


