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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २१ माचच, २०२२ / फाल्गनु ३०, १९४३ (शिे) 
  
(१) गहृ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४८ 
------------------------------------- 

  
िृषी उद्योग महामांडळात शतेिऱयाांसाठीच्या अिजारे खरेदीत 

गैरव्यिहार िरणाऱया दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१) * ११९७८ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अरुण लाड, श्री.सांजय दौंड, श्री.शमशिाांत मश ांदे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी उद्योग महामींडळामार्फ त राज्यातील शतेकऱयाींना अवजारे वा्प 
करण्यासाठी महामींडळाकडून केलेल्या अवजारे खरेदीत कोट्यवधी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी ददनाींक ३० डडसेंबर, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास शासनाकड े प्राप्त झाल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहारामध्ये महामींडळाच्या सेवेतनू ननवतृ्त झालेल्या 
१० वररषठ अधधकाऱयाींचा समावेश असल्याचे तसेच अन्य १८ अधधकाऱयाींना 
याप्रकरणी माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहेत,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराच्या चौकशी प्रक्रक्रयेस काही ननवतृ्त 
अधधकाऱयाींनी हरकत घेतली असनू, ननवतृ्त अधधकाऱयाींची चौकशी करण्याऐवजी 
कायफरत अधधकाऱयाींची चौकशी करुन त्याींचेवर कारवाई करण्याची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कृषी उद्योग महामींडळातील अवजारे खरेदीत गरैव्यवहार करणाऱया 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. तथावप, महाराषर कृषी उद्योग ववकास 
महामींडळाचे ववभागीय कायाफलय, अहमदनगर येथे कायफरत असलेले अधधकारी/ 
कमफचारी याींचेकडून ववतरक व लाभाथी ग्राहकाींकडून येणाऱया रकमेची 
अर्रातर्र होऊन अपहार झालेला आहे.  
(२) अपहार प्रकरणी २१ अधधकारी/ कमफचारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली आहे.  
(३) हे खरे आहे. अपहार प्रकरणी ननवतृ्त अधधकारी याींनी त्याींचेवर कारवाई न 
करण्याची मागणी केली आहे. परींत ु शासकीय ननयमाींमध्ये असलेल्या 
तरतदूीच्या अनषुींगाने महामींडळ स्तरावर कायफवाही सरुु आहे. 
(४) सदर प्रकरणी २१ अधधकारी/ कमफचारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली आहे. तसेच ३ अधधकारी/ कमफचारी याींना सेवेतनू बडतर्फ  
करण्यात आलेले आहे. वरील २१ पकैी दोन अधधकाऱयाींचे ननधन झाले आहे. 
मतृ अधधकारी वगळून एकूण १९ अधधकारी/ कमफचारी याींची डडसेंबर २०२१ 
मध्ये ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील महसूल अधधिाऱयाांच्या पदोन्नतीच े 
बनािट आदेश ननगचममत िेल्याबाबत 

  

(२) * १२७०८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महसलू अधधकाऱयाींच्या पदोन्नतीचे बनाव् आदेश ददनाींक   
६ जानेवारी, २०२२ रोजी ननगफममत करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२२ वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बनाव् आदेशान्वये मा.महसलू मींत्री याींच्या खाजगी 
सधचवाींसह अन्य पाच त े सहा अधधकाऱयाींना भारतीय प्रशासकीय सेवेत 
समायोजजत करुन पदोन्नती व पदस्थापना देण्यात आली असल्याच े
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले आहे, तदनषुींगाने याप्रकरणी महसलू ववभागाने 
पोमलसात गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) अपर जजल्हाधधकारी सींवगाफतील 
अधधकाऱ याींना भारतीय प्रशासकीय सेवेत पदोन्नती देऊन त्याींना अन्य पदावर 
पदस्थापना देण्याबाबत नमदू करुन बोगस आदेश ननगफममत करण्यात आल े
असल्याची बाब ददनाींक ०७/०१/२०२२ रोजी या ववभागाच्या ननदशफनास 
आणण्यात आली होती. तथावप, सदर आदेश हे पणूफपणे बोगस व खोट्या 
स्वाक्षरीने काढण्यात आले असनू अशा प्रकारची कोणतीही कायफवाही महसलू 
व वन ववभागाकडून झालेली नाही. सदर बाब सामान्य प्रशासन ववभाग व 
शासनाच्या ननदशफनास आणनू देण्यात आली आहे.  
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 अशा प्रकारचे खो्े शासन आदेश ननगफममत झाल्यामळेु शासनाची 
प्रनतमा ममलन होत असल्याने व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याच्या 
अनषुींगाने मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गनु्हा क्रमाींक २/२०२२, 
भा.दीं.वव. कलम ४२०, ४६४, ४६५, ४६६ व ४६७ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. प्रस्ततु गनु्हयामध्ये एका आरोपीस अ्क करण्यात आली असनू 
पढुील तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
अांबरनाथ, बदलापूर आणण उल्हासनगर शहराांमध्ये अांमली पदाथाचची 

विक्री आणण सेिन होत असल्याबाबत 
  

(३) * १२४२२ श्री.रवि ांर फ फाटि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथील आनींदनगर एमआयडीसी पररसरात एमडी 
पावडर या अींमली पदाथाफची ववक्री करण्यासाठी आलेल्या एका आरोपीला 
अींमली पदाथफ ववरोधी ववशषे पथकाने सापळा रचनू अ्क केल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पोमलसाींनी आरोपीकडून एक लाख २० हजार रुपये क्रकींमतीची 
१० गॅ्रम एमडी पावडर जप्त केली असनू अींबरनाथ, बदलापरू भागात गेल्या 
काही ददवसाींतील अींमली पदाथाांवरील कारवाई पाहता, या भागात अींमली 
पदाथाांचा मोठ्या प्रमाणावर परुवठा होत असल्याच े ननदशफनास येत असनू, 
स्थाननक तरुण अींमली पदाथाांकरीता नायजेररयन पेडलरच्या जाळ्यात अडकत 
असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पररमींडळ चार अींतगफत येणाऱया अींबरनाथ, बदलापरू आणण 
उल्हासनगर शहरातील पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत अींमली पदाथाफची ववक्री 
आणण सेवन रोखण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ठाणे पोलीस आयकु्तालयाींतगफत पररमींडळ-४, उल्हासनगरमधील 
मशवाजीनगर पोलीस स््ेशन हद्दीत आनींदनगर एम.आय.डी.सी. पररसरात 
ददनाींक २९/११/२०२१ रोजी एका इसमाकडून १० गॅ्रम वजनाच्या रुपये 
५०,०००/- क्रकीं मतीच्या एम.डी.(मेरे्ड्रॉन) या अींमली पदाथाफसह एकूण रुपये 
१,२०,२६०/- क्रकीं मतीचा मदु्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सदर 
आरोवपताववरूध्द ग.ुर.क्र.३७१/२०२१ एन.डी.पी.एस. कायदा, १९८५ च्या कलम 
८(क), २२(ब) प्रमाणे गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. सदर आरोवपतास अ्क 
करण्यात आली असनू त्याच्याववरूध्द ददनाींक २८/०१/२०२२ रोजी 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले असनू सदर गनु्हा 
मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे. स्थाननक तरूण नायजेरीयन पेडलरच्या 
जाळ्यात अडकत असल्याच ेअद्याप आढळून आलेले नाही. 
 अींबरनाथ, बदलापरू व उल्हासनगर शहरातील पोलीस स््ेशनच्या 
हद्दीत ननयममतपणे लावण्यात येत असलले्या पेरोमल ींगदरम्यान तसेच गपु्त 
बातमीदाराींमार्फ त अींमली पदाथाांच ेसेवन व ववक्री होत असल्याबाबत मादहती 
ममळवनू तसेच छापे घालनू सींबींधधताींवर कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नोंदणी महाननरीक्षि ि मुर फाांि ननयांत्रि, पुणे याांच्या 
तुिडबेांदीसांदभाचतील पररपत्रिामुळे जमीन खरेदी-विक्री  

व्यिहारात अडचणी येत असल्याबाबत 
  

(४) * १२३५२ श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाच्या नोंदणी महाननरीक्षक व मु् ाींक ननयींत्रक याींनी ददनाींक      
१२ जुल,ै २०२१ रोजी तकुडबेींदी तकुड ेजोड सधुारणा अधधननयमाच्या कलम ब 
ला अनसुरुन तकुडबेींदीबाबत पररपत्रक जारी करुन त्याची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत राज्यातील सवफ दयु्यम ननबींधकाींना कळववण्यात आल ेअसल्याचे ददनाींक 
४ ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पररपत्रकातील तरतदुीनसुार एखादया सवे नींबरचे क्षेत्र २ 
एकर असल्यास, त्यापकैी एक, दोन व तीन गुींठे जागा ववकत घेण्याकरीता 
सदर क्षते्राचे दस्त नोंदणी होणार नसनू, त्याकरीता सदर क्षते्राचे ले-आऊ् 
करणे बींधनकारक करण्यात आल्यामळेु ज्या खातदेाराींचे ममळकत क्षते्र हे 
प्रमाणभतू क्षते्रापेक्षा म्हणजचे २ एकर पेक्षा कमी असले असे खातदेार आपले 
सींपणूफ क्षते्र ववक्री करत असतील तर अशा खातदेाराींपढेु खरेदी-ववक्री 
व्यवहाराच्या अडचणी ननमाफण होत असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मस ींधुदगुफ व रत्नाधगरी जजल्हयाींसह कोकण प्रदेशातील अन्य 
दठकाणच्या शतेकऱयाींच्या ममळकतीचे क्षेत्र हे प्रमाणभतू क्षेत्राच्या मयाफदेपेक्षा 
कमी असल्याने व ७/१२ च्या उताऱयात तकुडा अशी नोंद असल्याने 
ममळकतीच्या खरेदी-ववक्री करण्यास शतेकऱयाींपढेु अडचणी ननमाफण होत 
असल्याचे त्याचसमुारास ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या पररपत्रकातील कायदेववषयक ताींबत्रक बाबी दरू करुन 
त्याऐवजी सधुाररत पररपत्रक ननगफममत करण्याबाबत कोकण प्रदेशातील 
शतेकरी व मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.महसलू मींत्री महोदयाींना 
ननवेदन सादर करुन तशी मागणी केली असल्याचेही माहे ऑगस््, २०२१ 
मध्ये ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर मागणीनसुार सधुाररत पररपत्रक ननगफममत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली आहे अथवा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर धारण जममनीचे तकुड े पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत व 
त्याचे एकबत्रकरण करण्याबाबत अधधननयम, १९४७ च्या तरतदुीनसूार एखादया 
सव्हे नींबरचे क्षेत्र प्रमाणभतू क्षेत्राप्रमाणे असल्यास अशा जममनीच्या 
व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकत.े 
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 तसेच एखादया सव्हे नींबरमधील क्षते्र प्रमाणभतू क्षते्रापेक्षा कमी असेल 
व अशा क्षेत्रातील एक, दोन अथवा तीन गुींठे जागा ववकत घ्यायची असेल 
तर त्या सव्हे नींबरचा ‘ले-आऊ्’ करुन त्यामध्ये एक, दोन गुींठ्याींचे तकुड े
पाडून त्यास जजल्हाधधकारी क्रकीं वा सक्षम प्राधधकरणाची मींजुरी घेतल्यास, अशा 
मान्य ‘ले-आउ्’ मधील एक, दोन गुींठे जममनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी 
होऊ शकत.े 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
 कोकण ववभागातील ममळकतीच्या दस्ताींची नोंदणी करताना येणाऱया 
अडचणीसींदभाफत शासनास ननवेदने प्राप्त झालेली आहेत. 
(५) व (६) नोंदणी महाननरीक्षक व मु् ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पणेु 
याींनी ननगफममत केलेल्या ददनाींक १२/०७/२०२१ रोजीच्या पररपत्रकाच्या सींदभाफत 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, नागपरू खींडपीठ येथे याधचका दाखल झालले्या 
आहेत. 
 प्रस्ततु प्रकरण न्यायप्रववष् असल्यामळेु अींनतम न्यायननवाड्यानींतर 
शासनस्तरावर यथायोग्य कायफवाही करण्याबाबत ननणफय घेण्यात येईल. 

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

नागभीड (जज.चांर फपूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना शतेतळयाांच े 
अनुदान ममळण् याबाबत 

  

(५) * १२४५४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.रणजजत 
पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागभीड (जज.ची्ं परू) तालकु्यात कृषी ववभागाींतगफत सन २०१८-२०१९ व 
सन २०१९-२०२० या वषाफत ३७ शतेकऱयाींना शतेतळे मींजूर करण्यात येवनू, 
शतेतळ्याींचे काम पणूफ होऊनही शतेकऱयाींना अनदुान ममळाले नसल्याच े
ददनाींक ३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आले आहे,      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील शतेकऱयाींना शतेतळ्याचे काम पणूफ 
होऊनही अनदुान न देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
नागभीड तालकु्यातील शतेकऱयाींना शतेतळ्याींच े अनदुान देण्याबाबत कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही.  
 नागभीड तालकु्यातील ३४ बोडी व ३ शतेतळ्याींचे अनदुान सींबींधधत 
लाभार्थयाांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील दधू उत्पादि शतेिऱयाांच्या दधूाला किमान आधारभूत 
किां मत (एफआरपी) लागू िरण्याबाबत 

  

(६) * ११८८४ श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०३८९ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दधू उत्पादक शतेकऱयाींच्या दधूाला जस्थर भाव प्राप्त 
होण्याच्या दृष्ीने ऊसासाठी देण्यात येणाऱया ‘एर्आरपी’ च्या धतीवर 
दधूासाठी ‘एर्आरपी’ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत ददनाींक    
२५ जून, २०२१ रोजीच्या बठैकीमध्ये मा.मींत्री महोदयाींनी आदेश ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप आणण सद्य:जस्थती काय 
आहे, तसेच प्रस्तावास शासनाने मान्यता ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दधू उत्पादक शतेकऱयाींच्या दधूाला क्रकमान आधारभतू क्रकींमत 
(एर्आरपी) लाग ू करण्याबाबतची व्यवहायफता तपासण्यासाठी मींबत्रमींडळाची 
उपसममती स्थापन करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) Maharashtra Regulation of Sugarcane Price (Supplied to 
Factories) Act, २०१३ या अधधननयमाच्या धतीवर राज्यातील दधुाकरीता 
“Maharashtra Regulation of Milk Price (Supplied to Milk 
Projects/ Dairies) Act, २०२१ ननमाफण करण्याच े प्रस्ताववत आहे. सदर 
प्रस्ताववत कायद्याची व्यवहायफता तपासण्यासाठी मींबत्रमींडळाची उपसममती 
स्थापन करण्याचे प्रस्ताववत केले आहे. 
(३) मींबत्रमींडळाची उपसममती स्थापन करणेबाबतची पढुील कायफवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सातारा (जज.औरांगाबाद) येथे महसूल विभागाच्या िमचचाऱयाने 
आत्महत्त्या िेल्याबाबत 

  

(७) * १२६१३ श्री.महादेि जानिर, श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल््यातील सातारा पररसरातील तलाठी श्री.लक्ष्मण नामदेव 
बोरा्े याींनी राहत्या घरी आत्महत्या करण्यापवूी, महसलू ववभागातील १६ त े
१७ जणाींच्या नावाींचा ससुाईड नो्मध्ये उल्लेख केल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आत्महत्या प्रकरणातील ससुाईड नो् पोमलसाींच्या 
ताब्यात असतानाही या प्रकरणात गनु्हा दाखल न झाल्याने बोरा्े याींच्या 
पत्नी आणण आई याींनी गनु्हा दाखल करा अन्यथा पोलीस ठाण्यासमोरच 
आत्मदहन करु असा इशारा शासनास ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) हे खरे आहे. तथावप, लक्ष्मण नामदेव बोरा्े 
याींनी ददनाींक २८/११/२०२१ रोजी राहत्या घरात आत्महत्या केली आहे.  
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(२) व (३) सदर मयताची पत्नी व आईने आकजस्मक मतृ्य ू दाखल 
झाल्यानींतर चौकशी करुन कारवाई करण्याबाबत अजफ ददलेले आहेत.  
 उक्त प्रकरणी पोलीस ठाणे, सातारा, औरींगाबाद शहर येथे आकजस्मक 
मतृ्य ूक्रमाींक ७६/२०२१ कलम १७४ सीआरपीसी अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. सदर प्रकरणी चौकशी सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील नामाांकित टायर िां पनीच्या नािाने बनािट सांिेतस्त्थळ तयार 

िरुन गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(८) * ११८३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील एका नामाींक्रकत ्ायर कीं पनीच्या नावाने अनेक बोगस वेबसाई् 
तयार करुन त्याद्वारे एजन्सी देण्याचे आममष दाखवनू गुींतवणूकदाराींची 
समुारे रुपये ३७ लाखाींची र्सवणूक झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुींतवणूकदाराींची र्सवणूक केल्याबाबत वरळी पोलीस ठाण्यात 
तक्रार करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीच्या अनषुींगाने गुींतवणूकदाराींची र्सवणूक करणाऱया दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) व (३) होय. 
 सदर प्रकरणात वरळी पोलीस ठाणे, मुींबई येथे ददनाींक ०४/०१/२०२२ 
रोजी अज्ञात व्यक्ती ववरोधात ग.ुरीं.क्र.०७/२०२२ भा.दीं.वव. कलम ४१८, ४२०, 
४८२, ४८३ सह मादहती तींत्रज्ञान अधधननयमाच्या कलम ६६ (क) ६६ (ड) व 
रेडमाकफ  ॲक्् कलम १०३, १०४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
 सदर गनु््याचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे पानशेंर फा (जज.जालना) येथे सीड पािच  उभारण्याबाबत 
  

(९) * ११८०९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५७५ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे पानशें्ा (जज.जालना) येथे (बायो्ेक्नो पाकफ ) जैवतींत्रज्ञान पाकफ  
उभारण्याची घोषणा शासनाने केली असनू शतेकऱयाींच ेशतेातील माती पररक्षण 
करणे, मशतगहेृ, बबयाणाची उगवण क्षमता तपासणे, गोदामे बाींधून 
शतेकऱयाींचा शतेमाल सरुक्षक्षत ठेवण्यासाठी जममनीच े सींपादन करुनही सीड 
पाकफ  (बायो्ेक्नो पाकफ ) उभारण्यात आले नसल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीड पाकफ  (बायो्ेक्नो पाकफ ) प्रकल्प मागी लागण्यासाठी 
डी.पी.आर. तयार करण्याची जबाबदारी महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळावर 
सोपववली असनूही याबाबत कोणतीही कायफवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जालना जजल््यात सीड 
पाकफ  (बायो्ेक्नो पाकफ ) उभारण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यात बबयाणे उत्पादन क्षेत्रात वाढीसाठी पोषक वातावरण 
ननममफती करण्यासाठी जालना येथे सीड पाकफ  उभारण्याच ेप्रस्ताववत आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी जजल्हाधधकारी, जालना याींनी ७५ एकर जमीन मौजे पानशें्ा, 
जज.जालना येथ े उपलब्ध करुन ददलेली आहे. सीड पाकफ  उभारणी सींदभाफत 
बबयाणे उद्योजकाींना आवश्यक असणाऱया सवुवधा तसेच या प्रकल्पामध्ये 
सहभाग घेणाऱया सावफजननक व खाजगी क्षते्रातील बबयाणे उद्योजकाींच्या 
गरजा ननजश्चत करुन डी.पी.आर. तयार करण्याबाबतच्या सचूना महाराषर 
राज्य बबयाणे महामींडळ मयाफददत (महाबीज), अकोला याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील महहला अत्याचाराांच्या गुन्हयाांतील दोषीांिर िारिाई िरून 
महहला सुरक्षक्षततेच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१०) * ११८५० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण 
दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत गत ११ मदहन्याींत मदहलाींसींबींधधत ५०५६ गनु््याींची नोंद झाली 
असनू, यापकैी केवळ ३९६८ गनु््याींची उकल करण् यात पोमलसाींना यश आल े
असनू, उवफररत गनु्हे तपासाधीन असल्याच े माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये मदहलाींच्या ववनयभींगाींच-े१९२० गनु्हे, अल्पवयीन 
मलुीींवर अत्याचाराच-े४८४ गनु्हे व मदहला अत्याचाराचे-८२८ गनु््याींची नोंद 
झाली आहे, तसेच १००८ मदहलाींच्या अपहरणाची नोंद पोलीस दफ्तरी दाखल 
झाली असनू यात ९९९ अल्पवयीन मलुीींचा समावेश असल्याचे ननदशफनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील मदहला अत्याचार, अपहरण यासारख्या गनु््याींचा 
जलदगतीने शोध घेऊन दोषीींवर कारवाई करुन मदहला सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने 
उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) मदहलासींदभाफत या काळात ५,१५४ गनु्हे दाखल 
झाले असनू त्यापकैी ४०६३ गनु्हे उघड झाले आहेत. 
(२) मदहलाींचे ववनयभींगाच े १५४४ गनु्हे दाखल झाले असनू त्यापकैी १२५२ 
गनु्हे उघड झाले आहेत. या कालावधीत अल्पवयीन मलुीींवर ४८४ गनु्हे दाखल 
असनू ४७३ गनु्हे उघड झाले आहेत आणण मदहलाींवर बलात्काराचे ३४४ गनु्हे 
दाखल असनू २६४ गनु्हे उघड झाले आहेत. 
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 मदहलाींसदभाफत अपहरणाची एकूण १०१० गनु्हे दाखल असनू त्यापकैी 
८८४ गनु्हे उघड झाले आहेत. 
(३) मदहला अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्याच्यादृष्ीन े मदहला पोलीस मदत 
कक्ष स्थापन करणे, गींभीर गनु््याींच्या बाबत मानक कायफप्रणाली (SOP) 
जारी करणे, मुींबई शहरात ननभफया पथक स्थापन करणे, मदहला ववरोधी 
गनु््याींवर प्रनतबींध आणण्यासाठी कडक कायदे ववधीमींडळात सींमत करणे, इ. 
उपाययोजना करण्यात आलले्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मौजे खानािळे (ता.पनिेल, जज.रायगड) गट ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील 

शासिीय भूखांड गैरप्रिारे ममळविल्याबाबत 
  

(११) * १२०७३ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे खानावळे (ता.पनवेल, जज.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत सव्हे नीं. 
४५, ४६ व ६४ या भखूींडाचा सन १९९२ पासनू स्मशानभमूीसाठी वापर केला 
जात असताना सदर स्मशानभमूी भखूींड स्मशानभमूी करोवा एलएलपी 
कीं पनीने तहमसल कायाफलयातील कमफचारी व अधधकाऱयाींशी सींगनमताने सन 
२०१९ मध्ये गरैप्रकारे ममळववला असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उपसरपींच, पोलीस पा्ील, ती्ं ामकु्तीचे अध्यक्ष 
याींनी एक सववस्तर ननवेदन तहमसलदार, खालापरू, जजल्हाधधकारी, रायगड, 
मा.पालकमींत्री आदीींकड े सादर करून या सींपणूफ प्रकरणाची चौकशी करून 
सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच खानावळे गावची स्मशानभमूी 
पवूफवत अींत्यसींस्कारासाठी ववनाववलींब खुली करण्याची मागणी केली आहे,     
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
स्मशानभमूीचा भखूींड गरैप्रकारे ममळववणाऱया कीं पनी व्यवस्थापनावर व त्याींना 
मदत करणाऱया अधधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
 तथावप, ववशषे नगर वसाहत प्रकल्पाींतगफत/ लगत जस्थत असलले्या 
शासकीय जममनी नगर वसाहत प्रकल्पाकरीता प्रदान करण्यासींदभाफतील 
नगरववकास ववभागाच्या ददनाींक २०/११/२०१८ च्या धोरणानसुार व महाराषर 
जमीन महसलू सींदहता, १९६६ व त्या अींतगफत तयार करण्यात आलले्या 
ननयमातील तरतदूीनसुार कब्जेहक्काच्या रकमेत कोणतीही सवलत न देता 
मौजे खानावळे ता.पनवेल जज.रायगड येथील सवे क्र. ४५, ४६ व ६४ एकबत्रत 
क्षेत्र ४८.४० आर ही सावफजननक वापराखाली नसलेली शासकीय जमीन 
सींबींधधत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी शासन ज्ञापन महसलू ववभाग क्र. जमीन-
२८२०/प्र.क्र.१६/ज-४अ, ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०२१ अन्वये कायदा/ ननयमातील 
तरतदूीनसुार ररतसर प्रदान केल्या आहेत. 
(२) ग्रपु ग्रामपींचायत खानावळे, ता.पनवेल याींचे तरे् सरपींच, उपसरपींच तसेच 
ग्रामसेवक याींनी स्मशानभमूीच्या जममनी श्री.रवी खबुचींदानी व इतर याींना 
ववशषे नगर वसाहत प्रकल्पासाठी देणेबाबत ददनाींक ०९/१२/२०२१ व ददनाींक 
१३/१२/२०२१ रोजी हरकत अजफ दाखल केला आहे. 
(३) व (४) अनषुींधगक प्रस्तावात ग्रामपींचायतीच्या सदरहू जागेसींदभाफतील 
हरकती ववचारात घेऊन जजल्हाधधकारी याींच्या चौकशी अहवालानसुार व शासन 
धोरणानसुार जागा प्रदान करण्याचा ननणफय शासनस्तरावरुन झाला असल्याने 
प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िायाचलयातील लाचखोरीच्या प्रिरणातील दोषी 
अधधिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१२) * ११७७६ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय कायाफलयातील अनेक अधधकारी सन २०१९-२०२० व 
सन २०२०-२०२१ या कालावधीत लाच घेताना सापडल्यानींतर त्याींचेवर कारवाई 
न करता त्याींना महत्त्वाच्या दठकाणी पदोन्नती व बदली ममळत असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 



15 

(२) असल्यास, उक्त कालावधीत लाच घेतल्याप्रकरणी क्रकती दोषी 
अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्यात आली आहे व क्रकती अधधकाऱयाींवर कारवाई 
करण्यात आली नाही, तसेच क्रकती अधधकाऱयाींना कोणत्या दठकाणी पदोन्नती 
व बदली ददली, याबाबतचा तपशील उपलब्ध करुन देण्याची मागणी 
ववधानपररषद सदस्याींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०२१ रोजी अपर मखु्य सधचव, 
महाराषर शासन, गहृ ववभाग, मुींबई याींचेकड ेपत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लाच घेतल्याप्रकरणी दोषी असलेल्या अधधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
झालेल्या क्रकीं वा मशस्तभींग ववषयक/ववभागीय चौकशी प्रकरणी ननलींबबत 
अधधकारी/कमफचारी याींना अकायफकारी पदावर ननयकु्ती देण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन ववभाग, शासन ननणफय ददनाींक २०/०४/२०१३ नसुार सचुना देण्यात 
आल्या आहेत. 
 लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभाग अींतगफत एकूण दाखल सापळा 
गनु्हयाींची वषफननहाय साींजख्यकी मादहती पढुीलप्रमाणे आहे. 
 

वष े २०१९ २०२० २०२१ 
सापळे ८६६ ६३० ७६४ 

 

 लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामार्फ त सापळा कारवाईत आढळलेल्या 
लोकसेवकाींवर गनु्हा दाखल करुन सींबींधधत ववभागास कळववण्यात येत.े 
तद्नींतर सबींधधत प्रशासकीय ववभागामार्फ त शासनाच्या स्थायी सचुनाींनसुार 
कायफवाही करण्यात येत.े 

सापळा कारवाईनींतर शासकीय अधधकारी/ कमफचारी याींचेवरील पढुील 
कायफवाही सींबींधधत ववभागाकडून केली जात असल्याने प्रश्नाच्या अनषुींगाने 
मादहती सवफ प्रशासकीय ववभागाींकडून ददनाींक ०३/०३/२०२२ व ददनाींक 
०८/०३/२०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे मागववण्यात आली आहे. 

----------------- 
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ननफाड (जज.नामशि) तालुक्यातील शतेिऱ याांना गाळपेरा जमीन 
भाडतेत् िािर िसण् यासाठी देण्याबाबत 

  

(१३) * १२८२१ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननर्ाड (जज.नामशक) तालकु्यातील अकरा गावाींतील शतेकरी सन १९४८ 
पासनू गोदावरी नदी काठालगतची १००१२.७३७ हेक् ्र गाळपेरा जमीन १९९० 
पयांत कसत होत,े मात्र सदर गाळपेरा जमीन पनु् हा भाडतेत् वावर कसण् यासाठी 
ममळण् याची मागणी शतेकऱ याींनी केली असनू, प्राताींधधकारी, ता.ननर्ाड याींचेकड े
सदर जमीन वा्पाची प्रकरणे बऱयाच वषाफपासनू अींनतम ्प् प् यातील 
कायफवाहीसाठी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्राताींधधकारी, ननर्ाड याींनी सदर जमीन वा्पाची 
प्रकरणाींवरील कायफवाही पणूफ न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू प्रकरणे ननकाली काढून शतेकऱ याींना न्याय देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) नामशक जजल्हातील उपववभागीय 
अधधकारी, ननर्ाड भाग, ननर्ाड याींचेकड े गाळपेरा जमीन कसण्यासाठी 
ममळणेबाबतच्या ववषयासींदभाफत प्राप्त झालेली ननवेदन ेव वयैजक्तक अजफ अस े
एकूण २०७ अजफ चौकशीसाठी तहमसलदार, ननर्ाड याींच्याकड े पाठववण्यात 
आले होत.े त्यानषुींगाने उपवनसींरक्षक (वन्यजीव) नामशक याींचे अमभप्राय 
घेण्यात आले असता, सदर क्षते्र नाींदरु मधमेश्वर पक्षी अभयारण्यासाठी 
अधधसधुचत करण्याचे ननदशफनास आले आहे. त्यामळेु, तहमसलदार, ननर्ाड 
याींनी सादर केलेला अहवाल ववचारात घेऊन, सदरचे अजफ ददनाींक ३१/१२/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये उपववभागीय अधधकारी, ननर्ाड भाग, ननर्ाड याींनी 
ननकाली काढलेले आहेत.  
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 नामशक जजल्हातील ननर्ाड तालकु्यात कसण्यासाठी मागणी करण्यात 
आलेले सदर गाळपेरा क्षेत्र हे महसलू व वन ववभाग, शासन अधधसचूना 
ददनाींक २५/०२/१९८६ नसुार नाींदरू मधमेश्वर पक्षी अभयारण्यासाठी अधधसधुचत 
करण्यात आलेले असल्यामळेु सन १९८८ पासनू पढेु गाळपेरा क्षेत्र वदहतीस 
मदुतवाढ देण्यात आलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विरार-अमलबाग बहुउद्देशीय माधगचिा प्रिल्पाच्या भूसांपादनाच्या 
मोजणीस शतेिऱयाांचा विरोध असल्याबाबत 

  

(१४) * १२१९८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार-अमलबाग बहुउद्देशीय माधगफका (मल््ी मॉडले कॉररडॉर) या 
एमएसआरडीसीकडून राबववण्यात येणाऱया समुारे १२६ क्रक.मी. लाींबीच्या 
प्रकल्पाला शतेकऱयाींनी माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ववरोध 
दशफववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववरार-अमलबाग बहुउद्देशीय मागाफच्या प्रकल्पाचे थोडक्यात 
स्वरूप काय आहे, तसेच या प्रकल्पासाठी उरण तालकु्यातील बलैोंडाखार, 
ददघोड,े वेश्वी, जाींभळूपाडा गावठाण, जासई, भोम, धचखली भोम, धचरनेर, 
्ाकीगाव, हररश्चीं् वप ींपळे, नवापाडा, वव ींधणे, कळबसुरे आणण कोळी 
बाींधाणखार आदी १६ महसलूी गावातील जममनी सींपाददत कराव्या लागणार 
असल्याने प्रकल्पासाठी सवेक्षण आणण मोजणी करण्यासाठी आलेल्या 
अधधकाऱयाींना शतेकऱयाींनी ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववरार-अमलबाग बहुउद्देशीय मागाफसींदभाफत ददनाींक ३ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास पनवेल उपववभागीय अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली उरण पींचायत सममतीच्या सभागहृात शतेकऱयाींसमवेत बठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पनवेल उपववभागीय अधधकारी याींनी आयोजजत केलले्या 
बठैकीच्यावेळी शतेकऱयाींनी कोणकोणत्या मागण्या केल्या आहेत व सदरहू 
मागण्याींसींदभाफत शासनाने कोणता ननणफय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) ववरार-अमलबाग बहुउद्देशीय माधगफका 
प्रकल्पासींदभाफत ददनाींक २७/०१/२०२२ रोजी मौजे कळींबसुरे या गावाचे सींयकु्त 
मोजणीचे वेळी शतेकऱ याींना ददल्या जाणाऱया भसूींपादन मोबदल्याच्या 
अनषुींगाने ववरोध दशफववला तथावप, त्याींनी या प्रकल्पास ववरोध केलेला नाही. 
आज रोजी सदर गावामध्ये मोजणी चाल ूझाली आहे. 
(३) व (४) उक्त प्रकल्पासींदभाफत ददनाींक ०३ जानेवारी, २०२२ रोजी 
उपववभागीय अधधकारी, पनवेल याींच्या अध्यक्षतखेाली उरण पींचायत 
सममतीच्या सभागहृात शतेकऱयाींना प्रकल्पाची मादहती देण्याच्या अनषुींगाने 
बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. सदर बठैकीत एकूण ६ मागण्या 
करण्यात आल्या. 

१) प्रकल्पात जमीन जाणाऱया शतेकऱयाींना प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला द्यावा. 
२) भसूींपादन समयी सव्हे क्रमाींकात मशल्लक राहणारी जमीन देखील 

सींपाददत करावी. 
३) तालकु्यातील सवफ गावाींना भसूींपादनाचा समान दर द्यावा. 
४) घरे बाधधत होत असल्यास कॉररडोअर रस्ता वळवावा.  
५) सींपाददत जममनीपकैी २०% जमीन पनुवफसनासाठी ठेवावी.  
६) गावाींना जोडणाऱया सध्याच्या रस्त्याींना त्यामधून माधगफका ठेवावी. 

 शतेकऱ याींकडून प्राप्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने व बठैकीतील 
मागण्याींच्या अनषुींगाने सींपादन सींस्था याींना उपववभागीय अधधकारी, पनवेल 
याींनी ददनाींक २८/०१/२२ रोजीचे पत्रान्वये लेखी कळववलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील ग्रामपांचायतीमध्ये स्त्ियांचमलत हिामान िें रे फ बसविण्याबाबत 
  

(१५) * १२७६५ श्री.सजुजतमसांह ठािूर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सहा हजार ग्रामपींचायतीमध्ये स्वयींचमलत हवामान कें ्े 
बसववण्यासाठी आवश्यक ती कायफवाही करण्याच्या सचूना मा.कृषीमींत्री 
महोदयाींनी घेतलेल्या बठैकीत सींबींधधत अधधकाऱयाींना ददल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्वयींचमलत हवामान कें ्ामळेु तापमान, वाऱ याची ददशा 
आणण वेग, सापेक्ष आ फ्ता पजफन्यमान याची अद्ययावत मादहती व पावसाची 
गावननहाय आकडवेारी तसेच अनतवषृ्ीमळेु होणाऱ या नकुसानीची तींत्रशधु्द 
मादहती ग्रामपींचायत स्तरावर ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये स्वयींचमलत हवामान कें ्े 
बसववण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रत्येक ग्रामपींचायत स्तरावर स्वयींचमलत हवामान कें ् बसववण्याच्या 
अनषुींगाने प्रथम ्प्प्यात ६००० गावाींमध्ये स्वयींचमलत हवामान कें ् 
बसववण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ई-निाशा िायचक्रमाांतगचत राज्यातील भूमापन निाशाांच े 
िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(१६) * १२२४९ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) देशातील व राज्यातील नागररकाींना आधनुनक, सवफकष आणण पारदशफक 
भमूमअमभलखे व्यवस्थापन पध्दती तयार करुन ननणाफयक मालकी हक्क 
(Land Titling) पध्दती बरोबरच मालकी हक्काची शाश्वती देणे याकरीता 
सन २००८ पासनू राषरीय भमूम अमभलेख आधुननकीकरण कायफक्रम सरुु 
करण्यात आला. या कायफक्रमाींतगफत राज्य शासनाने केलेल्या कामाींचा आढावा 
कें ्ाला कळववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई-अमभलखे कायफक्रमाींतगफत तहमसलदार, उपअधीक्षक भमूम 
अमभलेख व नगर भमूापन याींच्या कायाफलयातील अमभलेख कक्षात असलेल्या 
जुन्या अमभलेखाींच ेउतारे (तालकुा स्तरावरील तहमसलदार कायाफलयातील जुने 
रे्रर्ार, जुने सातबारा, खात े उतारा इ. व उपअधीक्षक भमूम अमभलेख 
कायाफलयातील द्पण, आकारर्ोड पत्रक, गणुाकार बकु, आकारबींद, 
एकबत्रकरण स्कीम, शते पसु्तक इ.) याींचे ९८.९३ व रे्रर्ार चे ९८.४ ९४% 
स्कॅनन ींग पणूफ करण्यात येऊन त ेडडजी्ल स्वरुपात साठववण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(अ) अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरींगाबाद, चीं्परू, धुळे, 
गडधचरोली, गोंददया, जळगाव, लातरू, मुींबई उपनगर, नींदरुबार, नामशक, 
पालघर, रायगड, मस ींधदगुफ, ठाणे, वामशम व यवतमाळ या १९ 
जजल््याींचा केवळ अमभलेखाींचा स्कॅनन ींग केलेला डा्ा महसलू खात्याच्या 
सींकेतस्थळावर नागररकाींना पाहण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
असनू, अनेक जजल््याींसाठीचा डे् ा प्रत्यक्षात वापर करण्यात आलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 

ब) असल्यास, अमभलेखाींचे स्कॅनन ींग असलेली महसलू खात्याची 
वेबसाई् aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in अनेक मदहन्याींपासनू बींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

क) तालकुा स्तरावरील तहमसलदार कायाफलयातील जुने रे्रर्ार, जुने 
सातबारा, खात े उतारा इ. व उपअधीक्षक भमूम अमभलेख कायाफलयातील 
द्पण, आकारर्ोड पत्रक, गणुाकार बकु, आकारबींद, एकबत्रकरण स्कीम, शते 
पसु्तक इ चे स्कॅनन ींग चे े्ंडर काढलेले असताना केवळ तहमसल 
कायाफलयातील जुने सातबारा व रे्रर्ार याींचीच केवळ स्कॅनन ींग करून 
उपरोक्त ७ जजल््याींच ेडा्ा अपलोड करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ई-नकाशा कायफक्रमाींतगफत तालकुा स्तरावरील उपअधीक्षक भमूम 
अमभलेख कायाफलयातील भसूींपादन नकाश,े र्ाळणी नकाश े व द्पण 
असलेल्या अमभलेखाींचे केवळ १३.०३ ्क्के डडजी्ायझेशन झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ई-भलेूख कायफक्रमाींतगफत सींगणकीकृत नकाश,े स्कॅन केलेले 
जुने अमभलेख व पनुमोजणीनींतरचे नकाश ेनागररकाींस एकाच सींकेतस्थळावर 
(वेबसाई्द्वारे/ पो फ्लद्वारे) उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, भ-ूनकाशा या सींकेतस्थळावर नागररकाींना आपल्या 
ममळकतीची मादहती स्वत: शोधता यावी याकरीता मध्यप्रदेश राज्याप्रमाणे 
सींकेतस्थळावर यजूर आयडी तयार करण्याची सवुवधा उपलब्ध करून देण्यात 
आलेली नाही, सदर यजुर आयडी तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 डडजी्ल इींडडया भमूम अमभलेख आधनुनकीकरण कायफक्रमाींतगफत 
तालकुा स्तरावरील तहमसलदार कायाफलयातील जुने रे्रर्ार, जुने सातबारा, 
खात े उतारा इ. व उपअधीक्षक भमूम अमभलेख कायाफलयातील द्पण, 
आकारर्ोड पत्रक, गणुाकार बकु, आकारबींद, एकबत्रकरण स्कीम, शते पसु्तक 
इ. अमभलेखाींचे स्कॅनन ींग काम चाल ू असनू सद्य:जस्थतीत राज्यातील एकूण 
३५ जजल््याींपकैी २४ जजल््याींचे स्कॅनन ींग काम पणूफ झालेले असनू त्यापकैी १९ 
जजल््याींचा डा्ा साठववण्यात आला असनू सदरचा डा्ा 
https://mahabhumi.gov.in या सींकेतस्थळावर जनतसेाठी पहाण्यासाठी 
उपलब्ध करून देण्यात आललेा आहे. 
  उवफररत ११ जजल््याींच े स्कॅनन ींग काम प्रगतीत असनू सद्य:जस्थतीत 
वेबसाई् चाल ूआहे. 
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(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
ई-नकाशा कायफक्रमाींतगफत राज्यातील पणेु, रायगड, नामशक, 

औरींगाबाद, अमरावती व नागपरू या ६ जजल््यातील भमूापन नकाशाींचे 
डडजी्ायझशेन काम पणूफ झालेले असनू सदर नकाश े डडजी्ली साईन 
झाल्यानींतर एकाच दठकाणी सींकेतस्थळावर (वेबसाई्द्वारे/ पो फ्लद्वारे) 
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उवफररत २८ जजल््यातील भमूापन 
नकाशाचे डडजी्ायझेशन करण्यासाठी शासनाने मान्यता ददली आहे.  
(५) भ-ूनकाशा या सींकेतस्थळावर जनतसे ममळकतीची मादहती स्वत: शोधता 
यावी या करीता पररपणूफ सींकेतस्थळ ननममफतीचे काम ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल्हयामध्ये चोरी ि घरफोडीच ेगुन्हे रोखण्यािरीता  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१७) * ११९१२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यामध्ये पोमलसाींच्या गस्तीअभावी घरर्ोड्या व चोरीच्या 
प्रमाणात वाढ झाल्याचे ददनाींक १८ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सन २०२१ या वषाफत बीड जजल््यामध्ये २०० पके्षा जास्त 
घरर्ोड्या व ११६२ चोरीच्या घ्नाींची नोंद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बीड जजल््यामधील वाढत्या चोऱया व घरर्ोड्याींना रोखण्याकरीता 
उपायोजना करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) बीड जजल््यातील घरर्ोडी व चोऱयाींच्या 
घ्नाींमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बीड जजल््यामध्ये सन २०२१ मध्ये घरर्ोडीच्या एकूण २३१ दाखल 
गनु््याींपकैी ६१ गनु्हे व चोरीच्या एकूण १२६५ दाखल गनु््याींपकैी ३५३ गनु्हे 
उघडकीस आणण्यात आल ेआहेत. 
 जजल््यातील गनु्हे रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत 
रात्री गस्त घालण्यात येत आहे. गस्त घालण्याकरीता प्रत्येक गावात ग्राम 
सरुक्षा दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
 तसेच वेळोवेळी सराईत गनु्हेगाराींची तपासणी, सींशनयताींची पडताळणी 
व प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येत आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

ग्रामिट्टीपार (ता.आमगाि, जज.गोंहदया) येथील िबड्डी ि 
हॉमलबॉलसाठीच्या कक्रडाांगणाच ेिाम अपूणच असल्याबाबत 

  

(१८) * १२९७४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामकट््ीपार (ता.आमगाव, जज.गोंददया) येथील जजल्हा पररषद व 
कननषठ महाववद्यालयाकरीता सन २०२०-२०२१ मध्ये क्रीडा ववकास ननधीतनू 
कबड्डी व हॉलीबॉलसाठी बनववण्यात आलेले क्रीडाींगण अपणूफ व अधफव् 
जस्थतीत असताना ननधीची उचल करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०२२ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशफनास आली आहे,      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं त्रा्दाराने क्रीडाींगण तयार करताना ननकृष् सादहत्याचा 
वापर केला असल्याची तक्रार स्थाननकाींनी जजल्हाधधकाऱ याींना ददलेल्या 
ननवेदनात केली आहे, हे ही खरे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर क्रीडाींगणाच्या बाींधकामाची तपासणी करुन, क्रीडाींगणाचे काम 
पणूफ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत स्थाननकाींकडून जजल्हाधधकारी कायाफलयास तक्रार प्राप्त झाल्याचे 
ददसनू येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
विदभाचतील विशषेत: अमरािती, अिोला ि बुलढाणा या जजल्हयामधील 
पानवपांपरी वपिाच ेउत्पादन घेणाऱ या शतेिऱ याांना अनुदान ममळण्याबाबत 
  

(१९) * १३०३५ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अमोल ममटिरी, 
श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, 
श्री.अरुण लाड : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववदभाफतील अमरावती, अकोला व बलुढाणा या जजल्हयाींमध्ये पानवप ींपरी 
या वनौषधी वपकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असनू, सदर 
वपकाचे उत्पादन घेणाऱया शतेकऱयाींचे अनदुान सन २०१७ पासनू देण्यात आले 
नसल्याने, अनदुानाची रक्कम ममळण्यासाठी त्याींना वारींवार सींघषफ करावा 
लागत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी उक्त्त वपकाला अनदुान ददले जात होत,े परींत ु सन 
२०१७ पासनू अनदुान देण्याचे बींद करण्यात आले असनू, मागील ५ त े६ वष े
या वपकावर मर रोगाचा प्रादभुाफव होत असल्याने त्यावर सींशोधन करणे 
आवश्यक असनू, वपकाच्या लागवडीसाठी येणारा खचफ व वपकाला ममळणारा 
भाव यात तर्ावत असल्यामळेु वनौषधीचे पीक घेणारे शतेकरी आधथफक 
अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पानवप ींपरी वपकाच्या अनदुानाचा आराखडा जजल्हापातळीवरुन 
कृषी आयकु्ताींकड े पाठववण्यात आला असनू, अनदुानास लवकरच मींजूरी 
ममळेल असे तालकुा कृषी अधधकारी, अको् याींनी स्पष् केल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पानवप ींपरी वपकाचे औषधी गणुधमाफमळेु त्याची मागणी वाढत 
असल्याने शतेकऱ याींना पवूीप्रमाणे अनदुान देण्याबाबत व या वपकाचा पीक 
ववमा योजनेत समावेश करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
 वनौषधी वपकाचे सन २०१७-१८ चे व सन २०१९-२० चे अनदुान 
औषधी वनस्पती उत्पादक शतेकऱयाींना सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या 
आधथफक वषाफमध्ये देण्यात आलेले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 वनौषधी वपकाचे अनदुान कें ् शासनाने वावषफक कृती आराखड्यास 
मींजूरी ददल्यानींतर ददले जात.े वनौषधी वपकाचे सन २०१७-१८ चे व सन 
२०१९-२० चे अनदुान औषधी वनस्पती उत्पादक शतेकऱयाींना सन २०१९-२० व 
सन २०२०-२१ या आधथफक वषाफमध्ये देण्यात आलेले आहे. 
 पानवप ींपरी वपकाच्या सींशोधनाकरीता डॉ.पींजाबराव देशमखु कृषी 
ववद्यापीठाने ददवठाणा, ता.अको्, जज.अकोला येथे सींशोधन कें ् उभारल े
आहे. 
(३) व (४) राज्य औषधी वनस्पती मींडळाने सन २०२०-२१ चा वावषफक कृती 
आराखडा ददनाींक ०९/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कें ् शासनाकड ेमींजुरीसाठी 
सादर केला. तथावप, त्यास कें ् शासनाकडून मींजूरी ममळाली नाही. तसेच सन 
२०२१-२२ पासनू औषधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी आयषु मींत्रालयात 
कोणतीही योजना नसल्यामळेु योजनेच्या सन २०२१-२२ च्या वावषफक कृती 
आराखडा मींजुरीच्या प्रस्तावाचा ववचार केला जाणार नसल्याचे कें ् शासनाने 
कळववले आहे. 
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 पानवप ींपरी या औषधी वपकाची लागवड प्रामखु्याने अमरावती, अकोला 
व बलुढाणा या जजल््यात करण्यात येत.े पानवप ींपरी या वपकाखालील सदर 
जजल््यातील एकूण क्षेत्र ६०९.४५ हे. इतके असनू त े अत्यींत कमी आहे. 
त्यामळेु पानवप ींपरी वपकाचा समावेश पनुरफधचत हवामान आधाररत र्ळपीक 
ववमा योजनेत करणे आधथफकदृषट्या व्यवहायफ होणार नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पारमशिनी (जज.नागपूर) येथील भूमम अमभलेख िायाचलयात 
बेिायदेशीरररत्या गािठाण जममनीच ेदस्त्त तयार होत असल्याबाबत 

  

(२०) * १३०७२ श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उपअधीक्षक भमूम अमभलेख कायाफलय, पारमशवनी (जज.नागपरू) येथ े
गावठाण जममनीचे बेकायदेशीरररत्या दस्त तयार केल ेजात असल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाफलयात एकच देयक पावती दोन नावाने व 
वेगवेगळया रकमेची देण्यात येत असनू, त्यामळेु जनतचेी हजारो रुपयाींची 
र्सवणूक केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बेकायदेशीरररत्या गावठाण जममनीचे दस्त तयार करणाऱ या तसेच 
जनतचेी र्सवणूक करणाऱ या दोषी अधधकारी-कमफचारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बेकायदेमशररत्या गावठाण जागेच्या सनदा तयार करण्यासींदभाफत प्राथममक 
दृषट्या दोषी आढळलेल े ननमतानदार याींना ददनाींक ०२/०३/२०२२ रोजी 
ननलींबबत करण्यात आले असनू त्याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात 
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येत आहे. चुकीच्या पावत्या व सनदा बाबत पोलीस स््ेशन, पारमशवणी येथे 
ददनाींक ०१/११/२०२१, ददनाींक १८/०२/२०२२ व ददनाींक २८/०२/२०२२ रोजी तक्रार 
केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विशषेत: नागपूर जजल्हयातील पात्र शतेिऱ याांना 
विशषे घटि योजनेचा लाभ देणेबाबत 

  

(२१) * १३१७५ श्री.चांर फशखेर बािनिुळे : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधुचत जाती व जमाती प्रवगाफतील शतेकऱ याींना पशसुींवधफन 
ववभागाद्वारे दरवषी ववशषे घ्क योजना आणण ओ्ीएसपी योजना अींतगफत 
दधुाळ पश ुव बकऱ याींचे वा्प केले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल््यात सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ 
यावषाफत सदर योजनेसाठी पात्र असलेल्या शतेकऱ याींकडून अजफ मागववण्यात 
आले होत,े त्यानसुार अनेक शतेकऱ याींनी आवश्यक दस्ताऐवजासह शासनाकड े
ऑर्लाईन अजफ दाखल केललेे होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पशसुींवधफन आयकु्त, पणेु याींचे आदेशानसुार ऑर्लाईनररत्या 
सादर केलेले अजफ रद्द करण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाकड ेआवश्यक त्या दस्ताऐवजासह ऑर्लाईन सादर केलेले 
अजफ ग्राहय धरून पात्र शतेकऱ याींना योजनेचा लाभ देणेबाबत कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) नागपरू जजल््यामध्ये चाल ु वषाफत जजल्हा वावषफक योजनेंतगफत ववववध 
वयैजक्तक लाभाच्या योजनेंतगफत लाभार्थयाांची ननवड ऑर्लाइन पध्दतीने 
करून योजना राबववण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांबाजोगाई (जज.बीड) तालुक्यामध्ये महाबीज  
प्रकक्रया िें र फ उभारण्याबाबत 

  

(२२) * १३२१९ श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) येथे महाबीज प्रक्रक्रया कें ् स्थापन व्हावे अशी 
मागणी बीड जजल््यातील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व बीजोत्पादक 
शतेकऱयाींनी शासनाकड े केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जजल्हा कायफक्षेत्रात बीज प्रक्रक्रया कें ् नसल्यामळेु जालना, 
उस्मानाबाद व लातरू जजल््यातील बीजप्रक्रक्रया कें ्ावर बीड जजल््यातील 
बीजोत्पादकाींकडून बबयाणे सींकलन केले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठाींतगफत अींबाजोगाई 
येथील सीतार्ळ सींशोधन कें ्ाची ५ एकर जमीन महाराषर राज्य बबयाणे 
महामींडळास बीज प्रक्रक्रया कें ् स्थापन करण्यासाठी देण्याचा ठराव पाररत 
करण्यात येऊन, शासकीय दरानसुार व मलु्याींकनाींनसुार येणारी कब्ज े
हक्काची रक्कम महाबीज व्यवस्थापन भरणा करण्यास तयार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अींबाजोगाई येथील मसतार्ळ सींशोधन कें ्ाच्या जममनीमधील ५ 
एकर जममनीवर महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळास बीज प्रक्रक्रया कें ् 
स्थापन करण्यासींदभाफत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अींबाजोगाई, जज.बीड येथे तालकुा बीज गणुन कें ्ाची २२०.२४ हे. प्रक्षेत्र 
स्थावर मालमत्ता आहे. सदरचे सींपणूफ क्षते्र ददनाींक ०४/१२/१९७३ च्या शासन 
ननणफयान्वये वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठास लीज तत्वावर 
देण्यात आली आहे. सदर जागेमधील मसतार्ळ सींशोधन कें ्ातील काही भाग 
महाबीजला देण्याबाबत प्राथममक स्तरावरील छाननी सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भोिरदन (जज.जालना) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त्त शतेिऱ याांना  
पीि विमा रक्िम ममळण्याबाबत 

  

(२३) * १३२२३ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकरदन (जज.जालना) तालकु्यातील १७ हजार शतेकऱ याींनी ३४ हजार 
७०० हेक््र जममनीवर ११८ को्ी ३८ लक्ष रुपयाींच े ववमा सींरक्षण घेतलेल े
असतानाही ववमा कीं पनीने नकुसान झालेल्या काही शतेकऱ याींच्या खात्यात 
ववमा रक्कम वगफ केली असनू, काही शतेकऱ याींना अदयापही मदत ममळाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववमा रक्कम न ममळाल्यामळेु वप ींपळगाींव रेणुकाई येथील 
शतेकऱ याींनी कृषी कायाफलयावर मोचाफ काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीच्या अनषुींगाने 
उवफररत शतेकऱ याींना तातडीने ववमा रक्कम देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हींगाम २०२१ मध्ये भोकरदन 
(जज.जालना) तालकु्यात १.२२ लाख अजफदाराींनी ३.०० को्ी ववमा हप्ता भरून 
३६७६१ हे. क्षते्र ववमा सींरक्षीत केले आहे. 
 योजनेच्या मागफदशफक सचुनेनसुार तालकु्यातील सहभागी शतेकऱ याींपकैी 
स्थाननक नसैधगफक आपत्ती या बाबीींतगफत ४०६५६ अजफदाराींना रक्कम रुपये 
१८.८३ को्ी व काढणी पश्चात नकुसान या बाबी अींतगफत ३५ अजफदाराींना 
रक्कम रुपये १.०० लाख असे एकूण ४०६९१ अजफदाराींना रक्कम रुपये १८.८३ 
को्ी ननजश्चत करण्यात आली, त्यापकैी ४०५३३ अजफदाराींना रक्कम रुपये 
१८.८२ को्ी वा्प करण्यात आली असनू उवफररत नकुसान भरपाई वा्पाची 
कायफवाही सरुु आहे. तसेच उत्पन्नावर आधाररत नकुसान भरपाई पररगणनेची 
कायफवाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हींगाम, २०२१ मध्ये भोकरदन 
(जज.जालना) तालकु्यातील सहभागी १.२२ लाख अजफदाराींपकैी योजनेच्या 
मागफदशफक सचुनेनसुार स्थाननक नसैधगफक आपत्ती या बाबी अींतगफत ४०६५६ 
अजफदाराींना रक्कम रुपये १८.८३ को्ी व काढणी पश्चात नकुसान या बाबी 
अींतगफत ३५ अजफदाराींना रक्कम रुपये १ लाख असे एकूण ४०६९१ अजफदाराींना 
रक्कम रुपये १८.८३ को्ी ननजश्चत करण्यात आली, त्यापकैी ४०५३३ 
अजफदाराींना रक्कम रुपये १८.८२ को्ी वा्प करण्यात आली असनू उवफररत 
नकुसान भरपाई वा्पाची कायफवाही सरुु आहे. तसेच उत्पन्नावर आधाररत 
नकुसान भरपाई पररगणनेची कायफवाही सरुु आहे. 
 प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हींगाम २०२१ मध्ये वप ींपळगाींव 
रेणुकाई महसलू मींडळात सहभागी १६६७९ अजफदाराींपकैी योजनेच्या मागफदशफक 
सचुनेनसुार स्थाननक नसैधगफक आपत्ती या बाबीअींतगफत ६८३० अजफदाराींना 
रक्कम रुपये ४.१६ को्ी ननजश्चत करण्यात आली असनू त्यापकैी ६८२० 
अजफदाराींना रक्कम रुपये ४.१५ को्ी वा्प करण्यात आली असनू उवफररत 
नकुसान भरपाई वा्पाची कायफवाही सरुु आहे. 
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 तसेच उत्पन्नावर आधाररत नकुसान भरपाई पररगणनेची कायफवाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िेिजी (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथे उभारण्यात येणाऱया  
गहृसांिुलाची बेिायदा नोंदणी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२४) * १३५२८ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वेवजी (ता.तलासरी, जज.पालघर) गावामध्ये उभारण्यात येणाऱया 
गहृसींकुलात समुारे ३०० सदननका, बींगले व व्यापारी गाळ्याींच्या उभारणीत 
मे.बी.नानजी एीं्रप्राइजेस या कीं पनीने बनाव् भोगव्ा प्रमाणपत्राचा वापर 
करुन त्याआधारे दयु्यम ननबींधक कायाफलयात नोंदणी केली आल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींपणूफ प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधधताींववरुध्द गनु्हा 
दाखल करण्याच े आदेश जजल्हाधधकारी, पालघर याींनी देवनूही या प्रकरणी 
कोणतीही कायफवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बनाव् सही, मशक्के व ले्र हेडचा वापर करून भोगव्ा प्रमाणपत्र 
तयार करून त्याचा दस्तावेज नोंदणीसाठी वापर करून अननयममतता व 
गरैव्यवहार करणाऱया मे.बी.नानजी एीं्रप्राइजेस या कीं पनीवर व इतर दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दयु्यम ननबींधक शे्रणी-१, तलासरी याींनी त्याींच्या ददनाींक ०४/०३/२०२२ 
पत्रान्वये मे. बी. नानजी एीं्रप्रायजेस मलमम्ेड याींच े ववरुध्द दस्तऐवजाची 
नोंदणी करताना बनाव् भोगव्ा प्रमाणपत्र जोडून नोंदणी अधधननयम १९०८ 
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चे कलम ८२ खींड (क) नसुार गरैकृत्य करुन दयु्यम ननबींधक शे्रणी-१ तलासरी 
या कायाफलयाची तसेच शासनाची र्सवणुक केलेली असल्याने सींबींधधताींववरुध्द 
नोंदणी अधधननयम १९०८ चे कलम ८२ अन्वये व भारतीय दींडववधान 
सींदहतमेधील तरतदुी अन्वये गनु्हा दाखल करण्याबाबत अजफ सादर केला 
होता.परींत ुसदर प्रकरणात मींडळ अधधकारी झरी, ता.तलासरी याींनी तत्पवूीच 
क्रर्याफद ददलेली असल्याने त्याबाबत घोलवड पोलीस स््ेशन गनु्हा रजज नीं. 
१२/२०२२ भादववसीं कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१ प्रमाणे ददनाींक 
०२/०२/२०२२ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. सद्य:जस्थतीत मींडळ 
अधधकारी व दयु्यम ननबींधक शे्रणी-१ या दोन्ही तक्रार प्रकरणात गनु्हयाचा 
तपास चाल ुआहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला, अमरािती ि बुलढाणा जजल्हयात नानाजी देशमुख िृषी 
सांजीिनी योजना राबविण्याबाबत 

  

(२५) * १२८७२ श्री.अमोल ममटिरी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०२९८ ला 
हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नानाजी देशमखु कृषी सींजीवनी प्रकल्पाींतगफत अकोला, बलुढाणा व 
अमरावती या तीन जजल््यातील खारपाणपट््याींतील १५ तालकु्यात 
शतेकऱयाींचे उत्पन्न वाढववण्यासाठी केलले्या उपाययोजनाींचे आराखड े सादर 
करण्यापवूी, जजल्हास्तरीय सममतीची मींजूरी घेण्याची कायफवाहीची प्रक्रक्रया पणूफ 
करण्याबाबत तसेच गाव ववकास आराखड्याींना जजल्हा समन्वय सममतीमध्ये 
मींजूरी घेऊन कामाींना सरुुवात करण्याबाबत प्रकल्प सींचालक याींनी ददनाींक   
२९ ऑक््ोबर, २०२१ रोजीच्या आढावा बठैकीमध्ये सचूना देवनूही कोणतीही 
कायफवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अकोला, अमरावती व 
बलुढाणा जजल््यात नानाजी देशमखु कृषी सींजीवनी योजना प्रभावीपणे 
राबववण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) अकोला, बलुढाणा व अमरावती जजल््यातील 
खारपाण पट््यातील १७ तालकु्यातील एकूण ८९४ गावाींपकैी सकु्ष्मननयोजन 
केलेल्या ८५४ गावाींचे गाव ववकास आराखड े जजल्हा समन्वय सममतीकडून 
मींजूर करण्यात आलेले आहेत. तथावप, या मींजूरीच्या आधारे केवळ मदृ व 
जलसींधारण कामाींची अींमलबजावणी करण्यात येत.े त्यानसुार, सींबींधधत 
गावाींमध्ये मदृ व जलसींधारणाची कामे कायाफजन्वत केली आहेत आणण 
वयैजक्तक लाभाच्या बाबीींकरीता सदर मींजूरीची आवश्यकता नसल्यामळेु 
सींबींधधत गावातील शतेकऱयाींना सदर गावाींचे ववकास आराखड े मींजूर 
होण्यापवूीपासनू लाभ देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील आरे दगु्ध िसाहतीतील शासिीय जागेिर अनधधिृत 
बाांधिामे िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२६) * १३३६७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सदामशि खोत, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबईतील आरे दगु्ध वसाहतीत आग लावनू, वकृ्ष तोडून, पयाफवरणाचे 
नकुसान करून शासनाच्या मोकळ्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अनधधकृत 
बाींधकाम करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे कायाफलयाने अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करण्यासाठी 
मनषुयबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत ददनाींक १४ जुल,ै २०२१ रोजी आरे 
पोमलसाींशी पत्रव्यवहार केला असनू, पोलीस ववभागाने सींरक्षण शलु्क 
भरल्यामशवाय मनषुयबळ परुववण्यात येणार नसल्याचे त्याींच्या ददनाींक      
१७ ऑगस््, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामाींना सींरक्षण देण्यासाठी आरे व पोलीस 
ववभाग कालापव्यय कररत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनधधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्याबाबत कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) आरे येथील शासकीय जागेत करण्यात आललेे अनतक्रमण 
ननषकामसत करण्यासाठी मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याची ववनींती आरे 
पोलीस ठाणे याींना आरे प्रशासनाने ददनाींक २९/०७/२०२१ व ददनाींक 
०२/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये केली असता आरे पोलीस, ठाणे याींनी त्याींच्या 
ददनाींक ०५/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये मनषुयबळासाठी ववदहत दराने शलु्क 
भरण्याबाबत कळववले आहे. 
(४) व (५) आरे दगु्ध वसाहतीमधील शासकीय जागेतील अनधधकृत 
बाींधकामाच्या ननषकासन करण्यासाठी पोलीस बींदोबस्त ववनामलु्य देण्याबाबत 
गहृ ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे. 

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

डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील अिैध रेती उपसा ि चोरी 
रोखण्याबाबत 

  

(२७) * १२२९४ श्री.रवि ांर फ फाटि : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ८४६० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (जज.पालघर) तालकु्यात समु् क्रकनाऱयावरील धचींचणी त े बोडी या 
क्रकनाऱयावर रेतीमाक्रर्या अवधैररत्या रेतीची चोरी करीत असल्यामळेु शासनाचा 
महसलू बडुत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रशासनातील अधधकारी व रेतीमाक्रर्या याींचे आधथफक सींगनमत 
असल्यामळेु अवधै रेतीचोरीकड े प्रशासनाचे दलुफक्ष होत असनू, अवधै रेती 
उत्खनन व चोरी रोखण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रेती चोरीकड े दलुफक्ष करणाऱया दोषी अधधकारी/ कमफचारी याींचेवर 
कारवाई करुन अवधै रेती उपसा/ चोरी रोखण्याबाबत कोणती कायफवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही.  
 तथावप, डहाणू तालकु्यातील धचींचणी समु् क्रकनारी वाळू माक्रर्याींचा 
उच्छाद या मथळ्याखाली दैननक पढुारी व नवराषर या वतृ्तपत्रात ददनाींक 
१७/१२/२०२१ रोजी बातमी प्रमसध्द झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तालकुास्तरीय भरारी पथकामार्फ त धचींचणी व डहाणू समु् क्रकनारी 
तपासणी केली असता अनधधकृत वाळू उत्खनन व वाहतकू होत असल्याचे 
ननदशफनास आले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद येथील मे.पांचगांगा सीड्स िां पनीमध्ये बोगस बबयाणाांचा 
साठा आढळून आल्याबाबत 

  

(२८) * १३५३२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल. येथे बबयाणे 
अधधननयम, ननयम व ननयींत्रण आदेशाींतगफत कष षी ववकास अधधकारी कायाफलय, 
जजल्हा पररषद, औरींगाबाद याींनी ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी 
केलेल्या तपासणीमध्ये भेंडी व वाींगी या वपकाचे बोगस बबयाणे व ७५ ्नाचा 
अवधै साठा आढळून आला आहे, हे खरे आहे काय, 



36 

(२) असल्यास, सदर तपासणी दरम्यान मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल. 
औरींगाबाद याींनी बबयाणे ववक्री परवाना नतुनीकरण केलेले नसणे व परवाना 
दशफनी भागावर लावलेला नसणे, परुवठा साठा र्लक, भाव र्लक व साठा 
रजजस््र उपलब्ध नसणे, बबयाणे ववक्री रजजस््र व मशल्लक साठा जुळत 
नसणे, मदुत बा्य बबयाणाींचा साठा नोंदवहीत शरेा मारून ठेवलेला नसणे इ. 
त्रु् ीींमळेु सदर कीं पनीचा परवाना रद्द करण्याची मशर्ारस केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कष षी ववभागाने बोगस बबयाणे उत्पादन 
करणाऱया कीं पनीवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
बोगस बबयाणे शतेकऱयाींना ववकणाऱया मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल., 
औरींगाबाद या कीं पनीचा बबयाणे परवाना रदद् करण्याबाबत कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींशत: खरे आहे. 
 मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल., औरींगाबाद या बबयाणे कीं पनीच्या 
साठवणकू कें ्ाच्या तपासणी वेळी कीं पनीच्या बबयाणे परवान्यात समाववष् 
नसलेल्या भेंडी वपकाच्या क्राींती-२९३ वाणाचे ७.५ मे.्न बबयाणे आढळून 
आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) क्राींती-२९३ हे वाण कीं पनीच्या परवान्यामध्ये समाववष् नसल्यामळेु 
कायद्यातील तरतदुीनसुार ववक्री बींदचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच 
सदरचे वाण डी.एन.ए. क्रर्ीं गरवप्र ी्ं  द्वारे सत्यता पडताळणीकरीता प्रयोगशाळेत 
पाठववण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहे. कीं पनीने बबयाणे कायद्यातील 
तरतदुीींचा भींग केल्याच े आढळुन आल्याने मे.पींचगींगा सीड्स प्रा.मल. 
औरींगाबाद या बबयाणे कीं पनीचा परवाना ददनाींक ०९ माचफ, २०२२ रोजीच्या 
आदेशान्वये पढुील आदेश होईपयांत ननलींबबत करण्यात आलेला आहे. तसेच 
सदर आदेशाच्या ददनाींकापासनू परवान्यातील वाणाची ववक्री करु नये अथवा 
इतरत्र हलव ू नये वा त्याची ववल्हेवा् लाव ू नये असेही कीं पनीला आदेमशत 
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केलेले आहे. तसेच सदर प्रकरणी प्रधान सधचव (कृषी) याींच्या स्तरावर 
चौकशी करण्यात येऊन एक मदहन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबतच े
आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
आिी (जज.िधाच) येथील अपहरण झालेल्या मुला-मुलीांचा शोध घेिून 

दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२९) * १२२६९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आवी (जज.वधाफ) येथ ेगतवषाफत ९६५ मलुा-मलुीींचे अपहरण झाल्याच े
ददनाींक २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आवी (जज.वधाफ) येथील अपहरण झालेल्या मलुा-मलुीींचे 
शोध घेवनू दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) वधाफ जजल््यातील पोलीस स््ेशन, आवी 
येथे अल्पवयीन मलुीींचे अपहरण सींबींधी ०४ गनु्हे नोंद आहेत. त्यातील ०३ 
आरोपीींना अ्क करून त्याींचेववरूध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर 
करण्यात आले असनू उवफररत १ गनु्हयातील वपडीत ही स्वत: जावनू परत 
आली असल्याने गनु्हयात क र्ायनल तयार करून मा.न्यायालयात मींजूरीस 
सादर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बहृन्मुांबई दधु योजनेची ‘आरे दधु िें रे फ’ महहला बचत गटाांना 
चालविण्यािरीता देण्याबाबत 

  

(३०) * १३२९० श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई दधु योजनेच्या वरळी आणण कुलाफ येथील आरे दगु्धशाळेच्या 
अींतगफत येणारी आरेची दधु कें ्े, तसेच वषाफनवुष े आरे दधु व दगु्धजन्य 
पदाथाफची ववक्री करत नसलेली ‘आरे दधु कें ्े’ मदहला बचत ग्ाींना 
चालववण्यास देण्यात यावी, अशी मागणी मदहला आधथफक ववकास महामींडळ 
आणण महाराषर दधु ववतरक सेनेने मा.दगु् धववकास मींत्री याींचेकड े ददनाींक    
२१ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बहृन्मुींबई दधु योजनेची ‘आरे दधु कें ्े’ मदहला बचत ग्ाींना 
चालववण्यास देण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे आहे. 
(२) शासन ज्ञापन ददनाींक ०७/०७/२०११ अन्वये ववदहत करण्यात आलले्या आरे 
कें ् वा्पाच्या कायफपध्दती, ननयम, अ्ी-शती यामध्ये बदल करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे आणण उल्हासनगर येथील बाांधिाम व्यिसायातील 
गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िेल्याप्रिरणी आरोपीांविरुध्द  

िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३१) * १२९५७ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे आणण उल्हासनगरच्या बाींधकाम व्यवसायातील ४३ गुींतवणकूदाराींची 
बाींधकाम व्यवसायात जादा परताव्याच्या योजनाींच ेआममष दाखवनू ५ को्ी 
५४ लाख ५० हजार रुपयाींची र्सवणूक करण्यात आल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्सवणूक प्रकरणातील मखु्य सतु्रधाराला ठाणे आधथफक 
गनु्हे अन्वेषण ववभागाच्या पथकाने अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्सवणूकीप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी आरोपीींववरुध्द कारवाई करणे तसेच 
गुींतवणूकदाराच े पसेै परत करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) सदर गनु््यातील एक आरोपी अ्क करण्यात आला आहे. 
(३) सदर प्रकरणात मध्यवती पोलीस ठाणे गनु्हा रजज.क्र. T ४०३/२०२१ 
भा.दीं.वव. सीं. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ सह महाराषर ठेवीदाराींच्या ववत्तीय 
सींस्थेच्या दहतसींबींधाच ेसींरक्षण अधधननयम १९९९ च ेकलम ३ प्रमाणे गनु्हा 
नोंद करण्यात आला असनू आरोपीींची एकूण रुपये ४,५४,६३,८००/- ची स्थावर 
मालमत्ता व आरोपीींची ववववध २० बॅक खाती (Debit Freeze) गोठवनू रुपये 
४६,६५,०४७/- रक्कम सींरक्षक्षत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील दभुत्या जनािराांचा  
उपचाराअभािी मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(३२) * १२८९४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.महादेि जानिर, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : 
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील गायी, बलै व वासराींना ववधचत्र 
आजाराींची लागण झाल्याने, त्यापकैी समुारे १५ जनावराींचा तडर्डून मतृ्य ू
झाल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सायदे-जोगलवाडी भागातील जनावराींच ेपो् रु्गणे, पायाींजवळ 
गाठ येणे याकारणास्त पाणी व चारा खाणे सोडले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खोडाळा येथील पशवुदैयकीय दवाखाना नेहमीच बींद असल्याने 
जनावराींचा उपचाराअभावी मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दभुती जनावरे दगावत असल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने खोडाळा येथील जनावराींना होणाऱया 
आजाराींवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी पशवुदैयकीय दवाखाना सरुु ठेवण्याकरीता 
तसेच दवाखाना बींद ठेवणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१), (२), (३) व (४) पशवुदै्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ 
खोडाळा, ता.मोखाडा, जज.पालघर कायफक्षते्रात पशपुालकाींची जनावरे अचानक 
पो्रु्गी होवनू आजारी असल्याची मादहती ददनाींक १३/०१/२०२२ रोजी प्राप्त 
होताच एकूण ८३ जनावराींवर उपचार करण्यात आले. उपचारापवूी ३ तसेच, 
उपचारानींतर १२ अशी एकूण १५ जनावरे दगावलेली आहेत. 
 बाधधत जनावराींचे नमनेु रोग ननदानासाठी रोग अन्वेषण ववभाग, पणेु 
याींचेकड े पाठववले असता त े घ्सपफ आजारासाठी नकाराथी तर र्ऱया 
आजारासाठी होकाराथी आढळून आलेले आहेत. 
 बाधधत क्षते्रात ददनाींक १७/०१/२०२२ त ेददनाींक २२/०१/२०२२ दरम्यान 
घ्सपफ व र्ऱया सींयकु्त लसीद्वारे एकूण १,९७२ जनावराींचे तसेच, ७,७६० 
जनावराींना र्ऱया रोग प्रनतबींधक लसीकरण करण्यात आलेले आहे. 
 पशवुदै्यकीय दवाखाना, मोखाडा येथील पशधुन ववकास अधधकारी हे 
पद ररक्त असल्याने या पदाचा अनतररक्त कायफभार सोपवनू पशवुदै्यकीय 
दवाखाना शे्रणी-१, खोडाळा येथे पशवुदै्यकीय सेवा परुववल्या जात होत्या.  
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सदर ररक्त पदावर पशधुन ववकास अधधकारी याींची ननयकु्ती करण्यात 
आलेली असनू, ददनाींक १०/०२/२०२२ रोजीपासनू दवाखान्यातनू पणूफवेळ 
पशवुदै्यकीय सेवा परुववल्या जात आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील फॉरेजन्सि लॅबमधील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 
  

(३३) * १३४०० श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
६४२२ ला हदनाांि ९ माचच, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील र्ॉरेजन्सक लॅबमध्ये वगफ-१ ची ६४ ्क्के आणण वगफ-२ ची     
९६ ्क्के पदे ररक्त असल्याची बाब प्रजा र्ाींऊडशेनने केलेल्या सवेक्षणातनू 
माहे जानेवारी, २०२२ च्या शवे्च्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पदभरती प्रलींबबत असल्याने र्ॉरेजन्सक सायन्समध्ये 
पदवी व पदव्यतु्तर मशक्षण घेतलेल्या ववद्यार्थयाांना त्याींच्या मशक्षणाींशी सींबींधधत 
क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील र्ॉरेजन्सक लॅबमध्ये वगफ-१ आणण वगफ-२ ची ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा 
सींचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ग्-अ व ग्-ब सींवगाफतील ददनाींक 
३१/०१/२०२२ अखेर ररक्त पदाींची जस्थती पढुीलप्रमाणे आहे.  
 

  मांजूर भरलेली ररक्त 
ग्-अ १०८ ५३ ५५ 
ग्-ब ३१५ १९५ १२० 
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(२) र्ॉरेजन्सक सायन्स ववद्यापीठातनू मशक्षण घेतलेल्या ववद्यार्थयाांच्या 
शकै्षणणक अहफतनेसुार न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ववववध पदाींसाठी आवश्यक असणारी शकै्षणणक अहफता सधुारीत 
करण्यात आली आहे. 
 तसेच, शासन ननणफय ददनाींक २२/१२/२०२१ अन्वये महाराषर 
राज्यातील न्यायसहायक ववज्ञान सींस्था मधील बी. एस्सी (र्ॉरेजन्सक 
सायन्स) पदवी प्राप्त व एम.एस्सी (र्ॉरेजन्सक सायन्स) पदव्यतु्तर पदवी प्राप्त 
एकूण १५० ववद्यार्थयाांना दरमाह ववद्यावेतन देऊन न्यायसहायक वजै्ञाननक 
प्रयोगशाळा सींचालनालयाच्या अधधनस्त ववववध प्रयोगशाळेमध्ये दरवषी इीं्नफ 
म्हणून घेण्याबाबत ननणफय घेण्यात आला आहे. 
(३) न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
ग्-अ व ग्-ब सींवगाफतील ७९ पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत मागणीपत्र 
महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आले आहे. 
 ग्-क सींवगाफतील १०१ पदे सरळसेवेने भरण्यास न्यायसहायक 
वजै्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयाव्दारे कायफवाही सरुु असनू, सदर पदे 
सरळसेवेने प्राप्त होईपयांत, बा्ययींत्रणेव्दारे ०१ वषाफकरीता भरण्याची कायफवाही 
सरुु आहे. 
 ग्-ड सींवगाफतील एकूण १०४ ररक्त पदे बा्ययींत्रणेव्दारे भरण्यासाठी 
सींचालनालयाव्दारे ई-ननववदा प्रमसध्द करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील भूममअमभलेख िायाचलयामधील जीणच अमभलेखाांच े 
जतन िरण्याबाबत 

  

(३४) * ११८४५ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक भमूम अमभलखे कायाफलयामध्ये शतेकऱयाींना जागचेी 
कागदपत्र े वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचे व भमूी अमभलेख कायाफलयातील 
नकाश ेआणण कागदपत्र े ही जीणाफवस्थेत असल्याचे व अनेक रेकॉडफ गहाळ 
झाल्याचे सन २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शतेकऱयाींनी मोजणीसाठी अजफ केल्यानींतर शतेकऱयाींच्या 
जागेच्या मोजण्या केल्या जात नसल्याने शतेकऱयाींना गरैसोयीला सामोरे जावे 
लागत असल्याने जागेचे वाद वाढले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील भमूम अमभलखे कायाफलयातील अनेक ररक्त पदे 
भरली नसल्यामळेु भमूम अमभलेख कायाफलयातील कायफरत असणाऱया 
कमफचाऱयाींवर कामाचा ताण येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील शतेकऱयाींच्या जममनीच्या मोजण्या करण्याबाबत तसेच 
शतेकऱयाींची जागचेी कागदपत्र ेवेळेत उपलब्ध होऊन कागदपत्राींचे योग्यप्रकारे 
जतन करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील भमूम अमभलेख हे बि्ीशाींच्या कालावधीत शतेकऱ याींच्या 
जममनीची मोजणी करून तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर अमभलखे तयार 
होऊन प्रदीघफ कालावधी झालेला असलेने राज्यातील भमूम अमभलेख 
कायाफलयाींतील काही अमभलखे जीणफ व अस्पष् असलनेे त ेनागररकाींना वेळेत 
उपलब्ध करून देता येत नाही. सदर रेकॉडफ जीणफ व अस्पष् झाल ेआहेत. 
गहाळ झालेले नाहीत.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 

शासनपत्र ददनाींक २०/०७/२०२१ नसुार भमूम अमभलेख ववभागातील ग् 
क पदसमहू ४ सवींगाफतील एकूण १०२० ररक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यानसुार पदभरतीची प्रक्रक्रया सरुु करण्यात आली आहे. इतर पदे 
ननयमानसुार पदोन्नतीने भरण्याची कायफवाही सरुू आहे. अधधनस्त 
कायाफलयामध्ये कामाचे/ मोजणी कामाच े प्रलींबबतता पडताळणी करुन ररक्त 
पदे भरणेची कायफवाही करण्यात येत आहे.  
(४) अमभलेख जतन करणेकामी डडजी्ल इींडडया भमूम अमभलेख 
आधनुनकीकरण कायफक्रमाींतगफत राज्यातील जुन्या अमभलेखाींचे स्कॅनन ींग काम 
सरुू असनू सद्य:जस्थतीत २४ जजल््याींच ेकाम पणूफ झाले आहे. यातील १९ 
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जजल््यातील कागदपत्राींच्या नक्कला https://mahabhumi.gov.in या वेब 
साई्वर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. उवफररत इतर जजल्हयाींच े
काम प्रगतीत आहे. तसेच ६ जजल्हयाींचे डडजी्लायझेशनचे काम पणूफ झाले 
असनू उवफररत २८ जजल््यातील भमूापन नकाशाींचे डडजी्लायझशेन करण्यास 
मान्यता ददली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरांजा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील मजच्िमार बांदराच ेिाम  
ननिृष्ट्ट दजाांच ेझाले असल्याबाबत 

  

(३५) * १२९१३ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०७५ ला हदनाांि 
२४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करींजा (ता.उरण, जज.रायगड) येथे शासनाने रुपये १५० को्ी खचफ करून 
उभारलेल्या मजच्छमार बींदराचे काम अत्यींत ननकृष् दजाफचे झाले असल्याने 
याप्रकरणी ववनाववलींब सखोल चौकशी करून सींबींधधत ठेकेदाराींववरोधात 
कारवाई करण्याची मागणी करींजा येथील मजच्छमाराींनी मा.मत्स्यव्यवसाय 
मींत्री, आयकु्त, मत्स्यव्यवसाय याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करींजा मजच्छमार बींदराची उभारणी मागील २ वषाफपासनू सरुू 
असनू त्याकरीता शासनाने रूपये १५० को्ी खचाांची मींजूरी ददलेली असताना 
त्या खचाफत वाढ होऊन खचफ रुपये २०० को्ीहून अधधक झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जेट््ीसाठी भराव करण्यात आलेली माती गेल्या दोन 
पावसाळयात वाहून गेल्याने सदर दठकाणी मातीऐवजी धचखल, दगड याचा 
जास्त भराव केला आहे तसेच ननकृष् दजाफचे काम करून ठेकेदाराींनी 
शासनाची र्सवणूक केली असनू ननकृष् दजाफच्या कामाकड ेसींबींधधत स्थाननक 
अधधकारी दलुफक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दजाांच े काम करणाऱ या ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 कामाची गणुवत्ता राखण्यासाठी सावफजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
गणुवत्ता व गणुननयींत्रण ननकषानसुार काम करण्यात येत असनू, 
बाींधकामाच्या गणुवते्तबाबत वेळोवेळी आय.आय.्ी., मुींबई याींचेकडून Third 
Party Audit करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मनूर (ता.उमरी, जज.नाांदेड) येथील सामाजजि िायचित्याचच्या खनू 
प्रिरणातील गुन्हेगारािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३६) * १२७७१ श्री.रामराि पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मनरू (ता.उमरी, जज.नाींदेड) येथील रेशन दकुानाची तक्रार केल्याच्या 
कारणावरुन सामाजजक कायफकत्याफचा खून करण्यात आला व या प्रकरणाची 
चौकशी सरुु असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त खून प्रकरणातील गनु्हेगाराींना अ्क करण्यात आली 
आहे काय, त्यानषुींगाने गनु्हेगाराींवर कोणता गनु्हा दाखल केला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गनु्हेगाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) स्वस्त धान्य दकुानदाराची तक्रार केल्याच्या 
कारणावरुन ददनाींक ०५/०१/२०२२ रोजी मनरू, ता.उमरी, जज.नाींदेड येथे 
क्रकराणा दकुानदाराचा खून झाला आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी पाच आरोपी असनू पोलीस स््ेशन उमरी, जज.नाींदेड 
येथे त्याींच्याववरुध्द ग.ुर.नीं. ४/२०२२, भा.दीं.वव. कलम ३०२, १४३, १४७, १४९, 
३४१ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी सवफ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली आहे. 
 सदर गनु््याचा तपास सरुु असनू आरोपी सध्या न्यायालयीन 
कोठडीत आहेत.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

माांजरम (जज.नाांदेड) येथे गाांजाची अिैधररत्या िाहतूि प्रिरणी 
एनसीबीच्या पथिाने िेलेल्या िारिाईबाबत 

  

(३७) * १२२९१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माींजरम (जज.नाींदेड) येथे आींध्रप्रदेशातील ववशाखापट््णम येथून रुपये ११ 
को्ीपेक्षा अधधक क्रकींमतीचा ११ जक्वी्ं ल गाींजा नाींदेडमागे जळगावकड े घेऊन 
जाणाऱया रकला एनसीबीच्या पथकाने पकडल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर गनु््याप्रकरणी पकडण्यात आलेल्या दोषी आरोपीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) सदर प्रकरणी पोमलसाींमार्फ त कारवाई 
करण्यात आलेली नसनू कें ् शासनाच्या अखत्यारीतील स्वापक ननयींत्रण 
ब्यरुोच्या मुींबई झोनल यनुन्मार्फ त करण्यात आलेली असल्याचे व सदर 
प्रकरणी ११२७ क्रकलो गाींजा हस्तगत करून दोन इसमाींना अ्क केली 
असल्याचे त्या ववभागाने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िसमत ि औांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) तालुक्यातील पूणाच नदीपात्रातून 
िाळूचा अिैध उपसा ि िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(३८) * १३४५४ डॉ.प्रज्ञा साति : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसमत व औींढा नागनाथ (जज.दहींगोली) तालकु्यातनू वाहणाऱया पणूाफ 
नदीपात्रातनू वाळूचा अवधै उपसा व त्याची अवधै वाहतकू केली जात 
असल्याच ेददनाींक ११ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, स्थाननक महसलू प्रशासनाच्या दलुफक्षामळेु अवधै वाळूची 
वाहतकू करण्यात येत असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वाळूचा अवधै उपसा व त्याची अवधै वाहतकू करणाऱया वाळू 
मार्ीयाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
 दहींगोली जजल््यातील वसमत व औींढा तालकु्यातील माहे एवप्रल, 
२०२१ त ेरे्िवुारी, २०२२ अखेर ५३ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करून रुपये 
५२.२२ लाख इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच 
दहींगोली जजल््यात गौण खननजाच्या अवधै वाहतकूीच्या १४९ प्रकरणाींमध्ये 
दींडात्मक कायफवाही करून रुपये १२५.७२ लाख एवढ्या रकमेची वसलुी 
करण्यात येवनू १७ प्रकरणाींत गनु्हे दाखल करण्यात आली आहेत. तसेच २२ 
आरोपीींना अ्क करण्यात येवनू १०५ वाहने व ३ यींत्रसामग्री जप्त करण्यात 
आली आहे. 
 

----------------- 
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हहांगणा (जज.नागपूर) ते िधाच जजल्हयापयांतच्या समधृ्दी महामागाचसाठी 
मेघा इांजजननयरीांग ऍण्ड इन्रास्त्रक्चर मल. िां पनीने मुरुमाच े 

अिैधररत्या उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(३९) * १३०८० श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यातील दहींगणा त ेवधाफ जजल््यापयांत समधृ्दी महामागाफसाठी 
३१ क्रक.मी.च े काम मेघा इींजजननयररींग ऍन्ड इींम्रारक्चर मल.कीं पनीला ददल े
असनू, सदर कीं पनीने ननयमाींचे उल्लींघन करुन दहींगणा तालकु्यातील २२ 
गावातनू लाखो िॉस मरुुमाचे अवधै उत्खनन केले असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अवधै उत्खनन करणाऱया सींबींधधत ठेकेदार व अधधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाफसाठी 
नागपरू-दहींगणा त े वधाफपयांत ३१ क्रक.मी. च े काम मेघा इींजजननयरीींग ऍण्ड 
इन्रास्रक्चर मल. कीं पनीला ददले असनू क्रकन्हाळा (ररठी) ता.दहींगणा, 
जज.नागपरू येथील स. नीं.२६ आणण ३२ मधून कीं पनीने अींदाजे १,००,००० िास 
अवधै उत्खनन केल्याच े आढळून आल्याने तहमसलदार, दहींगणा याींनी 
सींबींधधतास ददनाींक ०८/१२/२०२१ व ददनाींक १९/०१/२०२२ रोजीच्या सनुावणीच्या 
नो्ीसा बजावण्यात आल्या आहेत. 

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

िाठोडा ग्रामपांचायत ि िरूड पांचायत सममती (जज.अमरािती) अांतगचत 
रोजगार हमी योजना ि भारत ननमाचण योजनेंतगचतच्या िामाांमध्ये 

गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत 
  

(४०) * १३५०८ श्री.चांर फशखेर बािनिुळे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वरूड (जज.अमरावती) पींचायत सममती अींतगफत ग्रामपींचायत वाठोडा येथ े
सन २००५ त े २०२० कालावधीत रोजगार हमी योजना व भारत ननमाफण 
योजनेंतगफत झालेल्या कामाींमध्ये मोठा गरैव्यवहार झाला असनू या सवफ 
कामाींची चौकशी करण्याबाबत तथेील उपसरपींच, ग्रामपींचायत सदस्य व 
ग्रामवासीयाींनी जजल्हाधधकारी, अमरावती याींचेमार्फ त शासनाकड ेमागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सादर चौकशी करण्याच्या मागणीच्या पतुफतकेरीता ददनाींक   
२६ जानेवारी, २०२२ पासनू उपोषण आींदोलन सरुू करण्याचा इशारा सधु्दा 
देण्याींत आलेला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाचे गाींभीयफ लक्षात घेवनू ग्रामपींचायत वाठोडा क्षते्रात 
भारत ननमाफण योजना व रोजगार हमी योजना अींतगफत झालेल्या सवफ कामाींची 
ववशषे चौकशी, ग्रामपींचायतीच्या बॅंकेतील रोजगार हमी खात्याची, मस््रवरील 
मजुराींची व त्याींच्या पोस्् ऑक्रर्स मधील खात्याची चौकशी व ग्रामपींचायत 
वाठोडाची तपासणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) भारत ननमाफण योजनेंतगफत झालेल्या कामाींची चौकशी करण्यात आली 
असनू त्या योजनेंतगफत कोणताही गरैव्यवहार झाल्याचे ददसनू आले नाही. 
रोहयो अींतगफत झालेल्या कामाींसींदभाफत प्राप्त तक्रारीबाबत सनुावणीची 
कायफवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश् न उद् भवत नाही. 

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

डॉ.पांजाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठ, अिोला येथील रोजांदार मजुराांची 
ररक्त पदे सेिाज्येष्ट्ठतनेसुार भरण्याबाबत 

  

(४१) * १२५६६ श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) डॉ.पींजाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला येथील रोजींदार मजुराींची 
सेवाज्येषठतनेसुार ररक्त पदे भरण्याबाबत ददनाींक २७ जून, २०१८ रोजी 
तत्कालीन मा.कृषी मींत्री तथा अध्यक्ष, कृषी पररषद याींच्या अध्यक्षतखेाली 
बठैक घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीत ठराव क्र.३७/९३/२०१८ अन्वये डॉ.पींजाबराव 
देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला अींतगफत मजूराींची ररक्त पदे सध्या कायफरत 
असलेल्या रोजींदार मजूराींमधून सेवाज्येषठतनेे भरण्याकरीता कृषी 
ववद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या रोजींदार मजुर सेवाज्येषठता यादीस मान्यता 
देऊन शासनास मशर्ारस करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने ववद्यापीठ पत्र ददनाींक ७ जुल,ै २०१८ नसुार 
ववद्यापीठातील रोजींदार मजुराींना मजुराींच्या ररक्त जागाींवर सेवाज्येषठतनेे 
भरणेकरीता मींजुरी ममळणेबाबतचा प्रस्ताव उपसधचव (६-अे) कृषी व पदमु 
ववभाग, महाराषर शासन, मींत्रालय, ववस्तार भवन, मुींबई याींना सादर 
करण्यात आला, परींत ुसदर प्रकरणी अद्याप शासनाकडून कोणतीही कायफवाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यापीठातील रोजींदार मजुराींच्या ज्येषठता यादीनसुार मजुर 
सींवगाफची ररक्त असलेली ६३० पदे भरण्यास मींजुरी देण्यात यावी अथवा 
शासन ननणफय ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१२ नसुार वनववभाग सामाजजक 
वनीकरण व वनमींडळातील रोजींदार मजूराींच्या प्रदीघफ सेवेचा ववचार करुन 
अधधसींख्य वन मजुराींची पदे ननमाफण करुन सदर रोजींदार मजुराींनी प्रनतवषी 
२४० ददवस अशी ५ वषाांची सेवा पणूफ केली आहेत अशा रोजींदार मजुराींना 
ननयममत करण्याचा ननणफय घेतलेला आहे त्याच धतीवर ववद्यापीठातील 
रोजींदार मजुराींच्या ज्येषठता यादीनसुार मजुर सींवगाफची ररक्त असलेली ६३० 
पदे भरण्यास मींजुरी देण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, खरे आहे.  
(२) होय, खरे आहे. 
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(३) व (४) डॉ.पींजाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठ, अकोला याींचा ददनाींक 
०७/०७/२०१८ रोजीचा कृषी ववद्यापीठातील रोजींदारी मजुराींच्या ररक्त जागा 
सेवा ज्येषठतनेे भरण्याकरीता मींजुरी देणेबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात 
आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मत्स्त्यव्यिसायाला “मत्स्त्यशतेीचा” दजाच देऊन मजच्िमाराांच्या 
 इतर मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  

(४२) * १३३७३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रिीण दटिे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०९५० ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मासेमारीला “मत्स्यशतेीचा” दजाफ द्यावा, अशी मागणी 
ववधानपररषद ववरोधी पक्षनते ेयाींनी शासनाकड े ददनाींक ६ जुल,ै २०२१ रोजी 
वा त्यासमुारास पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजच्छमाराींना अनेकवेळा मत्स्यदषुकाळ, क्यार, महा, ननसगफ, 
तौक्त ेयासारखी चक्रीवादळे, ्ाळेबींदी या सींक्ाना सामोरे जावे लागत असनू 
डडझेलची थकबाकी, डडझलेचा को्ा योग्य पध्दतीने ममळणे, अन्य 
शतेकऱयाींप्रमाणे कजफमार्ी देणे, पसफसीन रोलरवरील बींदीची कठोर 
अींमलबजावणी करणे, सेसममक सवेक्षणाच्या काळात होणाऱया नकुसानीची 
भरपाई ममळणे, या मागण्याींचा पाठपरुावा मजच्छमाराींनी करून देखील 
शासनाकडून त्याची पतूफता झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मजच्छमाराींना सवलतीच्या दरात कजफ व इतर सवुवधा उपलब्ध 
होण्याकरीता मासेमारीला मत्स्यशतेीचा दजाफ ममळण्याची मागणी मजच्छमाराींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मासेमारीला “मत्स्यशतेीचा” दजाफ देण्याबाबत कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) कें ् व राज्य शासनाकडून कृषी क्षेत्राला ववववध सवलती देण्यात आल्या 
आहेत. या सवलती म्हणजेच कृषी क्षते्राचा दजाफ आहे क्रकीं वा कसे याबाबत 
सींददग्धता असल्याने तसेच मत्स्यशतेीला शतेीचा दजाफ देण्याबाबत कें ् 
सरकारचे काय धोरण आहे. तसेच, कें ् सरकार असा दजाफ देत ेक्रकीं वा कसे या 
सींदभाफत ददनाींक २८/०२/२०२२ रोजीच्या अ.शा पत्रान्वये कें ् शासनाकडून 
मागफदशफन मागवण्यात आले आहे. (या पवूी ददनाींक १०/१०/२०१९ रोजी सदु्धा 
पत्राद्वारे कें ् शासनाकड ेववनींती करण्यात आली होती परींत ुकें ् शासनाकडून 
काही ही उत्तर आललेे नाही.) 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे पोलीस आयुक्तालायाांतगचत विविध पोलीस ठाण्याांतील दाखल 
गुन्हयातील फरारी आरोपीांचा शोध घेण्याबाबत 

  

(४३) * १२४१७ श्री.रवि ांर फ फाटि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे पोलीस आयकु्तालयाींतगफत येणाऱया ववववध पोलीस ठाण्याींत दाखल 
असलेल्या गनु््यात र्रारी आरोपीींची (वॉन््ेड) सींख्या चार हजाराींहून अधधक 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील पोलीस ठाण्यात दरवषी मोठ्या सींख्येने 
गनु्हे दाखल होत असनू प्रत्येक मदहन्यात दाखल होणाऱया गनु््याींची सींख्या 
आठश ेत ेएक हजार इतकी असनू काही मदहन्याींत एक हजारापेक्षाही जास्त 
गनु्हे दाखल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,पोलीस ठाण्यात दाखल गनु््यातील सरासरी पेक्षा ननम्मे गनु्हे 
ननदशफनास येत असनू ननम्मे गनु््याींची नोंद होत नसल्याने र्रार (वॉन््ेड) 
आरोपीकडून दसुऱया दठकाणी गनु्हा घडण्याची शक्यता असल्याने सदरहू 
गनु्हेगाराींचा शोध घेवनू त्याींना अ्क करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने र्रारी असलेल्या गनु्हेगाराींना अ्क करण्याबाबत कोणती कायफवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) ठाणे पोलीस आयकु्त, ठाणे शहर याींच्या कायाफलयाअींतगफत येणाऱया 
ववववध पोलीस ठाण्यात सन २०२१ मध्ये एकूण १६१२२ गनु्हे दाखल आहे. 
 तसेच ठाणे ग्रामीण जजल््याअींतगफत येणाऱया ववववध पोलीस ठाण्यात 
सन २०२१ मध्ये सवफ प्रकारचे एकूण ३८८८ गनु्हे दाखल आहे.  
(३) र्रार, वॉ्ेड गनु्हेगाराींचा शोध घेवनू त्याींना अ्क करण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केल्याचे आढळून आले नाही. 
(४) र्रार, वॉन््ेड आरोपी पकडण्याची ठाणे पोलीस आयकु्तालयातील सवफ 
पररमींडळात र्रार व पादहजे आरोपी पकडण्याकरीता ठाणे आयकु्तालय 
अींतगफत ववशषे शोध मोदहमा राबवनू सन २०२१ मध्ये २४५ पादहजे आरोपी 
आणण १२५ र्रार आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

 
----------------- 
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आिी (जज.िधाच) तालुिा िृषी िायाचलयातील प्रभारी िृषी अधधिाऱयाने 
बनािट देयिाांच्या आधारे आधथचि गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(४४) * १२३४४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आवी (जज.वधाफ) तालकुा कृषी कायाफलयाींतील प्रभारी कृषी अधधकारी याींनी 
सन २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ या वषाफत बोगस बबले तयार करुन आधथफक 
गरैव्यवहार केल्याच े ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या वषाफत प्रभारी 
कृषी अधधकारी याींनी बोगस बबले तयार करून आधथफक गरैव्यवहार 
केल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. तथावप, कृषी याींबत्रकीकरण उप 
अमभयान योजनेंतगफत रॅक््र खरेदीचे बबल मींजूर करण्याच्या मोबदल्यात 
लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी कृषी अधधकारी तथा प्रभारी तालकुा कृषी 
अधधकारी, आष्ी, जज.वधाफ श्री.मसध्दप्पा नागप्पा नडगेरी याींचेववरुध्द 
लाचलचुपत प्रनतबींधक अधधननयम, १९८८ च्या कलम ७ व १२ अन्वये पोलीस 
स््ेशन आष्ी, जज.वधाफ येथे ददनाींक २७/१२/२०२१ रोजी गनु्हा दाखल झाला 
आहे. श्री.मसध्दप्पा नडगेरी याींना शासनाच्या ददनाींक ०९/०२/२०२२ च्या 
आदेशान्वये ददनाींक २८/१२/२०२१ पासनू मानीव ननलींबबत करण्यात आले 
असनू, त्याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशीची कायफवाही प्रस्ताववत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शहाजानपूर चिला (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील नदीपात्रातील 
अिैधररत्या िाळू उपशामुळे झालेल्या खड्यात बुडून  

चार मुलाांचा ददैुिी मतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(४५) * १३३८८ श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शहाजानपरू चकला (ता.गेवराई, जज.बीड) येथे अवधै वाळू उपशामळेु 
नदीपात्रात झालेल्या खड्यात बडूुन चार मलुाींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ददनाींक 
७ रे्िवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नदीपात्रात अवधै वाळू उत्खनन करणाऱया वाळूमाक्रर्या, तसेच 
अवधै उत्खनन करणाऱ याकड ेदलुफक्ष करणाऱया अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) मौजे शहाजानपरु चकला येथील 
नदीपात्रात असलेल्या खड्यात चार मलुाींचा बडूुन मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे 
रे्िवुारी, २०२२ मध्ये ननदशफनास आली असता, या घ्नचे्या चौकशीकरीता 
जजल्हाधधकारी, बीड याींनी अपर पोलीस अधीक्षक, बीड याींच्या अधधनस्त 
चौकशी सममती गठीत केली आहे. या सममतीने सादर केलेल्या अहवालाच्या 
अनषुींगाने क्रर्याफदी याींनी ददलेल्या क्रर्याफदीनसुार सींबींधधत ०४ वाळूमार्ीयाींवर 
गेवराई पोलीस स््ेशन येथ े ग.ुर.नीं.००७२/२०२२ भा.द.वव. कलम ३०४, ३७९, 
३४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 या प्रकरणी दलुफक्ष करणाऱया अधधकारी/ कमफचारी याींच्याववरूध्द 
महाराषर नागरी सेवा अधधननयम (मशस्त व अपील) १९७९ अन्वये ववभागीय 
चौकशीची कायफवाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 

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

राज्यातील शतेिऱयाांना िगच-२ च्या जममनीिर बँिेिडून िजच घेताना 
तहमसलदाराांच्या परिानगीची अट मशधथल िरण्याबाबत 

  

(४६) * १३५५२ श्री.सदामशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वगफ-२ च्या जममनी करणाऱया शतेकऱयाींना बँकेकडून कजफ घेताना 
तहमसलदाराची परवानगी आवश्यक असनू ही परवानगी वेळेत ममळत 
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नसल्याने अनेक शतेकरी बँकेकडून ममळणाऱया कजाफपासनू वींधचत राहत 
असल्याची बाब माहे रे्िवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वगफ-२ च्या शतेकऱयाींना तहमसलदाराची परवानगी वळेेत 
ममळत नसल्याने शतेकरी खाजगी सावकाराकडून कजफ घेतात व कजफ वेळेत 
रे्डू शकत नसल्याने आत्महत्येला प्रवतृ्त होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वगफ-२ च्या शतेकऱयाींना तहमसलदाराची अननवायफ असलेली 
परवानगीची अ् मशधथल करण्याची मागणी अनेक शतेकऱयाींनी शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शतेकऱयाींना बँकेकडून कजफ घेताना तहमसलदाराींची परवानगी वळेेत 
ममळण्याबाबत अथवा तहमसलदाराची अननवायफ असलेली परवानगीची अ् 
शासनाने मशधथल करण्याबाबत कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) महाराषर जमीन महसलू अधधननयम, १९६६ मधील कलम ३६(४) 
नसुार शासन, सहकारी सींस्था, राषरीयकृत बँका, बॅंकीींग कीं पनीज ॲक्् नसुार 
मान्यताप्राप्त ववत्तीय सींस्था, इत्यादीकडून कजफ ममळवण्यासाठी वगफ-२ ची 
जमीन तारण/गहाण ठेवावयाची झाल्यास त्यासाठी जजल्हाधधकाऱयाींच्या पवूफ 
परवानगीची आवश्यकता नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अलसुरे-भोस्त्ते (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) गािाांजिळील जगबुडी 
नदीपात्रातील िाळूचा अिैधररत्या उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४७) * १२९१९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अलसरेु-भोस्त े (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) गावाजवळील जगबडुी नदीपात्रात 
बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करण्यास शासनाने सींपणूफत: बींदी घातलेली 
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असतानाही जेसीबीद्वारे मागील २ वषाफपासनू वाळू माक्रर्याींकडून वाळू 
उत्खनन करून प्रनत िास ६ हजार रूपये दराने वाळूची ववक्री केली जात 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक महसलू प्रशासनाकडून वाळू माक्रर्याींववरोधात 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसनू सदर वाळू उपसा प्रकरणात काही 
राजकीय व्यक्तीींचा सहभाग असल्याचे ननदशफनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अवधै वाळू उपसा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधत महसलू अधधकाऱयाींवर जबाबदारी 
ननजश्चत करून त्याींच्याववरोधात कारवाई करण्याबाबत तसेच बेकायदेशीर वाळू 
उत्खनन व ववक्रीस कायमस्वरूपी आळा घालण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) रत्नाधगरी जजल््यात अनधधकृत वाळू उपसा रोखणेकामी जजल्हा स्तरावर/ 
उपववभागीय स्तरावर तसेच तालकुा स्तरावर दक्षता पथक ननयकु्त करण्यात 
आले आहे. त्यानसुार खेड तालकु्यात वाळूचे अवधै उत्खनन व वाहतकू 
रोखण्याकरीता ननयकु्त केलेल्या भरारी पथकामार्फ त सन २०२०-२०२१ मध्ये 
वाळूचे अवधै उत्खनन व साठ्याच्या ७ प्रकरणाींमध्ये रुपये २९,८१,४१०/- 
इतकी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर सन २०२१-२०२२ मध्ये 
वाळूचे अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या ६ प्रकरणाींमध्ये रुपये ३४,०३,६९६/- 
इतकी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आखाडा बाळापूर (जज.हहगोंली) येथील पोलीस ठाण्यातील िमचचाऱयाांच्या 
ननिासस्त्थानाची दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

  

(४८) * १३४५७ डॉ.प्रज्ञा साति : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) आखाडा बाळापरू (जज.दहगोंली) येथील पोलीस स्थानक पररसरामध्ये 
असलेल्या कमफचाऱयाींच्या ननवासस्थानाची दरुवस्था झाली असल्यामळेु येथील 
पोलीस कमफचारी इतरत्र भाड ेतत्वावर राहत असल्याच ेददनाक २६ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस स्थानक इमारत व कमफचाऱयाींच े ननवासस्थान 
बाींधकामाचा प्रस्ताव अनेक वषाफपासनू ननधी अभावी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पोलीस कमफचाऱयाींची ननवासस् थानाअभावी होत असलेली गरैसोय दरू 
करण्यासाठी उपरोक्त प्रस्तावाला मींजूरी देवनू ननधी उपलब्ध करुन येथ े
नवीन पोलीस स्थानक इमारत व पोलीस कमफचारी ननवासस्थान बाींधण्याबाबत 
कोणती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) आखाडा बाळापरू (जज.दहगोंली) येथील पोलीस स्थानक इमारत 
बाींधकामाचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्या कायाफलयाने 
पोलीस गहृननमाफण महामींडळास पाठववला आहे. सदर प्रस्तावास ननधी 
उपलब्धतनेसुार प्राधान्यक्रम ननजश्चत करण्याची कायफवाही सरुु आहे. तसेच 
पोलीस कमफचाऱयाींच्या ननवासस्थानाबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त नाही. प्राप्त 
झाल्यानींतर पढुील उधचत कायफवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्र फ भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मु्णपूवफ सवफ प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मु्ण: शासकीय मध्यवती मु्णालय, मुींबई. 


