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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०७ माचच, २०२२ / फाल्गनु १६, 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 - ५८ 
------------------------------------- 

  
बीड जजल््यातील देिस्त्थान जममनीच्या खरेदी-विक्री गैरव्यिहार 

प्रिरणी दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१) * ११९१८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यातील देवस्थान िममनीच्या खरेदी-ववक्रीमध्ये गरैव्यवहार 
झाला असनू या प्रकरणी महसलू अधिकाऱयाींसह १५ िणाींवर गनु्हा दाखल 
करण्यात आल्हयाचे ददनाींक १ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर देवस्थान िमीन खरेदी-ववक्री गरैव्यवहाराची चौकर्ी 
करुन या गरैव्यवहारातील मखु्य आरोपीचा र्ोि घेण्याकरीता एस.आय.्ी. 
स्थापन करण्याबाबत र्ासन ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर िमीन गरैव्यवहाराप्रकरणी मखु्य आरोपीींचा र्ोि घेण्यासाठी 
व या गनु््यातील इतर आरोपीींची चौकर्ी करण्यासाठी एसआय्ी स्थापन 
करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) बीड र्हरातील िमीन अपहार 
प्रकरणी पोलीस स््ेर्न, मर्वािी नगर, बीड येथील ग.ुर.नीं.४७४/२०२१, 
भा.दीं.वव. कलम ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, सह वक्फ बोडश अधिननयम, 
१९५४ मिील कलम ५२(२)(अ) अन्वये दाखल गनु््यामध्ये एकूण १५ 
आरोपीींवर गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
 वक्फ बोडाशच्या िमीन अपहार प्रकरणी बीड जिल्ह्यात माहे िानेवारी 
२०२२ अखेर एकूण ०५ गनु्हे पढुीलप्रमाणे दाखल आहेत. 

१. पोलीस स््ेर्न आष्ी ग.ुर.नीं.२०५/२०२१ 
२. पोलीस स््ेर्न आष्ी ग.ुर.नीं.२७०/२०२१ 
३. पोलीस स््ेर्न अींभोरा ग.ुर.नीं.२४५/२०२१ 
४. पोलीस स््ेर्न मर्वािी नगर ग.ुर.नीं.४७४/२०२१ 
५. पोलीस स््ेर्न बीड र्हर ग.ुर.नीं.११/२०२२ 

 आष्ी तालकु्यातील पोलीस स््ेर्न, आष्ी अींतगशत ०२ गनु््याींचा व 
पोलीस स््ेर्न, अींभोरा येथील ०१ गनु्हा, अर्ा एकूण ०३ गनु््याींचा तपास 
करण्याकरीता ववर्षे तपास पथकाची (SIT) स्थापना ददनाींक २२/१२/२०२१ 
रोिीच्या ववर्षे पोलीस महाननरीक्षक, औरींगाबाद पररक्षेत्र याींच्या आदेर्ान्वये 
करण्यात आली आहे. 
 तसेच अन्य ०२ प्रकरणाींपकैी पोलीस स््ेर्न, मर्वािी नगर, येथील 
गनु््याचा तपास आधथशक गनु्हे र्ाखा व पोलीस स््ेर्न, बीड र्हर येथील 
गनु््याचा तपास पोलीस स््ेर्न, बीड र्हर याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
 सदर गनु्हे हे देवस्थान िमीन प्रकरणी नसनू वक्फ बोडाशच्या 
िममनीर्ी सींबींधित आहेत. बीड जिल्ह्यात देवस्थान िमीन खरेदी ववक्री 
गरैव्यवहाराबाबत ववर्षे तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आले नसनू 
वक्फ बोडाशच्या िमीन अपहार प्रकरणी SIT ची स्थापना करण्यात आली आहे.  
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 मर्वािी नगर, बीड येथील ग.ुर.नीं.४७४/२०२१ प्रकरणात आधथशक गनु्हे 
र्ाखा बीड याींच्याकडून व पोलीस स््ेर्न, बीड र्हर ग.ुर.नीं.११/२०२२ 
प्रकरणात पोलीस स््ेर्न बीड र्हर याींच्याकडून तपास सरुु असनू सदर 
दोन्ही प्रकरणाींचा तपास सींबींधित यींत्रणाींकडून योग्य प्रकारे सरुू असल्हयाने 
ववर्षे तपास पथकाकड े(SIT) तपास देण्यात आला नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
पुणे जजल्हा पोलीस आस्त्थापना मांडळाच ेअध्यक्ष तथा पुणे ग्रामीणच े
पोलीस अधीक्षि याांचिेर बदली आदेशातील अपमानास्त्पद उल्लेख 

प्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 

(२) * ११७५६ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस अींमलदार रामचींद्र िोनतराम कानगडु, बक्कल नींबर पोना १९३८ 
याींची िा.क्र.आर्ा-१/प्रमल/सवशसािारण बदल्हया/आदेर् क्र.४४/पोमर्-
सपोफौ/४७७९/२०२१ अन्वये कामर्ते पोलीस स््ेर्न येथून ओतरू पोलीस 
स््ेर्न येथ ेबदली करण्यात आली होती, सदरहू बदली आदेर्ामध्ये बदलीच े
कारण नमदू करताना एका मदहलेच्या गावाचा व नतच्या पदनामाचा उल्हलेख 
करुन नतचे व सदरहू पोलीस अींमलदाराचे अननैतक सींबींि असल्हयाचा 
अपमानास्पद व चाररत्र्यहनन करणारा उल्हलेख पणेु जिल्हहा पोलीस आस्थापना 
मींडळाच्या अध्यक्षाींकडून करण्यात आल्हयाचे माहे माचश, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी समािात व प्रर्ासनात सींबींधित 
अधिकाऱयाववरोिात असींतोष ननमाशण झाला असनू वररषठ अधिकाऱयाींनी 
मदहलेचा अपमानास्पद उल्हलेख करुनही र्ासनाकडून त्याींचेवर कोणतीही 
कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बदली आदेर्ात एका मदहलेचा अपमानास्पद उल्हलेख करणाऱया पणेु 
जिल्हहा पोलीस आस्थापना मींडळाच े अध्यक्ष तथा पणेु ग्रामीण पोलीस 
अिीक्षक याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) पोलीस अिीक्षक, पणेु ग्रामीण 
याींनी काढलेल्हया ददनाींक १७/०३/२०२१ रोिीच्या कायाशलयीन बदली आदेर्ामध्ये 
एका मदहलेच्या पदनामाचा व गावाचा आक्षेपाहश उल्हलखे केल्हयाबाबत पोलीस 
अिीक्षक, पणेु ग्रामीण याींना र्ासनाच्या ददनाींक ३१/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये 
लेखी समि देण्यात आली असनू, भववषयात अर्ा घ्ना घडू नयेत म्हणून 
दक्षता घेण्याचेही ननदेर् ददले आहेत. तसेच अर्ा सींवेदनर्ील प्रकरणी बदली 
आदेर् काढताना गोपनीयता बाळगणे अत्यींत आवश्यक असतानाही वररषठ 
शे्रणी मलवपक याींच्याकडून ी्ंकलेखनात चूक झाल्हयाने त्याींची चौकर्ी करुन 
त्याींना “ठपका ठेवणे” ही मर्क्षा देण्यात आली आहे. 
 या प्रकरणी पोलीस अिीक्षक, पणेु ग्रामीण याींनी सींबींधित मदहला व 
नतच्या कु्ुींबबयाींची भे् घेऊन ददलधगरी व्यक्त केली आहे. उल्हलेखखत बदली 
आदेर् रद्द करुन सिुाररत आदेर् ननगशममत करण्यात आले आहेत. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगाली) तालुक्यात नानाजी देशमुख िृषी सांजीिनी 
योजनेच्या अनुदानामध्ये गैरव्यिहार िरणाऱ्या दोषीांिर िारिाई 

िरण्याबाबत 

(३) * १२५३७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (जि.दहींगोली) तालकु्यातील ४२ गावाींची नानािी देर्मखु कृषी 
सींिीवनी योिनेंतगशत ननवड झाली असनू यामध्ये दठबक/तषुार, मो्ार व 
पाईप इ.सादहत्याकरीता ममळणाऱया अनदुानामध्ये गरैव्यवहार झाल्हयाच े
ददनाींक १५ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, दठबक सींचाच्या ववक्रीसाठी आवश्यक असलेला दकुानाचा व 
कीं पनीचा परवाना सींबींधित दकुानदाराकड े नसतानाही दकुानदाराने बनाव् 
देयके देऊन अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने गरैव्यवहार केला आहे, तसेच 
मदृसींिारण ववस्तार फळबाग अनदुानामध्येही गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर योिनेत गरैव्यवहार करणाऱया सींबींधित दोषी अधिकारी व 
इतराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, श्री.गिानन प्रभाकर लामसनकर रा.कळमनरुी 
(जि.दहींगोली) व श्री.रािकुमार केवलमसींग िािव रा.सकुाळी याींनी ददनाींक      
१३ डडसेंबर, २०२१ रोिी जिल्हहा अिीक्षक कृषी अधिकारी, दहींगोली याींना 
प्रकल्हपाच्या कामात झालले्हया गरैव्यवहाराची चौकर्ी करण्याबाबत तक्रार अिश 
ददले होत.े 
(२) व (३) दोन्ही तक्रारी तक्रारदाराींनी गरैसमिुतीतनू ददल्हया असल्हयाने त्या 
परत घेत असल्हयाच ेपत्र, त्याींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०२१ रोिी ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र पोलीस िुटुांब आरोग्य योजनेमध्ये म्यिुरमायिोमसससह इतर 

आजाराांचा समािेश िरण्याबाबत 

(४) * ११८८५ श्री.सनुनल मशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०८०१ ला हदनाांि     
२४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेमध्ये म्यकुरमायकोमसससह इतर 
१० आिाराींचा समावेर् करण्याबाबतचा प्रस्ताव सावशिननक आरोग्य ववभागास 
सादर करण्यात आल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे, 
सदरहू प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप आखण सद्य:जस्थती काय आहे, सदरहू 
प्रस्तावास र्ासनाने मान्यता ददली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदरहू प्रस्तावास मान्यता देवनू महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य 
योिनेमध्ये म्यकुरमायकोमसससह इतर १० आिाराींचा समावेर् करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रस्तावाच्या अनषुींगाने म्यकुरमायकोमसस सह इतर 
आिाराींचा महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेंतगशत पोलीस दलातील 
पोलीस अधिकारी/कमशचारी आखण त्याींच्या कु्ुींबावर आींतररुग्णालयीन 
ववनामलू्हय उपचार करण्याच्या अनषुींगाने सदर आिाराींचा समावरे् महाराषर 
पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेंतगशत करण्याबाबत िोरणात्मक ननणशय 
घेण्यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव सावशिननक आरोग्य ववभागास सादर करण्यात 
आला असनू पढुील कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त्त शतेिऱ्याांना  
आधथचि मदत देण्याबाबत 

(५) * १२४६२ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, 
श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मोहाडी (जि.भींडारा) तालकु्यातील ननलि बिु, ननलि खुदश, देव्हाडा बिु, 
मोहगाव, नवेगाव बिु व पररसरातील गावाींमध्ये खरीप हींगामात 
चक्रीवादळासह मसुळिार पावसामळेु र्केडो र्तेकऱयाींच्या िान पीकाच े
नकुसान झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ननलि बिु, देव्हाडा बिु पररसरातील अनेक र्तेकऱयाींनी 
खररपाचा पीक ववमा काढला असनूही र्तेकऱयाींना पीक ववम्याची मदत 
ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मोहाडी तालकु्यातील 
नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे अींर्त: खरे आहे, 
 भींडारा जिल्हहा मोहाडी तालकु्यातील िान (भात) वपकाींचे ऑक््ोबर व 
नोव्हेंबर, २०२१ या मदहन्यात चक्रीवादळ/ अवकाळी पावसामळेु नकुसानीच े
७८६ हे. क्षेत्र बाधित होत.े 
(२) हे अींर्त: खरे आहे, 
 योिनेच्या मागशदर्शक सचुनेनसुार काढणी पश्चात नकुसान भरपाई या 
बाबीअींतगशत २२ र्तेकऱयाींकडून पवूशसचूना प्राप्त झाली असनू त्यापकैी २१ 
र्तेकरी नकुसान भरपाईस पात्र आहेत. 
(३) याबाबत नकुसान भरपाईची ननजश्चती व वा्पाची पररगणना ववमा 
कीं पनीमाफश त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्य शासिीय सेिेत बनािट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे उमेदिाराांची 

िेलेली ननयुक्ती रद्द िरण्याबाबत 

(६) * ११८३० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास 
पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०६८० ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) क्रीडा ववभागाने साडचेार हिार पानाींचा तयार केलेल्हया अहवालात २५८ 
बनाव् प्रमाणपत्र े ववतररत केल्हयाचे तसेच ५० पेक्षा अधिक उमदेवार सदर 
बनाव् क्रीडा प्रमाणपत्राद्वारे नायब तहमसलदार, पोलीस उप ननरीक्षक इ. 
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वगश-२ च्या तसेच वगश-१ च्या पदाींवर अन्य दठकाणी नोकरी करत असल्हयाच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, बनाव् खेळाडू प्रमाणपत्राआिारे र्ासन सेवेत ननयकु्त 
झालेल्हया ३४ उमेदवाराींपकैी ११ उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या समाप्त करण्यात 
येवनू उवशररत उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या समाप्त करण्यात आल्हया नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा.न्यायालयाची स्थधगती नसलेल्हया उमेदवाराींची ननयकु्ती 
रद्द करुन सदर िागी प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्याची 
कायशवाही करण्याबाबत आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींनी ननदेर् देवनूही 
याप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्य र्ासकीय सेवेत बनाव् क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आिारे ननयकु्त 
उमेदवाराींची ननयकु्ती रद्द करुन प्रनतक्षा यादीतील पात्र उमेदवाराींची ननयकु्ती 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) अींर्तः खरे आहे. 
 २५८ उमदेवाराींनी बनाव् कागदपत्र े व ननकाल सादर करुन क्रीडा 
प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल प्राप्त करुन घेतल्हयाचे ननदर्शनास आले असनू, 
सदर बनाव् कागदपत्राींआिारे, उपरोक्त उमेदवाराींपकैी, ३४ उमदेवाराींची 
र्ासनाच्या ववववि ववभागाींत ननयकु्ती झाली आहे. 
(२), (३) व (४) बनाव् खेळाडू प्रमाणपत्राींआिारे ननयकु्ती झालेल्हया १२ 
उमेदवाराींच्या ननयकु्त्या समाप्त केल्हया आहेत. उवशरीत उमेदवाराींच्या 
ननयकु्त्या रद्द करण्यासींदभाशत क्रीडा व यवुक सेवा सींचालनालय स्तरावरुन 
पढुील कायशवाही सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



9 

मुांबई उपनगरातील भूमी अमभलेख िायाचलयाच्या अधधनस्त्त असलेल्या 
बहुताांश निाशाांमध्ये फेरफार िरण्यात आल्याबाबत 

(७) * १२०३९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश 
धस, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा 
पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील भमूी अमभलेख ववभागाकडून तपासणी करण्यात 
आलेल्हया ८८४ नकार्ाींपकैी १०२ नकार् ेसींर्यास्पद असल्हयाची मादहती ददनाींक    
८ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, भमूी अमभलेख ववभागाकडील अधिकृत मादहती व या 
नकार्ाींमिील मादहती यात तफावत आढळून आली असनू मुींबई उपनगरातील 
प्रनतबींधित क्षेत्रात िुने बाींिकाम दाखवनू त े ननयममत करण्याच्या उद्देर्ाने 
नकार्ाींमध्ये फेरफार करण्यात आल्हयाची र्क्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबई उपनगरातील प्रनतबींधित क्षेत्रात िुने बाींिकाम दाखवनू त े
ननयममत करण्याच्या उद्देर्ाने नकार्ाींमध्ये फेरफार करणाऱ या दोषी 
अधिकारी/कमशचाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, खरे आहे. 
 उप अिीक्षक भमूम अमभलखे, मुींबई उपनगर कायाशलयाचे अधिनस्त 
८८४ हद्द कायम मोिणी नकार्ाींबाबत झालेल्हया तक्रारीच्या अनषुींगाने उप 
अिीक्षक भमूम अमभलेख, मुींबई उपनगर कायाशलयाने प्राथममक तपासणी करुन 
१०२ नकार् ेसींर्यास्पद असल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे.  
(२) व (३) हे खरे आहे. 
 उपअिीक्षक भमूम अमभलेख, मुींबई उपनगर कायाशलयाने सींर्यास्पद 
ठरवलेले १०२ नकार्ाींबाबत खेरवाडी पोलीस स््ेर्न मध्ये ग.ुर.न. ४९०/२०२१, 
ददनाींक २५/१२/२०२१ अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. तसेच ददनाींक 
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२४/०१/२०२२ रोिीच्या र्ासन ननणशयान्वये िमाबींदी आयकु्त आखण सींचालक, 
भमूम अमभलेख, पणेु याींचे अध्यक्षतखेाली नकार्ाींतील गरैप्रकाराबाबत चौकर्ी 
करणेसाठी सममती गठीत केली असनू सदर प्रकरणाची चौकर्ी सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

देिळी ि हहांगणघाट (जज.िधाच) तालुक्यातील शतेिऱ्याांच ेमसांचन 
विहहरीांच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

(८) * १२२९९ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विाश जिल्ह्यातील महात्मा गाींिी रोिगार हमी योिनेंतगशत सन २०२०-२१ 
या वषाशत मस ींचन ववहीर मींिूर होवनूही देवळी व दहींगणघा् तालकु्यातील 
र्तेकऱयाींना अकुर्ल ननिी तसेच देवळी तालकु्यातील र्तेकऱयाींना िडक 
मसींचन योिनेंतगशत ववदहरीींचे अनदुान ममळाले नसल्हयाचे ददनाींक ३० डडसेंबर, 
२०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर मस ींचन ववदहरीींच े
प्रलींबबत अनदुान देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई, ठाणे ि पालघर जजल््यातील मजच्िमाराांच्या घराच्या जागेचा 

सातबारा नािािर िरण्याबाबत 

(९) * १२५९८ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील समदु्र ककनाऱयावर राहणाऱया भमूमपतु्र 
मच्छीमार बाींिवाींच्या राहत्या घराच्या िागेचा सातबारा नावे नसल्हयाने घराींची 
देखभाल, दरुुस्ती व र्ासकीय योिनाींचा लाभ घेण्यासाठी मजच्छमार बाींिवाींना 
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अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मजच्छमाराींच्या घराची िागा र्ासकीय मालकीची असल्हयाने 
्या िममनी सीआरझेड मळेु बाधित होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मच्छी सकुववण्याच्या मोकळ्या िममनी देखील मजच्छमाराींच्या 
नावावर नसल्हयाने सदरहू मोकळ्या िागेचा सातबारा मजच्छमाराींच्या नावे 
करण्याबाबत मजच्छमार बाींिवाींनी र्ासनाकड े मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 

काय, 
(४) असल्हयास, मजच्छमार बाींिवाींच्या राहत्या घराींच्या िममनीचा सातबारा 
मजच्छमाराींच्या नावावर करण्याची मागणी मजच्छमार सींघ्नेने र्ासनाकड े
केली आहे, र्ासनाने सदरहू िममनीींचे सवेक्षण करुन त्याचा अहवाल सादर 
करण्याचे आदेर् जिल्हहाधिकाऱयाींना देवनूही याबाबत कोणतीही कायशवाही झाली 
नसल्हयाने मजच्छमाराींना राहत्या घराची देखभाल, दरुुस्ती करण्यास अडचणी 
ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मजच्छमाराींना राहत्या घराचा व मच्छी सकुववण्याच्या मोकळ्या 
िममनीचा सातबारा मजच्छमाराींच्या नावे करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) बहृन्मुींबईतील कोळीवाडयाींच्या मसमाींकनाबाबतची कायशपध्दती व 
मागशदर्शक तत्वे ननजश्चत करण्यासाठी ददनाींक २०/११/२०१२ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये ७ सदस्यीय सममती गदठत करण्यात आली आहे. त्याअनषुींगाने 
उपसींचालक, भमूी अमभलेख, कोकण प्रदेर् याींनी सादर केलेल्हया अहवालातील 
सचुववलेल्हया बाबी जस्वकारून मुींबईतील कोळीवाडयाींच े प्रत्यक्ष सवेक्षण करुन 
मसमाींकन करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असल्हयाचे र्ासन पत्र ददनाींक 
०१/११/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. मत्स्य ववभागाच्या 
ददनाींक १६/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रानसुार मुींबई उपनगर व मुींबई र्हर ममळून 
एकूण ४१ कोळीवाड ेआहेत. यापकैी मुींबई उपनगर मिील २३ कोळीवाडयाींचे 
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बाहेरील हद्दीींचे सवेक्षण व मसमाींकन केले असनू ६ कोळीवाडयाींचे स्थाननक 
ववरोिामळेु मसमाींकन होऊ र्कलेले नाही. तसेच मुींबई र्हरमिील ८ 
कोळीवाडयाींचे बाहेरील हद्दीींचे सवेक्षण व मसमाींकन केले असनू उवशररत ४ 
कोळीवाडयाींची ददनाींक २०/०१/२०२१ रोिी स्थळपाहणी करण्यात आली असनू 
पढुील कायशवाही सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िनिाड (ता.मशरोळ, जज.िोल्हापूर) येथे अिैध माती उत्खनन 
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१०) * ११७७४ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनवाड (ता.मर्रोळ, जि.कोल्हहापरू) येथील ग् नींबर २६८ मध्ये एक 
हिार ब्रासची रॉयल्ह्ी भरुन दहा त ेबारा हिार ब्रास माती उत्खनन झाल्हयाच े
ननदर्शनास आले असनू र्ासनाची रॉयल्ह्ी बडुववणाऱया माती माकफयाींसोबत 
महसलू अधिकारी याींचे आधथशक व्यवहार झाले असल्हयाची तक्रार श्री.ददलीप 
मानगावे, रा.कनवाड याींनी ददनाींक १३ िानेवारी, २०२१ रोिी जिल्हहाधिकारी, 
कोल्हहापरू याींचेकड ेकेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कनवाड येथील ग् नीं. २६८ मिून रात्रीच्या वेळी होणाऱया 
माती चोरी सींदभाशत कनवाड ग्रामस्थाींनी तहमसलदाराींकड े तक्रार केल्हयानींतर 
तहमसलदाराींनी माती माकफयाींकडून रुपये १ को्ी ४ लाखाचा दींड वसलू करणे 
अपेक्षक्षत असताना रुपये ५४ लाखाींचा दींड कमी करुन रुपये ५० लाख एवढा 
कमी दींड वसलु केला आहे, तसेच उत्खननासाठी वापरण्यात आलेले वाहने, 
िेसीबी िप्त करणे आवश्यक असताना देखील प्रर्ासनाने िेसीबी, वाहने 
िप्त केलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी तक्रारदार श्री ददलीप मानगावे याींच्यावर माती 
माकफयाींकडून िीवघेणा चाकू हल्हला करण्यात आला असनू याबाबत १० 
मदहन्याींपासनू वारींवार तक्रार देऊनही सींबींधित दोषीींवर कोणत्याही प्रकारची 
कारवाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अविै माती उत्खनन करणारे माती माकफया व त्याींना सहकायश 
करणाऱया प्रर्ासनातील दोषी अधिकारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मौिे कनवाड येथील ग् नीं. २६८ मिून रात्रीच्या वेळी 
होणाऱया मातीचोरीसींबींिात ग्रामस्थाींनी तहमसलदार, मर्रोळ याींच्याकड ेकेलेल्हया 
तक्रारीच्या चौकर्ीमध्ये ग् नीं.२६८ या सामाईक मालकीच्या िममनीमिून 
परवान्यापेक्षा अनतरीक्त मातीचे उत्खनन केल्हयाच े आढळून आल्हयाने 
सींबींधितास ददनाींक २६/०२/२०२१ च्या आदेर्ान्वये रुपये २९,९५,२००/- व रुपये 
२५,१२,६४०/- इतक्या दींडात्मक रकमचेे आदेर् तहमसलदार, मर्रोळ याींनी 
पारीत केले आहेत. त्यानसुार सदर दींडात्मक रक्कम वसलुीची कायशवाही सरुू 
आहे. 
 ददनाींक १९/०२/२०२० रोिी श्री.ददलीप मानगावे याींनी ददलेल्हया 
तक्रारीवरून अवाशच्च मर्वीगाळ करून चाकु दाखववल्हयाप्रकरणी श्री.र्ाहबखुारी 
रूकमोद्दीन इनामदार याींचेववरूध्द मर्रोळ पोलीस ठाणे येथे ग.ु र. 
क्र.८९/२०२०, ददनाींक १९/०२/२०२० तर श्री.र्ाहबखुारी रूकमोद्दीन इनामदार 
याींनी ददलेल्हया तक्रारीवरून श्री.ददलीप मानगावे व त्याींचे नातवेाईक 
याींच्याववरूध्द मर्रोळ पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.नीं.९१/२०२०, ददनाींक १९/०२/२०२० 
रोिी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

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

नरखेड (जज.नागपूर) तालुक्यातील सांत्रा उत्पादिाांिरीता सांत्रा 
प्रिल्पाच्या उभारणीसह शीतगहेृ ि गोदामाांची सुविधा उपलब्ध िरुन 

देण्याबाबत 
 

(११) * १२७५५ श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नरखेड (जि.नागपरू) तालकु्यात सींत्र्याींची मोठी बािारपेठ असनूही या 
तालकु्यात कोणत्याही दठकाणी र्ीतगहृ व गोदामाची सवुविा उपलब्ि नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नरखेड (जि.नागपरू) या भागात एकही सींत्रा प्रकक्रया प्रकल्हप 
नसल्हयामळेु उत्पाददत मालाचे साठवणूकीअभावी नकुसान होत असल्हयाच े
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने नरखडे येथील सींत्रा उत्पादकाींना र्ीतगहेृ व गोदामाींची 
सवुविा तात्काळ उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसेच सींत्रा प्रकक्रया प्रकल्हप 
उभारण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. अर्ा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त नाहीत. 
(३) फळ वपकाींसाठी साठवणूक, प्रकक्रया व माकेद्ींगची सवुविाकरीता कृषी 
ववभागामाफश त िागनतक बँक अथशसहाय्यीत स्मा श् प्रकल्हप, प्रिानमींत्री अन्न 
प्रकक्रया उद्योग योिना (पीएमएफएमई) व एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास 
अमभयान या योिना राज्यर्ासनामाफश त राबववण्यात येत आहेत. 
सद्य:जस्थतीत नरखेड तालकु्यामध्ये स्मा श् प्रकल्हप सन २०२१-२२ अींतगशत 
खैरगाींव व खरसोली येथील र्तेकरी ग्ाींनी वेअरहाऊस मागणीसाठी अिश 
केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मशराळ (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथे श्री रामचांद्र देिस्त्थान न्यासाची 
असलेली जमीन पदाधधिाऱ्याने हस्त्तगत िेल्याबाबत 

(१२) * १२१४३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे दादेगाींव (ता.आष्ी, जि.बीड) श्री.रामचींद्र देवस्थान न्यास नोंदणी 
क्र. A-१६८० येथील देवस्थानची मर्राळ (ता.आष्ी, जि.बीड) येथे असलेली 
३६० एकर िमीन पदाधिकाऱ याने हस्तगत केल्हयाची तक्रार दादेगाींव येथील 
ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, आष्ी याींच्याकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींबींधिताने या हस्तगत केलेल्हया ३५० एकर िममनीचा 
कुठलाही मोबदला अद्याप ववश्वस्त ककीं वा अचशकाींना ददला नसनू सदर 
िममनीचा मोबदला देण्याऐविी कुठेही तक्रार करु नये अर्ी िमकी देवनु 
पदाचा गरैवापर सींबींधित पदाधिकारी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरील िममनीत पाझर तलाव झालेला असल्हयाने त्याचा 
मोबदला देवस्थानाऐविी त्याींना ममळण्याकररता सींबींधिताने व त्याींच्या 
कु्ुींबबयाींनी बीड जिल्हहा न्यायालयात दावा दाखल करुन ती रक्कम अडवनु 
ठेवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने िमीन घेणाऱया सींबींधित पदाधिकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, अर्ी तक्रार प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) सदरील िममनीचे हस्ताींतरण खािगी व्यक्तीींचे नाींवे झालेले नसनू 
मालकी हक्कामध्ये अद्यापही श्री.रामचींद्र देवस्थान मर्राळ, ता.आष्ी, 
जि.बीड या देवस्थानाचे नाींव आहे.  
(३), (४) व (५) उपजिल्हहाधिकारी, भसूिुार, बीड याींनी पाझर तलाव क्रमाींक 
०२ मर्राळ, ता.आष्ी, जि.बीड स.नीं.४१ व स.नीं.४२ मिील एकूण ३.५१ 
हे.आर. व गाव तलाव क्रमाींक.०२ मर्राळ, ता.आष्ी येथील स.नीं.१५/१ मिील 
१.३१ हे.आर. क्षते्र भसूींपाददत करुन त्याबाबत मावेिा रक्कम ननजश्चत केलेली आहे.  
 तथावप, ववषयािीन िममनीच्या मालकी हक्काबाबत देवस्थान व इतर 
व्यक्ती याींच्यामिील वाद मा.जिल्हहा न्यायालय, बीड येथे सु्  क्रमाींक 
एलएआर/२००३९९/२०१३ आखण एलएआर-२००११७/२०१३ अन्वये न्यायप्रववष् 
आहे. पररणामी, उपजिल्हहाधिकारी, भसूिुार, बीड याींनी ददनाींक ०५/०८/२०१३ 
रोिीच्या आदेर्ान्वये भसूींपादन अधिननयम, कलम ३० नसुार मावेिा रक्कम 
जिल्हहा न्यायालयात िमा केली आहे.  

----------------- 
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मॉन्टे िालो िां पनीने समदृ्धी महामागाचच्या जालना जजल््यातील 
िामामध्ये मुरुमाच ेअिैध उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(१३) * १२२८५ श्री.जयांत पाटील, श्री.सदामशि खोत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-नागपरू या र्हराींना िोडणाऱया समदृ्िी महामागाशचा ४२ कक.मी.चा 
रस्ता िालना जिल्ह्यातील २५ गावाींमिून िात असनू त्याचे काम मॉन््े 
कालो या कीं पनीला देण्यात आले असताना सदर कीं पनीने मींिूर केलेल्हया 
क्षमतपेेक्षा अधिकचा मरुूम उत्खनन केल्हयाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन जिल्हहाधिकारी याींनी 
सममती स्थापन करून प्रत्यक्ष उत्खनन झालेल्हया िागचेी इ्ीएस या 
आिनुनक तींत्राच्या मदतीने तपासणी केली असता, सदर कीं पनीला रुपये ३२६ 
को्ीींचा दींड करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सदर कीं पनीववरोिात कारवाई करुन दींडाची रक्कम वसलू 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मुींबई-नागपरू या र्हराला 
िोडणाऱया समधृ्दी महामागाशच्या िालना जिल्ह्यातील कामामध्ये मॉन््े कालो 
कीं पनीने ववनापरवाना मरुूम उत्खनन केल्हयामळेु कीं पनीस रुपये ३२६ को्ी दींड 
आकारण्यात आला आहे, हे खरे आहे. 
 सींबींधित कीं पनीकडून दींडाची रक्कम वसलु केल्हयामर्वाय सींबींधितास 
अींनतम देयके अदा करू नये असे जिल्हहाधिकारी, िालना याींनी ददनाींक 
०९/१०/२०२० व ददनाींक ०६/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये महाराषर राज्य रस्त े
ववकास महामींडळ याींना कळववण्यात आले आहे. 
 र्ासन पत्र ददनाींक २९/११/२०२१ अन्वये दींडाची रक्कम सत्वर वसलु 
करण्याबाबत जिल्हहाधिकारी, िालना याींना कळववण्यात आले आहे. 
 ----------------- 



17 

परभणी जजल्हा अधीक्षि िृषी अधधिारी िायाचलयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१४) * ११८०१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हहा अिीक्षक कृषी अधिकारी कायाशलयाींतगशत नवीन 
आकृतीबींिानसुार वगश-१ त ेवगश-४ ची ६४० पदे मींिूर असनू त्यापकैी ४३४ पदे 
भरलेली तर २०६ पदे (३२.१८ ्क्के) ररक्त असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररक्त पदामळेु कायशरत कमशचाऱयाींवर अनतररक्त कामाचा ताण 
येत असनू र्तेकऱयाींच्या दहताच्या ववववि र्ासकीय योिना राबवनू त्याचा 
लाभ र्तेकऱयाींना वेळेवर देण्यासाठी अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन परभणी जिल्हहा 
अिीक्षक कृषी अधिकारी कायाशलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 परभणी जिल्हहा अिीक्षक कृषी अधिकारी कायाशलयाच्या अधिनस्त 
कृषी ववभागाची ग्-अ त ेग्-ड सींवगाशकरीता एकूण ६४२ पदे मींिूर असनू 
सद्य:जस्थतीत त्यापकैी ४८९ पदे भरलेली व १५३ पदे ररक्त आहेत. 
 वरील पदाींमध्ये ताींबत्रक सींवगाशची (कृषी सेवेतील) ४१९ पदे मींिूर 
असनू त्यापकैी ३८० पदे भरलेली तर तालकुा कृषी अधिकारी पदासह एकूण 
३९ पदे ररक्त आहेत. ताींबत्रक सींवगाशतील ररक्त पदाींच ेप्रमाण समुारे ९ ्क्के 
आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
 र्तेकऱयाींच्या दहताच्या ववववि र्ासकीय योिना कृषी सेवेतील 
अधिकारी/कमशचारी (तालकुा कृषी अधिकारी, मींडल कृषी अधिकारी, कृषी 
पयशवेक्षक आखण कृषी सहाय्यक) याींचेमाफश त राबववण्यात येतात. उक्त पदाींचा 
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समावेर् असलेली ताींबत्रक सींवगाशतील (कृषी सेवा) मींिूर ४१९ पदाींपकैी ३८० 
पदे भरलेली आहेत. तसेच ररक्त असणाऱया काही पदाींचा अनतररक्त कायशभार 
निीकच्या अधिकारी/कमशचारी याींचेकड े देवनू कृषी ववभागाच्या योिनाींची 
अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 
(३) महाराषर कृषी सेवा ग्-ब (कननषठ) पदावर ददनाींक १८/०१/२०२२ च्या 
आदेर्ान्वये पदोन्नतीने ७ अधिकाऱयाींना परभणी जिल्ह्यात पदस्थापना 
ददलेली आहे. 
 कृषी सेवा परीक्षा-२०२१ करीता महाराषर कृषी सेवा सींवगाशतील एकूण 
२०३ पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास पाठववण्यात आले असनू 
लोकसेवा आयोगाने ददनाींक १८/०२/२०२२ रोिी िादहरात ववज्ञावपत केली आहे. 
सदर पदाींकरीता उमेदवाराींची मर्फारस प्राप्त झाल्हयास परभणी जिल्ह्यातील 
उवशररत ररक्त पदे प्राथम्यक्रमाने भरण्यात येतील. 
 महाराषर कृषी सेवा ग्-ब (तालकुा कृषी अधिकारी) सींवगाशतील 
पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायशवाही ववभागामाफश त सरुू 
आहे. ताींबत्रक सींवगाशतील पदे मखु्यत: भरण्यात आलेली आहेत. तसेच 
सद्य:जस्थतीत ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ४ मे, २०२० रोिीच्या र्ासन 
ननणशयानसुार नवीन पदभरतीवर ननबिं असल्हयाने ततुाशस ग्-क आखण ड 
सींवगाशमिील कोणतीही नवीन पदभरती करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पालघर जजल््याच्या मासेमारी क्षेत्रामध्ये परराज्यातील मजच्िमाराांना 

मासेमारी िरण्यास बांदी घालण्याबाबत 
  

(१५) * १२४४० श्री.रवि ांद्र फाटि : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ८९५९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर जिल्ह्याच्या मासेमारी क्षेत्राींमध्ये परजिल्ह्यासह परराज्यातील 
मजच्छमार नौका पसशसीन ने्द्वारे बेकायदा मासेमारी करीत असल्हयामळेु 
पालघर जिल्ह्याच्या समदु्र ककनाऱयावर मासेमारी करणाऱया स्थाननक 
मजच्छमाराींवर उपासमारीची वेळ आली असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पालघर जिल्ह्याच्या मासेमारी क्षते्रात इतर राज्यातील 
मजच्छमार बकेायदा मासेमारी करीत असतानाही याकड े मत्स्यव्यवसाय 
ववभाग दलुशक्ष करीत असनू मत्स्यव्यवसाय ववभागाकडील सािन सवुविाींचा 
अभाव असल्हयाने पकडलले्हया पसशसीन नौकाींवर कोणतीही कारवाई केली िात नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक् त प्रकरणी स्थाननक मजच्छमार व स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी पसशसीन ने्द्वारे मासेमारी करण्यास बींदी घालण्याबाबत 
र्ासनाकड ेतक्रार करुनही पसशसीन ने्द्वारे मासेमारी सरुुच आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने इतर राज्यातील मजच्छमाराींना पालघर जिल्ह्याच्या समदु्र 
ककनाऱयावर मासेमारी करण्यास बींदी घालण्याबाबत तसेच पसशसीन ने्द्वारे 
मासेमारी रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०२२ चा महाराषर अधिननयम क्रमाींक-१६ सिुाररत महाराषर 
सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम, १९८१ नसुार अविै पसशसीन ने् नौका 
िारकाींना दींडात्मक र्ास्तीची तरतदु वाढ करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
परराज्यातील नौका राज्याच्या िलिी क्षेत्रात अविैररत्या मासेमारी करताींना 
ननदर्शनास आल्हयास अश्या अनधिकृत नौकाींकरीता िास्तीत िास्त दींडात्मक 
तरतदु करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 गस्ती नौकेद्वारे राज्याच्या सागरी िलिीक्षेत्रात प्रभावी गस्त घालनु 
महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम, १९८१ च्या कायद्यामिील 
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तरतदुी अन्वये ननगशममत केलेले आदेर्, अधिसचुना याींचे उल्हलघन करणाऱ या 
मासेमारी नौकाींवर सिुाररत सन २०२२ चा महाराषर अधिननयम क्रमाींक-१६-
सिुाररत महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम, १९८१ अन्वये कठोर 
कारवाई करुन सागरी कायद्याची कडक अमींलबिावणी करण्यात येत आहे.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 राज्याच्या िलिी क्षते्रात अनधिकृत मासेमारी करणाऱ या नौकाींवर 
सागरी कायद्याअींतगशत कठोर कारवाई करण्यात येत असनू माहे िानेवारी, 
२०२२ अखेरपयतं २३१ अनधिकृत पसशसीन मासमेारी नौकाींवर कायशवाही 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मलिापूर (ता.अिोट, जज.अिोला) येथील बायोडडर्ेलचा साठा  
स्त्थाननि गुन्हे शाखेने जप्त िेल्याबाबत 

  

(१६) * ११९६८ श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापरू (ता.अको्, जि.अकोला) र्तेमर्वारातनू येवताकड े िाणाऱया 
रस्त्यालगत असलेल्हया र्ते सव्हे नीं.७४ मध्ये साठवनू ठेवलेल्हया ५४ हिार 
मल्र बायोडडझेलचा रुपये १ को्ी २६ लाख ४५ हिाराचा मदु्देमाल स्थाननक 
गनु्हे र्ाखेने िप्त केल्हयाची माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी पोमलसाींनी ४ आरोपीींना अ्क केली असनू दोन 
मखु्य आरोपी फरार असल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने फरार आरोपीींचा र्ोि घेऊन दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) स्थाननक गनु्हे र्ाखा, अकोला याींना ददनाींक 
२२/१२/२०२१ रोिी ममळालेल्हया मादहती आिारे मलकापरु येवता रोडवरील, र्ते 
सवे नीं ७२ मध्ये छापा ्ाकला असता तथेे साठवनू ठेवलेले ५४ हिार मल्र 
बायोडडझेल, वाहने व बायोडडझेल साठवणूक व ववक्री करीता वापरण्यात 
येणारे सादहत्य असा एकूण ककींमत रुपये १,२६,४५,१००/- चा मदु्देमाल िप्त 
करण्यात आला आहे. 
  तपासामध्ये कागदपत्र हस्तगत केले असता नमदू र्तेाचा र्ते सवे 
नींबर ७४ नसनु ७२ र्ते सवे नींबर असल्हयाच ेननषपन्न झाले आहे. मलकापरु 
येवता रोड हे दठकाण अको् तालकु्यात येत नसनु त्याचा तालकुा व जिल्हहा 
अकोला आहे. 
(२) नमदू गनु््यामिे एकूण ०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू 
त्यातील मखु्य आरोपी यासही अ्क करण्यात आली आहे. बायोडडझेल 
व्यवसाय करण् याकाररता मखु्य आरोपीस िागा भाडयाने देणारे र्ते मालक 
फरार असनू त्याचा र्ोि सरुु आहे.  
(३) नमदू गनु्हयामध्ये सहभाग असलेल्हया एकूण ०८ आरोपीींववरुध्द पोलीस 
स््ेर्न, खदान, जि.अकोला येथे िीवनावश्यक वस्त ूकायदा कलम ३, ७ सह 
भा.दीं.वव. कलम १८८, २८५, ३४ अन्वये अपराि गनु्हा नीं.१२०३/२०२१ नोंद 
करण्यात आला आहे. गनु््यामध्ये एकूण ०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू एका फरार आरोपीचा र्ोि सरुू आहे. आरोपी ममळताच त्यास 
गनु्हयात अ्क करून गनु््यातील सवश आरोपीताींववरूध्द परुावे गोळा करून 
ववद्यमान न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात िोरोना विषाणूच्या प्रादभुाचिामुळे क्रीडा क्षेत्रािरीता लािण्यात 

आलेले ननबधं मशधथल िरण्याबाबत 
 

(१७) * १२५१८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कोववड-१९, डले्ह्ा आखण ओमायक्रॉन या सींसगशिन्य ववषाणूच्या 
वाढत्या प्रादभुाशवामळेु र्ासनाने कडक ननबिं लावनू सवश खेळ, िीम, योगा, 
जस्वममींग पलू, मदैाने बींद केल्हयामळेु क्रीडा क्षते्राचे नकुसान झाल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, क्रीडा क्षेत्रातील प्रमर्क्षक, खािगी मर्क्षक व क्रीडा मर्क्षक, 
र्ाळाींमिील कमशचारी वगश, व्यायामर्ाळाींमिील कमशचारीवगश याींना र्ासनाकडून 
कोणतीही मदत ककीं वा ननिी ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, र्ासनाने ५० ्क्के क्षमतनेे ि ेखेळ सोर्ल डडस््जन्सींग आखण 
बॉडी कॉन््ॅक््मध्ये येत नाहीत अर्ा वयैजक्तक खेळाींना परवानगी देणे 
आवश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने क्रीडा क्षेत्राकरीता मदत व ननिी देवनू क्रीडा क्षते्रातील ननबिं 
कमी/मर्धथल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सनुनल िेदार : (१) व (२) कोरोना ववषाणुच्या प्रादभुाशवामळेु उद्भवलेल्हया 
पररजस्थतीत राज्यात वेगवेगळ्या कक्रयाींवर / बाबीींवर ननबिंाबाबत र्ासनाकडून 
वेळोवेळी आदेर् देण्यात येत आहेत. ओमायक्रॉन च्या उत्पत्तीमळेु उद्भवलेल्हया 
पररजस्थतीत महसलू व वन ववभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पनुवशसन 
ववभागाच्या ददनाींक ०८/०१/२०२२ अन्वये आदेर् देण्यात आले आहेत. यामध्ये 
र्ाळा, महाववद्यालये, कोधचींग क्लास, केर्कतशनालय, म्यझुीयम, र्ॉवप ींग 
मॉल, माके् इत्यादी बरोबरच िलतरण तलाव, जिम, क्रीडा स्पिाश 
इत्यादीींबाबत लाग ू राहणारे ननबिं व अन्य अ्ी आदेर्ात नमदु केल्हया 
आहेत. राज्यातील ववववि क्षते्राींना द्यावयाच्या सवलतीींबाबत राज्य 
र्ासनाकडून वेळोवेळी ननणशय घेण्यात येत आहेत. 
(३) व (४) याबाबत कोववड-१९ ववषाणुच्या बाधिताींची सींख्या, बरे होणाऱया 
रुग्णाींची सींख्या, मतृ्य ू सींख्या व स्थाननक स्तरावरील पररजस्थती तसेच 
यासींदभाशतील ्ास्क फोसशच ेअमभप्राय / सचूना इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन 
खेळाींना परवानगी देणे/ ननबिं घालणे इत्यादीबाबत र्ासनाकडून ननदेर् 
देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात विभागननहाय पोलीस प्रमशक्षण िें दे्र स्त्थापन िरण्याबाबत 
  

(१८) * १२७६८ श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा येथील मल्हहार पेठ पोलीस ठाणे व पोलीस वसाहत इमारतीच्या 
ददनाींक २४ िून, २०२१ रोिी झालेल्हया ई-भमुमपिुन या र्ासकीय 
कायशक्रमाच्यावेळी िागनतक स्तरावर सवोत्तम ठरण्यासाठी प्रमर्क्षणाच े
माध्यमातनू पोमलसाींची कायशक्षमता व मनोबल वाढववण्यासाठी “राज्यात 
ववभागवार पोलीस प्रमर्क्षण कें दे्र स्थापन करण्यात यावीत” असे मा.मखु्यमींत्री 
याींनी आदेर् ददले असल्हयाचे ददनाींक २५ िून, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात ववभागवार पोलीस प्रमर्क्षण कें दे्र स्थापन 
करण्याबाबत कोणकोणत्या ववभागीय स्तरावरुन प्रस्ताव र्ासनाकड े
पाठववण्यात आले आहेत, 
(३) असल्हयास, पोलीस प्रमर्क्षण कें द्रासाठी भसुींपादन ननिी उपलब्िता व 
तद्नषुींधगक बाबीींसींदभाशत र्ासनाने कोणकोणत्या अ्ी वा ननकष लाग ू केले 
आहेत, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यात ववभागवार पोलीस प्रमर्क्षण कें दे्र स्थापन करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) सातारा येथील मल्हहार पेठ पोलीस ठाणे व 
पोलीस वसाहत इमारतीच्या ई-भमुमपिून कायशक्रमाच्या वेळी पोमलसाींची 
कायशक्षमता व मनोबल वाढववण्यासाठी राज्यामध्ये ववभागवार पोलीस 
प्रमर्क्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबतचा मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी मनोदय 
व्यक्त केला होता. 
(२), (३) व (४) सद्य:जस्थतीत अपर पोलीस महासींचालक, प्रमर्क्षण व खास 
पथके, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या अधिनस्त एकूण १२ पोलीस प्रमर्क्षण 
कें द्र कायाशजन्वत असनू सदर प्रमर्क्षण कें द्रामिील प्रमर्क्षणाींथीची क्षमता ८९२४ 
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इतकी आहे. प्रमर्क्षण कें द्राची क्षमता व प्रत्येक वषी सेवाननवतृ्त / पदोन्नती 
इ. कारणाींमळेु ६००० ककीं वा त्यापेक्षा कमी पदाींची होणारी पोलीस भरती 
ववचारात घेता नवीन पोलीस प्रमर्क्षण कें द्र स्थापन करण्याची सद्य:जस्थतीत 
आवश्यकता नसनू भववषयात अर्ी आवश्यकता लागल्हयास याबाबत ववचार 
करता येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील स्त्टोन क्रशर धारिाांनी 
 अिैध उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(१९) * १२०८२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेल ू (जि.परभणी) तालकु्यातील स््ोन क्रर्र िारकाींनी ३६ हिार ब्रासच े
अविै उत्खनन करून समुारे ३२ को्ी रूपयाींचे आधथशक नकुसान केल्हयावरून 
तहमसलदार, सेल ू याींनी सींबधिताींना सन २०२१ मध्ये दींडाच्या नो्ीसा िारी 
केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधित दोषीींकडून ३२ को्ी रूपयाींची वसलूी करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकर्ीअींती र्ासनाने दोषीींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) तहमसलदार, सेल ुयाींनी ददनाींक 
१४/०९/२०२१ रोिी सेल ुतालकु्यामिील ०५ स््ोन क्रर्रिारक याींनी उत्खनन 
केलेल्हया पररमाणानसुार भरणा केलेल्हया स्वाममत्विनाचा ताळमेळ तहमसल 
कायाशलय, सेल ु याींना सादर न केल्हयामळेु महाराषर िमीन महसलू सींदहता, 
१९६६ मिील तरतदुीनसुार र्ास्ती का लावण्यात येव ूनये? अर्ा आर्याच्या 
नो्ीसा बिाववण्यात आल्हया आहेत. 
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 सींबींधित स््ोन क्रर्रिारक याींनी सदर नो्ीसीच्या अनषुींगाने ताळमेळ 
घेण्याचे काम तहमसल कायाशलयात सरुू असनू त े झाल्हयानींतर तहमसलदार, 
सेल ूयाींच्याकडून कायशवाही करण्यात येणार आहे. 
 

----------------- 
  
माथेरान (जज.रायगड) येथील अनेि बिटीशिालीन बांगले ि जागाांच्या 

खरेदी-विक्रीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(२०) * १२२२३ श्री.राजहांस मस ांह : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (ता.किशत, जि.रायगड) येथील अनेक बब्र्ीर्कालीन बींगले व 
िागाींच्या खरेदी-ववक्रीच ेव्यवहार कोणत्याही प्रकारची दस्तनोंदणी न करताच 
केवळ जिल्हहाधिकाऱयाींची परवानगी घेऊन “प्रॉप्ी रान्सफर” करण्यात 
आल्हयामळेु सदर व्यवहाराींमध्ये गरैव्यवहार माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेर् 
राज्याच्या नोंदणी व मदु्राींक र्लु्हक ववभागाने जिल्हहाधिकारी, रायगड याींना 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, माथेरान धगरीस्थान नगरपररषदेच्या हद्दीत अथवा 
आसपासच्या पररसरात रायगड जिल्हहाधिकारी कायाशलयाकडून र्ासकीय 
भखूींडाचे वा्प दीघश मदुतीच्या भाडपेट्ट्याींव्दारे खािगी व्यक्तीींना करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानषुींगाने ननषपादीत करण्यात आलेल्हया भाडपेट्ट्याींच्या 
दस्तावर, वा्पपत्र आदेर्ावर मदु्राींक र्लु्हक अदा करणे आवश्यक असताना 
सदर र्लु्हक अदा केले नसल्हयाचे जिल्हहाधिकारी, रायगड याींच्या अहवालावरुन 
ददसनू येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर दस्ताींना मदु्राींक र्लु्हक अदा केले आहे ककीं वा नाही याची 
पडताळणी करण्यासाठी जिल्हहाधिकारी तथा जिल्हहाननबींिक याींनी त्याींचेकडील 
पत्र क्र. मर्ा/िमीन/अ-२/माथेरान/दस्तनोंदणी/तपासणी/आदेर्/२०२१, ददनाींक 
१६/०९/२०२१ अन्वये सममती गठीत केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासनाचा महसलू बडुवणाऱया तसेच र्ासकीय भखूींडाचे वा्प दीघश 
मदुतीच्या भाडपेट्ट्याींव्दारे खािगी व्यक्तीींना करुन देणाऱ या सींबींधिताींवर 
तसेच सवश दोषी अधिकारी व कमशचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. हे अींर्त: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सदर दस्ताींना मदु्राींक र्लु्हक अदा केले आहे ककीं वा नाही याींची पडताळणी 
करणेसाठी जिल्हहाधिकारी तथा जिल्हहाननबींिक याींनी त्याींचेकडील 
पत्रक्र.मर्ा/िमीन/अ-२/माथेरान/दस्त नोंदणी/तपासणी/आदेर्/ २०२१, ददनाींक 
१६/०९/२०२१ अन्वये सममती गदठत केलेली आहे. 
(६) ९१ दस्त जिल्हहाधिकारी, रायगड याींचेकडून मदु्राींक जिल्हहाधिकारी, रायगड 
याींचेकड े प्राप्त झाले असनू त्यामध्ये महाराषर मदु्राींक अधिननयमातील 
तरतदुीनसुार न्यनु मदु्राींक र्लु्हक वसलुीची कायशवाही मदु्राींक जिल्हहाधिकारी, 
रायगड याींच्यास्तरावर सरुु आहे. 
(७) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जानापुरी (ता.लोहा, जज.नाांदेड) गािात विहीरीच ेबाांधिाम अन्य 
हठिाणी िेल्याबाबत 

  

(२१) * १२४५८ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िानापरुी (ता.लोहा, जि.नाींदेड) गावात ठरलेल्हया दठकाणी ववहीर न बाींिता 
इतर दठकाणी ववहीर बाींिल्हयामळेु ववहीर चोरीला गेल्हयाची बाब माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने िानापरुी येथ े ठरलेल्हया दठकाणी ववहीर न बाींिता इतर दठकाणी 
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ववहीर बाींिल्हयाप्रकरणी दोषीींवर कारवाई करुन िानापरुी गावात ठरलेल्हया 
दठकाणी ववहीर बाींिण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे.  
(२) श्री.सींतोष सदामर्वराव कदम, उपसरपींच, िानापरुी, ता.लोहा, जि.नाींदेड 
याींनी ददनाींक १/१०/२०२१ रोिी ददलेल्हया तक्रारीच्या अनषुींगाने ददनाींक 
७/१०/२०२१ रोिी प्रत्यक्ष िागेवर िाऊन ग्ववकास अधिकारी, पींचायत 
सममती लोहा याींनी ववस्तार अधिकारी (पीं.), तलाठी, ववद्यमान व तत्कालीन 
ग्रामसेवक, ताींबत्रक सहाय्यक, सहाय्यक कायशक्रम अधिकारी, उपसरपींच, 
ग्रामपींचायत सदस्य याींच्या समक्ष पाहणी केली असता, ग् क्र.२४५ मध्ये 
मींिूर योिनेची सावशिननक ववदहर आढळून आली नसल्हयाचे प्रथम दर्शनी 
ददसनू आले आहे. याऐविी ही सावशिननक ववहीर िानापरुी येथील ग् क्र.२२८ 
मध्ये झाल्हयाचे ददसनू आले. ग् क्र.२४५ व २२८ ही एकाच कु्ुींबाची िमीन 
आहे. तसेच तपासणी अहवालानसुार ग् क्र.२२८ मध्ये र्ासन खचाशन्वये 
झालेली ववदहर िागेसह ग्रामपींचायतीच्या नावे सींबींधित ग् क्र.२२८ च्या 
कु्ुींबिारक िममनिारकाने खरेदी खताद्वारे ददनाींक ०४/०२/२०२२ रोिी 
ताब्यात ददली आहे. 
 या सवश बाबीची तपासणी व पींचनामा ग्ववकास अधिकारी याींचेकडून 
अहवाल तयार करुन प्रकरणार्ी सींबींधित ग्रामरोिगार सेवक, ग्रामसेवक, 
ताींबत्रक सहाय्यक याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलले्हया आहेत. 
त्यानषुींगाने प्रकरणार्ी सींबींधित ग्रामरोिगारसेवक याींना कामावरुन कमी 
करण्यासाठी ग्रामपींचायतीला पत्राद्वारे कळववण्यात आल े आहे. तत्कालीन 
ग्रामसेवक हे सदु्िा प्रकरणात दोषी ददसनू आल्हयाने त्याींचेववरुध्द ववभागीय 
चौकर्ी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. तसेच प्रकरणार्ी सींबींधित ताींबत्रक 
सहाय्यक याींचेबाबत ग् ववकास अधिकारी पींचायत सममती, लोहा याींचेकडून 
प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू कारवाईची प्रकक्रया सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याच्या पोलीस महासांचालि या पदािरील ननयुक्तीबाबत 
  

(२२) * १२३८३ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या पोलीस महासींचालकाचे पद ररक्त झाल्हयानींतर कें द्रीय लोकसेवा 
आयोगाने (य.ुपी.एस.सी.) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननवाडयानसुार ३ नावाींची 
मर्फारस करुन त्यापकैी सदर पदावर पणूशवेळ ननयकु्ती करावे लागत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननकषाच्या आिारावर ३ नावाींची मर्फारस केलेली असताना 
र्ासनाने काही मदहन्यापासनू या पदावर पणूश वेळ ननयकु्ती केलेली नाही,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पोलीस महासींचालकाच े पद प्रभारी म्हणून भरु नये असे 
स्पष् ननदेर् मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेले असताना सधु्दा राज्य र्ासनाने 
या आदेर्ाचे उल्हलींघन केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पोलीस महासींचालकाच े
पद पणूश वेळ भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२), (३),(४) व (५) सींघ लोकसेवा आयोगाची 
मर्फारस ववचारात घेऊन र्ासन आदेर्, गहृ ववभाग, ददनाींक १८ फेब्रवुारी, 
२०२२ द्वारे श्री.रिननर् सेठ, भापोसे याींची पोलीस महासींचालक व 
महाननरीक्षक, महाराषर राज्य या पदावर ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
 ----------------- 
  

खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील शतेिऱ्याांना रब्बी वपिाांच्या  
नुिसानीची भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(२३) * १२०२६ श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) खेड (जि.पणेु) तालकु्यात माहे डडसेंबर, २०२१ त ेमाहे िानेवारी, २०२२ या 
कालाविीत ढगाळ वातावरण व िुक्यामळेु काींदा, गहू, मका, ज्वारी, हरभरा 
इ. रब्बी वपकाींवर मावा, तडुतडु,े धचक्ा, करपा या रोगाींचा प्रादभुाशव झाल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, रब्बी वपकाींवर अळीच्या प्रादुशभावामळेु औषि फवारणीकरीता 
र्तेकऱयाींना हिारो रुपयाींचा भार सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने खेड तालकु्यातील रब्बी वपकाींवर अळीच्या प्रादभुावामळेु बाधित 
र्तेकऱयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 खेड (जि.पणेु) या तालकु्यात सन २०२१-२०२२ रब्बी हींगामात ३६,६३२ 
हे. इतक्या क्षेत्राींवर पेरणी झालेली असनू माहे डडसेंबर, २०२१ त े माहे 
िानेवारी, २०२२ या कालाविीत ढगाळ वातावरण व िुक्यामळेु काींदा, गहू, 
मका, ज्वारी, हरभरा इ. रब्बी वपकाींवर मावा, तडुतडु,े धचक्ा, करपा या 
रोगाींमळेु आधथशक नकुसान पातळी पेक्षा िास्त प्रादभुाशव ६११.७५ हे. इतक्या 
नगण्य क्षते्रावर झाल्हयाच े ददसनू आले. तथावप, क्रॉपसॅप योिनेंतगशत 
र्तेकऱयाींना मागशदर्शन करुन प्रादभुाशव ननयींत्रणात आणण्यासाठी केलेल्हया 
उपाययोिनाींमळेु प्रादभुाशव ननयींत्रणात आला. 
(२) खरे नाही. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

राज्यात तालुिा पातळीिर क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(२४) * १२१९२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील तालकुा पातळीवर क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबतचा िोरणात्माक 
ननणशय र्ासनाने घेतला असनू याबाबतची घोषणा मा.उपमखु्यमींत्री तथा ववत्त 
मींत्र्याींनी सन २०२०-२०२१ च्या अथशसींकल्हपीय अधिवेर्नात केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानसुार र्ासनाने १०० तालकुा क्रीडा अधिकारी पदाींना मींिूरी 
ददली असनू त्यापकैी ५० पदे सरळसेवाींतगशत पध्दतीने तर ५० पदे 
पदोन्नतीच्या माध्यमातनू भरण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यापकैी केवळ ३५ ्क्के पदे भरण्यात आली असनू उवशररत ६५ 
्क्के पदे भरण्यात आली नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ अखेर ननदर्शनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ग्रामीण भागातील 
तरुणाींना क्रीडा कौर्ल्हय ममळण्याच्यादृष्ीने तालकुा क्रीडा अधिकाऱयाींची मींिूर 
पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनल िेदार : (१) र्ासनाच्या ददनाींक २६/०३/२००३ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये, तालकुा क्रीडा सींकुले उभारण्याचा िोरणात्मक ननणशय घेण्यात 
आला आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) तालकुा क्रीडा अधिकारी सींवगाशतील मींिूर १०० पदाींपकैी ३५ पदे 
भरली आहेत. सरळसेवेची ररक्त पदे भरण्यासाठी, महाराषर लोकसेवा 
आयोगास मागणीपत्र पाठववण्यात आले आहे तसेच पदोन्नतीच्या कोट्यातील 
पदे भरण्यासींदभाशतील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अमरािती शहरात नागररिाांच्या सुरक्षक्षततेिरीता  
सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबत 

  

(२५) * १२३०७ श्री.प्रविण पोटे-पाटील : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती र्हरामध्ये सातत्याने साखळी चोरी (चने स्नॅधचींग) व वा्मारी 
तसेच हत्या या गनु््याींच्या प्रमाणात वाढ होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अर्ा गनु््याींवर देखरेख ठेवनू गनु््याचा तपास होण्याकरीता, 
अींकुर् ठेवण्याकरीता व नागररकाींच्या सरुक्षक्षततकेरीता अमरावती र्हरात 
सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्याकरीता ननिीची तरतदू करुन त े लावण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हदलीप िळसे-पाटील : (१) पोलीस आयकु्तालय, अमरावती र्हर 
कायशक्षेत्रात माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यासमुारास खुनाचा गनु्हा नोंद 
नसनु िबरी चोरीच े ०२ गनु्हे नोंद असनू दोन्ही गनु्हे उघडकीस आलेले 
आहेत. नमदू पकैी साखळी चोरीचा (चेन स्नॅधचींग) १ गनु्हा नोंद असनू 
उघडकीस आलेला आहे. सदर प्रकरणातील मदु्देमाल िप्त करण्यात आलेला 
आहे.  
 तसेच सन २०२१ मध्ये खनुाचे एकूण २१ गनु्हे नोंद असनू २० गनु्हे 
उघड झाले आहेत, वा्मारीचे ४४ गनु्हे नोंद असनू २९ गनु्हे उघडकीस 
आलेले आहेत. ४४ गनु््यापकैी साखळी चोरीच्या १६ घ्ना घडलेल्हया असनू 
त्यापकैी १३ घ्ना उघडकीस आलले्हया आहेत.  
(२) आपत्ती काळात कायदा व सवु्यवस्था प्रश्न ननमाशण झाल्हयास उपाययोिना 
म्हणुन पोलीस आयकु्तालय, अमरावती र्हर आस्थापनेवर सीसी्ीव्ही प्रकल्हप 
राबववण्याकरीता जिल्हहाधिकारी तथा सधचव ननयोिन अधिकारी अमरावती 
याींना अींदािीत खचाशचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.  
 तसेच नागरीकाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने पोलीस आयकु्तालय, 
अमरावती र्हर अींतगशत महत्वाचे चौक व रहदारीींच्या रस्त्यावर सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे लावण्याबाबत आयकु्त, महानगरपामलका, अमरावती याींना पोलीस 
आयकु्त, अमरावती र्हर याींचे कायाशलयामाफश त पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे िेळणेश्िर (बौध्दिाडी) (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथे सांरक्षि 
मभांत बाांधण्याबाबत 

  

(२६) * ११८२९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वेळणेश्वर (ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथील बौध्दवाडी या 
डोंगर/दरड उतारावर असणाऱया दलीत वस्तीमध्ये पावसाळ्यात वारींवार 
भसू्खलन होत असल्हयाने सहाय्यक बींदर ननरीक्षक, महाराषर मेरी्ाईम बोडश, 
बोयाश बींदर याींनी ददनाींक १६ एवप्रल, २०२१ रोिी ग्रामस्थाींसह प्रत्यक्ष पाहणी 
करुन डोंगर/दरड उतारावर असलेल्हया २० कु्ुींबाींच्या (लोकवस्तीच्या) 
सरुक्षेकरीता २५० त े ३५० मी्र सींरक्षक मभींतीचे बाींिकाम करणे गरिेच े
असल्हयाचा अहवाल र्ासनास सादर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अिीक्षक अमभयींता, सावशिननक बाींिकाम मींडळ, रत्नाधगरी 
याींनी मौिे वेळणेश्वर (बौध्दवाडी) येथे होणाऱया भसू्खलनापासनू ग्रामस्थाींच्या 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने सदर दठकाणी २५० त े ३५० मी्र सींरक्षक मभींत 
बाींिण्याकरीता रुपये १६२.२६ लक्ष एवढ्या रकमचे े अींदािपत्रक व ननिी 
मागणीचा प्रस्ताव जिल्हहाधिकारी, रत्नाधगरी याींना ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०२१ 
रोिी सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी त्याींच्या ददनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये सींरक्षक मभींत बाींिण्याकरीता ननिी मागणीचा रुपये 
१६२.२६ लक्ष इतक्या रकमेचा सादर केलेला प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त 
कायाशलय, कोकण ववभाग, कोकण याींच्या कायाशलयाकडून ददनाींक २७ डडसेंबर, 
२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये र्ासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त कायाशलय, कोकण ववभाग याींच्यामाफश त सादर 
केलेल्हया रुपये १६२.२६ लक्ष ननिी उपलब्ि करुन देऊन मौि े वेळणेश्वर 
(बौध्दवाडी)(ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथे सींरक्षक मभींत बाींिण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विजय िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मौिे वेळणेश्वर (बौध्दवाडी) (ता.गहुागर, जि.रत्नाधगरी) येथे सींरक्षक मभींत 
बाींिण्याकरीता रुपये १६२.२६ लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन देण्यास ववत्त 
ववभागाने सहमती ददली असनू, प्रस्तावास प्रर्ासकीय मान्यता व ननिी मींिूर 
करण्याची कायशवाही अींनतम स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 
  

(२७) * १२८८२ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्ह्यात मागील ४ वषांपासनू अधिकृत वाळू उपसा बींद असनू 
वाळूचा दर वाढल्हयाने अनेक ववकासकामे व गरीबाींची घरकुलाींची कामे प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अधिकृत वाळू उपसा बींद असतानाही गत दोन वषाशत १८६३ 
अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतकू सरुु असल्हयाच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने अविै वाळू उपसा रोखण्याबाबत तसेच वाळू ठेक्याींची मललाव 
प्रकक्रया राबववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) सोलापरू जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळू उपसा रोखणेकामी जिल्हहा 
स्तरावर/उपववभागीय स्तरावर तसेच तालकुा स्तरावर ननयकु्त करण्यात 
आलेल्हया दक्षता पथकाींमाफश त तसेच पोलीस व पररवहन ववभागाकडून 
वेळोवेळी कडक मोदहम राबववण्यात येत.े त्यानसुार सोलापरू जिल्ह्यात 
ददनाींक ०१/०४/२०२० त े ददनाींक ३१/०३/२०२१ या कालाविीत वाळूच्या अविै 
उत्खनन व वाहतकूीच्या ३३३ प्रकरणी रुपये ५८.८५ को्ी इतक्या दींडात्मक 
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रक्कमेची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच ददनाींक ०१/०४/२०२१ त े
ददनाींक ३१/०१/२०२२ या कालाविीत वाळूच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या 
१०४४ प्रकरणी रुपये ३७१.०७ को्ी इतक्या दींडात्मक रक्कमेची कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
 सोलापरू जिल्ह्यात सन २०२१-२०२२ करीता पयाशवरण अनमुतीप्राप्त 
९ वाळूग्ाींचे मललाव घेण्यात आले आहेत. त्यापकैी ४ वाळूग् मललावात गेले 
आहेत. मललावात न गेलेल्हया उवशररत ५ वाळूग्ापकैी १ वाळूग् र्ासकीय, 
ननमर्ासकीय तसेच घरकुलाींची कामे पणूश करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला 
आहे. तसेच ददनाींक २८/०१/२०२२ रोिीच्या वाळू /रेती ननगशती िोरणानसुार 
उवशररत ४ वाळूग्ाींचे फेरमललाव करण्याची प्रककया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यातील शतेिऱ्याांना तुती लागिडीसाठी ममळणाऱ्या 
अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 

  

(२८) * १२८११ श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यात ३९८६ एकर क्षते्रावर र्तेकऱयाींनी ततुीची लागवड केली 
असनू सन २०१६-२०१७ पासनू रेर्ीम र्तेी मनरेगा योिनेंतगशत समाववष् 
करण्यात आली आहे, त्यात कुर्ल १,१३,७८० (३३.८९%) व अकुर्ल 
२,२१,९६० (६६.११%) स्वरुपात ३ वषाशकरीता प्रती एकर रुपये ३,३५,७४० इतके 
अनदुान ममळत असनू त्यामध्ये र्डे बाींिकामासाठी अकुर्ल व कुर्ल ममळून 
अींदािे रुपये १ लक्ष अनदुान ममळत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रत्यक्षात र्डे बाींिणीस सध्या सीमें्, रेती, लोखींड व मिूरीच े
दर वाढल्हयामळेु अींदािे रुपये ३ लाखापयतं खचश येतो, अनदुान अपरेु पडत 
असल्हयाने र्तेकऱयाींना आधथशक भार सोसावा लागत असनू ततुी लागवड व 
उत्पादनात घ् येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ततुी लागवडीसाठी ममळणाऱया अनदुानात वाढ करुन रुपये ६ 
लाख इतके अनदुान ममळावे अर्ी मागणी मा.लोकप्रनतननिी व र्तेकऱयाींनी 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बीड जिल्ह्यात ततुी लागवडीसाठी ममळणाऱया अनदुानात वाढ 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
 महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगशत रेर्ीम र्डे 
(कक्क सींगोपनगहृ) बाींिकामाकरीता कुर्ल रक्कम ४९०५०/- व अकुर्ल 
रुपये ५२८२४/- अर्ी एकूण रुपये १०१८७४/- अनदुान ददले िात.े 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िरोडी (जज.औरांगाबाद) येथील राष्ट्रीय महामागाचच्या भुसांपादनािररता 

शतेिऱ्याांना अनतररक्त मोबदला हदल्याबाबत 
  

(२९) * १२८९७ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) करोडी (जि.औरींगाबाद) येथील राषरीय महामागश क्रमाींक २११ करीता 
भसूींपादन करताींना १९ र्तेकऱ याींना चकुीच्या मलु्हयाींकनामळेु तब्बल ४१ को्ी 
रुपये अधिकचा मावेिा दयावा लागला असल्हयाचे नकुतचे माहे िानेवारी,२०२२ 
मध्ये वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू १९ र्तेकऱ याींच्या िममनी कुठल्हयाही हायवेलगत 
नसताना त्या हायवेलगत असल्हयाचे दाखववल्हयामळेु भारतीय राषरीय रािमागश 
प्राधिकरणाने आक्षेप घेतलेला असतानाही सदर आक्षेपाला न िमुानता 
तत्कालीन भसूींपादन अधिकारी तथा उपववभागीय अधिकारी याींनी वाढीव 
मलु्हयाींकन कायम ठेवल्हयाचेही ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने यास िबाबदार असणाऱ या दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) राषरीय महामागश क्र २११ च्या 
चौपदरीकरणासाठी मौि ेकरोडी, ता.जि.औरींगाबाद या गावातील भसूींपादनाचा 
ननवाडा तत्का. उपववभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, भारतीय 
राषरीय रािमागश क्र २११ (औरींगाबाद-िुळे), औरींगाबाद याींनी प्रकल्हप सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागश प्राधिकरण, औरींगाबाद याींच्या मान्यतसेाठी सादर 
केला होता.सदर ननवाडयावर उक्त प्राधिकरणाने आक्षपे उपजस्थत केले होत.े 
सदर आक्षेपाबाबत तत्का. उपववभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय राषरीय रािमागश क्र.२११ (औरींगाबाद-िुळे), औरींगाबाद याींनी सादर 
केलेला खुलासा मान्य करुन उक्त ननवाडयास भारतीय राषरीय रािमागश 
प्राधिकरणाने मान्यता ददली होती. दरम्यानच्या कालाविीत मािी सींसद 
सदस्य, औरींगाबाद लोकसभा मतदारसींघ तसेच स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
सदर प्रकरणात आधथशक अननयममतता झाल्हयाबाबतची तक्रार केली होती. सदर 
तक्रारीची चौकर्ी करण्यासाठी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी अप्पर 
आयकु्त क्र.२, ववभागीय आयकु्त कायाशलय, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली 
बत्रस्तरीय सममती ननयकु्त केली होती. सदर सममतीने केलेल्हया प्राथममक 
चौकर्ीमध्ये तत्का. उपववभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, भारतीय 
राषरीय रािमागश क्र २११ (औरींगाबाद-िुळे), औरींगाबाद याींनी मौि ेकरोडी, 
ता.जि.औरींगाबाद या गावातील िममनीींचे रुपये ४१,४३,१५,२३७/- इतके िास्त 
मलू्हयाींकन करुन मावेिा वा्प केल्हयाचे प्रथमदर्शनी ननदर्शनास आले आहे. 
(३) सदर प्रकरणातील अननयममतताींच्या अनषुींगाने तत्का. उपववभागीय 
अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राषरीय रािमागश क्र २११ 
(औरींगाबाद-िुळे), औरींगाबाद याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ी सरुू 
करण्यासाठीचा प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी र्ासनास सादर 
केला होता.सदर प्रस्तावाबाबत र्ासन स्तरावर ननदर्शनास आलेल्हया त्रृ् ीींच्या 
अनषुींगाने अहवाल सादर करण्याबाबत ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना 
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र्ासनस्तरावरुन कळववण्यात आले होत.े त्यास अनसुरुन ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींनी ददनाींक २४/०२/२०२२ रोिी अहवाल सादर केला असनू, सदर 
अहवालावरुन तत्का. उपववभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, भारतीय 
राषरीय रािमागश क्र २११ (औरींगाबाद-िुळे), औरींगाबाद याींनी मौि ेकरोडी, 
ता.जि.औरींगाबाद या गावातील भसूींपादनाचा मावेिा वा्प करताना रुपये 
३७,५०,०५,०५१/- इतके अनतप्रदान केल्हयाच े ननदर्शनास येत.े त्यानषुींगाने 
सींबींधित अधिकारी याींच्याववरुध्द ननयमानसुार उधचत कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ममरज ि ििठेमहािाांळ (जज.साांगली) येथील जजल्हा पशुिैद्यिीय 
धचकित्सालयात अद्ययाित सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(३०) * १३२८० श्री.अरुण लाड : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरि व कवठेमहाकाींळ (जि.साींगली) येथील पर्वुदै्यकीय धचककत्सालयात 
एक्स-रे ममर्न, सोनोग्राफी ममर्न व रक्त तपासणी लॅब बींद अवस्थेत आहेत 
तसेच तथेे तपासणीसाठी अद्ययावत यींत्रसामगु्री व इतर सवुविा नाहीत,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर धचककत्सालयात समुारे ७० त े१०० पर्िुन उपचारासाठी 
येत असताना तपासणीसाठी आवश्यक ममर्न बींद असल्हयामळेु त्याींचेवर 
उपचार करणे कठीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने या धचककत्सालयातील एक्स-रे ममर्न, सोनोग्राफी ममर्न व रक्त 
तपासणी लॅब सरुु करण्याबाबत तसेच त्यादठकाणी अद्ययावत सवुविा व 
स्वच्छता राखण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



38 

श्री.सनुनल िेदार : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 जिल्हहा पर्वुदै्यकीय सवशधचककत्सालय ममरि येथे सन २०२०-२१ 
मध्ये १३८५३ औषि उपचार, २४६ मोठ्या र्स्त्रकक्रया तसेच सन २०२१-२२ 
मध्ये माहे िानेवारी, २०२२ अखेर १२५५७ औषि उपचार व ३६७ मोठ्या 
र्स्त्रकक्रया करण्यात आलले्हया आहेत. 
(३) क्ष-ककरण ममर्न व रक्त तपासणी ममर्न दरुूस्त करणेस्तव आवश्यक 
कायशवाही सरुू असनू पर्रुूग्णाींसाठी अद्यावत सवुविा देण्याची दक्षता घेण्यात 
येत आहे. 
 पर्वुदै्यकीय सवशधचककत्सालय व पररसरातील स्वच्छता राखण्यासाठी 
कमशचाऱयाींमाफश त दैनींददन आवश्यक कायशवाही करण्याची दक्षता घेण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यामध्ये अिैध िाळू विक्री होत असल्याबाबत 
  

(३१) * ११९१७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्ह्यामध्ये ४० वाळू घा् मललावासाठी प्रस्ताववत असनू मललाव 
प्रकक्रया झालेली नसताना देखील अविै वाळू व्यवसाय सरुू असल्हयाच ेददनाींक 
२२ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील महसलू ववभाग व जिल्हहा पोलीस अिीक्षक 
याींच्या दलुशक्षामळेु जिल्ह्यात अविै वाळू व्यवसाय सरुु आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास,उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बीड जिल्ह्यातील अविै वाळू व्यवसाय बींद करण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) र्ासन ननणशय ददनाींक 
२८/०१/२०२२ रोिीच्या सिुारीत वाळू ननगशती िोरणानसुार ददनाींक १४/०२/२०२२ 
रोिी बीड जिल्ह्यात मललावासाठी प्रस्ताववत एकूण ३९ वाळूघा्ाबाबतची 
िाहीर सचूना प्रमसध्द करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दक्षता पथकाची 
स्थापना केली असनू, सदर पथकामाफश त अविै वाळू उत्खनन व वाहतकू 
करणाऱया वाहनाींवर दींडात्मक कायशवाही करण्यात येत आहे. बीड जिल्ह्यात 
माहे एवप्रल, २०२१ त ेमाहे िानेवारी, २०२२ अखेर पयतं २४१ प्रकरणाींत रुपये 
५.१२ को्ी एवढ्या रकमेची दींडात्मक कायशवाही करण्यात आली आहे. तसेच 
४६ अविै वाळू साठे िप्त करण्यात येवनू िप्त वाळू साठ्याींचा मललाव होवनू 
रूपये ५३.५३ लाख इतकी रक्कम र्ासन िमा करण्यात आलेली आहे. 

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

िोथरुड (जज.पुणे) येथील रामबाग िॉलनी, पौड रोड येथे गौण 
खननजाच ेअिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३२) * ११७५५ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोथरुड (जि.पणेु) रामबाग कॉलनी पौड रोड येथ ेबडकेर ग्रपुच्या वतीने 
केर्र आखण अरुणाली प्रकल्हपाच्या बाींिकामासाठी गौण खननि उत्खनन 
करण्यासाठी महाराषर िमीन महसलू अधिननयमानसुार कोणतीही परवानगी 
न घेता हिारो ब्रास रेतीच ेअविै उत्खनन झाल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बडकेर ग्रपुकडून समुारे ५६० ब्रास, ९०० ब्रास आखण १२०० 
ब्रास गौण खननि उत्खनन करण्यासाठी परवानगी ममळावी असा अिश 
करुनही तहमसलदार अथवा सींबींधित प्राींत अधिकारी याींनी गौण खननि 
उत्खनन करण्यास कोणतीही परवानगी ददली नसताना बडकेर ग्रपु कडून 
हिारो ब्रासच े बेकायदेर्ीरपणे उत्खनन करण्यात आले असनू याप्रकरणी 
प्रर्ासनाकडून दलुशक्ष झाले असल्हयाचे ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, अविै गौण खननि उत्तखनन प्रकरणी प्रर्ासनातील िबाबदार 
दोषी अधिकारी व बडकेर ग्रपुवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननिी 
र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अविै गौण खननि 
उत्खनन करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) कोथरूड (जि.पणेु) रामबाग 
कॉलनी पौड रोड येथे गौण खननि उत्खनन करण्यासाठी परवानगी 
ममळण्याबाबत सींबींधिताींनी केलेल्हया अिाशच्या अनषुींगाने उपववभागीय 
अधिकारी, हवेली याींच्या ददनाींक २९/१०/२०२१ च्या आदेर्ान्वये ५६० ब्रास व 
९०० ब्रास तर ददनाींक १३/१०/२०२१ च्या आदेर्ान्वये १२०० ब्रास इमारत 
बाींिकामाचा पाया खोदाईसाठी अल्हप मदुतीचे गौण खननि परवाने ननगशममत 
केले आहेत. 

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

िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यात महात्मा गाांधी रोजगार हमी 
योजनेंतगचत िेलेल्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३३) * १२५२३ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (ता.दहींगोली) तालकु्यातील अनेक गावाींत वयैजक्तक व 
सावशिननक मसींचन ववहीर, पाणींद रस्त,े बबहार पॅ्नश, गरुाींचे गोठे इत्यादी कामे 
महात्मा गाींिी रोिगार हमी योिनेंतगशत करण्यात येत असनू या योिनेंतगशत 
काम करणारी प्रर्ासकीय यींत्रणा र्ासनाने ठरवनू ददलेल्हया ननयमानसुार कामे 
न करता अधिकाराचा गरैवापर करुन योिना राबववत असल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने र्ासन ननयमाींचे उल्हलींघन करुन अधिकाराचा गरैवापर करुन 
योिना राबववणाऱया दोषी अधिकारी व कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) कळमनरुी (जि.दहींगोली) तालकु्यातील महात्मा 
गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगशत करण्यात येत असलेल्हया 
कामाची चौकर्ी करण्याबाबत सभापती व उपसभापती, पींचायत सममती, 
कळमनरुी याींचेकडून ददनाींक २८/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने ग्ववकास अधिकारी, कळमनरुी याींचेकडून 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुजस्त्लम महहलाांच ेआक्षेपाहच िायाधचत्र ेि मजिूर समाजमाध्यमाांिर 

प्रमसध्द िेल्याप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३४) * ११७८० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय 
गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मजुस्लम मदहलाींचे आक्षेपाहश छायाधचत्र ेसमाि माध्यमाींवर प्रमसध्द करुन 
आक्षेपाहश भाषते मिकूर ्ाकल्हयाप्रकरणी मुींबई सायबर पोमलसाींनी बींगळूरमिून 
एका २१ वषीय तरुणाला व उत्तराखींड येथून एका १८ वषीय तरुणीला अ्क 
केल्हयाचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मजुस्लम मदहलाींच्या समाि माध्यमाींद्वारे त्याींचे फो्ो या 
ॲपवर अपलोड करुन त्याचा मललाव करण्याचा प्रकार ननदर्शनास आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पजश्चम प्रादेमर्क सायबर पोलीस ठाणे, बी.के.सी. बाींद्रा (पवूश) मुींबई येथ े
आरोपीता ववरुध्द ग.ुर.क्र. ०१/२०२२, भा.दीं.वव.सीं. कलम १५३(अ), १५३(ब), 
२९५(अ), ३५४(ड), ५०९, ५००, ३४, मादहती तींत्रज्ञान अधिननयम कलम ६७ 
अन्वये ददनाींक ०२/०१/२०२२ रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु्हयामध्ये एकूण ०६ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली असनू सवश आरोपी 
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर गनु्हा पोलीस तपासिीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िृषी विद्यापीठाांतील मशक्षि ि मशक्षिेत्तर िमचचाऱ्याांची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३५) * १२००६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विप्लि बाजोररया : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०४६३ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ (परभणी), महात्मा 
फुले कृषी ववद्यापीठ (राहुरी), पींिाबराव देर्मखु कृषी ववद्यापीठ (अकोला) व 
डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी ववद्यापीठ (दापोली) या चारही कृषी 
ववद्यापीठाींतगशत मर्क्षकवगीय व मर्क्षकेतर अर्ी एकूण १२४८० मींिूर पदे 
असनू त्यापकैी ६४५२ पदे भरलेली असनू ६०२८ पदे ररक्त असल्हयाच े माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदरहू ररक्त पदाींमळेु कायशरत मर्क्षक व मर्क्षकेतर 
कमशचाऱयाींवर कामाचा अनतररक्त ताण येत असनू अपऱुया मर्क्षकाींमळेु 
ववद्यार्थयांचे र्कै्षखणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चारही ववद्यापीठातील ररक्त पदाींची सींख्या, अपरेु आधथशक 
उत्पन्नाचे स्त्रोत, सोईसवुविाींचा अभाव इ. कारणाींमळेु भारतीय कृषी सींर्ोिन 
पररषदेने िाहीर केलेल्हया राषरीय पातळीवर कृषी ववद्यापीठाचा क्रमवारीमध्ये 
घसरण होऊन राज्यातील कृषी ववद्यापीठे अपयर्ी ठरली असल्हयाचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चारही ववद्यापीठाींतील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) राज्यातील कृषी महाववद्यालयाींमध्ये परेुर्ा प्रमाणात मर्क्षक 
उपलब्ि नसल्हयामळेु कृषी ववद्यापीठातील सींर्ोिन व ववस्तार कायाशतील 
मर्क्षकाींच्या सेवा मर्क्षण कायाशत वापरण्यात येत आहेत. ववद्यार्थयांचे 
र्कै्षखणक नकुसान होऊ नये यासाठी मर्क्षकाींना अनतररक्त तामसका देण्यात 
येत आहेत. तसेच तामसका तत्वावर कीं त्रा्ी पध्दतीने मर्क्षक घेवनू 
अध्यापनाचे कायश सरुळीतपणे पार पाडण्यात येत आहे. भारतीय कृषी 
अनसुींिान पररषदेने िाहीर केलेल्हया राषरीय पातळीवर कृषी ववद्यापीठाींच्या 
क्रमवारीत घसरण झालेली नाही.  
(४) राज्यातील कृषी ववद्यापीठाींतील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत 
सद्य:जस्थतीत ननबिं असल्हयामळेु सदर पदे भरण्यास अनमुती 
ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

गोंहदया जजल््यातील मनरेगा योजनेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(३६) * १२३७३ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) देवरी, अिुशनी मोरगाींव, सालेकसा, आमगाींव, गोरेगाव (जि.गोंददया) या 
तालकु्यात मनरेगा अींतगशत २२३ कामाींमध्ये १२ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्हयाचे ददनाींक २५ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्हयास, मनारेगा ही योिना ग्रामीण भागातील लोकाींना रोिगार 
ममळण्याकरीता अत्यींत महत्वाची योिना असल्हयमळेु त्यात गरैव्यवहार केला 
िात असल्हयाने सामान्य िनतलेा रोिगारापासनू वींधचत राहावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणाऱया दोषी अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौ.विराथन खदुच (ता.जज.पालघर) येथील आहदिासी महहलेच्या 
जममनीिर अनतक्रमण िरुन अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(३७) * १२५६० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय 
नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७५७ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सफाळे (जि.पालघर) येथील ववराथन खुदश येथील एका गरीब आददवासी 
वविवा मदहलेच्या असहायतचेा फायदा घेऊन त्याींची दीड एकर िमीन 
बेकायदेर्ीर कब्िा करुन तथेे अनधिकृत चाळी बाींिण्यात आल्हया आहेत,     
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर मदहलचे्या िागेचा ववक्री करारनामा कायदेर्ीर परवानगी 
न घेता केला असनू सदर िमीन वाडा येथील एका मर्क्षकाला परस्पर ववक्री 
केली असनू त्यादठकाणी अन्य काही व्यक्तीनी बेकायदेर्ीर चाळी बाींिल्हयाची 
लेखी तक्रार तहमसलदार, पालघर याींच्याकड े तसेच मींडळाधिकारी तलाठी 
याींच्याकड ेददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास या मदहलेनी केली 
आहे परींत ुत्या तक्रारी सींदभांत कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, आददवासी िममनी वन ववभाग, महसलू ववभागाच्या िममनीवर 
मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण झाल्हयाची बाब जिल्हहाधिकारी डॉक््र माखणक 
गरुसाळ याींच्या ननदर्शनास आणून ददल्हयावर उपजिल्हहाधिकारी याींच्याकड ेसदर 
प्रकरण पाठववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीअींती 
वीराथन खुदश, सफाळे (जि.पालघर) आददवासी मदहलेला िममनीचा ताबा 
ममळवनू देण्याबाबत तसेच िमीन बेकायदेर्ीर कब्िा करून अनधिकृत चाळी 
बाींिणाऱया सींबींधिताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे ववराथन खुदश, 
ता.जि.पालघर येथील स.नीं/ग्.नीं.६०/अ/४ क्षेत्र ०-६०.० हे.आर या श्रीम.लमलता 
लहू हाडळ या आददवासी खातदेार याींचे नाींवे दाखल िममनीवर श्री.सींिय 
प्रभाकर भोईर व इतर याींनी अनधिकृतररत्या केलेल्हया अनतक्रमणाबाबत 
श्रीम.लमलता लहू हाडळ याींची ददनाींक २६/०२/२०२१ रोिी तक्रार प्राप्त झाली 
आहे. तसेच ददनाींक ०१/०९/२०२१ रोिीच्या दैननक लोकमत वतृ्तपत्रामध्ये 
“आददवासी वविवा मदहलेची िमीन हडपण्याचा डाव” या सदराखाली बातमी 
छापनू आली होती. सदर बातमीच्या अनषुींगाने चौकर्ी करून उधचत कायशवाही 
करण्याबाबत जिल्हहाधिकारी, पालघर याींनी तहमसलदार, पालघर याींना ददनाींक 
२२/०९/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
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 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 आखण हस्ताींतरकताश याींना महाराषर िमीन 
महसलू सींदहता, १९६६ चे कलम ३६ अ अींतगशत नमनुा “ब” मध्ये नो्ीस 
देऊन सनुावणी आयोजित करण्यात आली आहे. प्रस्ततु प्रकरणी सनुावणी 
अींती गणुवते्तवर ननणशय घेऊन अींनतम कायशवाही करण्याचे सींकजल्हपत आहे. 

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

साांगली जजल््यात लाचखोरीत दोषी आढळलेल्या अधधिारी/ िमचचारी 
याांचिेर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३८) * ११८५४ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने गत वषशभरात साींगली जिल्ह्यात लाच 
घेत असलेल्हया अधिकारी/ कमशचाऱयाींना पकडण्यासाठी २७ कारवाया केल्हया 
असनू त्यात अनेक अधिकारी व कमशचारी सहभागी असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, साींगली जिल्ह्यात वाढत्या लाचखोरीमळेु सामान्य नागररकाींच े
आधथशक वपळवणकू होत असनू लाचखोरीत दोषी आढळलेल्हया        
अधिकारी/ कमशचारी याींना सेवेतनू बडतफश  करण्याची मागणी स्थाननक 
नागररकाींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने लाचखोरीत दोषी आढळून आलेल्हया अधिकारी/कमशचारी याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) होय, खरे आहे. 
 लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागाने िानेवारी, २०२१ त े डडसेंबर, २०२१ 
या कालाविीत साींगली जिल्ह्यात २७ सापळा कारवाया करुन एकूण २९ 
लोकसेवक व १० खािगी व्यक्ती अर्ा ३९ आरोपीींवर कारवाई केली आहे. 
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(३) लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभाग, साींगलीकडून सन २०२१ मध्ये करण्यात 
आलेल्हया एकूण २७ सापळा कारवाई मिील सवश अधिकारी व कमशचारी याींना 
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

नरखेड ि िाटोल (जज.नागपूर) तालुक्यात सांत्री ि मोंसबीच्या मगृ ि 
आांबबया बहराच्या नुिसानीची भरपाई ममळणेबाबत 

  

(३९) * १३०६७ श्री.अमभजजत िांजारी, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरखेड व का्ोल (जि.नागपरू) तालकु्यात सन २०२० मध्ये वातावरणात 
झालेल्हया बदलामळेु सींत्री व मोंसबीच्या मगृ व आींबबया बहराचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०२१ मध्ये देखील सींत्री व मोंसबीच्या आींबबया बहाराच े
फळ गळून गेले असनू पावसाच्या खींडामळेु रादहलेला मोहर बहरला 
नसल्हयामळेु सींत्रा व मोंसबी उत्पादक र्तेकऱयाींच े नकुसान झाले असल्हयाच े
ददनाींक १८ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्शनास आले आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर नकुसानीचे सींयकु्त सवेक्षण करुन र्ासनाकड े कृषी 
ववभागाकडून अहवाल पाठवला असतानाही फळ उत्पादक र्तेकऱयाींना नकुसान 
भरपाई ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने सींत्री व मोसींबी उत्पादक र्तेकऱयाींना दोन वषाशची फळपीक 
ववम्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा येत आहे  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे.  
 माहे ऑगस् ्-२०२० मध् ये सततच् या पावसामळेु झालेल्हया 
ककड/रोगाच् या प्रादभुाशवामळेु नरखेड तालकु् यात सींत्रा फळवपकाखालील १४९७ हे. 
व मोसींबी वपकाखालील ३२०० तर का्ोल तालकु् यात सींत्रा वपकाखालील ४४२ 
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हे. व मोसींबी वपकाखालील ३७०३ हे. क्षेत्र बाधित झालेले होत.े त्यासाठी ५० 
्क्के अनदुानावर बाधित र्तेकऱयाींना औषि परुवठा करण्यात आला होता. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 सन २०२१ मिील अनतवषृ ्ी/ वादळीवारे/ परु/ गारपी्ीमळेु सींत्रा 
फळवपकाखालील नरखेड तालकु् यातील माहे माचश त ेम,े २०२१ कालाविीतील 
७६ हे. व ऑगस् ्-सप् ्ेंबर, २०२१ मिील ८३ हे. असे एकूण १५९ हे. क्षते्र 
आखण का्ोल तालकु् यातील सींत्रा वपकाखालील ११ हे. व मोसींबी वपकाखालील 
२१ हे. क्षेत्र बाधित झालेले आहे.  
(३) सन २०२१ मिील अनतवषृ ्ी/ वादळीवारे/ पर/ गारपी्ीमळेु नागपरू 
जिल्ह्यातील नरखेड व का्ोल तालकु्यात सींत्रा व मोसींबी या 
फळवपकाखालील बाधित क्षेत्राकरीता महसलू ववभागाकडून ननिी उपलब् ि 
करुन देण् यात आलेला आहे.  
(४) पनुरशधचत हवामान आिाररत फळपीक ववमा योिनेंतगशत सन २०२०-२१ 
मिील मगृ बहार २०२० मध् ये नागपरू जिल्ह्यातील नरखेड व का्ोल 
तालकु्यात सींत्रा व मोसींबी या फळवपकास हवामान िोके लाग ून झाल्हयामळेु 
ववमा नकुसान भरपाई देण्यात आलेली नाही.  
 सन २०२०-२१ आींबबया बहार नागपरू जिल्ह्यातील नरखेड व का्ोल 
तालकु्यात एकूण ८०७ सींत्रा व मोसींबी उत्पादक र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये 
११६.०४ लाख इतकी ववमा नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे. 
 तसेच सन २०२१-२२ मिील मगृ बहार २०२१ मध्ये नागपरू 
जिल्ह्यातील नरखेड व का्ोल तालकु्यात एकूण १३१० सींत्रा व मोसींबी 
उत्पादक र्तेकऱयाींना रक्कम रुपये ३१२.८२ लाख इतकी ववमा नकुसान 
भरपाई देय झाली असनू ववमा कीं पनीस्तरावर नकुसान भरपाई अदायगीची 
कायशवाही सरुू आहे. आींबबया बहार २०२१-२२ करीता फळवपकाींचा ववमा 
सींरक्षण कालाविी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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रोहा (जज.रायगड) तालुक्यातील न्हािे गट ग्रामपांचायत हद्दीतील 
जममनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(४०) * १२२१४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (जि.रायगड) तालकु्यातील न्हावे ग्रपु ग्रामपींचायत हद्दीतील सव्हे 
नीं/ग् नीं.१०५, १५८, ४९, ५१२ व २७९ या ममळकती सींदभाशत रोदहदास 
हररश्चींद्र झुरे, लहू रामचींद्र खेडकेर, प्रमोद गोवव ींद साळवी, रािू गणपत 
पोसताींडले, गणेर् नारायण पोसताींडले, उत्तम ि.राक्षीकर, यर्वींत हररश्चींद्र 
भोईर, सधचन ग. साींबरी तलाठी या सवश व्यक्तीींनी सींगनमत करून अप्पर 
तहमसलदार व र्ते िमीन न्यायाधिकरण, रोहा याींच े न्यायालयात सींरक्षक्षत 
कुळ बािूला करून ७०-ब प्रमाणे नव्याने कुळ लावण्याबाबत दाव े दाखल 
केलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी पींचाच्या खोट्या स्या तसेच पोलीस पा्ील 
याींच्या खोट्या स्या व खो्े मर्क्के मारून बेकायदेर्ीरररत्या व र्ासनाची 
फसवणूक करून सींरक्षक्षत कुळ बािूला करून नव्याने आपले कुळ लावनू 
िमीन घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, न्हावे येथील पोलीस पा्ील श्री.मींगेर् नारायण पा्ील याींनी 
सदर प्रकरणी त्याींची फसवणूक केल्हयाचा व बेकायदेर्ीरररत्या केलेल्हया खोट्या 
स्या-मर्क्के करणाऱ याींवर सींबींधित ववभागाकड ेकायदेर्ीर कारवाई करण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीअींती न्हावे ग्रपु ग्रामपींचायत हद्दीतील न्हावे येथील िममनी सींदभाशतील 
गरैव्यवहार करणाऱया सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय. तक्रारदाराने पोलीस ववभागाकड ेतक्रार केली आहे. 
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(४) श्री.मींगेर् नारायण पा्ील याींनी केलेल्हया तक्रारीस अनलुक्षून पोलीस 
ननरीक्षक, रोहा पोलीस ठाणे याींनी या प्रकरणी चौकर्ी केली असनू 
तक्रारदाराच्या तक्रारीत तर्थय ददसनू येत नसल्हयाबाबत सींबींधितास कळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
धचखलठाणा (जज.औरांगाबाद) येथील जजल्हा क्रीडा सांिुल उभारणीच े

िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४१) * ११९३२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्हहा क्रीडा सींकुलाकरीता धचखलठाणा (ता.जि.औरींगाबाद) 
येथील ग् नीं.२१६ आखण २१७, एकूण क्षते्र ३७ एकर िममनीचा ताबा माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये घेऊन त्यादठकाणी माहे िून, २०२१ मध्ये भमूीपिुन 
होऊनही क्रीडा सींकुल उभारण्यात आले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या क्रीडा सींकुलात खेळाडूींना सवश प्रकारच्या सोई सवुविा 
उपलब्ि होणार असल्हयाने र्ासनाने प्राथममक स्वरुपात रुपये ३ को्ी ८४ 
लाख ननिी उपलब्ि करुन ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर क्रीडा सींकुलाच्या कामासाठी ३ ठेकेदार असनू क्रीडा 
ववभाग व बाींिकाम ववभागात समन्वय नसल्हयाकारणाने प्रत्यक्ष कामास 
सरुुवात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने औरींगाबाद जिल्हहा क्रीडा सींकुलाचे काम पणूश करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
 औरींगाबाद जिल्हहा क्रीडा सींकुल बाींिकामासाठी कीं त्रा्दाराींना कायाशरींभ 
आदेर् ददले असनू काम सरुू आहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 सदर क्रीडा सींकुलासाठी रुपये ४.३१ को्ी ननिी उपलब्ि करून 
ददलेला आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 ई-ननववदा प्रकक्रयेत लघतु्तम दर असलेल्हया २ कीं त्रा्दाराींसमवेत चचाश 
करून त्याींची एकत्र समन्वयाने काम करण्याकरीता नेमणूक केली आहे. 
जिल्हहा क्रीडा सींकुल सममतीमाफश त सींकुलाचे बाींिकाम करण्यात येत असनू 
बाींिकामाचे देयक तपासणी व ताींबत्रक बाबी तपासणी सावशिननक बाींिकाम 
ववभागाद्वारे करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे जजल््यात बाल गुन्हेगारीच ेप्रमाणात िाढ र्ाल्याबाबत 
  

(४२) * १२२९६ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना महामारीमळेु झालेली आधथशक आखण मानमसक कोंडीमळेु 
ककर्ोरवयीन मलेु गनु्हेगारीकड े वळत असनू याबाबत जिल्हहा बाल सींरक्षण 
ववभागाने केलेल्हया सवेक्षणात मागील दीड वषाशच्या कालाविीत ठाणे 
जिल्ह्यात १,३५५ बाल गनु्हेगाराींची नोंद झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चोरी, मारहाण, बलात्कार, खून आखण लैंधगक र्ोषण 
यासारख्या गींभीर गनु््याींमध्ये १८ वषाशपेक्षा कमी वयोग्ातील मलुाींचा 
समावेर् असनू आधथशकदृषट्या दबुशल असलेल्हया मलुाींकडून चोरी, मारहाण 
यासारखे प्रकार घडवनू आणले िात असल्हयाचे ननरीक्षण जिल्हहा बाल सींरक्षण 
ववभागातफे करण्यात आलेल्हया पाहणीतनू ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 



52 

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने बाल गनु्हेगार मलुाींच्या पनुवशसनासाठी जिल्हहा बाल सींरक्षण 
ववभागाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) अींर्त: खरे आहे, 
(२) सदर गींभीर गनु्हयामध्ये अ्क करण्यात आलेले बाल गनु्हेगार हे 
गनु्हेगारी प्रवतृ्तीकड े वळल्हयाचे ददसनु आले आहे. परींत ुआधथशकदृष्या दबुशल 
असलेल्हया मलुाींना फुस लावनु त्याींच्याकडुन चोरी मारहाण यासारखे प्रकार 
घडवनु आणले िात असलेबाब त ननषपन्न झालेले नाही. 
(३) सदर प्रकरणी मा.प्रथम वगश न्यायाधिर्, बाल न्याय मींडळ, याींचे माफश त 
योग्य ती चौकर्ी करुन बालकाींना काळिी व सींरक्षणाची गरि असल्हयास 
त्यास ननररक्षणगहृात दाखल करुन घेण्यात येत,े सदर गहृात बालकाींस 
समपुदेर्न, आरोग्य, प्राथममक मर्क्षण, व्यवसानयक प्रमर्क्षण, व्यसनापासनू 
मकु्तता, कायदेर्ी मागशदर्शन करण्यात आलेले आहे. तसेच काही बालकाींना 
पालकाींच्या हमी पत्रानसुार त्याींचे ताब्यात देण्यात आलेले असनू त्याींच े
पनुवसशनाबाबत कायशवाही करण्यात आल ेआहे. सदर कामी ववववि स्वयींसेवी 
सींस्थेची मदत घेण्यात आली आहे. पोलीस ववभागातील बाल पोलीस पथक व 
सींबींधित पोलीस अधिकारी याींना मदहला व बालकल्हयाण ववभागातफे प्रमर्क्षण 
देण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोट (जज.अिोला) येथे ग्रामीण पोलीस स्त्टेशन ि पोमलसाांच्या 
ननिासासाठी निीन इमारती बाांधण्याबाबत 

  

(४३) * १२८७४ श्री.अमोल ममटिरी : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ९०१० ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अको् (जि.अकोला) येथील ग्रामीण पोलीस स््ेर्न कायाशलयाचे कामकाि 
र्ासकीय अधिकाऱयाींच े ननवासस्थान असलेल्हया खोलीतनू चालववले िात 
असल्हयाचे तसेच तथे े कायशरत असणाऱया पोमलसाींची ननवासस्थान 
बब्र्ीर्कालीन असनू अत्यींत िीणश व िोकादायक जस्थतीत असल्हयाचे माहे मे, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अको् पोलीस ठाणे (ग्रामीण) करीता ग्रामीण पररसरातील 
ग्राम बोडी रोडवरील ग् क्र. ४८ मिील एक हेक््र ४८ आर.ई. क्लास िागा 
पोलीस ववभागास उपलब्ि करुन देण्यासाठी जिल्हहाधिकारी, अकोला तसेच 
उपववभागीय अधिकारी, अको् याींच्याकड े केव्हापासनू पत्रव्यवहार करण्यात 
आलेला आहे व त्याबाबत जिल्हहाधिकारी, अकोला व उपववभागीय अधिकारी 
याींचेकडून कोणती मादहती कळववण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, अको् येथील उपववभागीय पोलीस अधिकारी कायाशलय, 
अको् याींच्याकरीता प्रर्ासकीय इमारत बाींिकाम करणेबाबत प्रस्ताव 
महाराषर राज्य पोलीस गहृननमाशण व कल्हयाण महामींडळास केव्हा प्राप्त झाला 
आहे व त्याबाबत पोलीस कल्हयाण महामींडळाने त्याप्रकरणी पढेु कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर कामासाठी ककती ननिी 
लागणार आहे व आतापयतं ककती ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे, 
(४) असल्हयास, अको् पोलीस ठाणे (ग्रामीण) च्या इमारत व ननवासस्थान े
याींच्या बाींिकामासाठी िागा र्ासनास अमभप्रेत असलले्हया दठकाणी उपलब्ि 
झाली आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) अको् पोलीस ठाणे (ग्रामीण) करीता पररसरातील ग्राम बोडी रोडवरील 
ग् क्र. ४८ मिील १ हे. ४८ आर ई क्लास िागा पोलीस ववभागास उपलब्ि 
करुन देण्याबाबत सन २०१५ पासनू पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सदरची 
िागा पोलीस स््ेर्न इमारत व वसाहतीकरीता योग्य 
असल्हयाबाबतउपववभागीय अधिकारी, अको् याींनी ददनाींक १५/०३/२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हहाधिकारी, अकोला याींना कळववले आहे तसेच सदर 
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िागा पोलीस स््ेर्न, अको् ग्रामीण याींचेकरीता ननजश्चत करणेबाबत पोलीस 
अिीक्षक, अकोला याींनी ददनाींक २७/०३/२०१८ अन्वये जिल्हहाधिकारी, अकोला 
याींचेकड ेपत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. 
(३) अको् येथील उपववभागीय पोलीस अधिकारी, कायाशलय, अको् 
याींचेकरीता प्रर्ासकीय इमारत बाींिकाम करणबाबतचा प्रस्ताव पोलीस 
गहृननमाशण महामींडळास ददनाींक ०७/०२/२०१९ च्या पत्रान्वये पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्या कायाशलयाकडून पाठववण्यात आला आहे. 
पोलीस गहृननमाशण महामींडळास प्राप्त झालेल्हया एकूण बाींिकाम प्रस्तावास 
प्रािान्यक्रम व ननिीची उपलब्ि प्राप्त करुन देणेबाबत, राज्यातील ननवासी व 
प्रर्ासकीय इमारतीच्या बाींिकामास प्रािान्यक्रम तयार करुन मान्यतसेाठी 
र्ासनास सादर केला आहे. सदर प्रािान्यक्रम यादीमध्ये उपववभागीय पोलीस 
अधिकारी कायाशलय, अको् प्रर्ासकीय इमारत बाींिकाम प्रकल्हपाचा समावेर् 
आहे. प्रािान्यक्रम व त्यानसुार ननिीच्या उपलब्ितनेसुार बाींिकाम 
करण्याबाबतची पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) अको् पोलीस स््ेर्न (ग्रामीण) इमारत व पोलीस ननवासस्थाने 
बाींिकामासाठी मागणी केलले्हया िागेबाबत आदेर् अद्यापपयतं जिल्हहाधिकारी, 
अकोला याींचे कायाशलयाकडून पोलीस अिीक्षक, अकोला याींना प्राप्त झालेले 
नाही. 
(५) पोलीस अिीक्षक, अकोला याींना जिल्हहाधिकारी, अकोला याींचेकडून 
प्रस्ताववत ग् क्र. ४८ मिील १ हे. ४८ आर िागा प्राप्त झाल्हयानींतर पोलीस 
ठाणे, अको् (ग्रामीण) येथील प्रर्ासकीय इमारत व ननवासस्थान 
बाींिकामाबाबत पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे. 

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

दैठणा (ता.जज.परभणी) येथील जममनीांच्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४४) * १२०७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दैठणा (जि.परभणी) येथील सींस्थाींच्या िममनीचे अधिकार नसतानाही 
बनाव् खरेदीखत करून िममनीची ववक्री करणाऱया दोषीींववरूध्द कारवाई 
करावी अर्ी मागणी पींचायती आखाडा महाननवाशणी रतननाथ महाराि 
सींस्थानाच्या वतीने जिल्हहाधिकारी, परभणी याींना माहे डडसेंबर, २०२१ वा 
त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींस्थेची मालमत्ता चुकीच्या पध्दतीने खरेदीखत करून ववक्री 
केल्हया प्रकरणी सदरील िममनीचा फेरफार रद्द करावा, दोषीींवर गनु्हा दाखल 
करावा व सींस्थाींची मालमत्ता कायम ठेवण्याबाबत केलेल्हया मागणीनसुार 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय. मा.लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २०/१२/२०२१ च े
ननवेदन जिल्हहाधिकारी, परभणी याींना ददले आहे. 
(२) व (३) प्रकरणी तहमसलदार, परभणी याींनी मौिे दैठणा, ता.परभणी 
येथील ग् क्र.२११/१, २११/२, ग् नीं.९८ मिील २९ हे. ६५ आर. िमीन महींत 
कवपलमनुी याींनी सौ.स्वाती मथुर ईप्पर व इतर याींना खरेदीखत क्र.९२२२, 
९२१८, ९१९४, ९१९५, ९२१२, ९२२५ अन्वये ववक्री केल्हयाचे ददसनू येत असनू, 
सदर ववक्री व्यवहाराबाबत श्री.महींत रमेर् धगरी, गावकरी व लोकप्रनतननिीींनी 
आक्षेप नोंदववल्हयाने त्याबाबतचे फेरफार क्र.३६१३, ३६१४, ३६१५, ३६१६, ३६१७ 
व ३६१८ या फेरफाराींची नोंद वववादग्रस्त फेरफार म्हणून गाव नमनूा नीं.६-अ 
च्या नोंदवहीत घेतली आहे.  
 तहमसल, परभणी स्तरावर सदरील प्रकरणात सनुावणी सरुू आहे. 

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

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागाचच्या िामात गौण खननजाच ेअिैध 
उत्खनन िरणाऱ्या िां त्राटदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४५) * १२२२५ श्री.राजहांस मस ांह : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाशचे काम करताना गौण खननिाची अविै 
उत्खनन करणाऱया कीं त्राीं्दाराींवर दींड लावनूही दींड भरला नसल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०२२ वा त्या समुारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वामर्म जिल्ह्यात महामागाशचे काम करणाऱया ॲपको 
इन्रा्ेक मल. या कीं पनी ववरोिात मालेगाींव तालकु्यात पॅकेि ५ अींतगशत 
अविै उत्खनन प्रकरणी रुपये ३.५५ को्ी दींडाचे आदेर् पाररत केले आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बलुढाणा जिल्ह्यामध्ये प्रकल्हप क्षेत्राबाहेर िाऊन गौण 
खननिाचे अविै उत्खनन केल्हयाप्रकरणी पकेैि सहा चे काम करणाऱया ॲपको 
इन्रा्ेक प्रा.मल. कीं पनीला गेल्हया वषी रुपये ३२ को्ी दींडाचे आदेर् पाररत 
केले होत ेमात्र कीं पनीने अद्यापपयतं दींड भरलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, विाश जिल्ह्यातील सेलचु्या तहमसलदाराींनी अफकॉन कीं पनीला 
रुपये २३८ को्ी दींडाच े आदेर् पाररत केले मात्र कीं पनीने मा.उच्च 
न्यायालयातनू यावर स्थधगती ममळववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती 
अविैपणे गौण खननिाचे उत्खनन करणाऱया कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करुन दींड 
वसलु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) वामर्म जिल्ह्यातील 
मालेगाव तालकु्यातील पॅकेि ५ अींतगशत नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाशचे 
काम करणाऱया ॲपको इन्रा्ेक या कीं पनीस मौिे िउळका येथील ग्ातनू 
उत्खनन केल्हयाच्या तक्रारीच्या चौकर्ीअींती सदर कीं पनीस तहमसलदार, 
मालेगाव याींनी ददनाींक २५/०३/२०२१ रोिी रुपये ३.५३ को्ी इतक्या रकमेच्या 
दींडाचे आदेर् पाररत केले आहेत. सदर आदेर्ाववरूध्द उपववभागीय अधिकारी, 
वामर्म याींच्याकड ेअपील प्रकरण सरुू आहे. 
 बलुढाणा जिल्ह्यात समधृ्दी महामागाशचे काम करणाऱया मे.ॲपको 
इन्रा्ेक प्रा.मल., लखनौ याींना एकूण तीन प्रकरणाींत तहमसलदार, मेहकर 
याींनी माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये एकूण रुपये ३९.०३ को्ी इतक्या रकमेच्या 
दींडाचे आदेर् पारीत केले आहेत. याप्रकरणी अपर जिल्हहाधिकारी याींच्याकड े
अपील प्रकरण सरुू आहे. 
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 नागपरू-मुींबई समधृ्दी महामागाशच े जि.विाश या पॅकेि क्र.०२ अींतगशत 
महामागाशचे बाींिकाम करताना मे.अफकॉन इन्रास्रक्चर मल. याींनी सेल ू
तालकु्यामिून मोठ्या प्रमाणात गौण खननिाचे अविै उत्खनन केल्हयामळेु 
तहमसलदार, सेल ू याींनी ददनाींक १७/१२/२०१९ रोिी रुपये २३८.९९ को्ी 
रकमेच्या दींडाच े आदेर् पारीत केले. सदर आदेर्ाववरूध्द सींबींधित कीं पनीने 
मा.मुींबई उच्च न्यायालय नागपरू खींडपीठ येथे रर् याधचका क्र.४१५/२०२० 
दाखल केली असता, मा.न्यायालयाने तहमसलदार, सेल ू याींच्या दींडात्मक 
आदेर्ास स्थधगती ददली आहे. 

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

िाटोल (जज.नागपूर) शहरात क्रीडा सांिुलािररता ननधी ि जागा 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४६) * १२३९५ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) का्ोल (जि.नागपरू) नगरपररषद अींतगशत का्ोल र्हरात क्रीडा 
सींकुलाकरीता ननिी व िागा उपलब्ि करुन देण्याची मागणी का्ोल 
नगरपररषदेने र्ासनाकड े केली असल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, का्ोल र्हरात अनेक क्रीडा मींडळे प्रयत्नर्ील असताना 
वाढत्या र्हरीकरणामळेु का्ोलमध्ये खेळाची मदैाने मर्ल्हलक रादहले नसल्हयाने 
क्रीडा सींकुलाकरीता ५० एकर िागेची मागणी का्ोल नगरपररषदेने र्ासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने का्ोल र्हरात क्रीडा सींकुलाकरीता ननिी व िागा उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सनुनल िेदार : (१) व (२) याबाबतचे ननवेदन मा.मखु्यमींत्री 
सधचवालयाकडून नगरववकास ववभाग आखण महसलू व वन ववभाग याींना 
पाठववण्यात आले असनू यावर त्या ववभागाकडून कायशवाही अपेक्षक्षत आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
सोलापूर जजल््यातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेंतगचतची िामे जलदगतीने िरण्याबाबत 
  

(४७) * १२६४६ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्ह्यात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची 
३९२ कामे सरुु असनू रोिगार हमी योिनेतील िाचक ननयम तसेच योिनेत 
नव्याने समाववष् करण्यात आलेली बहुताींर् कामे ग्रामपींचायतीींना माहीत 
नसल्हयाकारणाने कामाींना गती ममळत नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने रोिगार हमी योिनेंतगशत समाववष् असणाऱ या कामाींना प्रनतसाद 
ममळून रोिगार हमी योिनेच्या कामाींची गती वाढण्यासींदभाशत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
 सोलापरू जिल्ह्यात सन २०२१-२२ करीता ग्रामपींचायत व यींत्रणा 
कडील एकूण १५६५७४ कामे आराखडयात समावेर् करुन मींिूरी ददली आहे. 
ददनाींक ३०/१२/२०२१ त े ददनाींक ०५/०१/२०२२ या कालाविीत जिल्ह्यात 
ग्रामपींचायतीकडील एकूण २८० कामे सरुु असनू त्यावर १५८१ मिुर कायशरत 
आहेत. तर यींत्रणेकडील ११२ कामे सरुु असनू त्यावर १३८२ मिुर कायशरत 
आहेत. अर्ा प्रकारे या कालाविीत एकूण ३९२ कामाींवर २९६३ मिुर कायशरत 
आहेत.  



59 

 तसेच, जिल्ह्यातील ग्रामसेवक, ग्रामरोिगार सेवक, सरपींच याींना 
योिना सींदभाशत ददनाींक २० िुल ै त े ६ ऑगस््, २०२१ या कालाविीत 
योिनेचे मादहतीचे प्रमर्क्षण आयकु्तालय, नागपरू कायाशलयामाफश त ददले आहे. 
तसेच, दरमहा ग्रामरोिगार ददवस सािरा करणेबाबत स्थायी सचूना देण्यात 
आल्हया असनू, त्याद्वारे िनिागतृी व योिनेची मादहती देण्यात येत आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील िृषी तांत्र विद्यालय ि िसनतगहृािरीता 

निीन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(४८) * १२८७९ श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथे सन १९६० मध्ये बाींिण्यात आलेले कृषी तींत्र 
ववद्यालय सन १९७४ मध्ये वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ 
याींचेकड े हस्ताींतरीत करण्यात आल,े सदर ववद्यालयाच्या प्रर्ासकीय 
इमारतीचे बाींिकाम िीणश झाल्हयाने इमारत मोडकळीस येऊन िोकादायक 
जस्थतीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृषी तींत्र ववद्यालयाकरीता दसुरी अन्य इमारत उपलब्ि 
नसल्हयामळेु ववद्यार्थयांना िोकादायक जस्थतीत इमारतीमध्ये मर्क्षण घ्यावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववद्यार्थयांच्या सरुक्षक्षततसेाठी व र्कै्षखणक दहताचे दृष्ीने तथे े
नवीन इमारतीचे व नवीन वसनतगहृाच े बाींिकाम करण्याबाबतची मागणी 
ववद्याथी-पालक व स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड े माहे िानेवारी, 
२०२० पासनू करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अींबािोगाई येथील कृषी 
तींत्र ववद्यालय व वसनतगहृाकरीता नवीन इमारत बाींिण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
 कृषी तींत्र ववद्यालयाची तात्परुती स्वरुपात अींबािोगाई येथील कृषी 
महाववद्यालयाच्या िुन्या इमारतीमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
 ववद्याथी व पालकाींकडून कृषी तींत्र ववद्यालयास तोंडी अमभप्राय प्राप्त 
झाले आहेत. तथावप, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीकडून र्ासनाकड े
मागणी केल्हयाचे ददसनू येत नाही. 
(४) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठाला कृषी तींत्र ववद्यालयाची 
इमारत बाींिण्याबाबत पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानसुार कृषी तींत्र ववद्यालयाची 
नवीन इमारत बाींिकामाचा आराखडा व प्रस्ताव करणेबाबतची कायशवाही 
ववद्यापीठ स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मसांदखेड राजा ि देऊळगाि (जज.बुलढाणा) तालुक्यात रेतीच ेअिैध 
उत्खनन िरणाऱ्या दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४९) * ११७५७ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे साठेगाव, दहवरखडे पणूाश, तढेंगाव (ता.मस ींदखडे रािा, जि.बलुढाणा) 
व मौि े ननमगाव गरुु देऊळगाव मही व नारायणखेड (ता.देऊळगाव रािा, 
जि.बलुढाणा) या सवश रेती घा्ातनू रेती घा् सोडून अविैररत्या झालेले 
उत्खनन तसेच अविैररत्या रेती साठवणकू केल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी श्री.वभैव प्रल्हहाद ्ेकाळे रा.सावींगी ्ेकाळे याींनी 
ददनाींक २५ िून, २०१९ रोिी तहमसलदार, देऊळगाव रािा याींच्याकड ेननमगाव 
गरुु, देऊळगाव मही, नारायणखेड या ग्ातील र्ासकीय रेतीचे अविै 
उत्खननाबाबत तक्रार केलेली असनूही तत्कालीन तहमसलदार, देऊळगाव रािा 
हे सींबींधित दोषीींना सहकायश करुन त्याींचेवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदरहू प्रकरणाची चौकर्ी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याची 
मागणी रयत क्राींती सींघ्नेचे यवुा जिल्हहाध्यक्ष, बलुढाणा याींनी जिल्हहाधिकारी, 
बलुढाणा याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अविै रेती उत्खनन 
करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) मौिे साठेगाव, दहवरखेड, तढेगाींव, तालकुा 
मस ींदखेडरािा, जिल्हहा बलुढाणा या दठकाणी सदरहू बाब आढळून आली नाही. 
तर मौिे ननमगाींव गरुू-देऊळगाींव मदह, ता.देऊळगाींवरािा या दठकाणी नायब 
तहमसलदार याींचे अहवालानसुार अविैररत्या उत्खनन झाल्हयाचे ददसनू येत.े 
(२), (३), (४) व (५) तक्रारदार याींनी ददनाींक २५/०६/२०२१ रोिी तहमसलदार 
देऊळगावरािा याींचेकड े केलेल्हया तक्रारीच्या अनषुींगाने नायब तहमसलदार 
(महसलू), देऊळगावरािा याींनी चौकर्ी करून चौकर्ी अहवाल तहमसलदार, 
देऊळगावरािा याींना सादर केला. सदर अहवाल तहमसलदार, देऊळगावरािा 
याींनी ददनाींक ०३/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये पढुील कायशवाहीस्तव जिल्हहाधिकारी, 
बलुढाणा याींना सादर केला आहे. 
 रयत क्राींती सींघ्नेचे यवुा जिल्हहाध्यक्ष, बलुढाणा याींचे ददनाींक 
२७/१०/२०२१ रोिीच्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने जिल्हहाधिकारी, बलुढाणा याींनी 
ददनाींक १६/११/२०२१ रोिीच्या पत्रान्वये उपववभागीय अधिकारी, मस ींदखेडरािा 
याींना अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले. उपववभागीय अधिकारी, 
मस ींदखेडरािा याींनी सींबींधिताींनी तक्रार मागे घेतली असल्हयाचे ददनाींक 
१८/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये जिल्हहाधिकारी, बलुढाणा याींना कळववले आहे. 

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

राज्यातील महहला अत्याचाराच्या िाढत्या घटना रोखण्याबाबत 
  

(५०) * १२३३३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.सजुजतमसांह ठािूर, डॉ.िजाहत ममर्ाच, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील साकीनाका येथे एका ३२ वषीय मदहलवेर नरािमाने अत्याचार 
केल्हयाची घ्ना, वसई (जि.पालघर) येथे गनतमींद मलुीचे अपहरण करुन 
अत्याचार झाल्हयाची घ्ना, उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथे अल्हपवयीन मलुीवर 
अत्याचार झाल्हयाची घ्ना आखण अमरावतीमध्ये मलुगी व मदहलेवर 
अत्याचार झाल्हयाची घ्ना त्यापकैी अत्याचारीत अल्हपवयीन वपडीत मलुगी 
गभशवती झाल्हयाचे समिताच नतने आत्महत्या केल्हयाची घ्ना इ.घ्ना माहे 
सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल्हया आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राषरीय गनु्हे नोंदणी ववभागाच्या सन २०२० च्या 
अहवालानसुार राज्यातील मा.न्यायालयात मदहलावरील अत्याचाराच्या 
गनु््याींत मर्क्षा होण्याचे प्रमाण १५.३ ्क्के असनू मा.न्यायालयात मदहला 
अत्याचाराच ेसमुारे २ लाख २९ हिार ख्ल ेप्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, फोरेजन्सक लॅबमिील ररक्त पदे, अपरेु मनषुयबळ, सामगु्री व 
तींत्रज्ञानाच्या कमतरतमेळेु बालकाींवरील लधैग ींक अत्याचार (पोक्सो) सींबींिी 
११०६ व मदहलाींवरील गनु््याींसींबींिीच्या डीएनएच े समुारे ६४५१ नमनेु 
राज्यातील फॉरेजन्सक लॅबमध्ये चाचणीववना रादहले आहेत, त्यामळेु ववववि 
गींभीर गनु््याींचा तपास प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मदहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत असताना 
र्क्ती कायद्यासारखा प्रभावी कायदा करण्यास र्ासनाकडून ववलींब होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यात वाढत्या गनु््याींची प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी 
फॉरेजन्सक लॅब अद्ययावत करुन तथेील ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच 
राज्यातील मदहलाींवर अत्याचार करणाऱया दोषीींवर कारवाई करुन मदहला 
अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील सवश न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगर्ाळाींमिील माहे िानेवारी, 
२०२२ अखेर बालकाींवरील लैंधगक अत्याचार (पोक्स) सींबिी १६१९ प्रकरणे 
प्रलींबबत असनू मदहलाींवरील गनु्हयासींबींिीच्या डीएनए (३७६ IPC) १०५२ 
प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 

सदर वविेयक क्र.-५१ महाराषर वविीमींडळाने सींमत केले असनू त े
मींिूरीसाठी मा.राषरपती महोदयाींच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात आले आहे. 
(५) कोल्हहापरू, नाींदेड येथील फॉरेजन्स क लॅब नवीन डी. एन. ए. ववभाग सरुु 
करण्यात आले आहेत. तसेच मुींबई, पणेु, नागपरू येथील फॉरेजन्स क लॅब येथ े
Fast Track DNA units सरुु करण्यात आलेले आहेत. नामर्क, औरींगाबाद 
व व अमरावती येथे Fast Track DNA units सरुु करण्याकरीता प्रर्ासकीय 
मान्यता ममळाली आहे. 

न्यायसहायक वजै्ञाननक प्रयोगर्ाळा सींचालनालयातील प्रलींबबत प्रकरणे 
ननकालात काढण्याकरीता कमशचारीवृींद उपलब्ि करून देण्याची कायशवाही सरुू 
आहे. 

मदहला अत्याचाराच्या घ्ना रोखण्याच्या दृष्ीने मदहला पोलीस 
मदत कक्ष स्थापन करणे, गींभीर गनु््याींच्या बाबत मानक कायशप्रणाली 
(SOP) िारी करणे, मुींबई र्हरात ननभशया पथक स्थापन करणे, मदहला 
ववरोिी गनु््याींवर प्रनतबींि आणण्यासाठी कडक कायदे वविीमींडळात सींमत 
करणे, इ. उपाययोिना करण्यात आलले्हया आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणातील मजच्िमार बाांधिाांना किसान के्रडीट िाडच योजनेचा  
लाभ देण्याबाबत 

  

(५१) * १२५९२ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकण ककनारपट््ीवर पारींपाररक मजच्छमार बाींिवाींना ककसान के्रडी् काडश 
योिनेचा लाभ ममळावा म्हणून र्ासनाने बँकेर्ी समन्वय सािून दर 
आठवडयाला ववतरण मोदहम आयोजित करुन लाभार्थयांना लाभ देण्याची 
योिना मींिूर केली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ज्याप्रमाणे र्तेकऱयाींना पीक हमी किश योिना ककसान के्रडी् 
काडश म्हणून घोवषत केली आहे त्याचितीवर मजच्छमार बाींिवाींनाही ककसान 
काडश योिना लाग ू करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी व मजच्छमार 
बाींिवाींनी र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मत्स्यव्यवसाय ववभागाने मजच्छमार बाींिवाींना ककसान के्रडी् काडश 
योिनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
त्यानसुार ककती मच्छीमार बाींिवाींना ककसान के्रडी् काडश वा्प केले आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सदर योिनेची राज्यात अींमलबिावणी सरुू असनू ददनाींक १४/०२/२०२२ 
पयतं कोकण प्रादेमर्क ववभागामध्ये एकूण २१४७ ककसान के्रडी् काडश वा्प 
करण्यात आलेले आहेत व राज्यामध्ये एकूण ५४०५ के्रडी् काडश वा्प 
करण्यात आलेले आहेत 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नामशि जजल््यातील शतेिऱ्याांना द्राक्ष वपिाच्या सांरक्षणािररताच्या 

प्लाजस्त्टि आच्िादनासाठी अनुदान देण्याबाबत 
  

(५२) * ११७७३ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) स्ाणा, मालेगाव, देवळा व कळवण (जि.नामर्क) तालकु्यातील (कसमादे 
पट्ट्यातील) ३८०० एकरवर द्राक्ष बागा असनू मान्सनूत्तर पावसामळेु द्राक्ष 
फळ बागायतदार र्तेकऱयाींचे नकुसान झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या भागातील र्तेकरी आधथशक सींक्ात सापडला असनू गेल्हया 
तीन वषाशपासनू कसमादे भागातील र्तेकऱयाींचे पवूश हींगामी पावसामळेु 
नकुसान होत असनू त्यामळेु काढणी योग्य द्राक्ष मालाचे पावसापासनू सींरक्षण 
करण्यासाठी प्लाजस््क आच्छादनासाठी अनदुान द्यावे अर्ी मागणी 
र्तेकऱयाींनी गले्हया दोन-तीन वषांपासनू र्ासनाकड े करुनही कोणतीच 
कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने नामर्क जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक र्तेकऱयाींना पावसामळेु होणारे 
नकुसान ्ाळण्यासाठी प्लाजस््क आच्छादनासाठी अनदुान देण्याबाबत तसेच 
पावसामळेु नकुसानग्रस्त द्राक्ष बागायतदार र्तेकऱयाींना आधथशक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द्राक्ष वपकाच्या सींरक्षणासाठी एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास 
अमभयानाींतगशत प्लाजस््क आच्छादनाचा अनदुानामध्ये समावेर् करण्यासाठी 
कें द्र र्ासनाकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात आला असनू पाठपरुावा सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िजचत (जज.रायगड) तालुक्यातील शतेिऱ्याांना िृषी विभागािडून 
ननिृष्ट्ट दजाचच्या बबयाण्याच ेिाटप िेल्याबाबत 

  

(५३) * १२२१८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) किशत (जि.रायगड) तालकु्यातील र्तेकऱयाींना किशत कृषी ववभागाकडून 
सन २०२१-२०२२ या वषाशत र्तेी लागवडीसाठी बबयाणाींच्या वेगवेगळ्या 
िातीची पडताळणी न करता बबयाणे देण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, र्तेकऱयाींनी सदर बबयाणे र्तेात पेरल्हयानींतर र्तेकऱयाींच्या 
र्तेात वेगवेगळ्या िातीच्या बबयाणाचे पीक उगवल्हयाने र्तेकऱयाींच ेआधथशक 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने दोषी अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन नकुसानग्रस्त र्तेकऱयाींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 किशत तालकु्यात सन २०२१-२२ मध्ये आत्मा अींतगशत नाववन्यपणूश 
बाबी मिून प्रायोधगक तत्वावर इच्छुक र्तेकऱयाींना स्थाननक वाणाचे (रींगीत 
भाताचे) बबयाणे मोफत देण्यात आले होत.े यामध्ये काळा भात ९.१ हेक््र 
लाल भात ५ हेक््र व िाींभळा भात ०.५० हेक््र इतक्या क्षेत्रावर लागवड 
करण्यात आली. सदर बबयाणाींची उगवण क्षमता चाचणी घेऊन तसेच 
बीिप्रक्रीया करूनच र्तेकऱयाींकडून भात बबयाण्याींची पेरणी करण्यात आली 
होती. 
 लाल व काळा भात लवकर ननसवले, याबाबतचा सींदेर् र्तेकऱयाींकडून 
प्राप्त होताच भात कृषी सींर्ोिन कें द्र, किशत येथील र्ास्त्रज्ञ व तालकुा कृषी 
अधिकारी किशत याींनी र्तेकऱयाींच्या प्रक्षेत्राची पाहणी केली होती. सदर पाहणी 
अहवालामध्ये पनुलाशगवडीसाठी िास्त वयाच्या रोपाींची लागवड, लागवडी 
कालाविीमध्ये असलेले उच्च तापमान व कमी पिशन्यमान या हवामानातील 
बदलाींमळेु फुलोरा अवस्था लवकर सरुू होण्यास मदत होऊ र्कत े असे 
अमभप्राय त्याींनी अहवालात नोंदववले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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लातूर िृषी विभागात िृषी सेिि पदािर ननिड र्ालेल्या  
उमेदिाराांना ननयुक्त्या ममळणेबाबत 

  

(५४) * ११८०५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववभागीय कृषी सहसींचालक, लातरू याींच्यावतीने ‘क’ वगश सींवगाशतील कृषी 
सहाय्यकाींची ररक्त पदे कृषी सेवक म्हणून ननजश्चत वेतनावर सरळसेवेने 
भरण्यासाठी ददनाींक ३ िानेवारी, २०१९ रोिी िादहरात काढून ददनाींक २२ त े
२४ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी सदर पदाकरीता परीक्षा घेण्यात आली होती हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, पररक्षेत उत्तीणश झालले्हया १६९ पात्र उमदेवाराींच्या कागदपत्राींची 
पडताळणी माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आली 
असनूही पात्र उमेदवाराींपकैी केवळ ७५ उमेदवाराींना माहे फेब्रवुारी-माचश, २०२० 
मध्ये ननयकु्तीपत्र देण्यात आले व उवशररत ९४ उमेदवाराींना ननयकु्तीपत्र 
देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननयकु्तीपत्र न ममळालेले पात्र उमेदवार मागील दोन 
वषाशपासनू लातरू कृषी ववभागाकड े ननयकु्तीपत्र देण्याबाबत मागणी करुनही 
याबाबत सींबींधित कायाशलयाकडून अद्याप कोणतीही कायशवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने लातरू कृषी ववभागात कृषी सेवक पदी ननवड झालेल्हया पात्र ९४ 
उमेदवाराींना ननयकु्ती पत्र देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे आहे. 
 ववभागीय कृषी सहसींचालक, लातरू याींचेद्वारा कृषी सेवक 
पदभरतीसाठी १६९ पदाींची िादहरात िानेवारी, २०१९ मध्ये प्रमसध्द करण्यात 
आली. सदर िादहरात प्रमसध्द करताना डडसेंबर, २०१९ अखेर ररक्त होणारी 
३१ पदे तसेच सींभाव्य कृषी पयशवेक्षक मयाशददत ववभागीय परीक्षा झाल्हयानींतर 
सींभाव्य ररक्त होणारी कृषी सेवकाींची ९४ पदे ववचारात घेण्यात आली होती. 
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(२) हे खरे नाही. 
 ववज्ञावपत १६९ पदाींपकैी मािी सनैनकाींसाठी आरक्षक्षत असलेले २३ 
उमेदवार उपलब्ि न झाल्हयामळेु उवशररत १४६ उमेदवाराींना कागदपत्र 
पडताळणीकरीता बोलववण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र १२७ उमेदवार कागदपत्र 
पडताळणीकरीता उपजस्थत रादहले. कागदपत्र पडताळणीवेळी २ उमेदवाराींनी 
ववदहत अहशता िारण केली नसल्हयाने त्याींची नावे वगळुन उवशररत १२५ 
उमेदवाराची ननवड यादी ववभागीय कृषी सहसींचालक, लातरू याींचेद्वारा ददनाींक 
१७/०१/२०२० रोिी प्रमसध्द करण्यात आली. त्यापकैी ननवड यादीतील ६३ 
उमेदवाराींना ननयकु्ती आदेर् देण्यात आलेले आहेत.  
 तथावप, कृषी पयशवेक्षक मयाशददत ववभागीय परीक्षचेे आयोिन न 
झाल्हयामळेु ववज्ञावपत पदाींमध्ये अींतभूशत केलेली ९४ पदे अद्याप ररक्त झालेली 
नाहीत. त्यामळेु ननवड यादीतील ५८ उमेदवाराींना ननयकु्ती आदेर् ददलेल े
नाहीत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 कोववड-१९ च्या प्रादभुाशवामळेु कृषी पयशवेक्षक मयाशददत ववभागीय 
परीक्षेच ेआयोिन न झाल्हयामळेु ववज्ञावपत पदाींमध्ये अींतभूशत केलेली ९४ पदे 
ररक्त झाली नाहीत. ही बाब ववचारात घेऊन ववभागीय कृषी सहसींचालक, 
लातरू याींचेद्वारा ददनाींक १७/०१/२०२० रोिी प्रमसध्द करण्यात आलेल्हया 
उपरोक्त ननवड यादीस ववर्षे बाब म्हणून मदुतवाढ देण्याबाबत सामान्य 
प्रर्ासन ववभागास ववनींती केली असता, सा.प्र.वव., र्ा.नन. ददनाींक 
१३/०६/२०१८ मिील मदु्दा क्र.१३ (१) नसुार पदभरतीची कायशवाही 
ननवडसचूीच्या कालमयाशदेतच करणे आवश्यक असल्हयाने, सामान्य प्रर्ासन 
ववभागाने ननवड यादीस १ वषाशच्या पढेु मदुतवाढीची ववनींती नाकारली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे िाहतूि आयुक्तालयाच्या िायचक्षेत्रातील िाहतिू व्यिस्त्थेच े
ननयमन िरण्याबाबत 

  

(५५) * १२३७२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे वाहतकू आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रात वाहनाींची वाढणारी सींख्या, 
मेरोची चाल ूअसणारी कामे, खराब रस्त,े रस्त्यावर होणारे अपघात यामळेु 
वाहतकू कोंडीची समस्या ननयींत्रणात ठेवताींना उपलब्ि वाहतकू पोमलसाींची 
सींख्या अपरुी पडत असनू गदीच्या दठकाणची वाहतकू सरुळीत ठेवताींना 
वाहतकू पोमलसाींवर कामाचा ताण येत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठाणे वाहतकू आयकु्तालयाच्या कायशक्षेत्रात समुारे ७०० 
कमशचारी कायशरत असनू वाहतकू व्यवस्था सरुळीत ठेवण्याकरीता दीड हिार 
वाहतकू पोमलसाींची आवश्यकता असल्हयामळेु वाहतकू पोमलसाींची सींख्या 
वाढववण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ठाणे वाहतकू 
आयकु्तालयाच्या कायशक्षते्रात वाहतकू पोमलसाींची सींख्या वाढववण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठाणे र्हरातील वाहतकुीचे ननयोिन व ननयमन करण्याकरीता एकूण ७१६ 
पोलीस अधिकारी/ अींमलदार कायशरत असनू त्याींच ेमदतीकरीता रॅकफक वॉडशन 
परुववण्यात येत आहेत. तसेच चाली मोबाईल, डले्ह्ा मोबाईल, आर. सी. 
मोबाईल व इीं्रसेप््र वाहन क. १ व २ याींच े मदतीने दैनींददन वाहतकुीच े
ननयमन करण्यात येत आहे.  
 वाहतकू पोमलसाींची सींख्या वाढववण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी र्ासनाकड ेकेल्हयाचे ददसनू आलेले नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर शहरातील महत्िाच्या हठिाणाांच्या सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीने 
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(५६) * १२२३५ श्री.राजहांस मस ांह, श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, श्री.प्रविण दरेिर, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ननलय नाईि, अॅड.ननरांजन डािखरे : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िैर् ए मोहम्मद या सींघ्नेतील एका अनयुायाच्या चौकर्ीतनू त्याने 
माहे सप् े्ंबर, २०२१ मध्ये नागपरू येथील राषरीय स्वयींसेवक सींघ मखु्यालय, 
रेर्ीमबागचे स्मतृी मींददर, ववमानतळ तसेच पररसरातील जव्हडीओ आखण 
छायाधचत्र काढल्हयाची मादहती कें द्रीय गहृ मींत्रालय तसेच कें द्रीय सरुक्षा 
यींत्रणाींनी माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्य र्ासनाला ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत नागपरू पोलीस आयकु्त याींनी पत्रकार पररषद घेवनू 
सवश मादहती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्याला प्राप्त झालले्हया मादहतीच्या आिारे राज्य पोमलसाींनी 
उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ी अनषुींगाने नागपरू येथील 
राषरीय स्वयींसेवक सींघ मखु्यालय, रेर्ीमबागचे स्मतृी मींददर, ववमानतळ 
तसेच पररसराच्या सरुक्षेच्यादृष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, तथावप, िैर् ए मोहम् मद या सींघ्नेतील 
एक अनतरेकी राषरीय स्वयींसेवक सींघ मखु्यालय, रेर्ीमबाग स्मतृी मींददर 
तसेच इतर सींवेदनर्ील स्थळाींची रेकी करण्याच्या दृष्ीकोनातनू िुल,ै २०२१ 
मध्ये नागपरू येथे आले असल्हयाची मादहती डडसेंबर, २०२१ च्या समुारास 
िम्म ूकाश्मीर पोमलसाींनी नागपरू र्हर पोमलसाींना ददली होती. 
(२) यासींदभाशत गनु्हा दाखल झाल्हयानींतर पत्रकाराींनी उपजस्थत केलेल्हया 
प्रश्नाींची उत्तरे पोलीस आयकु्त याींनी ददली होती. परींत ु कोणतीही पत्रकार 
पररषद घेण्यात आलेली नव्हती. 
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(३) सदर प्रकरणात मादहती प्राप्त झाल्हयानींतर नागपरू गनु्हे र्ाखचेे एक 
पथक िम्म ू काश्मीर येथ े पाठववण्यात आले होत.े तथेे सदर आरोपीींची 
चौकर्ी करण्यात आली होती. ममळालेल्हया मादहतीवरुन पोलीस स््ेर्न, 
कोतवाली येथ ेअप.क्र. ३/२२ अन्वये बेकायदेर्ीर कृत्ये (प्रनतबींि) अधिननयम, 
१९६७ कलम १८, २०, ३८, ३९ अन्वये आरोपीींववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
 सवश महत्वाच्या दठकाणाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने पोलीस बींदोबस्त 
अत्यींत चोख असनू सरुक्षेच्यादृष्ीने वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
ठाणे जजल््यातील तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील शतेिऱ्याांना पांतप्रधान 

किसान सन्मान योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(५७) * १२६७४ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १०३२३ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ह्यातील कल्हयाण, मभवींडी, अींबरनाथ, र्हापरू व मरुबाड या 
पाच तालकु्यातील दोन लाखाींहून अधिक र्तेकरी पींतप्रिान ककसान सन्मान 
योिनेचा लाभ घेत असनू या योिनेसाठी असणाऱया एनआयसी कीं पनीच्या 
पो श्लमध्ये बबघाड झाल्हयामळेु र्तेकऱयाींना वा्प केलेला ननिा या ताींबत्रक 
बबघाडामळेु त्याींच्या बँक खात्यात िमा होऊ र्कला नाही पररणामत: या पाच 
तालकु्यातील हिारो र्तेकरी पींतप्रिान ककसान सन्मान योिनेपासनू वींधचत 
रादहले आहेत, तसेच उत्तर महाराषरात पींतप्रिान ककसान सन्मान योिनेत 
नव्याने नोंदणी करण्यात झालेल्हया ददरींगाई व योग्य मागशदर्शनाअभावी सदरहू 
योिनेच्या दहाव्या हप्त्याच्या लाभापासनू समुारे २० त े २२ हिार र्तेकरी 
वींधचत रादहले असल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, जिल्हहा बँकेचे खात ेक्रमाींक बदलनू १६ अींकी होऊन त्याबाबत 
पो श्लवर दरुुस्ती झाली नाही, त्यामळेु र्तेकऱयाींच्या बँक खात्यात हा ननिी 
क्रमाींक बदलण्यात आला नसल्हयामळेु योिनेचा ननिी र्तेकऱयाींच्या बँक 
खात्यात िमा झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महसलू ववभागाने पींतप्रिान ककसान सन्मान योिनेच्या 
पो श्लवर काम करण्यास बदहषकार ्ाकला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ठाणे जिल्ह्यातील तसेच उत्तर महाराषरातील र्तेकऱयाींना पींतप्रिान 
ककसान सन्मान योिनेचा लाभ ममळवनू देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादाजी भसेु : (१) हे खरे नाही. 
 कें द्र र्ासनाने र्तेकऱ याींना ननजश्चत उत्पन्न ममळण्याकरीता प्रिानमींत्री 
ककसान सन्मान ननिी (PM KISAN) योिना सरुु केली आहे. योिनेंतगतं 
ठाणे जिल्ह्यात एकूण १,२८,९५१ र्तेकऱ याींनी पी.एम.ककसान पो श्लवर नोंदणी 
केलेली आहे. त्यापकैी एकूण १,२१,७९९ पात्र र्तेकरी कु्ुींबाच्या खात्यावर 
ददनाींक १५/०२/२०२२ अखेर एकूण रुपये १८५.४४ को्ी रक्कम थे् लाभ 
हस्ताींतरणद्वारे िमा करण्यात आलेली आहे. उवशरीत पात्र र्तेकरी कु्ुींबाींना 
लाभ देण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
 प्रिानमींत्री ककसान सन्मान ननिी योिना अींतगशत PM-KISAN 
Portal वर र्तेकऱयाींना नोंदणी करण्यासाठी Farmer corner या Tab मिुन 
सवुविा उपलब्ि करुन देण्यात आलेली आहे. त्यानसुार र्तेकरी CSC कें द्रावर 
ककीं वा स्वत: योग्य त्या कागदपत्राींआिारे पी.एम.ककसान पो श्लवर सदर 
सवुविेचा वापर करून नोंदणी करत आहेत. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
 ददनाींक िळगाव जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँक मल. िळगाव या 
बँकेचे खातदेाराींच े िुने खात े क्रमाींक तचे क्रमाींक ठेवनु १६ अींकी झालेले 
आहेत. परींत ु सदर खात ेक्रमाींक बदलल्हयामळेु योिनेचा ननिी र्तेकऱयाींच्या 
बँक खात्यात िमा झाला नाही हे खरे नाही. 
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 र्तेकऱयाींच्या िनु्या खात ेक्रमाींकावर ननिी आला तरीही त्याींचे बँक 
खात्यात िमा होईल अर्ी सोय िळगाव जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेने 
केलेली आहे. 
(३) व (४) कें द्र परुस्कृत प्रिानमींत्री ककसान सन्मान ननिी योिनेसींदभाशत 
प्राप्त झालेल्हया काही तलाठी सींघ्नाींच्या ननवेदनाींच्या अनषुींगाने मा.मींत्री, 
महसलू व मा.मींत्री, कृषी याींच्या उपजस्थतीत ददनाींक २१/०९/२०२१ रोिी 
आयोजित बठैकीमध्ये योिनेच्या अींमलबिावणीसींदभाशतील ददनाींक         
४ फेब्रवुारी, २०१९ पररपत्रक व ददनाींक १५ फेब्रवुारी, २०१९ रोिीच्या र्ासन 
ननणशयानसुार सवश यींत्रणाींनी समन्वयाने कामकाि करावे असे ननदेर् देण्यात 
आले आहेत. 
 राज्यात ददनाींक १५ फेब्रवुारी, २०२२ अखेर एकूण १०९.३३ लाख पात्र 
र्तेकरी कु्ुींबाींना एकूण रक्कम रुपये १८१२०.२३ को्ी थे् लाभ हस्ताींतरण 
द्वारे बँक खात्यात िमा करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील योगेश्िरी देिस्त्थानच्या जमीन 
 विक्री प्रिरणाबाबत 

  

(५८) * १३२२० श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथील इनाम सवे नीं.१८४ क्षेत्र १२.१८ गुींठे ही 
िमीन योगेश्वरी देवस्थानच्या (सींस्थान) मालकीची आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, या इनाम िमीनीचे हैद्राबाद इनाम ननमुशल्हय व रोघ अनदुान 
कायदा १९५४ चे कलम २ (अ)(१) प्रमाणे प्रनतबींिीत मालकी घोवषत करुन 
िमीन ववक्रीस परवानगी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, योगेश्वरी देवस्थान (सींस्थान) हे साडतेीन र्क्तीपीठापकैी अिे 
र्क्तीपीठ असनू सदरील देवस्थानचे राज्यामध्ये लाखो भाववक आहेत, 
सींस्थानच्या िमीन ववक्री प्रकरणामळेु भक्तगणाींमध्ये प्रचींड नारािी 
असल्हयामळेु सींबींधित प्रकरणात िमीन ववक्री प्रकरणातील अधिकारी व 
भमुाफीया याींचेवर SIT नेमनू कारवाई करावी, अर्ी मा.लोकप्रनतननिीींची व 
िनतचेी मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्हयास, यावर र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने िमीन ववक्री प्रकरणातील अधिकारी व भमुाफीया याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर प्रकरणामध्ये योगेश्वरी देवस्थान सींस्थानच्या िममनीपकैी 
मौ.अींबािोगाई, येथील स.नीं.१८४ मिील ५.०४ हे.आर बाबत हैद्राबाद इनाम 
ननमुशलन व रोख अनदुान कायदा १९५४ चे कलम २ अ-१ प्रमाणे तत्कालीन 
उप जिल्हहाधिकारी, भसुिूार, बीड याींनी ददनाींक २२/०७/२०२० रोिीच्या 
आदेर्ान्वये प्रनतबींिीत मालकी घोवषत केली आहे. 
 तथावप, सदर आदेर् अपर जिल्हहाधिकारी, बीड याींनी ददनाींक 
२१/०१/२०२२ रोिीच्या आदेर्ान्वये रद्द केले असल्हयाने उक्त िममनीची 
मालकी आिममतीस सींबींधित देवस्थानाकडचे आहे. 
(३), (४) व (५) सदर िममनीच्या मालकी हक्कामध्ये बदल झाला नसल्हयामळेु 
त्याबाबत कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


