
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांवित प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

मांगळिार, वदनाांि २३ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद १, १९४४ (शिे) 

  

(१) मुख्यमांत्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) महसलू, पशुसांिधधन, दुग्ध व्यिसाय वििास मांत्री 

(४) मत्सस्यव्यिसाय मांत्री 

(५) िस्त्रोद्योग मांत्री 

(६) क्रीडा ि युिि िल्याण मांत्री 

(७) बांदरे मांत्री 

(८) रोजगार हमी योजना, फलोत्सपादन मांत्री 

(९) िृषी मांत्री 

  

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

प्रश्नाांची णिूण सांख्या - ७० 
------------------------------------------ 

  

अिोला येथील पशुधन वििास मांडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे  

हलविण्यात आल्यासांदभाधत 
  

(१) * १४२६४ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला जिल्ह्यातील मागील १८ वर्ाापासनू कायारत असलेले महाराष्ट्र पशधुन जवकास मडंळाच े

मखु्यालय अकोल्ह्यातनू नागपरू येथे हलजवण्याचा जनर्ाय राज्य शासनान ेघेतला असल्ह्याच ेजनदशानास आले, 

ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्ह्यास, सदर मडंळाच्या माध्यमातनू शतेकऱयांना िोडधदंा म्हर्नू पशपुालन करण्यासाठी जवजवध 

योिना राबजवल्ह्या िात होत्या, तसचे पजिम जवदर्ाातील आजथाक मागासलेपर्ा लक्षात घतेा ही स्वायत्त 

ससं्था स्थापना झालेली होती, त्या उद्दशेाच्या पतूातेसाठी ह ेमखु्यालय अकोल्ह्यात असर्े गरिेच ेआह ेअशी 

मागर्ी अकोल्ह्यातील शतेकऱयांची व िनतेची तसचे लोकप्रजतजनधींची असनू त्याला जवरोधही दशाजवला 

िात असनू सदर जनर्ाय मागे घेण्याची मागर्ी केली होती, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेअकोला येथे कृर्ी 

जवद्यापीठ तसचे पशवैुद्यकीय जवज्ञान अभ्यासक्रमाच े पदवी व पदव्यतु्तर महाजवद्यालय असल्ह्यान े

शतेकऱयांना कृर्ी व पशधुनजवर्यक सजुवधा एकाच जठकार्ी जमळण्याबाबत तसचे पशधुन जवकास 

महामडंळ अकोल्ह्यात ठेवर्बेाबत शासनान ेकोर्ती कायावाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ?  
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श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) महाराष्ट्र पशधुन जवकास मडंळाच े कायाालय 

र्जवष्ट्यात अकोला यथेे ठेवण्यात येईल. 
----------------- 

  

निी मुांबईतील परप्राांतीयाांिडून विनापरिाना मच्छीविक्री िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२) * १३७७३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : 

सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नवी मुबंई शहरात परराज्यातनू आलेले परप्रातंीय परवाना नसतानाही मच्छी जवक्रीचा व्यवसाय करीत 

असल्ह्याच ेमाह ेिानवेारी, २०२२ वा त्यासमुारास जनदशानास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, ह ेपरप्रांतीय मच्छी जवके्रते जनकृष्ट दिााच ेमास ेजवकत असनू ह ेमास ेधवुनू टाकत असलेल्ह्या 

पाण्यामळेु पररसरात दगुंधी पसरत असल्ह्याच ेजनदशानास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेया परप्रांतीय परवाना 

नसतानाही मच्छी जवक्रीचा व्यवसाय करीत असलेल्ह्या जवके्रत्यांवर कारवाई करण्याबाबत कोर्ती 

कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील तालुिा क्रीडा अवधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३) * १४२१७ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.िवपल पाटील : 

ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२१९२ ला वदनाांि ७ माचध, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत 

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील तालकुा पातळीवर क्रीडा सकुंल उर्ारण्यात यावे असा शासनान ेधोरर्ात्मक जनर्ाय घतेला 

असनू मा.उपमखु्यमतं्री तथा जवत्त मतं्रयांनी मागील वर्ी अथासकंल्ह्पीय र्ार्र्ाद्वारे सर्ागहृात घोजर्त केले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, त्यानसुार शासनान े१०० तालकुा क्रीडा अजधकारी पदांना मिंरुी जदली असनू त्यापैंकी ५० पद े

सरळ सवेांतगात पध्दतीन ेतर ५० पद ेपदोन्नतीच्या माध्यमातनू र्रण्यात येर्ार आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, अस ेअसनूही यापैंकी केवळ ३५ टक्केच पद ेर्रण्यात आली असनू उवाररत ६५ टक्के पद े

अद्याप र्रण्यात आली नसल्ह्याच ेमाह ेमाचा, २०२२ अखेर जनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, सरळसवेेची ररक्त पद ेर्रण्यासाठी, महाराष्ट्र लोकसवेा आयोगास मागर्ीपत्र पाठजवण्यात 

आले असनू पदोन्नतीच्या कोट्यातील पद ेर्रण्यासदंर्ाातील कायावाही करण्यात येत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 
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(५) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय चौकशीच्या अनरु्गंान े ग्रामीर् र्ागातील 

तरुर्ांना क्रीडाच े कौशल्ह्य जमळण्याच्यादृष्टीन े तालकुा क्रीडा अजधकाऱयांची मिंरू केलेली सवा पद े

र्रण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली अथवा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.वगरीश महाजन : (१) शासनाच्या जदनांक २६/०३/२००३ च्या शासन जनर्ायान्वये, तालकुा क्रीडा 

सकुंले उर्ारण्याचा धोरर्ात्मक जनर्ाय घेण्यात आला आह.े सदर तालकुा क्रीडा सकुंलांची अनदुान मयाादा 

वाढजवण्याची घोर्र्ा सन २०२०-२१ च्या अथासकंल्ह्पीय र्ार्र्ात करण्यात आली आह.े त्यानसुार जदनांक 

२३/०३/२०२२ च्या शासन जनर्ायानसुार सदर अनदुान मयाादते वाढ करण्यात आली आह.े 

(२) जदनांक २२/०१/२०१४ च्या शासन जनर्ायान्वय,े राज्यात नव्यान े६९ तालकुा क्रीडा अजधकाऱयांची पद े

जनमाार् करण्यात आली आहते. सद्य:जस्थतीत राज्यात एकूर् १०० तालकुा क्रीडा अजधकाऱयांची पद ेमिंरू 

आहते. सदर पद ेपदोन्नती व सरळसवेेन ेसमप्रमार्ात र्रण्यात येतात. 

(३), (४) व (५) तालकुा क्रीडा अजधकारी सवंगाातील मिंरू १०० पदांपकैी ३५ पद े र्रली आहते. 

सरळसवेेची ररक्त पद े र्रण्यासाठी, महाराष्ट्र लोकसवेा आयोगास मागर्ीपत्र पाठजवण्यात आले आह े

त्यानसुार महाराष्ट्र लोकसवेा आयोगान ेिाजहरात प्रजसध्द केली आह.े तसचे पदोन्नतीच्या कोट्यातील पद े

र्रण्यासदंर्ाातील कायावाही करण्यात येत आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

जररिोट (ता.धमाधबाद, वज.नाांदेड) येथे िाळूची अिैधररत्सया िाहतूि िरणाऱया  

रिने घराची पडझड िेल्याबाबत 

 
  

(४) * १४१११ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमझाध, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 

महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) िररकोट (ता.धमााबाद, जि.नांदडे) येथे एका अवैध वाळूच्या रकन े जदनांक ४ एजप्रल, २०२२ रोिी 

दपुारी एका मजहलेच्या घराला धडक जदल्ह्यामळेु त्या घराची पडझड झाली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, चौकशीच्या अनरु्गंान े सदर वाळू रकधारकांवर कारवाई करुन तसचे रकधारकाकडून 

मजहलेला नकुसान र्रपाई जमळवनू दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली आह ेवा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे िररकोट (ता.धमााबाद, जि.नांदडे) येथे एका 

अवैध वाळुच्या रकन े जदनांक ०४ एजप्रल २०२२ रोिी दपुारी एका मजहलेच्या घराला रकन े धडक 

जदल्ह्यामळेु त्या घराची पडझड झाली. सदर वाहनाची चौकशी केली असता सदर वाहन अवैध वाहतकू 

करत असल्ह्यामळेु सदरील वाहनावर महाराष्ट्र िमीन महसलू अजधजनयम १९६६ मधील कलम ४८(७) व 

(८) अन्वय े रुपये २,१६,२०० इतक्या रकमचेे दडंाच े आदशे पाररत केले आह े व दडंात्मक रकमचेी 

वसलुीची कायावाही सरुू आह.े 
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 तसचे अपर जिल्ह्हाजधकारी, नांदडे यांच्या अहवालानसुार रक मालक यांनी त्या मजहलेच्या घराची 

पडझड झालेली बाि ूबाधंनु दणे्याबाबत मान्य केल्ह्याने रक मालक आजर् त्या मजहला याचं्यात समझोता 

झाला आह.े 
----------------- 

  

बुलढाणा वजल्यात विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती आवण अनुसूवचत जाती ि जमातीचे 

बोगस जात प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याबाबत 
 

  

(५) * १४१३८ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमझाध : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १०९८१ ला वदनाांि 

२४ वडसेंबर, २०२१ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) बलुढार्ा जिल्ह्यात जवमकु्त िाती व र्टक्या िमाती आजर् अनसुजूचत िाती व िमाती बोगस िात 

प्रमार्पत्र दणे्यात येत असल्ह्याबाबत बलुढार्ा जिल्ह्हाजधकारी कायाालयात जदनाकं १८ ऑक्टोबर, २०२१ 

रोिी प्राप्त झालेल्ह्या जनवेदनानसुार अपर जिल्ह्हाजधकारी, बलुढार्ा यांच्या स्तरावर प्राथजमक चौकशी 

करण्यात येत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, चौकशीच्या अनरु्गंान ेबोगस िात प्रमार्पत्र दरे्ाऱया दोर्ींवर कोर्ती कारवाई करण्यात 

आली आह ेवा येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२) व (३) जवमकु्त िाती व र्टक्या िमाती आजर् अनसुजूचत िाती 

व िमातीच े बोगस िात प्रमार्पत्र दणे्यात येत असल्ह्याबाबत तक्रार जिल्ह्हाजधकारी कायाालय बलुढार्ा 

यांच ेकायाालयात प्राप्त झाल्ह्याच ेजदसनू येत नाही. 

 परंत,ु बोगस िात वैधता प्रमार्पत्र जनगाजमत केल्ह्याबाबतच ेजनवेदन जिल्ह्हाजधकारी, बलुढार्ा याचं े

कायाालयास जदनाकं ११/१०/२०२१ रोिी प्राप्त झालेले आह.े सदर जनवेदनाच्या अनरु्गंान े अपर 

जिल्ह्हाजधकारी, बलुढार्ा याचं्या स्तरावरुन कायावाही चाल ूआह.े 

 (४) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  
----------------- 

  

 

िावशम वजल्यातील शेतिरी ि बचत गटाांिरीता वनती आयोगाने  

मांजूर िेलेल्या वनधीबाबत 
 

  

(६) * १४०२८ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.प्रिीण 

दटिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वाजशम जिल्ह्हा हा शतेकरी आत्महत्याग्रस्त व आकजस्मक जिल्ह्हा असल्ह्यान े नीती आयोगामार्ा त 

नाजवण्यपरू्ा शतेी व नजवन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शतेकरी व बचत गटाच ेदरडोई उत्पन्न वाढजवण्याच्या 

उद्दशेान े सन २०२० ते २०२२ या वर्ाासाठी साडेचार कोटी रूपये जनधी मिंरू केला असल्ह्याच े जदनाकं     

२३ माचा, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, सदर योिनकेरीता वाजशम कृर्ी जवर्ागाला तीन कोटी रूपये जवतररत केले असता सदर 

जनधीचा लार् जकती लार्र्थयांना जमळाला याबाबत जिल्ह्हाजधकारी, वाजशम यांना सामाजिक कायाकते यांनी 

जदनांक २३ माचा, २०२२ ला लेखी जनवेदन जदले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े सदर जनधी 

वाटपाबाबत झालेल्ह्या गैरव्यवहाराशी सबंंजधत असलेले अजधकारी/कमाचारी यांच्यावर कोर्ती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) अशंत: खरे आह.े 

 सन २०२१-२२ मध्ये साडेचार कोटी रुपये जनधी मिंरू झाला त्यापकैी तीन कोटी रुपये शतेकरी गट/ 

शतेकरी उत्पादक कंपनी करीता व जदड कोटी रुपय े मजहला बचत गट/शतेकरी गटासाठी मिंरू करण्यात 

आले. 

(२) होय, ह ेखरे आह,े 

(३) व (४) चौकशी केली आह.े गैरकारर्ार झालेला नाही. त्यामळेु अजधकारी/कमाचारी यांच्यावर 

कायावाही करण्याचा प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

पुणे-मुांबई दु्रतगती मागाधिर लेनच्या वशस्तीचे उल्लांघन िरणाऱया अिजड  

िाहनाांना आळा घालण्याबाबत 
 

  

(७) * १३७११ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) परु्-ेमुबंई दु्रतगती मागाावर अविड वाहनांकडून लेनच्या जशस्तीच े उल्ह्लंघन करून तीनही लेन 

व्यापण्यात येत असल्ह्यान ेघाट क्षेत्रात वाहतकू कोंडी होण्याच ेप्रकार जदवसेंजदवस वाढत असल्ह्याची बाब 

जदनांक १८ म,े २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, परु्े-मुबंई दु्रतगती मागाावर तीनही लेन मध्ये अविड वाहन े धावत असल्ह्यान े त्यांना 

ओव्हरटेक करून पढेु िाताना छोट्या वाहनांना होत असलेल्ह्या अपघातांच्या सखं्यते गत दोन मजहन्यांत 

सातत्यान ेवाढ होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेपाहर्ी केली आह ेकाय, पाहर्ीत काय आढळून आले आह ेआजर् 

परु्े-मुबंई दु्रतगती मागाावर लेनच्या जशस्तीच े सराास उल्ह्लंघन करर्ाऱया अविड वाहनांना आळा 

बसजवण्यासाठी दडंात्मक कारवाईसह कोर्त्या ठोस उपाययोिना शासनान ेहाती घेतल्ह्या आहते वा घेण्यात 

येत आहते, 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 मुबंई-परु्े दु्रतगती मागाावर रस्ता रंुदीकरर्ाच ेकाम चाल ूअसनू ब्लास्टींग वेळी परु्े-मुबंई व मुबंई-

परु्े अशा दोन्ही लेन वाहतकुीकरीता बंद करण्यात येत असल्ह्यान ेया मागाावर वाहतकू कोंडी होत असते. 
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 तसचे दु्रतगती मागाावर अविड वाहनांच ेप्रमार् िास्त वाढलेले असनू पररसरात चढावावर अविड 

वाहन ेबंद पडल्ह्यास वाहतकू कोंडी होत असते.  

(२) दु्रतगती मागाावर वाहनावंरील जनयंत्रर् सटुल्ह्यान,े तीव्र उतार असल्ह्यामळेु वाहनांच े अपघात झालेले 

आहते. गत दोन मजहन्यात छोट्या वाहनांच ेअपघात वाढलेले नाहीत. 

(३) मुबंई-परु्े दु्रतगती मागाावर लेनच्या जशस्तीच े उल्ह्लंघन करर्ाऱया वाहनांना आळा घालण्यासाठी 

खालील उपाययोिना करण्यात येतात. 

 i) मुबंई-परु्े दु्रतगती मागाावर MSRDC व IRB कडून वाहनांच्या वगावारीनसुार लेन दशाक र्लक 

तसचे लेनची जशस्त पाळा अस ेर्लक लावण्यात आले असनू, अविड वाहनांना पजहल्ह्या व दसुऱया लेन 

मधनू िाण्यास मनाई करण्यात आलेली आह.े 

 ii) लेनच्या जशस्तीच ेउल्ह्लंघन करर्ाऱया अविड कसरुदार वाहनांवर जवशरे् मोजहम अंतगात मोटार 

वाहन कायदा अन्वय ेकारवाई करण्यात येते. 

 iii) दु्रतगती मागाावर ज्या जठकार्ी अविड वाहन ेलेन जशस्तीच ेउल्ह्लंघन करण्याची शक्यता असत े

त्या जठकार्ी पोलीस अंमलदार नमेण्यात आले आहते. 

 iv) टोलनाक्यावर अविड वाहनांवरील चालकांना लेन जशस्तीच ेतसचे वाहतकू जनयमांच ेपालन 

करण्याबाबत मागादशान व िनिागतृी करण्यात येते. ओव्हरस्पीडमळेु अपघात होऊ नये यासाठी सदर 

मागाावर सी.सी.टी.व्ही. कॅमरेे बसजवण्यात आले आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

लातूर वजल्यातील शेतिरी सन २०२० च्या ेरीप हांगामाच्या विम्यापासून  

िांवचत असलेबाबत 
 

  

(८) * १४४७७ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) लातरू जिल्ह्यातील समुारे दोन लाख अडतीस शतेकरी खरीप हगंाम सन २०२० च्या जवम्यापासनू 

वंजचत राजहले आहते याबाबत वारंवार लोकप्रजतजनधी आजर् शतेकऱयांकडून प्रशासनाकडे तक्रार करून 

सदु्धा याबाबत शासनाकडून जवमा जवतरर्ाबाबत कोर्तीही पाऊले उचलण्यात आली नसल्ह्याच ेजनदशानास 

आल,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े जवमापात्र असनू 

वंजचत राजहलेल्ह्या शतेकऱयांना पीक जवमा मिंरू करून जवतरर् करण्याबाबत शासन स्तरावर कोर्ती 

उपाययोिना करण्यात आली वा करण्यात यते आह,े 

(३) नसल्ह्यास जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

 

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) ह ेखरे नाही. 

 प्रधानमतं्री पीक जवमा योिनेंतगात खरीप हगंाम २०२० मध्ये लातरू जिल्ह्यातील २,२१,४३३ 

शतेकरी अिादारांना नकुसान र्रपाई रक्कम रुपये ११०.२५ कोटी जनजित झाली. त्या सवा नकुसान र्रपाई 

रक्कमचे ेवाटप करण्यात आले आह.े 
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(२) खरीप २०२० हगंामात स्थाजनक नसैजगाक आपत्ती मळेु जवमाधारक शतेकऱयाचं्या जपकाच े नकुसान 

झाले. मात्र कोजवड-१९ ची लाक्षजर्क पररजस्थतीमध्य े जवजवध कारर्ांमळेु काही जवमाधारक शतेकरी 

सबंंजधत जवमा कंपनीस नकुसानीबाबत सचूना दऊे शकले नाहीत. यास्तव जपकांच्या नकुसानीबाबत 

NDRF मध्ये झालेले पचंनाम ेगहृीत धरून शतेकऱयांना जवमा नकुसान र्रपाई दरे्े बाबत राज्य शासनान े

जवमा कंपन्यांकडे आग्रही र्जूमका ठेवली आह.े याबाबत कें द्र शासनाकडे पाठपरुावा सरुू आह.े 

 खरीप २०२० हगंामातील स्थाजनक नसैजगाक आपत्ती व काढर्ी पिात नकुसान र्रपाई या बाबी 

अंतगात नकुसान र्रपाई ही NDRF च े पचंनाम े गहृीत धरुन जनजित करर्ेबाबत सवा जवमा कंपन्यांना 

आदजेशत करर्ेबाबत आयकु्त (कृर्ी) यांनी कें द्र शासनास जदनांक १३/०७/२०२१ व जदनांक 

०८/१०/२०२१ च्या पत्रान्वये तसचे प्रधान सजचव कृर्ी यांच्या जदनांक १३/०७/२०२२ व ३/०८/२०२२ 

च्या पत्रान्वये कळजवण्यात आले आह.े याअनरु्गंान ेकें द्र शासनाकडे पाठपरुावा सरुु आह.े 

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

नागपूर वजल्यामध्ये िाळूचे अिैध उत्सेनन होत असल्याबाबत 
 

  

(९) * १४३६१ श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 

अॅड.वनरांजन डािेरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागपरू जिल्ह्यातील जचकना घाटावर (ता.कामठी) महसलू कमाचाऱयांनी नागररकांच्या मदतीन े

नदीपात्रातनू दोन रॅक्टर िप्त केले परंत ुदोन जदवसांनी जहच वाहन ेपनु्हा या घाटावर वाळू चोरी करताना जदसनू 

आल्ह्याची बाब माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, या घाटावर वाळूचा जललाव झालेला नसताना वाळू तस्करी होत असल्ह्याच े जनदशानास 

आल ेआह ेतसचे मोह खेडी-वडना घाट (ता.मौदा) येथील वाळू घाटावरही बेकायदशेीरपर्े सातत्यान ेअवैध 

वाळू उत्खनन केले िात असनू दररोि अंदाि ेवीस रक वाळूची अवैध वाहतकू होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान े बेकायदा वाळू 

तस्करी करर्ाऱयांजवरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) कामठी तालकु्यातील जचकना रेतीघाटावर जदनाकं 

११/०४/२०२२ रोिी अवैध वाहतकू (गौर् खजनि) पथक कामठी यांनी आकजस्मक र्ेट जदली असता चार 

रॅक्टर व रेती र्रण्याकरीता असलेले र्ावडे, घमलेे व लेबर सह आढळून आले. परंत,ु यापकैी दोन रॅक्टर 

पळुन गेले व उवाररत दोन रॅक्टर िप्त करून त्यामध्ये कोर्तेही गौर् खजनि आढळून न आल्ह्यान ेमहाराष्ट्र 

िमीन महसलू सजंहता, १९६६ च्या कलम ४८ (८) अन्वये दडंात्मक कायावाही करण्यासाठी तहजसलदार, 

कामठी यांनी उपजवर्ागीय अजधकारी, मौदा यांना अहवाल सादर केला. तद्नतंर उपजवर्ागीय अजधकारी, 

मौदा यांच्या आदशेानसुार सदर रॅक्टर सबंंजधत वाहन मालकास सपुदूा करण्यात आले. सदर रॅक्टर पनु्हा 

जचकना घाटावर जदसनू आले नाही. 

 मोहखेडी-वडनाघाट (ता.मौदा) येथील घाटावरून अवधै उत्खनन व वाहतकू होत असल्ह्याबाबत 

आढळून आलेले नाही. गौर् खजनिाच्या उत्खनन व वाहतकुीवर कायावाही करण्यासाठी सपंरू्ा नागपरू 

जिल्ह्यात तहजसलदार स्तरावर दक्षता पथकाची नमेर्कू करण्यात आली आह.े 
----------------- 
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राज्यात सायबर गुन्हयाांसाठी स्ितांत्र िायदा िरण्याबाबत 

 
  

(१०) * १४३६७ श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजहांस वसांह, श्री.अवनिेत तटिरे, डॉ.(श्रीमती) मवनषा 

िायांदे, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय 

उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सायबर गनु्हयांसाठी स्वतंत्र कायदा नसनू अजस्तत्वात असलेला कायदाही प्रर्ावी 

नसल्ह्याबाबत मुबंई पोलीस आयकु्त यांनी खंत व्यक्त केली असल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ च्या दरम्यान 

जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, राज्यात सायबर गनु्हयांच े प्रमार् झपाटयान े वाढत असल्ह्यान े मोठ्या प्रमार्ात ज्येष्ठ 

नागररकही या िाळयात अडकत असल्ह्यामळेु सायबर गनु्हयांसाठी एक जवशरे् कायदा करण्याची 

आवश्यकता आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सध्या माजहती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये सायबर गनु्यांशी सबंंजधत कलम ेनमदू करण्यात आली 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, सदर चौकशीअंती सायबर गनु्हयांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत शासनान े कोर्ती 

कायावाही केली वा करण्यात येत आह ेकाय, 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) यासदंर्ाात कोर्ताही सदंर्ा पोलीस आयकु्त कायाालयाकडून प्राप्त झालेला 

नाही. तत्कालीन पोलीस आयकु्त, मुबंई यांनी याबाबत वैयजक्तक मत व्यक्त केले होते.  

(२) व (३) सन २००० मध्ये माजहती तंत्रज्ञान कायदा अजस्तत्वात आला. सायबर गनु्हगेार वेगवेगळया 

नवनवीन तंत्रज्ञा ा़नाचा वापर करून नागरीकांना जवशरे्त: ज्येष्ठ नागरीकांना तंत्रज्ञान अवगत नसल्ह्यान ेत्याचा 

र्ायदा घऊेन सायबर गनु्ह ेघडत आहते. गेल्ह्या काही वर्ाात सायबर गनु्यांच ेप्रमार् वाढल्ह्याच ेजदसनू येते. 

सायबर गनु्यांवर प्रर्ावी आळा घालण्यासाठी कें द्र शासनान े माजहती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अन्वय े

जशक्षेच्या तरतदुी केल्ह्या आहते. 

(४), (५) व (६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

 

तारिली (ता.मालिण, वज.वसांधुदुगध) समुद्रविनाऱयािर पयधटिाांच्या सुरके्षच्यादृष्टीने 

उपाययोजना िरण्याबाबत 

 
  

(११) * १३९४६ श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.गोवपचांद पडळिर, 

श्री.वनलय नाईि, श्री.राजहांस वसांह, श्री.चांदूभाई पटेल, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : 

सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) तारकली (ता.मालवर्, जि.जसधंदुगुा) समदु्र जकनाऱ यावर स्कुबा डायजव्हगं करण्यासाठी गेलेले २८ 

पयाटक असलेली बोट उलटून दोन प्रवाशांचा मतृ्य ूव अनके पयाटक िखमी झाल्ह्याची ददुवैी घटना जदनांक 

२४ मे, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास घडली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, जसधंदुगुा जिल्ह्यातील तारकली येथे वॉटर स्पोटा करर्ाऱ या बोटींच े सरुक्षाजवर्यक त्रटुी 

वेळोवेळी तपासण्यात येत नसल्ह्यान ेअशा घटना वारंवार घडत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 

तदनसुार जसधंदुगुा जिल्ह्यातील सवा पयाटन स्थळांवर पयाटकाचं्या सरुक्षेच्या दृष्टीकोनातनू वॉटर स्पोटा 

करर्ाऱ या सवा बोटींच ेसरुक्षा जवर्यक परररक्षर् करण्यासाठी तसचे पयाावरर् रक्षर्ाबाबत कोर्ती कायावाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

 वॉटर स्पोटा करर्ाऱया सवा बोटींच ेसरुक्षा जवर्यक पररक्षर् ह ेसागरी अजर्यंता व चीर् सव्हअेर 

महाराष्ट्र मरेरटाईम बोडा मुबंई यांचकेडून करण्यात येते. 

(३) सदर घटनचे्या अनरु्गंान ेमालवर् पोलीस स्टेशन येथे गनु्हा रजि.न.ं ७३/२०२२ कलम ३०४ (अ), 

३३६, ३३७, २८०, २८२, ३४ र्ादजंव अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े बोटीच ेमालक व सदर 

घटनसे िबाबदार असलेले अस े एकूर् ७ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत सदर 

आरोपी िामीनावर आहते. 

 सदरची बोट ही अनजधकृत असनू सदर बोटीची नोंदर्ी न केल्ह्याबाबत सबंंजधत बंदर जनरीक्षक 

यांचवेर बंदरे जवर्ागामार्ा त कारवाई करण्यात आली आह.े नोंदर्ीकृत बोटींची प्रवासी क्षमता, बोटीची 

स्टॅबीलीटी ही नवे्हल आजका टेक्ट प्लॅन नसुार ठरजवण्यात येते. प्रजतवर्ी सदर बोटींच ेसवेक्षर् करण्यात येते. 

सवेक्षर्ामध्ये बोटीची सद्य:जस्थती, त्यावरील लाईर् िकेॅट, ररंग बोया, अजननशामक उपकरर्े, जनयमानसुार 

आवश्यक कमाचारी यांची तपासर्ी करण्यात येते. 

 वॉटर स्पोटा करर्ाऱ या सवा बोटींच े सरुक्षा जवर्यक पररक्षर् सागरी अजर्यतंा व चीर् सव्हअेर 

महाराष्ट्र मरेरटाईम बोडा, मुबंई यांचकेडून करण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

 

रायगड वजल्यातील िातिरी समाजाच्या दळी जवमनीचे मोजमाप िरून  

िैयवक्ति नािे सातबारा उतारे देण्याबाबत 
 

  

(१२) * १४५१० श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समािाच्या दळी िजमनी त्याचं्या नावे करून दणे्याबाबतच े प्रकरर् 

जिल्ह्हाजधकारी, रायगड याचं्याकडे अनके वर् ेप्रलंजबत असल्ह्याच ेजनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, सदर प्रकरर् प्रलंजबत असल्ह्यामळेु कातकरी समाि िजमनीच्या मालकीपासनू वंजचत 

राजहला असनू जकती कातकरी र्जूमहीन आहते ह ेठरजवर्े शक्य होत नसल्ह्यामळेु र्जूमहीन शतेकऱ यांसाठी 

असलेल्ह्या शासकीय योिनाचंा लार् सदर समािाला जमळत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेकातकरी समािाच्या 

असलेल्ह्या दळी िजमनीच ेमोिमाप करून त्यांच्या वैयक्तीक नावे सातबारे दणे्याबाबत शासनान ेकोर्ती 

कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासन जनर्ाय जदनांक १४/०१/१९७० नसुार 

दळीधारकांना पवुीवाटप केलेले क्षेत्र दळी नायक तसचे सहधारक यांना वाटप करण्याबाबत तरतदू आह.े 

त्यानरु्गंान ेअनसुजूचत िमाती व इतर पारंपाररक वन जनवासी (वनहक्काची मान्यता) अजधजनयम, २००६ 

मधील कलम ३(१)(छ) नसुार रायगड जिल्ह्यात ४२० प्लॉटमध्ये ६४६३ दळीधारकांच्या सामजुहक 

हक्कांना जिल्ह्हास्तरीय वनहक्क सजमतीन ेमिंरूी जदली आह.े त्यामध्ये ९५६४.८८ ह.ेआर इतक्या क्षेत्राच ेपटे्ट 

वाटप करण्यात आले आहते. 

 उप अधीक्षक, र्मूी अजर्लेख जवर्ागान े मोिर्ीच्या तारखा जनजित केल्ह्या आहते. वन हक्क 

कायद्यांतगात मिंरूी जदलेल्ह्या ४२० प्लॉट पकैी ८० प्लॉटची मोिर्ी प्रक्रीया परू्ा झाललेी आह.े 

 मोिर्ी समयी वनहक्क दावेदार ह ेमिंरू क्षेत्रापके्षा कमी जकंवा िास्त क्षेत्राची वजहवाट दाखजवतात 

त्यामळेु मोिर्ी समयी सभं्रम/वाद जनमाार् होत आह.े मोिर्ी समयी वनहक्क दावेदार ह ेमिंरू क्षेत्रापके्षा 

कमी क्षेत्राची वजहवाट करतात ते मिंरू दाव्याप्रमार्े क्षेत्राची जनजिती प्रत्यक्ष िागेवर करुन जदल्ह्यासच 

मोिर्ी करण्यास समंती दते आहते. मिंरू दळी वनहक्क दाव्यातील काही दावेदार स्थलांतररत आहते अशा 

धारकांची वजहवाट जनजित करण्यास अडचर् यते आह.े दळी प्लॉट मध्ये मळू दळीधारक याचं्या व्यजतररक्त 

अन्य आजदवासी लोकांची वजहवाट जदसनू येत आह.े त्यांना मळू दळीधारकांचा जवरोध आह.े दळी क्षेत्रामध्ये 

दळीधारक दरवर्ी वजहवाट बदलत आहते. त्यामळेु वजहवाटीनसुार क्षेत्र जनजित करण्यास अडचर् यते आह.े 
 

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

िडेगाि रेतीघाट (ता.वज.भांडारा) येथील अिैध रेती उत्सेनन,  

चोरी ि िाहतूि रोेण्याबाबत 
 

  

(१३) * १४५६९ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) वडेगाव रेतीघाट (ता.जि.र्ंडारा) येथे माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये जिल्ह्हा प्रशासनाच्या सयंकु्त पथकान े

धाड घालनू कारवाई केल्ह्यानतंरही सदर रेतीघाटावर चोरी-छुप्या मागाान ेअवैधररत्या रेती चोरी करुन वाहतकू 

केली िात असल्ह्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, रेती माजर्या व प्रशासनातील अजधकारी/कमाचारी याचं्या सगंनमतामळेु रेतीचा अवैध 

व्यवसाय सरुु असनू त्यामळेु शासनाचा महसलू बडुत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी रेती माजर्या व त्यांना सहकाया करर्ाऱया दोर्ी 

अजधकारी/कमाचारी यांचवेर कारवाई करुन अवैध रेती उत्खनन, चोरी व वाहतकू रोखण्याबाबत शासनाकडे 

मागर्ी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े दोर्ी 

अजधकारी/कमाचारी याचंवेर कारवाई करण्याबाबत तसचे अवैध रेती उत्खनन, चोरी व वाहतकू 

रोखण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिा वडेगांव रेतीघाट व खमारी मडंळ 

पररसरात गौर् खजनिाच्या अवैध वाहतकू प्रकरर्ी पथकाद्वारे माह ेऑक्टोबर, २०२१ ते माह ेिनू, २०२२ 

पयंत एकूर् १७ वाहनावर एकूर् २१,१५,७००/- एवढया रकमचेी दडंात्मक कायावाही करण्यात आलेली 

आह.े १७ वाहनांपकैी ११ वाहनांवर पोलीस स्टेशन कारधा ता.जि.र्ंडारा येथे प्रथम खबर क्र.००९९ 

जदनांक ०४/०५/२०२२ नसुार र्ारतीय दडं सजंहता १८६० कलम ३७९ व कलम ३४ अन्वये गनु्हा दाखल 

करण्यात आला आह.े 

 र्ंडारा तालकु्यामध्ये माह े ऑगस्ट, २०२१ ते आिपावेतो गौर्खजनिाच्या अवधै उत्खनन व 

वाहतकुीबाबत एकूर् रक्कम १६७ लक्ष एवढ्या रकमचेी दडंात्मक कायावाही करण्यात आली आह.े 

 रेती/वाळुच ेअवैध उत्खनन होत असल्ह्याबाबत ग्रामपचंायत, खमारी यांनी जदनांक ११/०२/२०२२ 

रोिीच्या तर ग्रामपचंायत बेलगांव यांना जदनांक २०/०५/२०२२ च्या पत्रान्वये तहजसल र्ंडारा यांच्याकडे 

केलेल्ह्या तक्रारीच्या अनरु्गंान ेतहजसलदार र्ंडारा यांच्याकडून कायावाही करण्यात यते आह.े 
 

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

राज्यातील धुळे, जालना, नाांदेड ि औरांगाबाद या वजल्याांमधून तलिारीचा साठा  

जप्त िरण्यात आल्याबाबत 

 
  

(१४) * १४१४७ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात गेल्ह्या काही मजहन्यांमध्ये धळेु, िालना, नांदडे, औरंगाबाद आदी जठकार्ी कुररअरन ेआलेल्ह्या 

तलवारीचा मोठा साठा िप्त करण्यात आल्ह्याच ेनकुतेच माह ेम,े २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, एका वेबसाईटवर एका जक्लकवर हवी तशी तलवार, गपु्ती, कुकरी यासारख्या घातक 

शस्त्ांची र्क्त ऑडर द्या आजर् ही शस्त्े कुररअरने घरी जदलेल्ह्या वेळेत दाखल केल्ह्या िात आहते, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, बहुतांश शस्त्जवक्री करर्ाऱ या कंपन्यांच े कायाालय डेहराडून, अमतृसर आजर् उत्त्तर 

प्रदशेातील मरेठ यथेे असनू, सदर शस्त्े येथनू जवक्री केली िात आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्ह्यास, कपड्यांपासनू चारचाकी गाड्यांपयतं ऑनलाईन सामान जवक्री करर्ाऱ या वेबसाईटच्या 

िाजहरातीद्वारे अशा प्रकारे घातक शस्त्े ऑडार जदल्ह्यावर घर पोच जदली िात आह े याबाबत शासनान े

चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े अशी घातक शस्त्े ऑडार जदल्ह्यावर घरपोच दरे्ाऱ या 

कंपनीवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह् यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) राज्यात माचा ते एजप्रल, २०२२ या कालावजधत पोलीस आयकु्त, औरंगाबाद 

आजर् पोलीस अधीक्षक, धळेु यांच्या कायाक्षेत्रात ३९ तलवारी आजर् १ कुकरी इतका शस्त्साठा हस्तगत 

करण्यात आला आह.े प्रस्ततु प्रकरर्ी पोलीस आयकु्तालय, औरंगाबाद शहर कायाालयातंगात ९ 

आरोपीजवरोधात २ गनु्ह ेदाखल आहते. सदर गनु्यात ९ आरोपींना अटक करण्यात आली असनू दोन्ही गनु्ह े

तपासावर आहते. तर पोलीस अधीक्षक, धळेु कायाालयांतगात २ आरोपीजवरोधात १ गनु्हा दाखल असनू 

सदर गनु्हा तपासावर आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) उपरोक्त दाखल गनु्यामंध्ये आरोपींनी अमतृसर व डेहरादनू येथनू कुररअरव्दारे शस्त्े मागजवल्ह्याच े

चौकशीत जनष्ट्पन्न झाले आह.े 

(४) प्रस्ततु प्रकरर्ी शस्त्ाचंी मागर्ी करर्ारे ग्राहक व शस्त्ांची कुररअरची पोच दरे्ाऱया कुररअर 

आस्थापना यांच्याजवरुध्द गनु्ह ेदाखल करण्यात आले असनू आस्थापनाच्या मालकांना आरोपी करण्यात 

आले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

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

पोलीस अधीक्षि, पुणे ग्रामीण याांच्यािर िायाधलयीन बदली आदेशामध्ये मवहलेचा 

अिमान िेल्याप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 

 
  

(१५) * १४२७३ श्री.गोवपचांद पडळिर : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि ११७५६ ला वदनाांि ७ माचध, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पोलीस अधीक्षक, परु्े ग्रामीर् यांनी काढलेल्ह्या जदनांक १७ माचा, २०२१ रोिीच्या कायाालयीन बदली 

आदशेामध्ये एका मजहलेच्या पदनामाचा व गावाचा आक्षेपाहा उल्ह्लेख केल्ह्याच ेताराजंकत प्रश्न क्र ११७५६ 

च्या उत्तरामध्ये कबलू केले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदरहू प्रकार हा गंर्ीर स्वरूपाचा अदखल पात्र गनु्हा असनू शासनान ेयाबाबतीत स्वतःहून 

सबंंजधत पोलीस अधीक्षक परु्े यांच्यावर कारवाई करर्े आवश्यक असताना त्यानंा केवळ समि दऊेन 

कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालण्यात आल्ह्याचा आरोप लोकप्रजतजनधी यांनी माह ेमाचा, २०२२ च्या 

समुारास केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सबंंजधत पोलीस अधीक्षक, परु्े यांच्यावर मजहलेचा आक्षेपाहा उल्ह्लेख केल्ह्या प्रकरर्ी 

गनु्हा दाखल करण्याची मागर्ी जवधानपररर्द सदस्य यांनी वारंवार करूनही अद्याप सदरहू अजधकारी 

यांच्यावर आिजमतीस कोर्तीही कारवाई झाली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

 



13 

(४) असल्ह्यास, उक्त मागर्ीच्या अनरु्गंान ेपरु्े पोलीस अधीक्षक यांच्यावर शासन कारवाई करर्ार का, 

(५) नसल्ह्यास, त्याची सवासाधारर् कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३), (४) व (५) पोलीस अधीक्षक, परु्े ग्रामीर् यांनी काढलेल्ह्या 

जदनांक १७/०३/२०२१ रोिीच्या कायाालयीन बदली आदशेामध्ये पोलीस अधीक्षक, परु्े ग्रामीर् 

कायाालयातील वररष्ठ रेणरे्ी जलजपक याचं्याकडून अनावधानान ेटंकलेखनात झालेल्ह्या चकुीमळेु सदर बदली 

आदशेात एका मजहलेच्या पदनामाचा व गावाचा आक्षेपाहा उल्ह्लेख झाला होता.सदर प्रकार कायाालयीन 

आदशे काढताना प्रशासकीय कामकािावेळी अनावधानान े झालेली चकू असल्ह्यान े याबाबत सजवस्तर 

चौकशी करून वररष्ठ जलजपक यांना “ठपका” ही जशक्षा दणे्यात आलेली आह.े 

 सदर घडलेल्ह्या प्रकरर्ात पोलीस अधीक्षक, परु्े ग्रामीर् यांना शासनाच्या जदनांक ३१/१२/२०२१ 

रोिीच्या पत्रान्वये समि दणे्यात आली असनू, अशा प्रकारची चकू र्जवष्ट्यात घडू नये याकरीता दक्षता 

घेण्याच्या सचूना दणे्यात आल्ह्या आहते. तसचे या प्रकरर्ी पोलीस अधीक्षक, परु्े ग्रामीर् यांनी सबंंजधत 

मजहला व जतच्या कुटंुजबयाचंी र्ेट घेऊन जदलजगरी व्यक्त केली आह.े तसचे सदरच े आदशे पोलीस 

अधीक्षक, परु्े याचं्याकडून तात्काळ रद्द करण्यात आले आहते. सन्मा. जवधानपररर्द सदस्य यांच्या 

जवनतंीनसुार प्रस्ततु प्रकरर्ी मा.सर्ापती, जवधानपररर्द यांच्या अध्यक्षतखेाली जदनाकं ०८ माचा, २०२२ 

रोिी बैठक घेण्यात आली होती.  
----------------- 

  

उस्मानाबाद वजल्यातील इनामी जवमनी बेिायदेशीरररत्सया हस्ताांतररत / अिृषि िरुन 

शासनाचा महसलू बुडविल्याबाबत 
 

  

(१६) * १३८८१ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 

श्री.अब्दुल्लाेान दुराधणी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) उस्मानाबाद येथील इनामी िजमनी हस्तांतरीत जकंवा अकृर्क करण्यासाठी आवश्यक असलेली 

कायापध्दती डावलनू शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसलू बडुजवण्याचा प्रकार माह ेमे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान जनदशानास आला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उस्मानाबाद शहरालगत काही ईनामी िजमनी केवळ शतेी करण्याच्या प्रयोिनाथा 

कब्िेदाराकडे आहते, मात्र सदर िजमनीचा कोट्यवधीचा र्ाव झाल्ह्यान ेकाही लोकांनी तहजसलदाराकडे 

िमीन हस्तांतरर् व िमीन अकृर्ी करण्यासाठी प्रस्ताव जदले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, अशा िजमनी अकृर्क करण्यासाठी निराना म्हर्नू िजमनीच्या बािार र्ावाच्या ५० टक्के 

रक्कम शासनाकडे र्रुन जिल्ह्हाजधकारी तशी परवानगी दऊे शकतात परंत ु जिल्ह्हाजधकारी यांच े

मान्यतजेशवाय सवे नं.१७५, १८४, १८६ व ३२७ मधील िजमनी निराना न घेता तहजसल कायाालय, 

उस्मानाबादन ेअकृजर्क केल्ह्या व मोठ्या प्रमार्ावर आजथाक गैरव्यवहार केला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, या प्रकरर्ाची शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े उस्मानाबाद 

येथील इनामी िजमनी हस्तातंरीत जकंवा अकृर्क करण्यासाठी आजथाक गैरव्यवहार करर्ाऱ या सबंंधीतांवर 

शासनान ेकोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) उस्मानाबाद तालकु्यातील इनाम या प्रजतबंजधत सत्ता प्रकारातील काही 

िजमनी अकृर्क प्रयोिनाथा निरार्ा रक्कम अदा न करता अकृर्क केल्ह्या गेल्ह्या असल्ह्याची बाब 

जनदशानास आली आह.े  

(२) होय, ह ेखरे आह.े  

(३) व (४) सवे न.ं१७५ व ३२७ मध्ये अकृर्क सनद जनगाजमत करण्यात आलेली नसनू सवे न.ं१८४, १८६ 

मध्ये अकृर्क सनद जनगाजमत करण्यात आलेली आह.े तहजसल कायाालय, उस्मानाबाद याचं्या जदनांक 

१५/१२/२०२१ रोिीच्या अहवालानसुार जवर्यांजकत प्रकरर्ातील िजमनींना लाग ूनसलेल्ह्या पररपत्रकाच्या 

आधारे, कायदशेीर प्रजक्रयेचा अवलंब न करता व आवश्यक निरार्ा र्रुन न घेता सनद जनगाजमत झाल्ह्याच े

जनदशानास आले आह.े त्यानसुार, प्रजतबंधीत सत्ता प्रकारातील िजमनीकरीता जनगाजमत सनद जदनांक 

२८/०६/२०२२ रोिी रद्द करण्यात आल्ह्या.  

 सदर प्रकरर्ाच्या चौकशीअतंी झालेल्ह्या अजनयजमततेबाबत तत्कालीन अव्वल कारकुन यांचवेर 

जनलंबनाची कायावाही करण्यात आली आह े व तत्कालीन प्रर्ारी अपर जिल्ह्हाजधकारी यांचजेवरुध्द 

जवर्ागीय चौकशी प्रस्ताजवत करण्यात आली आह.े  

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  
----------------- 

  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िृषी स्िािलांबन आवण वबरसा मुांडा वसांचन योजनेचा  

िोट्यिधी रूपयाांचा वनधी अेवचधत असल्याबाबत 
  

(१७) * १३९७७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.विजय ऊफध  

भाई वगरिर, श्री.रमेश िराड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 

डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अनसुजूचत िाती िमातीच्या शतेकऱयांच े उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्य शासनान े डॉ.बाबासाहबे 

आबेंडकर कृर्ी स्वावलंबन योिना, जबरसा मुडंा जसचंन योिना सरुू केली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, चदं्रपरू जिल्ह्यासाठी १५ कोटींचा जनधी तर क्षेत्राबाहरेील योिनसेाठी २ कोटी ९१ लाखांचा 

जनधी या योिनचे्या अंमलबिावर्ीसाठी शासनान े२०२०-२०२१ या सत्रात जदला होता, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्ह्यास, सदरहू योिनचेी सोडत सन २०२०-२०२२ या सत्रात जवलंबाने करण्यात आल्ह्यामळेु 

जदलेला परू्ा जनधी खचा झाला नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े जनधी परू्ा खचा न 

करर्ाऱ या सबंंजधतांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) होय, ह ेखरे आह,े 

(२) होय, ह े खरे आह,े सन २०२०-२१ मध्ये चदं्रपरू जिल्ह्यासाठी डॉ.बाबासाहबे आबेंडकर कृर्ी 

स्वावलंबन योिनेंतगात रुपये १५.०० कोटी व जबरसा मुडंा कृर्ी क्रांती योिना (क्षेत्राबाहरेील) या 

योिनेंतगात रुपये २ कोटी ९१ लाख जनधी शासनान ेजदला आह.े 
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(३) अंशत: खरे आह.े सदर योिनांची प्रथम सोडत एजप्रल २०२१ मध्ये काढण्यात आली आह.े 

(४) कृर्ी जवर्ागाच्या सवा योिना महाडीबीटी प्रर्ालीमार्ा त राबजवण्यात येत असल्ह्यामळेु सरुुवातीला 

तांजत्रक अडचर्ींमळेु जवलंब झाला. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

िाडा पोलीस ठाणे (वज.पालघर) येथील अवधिारी ि िमधचारी याांच्यािररता 

वनिासस्थाने बाांधण्याबाबत 
 

  

(१८) * १४५१९ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) वाडा (जि.पालघर) येथील पोलीसांच्या जनवासस्थानाचा प्रश्न गेल्ह्या १० वर्ााहून अजधक 

कालावधीपासनू प्रलंजबत असल्ह्यान े एकाही पोलीस कमाचारीवृंदाला शासनाच े जनवासस्थान 

नसल्ह्याकारर्ान ेमहागड्या र्ाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आलेली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, वाडा पोलीस ठाण्यालगत पोलीसाचं्या मालकीची दोन एकराहून अजधक िागा असनू या 

िागेवर समुारे ६० वर्ाापवूी बांधलेल्ह्या पोलीसांच्या जनवासस्थानांची सपंरू्ात: पडझड झालेली आह,े सध्या 

या िागेला िंगलाच े स्वरूप आले असनू राहण्यासाठी एकही खोली सजुस्थतीत नसल्ह्यान े या िागेचा 

उपयोग गनु्ह ेकामात पकडलेल्ह्या गाड्या ठेवण्यासाठी केला िात आह ेतसचे याजठकार्ी िनावराचंा वावर 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, शासनाकडून जमळर्ाऱया घरर्ाड्याच्या जतप्पट रक्कम खािगी जनवासासाठी दणे्याची वेळ 

९५ पोलीस व ५ पोलीस अजधकारी यांचवेर आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, सदर दोन एकराहून अजधक िागेवर जवनाजवलंब जनवासस्थान े बांधण्याची जनतांत गरि 

असताना, मागील समुारे १० वर्ाापासनू पोलीसांच्या जनवासस्थांनाचा प्रश्न प्रलंजबत पडलेला आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े वाडा पोलीस 

ठाण्यामध्ये कायारत असलेल्ह्या पोलीस अजधकारी व पोलीस कमाचाऱयांना जवनाजवलंब पोलीस जनवासस्थान े

बांधण्याच े काम हाती घेऊन परू्ा करण्याच्या दृष्टीन े शासनान े कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) पालघर पोलीस घटकातील वाडा पोलीस ठाण्यालगत पोलीस 

स्टेशनच्या मालकीची िमीन असनू, त्या िमीनीमध्ये वाडा पोलीस स्टेशन नेमर्कूीतील अजधकारी व 

अंमलदार यांचसेाठी १ अजधकारी ४५ अंमलदार अशी जनवासस्थान ेकौलारू चाळीमध्ये बांधण्यात आली 

होती. त्यापकैी ३ जनवासस्थान ेही राहर्े योनय असनू त्यामध्ये पोलीस अंमलदार राहत आहते. अजधकारी व 

अंमलदारांसाठी असलेली जनवासस्थान े नादरुूस्त झाल्ह्यान,े सदर खोल्ह्यांमध्ये कोर्ीही अजधकारी/ 

अंमलदार राहात नाहीत. त्यामळेु वाडा पोलीस ठार्े नमेर्कूीतील पोलीस अजधकारी / अंमलदार ह ेखािगी 

जनवासस्थानामध्ये राहत आहते. 
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(४), (५) व (६) शासनान े जदनांक २५/११/२०१४ च्या शासन जनर्ायान्वय ेवाडा पोलीस वसाहतीमधील 

जनवासस्थान े दरुुस्त करण्यास प्रशासकीय मान्यता जदली होती. तथाजप, सावािजनक बांधकाम उपजवर्ाग, 

वाडा यांनी सदर जनवासस्थान ेकमाचाऱयांना राहण्यास योनय नसल्ह्याच ेप्रमाजर्त केल्ह्यान,े सदर जनवासस्थाने 

दरुुस्तीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. वाडा येथील पोलीस अजधकारी व अंमलदार यांच ेजनवासस्थानांच्या 

नवीन इमारती बांधकामाचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक, पालघर यांनी जवशरे् पोलीस महाजनरीक्षक, कोकर् 

पररक्षेत्र यांना सादर करण्यात आला होता.तथाजप, जवशरे् पोलीस महाजनरीक्षक यांनी काही त्रटुी दरुुस्त करुन 

सधुाररत प्रस्ताव सादर करण्याबाबतच्या सचूना पोलीस अधीक्षक यांना जदल्ह्या आहते. प्रस्ताव प्राप्त 

झाल्ह्यानतंर प्राधान्यक्रम आजर् जनधीच्या उपलब्धतेनसुार पढुील कायावाही महाराष्ट्र राज्य पोलीस 

गहृजनमाार् व कल्ह्यार् महामडंळाकडून करण्यात यरे्ार आह.े 

 

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

  

मुांबईमध्ये िेळेचे उल्लांघन िरुन बाांधिाम िरणाऱ या वििासिाांिर  

िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(१९) * १३६५७ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) महानगरपाजलका क्षेत्रात सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेतच बांधकाम करण्यास परवानगी असनू 

आवािाच ेबंधन दखेील जनजित करण्याबाबत सव्च्च न्यायालयाच्या आदशेानसुार करण्यात आले आह,े 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मुबंईमध्ये सकाळी ६ पवूी आजर् रात्री १० नतंर बांधकाम करर्ाऱया जवकासकांवर 

मुबंईच्या जवद्यमान पोलीस आयकु्तांनी थेट कारवाई करण्याचा इशारा माह े एजप्रल, २०२२ च्या अंजतम 

सप्ताहात वा त्या समुारास जदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े मा.सव्च्च 

न्यायालयाच्या उक्त आदशेाच े उल्ह्लंघन करून मुबंईत वेळी-अवेळी ध्वनीप्रदरू्र् करून सामान्य िनतेस 

त्रास दरे्ाऱया जवकासकांवर शासनान ेकोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय ह ेखरे आह.े 

(३) बहृन्मुबंई पोलीस आयकु्तालयाच्या कायाकक्षेत सकाळी ६ पवूी आजर् रात्री १० नतंर बांधकाम 

करर्ाऱया जवकासकांवर एकूर् पाच गनु्ह ेनोंद असनू नोंद गनु्हयांची माजहती पढुीलप्रमार्े  

 १) आग्रीपाडा पोलीस ठार्े, ग.ुर.क्र. १४४/२०२२, कलम ३३६, २८७, १०७, ३४ र्ा.द.ंजव. सह 

३३ टी मपोका अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्याचा तपास परू्ा करण्यात आला असनू 

मा.न्यायालयात सदर गनु्याच ेदोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात येत आह.े  

 २) नागपाडा पोलीस ठार्े, ग.ुर.क्र. १५७/२०२२, कलम ३३६, २९१, २९०, ३४ र्ा.द.ंजव. सह 

३३ टी/१३१ मपोका अन्वय ेगनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्याचा तपास परू्ा करण्यात आला 

असनू मा.न्यायालयात सदर गनु्याच ेदोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात येत आह.े 
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 ३) आग्रीपाडा पोलीस ठार्े, ग.ुर.क्र. ३५६/२०२२, कलम ३३६, २८७, १०७, ३४ र्ा.द.ंजव. सह 

३३ टी मपोका अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्याचा तपास चाल ूआह.े 

 ४) सांताकु्रझ पोलीस ठार्,े ग.ुर.क्र. ५२४/२०२२, कलम १८८, २८३, ३४ र्ा.द.ंजव. सह कलम 

३८ १३६, ३३ (१)(टी), १३१ मपोका अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्याचा तपास 

परू्ा करण्यात आला असनू मा.न्यायालयात सदर गनु्याच ेदोर्ारोप सादर करण्यात आले आह.े 

 ५) सांताकु्रझ पोलीस ठार्,े ग.ुर.क्र. ५८५/२०२२, कलम १८८, ३४ र्ा.द.ंजव. सह कलम ३३ 

(टी), ३३ (आर), ३३ (डब्ल)ू/१३१ मपोका अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्याचा 

तपास चाल ूआह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही.   
----------------- 

  

राज्यात वनभधया योजनेंतगधत वनधी अेवचधत रावहल्याबाबत 
  

(२०) * १४२३८ डॉ.रणवजत पाटील : वदनाांि ४ माचध, २०२२ रोजी सभागृहाच्या पटलािर 

ठेिण्यात आलेल्या अताराांवित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १४ मधील प्रश्न क्रमाांि ११०८१ ला 

वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मजहलांच्या सरुक्षेसाठी जवशरे् आजथाक पकेॅि म्हर्िेच जनर्ाया रं्डाची घोर्र्ा सन २०१३ च्या 

अथासकंल्ह्पीय अजधवेशनामध्ये झाली असनू जनर्ाया रं्डाची रक्कम कें द्राकडून राज्याला दणे्यात येत े

योिनेंतगात काही योिना कें द्राच्या तर काही योिना राज्य शासन राबजवत असते, परंत ु योिनांची 

अंमलबिावर्ी राज्यात होत नसल्ह्याच ेजनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, कें द्र शासनाकडून जनर्ाया योिनेंतगात प्राप्त होर्ारा जनधी जवतरीत करण्याची आजर् सदरील 

योिनाचं्या अंमलबिावर्ीची कायावाही शासन स्तरावरून सरुू झाली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, मुबंई शहर मजहला सरुजक्षतता पढुाकार योिनचेा आराखडा अजंतम करण्याची आजर् अंजतम 

करण्यात आलेला आराखडा कें द्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, राज्यात ४५ अनजैतक मानवी वाहतकू प्रजतबंध कक्षांची स्थापना करण्यात आली असनू 

सदर अनजैतक मानवी वाहतकू प्रजतबंध कक्षाचं्या बळकटीकरर्ासाठी जनधी जवतररत करण्याची कायावाही 

सरुू आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) सदर योिनेंतगात दणे्यात आलेला ८०% जनर्ाया रं्ड वापराजवना पडून आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(६) असल्ह्यास, या प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करून सदर जनधीच े जवतरर् व लार्ार्थयांमध्ये वाटप 

करर्ेबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(७) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) होय. 

(३) जनर्ाया जनधी अंतगात मुबंई शहरामध्ये मजहलांच्या सरुजक्षततेकरीता मुबंई शहर मजहला सरुजक्षतता 

पढुाकार योिना राबजवण्यात येत आह.े सदर योिनचे्या अंमलबिावर्ी करीता गठीत उच्चस्तरीय शक्ती 

प्रदत्त सजमतीन ेरुपये २५२.०० कोटी इतक्या रकमचे्या सधुाररत आराखड्यास मान्यता जदली आह.े 



18 

(४) मजहला व बालकांच्या अनजैतक व्यापारास प्रजतबंध करण्यासाठी जदनांक २५/०८/२०२१ रोिीच्या 

शासन जनर्ायाअन्वये ४५ अनजैतक मानवी वाहतकू प्रजतबंध कक्षांची स्थापना करण्यात आली आह.े गहृ 

मतं्रालय, र्ारत सरकार यांच्या मागादशाक सचूनांच्या अनरु्गंान े सदरील ४५ अनैजतक मानवी वाहतकू 

प्रजतबंध कक्षांच्या बळकटीकरर्ासाठी एकूर् रुपये ५.०७ कोटी एवढा जनधी जदनांक ३१/०१/२०२२ 

रोिीच्या शासन जनर्ायान्वये जवतररत करण्यात आला आह.े 

(५) ह ेखरे नाही. 

(६) जनर्ाया जनधी योिनेंतगात राबजवण्यात येर्ाऱ या योिना अंमलबिावर्ीच्या जवजवध टप्प्यावर आहते. 

(७) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
   

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

  

राज्यातील मवच्छमाराांचे योग्य िगीिरण न िेल्यामुळे मवच्छमाराांचे  

आवथधि नुिसान होत असल्याबाबत 
 

  

(२१) * १४२०३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमझाध : सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील मजच्छमाराचं े योनय वगीकरर् न केल्ह्यामळेु कें द्र सरकारच्या धोरर्ामंळेु परेोल पपंावरील 

जडझेल ररटेलच्या तलुनते २५ रुपयांनी महाग खरेदी करावे लागत असनू व त्यामळेु मजच्छमारांनी मुबंईतील 

रािर्वनावर आदंोलन करुन राज्यपालांना जनवेदन जदले असल्ह्याच े जदनाकं १९ एजप्रल, २०२२ रोिी वा 

त्यासमुारास जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, वाढत्या इधंन दरांमळेु मजच्छमारांच ेआजथाक नकुसान झाले आह े त्यातच मजच्छमाराचं्या 

वगीकरर्ात कें द्र शासनाकडून बदल करण्यात आल्ह्यान ेजडझेलसाठी अजतररक्त पसै ेमोिावे लागत आहते, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े राज्यातील 

मजच्छमारांच ेकें द्र शासनान ेयोनय वगीकरर् करण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) अंशतः खरे आह.े 

 मजच्छमार नौकांना परुवठा करण्यात येर्ारे हायस्पीड जडझेल ग्राहक जकंमतीत झालेली र्रमसाठ 

वाढ रोखण्यासाठी राज्यान ेकें द्र शासनाच्या मदतीन ेठोस पाऊल उचलर्े आवश्यक असल्ह्याच ेमजच्छमार 

सहकारी ससं्थामार्ा त जनवेदन प्राप्त झाले आह.े 

(२) होय ह ेखरे आह.े 

(३) सदर बाब कें द्र शासनाच्या धोरर्ाशी जनगजडत आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी वजल्यातील भूमीअवभलेे िायाधलयामध्ये शेतजमीन मोजणीचे  

अजध प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(२२) * १३८६५ श्री.अब्दुल्लाेान दुराधणी, श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परर्र्ी जिल्ह्यातील र्मूी अजर्लेख कायाालयात शते िजमनीच्या मोिर्ीसाठी हिारो अिा शलु्ह्क 

र्रूनही वर्ार्रापासनू प्रलंजबत असल्ह्यान े शतेकरी व नागररकांना अडचर्ीचा सामना करावा लागत 

असल्ह्यान े सबंंजधत कायाालयातील कमाचाऱयांवर कारवाई करून शतेकऱयांना व नागरीकांना न्याय 

दणे्याबाबतची मागर्ी परर्र्ी येथील सामाजिक कायाकत्याानी जिल्ह्हाजधकारी परर्र्ी यांच्याकडे सन, 

२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी जनवेदनाव्दारे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेजवजहत मदुतीत िमीन 

मोिर्ी परू्ा करर्,े कायाालयातील अजधकारी/कमाचारी यांना जशस्त लावनू गरिूंना न्याय व तालकुाजनहाय 

माजहती दणे्याबाबत जिल्ह्हा प्रशासनामार्ा त कोर्ती कायावाही व उपाययोिना केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 परर्र्ी जिल्ह्यातील उपअधीक्षक, र्मूी अजर्लखे कायाालयामध्ये माह े मे, २०२२ अखेर एकूर् 

१५१२ मोिर्ी प्रकरर्े प्रलंजबत आहते. त्यापकैी १७२ मोिर्ी प्रकरर्े ही १ वर्ाावर प्रलंजबत आहते. 

परर्र्ी जिल्ह्यामध्ये समधृ्दी महामागा व इतर प्रयोिनांसाठी अनके र्सूपंादन मोिर्ी प्रकरर्ात मोिर्ीची 

कायावाही करण्यात येत आह.े तसचे र्मूी अजर्लेख जवर्ागामध्ये गावठार् र्मूापन ड्रोन सव्ह,े ई-पीसीआय 

अंतगात जमळकत पजत्रकांच े सगंर्कीकरर्, रेकॉडा इनव्हेंटरी, दहुरेी अजधकार अजर्लेख नोंद पध्दती बंद 

करर्ेबाबतची कायावाही अस े जवजवध उपक्रम नागररकांच्या सोईसाठी राबजवण्यात येत असनू यासाठी 

अनके कमाचाऱयांच्या सवेा वापरण्यात येत आहते. 

 सामाजिक कायाकत्यांच े जिल्ह्हाजधकारी कायाालयाकडून अिा/जनवेदन र्मूी अजर्लेख जवर्ागास 

प्राप्त झालेले नाही. 

(२) प्रलंजबत मोिर्ी प्रकरर्ांचा दरमाह आढावा घेण्यात येत असनू मदुतबाहय मोिर्ी प्रकरर्े जवहीत 

मदुतीत जनकाली काढर्ेबाबत सबंंजधतांना सचूना दणे्यात आलेल्ह्या आहते. तसचे १ वर्ाावरील मोिर्ी 

प्रकरर्े जनयोिन करून २ मजहन्यात जनकाली काढण्याच्या सचुना जिल्ह्हा अधीक्षक, र्मूी अजर्लेख, 

परर्र्ी यांना दणे्यात आलेल्ह्या आहते.  

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

वभिांडी ि अांबरनाथ (वज.ठाणे) तालुक्यात मृत व्यक्तींच्या िारसाऐिजी बनािट िारसदार 

उभे िरून िोट्यिधींची भरपाई हडप िेल्याबाबत 

 
  

(२३) * १३८२२ अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार : 

सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 



20 

(१) जर्वंडी व अबंरनाथ (जि.ठार्े) तालकु्यात मतृ व्यक्तींच्या वारसाऐविी बनावट वारसदार उर्े करून 

महसलू जवर्ागाच्या अजधकाऱयांबरोबर सगंनमतान ेकोट्यवधींची र्रपाई हडपण्याच ेप्रकार जनदशानास आले 

आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, जर्वंडीतील गनु्यात लाचलचुपत जवर्ागान े पकडलेल्ह्या नायब तहजसलदाराचा समावेश 

आढळला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या प्रकरर्ाचंी महसलू जवर्ागाकडून चौकशी सरुू आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, शासनान ेयाबाबत चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेजर्वंडीतील गनु्यात 

लाचलचुपत जवर्ागान े पकडलेल्ह्या नायब तहजसलदारावर कारवाई करण्याबाबत तसचे र्जवष्ट्यात अस े

प्रकार टाळण्यासाठी कोर्त्या उपाययोिना केल्ह्या आहते वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२) व (३) मुबंई-वडोदरा दु्रतगती महामागा प्रकल्ह्पाच्या र्सूपंादन 

प्रजक्रयेत मौ नांजदठर्,े ता.जर्वंडी येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबदला घेण्याच ेप्रकरर्ी शांतीनगर 

पोलीस ठार्े येथे गनु्हा क्र.०२३२/२२ जदनांक २५/०४/२०२२ रेािी गनु्हा दाखल केला आह.े प्रस्ततु 

गनु्हयात नायब तहजसलदार यांना ताब्यात घणे्यात आले होते. 

 सदर प्रकरर्ी नायब तहजसलदार यांना जदनांक १०/०६/२०२२ रोिी जनलंजबत करण्यात आले आह.े 

प्रस्ततु गनु्हयाचा तपास चाल ूआह.े 

 तसचे उल्ह्हासनगर उपजवर्ाग मौ.कुजशवली ता.अंबरनाथ लघपुाटबंधारे प्रकल्ह्पाच्या र्सुपंादन 

प्रजक्रयेत मोबदला त्रयस्त व्यक्तीन े बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबदला घेतल े प्रकरर्ी उल्ह्हासनगर 

पोलीस ठार्े येथे गनु्हा क्र.३३२/२१ जदनांक ०७/१०/२०२१ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 

होता.त्यासह कंुर्ाली ता.अबंरनाथ यांच्या हद्दीत जवजवध २३ सवे नबंर मध्ये अशा प्रकरर्ी झालेल्ह्या 

अजनयजमतते बाबत पाच गनु्ह ेदाखल करण्यात आले आहते. गनु्हयाचा तपास पोलीस यंत्रर्े मार्ा त चाल ू

आह.े 

 सदर प्रकरर्ी अजधकारी/कमाचारी यांचा सहर्ाग आह े काय या बाबत तपासर्ी करर्े बाबत 

जवर्ागीय आयकु्त कोकर् यानंा जनदशे दणे्यात आले आहते. 

(४) व (५) सदर प्रकरर्ी अशा अजनयजमतता र्जवष्ट्यात होव ूनयेत या करीता जवर्ागीय आयकु्त कोकर् 

यांच ेकायाालया मार्ा त जदनाकं २८/०४/२०२२अन्वये सजवस्तर सचूना जनगाजमत करण्यात आल्ह्या आहते. 
  

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

  

राज्य शासनाने शेतीच्या तुिडेबांदी िायद्यात आणलेल्या वशवथलतेबाबत 
 

  

(२४) * १४३१४ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्य शासनान ेशतेीच्या तकुडेबंदी कायद्यात जशजथलता आर्ण्याचा महत्वपरू्ा जनर्ाय घेतला असनू, 

शतेीसाठी जनजित असलेले प्रमार्र्तू क्षेत्र कमी करण्यात आले असनू सपंरू्ा राज्यासाठी एकच समान 

प्रमार्र्तू क्षेत्र जनजित करण्यात आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, शासनान ेतकुडेबंदी कायद्यात बदल करताना तो ग्रामीर् र्ागातील शतेिजमनीसाठी असनू 

या जनर्ायामळेु जिरायती िमीन जकमान २० गुंठे तर बागायती िमीन १० गुंठे खरेदी करता येर्ार आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े शहरी र्ागातील 

महानगरपाजलका आजर् नगरपाजलका हद्दीसाठी सबंंजधत जनर्ाय लाग ूकरण्यासदंर्ाात शासनाच ेअसलेल्ह्या 

धोरर्ाबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) व (२) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 राज्यातील १) मुबंई शहर, २) मुबंई उपनगर, ३) रायगड, ४) अकोला ह े जिल्ह्ह ेवगळून उवारीत 

जिल्ह्हयाकंरीता प्रमार्र्तू क्षते्राच्या सधुारर्ेबाबत प्रारूप अजधसचूना जदनाकं ५ म,े २०२२ रोिीच्या शासन 

रािपत्रात प्रजसध्द करण्यात आली आह.े 

(३) प्रमार्र्तू क्षेत्रामध्ये सधुारर्ेचा जनर्ाय महानगरपाजलका व नगरपाजलका यांच्या हद्दी वगळता उवाररत 

क्षेत्राकरीता लाग ू करण्यात आला आह.े शहरी र्ागातील महानगरपाजलका व नगरपाजलका हद्दींसाठी 

प्रचजलत असलेल्ह्या तरतदुी कायम आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  
----------------- 

 

राज्य शासनाच्या िृषी विभागाच्या अेवचधत वनधीबाबत  
 

  

(२५) * १४४०१ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमझाध, श्री.जयांत आसगाििर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विशोर दराडे : सन्माननीय िृषी मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनाच्या कृर्ी जवर्ागान े २०२१-२०२२ या आजथाक वर्ाात माचा अखेर खात्याला प्राप्त 

झालेल्ह्या जनधीपकैी र्क्त ४० टक्केच जनधी खचा केला असल्ह्याच े जदनांक ६ म,े २०२२ रोिी वा 

त्यासमुारास जनदशानास आल ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, त्यामळेु कृर्ी जवर्ागाच्या योिनांची अंमलबिावर्ी प्रलंजबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेमाजहती घेऊन सदर 

जनधी अखजचात ठेवण्याऱया अजधकारी-कमाचारी याचं्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) व (३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

----------------- 
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नागपुर येथील णस.बी.णल. िां पनीमधील हजारो टन बारूद, वडटोनेटसधची  

सुरक्षा धोक्यात असल्याबाबत 
 

  

(२६) * १३८९१ श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) काटोल (जि.नागपरू) िवळच्या अमरावती मागा (बािारगाव) जलंक रोडवरील राऊळगाव पररसरातील 

एस.बी.एल. स्र्ोटके तयार करर्ारी कंपनी कायारत असनू कंपनीमधील हिारो टन बारूद व जडटोनटेरची 

सरुक्षा धोक्यात असल्ह्याच ेजनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, माह ेम,े २०२२ च्या मध्यानतंर नागपरु शहरातील मखु्य रेल्ह्वे स्थानकावर स्र्ोटके आढळून 

आल्ह्यान े व मुबंईतील मकेुश अंबानी यांच्या जनवासस्थानािवळ नागपरु मध्ये तयार झालेले जडटोनटेर 

जमळाले होते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सबंंजधत कंपनीच े सरुक्षा ऑजडट झालेले नसनू सवा तयार झालेला बारूद, स्र्ोटके, 

जडटोनटेर, ह ेजनिान र्ागात ठेवल्ह्यामळेु व सरुक्षतेची कुठलेही व्यवस्था नसल्ह्यामळेु सरं्ाव्य धोखा लक्षात 

घेता राज्यात अजतरेकी कारवाईकरीता अशा स्र्ोटकाचा व जडटोनटेरचा वापर मोठ्या प्रमार्ात करताना 

आढळुन आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, शासनान े चौकशी केली आह े काय,चौकशीच्या अनरु्गंान े हा पररसर टेस्टींग यजुनटच्या 

क्षेत्रात येत असल्ह्यामळेु व सरुक्षा जनयमांच ेउल्ह्लंघन होत असल्ह्यामळेु तथा कंपनीच्या जनष्ट्काळिीपर्ामळेु 

महाराष्ट्रात घातपाताचा सशंय बळावला असल्ह्यान ेकंपनीचा तातडीन ेपरवाना रद्द करून दोर्ींवर कारवाई 

करण्याबाब त शासनान ेकोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर कंपनीच्या सर्ोवताली तारांच े कंपाऊंड असनू जवजवध अंतरावर १३ 

मगॅझीन आहते. तसचे ३२ सी.सी.टी.व्ही. कॅमरेे असनू सरुक्षेच्या दृष्टीन ेअंबाली जसक्यरुरटी एिन्सीच े२० 

सरुक्षा गाडा नमेण्यात आले आहते. सदर कंपनी स्र्ोटक वगा सरुक्षामध्ये येत असल्ह्यान े सरुक्षा शाखेच े

अजधकारी व कमाचाऱयांमार्ा त प्रत्येक ३ मजहन्यान े सरुक्षा आढावा घेण्यात येतो. कंपनीन े सवा व्यवहार 

परवाना धारकांसोबत ऑनलाईन पध्दतीन े केले आहते. त्यामळेु कंपनीमधील हिारो टन बारूद व 

जडटोनसेाची सरुक्षा धोक्यात आलेली नाही. 

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

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

 

शासिीय क्रीडा स्पधेमधील जेमी ेेळाडूांना औषधोपचार वमळणेबाबत 

 
  

(२७) * १४६१७ श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमझाध, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) शासकीय क्रीडा स्पधाा तसचे जवद्यापीठ क्रीडा स्पधाा सरुु असताना खेळाडू िखमी झाल्ह्यास त्यांना 

और्धोपचार मोर्त जमळावा अशी मागर्ी राज्यातील शासकीय क्रीडा व जवद्यापीठ जवद्याथी सघंटनने ेमाह े

ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त मागर्ीच्या अनरु्गंान ेशासनान े राज्यातील शासकीय क्रीडा व जवद्यापीठ खेळाडंूना 

मोर्त और्धोपचार जमळण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.वगरीश महाजन : (१) अंशतः खरे आह.े 

 शासकीय स्पधांमध्ये र्ाग घेर्ाऱया खेळाडंूचा जवमा राज्य सरकारन े व जवद्यापीठ स्पधांतील 

खेळाडंूचा जवमा जवद्यापीठान ेउतरजवर्े या बाबतच ेसघंटनचे ेजनवेदन प्राप्त झाले आह.े 

(२) याबाबत तपासर्ी करुन कायावाही करण्यात यते आह.े 

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

मत्सस्यव्यिसायास िृषी दजाध देण्याबाबत 
 

  

(२८) * १४५८९ श्री.अवनिेत तटिरे, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, 

श्री.सवतश चव्हाण : सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील शतेकऱयापं्रमार्ेच मजच्छमारांनाही नसैजगाक आपत्तीमळेु नकुसान र्रपाई जमळावी व 

त्यानसुार मत्स्यव्यवसायास कृर्ी दिाा दणे्याबाबतचा प्रस्ताव शासनान ेकें द्र शासनाकडे पाठजवला आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदर प्रस्तावास कें द्र शासनाकडून मान्यता जमळण्याच े दृष्टीन े राज्य शासनान े याबाबत 

पाठपरुावा केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, शासनान ेत्याबाबत कें द्र शासनाकडे पाठपरुावा करुनही कें द्र शासनान ेअद्याप सकारात्मक 

प्रजतसाद जदला नसल्ह्याच ेजदनांक १ एजप्रल, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े मत्स्यव्यवसायास 

कृर्ी दिाा दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ते (४) कें द्र शासनाच्या जदनांक २०/०९/२०१९ रोिीच्या पत्राच्या अनरु्गंान े

राज्य शासनान े जदनांक १०/१०/२०१९ अन्वये मत्स्यव्यवसायास कृर्ी च्या समकक्ष दिाा दणे्याबाबत 

सकारात्मक अजर्प्राय सादर केले आहते. तसचे या सदंर्ाात जदनाकं २८/०२/२०२२ रोिीच्या अ.शा 

पत्रान्वये कें द्र शासनास स्मरर्पत्र पाठजवल ेआह.े 

 कें द्र शासनान े अ.शा.जदनाकं २८/०४/२०२२ रोिीच्या पत्रान्वये मत्स्यपालन हा राज्याचा जवर्य 

असनू राज्ये/कें द्रशाजसत प्रदशे अशा उपक्रम सवलतीच्या दरात पार्ी आजर् वीिपरुवठा करण्यासाठी 

मत्स्यपालन याला कृर्ी क्षेत्राशी सलंनन मानण्याचा जनर्ाय घेव ूशकतात, याप्रमार्े कळजवले आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 
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नाांदेड येथील वििासि तथा बाांधिाम व्यािसावयिाची  

ाेंडणीसाठी झालेल्या हत्सयेबाबत 
 

  

(२९) * १४०३९ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नांदडे येथील जवकासक तथा बांधकाम व्यावसाजयक सिंय जबयार्ी यांची त्याचं्या घरासमोर गोळया 

झाडून हत्या झाल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सन २०१९ मध्ये सिंय जबयार्ी यांना ररधा टोळीकडून रुपये ५ कोटीच्या खंडर्ीची मागर्ी 

करुन धमकी आली होती, सिंय जबयार्ी यांना पोलीस सरुक्षा परुजवण्यात येवनूही जबयार्ी यांना मागर्ी 

केलेल्ह्या खंडर्ीसाठी ररधा टोळीकडून वारंवार र्ोन केले िात होत,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेसिंय जबयार्ी 

यांच्या मारेकऱयांना तसचे या हत्येमागे असलेल्ह्या सतु्रधाराला पकडून त्यांचवेर कोर्ती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) रेणी.जबयार्ी यांना अज्ञात व्यक्तीन ेसन २०१९ मध्ये बंदकुीचा धाक दाखवनू पाच कोटी रुपयांची मागर्ी 

केली होती. तपासादरम्यान हरजवंदरजसघं ऊर्ा  ररंधा चरर्जसघं सधं ुहा सदर घटनचेा मखू्य सतू्रधार असल्ह्याच े

जनष्ट्पन्न झाले आह.े रेणी.सिंय जबयार्ी यांना सदर गनु्यातील आरोपी यांचकेडून खंडर्ीसाठी वारंवार र्ोन 

केले िात असल्ह्याबाबत सदर गनु्याच्या तपासादरम्यान पोलीस तपास अजधकाऱयांना कळजवले नव्हते. 

(३) सदर प्रकरर्ी जवमानतळ पोलीस स्टेशन नांदडे येथे ग.ुर.न ं११९/२०२२, र्ा.द.ंजव.कलम ३०२, ३०७, 

३४ प्रमार्े गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े तसचे अपर पोलीस अधीक्षक, नांदडे यांच ेअध्यक्षतेखाली 

जवशरे् तपास पथक (एस.आय.टी) स्थापन करण्यात आले आह.े सदर गनु्यात एकूर् १५ आरोपींना अटक 

करण्यात आलेली आह.े सदर गनु्यातील आरोपींनी या गनु्यातील मखु्य आरोपी हरजवंदरजसघं ऊर्ा  ररंधा 

जपता चरर्जसघं सधं ुयाच्या टोळीच्या सपंकाात येऊन नादंडे जिल्ह्यातनू खंडर्ी वसलू करण्याच्या उद्दशेान ेव 

त्यांच्या टोळीची दहशत जनमाार् व्हावी याकरीता रेणी.जबयार्ी यांची हत्या केल्ह्याच ेजनष्ट्पन्न झाले आह.े  

 सदर गनु्यात र्ा.द.ंजव.कलम १२०(ब), २०१ व महाराष्ट्र सघंटीत गनु्हगेारी अजधजनयम,१९९९ चे 

कलम ३(१)(i)(ii), ३(२), ३(४) नव्यान े समाजवष्ट करण्यात आले असनू दोर्ारोपपत्र दाखल 

करण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आह.े 

(४) जवलंब झालेला नाही. 
----------------- 

  

रायगड वजल्यातील नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांना रोजगार हमी योजनेतून  

जाहीर झालेली मदत वमळाली नसल्याबाबत 
 

  

(३०) * १३९५५ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) रायगड जिल्ह्यातील सपुारी क्षेत्र समुारे ७२४ हके्टर, नारळ क्षेत्र ७५२ हके्टर, काि ूक्षेत्र १ हिार २०० 

हके्टर, आबंा क्षेत्र ८ हिार ११३ हके्टर व जचकू क्षेत्र ३२२ हके्टर अस े एकूर् ११ हिार २८१ हके्टर 

बागायत क्षेत्र माह ेिनू, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्ह्या जनसगा चक्रीवादळात बाजधत झाले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, रायगड जिल्ह्यातील चक्रीवादळातील नकुसानग्रस्त बागायतदार शतेकऱयांना शासनान े

रोिगार हमी योिनतेनू पनुालागवड आजर् पनुािीव योिना सरुू करण्यात आली होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, रायगड जिल्ह्यातील अनके शतेकऱयांनी या योिनतेनू लागवड केली असनू दोन वर्ा त्यांची 

चांगली िोपासना करून झाडे जिवंत ठेवली असनू तशी कृर्ी जवर्ागाकडून सबंंजधत बाजधत 

बागायतदारांच्या झाडांची पाहर्ी दखेील करण्यात आलेली असनूही रोिगार हमी योिनतेनू िाहीर झालेली 

मदत येथील बागायतदार शतेकऱयांना अद्याप दणे्यात आलेली नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, चौकशीच्या अनरु्गंान ेसबंंजधत बाजधत बागायतदार शतेकऱयांना रोिगार हमी योिनतेनू 

िाहीर झालेली मदत दणे्याबाबत कोर्ती उपाययोिना करण्यात आली वा येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सांदीपानराि भुमरे : (१) व (२) ह,े खरे आह.े 

(३) जवर्ागाच्या जदनांक १९ माचा, २०२१ रोिीच्या शासन जनर्ायान्वये रुपये १४००.०० लक्ष जनधी पकैी 

रायगड जिल्ह्यास मागर्ी प्रमार्े रुपये १३१६.८१ लक्ष इतका जनधी जवतरीत करण्यात आलेला आह.े सदर 

जनधीतनू ३०७६.३४ हके्टर क्षेत्राकरीता ५६०२ नकुसानग्रस्त शतेकऱ यांना लार् दणे्यात आलेला आह.े  

(४), (५) व (६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

 

िाांदे्र (पविम) येथील शासिीय भू ाेंड वििासिाला विक्री िेल्याबाबत 
 

  

(३१) * १४५३७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, 

डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) जद बांद्रा पारसी कॉनव्हजॅलसटं होम र्ॉर वमुन ॲण्ड जचल्ह्डे्रन या धमाादाय ससं्थेला वांद्र े(पजिम) येथील 

बँडस्टँड र्ागात जदलेल्ह्या शासकीय र्खूंडाच्या र्ाडेपट्टयाचा कालावधी सपंल्ह्यानतंर आजर् ससं्थेने शतार्ंग 

केल्ह्यानतंर सधु्दा शासनान ेतो ताब्यात घेतला नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास,मुबंई जवकास आराखडा- २०३४ नसुार या र्खूंडावर ररहजॅबलेटेशन सेंटरच े आरक्षर् 

दाखवण्यात आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, शतार्ंग केला असतानाही शासनान े सदर रस्टला शासकीय र्खूंड जवक्रीची परवानगी 

जदल्ह्यान ेरस्टन ेसदर र्खूंड रुस्तमिी जवकासकाला जवक्री केला, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्ह्यास, या प्रकरर्ी मोठा आजथाक गैरव्यवहार झाल्ह्या असल्ह्यान ेयात शासकीय महसलुाच ेप्रचडं 

नकुसान होत असल्ह्यामळेु शासकीय र्खूंड जवक्री व्यवहाराला स्थजगती द्यावी, एसआयटी स्थापन करावी, 

र्खूंड सरकारिमा करावा, अशी मागर्ी जवधानपररर्द जवरोधी पक्षनतेा यांनी जदनांक ५/५/२०२२ रोिीच्या 

पत्रान्वये शासनाकडे केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, शासनान ेया प्रकरर्ी चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेर्खूंड सरकारिमा 

करण्याबाबत तसचे आजथाक गैरव्यवहार करर्ाऱ याजंवरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौ. वांद्र,े ता.अंधरेी, मुबंई उपनगर जिल्ह्यातील 

बांद्रा पारसी कन्वलसेंट होम यांना र्ाडेपट्टयान ेमिंरू केलेली, र्खूंड क्र. २०२, न.र्.ूक्र. बी-८९५ मधील 

५०८१ चौ.वार (४२४८.४ चौ.मी.) िजमनीवरील शतार्ंगाबाबत जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांनी 

सनुावर्ीअतंी जदनाकं २४/०६/२०२१ रोिी आदशे पारीत करुन शतार्ंग जनयमानकूुल करुन जदलेला आह.े 

तसचे जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांनी जदनांक २४/०६/२०२१ रोिीच्या आदशेान्वये शासनाच्या 

प्रचजलत धोरर्ानसुार शासन जनर्ाय, जदनांक १२/१२/२०१२ मधील तरतदुीनसुार र्ाडेपट्टयाच ेनतुनीकरर् 

करुन जदलेले आह.े तसचे र्ाडेपटे्टदार ससं्थेची जवनंती जवचारात घेऊन, शासन अजधसचूना, जदनांक 

०८/०३/२०१९ मधील तरतदुीनसुार, जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांनी सदर िमीन, जदनांक 

१४/१०/२०२१ रोिीच्या आदशेानसुार वगा-१ मध्ये रुपांतरीत करण्याच ेआदशे पारीत केले आहते. सदर 

आदशेानसुार शासन अजधसचूना, जदनांक ०८/०३/२०१९ रोिीच्या अजधसचूनमेध्ये नमदू केलेल्ह्या दरान े

रुपांतरर् शलु्ह्काची रक्कम शासन िमा झालेली आह.े जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांच े जदनांक 

१४/१०/२०२१ रोिीच े आदशे तत्का. मा.मतं्री (महसलू) यांनी स्वाजधकारे पनुरीक्षर्ाकरीता घेतले होते. 

त्यानरु्गंान े तत्का. मा.मतं्री (महसलू) यांनी सबंंजधतांना सनुावर्ीची सधंी दऊेन, जदनांक २३/०६/२०२२ 

रोिी आदशे पारीत केले आहते. सदर आदशेानसुार जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांच े जदनाकं 

१४/१०/२०२१ रोिीच े आदशे ह े प्रचजलत कायद े व जनयम यांचशेी ससुगंत असल्ह्याच े आदजेशत करुन 

पनुरीक्षर्ाची कायावाही रद्द केलेली आह.े जिल्ह्हाजधकारी, मुबंई उपनगर यांनी र्ाडेपट्टयान े जदलेली िमीन 

जवक्री करण्यास रस्टला परवानगी जदलेली नसनू, शासनाच्या प्रचजलत धोरर्ानसुार सदर िमीन वगा-१ मध्ये 

रुपांतरीत करण्यास परवानगी जदलेली आह.े  

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

औरांगाबाद शहर पररसरात नशेच्या गोळया वििणाऱया वडलरसह माल  

गुन्हे शाेेच्या पथिाने पिडल्याबाबत 
 

  

(३२) * १४७७१ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) औरंगाबाद शहरासह पररसरात नशचे्या गोळया जवकण्यासाठी मुबंईवरुन आर्लेल्ह्या जडलरसह माल 

माळीवाडा र्ागात गनु्ह ेशाखेच्या पथकान ेपकडल्ह्याच ेनकुतेच माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 

जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  
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(२) असल्ह्यास, पथकान ेटाकलेल्ह्या छाप्यात ४६५ नशेच्या गोळया सापडल्ह्या आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेसबंंजधतांवर कोर्ती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) पोलीस आयकु्तालय, औरंगाबाद शहर कायाक्षेत्रातील पोलीस ठार्,े दौलताबाद येथे ग.ुर.न.ं५७/२०२२ 

कलम ३२८, २७६ र्ा.द.ंजव. सह एन.डी.पी.एस.कायदा १९८५ च्या कलम २२(A) सह कलम १८(C), 

१८(A), २७(D) तसचे और्धी व सौंदया प्रसाधन कायदा, १९४० अन्वये एका आरोपीजवरूध्द गनु्हा 

दाखल केला आह.े सदर प्रकरर्ी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असनू प्रकरर् 

न्यायप्रजवष्ट आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील शेतिऱयाांना पीि विमा योजनेचे पैसे देण्यास  

ररलायन्स जनरल इांन्शुरन्स िां पनीने निार वदल्याबाबत 
 

  

(३३) * १४८०१ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील शतेकऱयांना खरीप हगंामात सन २०२१ मधील पीक जवमा योिनचेी रक्कम वाटण्यात 

ररलायन्स िनरल इनं्शरुन्स कंपनी जलजमटेडन ेनकार जदला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, या कंपनीन ेमागील काही वर्ाात १११ कोटी रुपये शतेकरी व शासनाकडून गोळा केलेले 

असनू शतेकऱयांना र्रपाईपोटी र्क्त ८२८ कोटी ४७ लाख रुपये वाटले असनू ररलायन्स कंपनीन ेसव्वा दोन 

हिार कोटी रुपयांपके्षा िास्त नर्ा कमजवलेला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े राज्यातील 

शतेकऱयांना पीक जवमा योिनचे ेपसै ेजमळवनू दणे्याबाबत शासनान ेकोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) ह ेखरे नाही. 

 प्रधानमतं्री पीक जवमा योिना खरीप हगंाम २०२१ मध्ये जिल्ह्हा समहु क्र. ३, ४ व ७ साठी 

ररलायन्स िनरल इनं्शरुन्स कंपनी मार्ा त राबजवण्यात यते आह.े 

 खरीप २०२१ मध्ये ररलायन्स िनरल इनं्शरुन्स कंपनीमार्ा त ९,८१,५२७ शतेकरी अिादारांना 

नकुसान र्रपाई रक्कम रुपये ६२६.५६ कोटी जनजित केली आह.े त्यापकैी जदनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ 

अखेर ९,५३,७४४ शतेकरी अिादारांना रक्कम रुपये ६२५.३८ कोटी वाटप करण्यात आले असनू उवारीत 

नकुसान र्रपाई वाटपाची कायावाही सरुु आह े
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 तथाजप, परर्र्ी जिल्ह्यात योिनेंतगात हगंामातील प्रजतकूल पररजस्थती या बाबी अंतगात 

जिल्ह्हास्तरावर केलेले सवेक्षर् व उत्पादनावर आधारीत नकुसान र्रपाई या बाबी अंतगात घेण्यात आलेल्ह्या 

काही पीक कापर्ी प्रयोगावर जवमा कंपनीमार्ा त आक्षेप घेण्यात आले होते. तद्नरु्गंान े राज्यस्तरीय तक्रार 

जनवारर् सजमतीची बठैक जदनांक ११/०२/२०२२ रोिी झाली. सजमतीन ेकंपनीच ेआक्षेप रे्टाळून नकुसान 

र्रपाई वाटप करण्याबाबत आदजेशत केले होते. तथाजप, सदर जदलेल्ह्या आदशेाला योिनचे्या मागादशाक 

सचूननेसुार ररलायन्स िनरल इनं्शरुन्स कंपनीन ेकें द्रस्तरीय सजमतीकडे अपील केले आह.े 

(२) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 प्रधानमतं्री पीक जवमा योिना राज्यात खरीप हगंाम २०१६ पासनू राबजवण्यात यते आह.े ररलायन्स 

िनरल इनं्शरुन्स कंपनीला आितागायत, योिनेंतगात शतेकरी जवमा हप्ता रक्कम रुपये ४७४.४५ कोटी, 

राज्य जहस्सा रक्कम रुपये १३९२.३९ कोटी व कें द्र जहस्सा रक्कम रुपये १३४७.६७ कोटी अस ेएकूर् जवमा 

हप्ता रक्कम रुपये ३२१४.५२ कोटी आह.े योिनचे्या मागादशाक सचूननेसुार सबंंजधत जवमा कंपनीमार्ा त 

एकूर् २०.०८ लाख शतेकरी अिादारांना रक्कम रुपये १२३०.२८ कोटी इतकी नकुसान र्रपाई जनजित 

करण्यात आली असनू जदनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ अखेर १८.७६ लाख शतेकरी अिादारांना रक्कम रुपये 

११५८.८१ कोटी नकुसान र्रपाईच े वाटप करण्यात आले आह.े उवाररत शतेकऱयांना नकुसान र्रपाई 

वाटपाची कायावाही सरुु आह.े  

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

जळगाि वजल्यातील तालुक्याांमध्ये अिैध गािठी िट्टयाची विक्री होत असल्याबाबत 
 

  

(३४) * १४८४८ श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) चोपडा, अमळनरे,मकु्ताईनगर तसचे र्सुावळ (जि.िळगाव) येथे मोठ्या प्रमार्ात परप्रांतातनू येर्ाऱया 

गावठी कट्टा यांची जवक्री होत असनू या चारही तालकु्यामंध्ये मोठ्या प्रमार्ात कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न 

जनमाार् झाले असल्ह्याची बाब माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्ह्यास, सदर गावठी कटे्ट ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जवकण्यात येत आह ेत्या सबंंजधत पोलीस 

अजधकारी अथवा सबंंजधत पोलीस कमाचारी व जिल्ह्हा पोजलसांवर प्रशासनामार्ा त कोर्ती कारवाई 

करण्यात आली अथवा करण्यात येत आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेगावठी कट््टयाची 

जवक्री थांबवण्यासाठी जिल्ह्हा पोलीस प्रशासनामार्ा त कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ?  

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) म,े २०२२ मध्ये अमळनेर तालकु्यात १ आजर् चोपडा तालकु्यात १ अवैध 

गावठी कट्टा जवक्री होत असल्ह्याबाबतच्या घटना जनदशानास आल्ह्या आहते. या प्रकरर्ी आम्सा ॲक्ट 

अन्वये २ गनु्ह ेदाखल करण्यात आले असनू सदर गनु्ह ेपोलीस तपासावर आहते. 
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(२) उपरोक्त प्रमार्े अवैध गावठी कट्टा जवक्रीच ेप्रकार जनदशानास आल्ह्यानतंर तात्काळ गनु्ह ेदाखल करुन 

कारवाई करण्यात आलेली असल्ह्यामळेु सबंंजधत पोलीस अजधकारी, पोलीस कमाचारी यांच्यावर कारवाई 

करण्याचा प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(३) प्रस्ततु प्रकरर्ी २ गनु्ह ेदाखल करण्यात आले असनू सदर गनु्यामध्ये ३ आरोपींना अटक करण्यात 

आली आह.े जिल्ह्हा पोलीस व स्थाजनक पोलीस प्रशासनामार्ा त वेळावेळी गपु्तबातमी काढून व जवशरे् 

मोजहम राबवनू सातत्यान े आमा ॲक्ट सदराखाली कारवाई करण्यात येत आह.े सन, २०२२ मध्ये 

आिपावेतो केलेल्ह्या कारवाईची माजहती खालीलप्रमार्े आह े:- 
 

एकूर् केससे एकूर् आरोपी 
एकूर् हत्यार 

हत्यार काडतसु 

२५ ३६ ३८ जपस्तोल ४५ जिवंत 
 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

िोरेगाांि (वज.सातारा) तालुक्यातील पोलीस यांत्रणा आरोपींना पाठीशी  

घालत असल्याने िायदा ि सुव्यिस्था वबघडल्याबाबत 
 

  

(३५) * १४८८७ श्री.शवशिाांत वशांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) कोरेगांव (जि.सातारा) तालकु्यातील नगरपचंायतीच्या जनवडर्कूीमध्ये जवरोधी काम करर्ाऱयाला 

गुंडांकडून जशवीगाळ व मारहार् करुन त्यांच्या दकुानात तोडर्ोड केल्ह्याप्रकरर्ी कोरेगांव पोलीस ठार्े येथ े

जदनांक ११ रे्ब्रवुारी, २०२२ रोिी दखलपात्र तक्रार दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करुन त्याच्या 

कमाचाऱयाजवरुध्द र्क्त अदखलपात्र गनु्हा नोंद केला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, यानतंर जदनांक २४ माचा, २०२२ रोिी पनु्हा त्याच गुंडांनी तक्रार दाखल करतो म्हर्नू 

मारहार् करुन दकुानातल्ह्या साजहत्याची तोडर्ोड केली, तद्नतंर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास 

गेले असता पोलीस तक्रार दाखल करुन घेत नाहीत म्हर्नू तक्रारदार यांनी जवर् प्राशन करुन आत्महत्या 

करण्याचा प्रयत्न केल्ह्यान ेव त्यांची प्रकृती गंर्ीर झाल्ह्यान ेतसचे त्यांच ेऑडीओ रेकॉडीगं व्हॉट्सअप वर  

व्हायरल झाल्ह्यान े पोजलसांनी मखु्य सतु्रधार यांच्याजवरुध्द आत्महत्येस प्रवतृ्त केल्ह्याप्रकरर्ी कलम ३०६ 

गनु्हा दाखल करर्े अपजेक्षत होते परंत,ु त्याजठकार्ी ििुबी कलम दाखल केले व सबंंजधत प्रकरर्ात 

आरोपीस पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, तद्नतंर जदनांक २१ मे, २०२२ रोिी गुंडांनी मािी सरपचं यांना नगरपचंायत जनवडर्कूीत 

जवरोधी काम का केल,े म्हर्त रात्री साडेअकराच्या समुारास घरात घसुनू िीवघरे्ा हल्ह्ला केला, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त हल्ह्ल्ह्यात वाचवायला येर्ारे त् यांच्यावरही ती्र् हत्यारान े वार करुन त्यांना गुंडांनी 

गंर्ीर िखमी केले, त्यापकैी एका गुंडास िमावान े पकडून ठेवनू पोजलसांच्या ताब्यात जदले असता 

पोजलसांनी मखु्य आरोपीस अटक करण्यास जदरंगाई केली व आरोपीस वाचजवण्याचा प्रयत्न केला, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ाबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े सदर 

प्रकरर्ाची गांर्ीयाान ेदखल घेऊन दोर्ींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) सदर प्रकरर्ात स्थाजनक पोजलसांनी टाळाटाळ केली नसनू गनु्याच्या 

स्वरुपाच्या अनरु्गंान ेजदनांक १०/०२/२०२२ रोिी जर्याादीन ेजदलेल्ह्या तक्रारीनसुार कोरेगांव पोलीस ठार् े

येथे अदखलपात्र गनु्हा क्र.११०/२०२२ र्ा.द.ंजव. कलम ३२३, ४२७, ५०४, ५०६, ३४ प्रमार्े दाखल 

करण्यात आला आह.े  

(२) सदर प्रकरर्ात तक्रारदारान ेपोलीस तक्रार दाखल करुन घेत नाहीत म्हर्नू आत्महत्येचा प्रयत्न केला 

नाही. तक्रारदाराच्या र्ावान ेजदलेल्ह्या िबाबानसुार गनु्याच्या स्वरुपाच्या अनरु्गंान ेकोरेगाव पोलीस ठार् े

येथे अदखलपात्र अपराध क्र.२३५/२०२२ र्ा.द.ंजव. कलम ५००, ५०६, ५१०, ३४ प्रमार्े दाखल 

करण्यात आला आह.े 

(३), (४) व (५) सदर प्रकरर्ी दोन्ही बािूंनी परस्पर जवरोधी तक्रारी करण्यात आल्ह्या असनू तक्रारदार जवष्ट्र् ू

बगे यांनी जदलेल्ह्या तक्रारीच्या अनरु्गंान ेकोरेगावं पोलीस ठार्े येथे ग.ुर.न.ं१७०/२०२२ र्ा.द.ंजव.स. कलम 

३०७, १४३, १४७, १४८, १४९, ३२६, ४५२, ५०४, ५०६ सह आमा ॲक्ट १९५९ च ेकलम ४, २५ 

अनसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्यामध्ये सहा आरोपींपकैी एक आरोपीला अटकपवूा 

िामीन मिंरू झालेला आह.े एक आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आह.े दोन आरोपींना िामीन मिंरू झालेला 

असनू दोन आरोपींचा शोध सरुु आह.े तसचे दसुरे तक्रारदार चतेन र्ंडलकर यांनी जदलेल्ह्या तक्रारीच्या 

अनरु्गंान ेकोरेगांव पोलीस ठार् ेयेथे ग.ुर.क्र.१७४/२०२२ र्ा.द.ंजव.स. कलम ३२४, ३२३, ५०४, ५०६, 

३४ प्रमार्े गनु्हा दाखल आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

अिोट (वज.अिोला) तालुक्यात स्टोन क्रशरधारिाांिडून  

वनयमाांचे उल्लांघन होत असल्याबाबत 
 

  

(३६) * १४२६५ श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण : 

सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोट (जि.अकोला) तालकु्यातील स्टोन क्रशरधारकांनी आजदवासी शतेिजमनी र्ाडे पट्टयान ेघेऊन 

स्टोन क्रशर केले असनू शासकीय जनयमानसुार िजमनीच े पातळीपासनू ६ मीटर अथाात २० रू्ट खोल 

उत्खनन न करता ५० ते ६० रू्ट अजधक खोल उत्खनन करुन पयाावरर्ाच्या जनयमाच ेउल्ह्लंघन केले िात 

असल्ह्याच ेजनदशानास आले आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदर स्टोन क्रशरच्या श.ेस. क्र.३२/१ ला लागनूच गट क्र.२१ व २२ ही शतेिमीन असनू 

स्टोन क्रशरमधनू उडर्ाऱया धळुीने शतेी जपकांवर अत्यंत जवपररत पररर्ाम होत असनू आजदवासी 

शतेकऱयांच्या शतेीच्या उत्पन्नाच ेमोठे नकुसान होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधींच्या नतेतृ्वात जपडीत आजदवासींनी उपजवर्ागीय 

अजधकारी अकोट यांना जनवेदन जदले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्ह्यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअतंी काय आढळून आले व 

त्याअनरु्गंान ेपढेु कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) ह ेखरे नाही. 
 

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

राज्यातील मच्छीमाराांना चक्रीिादळामुळे झालेल्या नुिसानाची भरपाई वमळण्याबाबत 
 

  

(३७) * १३७९२ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : 

सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात असने चक्रीवादळामळेु मजच्छमारांना मागील तीन-चार वर्ाापासनू मोठ्या प्रमार्ात आजथाक 

नकुसान झाले, ही नकुसान र्रपाई दणे्यासाठी शासनान ेघोर्र्ा करुन ही मास े जवके्रते या नकुसान र्रपाई 

पासनू वंजचत असल्ह्याची बाब माह ेएजप्रल, २०२२ च्या दसुऱ या आठवड्यात वा त्यासमुारास जनदशानास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मास े जवके्रत्यांना परुावा सादर करण्याचा आदशे मत्स्य व्यवसाय जवर्ागाकडून िारी 

करण्यात आला त्या आदशेाजवरुध्द पालघर जिल्ह्यातील मजच्छमार समािाकडून हरकती नोंदजवण्यात 

आल्ह्या आहते, ह ेही खरे काय, 

(३) असल्ह्यास, समदु्रातील मासमेारी करर्ाऱया मासमेारी नौका मालकांची नोंद मत्स्य व्यवसाय 

जवर्ागाकडे असताना मास ेजवके्रत्या मजहलांसाठी जवशरे् मोहीम राबवनू सवा मासे जवके्रत्या मजहलांना मत्स्य 

व्यवसाय जवर्ाग नकुसान र्रपाई दरे्ार आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े नकुसान र्रपाई 

दतेाना शीत पट्ेयांबाबतची अट जशजथल करुन सरसकट मदत दणे्याबाबत कोर्ती उपाययोिना केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

मुांबई पोलीस दलातील गुन्हे अन्िेषण विभागासह अन्य विभागातील सेिावनिृत्त 

अवधिारी/िमधचाऱयाांना शासिीय देणी वमळाली नसल्याबाबत 
  

  

(३८) * १४७०६ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 



32 

(१) मुबंई पोलीस दलातील गनु्ह ेअन्वेर्र् जवर्ागासह जवजवध जवर्ागातील अनके पोलीस अजधकारी व 

कमाचारी ह ेसवेाजनवतृ्त होऊन १ वर्ा झाले तरी या अजधकारी-कमाचाऱयांना अद्याप जनवतृ्तीनतंर जमळर्ारी 

शासकीय दरे्ी जमळाली नसल्ह्याच ेजदनांक ६ एजप्रल, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय,  

(२) असल्ह्यास, यामध्ये ग्रजॅ्यएुटी, जनवतृ्तीवेतन, रिेचा मोबदला, गट जवमा योिना, सातव्या वेतन 

आयोगाचा दसुरा हप्ता आदी शासकीय दरे्ी जमळर् े क्रमप्राप्त असतानाही वर्ार्रापासनू ती जमळाली 

नसल्ह्याचहेी त्याचसमुारास जनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्ह्यास, त्याबाबत सबंंजधत सवेाजनवतृ्त अजधकारी-कमाचारी यांनी सबंंजधत अजधकाऱयांकडे 

पाठपरुावा करुन चौकशी केली असता, त्यांना र्ाईल पढेु पाठजवण्यात आली आह े अस े सांगण्यात यते 

असले तरी या र्ायली दोन ते तीन मजहन ेमळू जवर्ागास परत पाठजवल्ह्या िात नसनू काहीवेळा तर त्यांच्या 

र्ाईलींमध्ये त्रटुी असल्ह्याच ेसांजगतले िाऊन टाळाटाळ करण्यात येत असल्ह्याचहेी यादरम्यान जनदशानास 

आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,  

(४) असल्ह्यास, शासनान े याप्रकरर्ी चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े सवेाजनवतृ्त 

अजधकारी-कमाचाऱयांना त्याचंी थकीत असलेली शासकीय दरे्ी तात्काळ अदा करण्याबाबत शासनान े

कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) अंशत: खरे आह.े 

 लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय कमाचाऱयाचं्या कमी उपजस्थतीमळेु वेतन पडताळर्ी पथकास 

सादर केलेल्ह्या सवेापसु्तकाचंी पडताळर्ी वेळेवर झाली नसल्ह्यान ेजवलंब होत आह.े 

(२) ज्या जनवतृ्तीवेतनधारकांच्या सवेापसु्तकाची पडताळर्ी झाली आह.े अशा कमाचाऱ यांना जनयमीत 

जनवतृ्तीवेतन, ग्रॅच्यटूी (उपदान), जशल्ह्लक रिेची रोख सममलु्ह्य वेतन व गट जवमा योिनचेी रक्कम अदा 

करण्यात आलेली आह.े 

 तसचे सातव्या वेतन आयोगाचा दसुरा हप्ता जवत्त जवर्ाग, शासन जनर्ाय जदनांक ३०/०६/२०२१ 

अन्वये अदा करण्यात आला आह.े 

(३) नाही. 

 सवेाजनवतृ्त होर्ाऱ या अजधकारी कमाचाऱ याचंी सवेापसु्तके पडताळर्ीसाठी वेतनपडताळर्ी 

कायाालयाकडे पाठजवण्यात येतात. सवेापसु्तकामध्ये आक्षेप आढळून आल्ह्यास सदर सवेापसु्तक सबंंजधत 

घटकात परत करण्यात येत.े पररर्ामी वेतनपडताळर्ीस जवलंब होऊन, जनवतृ्तीवेतन प्रजक्रयेसही जवलंब 

होतो. याव्यतीररक्त योनयररत्या वेतनपडताळर्ी प्राप्त सवेापसु्तके महालेखापाल कायाालयास सादर करून, 

जनयजमत जनवतृ्तीवेतन मिंरू करण्यात येते. 

(४) उपरोक्त नमदु केल्ह्याप्रमार्े लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय कमाचाऱ यांच्या कमी उपजस्थतीमळेु वेतन 

पडताळर्ी पथकास सादर केलेल्ह्या सवेापसु्तकांची पडताळर्ी वेळेवर होऊ शकली नाही. तसचे 

महालेखापाल कायाालयास सादर केलेली प्रकरर्ेही मिंरू होण्यास जवलंब होत होता. 
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 सातवा वेतन आयोग व कोजवड-१९ मळेु जनवतृ्तीवेतन मंिरुीस जवलंब होण्याची शक्यता असल्ह्यान,े 

जनवतृ्तीवेतनधारकास तात्परुते जनवतृ्तीवेतन अदा करण्यासदंर्ाात जवत्त जवर्ाग, शासन जनर्ाय जदनांक 

२५/०६/२०२० व ०७/०५/२०२१ जनगाजमत केला आह.े 

 सवेाजनवतृ्तीची प्रकरर्े मोठ्या प्रमार्ावर प्रलंजबत राजहल्ह्यामळेु व वेतन पडताळर्ी पथकावरील 

कामाच्या अजतररक्त तार्ामळेु पोलीस आयकु्त, बहृन्मुबंई कायाालयातील दोन लेखा अजधकारी यांना 

पडताळर्ी पथके स्थापन करण्यास शासनान ेजदनांक २५/११/२०२० रोिी मान्यता जदलेली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

मुेेड (वज.नाांदेड) शहर ि तालुक्यात िायदा ि सुव्यिस्था अबावधत ठेिण्याबाबत 
 

  

(३९) * १४१०३ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमझाध, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय        

उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मखुेड (जि.नांदडे) शहर व तालकु्यात मोठ्या प्रमार्ात सरुु असलेले अवैध धदं े व होत असलेल्ह्या 

चोऱया आजर् खनू लक्षात घेता येथील पोलीस यंत्रर्ा कुचकामी ठरली असल्ह्याच े जदनांक १२ एजप्रल, 

२०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, येथील पोलीस प्रशासनाकडून चौकशीजशवाय खोटे गनु्ह ेदाखल करण्याचहेी प्रकार घडत 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान ेमाजहती घेऊन येथील कायदा व सवु्यवस्था अबाजधत ठेवण्याबाबत 

कोर्ती कायावाही केली आह ेवा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

 मखुेड पोलीस स्टेशन हद्दीत िानवेारी ते एजप्रल, २०२२ या कालावधीत घडलेल्ह्या अवैध धदं,े चोरी 

व खनुाच्या घटनांबाबत खालीलप्रमार्े कायावाही करण्यात आली आह:े-  

महाराष्ट्र िगुार कायद्याअंतगात ०५ गनु्यातं १० आरोपींजवरुध्द, महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्याअतंगात 

एकूर् २५ गनु्यांत २५ आरोपींजवरुध्द व अंमली पदाथा कायद्याअतंगात ०१ गनु्यात ०१ आरोपीजवरुध्द 

कायदशेीर कारवाई करण्यात आली आह.े  

 सदर कालावधीत खनूाच्या ०२ घटना घडल्ह्या असनू दोन्ही गनु्यातं मखुेड पोलीस स्टेशन येथे 

ग.ुर.न.ं ११४/२०२२, र्ा.द.ंजव कलम ३०२, २०१, ३४ व ग.ुर.न.ं१२४/२०२२, र्ा.द.ंजव.कलम ३०२, 

३२४, ५०४ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आले आहते.  

 सदर दोन्ही गनु्ह ेउघडकीस आर्नू मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहते. 

(३) मखुेड शहर व हद्दीतील चोऱयांना आळा घालण्याच्या अनरु्गंान े रात्रगस्त, परेोजलंग व नाकांबदीच्या 

उपाययोिना करण्यात यते असनू कोबींग ऑपरेशन राबवनू जनयजमत तपासर्ी करण्यात येत आह.े 

 ग्रामीर् र्ागातील चोऱयांना आळा घालण्यासाठी ग्राम रक्षक दलाची स्थापना करण्यात आली 

आह.े तसचे अवैध धदं्यांची माजहती घणे्यात येऊन आरोपींजवरुध्द जनयजमत कारवाई करण्यात यते आह.े 

(४) जवलंब झालेला नाही. 
----------------- 
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िधाध वजल्यातील बेरोजगार युिि-युितींची इांटरनेवशया प्रा.वल.  

िां पनीने फसिणूि िेल्याबाबत 
 

  

(४०) * १४०३५ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.प्रिीण 

दटिे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुबंई येथील इटंरनजेशया प्रा.जल. या कंपनीच्या माध्यमातनू वधाा जिल्ह्यातील बेरोिगार सजुशक्षीत 

यवुक-यवुतींना दामदपु्पट आजमर् दाखवनू माकेजटंगच्या नावान े मेंबरशीप दवेनू ४६ हिार रूपयांची 

र्सवर्कू केल्ह्याचा प्रकार जदनांक २८ एजप्रल, २०२२ रोिी जनदशानास आला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदर प्रकरर्ाबाबत दवेळी येथील यवुकान े सवेाग्राम पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल 

केली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ाबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े सबंंजधत 

इटंरनजेशया प्रा.जल. या माकेजटंग कंपनीवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलबांची कारर्े काय आहते ? 

 

 श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

 सदर प्रकरर्ी सवेाग्राम पोलीस स्टेशन येथे कोर्त्याही प्रकारची तक्रार दाखल नाही. 

(३) व (४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

राज्य पोलीस तक्रार वनिारण न्यायावधिरणातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(४१) * १४६४८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, 

श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य पोलीस तक्रार जनवारर् न्यायाजधकरर्ात गेल्ह्या २ वर्ांपासनू सदस्यांची व कमाचाऱ यांची पद ेररक्त 

आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, ही ररक्त पद े र्रण्याच्या अनरु्गंान े तात्काळ कायावाही करावी व ३ आठवड्यात पद े

र्रण्याबाबतचा अहवाल सादर करावा अस ेजनदशे मा.मुबंई उच्च न्यायालयान ेजदनाकं ०४ एजप्रल, २०२२ 

रोिी राज्य शासनास जदले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े उक्त ररक्त पद े

र्रण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात यते आह े व याबाबतचा अहवाल मा.मुबंई उच्च 

न्यायालयास सादर केला आह ेकाय, 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

 प्राजधकरर्ाच े सदस्य “समाि मान्यवर व्यक्ती” या पदावर रेणी.रािकुमार ढाकर्े यांची जनयकु्ती 

जदनांक १५ िलैु, २०२० पासनू केली होती. तथाजप, त्याचं ेजवरुध्द स्थाजनक स्तरावर गनु्ह ेदाखल असल्ह्यान े
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त्यांना सदर पदासाठी अपात्र ठरवनू त्यांची जनयकु्ती जदनाकं ५/०७/२०२१ रोिी रद्द केलेली आह.े सजमतीच े

सदस्य (पोलीस) या पदावर सवेाजनवतृ्त अजतररक्त पोलीस महासचंालक यांमधनू रेणी.प्रर्ात रंिन याचंी 

जनयकु्ती जदनांक २८/०७/२०२१ च्या आदशेान्वये करण्यात आली होती. तथाजप, सदर पदावर ते हिर झाले 

नाहीत. त्यामळेु सदस्य (पोलीस), सदस्य (सवेाजनवतृ्त सजचव दिााच ेअजधकारी) व सदस्य (समाि मान्यवर 

व्यक्ती) या पदावर जनयकु्तीची कायावाही शासन स्तरावर सरुु आह.े 

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयान ेिनजहत याजचका क्र.६०/ २०२२ मध्ये जदनांक ४ एजप्रल, २०२२ रोिी पद े

र्रर्ेबाबत काय कायावाही केली वा करण्यात येर्ार आह ेयाजवर्यीचा अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 

सरकारी वकीलांना जदलेल्ह्या आहते. त्यानसुार राज्य शासनान े प्रजतज्ञापत्राव्दारे मा.उच्च न्यायालयास 

माजहती / उत्तर सादर केले असनू सदर बाब आता न्यायप्रजवष्ट आह.े 

 सद्य:जस्थतीत बाहय यंत्रर्वे्दारे व सवेा करारावर मनषु्ट्यबळ उपलब्ध आह,े त्याचबरोबर आर्खी 

मनषु्ट्यबळ घेण्यास शासन जनर्ाय जदनांक ५/०८/२०२१ अन्वये मान्यता जदलेली असनू प्राजधकरर्ाकडे प्राप्त 

झालेल्ह्या तक्रारीवरील जनपटाऱयाच ेप्रमार् ९४% एवढे आह.े 

 प्राजधकरर्ाच्या सजमतीवरील पद े शासनाच्या मान्यतने े प्रचजलत कायापध्दतीच े पालन करुन 

र्रण्याच े प्रस्ताजवत आह.े तसचे, कायाालयीन पद े र्रण्याबाबत र्रतीजवर्यक शासनाच्या धोरर्ास 

अनसूरुन व जवहीत पध्दतीचा अवलंब करुन पद ेर्रण्याची कायावाही हाती घेण्यात यते आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

वभिांडी (वज.ठाणे) तालकु्यातील मुांबई-बडोदरा महामागाधिरीता िेलेल्या  

जमीन सांपादनात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

  

(४२) * १४४८४ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) जर्वंडी (जि.ठार्े) तालकु्यातील मुबंई-बडोदरा महामागााकरीता िमीन सपंादनात तत्कालीन 

उपजवर्ागीय अजधकारी यानंी सन २०२०-२०२१ मध्ये गैरव्यवहार केल्ह्याच े माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान जनदशानास आला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सौ.रंिना रमशे घरात यांच े पवूीच े नाव कंुदा परशरम पाटील, रा.अकलोली, (जशरवली, 

ता.जर्वंडी, जि.ठार्े) वारसाहक्कान ेसदर जठकार्ी वजडलोपाजिात स्थावर मालमत्ता सव्ह ेन.ं १५४/२ब या 

िागतेनू मुबंई-बडोदरा महामागा िात असनू र्ारत सरकारन े जदलेल्ह्या िाजहरातीत सदर ७/१२ उतारा 

सौ.रंिना घरत याचं्या नावावर आह,े सौ.घरत यांच ेदोन्ही र्ाऊ सवारेणी प्रर्ाकर व सधुाकर पाटील यांनी 

महसलू खात्याच्या अजधकाऱयांशी सगंनमत करून सन १९९५ साली केलेल्ह्या बोगस कुल मखुत् यार पत्राचा 

गैरवापर करुन तातडीन ेबोगस खरेदी खत बनवनू र्सवर्कू केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सदरची तक्रार तलाठी सिा अकलोली व मडंळ अजधकारी, अनगांव यांना-हरकत अिा 

सादर करुन खरेदी खतास होर्ाऱया नोंदर्ीस मज्िाव केला असतानाही आिपयतं सबंंजधत उताऱयावर नोंद 

नसर्े, तरी सौ.रंिना घरत यांच ेनाव उताऱयावर असताना तत्काजलन उपजवर्ागीय अजधकारी, जर्वंडी यांनी 

अजधकाराचा गैरवापर करुन आजथाक सगंनमतान ेसपंरू्ा रक्कम त्यांच्या र्ावाच्या नावावर वगा केली आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन दोर्ी तत्काजलन उपजवर्ागीय अजधकारी, जर्वंडी 

यांचवेर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

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

नागपूर येथील भूमापन िायाधलयामध्ये ऑनलाईन प्रवक्रयेतील ताांवत्रि  

अडचणीमुळे फेरफार प्रिरणे प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(४३) * १४४९२ श्री.अवभवजत िांजारी : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) नागपरू येथे ऑनलाईन प्रजक्रयेत वारंवार तांजत्रक अडचर्ी यते असल्ह्यान े जवदर्ाात र्मूापन 

कायाालयांमध्ये तब्बल १४ हिार ७०० पके्षा अजधक रे्रर्ार प्रकरर्े प्रलंजबत असल्ह्याच ेमाह ेम,े २०२२ 

रोिी वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, ऑनलाईन प्रजक्रयेत वारंवार तांजत्रक अडचर्ी तसचे सबंंजधत कमाचाऱ यांच े प्रजशक्षर्ाच े

दलुाक्ष या दोन मखु्य बाबीमळेु ही यंत्रर्ा कुचकामी ठरत आह े व याकारर्ास्तव सपंरू्ा राज्याचा जवचार 

करता ३५ नवीन नगर र्मूापन कायाालये सरुु करण्याचा प्रस्ताव २०११ साली शासनाकडे पाठजवण्यात 

आला, परंत ुया प्रस्तावाला अद्यापही मिंरुी जमळाली नसल्ह्यान ेनागररकांची गैरसोय होत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेऑनलाईन प्रजक्रयेत 

वारंवार होर्ाऱ या तांजत्रक अडचर्ी दरू करुन प्रलंजबत रे्रर्ार प्रकरर्े तातडीन े जनकाली काढण्याबाबत 

तसचे सबंंजधत कमाचाऱ यांनी प्रजशक्षर् घेण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) होय, अंशत: खरे आह.े 

 राज्यातील वाढत्या नागररकीकरर्ास अनसुरून नगर र्मूापनाच्या कामामध्ये झालेली वाढ 

जवचारात घेऊन नवीन नगर र्मूापन कायाालये सरुु करण्याबाबतचा आढावा घेण्याबाबतची कायावाही 

करण्यात येत आह.े 

(३) िमाबंदी आयकु्त व सचंालक, र्मूी अजर्लेख, परु्े यांच ेकायाालयाकडून जदनांक ३०/०५/२०२२ व 

जदनांक ३१/०५/२०२२ रोिी नगर र्मूापन कायाालयाची तपासर्ी करण्यात आली आह.े e-Pcis या 

आज्ञावलीमध्ये तांजत्रक अडचर्ी दरु करण्याकरीता e-Pcis हले्ह्प डेस्क जनमाार् करण्यात आला आह.े      



37 

e-Pcis या आज्ञावलीमध्ये तांजत्रक अडचर्ी दरु करण्याकरीता वेळोवेळी online प्रजशक्षर् दणे्यात आले 

आह.े जदनांक १४/०६/२०२२ ते जदनांक १६/०६/२०२२ या कालावधीमध्ये प्रजशक्षर् दणे्यात आले आह.े 

तसचे राष्ट्रीय सचुना जवज्ञान कें द्र, परु्े यांचकेडून तांजत्रक अडचर्ी सोडजवण्यात येत आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

िणििली (वज.वसांधुदुगध) येथील रोजगार हमी योजनेिरीता मांजूर ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(४४) * १३९४१ श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) कर्कवली (जि.जसधंदुगुा) येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिनेंतगात कर्कवली 

तालकु्यात सध्या २३९३ काम ेमिंरू असनू यातील र्ळबाग वकृ्ष लागवडीच्या १०९० कामांसाठी केवळ १ 

अजर्यंता कायारत असल्ह्याची माजहती माह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आली आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, त्याचप्रमार्े जवजहर, रस्ते, गरुांच े गोठे, कुक्कुटपालन शडे, इजंदरा आवास शोर् खड्डे, 

शौचालय अशा समुारे १३०० कामांना एकही शाखा अजर्यंता कायारत नसल्ह्याच ेजनदशानास आले आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, प्रर्ाग वकृ्ष लागवडीसाठी शाखा अजर्यंत्यांची २ पद ेमिंरू असनू मात्र प्रत्यक्षात एकच 

अजर्यंता कायारत आह ेतर उवाररत १३०३ कामांसाठी अजर्यंत्यांच ेएक पद मिंरू असनू ते गेले ४ मजहन े

ररक्त असल्ह्याची बाब जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेकर्कवली येथील 

रोिगार हमी योिनेंतगात असलेल्ह्या कामांसाठी शाखा अजर्यंत्यांची ररक्त पद े तातडीन े र्रुन सदर 

जवकासकाम ेपरू्ा करण्यासाठी शासनान ेकोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सांदीपानराि भुमरे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) नाही, जदनांक ०१/०२/२०२२ पासनू पचंायत सजमती कर्कवली कडील ताजंत्रक सहाय्यक (स्थापत्य) 

पद ररक्त आह.े परंत ु सदरील पदाचा कायार्ार तांजत्रक सहाय्यक (स्थापत्य) पचंायत सजमती कायाालय 

दोडामागा यांना आठवड्याच ेतीन जदवस कर्कवली गटाकडे काम करर्ेसाठी दणे्यात आलेला आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) जदनांक १९/०७/२०२२ पासनू बायस्थ ससं्थेमार्ा त ३ तांजत्रक सहाय्यक यांची सवेा उपलब्ध करुन 

दणे्यात आलेली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील पेपर फुटीच्या घटना टाळण्यासाठी निीन िायदा िरण्याबाबत 
 

  

(४५) * १४४६१ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) राज्यात आरोनय र्रती, म्हाडा र्रती, टीईटी जशक्षक र्रती या परीक्षांच ेपपेर रु्टीच्या घटना वारंवार 

घडत आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, रािस्थान, उत्तरप्रदशे राज्यांप्रमार्े पपेर रु्टीच्या घटना टाळण्यासाठी कडक कायदा 

करण्याची मागर्ी होत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, नवीन कायदा करर्ेबाबत शासनान े काय कायावाही केली वा याबाबत शासनाच े धोरर् 

काय आह े? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) आरोनय र्रती, म्हाडा र्रती, टीईटी जशक्षक र्रती या परीक्षांच े

पपेर रु्टीतील गैरप्रकाराबाबत र्ारतीय दडं सजंहता कलम ४०६, ४०८, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, 

४७१, ३८१, २०१, १२०ब, ३४ सह माजहती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६-डी, सह महाराष्ट्र जवद्याजपठाच्या 

मडंळाच्या व इतर जवजनजदाष्ट पररक्षामध्ये होर्ाऱया गैरप्रकारास प्रजतबंध करण्याबाबत अजधजनयम (१९९० 

सधुाररत) मधील कलम ३, ४, ५, ६, ७, ८ अन्वये गनु्ह ेदाखल करण्यात आले आहते. र्रती प्रजक्रयेतील 

गैरप्रकाराबाबत कायदा अजस्तत्वात असल्ह्यान ेनवीन कायदा करण्याची बाब शासन स्तरावर जवचाराधीन 

नाही. 
----------------- 

  

भांडारा क्रीडा सांिुलातील जलतरण तलािाची देेभाल ि दुरुस्ती िरण्याबाबत 
 

  

(४६) * १४५७७ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्ंडारा जिल्ह्यात सन २००३-२००४ मध्ये कोट्यवधी रुपये खचा करुन र्ंडारा येथील छत्रपती जशवािी 

क्रीडा सकुंलात िलतरर् तलावाची जनजमाती करण्यात आली होती, तथाजप, दखेर्ाल, दरुुस्तीअर्ावी 

तलावाची दरुवस्था झाली असनू सद्य:जस्थतीत िलतरर् तलाव बंद असल्ह्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, िलतरर् तलावाची दखेर्ाल व दरुुस्ती करीता जनधी उपलब्ध करुन तलाव पवूावत 

सजुस्थतीत ठेवण्याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी शासनाकडे मागर्ी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करुन कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१) छत्रपती जशवािी महाराि जिल्ह्हा क्रीडा सकुंल, र्ंडारा येथे िलतरर् तलावाच े

बांधकाम सन २००२-०३ मध्ये परू्ा झाले असनू कोजवड प्रादरु्ाावापवूी सदर िलतरर् तलाव जनयजमतपर् े

वापरात होता.तथाजप, कोजवड प्रादरु्ाावाच्या कालावधीत हा िलतरर् तलाव बंद असल्ह्यान े त्यामध्य े

दरुूस्तीची काम ेअपजेक्षत होती.  
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(२) सदर क्रीडा सकुंलातील सोयीसजुवधांसाठी जनधी जमळण्याबाबत स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी जदनांक 

२४/११/२०२० अन्वये शासनाकडे जनवेदन सादर केले आह.े 

(३) िलतरर् तलावाच्या दरुुस्तीबाबतची काम े व सकुंलातील इतर क्रीडा सजुवधांची काम े शासन 

अनदुानाच्या रकमतेनू परू्ा करण्यात यते आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

पुण्यातील रुबी रुग्णालयातील विडनी प्रत्सयारोपण प्रिरणाबाबत 
 

  

(४७) * १४०७९ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) पणु्यातील रुबी रुनर्ालयात माह ेऑगस्ट, २०२१ ते माचा, २०२२ वा त्यादरम्यान झालेल्ह्या जकडनी 

प्रत्यारोपर् प्रकरर्ी जवश्वस्तासंह १५ िर्ांवर गनु्ह ेदाखल करण्यात आले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदर जकडनी प्रत्यारोपर् प्रकरर्ी शासनान ेसखोल चौकशी केली आह ेकाय, त्यात काय 

आढळून आले, 

(३) असल्ह्यास, तद्ननसुार यात दोर्ी आढळून आलेल्ह्याजंवरोधात शासन स्तरावर काय कारवाई करण्यात 

आली आह ेवा येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) सदर प्रकरर्ाच्या सखोल चौकशीसाठी सचंालक, आरोनय सवेा मडंळ, मुबंई यांनी उपसचंालक, 

आरोनय सवेा नाजशक मडंळ, नाजशक याचं्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय सजमती स्थापन केली. सदर 

सजमतीन े सादर केलेल्ह्या अंतररम चौकशी अहवालात रुबी हॉजस्पटल मधील अवयव प्रत्यारोपर् 

प्रजक्रयेसाठी अजस्तत्वात असलेल्ह्या सजमतीतील (Competent Authority) डॉक्टर व सजमती सदस्य यांनी 

मानवी अवयव प्रत्यारोपर् कायद्यातील तरतदू व जनयमांचा र्ंग करुन सगंनमतान ेगनु्हा केल्ह्याच ेनमदू केले 

आह.े 

सदर प्रकरर्ी कोरेगाव पाका  पोलीस स्टेशन, परु्े शहर येथे गरुन.ं क्र. ४६/२०२२, र्ा.द.ंजव. कलम 

४२०, ४६५, ४६८, ४७१, १२०ब, ३४ व मानवी अवयव प्रत्यारोपर् कायदा, १९९४ च ेजनयम १०, १९ 

(अ)(ब)(क) व २० अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े सदर गनु्हयात १५ आरोपी जनष्ट्पन्न झाल े

असनू २ आरोपीजवरुध्द न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले आह.े उवाररत आरोपींबाबत 

गनु्याचा पढुील तपास सरुु आह.े  

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील क्रीडा प्रबोवधनींमधील प्रवशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(४८) * १३७०१ श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 
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(१) राज्यातील अनके क्रीडा प्रबोजधनीमध्ये अनके खेळांच ेप्रजशक्षकच नसल्ह्यामळेु क्रीडा प्रबोजधनीमधील 

खेळाडू दिेदार प्रजशक्षर्ापासनू वंजचत राहत असल्ह्याच ेमाह े मे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, नागपरू यथेील क्रीडा प्रबोजधनीमध्ये गेल्ह्या वर्ार्रापासनू ॲथलेजटक्स प्रजशक्षक (NIS 

Coach) नसनू तथेील ॲथलेजटक्सच ेखेळाडू प्रजशक्षकाजंशवायच सराव करत असल्ह्याचहेी जनदशानास आले 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, प्रजशक्षक नसताना दखेील प्रबोजधनीकडून खेळाडंूना खेळण्याची सक्ती करण्यात येत 

असल्ह्यामळेु नागपरू क्रीडा प्रबोजधनीसह राज्यातील अन्य प्रबोजधनीमध्येही अशीच पररजस्थती असल्ह्यान े

खेळाडंूमध्ये नारािी पसरली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े राज्यातील क्रीडा 

प्रबोजधनीमधील जवद्यार्थयाचं्या जवकासाबाबत तसचे प्रजशक्षकाबाबत कोर्त्या उपाययोिना केल्ह्या आहते 

वा करण्यात येत आहते, 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२), (३) व (४) क्रीडा व यवुक सवेा सचंालनालयाच्या आस्थापनवेरील एका 

राज्य क्रीडा मागादशाकाच्या सवेा, माह े िलैु, २०२२ मध्ये क्रीडा प्रबोजधनी, नागपरू येथे उपलब्ध करुन 

जदल्ह्या आहते. क्रीडा प्रबोजधनी अंतगात प्रजशक्षर् घेत असलेले खेळाडू क्रीडा प्रबोजधनीच े प्रजतजनधीत्व 

करतात यामळेु खेळाडूवर सक्ती करण्याचा प्रश्न उद ्र्वत नाही. तसचे क्रीडा प्रबोजधनीमधील खेळाडू ह े

जवजवध राज्य, राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय स्पधमेध्ये जवजवध खेळांमध्ये सहर्ागी झालेले आहते. त्यामळेु 

खेळाडंूमध्ये नारािी नाही. क्रीडा प्रबोजधनीमध्ये प्रजशक्षर्ासाठी आवश्यक, क्रीडा प्रजशक्षकांची नमेर्कू 

करण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

िोंढाळी (वज.नागपूर) येथील अनाथ आश्रमाच्या सांचालिािर बाळविक्रीचा  

गुन्हा दाेल िरणेबाबत 
 

  

(४९) * १४७३९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, अॅड.वनरांजन 

डािेरे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोंढाळी (जि.नागपरू) येथील अनाथ आरेणमाचा सचंालक सरामलु्ह्ला खान हा नविात बाळजवक्री 

टोळीचा प्रमखु असल्ह्याची जदनांक १६ म,े २०२२ रोिी वा त्यासमुारास बातमी प्रजसध्द झाली, ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ाबाबत शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े उक्त 

बाळजवक्री प्रकरर्ात सहर्ागी असलेल्ह्यांना अटक करुन त्यांच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय. 

(२) सदर प्रकरर्ी पोलीस स्टेशन जसताबडी, नागपरू शहर येथे अप क्र. १८८/२०२२ र्ादजंवस ंकलम ३७० 

(४), ४६५, ४६७, ४७१, ३४ तसचे बालन्याय (मलुाचंी काळिी व सरंक्षर्) अजधजनयम २०१५ च ेकलम 

७५, ८१ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह.े आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आह.े  

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

पालघर वजल्यातील महात्समा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगधत िेलेल्या 

िामाांच्या मजुरीची रक्िम िें द्र शासनािडे थिीत असल्याबाबत 

 
  

(५०) * १३६४८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) जवक्रमगड, िव्हार, मोखाडा, तलासरी, वाडा व डहार् ू (जि.पालघर) या र्ागातील महात्मा गांधी 

राष्ट्रीय ग्रामीर् रोिगार हमी योिनेंतगात हिारो मिरुांची मागील १७ ते ९० जदवसांची समुारे २४ कोटी ११ 

लाख ४१ हिार रुपयांची मिरुी कें द्र शासनाकडे थकीत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, रोिगार हमी योिनचेी मिरुी मिरुानंा वेळेवर दणे्यात आलेली नसल्ह्यान े मिरुांवर 

उपासमारीची वेळ आली असनू रोिगार हमी योिनचेी काम े केलेल्ह्या मिरुांना त्यांची थकीत असलेली 

मिरुी दणे्याबाबत “समथान” ससं्थेन े जदनांक ६ मे, २०२२ वा त्यादरम्यान मा.मतं्री रोिगार हमी योिना, 

अपर मखु्य सजचव, रोिगार हमी योिना याचं्याकडे पत्राद्वारे मागर्ी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े पालघर 

जिल्ह्यातील मिरुांना थकीत असलेली मिरुी दणे्याबाबत व रोिगार हमी योिनचेी काम ेसरुू करण्याबाबत 

कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सांदीपानराि भुमरे : (१) ह ेखरे आह.े 

 जदनांक ५ एजप्रल, २०२२ पयंत कें द्र शासनाकडून जनधी अप्राप्त असल्ह्यामळेु सदर मिरूी प्रलंजबत 

होती. 

(२) अंशत: खरे आह.े 

(३) जदनांक ५ एजप्रल २०२२ नतंर कें द्र शासनाकडून जनधी प्राप्त झाल्ह्यामळेु मिरूी प्रदान करण्यात आली 

आह.े उवारीत मिरूी न जमळण्याची कारर्े दरू करण्यात यते आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

आथधर रोड मध्यिती िारागृहात िैद्यािर लैंवगि अत्सयाचार िेल्याबाबत 
 

  

(५१) * १३६५८ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
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(१) आथार रोड येथील मध्यवती कारागहृात एका कैद्यान े दसुऱया कैद्यावर लैंजगक अत्याचार केला 

असल्ह्याची बाब जदनांक १७ म,े २०२२ रोिी वा त्या समुारास जनदशानास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े दोर्ी कैद्यावर 

कारवाई करण्याबाबत तसचे आथार रोड मध्यवती कारागहृातील कैद्यांच्या अतंगात सरुजक्षततेसाठी कोर्ती 

उपायोिना करण्यात आली आह ेवा येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) जशक्षा बंदी क्र. बी-९४३५९, मोह. इशााद इस्लाम शखे यान े अनसैजगाक 

अत्याचार केला असल्ह्याची तक्रार न्यायाधीन बंदी क्र. २७६०/२२ सदुशान ओमप्रकाश शमाा यान ेजदनांक 

१५/५/२०२२ रोिी केली आह.े 

(२) (अ) प्रस्ततु तक्रारीच्या अनरु्गंान ेजदनांक १५/५/२०२२ रोिी ना.म.िोशी मागा पो.स्टे. येथे ग.ुर.क्र. 

४६८/२०२२. र्ादजंव कलम ३७७, ३२३, ५०६ गनु्हा नोंद केला आह.े 

(ब) सदर घटननेतंर बंदी क्र. बी- ९४३५९, मोह. इशााद इस्लाम शखे व बंदी नाम े सदुशान 

ओमप्रकाश शमाा यांना सरुक्षचे्या कारर्ास्तव वेगवेगळ्या बरॅकमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यानतंर बंदी क्र. 

बी- ९४३५९, मोह. इशााद इस्लाम शखे यास नाजशकरोड मध्यवती कारागहृास वगा करण्यात आले आह.े 

(क) कारागहृातील बंद्यांना कोर्ताही त्रास अथवा अडचर् असल्ह्यास त्याबाबत कारागहृ प्रशासन 

व कताव्यावरील कमाचारी यांना माजहती दरे्ेबाबत बंद्यांना वारंवार सचूना दणे्यात आल्ह्या आहते. कारागहृ 

अधीक्षक साप्ताहीक रे्रीच्यावेळी बंदीस त्रास अथवा अडचर्ीबाबत समक्ष जवचारर्ा करतात. तसचे 

सन्मा. न्यायालयाकडून दजेखल वेळोवेळी कारागहृास र्ेट दवेनू बंद्यांच्या अडी अडचर्ी व तक्रारीबाबत 

जवचारर्ा करण्यात येत असते. 

(ड) कारागहृातील बंद्यांच्या सरुक्षेबाबत प्रशासनाकडून सवा अजधकारी / कमाचारी यांना कडक 

जनगरार्ीबाबत सचूना दणे्यात आल्ह्या असनू बरॅक मधील सरुक्षा पहारे दखेील वाढजवण्यात आले आहते. 

तसचे बंद्यांच ेसमपुदशेन दखेील करण्यात यते आह.े 

(३) प्रश्नच उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

 

मौजे अांतरिली (ता.नेिासा, वज.अहमदनगर) येथील अल्पियीन मुलीचे  

अपहरणाचा गुन्हा दाेल िरणेबाबत 
 

  

(५२) * १४३७७ डॉ.रणवजत पाटील : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील   

काय :- 

(१) मौिे अतंरवली (ता.नवेासा, जि.अहमदनगर) येथील अल्ह्पवयीन मलुीस घराशिेारील राहर्ाऱया 

तरुर्ान ेपळवनू नले्ह्यासदंर्ाात नवेासा पोलीस स्टेशनला गनु्हा दाखल झाला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मलुीच ेवडील व चलुते जदनांक ९ मे, २०२२ रोिी नवेासा पोलीस स्टेशनमध्ये मलुीच्या 

तपासासदंर्ाात चौकशी करण्यासाठी गेले असता पोलीस जनरीक्षक यांनी अवााच्य र्ार्ते जशवीगाळ करून 

मलुीच्या घरातील लोकांना बंद खोलीत सकाळी ११ ते ३ या वेळेत डांबनू ठेवले, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्ह्यास, नवेासा पोलीस ठाण्याच ेपोलीस जनरीक्षकानी मलुीच्या आिोबांना तमुच्यावर गनु्ह ेदाखल 

असनू तमुच्या सवा कुटंुबीयांना सहा मजहन े सदर गनु्यात कस्टडीमध्ये टाकण्याची धमकी दऊेन 

तडिोडीसाठी पोलीस जनरीक्षकाच्या धमकीमळेु रेणी.सनुील गिे राहर्ार मौिे कुकार्ा यांच्याकडे रुपय े

१,२५,०००/- िमा केल,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, या सदंर्ाात पो.जनरीक्षक यांना वररष्ठ अजधकाऱयांनी सक्तीचा रिेवर पाठवले आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, या प्रकरर्ासदंर्ाात पोलीस आहवालामध्ये मलुीच्या आिोबांनी िबाबात सबंंजधत पोलीस 

अजधकारी व मध्यस्थी यांच्याजवरुध्द तक्रार जदली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(६) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशीच्या अनरु्गंान े सबंंजधत पोलीस अजधकारी व मध्यस्थीवर कोर्ती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(७) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

याबाबत नवेासा पोलीस स्टेशन येथे ग.ुर.न.ं३७९/२०२२, र्ा.द.ंजव. कलम ३७६ (२)(j)(n), 

३५४(A), ३५४(B), ३५४(D), ३६३, १०९, ११४, २१२ व बालकांच ेलैंजगक अपराधापासनू सरंक्षर् 

अजधजनयम, २०१२ च ेकलम ४, ६, ८, १२ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आह.े 

(२), (३), (४), (५) व (६) याबाबत सदर जपजडत मलुीच्या आिोबांनी सबंंजधत पोलीस अजधकारी व 

मध्यस्थी यांच्याजवरुध्द जदलेल्ह्या तक्रारीच्या अनरु्गंान ेसबंंजधत रेणी.बािीराव पोवार, पोलीस जनरीक्षक यांची 

प्राथजमक चौकशी उप जवर्ागीय पोलीस अजधकारी, रेणीरामपरू जवर्ाग यांच ेमार्ा त सरुु आह.े तसचे सध्या 

रेणी.पोवार यांना सक्तीच्या रिवेर पाठजवण्यात आलेले आह.े 

(७) जवलंब झालेला नाही. 
----------------- 

  

आेाडा बाळापरू (वज.वहांगोली) येथे अिैध िाळू िाहतूि होत असल्याबाबत 
  

  

(५३) * १४९०८ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, 

डॉ.िजाहत वमझाध : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) आखाडा बाळापरू, (जि.जहगंोली) पररसरात रात्रीच्यावेळी वाळूची अवैध वाहतकू मोठ्या प्रमार्ात सरुु 

असनू रात्रर्र वाळूची चोरी होत असल्ह्याच ेजदनाकं ४ िनू, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सायळी, डोंगरगांव पलू, कसबे धावांचा व कोंढूर या र्ागांतनू ही वाळू चोरी होत आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े उपरोक्त 

वाळूमाजर्यांवर कठोर कारवाई करुन अवैध वाळू चोरी व वाहतकू रोखण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली 

वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) ह ेखरे नाही. 
----------------- 
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परभणी वजल्यातील नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांना पीि विम्याचा लाभ देणेबाबत 
 

  

(५४) * १३७६० श्री.अब्दुल्लाेान दुराधणी, श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांवित प्रश्न 

क्रमाांि १२३५३ ला वदनाांि १४ माचध, २०२२ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय िृषी 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परर्र्ी जिल्ह्यातील शतेकऱयांच े सन २०२१ दरम्यान झालेल्ह्या अजतवषृ्टीमळेु मोठे नकुसान झाले 

असनू महसलू प्रशासनान े५०% पके्षा कमी आर्ेवारी झाली असल्ह्याच ेजनदाशनास आर्नूही केवळ लेखी 

आक्षेप नोंदवले नाहीत अस े कारर् दवेनू जिल्ह्यातील अनके शतेकऱयांना पीक जवमा, आजथाक मदत, 

नाकारर्ाऱया सबंंजधत कंपनीजवरूध्द कारवाई करण्यात यावी अशी मागर्ी परर्र्ी येथील स्थाजनक 

लोकप्रजतजनधी यांनी मा.मखु्यमतं्री महोदय यांच्याकडे सन २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी जनवेदनाव्दारे 

केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, ऑर्लाईन जकंवा ऑनलाईन तक्रारी नोंदजवल्ह्या नाहीत या कारर्ावरून शतेकऱयांना 

आजथाक नकुसान र्रपाईपासनू वंजचत ठेवर्ाऱया सबंंजधत जवमा कंपनीजवरूध्द कोर्ती कारवाई करण्यात 

आली वा येत आह,े 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेवंजचत राजह लेल्ह्या 

शतेकऱयांना आजथाक नकुसान र्रपाई दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) अशा प्रकारच ेजनवेदन प्राप्त झाल्ह्याच ेकायाासनाच्या अजर्लेखात आढळून आले 

नाही. 

योिनेंतगात कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचुननेसुार अजधसजुचत जवमा क्षेत्र घटकासाठी अजधसजुचत 

जपकांसाठी जनधााररत सखं्येप्रमार्े पीक कापर्ी प्रयोग घणे्यात येतात. सदर पीक कापर्ी प्रयोगांद्वारे प्राप्त 

होर्ाऱया जपकाचं्या सरासरी उत्पादनाच्या आकडेवारीची तलुना ही उंबरठा उत्पादनाशी करुन नकुसान  

 

र्रपाई जनजित केली िाते. योिनेंतगात नकुसान र्रपाई जनजित करतांना आर्ेवारी/पसैवेारी, दषु्ट्काळ, टंचाई 

पररजस्थती आजर् परुामळेु झालेल्ह्या नकुसानी सदंर्ाात कोर्त्याही शासकीय जवर्ाग/ससं्थेमार्ा त घोजर्त 

करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राय धरली िात नाही. 

(२) व (३) प्रधानमतं्री पीक जवमा योिनचे्या मागादशाक सचूननेसुार जवमा सरंक्षर् घेतलेल्ह्या शतेकऱयांनी सवे 

नबंर नसुार बाजधत पीक व नसैजगाक आपत्ती घटना घडल्ह्यापासनू ७२ तासांच्या आत सबंंजधत जवमा कंपनीस 

कळजवर्े आवश्यक आह.े तद्नरु्गंान ेपरर्र्ी जिल्ह्यात स्थाजनक नसैजगाक आपत्ती या बाबी अंतगात एकूर् 

४,१६,१५२ सचूना प्राप्त झाल्ह्या होत्या. त्यापकैी ३,८८,५७१ शतेकरी अिादार ह ेपात्र ठरले असनू त्यांना 

नकुसान र्रपाई रक्कम रुपये ३१७.१८ कोटी जनजित झाली असनू यापकैी जदनांक १२/०८/२०२२ पयंत 

३,८६,२१८ शतेकरी अिादारांना नकुसान र्रपाई रक्कम रुपये ३१७.०४ कोटी वाटप करण्यात आल े

आहते. उवारीत २,३५३ शतेकरी अिादारांना नकुसान र्रपाई रक्कम रुपये ०.१४ कोटी वाटपाची कायावाही 

सरुु आह.े  

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 
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राज्यातील शेतिऱयाांच्या शेतातील मातीचे पररक्षण िरुन हेल्थ िाडध  

उपलब्ध िरून देणेबाबत 
 

  

(५५) * १३९०६ श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील    

काय :- 

(१) राज्यातील शतेकऱयांच्या शतेातील मातीच े पररक्षर् करुन पीक घणे्याबाबत हले्ह्थ काडा तयार 

करण्याकरीता माती पररक्षर् करर्े गरिेच ेआह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, शतेकऱयाचंी लागवड खचाात होर्ारी वाढ कमी करण्यासाठी माती पररक्षर्ावर र्र जदला 

िात असनू कृर्ी जवर्ागाद्वारे माती पररक्षर् कायाक्रम राबजवला िातो, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, माती पररक्षर्ासाठी जमनी जकटच े वाटप महसलू मडंळ स्तरावर केले िात असते तसचे 

जर्रत्या प्रयोगशाळेद्वारे माती पररक्षर् तरतदू केलेली असनू दोन्ही योिनचे ेतंतोतंत पालन कृर्ी जवर्ागाद्वारे 

होत नसल्ह्यामळेु योिना सर्ल होत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, कृर्ी जवर्ागांतगात कायारत कृर्ी क्षेत्र सहायकांनी तालकुा कें द्रावर बसनूच आकडे मोड 

करून परू्ातः शतेकऱयाकंडे दलुाक्ष केले असनू नमनुा गोळा न करता शतेकऱयांना शतेी हले्ह्थ काडा उपलब्ध 

करून जदल्ह्यामळेु शतेकऱयाचं ेनकुसान होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

 (५) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े दोर्ी 

अजधकाऱयावंर कारवाई करण्याबाबत तसचे शतेकऱयांना मातीच ेपररक्षर् करून नजवन हले्ह्थ काडा उपलब्ध 

करून दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.अब् दुल सत्तार : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) ह ेखरे नाही. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

णसटी सांपिरी िमधचाऱयाांनी राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाांच्या वनिासस्थानािर  

हल्ला िेल्याबाबत 
 

  

(५६) * १४०४४ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) एसटी सपंकरी कमाचाऱयांनी एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांच्या जनवासस्थानावर हल्ह्ला केला 

असल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम् यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, चार आदंोलकांनी दोन जदवसांपवूी या पररसराची रेकी केली होती, याबाबत चार 

जदवसांपवूी आझाद मदैान पोजलसांनी गांवदवेी पोजलसांना इशारा जदला होता, त्याकडे गारं्ीयाान े न 

पाजहल्ह्यान ेहा हल्ह्ला झाल्ह्याची माजहती समोर येत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्ह्यास, धारावी आदंोलनानतंर पोजलसांच ेह ेदसुरे अपयश आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, सदर चौकशीअंती हल्ह्ला होर्ार असल्ह्याचा इशारा दवेनूही त्याकडे गांर्ीयाान ेन पाहर्ाऱया 

पोलीस कमाचारी व अजधकाऱयांवर शासनान ेकोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) व (३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) जदनांक ०८/०४/२०२२ रोिी घडलेली उक्त घटनबेाबत गांवदवेी पोलीस ठार् े

ग.ुनो.क्र.१३२/२०२२ कलम १४२, १४३, १४५, १४७, १४९, ३५३, ३३२, ३३३, ४४८, ४५२, १०७, 

१२०(ब), ३३५, ४४०, १०९ सह कलम ७ जक्रमीनल लॉ अमेंडमेंट ॲक्ट सह मपोका कलम ३७/१३५ 

अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला. 

 सदर घटनबेाबत वररष्ठ पोलीस जनरीक्षक यांना वेळेवर माजहती जमळाल्ह्यानतंरही त्यांनी त्याबाबत 

जनयंत्रर् कक्षास माजहती दवेनू अजतररक्त मनषु्ट्यबळ मागवनू घेतले नाही. तसचे घटनास्थळी ते उजशरा 

पोहोचले म्हर्नू त्यांना सवेेतनू जनलंजबत करण्यात आले असनू पोलीस उप आयकु्त पररमडंळ-३, मुबंई 

यांचमेार्ा त प्राथजमक चौकशी सरुु आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

अवलबाग (वज.रायगड) येथे मासळी व्यिसाय सांिुल उभारण्याचे िाम  

वनधी अभािी प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(५७) * १३९५६ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) अजलबाग (जि.रायगड) मध्ये मासळी व्यवसाय सकुंलाच्या उर्ारर्ीसाठी २ कोटी ८१ लाख ९५ हिार 

रूपयांचा जनधी सन २०१५ मध्ये वा दरम्यान मिंरू करण्यात आला होता, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मच्छीमारांचा आजथाक जवकास साधर्े आजर् पयाटनवाढीला चालना दणे्यासाठी 

अजलबागमध्ये कोळीवाड्यािवळ मासळी व्यवसाय सकुंल उर्ारण्याच ेकाम जनम्म ेपरू्ा झालेले असनू जनधी 

अर्ावी सदरच ेकाम ह े७ वर्ांपासनू प्रलंजबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सदर सकुंलामध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रजशक्षर् कें द्र, अद्ययावत मत्स्यालय, सगं्रहालय, 

वाचनालय, सर्ागहृ, प्रजशक्षर्ाथीसाठी वसजतगहृ व मत्स्यव्यवसाय सहायक आयकु्तांच े कायाालय यांचा 

समावेश आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेमच्छीमाराचं्या 

प्रगतीसाठी व पयाटनवाढीला चालना दणे्यासाठी अपरू्ा असलेल्ह्या मासळी व्यवसाय सकुंलाच ेकाम परू्ा 

करण्यासाठी जनधी दणे्याबाबत कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े  

(४) राष्ट्रीय कृर्ी जवकास योिनेंतगात राज्यस्तरीय मिंरुी सजमतीच्या जदनांक १०/०५/२०२१ रोिीच्या २९ 

च्या बैठकीमध्ये अजलबाग, जि.रायगड येथील मत्स्यव्यवसाय प्रजशक्षर् कें द्र, प्रदशानालय व सगं्रहालय 

यांच्या बांधकामासाठी रुपये २.३६ कोटी जनधीला मिंरुी प्रदान करण्यात आलेली आह.े सदर जनधी कृर्ी 

आयकु्तालय, परु्े यांच्याकडून जदनांक ७ मे, २०२२ रोिी मत्स्यव्यवसाय जवर्ागास प्राप्त झालेला आह.े 

सदर प्राप्त जनधी रुपये २.३६ कोटी सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड कायाालयास Public 

Financial Management System (PFMS) प्रर्ालीद्वारे वगा करण्यात आलेला आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

राज्यातील सिध वजल्याांतील रोजगार हमी योजनेंतगधत िाम िरणाऱ या  

मजुराांची मजुरी प्रलांवबत असल्याबाबत 
 

  

(५८) * १४३७४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : 

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील सवा जिल्ह्यांतील रोिगार हमी योिनेंतगात काम करर्ाऱ या मिरुाचंी प्रलंजबत मिरुी ही 

जदनांक ५ एजप्रल, २०२२ पयंत १३२ कोटी १४ लाख रुपयांची असल्ह्याची माजहती माह ेएजप्रल, २०२२ 

मध्ये वा दरम्यान जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त मिरुांना मिरुी दणे्याबाबत आदशे होऊनही शासनान ेअद्यापही मिरुांना मिरुी जदलेली 

नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेरोिगार हमीवर 

काम करर्ाऱ या मिरुांची प्रलंजबत मिरुी दणे्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सांदीपानराि भुमरे : (१) ह ेखरे आह.े 

 जदनांक ५ एजप्रल, २०२२ पयंत कें द्र शासनाकडून जनधी अप्राप्त असल्ह्यामळेु सदर मिरुी प्रलंजबत 

होती. 

(२) ह ेखरे नाही. 

 त्यानतंर कें द्र शासनाकडून जनधी प्राप्त झाल्ह्यामळेु रुपय े ११५ कोटी २६ लाख मिरुीच े प्रदान 

करण्यात आले आह.े 

(३) उवाररत मिरूी वेळेवर न जमळण्याची कारर्े दरू करण्यात येत आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 
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मोहपूर (ता.विनिट, वज.नाांदेड) येथील पशुिैद्यिीय दिाेान्यातील  

ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

  

(५९) * १४१०० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमझाध, श्री.जयांत आसगाििर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 

पशुसांिधधन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) जकनवट (जि.नांदडे) तालकु्यातील मोहपरू येथील पशवैुद्यकीय दवाखान्यात तीन ते चार वर्ाापासनू ररक्त 

असलेल्ह्या पदांपकैी एकही ररक्त पद र्रण्यात आले नसल्ह्यामळेु येथील पशवैुद्यकीय अजधकारी यांच ेपद 

ररक्त असल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ च्या दसुऱ या आठवड्यात जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, दवाखान्यातील अजतररक्त िबाबदारी पार पाडताना येथील पशवैुद्यकीय अजधकारी रिेवर 

गेल्ह्यास दवाखाना बंद ठेवावा लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यामळेु पररसरातील पशपुालकांच्या िनावरांची हाल होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, यासदंर्ाात शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेजकनवट (जि.नांदडे) 

तालकु्यातील मोहपरू येथील पशवैुद्यकीय दवाखान्यात ररक्त पद ेतातडीन ेर्रण्याबाबत कोर्ती कायावाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१), (२), (३) व (४) पशवैुद्यकीय दवाखाना रेणरे्ी-१ मोहपरू ता.जकनवट, 

जि.नांदडे येथील दवाखान्यात पशधुन जवकास अजधकारी, व्रर्ोपचारक आजर् २ पररचर अशी ४ पद ेमिंरू 

असनू त्यापकैी शासन आदशे जदनांक ०४/०७/२०१९ अन्वये पशधुन जवकास अजधकारी गट-अ ह े पद 

र्रण्यात आले आह.े 

 व्रर्ोपचारक व पररचर ही पद ेगट-ड सवंगाातील असनू ती जिल्ह्हा पररर्दवेरील असल्ह्यान ेसदर पद े

ग्रामजवकास जवर्ागामार्ा त र्रली िातात. सदर ररक्त पद ेर्रण्याबाबत ग्रामजवकास जवर्ागास कळजवण्यात 

येत आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत  नाही. 
----------------- 

  

विदभाधत बोगस वबयाणाांची विक्री िरणाऱ या िृषी िें द्र चालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

  

(६०) * १४०९६ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.चांद्रशेेर 

बािनिुळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) तेलंगर्ा व आधं्रप्रदशे राज्यातील बोगस जबयार्ांची जवक्री वधाा, चदं्रपरू, गडजचरोली, यवतमाळ व 

अमरावती जिल्ह्यात कृर्ी कें द्रचालक करीत असल्ह्याच े जदनांक २४ म,े २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 

जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेबोगस जबयार्ांची 

जवक्री करुन शतेकऱयांची र्सवर्कू करर्ाऱ या कृर्ी कें द्र चालकांवर कारवाई करुन बोगस जबयार्े जवक्री 

रोखण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
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श्री.अब् दुल सत्तार : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) राज्यात तालकुा, जिल्ह्हा व जवर्ाग स्तरावर र्रारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली असनू 

अनजधकृत जबयार्ेबाबत कायदशेीर कारवाई करण्यात यते आह.े शतेकऱयांनी अजधकृत परवानाधारकाकंडून 

जबयार्,े खते व जकटकनाशके खरेदी करण्यासबंधी जिल्ह्हा, तालकुास्तरावरुन वतृ्तपत्र व इतर माध्यमांद्वारे 

व्यापक प्रमार्ात प्रचार व प्रजसध्दी करण्यात आलेली आह.े  

 राज्यात अनजधकृत कापसू जबयार्ांच्या एकूर् १६ तक्रारींच्या अनरु्गंान ेएकूर् ४४१४ पाजकटे व 

६.३६ म.ेटन खलेु जबयार्े मलु्ह्य रुपये ७८.२६२ लाख रुपयांचा साठा जबयार्े जवक्री कें द्राचा परवाना 

नसलेल्ह्या व्यक्तींकडून िप्त करण्यात आला आह.े तर राज्यात इतर जबयार्ाचं्या ४ तक्रारीच्या अनरु्गंान े

१५.२३ म.ेटन जबयार्े साठा मलु्ह्य रुपये ३१८.६० लाख रुपयाचा साठा िप्त करण्यात आलेला असनू या 

सदंर्ाात एकूर् २० जठकार्ी पोलीस गनु्ह ेदाखल करण्यात आलेले आहते. 

(३) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

दवक्षण मुांबईसह पिूध आवण पविम उपनगरात घरफोडीच्या घटनाांत िाढ झाल्याबाबत 
 

  

(६१) * १३६३८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) दजक्षर् मुबंईसह पवूा आजर् पजिम उपनगरात उन्हाळी सटु्टीच्या कालावधीत चोरट्यांनी अनके जठकार्ी 

घरर्ोडी करून रोख रकमसेह दाजगन ेचोरी केल्ह्याची घटना जदनांक १८ मे, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 

जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, घरर्ोडी व चोरीच्या घटनांबाबत नागररकांनी पोजलसात तक्रारी केल्ह्या आहते, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, सदर तक्रारीनसुार पोजलसांनी घरर्ोडी व चोरीच्या जकती प्रकरर्ाचंा शोध/तपास केला 

आह,े जकती िर्ांच्या चोरीचा मदु्दमेाल त्यांना परत जमळवनू दणे्यात आला आह,े 

(४) उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े मुबंईसह उपनगरातील 

घरर्ोडीच्या घटना रोखण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहते, 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) बहृन्मुबंई पोलीस आयकु्तालयाच्या अजधपत्याखालील पोलीस 

ठार्तेील म,े २०२२ या मजहन्यात घरर्ोडी व चोरी या गनु्यांची माजहती पढुीलप्रमार्े आह.े 
 

घरर्ोडी 

दाखल उघड अटक 

आरोपी 

घरर्ोडीत गेलेल्ह्या मदु्द ेमालाची 

जकंमत 

परत जमळालेल्ह्या मदु्द ेमालाची 

जकंमत 

१५७ ४८ ८९ रुपये ६२६८०६९० रुपये २४४५५७५१ 
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चोरी 

दाखल उघड अटक 

आरोपी 

चोरीस गेलेल्ह्या मदु्द ेमालाची जकंमत परत जमळालेल्ह्या मदु्द ेमालाची 

जकंमत 

२९३९ १८९ ४३८ रुपये १०३१००१८० रुपये ३०००२१३० 

 

(४) बहृन्मुबंईतील सवा पोलीस ठार्े अंतगात क्य ूआर कोड आधारीत परेोजलंग होर्ेकरीता थडा आय या 

ॲजप्लकेशनद्वारे क्य ूआर कोड कायााजन्वत करण्यात आलेले आहते. 

 प्रत्येक पोलीस स्टेशन हद्दीतील गस्तीवरील जबनतारी गस्ती वाहन े र्ेट दऊेन नमदू जठकार्चा 

क्यआुर कोड स्कॅन करुन वेळोवेळी तपासर्ी करीत असतात. 

 पोलीस ठार्े हद्दीतील चोरी, घरर्ोडी व दरोड्याच्या गनु्यातील सराईत गनु्हगेार, िेल ररलीि, 

जहस्रीजशटर, अजर्लेख्यावरील गनु्हगेार, पाजहिे आरोपी, र्रारी आरोपी इत्यादी गनु्हगेाराची 

वेळोवेळी कोंजबग ऑपरेशन तसचे नाकाबंदी दरम्यान तपासर्ी केली िाते. 

 चोरी, घरर्ोडी व दरोड्याच्या गनु्हयातील आरोपींवर महाराष्ट्र पोलीस अजधजनयम व र्ौ.द.ंप्र.स. 

अन्वये प्रर्ावी प्रजतबंधक कारवाई करण्यात यतेे. 

 चोरी, घरर्ोडी व दरोड्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस ठार्े हद्दीतील हौजसगं 

सोसायटीच्या महत्त्वपरू्ा आस्थापना, बँका, दकुान ेव इतर जठकार्ी व्हीिीट बकु ठेवण्यात आले 

आह.े 

 चोरी व घरर्ोडीच्या गनु्यांचा तपास िलदगतीन े होण्याकरीता गनु्ह े प्रकटीकरर् पथकातील 

अजधकारी व अंमलदार याना वेळोवेळी गनु्हयाच्या तपासाच्या अनरु्गंान ेमागादशान करण्यात यतेे. 

 चोरी व घरर्ोडीच्या गनु्हयाचा गपु्त बातमीदारांच्या मदतीन ेतपास करण्यात यतेो. 

 घटनास्थळी इनव्हसे्टीगेशन व्हनॅद्वारे तपासर्ी करून आरोपींची जरं्गर जपं्रट प्राप्त करून तपासर्ी 

करण्यात येते. चोरी व घरर्ोडीच्या घटनास्थळावरील व आिबूािचू्या पररसरातील सी.सी.टीव्ही 

रु्टेि प्राप्त करण्यात येते. 

 पोलीस ठार्े हद्दीतील सवा सोसायटी तसचे मोहल्ह्ला कजमटी याना चोरी व घरर्ोडी यासारखे गनु्ह े

तसचे इतर गनु्ह े रोखण्याच्या अनरु्गंान े व सरुजक्षततेच्या दृष्टीन े सी.सी.टीव्ही कॅमरेे बसजवण्यास 

सांगण्यात आले आह.े 

 पोलीस ठार्े हद्दीत नाकाबंदी, मोबाईल/बीट माशाल परेोजलंग, पायी गस्तीमध्ये वाढ करण्यात 

आली आह.े 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

 

----------------- 
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िणी (वज.यितमाळ) शहरातील अिैध गैरव्यिहाराांना सांरक्षण देणाऱया  

पोलीस अवधिारी ि िमधचाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

  

(६२) * १४४८५ श्री.रमेश िराड, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) वर्ी (जि.यवतमाळ) शहरात पोलीस उप महाजनरीक्षक, अमरावती यांच्या जवशरे् पथकाकडून मटका 

अड्डे व सगुंजधत तंबाख ूजवके्रत्यांच्या प्रजतष्ठानांवर छाप ेटाकून कारवाई करण्यात आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त अवैध गैरव्यवहारांना चालना दरे्ाऱया चार पोलीस जशपायांना जनलंजबत केले तर दोन 

पोलीस अजधकाऱयांसह १८ िर्ांवर जिल्ह्हा पोलीस अधीक्षक यांनी कारर्े दाखवा नोटीस बिाजवली आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याप्रकरर्ी ज्या पोलीस अजधकाऱयांना कारर्े दाखवा नोटीस बिाजवण्यात आली आह े

त्यातील दोन अजधकारी ह े कारवाई अगोदरच कोरोनान े बाजधत असल्ह्यान े रिेवर होते तसचे जनलंजबत 

करण्यात आलेल्ह्या चार कमाचाऱयांपकैी एक कमाचारी तीन मजहन्यांपासनू आिारी असल्ह्यान ेरिेवर आह,े ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, सदर पोलीस अजधक्षकांकडून जनलंजबत करण्यात आलेले कजनष्ठ कमाचारी दोर्ी आढळून 

आले असनू वर्ी पोलीस स्टेशन येथील वररष्ठ पोलीस अजधकाऱयांवर कोर्तीच कारवाई न झाल्ह्यान े

याबाबत कमाचाऱयांमध्ये शकंा जनमाार् होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े वररष्ठ पोलीस 

अजधकाऱ यावंर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) होय. 

(३) नाही. 

 ज्या पोलीस अजधकाऱयांना कारर्े दाखवा नोटीस बिावण्यात आली आह ेत्याबाबत सबंंधीतांच े

स्पष्टीकरर् प्राप्त करुन जशक्षा बिावण्यात आली असनू त्यातील कोर्ताही अजधकारी कोरोनान े बाजधत 

नव्हता.तसचे जनलंजबत करण्यात आलेल्ह्या चार पोलीस अंमलदारापकैी कोर्ताही कमाचारी छाप्याच्या 

वेळी वैद्यजकय रिेवर नव्हता. 

(४) ह ेखरे नाही. 

(५) पोलीस स्टेशन वर्ी कायाक्षेत्रातील २ पोलीस अजधकारी व १५ पोलीस अंमलदार यांना पढुील दये 

वाजर्ाक वेतनवाढ ३ वर्ाा करीता (अपररमार्कारक) रोखर्े बाबतची जशक्षा दणे्यात आली आह.े तसचे 

तत्कालीन सहायक पोलीस जनरीक्षक यांची पदोन्नतीवर बदली झाल्ह्यान ेत्यांचा कसरूी अहवालावर पोलीस 

अधीक्षक, चदं्रपरू यांचमेार्ा त कायावाही करण्यात येत आह.े तसचे सबंंजधत पोलीस जनरीक्षक यांच ेजवरुध्द 

जवर्ागीय चौकशी सरुु असनू उपजवर्ागीय पोलीस अजधकारी यांच ेजवरुध्द कसरूी अहवाल जवशरे् पोलीस 

महाजनरीक्षक, अमरावती पररक्षेत्र, अमरावती यांचकेडून पोलीस महासचंालक यांना पाठजवण्यात आला 

असनू पढुील कायावाही करण्यात येत आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 
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िोंढा (ता.पिनी, वज.भांडारा) येथे पांतप्रधान घरिुल योजनेच्या मजुरीच्या 

 पैशात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

  

(६३) * १४५९३ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.प्रिीण दटिे, 

श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 

रोजगार हमी योजना मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोंढा (ता.पवनी, जि.र्डंारा) येथे सन २०१८ ते २०२१ या कालावधीत घरकुलांच्या बांधकामावर 

पार्ी मारण्याच्या मिरुीच ेपसै ेलार्ाथी मिरुांना जमळाले नसल्ह्यान ेपतंप्रधान घरकुल योिनचे्या मिरुीच्या 

पशैात गैरप्रकार झाल्ह्याच ेमाह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी स्थाजनक लोकप्रजतजनधी यांनी र्ंडारा जिल्ह्हाजधकारी कायाालयातील 

सर्ेत दक्षता सजमतीमध्ये तसचे कोंढा जिल्ह्हा पररर्द क्षेत्राच े तत्काजलन सरपचं व सदस्य यांनी मखु्य 

कायापालन अजधकाऱयांची र्ेट घेऊन कोंढा गावात झालेल्ह्या घरकुलाच्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याची 

मागर्ी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या सबंंधी वररष्ठ अजधकाऱ यांना लेखी पत्र दऊेन दखेील त्यांची चौकशी केली िात 

नसल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, चौकशीच ेआदशे दऊेनही चौकशी न करण्याची कारर्े काय आहते, 

(५) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी करून सबंंजधत दोर्ी अजधकाऱ यांवर कारवाई करण्याबाबत 

कोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

 

श्री.सांदीपानराि भुमरे : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) ह ेअंशत: खरे आह.े 

(४) गटजवकास अजधकारी, पवनी यांनी सदर प्रकरर्ी चौकशी परू्ा केली असनू सकृतदशानी दोर्ी 

आढळलेल्ह्या कमाचाऱ यांजवरुध्द कायावाही करण्यात यते आह.े 

(५) सदर प्रकरर्ी चौकशीची कायावाही सरुु आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  

मुांबईतील देिनारच्या शासिीय मवहला िसवतगृहाच्या सुरक्षा व्यिस्थेबाबत 
 

  

(६४) * १४१७४ डॉ.(श्रीमती) मवनषा िायांदे : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) मुबंईतील दवेनारच्या शासकीय मजहला वसजतगहृातनू दोन मजहला पळून गेल्ह्याची घटना जदनांक ३० 

एजप्रल, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदर प्रकरर्ी गोवंडी पोलीस स्टेशनमध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आला आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 
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(३) असल्ह्यास, सदर वसजतगहृातील सरुक्षा व्यवस्थेबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या 

अनरु्गंान े यास िबाबदार असर्ाऱ या वसजतगहृातील व्यवस्थापकांवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली 

आह ेवा येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) शासकीय नविीवन मजहला वसजतगहृातील दोन मजहला आएशा उर्ा  

आरोही अन्सार अली जसद्दीकी उरे् पांडा उरे् रुपाली अन्सारी अली खातनु व झरीना खातनु अब्दलु कलाम 

शखे या वसजतगहृात जमळून येत नसल्ह्याच ेजदनाकं ३० एजप्रल, २०२२ रोिी जनदशानास आले आह.े 

 सदर प्रकरर्ी गोवंडी पोलीस ठार् ेयेथे ग.ुर.क्र. १४६/२२ र्ा.द.ंजव. कलम २२५ बी अन्वये गनु्हा 

नोंद करण्यात आला आह.े 

(३) सरुक्षचे्या दृष्टीन ेशाखा अजर्यंता, सावािजनक बांधकाम जवर्ाग, चेंबरू, मुबंई यांना तात्काळ कळवनू 

वसजतगहृाच्या जखडक्यांच्या तटुलेल्ह्या काचा व ग्रील बसवनू घेण्यात आलेल्ह्या आहते. तसचे या प्रकरर्ी 

आयकु्त, मजहला व बाल कल्ह्यार् यांनी खलुासा मागवनू सबंंजधत सरुक्षा रक्षकाला कामावरुन कमी करण्यात 

आले आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  
----------------- 

  

राज्यातील वहांदिेसरी, महाराष्ट्र िेसरी मल्लाांचे मानधन प्रलांवबत असल्याबाबत 
  

(६५) * १३७०३ श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.अरुण लाड, श्री.अमोल वमटिरी, श्री.शवशिाांत वशांदे, 

श्री.विक्रम िाळे, श्री.सवतश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील जहदंकेसरी, महाराष्ट्र केसरी अशा ज्येष्ठ मल्ह्लांच ेमानधन गेल्ह्या सहा मजहन्यापासनू रखडले 

असल्ह्याच ेमाह ेम,े २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मानधन वेळेत व वाढत्या महागाईच्या प्रमार्ात वाढीव मानधन द्यावे अशी मागर्ी 

राज्यातील ज्येष्ठ मल्ह्लाकडून वारंवार होऊनही शासनाच े या दोन्ही बाबींकडे दलुाक्ष होत असल्ह्याच े

जनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनरु्गंान े जहदंकेसरी, 

महाराष्ट्र केसरी मल्ह्लांच ेमानधन जमळण्याबाबत व मानधन वाढजवण्याबाबत कोर्ती कायावाही केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.वगरीश महाजन : (१), (२) व (३) शासन जनर्ाय जदनांक २१/१२/२०१२ नसुार राज्यातील राष्ट्रीय व 

आतंरराष्ट्रीय पातळीवर अतलुनीय कामजगरी केलेल्ह्या वयोवधृ्द खेळाडू व कुस्तीगीर यांच ेिनु -िलैु २०२२ 

पयंतच ेमानधन अदा करण्यासाठी जनधी जवतररत करण्यात आलेला आह.े तसचे या खेळाडंूच्या मानधनात 

वाढ करण्याचा प्रस्ताव सद्य:जस्थतीत शासनाच्या जवचाराधीन आह.े 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 
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बीड वजल्यातील नायब तहवसलदार मवहलेस मयत दाेिून  

वतचे मृत्सयू प्रमाणपत्र वदल्याबाबत 
 

  

(६६) * १४७४४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, 

अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

िराड, श्री.महादेि जानिर, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) बीड जिल्ह्यातील जिवंत असलेल्ह्या नायब तहजसलदार मजहलेस मयत दाखवनू जतच ेमतृ्य ूप्रमार्पत्र 

जदल्ह्याचा प्रकार उघडकीस आल्ह्याची बाब माह ेएजप्रल, २०२२ च्या पजहल्ह्या आठवड्यात वा त्यासमुारास 

जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी जिल्ह्हाजधकाऱ यानंी सखोल चौकशी करण्याच ेआदशे जदले आहते ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेजिवंत असलेल्ह्या 

नायब तहजसलदार मजहलेस मयत दाखवनू जतच ेमतृ्य ूप्रमार्पत्र जदलेल्ह्या दोर्ी व्यक्तींवर कोर्ती कारवाई 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) अशा आशयाची तक्रार शासनास प्राप्त झालेली आह ेह ेखरे आह.े 

(२), (३) व (४) जवर्ागीय आयकु्त, औरंगाबाद याचंा अहवाल व सोबतची कागदपत्र ेजवचारात घेता जदनाकं 

०१/१२/२०२१ च ेमतृ्य ूप्रमार्पत्र मखु्याजधकारी, चाळीसगाव, जि.िळगाव यांनी जदले असनू चौकशीअंती 

सदरच्या मतृ्य ूप्रमार्पत्रावर आशा दयाराम वाघ मयत या व्यक्तीच ेनाव असनू, वय १५ वर्ा दशाजवण्यात  
आलेले आह.े याउलट तहजसल केि येथे कायारत असलेल्ह्या आशा वाघ यांचा िन्म जदनांक 

०६/०८/१९८४ असा असनू त्यांनी २००४-०५ साली पदवी परीक्षा पास होवनू सन २०१२ रोिी महाराष्ट्र 

लोकसवेा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ा झाल्ह्यानतंर नायब तहजसलदार पदावर जनवड झालेली आह.े उपलब्ध 

कागदपत्रांवरून त्यांच े वय २८ वर्ा असल्ह्याच े जदसनू येते. यावरून जदनांक १५/०५/२००४ रोिी मयत 

झालेली व्यक्ती व नायब तहजसलदार या पदावर असलेली व्यक्ती यांच्यामध्ये नामसाधम्या असल्ह्याच ेजदसनू 

येते. 
----------------- 

  

मुांब्रा (वज.ठाणे) पोलीस ठाण्यातील अवधिारी / िमधचाऱयाांनी व्यापाऱयाच्या  

घरामधून जप्त िेलेल्या रिमेत गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
 

  

(६७) * १३६४९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरिर, श्री.चांद्रशेेर 

बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.वनलय नाईि, अॅड.वनरांजन डािेरे, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
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(१) मुबं्रा (जि.ठार्े) यथेील बॉम्बे कॉलनी र्ागात जदनांक १२ एजप्रल, २०२२ रोिी एका खेळण्याच्या 

व्यापाऱयाच्या घरी मुबं्रा पोजलसांनी रात्रीच्या समुारास धाड टाकून ३० खेळण्याच्या बॉक्समध्ये प्रत्येकी एक 

कोटी रुपये प्रमार्े ३० कोटी रुपयाची रोख रक्कम पोजलसांना सापडली असल्ह्याच े जदनांक १२ एजप्रल, 

२०२२ रोिी वा त्यासमुारास जनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, मुबं्रा पोलीस ठाण्यातील ३ अजधकारी व १० पोलीस कमाचाऱयांनी तब्बल ६ कोटी रुपय े

हडपर्ाऱया पोजलसांवर ठार्े पोलीस आयकु्तांनी जनलंबनाची कायावाही केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकरर्ाची शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेसदर गैरप्रकार 

व अजनयजमतता करर्ाऱया सबंंजधत पोलीस अजधकारी कमाचाऱयांवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ?  

  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) ठार्े पोलीस आयकु्तालयातंगात मुबं्रा पोलीस ठाण्याच ेपोलीस अजधकारी व 

अंमलदार यांना जदनांक १२/०४/२०२२ रोिी मुबं्रा, ठार्े येथील एका खेळण्यांच्या व्यापाऱयाच्या घरात 

ड्रनि लपवनू ठेवल्ह्याबाबतची बातमी जमळाली होती. त्यामळेु मुबं्रा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अजधकारी व 

अंमलदार ह ेसदर बातमीची खात्री करण्यासाठी गेले असता घरातील गॅलरीत ठेवलेल्ह्या पांढऱया रंगातील 

गोर्ीमधील बॉक्सचा पोलीसांना सशंय आल्ह्यान े सदरच े सवा बॉक्स चौकशी करण्याकरीता पोलीस 

स्टेशनला घेवनू गेले. 

 सदर प्रकरर्ाच्या अनरु्गंान े वररष्ठ पोलीस जनरीक्षक यांच े कक्षातील सी.सी. टीव्ही रु्टेिच े

बारकाईन ेअवलोकन केले असता, पांढऱया रंगातील गोर्ीमधील १४ बॉक्स वररष्ठ पोलीस जनरीक्षक यांच े

कक्षात आर्नू ठेवल्ह्याच ेव नतंर सदर बॉक्स पकैी १ बॉक्स उघडून पडताळर्ी करुन नतंर सवा १४ बॉक्स 

खेळर्ी जवके्रता यांना परत केल्ह्याच े जदसनू आले. तसचे सी.सी.टीव्ही रु्टेि मध्ये १४ बॉक्स पकैी 

उघडण्यात आलेल्ह्या बॉक्समध्ये पशैांसदृश्य नोटांच ेगठे्ठ असल्ह्याच ेजदसनु आले. 

(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरर्ी पोलीस उपायकु्त, पररमडंळ-१, ठार्े शहर यांच्यामार्ा त प्राथजमक चौकशी केली 

असता सबंंजधत अजधकारी व कमाचारी यांनी कताव्यात जनष्ट्काळिीपर्ा व कसरुी केल्ह्याच ेजनष्ट्पन्न झाल्ह्यान े

१ पोलीस जनरीक्षक व २ पोलीस उप जनरीक्षक अस े ३ अजधकारी आजर् ७ अंमलदार अस े एकूर् १० 

अजधकारी/ कमाचारी यांना जदनांक ११/०५/२०२२ रोिी जनलंजबत करण्यात आले आह.े सदर प्रकर्ाची 

गनु्ह ेशाखेमार्ा त जवस्ततृ रे्रचौकशी करण्याच ेआदशे दणे्यात आले आहते. 

(४) प्रश्न उद ्र्वत नाही.  
----------------- 

  

अमरािती वजल्यातील भूदान चळिळीत दान वमळालेल्या जवमनीच्या  

पटे्ट िाटपधारिाांची नोंद नसल्याबाबत 
  

  

(६८) * १३९०८ श्री.चांद्रशेेर बािनिुळे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) अमरावती जिल्ह्यातील र्दूान चळवळीदरम्यान दान जमळालेल्ह्या व र्जूमहीन मिरुांना पटे्ट वाटप 

केलेल्ह्या िजमनीच्या तब्बल २९३ सातबारा र्धूारकांची नोंद नसल्ह्याचा प्रकार जनदशानास आला आह ेह े

खरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, याजशवाय २७० सातबारावर र्दूान अहस्तांतरर्ीय अशी नोंदही गायब झालेली आह ेह े

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, स्थाजनक तलाठी व मडंळ अजधकाऱयामंळेु नावांची व अहस्तांतरर्ीय याची नोंद गायब 

झाल्ह्याची तक्रार व आरोप होत आहते ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, र्दूान यज्ञ अजधजनयम १९५३ नसुार असलेल्ह्या अटीशतीमळेु िमीन हस्तांतररत होत 

नसल्ह्यान ेव अटींचा र्ंग होर्े तथा शतार्ंगामळेु होत असलेली सचूना र्दूान यज्ञ मडंळांना दरे्े बंधनकारक 

असते ह ेखरे आह ेकाय, 

(५) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीच्या अनरु्गंान ेअनके तालकु्यात अस े

प्रकरर्े जदसनू आलेले असनू अजधकार अजर्लेखमध्ये सधुारर्ा करर्ेबाबत तसचे दोर्ी अजधकाऱयांवर 

कारवाई व नावांची नोंद पवूावत करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायावाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 
  

श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील : (१) अंशत: खरे आह.े 

 अमरावती जिल्ह्यातील १२ तालकु् यामध् ये अशी बाब जनदशानास आली नाही. परंतु वरुड 

तालकु् यामध् ये दोन ७/१२ धारकांची नोंद घेण् याची कायावाही सरुु आह.े तसचे चांदरुरेल्ह् वे तालकु् यामध् ये एकूर् 

र्दूान िजमनीबाबतच े१० खातेदार असनू त् यापकैी ३ खातेदारांच े ७/१२ वर र्दूान िमीनीबाबतची नोंद 

नाही. सदर नोंद घेण् याची कायावाही सरुु आह.े 

(२) अमरावती जिल्ह्यातील १२ तालकु् यामध् ये अशी बाब जनदशानास आली नाही. परंत ुवरुड तालकु् यामध् ये 

२५ नोंदी होर्े बाकी असनू त् याबाबतची कायावाही सरुू आह.े तसचे चांदरुरेल्ह् वे तालकु् यामध् ये एकूर् र्दूान 

िजमनीबाबतच े१० खातेदारापंकैी ३ खातेदारांच े७/१२ वर र्दूान िमीनीबाबतची नोंद नाही. 

(३) अशी कोर्तीही तक्रार नाही. 

(४) होय. 

(५) अमरावती तालकु् यामध् ये १ प्रकरर्ाबाबत शतार्ंगाची कायावाही सरुू आह.े तसचे मोशी 

तालकु् यामध् ये १६ शतार्ंगाची प्रकरर्े आढळून आली असनू त् याबाबत कायावाही सरुू आह.े तसचे 

चांदरुबािार तालकु् यामधील एका प्रकरर्ामध् ये शतार्ंग झालेला असनू सबंंजधत प्रकरर्ामध् ये सद्य:जस्थतीत 

कायावाही सरुु आह.े तसचे चांदरुरेल्ह् वे तालकु् यामध् ये ३ प्रकरर्ामध् य े शतार्ंग बाबतची कायावाही सरुू 

आह.े अमरावती जिल्ह्यामध् ये एकूर् २१ प्रकरर्ामध् ये शतार्ंग झाल्ह् यान ेसदर िजमनीबाबत कायावाही सरुु 

आह.े 

(६) प्रश् न उद ्र्वत नाही. 
----------------- 

  
 

राज्यातील गुप्तचर यांत्रणा सक्षम िरण्याबाबत 
 

 

  

(६९) * १४०४५ श्री.राजहांस वसांह : सन्माननीय उप मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अमरावतीमध्ये दोन समािामध्ये झालेला सघंर्ा, परू्े शहरामध्ये एमपीएससीच्या जवद्यार्थयाचं ेआदंोलन, 

िेिरुी येथील अजहल्ह्यादवेीच्या पतुळयाच े अनावरर्, तसचे परीक्षा ऑनलाईन घेण्यासाठी जवद्यार्थयाचं े

धारावी यथेील आदंोलन या सवा घटनांवरुन राज्यातील गपु्तचर यंत्रर्ा अपयशी ठरत असल्ह्याच ेमाह ेएजप्रल, 

२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान जनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्ह्यास, राज्य गपु्तचर जवर्ागाला परेुस ेमनषु्ट्यबळ जदले िात नाही तसचे वेगळे प्रोत्साहन दखेील 

जदले िात नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, 

(४)असल्ह्यास, सदर चौकशीअंती राज्यातील गपु्तचर यंत्रर्ा सक्षम करण्याबाबत शासनान ेकोर्त्या उपाय 

योिना केल्ह्या वा करण्यात येत आह ेकाय, 

(५) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

  

श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) राज्यातील गपु्तचर यंत्रर्ा सक्षम करण्याबाबत शासनान ेखालीलप्रमार् ेउपाययोिना केलेल्ह्या 

आहते :-  

अ) राज्य गपु्तवाताा जवर्ागामध्ये पोलीस दलातनू अनरु्वी अजधकारी व कमाचारी यांची 

प्रजतजनयकु्तीन ेव सरळ सवेेन ेर्रती केली िाते. 

 ब) राज्य गपु्तवाताा जवर्ागात र्रती होर्ाऱया अजधकाऱयांकरीता मलूर्तू प्रजशक्षर् व कौशल्ह्य 

जवकास कायाक्रमांतगात प्रजशक्षर् महाराष्ट्र गपु्तवाताा प्रबोजधनी, परु्े येथे जदले िाते. 

 क) राज्य गपु्तवाताा जवर्ागामधील अजधकाऱयांना वेळोवेळी पदोन्नतीच ेलार् जदले िातात. 

(५) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 

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

 

रायगड वजल्यासह राज्यातील मवच्छमार सांघािडून वडझेलिरील विक्रीिर  

रद्द िरण्याच्या होत असलेल्या मागणीबाबत 
 

  

(७०) * १३९६८ श्री.जयांत पाटील : ताराांवित प्रश्न क्रमाांि १२४९८ ला वदनाांि १४ माचध, २०२२ 

रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय मत्सस्यव्यिसाय मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

(१) रायगड जिल्ह्यातील मजच्छमारास अवकाळी पाऊस, जनसगा चक्रीवादळ, तोके्त चक्रीवादळ इत्यादी 

जवजवध नसैजगाक सकंटांना सामोरे िावे लागत असनू यामळेु स्थाजनक मजच्छमार किाबािारी झाला आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, कोरोनाच्या पाश्वार्मूीवर मखु्य बािार पठेेमधील मासळी खरेदी जवक्रीवर अनके बंधन े

आल्ह्यान ेपकडलेली मासळी नाशवंत होऊन हिारो कोटी रूपयांच ेनकुसानसदु्धा मजच्छमारांच ेझाले आह,े 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, बोटींना आवश्यक असर्ारे महाग झालेले जडझेल मजच्छमारांना परवडण्यािोगे नसल्ह्यान े

१२० पके्षा अजधक अश्वशक्तीच े इजंिन असलेल्ह्या मासमेार बोटींचा जडझेल परतावा आजर् कोटा रद्द 

करण्याचा जनर्ाय महाराष्ट्र मत्स्य जवर्ागान ेघेतला असनू त्यामळेु राज्यातील मजच्छमार अडचर्ीत आले 

आहते, हहेी खरे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, सदर जनर्ायाला जवजवध मजच्छमार सघंटनांनी जवरोध दशाजवला असनू जडझेल खरेदीवर िो 

(व्हटॅ) जवक्रीकर आकारला िातो तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागर्ी रायगड सह राज्यातील 

मजच्छमार सघंाच ेअध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी मत्स्य व्यवसाय आयकु्त मुबंई यांना लेखी जनवेदनाद्वारे केली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) असल्ह्यास, राज्यातील मजच्छमारांचा जडझेल जवक्रीकर लवकरात लवकर रद्द करण्याबाबत तसचे 

मजच्छमारांचा ३०० कोटी रूपये थकीत जडझेल परताव्याची रक्कम अदा करण्याबाबत कोर्ती उपाययोिना 

केली आह ेवा करण्यात यते आह,े 

(६) नसल्ह्यास, जवलंबाची कारर्े काय आहते ? 

 

श्री.सधुीर मुनगांटीिार : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेअंशत: खरे आह.े 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

 जदनांक १४/०१/१९९७ च्या अ.शा.पत्रानसुार जडझेल कोटा जनकर्ामध्ये १२० अश्वशक्ती पयंत अस े

नमदु असल्ह्यामळेु, याबाबत लेखा आक्षेप उपजस्थत झाल्ह्यान े जदनांक १६/०२/२०२२ रोिीच्या 

शासनपत्रान्वये १२० अश्वशक्ती पके्षा अजधक क्षमतेच्या नौकांना जडझेल कोटा दऊे नये अस ेजनदजेशत केले 

आह.े 

(४) जडझेल खरेदीवर आकारण्यात येर्ारा व्हटॅ रद्द करण्याबाबत आयकु्त मत्स्यव्यवसाय कायाालयास 

कोर्तेही जनवेदन प्राप्त नाही. 

(५) हायस्पीड जडझेल तेलावरील जवक्रीची प्रजतपतूी करर्े या योिनेंतगात सन २०२२-२३ करीता रुपये 

२१६.४१ कोटी इतक्या रकमचेा परूक मागर्ी प्रस्ताव जवत्त जवर्ागास सादर करण्यात आलेला आह.े 

तसचे हायस्पीड जडझेल तेलावरील जवक्रीची प्रजतपतूी करर्े या योिनेंतगात सन २०२२-२३ करीता 

मिंरू अथासकंजल्ह्पत जनधी रुपये ६३ कोटीपकैी रुपये १३.२३ कोटी इतका जनधी जदनांक ११ िलैु, २०२२ 

रोिीच्या शासन ज्ञापन अन्वये जवतरीत करण्यात आला आह.े 

(६) प्रश्न उद ्र्वत नाही. 
 

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

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 

____________________________________________________________________ 

मदु्रर्पवूा सवा प्रजक्रया महाराष्ट्र जवधानमंडळ सजचवालयाच्या संगर्क यंत्ररे्वर करण्यात आली आह.े 

मदु्रर्: शासकीय मध्यवती मदु्रर्ालय, मुंबई. 


