
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी  यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १७ माीच, २०२२ / फाल्गनु २६, १९४३ ( शिे ) 
  

(१) गहृ मांत्र  

 

याांीे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्र  
(३) पशसुांिधचन, दगु्धव्यिसाय वििास, 

क्रीडा ि यिुि िल्याण मांत्र  
(४) िृवि, माज  सनैनिाांीे िल्याण मांत्र  
(५) रोजगार हम , फलोत्पादन मांत्र  
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्र  

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

प्रश्नाांी  एिूण सांख्या - ४६ 
------------------------------------- 

 

राजापूर ि लाांजा (जज.रत्नाधगरी) पोलीस अधधिारी ि िमचीारी याांच्या 
ननिासस्त्थानाांच्या बाांधिामास ननध  उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (१) *  ४१८४९   श्र .राजन साळि  (राजापरू) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) राजापरू व लाींजा (जज.रत्नागगरी) पोलीस अगिकारी व कममचारी याींच्या 
ननवासस्थानाींच्या इमारती जीर्म झाल्या असनू मोडकळीस आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२२ मध्ये ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीचे नव्याने बाींिकाम करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी अनेकदा गहृ मींत्री, महाराषर राज्य तसचे सींबींगित ववभागाकड े
पत्रव्यवहार करुनही कोर्तीच कायमवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरर्ी उपरोक्त ननवासस्थानाींचे नव्याने बाींिकाम 
करण्याकररता ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) 
I. राजापरू येथे ननवासस्थाने बाींिरे्बाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक, 
महाराषर राज्य याींच्या कायामलयाकडून तसेच लाींजा येथ े ननवासस्थाने 
बाींिरे्बाबतचा प्रस्ताव पोलीस अिीक्षक, रत्नागगरी याींच्यामार्म त महाराषर राज्य 
पोलीस गहृननमामर् व कल्यार् महामींडळास पाठववण्यात आलेला आहे. 
II. सदर दोन्ही ठठकार्ी ननवासस्थानाींच्या बाींिकाम प्रकल्पास पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य याींच्याकडून प्रािान्यक्रम ननजचचत झाल्यानींतर 
ननिीच्या उपलब्ितनेसुार महाराषर राज्य पोलीस गहृननमामर् व कल्यार् 
महामींडळामार्म त पढुील काम हाती घेण्यात येतील. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
िेिज  (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथे खदाण व्यािसानयिाांिडून 

बेिायदेश र दगड उत्खनन होत असल्याबाबत 
 (२) * ४२७५३ श्र .श्र ननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेवजी (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथे खदार् व्यावसानयकाींकडून 
स्वाममत्विनाच्या नावाखाली परवाना पररसरातील अन्य क्षेत्राींतही बेकायदा दगड 
उत्खनन सरुु असल्याच ेतसेच ककरा् (ता.जज.पालघर) व र्जेारील गावाजवळ 
जेम्स कोलासो याींच्या ग् नीं.३१० मध्ये असलेल्या दगड खदार्ीत बेकायदा 
बोअर मर्ीनच्या सहाय्याने प्रचींड मोठया प्रमार्ात स्र्ो् करण्यात येत 
असल्याच ेठदनाींक १० रे्ब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्जेारील आठदवासी पाड्यातील नागररकाींच्या घराींना तड ेगेले 
असनू सदर स्र्ो्ाींनी व सरुुीं गस्र्ो्ाच्या िक्क्याने तथेील ग्रामस्थ त्रस्त झाल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवम बेकायदा व अविैरीत्या उत्खननाच्या कामाींबाबत 
स्थाननक ग्रामस्थाींकडून प्रर्ासकीय अगिकाऱ याींकड े वारींवार तक्रारी करुनही 
सींबींगित जजल्हा खननकमम अगिकारी, महसलू ववभागाचे तहमसलदार, मींडळ 
अगिकारी व तलाठी इत्यादीींकडून अदयापपयतं कोर्तीच कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने याप्रकरर्ी चौकर्ी करुन बेकायदा दगड उत्खनन 
करर्ाऱ या सींबींगित कीं पनीवर तसेच स्थळ पींचनामा व इतर बाबीींची र्हाननर्ा न 
करता गौर्खननज उत्खननाची परवानगी देर्ाऱ या महसलू अगिकाऱ याींवर कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येर्ार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही. तथावप, सगचव, आठदवासी एकता पररषद 
व सरपींच, वेवजी ग्रामपींचायत याींनी तहमसलदार, तलासरी याींच्याकड ेअविै 
उत्खनन होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने तहमसलदार, तलासरी 
याींनी चौकर्ी केली असता, बेकायदेर्ीर माती उत्खनन होत असल्याचे 
ननदर्मनास आले आहे. अर्ा अनगिकृत माती उत्खनन केलेबाबत मींडळ 
अगिकारी, झरी याींनी सींबींगितावर दींडननय कायमवाही कररे्बाबतचा प्रस्ताव 
तहमसलदार, तलासरी याींच्याकड ेसादर केला असनू, सदर प्रस्तावावर तहमसलदार 
तलासरी याींच्या स्तरावर दींडननय कायमवाहीची प्रकक्रया सरुू आहे. 
 

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

उन्हाळ  हांगामात ल सोयाब न वपिाीा अधधसूधीत वपिाांमध्ये 
समािेश िरुन विमा सांरक्षण देण्याबाबत 

(३) * ४३१०४ श्र .धधरज देशमखु (लातरू ग्राम ण) : सन्माननीय िृि  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यासह लातरू जजल््यात सोयाबीन बबयाण्याींचा प्रचन सोडववण्यासाठी गत 
वषामपासनू र्ासकीय प्रोत्साहनातनू उन्हाळी सोयाबीन वपकाींचा हींगाम सरुु झाला, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०२०-२१ या कालाविीत र्ासनाच्या कृषी ववभागाने 
पढुाकार घेऊन राज्यातील र्तेकऱ याींमध्ये जनजागतृी करुन गरु्वत्तािारक 
बबयारे् तयार करण्याच्या आवाहनाला र्तेकऱ याींनी चाींगला प्रनतसाद देऊन 
जवळपास १२ हजार हेक््रवर उन्हाळी सोयाबीन वपकाचा पेरा केला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलस्रोताींना मबुलक पार्ी व दजदेार सोयाबीनचे उत्पादन ममळत 
असल्याने चाल ूउन्हाळी हींगामातही राज्यात मोठ्या प्रमार्ावर सोयाबीन वपकाींचा 
पेरा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उन्हाळी सोयाबीन वपकाची पेरर्ी त ेकाढर्ी दरम्यान कीड व 
रोगाींच्या व्यापक प्रादभुामवामळेु तसेच गारपी् आणर् चक्रीवादळसारख्या न 
्ाळता येर्ाऱ या जोखमीपासनू सींरक्षर् कररे् गरजचेे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने उन्हाळी सोयाबीन वपकाचा अगिसगूचत 
वपकाींमध्ये समावेर् करुन ववमा सींरक्षर् देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   राज्यात उन्हाळी हींगाम २०२०-२१ मध्ये २२३९२ हेक््र क्षेत्रावर 
सोयाबीनन पकाची पेरर्ी करण्यात आली होती.  
(३) होय, राज्यात चाल ुउन्हाळी हींगाम २०२१-२२ मध्ये ४६८२८ हेक््र क्षेत्रावर 
सोयाबीन वपकाची पेरर्ी करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रिानमींत्री वपक ववमा योजनेअींतगमत नव्याने वपकाचा समावेर् 
करावयाचा असल्यास त्या वपकाचे मींडळ/मींडळ ग्/तालकुा स्तरावर ककमान 
क्षेत्र ३००० हेक््र असरे् आवचयक आहे. तसेच, याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हा 
स्तरावरुन प्राप्त झाल्यानींतर मा.मखु्य सगचव, महाराषर राज्य याींच्या 
अध्यक्षतखेालील राज्यस्तरीय वपक ववमा समन्वय सममती मध्ये मान्यता 
घेण्यात येत.े तथावप, सदर ननिामरीत ननकषाींची पतूमता होत नसल्याने प्रिानमींत्री 
वपक ववमा योजनेअींतगमत रब्बी/उन्हाळी हींगामामध्ये सोयाबीन वपक अगिसगुचत 
करण्यात आलेले नाही. 
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(६) प्रचन उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

जळगाांि जजल््यात ल धगरणा ि सुिी नदी पात्रातून 
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

 (४) * ३९६२२   श्र .शशरीि ीौधरी (रािेर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल््यात ववर्षेत: गगरर्ा नदी पात्रातनू बकेायदेर्ीरररत्या वाळूचा 
उपसा होत असनू गगरर्ा नदीकाठच्या ग्रामस्थाींनी याबाबत सातत्याने तक्रार 
करुनही सींबींगित अगिकाऱयाींनी दलुमक्ष केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, रावेर (जज.जळगाींव) तालकु्यातील गचनावल, कुीं भारखेडा (तरोडा) 
वडगाव पररसरातनू जार्ाऱया सकुी नदी पात्रात वाळू मार्ीयाींनी र्तेी उपयोगी 
जार्ारे रस्तहेी खोदनू ठेवल्याचे ठदनाींक १७ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कायदयामिील त्रु् ीींमळेु वाळू तस्कराींववरुध्द कारवाई होत 
नसल्याने त्याींच्यावर लावण्यात येर्ाऱया गनु््याींची कलम ेकठोर करुन कारवाई 
करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अदयापपयतं ककती वाळू माकर्याींवर कारवाई करण्यात आली 
तसेच अविै वाळू उपसा करर्ाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोर्त्या 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) ठदनाींक १४/०१/२०२२ रोजी जळगाींव जजल््यातील 
मौज ेआव्हारे् येथील गगरर्ा नदीपात्रातनू वाळूचे अविै उत्खनन व वाहतकू 
करर्ारे २ रॅक््र ग्रामस्थाींनी पकडून तहसीलदार, जळगाींव याींच्या पथकाच्या 
ताब्यात ठदल ेआहेत.  
(२) अर्ी बाब आढळून आली नाही. 
   रावेर तालकु्यातील सकुी नदीपात्र असलले्या मौज े गचनावल, कुीं भारखेडा 
(तरोडा), वडगाींव या ठठकार्ी र्तेी उपयोगी व र्तेकऱयाींची वठहवा् सोडून अविै 
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गौर् खननज उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता नदीपात्रातनू येर्ारे 
इतर रस्त ेजे.सी.बी.च्या सहाय्याने खोदनू बींद करण्यात आलेले आहेत. 
(३) व (४) वाळूचे अविै उत्खनन व वाहतकू करर्ाऱयाींवर महाराषर जमीन 
महसलू सींठहता, १९६६ कलम ४८ (७) व (८) नसुार कारवाई करण्यात येत असनू 
भा.दीं.वव.सीं. अन्वये गनु्हे दाखल करण्यात येतात. त्याचप्रमारे् महसलू यींत्रर्ा, 
पोलीस व पररवहन ववभाग याींच्यामध्ये समन्वय सािुन सींयकु्तररत्या कारवाया 
करण्यात येतात. तसेच हद्दपारी, एम.पी.डी.ए. व मोक्का कायदयाींतगमत सधु्दा 
कारवाई करण्याच्या सचूना सवम क्षेत्रीय अगिकारी/कममचाऱयाींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
     जळगाींव जजल््यात माहे एवप्रल, २०२१ त े १५ रे्ब्रवुारी, २०२२ या 
कालाविीत गौर् खननजाचे अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या प्रकरर्ी ८४१ 
वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात आली असनू रु.४७९.१२ लाख इतका दींड 
वसलू करण्यात आला आहे. अविै वाळूसाठ्याच्या ५ प्रकरर्ी रु.४६.०९ लाख 
रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच ३९ प्रकरर्ी गनु्हे दाखल करण्यात 
आल ेआहेत.   
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
ग्रामिट्ट पार (ता.आमगाि, जज.गोंहदया) येथ ल जजल्हा पररिद ि 

िननष्ट्ठ महाविद्यालयात क्रीडाांगणाी ेिाम अपूणच  
असतानाही ननध  वितरीत िेल्याबाबत 

(५) * ४१७३६ श्र .जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), 
श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), 
श्र .किसन िथोरे (मरुबाड) : सन्माननीय क्रीडा मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ग्रामकट्टीपार (ता.आमगाव, जज.गोंठदया) येथील जजल्हा पररषद व कननषठ 
महाववदयालयात सन २०२०-२१ या कालाविीत क्रीडा ववकास ननिीतनू कबड्डी 
व व्हॉलीबॉलसाठी तयार करण्यात आलेल्या क्रीडाींगर्ाचे काम अपरू्म असतानाही 
ननिी ववतरीत करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरर्ी कीं त्रा्दाराने क्रीडाींगर् तयार करताना ननकृष् 
साठहत्याचा वापर केल्याची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
जजल्हागिकाऱयाींना ठदलेल्या ननवेदनात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त् यानसुार 
सींबींगित कीं त्रा्दाराववरुद्ध कारवाई करुन क्रीडाींगर्ाचे अपरू्म असलेले काम परू्म 
करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . सनुनल िेदार : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींकडून जजल्हागिकारी कायामलयास तक्रार 
प्राप्त झाल्याचे ठदसनू येत नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
हहांगोली जजल््यात ल पणूाच नदीपात्रातून िाळूीा  

अिैध उपसा होत असल्याबाबत 
 (६) *  ४०२०५ श्र .माधिराि पिार (हदगाि) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली जजल््यातील वसमत व औींढा नागनाथ तालकु्यातनू वाहर्ाऱ या परू्ाम 
नदीपात्रातनू वाळूचा अविै उपसा होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील अनेक मठहन्यापासनू वाळूचा अविै उपसा करुन त्याची 
राजरोसपरे् वाहतकू रात्रींठदवस होत असताना काही वाहनाींवरच कारवाई होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी करुन अविैररत्या वाळू उपसा 
करर्ाऱयाींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) ठदनाींक ०१.०४.२०२१ त ेठदनाींक 
३१.०१.२०२२ या कालाविीत गौर् खननजाच्या अविै उत्खनन व वाहतकूीस 
प्रनतबींिक पथकामार्म त ठहींगोली जजल््यातील वसमत व औींढा नागनाथ 
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तालकु्यातील अविै वाळू वाहतकू करताना आढळून आलेल्या १२५ प्रकरर्ात 
रू.१८८.२१ लक्ष दींडाची कारवाई केली असनू, त्यापकैी एकूर् रू.१०३.१९ लक्ष 
र्ासन जमा करण्यात आली आहे. 
 

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

खोडाळ (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथ ल जनािराांीा  
अज्ञात आजाराांमुळे झालेला मतृ्यु 

  

(७) * ३८५५९ श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पिूच), श्र मत  माधुरी शमसाळ (पिचत ), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), 
श्र .सनुनल प्रभ ू(हदांडोश ) : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खोडाळ (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील पररसरातील तसेच जोगलवाडी 
ग्रामपींचायत हद्दीतील सावरपाडा, हत्तीपाडा, हुींड्याचीवाडी, बोरर्तेी व 
वाघ्याचीवाडी आठद गावाींमिील असींख्य गाय-बलै व वासराींना पो् रु्गरे्, 
पायाजवळ गाठ येरे् आदी ववगचत्र आजाराींमळेु मोठ्या प्रमार्ात जनावराींचा मतृ्य ु
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील खोडाळा येथील पर्वुदैयकीय दवाखाना 
नेहमीच बींद असल्याने जनावराींचा उपचाराअभावी मोठ्या प्रमार्ात मतृ्य ु
झाल्याने तसेच प्रत्येक जनावराींची ककींमतही ५० त े६० हजाराींपयतं असनू जनावरे 
दगावल्यामळेु पर्पुालकाींच ेमोठे नकुसान झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आल,े त्यानसुार मोखाडा तालकु्यातील सवम जनावराींचे लसीकरर् करुन तसेच 
मतृ्यमुखुी झालेल्या जनावराींच्या पर्पुालकाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . सनुनल िेदार : (१), (२) व (३) पर्वुदैयकीय दवाखाना शे्रर्ी-१ खोडाळा,  
ता. मोखाडा, जज. पालघर कायमक्षेत्रात पर्पुालकाींची जनावरे अचानक पो्रु्गी 
होवनू आजारी असल्याची माठहती ठदनाींक १३.०१.२०२२ रोजी प्राप्त होताच एकूर् 
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८३ जनावराींवर उपचार करण्यात आल.े उपचारापवूी ३ तसेच, उपचारानींतर १२ 
अर्ी एकूर् १५ जनावरे दगावलेली आहेत. 
   बािीत जनावराींचे नमनेु रोग ननदानासाठी रोग अन्वेषर् ववभाग, परेु् 
याींचेकड े पाठववले असता त े घ्सपम आजारासाठी नकाराथी तर र्ऱया 
आजारासाठी होकाराथी आढळून आलेले आहेत. 
   पर्वुदैयकीय दवाखाना, मोखाडा येथील पर्िुन ववकास अगिकारी हे पद 
ररक्त असल्याने या पदाचा अनतररक्त कायमभार सोपवनू पर्वुदैयकीय दवाखाना 
शे्रर्ी १, खोडाळा येथे पर्वुदैयकीय सेवा परुववल्या जात होत्या. सदर ररक्त 
पदावर पर्िुन ववकास अगिकारी याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली असनू, 
ठदनाींक १०.०२.२०२२ रोजी पासनू दवाखान्यातनू परु्मवेळ पर्वुदैयकीय सेवा 
परुववल्या जात आहेत.          
   ठदनाींक १७.०१.२०२२ त े ठदनाींक २२.१.२०२२ दरम्यान घ्सपम व र्ऱया 
सींयकु्त लसी दवारे एकूर् १,९७२ जनावराींच ेतसेच, ७,७६० जनावराींना र्ऱया रोग 
प्रनतबींिक लसीकरर् करण्यात आलेले आहे. 
   नसैगगमक आपत्ती मळेु मतृ्यमुखुी पडलेल्या जनावराींच्या मालकाींना नकुसान 
भरपाई देय असनू, साथ रोगाने जनावराींचा मतृ्य ु झाल्यास अर्ा प्रकरर्ी 
नकुसान भरपाई देय नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

अहमदनगर जजल््यात िाळू ि मुरुमाी े 
अिैध उत् खनन होत असल्याबाबत 

(८) * ३८२५० श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल््यात माहे एवप्रल त ेडडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
वाळू व मरुमाच ेअविै उत् खनन व वाहतकू केल् याप्रकरर्ी ३८७ कारवाई करण्यात 
आल्या त्यापकैी ३७ गनु् हे दाखल करुन सींबींगिताींवर ठोठावलेल्या ९ को्ी ३ लाख 
१३ हजार रुपयाींच्या दींडापकैी केवळ ४ को्ी ११ लाख रुपयाींची रक् कम ववभागाने 
वसलू केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील राहूरी तालकु् यात मळुा नदीपात्रात बलैगाडीच् या 
सहाय्याने मोठ्या प्रमार्ात र्ासनाचा महसलू बडुवनू बेकायदेर्ीर वाळू उपसा 
सरुु असनू मळुा नदीकाठच ेर्तेकरी याींनी वाळू उपसा करण् यास ववरोि केला 
असता ठदनाींक ७ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास वाळू माकर्याींनी 
र्तेकऱ याींना बेदम मारहार् केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जजल््यात १२ ठठकार्च् या वाळू साठ्याींचा मललाव 
करण् यासाठी गौर् खननज ववभागाने मान् यात ठदलेली नसल्यामळेु केवळ दोन 
ठठकार्च् या वाळू साठयाींचा मललाव झाला असनू इतर ठठकार्ाींहून 
बेकायदेर्ीरपरे् वाळू उपसा करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व त् यानसुार र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसलू बडुवनू 
बेकायदेर्ीरपरे् वाळू उपसा करर्ारे तसेच र्तेकऱ याींना िमकी व मारहार् 
करर्ाऱ या वाळू माकर्याींववरुध्द कोर्ती कायमवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) अहमदनगर जजल््यात माहे एवप्रल 
त ेडडसेंबर, २०२१ या कालाविीत गौर् खननजाचे अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या 
३८७ प्रकरर्ी रु.९.०३ को्ी इतकी दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. सदर 
रक्कमेपकैी रु.४.११ को्ी इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच ३७ 
गनु्हे दाखल करण्यात आल े आहेत. उवमररत दींडात्मक रक्कमेची वसलूीची 
कायमवाही सरुु आहे. 
    अहमदनगर जजल््यात राहुरी तालकु्यात मळुा नदीपात्रातनू बलैगाडीच्या 
सहाय्याने वाळूची अविै वाहतकू करर्ाऱया ६ बलैगाड्या जप्त करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच मळूा नदीपात्रातनू होर्ाऱया वाळूचे अविै उत्खननाचे र्तेकऱयाने 
भ्रमर्ध्वनीदवारे छायागचत्रर् केल्याने त्याींना मारहार् करर्ाऱया आरोपीींववरुध्द 
राहुरी पोलीस ठारे् येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.   
   अहमदनगर जजल््यात सन २०२१-२२ मध्ये १२ वाळूग्ाींच्या मललावाची 
प्रकक्रया पार पाडण्यात आली होती. तथावप, सदर मललावास प्रनतसाद ममळाला 
नाही. आता र्ासन ननर्मय, ठदनाींक २८/०१/२०२२ सिुारीत वाळू/रेती ननगमती 
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िोरर्ानसुार उक्त १२ वाळूग्ाींच्या मललावाची प्रकक्रया सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

पैठण (जज.औरांगाबाद) येथे विविध घरिुल योजनेत ल घराांिररता  
मोफत िाळू उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(९) *  ३९९५३ श्र .सांतोि दानि े(भोिरदन) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पठैर् (जज.औरींगाबाद) येथील ग्रामीर् व र्हरी भाग ममळून प्रिानमींत्री 
आवास योजना, रमाई, र्बरी व पारिी घरकुल योजनेंतगमत घराची कामे सरुु 
असनू अींदाजे ३०५४ काम ेवाळूअभावी प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी र्ासनाने घरकुल बाींिण्यासाठी लाभार्थयांना ५ ब्रास 
वाळू मोर्त देण्याचे आदेर् ठदल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररषद व पींचायत सममत्याींनी लाभार्थयांचा प्रस्ताव यादीसह 
जजल्हागिकारी कायामलयात पाठवनू जवळपास दीड मठहना उल्ूनही या 
प्रस्तावास मान्यता ममळाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जजल्हागिकाऱयाींकडून मान्यता न ममळण्याची काररे् काय आहेत, 
तसेच घरकुल योजनाकरीता मोर्त वाळू उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाने 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) पठैर्, जज. औरींगाबाद येथील ग्रामीर् व र्हरी भाग 
ममळून प्रिानमींत्री आवास योजना, रमाई, र्बरी व पारिी घरकुल योजनेअींतगमत 
घरकुले बाींिकामासाठी वाळू ची मागर्ी जजल्हागिकारी, औरींगाबाद याींच्याकड े
प्राप्त झालेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अर्ी बाब ननदर्मनास आलेली नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरात वित्तसांस्त्थाांन  नेमलेल्या एजन्स िडून ररझव्हच बॅंिेच्या 
ननयमािलीी ेउल्लांघन होत असल्याबाबत 

 (१०) * ४०७७८ श्र .सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट) : सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् र्हरात ववववि प्रकारचे कजम घेर्ाऱया नागररकाींकडून थकीत कजामची 
वसलूी करताना ररझव्हम बॅंकेने सरकारी, सहकारी बॅंकाींप्रमारे् व्यापारी बॅंका, 
खासगी ववत्तीय कीं पन्याींना घालनू ठदलले्या ननयमाींचे उल्लींघन करण्याचे काम 
ववत्तसींस्थाींनी नेमलेल्या एजन्सीींकडून होत असल्याच े ठदनाींक १६ जानेवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी कजमदाराला र्ारीररक, मानमसक त्रास देऊन कजमवसलूी 
करत असल्याने या जाचक वसलुीच्या भीतीपो्ी अनेक कजमदार आत्महत्येचा 
मागम पत्कररे् ककीं वा सातत्याने राहण्याचे ठठकार् बदलनू जगण्याची िडपड 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . हदलीप िळसे-पाटील : (१) परेु् र्हरात या सींबींिी परेु् र्हर पोलीस 
आयकु्तालय कायमक्षते्रात कोर्ताही गनु्हा दाखल नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

वपांपरी-धीांीिड (जज.पुणे) येथे गुन्हेगाराांिडून पोशलसाांिर झालेला गोळ बार 
(११) *४०७९३ श्र .शसध्दाथच शशरोळे (शशिाज नगर) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) वप ींपरी-गच ींचवड (जज.परेु्) येथे पोलीस आयकु्तालयाच्या हद्दीत गनु्हेगाराींकडून 
पोमलसाींवर गोळीबार करण्यासह गाडी अींगावर घालनू जीव ेमारण्याचा प्रयत्न 
केल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच चाकर् जवळील कोयेगावच्या हद्दीत खूनातील आरोपीींना पकडण्यासाठी 
गेलेल्या पोमलसाींच्या पथकावर आरोपीींनी केलेल्या गोळीबारात वररषठ 
अगिकाऱयाींसह कममचारी जखमी झाल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी पोमलसाींवर होत असलले्या हल्ल्याींवर आळा 
घालण्यासाठी र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय 
(२) वप ींपरी-गच ींचवड पोलीस आयकु्तालयाच ेकायमक्षते्रात साींगवी पोलीस ठाण्यात 
दाखल गनु्हयातील आरोपीींना चाकर् जवळील कोयेगावच्या हद्दीत पकडण्यास 
गेलेल्या पोलीसाींचे पथकावर आरोपीींनी केलेल्या गोळीबारात कोर्ीही जखमी 
झाल ेनसनू आरोपीींना पकडण्यासाठी केलले्या पाठलाग व झ्ाप्ीमध्ये जखमी 
झाल ेहोत.े  
(३) याबाबत तळेगाव दाभाड ेपोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं. ३३/२०२२ भा.दीं.वव. 
कलम ३०७, ३५३, ३३२,  २७९ सह कलम १८४, १७७, १२२ मो्ारवाहन 
अगिननयम १९८८, अींतगमत गनु्हा दाखल असनू सदर गनु्हयातील ९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली. तसेच चाकर् पोलीस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं.१५८३/२०२१ 
भा.दीं.वव. कलम ३०७, ३५३, ३४, आमम ॲक््,१९५९ कलम ३, २५, २७ व मुींबई 
पोलीस अगिननयम,१९५१, कलम १४२ अींतगमत गनु्हा दाखल असनू सदर 
गनु्हयातील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. सदर गनु्हयाींचा पढुील 
तपास सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

खामगाि (जज.बुलढाणा) येथे रेत ी  अिैध िाहतूि होत असल्याबाबत 
(१२) * ४०२१० श्र .सांजय गायििाड (बलुढाणा) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जज.बलुढार्ा) र्हरात जलींब, मा्रगाींव, वप ींपळगाव, नाींदरुा, र्गेाव 
या मागामवरुन रॅक््रदवारे रेतीची अविै वाहतकू होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने अविै वाहतकू करर्ाऱयाींवर कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) बलुढार्ा जजल््यात अविै गौर् खननज 
उत्खनन व वाहतकुीस आळा घालण्यासाठी तहमसलदार स्तरावर स्वतींत्र पथके 
कायमरत आहेत. वाहतकुीस प्रनतबींिात्मक उपाययोजना म्हर्ून वाळूघा् 
असलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये सरपींच याींचे अध्यक्षतखेाली अविै रेती वाहतकु बींद 
करण्यासाठी ग्रामस्तरीय दक्षता सममत्या कायामन्वीत केल्या आहेत. तसेच अविै 
गौर् खननज उत्खनन व वाहतकुीस आळा घालण्यासाठी जस्थर पथक व कर्रत े
पथक गठीत केलेले आहे. 
   सदर पथकाींमार्म त खामगाींव, र्गेाींव व नाींदरुा तालकु्यात अविै वाळू/रेतीच्या 
वाहतकुीच्या ६९ प्रकरर्ात रू.१.३८ को्ीची दींडात्मक कारवाई करण्यात येऊन, 
त्यापकैी रू.१.३५ को्ी इतकी दींडात्मक रक्कम र्ासन जमा केली आहे. 
 

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

खाड  ि नदीपात्रात ल िाळू सदृश्य गाळाीा उपसा होण्याच्या दृष्ट्टीने 
िाळू-रेत  ननगचत  धोरणामध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 

 (१३) * ४३५५९ श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षक्षण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे्र 
पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम), 
श्र .रवि राणा (बडनेरा), श्र .अशभमन्य ु पिार (औसा), श्र .सनु ल राणे 
(बोरीिली) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळू रेती ननगमती सिुाररत िोरर्ामध्ये नदी व खाड्याींमिील वाळू सदृचय 
गाळाचा उपसा झाल्यास होर्ारे र्ायदे लक्षात घेऊन अ्ी-र्ती लावरे् आवचयक 
असताना जाचक अ्ी लावण्यात आल्या असनू त्या मर्गथल करण्यात याव्यात 
अर्ा आर्याचे ननवेदन कक्रएठ्व्ह ग्रपु र्ोरम मसींिुदगुम याींच्यातरे् महसलू मींत्री  
महाराषर राज्य याींना माहे रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर खाडी, नदी पात्रामध्ये मोठ्या प्रमार्ावर साचलेल्या वाळू 
सदृचय गाळामळेु पात्र उथळ होऊन नजीकच्या भागात मोठ्या प्रमार्ावर 
परूसदृचय पररजस्थती उदृभवनू र्तेीचे नकुसान तसेच जजववत व ववत्त हानी 
होण्याची र्क्यता असल्यामळेु वाळू सदृचय गाळाचा उपसा होण्याच्या दृष्ीने 
सदर िोरर्ामध्ये अ्ीर्तींचा समावेर् कररे् आवचयक असल्याचे प्रनतपादन या 
ननवेदनामध्ये करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) खाडी व नदीपात्रातील वाळूसाठ्याींच े मललाव करण्याच्या 
अनषुींगाने सवकंष अस ेसिुारीत वाळू/रेती ननगमती िोरर् र्ासन ननर्मय ठदनाींक 
२८.०१.२०२२ अन्वये ववहीत करण्यात आल ेआहे. 
   तसेच खाडी, नदी पात्रामध्ये मोठ्या प्रमार्ावर साचलेल्या वाळू सदृचय 
गाळामळेु पात्र उथळ होऊन नजीकच्या भागात मोठ्या प्रमार्ावर परूसदृचय 
पररजस्थती उद्भवनू  नकुसान तसेच जजववत  व ववत्त हानी होव ूनये याकरीता 
गाळ काढरे्च्या अनषुींगाने त्यावरील स्वाममत्विनाच्या दरात सू्  देण्याची बाब 
र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
 

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

िां धार-नायगाांि-भोिर (जज.नाांदेड) तसेी माांडि  (ता.किनिट) येथे  
गुटखा बांदी िायद्याी ेउल्लांघन होत असल्याबाबत 

 (१४) * ४२१३९ डॉ.तिुार राठोड (मखुेड) : सन्माननीय अन्न ि औिध प्रशासन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं िार-नायगाींव-भोकर (जज.नाींदेड) या र्हरात गु् खा बींदी असताना ग्रामीर् 
व र्हरी भागात तींबाखुजन्य पदाथम व गु् खा लहान मोठ्या दकुानाींमध्ये ववकला 
जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माींडवी (ता.ककनव्) येथील एका दकुानातनू पोलीस व अन्न व 
औषि प्रर्ासन ववभागाच्या पथकाने छापा ् ाकून रुपये ३८६००/- चा अविै साठा 
जप्त करुन आरोपीस अ्क केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नायगाींव र्हरातील कॅनल रोडच्या बाजूस िाड ्ाकून आरोपीकडून 
रुपये १८०००/- ककीं मतीचा प्रनतबींिीत गु् खा व गु् खा वाहतकू करर्ारी 
एम.एच.२६ ए.डी.४४०८ या क्रमाींकाची दचुाकी अर्ा एकूर् रुपये ६८०००/- चा 
मदु्देमाल जप्त केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी र्ासनाने तींबाख ुजन्य पदाथम व गु् खा बींदी जाहीर 
करुन अनेक वषम होऊनही सींबींगित ववभागाने अींमलबजावर्ी न केल्यामळेु अन्न 
व औषि प्रर्ासन ववभागाच्या सींगनमताने लहान-मोठे दकुानदार सरामस ववक्री 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभामत चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार गु् खा बींदी 
करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
   अन्न व औषि प्रर्ासनाच्या नाींदेड कायामलयामार्म त ठदनाींक १३.०१.२०२२ 
रोजी माींडवी, ता.ककनव् येथील मे. पवन कन्रे्क्र्नरी व सगुींि से्ं र येथून 
रु.३८,६००/- ककमतीचा प्रनतबींगित अन्न पदाथाचंा (गु् खा, पानमसाला व 
सगुींगित तींबाख)ू साठा जप्त करून ववके्रता व इतर ४ सींबींगित जबाबदार 
व्यजक्तींववरुध्द पोलीस स््ेर्न माींडवी, ता.ककनव् येथ ेप्रथम खबरी अहवाल 
(FIR No. ०५/२०२२) दाखल केला आहे. सदर गनु््यातील ववके्रता श्री.पवन 
गरे्र् राठोड याींना अपर सत्र न्यायािीर्-१, नाींदेड याींचे न्यायालयाने ठदनाींक 
२५.०१.२०२२ रोजी अ्कपवूम जामीन मींजूर केला आहे. सदर गनु््याचा तपास 
पो.स््े. माींडवी येथील पोलीस अगिकारी करीत आहेत. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
   पोलीस प्रर्ासनामार्म त (पोलीस स््ेर्न नायगाव, जज.नाींदेड) ठदनाींक 
१२.०१.२०२२ रोजी मो्ार सायकल वाहन क्र. MH-२१ AZ-४४०८ या वाहनाची 
तपासर्ी/पाहर्ी केली असता, सदर वाहनादवारे वाहतकू करीत असलेला 
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प्रनतबींगित अन्न पदाथम (गु् खा) रुपये १८०००/- व वाहन ककींमत रुपये ५०,०००/- 
असा एकुर् रुपये ६८,०००/- ककींमतीचा साठा जप्त करून ववके्रता व वाहतकूदार 
याींच्या ववरुध्द पो.स््े. नायगाव, जज.नाींदेड येथे गनु्हा दाखल केला आहे. (FIR 
No. ००७/२०२२ ठदनाींक १३.०१.२०२२) सदर गनु््याचा तपास पो.स््े. नायगाव 
येथील पोलीस अगिकारी करीत आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

शशरापूर (जज.सोलापूर) येथे पोलीस ि आरोग्य विभागाच्या  
समन्ियाअभाि  मतृदेहाी  झालेली विटांबना 

(१५) *४२७७१ श्र .विजयिुमार देशमखु (सोलापरू शहर उत्तर) : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) मर्रापरू (जज.सोलापरू) येथे पत्नीच्या मतृ्यनूींतर पतीने गळार्ास घेऊन 
ठदनाींक १३ ऑगस््, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास आत्महत्या केली व सदर 
मोहोळ ग्रामीर् रुग्र्ालयात मोहोळ पोमलसाींनी मतृदेहाचा पींचनामा केल्यामळेु 
मतृदेहाच े मरर्ोत्तर तपासर्ी (पोस््मा म्म) हे ग्रामीर् रुग्र्ालयात करावे 
यासाठी प्राथममक आरोग्य कें द्राचा सींबींि येत नसल्याच्या वादावरुन मरर्ोत्तर 
तपासर्ी (पोस््मा म्म) करण्यास नकार ठदल्याचे ठदनाींक १ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी नकार ठदल्याने मर्रापरू येथील बसस्थानकामध्ये 
एका बेवारस व्यक्तीचा मतृ्य ू झाल्याने व्यक्तीची मरर्ोत्तर तपासर्ी 
(पोस््मा म्म) मोहोळ ग्रामीर् रुग्र्ालय व मर्रापरू प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या 
डॉक््राींनीच करण्याकररता दोन डॉक््राींच्या ननयमावलीत तब्बल बारा तास 
मतृदेह मरर्ोत्तर तपासर्ी (पोस््मा म्म) रूममध्ये पडल्याचे वतृ्त ठदनाींक     
४ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास प्रमसद्ध झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत पोलीस व आरोग्य ववभागाच्या समन्वयाअभावी 
मतृदेहाची अवहेलना तसेच बारा तास होऊनही र्वववच्छेदन करण्यात आल े
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यासींदभामत सदर घ्नेचा अहवाल मागवनू दोषीींवर कारवाई 
करण्याकररता र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्र . राजेश टोप े: (१) हे खरे नाही. 
   मर्रापरू (जज.सोलापरू) येथील मतृदेह पोस््मा म्म करीता ठदनाींक 
१२.०८.२०२१ रोजी मयताचे पोलीस पींचनाम्यासह दपुारी ०१.३२ 
ममनन्ाींनी ग्रामीर् रुग्र्ालय, मोहोळ येथ े आर्ण्यात आला होता. सदर 
मतृदेह  पोस््मा म्म करीता त्याच ठदवर्ी दपुारी ०१. ५० ममनन्ाींनी घेण्यात 
आलेला होता व मतृदेह पोस््मा म्म दपुारी ३.०० वाजेपयतं परू्म करण्यात येवनू 
मतृदेह पोमलसाींच्या ताब्यात देण्यात आलेला होता. 
(२) ठदनाींक ०१.०१.२०२२ रोजी बेवारस व्यक्तीचा मतृदेह दपुारी ३.०० च्या 
समुारास ग्रामीर् रुग्र्ालय, मोहोळ येथ ेआर्ण्यात आला होता. सायींकाळी ५.४० 
वाजता पोस््मा म्म परू्म करण्यात आल ेहोत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

परभण  येथ ल िसांतराि नाईि मराठिाडा िृि  विद्याप ठात 
प्रगल्पग्रस्त्ताांच्या नोिर भरत  प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 

(१६) * ४२९६३ श्र .सरेुश िरपडुिर (पाथरी) : सन्माननीय िृि  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभर्ी येथील वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववदयापीठात 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोकरभरती प्रकक्रयेत गरैव्यवहार झाला असनू कृषी पररषदेच्या 
चौकर्ी अहवालानसुार र्ासनस्तरावर कायमवाही सरुु असल्याचे कृषी मींत्री, 
महाराषर राज्य याींनी घोवषत केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ५ वषांपासनू भरती प्रकक्रयेतील अननयममततपे्रकरर्ी 
कोर्तीच कारवाई केलेली नसल्याने या गरैप्रकाराला अभय ठदल ेजात असल्याचा 
सींर्य व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकर्ी करुन कृषी पररषदेच्या अहवालानसुार नोकर 
भरतीत गरैव्यवहारातील दोषीींवर र्ासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववदयापीठ, परभर्ी 
येथील  प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोकरभरती बाबतचा महाराषर राज्य कृवष मर्क्षर् व 
सींर्ोिन पररषद, परेु् याींचा अहवाल र्ासनास सादर करण्यात आलेला असनू 
सदरहू अहवालाच्या अनषुींगाने र्ासनस्तरावर कार्मवाही सरुू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरर्ी महाराषर कृवष मर्क्षर् व सींर्ोिन पररषद,परेु् याींच्या 
अहवालाच्या अनषुींगाने र्ासन स्तरावर कायमवाही सरुू आहे.  सदयजस्थतीत 
वसींतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववदयापीठ, परभर्ी येथील प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
आरक्षर्ाबाबतची बाब न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

मेळगाि (ता.नायगाि, जज.नाांदेड) येथ ल रेत  घाटाांिर  
अिैध रेत  उत्खनन होत असल्याबाबत 

(१७) *४०१२१ श्र .राजेश पिार (नायगाांि), डॉ.तिुार राठोड (मखुेड) : सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यातील मौज ेमेळगाव (ता.नायगाव), मौज ेकोडगाव, बबजेगाव व 
एरींडल (ता.उमरी) या चारही रेती घा्ावर ववभागीय आयकु्त कायामलय, 
औरींगाबाद याींच्या पथकाने ठदनाींक ६ जून, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास िाड 
्ाकून ५००४९ ब्रास उत्खनन केलेली रेती तसेच वाहने, पोकलेन, जेसीबी व 
ठ्प्पर जप्त केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी सींबींगित रेतीघा्िारक तसेच महसलू ववभागातील 
जबाबदार अगिकाऱयाींवर गनु्हे दाखल करण्याची मर्फारस ठदनाींक २१ जून, २०१९ 
रोजी वा त्या समुारास ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, उक्त जजल््यातील मदुखेड, लोहा, नायगाींव, देगलरू, बबलोली व माहूर 
तालकु्यातील नदी पात्रातनू मललाव न झालेल्या वाळू घा्ातनू महसलू 
ववभागातील अगिकारी याींच्या सींगनमताने अविैररत्या वाळू तस्करी होत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, नायगाींव तालकु्यातील कहाळा त े गडगा मागामवर 
एम.एच.२४-६१६८ या ठ्प्पर मिून वाळूची अविै वाहतकू करण्यात येत 
असताींना कुीं ्ूींर पोमलसाींनी रक जप्त करुन चालकाींवर गनु्हा दाखल करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, माहुर तालकु्यातील पनैगींगा नदी पात्रातील लाींजी, पडसा, नेर, 
गोकूळ, गौंडगाींव या घा्ासह अनेक घा्ातील दजदेार रेती उत्खनन करुन 
ववदभामतील रार्ी, िानोरा, कवठा बाजार, साकूर-१ या सींबींगित ठेकेदार रेती 
साठवर्कू करुन इतर भागात पाठववण्यात येत असनू र्ासनाच्या कोट्यविी 
रुपयाींच्या महसलुाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरर्ी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आल े त्यानसुार उक्त वाळू तस्करी करर्ाऱयाींवर व सींबींगित महसलू 
अगिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
   उपववभागीय अगिकारी, परभर्ी व वसमत याींच्या अगिनस्त पथकाने 
ठदनाींक ०६.०६.२०१९ रोजी वाळूघा्ाींची केलले्या पाहर्ी अहवालानसुार त्यावर 
कायमवाही करण्याबाबत जजल्हागिकारी, नाींदेड याींना ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींनी ठदनाींक २३.०७.२०१९ च्या पत्रान्वये ननदेर् ठदल.े त्यानसुार 
केलेल्या कायमवाहीत वाळूग्ाींच्या ताींत्रीक मोजर्ीअींती मौजे बबजगेाींव, ता. उमरी 
या वाळूग्ात मींजुरीपेक्षा कमी उत्खनन केल्याचे आढळून आल.े तथावप, मौज े
कौडगाींव व मौजे एरींडल, ता. उमरी आणर् मौज ेमळेगाींव, ता. नायगाींव या 
वाळूग्ात पररमार्ापेक्षा जास्तीच े उत्खनन केल्याने सींबींगित 
मललाविारकाववरूध्द तहमसलदार याींनी रुपये ६३,०६,२३,३३५/- इतक्या दींडात्मक 
रकमेच ेआदेर् पारीत केल.े 
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    याव्यनतरीक्त सींबींगित मललाविारकाींची अनामत रक्कम जप्त करून 
त्याींच्याववरूध्द र्ौजदारी गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. तसेच त्याींना सींपरु्म 
राज्याच्या काळ्या यादीत ्ाकण्यात आल ेआहे. या रेतीघा्ासींदभामत दोषी 
असर्ाऱया सींबींगित अगिकारी/कममचारी याींच्याववरूध्द ववभागीय चौकर्ीची 
कायमवाही सरुू करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) MH-२४-६१६८ या वाहनावर ठदनाींक २२.१०.२०२१ रोजी कुीं ्ूर पोलीस स््ेर्न 
येथे. ग.ुर.नीं.२२२/२१ अन्वये कलम ३१९, ३४ भादवव व महाराषर जममन महसलु 
सींठहता, १९६६ चे कलम ४८ (७) व ४८ (८) अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यात ल ७० पैिी ३८ सहिारी सूतधगरण्या शासनाच्या परिानग शशिाय 
भाडतेत्त् िािर ीालविण्यात येत असल्याबाबत 

 (१८) *४१७२४ श्र .राज ु(बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगले) : सन्माननीय 
िस्त् त्रोद्योग मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाजगी कीं पन्याींमार्म त ववववि सोयी-सवुविाींचा लाभ घेऊन सरुु असलेल्या 
सहकारी सतू गगरण्याींना भाडतेत्वासाठी परवानगी घेरे् आवचयक असताना 
राज्यातील ७० पकैी ३८ सतूगगरण्या र्ासनाची कोर्तीही परवानगी न घेता 
भाडतेत्त्वावर चालववण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
र्ासनाची परवानगी न घेता भाडतेत् वावर चालववण्यात येत असलेल्या सहकारी 
सतू गगरण्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . अस्त्लम शखे : (१) सहकारी सतूगगरण्या भाडतेत्वावर चालववण्याबाबत 
महाराषर सहकारी सींस्था कायदा, १९६० व ननयम, १९६१ मध्ये सहकारी 
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सतूगगरर्ी भाडतेत्वावर देण्याबाबत तरतदू नसताना, खाजगी व्यक्तीकडून एकूर् 
३८ सहकारी सतूगगरण्या भाडतेत्वावर/ जॉबवकम  वर चालववण्यात येत असल्याची 
बाब उत्तराचा ठदनाींक ्ी सी एर् (एन जी ओ), नागपरू या अर्ासकीय सींस्थेने 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये ननदमर्नास आर्ून ठदलेली आहे. 
(२) या अनषुींगाने पढुील आवचयक ती कायमवाही करुन त्याबाबतचा अहवाल 
र्ासनास सादर करण्याबाबत वस्त्रोदयोग आयकु्तालयास ठदनाींक २२.११.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आल ेआहे. 
(३) या सींदभामतील अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ननयमानसुार आवचयक ती 
कायमवाही करण्यात येईल. 

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

यितमाळ तहस लदाराांच्या शासिीय िाहनाांीा लेखाजोखा  
ठेिण्यासाठी लॉगबुि नसल्याबाबत 

(१९) * ३९५९२ डॉ.सांदीप धुिे (अणी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ तहसीलदार याींच्या र्ासकीय वाहनाचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी 
र्ासकीय वाहन चालकाला वाहनाचे लॉगबकु देण्यात येत,े मात्र सदर र्ासकीय 
वाहनाचे लॉगबकुच नसल्याचे माहीती अगिकारात ननदर्मनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी श्री.र्ाज अहेमद नजजर अहमद याींनी यवतमाळ 
तहसील कायामलयात माहीतीच्या अगिकारात हालचाल रजजस््र, लॉगबकु, 
खासगी वाहनासींबिी करारनामा व देयके तसेच रेती सींबींिी केलेल्या कारवाईची 
माठहती मागगतली असनू त् यावर माठहती अगिकारी नायब तहसीलदार 
श्री.अजय गौरकार याींनी सींदमभमय अजाममिील माठहती देताना तहसील कायामलय 
यवतमाळ येथील हालचाल रजजस््र व वाहनाच ेलॉगबकु या कायामलयात ठेवले 
जात नसल्याचे साींगगतले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तहसील कायामलयात सी.सी.्ी.व्ही. लावरे् बींिनकारक 
असताना अदयाप सी.सी.्ी.व्ही. सदु्धा लावण्यात आला नसनू यवतमाळ तहसील 
कायामलयाच्या या कारभाराकड ेवररषठाींचे दलुमक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) तहसील कायामलय, यवतमाळ येथे 
ननयममतपरे् वाहनासींदभामतील लॉगबकु ठेवण्यात येतो. सदर लॉगबकुमध्ये 
अदयावत नोंदी घेण्यात येतात. 
    तहसील कायामलय, यवतमाळ येथे कायामलयीन कममचाऱयाींबाबतची हालचाल 
नोंदपजुस्तका ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र, घ्नास्थळावर रवानगी 
होण्यासींदभामतील कममचाऱयाींबाबतची हालचाल नोंदपजुस्तका सदर 
कायामलयात  ठेवण्यात येत नाही, अर्ी बाब माठहतीचा अगिकार अगिननयम, 
२००५ अन्वये ववचारर्ा करण्यात आलेल्या अजामच्या अनषुींगाने सींबींगित 
अजमदारास कळववण्यात आलेली आहे.  
  सदय:जस्थतीत तहसील कायामलय, यवतमाळ येथ े मस.मस.ठ्.व्ही. यींत्रर्ा 
कायामजन्वत करण्यात आललेी नाही. मात्र, मस.मस.ठ्.व्ही. यींत्रर्ा लावण्याची 
कायमवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

आहदिास  आणण बबगर आहदिास  शतेिऱ याांना D.B.T.  
(डायरेक्ट बेननकफशरी रान्सफर) योजनेीा लाभ देण्याबाबत 

(२०) * ३९५६१ श्र मत  मांजळुा गाि त (साक्री) : सन्माननीय िृि  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आठदवासी आणर् बबगर आठदवासी र्तेकऱ याींसाठी (डायरेक्् बेननकर्र्री 
रान्सर्र) योजनेंतगमत ५० ्क्क्याने अनदुानावर रॅक््र व र्तेात र्डे बाींिरे् इ. 
प्रकारच्या लाभाच्या योजना र्ासनामार्म त राबववल्या जातात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींगित र्तेकऱ याला प्रथम १०० ्क्के खचम करुन बबल सादर 
केल्यानींतर ५-६ मठहन्यात ५० ्क्क्याींचा लाभ मींजरू होत असल्यामळेु या 
योजनेचा लाभ ममळेल ककीं वा नाही असा प्रचन र्तेकऱ याींच्या मनात ननमामर् होत 
असल्यामळेु अनेक र्तेकरी या योजनेपासनू वींगचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू र्तेकरी कजम घेऊन रॅक््र खरेदी कररे् व र्डे उभी करुन 
घेतलेल्या कजामवर व्याज भरत असताना र्तेकऱयाींना अनदुानासाठी सींबींगित 
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ववभागाकड ेवारींवार जाव ेलागत असल्याने त्याींना आगथमक अडचर्ीींना सामोरे 
जाव ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
र्तेकऱयाींना कजम न घेता सदर योजनेंतगमत र्तेकऱ याींच्या बँक खात्यावर ५० 
्क्के रक्कम मर्ल्लक असेल तर ननवड झालेल्या र्तेकऱ याला ५० ्क्के 
अनदुानाची रक्कम त्वरीत जमा करुन या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ 
र्तेकऱ याींना देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

 

श्र . दादाज  भसेु : (१) होय. 
(२) महाडीबी्ी प्रर्ालीदवारे एकबत्रत सींगर्कीय सोडत काढून ननवड झाल्यानींतर 
लाभार्थयांनी योजनेची अींमलबजावर्ी करून देयके अपलोड केल्यानींतर क्षेत्रीय 
कममचाऱ याींमाफम त झालले्या कामाची प्रत्यक्ष मोका तपासर्ी केली जात े व 
अनदुानाची पररगर्ना करून अनजु्ञेय अनदुान लाभार्थयांच्या आिार सींलग्न बँक 
खात्यात जलद गतीने जमा करण्यात येत ेयाकररता ५-६ मठहने ववलींब होत 
नाही. 
(३) नाही. अनदुानासाठी र्तेकऱ याींना ववभागाकड ेवारींवार जाव ेलागत नाही उल् 
महाडीबी्ी प्रर्ालीमळेु र्तेकऱ याींना गावात राहूनच ऑनलाईन पध्दतीने काम 
करता येऊ लागले आहे तसेच, त्याींच्या अजामची जस्थती पो म्लवर आणर् मोबाईल 
अॅपदवारे कळत आहे, ववभागदेखील अींमलबजावर्ीच्या प्रत्येक ्प्प्यावर 
र्तेकऱ याींना लघसुींदेर् (SMS) पाठवनू सदयजस्थती कळववतो. 
(४) कामाची प्रत्यक्ष अींमलबजावर्ी झाल्यानींतर अनदुान अदा करण्याबाबत 
र्ासनाने ननयोजन ववभाग र्ासन ननर्मय ठदनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ अन्वये 
िोरर्ात्मक ननर्मय घेतला असनू त्याप्रमारे् काम परू्म झाल्यानींतरच लाभार्थयांना 
अनदुान अदा करण्यात येत आहे.     
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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उमरेड (जज.नागपूर) पोलीस ठाण्याच्या हद्द त ल ब्राम्हण   
येथे ‘न्युड डान्स’ िरुन त्याीा जव्हडडओ प्रसाररत िेल्याबाबत 

 (२१) *  ४२११९ श्र .मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरेड (जज.नागपरू) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ब्राम्हर्ी येथे ‘न्यडु डान्स’ 
केल्याचे व्हायरल करण्यात आलेल्या जव्हडीओ जक्लपच्या माध्यमातनू ठदनाींक  
२२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय ननषपन्न झाल ेआहे, 
(३) असल्यास, यासींदभामत दोषीींवर तसेच पोलीस अगिकारी व कममचारी याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी उमरेड पोमलस स््ेर्न येथे अप क्र.३३/२२ कलम २९४, 
१८८, ११४, ३४ भादवव, सहकलम ६७(अ) माठहती तींत्रज्ञान कायदा सहकलम 
१३१(अ), ११०, ११२, ११७ म.पो.का. अन्वये नोंद करण्यात आली. सदर 
प्रकरर्ाचे गाींभीयम लक्षात घेवनू मठहला ववर्षे पथकादवारे गनु्हयाींचा सखोल 
तपास करण्यात आला आहे व १८ आरोपी ननषपन्न करुन त्यापकैी १३ आरोपीस 
अ्क करण्यात आली. उवमररत ५ आरोपीस सचुनापत्रावर सोडण्यात आल ेअसनू 
त्याींचेवर कलम १०७, ११६(३) जार्ौ अन्वये कारवाई केली आहे. 
     या प्रकरर्ी पोमलस स््ेर्न उमरेड ब्राम्हर्ी येथील बब् अींमलदार पोमलस 
हवालदार याींना ननलींबबत करण्यात आल ेअसनू पोमलस स््ेर्न, उमरेड येथील 
ठारे् प्रभारी पोमलस ननरीक्षक याींना तात्काळ ननयींत्रर् कक्ष नागपरू ग्रामीर् येथ े
सींलग्न करण्यात आल ेआहे. तसेच सींबींगित अगिकारी / अींमलदार याींचवेवरुध्द 
खातनेनहाय प्राथममक चौकर्ी करुन मर्स्तभींगाची कारवाई करण्यात येत आहे.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ीांद्रपूर जजल््यात १३ हजार शसांीन विहीर योजनेंतगचत मांजुर विहहरीांच्या 
बाांधिामास अनुदान उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (२२) * ४०४८८ श्र .सभुाि धोटे (राजूरा) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू जजल््यात १३ हजार मस ींचन ववहीर योजनेंतगमत राजुरा, कोरपना, 
गोंडवप ींपरी व इतरही तालकु्यातील ननवड झालले्या लाभार्थयांस ववहीर 
खोदकामाचा माहे माचम, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मींजुरी कायामरींभ आदेर् 
देऊनही ननिी अभावी काम ेपरू्म न झाल्याने र्तेकरी बाींिव सींबींगित ववभागात 
वारींवार जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगमत चींद्रपरू जजल््यात सन २०१९-२० या 
कालाविीत मींजूर झालले्या र्तेकऱयाींच्या ववठहींरीच े काम परू्म करण्यासाठी 
अनदुान ममळाले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत ननवड झालेल्या लाभार्थयांस मसींचन ववठहरीच ेबाींिकाम 
परू्म करण्यास अनदुान उपलब्ि करुन देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
रोजगार हमी योजना मींत्री, महाराषर राज्य व पालक मींत्री, महाराषर राज्य, 
चींद्रपरू जजल्हा व सींबींिीत अगिकारी याींना ठदनाींक २५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास ननवेदनाव्दारे मागर्ी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार र्तेकऱयाींना अनदुान उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१), (२) व (३) अींर्त:  खरे आहे. 
(४) ववभागाच्या ठदनाींक २५.०१.२०२२ रोजीच्या र्ासन ननर्मयान्वये रुपये १२०.०० 
लक्ष ननिी चींद्रपरू जजल््याकरीता उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुरांदर (जज.पुणे) तालुक्यात ल आळांदी-पांढरपूर राष्ट्रीय महामागाचच्या 
रुां दीिरणात ल िामामध्ये बाधधत होणाऱया शतेिरी ि जम नमालिाांना  

समान मोबदला शमळण्याबाबत 
(२३) * ४३०१८ श्र .सांजय जगताप (परुांदर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परुींदर (जज.परेु्) तालकु्यातील आळींदी-पींढरपरू राषरीय महामागामच्या (पालखी 
महामागम) रुीं दीकरर्ाच्या कामात बागित होर्ारे र्तेकरी व जमीनमालक याींना 
जममनीचा वेगवगेळा मोबदला देण्याच ेिोरर् असनू काही ठठकार्ी जास्त ककीं वा 
कमी असा मोबदला ठदला जार्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात जममनीच्या मोबदल्यासाठी सवम ठठकार्ी एकच 
दर दयावा, या मागर्ीसाठी ठदनाींक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी वा 
त्यासमुारास र्तेकऱयाींनी एक ठदवसाच ेलाक्षणर्क उपोषर् आींदोलन केल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन समान मोबदला ननजचचत 
करण्याचे िोरर् ठरववण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) प्रत्येक महसलुी गावासाठी मर्घ्रगर्कामिील 
ककींमती व त्या गावातील मागील ३ वषामतील खरेदी-ववक्री व्यवहाराींच्या प्रनत 
हेक््री ककींमती ्या प्रत्येक गावासाठी वेगवेगळ्या असल्याने प्रत्येक गावासाठी 
वेगवेगळे जमीन दर ननजचचत होऊन त्याप्रमारे् मोबदला ननजचचत कररे्त येत 
आहे. सींपाठदत जममनीच्या जजरायत, बागायत, हींगामी बागायत, बबनर्तेी अर्ा 
ववववि प्रकारानसुार जमीनीचा मोबदला अगिननयमातील तरतदुीप्रमारे् ननजचचत 
करण्यात येतो. त्यामळेु काही ठठकार्ी जास्त तर काही ठठकार्ी कमी मोबदला 
देरे्चा प्रचन उद् ावत नाही. 
(२) श्री.डॉ.उदयकुमार वसींतराव जगताप रा. सासवड ता.परुींदर, जज.परेु् याींनी 
सासवड नगरपररषदेच्या हद्दीतील सींपाठदत जममनीच्या समान दर बाबत एक 
ठदवसाचे लाक्षणर्क उपोषर् केल ेहोत.े 
(३) व (४) राषरीय महामागम अगिननयम, १९५६ च्या तरतदुीप्रमारे् भसूींपादनाचा 
मोबदला त्या क्षते्रातील प्रमाणर्त खरेदी ववक्री दरानसुार देण्यात येतो.  
अगिननयमातील तरतदुी स्पष् असल्याने समान दर देण्याचा प्रचन उद् ावत 
नाही. 

 

----------------- 
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खारगाि बुद्रिु (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथे आांतरजात य वििाह 
िेलेल्या एिा िुटुांबािर सामाजजि बहहष्ट्िार टािल्याबाबत 

 (२४) * ४१५०५ श्र .योगेश सागर (ीारिोप) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारगाव बदु्रकु (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथील आींतरजातीय वववाह केलेल्या 
एका कुीं ्ुींबास दींड करुन जात पींचायतीने बठहषकार ्ाकल्याचे ठदनाींक        
२२ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी म्हसळा पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे असे ही ननदर्मनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींगिताींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) होय, याबाबत म्हसळा पोलीस स््ेर्न, जज. रायगड येथ े ग.ु र. क्र. 
०२/२०२२ भा.द.वव. कलम १२० (ब), ३८३, ३८५, ४२७, ३४ सह महाराषर 
सामाजजक बठहषकारापासनू (प्रनतबींि व ननवारर्) अगिननयम, २०१६ चे कलम ३, 
५ व ६ अन्वये, १० आरोपीींववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गनु््यातील आरोपीींना र्ौजदारी प्रकक्रया सींठहता कलम ४१ (अ) (१) अन्वये 
नो्ीस देण्यात आली असनू सदर गनु््याचा तपास करण्यात येत आहे. 
४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर येथ ल दापीरी दगु्ध प्रिल्पात झालेल्या गैरव्यिहाराी  ि 

अननयशमततेी  ीौिश  िरण्याबाबत 
(२५) * ४०६६७ श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईला मोठ्या प्रमार्ात दिु परुवठा करण्यासाठी मुींबईतील तबेल ेपालघर 
जजल््यातील दापचरी येथ ेस्थलाींतरीत करण्यासाठी आठदवासीींची जमीन घेऊन 
दगु्ि प्रकल्प उभारण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरर्ी सन २०१०-११ त े २०२१-२२ या कालाविीत 
प्रकल्पासाठी सावमजननक बाींिकाम ववभागाने १८ को्ी रूपये खचम 
करून मजीतल्या लोकाींना ठेका देऊन जवळपास समुारे ४५ लाख रूपयाींचा 
आगथमक गरैव्यवहार झाल्यामळेु दापचरी येथील दगु्ि प्रकल्प बींद पडल्याने 
आठदवासीींचा रोजगार ठहरावला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दगु्ि प्रकल्पात अगिकाऱयाींनी केललेा आगथमक गरैव्यवहार व 
अननयममततचेी चौकर्ी करण्याची मागर्ी पालघर जजल््याचे स्थाननक 
कें द्रीय लोकप्रनतननिीींनी तसचे समथमन सींस्थेने माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पर्सुींविमन मींत्री व दगु्ि ववकास मींत्री, महाराषर राज्य व आठदवासी 
ववकास जजल्हागिकारी, पालघर याींच्याकड ेलेखी ननवेदनादवारे केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आल,े त्यानुसार सींबींगित दोषी अगिकाींऱयावर कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . सनुनल िेदार : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) दगु्ि प्रकल्प दापचरी येथील योजनेची देखभाल व दरुुस्ती 
करण्यासाठी दगु्िव्यवसाय ववकास ववभागाकडून उपलब्ि ननिीमिून करण्यात 
येतात. मात्र, प्रत्यक्ष देखभाल व दरुुस्तीची काम े सावमजननक बाींिकाम 
ववभागामार्म त करण्यात येतात. सदर कामाींच्या सींदभामत प्राप्त झालेली तक्रार 
ववचारात घेऊन ठदनाींक २१/२/२०२२ च्या र्ासन ननर्मयान्वये सखोल चौकर्ी 
करण्याकरीता आयकु्त, दगु्िव्यवसाय याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत 
करण्यात आली आहे. सममतीला अहवाल सादर करण्यासाठी १ मठहन्याची मदुत 
देण्यात आली आहे. सममतीचा अहवाल प्राप्त होताच पढुील योग्य ती कायमवाही 
करण्यात येईल.   

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

िरुड (जज.अमराित ) तहस ल िायाचलयात ल अधधिारी ि िमचीारी 
िायाचलय न िेळेत गैरहजर रहात असल्याबाबत  

(२६) * ४३३३३ श्र .देिेंद्र भयुार (मोशी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल््यातील वरुड तहसील कायामलयास स्थाननक लोकप्रनतननिी 
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याींनी ठदनाींक २५ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास भे् ठदली असता मोठ्या 
प्रमार्ावर कायामलयातील अगिकारी व कममचारी कायामलयीन वेळेत गरैहजर 
असल्याचे ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी सींजय गाींिी ननरािार योजनेचे काम पाहर्ारे 
अगिकारी व कममचारी रजेवर असल्याने काही मठहने ती र्ाखा बींद असल्याचे 
ठदनाींक २९ जुन, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक जनतलेा वेळोवेळी तहसील कायामलयात जाव ेलागत 
असताना सींबींगित कममचारी हजर नसल्याने नागररकाींना अनेक अडचर्ीींना 
सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार ववना 
परवानगी गरैहजर असलेल्या कममचाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) अमरावती जजल््यातील वरुड 
तहमसल कायामलयास  स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक २५ जानेवारी, २०२१ 
रोजी भे् ठदली असता, सदर कायामलयातील कममचारी हे त्या ठदनाींकास 
कायामलयात गरैहजर नव्हत.े तथावप, ववहीत कायामलयीन वेळेपेक्षा १० त े१५ 
ममनन्े उर्ीराने कायामलयात हजर झाल.े उर्ीराने आलेल्या सींबींगित कममचाऱयाींना 
काररे् दाखवा नो्ीसा बजावण्यात आलले्या आहेत.   
   तसेच, तहमसलदार कायामलय, वरुड, जज. अमरावती येथील  सींजय गाींिी 
ननरािार योजना र्ाखेतील कोर्तहेी अगिकारी / कममचारी हे ठदनाींक २९.०६.२०२१ 
वा त्यासमुारास रजेवर नव्हत.े तथावप,  सींजय गाींिी ननरािार योजना र्ाखेतील 
४ कममचारी हे ठदनाींक २८.०७.२०२१ त ेठदनाींक ०९.०८.२०२१ या १३ ठदवसाींच्या 
कालाविीत अजजमत रजेवर होत.े या कालाविीत सींजय गाींिी ननरािार योजना 
र्ाखा व तहमसल कायामलय सरुू होत.े सदरहू सींजय गाींिी ननरािार योजना र्ाखा 
बींद असल्याबाबतची कोर्तीही तक्रार प्राप्त झालेली ठदसनू येत नाही.     
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यामध्ये होत असलेल्या रस्त्ते अपघाताांिर 
उपाययोजना िरण्याबाबत 

(२७) *३९३५२   श्र .बबनराि शश ांदे (माढा), श्र .समाधान अिताड े
(पांढरपरू) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््यातील सोलापरू-परेु्, सोलापरू-तळुजापरू, सोलापरू-ववजयपरू, 
सोलापरू-हैद्राबाद, सोलापरू-अक्कलको्, े्ंभरु्ी, करमाळा, अहमदनगर ्या 
महामागामवर वाहन चालववताना वाहनचालकाींना स्वयींमर्स्त लागावी म्हर्ून 
वाहतकू पोमलस, राषरीय महामागम पोमलस, आर्ीओ आणर् स्थाननक पोमलसाींच्या 
माध्यमातनू ननयमबा्यररत्या वाहनचालकाींवर दींडात्मक कारवाई केली जात 
असनू उक्त महामागामवर ज्या ठठकार्ी सवामगिक अपघात होतात तथेे सावमजननक 
बाींिकाम व राषरीय महामागम प्रागिकरर्ाकडून अपघात रोखण्याबाबत 
उपाययोजना केल्या जातात अस ेअसतानाही सवामत जास्त अपघाताचे प्रमार् 
असल्याचे ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू जजल््यात माहे जानेवारी त ेडडसेंबर, २०२१ मध्ये ग्रामीर् 
भागात अपघातात जवळपास ५०० तर र्हरात ६४ जर्ाींचा मतृ्य ुझाला असनू 
मतृ्यचुे प्रमार् ठदवसेंठदवस वाढत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आल ेआहे व त्यानषुींगाने रस्ता सरुक्षा सममतीमार्म त तसेच 
र्ासनामार्म त अपघाताींची काररे् र्ोिून त्याचे प्रमार् कमी करण्याबाबत 
कोर्त्या उपाययोजना व कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
   सोलापरू जजल््यात अपघात रोखण्यासाठी वाहतकू पोलीस, महामागम पोलीस 
व राषरीय महामागम प्रागिकरर् याींच्याकडून कायमवाही करण्यात येत असनू सवामत 
जास्त अपघाताचे प्रमार् सोलापरू जजल्हयात ननदर्मनास आलेले नाही. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
    सन २०२१ मध्ये सोलापरू ग्रामीर् भागात रस्त ेअपघातामध्ये एकूर् ५५३ 
जर्ाींचा व सोलापरू र्हरामध्ये ६३ जर्ाींचा मतृ्य ूझाललेा असनू सन २०२० व 
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२०२१ या मागील २ वषामत सन २०१८ व २०१९ च्या तलुनेत अपघात सींख्येमध्ये 
घ् झाली आहे. 
(३) र्ासनामार्म त अपघाताची काररे् र्ोिुन त्याचे प्रमार् कमी करण्याकररता 
खालीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
• रस्त ेसरुक्षा अमभयान, वाहतकू प्रबोिन मोठहम यादवारे जनजागतृी तसेच 
वाहतकू ननयमाींची माठहती लोकाींपयतं प्रसाररत करण्यात येत आहे. 
• सवम पोलीस ठाण्यात एक अगिकारी व तीन कममचारी याींचे अपघात पथक 
तयार करण्यात आलेले असनू सदर पथक अपघात स्थळी भे् देऊन अपघाताचे 
र्ास्त्रीय पध्दतीने ववचलेषर् करून उपाययोजना करण्यात येतात. 
• सोलापरू जजल््यात ४२ ब्लॅक स्पॉ् ननजचचत करण्यात आलेले असनू त्या 
ठठकार्ी भे् ी देऊन उपाययोजना करण्यात येत आहेत.   
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

सहिारनगर धनििड  गािठाण येथ ल (जज.पुणे) पोलीस  
ठाण्याच्या हद्द त सुरु असलेल्या अिैध धांद्याबाबत 

 (२८) * ३८५२५  श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला), श्र मत  माधुरी शमसाळ 
(पिचत ) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सहकारनगर (जज.परेु्) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये िनकवडी गावठार् येथ े
अविै दारुचा गरैकारभार, वाहनाींची जाळपोळ, गु् खा ववक्री, ऑनलाइन लॉ्री, 
बेकायदा सटे्ट, सोर्, जुगार, चोऱया अर्ा स्वरुपाच े गनु्हे राजरोसपरे् सरुु 
असल्याने नागररकाींना ववर्षेत: मठहलाींना त्रास होत असल्याचे ठदनाींक        
१७ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत पाच वषांच्या तलुनेत सदय:जस्थतीत सवम प्रकारच्या 
गनु््याींमध्ये लक्षर्ीय वाढ झाल्याने ववववि सींघ्नाींनी आींदोलने, पत्रव्यवहार, 
ननवेदन े देऊनही सहकारनगर पोलीस ठाण्याचे दलुमक्ष होत असल्याने 
नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोष ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) सहकारनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कोर्ताही 
अविै िींदा राजरोसपरे् सरुु नाही. चोर्या/छुप्या पध्दतीने चालर्ाऱ या अविै दारु 
ववक्री गु् खाववक्री, ऑनलाईन लॉ्री,  बेकायदा सटे्ट, सोर्, जुगार अर्ा 
ठठकार्ाींची माठहती काढुन सदर ठठकार्ी छापा ्ाकुन अविैररत्या चालत 
असल्याची खात्री झाल्यानींतर योग्य ती कायदेर्ीर कारवाई केली जात.े 
(२) गत पाच वषामच्या तलुनेत गनु्हे दाखल होण्याचे प्रमार् कमी झालेले आहेत. 
सदर बाबतीत पोलीस ठारे् कडुन दलुमक्ष झाल े नसनू कोर्त्याही प्रकारच े
आींदोलने झालेले नाहीत. 
(३) मागील पाच वषामत अ्क करण्यात आलले्या आरोपीववरुध्द प्रकरर्परत्वे 
प्रनतबींिात्मक कायमवाही करण्यात आली आहे. तपास पथक चौकी प्रभारी 
अगिकारी, पोलीस ठारे् येथे नेमर्ूकीस असलेले पोलीस अमलदार याींना 
वेळोवेळी अविै िींदयाबाबत माठहती काढून कारवाई करण्याबाबत सगूचत 
करण्यात आल ेआहे. पोलीस ठारे् हद्दीत कोर्ताही अविै िींदा चाल ुराहर्ार नाही 
याबाबत दक्षता घेतली जात.े 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
परळ (मुांबई) येथ ल िेईएम रुग्णालयात ल शठे गोिधचनदास सुांदरदास 

िैद्यिीय महाविद्यालयात एिा विद्यार्थयाचीा होत 
असलेला अमानुि छळ 

(२९) *  ३८३०१  श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), श्र मत  याशमन  यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्र .पराग शाह (घाटिोपर पिूच), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्र .सनुनल 
प्रभ ू(हदांडोश ) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळ (मुींबई) येथील केईएम रुग्र्ालयाच्या सठे गोविमनदास सुींदरदास 
वदैयकीय महाववदयालयात सन २०१८ या कालाविीपासनू मर्क्षर् घेत असलेल्या 
मळू ठहींगोली जजल््यातील रठहवासी कु.सगुत पडलघ या ववदयार्थयामचा मागील 
काही वषांपासनू अमानषु छळ व जातीय वाचक अपर्ब्द वापर, मर्वीगाळ करुन 
अस्य त्रास देत असल्याने यासींदभांत वपडडत ववदयार्थयांने वॉडमन श्री.सनुील 
कायरेु, श्री.समािान कक्करी आणर् श्री.समािान सोनवलकर याींच्याकड ेप्रथम 
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तक्रार केली असता त्यावर कारवाई न करता डॉ.कुयरे याींनी त्याला व त्याच्या 
पालकाींना महाववदयालयातनू काढण्याची िमकी ठदल्यामळेु कु.सगुत पडलघ 
याींनी ठदनाींक १५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास भोईवाडा पोलीस 
स््ेर्नमध्ये तक्रार केल्यानींतर पोलीसाींनी १२ ववदयार्थयासंह दोन वॉडमन अर्ा १४ 
जर्ाींववरुद्ध गनु्हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी भोईवाडा पोलीसाींना अरॉमस्ीचा गनु्हा नोंदववल्यानींतर 
आजममतीस एक आठवडा उल्ूनही सींबींगिताींववरुद्ध कोर्तीही कारवाई करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामतील प्रकरर्ाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी भोईवाडा पोलीस ठारे् येथ ेग.ु र. क्र. ११/२२, कलम 
३(१) (i), (r), (s), (z),३(२) (V a), कलम ६ अनसुगूचत जाती आणर् अनसुगूचत 
जमाती (अत्याचार प्रनतबींि) अगिननयम सह कलम ४ महाराषर छळवाद (रॅगीींग) 
करण्यास मनाई कररे् अगिननयम १९९९ सह कलम ५०४, ५०६, ३४ भादींवव 
अन्वये १५ ववदयाथी आणर् ३ वॉडमन याींच्याववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात 
आलेला आहे. 
    सदर गनु्हयातील आरोपीींना र्ौ. दीं. प्र. सीं. कलम ४१ अन्वये नो्ीस 
देण्यात आली आहे. सदर गनु््याचा तपास सरुू आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

नागपूर येथे ‘आपली बस’ च्या िाहतुिीसाठी अिैध डडझलेसारख्या 
 द्रव्य पदाथाचीा िापर होत असल्याबाबत 

(३०) * ४१३७७ श्र .वििास ठािरे (नागपरू पजश्ीम): सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथे हींसा मस्ी बस सजव्हमसेस प्रायव्हे् मलमम्ेडमार्म त चालववण्यात 
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येत असलेल्या “आपली बस” च्या वाहतकूीसाठी अविै मागामने हजारो मल्र 
डडझेलसारख्या द्रव पदाथामचा वापर होत असल्याचे ठदनाींक १५ जानेवारी, २०२२ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राजेंद्र नगर येथील महाराषर औदयोगगक ववकास महामींडळातील 
हींसा मस्ी बस सव्हीसेस प्रायव्हे् मलमम्ेडच्या स््ार बस डपेोवर गनु्हे र्ाखेने 
छापा ्ाकून ्ँकरसह २६.५५ लाखाींचा माल जप्त करुन डपेो मॅनेजर व डपेो 
सींचामलत करर्ाऱयाींवर गनु्हा दाखल करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींगिताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) याबाबत पोलीस स््ेर्न, एमआयडीसी नागपरू र्हर येथे ग.ुर.नीं. ८६/२०२२ 
भा.दीं.वव. कलम २८५, १८८ सह कलम ३ व ७  जीवनावचयक वस्त ूकायदा, 
१९५५, सह कलम ७, २३ पेरोमलयम ॲक्् अगिननयम, १९३४ अन्वये गनु्हा नोंद 
करण्यात आला असनू पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

माय साांगि  (साांगि  खदुच) (ता.यािल, जज.जळगाि) येथे  
अल् पिय न मुलीिर त न व्यक्त ांन  िेलेला अत् याीार 

(३१) * ४२३९३ श्र .सांजय साििारे (भसुािळ) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माय साींगवी (साींगवी खुदम) (ता.यावल, जज.जळगाव) येथील इयत्ता ९ वी 
मध्ये मर्कत असलेल्या १५ वषीय अल् पवयीन मलुीवर तीन व्यक्तीींनी अत् याचार 
केल् याची घ्ना ठदनाींक २६ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास घडल्याचे 
ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ातील आदीवासी कोळी महासींघातरे् सदर 
घ्नेतील आरोपीींना पोस् को व र्क् ती कायदयाखाली गनु्हा दाखल करुन गींभीर 
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मर्क्षा देण् याबाबत रावेर तठह सलदाराींना ननवेदन ठदल ेतसेच रावेर व यावलचे 
उपववभागीय पोलीस अगिकारी याींनी अपरािाींना र्ार्ीची मर्क्षा देण् याबाबत 
मागर्ी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) होय. याबाबत कोळी समाज सींघ्ना, जळगाव याींच्या वतीने ननवेदन देण्यात 
आल ेआहे. 
(३)  सदर प्रकरर्ात यावल पोलीस स््ेर्न, जज.जळगाव येथे ठदनाींक २६.०१.२०२२ 
रोजी ग.ु र. क्र. ४४/२०२२ भा.द.वव. कलम ३५४ (अ) (i), ३७६ (ड) (i), ३५४, ३२३ 
सह बालकाींच ेलैंगगक अपरािाींपासनू सींरक्षर् अगिननयम, २०१२ च ेकलम ३, ४, 
५ (ग), ६ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यामध्ये एकूर् 
३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू यामध्ये २ ववगिसींघवषमत बालकाींचा 
समावेर् आहे. सदर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

अांबाजोगाई (जज.ब ड) येथ ल इनाम ि देिस्त्थानच्या जशमन   
ीिुीच्या पद्धत ने खालसा िेल्याबाबत 

(३२) *  ४२५६४ श्र मत  नशमता मुांदडा (िेज) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील इनाम जममनी णखदमतमास असताना महसलू 
यींत्ररे्मार्म त मदतमार् दाखवनु चुकीची कागदपत्र े दाखल करून अींबाजोगाई 
येथील सवे.नीं. ४३६/२ व ३४४/१ तसेच चनई, ता.अींबाजोगाई. येथील ग्.नीं. ६५ 
(जुना ३३३ व ७१) तसेच अींबाजोगाई येथील देवस्थान जममनी सवे.नीं. ३३५/१, 
३३५/२, ३२० व ३२२ या चकुीच्या पद्धतीने खालसा केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जममनीचा र्ासनाच्या ननयमाप्रमारे् नजरार्ा भरलेला 
नसनू तहसील कायामलय, अींबाजोगाई याींनी नजरार्ा रक्कम न भरता अकृषी 



37 

(एन.ए.) परवानग्या ठदलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी वारींवार तक्रारी 
करूनही उपजजल्हागिकारी व तहमसलदार, अींबाजोगाई याींनी कोर्तीही कायमवाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४)   असल्यास, सदरहू बीड जजल््यात देवस्थान व इनाम जममनीची एस.आय.्ी. 
(S.I.T) मार्म त चौकर्ी सरुु असनू  त्यात अींबाजोगाई वरील सवे नींबरचाही 
एस.आय.्ी. (S.I.T) मार्म त चौकर्ी करून कायमवाही करण्याबाबतची मागर्ी 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी राज्याचे महसलू मींत्री, महाराषर राज्य याींच्याकड े
ठदनाींक ०६ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी करून उपजजल्हागिकारी व 
तहसीलदार, अींबाजोगाई याींच्यावर कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) अींर्त: खरे आहे.  
   सवे क्र.३३५/१ व ३३५/२ मिील इनाम जममनीबाबत मा.ठदवार्ी न्यायालय, 
कननषठ स्तर व सींयकु्त िमामदाय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडील आदेर्ान्वये व 
तदनींतर खरेदी खताच्या आिारे रे्रर्ार नोंदववले असल्याचे ठदसनू येत.े तथावप, 
सवे क्र.३२० व ३२२ मिील इनाम जममनीबाबत उपजजल्हागिकारी,  भसूिुार, 
बीड याींनी प्रनतबींगित मालकी घोवषत करण्याबाबत पारीत केलेले ठदनाींक 
२७.०२.२०१८ रोजीचे आदेर् अपर जजल्हागिकारी, अींबाजोगाई याींनी 
पनुववमलोकनात ठदनाींक १०.०३.२०२१ रोजीच्या आदेर्ान्वये रद्द केल ेआहेत. 
     अींबाजोगाई, जज.बीड येथील सवे नीं.४३६/२ या इनाम जममनीबाबत 
उपजजल्हागिकारी, भसूिुार, बीड याींनी ठदनाींक ०६.११.१९९९ च्या आदेर्ान्वये 
उक्त जममनीची प्रनतबींगित मालकी (मदतमार्) घोवषत केली आहे. तसेच, सवे 
क्र.३४४/१ मिील इनाम जममनीबाबत उपआयकु्त, औरींगाबाद याींनी ठदनाींक 
०४.०२.१९९५ च्या आदेर्ान्वये उक्त जममनीची प्रनतबींगित मालकी (मदतमार्) 
घोवषत केली आहे. तथावप, इनाम जममनीची नोंदवही (गाव  नमनुा क्र.३) मध्ये 
ग् नीं.६५ ची नोंद आढळून येत नाही.  
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(२) अींबाजोगाई, जज.बीड येथील ववषयािीन सवे नीं.पकैी सवे नीं.४३६/२ या 
जममनीबाबत प्राप्त करुन घेण्यात आलेल्या ठदनाींक ०६.०२.२००३ च्या अकृषीक 
आदेर्ानसुार बाजारमलू्याच्या ५०% नजरार्ा रक्कम भरर्ा केल्याचे ठदसनू येत.े 
(३), (४), (५) व (६) याबाबत बीड जजल्हयातील वक्र्/देवस्थान इनाम 
जममनीच्या सींदभामत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने र्ासन ननदेर्ानसुार 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी अपर जजल्हागिकारी याींचे अध्यक्षतखेाली 
सममती स्थापन केली असनु अहवाल प्राप्त झालेला आहे. चुकीच्या पध्दतीने 
आदेर् पारीत झाल ेअसल्यास रे्रतपासर्ीस घेरे्ची कायमवाही प्रगतीपथावर 
आहे. अपर जजल्हागिकारी याींच्या अहवालाच्या अनषुींगाने पढुील कायमवाही 
कररे्त येत आहे.  

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

साांगली जजल््यात ल द्राक्षबागाांी ेडाऊन  ि िुजव्या  
रोगाने नुिसान झाल्याबाबत 

 (३३) * ३९८१२ श्र .अननल बाबर (खानापरू) : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल्हयातील खानापरू, तासगाव व कवठेमहाकाींळ येथ ेढगाळ 
हवामान व जोरदार पावसामळेु द्राक्षबागाचे डाऊनी व कुजव्या रोगाने नकुसान 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रोगाच्या प्रादभुामवामळेु द्राक्ष बागायतदाराींचे ककती नकुसान 
झाल ेयाबाबत र्ासनाने पाहर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रोगाचा प्रादभुामव रोखण्याकररता तसेच द्राक्षबागायतदाराींना 
नकुसान भरपाई ममळण्याबाबत र्ासनाने कोर्त्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, साींगली जजल््यात माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये ठदनाींक ०१ त े०४ डडसेंबर 
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या कालाविीमध्ये झालले्या अवकाळी पावसाने बागित क्षते्राचे पींचनामे परू्म 
करण्यात आले आहेत. अवकाळी पावसाने २०५०४.४० हे. द्राक्ष वपकाींचे क्षते्र 
बागित झाल ेआहे. 
(३) नकुसानीचा प्रादभुामव कमी करण्यासाठी घडाींची ववरळर्ी कररे् (Thinning), 
Canopy कमी कररे् (सयुमप्रकार्ासाठी र्ाींदया छा्र्ी) याबाबत र्तेकऱयाींना 
र्ास्त्रज्ञ व क्षते्रीय कममचारी याींचेमार्म त प्रमर्क्षर् व प्रात्यक्षक्षकाच्या माध्यमातनू 
जागतृी ननमामर् करण्यात आलेली आहे. र्तेकऱयाींसाठी आत्मा योजनेंतगमत 
तज्ञाींच्या माध्यमातनू द्राक्ष बागा व्यवस्थापनाचे प्रमर्क्षर् देण्यात आल ेआहे. 
एकुर् १५ तालकु्यात प्रमर्क्षर् घेवनू ७९८ र्तेकरी प्रमर्क्षीत करण्यात आल े
आहेत. ढगाळ हवामानामळेु व जास्त आद्रमता असल्यामळेु जैववक बरुर्ीनार्क 
वापराची प्रात्यक्षक्षके दाखववण्यात आली आहेत. तसेच डडसेंबर, २०२१ मध्ये 
ववववि जजल््यामध्ये झालले्या अवकाळी पावसामळेु झालेल्या नकुसानीच्या 
भरपाईसाठी महसलु ववभागाकडून कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे पिारसाखरी (ता.गुहागर जज.रत्नाधगरी) येथे उत्खनन िरताना  

सुरां ग लािल्याने गािात ल ३८ घराांना तड ेगेल्याबाबत 
 (३४) * ४३३२६ श्र .भास्त्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े पवारसाखरी (ता.गहुागर जज.रत्नागगरी) येथ े बालाजी इन्रास्रक्चर 
अॅण्ड कन्स्रक्र्न कीं पनीने उत्खनन करताना सरुूीं ग लावल्याने गावातील ३८ 
घराींना तड ेगेल्यामळेु सदरहू घरे िोकादायक असल्याच ेननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी स्थाननक प्रर्ासनापासनू 
जजल्हागिकारी याींच्यापयतं माहे डडसेंबर, २०२१ त ेजानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ाची चौकर्ी करुन र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मौज ेसाकरी ब.ु ता. गहुागर येथील 
ग् नीं. ३०९ मध्ये साहील एीं्रप्रायजेस याींना काळा दगड या गौर् खननजाच े
उत्खनन करण्यास मींजूरी देण्यात आली होती. 
   ग्रामपींचायत साखरी ब.ु व साखरी खु., ता. गहुागर याींचे ठदनाींक ०३.१२.२०२१ 
रोजीचे तहमसलदार याींना प्राप्त झालेले पत्र व तक्रारदार याींनी ठदनाींक 
०१.१०.२०२१ रोजी जजल्हागिकारी, रत्नागगरी याींच्याकड े केलेल्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने तहमसलदार, गहुागर याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला असता, 
तहमसलदार, गहुागर याींच्या अहवालानसुार सदर तक्रार अजामबाबत बाींिकाम 
ववभागातील उपअमभयींता याींनी नकुसान झालेल्या घराच ेनकुसानीबाबतचा सवे 
करून ग्रामपींचायतीस अहवाल सादर केल्यानींतर ग्रामपींचायतीच्या 
मर्र्ारर्ीनसुार सींबींगित कीं पनी नकुसान भरपाई देण्यास तयार असनू, तसे 
हमीपत्र ग्रामपींचायतीस ठदल ेआहे. तसेच तहमसलदार, गहुागर याींनी ठदनाींक 
२५.०२.२०२२ रोजी ग्रामपींचायत साखरी ब.ु व साखरी खु., ता. गहुागर या 
गावाींमध्ये पाहर्ी केली असता ३५ घराींना तड ेगेल्याचे सकृतदर्मनी ठदसनू आल े
आहे. 

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

बाभुळगाांि ि आणी (जज.यितमाळ) येथे रेत ी   
अिैध िाहतिू होत असल्याबाबत 

(३५) *४०७०४  डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्र .सभुाि धोटे (राजूरा), 
श्र .नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्र मत  सलुभा खोडिे (अमराित ), श्र मत  
प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .अशमत झनि 
(ररसोड) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाभळुगाींव (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील वा्खेड, माींगसावींगी, आच्ारामपरू 
येथे मललाव न झालेल्या रेती घा्ावरून अविैरीत्या रेती वाहतकु होत असल्याच े
ठदनाींक २० जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच आर्ी तालकु्यातील कवठा बाजार येथील पनैगींगा नदी पात्रात अविै 
वाळू तस्करी सरुु असल्याने तस्कराींववरोिात आर्ी पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रेती घा्ाचा मललाव करण्यात आलेला नसताींनाही 
रेतीमार्ीया राजरोसपरे् घा्ावरून रेती उपसा करीत असतानाही सींबींगित 
अगिकाऱयाींचे दलुमक्ष होत असल्याचे ननदर्मनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी दोषी आढळून येर्ाऱया सींबींगिताींवर र्ासनाने 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) कवठा बाजार, ता. आर्ी, जज.यवतमाळ येथील पनैगींगा 
नदीपात्रात अविै वाळू तस्करी करर्ाऱया सींबींगिताववरूध्द पोलीस स््ेर्न आर्ी 
येथे भा.द.वव.चे कलम १४३, ३७९, ३५३, ३३२ व महाराषर जमीन महसलू सींठहता, 
१९६६ चे कलम ४८ अन्वये गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. आर्ी तालकु्यात 
माहे एवप्रल, २०२१ त ेमाहे जानेवारी, २०२२ या कालाविीत एकुर् २४ वाहनावर 
रुपये २८,४०,५००/- इतक्या रक्कमेची दींडात्मक कायमवाही करण्यात आली आहे. 
     बाभळुगाव तालकु्यात सन २०२१-२२ मध्ये रेतीच्या अविै उत्खनन व 
वाहतकुीच्या एकुर् २५ प्रकरर्ाींत दींडात्मक कारवाई करून एकूर् रुपये ६३.४४ 
लाख र्ासनजमा करण्यात आली आहे. 

----------------- 
जळगाांि जजल््यात बोगस पशुिदै्यिीय डॉक्टर िायचरत असल्याबाबत 
(३६) * ४२५०९ श्र .शशरीि ीौधरी (रािेर) : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्हयात र्कै्षणर्क पात्रता व क्षमता नसतानाही पर्िुनाच्या 
जजवार्ी खेळून र्तेकऱ याींची र्सवर्ूक करर्ारे अनेक स्वींयघोषीत बोगस डॉक््र 
असल्याच ेठदनाींक २५ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी तक्रार दाखल करुनही अदयापपयतं बोगस 
डॉक््राींववरुध्द कोर्तीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने जजल््यातील बोगस डॉक््राींववरुध्द र्ोि 
मोहीम घेऊन त्याींचेववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . सनुनल िेदार : (१), (२) व (३) जळगाींव जजल््यात बोगस पर्वुदैयकीय 
डॉक््र कायमरत असलेबाबतची बाब ननदर्मनास आलेली नाही, तथावप यासींदभामत 
तक्रार प्राप्त झाललेी आहे. यासींदभामत भारतीय पर्वुदैयकीय पररषद कायदा, 
१९८४ मिील तरतदुीींन्वये स्थापन महाराषर राज्य पर्वुदैयकीय पररषद, नागपरू 
याींना सदरहू तक्रारीची र्हाननर्ा करुन तक्रारीमध्ये नमदु व्यक्तीींची र्कै्षणर्क 
अहमता व नोंदर्ी सींदभामत पडताळर्ी करुन याबाबतचा अहवाल सादर कररे्बाबत 
कळववण्यात आल ेआहे. तसेच प्रस्ततु प्रकरर्ी जजल्हा पर्सुींविमन अगिकारी, 
जजल्हा पररषद, जळगाींव याींनी तक्रारीची दखल घेवनु जजल््यातील एकुर् १५ 
तालकु्यातील पर्िुन ववकास अगिकारी (ववस्तार) पींचायत सममती याींना ठदनाींक 
२७/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये जजल््यात पर्वुदैयकीय डॉक््र म्हर्ुन 
व्यवसाय करर्ाऱया बोगस डॉक््राींच्या ववरुध्द कायदेमर्र कायमवाही कररे्बाबत 
कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

नि  मुांबई पोशलसाांच्या गुन्हे शाखेने पनिेल जिळ ल नेरे गािातून 
िोट्यिध  रुपयाांी ेअांमली पदाथच जप्त िेल्याबाबत 

(३७) * ४१७९९ श्र .जयिुमार रािल (शश ांदखेडा) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई पोमलसाींच्या गनु्हे र्ाखेन ेपनवेल जवळील नेरे गावात कोट्यविी 
रुपयाींचे अींमली पदाथम जप्त केल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी थ्ीर्स््च्या ननममत्ताने पा्याचंे आयोजन करर्ाऱया 
तरुर्ाींना अींमली पदाथम ववकण्याच्या प्रयत्नात असलले्या नतघाींना पोलीसाींनी 
ताब्यात घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यानषुींगाने अींमली पदाथांवर आळा घालण्यासींदभामत र्ासनाने 
कोर्त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) ठदनाींक ३१.१२.२०२१ रोजी नवी मुींबई 
पोलीस आयकु्तालय अींतगमत कक्ष-३ गनु्हे र्ाखेन ेपनवेल (जज.रायगड) येथील 
नेरे गावात केलेल्या कायमवाहीत एकूर् रुपये २,५३,७०,९००/- ककीं मतीचा मदु्देमाल 
जप्त केला आहे. या कायमवाहीत एकूर् ०६ आरोवपताींना अ्क करून 
त्याींच्याववरूध्द पनवेल तालकुा पोलीस ठारे् येथे ग.ुर.क्र.३७१/२०२१, 
एन.डी.पी.एस.कायदा, १९८५ च्या कलम ८(क),२२(क), २९ अन्वये गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) अींमली पदाथम ववरोिी कारवाई अींतगमत प्रभावी तपासाबरोबरच जनतनेे अींमली 
पदाथांच्या आहारी जाऊ नये म्हर्ून जनजागतृीच्या उद्देर्ान े “२६ जून” या 
अींमली पदाथम ववरोिी ठदनाननममत्त २६ जून त े१० जलु ैअसा अींमली पदाथम 
ववरोिी पींिरवडा साजरा करण्यात येतो. यामर्वाय वेळोवेळी अींमली पदाथम व 
त्याचे दषुपररर्ाम याबाबत जनतसे तसेच ववदयार्थयांना माठहती देरे्, कर्ल्म 
दाखववरे्, चचामसत्र, हॅन्डबील वा्प व मभींती पोस््समचे प्रदर्मन कररे् तसेच प्रचार 
रे्ऱया, मॅरेथॉन, मोहल्ला कमम्ी, पब्लीक मम्ीींग अस ेकायमक्रम घेण्यात येतात.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 नि न सुधाररत मजच्छमार िायद्यात ल जाीि अटी रद्द िरण्याबाबत 
 

(३८) * ३८८०७ श्र .ीांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .राजन साळि  
(राजापरू), अॅड.आशशि शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन 
आर. सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षक्षण पजश्ीम), 
श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .राम 
िदम (घाटिोपर पजश्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), श्र .अशभमन्य ुपिार (औसा), 
श्र .सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

 (१) मस ींिुदगुम जजल्हा आिुननक याींबत्रक रापर्कर (पसमने्) असोमसएर्न मसींिुदगुम 
याींच्यावतीने नवीन सिुाररत मजच्छमार कायदयातील जाचक अ्ीींववरोिात 
मालवर् येथे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय कायामलयासमोर साखळी उपोषर् सरुु  
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केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या जलिी क्षते्राबाहेर मच्छीमारी करून येर्ाऱया पसमसीन 
बो्ीींना बींदरात ये-जा करायला व मासळी उतरववण्यासाठी माहे सप् े्ंबर त ेमे या 
कालाविीपयतं परवानगी देण्यात यावी, जुन्या मासेमारी परवान्याींचे नतुनीकरर् 
करण्यात याव,े पसमसीन नौकाींवर एकतर्ी कारवाई बींद करावी, सवम मासेमारी 
प्रकाराींचा अ्यास झाल्यामर्वाय पसमसीन नौकाींवर कारवाई करू नये, परप्राींतीय 
र्ास््र नौकाींवर कारवाई करावी या उपोषर्कत्यांच्या प्रमखु मागण्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नववन मासेमारी कायदयातील ननयम व अ्ी या पसमसीन 
मजच्छमाराींना मारक असल्याचे ननदर्मनास आल्यामळेु स्थाननक मजच्छमाराींचा 
र्ासनाप्रती तीव्र असींतोष ननमामर् झाल्याच ेआढळून आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पारींपाररक मच्छीमार व पसमसीन ने् िारक मजच्छमार याींच्या 
मागण्याबाबत सकारात्मक मागम काढण्याच्या दृष्ीन ेर्ासनाने कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . अस्त्लम शखे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
  तथावप, परप्राींतीय र्ास््र नौकाींवर कारवाई करावी याबाबत उपोषर्कत्यांच्या 
ननवेदनामध्ये मागर्ी नाही. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
(४) राज्याच्या जलिी क्षते्रापलीकडील २०० सागरी मलैापयतंच े क्षते्र कें द्र 
र्ासनाच्या अखत्यारीत येत.े परींत ु या क्षते्रात मासेमारी करण्यासींदभामत कें द्र 
र्ासनाच्या मागमदर्मक तत्वाबाबत मागमदर्मन घेण्यासाठी  ठदनाींक २३/०२/२०२२ 
च्या पत्रान्वये १२ नॉ्ीकल मलै च्या पलीकड ेमासेमारी करण्यासींदभामत स्पष् 
मागमदर्मन करण्याकररता ववनींती करण्यात आली आहे. 
   तसेच मा.उच्च न्यायालयाने यागचका क्र.९३२७/२०१६ च्या अनषुींगाने     
डॉ.गोपाळकृषर् सममतीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर सममतीचा 
अहवाल सादर केल्यानींतर र्ासनाच्या मान्यतनेे योग्य ती कायमवाही करण्यात 



45 

येईल. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

नाांदेड जजल््यात ल तुळजापुर- नाांदेड-नागपूर या राष्ट्रीय महामागाचच्या 
िामाांसाठी अिैध गौण खणणज उत्खनन होत असल्याबाबत 

(३९) * ४२२९६ डॉ.तिुार राठोड (मखुेड) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाींदेड जजल््यात तळुजापरू-नाींदेड-नागपरू या राषरीय महामागामवरील नाींदेड 
त ेजानापरुी (ता.लोहा) दरम्यान महामागामचे काम चाल ूअसताना प्रर्ासनाने 
परवानगी ठदलेल्या जागेत के.्ी.आय.एल कीं पनीने मरुुम न काढता इतरत्र 
रस्त्याच्या कडलेा खोदकाम करुन हजारो ब्रास अविै मरुुम वापरल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गौर् खननजाचे उत्खनन करण्यासाठी सींबींगित तहमसलदार 
कायामलयाकडून परवानगी ठदलेल्या मरुुमापेक्षा अगिकचे उत्खनन केल्यामळेु 
र्ासनाच्या महसलूाचे नकुसान होत असल्याचे ननदर्मनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
अविैररत्या मरुुमाचे उत्खनन करर्ाऱया कीं पनीवर तसेच सींबींगिताींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
  भारतीय राषरीय राजमागम प्रागिकरर् ववभाग याींनी राषरीय महामागम ३६१ 
लोहा-वाींरगा (तळुजापरू-नाींदेड-नागपरू) रस्त्याच्या कामाच्या कराराप्रमारे् प्रकल्प 
व्यवस्थापक, लोहा-वाींरगा हायवेज प्रा.मल.नाींदेड याींना उपलब्ि करून देण्यात 
आलेल्या एकुर् ६० मी्र R.O.W.च्या हद्दीत ननघालेला मरुूम गौर् खननज 
रस्त्याच्या भरावासाठी वापरलेल े आहे. त्यामळेु राषरीय महामागम 
३६१ लोहा-वाींरगा (तळुजापरू-नाींदेड-नागपरू) मिील मौ.जानापरुी त ेमौ.ववषर्ुपरूी 
या दरम्यान रस्त्याच्या हद्दीत आवचयकतनेसुार Trench खोदनु त्यात 
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ननघालेल्या मरुूम गौर् खननज त्याच रस्त्याच्या मींजुर करण्यात आलेल्या 
नकार्ाप्रमारे् रस्त्याच्या भरावासाठी वापरण्यात आल ेआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

परभण  जजल््यात ल शतेिऱयाांना शासनाच्या विविध योजनाांी   
माहहत  देण्यासाठी जनजागतृ  मोहहम राबविण्याबाबत 

 (४०) * ४२९६४ श्र .सरेुश िरपडुिर (पाथरी) : सन्माननीय िृि  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभर्ी जजल््यातील कृषी अगिकारी व कममचाऱ याींच्या दलुमक्षामळेु कृषी 
ववभागाच्या अनेक र्ासकीय योजनाींची माठहती र्तेकऱयाींना वेळेवर ठदली जात 
नसल्याने राषरीय र्लोत्पादन अमभयान, राषरीय अन्निान्य ववकास कायमक्रम, 
राषरीय कडिान्य ववकास कायमक्रम, गतीमान पार्लो्, मदृ-जलींसिारर् 
कायमक्रम, सेंद्रीय खताचा समतोल, र्तेतळे, एकाजत्मक वापर, पीक सींरक्षर् 
योजना, अनसुगूचत जातीजमाती उपाययोजना, अनदुानावर र्तेी औजारे वा्प, 
ठठबक मसींचन, तषुार मस ींचन योजना इत्यादी योजनाींचा लाभ र्तेकऱयाींना ममळत 
नसल्याचे माहे रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील र्तेकऱयाींना या योजनाींचा लाभ ममळण्यासाठी 
र्ासनस्तरावर जनजागतृी मोठहम राबववण्यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत माठहती घेवनू कृषी योजनाींची प्रभावी अींमलबजावर्ी व 
योजनाींचा अगिकागिक लाभ र्तेकऱ याींना देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे नाही, 
    परभर्ी जजल््यात खरीप हींगामात सोयाबबन ग्राम बबजोत्पादन मोठहमे 
अींतगमत सोयाबबन उगवर् क्षमता प्रात्यक्षक्षके, बबजप्रकक्रया प्रात्यक्षक्षके, 
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बबबबएर्व्दारे सोयाबबन लागवड तींत्रज्ञान, सकु्ष्म मसींचनावर कापसू लागवडीच े
ननयोजन, आींतरवपक पध्दतीचे प्रात्यक्षक्षके तसेच नन ींबोळी पावडरचा वापर 
याबाबत ववर्षे मोहीम राबववण्यात येऊन, घरचे सोयाबबन बबयारे् जतन करून 
खरीप २०२२ मध्ये पेरर्ीकरीता उपयोगात आर्ण्याबाबत जनजागतृी करण्यात 
आली आहे. 
(२) कृवष ववभागामार्म त ववववि योजनाींची सवम जजल््याींतील स्थाननक 
वतृ्तपत्रामध्ये जाठहराती, चचामसत्र, कायमर्ाळा, कृवष सींजजवनी सप्ताह, ककसान 
ठदन, कृवष ठदन या सारख्या ववर्षे मोठहमाींचे आयोजन करून जन जागतृी केली 
जात.े 
(३) कृवष योजनाींची प्रभावी अींमलबजावर्ी व या योजनाींचा अगिकाअगिक 
र्तेकऱयाींना लाभ देण्यासाठी कृवष ववभागाच्या यटु्यबु चॅनलवर चचाम करू र्तेीची 
कास िरू प्रगतीची ही वेबबनार मालीका घेतली जात,े कृवष ववभागाच्या 
ब्लॅागस्पॅा्वर ववववि योजनाींची अदययावत माठहती उपलब्ि आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

पारिा (ता.घाटांज , जज.यितमाळ) येथे रेत ी  तस्त्िरी होत असल्याबाबत 
(४१) * ४०९७५ डॉ.सांदीप धुिे (अणी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारवा (ता.घा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) येथील नायब तहसील कायामलय नेहमी बींद 
असल्याने पारवा नायब तहसील कायामलयातींगमत येर्ाऱया अनेक गावात नदी 
नाल्यावरुन रात्री अविैररत्या रेती उत्खनन होत असनू त्याकड े नायब 
तहमसलदार, पारवा हे जार्ीवपवूमक दलुमक्ष करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककनव् तालकु्यातील उनवेचवर माडमवी मल ींगी येथे वाळूची मोठी 
मागर्ी असल्याने सायर्ळ येथील पनैगींगा नदीपात्रातील वाळूच ेअविैररत्या 
उत्खनन करर्ारे ठदवसा वीस त ेपींचवीस मजूरादवारे रेतीचा अविै उपसा करुन 
नदीपात्रातच रेतीचे साठे जमा करुन नींतर सदर रेती पाच त ेसहा रक््रदवारे 
वाहतकू केली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाल,े त्यानषुींगाने सायर्ळ घा्ामिुन अविै वाळू उपसा करर्ाऱया 
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तस्कराींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सायर्ळ येथील पनैगींगा नदीपात्रातील वाळू अविै उपसा 
करर्ाऱयावर आळा घालण्याच्या दृजष्ने र्ासनाने कोर्त्या उपाययोजना केल्या 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे नाही.         
(३) (४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही. तथावप, सन २०२१-२२ या वषामत घा ी्ंजी 
तालकु्यातील राजस्व मींडळ पारवा अींतगमत गौर् खननजाचे अविै उत्खनन व 
वाहतकुीच्या ४ प्रकरर्ाींत रुपये ४.०८ लक्ष इतकी दींडात्मक कारवाई करण्यात 
आली आहे. 

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

नागपूर जजल््यात ल विविध शहराांतून गुटख्याी   
तस्त्िरी होत असल्याबाबत 

(४२) * ४२११८ श्र .मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मसवनी, जबलपरू, पाींढुर्ाम, सौंसर, बालाघा्, रायपरु, 
नछींदवाडा आदी र्हरातनू वाहतकूीव्दारे व भाजीपाल्यातनू दररोज लाखो 
रुपयाींच्या गु् ख्याची तस्करी होत असल्याचे ठदनाींक १३ जानेवारी, २०२२ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेआहे, 
(३) असल्यास, यासींदभामत सदर र्हरातनू सरुु असलेल्या गु् ख्याच्या तस्करीस 
आळा घालण्याबाबत र्ासनाने कोर्त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) गु् ख्याची तस्करी झाल्याबाबत ठदनाींक      
१३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्या समुारास गनु्हा दाखल नाही. 
(२) गु् ख्याची तस्करी बाबत गनु्हा दाखल नसल्याने चौकर्ीचा प्रचन उद् ावत 
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नाही. 
(३) नागपरू र्हरात गु् ख्याच्या तस्करी बाबत गनु्हे दाखल नाही. तथावप, 
गु् खा व तींबाखुजन्य पदाथाचंी नागपरू र्हरात लपनू छपनु ननयम बाहय परुवठा 
करण्याबाबत माठहती ममळाल्यास या प्रकारास आळा घालण्यासाठी तात्काळ 
छापा मारुन  कारवाई करण्यात येत.े सन २०२१ व माहे जानेवारी २०२२ मध्ये 
याबाबत खालीलप्रमारे् कारवाई करण्यात आली आहे. 
 

 दाखल 
गनु्हे 

उघड 
गनु्हे 

अ्क 
आरोपी 

तींबाखुजन्य पदाथम 
इतर साठहत्यासह 
ककींमत (रुपये) 

सन २०२१ २५ २५ १८० २१,९६,१९२०/- 
माहे जानेवारी २०२२ ६ ६ १० ७१,१२४५/- 

 

(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

िरोरा (जज.ीांद्रपूर) येथे सुमठाणा गट ग्रामपांीायतमध्ये महात्मा गाांध  
राष्ट्रीय ग्राम ण रोजगार हम  योजनाांच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(४३) * ४३१८५ श्र .सभुाि धोटे (राजूरा) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरोरा (जज.चींद्रपरू) येथ ेसमुठार्ा ग् ग्रामपींचायत अतींगमत गेल्या काही 
वषामपासनू महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेची काम ेसरुु असनू 
कामावर न गेलेल्या मजुराींच्याही खात्यात रक्कम जमा झाल्याने यामध्ये मोठा 
गरैव्यवहार झाल्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी जजल्हागिकारी याींच्याकड ेतक्रारी 
केल्याच ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरर्ाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार दोषीींवर 
कारवाई करण्याकररता र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रकरर्ी चौकर्ी करण्यात आली असनू सींबींगित दोषी ग्राम रोजगार सेवकाने 
कतमव्य व जबाबदारी मध्ये कसरू केल्यामळेु त्याींच्याववरूध्द मर्स्तभींगाची 
कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उदभवत नाही. 

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

आटपाड  ि शभांगेिाड  (ता.आटपाड , जज.साांगली) तसेी आसपासच्या 
गािात लाळ खरुिुत रोगाी  साथ पसरल्याबाबत 

 (४४) * ४३५२१ श्र .अननल बाबर (खानापरू) : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी व मभ ींगेवाडी (ता.आ्पाडी जज.साींगली) तसेच आसपासच्या गावात 
लाळ खुरकुत या साथीच्या रोगाने गेल्या काही ठदवसाींपासनू थैमान 
घातल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रोगामळेु समुारे पस्तीस त ेचाळीस जनावरे दगावली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्र . सनुनल िेदार : (१) माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये पर्वुदैयकीय दवाखाना 
शे्रर्ी-१ आ्पाडी, जज. साींगली या दवाखान्याच्या कायमक्षेत्रात मभ ींगेवाडी गावातील 
९० जनावराींमध्ये तसेच, आ्पाडी गावातील १६ जनावराींमध्ये लाळ खुरकुत या 
रोगाची लक्षरे्  आढळुन आलेली आहेत. मात्र आ्पाडी तालकु्यात अन्य 
गावाींमिील जनावराींमध्ये या साथीच्या आजाराची लक्षरे् आढळून आलेली 
नाहीत. 
(२) मभ ींगेवाडी ता. आ्पाडी जज. साींगली गावामिील १६ जनावरे लाळ खुरकुत या 
रोगाने दगावलेली आहेत. 
(३) मभ ींगेवाडी गावात २ जनावरे लाळ खुरकुत सदृचय रोगाने ठदनाींक ०८.१०.२०२१ 
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रोजी मतृ झाल्याची माठहती प्राप्त होताच जजल्हा पर्सुींविमन उपायकु्त ममरज, 
जज. साींगली याींनी पथका समवेत ठदनाींक ०९.१०.२०२१ रोजी या गावास भे्  
ठदलेली आहे.  
    मतृ जनावराींच ेत्वरीत र्वववच्छेदन करून नमनेु पढुील तपासर्ीसाठी रोग 
अन्वेषर् ववभाग, परेु् येथ ेपाठववण्यात आले होत.े रोग अन्वेषर् ववभाग, परेु् 
याींचेकडुन सदर नमनेु लाळ खुरकुत ववषार्ूसाठी होकाराथी आढळून आलेले 
आहेत.    
   बागित क्षेत्रातील ५ त े १० कक.मी. बत्रज्येतील एकूर् ६,५५० जनावराींना 
तातडीने लाळ खुरकुत रोग प्रनतबींिक लसीकरर् करण्यात आलेले आहे. 
   मभ ींगेवाडी व आ्पाडी गावामिील बागित जनावराींवर तातडीने औषिोपचार 
करण्यात आलेले असनू, एकुर् बागित १०६ जनावराींपकैी ९० जनावरे 
उपचारानींतर बरी झालेली आहेत. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

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

िाजू बोंडासह, िरिांद ि जाांभळापासून िाईन ननशमचत च्या 
प्रिल्पास मान्यता देण्याबाबत 

(४५) * ४३३२७ श्र .भास्त्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय िृि  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोकर्ातील वाया जार्ाऱया काज ू बोंडाींसह करवींद आणर् जाींभळापासनू 
वाईन ननमममतीचा प्रयोग डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकर् कृषी ववदयापीठान ेयर्स्वी 
केला, परींत ुया प्रकल्पास अदयाप मान्यता ठदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने ककरार्ामालाच्या दकुानात तसेच मॉलमध्ये वाईन 
ववक्रीला ठदलेल्या परवानगीच्या पाचवमभमूीवर ववदयापीठाच्या या वाईन ननमममती 
प्रकल्पास मान्यता देण्याचे र्ासन ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने उक्त ववदयापीठाच्या वाईन ननमममती प्रकल्पास मान्यता देण्याचा 
ननर्मय घेण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्र . दादाज  भसेु : (१) डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकर् कृवष ववदयापीठाच्या 
अगिपत्याखाली असलले्या मदृर्ास्त्र व कृवष रसायनर्ास्त्र ववभागात र्ळपेय 
सींर्ोिन कें द्रात प्रायोगगक तत्वावर कोकर्ातील काजबूोंड, करवींद व जाींभळू 
इत्यादी र्ळापासनू वाईन ननमीतीचे सींर्ोिन करण्यासाठी सन २००६-२००७ 
मध्ये प्रयोगर्ाळा स्थापन करण्यात आली. या सींर्ोिनातनू सन २०१० या वषी 
काजूबोंड व करवींद तसेच सन २०१३ या वषी जाींभळू र्ळापासनू वाईन 
ननमीतीच्या तींत्रज्ञान मर्र्ारर्ीींना राज्यस्तरीय सींयकु्त कृवष सींर्ोिन व ववकास 
सममतीच्या बठैकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
   परींत ु डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकर् कृवष ववदयापीठात वाईन ननमीतीचा 
प्रकल्प कायमरत नाही. तसेच वाईन ननमीती सरुु करण्यासाठी प्रकल्प प्रस्ताववतही 
नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
 

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

िोपरा-वप ांपळखटुा-सरुळ (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) येथ ल  
‘मागेल त्याला शतेतळे’ योजनेंतगचत शतेतळयाांी ेपैस े 

अद्याप शमळाले नसल्याबाबत 
(४६) * ४२०९८ डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोपरा-वप ींपळखु् ा-सरुळ (ता.बाभळुगाींव, जज.यवतमाळ) या परीसरामध्ये 
र्तेकरी याींनी मस ींचनाकररता पार्ी उपलब्ि व्हावे म्हर्ून ‘मागेल त्याला र्तेतळे’ 
या योजनेंतगमत सन २०१८-१९ या कालाविीत ऑनलाईन अजम करुन र्तेतळे 
मींजूर करुन बाींिकाम करण्यात आल,े परींत ु काही र्तेकऱ याींना त् याींचे पसै े
अजूनपयतं ममळाले नसल्याचे ठदनाींक २३ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर गावातील र्तेकरी याींनी र्तेतळ्याचे काम करुन देयके 
सादर करण्यात येऊनही अगिकाऱयाींच्या दलुमक्षामळेु र्तेतळ्याचे पसै ेअजूनपयतं 
ममळाल ेनसल्याचे ननदर्मनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनसुार र्तेकऱयाींनी 
बाींिलेल्या र्तेतळ्याचे पसै े देण्याबाबत र्ासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) नाही. 
(२) कोपरा-वप ींपळखु्ा-सरुळ या गावाींनी ममळून एकुर् १९ र्तेकऱयाींनी 
र्तेतळ्याचे काम परू्म केल.े त्याींना अनदुान अदा करण्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही.  

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

 विधान भिन :    राजेन्द्र भागित 
 मुांबई.    प्रधान सधीि 
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