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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी  यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि २४ माीच, २०२२ / ीतै्र ३, १९४४ ( 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 - ४० 
------------------------------------- 

  
आमगाांि (ता.िाडा, जज.पालघर) येथ ल जममनदाराने इनाम म्हणून 
ममळालेली जागा शासनाी  पूिच परिानग  न घेता वििल्याबाबत 

 (१) * ३९३५४  श्र .दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींव (ता.वाडा, जि.पालघर) येथील एका िममनदाराने इनामात 
ममळालेली िागा शासनाची पवूव परवानगी न घेता मे. ववराि प्रोफाईल प्रा.मल.  
याींना ववकल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ावत शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) मौिे आमगाींव, ता.वाडा येथील मे. ववराि 
प्रोफाईल प्रा.मल. कीं पनीच्या नावावर असलेले क्षेत्र १०५.७७ हे.आर िममनीस 
महाराषर परगणा व कुळकणी वतन ॲक््, १९५० च्या तरतदूी लाग ूअसल्याने 
प्रस्ततु िममनीच्या गा. न. नीं ७/१२ सदरी इतर हक्कात “सदर िममनीचा उपयोग 
शतेीकडचे करावा. शतेी व्यनतिरक्त उपयोग केल्यास बािारर्ावाप्रमाणे ५० ् क्के 
दींड र्रावा लागेल” अशी नोंद ठेवण्यात आललेी आहे. 
    ववषयाींककत ममळकत मे. ववराि प्रोफाईल प्रा. मल. कीं पनीने महाराषर 
कुळवहहवा् व शतेिमीन अधिननयम, १९४८ च े कलम ६३ एक-अ अन्वये 
खऱ् याखऱु् या औद्योधगक वापरासाठी खरेदी केलेली आहे. सदरच ेक्षते्र तत्कालीन 
तरतदुीअन्वये १० हेक््र पके्षा अधिक असल्याने ववकास आयकु्त (उद्योग), 
महाराषर राज्य याींच्या हदनाींक १४.०९.२००६ च्या परवानगीने खरेदी केलेले आहे. 
   मौि ेआमगाींव, ता.वाडा येथील मे. ववराि प्रोफाईल प्रा. मल. कीं पनी व ननरि 
राि ूकोचर व इतर याींचे नाव ेअसलेल्या क्षते्राबाबत ववकास आयकु्त (उद्योग), 
महाराषर राज्य याींनी हदनाींक १४.०९.२००६ रोिी हदलले ेपरवानगी आदेश हे 
त्याींच्या हदनाींक २४.०४.२०१७ च्या आदेशान्वये रद्द करण्यात आल्याचे हदसनू येत 
आहे.      
    मे. ववराि प्रोफाईल प्रा. मल. याींनी सदरहू िमीन बबनशतेी / बाींिकाम 
परवानगीसाठी अद्याप पयतं कोणत्याही प्रकारचा अिव केलेला आढळून आलेला 
नाही. सबब, महाराषर कुळवहहवा् व शतेिमीन अधिननयम, १९४८ चे कलम ६३ 
एक-अ चा र्ींग केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, पालघर याींचे स्तरावर सनुावणी 
सरुु करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
गोळेगाांि (ता.जामोद, जज.जळगाांि) येथे िाळू माकफयाांन  एिा 

व्यक्त स जजिे मारण्याीा िेलेला प्रयत्न 
 (२) *  ३८५१४   श्र .सनुनल प्रभ ू(हदांडोश ) :   सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोळेगाींव (ता.िामोद, जि.िळगाींव) येथे वाळू माकफयाींतफे वाळू वाहतकू 
करण्यास ववरोि केल्याने वाळू माकफयाींनी एका व्यक्तीस ववष पािून जिव े
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मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे हदनाींक १२ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार वाळू 
माकफयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . हदलीप िळसे-पाटील : (१) अींशत: खरे असनू, आरोपीने त्याच्या दोन 
साथीदाराींसह गोळेगाव खदुव येथे कफयावदी यास, घरासमोरुन िाणाऱ्या वाहनाींमळेु 
घरात िूळ येत असल्याची तक्रार केल्याने हदनाींक ११ िानेवारी २०२२ रोिी िीव े
मारण्याच्या उद्देशाने ववषारी औषि पािून िीव ेमारण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ग.ुर.नीं.१९/२०२२, र्ा.दीं.वव. कलम ३०७, ३४ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीींना मा. सत्र न्यायालयाने अ्कपवूव अींतिरम 
िामीन हदला असनू तपास सरुु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
श्र  दत्त विशाल मजूर सहिारी सांस्त्थेत (ता.आरमोरी, जज.गडधीरोली) 

झालेला अपहार 
 (३) * ४२८२५  डॉ.देिराि होळ  (गडधीरोली) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री दत्त ववशाल मिूर सहकारी सींस्था गणेशपरू (ता.आरमोरी, 
जि.गडधचरोली) येथील अध्यक्ष व इतर आठ िणाींववरोिात पोलीस स््ेशन येथ े
नऊ को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याप्रकरणी हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीनसुार मिूर सहकारी सींस्था २५% कममशन घेवनू 
काम करीत असनू त्यातनू ९ को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याबाबत तक्रार केली 
असनूही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही,   हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन दोषी व्यक्तीींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



4 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर तक्रार अिवदार याींनी जिल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था 
गडधचरोली या कायावलयात हदली होती. त्यावर जिल्हा उपननबींिक, सहकारी 
सींस्था गडधचरोली या कायावलयाने सखोल चौकशी केली आहे. त्याबाबतचा 
चौकशी अहवाल स्वत: अिवदार याींनी पोलीस स््ेशन आरमोरी येथे हदनाींक 
०३/०२/२०२२ रोिी दाखल केला आहे. सदर चौकशी अहवालात माधगल तीन 
वषावत सदर सींस्थेस ४४०.७५ लक्ष रुपयाींची कामे ममळाली असल्याने ९ को्ीचा 
अपहार होणे शक्य नसल्याचे नमदू केल ेआहे.   
    सदर अिाववर चौकशी चाल ुअसनु पढुील कायववाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औसा ि ननलांगा (जज.लातूर) तालुक्यात ल महात्मा गाांध  राष्ट्रीय ग्राम ण 
रोजगार हम  योजनेंतगचत फळबाग लागिड प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
 (४) * ४३१२८ श्र .अमभमन्य ु पिार (औसा), श्र .राणाजगज तमसांह पाटील 
(तळुजापरू) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) औसा व ननलींगा (जि.लातरू) तालकु्यातील शतेकऱ् याींनी महात्मा गाींिी 
राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगवत बाींिावर सलग पद्धतीने फळबाग 
लागवडीसाठी सन २०२१-२०२२ या कालाविीत प्रस्ताव सादर केल्याच े
अींदािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता हदललेी असतानाही डा्ा एींरी ऑपरे्र 
याींच्यामाफव त अनेक प्रस्ताव (अींदािपत्रक) ऑनलाईन करण्याचे प्रलींबबत 
ठेवल्याने अनेक शतेकरी या फळबाग लागवड योिना राबव ूशकल्या नसल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधिताींवर कारवाई करुन सदर प्रस्ताव ववहहत कालाविीत ऑनलाईन करुन 
योिनेचा लार् शतेकऱ् याींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात फायनान्स िां पन्याांी ेिसूलीदार  
नागररिाांना धमिावित असल्याबाबत 

 (५) *  ३८९७० श्र मत  माधुरी ममसाळ (पिचत ), श्र .मसध्दाथच मशरोळे 
(मशिाज नगर), श्र .सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्र .लक्ष्मण जगताप 
(धीांीिड) :  सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरात फायनान्स कीं पन्याींकडून कोरोनाच्या महामारीमळेु तथेील 
नागिरक हप्त ेदेऊ न शकल्याने त्याींना अवावच्य र्ाषते मशवीगाळ व दमदा्ी 
करीत असनू वाहनाींची परस्पर ववक्री करुन जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या   
वसलूी एिी्ं ाींकडून होत असल्याच े हदनाींक १६ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नागिरक पोमलस ठाण्यामध्ये तक्रार करण्याकिरता 
गेल्यानींतर त्याींना गनु्हेगाराची वागणूक देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) याबाबत सायबर पोलीस स््ेशन, पणेु येथे ५५८ तक्रारी अिव प्राप्त असनु 
त्यापकैी ५२ अिव सींबधित पोलीस स््ेशनकड े चौकशीकिरता पाठववल े
आहेत.  तसेच १० अिव तक्रारदार याींच्या सहमतीने दप्तरी दाखल करण्यात 
आल ेआहेत. उवविरत ४९६ अिावमध्ये चौकशी चाल ुआहे. तसेच चींदननगर पोलीस 
स््ेशन, पणेु येथे वसलूी एींि्कडून महहलेचा ववनयर्ींग केल्याबाबत ग.ुर.क्र. 
३५/२०२२ र्ा.दीं.वव. ३५४ प्रमाणे गनु्हा नोंदववला आहे. सदर गनु्हयाचा तपास 
चाल ूआहे. 
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    तसेच मुींढवा पोलीस स््ेशन येथ ेयाबाबत ग.ुर.क्र.०१/२०२२ र्ा.दीं.वव. कलम 
३५४, ३५४ (अ), ३२३, ५०४, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल असनू सदर गनु्हयाचा 
तपास चाल ूआहे. 
   तसेच असे दोन अन्य प्रकरणी सन २०२२ मध्ये कोरेगाव पाकव  येथ े
अदखलपात्र गनु्हे नोंद आहेत. 
   पोलीस अधिकारी याींचकेडून फायनान्स कीं पन्याींच्या विरषठ अधिकाऱ्याींबरोबर 
बठैका घेवनू िरकव्हरी करताना घ्यावयाची काळिी व सामान्य िनतबेाबत 
त्याींची वागणूक याबाबत मागवदशवन करण्यात येत.े 
४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िधचपुर (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) येथ ल रोजगार हम  फळबाग लागिड 

योजनेंतगचत अधधिाऱयाांन  िेलेला गैरप्रिार 
 (६) * ४३९०९  श्र .दादाराि िेीे (आिी) : सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) विवपरु (ता.आष्ी, जि.विाव) येथील शतेकरी श्री.बाबाराव शामराविी ढोंग े
याींना रोिगार हमी फळबाग लागवड योिनेंतगवत सन २०१८-१९ या कालाविीत 
मींिूर झालले्या योिनेत शतेकऱ्याींना तीन वषावमध्ये रुपये ५४,०००/- ममळणे 
अपेक्षीत असताना फक्त रुपये १५,०००/- देण्यात येवनू इतर रक्कम रोिगार 
सेवक, ग्रामसेवक याींनी सींगनमत करुन त्याींच्या ववश्वासातील लोकाींची नाव े
्ाकून त्याींच्या नावावर रक्कम वळती केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी ज्येषठ नागिरक श्री.साहेबराव वानखेड ेवय ६४ वषव हे 
वयोवधृ्द असनू कोणतहेी मिूरीचे काम करण्यास असमथव असनूही त्याींना 
रोिगार हमी योिनेंतगवत रािीव गाींिी र्वन बाींिकामाचे मिूर दाखवनू रुपये 
१४४२/- एवढी रक्कम िमा करुन त्याींच्याकडून बळिबरीने खात्यातनू पसै े
काढून घेण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ावत श्रीमती सववता उमेशराव ब्राम्हणे याींना रमाई घरकुल 
योिनेंतगवत घर बाींिकाम मींिूर होऊन त्याींना कुशल कामाची रक्कम पणूव अदा 
करण्यात आल्याने त्याींना अकुशल कामाचे रुपये १८,०९०/- ममळणे अपेक्षीत 
असताना सींबींिीत कमवचाऱ्याींनी लार्ार्थयांस रुपये २८००/- देवनू उवविरत रक्कम 
ववश्वासातील लोकाींच्या नाव ेवळती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणी स्वच्छ र्ारत ममशन अींतगवत ११ लार्ार्थयांना 
शौचालय बाींिकाम मींिूर करण्यात आल्याने लार्ाथी यादीत श्री.नत्थुिी 
ज्योतीराम कोल्हे व त्याींची पत्नी श्रीमती तळुशाबाई नत्थुिी कोल्हे या सींयकु्त 
कु्ुींबात दोघाींच्याही नाव ेशौचालय मींिुर करण्यात आल्याने प्रत्यक्षात एकच 
शौचालयाच ेबाींिकाम करण्यात आल,े परींत,ु दोन्ही शौचालयाचे अनदुान देण्यात 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मदु्दा क्रमाींक १, २, ३ व ४ मध्ये रोिगार हमी योिनेंतगवत 
कामात मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार झाला असनू याची चौकशी करुन सींबींिीत 
अधिकाऱ्याींवर कारवाई करुन त्याींना ननलींबबत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) नाही.  
     श्री.बाबराव ढोंग े याींना फळबाग लागवड योिनेंतगवत केलेल्या 
कामाच्या रु.२९,४२१/- इतके अनदुान अदा करण्यात आलेले आहे. प्राकलनानसुार 
काम केल ेनसल्याने उवविरत रु.२४७८५/- अदा करण्यात आलेले नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) नाही, सववता उमेश ब्राम्हणे याींना रु.१४,२७३/- इतके अनदुान अदा करण्यात 
आलेले आहे. उववरीत अनदुान ताींत्रीक अडचणीमळेु प्रलींबीत आहे.   
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) मदु्दा क्र.१, २, ३ व ४ मध्ये मदु्दयानसुार गरैप्रकार झाला असल्याचे मदु्दयात 
नमदु आहे. परींत ुप्रत्यक्षात मदु्दा क्र. २ व ४ मध्ये गरैप्रकार झाला असल्याच े
हदसनू आल.े त्यानसुार मदु्दा क्र. २ ची रक्कम १४४२/- व मदु्दा क्र. ४ ची रक्कम 
रु. १२०००/- वसलु करुन शासन खाती िमा करण्यात आलेली आहे. तसेच 
सींबींधित रोिगार सेवक, ग्रामसेवक व पॅनल ताींत्रीक अधिकारी याींचे कारणे 
दाखवा नो्ीसनसुार खुलासा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याींच्या 
खुलाश्यानसुार सींबींधित तत्कामलन ग्रामसेवक, पॅनल ताींबत्रक अधिकारी, (कृवष) व 
ग्रामरोिगार सेवक याींना सक्त ताकीद देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यात सात-बारा ि फेरफार सांिल्पना  
नोंदी प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (७) *  ४२७४४ श्र .समाधान अिताड े (पांढरपरू) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने नागिरकाींचा त्रास कमी होण्याकरीता ऑनलाईन सात-बारा व 
फेरफार सींकल्पना आणली असली तरी सोलापरू जिल्हयात ७ हिार ३०० पके्षा 
अधिक नोंदी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलाठी, मींडलाधिकारी याींच्याकड ेनागिरक वारींवार िात असनूही 
सात-बारा व फेरफार सींकल्पनेच्या नोंदी घेतल्या िात नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने हदरींगाई करणाऱ्या सींबींधित कमवचाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) िममनीच्या व्यवहाराबाबत फेरफार नोंदी 
प्राप्त होणे व ननगवत करणे ही ननरींतर चालणारी प्रकक्रया आहे. राषरीय र्मूी 
अमर्लेख आिुननकीकरण कायवक्रमाींतगवत ववकसीत ई-फेरफार डॅशबोडवनसुार 
हदनाींक २८/०२/२०२२ रोिी सोलापरू जिल्हयात नोंदणीकृत २९९० आणण 
अनोंदणीकृत ४३०७ अशा एकूण ७२९७ फेरफार नोंदी प्रलींबबत आहेत. यासींदर्ावत 
राज्यात सरुु असलले्या ई-फेरफार प्रणालीअींतगवत सवव महसलुी अधिकाऱ् याींसमवेत 
साप्ताहहक आढाव्याद्वारे जिल्हयातील प्रलींबबत फेरफार ननगवत करण्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सोलापरू याींच्या स्तरावर घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात ल पांीायत सममत च्या पशुसांिधचन 

विभागात ल विविध पदे ररक्त असल्याबाबत 
 (८) *  ४०९०४   श्र .राजन साळि  (राजापरू) :   सन्माननीय पशसुांिधचन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील पींचायत सममतीच्या पशसुींविवन 
ववर्ागातील १८ ववववि पदे िरक्त असल्यामळेु समुारे दीड लाखाहून अधिक 
असलेल्या पशिुनाचे आरोग्य िोक्यात आल ेअसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पशसुींवविन ववर्ागाची इमारत देखील िोकादायक अवस्थेत असल्याच े
ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पशसुींविवन ववर्ागातील िरक्त पदे र्रण्याबाबत तसेच 
इमारतीची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . सनुनल िेदार : (१) रत्नाधगरी जिल््यातील रािापरू तालकु्यातील पशसुींविवन 
ववर्ागाींतगवत एकूण ४१ पदे मींिूर आहेत. यापकैी १९ पदे र्रलेली असनू, २२ पदे 
िरक्त आहेत. सदर िरक्त पदाींचा अनतिरक्त कायवर्ार नजिकच्या पशिुन ववकास 
अधिकाऱ्याींकड ेसोपवनू शतेकऱ्याींना तसेच पशपुालकाींना ननयममतपणे पशसुींविवन 
ववषयक सेवा परुववण्यात येत आहेत. त्यामळेु पशिुनाचे आरोग्य िोक्यात 
आल्याची बाब ननदशवनास आलेली नाही. 
(२) पशवुदै्यककय दवाखाना शे्रणी-१, रािापरू या सींस्थेची इमारत नादरूुस्त 
असल्यामळेु त्याच प्राींगणात उपलब्ि असलेल्या पशिुन ववकास अधिकारी 
ननवासस्थानाच्या इमारतीमध्ये सदर पशवुदै्यककय दवाखाना तात्परुत्या 
स्वरुपात स्थलाींतरीत करण्याींत आलेला असनू तथेून सींस्थचेे कामकाि 
ननयममतपणे चाल ूअसनू, पशपुालकाींना ननयमीतपणे पशसुींविवन ववषयक सेवा 
परुववण्यात येत आहेत.   
(३) ववर्ागातील पशिुन ववकास अधिकाऱ्याींची २१२ िरक्त पदे र्रण्याकिरता 
महाराषर लोकसेवा आयोगामाफव त िाहहरात क्र. १२/२०२२ प्रमसद्ध करण्यात आली 
असनू त्याद्वारे िरक्त पदे र्रण्याचे सींकजल्पत आहे. तसेच ववत्त ववर्ागाच्या 
सचूनाींनसुार ववर्ागाचा आकृतीबींद सिुारीत करण्याची कायववाही सरुु असनू 
तद्नींतरच ग्-क सींवगावतील पदे र्रण्याचे सींकजल्पत आहे. पशवुदै्यककय 
दवाखाना शे्रणी-१, रािापरू या दवाखान्याच्या दरुुस्तीसाठी सन २०२२-२०२३ या 
वषावत पशवुदै्यककय दवाखान्याचे बाींिकाम बळक्ीकरण व आिुननकीकरण 
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जिल्हा पिरषदेकडील पशवुदै्यककय दवाखाने/प्रथमोपचार कें द्र बाींिणे यामिून 
रुपये ३.०० लक्ष तरतदू प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे.    
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
ब ड येथे जजल्हा िाविचि योजनेअांतगचत िीटि सांगोपनगहृाी ेबाांधिाम 

िेलेल्या लाभार्थयाांना अनुदान देण्याबाबत 
 (९) *  ४३१३८  श्र मत  नममता मुांदडा (िेज) : सन्माननीय िस्त् त्रोद्योग मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बीड येथे जिल्हा वावषवक योिना (सववसािारण) अींतगवत सन २०१४-१५ या 
कालाविीतील की्क सींगोपनगहृ (रेशीम शडे) बाींिकाम केलले्या पात्र ३६ 
लार्ार्थयांना प्रती की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम खचव रुपये ८७,५००/- प्रमाणे रुपये 
३१,५०,०००/- (रुपये एकतीस लक्ष पन्नास हिार) अनदुान रेशीम उत्पादक 
शतेकऱ्याींना ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रेशीम उत्पादक शतेकऱ्याींनी शडे उर्ी करुन सहा त ेसात 
वषांचा कालाविी होऊन गले्याने खास बाब म्हणून जिल्हा वावषवक योिनेमिून 
वाढीव तरतदू उपलब्ि करुन देण्याकिरता जिल्हा रेशीम अधिकारी, बीड याींनी 
हदनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास प्रस्ताव सादर करुनही ननिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी सन २०१४-१५ या कालाविीत व त्यापवूी सीडीपी 
योिनेंतगवत की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम योिना बींद होऊन सन २०१५-२०१६ या 
कालाविीपासनू सदर योिना राषरीय कृषी ववकास योिनेंतगवत राबववण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१५-२०१६ व तत्पवूी की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम केलेल्या 
लार्ाथी शतेकऱ्याींना अनदुानाच्या मागण्या सींबींधित जिल्हा ननयोिन ववकास 
ननिीतनू र्ागववण्यात याव्यात अस ेशासनाच ेननदेश आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
जिल्हा वावषवक योिनेमिून खास बाब म्हणून रेशीम उत्पादक शतेकऱ्याींचे शडेचे 
अनदुान देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 

श्र . अस्त्लम शखे : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) कें द्र परुस्कृत सीडीपी योिनेंतगवत की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम अनदुान 
योिना सन २०१५-१६ पासनू बींद झाल्यामळेु सन २०१५-१६ मध्ये ततुी लागवड 
केलेल्या शतेकऱ्याींना की्क सींगोपनगहृ बाींिकामाकिरता राषरीय कृवष ववकास 
योिनेतनू अनदुान उपलब्ि करुन देण्यास शासन ननणवय, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग ववर्ाग, हदनाींक २९ िून, २०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. 
(४) व (५) उक्त शासन ननणवयातील अ् क्र.८ नसुार की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम 
हे सन २०१५-१६ या वषावत ततुी लागवड केलले्या शतेकऱ्याींसाठी अनजु्ञेय असनू 
िुने सींगोपनगहृास (सन २०१५-१६ च्या आिीच्या वषावचे) अनदुान अनजु्ञेय नाही. 
त्यामळेु सन २०१४-१५ व तत्पवूी की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम केलेल्या लार्ाथी 
शतेकऱ्याींना त्याींच्या अनदुानाच्या मागण्या सींबींधित जिल्हा ननयोिन ववकास 
ननिीतनू र्ागववण्याबाबत सींचालक (रेशीम) व सींबींधित जिल्हाधिकारी तथा 
सदस्य-सधचव, ननयोिन ववकास सममती याींना कळववण्यात आल ेहोत.े तथावप, 
की्क सींगोपनगहृ बाींिकाम अनदुान ही बाब जिल्हा वावषवक योिनेंतगवत अींतर्ूवत 
नसल्याने जिल्हा वावषवक योिनेतनू ननिी प्राप्त झाला नाही. त्यामळेु सन 
२०१४-१५ व तत्पवूी कें द्र परुस्कृत सीडीपी योिनेंतगवत की्क सींगोपनगहृाच े
बाींिकाम केलेल्या बीड व राज्यातील इतर जिल््यातील पा ा़त्र लार्ार्थयांच ेप्रलींबबत 
अनदुान सद्य:जस्थतीत सरुु असलेल्या कें द्र परुस्कृत मसल्क समग्र (ISDSI) 
योिनेतनू देण्याबाबत कें द्रीय रेशीम मींडळाची मान्यता घेऊन पढुील कायववाही 
करावी, अस ेसींचालक (रेशीम) याींना कळववण्यात आल ेआहे. त्यानसुार रेशीम 
सींचालनालय स्तरावर कायववाही सरुु आहे.   
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
धळेु जजल््यात ल एिाजत्मि फलोत्पादन योजनेंतगचत शडेनेट-हरीतगहृ 

लाभाथी ननिड मध्ये अननयममतता होत असल्याबाबत 
(१०) * ३९५३६  श्र मत  मांजुळा गाि त (साक्री) : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िुळे जिल््यातील एकाजत्मक फलोत्पादन योिनेंतगवत शडेने् व हरीतगहृ 
लार्ाथी ननवडीमध्ये मागील ३ वषावपासनू अननयममतता होत असल्याच्या तक्रारी 
ग्रामस्थ व लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंगरी र्ागासाठी लार्ाथींना शासनाने १५ ्क्के वाढीव मींिूर 
केलेले अनदुान साक्री (जि.िळेु) तालकु्यास देण्यात आललेे नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी ननवडीमध्ये झालेल्या अननयममततचेी चौकशी करुन 
लार्ाथीना वाढीव अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
   िुळे जिल््यातील साक्री तालकु्यातील डोंगराळ र्ागातील ११५ लार्ाथींना 
रुपये ७०३.०६ लाख एवढा ननिी १५ ् क्के वाढीव अनदुानासह ववतरीत करण्यात 
आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
मौजे धीिुड े(ता.िाळिा, जज. साांगली) येथ ल शतेिऱ याांच्या ऑनलाईन 

सातबारा उताऱ यािर भोगिटा िगच १ ि २ अशा नोंदी झाल्यामुळे 
शतेिऱयाांी  मुदत िजच नामांजूर होत असल्याबाबत 

 (११) *  ३९८२०   श्र .अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े धचकुड े (ता.वाळवा, जि.साींगली) येथील शतेकऱ् याींच्या ऑनलाईन 
सातबारा उताऱ् यावर र्ोगव्ा वगव १ व २ अशा नोंदी झाल्यामळेु शतेकऱ् याींची 
मदुत किव नामींिूर होत असल्याने पवूी प्रमाणे मींिूर व्हावी अशी मागणी तथेील 
शतेकऱ् याींनी माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान सींबींधित अधिकाऱ् याींकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीनसुार शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) मौि ेधचकुड,े ता.वाळवा, जि.साींगली येथे 
हदनाींक २९/११/२०२१ रोिी शतेकऱ् याींच्या अडचणी सींदर्ावत बठैक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बठैकीमध्ये काही खातदेाराींनी ऑनलाईन सातबारा 
उताऱ्यावर र्ोगव्ादार वगव १ व २ अशा नोंदी झाल्यामळेु मदुत किव नामींिूर 
होत असल्याबाबतचा मदु्दा उपजस्थत करण्यात आला होता. त्यानषुींगाने 
पडताळणी केली असता हस्तलीखीत ७/१२ व सींगणीकृत ७/१२ मिील 
िारणाधिकारामध्ये ववसींगती असल्याचे हदसनू आल ेनाही. 
 

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

मुांबईसह राज्यात अांमली पदाथाची  मोठ्या प्रमाणात  
तस्त्िरी होत असल्याबाबत 

 (१२) *  ४१५७२   श्र .योगेश सागर (ीारिोप) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यात पोलीसाींच्या अींमली पदाथवववरोिी पथकाच्या काींहदवली 
यनुन्च्या अधिकाऱ्याींनी घा्कोपर-अींिेरी मल ींक रोडवर सापळा रचून परराज्यातनू 
येणारे अींमली पदाथव िप्त केल े व त्याची ककींमत समुारे तीस लाख असनू 
याप्रकरणी दोघाींना ताब्यात घेतल्याचे हदनाींक २५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, याप्रकरणी माहूल गावामध्ये केलेल्या कारवाईत एकाला अ्क करुन 
त्याींच्याकडून १८ लाखाींचे एमडी अींमली पदाथव िप्त केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ावत अींमली पदाथव तस्करीमध्ये मुींबईसह राज्यात वाढ होत 
असल्याने अींमली पदाथाचंी तस्करी रोखण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र .हदलीप िळस-ेपाटील : (१) अींमली पदाथव ववरोिी कक्ष, मुींबई अींतगवत 
काींहदवली यनुन्माफव त केलले्या कारवाईमध्ये हदनाींक २३.०१.२०२२ रोिी दोन 
इसमाींकडून रुपये २८,७५,०००/- ककीं मतीचा गाींिा हा अींमली पदाथव िप्त करून 
सदर आरोवपताींना अ्क करण्यात आली आहे.   
(२) अींमली पदाथव ववरोिी कक्ष, मुींबई अींतगवत घा्कोपर यनुन्माफव त केलेल्या 
कारवाईमध्ये हदनाींक २३.०१.२०२२ रोिी माहूल पिरसरात एका इसमाकडून १२० 
गॅ्रम विनाचा रुपये १८,००,०००/- ककीं मतीचा एम.डी. हा अींमली पदाथव िप्त 
करून सदर आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) अींमली पदाथव ववरोिी कारवाई अींतगवत प्रर्ावी तपासाबरोबरच वेळोवेळी 
अींमली पदाथव ववरोिी ववशषे मोहीमा घेण्यात येतात. तसेच िनतनेे अींमली 
पदाथांच्या आहारी िाऊ नये म्हणून िनिागतृीच्या उद्देशान े “२६ िून” या 
अींमली पदाथव ववरोिी हदनाननममत्त २६ िून त े१० िलु ैअसा अींमली पदाथव 
ववरोिी पींिरवडा सािरा करण्यात येतो. यामशवाय वेळोवेळी अींमली पदाथव व 
त्याचे दषुपिरणाम याबाबत िनतसे तसेच ववद्यार्थयांना माहहती देणे, कफल्म 
दाखववणे, चचावसत्र, हॅन्डबील वा्प व मर्ींती पोस््सवचे प्रदशवन करणे तसेच प्रचार 
फेऱ्या, मॅरेथॉन, मोहल्ला कमम्ी, पब्लीक मम्ीींग अस ेकायवक्रम घेण्यात येतात.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

िाखारी (ता.दौंड, जज.पुणे) येथे शासनाच्या जममन िर बोगस  
खातेदाराांी  नािे लािून झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

 (१३) *  ३८४३७   श्र .मभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाखारी (ता.दौंड, जि.पणेु) येथे शासनाच्या १३ एकरहून अधिकच्या 
िममनीवर बनाव् खातदेाराींची नाव ेलावनू गरैव्यवहार झाला असल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी देखील या गावात मसमलींग िममनीबाबत अस ेगरैप्रकार 
घडल्याने यामध्ये शासनाच्या कोट्यविी रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
   मौि ेवाखारी, ता.दौंड, जि.पणेु येथील ग् नीं. २२०/४ मिील ५ हे. ७६ आर 
क्षेत्रावरील सरकार नाव कमी करून खरेदी-ववक्रीचे व्यवहार झाल्याबाबतचा 
गरैव्यवहार झालेला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौि ेवाखारी, ता. दौंड जि. पणेु  येथील एकूण ६८ ग् तपासलेल ेअसनू 
त्यापकैी ग् नीं. २२०/४  मध्ये सरकार नाव कमी करून खरेदी-ववक्रीचा 
गरैव्यवहार करण्यात आलेला होता. या गरैव्यवहाराच्या अनषुींगाने तहमसलदार 
याींच्या स्तरावर चौकशी सममती नेमण्यात आली होती. चौकशीमध्ये तत्कालीन 
तलाठी व मींडल अधिकारी याींनी िाणीवपवुवक चुक केल्याचे हदसनू आल्याने 
तत्कालीन ३ तलाठी व तत्कालीन मींडळ अधिकारी दोषी आढळून आल्याने 
त्याींच्याववरूध्द ववर्ागीय चौकशीचा प्रस्ताव हदनाींक २८/०२/२०२२ रोिी सक्षम 
प्राधिकाऱ्याींकड ेसादर करण्यात आलेला आहे.             
     तथावप, मौि ेवाखारी, ता. दौंड जि. पणेु  येथील ग् नीं. २२०/४ मिील 
क्षेत्रावर हदनाींक २१/०२/२०२२ च्या आदेशान्वये सरकार नाव दाखल करून इतर 
हक्कात मसलीींग शत ंशरेा दाखल करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

जळगाांि जजल््यासह खान्देशात ल पशुधनासाठी  
लस िरण मोहहम राबविण्याबाबत 

 (१४) *  ४२५९७  श्र .मशरीि ीौधरी (रािेर) : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयासह खान्देशातील पशिुन िोक्यात आल ेअसनू अनेक 
र्ागात लींपी स्कीन व लाळ खुरकुत या रोगाची साथ आली असतानाही 
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िनावराींचे लसीकरण, प्रनतबींिात्मक उपचारासींबींिीची कायववाही सींथ गतीने होत 
असल्याच ेहदनाींक २२ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु अनेक शतेकऱ्याींना खािगी पशवुदै्यकाींच्या मदतीने 
लसीकरण करुन घ्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ावत शासनाने िनावराींचे तातडीने लसीकरण करण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सनुनल िेदार : (१) िानेवारी, २०२२ वा त्यादरम्यान िळगाव, िुळे व 
नींदरुबार जिल्हयात लींपी जस्कन व लाळ खुरकुत रोगाचा प्रादरु्ावव झालेला नाही. 
    तथावप माहे ऑगस््, २०२१ त ेऑक््ोंबर २०२१ या कालाविीत िळगाव, 
िुळे व नींदरुबार या खान्देशातील जिल्हयाींमध्ये िनावराींतील लींपी जस्कन रोगाच े
ननदान झाल े होत.े त्यानींतर १७,६८१ बािीत िनावराींवर तात्काळ उपचार 
करण्यात आल ेअसनू उपचाराअींती सवव िनावरे बरी झाली आहेत. लींपी जस्कन 
रोगाचा प्रादरु्ावव रोखण्यासाठी बािीत गावातील व ५ कक.मी. पिरघातील एकूण 
४,७३,६८९ (१००%) िनावराींचे प्रनतबींिात्मक लसीकरण पणुव करण्यात आलेले 
आहे. 
     तसेच राषरीय पशरुोग ननयींत्रण कायवक्रमा अींतगवत लाळ खुरकूत रोगावरील 
प्रनतबींिात्मक लसीकरणाची दसुरी फेरी िळगाव जिल््यात हदनाींक ३०.१०.२०२१, 
िुळे जिल््यात हदनाींक १८.११.२०२१ व नींदरुबार जिल््यात हदनाींक ०९.१२.२०२१ 
पासनू सरुु झालेली असनू आिअखेर ११,११,९६२ िनावराींना लसीकरण करण्यात 
आल ेआहे. सदर योिने अींतगवत लाळ खुरकूत रोगावरील लस मात्राींचा राज्यास 
परुवठा ५ ् प्प्याींमध्ये झालेला आहे. सदर लस मात्राींचा परुवठा झाल्यानींतर ककीं वा 
आवश्यकतनेसुार शिेारील जिल््यातनु लस मात्रा उपलब्ि करुन लसीकरण पणूव 
करण्यात येत आहे.     
(२) अशी बाब ननदशवनास आलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मे.पांीगांगा स ड्स िां पन  प्रा.मल.औरांगाबाद येथे िृवि वििास अधधिारी 
याांन  िेलेल्या तपासण त बनािट बबयाणाांीा  

अिैध साठा आढळून आल्याबाबत 
 (१५) * ४३९०७  श्र .बालाज  िल्याणिर (नाांदेड उत्तर), श्र .अननल पाटील 
(अमळनेर) : सन्माननीय िृि  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृवष ववकास अधिकारी कायावलय, जिल्हा पिरषद, औरींगाबाद याींनी 
मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल.औरींगाबाद येथे बबयाणे अधिननयम, ननयम व 
ननयींत्रण आदेशाींतगवत तपासणी केली असता र्ेंडी व वाींगी या बनाव् बबयाणाींचा 
७५ ्नाचा अविै साठा आढळून आल्याचे हदनाींक १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल.औरींगाबाद याींनी बबयाणे ववक्री 
परवाना नतुनीकरण केलले ेनसणे, परवाना दशवनी र्ागावर लावलेला नसणे, 
परुवठा साठा फलक, र्ाव फलक व साठा रजिस्रर उपलब्ि नसणे, बबयाणे ववक्री 
रजिस्रर व मशल्लक साठा िुळत नसणे, मदुत बा्य बबयाण्याींचा साठा नोंद 
वहीत शरेा मारुन ठेवलेला नसणे इत्यादी त्रु् ीमळेु सदर कीं पनीचा परवाना रद्द 
करण्याची मशफारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृवष ववर्ाग या बनाव् बबयाणे उत्पादन करणाऱ् या कीं पनीला 
पाठीशी घालत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कीं पनीचा बबयाणे परवाना रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . दादाज  भसेु : (१) अींशत: खरे आहे. 
   मे.पींचगींगा सीड्स कीं पनी प्रा.मल. औरींगाबाद या बबयाणे कीं पनीच्या साठवणुक 
कें द्राच्या तपासणी वेळी कीं पनीच्या बबयाणे परवान्यात समाववष् नसलेल्या र्ेंडी 
वपकाच्या क्राींती-२९३ वाणाच े७.५ मे.्न बबयाणे आढळून आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
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   क्राींती-२९३ हे वाण कीं पनीच्या परवान्यामध्ये समाववष् नसल्यामळेु 
कायद्यातील तरतदुीनसुार ववक्री बींदचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच 
सदरचे वाण डी.एन.ए. कफीं गरवप्र ी्ं  द्वारे सत्यता पडताळणीकरीता प्रयोगशाळेत 
पाठववण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहे. कीं पनीने बबयाणे कायद्यातील 
तरतदुीींचा र्ींग केल्याचे आढळुन आल्याने मे.पींचगींगा सीड्स प्रा.मल. औरींगाबाद 
या बबयाणे कीं पनीचा परवाना हदनाींक ०९ माचव, २०२२ रोिीच्या आदेशान्वये 
पढुील आदेश होईपयतं ननलींबबत करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर आदेशाच्या 
हदनाींकापासनु परवान्यातील वाणाची ववक्री करु नये अथवा इतरत्र हलव ुनये वा 
त्याची ववल्हेवा् लाव ुनये असेही कीं पनीला आदेमशत केलेले आहे. तसेच  सदर 
प्रकरणी प्रिान सधचव (कृवष) याींच्या स्तरावर चौकशी करण्यात येऊन एक 
महहन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाि (जज.िामशम) येथ ल अांजनिर ज्िेलसची ेसांीालि ि  

सहिाऱयािर अज्ञाताांन  िेलेला गोळ बार 
 (१६) * ४३७११ श्र मत  श्िेता महाल े(धीखली) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जि.वामशम) येथील अींिनकर ज्वलेसवचे मालक श्री.योगेश गिानन 
अींिनकर हे नेहमीप्रमाणे दकुान बींद करुन पशैाींची बॅग घरी घेऊन िाताना 
अज्ञात चोरट्याींनी त्याींच्यावर व त्याींच्या नोकरावर चाकूने वार करुन रात्री नऊ 
वािता हदनाींक २१ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास देशी कट्टयाने गोळीबार 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नमेध्ये सहकारी श्री.रवी वाळेकर हे गींर्ीर िखमी 
झाल्याने वाशीम येथे तत् काळ नेण्यात आल ेअसता उपचारादरम्यान त्याींचा मतृ्य ू
झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करण्यात यावी 
अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी गहृमींत्री, महाराषर राज्य याींचकेड े
हदनाींक २४ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास प्रत्यक्ष र्े् घेऊन लेखी ननवेदन 
हदल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१), (२) व (३) होय. 
(४) मालेगाव पोलीस स््ेशन जि. वामशम येथे अप. क्र. ५२२/२०२१ कलम 
३९६,३९७ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू र्ादींवव कलम १२०(ब) 
सहकलम ३, २५ आमव ॲक्् समाववष् करण्यात आला आहे. एकूण ५ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आली असनू आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर 
गनु्हयाचा पढुील तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

यितमाळ येथ ल बाबाज  दाते महहला सहिारी बँिेत  
मोठ्या प्रमाणात अननयममतता असल्याबाबत 

 (१७) *  ४३४७७   श्र .नानाभाऊ पटोल े(सािोली) : सन्माननीय सहिार मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) यवतमाळ येथील बाबािी दात ेमहहला सहकारी बँक, यवतमाळ या बँकेत 
मोठ्या प्रमाणात अननयममतता असल्याच्या अनेक तक्रारी होऊनही पोमलस 
अधिक्षक, यवतमाळ गनु्हा दाखल करुन घेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त बँकेच्या सींचालक मींडळाने सींगनमत करुन बनाव् अिव 
वा्प, किव बडुीत करणे तसेच मालमत्ताींचा कमी ककींमतीत मललाव करणे 
अस ेप्रकार करुन िरझव्हव बॅंकेच्या मागवदशवक तत्त्वाींच ेपालन केल ेनाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींचालक मींडळातील सींबींधित दोषी 
सदस्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र .शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) सहकार आयकु्त कायावलयाने बाबािी 
दात े महहला सहकारी बँकेची अधिननयमाचे कलम ८९ (ए) अन्वये चौकशी 
करण्याकरीता ननयकु्त केलले्या जिल्हा उपननबींिक, यवतमाळ याींनी बँकेच्या 
कामकािाबाबत अनेक अननयममतता आढळून आल्याचे हदनाींक ०३.११.२०२१ 
रोिी सादर केलेल्या अहवालात नमदु केल ेआहे. 
      दरम्यान िरझव्हव बँकेने बँकीींग रेग्यलेुशन ॲक््, १९४९ चे कलम ३५ ए 
मिील तरतदूीनसुार हदनाींक ०८.११.२०२१ रोिीच्या आदेशाने बाबािी दात े
महहला सहकारी बँकेवर सववसमावेशक ननबिं लादल.े त्यानषुींगाने बँकेस 
ठेवीदाराींना रुपये ५००० रक्कमेपेक्षा आधिक रक्कम अदा करण्यास मनाई 
करण्यात आली होती. त्यामळेु काही ठेवीदाराींनी सदर बँकेववरुध्द पोमलस 
अधिक्षक, यवतमाळ याींचकेड े तक्रार दाखल केली होती. परींत ु पोमलस 
ववर्ागाकडून एफ.आय.आर. दाखल झालेली नाही. 
(२) व (३) सदर बँकेच्या सन २०२०-२१ या आधथवक वषावच्या विैाननक 
लेखापिरक्षण अहवालामध्ये बँकेच्या कामकािामध्ये गींर्ीर दोष ननदशवनास 
आलेले आहेत. तसेच बँकेचा कलम ८९ (ए) अन्वये सादर केलेला अहवाल 
ववचारात घेऊन, सहकार आयकु्ताींनी अधिननयमाच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी 
करण्यासाठी जिल्हा ववशषे लेखापिरक्षक, सहकारी सींस्था, वगव १, यवतमाळ 
याींची चौकशी अधिकारी म्हणून ननयकु्ती केली आहे. सदर चौकशी आदेशामध्ये 
अननयममत किववा्प, परेुशा तारणामशवाय किववा्प, चुकीच्या पध्दतीने 
ओ.्ी.एस. योिना राबववणे, किव वसलूीसाठी ठोस कारवाई न करणे इ. मदु्याींचा 
समावेश करण्यात आला असनू चौकशीचा अहवाल दोन महहन्यात सादर 
करण्याचे ननदेश देण्यात आल ेआहेत. 
     दरम्यान डी.आय.सी.िी.सी कडून रु.२५३ को्ी बँकेस प्राप्त झाल ेअसनू 
त्यामिून एकूण १४,००० ठेवीदाराींना रु.५ लाखापयतंचे रु.२५२ को्ीींच्या ठेवी अदा 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच उववरीत ठेवीदाराींच्या ठेवीींबाबत डी.आय.सी.िी.सी 
कड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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यशिांत िॉलन  (जज.अहमदनगर) येथे एिा वििाहहतेीा  
सांशयास्त्पद मतृ्य ुझाल्याबाबत 

 

 (१८) * ४४१२६   श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम) : सन्माननीय गहृ मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) यशवींत कॉलनी (जि.अहमदनगर) येथ ेराहणाऱ्या एका वववाहीत महहलेचा 
सींशयास्पद मतृ्य ुझाला. तथावप, पोमलसाींकडून कारवाई होत नसल्याने याबाबत 
पोलीसाींनी र्ा.दीं.वव.३०२ अन्वये गनु्हा नोंदवनू तपास करावा अशा आशयाच्या 
केलेल्या तक्रारीींची तोफखाना पोलीस स््ेशन व पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर 
याींनी दखल न घेतल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर मतृ्यपू्रकरणी वववाहहतचे्या शवववच्छेदन अहवालात कॉलम 
१७ मध्ये मारहाणीच्या ११ खुणाींचा उल्लखे असतानाही िाणीवपवूवक कोणतीही 
दखल न घेता व त्यानषुींगाने तपास न करता पोमलसाींनी सदर तपास बींद केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, याप्रकरणी वववाहहतचे्या कधथत आत्महत्येनींतर कु्ुींबबयाींकडून 
पोमलसाींना कळववण्यात न येणे, मयत वववाहहतचे्या पतीचे तसेच आई-वडडलाींच े
िबाब न नोंदवणे यासारखे सींशयास्पद प्रकार असताना केवळ रािकीय 
दबावापो्ी पोलीस तपास करत नसल्याच ेदेखील ननदशवनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, यासींदर्ावत सींबींधित दोषीींवर कारवाई होऊन मयत वववाहहतलेा 
योग्य तो न्याय ममळण्यासाठी सदर प्रकरण कें द्रीय अन्वेषण ब्यरुो (सीबीआय) 
याींच्याकड ेसोपववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र .हदलीप िळसे-पाटील : (१) सदर प्रकरणी पोलीसाींनी र्ा.दीं.वव. कलम ३०२ 
अन्वये गनु्हा नोंदवनू तपास करण्याबाबत अिव प्राप्त झाला आहे. 
(२) सदर प्रकरणातील वववाहहतचे्या शव ववच्छेदन अहवालातील कॉलम १७ 
मिील ११ खणुाींपकैी अ.क्र.१ मिील खूण मलगेचर माकव  ही िखम मतृ्यसु 
कारणीर्तू असल्याचे तसेच मलगचेर माकव  ही खणू गळफास घेतल्याने होत 
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असल्याचे शव ववच्छेदन अहवालामध्ये नमदू करण्यात आल ेआहे. 
     वदै्यककय अधिकारी याींच्या अींनतम अहवालानसुार गौरी प्रशाींत गडाख 
याींनी गळफास घेतला असल्याचे नमदू आहे. 
(३) पोलीसाींकडून वववाहहतचे्या आत्महत्येनींतर मतृ महहलेच्या कु्ुींबबयाींना 
चौकशीच्या अनषुींगाने सींपकव  केला असता कु्ुींबबयाींनी सदर महहलेच्या मतृ्यबुाबत 
तक्रार हदलेली नाही.     
(४) सदर महहलेचा मतृ्य ूगळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने झाल्याचे चौकशीत 
ननषपन्न झाल े असल्याने सदरचे प्रकरण कें द्रीय अन्वेषण ब्यरुो याींच्याकड े
सोपववण्याची आवश्यकता हदसनू येत नाही.    
(५) ववलींब झालेला नाही. 
 

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

अांधेरी (मुांबई) येथ ल िसोिा खाड त गाळ साील्याने  
मच्छीमाराांच्या बोटीांी ेनुिसान झाल्याबाबत 

 (१९) * ३८७३६   डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिेरी (मुींबई) येथील वसोवा खाडीतील समुारे ५५ लाख घन (क्यबुबक) मी्र 
गाळ साचलेला असनू सदर गाळामळेु मच्छीमाऱ्याींना मासेमारी करणे कठीण 
िात असनू बो्ीींच्या होणाऱ्या अपघाताींमळेु मच्छीमाराींच्या बो्ीींचे मोठ्या 
प्रमाणात नकुसान होत असल्याचे ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा गाळ काढण्याबाबत तथेील मेरी्ाईम बोडावला स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी ननवेदन ेहदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
वसोवा खाडीतील गाळ काढण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . अस्त्लम शखे : (१) अींशत: खरे आहे. 
   सन २०१९ च्या सवेक्षणानसुार १५,५२,४७९ घनमी्र गाळ (४ मी्र 
खोलीसाठी) व १६,१२८ घनमी्र खडक फोडणे अपेक्षक्षत आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) १) सन २०१८ मध्ये १,२५,५८६ घनमी्र गाळ काढणेत आला असनू 
त्याकरीता रू.४.०० को्ी ननिी महाराषर मेरी्ाईम बोडव याींचेकडून खचव करण्यात 
आला आहे. 
    २) कें द्र परुस्कृत योिनेअींतगवत वसोवा (अींिेरी) येधथल मत्स्यबींदराच्या 
रू.३६५.६६ को्ी इतक्या रकमेच्या अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
ववनींती कें द्र शासनास हदनाींक २१/०५/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये करण्यात आली 
आहे. सदरच्या अींदािपत्रकामध्ये वसोवा मत्स्यबींदरामिील गाळ काढण्याच्या 
बाबीचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र कें द्र शासनाकडून अिून मान्यता 
ममळालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

 

देगलूर (जज.नाांदेड) येथ ल नगर पररिद हद्द त ल ि तालुक्यात ल 
जममन ी ेभोगिटदार िगच-२ ी ेभोगिटदार िगच-१ िरण्याबाबत 

 (२०) *  ४०८४३   श्र .जजतशे अांतापरूिर (देगलरू) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देगलरू (जि.नाींदेड) नगर पिरषद हद्दीतील व तालकु्यातील एकुण २३८ 
मालमत्ता िारकाींचे िवळपास ४०० एकर िममनीचे र्ोगव्दार ०१ च े
र्ोगव्दार वगव-०२ केल्याने देगलरू शहर व तालकु्यातील िममनीचे खरेदी-ववक्री 
व्यवहार बींद असल्याने मालमत्ता िारकाींना आधथवक व मानमसक त्रास सहन 
करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगर पिरषद हद्दीतील व तालकु्यातील र्ोगव्दार वगव-२ चे 
र्ोगव्दार वगव-०१ करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक २३ 
नोव्हेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास महसलू मींत्री, महाराषर राज्य याींना ननवेदन 
हदल ेहोत ेहे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र .बाळासाहेब थोरात : (१) देगलरू, जि.नाींदेड नगरपिरषद हद्दीतील व 
तालकु्यातील एकूण २३८ (ग्ाचे) मालमत्तािारकाची िमीनीचा िारणाधिकार 
मलूत: र्ोगव्ादार वगव-२ असा होता. शासनाच्या सवव गा.न.नीं.७/१२ नोंदी 
सींगणकीकृत करण्याच्या िोरणानसुार अशी सींगणकीकृत नोंद घेताना उक्त २३८ 
ग्ाींची नोंद अनाविानाने वगव-२ ऐविी वगव-१ अशी करण्यात आली. सदर बाब 
ननदशवनास आल्यावर तहमसलदार, देगलरू, जि.नाींदेड याींनी हदनाींक ३१.०७.२०२० 
आणण हदनाींक ०४.०८.२०२० रोिीच्या आदेशान्वये सदर ग्ाच्या िारणाधिकारात 
झालेली वगव-१ अशी चकू दरुुस्त करुन पनू्हा मळू वगव-२ अशी नोंद घेण्याच े
आदेश हदल ेआहेत.  
(२), (३) व (४) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मींत्री (महसलू) याींना हदनाींक 
२३.११.२०२१ रेािी ननवेदन हदले, हे खरे आहे. तथावप, उक्त ननवेदनात प्रश्नात 
नमदू केलेल्या २३८ ग्ाच्या िममनीचा िारणाधिकार वगव-२ चा वगव-१ करण्याची 
ववनींती करण्यात आली आहे. तथावप, सदर िममनीचा िारणाधिकार मलूत: 
वगव-२ असल्याने तो सरसक् वगव-१ करणे उधचत होणार नाही.  
 

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

पजश्ीम विदभाचत ल महाराष्ट्र िृि  उद्योग वििास महामांडळाच्या 
योजनाांमध्ये अपहार झाल्याबाबत 

 (२१) *  ४३०८०   श्र .परृ्थ ि राज ीव्हाण (िराड दक्षिण) : सन्माननीय िृि  
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम ववदर्ावतील महाराषर कृषी उद्योग ववकास महामींडळाच्या 
योिनाींमिील शतेकऱ्याींच्या ५० ् क्के सहर्ाग म्हणिचे १.८३ को्ीींचा लोकवा्ा 
महामींडळाकड े िमा करण्यात न आल्याने ११ अधिकारी व कमवचाऱ्याींवर 
ववर्ागीय कृषी सहसींचालकाींनी माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननलींबनाची कारवाई केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने दोषी अधिकारी व कमवचारी याींचेववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) हे खरे आहे. 
(२) पजश्चम ववदर्ावतील पाच जिल्हयामध्ये एकूण ११० अधिकारी/ कमवचारी 
याींचेकड े रुपये १,८३,३५,९४२/- इतका लोकवा्ा प्रलींबबत आहे. सदर प्रलींबबत 
रक्कमेपकैी रुपये ७६,०७,३४०/- इतकी रक्कम वसलू करुन महाराषर कृवष 
उद्योग ववकास महामींडळाकड ेर्रणा करण्यात आलेली आहे.  उवविरत प्रलींबबत 
लोकवा्ा रक्कम वसलुीची कायववाही सरुु आहे. 
     प्रलींबबत रक्कम वसलु करण्याची कायववाही करताना सदर प्रकरणी ११ 
कमवचाऱ्याींना ननलींबबत केल ेअसनू यापकैी ३ कमवचाऱ्याींनी पणूव रक्कम र्रणा 
केली असल्यामळेु त्याींना पनु्हा सेवेत घेण्यात आल ेआहे. उवविरत ८ कमवचाऱ्याींवर 
ववर्ागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आनांदिाड  (ता.ीािूर, जज.लातूर) येथ ल मशिारात ल  

ीांदनाी  लािड ेजप्त िेल्याबाबत 
 (२२) * ३७७८२   श्र .लहू िानड े (श्र रामपरू) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) आनींदवाडी (ता.चाकूर, जि.लातरू) येथील मशवारातील दोन फामव हाऊसवर 
सहायक पोलीस अिीक्षक याींच्या पथकाने छापा ्ाकून ६ जक्वी्ं ल १० ककलो 
चींदनाची लाकड,े दोन कार, असा ३७ लाख रुपयाींचा ऐवि िप्त केल्याच ेहदनाींक 
२९ डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोमलसाींनी ककती आरोपीींना अ्क केली तसेच 
आरोपीींववरुद्ध कोणता गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणासींदर्ावत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र . हदलीप िळसे-पाटील : (१) आनींदवाडी (ता.चाकूर, जि.लातरू) मशवारात 
पोलीसाींनी दोन फामव हाऊसवर हदनाींक २८.१२.२०२१ रोिी छापा ्ाकून ६०० 
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ककलो चींदनाची लाकड,े दोन कार असा एकूण रुपये २७ लाख इतक्या ककमतीचा 
मदु्देमाल िप्त केला आहे.      
(२) व (३) पहहल्या फामव हाऊस प्रकरणात दोन्ही आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली असनू त्याींच्याववरुध्द पोलीस स््ेशन चाकुर येथे ग.ुर.नीं.५६७/२०२१, 
र्ा.दीं.वव. कलम ३७९, ३४, व र्ारतीय वन अधिननयम, १९२७ कलम ४१, ४२ 
अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     दसुऱ्या फामव हाऊस प्रकरणात ०४ आरोपी असनू त्याींच्यापकैी एका 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. त्याच्याववरुध्द पोलीस स््ेशन चाकुर येथ े
गरुनीं.५६८/२०२१, र्ा.दीं.वव. कलम ३७९, ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ३४ व र्ारतीय 
वन अधिननयम, १९२७ कलम ४१, ४२ व महाराषर वकृ्षतोड अधिननयम, कलम 
४ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. पढुील तपास सरुु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

मांडणगड, धीपळूण, गुहागर ि सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) येथ ल नदी 
पात्रातून बेिायदा िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

 (२३) *  ४१५००   श्र .सनु ल राणे (बोरीिली) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड, धचपळूण, गहुागर व सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) येथील नदी 
पात्रातनू मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वाळू उपसा करून ववववि 
पिरसरात अविै ववक्री होत असतानाही सदरहू वाळू माकफयाववरोिात 
कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्याींवर कारवाई करावी अस े
जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी आदेश काढलेल ेअसतानाही सींबींधित अधिकारी 
व कमवचारी हे आदेशाकड ेिाणीवपवूवक दलुवक्ष करीत असल्याचे ननदशवनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अविै वाळू उपसा थाींबववण्यासठी वाळू पट्याचा 
मललाव होणे गरिेचे आहे, परींत ुयावर शासनाने स्थधगती हदली असतानाही या 
जिल््यात हठकहठकाणी सींक्शन पींपाने बेकायदा वाळू उपसा सरुू आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्याींवर कोणतीच कारवाई 
होत नसल्याने शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, बेकायदा वाळू 
उपसा करणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.              
(४) व (५) रत्नाधगरी जिल््यात गौण खननिाच्या अविै उत्खननास व 
वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी तालकुास्तरावर तलाठी, मींडळ अधिकारी, नायब 
तहमसलदार याींचे बठेै व र्रारी पथक स्थापन करण्यात आल ेआहे. रत्नाधगरी 
जिल््यात माहे एवप्रल, २०२१ त ेफेब्रवुारी, २०२२ या कालाविीत गौण खननिाच े
अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या ५६ प्रकरणी दींडात्मक कारवाई करुन रु.२८.५१ 
लाख इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. तसेच ३ प्रकरणी गनु्हे दाखल 
करण्यात आल ेआहेत. 
 

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

समुद्रपुर ि हहांगणघाट (जज.िधाच) येथे सोयाब न  
वपिाांी ेनुिसान झाल्याबाबत 

 (२४) *  ४१३२०  श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट) : सन्माननीय िृि  मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विाव जिल््यातील समदु्रपरु व हहींगणघा् तालकु्यातील १८५ गावातील १५ 
हिार २१९ शतेकऱ्याींनी मोठ्या प्रमाणात लागवड केलले्या सोयाबीन वपकाींवर 
कीड या रोगाचा प्रादरु्ावव झाल्याने समुारे २० हिार हेक््र क्षते्रावरील वपकाींच े
नकुसान झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नसैधगवक आपत्ती ननयमानसुार िर शतेकऱ्याींच्या 
शतेामिील उर्े असलेले पीक ३० ्क् क्याींच्यावर नष् झाल्यास शतेकरी 
शासकीय मदतीसाठी पात्र असल्याचा ननयम आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सोयाबीन वपकाच्या झालेल्या नकुसानीच े पींचनामे 
करण्याचे आदेश शासनाने हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
शतेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . दादाज  भसेु : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
    ३३ ्क्केच्या वर वपक नकुसान असल्यास शतेकरी शासकीय मदतीसाठी 
पात्र असतो.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
     मा.जिल्हाधिकारी विाव याींनी हदनाींक २६/०८/२०२० नसुार नकुसानीच े
पींचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.  
(४) नकुसान र्रपाई बाबतचा प्रस्ताव मदत व पनुववसन ववर्ागास सादर केला 
होता. परींत,ु राज्य शासनाने मदतीसाठी ननजश्चत केलेल्या ननकषाबाहेरील हा 
प्रस्ताव असल्याचे कळववल ेआहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

अीलपूर (जज.अमराित ) येथे रोजगार हम  योजनेंतगचत  
लाखो रुपयाांीा झालेला गैरव्यिहार 

 (२५) *  ३७६८९ श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा): 
सन्माननीय रोजगार हम  मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :  

(१) अचलपरू (जि.अमरावती) येथ े पिरमींडळात सन २०१९ या कालाविीत 
रोिगार हमी योिना ववर्ागाने चाींदरूबािार, िारणी आणण धचखलदरा येथील ५८ 
ग्रामपींचायतीमध्ये २ को्ी ८१ लाख रुपये खचव करुन उद्याने ववकमसत करणे, 
तलाव बाींिणे, ववहहरी खोदणे या कामासाींठी ४ कीं पन्याींना कीं त्रा् हदले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यापकैी केवळ ३ कीं पन्याींनी काम पणूव केल ेअसनू एका कीं पनीने 
काम न करता ८४ लक्ष रुपयाींची देयके मींिूर करुन घेतली असल्याच े
उपजिल्हाधिकारी, रोिगार हमी योिना याींनी जिल्हाधिकाऱ्याींना हदलेल्या 
अहवालामध्ये स्पष् झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीचे ननषकषव काय आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
   उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) याींनी अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल 
जिल्हाधिकारी, अमरावती याींना सादर केललेा नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रामटेि ि मौदा (जज. नागपूर) येथे ीरुडा ि फुलिीड च्या  
प्रादभुाचिामुळे ममरी  वपिाांी ेनुिसान झाल्याबाबत 

 (२६) * ३८३१०  अॅड.आमशि जयस्त्िाल (रामटेि) : सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक व मौदा (जि.नागपरू) येथे लागवड करण्यात आलले्या ममरची 
वपकाींवर चुरडा व फुलकीडीच्या प्रादरु्ाववामळेु अनेक शतेकऱ् याींच ेवपक उध्वस्त 
झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू वपकाींवर वारींवार महागड्या औषिाींची फवारणी करूनही 
कीड ननयींत्रणात येत नसल्याने नकुसानीच े पींचनामे करून नकुसान र्रपाई 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मागणी करूनही शासकीय यींत्रणेमाफव त 
पींचनामे करण्यात आल ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
पींचनामे करून नकुसान र्रपाई मींिूर करण्यासींदर्ावत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . सांदीपानराि भमुरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
   नागपरू जिल्हयात ममरची या वपकावर फुलककडीचा प्रादरु्ावव झाल्याच े
ननदवशनास येताच कृषी ववद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञाींसह शतेकऱ्याींच्या शतेावर र्े्ी 
देण्यात आल्या. तसेच शास्त्रज्ञाींच्या सल्याींनसुार फवारणी करण्याबाबत 
मागवदशवन करण्यात आल.े 
   मौदा व राम्ेक तालकु्यातील नकुसानीच ेतालकुास्तरावर पींचनामे करून (१) 
जिल्हा अधिक्षक कृषी  अधिकारी, नागपरू, (२) मखु्य कायवपालन अधिकारी, 
जिल्हा पिरषद, नागपरू व (३) जिल्हाधिकारी, नागपरू याींचा अींनतम सींयकु्त 
सवेक्षण अहवाल पढुील कायववाहीसाठी ववर्ागीय आयकु्त, नागपरू ववर्ाग, 
नागपरू याींना पाठववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सेलू (जज.परभण ) येथ ल पोलीस िसाहत ांच्या  
ननिासस्त्थानाी  दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

 (२७) * ४०३४३  श्र मत  मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) : सन्माननीय गहृ 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सेल ू(जि.परर्णी) येथील पोलीस ठाण्यात कायवरत असलेल्या अधिकारी व 
कमवचाऱ्याींची शासकीय ननवासस्थाने असनू या ननवासस्थानाींची दरुवस्था 
झाल्याने पोमलस कमवचारी कु्ुींबबयाींना समस्याींना तोंड द्यावे लागत असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू वसाहतीत ६४ ननवासस्थाने असनू अनेक वेळा दरुुस्त 
करूनही येथील सवुविा कमी झाली नसल्याने अधिकाऱ्याींसह अनेक पोमलस 
कमवचाऱ्याींना र्ाड्याच्या घरात राहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी वसाहतीचा पनुवववकास करून पोमलस अधिकारी व 
कमवचाऱ्याींना घरे उपलब्ि करण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या 
वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र .हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर ननवासस्थान े ही नादरुुस्त असल्याने बहुताींश पोलीस 
अधिकारी/कमवचारी हे शासकीय ननवासस्थानात राहत नाहीत. पोलीस 
अधिकारी/अींमलदार याींचेसाठी ८६ नववन शासकीय ननवासस्थान ेबाींिणेबाबतचा 
प्रस्ताव महाराषर राज्य पोलीस गहृननमावण व कल्याण महामींडळाकड े
पाठववण्यात आला आहे. पोलीस महासींचालक, म.रा., याींच्याकडून ननवासस्थाने 
व पोलीस ठाणे बाींिकाम प्रकल्पास प्रािान्यक्रम ननजश्चत केला िातो. त्यानींतर 
ननिीच्या उपलब्ितनेसुार महाराषर राज्य पोलीस गहृननमावण व कल्याण 
महामींडळामाफव त पढुील कायववाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
मुांबईत ल गोिांड  ि बाांगूरनगर तसेी धसई (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथ ल 

बोगस डॉक्टराांबाबत 
 (२८) * ४३७२२  श्र .प्रिाश फातपेिर (ीेंबरू), डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), 
श्र .योगेश सागर (ीारिोप) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोंवडी पिरसरातील तीन बोगस डॉक््राींना कोणतीही पदवी 
नसताना दवाखाने उघडून वदै्यकीय व्यवसाय करणाऱ् याींना मुींबई पोमलसाींनी 
हदनाींक २० िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास पकडल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईतील बाींगरूनगर पोमलसाींनी गोरेगाींव-मल ींक रोडवरील एका बोगस 
डॉक््रास हदनाींक २७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास अ्क केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाणे िसई (ता.मरुबाड, जि.ठाणे) येथील एका बोगस डॉक््राने 
चुकीच ेउपचार केल्यामळेु पाच िणाींचा मतृ्य ूझाल्याची तक्रार तालकुा वदै्यकीय 
अधिकाऱ् याींकड ेमाहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान प्राप्त झाली, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यासींदर्ावत उपरोक्त नतन्ही प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, चौकशीनसुार त्यात काय आढळून आल ेआहे तसेच याबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) होय, 
    सदर प्रकरणात मशवािीनगर पोलीस ठाणे, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. २०/२२, 
र्ा.दीं.वव. कलम ४१९, ४२० सह कलम ३३, ३६ महाराषर वदै्यकीय व्यवसानयक 
अधिननयम १९६१ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयात तीन 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) होय, 
   सदर प्रकरणात बाींगरुनगर पोलीस ठाणे, मुींबई येथे ग.ुर.क्र.१९/२२, र्ा.द.वव. 
कलम ४१९, ४२०, सह कलम ३३, ३६ महाराषर वदै्यकीय व्यवसानयक 
अधिननयम १९६१ अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गनु्हयात एक 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) होय, 
   मरुबाड, जिल्हा ठाणे येथील बोगस डॉक््र, आरोपीच्या चुकीच्या उपचारामळेु 
सात िणाींचा मतृ्य ूझाला आहे. सदर प्रकरणात ् ोकावड ेपोलीस ठाणे, जि. ठाणे 
येथे ग.ुर.क्र. १३/२०२२, र्ा.दीं.वव. कलम ३०४, ४२० सह महाराषर वदै्यकीय 
व्यवसानयक अधिननयम १९६१ कलम ३३ (२) (अ), ३३-अ, (२), (अ) सह 
अनसुधूचत िाती िमाती अत्याचारास प्रनतबींि अधिननयम, १९८८ चे सिुारणा 
२०१५ चे कलम ३, २(V) व ३, २(V-a) अन्वये गनु्हा नोंद करुन आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. 
(४) उपरोक्त नतन्ही प्रकरणामिील आरोपीींना अ्क करण्यात आली. या 
गनु््याींचा तपास चाल ूअसनू पढुील कायववाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोटब  (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथे अिैध मात  ि मुरुमाी े 
उत्खनन आणण िाहतूि िेल्याबाबत 

 (२९) *  ४३६९५   श्र .श्र ननिास िनगा (पालघर) : सन्माननीय महसलू मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्बी (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथे डहाण ू महसलू ववर्ागाने हदलेल्या 
रॉयल््ीपेक्षा ३५०० ब्रास अधिक माती व मरुुमाचे उत्खनन आणण वाहतकू 
सींबींधित ठेकेदाराकडून केली िात असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी डहाण ूमहसलू उपववर्ागीय अधिकारी, तहमसलदार, 
नायब तहमसलदार याींच्या पथकाने िाड ्ाकून उत्खनन करणारे दोन पोकलेन, 
सहा रक िप्त केल ेअसनू उत्खननाचे काम बींद करण्याची कारवाई केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववनापरवानगी िास्त प्रमाणात व बेकायदा माती आणण मरुुमाच े
उत्खनन करुन शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसलू बडुववणाऱ् या र्मूाकफया व 
ठेकेदारावर शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मौिे चरी को्बी (जि.पालघर) येथील ग् क्र.३४१ या हठकाणी ४४१० 
ब्रास उत्खनन आढळून आलेबाबत नायब तहमसलदार, उपववर्ागीय अधिकारी, 
डहाण ू याींनी त्याींच े अहवालात व पींचनामा मध्ये नमदू केल ेआहे. तथावप 
सींबींधिताींना ५०० ब्रास माती/मरुूम परवाना तहमसलदार डहाण ूया कायावलयाकडून 
ननगवममत करण्यात आला आहे. अनतरीक्त उत्खननाच े३९१० ब्रास अनषुींगाने 
सींबींिीत िमीन मालक/ठेकेदार याींना हदनाींक १४.०२.२०२२ रोिी तहमसलदार, 
डहाण ूयाींनी नो्ीस हदलेली असनू खुलासा मागववण्यात आला आहे. 
 
 

----------------- 
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बाळापुर ि अिोट (जज.अिोला) येथे अिैध रेत  उत्खनन िरणाऱया  
िाळू माकफयाांन  लाखो रुपयाांीा महसूल बुडविल्याबाबत 

 (३०) * ४०३७३ श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूच), श्र .प्रिाश गणुिांतराि 
भारसािळे (अिोट) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बाळापरु (जि.अकोला) येथे अविै रेती उत्खनन करणाऱ् या वाळू माफीयाींच्या 
्ोळ्या कायवरत झाल्या असनू वाळू उत्खननातनू वाळू माकफयाींनी लाखो रूपयाींचा 
महसलू बडुववल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, अको् (जि.अकोला) मुींडगाव महसलू मींडळाींतगवत चींद्रीका नदी 
पात्रातनू रेतीचा अविै उपसा होत असल्याने नदीपात्रात खड्ड ेपडल्याने अपघात 
झाल्याचे तसेच िेसीबी मशीनद्वारे अविै रेती उत्खनन करताना तलुींगा 
(ता.बाळापरु) येथील मशवारात रेतीच्या हढगाऱ् याखाली दबनू हदनाींक २२ सप् े्ंबर, 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास मिुराचा मतृ्य ूझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने वाळू माफीयाींवर अविै खननि चोरी 
प्रकरणी गनु्हे दाखल करण्याबाबत तसेच दोषी अधिकाऱ्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मौि ेमुींडगाव, ता.अको्, जि.अकोला मींडळातील चींद्रीका नदी 
पात्रातनू अविैिरत्या उत्खनन केलेला १० ब्रास रेतीसाठा िप्त करण्यात आला 
आहे. चींद्रीका नदी पात्रातनू अविै मातीचे उत्खनन केल्याप्रकरणी सींबींिीत ०३ 
वाहन चालकाववरूध्द अको् पोलीस स््ेशन (ग्राममण) येथ ेगनु्हे दाखल करण्यात 
येवनू  सींबींधिताववरूध्द तहमसलदार, अको् याींनी हदनाींक १५.०१.२०२२ च्या 
आदेशान्वये  रूपये ३,३०,७२०/- इतक्या रक्कमेची दींडात्मक कारवाई केली आहे. 
   तलुींगा ब.ु, ता. पातरू येथे अशा प्रकारची कोणतीही घ्ना घडली नाही. परींतु, 
बाळापरु तालकु्यातील ग्राम िाडी येथ ेहाताने मातीममश्रीत रेतीचे काठ हाताने 
उकरत असताना मातीममश्रीत रेतीचे ढेकुल डोक्यावर पडल्याने मकुामार लागनू 
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अपघाती मतृ्य ुझालेला असल्याची घ्ना घडलेली आहे. त्याअनषुींगाने बाळापरू 
पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.नीं.३८/२०२० अन्वये आकजस्मक मतृ्यचुी नोंद करण्यात 
आली आहे. 
    अकोला जिल््यामध्ये अविै गौण खननि उत्खनन व वाहतकु 
रोखण्यासाठी तालकुास्तरावर दक्षता पथकाची ननयकु्ती तर गाव स्तरावर 
ग्रामदक्षता सममतीची स्थापना करण्यात आल्या आहेत. 
 
 

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

पुणे जजल्हयात ल िारज ेमशिणे हद्द त मुठा नदीपात्रात  
मोठ्या प्रमाणात अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

 (३१) * ४३७३६  श्र मत  माधुरी ममसाळ (पिचत ), श्र .सनुनल हटांगरे (िडगाि 
शरेी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पणेु जिल््यातील वारिे मशवणे हद्दीत मठुा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात 
अविै वाळू उपसा तसेच वाळू उपसण्यासाठी खाचरे देखील तयार केली असनू 
ज्याहठकाणी वाळू काढण्यात आली त्या र्ागात नदीचे पात्र एकदम उथळ 
झाल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर नदी पात्रातनू वविेच्या अनत उच्च दाबाच्या वीिवाहहन्या 
गेल्या असनू वाळू व माती उकरल्याने अनेक वीि खाींबाींचा पाया कोरला गेला 
असनू त ेणखळणखळे झाल्यामळेु पावसाळ्यात वीि खाींब ताराींसह पाण्यात पडून 
या हठकाणी मोठी दघुव् ना होण्याची शक्यता असनू याबाबत सींबींधित ववर्ाग 
िाणीवपवूवक दलुवक्ष किरत असल्याचेही समित,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानषुींगाने अविै वाळू उपसा करणाऱ् याींवर व त्याींना 
पाठीशी घालणाऱ् या सींबींधित अधिकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) हदनाींक २५/१/२०२२ रोिी दैननक 
लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये अशा आशयाची बातमी प्रमसध्द झाली होती. सदर 
बातमीच्या अनषुींगाने मौिे मशवणे येथील ब्ल्य ूलाईन स.नीं.८०/९ या क्षेत्रामध्ये 
स्थळपाहणी केली असता वाळूचे उत्खनन झाल्याचे आढळून आललेे नाही. तसेच 
मठुा नदीपात्रामध्ये हदनाींक २५/१/२०२२ त े २७/१/२०२२ या कालाविीमध्ये 
तहमसलदार, हवेली याींच्या अधिनस्थ र्रारी पथक व पोलीसाींमाफव त रात्रीच्या 
वेळेस पाहणी केली असता, गौण खननिाचे अविै उत्खनन व वाहतकू करणारे 
इसम, वाहने व यींत्रसामगु्री आढळून आली नाही. 
    तसेच उक्त हठकाणी महाववतरण कीं पनीची २२ के.व्ही.राठी बेहरे ओव्हरहेड 
लाईन आहे. सदर ओव्हरहेड लाईनचे खाींब सजुस्थतीत असनू कोणताही िोका 
ननमावण झाला नाही. तसेच सदर नदीपात्रातनू ११ के.व्ही.ववद्यतु वाहहनी िात 
असनू ती बींद अवस्थेत आहे. त्यास कोणताही ववद्यतु परुवठा िोडला गेला 
नसल्यामळेु कोणत्याही प्रकारची िीववत वा ववत्तहानी होण्याचा िोका नसल्याच े
सहायक अमर्यींता, महाववतरण, डहाणूकर शाखा कायावलय, पणेु याींनी कळववले 
आहे. 
    हवेली तालकु्यात वाळूच्या अविै उत्खननास व वाहतकूीस आळा 
घालण्यासाठी तालकुास्तरावर तलाठी, मींडळ अधिकारी, नायब तहमसलदार याींच े
बठेै व र्रारी पथक स्थापन करण्यात आल ेआहे. हवेली तालकु्यात माहे एवप्रल, 
२०२१ त े फेब्रवुारी, २०२२ या कालाविीत गौण खननिाचे अविै उत्खनन व 
वाहतकूीच्या ३१ प्रकरणी रुपये ३२.३८ लाख इतकी दींडात्मक कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

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

ब ड जजल््यात ल िक्फ बोडाचच्या जममन  परस्त्पर  
नािािर िरुन झालेला गैरव्यिहार 

 (३२) *४३१४६  श्र मत  नममता मुांदडा (िेज), श्र .बाळासाहेब आजबे 
(आष्ट्टी) : सन्माननीय महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात वक्फ बोडावच्या िममनी परस्पर नावावर करुन घो्ाळा 
केल्याप्रकरणी गनु्हे नोंद झाल े असनू देवस्थान-दगावच्या िमीन गरैव्यवहार 
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प्रकरणी तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन, बीड याींना अ्क 
करण्यात आली असनू उपजिल्हाधिकारी, र्सूिुार याींच्यावरही गनु्हे नोंद झाल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कायववाही आष्ी तालकु्यात झाली असनू महसलू 
अधिकाऱ्याींच्या सींगनमताने बीड, मािलगाव, गेवराई, परळी, पा्ोदा, 
अींबािोगाई, िारूर या तालकु्यातील िवळपास १० हिार एक्करपेक्षा िास्त 
िममनीची परस्पर ववल्हेवा् लावल्याचे ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच बीड जिल््यातील आष्ी तालकु्यामध्ये हहींद ु समािाचे इनाम 
देवस्थानाचे आठ बनाव् खालसा आदेशान्वये इनाम िमीन खािगी व्यक्तीच्या 
नाव े करण्यात आल्याचे महसलू मींत्री, महाराषर राज्य याींचेकड े सामाजिक 
कायवकत्यांमाफव त हदनाींक १७ ऑगस््, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास लेखी तक्रार 
देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इनाम िममनी बेकायदेशीरिरत्या खालसा करुन र्खूींड 
माकफयाींमाफव त प्लॉह्ींग करुन कोट्यविी रुपयाींची कमाई करुन मोठ्या 
प्रमाणावर शासकीय अधिकाऱ्याींमाफव त अनेक प्रकारच ेगरैव्यवहार होत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी वक्फ बोडावकडून गनु्हे नोंद करण्यात आल ेअसनू 
महसलू यींत्रणेकडून कोणतीही कायववाही करण्यात आली नाही तसेच बनाव् 
खालसा आदेशान्वये खािगी व्यक्तीींच्या नावावर िममनी करण्यात आलले्या 
आहेत त्याींच्यावर कोणत्याही प्रकारचे गनु्हे दाखल करण्यात आल ेनाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, यासींदर्ावत हिारो एक्कर देवस्थान-दगावच्या िममनीबाबत 
चौकशी करून बळकावलेल्या िममनीबाबत तसेच िममनी खािगी व्यक्तीींच्या 
नावावर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बाळासाहेब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे. 
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, र्सूिुार, बीड याींनी देवस्थान-दगावच्या िममनीींबाबत 
प्रनतबींधित मालकीच्या अनषुींगाने ववववि आदेश पारीत केल े आहेत. अशा 
आदेशाींववरुध्द जिल्हा वक्फ अधिकारी, बीड याींनी हदलेल्या तक्रारीवरुन एकूण ७ 
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गनु्हे नोंदववण्यात आल े असनू त्यापकैी उपजिल्हाधिकारी, र्सूिुार, बीड 
याींचेववरुध्द पोलीस स््ेशन, आष्ी येथे ग.ुर.क्र.२०५/२०२१ व पोलीस स््ेशन बीड 
ग्रामीण येथे ग.ुर.क्र.००५३/२०२२ अस ेगनु्हे नोंदववण्यात आल ेआहेत. तसेच, 
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, सामान्य, बीड याींनी अशा पारीत केलेल्या 
आदेशाववरुध्द देणखल ग.ुर.क्र.२४५/२०२१,ग.ुर.क्र.२७०/२०२१ व ग.ुर.क्र.०४७४/२०२१ 
अस ेगनु्हे नोंदववण्यात आल ेआहेत. त्यानसुार, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी, 
र्सूिुार, बीड याींना अ्क झाली होती. 
(२) प्रस्ततु उपप्रश्नामध्ये नमदू तालकु्याींमिील प्राप्त तक्रारीींची एकूण सींख्या ७५ 
इतकी असनू तक्रार अिावत नमदू प्रकरणाींमिील िममनीचे एकूण क्षते्र 
सािारणपणे २३१८.१६ एकर एवढे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) यासींदर्ावतील हदनाींक १७.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या ननवेदनामध्ये १० 
देवस्थान-दगावच्या इनाम िममनीींचा समावेश असनू अशा िममनीबाबत 
प्रनतबींिीत मालकी घोवषत करण्याबाबतचे आदेश पारीत झाल्याचे हदसनू आल े
आहे. उक्त िममनीपकैी हदनाींक ०९.०३.२०१८ रोिीच्या आदेशान्वये खालसा 
करण्यात आलेल्या मौिे धचींचपरू येथील इनाम िमीनीबाबत तहमसलदार आष्ी 
याींनी हदनाींक १८.०८.२०२० रोिीच्या आदेशान्वये अ कृवषक परवानगी हदली आहे. 
तसेच सदर िममनीच्या १३० प्लॉ्ची खरेदी-ववक्री करण्यात आल्याची बाब 
ननदशवनास आली आहे. 
(५) व (६) हैद्राबाद इनाम ननमुवलन (रोख अनदुाने) कायदा १९५४ चे कलम २ (ए) 
मिील तरतदूीनसुार पािरत करण्यात आलले्या आदेशाींबाबत शासन ननदेशानसुार 
ववर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला 
आहे. सदर अहवालावर कायववाही करण्याच्या अनषुींगाने शासनामाफव त ननदेश 
देण्यात येत असनू चुकीच्या पध्दतीने आदेश पारीत झाल े असल्यास 
फेरतपासणीस घेणेची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. 
 

----------------- 
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आडगाि (ता.ीाळ सगाि, जज.जळगाांि) येथे बँिेत ल  
ब .स . िोडधारिाने नागररिाांी  िेलेली फसिणूि 

 

 (३३) * ४२९७८  श्र .मशरीि ीौधरी (रािेर) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आडगाव (ता.चाळीगाव, जि.िळगाव) येथ ेबँक ऑफ बडोदा, देवळी शाखेचा 
बी.सी कोडिारक श्री.नीलेश मश ींदे याींनी नागिरकाींचा ववश्वास सींपादन करुन बचत 
ग्, ठेवीदार, पीक किविारक, ननवतृ्तीिारकाींना तसेच ननरक्षर महहला व 
वधृ्दाींचा गरैफायदा घेऊन लाखो रुपयाींनी फसववल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी एिीं्च्या ववरोिात तक्रार करण्यात आलेल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ावत चौकशी करुन एिी्ं वर कारवाई करण्याकिरता 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बँकेचे ग्राहक व बचत ग् िारक याींनी बँकेमध्ये िमा करण्याकरीता हदलेली 
रक्कम बँकेत ग्राहकाींच्या खात्यामध्ये न र्रता आरोपीने परस्पर स्वत:च्या 
फायद्यासाठी सदर रकमेचा अपहार केला आहे. 
    सदर प्रकरणी बँक ऑफ बडोदा, देवळीच्या बँक प्रनतननिीवर (बी. सी. 
कोडिारक) मेहूणबारे पोलीस स््ेशन, ता. चाळीसगाव येथे ग.ुर.नीं. ४९/२०२२ 
र्ा.दीं.वव. कलम ४२०, ४०९, ४०६ अन्वये हदनाींक ०५.३.२०२२ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी पढुील तपास सरुु आहे.   
(४) ववलींब झालेला नाही. 
 

----------------- 
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अटँॉप हहल (मुांबई) येथे मराठी िध-ूिर सूीि सांिेतस्त्थळािरुन एिा 
महहलेी  लाखो रुपयाांी  िेलेली फसिणूि 

 

(३४) * ४३७०१  डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अँ् ॉप हहल (मुींबई) येथे मराठी वि-ूवर सचूक सींकेतस्थळावरुन महहलेशी 
सींपकव  करुन ४५ लाख रुपयाींची फसवणकू केल्याप्रकरणी सायबर पोमलसाींनी दोन 
आरोपीींना अ्क केल्याचे हदनाींक १० फेब्रवुारी, २०२२ रोिी ननदशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी दोन्ही आरोपीींनी फसवनू घेतलेली रक्कम महहलेला 
परत ममळवनू देण्यासींदर्ावत पोमलसाींनी तसेच बोगस वि-ूवर सचूक 
सींकेतस्थळाींवर प्रादेमशक सायबर गनु्हे ववर्ागाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्र . हदलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) अँ् ॉप हहल (मुींबई) येथे मराठी शादी 
डॉ् कॉम या वि-ूवर सचूक सींकेतस्थळावर बनाव् खात ेतयार करून एका 
महहलेशी सींपकव  करुन रू.४४,९३,०००/- इतक्या रकमेची फसवणूक केल्याप्रकरणी 
मध्यववर्ाग सायबर पोलीस ठाणे याींनी हदनाींक ११.०२.२०२२ रोिी दोन 
आरोवपताींना अ्क केली आहे. 
सदर प्रकरणी मध्यववर्ाग सायबर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.०३/२०२२ कलम 
४१९, ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ र्ादींवव सह ६६(क)(ड) माहहती तींत्रज्ञान 
अधिननयम, २००० अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर दोन्ही 
आरोपी सद्यजस्थतीत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर गनु््याचा तपास सरुू 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई पोलीस दलात ल िें द्रािर लेख  पररिेमध्ये गैरप्रिार झाल्याबाबत 
(३५) * ४३७०८  श्र .सनु ल राणे (बोरीिली), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्र .राम िदम (घाटिोपर पजश्ीम) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पोलीस दलामिील १०७६ मशपाई पदासाठी हदनाींक १४ नोव्हेंबर, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास राज्यातील वेगवेगळ्या कें द्रावर लेखी परीक्षेला एक 
लाखापेक्षा अधिक उमदेवार बसनू त्याींची लखेी पिरक्षा व मदैानी चाचणी तसेच 
अिाववरील फो्ो आणण प्रत्यक्षात हिर असलेला उमेदवार यामध्ये साम्य 
तपासताना आठ उमदेवाराींसाठी आठ डमी उमेदवाराींनी परीक्षा हदल्याच े
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मुींबई पोलीसाींकडून करण्यात आलेल्या धचत्रीकरणामळेु 
एका पाठोपाठ एक डमी उमदेवार सापडत गेल्याने गरैप्रकार झाल्याचे ननदशवनास 
येऊन यामध्ये औरींगाबाद आणण आसपासच्या जिल््याींचे सींबींि समोर आल्याने 
पोलीस र्रतीचे ज्ञान देणाऱ्या खासगी क्लासेसचा सहर्ाग असल्याचे आढळल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर लेखी परीक्षा आणण त्यानींतर मदैानी चाचणीमध्ये उत्तीणव 
होऊन ननवड झालले्या १०७६ उमदेवाराींची वदै्यकीय चाचणी आणण कागदपत्र े
पडताळणी प्रकक्रया सरुू असताना राज्यातील वगेवेगळ्या र्ागातनू ननवड झालेले 
४२ उमेदवार बोलावनूही पडताळणीसाठी गरैहिर असल्यामळेु सवव सींशयाच्या 
र्ोवऱ्यात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदर्ावत पोलीस र्रती झालेल्या गरैप्रकाराची चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, चौकशीनसुार त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे अींशत : खरे आहे. 
    उमेदवाराींनी डमी उमेदवार बसववल ेअसल्याचे ननदशवनास आल.े त्यानसुार 
सदर १० उमेदवार व ८ डमी उमेदवार अशा एकूण १८ व्यक्तीींवर १० गनु्हे दाखल 
करण्यात आल ेआहेत. 
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(२) सदर १० गनु््याींपकैी ४ गनु््यातील आरोपी हे जिज्ञासा ॲकॅडमी, यलींबाघा्, 
बीड या पोलीस र्रतीचे ज्ञान देणाऱ्या क्लासशी सींबींिीत असल्याचे आढळून 
आल ेअसनू अन्य क्लासचा सींबींि असल्याचे अद्यापपयतं आढळलेल ेनाही. 
(३) वदै्यककय चाचणी व कागदपत्र पडताळणीकरीता बोलववण्यात आलेल्या 
उमेदवाराींपकैी ४२ उमेदवार इतर पोलीस घ्कात ननवड होणे, कोववड-१९ चा 
ववलगीकरण कालाविी, शासकीय रुग्णालयाचा आर्ीपीसीआर चाचणी अहवाल 
नसणे इ. कारणाींमळेु गरैहिर असल्यास या उमदेवाराींना पडताळणीमशवाय 
सींशयास्पद न मानता पडताळणी करुनच या उमेदवाराींना पढुील प्रक्रीयेमध्ये 
समाववष् करुन घेतले िाईल. 
(४) र्रती प्रक्रीयेमध्ये आढळून आलेले गरैप्रकार हे वयैजक्तक स्वरुपाच ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
नागपूर भूम  अमभलेख िायाचलयात ल जम न मोजण ी   

प्रलांबबत प्रिरणे तातड ने ननिाली िाढण्याबाबत 
 (३६) *  ४४११७  श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि शलेार 
(िाांदे्र पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर 
पजश्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), श्र .अमभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील र्मूी अमर्लेख कायावलयात िमीन मोिणीची साडचेार 
हिाराींहून अधिक प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िमीन मोिणीसाठी शलु्क र्रुनही प्रत्यक्ष मोिणी 
होण्यासाठी सहा-सात महहन्याींचा कालाविी लागत असल्यामळेु नागिरकाींचे 
अन्य कायदेशीर व्यवहार लाींबणीवर पडत असल्याने त्याींना अनेक अडचणीींना 
सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र .बाळासाहेब थोरात : (१) जिल्हा अिीक्षक र्मूम अमर्लखे, नागपरू 
कायावलयाचे अधिनस्त कायावलयाकड े माचव २०२१ अखेर सवव प्रकारचे एकूण 
३,९८४ मोिणी प्रकरणे मशल्लक होती. एवप्रल २०२१ त ेिानेवारी २०२२ अखेर 
एकूण ७,२६७ आवक अशी एकूण ११,२५१ प्रकरणाींपकैी ६,९०७ मोिणी प्रकरणे 
ननकाली झालेली असनू ४,३४४ प्रकरणे मोिणी करणेवर मशल्लक आहेत.       
(२) (३) व (४) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
  तथावप, उक्त कायावलयातील उपलब्ि कमवचाऱ्याींकडून िास्तीत िास्त कामाचा 
ननप्ारा करण्याच े ननयोिन करण्याबाबत सींबींधिताींना सचूना हदलेल्या आहेत. 
जिल्हा अिीक्षक र्मूम अमर्लेख, नागपरू कायावलयाच ेअधिनस्त र्कूरमापक / 
मलपीक याींचे १८० पदे मींिूर असनू त्यापकैी ३६ पदे िरक्त असल्यामळेु कामावार 
पिरणाम झाला आहे. तथावप, शासनाने  हदनाींक २०.७.२०२१ नसुार र्मूम 
अमर्लेख ववर्ागातील ग्- क पदसमहू ४ सवींगावतील एकूण १०२० िरक्त पदे 
र्रण्यास शासन मान्यता हदली आहे. त्यानसुार पदर्रतीची प्रकक्रया सरुु 
करण्यात आली आहे. अधिनस्त कायावलयामध्ये कामाचे/मोिणी कामाचे 
प्रलींबबतता पडताळणी करुन िरक्त पदे र्रण्याची कायववाही करण्यात येत आहे. 
तसेच िीपीएस, रोव्हसव, ई्ीएस या अिुननक उपकरणाींचा वापर करून िास्तीत 
िास्त कामाचा ननप्ारा करण्याचे कालबध्द ननयोिन करण्यात आल ेआहे. 

----------------- 
सेलू (जज.परभण ) येथ ल लघु पशुिैद्यिीय दिाखान्याी  

 इमारत मोडिळ स आल्याबाबत 
 (३७) *  ४०३४४   श्र मत  मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतरू) :  सन्माननीय 
पशसुांिधचन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेल ू (जि.परर्णी) शहरातील ववद्या नगर पिरसरात असलेल्या लघ ु
पशवुदै्यकीय दवाखान्याची इमारत मोडकळीस आल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पशवुदै्यकीय दवाखान्यात म्हैस, गाय, वळू श्वान आिी 
िनावराींवर उपचार, कृबत्रमिरतीने गर्विारणा, गर्व तपासणी, वळूचे खच्चीकरण 
तसेच छोट्या-मोठ्या शस्त्रकक्रया लसीकरण आणण िनावराींच्या आिारावर 
उपचार करण्यासाठी शकेडो पशपुालक पशूींना घेऊन येतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू पशवुदै्यकीय दवाखान्यात अनेक पदे िरक्त असल्याने 
पशपुालकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी पशवुदै्यकीय दवाखान्याचा पनुवववकास करून तथेील 
सवव िरक्त पदे र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . सनुनल िेदार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर दवाखान्यातील सहायक आयकु्त हे पद सवेा ननवतृ्तीमळेु हदनाींक 
३१.०१.२०२२ पासनु िरक्त असनू सदर पदाचा अनतिरक्त कायवर्ार सहाय्यक 
आयकु्त पशसुींविवन, तालकुा लघ ुपशवुदै्यककय सवव धचककत्सालय जिींतरु याींचेकड े
सोपववण्यात आला आहे. अन्य सवव पदे र्रण्यात आललेी आहेत. 
(४) सन २०२१-२२ या आधथवक वषावत सदर पशवुदै्यकीय दवाखाना दरुुस्ती 
करण्यासाठी रु. १०.०० लक्ष एवढा ननिी उपलब्ि करुन देऊन दरुुस्ती करण्याचे 
प्रस्ताववत आहेा़. 
    तसेच सहायक आयकु्त पशसुींविवन हे पद महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून 
र्रण्यासाठी शासनाकडून कायववाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबईत ल दतुचफा रस्त्त्याांच्या मोिळ्या जागेत उभ्या  
असलेल्या जुनाट ि बेिारस िाहनाांबाबत 

(३८) *  ४३१०३  डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय गहृ मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दतुवफा रस्त्याींच्या मोकळ्या िागेत उ्या करण्यात येत असलेल्या 
िुना् आणण बेवारस वाहनाींचा प्रश्न हदवसेंहदवस गींर्ीर होत असल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
 



45 

(२) असल्यास, सदर िुना् वाहनाींचा सव्हे करुन ती वाहने िप्त करण्यात 
येणार असनू िप्त केलेली वाहने सोडववण्यासाठी ४८ तासाींत कोणी पढेु न 
आल्यास ती ् ाकाऊ म्हणून काढण्यात येणार असल्याबाबतची ननयमावली तयार 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी दतुवफा रस्त्याींच्या मोकळ्या वाहनाींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने सदरहू ननयमावलीस अींनतमिरत्या मान्यता देऊन उक्त 
वाहनाींच्या मालकाींवर कारवाई करण्यासींदर्ावत शासनाने कोणती कायववाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
    तथावप, गहृ ववर्ाग शासन पिरपत्रक हदनाींक ०९/१०/२०१८ व नगर ववकास 
ववर्ाग शासन ननणवय हदनाींक १४/०९/२०१८ व हदनाींक ०२/०३/२०२० अन्वये 
रस्त्याींवर अनधिकृतपणे सोडून हदलेली वाहने, बेवारस वाहने ह्ववण्याबाबतची 
कायवपध्दती ननजश्चत करण्यात आली असनू त्यामिील सचूनाींनसुार पोलीस व 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्यामाफव त सींयजुक्तक कायववाही करण्यात येत.े 
    बेवारस वाहनाींबाबत नागिरकाींनी केलले्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने सदर वाहने 
उचलनू वाहतकू ववर्ागाच्या आवारात आणून िमा केली िातात. सदर बेवारस 
वाहनाींच्या मालकाींचा शोि न लागल्याने सन २०१९ मध्ये बेवारस वाहने स्कॅ्रप 
करण्याकिरता ई मललाव करण्यात आला. तसेच ववक्री न झालेली वाहने ववल्हेवा् 
लावण्याकिरता बहृन्मुींबई महानगर पामलकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यात बनािट क्रीडा प्रमाणपत्र ममळिून अनेिाांन  
शासिीय नोिऱया ममळविल्याबाबत 

(३९) * ४४०२० श्र .सनु ल राणे (बोरीिली) : सन्माननीय क्रीडा मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मशक्षक व पोलीस र्रतीमध्ये घो्ाळ्याींची मामलका सरुु असताना 
बनाव् क्रीडा प्रमाणपत्र ममळवनू अनेकाींनी शासकीय नोकऱ्या ममळववल्याचा 
प्रकार ननदशवनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तलवारबािीत चॅजम्पयन असल्याचे साींगत १४ िणाींनी पोलीस आणण 
कर ववर्ागात नोकरी ममळवनू सातिण फौिदार पदावर आहेत तर सातिण कर 
ननरीक्षक पदावर असल्याचे क्रीडा आयकु्त श्री.ओमप्रकाश बकोिरया याींनी हदनाींक 
३० सप् े्ंबर, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास पोलीस महासींचालक याींच्याकड ेअहवाल 
पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तलवारबािी सींघ्नचेे महासधचव श्री.अशोक दिुारे याींनी 
प्रमाणपत्र हदल्याचे सदर अहवालात नमदू केले असनू त् याींनी आपल्या स्वाक्षरीचा 
दरुुपयोग झाला असनू सदर बनाव् प्रमाणपत्रात सहर्ाग नसल्याच ेम्ह्ल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गरैप्रकारासींदर्ावत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्र .सनुनल िेदार : (१) व (२) अींशतः खरे आहे. 
    आयकु्त, क्रीडा व यवुक सेवा याींनी, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राआिारे शासन 
सेवेत पोलीस उपननरीक्षक, राज्यकर ननरीक्षक, इ. पदाींवर ननयकु्त झालले्या 
उमेदवाराींचे क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल रद्द केल्याचे नमदू करुन, सदर 
उमेदवार शासकीय सेवेतील ननयकु्तीसाठी अहवता पात्र ठरत नसल्याबाबत पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य याींना हदनाींक ३०.०९.२०२१ च्या पत्रान्वये अवगत 
केल ेआहे. 
(३) व (४) तलवारबािी सींघ्नेचे महासधचव याींनी सादर केलेल्या 
प्रनतज्ञापत्रामध्ये सींबींधित खेळाडूींना हदलेल्या प्रमाणपत्रातील माहहती ही 
सींघ्नेच्या अमर्लखेावरुन देण्यात आल्याच े स्पष् केल े आहे. बोगस 
प्रमाणपत्राआिारे शासन सेवेत रुिू झालेल्या उमेदवाराींच्या व त्याींना प्रमाणपत्र 
ववतरीत करणाऱ्या सींबींधिताींववरुद्ध फौिदारी गनु्हे दाखल करण्याचे ननदेश देण्यात 
आल ेआहेत. 
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(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
िेहलोळ  (ता.शहापुर, जज.ठाणे) येथे बडच फ्लूमुळे िोंबड्या 

 मतृ्यूमुख  पडल्याबाबत 
 (४०) * ४४११९  श्र .देिेंद्र फडणि स (नागपरू दक्षिण पजश्ीम), श्र .ीांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्र .सधु र मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आमशि शलेार 
(िाांदे्र पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्र .राम िदम (घाटिोपर 
पजश्ीम), श्र .रवि राणा (बडनेरा), श्र .अमभमन्य ु पिार (औसा) : सन्माननीय 
पशसुांिधचन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेहलोळी (ता.शहापरु, जि.ठाणे) येथे समुारे ३०० हून अधिक देशी कोंबड्या 
आणण फामवमिील काही बदके बडव फ्लमूळेु मतृ पावल्याच ेमाहे फेब्रवुारी, 
२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रोगाचा फैलाव इतरत्र होऊ नये म्हणून शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्या तसेच पक्षी मतृ्यमुखुी पडल्यामळेु पोल्री मालकाींच्या 
झालेल्या नकुसानीची र्रपाई देण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . सनुनल िेदार : (१) हे खरे आहे. 
(२) जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी हदनाींक १६.०२.२०२२ रोिीच्या आदेशान्वये 
वेहलोळी या बािीत कें द्रापासनू १ कक.मी. पिरघातील पिरसर बािीत क्षते्र व १ त े
१० कक.मी. पिरघातील क्षेत्र सव्हेक्षण क्षते्र म्हणून घोवषत केल.े 
    बडव फ्ल्य ू रोग ननयींत्रण सींदर्ावतील कें द्र शासनाच्या सन २०२१ मिील 
सिुारीत कृती  आराखडयानसुार हदनाींक १७.०२.२०२२ त ेहदनाींक १९.०२.२०२२ 
या कालाविीत वेहलोळी येथील १ कक.मी. पिरघातील २३,८१७ कुक्कु् पक्षी 
िाणीवपवूवक नष् करण्यात आलेले आहेत. तसेच १,६९० अींडी व ३,९६३ कक.गॅ्र. 
पक्षीखाद्य शास्त्रोक्त पद्धतीने नष् करण्यात आलेले आहे. प्रर्ाववत पिरसरात 
हदनाींक २१.०२.२०२२ रोिी ननितंकुरणाच ेकाम पणुव झाल ेअसनू तसे प्रमाणपत्र 
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कें द्र शासनास सादर करण्यात आलेले आहे. सदर बाधित क्षेत्रात कुक्कु् पक्षी 
वाहतकुीवर तसेच पढुील ९० हदवस कालाविीत पक्षाींचे सींगोपन करण्यावर बींदी 
घालण्यात आलेली आहे. 
     शासन ननणवय २०.०१.२०२१ नसुार बािीत क्षेत्राच्या १ कक.मी. पिरघातील 
िाणीवपवुवक नष् करण्यात आलेले २३,८१७ कुक्कु् पक्षी, १,६९० अींडी आणण 
३,९६३ कक.गॅ्र. पक्षीखाद्य याींची शतेकरी / कुक्कु् व्यावसानयक याींना नकुसान 
र्रपाई देण्याची कायववाही करण्यात येत आहे. 
     सदर रोग प्रादरु्ाववाच्या अनषुींगाने राज्यात सतकव ता बाळगणे बाबत सवव 
क्षेबत्रय यींत्रणा, जिल्हाधिकारी व मखु्य कायवकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद याींना 
सचूना देण्यात आलले्या आहेत. त्याचप्रमाणे आयकु्त, आरोग्य सेवा, प्रिान 
मखु्य वनसींरक्षक, नागपरू व अध्यक्ष पोल्री फामव ॲन्ड ब्रीडसव असोमसएशन, 
महाराषर याींना देखील सतकव ता बाळगणे व आवश्यक त्या सहकायावबाबत 
कळववण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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