
अताराांकित प्रश्नोत्तराची पांचेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

भभसी, पयुारदांड (जि. चांद्रपूर) गावातील शेति-याांना प्रधानमांत्री वपि ववमा  
योिनेचा लाभ मांिूर िरण् याबाबत 

(१)  २ (०८-११-२०२०).   श्री.सधुीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भिसी, पुयारदींड (जि. चींद्रपूर) गावातील शेतक-याींना सन २०१८-१९ मधील प्रधानमींत्री पपक 
पवमा योिनेचा लाि मींिूर करण् याबाबत विधानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी जिल् हाधिकधकारी, 
चींद्रपूर याींना ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त् यासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खरीप हींगाम २०१८ मध्ये भिसी महसलू मींडळातील कापूस, तूर, िात व सोयाबीन या 
अधिकधसूधिकचत पपकाींकरीता शेतकऱयाींनी सहिाग घेतला होता. योिनचे्या मागयदशयक सूचनेनुसार 
कापूस पपकासाठी १०७ पात्र लािार्थयाांच्या बखक खात्यावर रम कम  . १५.०४ लाख िमा 
करण्यात आली असून उवयररत तरू, िात व सोयाबीन या पपकाींच ेसरासरी उत्पन्न हे उीं बरठा 
उत्पन्नापेक्षा िास्त आल्यामुळे पवमा नकुसान िरपाई देय होत नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
 

राज्यातील ववववध शहराांमध्ये क्रीडा व साांस्िृतति  
वापरासाठी शासनान ेहदलेल्या िभमनीबाबत 

 (२)  ५९८ (२७-०३-२०२०).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव) : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह महाराषरातील पवपवध शहराींमध्ये क्रीडा ककीं वा साींस्कृनतक वापरासाठी राज्य 
शासनाकडून माफक दरात देण्यात आलेल्या िभमनीवर कोणतीही परवानगी न घेता ककीं वा मळू 
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उद्देशाचे पालन न करता व्यावसानयक वापराचे हॉ्ेल, म लब व इतर सेवा पुरपवणारे व्यवसाय 
उिारल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मूळ उद्देशाच े ननयम मोडून बेकायदेशीर व्यवसाय उिारणाऱया सींस्था ककीं वा 
व्यम ती याींच्या पवरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे काय, तसेच त्या िभमनी शासन 
परत आपल्या ताब्यात घेणार आहे काय,   
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (०१-०१-२०२१) : (१) व (२) मुींबई शहर व पुणे या दोन जिल्हयाींमधील 
काही प्रकरणाींमध्ये शासनान े घालुन ददलेल्या अ्ीींचे पालन न करता सदर िभमनीींचा वापर 
अन्य कारणास्तव होत असल्याचे ननदशयनास आले आहे. सदर प्रकरणाींमध्ये महाराषर िमीन 
महसूल अधिकधननयम १९६६ मधील कलम ५३ व ५४ नुसार काययवाही करण्यात येत आहे. उवयररत 
महाराषरात अशी बाब नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

भसांधुदगुव जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा सांिुलयाया ववववध वविास  
िामाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

       

(३)  ६९१ (०९-०४-२०२०).   श्री.वभैव नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसींधुदगुय जिल्हयातील जिल्हा क्रीडा सींकुलाच्या पवपवध पवकास कामाींसाठी जिल्हा क्रीडा 
अधिकधकारी व जिल्हाधिकधकारी, भसींधदुगुय याींनी आराखडा (पररभशष् ब) तयार क न शासनाकड े
ननधीसाठी सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखडयास मींिूरी देऊन ननधी उपलब्ध क न देण्यासाठी कुडाळ व 
मालवण तालुम याींतील लोकप्रनतननधीींनी मा. क्रीडा व युवक कल्याण मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ८ 
िानेवारी २०२० रोिी वा त्यासुमारास पवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त मागणीच्या अनुषींगाने ननधी उपलब्ध क न देण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

सुतनल िेदार (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही,  
(२) याबाबत ददनाींक ०८/०१/२०२० चे पत्र प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
      

    ___________  
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िाांहदवली पजश्चम (मुांबई) येथील चारिोप सेक्टर ८ येथील 
िाांदळवनात डबे्रिि व िचऱ्याचा ढीग िमा झाल्याबाबत 

 

(४)  १२४९ (०२-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवव), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आभशष शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींददवली पजश्चम, (मुींबई) येथील चारकोप सेम ्र ८, गोराई खाडी वरील ब्रिि पररसरात 
काींदळवन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या काींदळवनात डबे्रिि व कचऱयाचा ढीग िमा झाल्यामळेु त्या पररसरात 
दगुांधीचे वातावरण पसरले असल्याच े ददनाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे पयायवरणाची हानी होत असनू अनेक तक्रारी कन न सुध्दा महापाभलका 
व काींदळवन पविाग दलुयक्ष करीत आहे अस े स्थाननकाींच े म्हणणे आहे याबाबत शासनान े
चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
डबे्रिि व कचऱयाचा ढीग काींदळवनात िपवषयात िमा होऊ नये याबाबत शासनान े कोणती 
उपाययोिना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मौिे काींददवली, चारकोप येथील सेम ्र ८ मधील नमूद दठकाणी 
कचऱयाचे दढग िमा झाल्याबाबत श्री. सुपप्रया रेगे याींची तक्रार पविागीय आयुम त कोकण 
याींच्यामाफय त जिल्हाधिकधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायायलयास प्राप्त झाली होती.  
  त्यानुषींगाने सदर िागेचे तलाठी सिा काींददवली याींनी तक्रारदार समवेत ददनाींक ०७.०२.२०२० 
रोिी स्थळपाहणी केली आहे. सदर िागा मौि ेचारकोप, ता. बोरीवली येथील सव ेक्र.४१(पै.) व 
मौि े काींददवली, सव.ेक्र.१४९(पै.) येथील असनू या िभमनीवर काींदळवनास लागून असलेल्या 
रस्त्याव न अज्ञात व्यम तीनी घरातील ्ाकाऊ फननयचर, थमायकॉल घरात द ुस्तीचे काम 
करतेवेळी असलेल्या ्ाकाऊ लाद्या इ. रस्त्या लगतच्या काींदळवनात ्ाकल्याच ेददसून आले. 
तसेच तक्रारदार याींनी बहृन्मुींबई महानगरपाभलका याींच्या सफाई कमयचाऱयाींमाफय त साफसफाई 
क न घेत असल्याचे ददसून आहे.  
  पवषयाींककत भमळकतीवरील काींदळवनाचा ऱहास केल्याप्रकरणी मींडळ अधिकधकारी, बोरीवली याींनी 
यापूवीच अज्ञात इसमावर पयायवरण सींरक्षण अधिकधननयम १९८६ च्या कलम १५(१)(२)अन्वये 
चारकोप पोभलस ठाणे येथ ेगुन्हा क्र.१०/२०१९, दद.१४.०१.२०१९ रोिी दाखल केला आहे.  सदर 
िागेवर काींदळवनास लागून असलेल्या रस्त्याच्या बािून ेकुीं पन नसल्यान ेतसेच ददवा बत्तीची 
सोय नसल्याने रात्री आींधारात ्ाकाऊ सामान ्ाकण्यात येत असल्याचे तक्रारदार याींनी 
ननदशयनास आणून ददले. त्यानुषींगाने सदर बाब बहृन्मुींबई महानगरपाभलका आणण काींदळवन 
कक्ष याींना तहभसलदार बोरीवली याींनी कळपवलेली आहे.  
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  वन पविागाच्या ताब्यातील काींदळवन के्षत्रामध्ये डबे्रिि, घनकचरा ्ाकण्यात येऊ नये 
म्हणून सदर के्षत्रात सींरक्षक भिींत बाींधण्याचे ननयोजित आहे. तसेच वन पविागाच्या ताब्यातील 
सींवेदनशील काींदळवन के्षत्रात वारींवार गस्त घालण्यात येत आहे, असे काींदळवन कक्ष याींनी 
कळपवले आहे.  
     ___________ 

  
अिनी (जि. नागपूर) येथील िोचीांग क्लासमधील ववद्यार्थ्यीनीांवरील  

अत्याचारायाया गुन्हयाांना प्रततबांध घालण्याबाबत 
 (५)  १३५३ (२२-०३-२०२०).   श्री.टेिचांद सावरिर (िामठी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिनी (जि.नागपूर) येथील साईबल चौधरी नावाच्या भशक्षकाला कोचीींग 
म लासमधील पवद्यार्थयीनीींवर ४ मदहन्यापासुन अत्याचार करीत असल्यामळेु अ्क करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवद्यार्थयीनीींवरील अत्याचाराबाबत अनेक खािगी म लाससेच्या कोचीींग 
भशक्षकाींवर गुन्हे दाखल आहेत, हे ही खरे आहेत काय, 
(३) असल्यास, उम त भशक्षकाींवर कारवाई कन न पवद्यार्थयीनीींवरील अत्याचाराच्या गुन्हयाींना 
प्रनतबींध बसण्यासाठी कायदा करण्याबाबत  शासनान े कोणती काययवाही केली वा  करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. अतनल देशमुख (०१-०१-२०२१) : (१) (२) व (३)   सदर प्रकरणी कफयायदीने ददलेल्या 
तक्रारीवन न अिनी पोलीस स््ेशन येथ ेअपराध क्रमाींक २१८/ १९ कलम ३५४ (ए), (सी), (डी), 
३७६ (एफ) (एन), िा.दीं.पव. सह कलम ४, १२ बालकाींचे लैंधिकगक अपराधापासून सींरक्षण 
अधिकधननयम (पोम सो) अन्वये ददनाींक १२.११.२०१९ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन्हयातील आरोपीताला अ्क करण्यात आली असून आरोपीपवन ध्द मा. न्यायालयात 
दोषारोप पत्र सादर करण्यात आले आहे. सद्यजस्थतीत सदर गुन्हा न्यायप्रपवषठ आहे.   
  पवद्यार्थयीनीींवरील अत्याचाराच्या गुन्हयाींना प्रनतबींध बसण्यासाठी खालील उपाययोिना 
करण्यात येत आहे :- 
•  नागपूर शहर पोलीस आयमु तालय अींतगयत पोलीस स््ेशन ननहाय कोधिकचींग म लास 
सींचालकाची बैठक घेण्यात  येत आहे. सदर बैठकीत पवद्यार्थयीनीींच्या सुरक्षक्षतते सींदिायत सवय 
बाबीींवर चचाय करण्यात येत आहे. 
•  तसेच िरोसा सेल माफय त पोलीस काका, पोलीस दददी, दामीनी पथक माफय त कोधिकचींग 
म लास येथ ेिे् देण्यात येते. मदहला पोलीस पवद्यार्थयीनीीं सोबत चचाय करतात व त्याींच्या अडी 
अडचणी िाणुन घेतात. 
(४)  प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
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तेल्हारा (जि.अिोला) तालुक्यातील शेति-याांना रब्बी वपिाांसाठी  
ववमा िाढताना येत असलेल्या समस्या 

  

(६)  १४८० (२०-०३-२०२०).   श्री.गोवधवन माांगीलाल शमाव (ऊर्व ) लालािी (अिोला पजश्चम) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तेल्हारा (जि.अकोला) तालुम यातील शेतक-याींना रब्बी पपकाींसाठी पवमा काढताना अडचणी 
येत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेक-याींना पडताळणीत ग् नींबर येत नसल्यामळेु पवमा काढण्यास वींधिकचत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्राहक कें द्र सींचालकाकडून शेतक-याींना तातडीन े पवमा काढण्यासींदिायतील 
समस्या दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
   रब्बी हींगाम २०१९-२० मध्ये प्रधानमींत्री पपक पवमा योिनेअींतगयत शतेकरी पवमा 
काढण्यापासून वींधिकचत रादहल्या बाबतची तक्रार प्राप्त झाली नाही. 
   रब्बी हींगाम २०१९-२० मध्ये अकोला जिल्हयात प्रधानमींत्री पपक पवमा योिनचेी 
अींमलबिावणी िारती ॲम सा िनरल इीं. कीं . कीं पनीमाफय त करण्यात आली. योिनेअींतगयत 
तेल्हारा तालुम यातील २६९७ शेतकऱी अियदाराींनी रम कम  . १३.५५ लाख पवमा हप्ता ि न 
३०३२.६३ हे. के्षत्र पवमा सींरक्षक्षत केले आहे. सींबींधिकधत पवमा कीं पनीकडून पात्र एकूण १० 
लािार्थयाांच्या बखक खात्यावर नुकसान िरपाई रम कम  . १.५७ लाख िमा करण्याची काययवाही 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) हींगाम सु  होण्यापुवी सींबींधिकधत पवमा कीं पनी व जिल्हा प्रशासनामाफय त कें द्र सींचालक, आपले 
सरकार सेवा कें द्र याींचे प्रभशक्षण आयोजित क न मागयदशयन केले िाते. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात पावसामुळे हरभरा, ज्वारी, मिा या वपिाांवर रोग व िीडीचा प्रादभूावव झाल्याबाबत 

  

(७)  १८०६ (२०-०३-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :  सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे सप् े्ंबर, ऑम ्ोबर मध्ये झालेल्या पावसामुळे ककत्येक लाख हेम ्र के्षत्र 
नापेर रादहले असून आलेल्या हरिरा, ज्वारी, मका या पपकाींवर रोग व कीडीचा प्रादिुायव 
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार सदरहू रोगाींचा प्रादिुायव रोखण्यासह नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना 
तातडीन ेमदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
   राज्यात यावषी सप् े्ंबर-ऑम ्ोंबर मदहन्यामध्ये झालेल्या पावसामुळे रब्बी पपकाींची पेरणी 
उभशरा झालेली आहे. याउल् राज्यात रब्बी पपकाींच ेसवयसाधारण के्षत्र ५६.९३ लाख हे. असनू 
प्रत्यक्ष लागवडीखालील के्षत्र ५८.३९ लाख हे.आहे. ते सरासरी के्षत्राच्या १०२.५७ ्म के आहे 
  हरिरा, ज्वारी, मका या पपकाींवर रोग व ककडीींचा प्रादिुायव झाल्याचे माहे िानवेारी, २०२० 
च्यासुमारास ननदशयनास आले. 
   माहे िानेवारी २०२० मध्ये १६ ते २२ िानेवारी २०२० या आठवडयात मका व ज्वारी या 
पपकाींवर अनकु्रमे २८ व २१ गावाींत फॉल आमी वमय ककडीचा तर हरिरा पपकावर ३४३ गावात 
घा्े अळी व मर रोगाचा प्रादिुायव सवायधिकधक आढळून आला होता. हरिरा, ज्वारी व मका 
पपकासाठी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये ककड रोग सवेक्षण व सल्ला प्रकल्पातील ननरीक्षणानुसार 
प्रादिुायव ददसताच सदरील गावाींमध्ये शास्त्रज्ञाींसमवेत अधिकधकारी व कमयचारी याींनी   के्षब्रत्रय 
स्तरावर बैठका आयोजित कन न शेतकऱयाींना वेळेत मागयदशयन केले 
(२) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३) फॉल आमी वमय,घा्े अळी/मर रोग याींच्या ननयींत्रणासाठी क्रॉपसॅप योिनेतून शेतकऱयाींना 
५० ्म के अनुदानावर  कृपष पविागामाफय त भशफारस केलेल्या कक्कनाशकाींचा पुरवठा करण्यात 
आला. 
   शेतकऱयाींना हरिरा, ज्वारी व मका पपकासाठी पीक पेरणी ते काढणीपयांत एसएमएस, 
वतयमानपत्र,े भितीपत्रके, शेतकरी मेळावे, शेतकऱयाींच्या बैठका, शतेीशाळा, इ. माध्यमातनू प्रचार 
प्रभसध्दी व मागयदशयन करण्यात आले आहे. सदर सवय बाबीींचा अवलींब केल्यामुळे 
व्यववस्थापनाच्या केलेल्या पवपवध उपाययोिनाींमुळे प्रादिुायव ननयींब्रत्रत करण्यात आला 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
मोहाडी (जि.भांडारा)  तालुक्यात अवैध रेती चौरी प्रिरणात दोषीवर िारवाई िरणेबाबत 

  

(८)  २०९७ (२२-०३-२०२०).   श्री.राि ू िारेमोरे (तुमसर) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहाडी (जि.िींडारा) तालुम यात अवैध रेती चोरी प्रकरणाची चौकशी कन न तत्कालीन नायब 
तहभसलदार याींना ननलींबीत न करता त्याींची तात्पुरती मोदा (जि. नागपूर) येथ ेबदली करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात तत्कालीन नायब तहभसलदाराींसह सध्या काययरत तहभसलदार, 
मोहाडी हे सुद्धा दोषी असल्याच ेचौकशी अहवालात नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोषी असनूही तत्कालीन नायब तहभसलदार याींना ननलींबीत न करता पविागीय 
आयुम त कायायलयान ेतात्पुरती बदली करण्याचे   कारण काय तसेच सध्या काययरत तहभसलदार 
श्री. देशमुख याींच्यावर अद्यापही काययवाही का करण्यात आली नाही, 
(४) तसेच, िींडारा जिल्हयातील अवैध रेती चोरीवर आळा बसण्याच्या दृष्ीने शासन तत्कालीन 
नायब तहभसलदार व काययरत तहभसलदार, मोहाडी याींच्यावर कारवाई करणार आहे काय व 
सदर प्रकरणाची चौकशी अनतररम त जिल्हाधिकधकारी, वधाय याींच्याकड ेअसून अद्यापही चौकशीची 
काययवाही प्रलींब्रबत असण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (३०-१२-२०२०) : (१) (२) (३) व (४) िींडारा जिल्हयातील मोहाडी 
तालुम यात अवैध रेतीच े उत्खनन व वाहतूक होत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या 
होत्या. सदर तक्रारीींची चौकशी करण्यासाठी उपपविागीय अधिकधकारी, तमुसर याींना आदेभशत 
करण्यात आले होते. त्यानुषींगान ेउपपविागीय अधिकधकारी, तुमसर याींनी सादर केलेल्या चौकशी 
अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकधकारी िींडारा याींनी सींबधिकधत नायब तहसीलदार याींची बदली 
करण्याची भशफारस केली होती. त्यानुषींगान ेपविागीय आयुम त, नागपूर याींच्या दद.२२.११.२०१९ 
रोिीच्या आदेशान्वये सींबधिकधत नायब तहसीलदार याींची तहसील कायायलय मोहाडी येथून बदली 
करण्यात आली. 
    अवधै रेतीच ेउत्खनन व वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारीबाबत उपपविागीय अधिकधकारी, 
तुमसर याींनी जिल्हाधिकधकारी िींडारा याींना सादर केलेल्या अहवालानुसार सींबधिकधत तहसीलदार 
याींनी अननयभमतता केल्याचे ननदशयनास येत.े तसचे भसरसोली, ता.मोहाडी, जि.िींडारा येथील 
अनतक्रमण काढण्यात आल्याच्या प्रकरणातील अपर जिल्हाधिकधकारी, वधाय याींच्या अहवालानुसार 
सींबधिकधत तहसीलदार तसेच सींबधिकधत नायब तहसीलदार याींनी अननयभमतता केल्याचे ननदशयनास 
येते. त्यानुषींगाने उपपविागीय अधिकधकारी, तुमसर व अपर जिल्हाधिकधकारी वधाय याींच्या चौकशी 
अहवालास अनसु न अननयभमततेस िबाबदार असलेल्या सींबधिकधताींपव द्ध भशस्तिींगाची 
काययवाही करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करण्याच्या सूचना पविागीय 
आयुम त, नागपूर याींना देण्यात आल्या आहेत 

___________ 

  
नागपूर शहरात अवैध दारू, गाांिा ववक्री, सट्टा, िॅभसनो, लुडो  

आणण िुगाराच ेअड्ड ेसुरु असल्याबाबत 
  
 

(९)  २१४१ (२२-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दषिण) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील २२ दठकाणी अवधै दान , गाींिा पवक्री, सट््ा, कॅभसनो, लुडो आणण 
िुगाराचे अड्ड ेसु  असल्याच ेददनाींक १५ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आणण नागपूर शहरातील या अवैध अड्ड्याींवर 
कायदेशीर कारवाई कन न याकड ेदलुयक्ष करणाऱया पोलीस अधिकधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनान े कोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची   कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. अतनल देशमुख (०७-०१-२०२१) : (१) नागपूर शहर पोलीस आयुम तालय अींतगयत अवैध धींदे 
करणाऱयाींपव ध्द माहे िानेवारी २०२० मध्ये मोदहम राबवनू कडक कारवाई करण्यात आलेली 
असून आरोपीींताींना अ्क क न त्याींचे िवळून अवैध दा , गाींिा, िुगाराचे सादहत्य व रोख  
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िप्ती करण्यात आली आहे. सन २०२० नोव्हेंबर अखेरपयांत दाखल गुन्हयाची आकडवेारी 
खालीलप्रमाण ेआहे. 
 
 

प्रकार 
 

केसेस आरोपी िप्ती माल ककीं मत 
 

दा  २५५४ २९५६ अवैध दा  व   इतर 
मुद्देमाल आणण नगदी 

४,२७,३५,००६ 

िुगार कारवाई ११२५ ३९४७ नगदी व सादहत्य ३,३४,८९,४७० 
एनडीपीएस ६३ ११४ गाींिा, िाऊनशुगर, एमडी 

आणण ड्रग्ि 
१,५६,१८,२०६ 

(२) होय, उपरोम त दाखल गुन्हयाींमध्ये आरोपीींना अ्क क न सपवस्तर तपास करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) नागपूर शहरात लपनू छपून अवैध धींदे करणाऱयाींच्या अड्ड्याींवर कायदेशीरररत्या वळेीच रेड 
कारवाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये पोलीस अधिकधकाऱयाींकडून कोणतेही दलुयक्ष झालेले 
नसल्यान ेकोणत्याही पोलीस अधिकधकाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्िवलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (जि. बुलढाणा) तहसील िायावलयातील महहला िमवचाऱ्याने वररष्ट्ठ  
अधधिाऱ्याांयाया त्रासाला िां टाळून आत्महत्या िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 

  

(१०)  २२५१ (२२-०३-२०२०).   श्री.रािशे एिड े(मलिापूर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मलकापूर (जि. बुलढाणा) तहसील कायायलयात एका मदहला भलपपक कमयचाऱयाने ददनाींक 
१५ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास वररषठ अधिकधकाऱयाींच्या त्रासाला कीं ्ाळून पवष प्राशन 
कन न आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
(३) असल्यास, मदहला कमयचाऱयाींचा मानभसक छळ कन न त्रास देणाऱया सींबींधिकधत वररषठ 
अधिकधकाऱयापव द्ध शासनाने कोणती कारिाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (११-०९-२०२०) : (१) (२) व (३) श्रीमती अलका नींद ुचव्हाण, भलपपक 
ी्ंकलेखक, तहभसल कायायलय, मलकापूर याींनी दद.१५.११.२०१९ रोिी कायायलयात कतयव्यावर 
असताींना पवषारी औषध प्राशन क न आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे, हे खरे आहे. सदर 
प्रकरणी उपपविागीय अधिकधकारी, मेहकर याींनी केलेल्या कायायलयीन चौकशीमध्ये श्रीमती अलका 
नींद ु चव्हाण, भलपपक ी्ंकलेखक याींनी वररषठ अधिकधकाऱयाींच्या त्रासाला कीं ्ाळून आत्महत्येचा 
प्रयत्न केल्याचे आढळून आलेले नाही. चौकशीमध्ये सींबींधिकधत ननवासी नायब तहभसलदार याींच्या 



पव.स. ४५ (9) 

अप्रत्यक्ष दबावामळेु कायायलयातील बहुताींश कमयचाऱयाींनी त्याींच्या पत्नीकडून एल.आय.सी. 
पॉलीसी घेतली असल्याची शम यता नाकारता येत नसल्यामुळे सींबींधिकधत ननवासी नायब 
तहभसलदार, मलकापूर याींची मलकापूर उपपविागाबाहेर प्रशासकीय कारणास्तव बदली 
प्रस्तापवत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

राष्ट्रीय छात्र सेनेयाया (एनसीसी) पुणे ववभागीय क्रीडा व युवि सेवा,  
उप सांचालि िायावलयात झालेला गैरप्रिार 

 

 (११)  २६२७ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) पुणे पविागीय क्रीडा व युवक सेवा, उप सींचालक 
कायायलयात तीन तत्कालीन उप सींचालकाींनी अधिकधकारी व कमयचारी याींचेबरोबर आधिकथयक 
सींगनमत क न सन २०१५ ते २०१७ या तीन वषायत लषकर, भशपाई, चौकीदार, सफाई 
कामगार, वाहन चालक, कननष् भलपीक इत्यादी ५० हून अधिकधक पदे बकेायदा व 
ननयमबाहयररत्या सरळ सेवा पद्धतीने िरण्यात आल्याचा गैरप्रकार ननदशयनास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) पुणे याींच े अखत्याररतील ५७ महाराषर 
ब्ाभलयन, राषरीय छात्र सेना, अहमदनगर येथील लषकर या पदावर काम करणारे श्री. 
एस.िी. बाचकर (ददव्याींग) हे ददनाींक १४ िानेवारी, २०१६ रोिीच्या शासन ननणययानुसार 
पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही उप सींचालकाने श्री. बाचकर याींना वाहन चालक या अयोग्य 
पदावर पदोन्नती देऊन त्याींचेवर अन्याय केल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषय काय आहेत, 
त्यानुसार सींबींधिकधत दोषी अधिकधकारी व कमयचारी याींच ेपव ध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुतनल िेदार (१६-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. राषरीय छात्र सेनेच्या पुणे पविागीय 
क्रीडा व युवक सेवा, उपसींचालक कायायलयात अनन यभमतता झाल्याची बाब ननदशयनास आली 
आहे. 
(२) नाही. 
(३) यासींदिायत आयुम त, क्रीडा व युवक सेवा याींच्या स्तराव न चौकशी सु  असून चौकशीअींती 
पुढील कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
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तनर्ाड (जि.नाभशि) तहसील िायावलयातील िमवचा-याांयाया िामात अतनयभमतता असल्याबाबत 
  

(१२)  २६४५ (२२-०३-२०२०).   श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननफाड (जि.नाभशक) तालुम यातील तहभसलदार, दीपक पा्ील याींच्यासह कमयचाऱयाींच्याही 
कामात अननयभमतता, कामाींत त्रु्ी व नोंदीमध्ये फेरफार केल्यामुळे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्या दरम्यान जिल्हाधिकधकारी याींनी त्याींना समि ददल्याच े ननदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ननफाड येथील तहभसलदार, दीपक पा्ील याींच्या मनमानी कारिाराबाबत 
स्थाननक नागरीकाींच्या अनेक तक्रारीही असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयात सेवा हमी कायद्याची का्ेकोर अींमलबिावणी व्हावी तसेच 
नागरीकाींची काम े प्रलींब्रबत न ठेवण्याबाबत दक्षता घ्याव्या अशा सूचना जिल्हाधिकधकारी याींनी 
तहभसलदार व कमयचारी याींना देऊनही अद्यापी तलाठी कायायलयापासून उपपविागीय 
कायायलयाींपयांत अनेक दठकाणी नागरीकाींना समाधानकारक सेवा भमळत नसल्याचे ननदशयनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोम त प्रकरणी कामकािात अननयभमतता व नागरीकाींना सेवा उपलब्ध न 
करणाऱया ननफाड येथील तहभसलदार दीपक पा्ील याींची ररतसर चौकशी क न त्याींचेवर 
फौिदारी कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१०-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४)  पविागीय आयुम त, नाभशक 
याींनी तत्का. तहसीलदार ननफाड याींच्या अननयभमततेबाबत शासनास अहवाल/ प्रस्ताव सादर 
केला असून सदर प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत आहे. 
     जिल्हाधिकधकारी, नाभशक याींच्या ददनाींक २६/०१/२०२० च्या प्रा प अधिकधसुचनेमध्ये महाराषर 
लोकसेवा  हमी कायदा अधिकधननयम, २०१५ अींतयगत पुरपवण्यात  येणा-या सेवा व्यनतररम त इतर 
पुरपवण्यात  येणा-या सेवाींमध्ये तलाठी व मींडळ अधिकधकारी याींच्यास्तरावरील सेवाींचा अींतयिाव 
करण्यात आला असून त्याअनुषींगाने जिल्हास्तरावर काययवाही सु  आहे. 
(५) प्रश्नन द्भि  नाी.. 

___________ 
 

 श्रीमती तपृ् ती मनोि िुळमेथ ेया आहदवसी महहलेला न्याय भमळण्याबाबत 
 (१३)  २८३१ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपरू) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीमती तपृ् ती मनोि कुळमेथे या आददवसी मदहलेवर झालेला प्राणघातक हल् ला व 
अत् याचारासींदिायत न् याय भमळण् याबाबत विधानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी पोभलस अधिकधक्षक, 
चींद्रपूर याींचकेड े ददनाींक १७ िानवेारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. अतनल देशमुख (१४-१२-२०२०) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी कफयायदीने ददलेल्या तक्रारीवन न पोलीस स््ेशन रामनगर येथे अपराध क्रमाींक 
१२/२०२० कलम ३२६, ३५४ (ब), ५०४, ३४ िादवी सहकलम ३ (१) (E), ३(१) (w) (i), ३, २ 
(v a), अनसुुधिकचत िाती िमाती अत्याचार प्रनतबींधक अधिकधननयम १९८९ व सुधारणा अधिकधननयम 
२०१५ अन्वये ०४ आरोपीताींपवन ध्द गुन्हा नोंदपवण्यात आला आहे. नमुद गुन्हयातील चार 
आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असनू सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत आहे. 
आरोपीींपवन ध्द मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून सद्यजस्थतीत सदर 
गुन्हा न्यायप्रपवषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयातील पुरग्रस्त शेति-यासाांठी हदल्या िाणा-या ब्रबयाांणासाठी  
शेतिऱ याांना दोनशे त ेतीनशे रुपये दयाव ेलागत असल्याबाबत 

 (१४)  २८८९ (२०-०३-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयात महापुरात पपके गमावून आधिकथयक झळ बसलेल्या पुरग्रस्त शेतक-यासाींठी 
शासनातफे मोफत ब्रबयाणे वा्प करण्यात आली होती परींत ुया मोफत ब्रबयाणाींच ेशेतक-याींना 
दोनशे ते तीनशे  पये मोिावे लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ब्रबयाणाच्या पपशवीवर पवक्रीसाठी नाही भसयाममाफय त पुरग्रस्ताींसाठी मदत अस े
छापले असताींना प्रत्यक्षात यासाठी शेतक-याींकडून दोनश ेत ेतीनश े पये घेण्यात येत आहे व 
त्याची पावतीही ददली िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी क न शासन स्तरावर कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. दादािी भुसे (३१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही, 
(३) व (४) प्रश्न उदिवत नाही. 

___________ 
 

  पुणे शहरातील तनबांधि िायावलयात नागरीिाांिडून सक्तीन ेध्वितनधी सांिलन िेल्याबाबत 
  

(१५)  ३२८४ (२२-०३-२०२०).   श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील ननबींधक कायायलयात दस्त नोंदणीसाठी आलेल्या नागरीकाींकडून अधिकधकारी 
सम तीने ध्विननधी सींकलन करत असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, शासनाकडून याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (२४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
 
 

मुांबईत धचत्रपट, माभलिाांमध्ये भूभमिा देण्यायाया नावाखाली  
सेक्स रॅिेटच ेप्रमाण वाढत असल्याबाबत. 

  

(१६)  ३५४८ (२२-०३-२०२०).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत धिकचत्रप्, माभलकाींमध्ये िूभमका देण्याच्या नावाखाली त णीींना वेश्या व्यवसायात 
ढकलणाऱया काजस् ी्ंग डायरेम ्रासह ननभमयती व्यवस्थापकाला समािसेवा शाखेन ेअ्क केल्याचे 
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका िॅण्डच्या िादहरातीसाठी परदेशी मलुी हव्या व शरीरसींबींध ठेवाव ेलागतील 
असे साींगून वेश्या व्यवसायात ढकलल्याची मादहती समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने दोषीींवर कोणती   कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, मुींबई शहरातील अशा प्रकारच्या घ्ना रोखण्यासाठी शासन कोणती 
उपाययोिना करणार आहे ? 
श्री. अतनल देशमखु (०१-०१-२०२१) :(१) समािसेवा शाखेच्या पथकास गुप्त बातमीदाराकडून 
भमळालेल्या मादहतीच्या अनुषींगान ेमाहे िानेवारी २०२० व त्यादरम्यान पीडडत मलुीींना वेश्या 
व्यवसायाकरीता प्रवतृ्त केल्यासींदिायत खालील नमुद पोलीस ठाणेच्या हद्दीत समािसेवा 
शाखेच्या कारवाई मध्ये गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे. 
 

अ.क्र. पोलीस 
ठाणे 

गुरक्र / कलम 
 

१) िुहू गु.र.क्र. ०४/२०२०, कलम ३७०(३), ३४ िा.दीं.पव. सह कलम ३,४,५ 
अनैनतक व्यापार प्रनतबींध कायदा १९५६ 

२) वसोवा गु.र.क्र. १८/२०२०, कलम ३७०(३), ३४ िा.दीं.पव. सह कलम ३,४ पप्ा 
ॲम ्  १९५६ 

३) अींधेरी गु.र.क्र. ४७/२०२०, कलम ३६६(अ), ३७० (१) (अ) (१), ३७० (ड), ३४ 
िा.दीं.पव. सह कलम ३,४,५ पप्ा ॲम ्  १९५६ 

४) अींधेरी  गु.र.क्र. ५४/२०२०, कलम ३७० (३), ३४ िा.दीं.पव. सह कलम ३,४,५ 
पप्ा ॲम ्  १९५६ 

५) काींददवली गु.र.क्र. २९/२०२०, कलम ३७० (१) (अ), ३४ िा.दीं.पव. सह कलम ४,५ 
पप्ा ॲम ्  १९५६ 
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(२) असा कोणताही प्रकार घडल्याचे ननदशयनास आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) उपरोम त नमूद गुन्हयाींमधील िुहू येथील गुन्हयामध्ये एक आरोपीताला अ्क करण्यात 
आली.  वसोवा येथील गुन्हयात एक आरोपीला अ्क करण्यात आली. तसेच अींधेरी पोलीस 
ठाणेमध्ये नोंदपवण्यात आलेल्या गुन्हयाींमधील पदहल्या गुन्हयातील मदहला आरोपी व दसु-या 
गुन्हयातील वेश्यादलाल आरोपीत याींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच काींदीवली येथ े
घडलेल्या गुन्हयातील तीनही आरोपीताींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(५) अनैनतक व्यापारास प्रनतबींध घालण्याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोिना पुढीलप्रमाणे 
आहेत :- 
(i) मुींबई शहरात स्पा, हॅा्ेल, खािगी फ्लॅ् या दठकाणी देहपवक्री करीत असल्याची मादहती 
प्राप्त झाल्यास समािसेवा शाखा, गुन्हे शाखा, मुींबई पविाग हे बोगस ग्राहकामाफय तीन े
वेळोवेळी धाडी ्ाकून देह पवक्री करण्यास प्रवतृ्त 
 करणा-या इसमाींपवन ध्द िारतीय दींड सींदहता व अनैनतक व्यापार प्रनतबींध कायदा अन्वये 
कारवाई करण्यात येते.   
(ii) पोलीस ठाणे हद्दीतील काययन्वीत कुीं ्नखाने, Escorts Service च्या नावान े िादहरात 
कन न वेश्याव्यवसायासाठी मुींबईतील हॅा्ेलमध्ये वेश्यागमनाकरीता 
मुली पुरपवणा-या वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल याींचे पवन ध्द िा.दीं.पव.सीं व अनैनतक व्यापार 
प्रनतबींध कायदा अन्वये कारवाई करण्यात येते. 
(iii) बहृन्मुींबई शहरातील सवय पोलीस ठाणेतील पोलीस अधिकधकारी/ अींमलदार याींचसेाठी अनैनतक 
व्यापार सींबींधिकधत काम करणा-या वेगवेगळ्या समािसेवी सींघ्नाींचे प्रनतननधी (एन.िी.ओ.), 
कायदे तज्ञ, अनैनतक मानवी वाहतुक कक्ष, मुींबई येथे काययरत असलेले अनुिवी पोलीस 
अधिकधकारी याींच्या माफय तीन े काययशाळाींचे आयोिन कन न त्याींना पोलीस ठाणे हद्दीतील 
काययन्वीत कुीं ्नखाने, Escorts Service चे वेबसाई्धारक व वेश्यादलाल याींचे पवन ध्द 
पररणामकारक कशा प्रकारे कारवाई कराव्यात याबाबत मागयदशयन देण्यात येत.े 
     ___________ 

  
भाांबुडी (ता.माळभशरस, जि.सोलापरू) येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्यात  

लसीिरण मोहहम पुणव िरण्याबाबत 
  

(१७)  ४०१८ (१०-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळभशरस) :  सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींबुडी (ता.माळभशरस, जि.सोलापूर) येथे िनावराींच्या लसीकरण मोदहमेला मदहना पूणय 
झाला तरी पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या के्षत्रातील लसीकरण मोदहम पूणय होत नसल्याचे 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दवाखान्याच्या काययके्षत्रात समुारे १३२५० िनावराींपकैी केवळ ५३०० िनावराींच े
लसीकरण पूणय झाले असुन रोगाचा प्रादिुायव झाल्यास लसीकरण न झाल्यामुळे िनावराींचे रोग 
ननयींत्रणात राहू शकत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, लसीकरण हे कमयचाऱयाींच्या अिावामुळे होत नसल्याने िनावराींचे रोग मोठ्या 
प्रमाणात वाढत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी क न िाींबुडी येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात 
लसीकर मोदहम पुणय क न तसेच सदर प्रकरणात िबाबदार असणाऱया अधिकधकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुतनल िेदार (०७-०१-२०२१) : (१) (२) व (३)  पशुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ माळभशरस, 
ता.माळभशरस, जि.सोलापूर या दवाखान्याच्या काययके्षत्रामध्ये एकूण ०५ गावाींचा समावशे असून, 
त्यातील िाींबुडी (ता.माळभशरस, जि.सोलापूर) येथे लाळ खुरकुत रोग ननयींत्रण काययक्रमाींतगयत 
दद.५.११.२०१९ त े दद.२३.१२.२०१९  या कालावधीत एकूण २,९०८ गाय-म्हैस वगायपकैी २,८०० 
िनावराींना लाळ खुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीकरण करण्यात आलेले आहे. 
   उम त पशुवैद्यकीय सींस्थेच्या काययके्षत्रातील एकूण १३,२५० गाय-म्हैस वगायतील िनावराींना 
लसीकरण करण्यात आलेले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

श्रीपुर (ता.माळभशरस,जि.सोलापूर) येथील शेती महामांडळायाया  
मळयाांतगवत असलेल्या िभमनीबाबत 

  

(१८)  ४०४७ (२३-०३-२०२०).   श्री.राम सातपुत े(माळभशरस) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीपुर (ता.माळभशरस, जि.सोलापूर) येथील शेती महामींडळाच्या मळ्याींतगयत असलेल्या 
िभमनी काही वषाांपूवी मुळ शेतकऱयाींना वा्प करण्यात आल्यानींतरही भशल्लक िमीन िाड े
तत्वावर देण्यात आल्या असून यातील काही करारदार मनमानी कारिार करीत असल्याच े
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करारदाराने पा्बींधारे पविागाची कोणतीही परवानगी न घेता ननरा-उिवा 
कालवा खींडाळी शाखेअींतगयत येणाऱया फा्ा क्र-२४ ला अनधिकधकृत नपवन पवतररका काढली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गींिीर प्रकरणाकड ेपा्बींधारे पविागाच ेसींबींधिकधत अधिकधकारी दलुयक्ष करत 
असल्याच ेददसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनामाफय त सींबींधिकधत दोषी अधिकधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) पात्र मािी खींडक-याींना िमीन स्वकसवणुकीसाठी 
परत केल्यानींतर उवयररत के्षत्रावर महाराषर राज्य शेती महामींडळाकडून सींयुम त शेती करण्यात 
येत असून श्रीपूर मळा येथील सींयुम त शेतीधारक श्री. कृषणकाींत वसींतराव रासकर याींना 
शेतीला पाणी घेण्यासाठी नवीन दार/पवमोचक तयार केले होत,े हे खरे आहे. 
(२) सदर दठकाणी अनधिकधकृत पवतरीका काढली नसून शेती महामींडळाने त्याची िमीन करारावर 
श्री. कृषणकाींत वसींतराव रासकर याींना कसण्यासाठी ददलेली असनू श्री. रासकर याींनी ननरा-
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उिवा कालवा शाखा क्र.१ वरील पवतरीका क्र.२४ वर सा.क्र.-५५०० मी्रवर पवनापरवाना 
अनधिकधकृतररत्या पवमोचकाचे बाींधकाम केले होते. 
(३) काययकारी अभियींता, ननरा-उिवा कालवा, फल्ण याींनी क्षत्रीय पाहणी केली व त्यानींतर 
सदरचे अनधिकधकृत पवमोचक काढून ्ाकण्यात आले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी सहायक अभियींता (शे्रणी-१), पा्बींधारे उपपविाग, माळभशरस याींच्यावर 
भशस्तिींग पवषयक कारवाई प्रस्तापवत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उदिवत नाही.  

___________ 

 
दधुाचे उत्पादन प्रततहदन २ लाखाांवरुन ५ लाख भलटरपयवत वाढववण्याबाबत 

  

(१९)  ४१०९ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली) : सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पवदिय, मराठवाडयात दधुाचे उत्पादन प्रनतददन २ लाखाींव न ५ लाख भल्रपययत 
वाढपवण्याबाबतची सुचना मा.मखु्यमींत्री महोदींयानी ददली असनु याबाबत अींमलबिावणी 
केव्हापययत होणार आहे, 
(२) तसेच, वरळी दधु डअेरीची सद्यजस्थती काय असुन दधुपुरवठा (वरळी दधु डअेरीत) कमी 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सुतनल िेदार (०७-०१-२०२१) : (१) पवदिय व मराठवाडा पविागातील दधु उत्पादन 
वाढीकररता राषरीय कृपष पवकास योिनेअींतगयत राषरीय दगु्ध पवकास मींडळ याींच्या सहकायायन े
पवदिय व मराठवाडा दगु्ध पवकास प्रकल्पाची सन २०१७-१८ पासनू अींमलबिावणी करण्यात येत 
असून, याअींतगयत एकूण न .४५.७२ को्ी ननधी प्रत्यक्ष पवतररत करण्यात आलेला आहे. 
(२) वरळी दगु्ध शाळेअींतगयत प्रनतददन सरासरी १८,००० भल. पपशवीबींद दधुाचे पवतरण करण्यात 
येत आहे. बहृन्मुींबईमध्ये अींदाि े ७० ते ७५ िखडचे दधु मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून, 
ग्राहकाींना आकपषयत करणा-या अनके उपाययोिना त्याींच्याकडून केल्या िातात. तसेच, या दधु 
कीं पन्याींकडून मोठ्या प्रमाणात िादहराती करण्यात येतात. त्यामुळे अस े दधु घेण्याकड े
ग्राहकाींचा कल आहे. 
    बहृन्मुींबई दधु योिनेत ग्रामीण िागातून येणा-या दधु पुरवठ्यामध्ये अननजश्चतता राहून 
त्याचा पररणाम वरळी दगु्ध शाळेतून होणा-या दैनींददन दधु पवतरणावर झालेला आहे.   
(३) ग्राहकाींना पवपवध िखडचे दधू बािारात / घरपोच उपलब्ध असून शहराींत दधुाचा कोठेही 
तु्वडा नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
 

___________ 
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साांगोल्यायाया बािारातून णखल्लार िनावराांसह भािड िनावरेही 
मोठ्या प्रमाणात आणण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२०)  ४४४५ (१३-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळभशरस) :  सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम महाराषरात िानतवींत णखल्लार िनावराींसाठी प्रभसद्ध असलेला बािार म्हणून 
ओळखल्या िाणाऱया साींगोल्याच्या बािारातून णखल्लार िनावराींसह िाकड िनावरेही मोठ्या 
प्रमाणात आणण्यात येत असल्याने कत्तल खाण्याला कसाईचे न प आल्याचे ननदशयनात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िनावराींच्या चारा छावण्या बींद झाल्याने चारा उपलब्ध नसल्यामळेु शेतकरी 
नाईलािान ेकवडीमोल दरान ेकसायाला पवकत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त प्रकरणी सामाजिक िागतृी व पोभलसाींकडून कठोर कारवाई होत नसल्यान े
रािरोसपण ेकत्तल खाण्यात ददवसेंददवस िनावराींची सींख्या वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी क न सींबींधिकधत दोषी अधिकधकाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री. सुतनल िेदार (०१-०१-२०२१) : (१) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(२) ऑम ्ोबर, २०२० अखेर साींगोला तालुम यामध्ये ३७५.६१ भम.भम. पाऊस झाल्यान ेवाळलेला 
चारा व दहरवा चारा चारा उपलब्ध असल्याने चारा छावण्या उघडण्याची गरि िासलेली नाही. 
(३) राज्यात ददनाींक ४ माचय,२०१५ महाराषर प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिकधननयम,१९९५ म्हणि े
गोवींश हत्याबींदी कायदा लागू असल्यामुळे गोवींश कत्तलीस प्रनतबींध आहे. 
   सींशयास्पद प्रकरणाींमध्ये पोलीस पविागाकडून वळेोवळेी काययवाही केली िात असून माहे 
ऑगस््, २०१९ ते ऑम ्ोबर, २०२० या कालावधीत महाराषर प्राणी रक्षण (सुधारणा), 
अधिकधननयम, १९९५ अींतगयत ७ गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 

  
नेवाळी (ता.अांबरनाथ) येथ ेनववन सुसज्ि पोभलस स्टेशन उभारणेबाबत 

  

(२१)  ४५५९ (२४-०३-२०२०).  श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ तालुम यातील श्रीमलींग पविागामध्ये लोकवस्ती मोठया प्रमाणात वाढत 
असल्यामळेु या िागात चोरी, खनु व लु्मारीच ेप्रकार मोठया प्रमाणात वाढत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या िागात िवळपास पोभलस स््ेशन नसल्याने नागरीकाींना तक्रार करण्यासाठी 
लाींब अींतरावर िाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नेवाळी (ता.अींबरनाथ) येथ े नपवन सुसज्ि पोभलस स््ेशन उिारणेबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीकडुन वारींवार मागणी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वाढत्या गुन्हेगारीला प्रनतबींध घालण्यासाठी नेवाळी येथे नपवन पोभलस स््ेशन 
सुन  करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५)   नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अतनल देशमुख (११-१२-२०२०) : (१) होय. 
   श्रीमलींग पविाग/नेवाळी-हािीमलींग पहाड पररसरात सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत 
खुन तसेच चोरीच्या गुन्हयाींची सींख्या १३८ आहे. तसेच नेवाळी चौकीच्या हद्दीतील सन २०१८ 
मध्ये एकूण ८६ गुन्हे दाखल असून त्यापैकी ७१ गुन्हे उघड आहेत. तसचे सन २०१९ मध्ये 
एकूण ९९ गुन्हे  दाखल असून त्यापैकी ५९ गुन्हे उघड आहेत. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नेवाळी पररसरातील बहुताींश िमीन ही िारतीय नौदलाच्या मालकीची असल्यान ेनेवाळी 
येथे पोलीस स््ेशन बाींधण्यासाठी नागरीकाींना सोयीची िागा भमळण्यासाठी वेस््नय नेव्हल 
कमाींड, मुींबई याींच्याशी पत्र व्यवहार करण्यात आला असनू, त्याींच े उत्तर प्रनतक्षाधीन आहे. 
सद्य:जस्थतीत आकृतीबींधात नेवाळी पोलीस स््ेशनचा समावशे नाही. 
(५) प्रश्न उद्ििवत नाही.  

___________ 
 

सेनगाव (जि.हहांगोली) तालुक्यातील वपिाांच ेनुिसान झालेल्या 
 शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(२२)  ४९३४ (०४-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रा बुद्रकु (ता.सेनगाव,जि.दहींगोली) पररसरातील हळदीच्या पपकावर करपा रोगाचा प्रादुयिाव 
झाल्यान े शेतकऱयाींचे नुकसान झाले असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रा बुद्रकु ताकतोडा, िामठी बुद्रकु, गोधनखेडा, कहाकर बुद्रकु, वरखेडा, कें द्रा 
खुदय, दहवरा, माहेरखेडा, बहवाडी, मन्नास पपींपरा, वालना आदी िागातील सोयाबीन, कापसू, तुर 
या पपकाींचे परतीच्या पावसाने नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेनगाव तालुम यातील उम त पररसरातील पपकाींच ेनकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना 
नुकसान िरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३)  कें द्रा ब.ु येथ े १५ हेम ्र के्षत्र हळद पपकाखाली असून ऑम ्ोबर-नोव्हेंबर, मदहन्यात 
वातावरण बदलाने अनतथींडी व अवेळी पाऊस पडल्याने हळद पपकावर अनेक रोगाींपकैी करपा 
रोगाचा प्रादिुायव आढळून आला होता. परींतू करपा रोगाच्या प्रादिुायवाची ्म केवारी ३३ ्म के 
खाली होती.  सदर रोगाच्या ननयींत्रणासाठी २९ गावाींमध्ये शतेीशाळा, गावबैठका घेऊन प्रचार 
प्रभसद्धी करण्यात आली. तसेच कृपष पवज्ञान कें द्र ताींडापूर व वसींतराव नाईक मराठवाडा कृपष 
पवद्यापीठ परिणी येथील शास्त्रज्ञाींच्या मदतीन ेवेळोवेळी प्रके्षत्रावर िे्ी देवून पपकाच्या प्रत्येक 
अवस्थेत शेतकऱयाींना प्रत्यक्ष शेतात िावून ककड रोगापवषयी मागयदशयन केले. सदर 
मागयदशयनामध्ये करपा रोगाच्या ननयींत्रणाकररता डायथेन एम-४५, ३० गॅ्रम ककीं वा कॉपर ऑम सी 
म लोराईड ३० गॅ्रम ककीं वा प्रोपीकॅनॉझॉल २५ इसी १० भमली प्रनत १० भल्र पाण्यामध्ये भमसळून 
फवाराव ेअसा सींदेश कृपष पविागाच्या के्षत्रीय कमयचाऱयाींमाफय त देण्यात आला. तसेच वसींतराव 
नाईक मराठवाडा कृपष पवदयापीठ परिणी व कृपष पवज्ञान कें द्र, तोंडापूर येथील शास्त्रज्ञाच ेकें द्रा 
बु. व पररसरातील हळद पपके घेणाऱया शेतक-याींच्या शेतावर प्रत्यक्ष िे् देऊन मागयदशयन 
करण्यात आले. या मागयदशयनामळेु सदर रोग ननयींत्रणात आले. 
   ऑम ्ोंबर २०१९ मध्ये अनतवषृ्ीमुळे नुकसान झालेल्या पपकासाठी सेनगाव तालुम यातील 
नुकसानग्रस्त ६५७२७ शेतकयाींच्या ६५२२५ हेम ्र बाधिकधत के्षत्रासाठी शासनाकडून ५१.८१ को्ी 
 पये नुकसान िरपाई देण्यात आलेली आहे. 
    त्याचप्रमाणे माहे-ऑम ्ोंबर व नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सेनगाव तालुम यात झालेल्या अवकाळी 
पावसामळेु खररप २०१९ मध्ये प्रधानमींत्री पपक पवमा योिन ेमध्ये सहिागी झालेल्या एकुण 
२७७५९ शेतकऱयाींपकैी २६३३० शतेकऱयाींना सोयाबीन, कापुस, ज्वारी, तुर या पपकासाठी पीक 
पवमा रम कम  . १६.७३ को्ी पवमा कीं पनीन ेअदा केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
लातूर जिल्हयात रब्बी ज्वारी या वपिावर रोगायाया प्रादभुाववामुळे झालेले नुिसान 

  

(२३)  ४९९९ (०५-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्हयात रब्बी ज्वारी या पपकावर रोगाच्या प्रादिुायवामळेु ज्वारीच े उत्पादन 
धोम यात आले असून ज्वारीच्या पोंग्यात अळीच्या आक्रमणामुळे ज्वारीचे उत्पन्न कमी आले 
असुन रब्बी पपकाींवरील पपकपवमा देखील ि न घेतला नसल्याने पपकाींना सींरक्षण न 
भमळाल्यामळेु शासनाने बाधिकधत ज्वारीला आपली ननवारणातून नकुसान िरपाई दयावी अशी 
मागणी ज्वारी उत्पादन शेतकऱयाींनी ददनाींक १६ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
तहभसलदार याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े उम त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगान े लातूर 
जिल्हयातील प्रत्येक तालुम यातील ककती शतेकऱयाींच े नकुसान झाले असुन आतापयांत ककती 
 पयाींची प्रत्येकी मदत देण्यात आली वा देण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
लातुर जिल्हयासाठी कें द्र शासनाने प्राधिकधकृत केलेल्या कोणत्याही पवमा कीं पनीकडून ननपवदा 
प्राप्त न झाल्यान ेप्रधानमींत्री पपक पवमा योिना लातूर जिल्हयात रब्बी हींगाम २०१९-२० मध्ये 
राबपवण्यात आली नाही. 
       रब्बी हगामामध्ये काही िागाींमध्ये रब्बी ज्वारी या पपकावर काही दठकाणी प्रादिुायव 
ददसून आला. तथापप त्या सींदिायत के्षत्रीच कमयचाऱयाींनी ननयींत्रणाने पवपवध उपाय सुचवून 
त्यानुसार पपक सींरक्षण केल्यामुळे सदर ककड ननयींत्रणात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

पुणे ववभागातील २७ तहसीलदाराची चौिशी सुरू असल्याबाबत 
  

(२४)  ५९८१ (२७-०३-२०२०). श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पवार (भशरुर), 
श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुतनल हटांगरे (वडगाव शेरी) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय कामाींमध्ये ददरींगाई करणाऱया त्याचबरोबर ननयमबाहय काम करणाऱया पुणे 
पविागातील २७ तहसीलदाराींची पुणे पविागीय आयमु त याींच्याकडून चौकशी सु  असल्याच े
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या  दोषी तहसीलदाराींची बढती कन  नये याबाबत को्ायन ेननकाल ददले आहेत, 
हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोषी तहसीलदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१०-०९-२०२०) : (१) शासकीय कामात ददींरगाई करणा-या त्याचबरोबर 
ननयमबाहय काम करणा-या पुणे पविागातील समुारे ४८ तहसीलदार याींचेपव ध्द महाराषर 
नागरी सेवा ( भशस्त व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम ८  तसेच ननयम १० अन्वये 
पविागीय चौकशीची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) सामान्य प्रशासन पविाग शासन ननणयय ददनाींक १५/१२/२०१७ मधील तरतुदीनुसार 
ज्या अधिकधकारी/ कमयचारी याींच्यापव ध्द पविागीय चौकशी तसेच फौिदारी काययवाही सु  आहे 
त्याींना पदोन्नती देण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
 

तळेगाव (ता. तेल्हारा, जि.अिोला) बािार पररसरात सततचा पाऊस व  
रोग अळीांयाया प्रादभुाववामळेु वपिाांचे झालेले नुिसान 

  

(२५)  ७३९८ (०७-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळेगाव (ता. तेल्हारा, जि.अकोला) बािार पररसरात मागील एक मदहन्यापासून सततच्या 
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बदलत्या वातारणामुळे शेतातील तुर, हरिरा या पपकाींवर रोग अळीींच्या प्रादिुायवामुळे पपकाींच े
नुकसान झाल्याने शेतकरी आधिकथयक अडचणीत सापडला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळेगाव बािार पररसरात सततच्या पावसामळेु शेतातील तुर, हरिरा, 
सोयाबीन, ज्वारी, मुग, उडीद, तीळ या पपकाींचे नकुसान झाल्यान ेही सवय पपक शेतकऱयाींच्या 
हातुन गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी क न तळेगाव बािार पररसरात सततचा पाऊस व 
रोग अळीींच्या प्रादिुायवामुळे पपकाींचे नकुसान झालेल्या शेतकऱयाींना पपकपवमा देण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    तेल्हारा, जि. अकोला तालुम यात माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये तरू पपकावर घा्े आळीचा ३ 
गावाींत, शेंगा पोखरणाऱया आळीचा ३ गावाींत तर शेंग माशीचा १ गावात प्रादुयिाव आढळून 
आला, तसेच हरिरा पपकावर घा्े आळीचा १ गावात तर मर रोगाचा ३ गावाींत प्रादुयिाव 
आढळून आला होता, तथापप ककड व्यवस्थापनाच्या केलेल्या पवपवध उपाय योिनाींमुळे प्रादुयिाव 
सध्या ननयींत्रणात आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
   माहे ऑम ्ोबर - नोव्हेंबर, २०१९-२०२० मध्ये म यार व महाचक्रीवादळामुळे झालेल्या 
परतीच्या पावसामुळे तेल्हारा तालुम यातील १०६ गावाींमधील ३७३८३ शेतकऱयाींचे ४६१७९ हेम ्र 
के्षत्र ३३ % पेक्षा िास्त नुकसानग्रस्त झाले आहे. 
(३) योिनेच्या मागयदशयक सुचनेनुसार खरीप हींगाम २०१९ मध्ये दहवरखेड या महसूल 
मींडळातील (तळेगाव बािार पररसर) सवय अधिकधसुधिकचत पपकाींकरीता एकूण १५९८ पात्र शेतकऱयाींना 
रम कम  . ९३.७६ लाख नुकसान िरपाई सींबींधिकधत पवमा कीं पनीमाफय त लािार्थयाांच्या बखक 
खात्यावर िमा करण्याची काययवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
माझगाांव (मुांबई) येथील भशवदास चापशी मागव, सी.एस. क्र. १२६ मधील िागेची  

ववक्री अनधधिृत रस्टीांनी शासनाची परवानगी न घेता िेल्याबाबत 
  

(२६)  १०३५७ (०३-०६-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माझगाींव (मुींबई) येथील भशवदास चापसी मागय, सी.एस. क्र. १२६ मधील ददनाींक ३१ माचय, 
२००२ रोिी वा त्यासमुारास िाडपेट््ा सींपुष्ात आलेली मालमत्ता सन १९७६ नींतर 
पी.आर.काडयवर नाींव नसलेल्या अनधिकधकृत रस््ी सदस्याींनी शासनाची परवानगी न घेता 
सींस्थेची ८७१४ चौ.मी. के्षत्रफळाची परस्पर खािगी पवकासकास पवक्री क न शासनाच े
कोट्यवधी  पयाींच ेनुकसान केल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींदिायत ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी व त् यानींतर अनेक 
लोकप्रनतननधीींनी चौकशी व कारवाईची लेखी पत्राद्वारे मागणी क नही   सदरचे प्रकरण 
सींबींधिकधत अधिकधकारी याींनी उच्च स्तरावन न दडपून ्ाकल्याच ेआढळून आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी क न पवकासकापव द्ध कारवाई करण्याबाबत 
तसेच सींपूणय ८७१४ चौ.मी. के्षत्राचा िूखींड त्वरीत शासन िमा करणेबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१) माझगाींव महसूल पविागातील िूकर क्र.१२६ 
मधील िाडपेट््याच े के्षत्र १३९९ चौ.मी.व पेन्शन ॲन्ड ्ॅम स च े के्षत्र ३१८२.२३ चौ.मी. अस े
एकूण ४५८१.२३ चौ.मी. के्षत्र म.ेकच्छी लोहाना ननवास गहृ रस््, माझगाींव याींनी दद.२४.५.२०१० 
चे Deed of Conveyance अन्वये मे. गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसय प्रा.भल.याींना पवकले आहे. 
सदर के्षत्रापैकी िूकर क्र.१२६ या भमळकतीमधील शासनाच्या मालकीच्या १३९९ चौ.मी. के्षत्राची 
मे.गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसय याींना बेकायदेशीर पवक्री केल्याचे आढळून आले आहे.        
(२) हे खरे नाही. 
(३)  सदर प्रकरणी गोल्ड प्लाझा डवे्हलपसय याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े दाखल 
केलेल्या रर् याधिकचका क्र.४६६/२०१६ मध्ये मा.उच्च न्यायालयान ेप्रकरण शासनाकड ेवगय क न, 
सुनावणी करीता आदेशीत केले होते. सदर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनान ेया 
प्रकरणी सवय सींबींधिकधताींना शासन स्तरावर सुनावणीची सींधी देवून ददनाींक १.१२.२०१८ रोिीच े
ज्ञापनान्वये माझगाींव महसूल पविागातील िूकर क्र.१२६ चा िाग असलेली १३९९ चौ.मी. 
के्षत्राची शासकीय िाडपेट््याची भमळकत अ्ी व शतीचा िींग केला असल्यामळेु शासन िमा 
करण्यात येत असल्याच ेआदेश पाररत केले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हाधिकधकारी, मुींबई शहर 
कायायलयान े महाराषर िमीन महसूल सींदहता १९६६ मधील कलम ५३(२) व ५४ खाली 
इमारतीचा ररतसर ताबा घेवनू भमळकतीच्या १३९९ चौ.मी. के्षत्रास महाराषर शासनाचे नाव 
दाखल करण्यात आलेले आहे. सदर काययवाही पव ध्द सींबींधिकधत रस्् व पवकासक याींनी मा.उच्च 
न्यायालयात रर् याधिकचका क्र.१८३९/२०१९ व रर् याधिकचका क्र.१५०/२०१९ दाखल केली आहे.  
(४) सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रपवषठ आहे. 
     ___________ 

 
धनिवडी (ता.हवेली,जि.पुणे) येथील सर्व्हे नां.३७/१४ या िभमनीच े

बनावट खरेदीखत केल्याबाबत 
  

(२७)  ११३१६ (१२-०९-२०२०).   श्री.भभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धनकवडी (ता.हवेली, जि.पुणे) येथ े तलाठी सिा  अींतगयत बनाव् खरेदीखत नोंदी, 
वारसनोंदी झाल्या असून धनकवडी येथील  सव्हे नीं.३७/१४ या िभमनीच्या बनाव् 
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खरेदीखताची ही बाब माहे िून, २०२० मध्ये वा त्या  दरम्यान ननदशयनास आली, हे  खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, दस्त नोंदणी करताींना मूळ मालक, शेतकरी, साक्षीदार व िमीन घेणारे याींच्या 
मूळ कागदपत्राींची पूणय शहाननशा न करता बनाव् खरेदीखत, साठेखत व कुलमखुत्यार दस्त 
करण्यात येत असून याकड ेसींबींधिकधत पविागाच ेदलुयक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच तलाठी सिा खेड भशवापूर (ता. हवेली, जि.पुणे) अींतगयत तुकडा बींदी असताींना 
देखील तलाठी नोंदी करीत असल्याच ेननदशयनास आले असून त्याबाबत मादहती भमळण्यासाठी 
तहभसलदार, हवेली याींच्याकड ेददनाींक २ िून, २०२० रोिी वा त्या सुमारास लेखी पत्रव्यवहार 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार  सींबींधिकधत दोषीींवर 
कोणती  कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (२२-१२-२०२०) : (१) व (२) अशी बाब ननदशयनास आल्याचे ददसून येत 
नाही. 
(३) हे खरे आहे. तथापप, तुकडा बींदी नोंदी सींदिायत सन २०१७ चा महाराषर अधिकधननयम क.५८ 
ददनाींक ७ सप् े्ंबर २०१७ मधील सुधाररत तरतुदीनसुार ननयमोधिकचत काययवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
       

िोळांबी (ता.मांगरुळपीर,जि.वाशीम) येथे अवैध वाहतूि िरत  
असलेले ताांदळाचे रि पिडल्याबाबत 

 

 (२८)  ११४४७ (१०-०८-२०२०).   श्रीमती याभमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळींबी (ता.मींग ळपीर, जि.वाशीम) येथ े ददनाींक २० िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ताींदळुाची अवैधररत्या वाहतूक करीत असलेले तीन रक महसुल पविागासह पोभलसाींनी  पकडून 
२५ ्न ताींदळू िप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच लावणा फा्ा (ता.मींग ळपीर, जि.वाशीम) येथे ददनाींक १६ िून, २०१९ रोिी वा त्या 
सुमारास पोभलसाींनी अवैधररत्या वाहतूक करणारे ताींदळुाचे चार रक पकडले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर रक पकडल्यानींतर त्याींच्यावर शासनाच्या कलम ३ व ७ अन्वये 
िीवनावश्यक वस्त ूअींतगयत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदरहू रकमधील माल कुठून 
आला व तो कुठे पाठवला िात होता याबाबत चौकशी कन न सींबींधिकधत दोषीींवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. अतनल देशमखु (२५-०८-२०२०) : (१) कोळींबी (ता.मींग ळपीर,जि.वाशीम) येथ ेददनाींक  २० 
िून, २०२० रोिी वा त्या सुमारास ३ रक पकडण्यात आले नसनू १ रक पकडण्यात आला 
आहे. 
(२) लावणा फा्ा (ता.मींग ळपीर,जि.वाशीम)  येथ े ददनाींक १६ िनू, २०१९ रोिी अवधैररत्या 
वाहतूक करणारे ताींदळुाच े चार रक पकडण्यात आले नसून २ भमनी रक पकडण्यात आले 
आहेत.  
(३) दोन्ही दठकाणी पकडलेल्या अवैध ताींदळु वाहतकुीबाबत आरोपीताींपव ध्द कलम ३, ७ 
अत्यावश्यकवस्त ु अधिकधननयम १९५५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सदर 
गुन्हयाींचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

 

ओझर भमग (ता. तनर्ाड, जि. नाभशि) हे पोलीस स्टेशन ग्रामीण 
 ववभागातुन शहरी ववभागास न िोडण्याबाबत 

 

(२९)  ११४८५ (१३-०९-२०२०).   श्री.हदलीपराव बनिर (तनर्ाड) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर भमग (ता. ननफाड, जि. नाभशक) येथील पोलीस स््ेशन हे ग्रामीण पविागाींतगयत येत 
असून हे पोलीस स््ेशन ग्रामीण पविागातुन शहरी पविागास िोडण्याबाबतची काययवाही शासन 
स्तरावर सु  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उम त पोलीस स््ेशन शहरी िागास िोडण्यात येऊ नये अशी मागणी ननफाड 
तालुम यातील नागररक, ओझर ग्रामपाभलका, ननफाड वकील सींघ तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी माहे माचय, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उम त मागणीच्या अनुषींगाने सदरचे पोलीस स््ेशन शहरी िागास िोडण्यात येउ 
नये या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. अतनल देशमुख (०५-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) 
    पोलीस अधीक्षक,नाभशक ग्रामीण याींच्या आस्थापनेवरील ओझर पोलीस ठाणे, पोलीस 
आयुम त,नाभशक शहर याींच्या आस्थापनेवर वगय करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस आयुम त,नाभशक 
शहर याींनी दद.१२.११.२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये पोलीस महासींचालक कायायलयास सादर केला 
होता. पोलीस आयुम त,नाभशक शहर व पोलीस अधीक्षक,नाभशक ग्रामीण हद्दीमध्ये बदल कन न 
काययके्षत्राची पुनरयचना करण्यासींदिायत पोलीस अधीक्षक,नाभशक ग्रामीण, पोलीस आयुम त,नाभशक 
शहर व पवशेष पोलीस महाननरीक्षक,नाभशक पररके्षत्र या नतन्ही एकब्रत्रत भशफारशीसह अहवाल 
पाठपवण्याबाबत पोलीस महासींचालक कायायलयान ेसींबधिकधताना कळपवले आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
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साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील पशवुैद्यिीय दवाखान्यातील  
पशुधन वविास अधधिारी याांची पदे भरण्याबाबत 

  

(३०)  ११६०५ (१५-०९-२०२०).   श्रीमती मांिुळा गावीत (साक्री) : सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शे्रणी २ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याींचा दिाय शे्रणी १ मध्ये करण्याबाबत 
शासन पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शे्रणीच्या दिायमध्ये वाढ झाल्यानींतर ककती नपवन पदे ननमायण करण्यात 
येणार असुन सद्यजस्थतीत असलेल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याींत एकूण मींिुर पदे व ररम त पदे 
ककती आहेत, 
(३) असल्यास, असल्यास, साक्री (जि.धुळे) तालुम यातील शे्रणी १ पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील 
पशुधन पवकास अधिकधकारी, ग् अ या सींवगायतील ककती पदे ररम त आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू ररम त पदे तात्काळ िरण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
याबाबतची सध्यजस्थनत काय आहे ? 
 

श्री. सुतनल िेदार (०७-०१-२०२१) : (१) व (२)  सदर बाब शासनाच्या पवचाराधीन आहे.                 
नपवन पदाींबाबत सदरहू शे्रणीच्या दिायमध्ये वाढ झाल्यानींतर आवश्यकतेनुसार तपासून घेणे 
अपेक्षक्षत आहे. सद्यजस्थतीत राज्यामध्ये पशुधन पवकास अधिकधकारी सींवगायची मींिूर पदे २१९२ 
असून िरलेली पदे १६६१ व ररम त पदे ५३२ आहेत. सहाय्यक पशुधन पवकास अधिकधकारी ग्-क 
सींवगायमध्ये मींिूर पदे ७४९ असून िरलेली पदे ५०५ व ररम त पदे २४४ आहेत. तसेच पशुधन 
पययवेक्षक ग्-क सींवगायमध्ये मींिरू पदे ३४०९ असून िरलेली पदे २५१८ व ररम त पदे ८९१ 
आहेत. 
(३) तालुका साक्री जि. धळेु येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ मधील पशुधन पवकास 
अधिकधकारी ग्-अ या सींवगायची १५ पदे ररम त आहेत.  
(४) पशुधन पवकास अधिकधकारी (ग्- अ) याींची ४३५ ररम त पदे सरळ सेवा िरतीन े
िरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात दद. २३.०८.२०१९ नुसार काययवाही सु  
करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोिी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे. सरळसेवा 
िरतीची काययवाही महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून पूणय झाल्यानींतर पशुधन पवकास अधिकधकारी 
ग्- अ या सींवगायतील ररम त पदे िरण्याचे सींकजल्पत आहे.      

___________ 
 

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील नगर भूमापन िायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३१)  ११६३५ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील नगर िूमापन कायायलयातील मींिूर पदापैकी ५० ्म के िागा 
ररम त असल्याने सदर ररम त पदे िरण्यासाठी लोकप्रनतननधीनी मा.महसूल मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १४ माचय, २०२० रोिी वा त्यासुमारास नगर िूमापन  अधिकधकारी  याींच्याकड े ददनाींक  
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२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास तसेच जिल्हा अधीक्षक,  िूमी अभिलेख, ठाणे व 
उपसींचालक,  िूभमअिी लेख, कोकण प्रदेश  मुींबई याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या काययके्षत्रात सुमारे ३० ते ३५ हिार भमळकती आहे व फम त दोनच परीक्षण 
िमूापक असून त्याींच्याकडील मोिणीकाम, फेरफार इत्यादी कामाचा व्याप वाढला असल्याने 
नागररकाींची कामे पूणय होत नाही तसेच मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असल्याच े ननदशयनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कायायलयातील एकूण शासकीय कामाचा आवाका पवचारात घेता उपलब्ध 
कमयचाऱ याकडून शासकीय कामाचा ननप्ारा मुदतबाहय होत असल्यामुळे िनतेच्या तक्रारी 
वाढत असनू अपुऱया पदाींमळेु येथील कामाचा फार मोठा प्रश्न ननमायण होत असल्याच ेआढळून 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ररम त पदे तातडीन ेिरण्याबाबत शासनान ेकोणती  काययवाही  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे कोणती आहेत? 
 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (११-०१-२०२१) : (१) श्री. कुमार आयलानी, पवधानसिा सदस्य, 
उल्हासनगर याींच े नगर िूमापन अधिकधकारी, उल्हासनगर कायायलयातील ररम त पदे 
िरण्याबाबतचे दद. ०२.०२.२०२० चे पत्र नगर िूमापन अधिकधकारी, उल्हासनगर, जिल्हा अधीक्षक 
िूभम अभिलेख, ठाणे तसेच उपसींचालक िूभम अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींचेकड े प्राप्त 
झाल्याचे ददसून येत नाही. मात्र, श्री. आयलानी, पव.स.स. याींनी नगर िूमापन कायायलय, 
उल्हासनगर येथील ररम त पदे िरण्याबाबतच,े मा. मींत्री (महसूल) महोदयाींना ददनाींक 
०५.०३.२०२० अन्वये ददलेले पत्र या पविागास प्राप्त झालेले आहे.  
(२)  नगर िूमापन अधिकधकारी उल्हासनगर याींचे काययके्षत्रामध्ये एकूण ३०,६२४ भमळकती असून 
सदर कायायलयात परररक्षण िूमापकाची एकूण ४ पदे मींिूर आहेत. ररम त असणारे एका पदावर 
उपसींचालक िूभम अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींचकेडील ददनाींक १०.०६.२०२० च े
आदेशानुसार ननयुम ती देण्यात आलेली असनू सदर कमयचारी हे ददनाींक ०२.०७.२०२० रोिी हिर 
झालेले आहेत. त्यामळेु सद्यजस्थतीत एकही पद ररम त नाही. तथापप, एका पदावरील कमयचारी 
हया ककय रोग झाल्यामुळे ददनाींक २६.१०.२०१९ पासून ददघय मुदतीच्या वैद्यकीय रिेवर आहेत. 
उपलब्ध ३ परररक्षण िूमापक याींचेकडून मोिणीकाम, फेरफार नोंद इत्यादी नागरीकाींची काम े
मुदतीत करण्यात येत असून प्रलींब्रबत कामाचा ननप्ारा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे 
िनतेच्या तक्रारी येण्याचा प्रश्न उद्िवत नाही. 
(३) नगर िूमापन अधिकधकारी, उल्हासनगर या कायायलयातील ददवसेंददवस कामाची वाढ होत 
आहे. त्याींचे कायायलयातील भशरस्तेदार सींवगायतील २ पदे पदोन्नतीने िरण्यात आली असून 
ररम त असणारे १ परररक्षण िूमापकाचे पद देखील ददनाींक १०.०६.२०२० चे आदेशान्वये 
िरण्यात आलेले आहे. उपलब्ध ३ परररक्षण िूमापक याींचकेडून मोिणीकाम,े फेरफार नोंद 
इत्यादीबाबतची काययवाही मुदतीत क न घेण्यात येत असून प्रलींब्रबत कामाचा ननप्ारा करणेत 
आला आहे. तसेच इतर कायायलयीन कामकाि ननयभमत होत आहे.  
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(४) व (५) उपसींचालक िूभम अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींच्या ददनाींक १७.०७.२०१९ व 
०८.०५.२०२० रोिीच्या आदेशान े नगर िमूापन अधिकधकारी, उल्हासनगर कायायलयातील 
भशरस्तेदार क्र. १ व २ ही पदे पदोन्नतीन ेिरण्यात आलेली असुन सदर पदाींवरील कमयचारी हे 
अनुक्रमे दद. ०४.०२.२०२० व दद. १४.०५.२०२० रोिी हिर झालेले आहेत. ग् ड सींवगायतील 
नाईक पदावरील कमयचारीदेखील ददनाींक ०७.०१.२०२० रोिी हिर झालेले आहेत. तसेच ददनाींक 
१०.०६.२०२० रोिीचे पदोन्नती आदेशान्वये ररम त असलेले १ परररक्षण िूमापकाचे पद देखील 
िरण्यात आलेले आहे. त्यामळेु आि रोिी सदर कायायलयात परररक्षण िूमापक सींवगायतील 
एकही पद ररम त नाही. सद्यजस्थतीत प्रस्तुत कायायलयात ग् क पदसमुह ४ सींवगायतील १ पद 
व ग् ड भशपाई सींवगायतील ४ पदे अशी एकुण ५ पदे ररम त आहेत. कामकािाचा आढावा 
घेवून उपलब्ध कमयचाऱयाींमधुन सदर पदे ननयतकालीक बदलीवळेी िरण्याची दक्षता घेण्यात 
येत आहे.  

___________ 
 

चामोशी (जि. गडधचरोली) तालुक्यातील तहभसलदार याांनी 
िोवीड-१९ याया िालावधीत िेलेला गैरर्व्यवहार 

  

(३२)  ११९८५ (१३-०९-२०२०). श्री.धमवरावबाबा आत्राम (अहेरी) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चामोशी (जि. गडधिकचरोली) तालुम याच े तहभसलदार याींनी कोरोना महामारीच्या कालावधीत 
शासनातफे करावयाच्या प्रनतींबधात्मक उपाययोिना, औषधी व िीवनावश्यक वस्तूच े वा्प 
योग्य प्रकारे न केल्याचे माहे म-ेिून, २०२० या कालावधीत ननदयशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चामोशी तालुम यातील सन २०१९-२० व त्यापुवीची नकुसान िरपाईची रम कम   
शेतकऱयाींना वा्प करताींना अींदािे ५७ लक्ष  पयाचा  ीससलदार याींनी गैरव्यवहार केल्याच े
जिल्हाधिकधकारी, गडधिकचरोली याींच्या ननदशयनास आल्यावर त्याबाबत चौकशी सु  करण्यात आली 
असताना अद्यापपयांत कोणतीही काययवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चामोर्शी  ालुक्याचे  ीससलदार याींच्यावर तातडीन े कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच त्याींना ननलींबीत 
क न पविागीय चौकशी प्रस्तावीत केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-१२-२०२०) : (१) पविागीय आयुम त, नागपूर याींच्या अहवालानुसार 
अशी बाब ननदशयनास आलेली नाही. 
(२) सन २०१९-२०२० साठी अनतवषृ्ीमुळे झालेल्या घराींच्या अशींत:/पूणयत: नुकसानीच्या 
वा्पासाठी तहसीलदार चामोशी याींना एकूण  . ५७,७४,७००/- इतके अनुदान प्राप्त झाले होते. 
त्यापैकी तहभसलदार चामोशी याींनी रम कम  . २९,०३,३२५/- आपत्तीग्रस्ताींच्या बखक खात्यात 
िमा केली असून उवयररत रम कम  . २८,७१,३७५/-शासन िमा करण्यात आली आहे. त्यामळेु  



पव.स. ४५ (27) 

यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. 
(३)  व (४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील उपअधधिि भूभमअभभलेख िायावलय येरवडा येथ े 
शासिीय रिमेचा झालेला अपहार 

  

(३३)  १२१३२ (१३-०९-२०२०).   श्री.अशोि पवार (भशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल हटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पुणे) तालुम यातील उपअधिकधक्षक िूभमअभिलेख कायायलय येरवडा येथील कायायलय 
प्रमुखाींनी प्रॉप्ी काडय ऑनलाईन करण्यासाठी िमाबींदी आयुम त याींनी ददलेल्या शासनाच्या 
सरासरी ५ लाख   पयाींचा अपहार माहे माचय, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरची रम कम ही कुठल्याही शासकीय ननयमाींच ेपालन न करता श्रीमती गौड 
मॅडम, उपअधिकधक्षक िूभमअभिलेख व वररषठ भलपपक िाींगरे याींनी कमयचाऱ याींना चेक देण ेसोईच े
असतानाही बखकेतून कॅश काढून घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्रीमती गौड याींचा उपअधिकधक्षक िूभम अभिलेख कायायलय हवेली येथील तीन 
वषायचा काययकाल पूणय झालेला असून त्या बदलीस पात्र असतानाही त्याींची पुणे पविागाबाहेर 
बदली झाली नाही, करोना पवषाणूच्या काळात ब्रबल्डर लॉबीचे अनेक मोिणी प्रकरणे ननकाली 
काढून लाखो  पयाींचा गैरव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी दोषीींवर शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (११-०१-२०२१) : (१) शासकीय रम कम खचय करताना पवत्तीय 
अननयभमतता झालेली आहे, अस ेप्रथमदशयनी ददसून येत आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी तपास 
सु  करण्यात आला आहे.   
(२) होय. 
(३) श्रीमती गौड याींचा उप अधिकधक्षक िूभम अभिलेख कायायलय, हवेली येथील तीन वषायचा 
काययकाल पूणय झालेला असून त्या बदलीस पात्र असल्याने त्याींची पुणे पविागाबाहेर उप 
अधीक्षक िूभम अभिलेख, तळा, जि.रायगड या पदावर ददनाींक १०.०८.२०२० च्या आदेशान्वये 
बदली करण्यात आलेली आहे. त्याींची बदली केली असली तरी त्या अद्याप बदलीच्या दठकाणी 
हिर झालेल्या नसल्याने िमाबींदी आयुम त, कायायलयाच्या आदेश क्र.आस्था/प्र.क्र.२४४/२०२०/ 
आ-१, पुणे, ददनाींक २३.०९.२०२० अन्वये दद. ११.०८.२०२० त े दद. १४.०९.२०२० पयांतचा 
अनधिकधकृत गैरहिेरीचा कालावधी सेवेतील खींड म्हणून घोपषत करण्यात आला आहे.  
    कोरोना पवषाणूच्या काळात ब्रबल्डर लॉबीची अनके मोिणी प्रकरणे ननकाली काढून लाखो 
 पयाींचा गैरव्यवहार केलेला असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तक्रार प्राप्त झाल्यास 
चौकशी करण्याची तिवीि ठेवण्यात आली आहे.  
(४) जिल्हा अधीक्षक िूभम अभिलेख, पुणे याींच्याकडून उप अधीक्षक, िूभम अभिलेख, हवलेी या 
कायायलयास दद. १४.०३.२०१९ च्या आदेशान्वये  .४,६५,७४०/- इतम या रकमेचा धनादेश अदा 
करण्यात आला होता. सदर धनादेशाची रम कम कायायलयातील कमयचाऱयाींवर दबाव आणून 
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आहरण व पवत्तीय ननयमावलीचे उल्लींघन क न सदर रम कम रोख भमळालेबाबत सींबधिकधताींची 
सहीननशी पोहोच घेऊन बनाव् अभिलेख तयार केला.  
        या व इतर अननयभमततेच्या अनुषींगान ेश्रीमती गौड याींना िमाबींदी आयुम त, पुणे 
याींच्या क्र.आस्था/ एस.आर./आ-३/२०२०, ददनाींक १२.११.२०२० च्या आदेशान्वये ननलींबीत 
करण्यात आले असून, श्रीमती गौड व इतर सींबधीत कमयचारी याींच्यापव द्ध महाराषर नागरी 
सेवा (भशस्त व अपील) ननयम १९७९ चे ननयम ८ व ननयम १२ अन्वये ददनाींक ११.०३.२०२० 
अन्वये दोषारोप बिावनू त्याींच्यापव द्ध पविागीय चौकशी सु  करण्यात आली आहे.  
 

     ___________ 
 

 
वळती - सवणा (ता.धचखली, जि. बुलडाणा) या रस्त्यावरील 

अवैध बाांधिाम तोडून रस्ता मोिळा िरण्याबाबत 
 

 (३४)  १२५९९ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वळती सवणा (ता.धिकचखली, जि. बुलडाणा) हया रस्त्यावर गैरमागायन ेअवैध बाींधकाम केलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िभमनीचा  एनए (अकृषक) सुद्धा अवैध झालेला असून रस्त्यावर केलेले 
अवैध बाींधकाम तोडून रस्ता मोकळा करावा अशी मागणी श्री अ ण माणणकराव पा्ील, 
रा.सवणा फा्ा व इतर धिकचखली (ता.धिकचखली, जि. बुलढाणा) याींनी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१५, 
१८ फेिुवारी, २०१९ याींनी ददनाींक २१ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास जिल्हाधिकधकारी 
बुलढाणा, तहसीलदार, धिकचखली याींच्याकड ेलेखी स्वन पात केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त तक्रार क नही अद्यापप सदर रस्ता मोकळा झालेला नसून दोषीींवर 
कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याबाबतची कारणे कोणती आहेत ? 
 

 

श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-१२-२०२०) : 
१), २), ३) व ४) श्री. अ ण माणणकराव पा्ील व इतर याींनी ददनाींक १६/१२/२०१५ व ददनाींक 
२०/०१/२०२० रोिी वळती-सवणा, ता. धिकचखली, जि. बुलडाणा या रस्त्यावर गैरमागायने अवैध 
बाींधकाम झाले असून त्याींच ेिाणे-येणे बींद झाले असल्याबाबत तहभसलदार, धिकचखली याींचेकड े
तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्याअनुषींगान ेनायब तहभसलदार, धिकचखली याींनी दद. २६/०५/२०२० 
रोिीच्या पत्रान्वये धिकचखली- वळती-पानींद रस्त्याचा मोिणी अहवाल सादर करण्याबाबत उप 
अधिकधक्षक, िुमी अभिलेख, धिकचखली याींना कळपवले आहे.  
   प्रश्नाधीन रस्त्यावर अनतक्रमण आहे ककीं वा कसे? याबाबत उप अधिकधक्षक, िुमी अभिलेख, 
धिकचखली याींचेकडून मोिणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर या प्रकरणी प्रचभलत शासकीय 
ननयमानुसार पुढील उधिकचत काययवाही करण्याचे सींकजल्पत आहे.  
 
     ___________ 
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दहहसर पजश्चम (मुांबई) भलांि रोड िवळील िाांदरपाडा येथील खाररु्टीची  
अवैध तोड सुरू असल्याबाबत  

  

(३५)  १२९१५ (१३-०९-२०२०).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आभशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूवव), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) ददहसर पजश्चम (मुींबई) भलींक रोड िवळील काींदरपाडा येथील खारफु्ीची तोड सु  
असल्याच ेददनाींक ५ म े२०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूवीपेक्षा काही िागात खारफु्ीची दा्ी कमी झाली असल्याने तथेे िाणाऱया 
लोकाींची आणण गाड्याींची सींख्या अचानक वाढली व काही वेळा ड्रमची वाहतूक होत 
असल्याचेही स्थाननकाींनी ननदशयनास आणले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
खारफु्ीची अवधै होत असलेली तोड थाींबवण्याच्या दृष्ीने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१७-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मौिे ददहसर पजश्चमेला 
काींदरपाडा येथे खारफु्ीच्या परीसरामध्ये लोकाींची व गाड्याींची सींख्या अचानक वाढल्याबाबतची 
बातमी दद.०६.०५.२०२० रोिी महाराषर ्ाईम्स या वतृ्तपत्रातून प्रभसध्द झाली होती.    
  त्यानुषींगाने महसूल पविागाच्या ताब्यातील के्षत्राबाबत तहभसलदार, बोरीवली याींनी या 
िागेची स्थळ पाहणी केली असनू, त्यानुसार दलदल, नतवराींची झाड े ददसून येत असून, या 
दठकाणी काींदळवनाची तोड झाल्याच ेददसून आले नाही. तसेच सदर दठकाणी गाड्याींची आणण 
ड्रमची वाहतुक होत नसल्याचे स्थळ पाहणीच्यावळेी ननदशयनास आलेले नाही, असा अहवाल 
ददला आहे.  तसेच वन पविागाच्या ताब्यातील ददहसर व काींदरपाडा येथील अधिकधसूचीत 
काींदळवन के्षत्रामध्ये तोड झाल्याचे ददसून आलेले नाही असा अहवाल काींदळवन कक्ष, मुींबई 
याींनी सादर केला आहे.  
     ___________ 

  
वधाव जिल््यातील मौिा ववरूळ (ता.आवी ), मौिा अांतोरा व मौिा साहुर (ता.आष्ट्टी) व  

मौिा बाांगडापुर (ता.िारांिा) येथ ेपोलीस चौिी स्थापन िरण्याबाबत 
  

(३६)  १३०३१ (१७-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े (आवी) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाय जिल्हयातील मौिा पवन ळ (ता.आवी), मौिा अींतोरा व मौिा साहुर (ता.आष्ी) व 
मौिा बाींगडापुर (ता.कारींिा) येथ े नवीन पोलीस चौकी ननमायण करण्याबाबत लोकप्रतीनीधी 
याींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू गावे जिल्हा पररषद सकय लची मोठी गाव े असून या प्रत्येक गावाच्या 
पररसरात २० त े २५ खेड्याींचा समावेश आहे तसेच ही गाव े नागपूर-अमरावती सीमलेगत 
असून यामागायने मद्याचा अवैध पुरवठा केल्या िात असल्यान े या गावात पोभलस चौकी 
आवश्यक असून त्यामळेु पररसरातील अवैध धींद्यास प्रनतबींध बसले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी कन न उपरोम त गावात पोभलस चौकी ननमायण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येतआहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अतनल देशमुख (२८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) वधाय जिल्हयातील आवी तालुम यातील 
मौिा पवन ळ हे गाव पोलीस स््ेशन पुलगाव अींतगयत पोलीस दरूके्षत्र रोहना येथून ८ कक.मी 
अींतरावर आहे. तसेच आष्ी तालमु यातील मौिा अतोरा हे गाव पोलीस स््ेशन आष्ी पासून 
१४ कक.मी अींतरावर अमरावती जिल्हयाचे सीमलेगत आहे. कारींिा तालुम यातील मौिा 
बाींगडापुर हे गाव पोलीस स््ेशन काींरिा पासून २० कक.मी अींतरावर असून नागपूर जिल्हयाच े
सीमेलगत आहे. सदर तीनही गाींवामध्ये दाखल गुन्हयाींचे प्रमाण कमी आहे. सबब उपरोम त 
नमूद दठकाणी पोलीस चौकीची आवश्यकता नाही. 
    मौिे साहुर हे गाींव पोलीस स््ेशन आष्ी, जि.वधाय अींतगयत असून सदर दठकाणी पोलीस 
चौकी ननमायण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षक,वधाय याींनी पोलीस महासींचालक 
कायायलयास सादर केलेल्या प्रस्तावाचा महाराषर राज्य पोलीस दलाच्या सुधाररत आकृतीबींध 
अहवालात समावेश करण्यात आला आहे. सद्यजस्थतीत पोलीस महासींचालक कायायलयान ेसादर 
केलेला महाराषर राज्य पोलीस दलाचा सुधाररत आकृतीबींध पवत्त पविागाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात आला आहे. पवत्त पविागाच्या अभिप्रायानुसार पुढील उधिकचत काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र पोलीस ववभागातील ५० वषावपेिा िास्त वय असलेल्या पोलीस िमवचा-याना  
िरोना िालावधीत बांदोबस्त न देता िायावलयात सेवा देण्याबाबत 

  

(३७)  १३०६६ (१३-०९-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपतुे (श्रीगोंदा), श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर 
दषिण) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोलीस पविागातील ५० वषायपके्षा िास्त वय असलेल्या पोलीस कमयचा-याना कोपवड - १९ 
चा प्रादिुायव होऊ नये याकररता बींदोबस्त न देता कायायलयात सेवा देण्याबाबत शासनाने ददनाींक 
२८ एपप्रल, २०२० रोिी वा त्यासमुारास पत्रकान्वये सवय सींबींधिकधताना कळपवले  आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तरीसुद्धा ५० वषायपेक्षा िास्त वय असलेल्या अनेक पोलीस 
कमयचाऱयाींना बींदोबस्त देण्यात आल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी कन न ५० वषायपेक्षा अधिकधक वय असलेल्या कमयचाऱयाींना 
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बींदोबस्त न देण्याबाबत तसचे शासकीय आदेशाची अवहेलना करणाऱया सींबींधिकधत 
अधिकधकाऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अतनल देशमुख (०७-०१-२०२१) : (१) िास्त वयाच्या पोभलस अधिकधकारी/कमयचारी 
याींच्यामध्ये कोव्हीड-१९ या सींसगयिन्य रोगाचा प्रादुयिाव होऊ नये, याकररता पोभलस खात्यातील 
५५ वषय वयोग्ातील पोभलस अधिकधकारी/कमयचारी याींना कायायलयीन ड्यु्ी देण्यात यावी. तसेच 
त्याींनी आरोग्याच्या जस्थतीमळेु रिा मागीतल्यास त्याींना रिा देण्यात यावी. त्याींचा िनतेशी 
सींपकय  येणार नाही अशा दठकाणी त्याींना नमेणूक देण्यात यावी. तसचे पवपवध व्याधी असलेल्या 
५०-५५ वषे वयोग्ातील पोलीस अधिकधकारी/ कमयचारी याींचा िनतेशी सींपकय  येणार नाही अथवा 
कमी सींपकय  येईल अशा दठकाणी नेमणूक देण्याबाबत पोलीस महासींचालक, मुींबई याींच े
कायायलयाच े दद.२८.०४.२०२० च्या पररपत्रकान्वये   सवय पोलीस घ्क प्रमुखाींना कळपवण्यात 
आले आहे. 
(२) असे ननदशयनास आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात तालिुा क्रीडा सांिुलासाठी देण्यात येणाऱ्या तनधीत वाढ िरण्याबाबत 

  

(३८)  १३०७१ (१४-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक तालुम यात तालुका क्रीडा सींकुल उिारण्याचा ननणयय शासनाने शासन 
ननणयय क्र.राक्रीधो/२००३/प्रक्र-११/क्रीयुस-े१, ददनाींक २६ माचय २००३ अन्वये घेतला असून या 
योिनेनुसार तालुका क्रीडा सींकुल उिारण्यात येणार असून शासनाकडून याकररता  पये १ को्ी 
पययन्त आधिकथयक सहाय्य ददले िाणार असल्याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक्रडा सींकुलासाठी देण्यात येणाऱया ननधीची मयायदा वाढवनू सुमारे ५ को्ी 
करण्याची मागणी लोकप्रतीननधिकधनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त मागणीच्या अनुषींगाने तालुका क्रीडा सींकुलासाठी देण्यात येणाऱया ननधी  
 पये १ को्ी वन न ५ को्ी करणेबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुतनल िेदार (१७-१२-२०२०) : (१) होय, 
सदर योिनेअींतगयत तालुका क्रीडा सींकुलासाठी न . १ को्ी अनुदान मींिूरीबाबत आदेश शासन 
ननणयय, दद. २१ माचय, २००९ अन्वये ददले आहेत. 
(२) होय. 
(३) यासींदिायत काययवाही सुन  आहे. 
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(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यात दरोड,े चो-या इत्यादीचे प्रमाण वाढल्याबाबत 

  

(३९)  १३१११ (१३-०९-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा) : सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुम यात दरोड,े चो-या इत्यादीचे प्रमाण वाढल्याच ेमाहे एपप्रल, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी स्थाननक नागररकाींनी सींबींधिकधत पोलीस स्थानकात तक्रारी 
नोंदवूनही दरोड ेव चोऱयाींवर ननयींत्रण भमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोम त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सींबींधिकधत दरोड ेव 
चोरीींवर ननयींत्रण भमळपवण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलेल्या, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अतनल देशमुख (१७-१२-२०२०) : (१) व (२) माहे एपप्रल, २०२० मध्ये श्रीगोंदा तालुम यात 
चोरी सदराखाली ८ व दरोडा सदराखाली २ अस े एकूण १० गुन्हे दाखल आहेत. तत्सम 
कालावधीशी तलुना करता माहे एपप्रल, २०१९ मध्ये एकूण २५ गुन्हे दाखल होत.े 
माहे एपप्रल, २०२० मध्ये दरोड्याच े२ गुन्हे उघडकीस आले असून त्यात ४ आरोपीींना अ्क 
क न त्याींच्याकडून  . ४०००/- चा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. तसेच चोरीचे ३ 
गुन्हे उघडकीस आले असून त्यात ५ आरोपीींना अ्क क न त्याींच्याकडून  . ४७०००/- चा 
मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
(३)  दरोड ेव चोरीच्या गुन्हयाींना प्रनतबींध घालण्यासाठी कोजम्बींग ऑपरेशन, प्रिावी नाकाबींदी 
व रात्रगस्त (पेरोभलींग) क न तसेच गुप्तबातमीदाराींमाफय त मादहती प्राप्त क न गुन्हयाींवर 
ननयींत्रण भमळपवण्यात येत आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 

  
मौिे माांडवगण , ववसापूर व िाष्ट्टी ( ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर ) येथील  

पोभलस दरूिेत्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(४०)  १३३२८ (२१-०८-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मौिे माींडवगण, पवसापूर व काष्ी  ( ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर ) येथील पोभलस दरूके्षत्र 
कायमस्वन पी  बींद करण्यात आल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास 
आले,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच ेपोभलस दरूके्षत्र  बींद असल्याने या िागात मोठ्या प्रमाणात अवैध धींदे 
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व चो-या होण्याच्या  प्रमाणात वाढ झाल्याचेही ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोम त पोलीस दरूके्षत्र पुन्हा सु  करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. अतनल देशमखु (१०-१२-२०२०) : (१), (२) श्रीगोंदा पोलीस ठाणे याींच ेहद्दीतील माींडवगण 
दरूके्षत्र व बेलवींडी पोलीस ठाणे याींचे हद्दीतील पवसापूर हे दरूके्षत्र सुन  असून श्रीगोंदा पोलीस 
ठाणे याींचे हद्दीतील काष्ी हे बी् सुन  आहे. 
सदरचे पोभलस दरूके्षत्र  सुन  असल्याने या िागात अवधै धींदे व चो-या होण्याच्या  प्रमाणात 
वाढ झालेली नाही.   
(३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
राज्यात टोमॅटो पिकावर पवषाणुजन्य रोगाचा झालेला प्रादरु्ााव 

  

(४१)  १३३७९ (१४-०९-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवषाणूची लागण झाल्यामुळे ्ोमॅ्ो काढल्यानींतर एकाच ददवसात खराब होत असल्यान े
्ोमॅ्ोची शेती करण्यासाठी ककमान एक वषय ्ोमॅ्ोची लागवड बींद करण्याचा ननणयय ददनाींक ७ 
मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास शासनाने घेतला असनु पवषाणूमुळे पुणे, नाभशक, कोल्हापूर या 
जिल्हयाींतील सुमारे दहा हिार एकर के्षत्रातील ्ोमॅ्ोच े पपक धोम यात आल्याचे ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, अकोला व सींगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुम याींतील शकेडो शेतकऱयाींच्या ्ोमॅ्ोच्या 
पपकाींवर गुढ वायरसची बाधा झाल्यामुळे शतेकऱयाींचे १५ को्ी  पयाींचे नुकसान झाल्याचे माहे 
एपप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले असनु त्याबाबत शेतकऱयाींनी लेखी तक्रार 
केल्यानींतर महात्मा फुले कृषी पवद्यापीठातील शास्त्रज्ञाींनी पाहणी क न नुकसानग्रस्त पपकाींच े
नमुने घेऊन तपासणीसाठी बेंगलोरला पाठपवले असता बेंगलोरच्या प्रयोग शाळेतून आलेल्या 
अहवालाशी शेतकरी सहमत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उम त प्रकरणी अचूक व समाधानकारक ननदान उपलब्ध क न पीक नुकसानीच े
पींचनामे करावेत व नकुसान िरपाई देण्यात यावी अशी मागणी ककसान सिेच्या वतीन े
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्ोमॅ्ोचे पपक वाचपवण्यासाठी मागील तीन वषायपासून सु  असलेल्या तपासणीअींती 
पवषाणूवर उपाय करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
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(२)  हे खरे नाही. 
्ोमॅ्ो पपकावरील पवषाणुिन्य  रोगाचा प्रादिुायवानींतर शेतक-याींच्या तक्रारी आधारे तालकुा 
तक्रार ननवारण सभमतीने सींयुम त पाहणी केली तसेच रोगग्रस्त झाडाींचे नमुन े पवश्लेषणासाठी 
बेंगलोर येथ े पाठवुन पवश्लेषण अहवाल प्राप्त क न घेतला आहे. तालुका तक्रार ननवारण 
सभमतीचा ्ोमॅ्ो पपकाचे नुकसान झाल्याचा अहवाल तसेच बेंगलोर येथील पवश्लेषण अहवाल 
तक्रारदार शेतक-याींना ददला आहे. तथापप तक्रारदार शेतकरी बेंगलोर येथील सींस्थेच्या 
अहवालाबाबत समाधानी ककीं वा असमाधानी असलेबाबत कोणतेही लेखी ननवेदन उपपविागीय 
कृपष अधिकधकारी सींगमनेर याींच्या कायायलयास प्राप्त झालेली नाही.                 
(३) सदरील मागणीबाबतच ेननवेदन प्राप्त झाल्याच ेअभिलेखात ददसून आले नाही. 
(४) महात्मा फुले कृपष पवद्यापीठ, राहुरी याींच े कडुन प्राप्त कृपष सल्ला ्ोमॅ्ो उत्पादक 
शेतक-याींना देण्यात आला. हॉ य्सपॅ योिनेत ्ोमॅ्ो पपकाचा समावेश करण्यात आला असुन 
्ोमॅ्ो उत्पादकाींना प्रभशक्षण देणेकामी शेतीशाळेच ेआयोिन करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्िवत नाही. 

___________ 
        

राज्यातील ब्रबयाणाांचे वाढीव दर िमी िरण्याबाबत 
 (४२)  १३८३४ (१४-०९-२०२०).   श्री.नामदेव ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यींदाच्या खरीप हींगामात महाबीिने सोयाबीन ब्रबयाणाींच्या ३० ककलोच्या बॅग मागे 
तब्बल ७५० ते ८००  पये दरवाढ केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नैसधिकगयक आपत्ती, अवकाळी पावसामुळे शेतकरी सींक्ात असताना ब्रबयाण े
दरवाढीमुळे शेतक-याींना आधिकथयक समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ब्रबयाणाींची वाढीव दर कमी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेमाहे 
िुन, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उम त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, 
राज्यात सोयाबीन पपकाच्या बाबतीत ब्रबिोत्पादन काययक्रम हा एक वषय अगोदर राबपवला 
िातो.  खरीप हींगाम २०१९-२० मध्ये सप् े्ंबर, ऑम ्ोबर या मदहन्यात सोयाबीन काढणीच्या 
अवस्थेत झालेल्या पावसामुळे काढणीला आलेले सोयाबीन खराब झालेले होत.े त्यामुळे 
सोयाबीन ब्रबिोत्पादन काययक्रमावर व गुणवते्तवर पवपरीत पररणाम झाला होता. 
  सन २०२० या  वषायतील खरीप हींगामात शेतक-याींना ब्रबयाण े उपलब्ध व्हावेत याकररता 
ब्रबिोत्पादक शेतकऱयाींकडून कच्च े ब्रबयाणे हे २१.५ ्म के या वाढीव दरात खरेदी करण्यात 
आलेले होत.े बािारातील सोयाबीनचे वाढलेले दर, नापास ब्रबयाण्याींचे अधिकधक प्रमाण, तु्वडा 
सदृषय पररजस्थती इ. अपररहायय कारणामुळे  महाराषर राज्य ब्रबयाणे महामींडळ मयायददत 
(महाब्रबि), अकोला याींच्या सोयाबीन ब्रबयाणाींच्या सन २०१९-२० मध्ये  .१८६०/- असलेल्या 



पव.स. ४५ (35) 

बॅगची ककीं मत ही सन २०२०-२१ मध्ये  .२२५०/- इतकी झालेली होती. सदरची वाढ ही २१ 
्म के असून ब्रबिोत्पादक शेतकऱयाींकडून कच्च ेब्रबयाणे हे वाढीव दराने घेतल्यामळेु ही माफक 
प्रमाणात दर वाढ झालेली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४)  खरीप हींगाम २०२० मध्ये शतेकऱयाींना खते, ब्रबयाण ेउपलब्ध करण्याच्या दृष्ीन ेशासनान े
गुणवत्ता ननयींत्रण व सुरळीत पुरवठा होण्याच्या दृष्ीने बाींधावर खते, ब्रबयाणे पोचपवण्याची 
योिना हाती घेतलेली आहे. राज्यात खरीप हींगाम २०२० मध्ये १४० लाख हेम ्र के्षत्रावर 
खरीपाची पेरणी झालेली आहे. मागील वषीच्या ३९ लाख हेम ्र के्षत्राच्या तुलनते यावषी ४२.५६ 
लाख हेम ्रवर सोयाबीनची पेरणी झालेली आहे. शेतकऱयाींना गुणवत्ताींपूणय कृपष ननपवषठा वेळेवर 
उपलब्ध क न देण्यासाठी शासन क्ीबद्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.      
     ___________ 
 

 गोंहदया जिल्हयातील शेतामधील धान वपिाांवर मावा तुडतुडया रोगाचा प्रादभुावव झाल्याबाबत 
 (४३)  १४५९० (१४-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुवनी-मोरगाांव), श्री.रािू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रतनल नाईि (पसुद) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सालेकसा, अिुयनी मोरगाींव, गोरेगाींव, आमगाींव (जि.गोंददया) व इतर तालुम याींतील 
शेतामधील धानपपकाींवर मावा तडुतुडया रोगाचा प्रादिुायव झाल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककड रोगाींच्या प्रादिुायवासह खोडककडा, करपा इत्यादी रोगाने जिल्हयातील धान 
उत्पादनात घ् होण्याची शम यता ननमायण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोंददया जिल्हयात उन्हाळी धानाच े उत्पादन शतेकरी घेत असल्याने सदर 
रोगाचा प्रादिुायव रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे 
(३) माहे एपप्रल व म े मदहन्यात खाेड ककडा व करपा ककड रोगाचा प्रादिुायव झालेला होता. 
याकरीता गावस्तरावर १०३८ गावबैठका घेण्यात आल्या तसेच ॲडवायझरी व वतृ्तपत्रात प्रभसध्दी 
देऊन शेतकऱयाींना मागयदशयन करण्यात आलेले होते. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 
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लातूर जिल््यात मुग वपिायाया निुसानीचे पांचनाम ेिरुन नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
 

 (४४)  १४६४५ (१४-०९-२०२०).   श्री.अभभमन्यु पवार (औसा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.देवेंद्र 
र्डणवीस (नागपूर दषिण पजश्चम) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) लातूर जिल्हयात मुग या पपकावर येलो मोझॅक व्हायरस या रोगाचा प्रादिुायव झाल्यान े
मुगाची पपके पपवळी पडुन शेंगा करपल्यान े शेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदरील नुकसानीच े पींचनाम े कन न नसैधिकगयक आपत्तीअींतगयत शेतकऱयाींना 
नुकसानिरपाई देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, याींनी जिल्हाधिकधकारी, लातूर याींच्याकड े
ददनाींक ५ ऑगस््, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, उम त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) अींशत:  खरे  आहे. 

लातूर जिल्हयामध्ये मुग पपकाच े सवयसाधारण के्षञ १३०६३ हेम ्र असुन प्रत्यक्ष 
पेरणी ११८४३ हेम ्र के्षञावर झालेली आहे. 
   औसा तालुम यात ककल्लारी मींडळातील काही गावाींतील ३६७ हे. वर येलो मोझॅक व्हायरस 
रोग मूग पपकावर प्रादिुायव झाला असल्याच े ननदशयनास आल्यानींतर पपक सींरक्षणाच्या 
उपाययोिना शेतकऱयाींना साींधिकगतल्या. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) के्षत्रीय कमयचाऱयाींकडून पीक सींरक्षणाच्या उपाय योिना शेतकऱयाींना साींधिकगतल्या व 
शेतकऱयाींना थायोभमथेजम सम व लॅमडा सायलोथ्रीन ३ भमली प्रनत १० ली्र पाण्यात ्ाकून 
फवारणीची भशफारस करण्यात आली होती. तसेच प्रमुख वतयमान पत्रामध्ये याबाबत मादहती 
देण्यात आलेली होती. त्यामळेु सदर रोग आ्ोम यात आला. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 

 
राज्यातील नानािी देशमखु िृषी सांिीवनी प्रिल्पाबाबत 

  

(४५)  १४८६० (१७-१२-२०२०).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नानािी देशमुख कृषी सींिीवनी प्रकल्प सु  झाला असुन या योिनते िी गाव े
समापवष् होणार नाहीत ककीं वा वैयजम तक लािापासून वींधिकचत राहणाऱया शेतकऱयाींनी शेतकरी 
कीं पनी स्थापन केल्यानींतर त्याींना उम त योिनेचा लाि देण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचप्रमाणे शासनाच्या आत्मा योिनेअींतगयत राज्यात शेतकरी कृषी मींडळ, 
शेतकरी कृषी बचत ग् स्थापन करणाऱयाींना या योिनेत समापवष् क न पोकराचा लाि 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उम त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,     
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. दादािी भुसे (१८-०१-२०२१) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
(३)  नानािी देशमुख कृषी सींिीवनी प्रकल्प अींतगयत काढणीपश्चात व्यवस्थापन व मूल्य 
साखळीचे बळक्ीकरण करणे या घ्काींतगयत प्रकल्पाींतगयत जिल्हयातील शेतकरी उत्पादक 
कीं पनी तसेच प्रकल्पाींतगयत ननवडलेल्या गावाींतील स्वयीं सहाय्यता ग्/शेतकरी ग् याींनी सादर 
केलेल्या व्यावसानयक प्रस्तावाींना अथयसहाय्य अनुजे्ञय आहे.  आत्मा योिनेंतगयत नोंदणीकृत 
शेतकरी ग्ाींना सदर प्रकल्पाींतगयत लाि अनुजे्ञय आहे. 
(४)  प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
  

भोर ( जि.पुणे ) तालुक्यातील पशवुैद्यिीय ववभागातील ररक्त िागा भरण्यासह  
उपिें द्रायाया इमारतीांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 

 (४६)  १८४८२ (२३-११-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरावती) :   सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) िोर (जि.पुणे) तालुम यातील पशुवैद्यकीय पविागातील डॉम ्र आणण कमयचाऱयाींच्या सुमारे 
५० ्म के िागा ररम त असल्याने शेतकऱयाींच्या पशुधनास आरोग्यसवेा वेळेवर भमळत नसल्याच े
माहे ऑम ्ोबर, २०२०  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िोर येथील उपकें द्राच्या इमारतीींची दरुावस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याअनुषींगाने िोर येथील पशुवैद्यकीय पविागातील ररम त िागा िरण्यासह 
उपकें द्राच्या इमारतीींची द ुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुतनल िेदार (२८-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
      िोर तालुम यात राज्यस्तरीय १४ पशुवैद्यकीय दवाखाने व ११ जिल्हा पररषदेचे दवाखान े
काययरत आहेत. सदर दवाखान्यावरील सहाय्यक आयुम त पशुसींवधयन, पशुधन पवकास 
अधिकधकारी, सहाय्यक पशुधन पवकास अधिकधकारी व पशुधन पययवके्षक या ताींब्रत्रक अधिकधकारी व 
कमयचा-याींची एकूण मींिूर २९ पदाींपैकी १२ पदे ररम त आहेत. याभशवाय ग्-ड कमयचा-याींची 
एकूण मींिुर २८ पदाींपकैी ११ पदे ररम त आहेत. 
       ररम त पदाींचा अनतररम त काययिार नजिकच्या अधिकधकारी / कमयचारी याींचेकड े देण्यात 
येवून शेतक-याींच्या पशुधनास पशुवैद्यकीय सेवा वळेेवर पुरपवण्यात येत आहेत. यासींदिायत 
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पविागाकड ेकोणतीही तक्रार प्राप्त नाही.    
(२), (३) व (४) 
       िोर येथील तालुका लघु पशुसवयधिकचककत्सालय ची इमारत िुनी असून ती सध्या 
वापरात आहे. तेथे अत्याधनुीक उपकरणाींसह सुसज्ि इमारत बाींधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 
जिल्हा ननयोिन सभमती अधिकधनस्त जिल्हा वापषयक योिनेतून ननधीची मागणी करण्यात आली 
आहे. सावयिननक बाींधकाम पविागास इमारतीच्या नवीन बाींधकामाची अींदािपत्रके सादर 
करणेबाबत कळपवण्यात आलेले आहे. 
       पशुधन पवकास अधिकधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररम त पदे सरळ सेवा िरतीने महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफय त काययवाही सु  असून भशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर आवश्यक 
काययवाही शासन स्तराव न करण्याचे सींकल्पीत आहे. 
       ग्-क पदिरतीबाबत सामान्य प्रशासन पविागाकडून ननदेश ननगयभमत करण्याची 
काययवाही सु  असून ती काययवाही पूणय झाल्यानींतर पवदहत प्रकक्रयेनुसार पदिरती करण्याचे 
सींकजल्पत आहे.    
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
गोरेगाांव (मुांबई) येथे तबेलेधारिाांना नाममात्र भाड्यायाया बदल्यात  

देण्यात आलेल्या िागा ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(४७)  १९८४९ (२३-११-२०२०).   श्री.रववांद्र वायिर (िोगेश्वरी पवूव), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूवव) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व पररसरातील नागररकाींना ताि ेदधू पुरपवण्यासाठी शासनान ेगोरेगाींव (मुींबई) येथ े
उिारलेल्या आरे डअेरी मध्ये आवश्यक दधुाचा ननयभमत पुरवठा होण्यासाठी या पररसरातील 
काही िागा नाममात्र िाड ेआकान न ३० तबेले उिारण्याच्या तसचे या तबेल्यामध्ये िनावरे 
ठेवण्याच्या परवानगीसह सन १९५० मध्ये काही तबेलेधारकाींना देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दधुाच ेदर वाढवनू भमळत नसल्याच्या करणासत्व सदरहू तबेलेधारकाींनी आरे 
डअेरीस दधू पुरवठा करण्याचे बींद केले असून सध्य: जस्थनतत सदरहू तबेलेधारक दधुाची 
खािधिकगरीत्या पवक्री करीत आहे, तसेच या तबेलेधारकाींना ददलेल्या िागेवर काही बींगल्याच े
बाींधकाम करण्यात आलेले असनू सदरहू बींगले धिकचत्रीकरणाच्या कामाकररता िाड्यान े देऊन 
तबेलेधारक लाखों  पये कमवत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे शासनाच े कोट्यवधी न पयाींच े महसुली नुकसान होत असल्यान ेसदरहू 
िागा व या िागेवर उिारलेले बींगले व ननवासस्थाने ही सींबधिकधत तबेलेधारकाींकडून काढून या 
िागेचा वापर िनदहत योिनाींसाठी करण्याबाबत तसेच सदरहू िागेची देखिाल करणे शासनास 
आधिकथयक दृषट्या शम य नसल्यान ेसदरहू िागा नोंदणीकृत सामाजिक व अशासकीय सींस्थाना 
देखिालीकरीता देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी  मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये व त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
सदरहू िागा ताब्यात घेण्याबाबत शासनाची िूभमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहे ?     
  
श्री. सुतनल िेदार (०६-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   शासन ननणयय क्रमाींक सीईओ-१०७७/१८११६/२२-पदमु, ददनाींक ६.१०.१९७७ अन्वये 
परवानेधारकाींना तबेल्यामध्ये उत्पाददत होणारे दधू खुल्या बािारात पवक्री करण्यास 
शासनामाफय त परवानगी देण्यात आली आहे. 
   आरे दगु्धवसाहतीमधील पवपवध ३० ग्ात तबेल्यालगत एकूण १३९७ शासकीय 
ननवासस्थाने आहेत. शासनामाफय त तबेलेधारकाींना वा्प केलेल्या तबेल्यामध्ये तबेलेधारकाींनी 
बींगले बाींधलेले नाहीत. सन १९५३ च्या पररपत्रकानुसार आरे दगु्धवसाहतीतील तबेलेधारकाींना 
त्याींच्या तबेल्याच्या बािूला २० िनावराींच्या परवान्यामागे १ शासकीय ननवासस्थान वा्प केले 
िाते. 
   तबेलेधारकाींना वा्प केलेले शासकीय ननवासस्थाने/बींगले धिकचत्रीकरणाच्या कामाकररता 
िाड्यान ेदेऊन तबेलेधारक लाखो  पये कमवत आहेत, ही बाब खरी नाही. 
(३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये अस ेननवेदन ददले होत ेहे खरे आहे. 
(४) सदर बाब तपासून घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
वणी, मारेगाांव व झरीिामणी (जि. यवतमाळ) तालुक्यातील नदीपात्रातनू  

अवैधररत्या वाळू उत्खनन होत असल्याबाबत. 
  

(४८)  १९९२७ (२३-११-२०२०).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वणी, मारेगाव व झरीिामणी (जि.यवतमाळ) तालुम यातील वधाय, ननगडृा, बेंबळा पैनगींगा 
नदी तसेच नाल्यातुन व भललाव न झालेल्या वाळू घा्ातुन महसलू पविागातील अधिकधकारी व 
वाळू तस्कर याींच्या  सींगनमतान ेअवैधररत्या वाळूची तस्करी होत असल्याचे माहे ऑम ्ोबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाळू तस्करीमळेु शासनाच्या को्यवधी  पयाींच्या महसुलाच ेनुकसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी क न वाळू तस्कराींवर व सींबींधिकधत अधिकधका-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०५-०१-२०२१) : (१), (२) व (३) यवतमाळ जिल्हयात गौण खननिाच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्याकररता तहभसल स्तरावर िरारी पथकाची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. सदरील पथकामाफय त तहभसलदार वणी, मारेगाव व झरीिामणी याींनी 
माहे एपप्रल, २०२० ते २५ नोव्हेंबर, २०२० या कालावधीत गौण खननिाच्या अवैध वाहतूकीच्या 
२७ प्रकरणात दींडात्मक कारवाई क न  .२५.९४ लक्ष एवढी रम कम वसूल करण्यात आली 
असून ०६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
     ___________ 

  
भसल्लोड (जि. औरांगाबाद) तालुक्यात अवधै वाळू उपसा होत असल्याबाबत 

 (४९)  १९९४९ (२३-११-२०२०).   श्री.देवेंद्र र्डणवीस (नागपूर दषिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (भशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दषिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमन्यु पवार 
(औसा) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसल्लोड (जि. औरींगाबाद) तालुम यात एकाही वाळूपट्ट्याचा भललाव या वषी झालेला 
नसतानाही भसल्लोड पररसरासह अींिना नदी पात्रालगत असलेल्या वासडी, ननींिोरा, देवपळु, 
पळशी, ककशोर, नादरपुर, िवखेडा इत्यादी  गावातील स्थाननक वाळूमाकफया वाळूचा बसेुमार 
उपसा करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अवैध वाळूमाकफयाींच्या यींत्रणेकडून पोभलसाींवरच पाळत ठेवण्यात येत 
असल्यान ेपोभलस कारवाईत काहीही ननषपन्न होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, चौकशीनुसार या अवैध वाळूमाकफयाींवर   कारवाई कन न अवैध वाळू उपसावर 
कायमस्वन पी प्रनतबींध बसण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करत आहे, 
(५)   नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (०५-०१-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) अींिना नदीपात्रालगत असलेल्या 
वासडी, ननींिोरा, देवपुळ, पळशी, ककशोर, नादरपुर, िवखेडा ही गावे कन्नड तालुम यामध्ये येत 
असून अवैध गौण खननिाच्या उत्खनन व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्याकररता कन्नड 
तालुकास्तरावर िरारी पथकाींची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर पथकाींनी कन्नड 
तालुम यात माहे एपप्रल, २०२० त े नोव्हेंबर, २०२०  या कालावधीत गौण खननिाच्या अवैध 
उत्खनन व वाहतूकीच्या ३१ प्रकरणात  .५१,२४,५३८/- एवढ्या दींडात्मक कारवाई करण्यात 
आली असून २१ गुन्हे दाखल करण्यात आली आहेत. 
  भसल्लोड तालुम यात माहे एपप्रल, २०२० त ेनोव्हेंबर, २०२०  या कालावधीत गौण खननिाच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतकूीच्या १७ प्रकरणामध्ये  .२८,५९,७००/- एवढी दींडात्मक कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य ब्रबयाण ेमहामांडळातील िमवचाऱ्याांना सातवा वतेन लागू िरणे बाबत 

 (५०)  २०२५५ (१०-१२-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूव) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषर शासनाच्या ददनाींक ३० िानेवारी, २०१९ रोिीच्या अधिकधसुचनेनसुार शासकीय 
कमयचा-याींना ददनाींक १ िानेवारी, २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एकूण ५५ महामींडळापैकी महाराषर राज्य ब्रबयाणे महामींडळ एक असून या 
महामींडळातील कमयचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास,राज्यातील ५५ महामींडळापैकी महाराषर राज्य ब्रबयाणे माींडळा सारख्या आधिकथयक 
दृष्या परीपूणय असलेल्या अशा महामींडळाींना ७ वा वेतन लागू करण्यास शासनाची नेमकी 
िूमीका काय आहे तसेच पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. दादािी भुसे (१९-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सावयिननक उपक्रमाींना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे ही 
धोरणात्मक बाब असून सदर धोरण राज्य मींब्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेे ननजश्चत होणे आवश्यक 
आहे.  त्यादृष्ीन ेयाबाबतचा धोरणात्मक ननणयय घेण्याची काययवाही पवत्त पविागाकड ेस्वतींत्रपण े
सु  आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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