महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु ८, १९४१ (शिे)
(१)

गह
ृ मांत्री

(३)

पशस
ां धधन, दग्ु धव्यिसाय वििास,
ु ि

(२)

(४)
(५)
(६)

महसल
ू मांत्री

क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण मांत्री

िृषी, माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री

िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६३
-------------------------------------

िोरे गाांि भभमा (जज.पुणे) येथे आांदोलन िरणाऱयाांिरील
खटले मागे घेण्याबाबत

(१)

*

४५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबानू

खभलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादध न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिध.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत भमर्ाध : ददनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०१९ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर

ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न
क्रमाांि ४२७६१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कोरे गाींव भिमा (जि.पण
ु े) येथे दिनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी तेथील
ववियस्तींिाला

अभिवािन

करण्यासाठी

गेलल्
े या

िनसमि
ु ायावर

समािकीं्कानी हल्ले केल्याच्या ननषेधाथथ नतसऱ्या दिवशी राज्यात बींि
पाळण्यात येवन
ू आींिोलने करण्यात आली असता आींिोलन करणाऱ्याींवर गन्ु हे
िाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आींिोलनातील आींिोलकाींवरील गन्
ु हे मागे घ्यावेत अशी

मागणी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ३ डिसेंबर, २०१९ रोिी मा.मख्
ु यमींत्री याींची
िे् घेऊन केलेली आहे व याबाबत सकारात्मक कायथवाही करण्याचे आश्वासन
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी लोकप्रनतननधीींना दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ननणथय घेण्यात आला आहे काय, ननणथयाचे स्वरुप
काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) सिर गन्ु हे मागे घेण्याबाबत शासनाने दिनाींक २६/१०/२०१८ रोिी
गन्
ु हयाींची भशफारस करण्यासाठी सभमती गठीत केली. सभमतीने ख्ले मागे

घेण्याबाबत शासनास भशफारस केली असन
ू त्याआधारे ख्ले मागे घेण्याबाबत
शासनस्तरावर प्राधान्याने कायथवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यातील मजच्िमाराांना डडर्ेल परताव्याची रक्िम दे ण्याबाबत
(२)

*

२९ श्री.प्रसाद

लाड, श्री.विलास पोतनीस,

श्री.रमेशदादा पाटील,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रविांर फाटि,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील ववशेषत: मब
ींु ई, ठाणे, पालघर, रायगि, रत्नागगरी व भसींधि
ु ग
ु थ
या जिल्हयाींना सन २०१८-१९ या कालावधीमध्ये दिलेली डिझेल परताव्याची

रक्कम अत्यींत कमी असल्याचे ननिशथनास आले असन
ू रायगि जिल्हयातील
४४ मच्छीमार सींस्थाींच्या २ हिार २२७ याींत्रत्रक मच्छीमार बो्ीचा रुपये ५०

को्ी ६१ लाखाींचा डिझेल परतावा तसेच पालघर जिल्हयातील मजच्छमार
सहकारी सींस्थाींचा डिझेल कर परतावा िीि वषाथपासन
ू थकीत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पालघर जिल्हयातील मासेमारी करणाऱ्या नौकाधारकाींना
लाईफ िॅके्, िीपीिीसीचे नवीन आकषथक योिनाींतगथत परु ववण्याबाबतची

मान्यता, राहत्या घराच्या िागा मजच्छमाराींच्या नावावर होणे, खेकिा सींवधथन
व ननम खारे कोळीं बी सींवधथनसाठी पालघर जिल्हयात लीिवर िागा वा्प

करणे, आदिवासी िागात १०० ्क्के केंदिय सहाय्यक योिनाींतगथत केि

फफशरीसाठी लाि िे णे, फायबर भशतपे्ीस अनि
ु ान परु वठा करणे, मत्स्यबीि
केंि

स्थाननक

मजच्छमार

मदहलाींना

चालववण्यासाठी

िे णे,

मजच्छमाराींना

नक
ु सान िरपाईसाठी पॅकेि िाहीर करणे इत्यािी मागण्या प्रलींत्रबत असल्याचे
ननिशथनास आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डिझेलचा थकीत परतावा िे ण्याबाबत अभलबाग (जि.रायगि)
मजच्छमार सोसाय्ीने शासनाकिे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने मजच्छमाराींना डिझेल परताव्याची थकीत रक्कम िे ण्याबाबत तसेच
ु ग
मजच्छमाराींच्या प्रलींत्रबत मागण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अस्त्लम शेख : (१) सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० मध्ये डिझेल
तेलावरील

प्रनतपत
ु ी

या

योिनेंतगथत

राज्यातील

खालीलप्रमाणे ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे .

७

सागरी

जिल्हयाींना
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(रुपये को्ीत)
अ.क्र.

जिल्हा

वा्प केलेली तरति
ू
२०१८-१९

२०१९-२०

१

पालघर

१.७५

४.३०

२

ठाणे

१.७५

३.३०

३

मब
ींु ई-उपनगर

१४.२५

१४.९३

४

मब
ुीं ई-शहर

१३.२५

१५.०१

५

रायगि

११.५०

१८.२५

६

रत्नागगरी

९.००

१६.३५

७

भसींधि
ु ग
ु थ

२.५

५.८६

५४.००

७८.००

एकूण
तसेच

आगामी

अथथसक
ीं ल्पीय

अगधवेशनात

इतक्या ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे .

रुपये

१३७.८५

को्ी

(२) हे खरे नाही.

१) लाईफ िॅके् योिनेस जिल्हा ननयोिन योिनेंतगथत मान्यता
नाही.

२) मच्छीमाराींच्या राहत्या घराच्या िागा मच्छीमाराींच्या नाींवावर
करण्याची कायथवाही महसल
ू वविागाींतगथत सरु
ु आहे .

३) खािण िमीन वा्पाबाबतचे महसल
ू वविागाचे सन २००२ व
२००५ चे शासन ननणथय आहे त. या शासनाच्या धोरणानस
ु ार
खािण िमीन वा्पाची कायथवाही केली िाते.

४) पालघर जिल्हयात मानव ववकास कायथक्रमाींतगथत आदिवासी बहूल
िागातील आदिवासीींकरीता वपींिरा मत्स्यसींवधथन योिना
राबववण्यात येणार आहे .

५) मच्छीमाराींच्या झालेल्या नक
ु सानीपो्ी आगथथक मित मींिरू ीबाबत
रुपये ५.०५ को्ी इतक्या रकमेचा प्रस्ताव मित व पन
ु वथसन
वविाग, मींत्रालय, मब
ुीं ई याींना सािर करण्यात आलेला आहे .
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(३) व (४) रायगि जिल्हयाकरीता मजच्छमाराींना डिझेल परताव्यासाठी मागील
३ वषाथत खालीलप्रमाणे ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे .

(रुपये को्ीत)

डिझेल

वषथ

रायगि

२०१७-१८

१८.८६

२०१८-१९

११.५०

२०१९-२०

१८.२५

परताव्यासाठी ववतरीत

ननधी िीबी्ीद्वारे

मजच्छमाराींच्या

खात्यावर थे् िमा करण्याची कायथवाही जिल्हास्तरावरुन केली िाते.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यात नुिसानग्रस्त्त शेतिऱयाांना पीि विम्याची मदत दे ण्याबाबत
(३)

*

८८४ श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत भमर्ाध, श्री.शरद रणवपसे,

अॅड.हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, आकिध.अनांत गाडगीळ,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.जनादध न चाांदरू िर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंि व राज्य शासन तसेच स्वत: शेतकरीही पीक ववम्याची रक्कम िरत

असताना पीक ववमा कींपन्याींनी राज्यातील ९० लाख शेतकऱ्याींना अपात्र
ठरववले

असल्याचे

दिनाींक

२४

ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

नोव्हें बर,

२०१९

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, राज्यात िोन लाखाींपेक्षा िास्त शेतकऱ्याींनी पीक ववमा

काढलेला असन
ू माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े
राज्यातील ववशेषत: मराठवाड्यातील नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना पीक ववम्याचे
पैसे भमळत नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात
ननिशथनास आली, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित भमळत
नसल्याकारणाने राज्य शासनाने केंि शासनाच्या प्रधानमींत्री पीक ववमा

योिनेत बिल करण्यासाठी सभमती नेमली असन
या सभमतीने उक्त
ू
योिनेसाठी सच
ु ववण्यात आलेल्या बिलाींचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंि
शासनाकिे सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने पीक ववम्याची मित िे ण्यास ववलींब करणाऱ्या ववमा कींपन्याींवर
ु ग
कारवाई करुन शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .
खरीप

हीं गाम

२०१९

मध्ये

राज्यातील

शेतकऱ्याींनी

१.२६

को्ी

अिाांद्वारे पीक ववमा योिनेत िाग घेतला आहे . माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये
पिलेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेमध्ये िाग

घेतलेल्या बागधत शेतकऱ्याींच्या क्षेत्राचे पींचनामे करुन अहवाल िारतीय कृषी
ववमा कींपनी व बिाि अभलयान्झ कींपनीस पाठववण्यात आला असन
ू ववमा
कींपनीकिून नक
ु सानीची पररगणना करण्याची कायथवाही सरु
ु आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ मध्ये झालेल्या अवेळी पावसामळ
ु े

नक
ु सान झालेल्या शेतकऱ्याींना नक
ु सान िरपाई िे ण्यासाठी ववमा कींपनीमाफथत
केंि शासनाच्या सच
ू नेनस
ु ार कायथवाही करण्यात येत आहे . योिनेत बिल

सच
ु ववण्यासाठी केंि शासनास राज्य शासनाकिून प्रस्ताव सािर केला आहे .
तसेच मींत्रत्रमींिळ उपसभमतीची स्थापना केली आहे .

(४) याबाबत केंि व राज्यस्तरावर नक
ु सान िरपाई ननजश्चत करणेबाबत

वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला व त्यानस
ु ार सींबगीं धत ववमा कींपन्याींना
नक
ु सान िरपाई अिा करणेबाबत केंि शासनाच्या दिनाींक ११/०२/२०२० च्या
पत्रान्वये सच
ू ना ननगथभमत करण्यात आल्या असन
ू ववमा कींपनीमाफथत नक
ु सान
िरपाई अिा करणेबाबत कायथवाही करणेत येत आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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राज्यातील नुिसानग्रस्त्त मजच्िमाराांना मदत दे ण्याबाबत
(४)

*

५२३ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रमेशदादा पाटील,

श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय नाईि, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, आकिध.अनांत
गाडगीळ, श्री.जयांत पाटील, श्री.विजय ऊफध भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती जस्त्मता िाघ, श्री.विनायिराि मेटे, प्रा.जोगेन्द्र
ििाडे,

अॅड.हुस्त्नबानू

खभलफे :

गोष्ीींचा खुलासा करतील

सन्माननीय

काय :-

मत्स्त्यवििास

मांत्री

पढ
ु ील

(१) राज्यातील माहे ऑगस्् ते नोव्हें बर, २०१९ या कालावधीतील अनतवषृ ्ी
तसेच क्यार व महाचक्रीवािळामळ
ु े मब
ुीं ई, पालघर, ठाणे, रायगि, रत्नागगरी व
भसींधि
ु ग
ु थ

जिल्हयातील

मजच्छमाराींचे

नक
ु सान

झाले

असन
ू

नैसगगथक

आपत्तीमळ
ु े नक
ु सानग्रस्त मजच्छमाराींचे सवेक्षण करुन नौकाधारकाींना प्रत्येकी

रुपये एक लाख व नौकेवर काम करणाऱ्या खलाशाींना/मजच्छमाराींना रुपये २५

हिार आगथथक मित िे ण्यात यावी तसेच राज्यात मत्स्य िषु काळ िाहीर
करण्यात यावा अशी मागणी महाराषर राज्य मजच्छमार सींघ व मजच्छमार

कृती सभमतीच्या पिागधकाऱ्याींनी मत्स्य आयक्
ु त याींना ननवेिन िे ऊन केली

असल्याचे दिनाींक ४ नोव्हें बर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात मच्छीमार बाींधव एलईिी व पसथसीन ने्द्वारे

मजच्छमारी करीत असल्याने समि
ु ातील माशाींचे प्रमाण कमी झाल्याने

पारीं पाररक मजच्छमार व्यावसानयकाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िहाणू (जि.पालघर) तालक्
ु यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ पासन
ू
सरु
ु झालेल्या परतीच्या पावसामळ
ु े मजच्छमाराींचे आगथथक नक
ु सान झाले आहे,
हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यात एलईिी व पसथसीन ने्द्वारे
ु ग

मासेमारी करणाऱ्याींवर

कारवाई करुन राज्यातील नक
ु सानग्रस्त मजच्छमाराींना मित िे ण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अस्त्लम शेख : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

शासन अगधसच
ू ना दिनाींक २७/०४/२०१८ अन्वये एलईिी मासेमारी

प्रनतबींध करण्यात आलेली आहे . तसेच शासन आिे श, दिनाींक ०५/०२/२०१६

अन्वये पसथसीन मासेमारीचे ननयमन करण्यात आलेले असन
ू , त्याअन्वये
शाश्वत मासेमारी द्कून राहण्याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे .

(३) मित व पन
ु वथसन वविागाच्या दिनाींक १३/०५/२०१५ रोिीच्या शासन
ननणथयामध्ये नैसगगथक आपत्तीमळ
ु े बागधताींना द्यावयाच्या मितीमध्ये, िहाणू

तालक्
ु यातील मजच्छमाराींचे नक
ु सानीचा बाबीींचा समाववष् नसल्यामळ
ु े आगथथक
मित िे य ठरत नाही.

(४) दिनाींक ३१/१०/२०१९ पयांत राज्यातील एकूण १०७० अवैध मासेमारी

करणाऱ्या नौकावर कारवाई केलेली आहे . तसेच दिनाींक १३/०५/२०१५ रोिीच्या
शासन ननणथयानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय नसलेल्या बाबी समाववष् करण्याबाबतचा
प्रस्ताव मित व पन
ु वथसन वविागास सािर करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांचा रब्बी पीि विमा भरुन घेण्याबाबत
(५)

*

७५३ डॉ.पररणय फुिे, श्री.सरु े श धस, श्री.सदाभशि खोत, श्री.प्रविण

दरे िर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील लातरू , दहींगोली, बीि, सोलापरू , वाभशम, गिगचरोली, िींिारा,

भसींधुिग
ु थ आणण रत्नागगरी या ९ जिल्हयातील शेतकऱ्याींचा पीक ववमा
उतरववण्याकरीता ९ वेळा ननवविा प्रफक्रया काढण्यात येवन
ू ही खािगी फकीं वा
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शासकीय ववमा कींपन्याींनी सिर ननवविा िरण्याची तयारी िशथववली नसल्याने

तसेच रब्बी पीक ववमा उतरववण्याची अखेरची मि
ु त दिनाींक ३१ डिसेंबर,

२०१९ रोिी सींपषु ्ात आल्याने उपरोक्त ९ जिल्हयातील शेतकऱ्याींना रब्बी
पीक ववमा िरता येणार नसल्याचे ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात रब्बीचा ३४ लाख हे क््सथवर पेरा झालेला असन
ू या ९
जिल्हयामध्ये रब्बी हीं गामाचा पेरा १८ ते २० लाख हे क््सथवर झाल्याचे
ननिशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱ्याींनी, ववववध शेतकरी सींघ्नाींनी, लोकप्रनतननधीींनी
वारीं वार शासनाकिे पीक ववमा िरुन घेण्यासींििाथत मागणी करुनही शासनाने
कोणतीही कायथवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ्याींचा रब्बीचा
पीक ववमा िरुन घेण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय.
(२) होय.

(३) हे खरे नाही, १० जिल्हयाींमध्ये ई-ननवविा प्राप्त न झाल्याने कृषी
वविागाच्या दिनाींक २६/११/२०१९ च्या पत्रान्वये केंि शासनास समह
ू फेररचना

व फेरननवविे बाबत कळववण्यात आले होते. तसेच दिनाींक १८/१२/२०१९ च्या
मख्
ु य सगचव याींचे पत्राव्िारे ववमा सहिागाची अींनतम मि
ु त वाढववणेबाबत व
ननवविा प्राप्त न होणेबाबत केंि शासनास अवगत करण्यात आले होते. तसेच
शासन

ननणथय,

क्र.

प्रवपववयो-२०१९/प्र.क्र.१८४/११अे,

दिनाींक

३०/०१/२०२०

अन्वये मा.मींत्री (कृषी) याींचे अध्यक्षतेखाली मींत्रत्रमींिळ उपसभमती गठीत
करण्यात आली आहे . सिर सभमती धोरणात्मक ननणथय घेण्यासाठी भशफारस
करणार आहे .

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------
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राज्यातील पोलीस ठाण्यात मदहला िमधचाऱयाांसाठी
सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६)

*

७६८

श्री.अांबादास दानिे,

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.प्रविण दरे िर :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
(१)

राज्यातील

पोलीस

ठाण्यात

मदहला

पोभलसाींसाठी

ववश्रामगह
ृ

व

स्वच्छतागह
ृ े नसल्याबाबतची मादहती पोलीस महासींचालकाींनी मागववलेल्या

अहवालातन
ू ननिशथनास आले असन
ू मदहला पोभलसाींसाठी ववश्रामगह
ृ व स्वतींत्र
स्वच्छतागह
ु े गैरसोय होत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये
ृ नसल्यामळ
वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाि पोलीस आयक्
ु तालयाच्या हद्दीतील १८ पोलीस
ठाण्यात मदहला कमथचाऱ्याींसाठी ववश्रामगह
ृ नसल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यातील पोलीस ठाण्यात मदहला कमथचाऱ्याींसाठी ववश्रामगह
ु ग
ृ ,

स्वच्छतागह
ृ े व आवश्यक त्या सोयी सवु वधा उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) पोलीस आयक्
ु त, बह
ुीं ई याींच्या अगधपत्याखालील
ृ न्मब
सवथ पोलीस ठाण्याींमध्ये मदहला पोलीस कमथचाऱ्याींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ व
ववश्रामगह
ुीं ई वगळता) एकूण १०२१
ृ न्मब
ृ उपलब्ध आहे त. तसेच राज्यात (बह
पोलीस ठाण्याींपक
ै ी ८३८ पोलीस ठाण्याींमध्ये मदहला पोलीस कमथचाऱ्याींसाठी

स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ व ५९० पोलीस ठाण्याींमध्ये स्वतींत्र ववश्रामगह
ृ उपलब्ध
आहे त.

(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------
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मुांबई उपनगरातील बोरीिली-ददहसर पररसरात दरोडा ि घरफोडीचे
गुन्द््यातील दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(७)

*

२४३ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ

खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील बोरीवली-िदहसर पररसरात गेल्या वषथिरात िरोिा

आणण घरफोिीचे अनेक गन्
या गुन्हयाींचा तपास करुन
ु हे घित असन
ू
आरोपीींना अ्क करण्यात स्थाननक पोभलसाींना अपयश आले असल्याचे माहे

िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने िरोिा व घरफोिीचे गन्
ु ग
ु हयातील िोषीींवर कारवाई करुन प्रलींत्रबत
असलेल्या

गन्
ु हयाींच्या

तपासासाठी

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ववशेष

पथक

नेमण्याबाबत

कोणती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.

(२) नमि
ू गन्
ु हयातील अ्क आरोपीताींवर प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यात

येत आहे . तसेच, तपासाधीन असलेले गन्
ु हयाींचा तपास करण्याकरीता ववशेष
पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

अभलबाग (जज.रायगड) येथे पासपोटध िायाधलय सुरु िरण्याबाबत
(८)

*

८७७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

करतील काय :-

(१) प्रत्येक जिल्हयात पासपो्थ कायाथलय असावे असा ननणथय केंि शासनाने
सन २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला असन
ू रायगि जिल्हयात पासपो्थ

कायाथलय नसल्यामळ
ु े पासपो्थ काढण्यासाठी येथील नागररकाींना ठाणे येथे
िावे

लागत असल्याने अभलबाग (जि.रायगि)

या जिल्हा मख्
ु यालयात
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पासपो्थ कायाथलय उघिावे यासाठी रायगि जिल्हा पररषिे माफथत दिनाींक २७
माचथ, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास शासनाकिे प्रस्ताव सािर करण्यात आला
होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अभलबाग

(जि.रायगि)

येथील

जिल्हा

िाक

अधीक्षक

कायाथलयाशेिारी पासपो्थ कायाथलयाची इमारत माहे माचथ, २०१९ मध्ये पण
ू थ
झालेली असन
ू पासपो्थ कायाथलय सरु
ु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अभलबाग येथे पासपो्थ
कायाथलय सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु : (१), (२), (३) व (४) पासपो्थ कायाथलय सरू
ु करण्याची
बाब केंि शासनाच्या वविे श मींत्रालयाच्या अखत्यारीत येत.े
रायगि जिल्हा मख्
ु यालयात पासपो्थ

कायाथलय उघिावे यासाठी

जिल्हा पररषि रायगि याींनी जिल्हा पररषिे च्या दिनाींक २७/०३/२०१८ च्या

सिेत ठराव घेवन
े िे
ू जिल्हागधकारी, रायगि व पासपो्थ कायाथलय, ठाणे याींचक
दिनाींक १५/०५/२०१८ रोिी पाठववला होता.

वविे श मींत्रालयाने ज्या जिल्हयाींमध्ये पासपो्थ सेवा केंि नाही तेथे

पोस्् ऑफीस पासपो्थ सेवा केंि उिारण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे .

त्यानस
ु ार पोस्् ऑफफस अभलबाग येथे पोस्् ऑफफस पासपो्थ सेवा केंि सरू
ु
करण्याचे प्रस्ताववत आहे . तथावप, पोस्् खात्याने अभलबाग येथे उपलब्ध
केलेली िागा परु े शी नसल्याने पोस्् खात्यास अन्यत्र परु े शी िागा उपलब्ध

करून िे ण्याबाबत क्षेत्रत्रय पासपो्थ कायाथलयाने कळववले असन
ू पोस्् ऑफफस
पासपो्थ सेवा केंि सरू
ु करण्याची बाब वविे श मींत्रालय, िारत सरकार याींच्या
ववचाराधीन आहे .

-----------------
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील खाडी ि समुरकिनाऱयािरील
अिैध रे ती उपसा रोखण्याबाबत

(९)

*

२९४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई (जि.पालघर) तालक्
ु याच्या ववववध दठकाणच्या खािी व समि
ु फकनारी

अवैधररत्या रे ती उपसा केला िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िई
ु गाींव आणण रानगाींव, अनाथळा, नाररींगी, कोपरी खाननविे इ.

दठकाणी बेकायिा रे ती उपसा होत असतानाही पोलीस यींत्रणा व महसल
ू
वविागाकिून िल
थ केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, अवैधररत्या रे ती उपसा होत असल्याने मजच्छमाराींची घरे

पाण्याखाली गेली असन
ू पजश्चम पट्टय
ु सान झाले
् ातील बागायतिाराींनाचे नक
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अवैधररत्या रे ती उपसा करणाऱ्याींवर तसेच अवैध रे ती उपसा
ु ग
रोखण्याकिे िल
थ करणाऱ्या सींबगीं धत अगधकाऱ्याींवर कारवाई करुन अवैध रे ती
ु क्ष
उपसा रोखण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) वसई तालक्
ु यातील मौिे
िई
ु गाींव, रानगाींव, अनाथळा या दठकाणी वाळूचे अवैध उत्खनन झाल्याचे,
मजच्छमाराींची

घरे

पाण्याखाली

गेल्याची

तसेच

पजश्चम

बागायतिाराींचे नक
ु सान झाल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

पट्टयातील

तथावप, वसई तालक्
ु यातील मौिे खाननविे, कोपर, खािी व भशरगाींव

या दठकाणी वाळूचा अवैध उपसा होत असल्याचे दृष्ोत्पत्तीस आले आहे .
पालघर

जिल्हयातील

वसई

तालक्
ु यात

गौण

खननिाच्या

अवैध

उत्खनन व वाहतक
ु ीस आळा घालण्याकरीता िरारी पथकाींची स्थापना
करण्यात आली आहे . सिर पथकामाफथत वसई तालक्
ु यात माहे एवप्रल, २०१९

ते िानेवारी, २०२० या कालावधीत वाळूच्या अवैध वाहतक
ु ीच्या ६१ प्रकरणी
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िीं िात्मक कायथवाही करुन रुपये २७.४९ लक्ष इतकी रक्कम शासनिमा

करण्यात आली आहे . तसेच वाळू उपश्याकरीता वापरण्यात येणारे सादहत्य,
२४६ वाळूच्या कींु ड्या तसेच १२७५ ब्रास वाळूसाठा नष् करण्यात आला आहे
व ७ प्रकरणी गन्
ु हे िाखल करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांना दजदारदार ाबयाणाांचा पुरिठा िरण्याबाबत
(१०)

*

खभलफे,

६१७ आकिध.अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबानू

डॉ.िजाहत

भमर्ाध,

प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

श्री.जनादध न चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ या कालावधीत शेतकऱ्याींना
आवश्यक ििेिार त्रबयाणे उपलब्ध होवू न शकल्याने शेतकऱ्याींचे नक
ु सान

झाले असल्याचा ननषकषथ कॅगने नोंिववला असल्याचे दिनाींक ३ िुल,ै २०१९
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यातील शेतकऱ्याींना त्रबयाणे परु ववणाऱ्या यींत्रणेत सस
ु ग
ु त्र
ु ता आणून
शेतकऱ्याींना ििेिार त्रबयाणाींचा परु वठा करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) िारताचे ननयींत्रक व महालेखा ननरीक्षक याींच्या

लेखापररक्षण अहवालात सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ आणण २०१७-२०१८ या
वषाथत एकूणच त्रबयाण्याींच्या उपलब्धतेमध्ये त्
ू झाली असल्याचे नमि
ू केलेले
आहे .

(२) महाराषरात राज्य त्रबयाणे महामींिळ, अकोला, राषरीय बीि ननगम, पण
ु े,
कृषी

ववद्यापीठे

इत्यािी

याींच्यामाफथत

सत्यप्रत/प्रमाणणत

त्रबयाण्याींच्या

उत्पािनाचे ननयोिन करण्यात येत.े खािगी कींपन्यासध्
ु िा त्रबयाणाींचे उत्पािन
करुन सत्यप्रत/प्रमाणणत त्रबयाणाींचा परु वठा करतात. त्यानस
ु ार शेतकऱ्याींना
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आवश्यक असलेली त्रबयाणाींची मागणी प्रमाणणत त्रबयाणे आणण सत्यप्रत

त्रबयाण्याींचा परु वठा करुन पण
ू थ करण्यात येत.े काही शेतकरी स्वत: िवळच्या

राखून ठे वलेल्या त्रबयाण्याचा वापर करतात. कारण शेतकऱ्याींना एकिा खरे िी
केलेले प्रमाणणत त्रबयाणे पढ
ु ील िोन वषाथसाठी पेरणीसाठी वापरता येत.े

ज्यावषी नैसगगथक आपत्ती अवकाळी पाऊस इ.मळ
ु े त्रबयाणाींच्या

उत्पािन कमी घेऊन त्
ु ीची पररजस्थती ननमाथण होते त्यावषी शेतकऱ्याींनी

स्वत:किील उत्पादित केलेले त्रबयाणे वापरण्यासाठी िनिागत
ृ ी मोदहम हाती
घेऊन प्रवत्ृ त केले िाते. त्यामळ
ु े पेरणीमध्ये त्रबयाणाअिावी पेरणी न
करण्याची पररजस्थती उद्िवत नाही.

राज्य शासनाद्वारे वपकाींच्या ववववध वाणाींचे पेरणी योग्य क्षेत्र व

ननधाथररत

वपकननहाय

आवश्यकता

ननधाथरीत

त्रबयाणे

बिल

करण्यात

महामींिळ, कृषी ववद्यापीठे

येत.े

िर

याींच्या

शासकीय

आधारावर

यींत्रणा

त्रबयाण्याची

आणण

त्रबयाणे

तसेच खािगी कींपनी ननभमथत प्रमाणणत व

सत्यप्रत त्रबयाणे याींच्या आधारावर त्रबयाणाींच्या उपलब्धतेची खात्री करण्यात

येत.े या सवथ सींस्थामध्ये समन्वय घिवन
ु व प्रत्येक हगाींमपव
ु थ ननयोिन करुन
समन्वय साधून मागणीनस
ु ार त्रबयाणे परु वठा केला िातो.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

नागपूर शहरात हुक्िा पालधरिर बांदी आणण्याबाबत
(११)

*

३२३ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रिाश गजभभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७५४८
ला ददनाांि २६ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) नागपरू शहरात हबथलच्या नावाखाली हुक्का पालथर सरु
ु असन
ू सिर हुक्का
पालथरमध्ये अवैधररत्या अल्पवयीन मल
ु ाींना प्रवेश िे ण्यात येऊन त्याींना तींबाखु
यासारख्या अींमली पिाथाांचे परु वठा करण्यात येतो, त्यामळ
ु े तरुण अींमली

पिाथाांच्या व्यसनाधीन होत असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नागपरू जिपीओ चौकात हुक्का पालथरवर गन्
ु हे शाखेने दिनाींक
२५/१२/२०१९ रोिी छापे ्ाकले असता सिर दठकाणी ननयम व अ्ीींचे
उल्लघींन करुन अवैधररत्या हुक्का पालथर सरु
ु असल्याचे ननिशथनास आले
असन
थ केले िात असल्याने अवैध हुक्का पालथरवर शासनाकिून
ू याकिे िल
ु क्ष
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींसिे त ई-भसगरे ् हुक्क्याबद्दल ववधेयक सािर केले असन
ू
त्यामध्ये महाराषर शासनाने भशफारस अथवा िभु मका िाहीर केली आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अवैधररत्या सरु
ु ग
ु असलेल्या हुक्का पालथरवर कारवाई करुन हुक्का
पालथरवर बींिी आणण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
: (१) नागपरू शहर पोलीस आयक्
ु
ु तालयाींतगथत माहे

नोव्हें बर, २०१९ मध्ये हुक्का पालथरवर केलेल्या कारवाईमध्ये अल्पवयीन मल
ु े
अींमली पिाथाथच्या व्यसनाधीन होत असल्याचे तसेच, अींमली पिाथथ ववक्री
होत असल्याचे आढळून आले नाही.

नागपरू पोलीस आयक्
ु तालयाींतगथत कोणतेही हबथल हुक्का पालथर सरु
ु
करण्याबाबत परवाना िे ण्यात आलेला नाही. तथावप, प्राप्त तक्रारीनस
ु ार
तींबाखुिन्य पिाथथ वापरत असल्याचे ननषपन्न झाल्यास, अशा हुक्का पालथरवर
को्पा कायद्याींतगथत कारवाई करण्यात येत.े

सन २०१९ या वषाथमध्ये खालीलप्रमाणे हुक्का पालथरवर कायथवाही
करण्यात आली आहे .
िाखल गन्
ु हे

अ्क आरोपी

िप्त मद्द
ु ेमाल फकीं मत

३४

५८

रुपये १३,९६,४४१/-

भसगारे ् आणण इतर तींबाखु उत्पािने (िादहरातीस प्रनतबींध आणण

व्यापार व वाणणज्य व्यवहार आणण उत्पािन, परु वठा व ववतरण याींचे

ववननयमन) अगधननयम, २००३ या कायद्यामध्ये दिनाींक ०४/१०/२०१८ रोिी
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सध
ु ारणा झाली असन
ू याव्िारे राज्यात हुक्का पालथरवर बींिी घालण्यात आली
आहे . सिर कायद्यातील तरति
ु ीनस
ु ार एक ते तीन वषे इतक्या मि
ु तीच्या
कारावासाची तसेच, रुपये ५०,०००/- ते रुपये १,००,०००/- इतक्या िव्यिीं िाच्या
भशक्षेची तरति
ु करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

घ्ना क्र. १- फफयाथिीने दिलेल्या तक्रारीवरुन एमआयिीसी नागपरू

पोलीस ठाणे येथे अपराध क्र. ७७३/२०१९, दिनाींक ०१/११/१९ रोिी कलम
४(अ), २१(अ) भसगारे ् व तींबाखु उत्पािने अगधननयम, २००३ अन्वये एका
आरोपीववरुध्ि

गन्ु हा

िाखल

िोषारोपपत्र िाखल केले आहे .

करण्यात

आला

असन
ू

मा.न्यायालयात

घ्ना क्र. २- फफयाथिीने दिलेल्या तक्रारीवरुन अींबाझरी पोलीस ठाणे

येथे अपराध क्र. ४६४/२०१९, दिनाींक २२/११/१९ रोिी कलम ४(अ), २१(अ)

भसगारे ् व तींबाखु उत्पािने अगधननयम, २००३ अन्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात
आला आहे . सिर गन्
ु हयात ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू गन्
ु हा
सध्या पोलीस तपासावर आहे .

घ्ना क्र. ३- फफयाथिीने दिलेल्या तक्रारीवरुन भसताबिी पोलीस ठाणे

येथे अपराध क्र. ८१६/२०१९, दिनाींक २४/१२/२०१९ रोिी कलम ४(अ), २१(अ)

भसगारे ् व तींबाखु उत्पािने अगधननयम, २००३ अन्वये २ आरोपीींववरुध्ि गन्
ु हा
िाखल करण्यात आला असन
ू गन्
ु हा सध्या पोलीस तपासावर आहे .
(३)

केंि

शासनाने

ई-भसगारे ्

ननबांधाींची

प्रिावीपणे

अींमलबिावणी

होण्याकरीता दिनाींक १८/०९/१९ पासन
लागु केलेली अगधसच
ू
ू ना पोलीस
महासींचालक, महाराषर राज्य याींनी दिनाींक ३०/०९/१९ व दिनाींक ०२/१२/१९
अन्वये, सवथ सींबगीं धत घ्काींच्या ननिशथनास आणुन दिली आहे .

(४) को्पा अगधननयम, २००३ व को्पा अगधननयम (सध
ु ारीत), ननयम, २०१८
मधील तरति
ु ीींचे उल्लींघन होत असल्यास, सींबगीं धताींवर पोलीस यींत्रणेमाफथत
कारवाई करण्यात येत.े

जिल्हागधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली “राषरीय तींबाखु ननयींत्रण कायथक्रम”

अींतगथत जिल्हास्तरीय समन्वय सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
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सिर

सभमतीमध्ये

सिस्य

म्हणन
ू

जि.प.

चे

मख्
ु य

कायथकारी

अगधकारी, जिल्हा शल्य गचफकत्सक, पोलीस वविाग, आरोग्य वविाग,
भशक्षणागधकारी, शाळा, महाववद्यालयाींचे प्राचायथ, सामाजिक सींस्था इत्यािी

सिस्य आहे त. तसेच, सननयींत्रण सभमतीच्या नतमाही बैठकीत वरील प्रकारास
आळा घालणे कामी उपाययोिना, तींबाखु ववरोधी कायथक्रम, नागररकाींमध्ये,
शाळा, महाववद्यालय येथे िनिागत
ृ ी मोदहमा राबववण्यात येतात. तसेच, या

प्रकरास आळा घालण्याकरीता प्राप्त तक्रारीनस
ु ार पोभलसाींमाफथत कारवाई
करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

बोररिली येथील शिविच्िे दन िेंरात िैद्यिीय
अधधिाऱयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत
(१२)

*

७०७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ

खुलासा करतील काय :(१)

बोररवली

येथील

शवववच्छे िन

केंिामतील

अपऱ्ु या

वैद्यकीय

अगधकाऱ्याींमळ
ु े शवववच्छे िनासाठी गोरे गाव ते पालघर तसेच ठाणे येथून
येणाऱ्या मत
ृ ाींच्या नातेवाईकाींना अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शवववच्छे िन केंिामध्ये मत
ृ इसमाच्या नातेवाईकाींना २४
तास

सेवा

द्यावयाच्या

झाल्यास

फकमान

६

वैद्यकीय

अगधकाऱ्याींची

आवश्यकता असताना या शवववच्छे िन केंिामध्ये सध्या ४ पिे मींिरू असन
ू
त्यापैकी केवळ ३ वैद्यकीय अगधकारी कायथरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर शवववच्छे िन केंि अद्ययावत करण्यात येवन
तेथे
ू
अनतररक्त वैद्यकीय अगधकारी याींची सींख्या वाढववण्यात यावी म्हणून

लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री,
मा.सावथिननक

आरोग्य

मींत्री,

मा.गह
ृ

राज्यमींत्री

(शहरे )

ननवेिनाव्िारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

आिीींकिे लेखी
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने बोररवली येथील शवववच्छे िन केंि अद्ययावत करण्याबाबत तसेच
ु ग
अनतररक्त वैद्यकीय अगधकाऱ्याींची सींख्याही वाढववण्याबाबत कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) व (२) हे खरे नाही.

पोलीस शल्यगचफकत्सक, बह
ींु ई याींच्या अगधनस्त सन २००१
ृ न्मब

पासन
ू बोररवली, मब
ुीं ई येथे िगवती रुग्णालयाच्या आवारात शवववच्छे िन केंि
सरु
करण्यात आले असन
त्याकरीता दिनाींक २२/०३/२००१ व दिनाींक
ु
ू
३०/०६/२००८ च्या रोिीच्या शासन ननणथयान्वये ववववध सींवगाथचे एकूण २९ पिे

ननमाथण करण्यात आली आहे त. तद्नींतर, सिर शवववच्छे िन केंिावरील

कामाचा िार कमी करण्याकरीता दिनाींक ०१/०३/२०१६ पासन
भसध्िाथथ
ू
रुग्णालयाच्या आवारात गोरे गाव येथे नवीन शवववच्छे िन केंि सरु
ु करण्यात
आले असन
ू त्याकरीता दिनाींक ३१/०५/२०१९ रोिीच्या शासन ननणथयान्वये
ववववध

सींवगाथची

एकूण

२६

पिे

ननमाथण

करण्यात

आली

आहे त.

सद्य:जस्थतीत, सिर िोन्हीही शवववच्छे िन केंिात वैद्यकीय अगधकारी याींची

प्रत्येकी ३ याप्रमाणे एकूण ६ पिे कायथरत असन
ू तेथे २४ तास सेवा िे ण्यात
येत आहे त.

बोररवली, मब
ुीं ई येथील शवववच्छे िन केंिाच्या अखत्यारीत एकूण ११

पोलीस ठाणे आणण गोरे गाव येथील शवववच्छे िन केंिाच्या अखत्यारीत एकूण
१२

पोलीस

ठाणे

कायथरत

असन
ू

त्याींचेमाफथत

प्राप्त

मत
ृ िे हाच्या

शवववच्छे िनाअींती ववदहत प्रफक्रया पार पािून कोणतीही गैरसोय न करता
मयताच्या नातेवाईकाींना तात्काळ मत
ृ िे ह िे ण्यात येतो.
(३) हे खरे आहे .

(४) वरील िाग- १ व २ प्रमाणे.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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सोलापूर येथे पशुिैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत
(१३)

*

२१२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.किशोर दराडे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ४४२६३ ला ददनाांि १९ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभाधत सन्माननीय पशस
ां धधन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मौ.बाळे (ता.उत्तर सोलापरू ) या पररसरात लोकप्रनतननधीींनी शासनाकिे
पाठपरु ावा केल्यामळ
ु े

सोलापरू जिल्हयात नवीन शासकीय पशव
ै यकीय
ु द्

महाववद्यालय सरु
ु करण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर महाववद्यालय सरु
ु करण्यासाठी आवश्यक असलेली
िमीन सींपािन करण्यासाठी वेगवेगळया चार मद्
ु याींची मादहती शासनाने
दिनाींक

४ एवप्रल, २०१९ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हागधकारी, सोलापरू

याींच्याकिून मागववली असन
शासनाने मागणी केलेल्या वेगवेगळया चार
ू

मद्
ु याींची पररपण
ू थ मादहती जिल्हागधकारी, सोलापरू याींनी तयार करुन दिनाींक
२४ िल
ु ,ै २०१९ रोिीच्या पत्रासोबत शासनास सािर केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

शासकीय पश
ु वैद्यकीय

महाववद्यालय

सरु
ु

करण्यासाठी

आवश्यक असलेली िमीन सींपािन करण्यासाठीची मागणी केलेली सवथ
मादहती शासनास प्राप्त झाल्यामळ
ु े सिर िमीन सींपािन करण्यासाठी अन्य

वेगवेगळया कामासाठी आवश्यक असलेला ननधी मींिरू करण्याबाबत महाराषर

पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपरू याींच्याकिून आवश्यक तो प्रस्ताव
मागववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपरू याींच्याकिून प्रस्ताव

प्राप्त झाला आहे काय, उक्त प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी करुन
ु ग
सोलापरू येथे पशव
ै यकीय महाववद्यालय सरु
ु द्
ु करण्याबाबत कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सनु नल िेदार : (१), (२), (३) व (४) सोलापरू जिल्हयात पशव
ै यकीय
ु द्

महाववद्यालय स्थापन करण्यास दिनाींक ०४ एवप्रल, २०१९ रोिीच्या पत्रान्वये
शासनाने तत्वत: मान्यता िशथववली आहे .

तसेच सिर महाववद्यालय स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या िमीन

उपलब्धतेबाबत जिल्हागधकारी, सोलापरू याींच्याकिून मादहती मागववण्यात
आली होती.

जिल्हागधकारी, सोलापरू याींनी दिनाींक २४ िुल,ै २०१९ रोिीच्या

पत्रान्वये सोलापरू जिल्हयात िमीन उपलब्धतेबाबत मादहती सािर केली आहे .
त्यानष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायथवाहीची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

मौजे पुरसलगोंदी (ता.एटापल्ली, जज.गडधचरोली) गािातील
शेतिऱयाांची नक्षलिाद्याांनी हत्या िेल्याबाबत

(१४)

*

४ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाधणी, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) मौिे परु सलगोंिी (ता.ए्ापल्ली, जि.गिगचरोली) गावास नक्षलवाद्याींनी

वेढा घालन
गावकऱ्याींना दिनाींक १ डिसेंबर, २०१९ रोिी िेरबींि करुन
ू
नक्षलवाद्याींनी गाव पा्ील असणाऱ्या मासो या शेतकऱ्याींसह कृषी भमत्र

म्हणन
ू काम करणाऱ्या ऋषी या शेतकऱ्याींची हत्या केल्याची घ्ना दिनाींक ३
डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सिर

दठकाणी

गावकऱ्याींच्या

सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने

कायिा

व

सव्ु यवस्था राखण्याबाबत तसेच, मत
ृ शेतकऱ्याींच्या वारसाींना आगथथक मित
िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय.

(२) पोलीस स््े शन ए्ापल्ली येथे गन्
ु हा नोंि करण्यात आला असन
ू
गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु आहे . गावकऱ्याींच्या सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने परु सलगोंिी
िागात नक्षलवािी चळवळीवर प्रनतबींध घालण्याकरीता ववशेष अभियान पथक,

िलि प्रनतसाि, पोलीस स््े शन, उप पोलीस स््े शन, पोलीस मित केंिाच्या
पथकाद्वारे

ववशेष

अभियान

मोदहमेद्वारे

उपाययोिना

सरु
ु

आहे त.

शासनाच्यावतीने द्यावयाच्या सानग्र
ु ह अनि
ु ान मींिूरीचा प्रस्ताव कायथवाही
अधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

बीड जजल््यातील जजल्हा पशुधन वििास अधधिाऱयािर
िारिाई िरण्याबाबत

(१५)

*

१०२४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पशस
ां धधन मांत्री पढ
ु ि
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बीि

जिल्हयातील

जिल्हा

पशध
ु न

ववकास

अगधकारी

याींच्या

ननषकाळिीपणामळ
ु े १०० ते १२५ िनावरे अींथरवन वपींप्री (ता.जि.बीि) येथे
मत
ृ पावली असल्याचे अहवालानींतर ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीि येथील जिल्हा पशध
ु न ववकास अगधकारी याींच्या मनमानी
कारिारामळ
उक्त जिल्हा
ु े शेतकऱ्याींचे व शासनाचे नक
ु सान होत असन
ू
पशध
ु न ववकास अगधकारी याींच्या ननषकाळिीपणा व बेिबाबिार वतथन तसेच
कमथचाऱ्याींना

नाहक

त्रास

िे णे

याबाबत

आींिोलने केले होते, हे ही खरे आहे काय,

कमथचाऱ्याींनी

त्याींच्या

ववरोधात

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने जिल्हा पशध
ु ग
ु न ववकास अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सनु नल िेदार : (१) मौिे अींथरवन वपींप्री, ता.जि.बीि येथे िानेवारी

मदहन्यात घ्सपथ, अखाद्य वस्तु सेवन व परोपिीवीींचा प्रािि
ु ाथव या
कारणाींमळ
ु े ३६ िनावरे मरण पावल्याचे ननिशथनास आले आहे .
(२) व (३) अशी बाब ननिशथनास आली नाही.

तथावप, पशगु चफकत्सा व्यावसानयक सींघ्ना महाराषर राज्य, पण
ु े

शाखा, बीि याींनी जिल्हा पशस
ीं धथन अगधकारी, बीि याींच्या मनमानी
ु व
कारिाराबाबत ननवेिने सािर केली असन
सिर ननवेिनाींच्या अनष
ीं ाने
ू
ु ग

आयक्
ीं धथन, महाराषर राज्य, पण
ु त, पशस
ु व
ु े याींना चौकशी करुन अहवाल
िे ण्याचे ननिे श िे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

जालना जजल्हा क्रीडा सांिुलातील वििास िामे पूणध िरण्याबाबत
(१६)

*

३९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ

राजूरिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना जिल्हा क्रीिा सींकुलाकरीता सन २००९ मध्ये रुपये ८ को्ीींचा

ननधी मींिूर करुनही क्रीिा सींकुलातील क्रीिाींगणे, इमारती, वसनतगह
ृ े याींची
कामे अपण
क्रीिा सींकुलात ििेिार सोई सवु वधा उपलब्ध
ू ाथवस्थेत असन
ू
नसल्याचे ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालना जिल्हा क्रीिा सींकुलातील ववववध क्रीिाींगणे अींतगथत

रस्त्यासह इतर ववकास कामाींसाठी सन २०१८-२०१९ मध्ये रुपये २.५० को्ी
ननधी मींिूर होऊनही सिरहू ननधी अखगचथत रादहला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िालना जिल्हा क्रीिा
सींकुलातील ववकास कामे पण
ू थ करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सनु नल िेदार : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) सिर जिल्हा क्रीिा सींकुलाकरीता सन २०१८-२०१९ मध्ये ववतरीत केलेल्या

रुपये २८२.५० लक्ष ननधीतन
ू करावयाच्या बहुउद्देभशय हॉल व अन्य कामाींसाठी
वास्तवु वशारिाच्या ननयक्
आहे . ई-ननवविा
ु तीसाठी ई-ननवविा प्रफक्रया सरु
ु
प्रफक्रया झाल्यावर पढ
ु ील कायथवाही करण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

श्री रामानजननया भलझर्ांग अॅण्ड फायनान्द्स िांपनीने
गुांतिणुिदाराांची आधथधि फसिणुि िेल्याबाबत
(१७)

*

११९७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गह
ृ मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री रामानिननया भलणझींग अॅण्ि फायनान्स कींपनीने गत
ींु वलेल्या पैशावर
िािा ्क्के व्याि िे ण्याचे आभमष िाखवन
ू शेकिो गत
ुीं वणूकिाराींची कोट्यवधी

रुपयाींची फसवणूक केली असल्याची घ्ना माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या
आठवड्यात ननिशथनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत
ुीं वणूकिार पैशाींची मागणी करण्यास कींपनीच्या हॉ्े लमध्ये
गेले असता त्याींना बाऊींसरकिून मारहाण करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सिर कींपनीच्या सींचालकाींववरुध्ि तसेच गत
ींु वणक
ु ग
ू िाराींना मारहाण

करणाऱ्या बाऊींसराींववरुध्ि कारवाई करुन गत
ुीं वणुकिाराींचे पैसे त्याींना परत
भमळवन
ू िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी तक्रार अिथ प्राप्त नसन
ू कोणताही गन्
ु हा िाखल नाही.
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(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी मालाि पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ५/२०, िा.िीं .वव. कलम
१२० (ब), ४२०, ४०६, ४०९ सह महाराषर ठे वविाराींच्या (ववत्तीय सींस्थामधील)

दहतसींबध
ीं ाचे सींरक्षण अगधननयम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गन्
ु हा नोंि

करण्यात आला आहे . सिर गन्
ींु ई येथे वगथ
ु हा आगथथक गन्
ु हे शाखा, मब
करण्यात आला असन
ू तेथील ग.ु र.क्र. ०२/२० िा.िीं .वव. कलम १२० (ब), ४२०,
४०६, ४०९ सह महाराषर ठे वविाराींच्या (ववत्तीय सींस्थामधील) दहतसींबध
ीं ाचे

सींरक्षण अगधननयम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गन्
ु हा नोंि करण्यात
आला आहे .

सिर गन्
ु हयातील आरोपीत कींपनी व आरोपीत याींच्या मालमत्ता

सींरक्षक्षत करण्यात आल्या असन
ू त्याींचे बँक खाते फिि करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यातील मजच्िमाराांना शासिीय योजनाांचा लाभ दे ण्याबाबत
(१८)

*

५०४ अॅड.हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरनाथ

श्री.आनांदराि

राजूरिर,

पाटील,

डॉ.सध
ु ीर

प्रा.जोगेन्द्र

ताांब,े

ििाडे,

श्री.अशोि

डॉ.िजाहत

ऊफध

भाई

भमर्ाध,

जगताप,

श्री.जनादध न

चाांदरू िर, आकिध.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना शेतकरी असल्याचा िाखला शासनाकिून िे ण्यात
येतो

त्याचप्रमाणे

मजच्छमाराींनाही

िाखला

भमळायला

हवा

िेणेकरुन

मजच्छमाराींना मेडिक्लेम, ित्ता व पेन्शन आिी शासकीय योिनाींचे लाि
भमळतील अशी मागणी सागरी मजच्छमार सींघ्नेने केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा ििाथ िे ण्याची बाब शासनाच्या

ववचाराधीन असन
ू यास मान्यता भमळावी यासाठी राज्य शासनाने माहे िून,
२०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान केंि शासनाकिे प्रस्ताव पाठववलेला आहे , सिर

प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे, केंि शासनाने सिर प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने राज्य
ु ग
शासनास प्रनतसाि कळववला आहे काय, त्यानस
ु ार राज्य शासनाने कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३)

असल्यास,

मजच्छमाराींच्या

या

उक्त

प्रकरणी

मागण्याींची

शासनाने

िखल

चौकशी

घेऊन

करुन

मजच्छमाराींचे

राज्यातील

िीवनमान

सध
ु ारण्याच्यादृष्ीने व उिरननवाथहाचे साधन भमळण्याबाबत कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अस्त्लम शेख : (१) नाही.

(२), (३) व (४) मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा ििाथ िे ण्याची बाब केंि

शासनाच्या अगधकार कक्षेत आहे . यानष
ीं ाने राज्य शासनामाफथत दिनाींक
ु ग
१०/१०/२०१९ रोिीच्या पत्रान्वये केंि शासनास प्रस्ताव पाठववण्यात आलेला
असन
ू मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा ििाथ िे ण्याची ववनींती केलेली आहे .

उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने केंि शासनाकिून राज्य शासनास
ु ग

अद्यापपयांत कळववण्यात आलेले नाही.

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

बीड, उस्त्मानाबाद ि लातूर जजल््यात आददिासीांच्या जभमनी
बेिायदे शीररीत्या हस्त्ताांतरीत र्ाल्याबाबत

(१९)

*

८१२ श्री.सरु े श धस : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यात आदिवासीींच्या िभमनी त्रबगर आदिवासीींना हस्ताींतरीत करण्यास

बींिी असतानाही शासनाच्या पव
ू थ परवानगी भशवाय बीि, उस्मानाबाि व लातरू
जिल्हयात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासीींच्या िभमनीींचे बेकायिे शीर व्यवहार
होत असल्याचे ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आदिवासीींच्या सातबारावर आदिवासी िमीन हस्ताींतरणास
बींिी असे ननयमानस
ु ार शेरे मारण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणावर आदिवासीींच्या िभमनी बेकायिे शीरपणे त्रबगर

आदिवासीींकिे हस्ताींतरीत होत असताना प्रशासनाच्या िल
थ ामळ
ु क्ष
ु े आदिवासी
िम
या तीनही जिल्हयाींमधील आदिवासीींच्या िभमनीींचे
ू ीहीन होत असन
ू
बेकायिे शीर

हस्ताींतरण

थाींबवण्यासाठी

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

चौकशी

करुन

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) लातरू व उस्मानाबाि जिल्हयात आदिवासीींच्या
िभमनी त्रबगर आदिवासीींकिे बेकायिे शीररीत्या हस्ताींतरीत करण्याची प्रकरणे

ननिशथनास आलेली नाहीत, तथावप, प्राप्त मादहतीनस
ु ार बीि जिल्हयातील
आष्ी तालक्
ु यात अशी एकूण १० प्रकरणे आढळून आली आहे त.

(२) लातरू व उस्मानाबाि या जिल्हयाींमध्ये आदिवासीींच्या िभमनीच्या
गा.न.नीं.

७/१२

वर “आदिवासी

िमीन

हस्ताींतरणास

बींिी/ननबांध”

अशा

आशयाचे शेरे मारण्यात आले आहे त. तथावप, बीि जिल्हयात असे शेरे
मारण्यात आले नसल्याचे आढळून आले आहे .

(३) व (४) बीि जिल्हयात आढळून आलेल्या १० प्रकरणात महाराषर िमीन
महसल
ू अगधननयम, १९६६ च्या कलम ३६ व ३६-अ नस
ु ार कायथवाही करण्यात
येत आहे . सींपण
ू थ बीि जिल्हयात अशा प्रकरणाींचा शोध घेऊन त्यावर कायथवाही

करण्याबाबत जिल्हयातील सवथ तहभसलिार याींना सच
ु ना िे ण्यात आल्या

आहे त. तसेच, आदिवासीींच्या िभमनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ वर हस्ताींतरणास
ननबांध असल्याचे शेरे मारण्याबाबत सवथ तहभसलिाराींना दिनाींक १३/०१/२०२०
रोिीच्या पत्रान्वये सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
-----------------

दहांगोली जजल््यातील नुिसानग्रस्त्त शेतिऱयाांना
पीि विम्याची मदत दे ण्याबाबत

(२०)

*

४३५ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेत सहिागी झालेल्या दहींगोली जिल्हयातील
शेतकऱ्याींनी माहे ऑक््ोंबर ते नोव्हें बर मदहन्यात झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े
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वपकाींच्या झालेल्या नक
ु सानीबाबतची मादहती कृषी वविागाने ववमा कींपनीकिे
सािर केली असन
ू ही ववमा कींपनीकिून नक
ु सानग्रस्ताींना मित िे ण्याबाबत
कोणतीच कायथवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय.

(२) याबाबत केंि व राज्यस्तरावर नक
ु सान िरपाई ननजश्चत करणेबाबत

वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला व त्यानस
ु ार सींबगीं धत ववमा कींपन्याींना
नक
ु सान िरपाई अिा करणेबाबत केंि शासनाच्या दिनाींक ११/०२/२०२० च्या
पत्रान्वये सच
ू ना ननगथभमत करण्यात आल्या असन
ू ववमा कींपनीमाफथत नक
ु सान
िरपाई अिा करणेबाबत कायथवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

अिोला (जज.अिोला) तालुक्यातील िुरणखेड मांडळामधील
शेतिऱयाांना किसान सन्द्मान योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(२१)

*

१२१८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अकोला (जि.अकोला)

तालक्
ु यातील कुरणखेि मींिळामध्ये

अत्यल्प,

अल्पिध
ु ारक व इतर अनेक शेतकऱ्याींना फकसान सन्मान योिनेचा एकही
्प्पा भमळाला नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींििाथत शेतकऱ्याींनी जिल्हागधकारी, अकोला याींच्याकिे
लेखी ननवेिन िे ऊनही कोणतीच कायथवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन फकसान सन्मान
योिनेपासन
ू

वींगचत

रादहलेल्या

शेतकऱ्याींना

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

न्याय

िे ण्याबाबत

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.

अकोला तालक्
ु यातील कुरणखेि मींिळामध्ये एकूण २२ गावे समाववष्

असन
ू प्रधानमींत्री फकसान सन्मान ननधी (PM KISAN) योिनेंतगथत दिनाींक
६

फेब्रव
ु ारी,

२०२०

रोिीच्या

पी.एम.फकसान

पो्थ लच्या

अहवालानस
ु ार

२२ गावामधील ३१६२ शेतकऱ्याींची नोंिणी करण्यात आली आहे . त्यापैकी
पदहल्या ्प्यामध्ये २४३५ शेतकऱ्याींना रुपये २०००/- याप्रमाणे ननधी प्राप्त

झालेला आहे . उवथरीत ७२७ शेतकऱ्याींना ननधी ववतरणाची प्रफक्रया केंि
शासनस्तरावरुन करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

साांगोले ि मांगळिेढे (जज.सोलापूर) तालुक्यािरीता स्त्ितांत्र पोलीस
उपविभागीय अधधिारी िायाधलयाची ननभमधती िरण्याबाबत

(२२)

*

धगरिर,

६५७ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊफध भाई
प्रा.अननल

सोले,

श्री.धगरीशचांर

व्यास,

श्री.नागोराि

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

गाणार :

(१) सोलापरू जिल्हयातील एमआयिीसी िागात स्वतींत्र पोलीस ठाणे नसल्याने

सिरहू िागात गन्
सामान्य नागररकाींच्या
ु हे गारीचे प्रमाण वाढत असन
ू
सरु क्षक्षततेचा प्रश्न ननमाथण झाल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साींगोले व मींगळवेढे (जि.सोलापरू ) हे िोन तालक
ु े भमळून ३००

व त्यापेक्षा अगधक गावाींकरीता केवळ एक पोलीस उपवविागीय अगधकारी

कायाथलय कायथरत असल्यामळ
ु े कायिा व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न ननमाथण होऊन
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उपवविागीय कायाथलयावर कामाचे अनतररक्त ििपण येत असल्याची बाब माहे
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सोलापरू जिल्हयातील एमआयिीसी िागात स्वतींत्र पोलीस
ठाणे उिारण्याबाबत तसेच साींगोले व मींगळवेढे या िोन तालक्
ु याकरीता
स्वतींत्र पोलीस उपवविागीय अगधकारी याींचे कायाथलय ननभमथती करण्याबाबतची

मागणी स्थाननक पोलीस प्रशासन, लोकप्रनतननधीींनी व स्थाननक नागररकाींनी
करुन िे खील याकिे शासनाकिून िल
थ करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सोलापरू जिल्हयातील एमआयिीसी िागात स्वतींत्र पोलीस ठाणे
ु ग

उिारण्याबाबत तसेच, साींगोले व मींगळवेढे या िोन तालक्
ु याकरीता स्वतींत्र
पोलीस उपवविागीय अगधकारी याींचे कायाथलय ननभमथती करण्याबाबत कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१), (२), (३) व (४) मोहोळ पोलीस ठाणे व सोलापरू
तालक
ु ा पोलीस ठाणेचे वविािन करून गचींचोली औद्योगगक वसाहतीमध्ये
नवीन पोलीस ठाणे ननमाथण करणेबाबतच्या पोलीस महासींचालक कायाथलयाने

सािर केलेल्या प्रस्तावावर ववत्त वविागाच्या अभिप्रायानस
ु ार उगचत ननणथय
घेण्यात येईल.

मींगळवेढा उपवविागात साींगोला व मींगळवेढा अशी एकूण २ पोलीस

ठाणी असन
ू मींगळवेढा पोलीस ठाणे हद्दीत ८१ गावे व साींगोला पोलीस ठाणे

हद्दीत १०३ गावे असे मींगळवेढा उपवविागात एकूण १८४ गावे आहे त. ०१
पोलीस उपवविागीय अगधकारी कायथरत असल्यामळ
ु े कायिा व सव्ु यवस्थेचा
प्रश्न ननमाथण होऊन उपवविागीय कायाथलयावर कामाचे अनतररक्त ििपण येत
असल्याची बाब खरी नाही.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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डहाणू (जज.पालघर) येथील लाभाथी ाबरसा मुांडा िृषी क्राांती
योजनेच्या अनुदानापासून िांधचत रादहल्याबाबत

(२३)

*

२८६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण

पािसिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िहाणू (जि.पालघर) पींचायत सभमती अींतगथत आदिवासी उपाययोिनेंतगथत
त्रबरसा मि
ुीं ा कृषी क्राींती योिनेच्या अनि
ु ानापासन
ू लािाथी वींगचत रादहल्याची
बाब माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशथनास आली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास,

सन

२०१७-२०१८

यावषी

ववदहरी

पण
ू थ

अनि
ु ानापासन
ू वींगचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

केलेले

लािाथी

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने त्रबरसा मि
ु ग
ुीं ा कृषी क्राींती योिनेचा लाि िे ण्याबाबत कोणती
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) अींशत: खरे आहे . त्रबरसा मि
ुीं ा कृषी क्राींती योिनेंतगथत भसींचन

ववदहर व ववदहर िरु
ु स्ती या घ्काचा लाि ननवि झालेले वषथ व पढ
ु ील वषथ
असा सलग िोन वषाथत लाि दिला िातो. सिर योिनेंतगथत िहाणू ग्ामध्ये

एकूण ८८ लािार्थयाांनी नवीन भसींचन ववदहर या घ्काचे काम सरु
ु केले होते.
त्यापैकी ७७ लािार्थयाांनी नवीन भसींचन ववदहरीची कामे पण
ू थ केलेली आहे त.

परीं तु उवथररत ११ लािार्थयाांनी नवीन भसींचन ववदहरीची कामे सन २०१८-२०१९
या आगथथक वषाथअखेर पण
ू थ न केल्याने सिर कामे अपण
ू थ अवस्थेत रादहलेली
आहे त.

सिरहू लािार्थयाांची योिनेंतगथत मि
ु त सींपली असली तरी सींबगीं धत
लािाथी अनि
ु ानापासन
ू वींगचत राहू नयेत याकरीता सिर कामाींसाठी मि
ु तवाढ
िे णेबाबतची कायथवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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ठाणे जजल््यात चोरी ि घरफोडीचे प्रमाणात िाढ र्ाल्याबाबत
(२४)

*

५७५ श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाण्यात नऊ मदहन्यात २ हिार चोऱ्या ७३३ इतक्या घरफोिीच्या

घ्नाींची नोंि पोलीस िप्तरी करण्यात आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ठाणे

जिल्हयातील

वाढत्या

चोऱ्या

व

घरफोिीमळ
ु े

नागररकाींमध्ये भितीचे व गचींतच
े े वातावरण ननमाथण झाले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, आतापयांत फकती गन्
ु हयाींचे तपास पण
ू थ करुन कारवाई
करण्यात आली आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने ठाण्यातील वाढत्या चोरी व घरफोिीचे प्रमाण रोखण्याबाबत कोणती
ु ग
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सन २०१९ मध्ये चोरीच्या एकूण ३५७८ िाखल गन्
ै ी १२७१ गन्ु हे
ु हयाींपक

उघि झाले आहे त. तसेच, घरफोिीच्या एकूण १२७८ िाखल गन्
ै ी ५०१
ु हयाींपक
गन्
े िून
ु हे उघि झाले असन
ू गन्
ु हयातील आरोपीताींना अ्क करुन त्याींचक

घरफोिी चोरीचा माल हस्तगत करुन त्याींचेववरुध्ि मा.न्यायालयात ख्ले
िाखल करण्यात आले आहेत.

(४) चोरी व घरफोिीच्या गन्ु हयाींना आळा घालण्यासाठी दिवसा व रात्रौ पायी

गस्त, मो्ार सायकल व िी/लाई् व्हॅन अशा प्रकारे गस्त करण्यात येत

असन
ू वेळोवेळी नाकाबींिी व कोजम्बींग ऑपरे शनची योिना राबववली िाते.
सींशनयत/सराईत गन्
ु हे गाराींना चेक करुन त्याींचे हालचालीींवर लक्ष ठे वले िाते.

33

न्यायालयातन
ू िाभमनावर स्
ु लेल्या, भशक्षा िोगन
ू आलेल्या व सींगचत रिेवर

स्
ु लेल्या आरोपीताींच्या हालचालीसध्
ु िा पिताळल्या िातात. रे कॉिथवरील ज्या
गन्
ीं ीचे गन्
ु हे गाराींववरुध्ि मालासींबध
ु हे िाखल आहे त. तसेच, िोषभसध्ि झालेल्या

गन्
ु हे गाराींचे अद्ययावत गन्ु हे अभिलेख तयार करुन त्याींचेववरुध्ि किक
स्वरुपाची प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

ज्येष्ट्ठ विचारिांत ि सामाजजि िायधितदार डॉ.नरें र दाभोळिर ि
िॉ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्येबाबत
(२५)

*

२५० श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादध न चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,

आकिध.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत भमर्ाध : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ४४४३९ ला ददनाांि २८ नोव्हें बर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभाधत सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) ज्येषठ ववचारवींत व सामाजिक कायथकते िॉ.नरें ि िािोळकर व कॉ.गोववींि

पानसरे याींच्या हत्या होऊन ५ वषाथचा कालावधी होऊन सध्
ु िा आरोपीींना अ्क
करण्यास तपास यींत्रणाींना यश आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हत्या प्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यास तपास यींत्रणाींना
ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

िोषी

आरोपीींना

अ्क

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करुन

कारवाई

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करण्याबाबत

कोणती
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श्री.अननल दे शमख
ु : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) िॉ.नरें ि िािोळकर याींच्या हत्येचा तपास केंदिय गन्ु हे अन्वेषण
वविाग (C.B.I.) याींच्यामाफथत सरु
ु आहे . कॉ.गोववींि पानसरे याींच्या हत्येच्या

अनष
ीं ाने रािारामपरू ी पोलीस ठाणे कोल्हापरू येथे ग.ु र.नीं. ३९/२०१५ िािीं ववस
ु ग
कलम ३०२, ३०७, १२०(ब), १०९, २०१, ३४, िारतीय हत्या कायिा अगधननयम

कलम ३(१)/२५(१ब)(अ), ५/२७ अन्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात आला. सिर
गन्
ै ी १० आरोपीींना अ्क करुन
ु हयाच्या तपासामध्ये आतापयांत १२ आरोपीींपक
त्याींच्याववरुध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र सािर करण्यात आले आहे . िोन

फरारी आरोपीींचा ववववध राज्यातील पोलीस व गप्ु तचर यींत्रणाशी समन्वय
साधून, ववशेष तपास पथकाकरवी कसोशीने शोध घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

िरुड (जज.अमरािती) तालुक्यातील सांत्रा प्रिल्पाचे
िाम सुरु िरण्याबाबत

(२६)

*

११३२ श्री.प्रविण पोटे -पाटील, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय

फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वरुि (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील सींत्रा प्रकल्पाच्या कामाचे मागील १
वषाथपव
ू ी उद्घा्न होऊनही प्रकल्पाचे काम िम
ू ी अगधग्रहणामळ
ु े प्रलींत्रबत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींत्रा प्रकल्पाचे काम
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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जळगाि जजल््यातील शासिीय वििास िामाांिरीता
िाळू उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२७)

*

८९७ श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल्हयात वाळू घा् भललाव प्रफक्रया राबववण्यात न आल्यामळ
ु े

जिल्हयातील घरकुल तसेच शासकीय ववकास कामे वाळू उपलब्ध होत
नसल्यामळ
ु े बींि असल्याचे ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने िळगाव जिल्हयात वाळू घा् भललाव प्रफक्रया राबवन
ु ग
ू जिल्हयातील

घरकुल तसेच शासकीय ववकास कामास वाळू उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) िळगाव जिल्हयात सन २०१८-२०१९ मध्ये
१२ वाळूग् भललावात ववक्री गेले होते. तसेच घरकुल योिनेसाठी ६ वाळूस्थळ
राखीव ठे वण्यात आले होते. सिर वाळूग्ातन
ू वाळू उचल करण्याची मि
ु त
दिनाींक ३०/९/२०१९ पयांत होती.

शासन ननणथय, दिनाींक ३/९/२०१९ रोिीच्या नवीन वाळू धोरणातील

तरति
४०
ू ीनस
ु ार सन २०१९-२०२० या वषाथकरीता िळगाव जिल्हयातन
ू
वाळूग्ाींचे प्रस्ताव पयाथवरण अनम
ु तीसाठी पयाथवरण सल्लागाराकिे सािर
करण्यात

आलेले

आहे त.

सिर

वाळूग्ाींना

झाल्यानींतर भललावाची कायथवाही करण्यात येईल.
शासन

ननणथय,

दिनाींक

३/९/२०१९

पयाथवरण

रोिीच्या

अनम
ु ती

वाळू

प्राप्त

धोरणातील

तरति
ू ीनस
ु ार िप्त केलेल्या वाळूसाठ्यातन
ू मागणीनस
ु ार शासकीय कामासाठी
वाळू उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत जिल्हागधकारी, िळगाव याींनी दिनाींक
२२/१०/२०१९ रोिी उपवविागीय अगधकारी याींना सगू चत केले आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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मौजा मुांढे (ता.िराड, जज.सातारा) येथील शदहद जिानाच्या
िुटुांाबयाांना मदत दे ण्याबाबत

(२८)

*

१०९३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.शरद रणवपसे,

डॉ.िजाहत भमर्ाध, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े अॅड.हुस्त्नबानू खभलफे,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौिा

मढ
ींु े

(ता.कराि,

जि.सातारा)

येथील

िवान

सींिीप

सावींत

काजश्मरच्या सीमेवर शहीि झाल्याचे दिनाींक ४ िानेवारी, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणथय घेऊन सिर शहीि िवानाच्या
कु्ुींत्रबयाींना आगथथक मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय.
(२)

शासन

ननणथय,

क्रमाींक

:

मासैम-२०१९/प्र.क्र.६८/२०१९/२८,

दिनाींक

०२/०८/२०१९ मधील तरति
ू ीनस
ु ार शहीि िवानाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आगथथक मित

िे ण्याकरीता आवश्यक प्रमाणपत्र (Battle Casualty Certificate) दिनाींक
०४/०१/२०२० च्या पत्रान्वये मागववण्यात आले असन
त्याकरीता सैननक
ू
कल्याण वविाग, पण
ु े याींच्यामाफथत पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .

(३) उपरोक्त कागिपत्रे तसेच सेनामख्
ु यालय, ॲडिशनल िायरे क््ोरे ् िनरल

ऑफ मॅनपॉवर (Policy & Planning), नवी दिल्ली याींचेकिून िवान सींिीप

सावींत शहीि झाल्याबाबतचे (Battle Casualty Certificate) अद्याप प्राप्त
झालेले नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल््यातील नुिसानग्रस्त्त शेतिऱयाांना
पीि विम्याची मदत दे ण्याबाबत

(२९)

*

३७४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्हयात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी
पावसामळ
ु े २०७६ गावामधील शेतकऱ्याींच्या रुपये ३५४ को्ी २८ लाखाींच्या
खरीप वपकाींचे नक
ु सान झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाकिे सािर

केला असन
ू ही नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना पीक ववमा कींपनीकिून नक
ु सान
िरपाईची मित भमळाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वणी (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींना पीक ववम्याचे
हप्ते िरुनही पीक ववम्याचा लाि गत ३ वषाथपासन
ू भमळाला नसल्याचे
दिनाींक २८ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
सन

२०१६

ते

२०१८

या

कालावधीमध्ये

वणी

(जि.यवतमाळ)

तालक्
ु यात योिनेध्ये खरीप व रब्बी हीं गामासाठी एकूण ७७३२५ शेतकरी
सहिागी झाले होते. सहिागी शेतकरी अिथिाराींपक
ै ी १५७९० शेतकऱ्याींना रुपये
२४८२.५२ लाख इतकी रक्कम नक
ु सान िरपाई अिा करण्यात आलेली आहे .

(३) माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ मधील अवेळी पाऊस/चक्रीवािळामळ
ु े
झालेल्या नक
ु सानीबाबतची मादहती सींबगीं धत ववमा कींपन्याींना सािर करण्यात
आली आहे . याबाबत केंि

व राज्यस्तरावर

नक
ु सान िरपाई ननजश्चत
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करणेबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला व त्यानस
ु ार सींबगीं धत ववमा
कींपन्याींना

नक
ु सान

िरपाई

अिा

करणेबाबत

केंि

शासनाच्या

दिनाींक

११/२/२०२० च्या पत्रान्वये सच
ू ना ननगथभमत करण्यात आल्या असन
ू ववमा
कींपनीमाफथत नक
ु सान िरपाई अिा करणेबाबत कायथवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

ॲन्द्टॉप दहल (मुांबई) येथील तरुणाचा पोभलसाांनी िेलेल्या
मारहाणीत मत्ृ यू र्ाल्याबाबत

(३०)

*

१४० श्री.रामननिास भसांह, श्री.विजय ऊफध भाई धगरिर : सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) ॲन््ॉप दहल (मब
े या वविय
ुीं ई) येथील पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी गेलल्
हृियनारायण

भसींह

(२६)

याींचा

पोलीस

ठाण्यातील

पोभलसाींनी

केलेल्या

मारहाणीमळ
ु े झालेल्या मत्ृ यप्र
ू करणी अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त अहवालाचे सवथसाधारण स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषीींववरुध्ि कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
: (१) व (२) सिर प्रकरणी दहवाळी अगधवेशनामध्ये
ु

मा.मींत्री, गह
ीं ाने दिनाींक २४/१/२०२०
ु ग
ृ याींनी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनष
रोिी अपर पोलीस आयक्
ु त, गन्
ु हे याींच्या अध्यक्षतेखाली ववशेष तपास पथक
(S.I.T.) स्थापन करुन सिर प्रकरणाची पढ
ु ील चौकशी करण्यात येत आहे .

(३) सिर प्रकरणात विाळा द्.द्. पोलीस ठाणे येथे कतथव्यावर असणाऱ्या २
पेालीस अगधकारी व ३ अींमलिार याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

39

मराठा समाजास आरक्षण दे ण्यासांदभाधत आांदोलन
िरण्यािरील खटले मागे घेण्याबाबत
(३१)

*

६७३ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाधणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

(१) मराठा समािास आरक्षण िे ण्याबाबतच्या आींिोलन काळात नोंिववण्यात
आलेल्या गन्
ु हयाींना मागे घेण्याची प्रफक्रया शासनस्तरावरुन सरु
ु असल्याचे
ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींबगीं धत

आींिोलकावरील

गन्
ु हे

नोंिवन
ू

घेण्याबाबत

शासनस्तरावरुन काढण्यात आलेल्या आिे शात काय नमि
ू करण्यात आले
आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठा समािास
आरक्षण िे ण्याबाबतच्या आींिोलकाींवरील गन्
ु हे
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मागे घेण्याबाबत कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय.

(२) व (३) दिनाींक २६/१०/२०१८ रोिीच्या शासन ननणथयानस
ु ार मराठा आरक्षण

आींिोलकाींवरील ख्ले मागे घेण्याच्या अनष
ीं ाने, अपर पोलीस महासींचालक
ु ग
(कायिा व सव्ु यवस्था) याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सभमतीने भशफारस

केलेले ख्ले मा.मींत्रत्रमींिळ उपसभमतीसमोर सािर करण्यात आले असन
ू
एकूण २८८ ख्ले मागे घेण्याबाबत मा.न्यायालयाची अनम
ु ती मागावी असा
ननणथय मींत्रत्रमींिळ उपसभमतीने घेतलेला आहे . उवथररत ख्ले मागे घेण्याबाबत
शासनस्तरावर प्राधान्याने कायथवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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ददिा (जज.ठाणे) येथील अनधधिृत बाांधिामाबाबत
(३२)

*

१३३७ श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपाभलकेच्या हद्दीतील दिवा पररसरातील सम
ु ारे १६ वषाथपासन
ू
खािगी, शासकीय िागाींवरील ३९ चाळीींसह ३८५ अनगधकृत बाींधकामे दिनाींक

६ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननषकाभसत करण्याची कारवाई
करण्यात आल्याचे ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्या सक्षम अगधकाऱ्याच्या कायथक्षत्र
े ात व कारफकिीत सिरहू
बाींधकामे उिारण्यात आली आहे त त्याींचेवर िबाबिारी ननजश्चत करून

अनतक्रमण करणाऱ्या िम
ू ाफफया, ववकासक याींच्याववरोधात कोणतीही कारवाई
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषीींवर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच यापढ
ु े अशी अनतक्रमणे होणार
नाही यासाठी कोणता ननणथय घेतला वा घेण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने िनदहत
यागचका क्र. ५४/२०१६ मध्ये दिनाींक २७/०८/२०१९ रोिी दिलेल्या आिे शानस
ु ार
दिनाींक ०६/०१/२०२० रोिी क्षेत्रत्रय महसल
ू यींत्रणेमाफथत मौिे दिवा, ता.जि.ठाणे

येथील स.नीं. २७३ या शासकीय िभमनीवरील एकूण ३७ चाळीींमधील एकूण

३८४ खोल्या व ३५ वाणणज्य गाळयाींचे अनतक्रमण ननषकाभसत करण्यात आले
आहे .

ठाणे पररसरात अनतक्रमण करुन काींिळवनाचा ऱ्हास होत असल्याचे

ननिशथनास

आल्यावर

सिर

अनतक्रमणे

वेळोवेळी

ननषकाभसत

करुन

ववकासकाींववरुध्ि पयाथवरण सींरक्षण अगधननयम, १९८६ मधील तरति
ू ीींनस
ु ार
गन्
ु हे िाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच,

अनतक्रमण

ननषकाभसत

केलेल्या

िभमनीवर

सींरक्षणासाठी

सींरक्षक भिींत घालण्याची कायथवाही करण्यात येत असन
ू सिर िागेवर पन्
ु हा
अनतक्रमण होणार नाही याची िक्षता घेण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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गोंददया जजल््यात पशुपालन योजनें तगधत शेतिऱयाांना
गोठ्याचे िाटप िरण्याबाबत

(३३)

*

१५१५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) गोंदिया जिल्हयात शेती सींलग्न व्यवसाय म्हणन
ू शेतकऱ्याींना पशप
ु ालन

व बकरी पालनासाठी गोठा िे ण्याच्या योिनेंतगथत १७१६ लािार्थयाथनी अिथ
करुनही १५६९ लािार्थयाथना गोठ्याचे वा्प झाले नसल्याचे दिनाींक ३१
डिसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर लािार्थयाथना उक्त योिनेचा लाि न िे ण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सिर योिनेचा शेतकऱ्याींना लाि िे ण्याकिे िल
थ
करणाऱ्या
ु क्ष

अगधकाऱ्याींवर

कारवाई

करून

लािाथी

शेतकऱ्याींना

करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

गोठ्याचे

वा्प

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यात शेतिऱयाांना पीि विम्याची मुदत िाढिून दे ऊन
पोटध लिर ऑप्शन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३४)

*

१८४७ श्री.सदाभशि खोत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) पींतप्रधान पीक ववमा योिनाींतगथत पन
ु रथ गचत हवामानावर आधाररत
फळपीक ववमा योिनेचा शासन ननणथयात धोक्याच्या रकान्यात गारवप्ीचा
समावेश आहे मात्र प्रत्यक्षात ववमा उतरवण्याचा रकानाच नसल्याचे दिनाींक
१२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गारपी् पासन
ू वपकाींचे सींरक्षण करु इजच्छणाऱ्या फळबाग

धारकाींना गारवप्ीमळ
ु े होणाऱ्या नक
ु सानीचा ववमा उतरववण्यापासन
ू वींगचत
राहण्याची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

शेतकऱ्याींना

सिर

अनतररक्त

ववमा

योिनेंतगथत

हप्ता

ववमा

िरण्याची

उतरवण्याची

तयारी

मि
ु त

असलेल्या

सींपली

तरी

पो्थ लवरील ऑप्शन उपलब्ध झाले नसल्याचे ननिशथनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने शेतकऱ्याींना उक्त योिनेंतगथत ववमा उतरण्याची मि
ु ग
ु त वाढवन
ू
िे ऊन पो्थ लवर ऑप्शन उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

गारपी् हा स्थाननक आपत्ती घ्क असल्यामळ
ु े गारपी् या हवामान

धोक्याची नोंि PMFBY या ववमा पो्थ लवर होत नाही. योिनेमध्ये सहिागी

झालेल्या शेतकऱ्याींसाठी गारपी् या हवामान धोक्यासाठीचा सहिाग ऐजच्छक
आहे व याकरीता अनतररक्त ववमा हप्ता िरून त्यासाठीचे अिथ ऑफलाईन
पध्ितीने बॅंकेमाफथत स्वीकारण्यात येतात.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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िल्याण-डोाबिलीमध्ये मोबाईल िांपनीच्या
िांत्राटदाराला धमिािल्याबाबत
(३५)

*

१९९७ श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ

खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-िोंत्रबवलीमध्ये मोबाईल कींपनीच्या कींत्रा्िाराला खींिणीसाठी

मारझोि करुन धमकावल्याच्या प्रकरणी दिनाींक २५ डिसेंबर, २०१९ रोिी वा
त्यासम
ु ारास कोळसेवािी पोलीस स्थानकात नगरसेवकाींववरुध्ि गन्
ु हा िाखल
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत कोणत्या कलमान्वये गन्
ु हा िाखल करण्यात आला

असन
ू िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, या प्रकरणाची
सद्यःजस्थती काय आहे,

(३) तसेच, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी तक्रार अिथ प्राप्त नसन
ू कोणताही गन्
ु हा िाखल नाही.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी मालाि पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ५/२०, िा.िीं .वव. कलम
१२० (ब), ४२०, ४०६, ४०९ सह महाराषर ठे वविाराींच्या (ववत्तीय सींस्थामधील)

दहतसींबध
ीं ाचे सींरक्षण अगधननयम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गन्
ु हा नोंि

करण्यात आला आहे . सिर गन्
ु हा आगथथक गन्
ु हे शाखा, मब
ुीं ई येथे वगथ
करण्यात आला असन
ू तेथील ग.ु र.क्र. ०२/२० िा.िीं .वव. कलम १२० (ब), ४२०,
४०६, ४०९ सह महाराषर ठे वविाराींच्या (ववत्तीय सींस्थामधील) दहतसींबध
ीं ाचे

सींरक्षण अगधननयम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गन्
ु हा नोंि करण्यात
आला आहे .

सिर गन्
ु हयातील आरोपीत कींपनी व व आरोपीत याींच्या मालमत्ता

सींरक्षक्षत करण्यात आल्या असन
ू त्याींचे बँक खाते फिि करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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पालघर जजल््यातील पोभलसाांची पदे भरण्याबाबत
(३६)

*

२०४४ श्री.विजय ऊफध भाई धगरिर : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्हयात पोलीस िलातील पाच पोभलसाींना काही दिवसापव
ू ी
हृियववकाराचा झ्का येवन
ू त्यापैकी तीन पोलीस िगावले असल्याची बाब
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कमी मनषु यबळ आणण कामाचा अनतररक्त ताण यामळ
ु े
पोभलसाींच्या प्रकृतीवर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कमी मनषु यबळामळ
ु े जिल्हयात गन्
ु हयाींची सींख्या वाढत असन
ू
गन्
ु हयाींची चौकशी प्रकरणे प्रलींत्रबत राहत असल्याचे ननिशथनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर जिल्हयातील
पोभलसाींची पिे िरण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु : (१) पालघर जिल्हयात िानेवारी, २०२० मध्ये ३ पोलीस
अगधकारी/कमथचारी याींचा मत्ृ यू झाला त्यातील २ अगधकारी/कमथचारी याींचा

मत्ृ यू हृियववकाराच्या झ्क्याने झाला आहे . तर एक मत्ृ यू ननमोननया व
कावीळ या आिाराने झाला आहे .

(२), (३), (४) व (५) पालघर जिल्हयात एकूण ३०८९ पिे मींिूर असन
ू २८७५
पिे िरलेली आहे त तर २१४ पिे ररक्त आहे त.

पालघर जिल्हयात एकूण िाग १ ते िाग ६ भशषथकाखालील गन्
ु हयाींची

सींख्या सन २०१८ मध्ये ८३५६ गन्ु हे व २०१९ मध्ये ८३२९ गन्
ु हे अशी आहे .
गन्
ु हयाींची आकिेवारी पाहता सन २०१९ मध्ये गन्
ु हयाींची सींख्या २७ ने कमी
झालेली दिसन
ू येत आहे .

पालघर जिल्हयातील पोलीस भशपाई सींवगाथतील ३१/१२/२०१९ अखेर

ररक्त असलेली ६१ पिे िरण्यासाठी दिनाींक ३१/०९/२०१९ रोिी िादहरात
प्रभसध्ि करण्यात आली आहे .
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पिोन्नती कोट्यातील खल्
ु या प्रवगाथतील िागा िरण्याच्या सच
ू ना

असल्याने पिोन्नती कोट्यातील मागासवगीय कमथचारी याींची काही पिे ररक्त
आहे त.

पोलीस उपननरीक्षक सींवगाथतील सरळसेवेच्या ररक्त असलेल्या २१६६

पिाींची िरती वेगवेगळया ्प्प्याींवर कायथवाहीत आहे .
-----------------

नागपूर जजल््यातील शेतिऱयाांना शेतिरी
स्त्िाभभमान योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(३७)

*

२१२३ श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) केंि शासनाने शेतकरी स्वाभिमान योिना काढून िरवषी शेतकऱ्याींच्या

खात्यात रुपये ६ हिार अनि
ु ान िे ण्याचे िाहीर करुनही नागपरू जिल्हयातील
हिारो शेतकऱ्याींना अनि
ु ानाचा लाि भमळाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी स्वाभिमान योिनेंतगथत िे ण्यात येणारा प्रथम हप्ता

रुपये २ हिार पैकी काही गावातील ५ ते २५ शेतकऱ्याींच्या खात्यात सिर
रक्कम िमा झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) अींशत: खरे आहे .
पो्थ लवर

दिनाींक १५/०२/२०२० अखेर नागपरू जिल्हयातील पी.एम. फकसान
नोंिणी

केलेल्या

एकूण

१,७९,४३१

लािार्थयाांपक
ै ी

१,२४,९०३

लािार्थयाांना पदहला हप्ता ववतरीत करण्यात आलेला आहे . उवथरीत ५४,५२८
लािार्थयाांना ननधी ववतरीत करण्याची कायथवाही करण्यात येत आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

नागपरू जिल्हयातील एकूण नोंिणी झालेल्या लािार्थयाांपक
ै ी सरासरी

७० ्क्के लािार्थयाांना या योिनेचा प्रथम हप्ता िमा करण्यात आलेला आहे .
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(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील िराडिर महाराज
मठाचे मठाधधपतीांची हत्या र्ाल्याबाबत

(३८)

*

२१४१ श्री.सजु जतभसांह ठािूर, श्री.रामननिास भसांह : सन्माननीय गह
ृ

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू ) येथील करािकर महाराि मठाचे मठागधपती
ियवींत

महाराि

मठागधपतीवरुन

वपसाळ

(प्रमख
ु पि)

व

वाि

बािीराव

िगताप

असल्याने

मािी

याींच्यामध्ये
मठागधपती

मठाच्या

बािीराव

िगताप याींनी ियवींत महाराि वपसाळ याींच्यावर दिनाींक ०७ िानेवारी, २०२०
रोिी चाकूने वार करुन हत्या केल्याची घ्ना ननिशथनास आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर प्रकरणी पींढरपरू शहर पोलीस स््े शन येथे िाग ५ ग.ु र.नीं.

४२/२०२०, िा.िीं .वव. कलम ३०२ प्रमाणे दिनाींक ०७/०१/२०२० रोिी गन्
ु हा
िाखल करण्यात आला असन
ू , आरोपी बािीराव िगताप याींना अ्क
करण्यात आली आहे . सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठिीत असन
ू गन्
ु हा
तपासावर प्रलींत्रबत आहे .
(३) ववलींब झाला नाही.

-----------------
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पुणे शहरातील िॉसमॉस बँिेिर सायबर हल्ला
िरुन िोट्यिधीची लूट िेल्याबाबत

(३९)

*

४०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफध भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

अॅड.हुस्त्नबानू

खभलफे,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, डॉ.िजाहत भमर्ाध, आकिध.अनांत

गाडगीळ, श्री.जनादध न चाांदरू िर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरातील कॉसमॉस बँकेच्या सव्हथरवर दिनाींक १४ ऑगस््, २०१८

रोिी वा त्यासम
ु ारास सायबर हल्ला करुन रुपये ९४ को्ी ४२ लाखाींची ल्
ू
केल्याप्रकरणाची चौकशी पण
ू थ करण्यात आली आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीच्या अनष
ीं ाने फकती
ु ग
गन्
ु हे गाराींना अ्क करुन िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे, चौकशीची सद्य:जस्थती काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१), (२) व (३) सिर प्रकरणी चत:ु श्रुींगी पोलीस ठाणे,
पण
ु े शहर, येथे ग.ु र.क्र. ३६६/२०१८ िा.िीं .वव. ४२०, १२० (बी), ४६७, ४६८,
४६९,

४७१,

३४,

मादहती

व

तींत्रज्ञान

अगधननयम

कलम

४३

(ए),(बी),(सी),(ई),(िी),(आय), ६६, ८४(बी), ८५ दिनाींक १४/०८/२०१८ अन्वये
गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .

चौकशी िरम्यान िाखल गन्ु हयामध्ये मळ
ू हॅकरने बाहे रील िे शातन
ू

कॉसमॉस बँकेच्या सींगणकीय प्रणालीमध्ये अनगधकृतरीत्या प्रवेश करुन
बँकेच्या खातेधारकाींचा ए.्ी.एम. कािथ सींििाथतील मौल्यवान व गोपनीय
इलेक्रॉननक

अभिलेख

तसेच

बँकेच्या

आगथथक

व्यवहारासाठी

लागणारा

गोपनीय अभिलेख चोरला त्यानींतर दिनाींक ११/०८/२०१८ रोिी व दिनाींक
१३/०८/२०१८ रोिी बँकेच्या आगथथक व्यवहारासाठी लागणारा SWIFT सव्हथर
हॅक करुन हाँगकाँग िे शामध्ये रक्कम रान्सफर करुन नमि
ु गन्
ु हा घिवन
ू
आणला आहे .
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सिर प्रकरणी आिपयांत १८ आरोपी अ्क करण्यात आले आहे त

तसेच त्याींच्याववरुध्ि मा.न्यायालयात िोषारोपपत्र िाखल करण्यात आले आहे .

तसेच पादहिे आरोपी व ताींत्रत्रक मादहती भमळववणेसाठी एकूण ३१ िे शाींशी

एल.आर. (ले्र रोगे्री) माफथतीने पत्रव्यवहार होण्याकरीता प्रकरणे दिनाींक
२२/०५/२०१९ रोिी अींतररक सरु क्षा प्रिाग, गह
ृ मींत्रालय, दिल्ली येथे सािर
करण्यात आली आहे त.

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात अिैधररत्या
धचरे जाांभा दगड उत्खनन सुरु असल्याबाबत

(४०)

*

१४४८ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रािापरू (जि.रत्नागगरी) तालक्
ु यात बेकायिा आणण ववनापरवाना िाींिा

िगि (गचरे ) उत्खनन होत असन
ू त्याकिे तहभसलिार आणण प्राींत अगधकारी
िल
थ
ु क्ष

करीत

असल्याचे

माहे

िानेवारी,

ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

त्यािरम्यान

(२) असल्यास, िोन्ही वविागाने महसल
ू उत्पन्न वाढववण्याकरीता बेसम
ु ार
उत्खनन परवाने ववतरीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परवाने घेतलेल्या गचरे खाण व्यावसानयक ननयमाींचे उल्लघींन
करुन बेसम
ु ार उत्खनन केल्याचे तसेच परवाना एका दठकाणचा तर उत्खनन

िस
ु ऱ्या दठकाणी केल्याचे प्रकार ननिशथनास आले असन
ू याबाबत तक्रारी प्राप्त
झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अवैध उत्खनन करणाऱ्यावर तसेच अवैध उत्खननाकिे िल
थ
ु ग
ु क्ष
करणाऱ्या शासकीय अगधकारी व कमथचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) व (३) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

दे िरी (जज.गोंददया) तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या
धानाचे पुांजने जाळल्याबाबत

(४१)

*

७८५ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

करतील काय :-

(१) गचचगि, वाींढरा, िोंगरगाींव, सि
ींु री, रे हळी, किीकसा, पाउलझोिा (ता.िे वरी,

जि.गोंदिया) या गावातील शेतकऱ्याींच्या शेतातील धानाचे ८० हून अगधक
पि
ुीं ने अज्ञात इसमाने िाळल्याची घ्ना दिनाींक २७/११/२०१९ रोिी व
त्यासम
ु ारास ननिशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तक्रार करुन व पाठपरु ावा करुनही िोषीींना
अ्क करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने िोषीींवर कारवाई करुन नक
ु ग
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना मित िे ण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी पोलीस ठाणे, गचींचगि जि.गोंदिया येथे दिनाींक

२७/११/२०१९ रोिी फफयाथिी सनु नलकुमार तक
ु ाराम वलके याींचे लेखी ररपो्थ वरुन
अप.क्र. १६१/२०१९ कलम ४३५, ३४ िा.िीं .वव. अन्वये, दिनाींक २९/११/२०१९

फफयाथिी कुमारसाय सध्ि ु ताराम याींचे लेखी ररपो्थ वरुन अप.क्र. १६२/२०१९
कलम ४३५, ३४ िा.िीं .वव. अन्वये आणण दिनाींक ०६/१२/२०१९ रोिी फफयाथिी
फकसन ियराम चनाप याींचे लेखी ररपो्थ वरुन अप.क्र. १६८/२०१९ कलम ४३५,

३४ िा.िीं .वव. अन्वये वेळीच गन्
ु हा िाखल करुन अज्ञात आरोपी ननषपन्न
करण्यास कसोभशने तपास सरु
ु आहे .
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सिर घ्नेची मादहती तहभसलिार िे वरी याींना िे ण्यात आली असन
ू

नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना त्याींचे िळालेल्या पि
ुीं ण्याींचा मोबिला भमळावा
म्हणून तलाठी याींचक
े िुन जिल्हागधकारी कायाथलय, गोंदिया व तहभसल
कायाथलय िे वरी येथे प्रस्ताव सािर करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

मांब
ु ई रे ल्िे पोलीस हद्दीतील गन्द्
ु ्याांचा जलदगतीने
तपास होण्याबाबत

(४२)

*

२७६ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१९ मध्ये मब
ुीं ई रे ल्वे पोलीस हद्दीत चोरीचे एकूण ३१,५८४ गन्
ु हे
घिले

असन
ू

त्याींपक
ै ी

केवळ

३,३७१

गन्ु हयाींचा

तपास

करण्यात

रे ल्वे

पोभलसाींना यश आले असन
ू चोरीच्या गन्
ु हयाींतील ८५ ्क्के आरोपी मोका्

असल्याने लाखो मब
ुीं ईकराींचा प्रवास हा चोराींच्या साव्ाखाली होत असल्याचे
दिनाींक ८/०१/२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने मब
ींु ई रे ल्वे पोलीस हद्दीत घिलेल्या गन्ु हयाींचा तपास िलिगतीने
ु ग

होण्याकरीता, तसेच चोरीच्या गन्
ु हयाींना आळा घालण्यासाठी कोणती कायथवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) अींशत: खरे आहे .

सन २०१९ मध्ये मब
ुीं ई रे ल्वे पोलीस हद्दीत चोरीचे एकूण ३१,५८६

गन्
ु हे घिले आहे त. सिर गन्
ु हयाींचा सवथतोपरी तपास करुन गन्
ु हे उघिकीस

आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला असन
एकूण ३,३७४ गन्
ू
ु हे उघिकीस
आणण्यात पोभलसाींना यश आले.
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(२) मब
ींु ई लोकमागथ पोलीस आयक्
े ात िाखल गन्
ु तालयाचे कायथक्षत्र
ु हयाींचा

आढावा घेण्याकरीता आठवड्याच्या प्रत्येक मींगळवारी आढावा बैठक घेण्यात

येत.े त्यामळ
ु े आठवड्यात घिलेल्या गन्
ु हयाींचा तपास, अ्क केलेले गन्ु हे गार
याींचा आढावा घेताल िातो. पोलीस ठाण्याींना गन्ु हयाींना प्रनतबींध घालणे,

गन्
ु हयाींचा सवथतोपरी तपास वेळेत पण
ू थ करणे व गन्
ु हे उघिकीस आण्याण्याच्या
दृष्ीने सच
ू ना िे ण्यात येतात.

फक्रस्प Criminal Intensive Surveillance Project ही योिना

राबववण्यात येत आहे . सिर योिनेंतगथत रे कॉिथवरील आरोपीींना ननयभमतपणे

चेक करुन त्याींच्यावर ननगराणी ठे वली िाते. तसेच, गन्
ु हे गाराींचा शोध

घेण्यासाठी रे ल्वे स्थानकाींवर २८८ सीसी्ीव्ही व ४१६२ कॅमेरे लावण्यात
आलेले आहे त. त्याव्िारे सींशयास्पि हालचालीींवर लक्ष ठे वण्यात येत.े

सवथ रे ल्वे स्थानकावर फला् गस्त पथक व गन्
ु हे प्रनतबींध आणण

सरु क्षा पथक, रॉबरी पॉईं् व ड्रॉवपींग पॉईं् अशी पथके दिवसा व रात्रौ
ननयक्
ु त करण्यात येतात.

अशा प्रकारे पोलीस हद्दीत घिलेल्या गन्
ु हयाींचा तपास िलिगतीने

होण्याकरीता, तसेच चोरीच्या गन्
ु हयाींना आळा घालण्यासाठी उपाययोिना
करण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

मौजा मोहा (ता.जज.यितमाळ) येथील जभमनीची
गैरप्रिारे विक्री िेल्याबाबत
(४३)

*

२९३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण

पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुस्त्नबानू खभलफे, श्री.आनांद

ठािूर, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मौिा मोहा (ता.जि.यवतमाळ) येथे आचायथ ववनोबा िावे याींच्या िि
ु ान
चळवळीच्या िरम्यान िान भमळालेल्या १००.८५ हेक््र िभमनीींच्या नोंिी

महसल
ू वविागाच्या रे कािथवरुन कमी करुन सींबगीं धत प्रशासकीय अगधकारी व
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िम
ू ाफीया याींच्या सींगनमताने सिर िमीन िम
ू ाफीयाींना ववक्री केल्याचा प्रकार
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त १००.८५ हे क््र आर िमीन ही मोहा येथील सवोिय

ग्राम पररवार सींस्थेला ववववध प्रयोिनासाठी िे ण्यात आली असन
सिर
ू
प्रकरणी तहभसल कायाथलयात ५३ ग्ाींच्याच नोंिी व मादहती नमन्
ु यात

समाववष् असल्याचे व उवथररत ३४ ग् यामध्ये कमी करण्यात आल्याचा
प्रकार ननिशथनास आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने िमीन गैरव्यवहार प्रकरणी िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मौिे मोहा, ता.जि.यवतमाळ

येथील अगधकार अभिलेखानस
ु ार ४०४.६३ हे .आर. िमीन िि
ू ान मींिळाकिे
िमा झाली होती. त्यापैकी, िि
ू ान यज्ञ मींिळाने मोहा सवोिय ग्राम पररवार
सहकारी सींस्थेला १०७.१८ हे .आर. आणण वैयजक्तक लािार्थयाांना २९७.४५
हे .आर. िमीन वा्प केलेली आहे .
मौिे

मोहा,

ता.जि.यवतमाळ

येथील

िि
ू ान

िमीन

८७

ग्ात

वविागली गेली असन
ू , गा.न.नीं.१ (क)(११) नस
ु ार केवळ ५३ ग्ाींची मादहती

त्यामध्ये समाववष् असन
ू उवथररत ३४ ग्ाींची मादहती ववसींगत व अपण
ू थ
असन
ू त्याची चौकशी करण्याबाबत यवतमाळ तहभसल कायाथलयास श्री.नरें ि

बैस, सिस्य, िि
ु ान यज्ञ मींिळ याींचा तक्रार अिथ प्राप्त झाला आहे . सिर

तक्रार अिाथच्या अनष
ीं ाने, नायब तहभसलिार (महसल
ु ग
ू ) (यवतमाळ), मींिळ
अगधकारी, यवतमाळ आणण तलाठी (मोहा) याींची चौकशी सभमती स्थावपत

करण्यात आली असन
ू त्याींच्यामाफथत सिर प्रकरणात चौकशी करण्यात येत
आहे .
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तसेच, श्री.नरें ि बैस याींनी तत्कालीन तहभसलिार, यवतमाळ याींचे

आिे श दिनाींक २८/११/२००३ चे पन
ु ववथलोकन करण्याबाबत दिनाींक १९/११/२०१९
रोिी तहभसल कायाथलय, यवतमाळ येथे अिथ सािर केला आहे . सिर अिथ
सन
ु ावणीस घेण्यासींििाथत कायद्यातील तरति
ू ीनस
ु ार कायथवाही सरु
ु आहे .
-----------------

सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील शेतिऱयाांना
पीि विम्याची मदत दे ण्याबाबत

(४४)

*

१४६० श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाधणी, श्री.विक्रम
िाळे ,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जगन्द्नाथ

भशांदे,

श्री.अरुणिािा

जगताप :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पीक

ववमा

योिनेंतगथत

सध
ु ागि

(जि.रायगि)

तालक्
ु यातील

आींबा

बागायतिार शेतकऱ्याींनी सन २०१७-२०१८ मध्ये पींतप्रधान फसल ववमा
योिनेचे

पैसे

िरुनही

नैसगगथक

आपत्तीमळ
ु े

नक
ु सानग्रस्त

बागायतिार

शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित भमळाली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शेतकऱ्याींनी जिल्हागधकारी, रायगि याींचेकिे
तक्रारी केल्यानींतर जिल्हयागधकारी याींचेसमवेत स््े ् बँक व ववमा कींपनीच्या
अगधकाऱ्याींच्या झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्याींना ववम्याचे पैसे िे ण्याचे आिे श

जिल्हागधकारी, रायगि याींनी बँक व ववमा कींपनीचे सींबगीं धत अगधकाऱ्याींना

िे ऊन िोन वषाथचा कालावधी होऊनही पीक ववम्याचे पैसे भमळाले नसल्याने
शेतकऱ्याींनी माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात रस्त्यावर उतरुन
आींिोलन करण्याचा इशारा शासनास दिला असल्याचे दिनाींक १४ िानेवारी,
२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.

सध
ु ागि (जि.रायगि) तालक्
ु यात आींत्रबया बहार २०१७-२०१८ मध्ये

आींबा या फळवपकासाठी एकूण २०४ शेतकऱ्याींनी रुपये ८.६९ लाख ववमा हप्ता

िरून १५८.०५ हे .क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केले असन
ू सहिागी शेतकऱ्याींना ववमा
कींपनीमाफथत रुपये ७९.०३ लाख नक
ु सान िरपाई िे ण्यात आली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) दिनाींक २८ फेब्रव
ु ारी, २०१९ रोिीच्या जिल्हास्तरीय तक्रार ननवारण

सभमतीच्या सिेमध्ये सिर प्रकरणाची पिताळणी केली असता स््े ् बँक ऑफ
इींडिया शाखा-णझराि, ता.अभलबाग, जि.रायगि, स््े ् बँक ऑफ इींडिया,

सध
ु ागि पाली व यनु नयन बँक ऑफ इींडिया, शाखा नेरळ या बँकाींकिून चक
ु ा
झाल्याचे

ननषपन्न

झाल्यामळ
ु े

केंि

शासनाच्या

मागथिशथक

सच
ू नाींनस
ु ार

सींबगीं धत बँकाींना पीक ववम्याची नक
ु सान िरपाई पात्र शेतकऱ्याींना अिा
करणेबाबत जिल्हागधकारी याींनी आिे श दिलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

बीड येथे िृषी ननविष्ट्ठा िाटपात अननयभमतता र्ाल्याबाबत
(४५)

*

१०७९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कृषी वविागाकिून हीं गामननहाय पीक पध्ितीनस
ु ार गरि,ू पात्र व ननविक
शेतकऱ्याींना कृषी ननववषठा दिल्या िात असन
ू राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात
ठराववक मयाथिेत वा्प करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीि येथे मागील काही वषाथत कृषी वविागातील अगधकारी व
कमथचारी हे आगथथक सींगनमत करुन प्रत्येक गावात काही ठराववक लोकाींनाच

वारीं वार योिनाींचा लाि भमळवन
िे तात, तसेच शासनाने ठरवन
दिलेले
ू
ू
मापिीं ि न वापरता योिनाींचा लाि अपात्र लािार्थयाांना दिल्याचे ननिशथनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कृषी ननववषठाींचे वा्प केवळ कागिोपत्री िाखवन
कृषी
ू
ननववषठा परस्पर िस
ु रीकिे ववकण्याचे अनेक प्रकार ननिशथनास आले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱ्या िोषी अगधकारी व कमथचारी याींच्यावर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) कृषी वविागाकिुन हीं गामननहाय पीक पध्ितीवर
आधारीत प्रकल्प राबववण्यासाठी ठरलेल्या लक्षाींकानस
ु ार ननववषठा तसेच फकि

रोग सींरक्षणासाठी ववववधस्तरावर योिनेच्या माध्यमातन
ु कृषी ननववषठा प्राप्त
होतात, हे खरे आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------

आिोट (ता.पिनी, जज.भांडारा) येथील धान वपिाच्या
ाबयाणात भेसळ र्ाल्याबाबत
(४६)

*

११९९ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आको् (ता.पवनी, जि.िींिारा) येथील शेतभशवारातील हलके धान पहाणी

िरम्यान धान वपकाच्या त्रबयाणात िेसळ झाल्याची घ्ना माहे िानेवारी,
२०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननिशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपकाच्या पाहणीिरम्यान तालक
ु ास्तरीय तक्रार ननवारण
सभमती ते पींचनाम्यात नोंिववलेल्या ननषकषाथत सिर बाब ननिशथनास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने धान वपकाच्या त्रबयाणामध्ये िेसळ करणाऱ्या कींपनीववरुध्ि कारवाई
ु ग
करुन नक
ु सानग्रस्ताींना मित िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी भस
ु े : (१) मौिे आको्, ता.पवनी, जि.िींिारा येथे ६ शेतकऱ्याींच्या

धान त्रबयाणात िेसळ असल्याच्या तक्रारी माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये प्राप्त
झालेल्या होत्या.

(२) तालक
ै ी ४
ु ास्तरीय तक्रार ननवारण सभमतीच्या पाहणीमध्ये ६ शेतकऱ्याींपक
शेतकऱ्याींचे िेसळीमळ
ु े नक
ु सान झालेले ननषकषथ नोंिववले आहे त.

(३) या सींबधी चौकशी सरु
ु असन
ू त्रबयाणे कींपनीस कारणे िाखवा नो्ीस
बिावण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायिे शीर कारवाई सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

सेनगाि (जज.दहांगोली) तालुक्यातील शेतिऱयाांना अदहल्यादे िी
भसांचन विदहर योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(४७)

*

४३८ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (जि.दहींगोली) तालक्
ु यात अदहल्यािे वी भसींचन ववदहर योिनेंतगथत
उदद्दष् िे ण्यात आले असन
ू भसींचन ववदहरीसाठी पात्र शेतकऱ्याींनी आवश्यक

कागिपत्राींची पत
थ ा करुनही सिर योिनेचा लाि शेतकऱ्याींना भमळाला
ू त
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अदहल्यािे वी भसींचन ववदहर योिनेचा लाि शेतकऱ्याींना िे ण्याबाबत
ु ग
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराि भम
ु रे : (१) नाही. हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्िवत नाही.
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------
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िवितानगर ि पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथे पोभलसाांिरीता
ननिासस्त्थान बाांधण्याबाबत

(४८)

*

६६० श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफध भाई धगरिर, प्रा.अननल

सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कववतानगर व पींढरपरू (जि.सोलापरू ) येथील पोलीस अगधकारी व

कमथचारी याींचेकरीता कमथचारी ननवासस्थान बाींधणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकिे
पाठववण्यात

आला

असल्याची

बाब

माहे

िानेवारी,

त्यािरम्यान ननिशथनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्यास, सिर प्रस्ताव शासनाने ववचाराधीन घेऊन मींिूर केला आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कववतानगर व पींढरपरू
(जि.सोलापरू )

येथे

पोभलसाींकरीता

कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननवासस्थान

बाींधण्याबाबत

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१), (२) व (३) कववतानगर व पींढरपरू (जि.सोलापरू )
येथे

ननवासस्थाने

बाींधणेबाबतचा

प्रस्ताव

पोलीस

महासींचालक,

म.रा.

याींच्यामाफथत महाराषर राज्य पोलीस गह
ृ ननमाथण व कल्याण महामींिळ

मयाथदित याींच्याकिे पाठववण्यात आला असन
ू तो कायथवाहीधीन आहे . ननधी
उपलब्धतेनस
ु ार पढ
ु ील कायथवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

रत्नाधगरी जजल््यात “मागेल त्याला शेततळे ” या योजनेची
िामे पूणध िरण्याबाबत
(४९)

*

५८२ श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबानू

खभलफे, श्री.जनादध न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय रोजगार
हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रत्नागगरी जिल्हयात “मागेल त्याला शेततळे ” या योिनेची योग्यररत्या
अींमलबिावणी होत नसल्याकारणाने जिल्हयातील शेतकरी सिर योिनेच्या

लािापासन
वींगचत रादहल्याचे दिनाींक २०/१०/२०१९ रोिी वा त्यासम
ू
ु ारास
ननिशथनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रत्नागगरी जिल्हयाला ४०० शेततळयाींचे उदद्दष् िे ण्यात आले
त्यापैकी

१२६

शेततळी

पण
ू थ

झाली

असन
ू

नव्याने

बाींधण्यात

येणाऱ्या

शेततळयाींसाठी ननधी भमळत नसल्याने शेततळयाींची कामे प्रलींत्रबत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

शेततळयाींसाठी

ननधी

मींिूर

करुन

शेततळयाींची

करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कामे

पण
ू थ

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे नाही.

या योिनेंतगथत माहे डिसेंबर, २०१९ अखेर १३१ शेततळे पण
ू थ झाले

असन
ू , त्यावर रुपये ४६.३१ लक्ष इतका खचथ झालेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------

पराांडा (जज.उस्त्मानाबाद) येथील तहभसलदारािर
िाळुमाकफयाांनी हल्ला िेल्याबाबत

(५०)
ताांब,े

*

२५४ श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सध
ु ीर
श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.श्रीिाांत

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दे शपाांडे :

(१) पराींिा (जि.उस्मानाबाि) येथील तहभसलिारावर वाळुमाफफयाींनी रॅ क््र

चालवन
ू जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला असल्याची घ्ना ननिशथनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात अशाप्रकारे सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या वषाथत
एकूण फकती घ्ना घिल्या आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने वाळुमाफफयाींवर कारवाई करुन अशा प्रकाराींना आळा घालण्याबाबत
ु ग
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

व (३)

वाळू

माफफयाींकिून शासकीय अगधकारी/कमथचाऱ्याींवर हल्ला

करण्याच्या राज्यात सन २०१८-२०१९ मध्ये ४० व २०१९-२०२० मध्ये ५४
अशा एकूण ९४ घ्ना घिल्या आहे त.

राज्यातील वाळूच्या अवैध उत्खनन/वाहतक
ु ीस पररणामकारक आळा

घालण्यासाठी वाळूचे अवैध उत्खनन/वाहतक
ू करणे, अशा कृत्यात सहिागी
होणे,

प्रोत्साहन

िे णे

अशा

व्यक्तीींववरूध्ि

“महाराषर

झोपिपट्टी

गि
ुीं ,

हातिट्टीवाले, औषधीिव्यववषयक गन्
ु हे गार, धोकािायक व्यक्ती व दृकश्राव्य
कलाकृतीचे ववनापरवाना प्रिशथन करणाऱ्या व्यक्ती (जव्हिीओ पायरे ्स) याींच्या

ववघातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबत अगधननयम, १९८१” अींतगथत कारवाई
करण्यासाठी, सिर अगधननयमात शासन अगधसच
ू ना, दिनाींक २९ िानेवारी,

२०१६ मध्ये अगधसगू चत महाराषर अगधननयम क्र. ५/२०१६ अन्वये सध
ु ारणा
करण्यात येऊन “वाळू तस्कर” ही सींज्ञा समाववष् करण्यात आली आहे .

शासन ननणथय क्र.गौखनन-१०/०२१९/प्र.क्र.९/ख-१, दिनाींक ३/९/२०१९

च्या सध
ु ाररत वाळू/रे ती ननगथती धोरणानस
ु ार जिल्हा खननि
ननधीमध्ये

िमा

होणाऱ्या

रक्कमेतन
ू

५

्क्केच्या

प्रनतषठान

मयाथिेत

प्रशासकीय/आस्थापना खचथ िागववण्याची तरति
करण्यात आली असन
ू
ू

त्यामध्ये क्षेत्रत्रय अगधकाऱ्याींच्या सींरक्षणासाठी सरु क्षारक्षक ननयक्
ु त करणे व
अवैध उत्खनन व वाहतक
रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोिना करण्याची
ू
तरति
ू समाववष् करण्यात आली आहे .
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गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध करण्यासाठी

राज्यात जिल्हाननहाय व तालक
ु ाननहाय िरारी पथके स्थापन केली असन
ू

िरारी पथकामाफथत माहे एवप्रल, २०१९ ते िानेवारी, २०२० या कालावधीत
राज्यात गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ८१४० प्रकरणी
िीं िात्मक कारवाई करुन रुपये ६८७९.७२ लक्ष इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात

आली आहे . या प्रकरणी ८९५ गन्
४९४
ु हे िाखल करण्यात आले असन
ू
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच २७९० वाहने िप्त करण्यात
आली आहे त.

(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

अमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील तालुिा िृषी िायाधलयाद्िारा
बोगस लाभार्थयाांना ाबयाणाांचे िाटप िेल्याबाबत

(५१)

*

९११ श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) तालक्
ु यातील तालक
ु ा कृषी कायाथलयाद्वारा बोगस
लािार्थयाांना गहू व हरिरा त्रबयाणे वा्प केल्याचा प्रकार माहे डिसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकाराबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानींतरही सींबगीं धत
अगधकारी व कमथचाऱ्याींवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबगीं धत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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नागपूर येथील नरें र नगर अांडराब्रज पुलाखाली पाणी
साचन
ू अपघात होत असल्याबाबत

(५२)

*

१५१६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय सािधजननि बाांधिाम (सािधजननि उपक्रम)
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील नरें ि नगर अींिरत्रब्रि पल
ु ाखाली पाणी साचत असल्यामळ
ु े

नागरीकाींना ये-िा करताींना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत असन
ू

मब
ींु ई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींिपीठाने पल
ू ाची पाहणी करून िोन

आठवड्यात अहवाल सािर करण्याचे आिे श वाहतक
ू उपायक्
ु त याींना दिल्याचे
दिनाींक १० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पल
ु ाखाली फकमान १५ ते २० नागरीकाींचा अपघाताने
मत्ृ यू झाल्याचेही ननिशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानष
ीं ाने कोणती कायथवाही अथवा उपाययोिना केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) नागपरू शहरातील रस्ते खराब असल्यामळ
ु े मा.उच्च
न्यायालयाने सम
ु ो्ो रर् यागचका क्र.८३८/२०१९ िाखल करुन घेतली आहे .

त्यानष
ीं ाने उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींिपीठात दिनाींक ०७/०१/२०२० रोिी
ु ग
झालेल्या सन
ु ावणीत पोलीस उपायक्
ु त (वाहतक
ू ) नागपरू याींना शहरातील

ववशेषत: भसव्हील लाईन, कामठी रोि, उप्पलवािी व नरें िनगर येथील
रे ल्वेमागाथखाली िाणारे रस्ते याींची पाहणी करुन अहवाल सािर करण्याचे
ननिे श िे ण्यात आले आहे त.

(२) मागील सहा वषाथतील अपघाताचा आढावा घेतला असता नरें िनगर

अींिरब्रीि पल
ु ाखाली कोणाही प्राींणानतक अपघात झालेला नाही. तथावप, या
दठकाणाच्या िवळपास घिलेल्या अपघाताींची मादहती खालीलप्रमाणे आहे .
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सन २०१४

पासन
झालेल्या अपघातात आिपयांत चार व्यक्ती
ू

मत्ृ यम
ू ख
ु ी व पाच व्यक्ती गींिीर िखमी झालेल्या आहे त. सिर अपघाताच्या

गन्
ु हा नोंिी धींतोली व बेलतरोिी पोलीस स््े शन अप. क्र.५७/१४, १०१/१५,
६६/१८ व ४२/१९ नस
ु ार करण्यात आल्या आहे त.

(३) व (४) सिर अींिरब्रीि पल
ु महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींिळामाफथत
बाींधण्यात

आला

असन
ू

तो

दिनाींक

१८/११/२००६

रोिी

नागपरू

महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत केला आहे . त्यामळ
ु े सिर पल
ु ाची िे खिाल
िरु
ु स्ती नागपरू महानगरपाभलकेकिून करण्यात येत आहे .

नरें िनगर अींिरब्रीि पल
ु ाखालील रस्त्याची पातळी लगतच्या वाहणाऱ्या

नाल्याच्या समतल असल्याने पावसाळयात पावसाचे पाणी तब
ुीं न
ु राहते.

याकरीता नागपरू महानगरपाभलकेने या दठकाणी तयार केलेल्या सींपात

(SUMP) िमा होणारे पावसाचे पाणी काढण्यासाठी महानगरपाभलकेच्या ७.५

एच.पी. क्षमतेच्या २ मि पींप, १०, ७.५ व ५ एच.पी. क्षमतेचे ३ मोनोब्लॉक
पींप असे एकूण ५ पींप बसववले आले आहे त. यापींपाद्वारे सिरचे पाणी
लगतच्या नाल्यात सोिण्यात येत.े

सिर न्यायालयीन प्रकरणी पोलीस उपआयक्
ु त (वाहतक
ू ) नागपरू याींनी

चौकशी

करुन

अहवाल

शपथपत्राद्वारे

मा.उच्च

न्यायालयात

दिनाींक

११/०२/२०२० रोिी सािर केला आहे . सध्या हे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

साांगली जजल््यातील िृषी विभागाची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(५३)

*

१८६५ श्री.सदाभशि खोत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील शेतकऱ्याींना ववववध योिनाींची मादहती िे ण्याचे काम
कृषी वविागाच्या माध्यमातन
ू होत असन
ू जिल्हयातील कृषी वविागातील

मींिूर ७८६ पिाींपक
ै ी २७० पिे ररक्त असल्याचे तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक
कायाथलयात कृषी सहाय्यक याींच्या ३६२ पिाींपक
ै ी ६५ पिे ररक्त असल्याचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, ररक्त पिाींमळ
ु े ववववध योिनाींची मादहती शेतकऱ्याींपयांत
पोहचत नसल्याचेही ननिशथनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन साींगली जिल्हयातील

कृषी वविागातील ररक्त पिे िरण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

साींगली जिल्हयात कृषी वविागाची ७८९ पिे मींिूर असन
ू त्यापैकी

५२७ पिे िरलेली तर २६२ पिे ररक्त आहे त. त्यापैकी जिल्हा अधीक्षक कृषी
कायाथलयात कृषी सहाय्यकाींची ३६२ पिे मींिूर असन
ू त्यातील ३०८ पिे
िरलेली तर ५४ पिे ररक्त आहे त.

(२) ररक्त असणारी बहुताींश पिे भलवपक (३०), अनरु े खक (५४), वाहन चालक
(७) व कृषी सहाय्यक (५४) आणण कृषी पयथवेक्षक (२८) आहे त. शासनाच्या
ववववध

योिनाींची

मादहती

शेतकऱ्याींना

उपलब्ध

करुन

िे णाऱ्या

कृषी

सहाय्यकाींच्या ररक्त पिाींचे प्रमाण जिल्हयात १४ ्क्के इतकेच आहे . तत
ु ाथस

ररक्त असणाऱ्या पिाींचा अनतररक्त पििार निीकच्या अगधकारी/कमथचाऱ्याींकिे
सोपवन
ू ववववध योिनाींची मादहती शेतकऱ्याींपयांत पोचववण्यात येत आहे .

(३) शेतकऱ्याींचे उत्पन्न िप्ु प् करण्यासाठी महाराषर कृषी सेवा वगथ-१ ते
वगथ-३ आणण प्रशासन अगधकारी वगथ-१ व वगथ-२ सींवगाथतील १०० ्क्के ररक्त

पिे िरण्यासाठी ववशेष बाब म्हणन
ू मान्यता दिलेली आहे . त्यानस
ु ार ताींत्रत्रक
सींवगाथतील पििरती िवळपास पण
ू थ झालेली आहे .

महाराषर लोकसेवा आयोगाने दिनाींक ३१/१०/२०१९ च्या पत्रान्वये

महाराषर कृषी सेवा, ग्-अ साठी १७, ग्-ब साठी ८३ व ग्-ब (कननषठ)

साठी २९९ उमेिवाराींची शासनास भशफारस केलेली आहे . सद्य:जस्थतीत या

सवथ अगधकाऱ्याींना महसल
ु ी सींवगथ वा्प ननयमावलीमधील तरति
ु ीनस
ु ार सींवगथ
वा्प करून सववस्तर पिस्थापना िे ण्याची कायथवाही शासन मान्यतेने
करण्यात येत आहे . कृषी सहाय्यकाींची सरळसेवा कोट्यातील ररक्त पिे

िरण्याची कायथवाही वविागीय कृषी सहसींचालक याींचेकिून करण्यात येत
आहे .
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मा.सवोच्च न्यायालयात पिोन्नती सींििाथतील प्रलींत्रबत न्यायालयीन

प्रकरणामळ
ु े आरक्षणाची पिे िरण्यास ननबांध आहे त. पिोन्नतीची खल्
ु या
प्रवगाथची ररक्त पिे िरण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यात गौण खननजाची िाहतूि िरण्यासाठी
बारिोडची पध्दत अिलांबविण्याबाबत

(५४)

*

२०९२ श्री.महादे ि जानिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गौण खननिाची वाहतक
ू करण्यासाठी बारकोिची सक्ती करण्यात
आली असन
ू त्यासाठी सन २०१३ च्या ननयमानस
ु ार अींमलबिावणी होणे

गरिेचे असताना सिरहू ननयमाची अींमलबिावणी होत नसल्याने शासनाचा
महसल
बि
ू
ु त असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

अवैध

गौण

खननि

वाहतक
ु ीकिे

िल
थ
ु क्ष

करणाऱ्या

िोषी

अगधकाऱ्याींवर कारवाई करुन राज्यात गौण खननिाची वाहतक
ू करण्यासाठी
बारकोिची पध्ित अवलींबववण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) राज्यात खाण व खननि (ववकास व
ववननयमन) ननयम, २०१३ ची अींमलबिावणी होत असन
ू गौण खननिापैकी

वाळू या गौण खननिाींची वाहतक
ू करण्यासाठी दिनाींक १२/३/२०१३ रोिीच्या
शासन ननणथयान्वये बारकोियक्
ु त वाहतक
ू पासेस वापरण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात
आल्या आहे त.
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तसेच

केंि

शासनाच्या

अगधसच
ू ना

दिनाींक

१५/१/२०१६

मधील

तरति
पासमध्ये
ू ीनस
ु ार गौण खननि वाहतक
ु ीकरीता बारकोियक्
ु त वाहतक
ू
काही सरु क्षा मानके समाववष् करण्यात आले असन
ू त्यानस
ु ार अींमलबिावणी
करण्यात येत आहे .

गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीस प्रनतबींध करण्यासाठी

राज्यात जिल्हाननहाय व तालक
ु ाननहाय िरारी पथके स्थापन केली असन
ू
िरारी पथकामाफथत माहे एवप्रल, २०१९ ते िानेवारी, २०२० या कालावधीत
राज्यात गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ८१४० प्रकरणी
िीं िात्मक कारवाई करुन रुपये ६८७९.७२ लक्ष इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात

आली आहे . या प्रकरणी ८९५ गन्
४९४
ु हे िाखल करण्यात आले असन
ू
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच २७९० वाहने िप्त करण्यात
आली आहे त.

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.
-----------------

लोिमांगल मजल्टस्त्टे ट िो.ऑपरे दटव्ह सोसायटी भलभमटे ड (जज.सोलापरू )
ने बनािट िागदपत्र सादर िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(५५)

*

४१५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबानू

खभलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादध न
चाांदरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, आकिध.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.िजाहत भमर्ाध : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५२० ला ददनाांि २५ जून, २०१९

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोकमींगल मजल््स््े ् को.ऑपरे द्व्ह सोसाय्ी भलभम्े ि (जि.सोलापरू ) ने
बनाव् कागिपत्र सािर करुन िग्ु धशाळा ववस्तारीकरण आणण िक
ु ्ी प्रकल्प

सरु
ु करण्यासाठी रुपये २४ को्ी ८१ लाख खचाथचा प्रस्ताव सािर करुन
त्याआधारे शासनाकिून अनि
ु ान भमळववल्याप्रकरणी शासनाकिे अनेक तक्रारी

प्राप्त झाल्यानींतर दिनाींक २९ नोव्हें बर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास सोलापरू
पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा िाखल झाला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अननयभमतता झालेली असल्याचे लोकायक्
ु ताींनी
मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱ्या िोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी पण
ू थ झाली नसल्यास, चौकशी फकती
कालावधीत पण
ू थ होणार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सनु नल िेदार : (१) होय.
(२) होय.

(३), (४)

व (५)

होय, याप्रकरणी लोकमींगल को.ऑपरे द्व्ह सोसाय्ी

जि.सोलापरू याींनी सािर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावात काही बनाव् कागिपत्रे
प्रस्तावासोबत सािर केले असल्याचे ननषपन्न झाले आहे .

सिर प्रकरणी स्थाननक पोलीस स््े शनमध्ये सींस्थेच्या सींचालक

मींिळावर

गन्
ु हा

िाखल

करण्यात

वविागामाफथत सरु
ु आहे . तसेच

आला

लोकमींगल

असन
ू

पढ
ु ील

तपास

को.ऑपरे द्व्ह

पोलीस

सोसाय्ी,

जि.सोलापरू याींचा मींिूर केलेला प्रकल्प शासन ननणथय दिनाींक २२/११/२०१८

अन्वये रद्द करण्यात आला असन
ू ववतरीत करण्यात आलेले रुपये ५.०० को्ी
अनि
ु ान व बचत खाती िमा झालेले व्याि परत घेण्यात आलेले आहे .
-----------------

ददव्या ाबल्डसध ॲण्ड डेव्हलपसध िाशी, निी मुांबई या
वििासिाने गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(५६)

*

७६७ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

करतील काय :-

(१) दिव्या त्रबल्िसथ ॲण्ि िेव्हलपसथ, वाशी, नवी मब
ींु ई या िेव्हलपसथने प्लॉ्

नीं ४ आणण ५, सेक््र २२, घनसोली, नवी मब
ुीं ई येथे सरू
ु केलेल्या इमारतीचे
बाींधकाम अपण
ु ाथवस्थेत असल्याचे ननिशथनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सिर

िेव्हलपसथनी

श्री.रुपेश

तक
ु ाराम

शे्े

व

इतर

सिननकाधारकाींकिून आगाऊ रक्कम घेऊन चार वषथ उल्ूनही सिननकेचा

ताबा िे ण्यास तसेच इमारतीचे बाींधकाम पण
ू थ करण्यास सींबगीं धत िेव्हलपसथ
्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवथश्री नरे श िानश
ु ाली, गीतेश िानश
ु ाली, कन्हया िानश
ु ाली

तसेच दिव्या त्रबल्िसथ ॲण्ि िेव्हलपसथ याींनी सिननकाधारकाींकिून आगावू
रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याबाबतची तक्रार सिननकाधारकाींनी सींबगीं धत
वविागाकिे वारीं वार करुनही याबाबत शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिननकाधारकाींना

सिरहू सिननकेचा ताबा अथवा त्याींनी िेव्हलपसथला दिलेली रक्कम परत
भमळण्यासींििाथत शासनाकिून कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्राप्त मादहतीच्या अनष
ीं ाने श्री रुपेश तक
ु ग
ु ाराम शे्े याींचेववषयी कोणताही
उल्लेख आढळून येत नाही.

(३) व (४) सिर सिननकाींधारक याींचेकिून केलेल्या तक्रारी नस
ु ार खालील
पोलीस ठाणेमध्ये गन्
ु हे िाखल असन
ू न्यायप्रववष् आहे .
एपीएमसी पोलीस ठाणे -

१) गरु नीं १६३/२०१८ िािीं वव ४२०, ४६५, ४६७, ५०६, ३४
२) गरु नीं ४४/२०१८ िािीं वव ४२०, ४६५, ४६७, ५०६, ३४

रबाळे पोलीस ठाणे :-

३) गरु नीं ४३/२०१९ िािीं वव कलम ४२०, ३४

४) गरु नीं ९५/२०१८ िािीं वव कलम ४२०, ४०६, ३४

न्हावाशेवा पोलीस ठाणे :-

५) गरु नीं ५९/२०१९ िािीं वव कलम ४२०, ४०६, ३४

(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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गडधचरोली जजल््यातील नक्षलग्रस्त्त हल्ल्याांिर ननयांत्रण ठे िण्यािरीता
ददघधिालीन योजनेचा ननधी मांजूर िरण्याबाबत
(५७)

*

३७२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ

खुलासा करतील काय :(१)

गिगचरोली

जिल्हयातील

नक्षलग्रस्त

िागातील

अनतरे की

हल्ल्याींवर

ननयींत्रण ठे वण्याकरीता तेथे कायथरत असलेल्या पोभलसाींचे ने्वकथ बळक्

करण्याची दिघथ कालीन योिना तत्कालीन गह
ृ मींत्री आर.आर.पा्ील याींच्या
कायथकाळात आखण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योिनेंतगथत पोभलसाींच्या गप्ु त बातमीिाराींना आगथथक

मित िे ण्यासाठी प्रलींत्रबत असलेल्या रुपये २.८० को्ीींची मागणी गेल्या ८
मदहन्यापासन
ू शासनाच्या मींिूरीसाठी प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रक्कमेचा प्रलींत्रबत असलेला ननधीच्या मींिूरीबाबतची
सद्यःजस्थती काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायथवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) शासन ननणथय, दिनाींक २७/११/२०१९ अन्वये रुपये २.८० को्ी ननधी मींिरू
करण्यात आला आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

जालना जजल््यातील िाळू गैरव्यिहार प्रिरणी
दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(५८)

*

११५४ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३५५२ ला

ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाधत सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) िालना जिल्हयातील गोंिी (ता.अींबि) व िोगलािे वी (ता.घनसावींगी)

येथील वाळू गैरव्यवहार प्रकरणातील िोषी अगधकाऱ्याींवर तत्कालीन महसल
ू

मींत्री याींनी कारवाई करु असे आश्वासन ववधानपररषि सिागह
ृ ाच्या सन २०१७
च्या दहवाळी अगधवेशनात दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील आश्वासन दिल्यानींतर िोन वषाथचा कालावधी होऊनही
िोषीींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अींबि (जि.िालना) तालक्
ु यातील इींिलगाव व वाळकेश्वरचा
िप्त वाळुसाठा, खो्ा पींचनामा व भललाव प्रकरणी नायब तहभसलिार,
तलाठी, मींिळ अगधकारी याींच्यासह पाचिणाींवर ननलींबनाची कारवाई करुन या

कारवाईमध्ये प्रमख
ु िोषीींवर मात्र शासनाने कोणतीही कारवाई न करता त्याींना
िोषमक्
ु त करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱ्याींकिून शासनाची फसवणुक केलेली रक्कम
ु ग
वसल
ु करुन िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) हे खरे आहे .

(२) मौिे गोंिी (ता.अींबि) येथे िप्त करण्यात आलेल्या वाळूसाठ्याचा

चुकीचा पींचनामा केल्याप्रकरणी मींिळ अगधकारी याींच्या २ वेतनवाढी बींि
केल्या असन
ू कोतवाल, सिा गोंिी याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
तत्कालीन नायब तहभसलिार याींचेवर भशस्तिींगाची कारवाई करण्यात आलेली
आहे .

तसेच

तलाठी,

सिा

प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

गोंिी

याींच्याववरुध्ि

भशस्तिींगाची

कायथवाही

मौिे िोगलािे वी, ता.घनसावींगी येथे िप्त करण्यात आलेल्या अवैध

वाळूसाठ्या प्रकरणी मींिळ अगधकारी याींच्या २ वेतनवाढी कायमस्वरुपी बींि

केल्या असन
ू तलाठी व पोलीस पा्ील याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असन
ू
सवथ सींबगीं धताींववरुध्ि भशस्तिींगाची कायथवाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

(३) व (४) मौिे इींिलगाींव, ता.अींबि येथील १३० ब्रास िप्त वाळूसाठ्याचा

तसेच मौिे वाळकेश्वर, ता.अींबि येथील १८० ब्रास वाळूसाठ्याचा ननयमानस
ु ार
भललाव करण्यात आला असन
ू भललावाद्वारे अनक्र
ु मे रुपये २,८५,०००/- व
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रुपये २,०५,०००/- इतका महसल
ू शासनास प्राप्त झाला आहे . सिर िप्त
वाळूसाठ्याबाबत

कोणतीही

अननयभमतता

झाल्याचे

व

कोणी

अगधकारी/कमथचारी िोषी असल्याचे ननिशथनास आले नसल्यामळ
ु े सींबगीं धत
अगधकारी/कमथचारी याींच्याववरुध्ि कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्िवत नाही.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

गोरे गाि (जज.गोंददया) तालक्
ु यातील नि
ु सानग्रस्त्त शेतिऱयाांना
पीि विम्याची मदत दे ण्याबाबत

(५९)

*

१२०१ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरे गाव (जि.गोंदिया) तालक्
ु यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या
अवकाळी पावसामळ
ु े नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींच्या नक
ु सानीचे तालक
ु ा कृषी

अगधकारी कायाथलयाकिून पींचनामे होऊन एआयसी एग्रीकल्चर ववमा कींपनीकिे
पीक ववमा रक्कमेसाठी प्रस्ताव पाठववला असन
ू पीक ववम्याची मित भमळाली
नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननिशथनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने नक
ु ग
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची मित भमळण्याबाबत
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) होय.

(२) याबाबत केंि व राज्यस्तरावर नक
ु सान िरपाई ननजश्चत करणेबाबत

वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला व त्यानस
ु ार सींबगीं धत ववमा कींपन्याींना
नक
ु सान िरपाई अिा करणेबाबत केंि शासनाच्या दिनाींक ११/०२/२०२० च्या
पत्रान्वये सच
ू ना ननगथभमत करण्यात आल्या असन
ू ववमा कींपनीमाफथत नक
ु सान
िरपाई अिा करणेबाबत कायथवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

-----------------
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पुणाध (जज.दहांगोली) नदीिाठच्या पात्रामधन
ू
अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत

(६०)

*

४४१ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु ाथ (जि.दहींगोली) निीकाठच्या काऱ्हे गाव, कोंिगाींव, सनलापरु , सक
ु ी
वपपळगाींव, ममिापरू पररसरात निी पात्रामधून दिवसरात्र अवैधररत्या वाळू

उपसा करुन वाळू रुपये १३ ते १४ हिार रुपये प्रनत िराने ववक्री केल्या िात
असल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशथनास
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अवैधररत्या वाळू उपसा करणाऱ्या वाळूमाफफयाींवर तसेच त्याींना
ु ग
सहकायथ करणाऱ्या अगधकारी/कमथचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात : (१) पण
ू ाथ निीकाठच्या काऱ्हेगाव, सनलापरू , सक
ु ी

वपींपळगाव, ममिापरू ही गावे परिणी जिल्हयाच्या अगधकारक्षेत्रात येत असन
ू

या पररसरात वाळू रुपये १३ ते १४ हिार रुपये प्रनत ब्रास िराने ववक्री केल्या
िात असल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

(२) परिणी जिल्हयात गौण खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू ीला प्रनतबींध
घालण्यासाठी जिल्हा व तालक
ु ा स्तरावर िरारी पथकाींची तसेच चेकपोस््वर

बैठे पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे . पण
ू ाथ (जि.परिणी) तालक्
ु यात

सिर पथकाींमाफथत माहे एवप्रल, २०१९ ते िानेवारी, २०२० या कालावधीत

गौण खननिाचे अवैध वाहतक
ू ीच्या ५६ प्रकरणी िीं िात्मक कायथवाही करुन
रुपये ४६.८८ लक्ष इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात आली असन
ू ६२ अवैध
वाळूसाठे िप्त करुन त्याच्या भललावाद्वारे तसेच शासकीय प्रकल्पाच्या
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कामासाठी

उपलब्ध

करुन

दिलेल्या

वाळूच्या

स्वामीत्वधनातन
ू

रुपये

५७,७४,६२०/- इतका महसल
प्राप्त झाला आहे . पण
ू
ू ाथ तालक्
ु यात गौण

खननिाचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ु ीच्या १४ प्रकरणात गन्
ु हे िाखल करण्यात
आले आहे त.

(३) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

अांधेरीतील बोगस िांपनीने हॉभलडेचे पॅिेज दाखिून
ग्राहिाांची फसिणूि िेल्याबाबत

(६१)

*

खभलफे,

५८५ श्री.अशोि ऊफध भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबानू
श्री.जनादध न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िजाहत

भमर्ाध,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय गह
ृ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय तसेच आींतरराषरीय आकषथक हॉभलिे पॅकेिचे स्वप्न िाखवन
ू
अींधेरीतील एका बोगस कींपनीने अनेकाींकिून लाखो रुपयाींचा अपहार करीत

फसवणूक केल्याची घ्ना दिनाींक २५ ऑगस््, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननिशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

आींबोली

पोलीस

स््े शनात

अपहारासह

फसवणक
ु ीचा गन्
ु हा िाखल करण्यात आला असन
ू आरोपीस अ्क करण्यात
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने फसवणक
ु ग
ू करणाऱ्या आरोपीवर कारवाई करुन फसवणूक झालेल्या
ग्राहकाींची रक्कम त्याींना परत करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी अींबोली पेालीस ठाणे येथे १) ग.ु र.क्र. १०७/१६, िा.िीं .वव.

कलम ४२०, ४०६, १२० (ब), ३४ २) ग.ु र.क्र. २२३/१८, िा.िीं .वव. कलम ४२०,
४०६, १२० (ब), ३४ या प्रमाणे गन्
ु हे िाखल करण्यात आले आहे त.
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ग.ु र.क्र. १०७/१६ मधील पदहले ३ आरोपीींना मा.न्यायालयाने दिलेल्या

आिे शाप्रमाणे ३० लाख रुपये मा.सत्र न्सयालय, दिींिोशी, मब
ुीं ई येथे डिमान्ि
ड्राफ््व्िारे

िमा

केलेली

आहे .

त्यामळ
ु े,

सिर

गन्
ु हयातील

आरोपीींना

मा.न्यायालयाने दिलेले सींरक्षण कायम झाले असल्याने त्याींना नमि
ू गन्
ु हयात
अ्क करण्यात आलेली नाही.

ग.ु र.क्र. २२३/१८ मधील आरोपीताींपक
ै ी एका आरोपीला अ्क करण्यात

आली

असन
ू

त्याच्याकिून

तपासािरम्यान

रुपये

२,१०,०००/-

हस्तगत

करण्यात आले आहे त. सिर गन्
ु हा न्यायप्रववष् असल्याने हस्तगत करण्यात
आलेली रक्कम ही मा.न्यायालयाच्या आिे शानींतर ग्राहकाींना परत करण्याची
तिवीि ठे वण्यात आली आहे . तसेच, फसवणुकीतील उवथररत रक्कम हस्तगत
करण्याचे प्रयत्न सरु
ु आहे त.
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

मराठिाडा िृषी विद्यापीठाने वििभसत िेलेले
िाण अप्रमाझणत असल्याबाबत

(६२)

*

१४८८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सध
ु ीर

ताांबे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परिणी येथील वसींतराव नाईक मराठवािा कृषी ववद्यापीठामाफथत सन

२०१८-१९ या वषी सोयाबीनचे एसएयए
ु स-७१ हे त्रबयाणे ववकभसत करण्यात
आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसींतराव नाईक मराठवािा कृषी ववद्यापीठाने ववकभसत केलेले
व शेतकऱ्याींना वा्प करण्यात आलेले सिर त्रबयाणे अप्रमाणणत असल्याचे
दिनाींक ८ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशथनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, परिणी जिल्हा पररषिे च्या कृषी सभमतीच्या सिापती याींनी

उक्त प्रकरणी तक्रार करुन याबाबत मा.राज्यपाल महोियाींनी कारवाई करावी
अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबगीं धतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.

तथावप, वसींतराव नाईक मराठवािा कृषी ववद्यापीठामाफथत सन २००२

मध्ये सोयाबीनचे एसएयए
ु स-७१ हा वाण अगधसगु चत करुन प्रसारीत करण्यात
आलेला आहे .
(२) होय.
केलेल्या

वसींतराव नाईक मराठवािा कृषी ववद्यापीठ, परिणी याींनी उत्पादित
सोयाबीन

एसएयए
ु स-७१

या

वाणाचे

त्रबयाणे

पीक

काढणी

करण्यासाठी कींबाईन हावेस््र वापरण्यात आले व त्यामळ
ु े अनावधानाने त्यात

अगोिर भशल्लक असलेल्या िस
ु ऱ्या सोयाबीन वाणाचे त्रबयाणे भमसळले गेले.
त्यामळ
ु े लातरु जिल्हयातील एका लॉ् नींबर १०० मधील त्रबयाण्यामध्ये िेसळ
आढळून आलेली आहे .

(३) कृषी सिापती, परिणी याींनी मा.राज्यपाल कायाथलयाकिे तक्रार केली

फकीं वा कसे याबाबत मा.राज्यपाल कायाथलयालकिे ववचारणा करण्यात आली
आहे .

(४) याप्रकरणी शासनाकिे अद्यापही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

राज्यातील दध
ू धारि शेतिऱयाांना दध
ु ाचे थकित पैसे दे ण्याबाबत
(६३)

*

२०९३ श्री.महादे ि जानिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नागोराि

गाणार,

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.प्रसाद

लाड :

दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील िध
ू धारक शेतकऱ्याींना गेल्या पाच मदहन्यापासन
ू चे िध
ु ाचे पैसे

भमळाले नसल्याने याबाबतची तक्रार करण्याकरीता िध
ू धारक शेतकऱ्याींनी
मा.मख्
ु यमींत्रयाींची माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान िे् घेतली
होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सींििाथत शासनाने कोणता ननणथय घेतला आहे , या
िध
ू धारक

शेतकऱ्याींना

िध
ु ाचे

थफकत

याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे,

पैसे

िे ण्यात

आले

आहे त

काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िध
ू धारक शेतकऱ्याींना
िध
ु ाचे थफकत पैसे िे ण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सनु नल िेदार : (१) याबाबतचे अभिलेख आढळून आले नाहीत.

(२) व (३) शासकीय िध
ू योिनेंतगथत िध
ू खरे िीसाठी सन २०१९-२०२० या

आगथथक वषाथकरीता मळ
ीं ल्पाद्वारे रुपये १७१.४६ को्ी इतका ननधी
ू अथथसक
उपलब्ध झाला आहे . सिर िध
ू योिनाींसाठी उक्त ननधी अपरू ा असल्याने

ववधान मींिळाच्या दहवाळी अगधवेशनात रुपये २२.०० को्ी इतका ननधी परू क
मागणीद्वारे

उपलब्ध करुन घेण्यात आला आहे . सिर ननधी ववतरीत

करण्याबाबतची कायथवाही सरु
ु असन
ू त्याद्वारे प्रलींत्रबत िे यकाींची रक्कम अिा

करण्यात येईल. तथावप, बीि व रत्नागगरी येथील शासकीय िध
ु योिनेसाठी
ननधी अपरु ा पित असल्याने रुपये ४.३५ को्ी इतक्या ननधीची परु वणी
मागणी अथथसक
ीं ल्पीय अगधवेशनात सािर केली आहे .
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेंर भागित

सधचि (िायधभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुिणपूवथ सवथ प्रफक्रया महाराषर ववधानमींिळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मि
ु ण: शासकीय मध्यवती मि
ु णालय, मींब
ु ई.

