महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ०२ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १२, १९४१ ( शिे )
(१)

गह
ृ मांत्री

(३)

पशस
ां धचन,
ु ि

(२)

महसल
ू मांत्री

दग्ु धव्यिसाय

वििास,

क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण मांत्री

(४)

िृवि, माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री

(५)

याांचे प्रभारी विभाग

रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री

(६)

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६४
-------------------------------------

परभणी येथील िसांतराि नाईि मराठिाडा िृवि विद्यापीठाने
भेसळयुक्त बबयाणयाांचा पुरिठा िेल्याबाबत

(१)

*

१९६

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशि
शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.अशभमन्यु पिार
(औसा),

श्री.राणाजगजीतशसांह

(िाांददिली पि
ू )च :
काय :-

पाटील

(तळ
ु जापरू ),

श्री.अतल
ु

भातेळिर

सन्माननीय िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) परभणी येथील वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठाने महाबीज

मींडळ व शेतकरी याींना सोयाबीन-७१ या भेसळयक्
ु त ब्रिडर ब्रबयाणयाींचा परु वठा
केल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, कृषि षवद्यापीठाचे कुलगरु
ु व अधिकाऱयाींनी उक्त प्रकरणी
कबल
ु ी दे वन
ु यापढ
ु े असे होणार नसल्याचे साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकिश
काय आहे त,

(४) असल्यास, त्याअनि
ीं ाने शेतकऱयाींना नक
ु ग
ु सान भरपाई दे णयाबाबत व
षवद्यापीठामिील सींबधीं ित दोिी अधिकाऱयाींवर कारवाई करणयाबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभणी याींनी
पीक

काढणी

करणयासाठी

कींबाईन

हावेस््रचा

वापर

केलेला

होता,

अनाविानाने त्यात अगोदर शशल्लक असलेल्या दस
ु ऱया सोयाबीन वाणाचे
ब्रबयाणे शमसळले गेले असल्याने भेसळ आढळुन आलेली आहे . यापढ
ु े
भषवषयात सोयाबीन काढणीसाठी

कींबाईन हावेस््रचा वापर न करणयाबाबत

कृषि षवद्यापीठाकडून सवश बीजोत्पादन क्षेत्रावर सच
ु ना दे णयात आलेल्या
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील विक्रोळी ते मुलुांड या भागातील शमठागराच्या जागेबाबत
(२)

*

६४०

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम),

श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय
िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
ु भातेळिर (िाांददिली
पि
ू )च ,

श्री.किसन

िथोरे

(मरु बाड),

श्री.दे िेंद्र

फडणिीस

(नागपरू

दक्षिण

पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा),
श्री.प्रमोद

(राजू)

(उल्हासनगर),

रतन

श्री.सांजय

पाटील

(िल्याण

साििारे

ग्रामीण),

(भस
ु ािळ),

श्री.िुमार आयलानी

डॉ.बालाजी

किणीिर
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(अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम), श्री.गणपत गायििाड
(िल्याण पि
ू )च , श्री.राधािृष्ट्ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायेळा)

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सनु नल राणे (बोरीिली), िॅप्टन आर. सेल्िन
(सायन-िोळीिाडा)
करतील काय :-

:

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मब
ैं ी
ुीं ईतील षवक्रोळी ते मल
ु ड
ुीं या भागातील एकूण शमठागराच्या जागेपक
३०० एकर जागा षवकासकाींना वापरता येऊ शकते याबाबतचा अहवाल
एमएमआरडीएने शासनास सादर केल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या
पहहल्या आठवड्यात वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सन २०२२ पयंत सवांसाठी घरे या केंद्र शासनाच्या योजनेला

गती दे णयात येऊन वाजवी दरातील घरे या जागेवर बाींिणयात येणार आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या जशमनीवर केंद्र शासनाने हक्क साींधगतल्यामळ
ु े वाजवी
दरातील घर बाींिणयाचा प्रकल्प सरु
ु करणयात अडचणी ननमाशण झाल्या आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शमठागराींच्या जशमनी ह्या भरती-ओह्ी क्षेत्रामध्ये येतात,
त्यामळ
ु े भरतीचे पाणी साठषवले जात असल्याने भराव ्ाकून या जशमनीवर
इमारती उ्या केल्या तर भरतीचे पाणी जाणयास मागश नसल्याने या
जशमनीवरील घराींना िोका ननमाशण होऊ शकतो असा इशारा पयाशवरण
अ्यासकाींनी हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या शमठागराींवर शमठशेती करणाऱयाींचे पन
ु वशसन करुन त्याींनाही
या योजनेचा लाभ शासन दे णार आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त्ा प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करणयात येत आहे ,

(७) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मब
ींु ई शहर व मब
ींु ई
उपनगर जजल्ह्यातील शमठागर जशमनीींचा समधु चत वापर करणयाच्या दृष्ीने

बह
ृ त आराखडा तयार करणयाकरीता शासन ननणशय, हदनाींक २१/०८/२०१५
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अन्वये शासनाने मब
ुीं ई महानगर प्रदे श षवकास प्राधिकरणास” ननयक्
ु त केले
आहे . सदर प्रक्रक्रयेवर पयशवक्ष
े ण व सींननयींत्रण ठे वणयासाठी मख्
ु य सधचव याींच्या
अध्यक्षतेखाली “उच्चधिकार सशमती” गठीत करणयात आली आहे .
आणण

पयाशवरण षवभागाकडील अद्ययावत नकाशे, पाणथळ जागेची व्याख्या,
पयाशवरण

षवभागाकडून

प्राप्त झालेल्या

सन

२०११

अधिसच
ू नेनस
ु ार CZMP याींची माहहती सींकशलत केली असता,

च्या

CRZ

मब
ुीं ई शहर व

मब
ींु ई उपनगर जजल्ह्यातील ७ शमठागराींच्या क्षेत्रात झोपडपट्टीचे क्षेत्र िरुन

एकब्रत्रतपणे सम
ु ारे ३५५.३३ एकर इतके षवकसनशील क्षेत्र उपलब्ि होत
असल्याचे प्रथम दशशनी हदसन
येत.े उक्त षवकासनशील क्षेत्रात CRZ-I
ू
क्षेत्राचा समावेश नाही. या शमठागर जशमनी केंद्र व राज्य शासन याींच्या

मालकीच्या असल्याने, सदर जशमनीींच्या षवकासासींदभाशत दोन्ही शासनाींच्या

समन्वयाने िोरण ठरवावयाचे आहे . त्यासाठी जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी करुन
व बह
ुीं ई महानगरपाशलकेचा षवकास आराखडा-२०३४ प्रमाणे षवकसनशील
ृ न्मब
आरक्षणे याींचा षवचार करुन, षवकासाचे िोरण ठरषवणे अशभप्रेत आहे .

त्याशशवाय, उक्त षवकसनशील क्षेत्राच्या ननजश्चत वापराषवियी ननणशय घेता

येणार नाही. त्यामळ
ु े सदर जशमनीवर वाजवी दरातील घरबाींिणी प्रकल्प
राबषवणयासींबि
ीं ी राज्य शासनाने अद्याप कोणताही अींनतम ननणशय घेतलेला
नाही.

वरील

प्रमाणे

षवकासासाठी

उपलब्ि

होणारी

जमीन

ही

मीठ

उत्पादनाखाली येत नाही, याची तपासणी शमठागर आयक्
ु त याींच्याकडून करुन
घेणयाचे सींकजल्पत आहे .

(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भोसा (ता.महागाि, श्ज.यितमाळ) येथे ददलीप बबल्डिॉन िांपनी गौण
ेननजाचे ननयमबाहय उत्ेनन िरत असल्याबाबत
(३)

*

५३१८

श्री.नामदे ि ससाने (उमरेेड), श्री.बालाजी िल्याणिर (नाांदेड

उत्तर) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

भोसा

(ता.महागाव,

जज.यवतमाळ)

येथे

नागपरू -तळ
ु जापरू

राषरीय

महामागाशच्या चौपदरीकरणाचे काम करत असलेली हदलीप ब्रबल्डकॉन कींपनी

गौण खननजाचे ननयमबाहय उत्खनन करत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा
करणयात येत आहे ,

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

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

मौजे डडस्त्िळ (ता.ेटाि, श्ज.सातारा) येथील गटाांच्या
नोंदी भूमी अशभलेेात िरणयाबाबत
(४)

*

४१८

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.महे श

बालदी

(उरण),

अॅड.आशशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती
मननिा चौधरी (ददहसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा

(१) मौजे डडस्कळ (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथील ग् क्र.१३५५ च्या पढ
ु ील
सवश

ग्ाींच्या

नोंदी

भम
ू ी

अशभलेखात

नसल्यामळ
ु े

नागररकाींना

अनेक

अडचणीींना सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उप अधिक्षक भम
ू ी अशभलेख, ख्ाव, म.ु वडूज व उपसींचालक,
भम
ू ी अशभलेख याींच्या कायाशलयात सदर ग्ाींच्या नोंदी घेणयाबाबत आवश्यक
त्या कागदपत्राींसह सींबधीं ित नागररकाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, नागररकाींनी वारीं वार मागणी करूनही सींबधीं ित षवभागाच्या

दल
श ामळ
ु क्ष
ु े मोठा कालाविी होवन
ू सध्
ु दा नोंदणी न झाल्यामळ
ु े नागररकाींची
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून येथील ग्ाींच्या नोंदी तातडीने
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे डडस्कळ ता. ख्ाव

जज. सातारा या गावी हदनाींक १६.०३.१९७२ रोजी जमीन एकत्रीकरण योजना
मींजरू करणयात येवन
ू , मींजरू जमीन एकत्रीकरण योजनेचा अींमल घेणेत आला.

त्यावेळी मौजे डडस्कळ गावास एकूण १ ते ३४२५ ग् नींबर दे णेत आले होते.
हद. १५.५.१९७६ रोजी मौजे डडस्कळ गावाचे वाडी षवभाजन होऊन मौजे

गारवाडी, मौजे अनप्वाडी व मौजे धचींचणी ही नषवन गावे मौजे डडस्कळ या
मळ
ु

गावातन
ू

वेगळी

महसल
ू ी

गावे

तयार

करणयात

आली.

त्यानींतर

हद.१४.१०.१९८५ रोजी मौजे डडस्कळ या गावातन
ू मौजे काळे वाडी व मौजे

पाींढरवाडी ही दोन नषवन महसल
ू गावे वेगळी करणयात आली. त्यामळ
ु े सदर
वाडी षवभाजनानींतर मळ
ु डडस्कळ या गावामध्ये आज रोजी आकारबींदानस
ु ार

१३५५ पयंत ग् नींबर अजस्तत्वात आहे त. तथाषप, ग् नींबर १३५५ चे पढ
ु ील
ग् नींबराींचा वाडी षवभाजना पव
ू ीचे ग् नकाशात व आकारबींदास अींमल

घेतला गेला नसलेमळ
ु े सदरचे ग् वाडी षवभाजनाच्या आकारबींदामध्ये घेणेत
आलेले नाहीत.

या सींदभाशत श्री. कींु डशलक षवठ्ठल

का्कर या व्यजक्तचा अजश

उपसींचालक, भशू म अशभलेख, पण
ु े प्रदे श, पण
ु े याींना प्राप्त झाला आहे .
याबाबत कायशवाही पण
ू श करून अहवाल सादर करणेबाबत जजल्हा अिीक्षक

भशू म अशभलेख, सातारा याींना उपसींचालक, भशू म अशभलेख, पण
ु े प्रदे श, पण
ु े
याींनी पत्रान्वये सच
ू ना हदल्या आहे त.

-----------------
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मुांबई, ठाणे ि निी मुांबईतील िामगार मांडळ व्यिस्त्थापनाने माथाडी
िामगाराांच्या ननधीचा िेलेला अपहार

(५)

*

९५०

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.राधािृष्ट्ण विेे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) मब
ुीं ई, ठाणे व नवी मब
ुीं ईतील माथाडी कामगार आणण सरु क्षा रक्षकाींच्या
कल्याणाची

जबाबदारी

असलेल्या

तीन

हजार

कामगार

मींडळाच्या

व्यवस्थापनाने केलेल्या १०० को्ी रुपये रकमेच्या अपहार प्रकरणी पोशलसात
गन्
ु हे दाखल करणयात येऊनही अद्याप शासनाने दोिीींषवरुध्द कोणतीही
कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कामगाराींच्या

‘रे ल्वे

गड्
ु स

जक्लअररींग

अँड

फॉरवडींग

इस््ॅ जब्लशमें् मींडळ’, ‘लोखींड व पोलाद कामगार मींडळ’ आणण ‘िातू व कागद
बाजार मींडळ’ या तीन मींडळाचे प्रनतननिी याींनी बँकेतील अधिकाऱयाींबरोबर

सींगनमत करुन माथाडी कामगाराींच्या कोट्यविी रुपयाींच्या ननिीचा अपहार
केल्याप्रकरणी दोन विाशपव
ू ी पोशलसात गन्
ु हा दाखल करणयात येऊनही अद्याप
याषवरुद्ध पोशलसाींनी कारवाई न करणयाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू माथाडी कामागाराींना न्याय दे णयासाठी सदर प्रकरणाची
चौकशी करुन सींबधीं ित दोिीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात
येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) प्रस्तत
ु प्रकरणी ९० को्ी ७२ लाख ४५ हजारच्या
अपहार झाल्याचे ननषपन्न झाले आहे . तथाषप, या रकमेच्या अपहार प्रकरणी

पोलीसात गन्
ु हे दाखल करणयात येऊनही शासनाने दोिीींषवरुध्द कोणतीही
कारवाई केली नाही, हे खरे नाही.
(२) व (३)
अ.क्र.

पोलीस ठाणे

१

दादर ठाणे

२

आींबोली

गु.र.क्र. ि भा.दां .वि. िलम

५९/१६, कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ३४ भादीं षव
(तपास

आगुषव मुींबई)

९७/१६, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१,
१२०(ब), ४११, ४१४, भादीं षव
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३

आींबोली

४

६

१२०(ब), ४११, ४१४, भादीं षव

आगुषव मुींबई)

१२०(ब), भादीं षव

(तपास

३९/१९, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१,

साकीनाका मींब
ु ई

९४५/१९, कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, १२०(ब),

खाींदेश्वर

(नवी

७७/१६, कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब), भादीं षव

ठाणे

२४१/१६, कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४२०, १२०(ब),

मुींबई)

७

१००/१६, कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१,

आगुषव मुींबई)
भायखळा

५

(तपास

खडकपाडा

३४ भादीं षव

शहर

३४ भादीं षव

उपरोक्त गन्
ु ह्यात ३६ ज्ञात व इतर आरोपी ननषपन्न झाले असन
ू २२

आरोपीींना अ्क करणयात आली आहे . या गन्
ु ह्याींमध्ये एकूण रक्कम रु.९०

को्ी ७२ लाख ४५ हजारचा अपहार झाला असन
ू त्यापैकी रक्कम रु.१७ को्ी
८९ लाख ४ हजार २४४ हस्तगत करणयात आली आहे .

नमद
ू गन्
ु ह्यापैकी ६ गन्
ु हे न्यायप्रषवषठ असन
ू १ गन्
ु हा तपासाधिन

आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील विविध तरु
ु ां गातील िैदी सांसगचजन्य
आजाराांनी ग्रस्त्त असल्याबाबत

(६)

*

३६९९

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला),

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

(१) राज्यातील मध्यवती आणण जजल्हा कारागह
ृ ातील कैद्याींना झोपणयासाठी
परु े शी जागा उपलब्ि नसल्याने एकमेकाींच्या सींपकाशमळ
ु े २ हजार १९३
कैद्याींना त्वचारोगाने ग्रासले असल्याचे ननयींत्रक व महालेखापाल (कॅग)
याींच्या माहे माचश, २०१८ मिील अहवालातन
ू ननदशशनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, पण
ु े शहरातील येरवडा मध्यवती कारागह
ु ारगह
ृ ात आणण सि
ृ ात
प्रत्येक कैद्याला झोपणयासाठी परु े शी जागा नसन
ू बराकीींची अधिकृत क्षमता
१२० असताींना प्रत्यक्षात ३८३ कैदी दाखल असल्याने कारागह
ृ ात प्रत्येक

कैद्याला षवश्राींतीसाठी फक्त १.१७ ते १.१९ चौ.मी. जागा उपलब्ि असल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकरणी

चौकशी

करून

कैद्याींना

त्वचारोगासह इतर सींसगशजन्य आजाराींच्या अनि
ीं ाने
ु ग
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

होत

शासनाने

असलेल्या

कोणती

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

येरवडा मध्यवती कारागह
ू सद्य:जस्थतीत
ृ ाची बींदी क्षमता २४४९ असन

सरासरी ५८०० एवढे बींदी कारागह
ृ ात दाखल आहे त. कारागह
ृ ामध्ये नव्याने

आठ नवीन बॅरेक्सचे बाींिकाम प्रस्ताषवत असन
ू , त्यामिील दोन बॅरेक्सचे

बाींिकाम पण
ू श झाले असन
ू तीन बॅरेक्सचे तळमजल्याचे आरसीसी काम पण
ू श
झाले असन
ू , पढ
ु ील बॅरेक्सचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(३) येरवडा मध्यवती कारागह
ू चार वैद्यक्रकय
ृ ात बींद्याींकरीता रुग्णालय असन

अधिकारी, एक मनोषवकृत धचक्रकत्सक, तीन शमश्रक, एक प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ व
सहा पररचारक कायशरत आहे त.

कारागह
ृ ामध्ये त्वचारोगासह इतर सींसगशजन्य आजाराच्या बींद्याींना,

स्वतींत्र बॅरेक्समध्ये ठे वणयात येत.े आठवडयातन
ू एक वेळ त्वचारोग तज्ञ,
वैद्यक्रकय अधिकारी कारागह
ृ ास भे् दे तात. याशशवाय वैद्यक्रकय शशब्रबराींचे
आयोजन करुन बींद्याींची ननयशमतपणे तपासणी करुन आवश्यक तो उपचार
केला जातो

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापूर येथे पोलीस आयुक्तालयाची ननशमचती िरणयाबाबत
(७)

*

३४५५

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) कोल्हापरू जजल्ह्याची वाढती लोकसींख्या व वाढत्या गन्
ु ह्याींवर ननयींत्रण

ठे वणयासाठी कोल्हापरू येथे पोलीस आयक्
ु तालय सरु
ु करणयाची मागणी गेली
२५

विश

शासनाकडे

वारीं वार

केली

असन
ू

याबाबतचा

प्रस्ताव

पोलीस

महासींचालक याींचेकडे सादर करूनही याबाबत शासन स्तरावरून कोणतीही

कायशवाही केली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोलीस आयक्
ु तालयासाठी पाठषवलेल्या प्रस्तावात कसबा
बावडा येथील गोळीबार मैदानावरील २८ एकर जागा राखीव ठे वणयात आली
असन
ू उवशररत २ एकर जागा फॉरे जन्सक लॅ बसाठी आरक्षक्षत करणयात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून कोल्हापरू येथे पोलीस आयक्
ु तालयाची
ननशमशती करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत
आहे, तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमे
: (१), (२), (३) व (४) कोल्हापरू येथे पोलीस
ु

आयक्
ु तालय ननमाशण करणेबाबतच्या पोलीस महासींचालक कायाशलयाने सादर
केलेला प्रस्तावावर षवत्त षवभागाने उपजस्थत केलेल्या मद्
ीं ाने
ु याींच्या अनि
ु ग

पोलीस आयक्
ु त कायाशलय नव्याने ननमाशण करणेबाबतचे िोरण ननजश्चत
झाल्यानींतर प्रस्ताव फेर सादर करणयाबाबत पोलीस महासींचालक कायाशलयास
कळषवले आहे .

प्रस्ताषवत कोल्हापरू पोलीस आयक्
ु तालयाची इमारत पोलीस षवभागाच्या

मालकीच्या सव्हे क्र.९५३/१अ येथील १.८७ हे क््र जागेत प्रस्ताषवत आहे .
तसेच पोलीस आयक्
ु तालयासाठी जुना गोळीबार मैदान या पोलीस षवभागाच्या

जागेवर (सव्हे क्र.२८अ क्षेत्रफळ ९.७१ हे क््र) मध्ये नवीन मख्
ु यालयाची

इमारत बाींिणे (राखीव पोलीस ननरीक्षक कायाशलय, भाींडारगह
ृ , मॅगजीन
शस्त्रागार, बॅरेक, मो्ार पररवहन षवभाग, कवायत मैदान इ.) प्रस्ताषवत आहे .
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कसबा बावडा येथील गोळीबार मैदानावरील २ एकर जागा फॉरे जन्सक

लॅ बसाठी

आरक्षक्षत

करणयाबाबतचा

प्रस्ताव

प्राप्त

नाही.

तथाषप

हद.०६.१०.२०१७ पयंत अद्यावत ७/१२ नोंदीनस
ु ार ०.८० आर इतकी जागा
न्यायसहायक वैज्ञाननक प्रयोगशाळे कररता राखीव असल्याची नोंद आहे .
-----------------

मौजे िुिसे, बोरीिली, जाांभूळपाडा ि भोईरगाि (ता.शभिांडी, श्ज.ठाणे)
येथे िन जशमनीिर अनतक्रमण िेल्याबाबत

(८)

*

४३०

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कुकसे, बोरीवली, जाींभळ
ू पाडा व भोईरगाव (ता.शभवींडी, जज.ठाणे)
येथे वन जशमनीवर अनतक्रमण करून मे. साई सदगरु
ु ररयाशल्ी कींपनी

कोट्यविी रुपयाींचा महसल
बड
ू
ु वन
ू शासकीय जशमनीवर अनधिकृत वेअर
हाऊसचे बाींिकाम करीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा

त्यादरम्यान जजल्हाधिकारी, ठाणे व तहसीलदार, शभवींडी याींना ननवेदन दे ऊन
या प्रकरणी कारवाई करणयाची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास सदर ननवेदनाच्या अनि
ीं ाने जजल्हाधिकारी ठाणे व तहसीलदार
ु ग

शभवींडी याींनी कोणती कारवाई केली आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय
आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) असे ननदशशनास आले नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) मे.साई सद्गरु
ु ररयाशल्ी कींपनी तफे भागीदार श्री.पद्माकर पाींडुरीं ग भोईर
व इतर याींनी मौजे कुकसे, बोरीवली, उसरोली व भोईरगाींव, ता.शभवींडी,

जज.ठाणे येथील जशमनीींच्या सींदभाशत जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडून सन
२००८ ते सन २०१७ दरम्यान वेगवेगळ्या आदे शान्वये ब्रबनशेती परवानग्या
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घेऊन गोडाऊनचे बाींिकाम केलेले असन
ू त्याींनी शासकीय व वन जशमनीवर
अनतक्रमण करुन बाींिकाम केल्याचे आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जालना (श्ज.जालना) तालुक्यातील शेतिऱयाांना ‘मागेल त्याला शेततळे ’
योजनें तगचत अनुदान दे णयाबाबत

(९)

*

३९५४

श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना (जज.जालना) तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना कृिी षवभागाच्या ‘मागेल
त्याला शेततळे ’ या योजनेंतगशत या विाशत सम
ु ारे १९७ शेततळ्याींचे अनद
ु ान
शमळाले

नसल्याचे

हदनाींक

२३

ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी

२०२०

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, सदरहू प्रलींब्रबत अनद
ु ान मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर
केला असन
ू अद्यापपयंत त्यावर कोणतीही कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

शेततळयाींचे

जालना

अनद
ु ान

करणयात येत आहे ,

तालक्
ु यातील

दे णयाबाबत

सदरहू योजनेंतगशत शेतकऱयाींना
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा

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

(२) व (३) जालना तालक्
ु यात पण
ू श झालेल्या शेततळ्याींसाठी रु.७.१८ को्ी
अनद
ु ान अदा केले असन
ू , उवशरीत पण
ू श झालेल्या शेततळ्याींसाठी अनद
ु ान
षवतरीत करणयाची कायशवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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भोर, िेल्हे ि दौंड (श्ज.पुणे) या तालुक्याांतील कक्रडा सांिुलाबाबत
(१०)

*

५९९६

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), िुमारी

प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्रीमती
सल
ु भा

ेोडिे

(अमरािती),

श्री.बळिांत

िानेडे

(दयाचपरू ),

श्री.दहरामण

ेोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.सरु े श िरपड
ु िर
(पाथरी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) भोर व वेल्हे (जज.पण
ु े) या तालक्
ु याींमध्ये क्रक्रडा सींकुलासाठी शासकीय
जमीन उपलब्ि होणयासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी पालकमींत्री, जज.पण
ु े
याींना हदनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्र हदले, हे
खरे आहे काय,
(२)

तसेच,

दौंड

(जज.पण
ु े)

तालक्
ु यात

क्रीडा

सींकुलाला

जागा

शमळत

नसल्यामळ
ु े मागील अनेक हदवसाींपासन
ू तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाचे काम होऊ

शकले नाही, परीं त,ु हदनाींक ९ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास क्रीडा
सींकुलास सम
ु ारे ८ एकर जागा उपलब्ि करून दे णयात आली असन
ु ही ननिी
उपलब्ि नसल्यामळ
ु े अद्याप क्रीडा सींकुलाचे काम सरु
ु झाले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, भोर व वेल्हे या तालक्
ु याींतील क्रक्रडा सींकुल उभारणयासाठी
तातडीने जागा उपलब्ि करुन दे णयासह दौंड तालक्
ु यातील क्रीडा सींकुलास
ननिी दे णयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) भोर तालक
ु ा क्रीडा सींकुलासाठी जागेची मोजणी करुन नकाशा
तयार करणयात आला असन
ू , त्याप्रमाणे जागा शमळणयाबाबत जजल्हाधिकारी,

पण
ु े याींचेमाफशत षवभागीय आयक्
ु त (महसल
ू शाखा), पण
ु े याींना प्रस्ताव सादर
करणयात आला आहे .
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वेल्हे तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाकरीता

जागेची मोजणी करणयात आली

असन
ू , नकाशा तयार करणयात आला आहे . तहशसलदार, वेल्हे याींच्याकडे
जागा प्राप्त करुन घेणयासाठी प्रस्ताव सादर झाला आहे . जागा प्राप्त
झाल्यावर पढ
ु ील कायशवाही करणयाचे प्रस्ताषवत आहे .

तालक
ु ा क्रीडा सींकूल, दौंडकरीता, मौजे दौड येथील सव्हे नीं. १६६ मिील

३.२० हे .आर. इतकी जागा प्राप्त झाली आहे . प्रशासकीय मान्यतेनत
ीं र ननिी
उपलब्ितेबाबत कायशवाही करणयाचे प्रस्ताषवत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तारापूर ेाडीतील िाांद्ळिनाची ित्तल िरुन अनधधिृत
बाांधिामे िरणयात येत असल्याबाबत

(११)

*

४८७७

अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तारापरू खाडीतील काींद्ळवनाची कत्तल करुन अनधिकृत बाींिकामे

करणयात येत असन
ू तारापरू -धचींचणी मख्
ु य सागरी महामागाशलगत खाडीभागात
भराव ्ाकून बाींिकामे करणयात वाढ होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, या खाडी भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बाींिकामे सरु
ु

असतानाही दोन विाशपासन
एकाही भम
ू
ू ाक्रफयाषवरोिात प्रशासनाने कारवाई
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनि
ीं ाने काींदळवनाची कत्तल करुन अनधिकृत
ु ग
बाींिकाम करणाऱयाींषवरोिात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत
आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) मौजे तारापरु येथील पडी नीं.५ मिील ०.२४.० हे .आर जागेत रमन

तारापरु वाला व इतर तसेच मे.सषु विा डेव्हलपसश (जजतें द्र मोहनलाल जैन)

याींनी अनधिकृत बाींिकाम केले आहे . सदर बाींिकामाच्या १० मी अींतरावर
काींदळवन

वनस्पतीची हानी झाल्यामळ
ु े पयाशवरण सींरक्षण अधिननयम,१९८६

च्या कलम १५ (१),(२) नस
ु ार तारापरु पोशलस स््े शन येथे क्र.१ ०९/२०२०
हद.११/०२/२०२० रोजी गन्ु हा दाखल केला आहे .

मौजे धचींचणी येथील सवे नीं.२३८८ मिील ०५३.२० हे .आर जमीन

अश्वीन रनतलाल पारे ख व इतर याींच्या नावे आहे . जमीनीच्या रस्त्याला

लागन
असलेल्या खाजण जशमनी मध्ये पारे ख यानी भराव केल्यामळ
ु
ु े
काींदळवनाच्या झाडाला बािा पोहचल्याने पयाशवरण सींरक्षण अधिननयम,

१९८६च्या कलम १५ (१),(२) नस
ु ार वाणगाींव पोशलस स््े शन येथे गन्
ु हा
रजजस््र क्र.२७/२०१८ हद.०१/०६/२०१८ रोजी दाखल केला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दयाचपरू ि चाांदरू रे ल्िे (श्ज.अमरािती) तालक्
ु यातील
(१२)

*

शेतिऱयाांच्या शेतवपिाांचे झालेले नुिसान

३८३२

श्री.बळिांत िानेडे (दयाचपरू ), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),

श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य),
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पश्श्चम), श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजूरा), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा),
श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दयाशपरू

(जज.अमरावती)

तालक्
ु यात

लागवड

सन्माननीय िृिी

केलेल्या

मग
ू

षपकाींचे

पावसाच्या षवलींबाने, शेतातील सोयाबीन षपकाींचे जास्त पावसाने व कपाशीवर

बोंड अळीच्या प्रादभ
ु ाशव झाल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चाींदरू रे ल्वे तालक्
ु यातील तरू या षपकावर शेंगा पोखरणाऱया
अळीचा प्रादभ
ु ाशव होऊन शेतकऱयाींच्या तरू षपकाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उक्त शेतषपकाींचे तातडीने पींचानामे करुन शेतकऱयाींना

नक
ु सान भरपाई दे णयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात
येत आहे,

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

दयाशपरू (जज.अमरावती) तालक्
ु यात उशशरा झालेला पाऊस व पावसातील

खींड यामळ
ु े मग
ु षपकाची उत्पादकता कमी झालेली आहे . सोयाबीन षपकाचे

अनतवषृ ्ीमळ
ु े जुलै ते ऑगस््, २०१९ मध्ये २०.४५ हे . व ऑक््ोबर ते
नोव्हें बर, २०१९ मध्ये ८८०२.०० हे . क्षेत्र बाधित झालेले आहे .

कापस
ू

षपकावरती बोंडअळी ननयींत्रणासाठी मोहहम स्वरुपात उपाययोजना केल्याने
प्रादभ
ु ाशव ननयींत्रणात आल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे नक
ु सान झालेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

राषरीय अन्न सरु क्षा अशभयान कडिान्य अींतगशत इमॅमेक््ीन बेंझोए्

जजल्ह्यातील चाींदरु रे ल्वे तालक्
ु यात २१० क्रकलो ५० ्क्के अनद
ु ानावर
शेतकऱयाींना उपलब्ि करुन हदलेले आहे त. शेतकऱयाींनी क्रकड व्यवस्थापनामळ
ु े

कापस
ू व तरू षपकाचे होणारे नक
ु सान आधथशक नक
ु सान पातळीच्या खाली
राहहले.

(३) अमरावती जजल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामळ
ु े सोयाबीन, कापस
ू , तरू ,
ज्वारी, मका, िान व इतर षपकाींच्या नक
ु सानीच्या अहवालानस
ु ार शासन

ननणशय क्र.सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१९१/म-३, हद.१८/११/२०१९ अन्वये शेतीषपके/
फळषपकाचे नक
ु सानीसाठी २ हे क््रच्या मयाशदेत प्रनत हेक््री रु.८०००/- प्रमाणे
महसल
ू यींत्रणेमाफशत शेतकऱयाींना सदर नक
ु सान भरपाईच्या रक्कमेचे वा्प
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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अिोला शहरातून एिाच आठिड्यात आठ
नागररि बेपत्ता झाल्याबाबत

(१३)

*

पश्श्चम) :

१५०६

श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच) लालाजी (अिोला

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) अकोला शहरातन
प्रत्येक हदवशी एक नागररक बेपत्ता होत असन
ू
ू
रामदासपेठ
झाल्याच्या

पोलीस

तक्रारी

ठाणयात

दाखल

एकाच

झाल्याचे

आठवड्यात

माहे

८

जानेवारी,

त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

नागररक

२०२०

बेपत्ता

मध्ये

वा

(२) असल्यास, या आठ नागररकाींमध्ये चार यव
ु तीींचा समावेश असन
ू एका
वयोवद्ध
ृ ासह तीन तरुणाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार बेपत्ता नागररकाींचा शोि घेणयाबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे , तसेच सदर बेपत्ता ८
नागररकाींपक
ै ी क्रकती नागररकाींचा शोि घेणयात पोशलसाींना यश आले आहे,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमे
: (१), (२), (३) व (४) अकोला शहरातील ८ पोलीस
ु
स््े शन अींतगशत माहे जानेवारी २०२० मध्ये १३ परु
ु ि बेपत्ता आहे त व

त्यापैकी ५ परु
ु ि शमळून आलेले आहे त. तसेच ९ महहला बेपत्ता आहे त
त्यापैकी ५ महहला शमळून आलेल्या आहे त. तसेच पोलीस स््े शन रामदासपेठ

अींतगशत माहे जानेवारी २०२० मध्ये १ परु
ु ि व १ महहला याप्रमाणे दोन इसम
बेपत्ता आहे त त्यापैकी महहला शमळून आली आहे .

पोलीस स््े शनला बेपत्ता इसमाींबाबत शमशसींग दाखल करुन स्थाननक

पोलीसाींमाफशत शोि घेणयात येतो. शोिपब्रत्रका जजल्हयातील सवश पोलीस

स््े शनला स्थाननक गन्
ु हे शाखा, अकोला माफशत पाठषवणयात आल्या आहे त.
तसेच बस स््ँ ड, रे ल्वे स््े शन यासारख्या हठकाणी लोकाींचे ननदशशनास येईल
अशा हठकाणी शोिपब्रत्रका धचपकषवणयात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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सोलापूर श्जल््यातील अदहल्यादे िी शसांचन विहीर
योजनेच्या प्रलांबबत िामाांबाबत

(१४)

*

२००८

श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

सन्माननीय रोजगार हमी

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

सोलापरू जजल्ह्यात शेतक-याींचे शसींचन क्षेत्र वाढवन
ु रोजगाराची सींिी

उपलब्ि होणयासाठी महात्मा गाींिी रोजगार हमी योजनेतन
अहहल्यादे वी
ू
शसींचन षवहीर योजना सरु
ु करणयात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींपण
सम
ु श जजल्ह्यातन
ू
ु ारे

४ हजार ९९ अजश पींचायत

सशमत्याींमाफशत दाखल झाले असन
यामध्ये भज
ु
ु ल सव्हे क्षणाचा दाखला,

त्याची मींजुरी, प्राप्त प्रस्तावाींची छाननी आणण अींनतम मींजूरी या प्रक्रक्रयेत

अनेक प्रस्ताव प्रलींब्रबत असल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना मींजरु ी वेळेत शमळत नसन
ु
सदरहू योजनेचा लाभ शेतकऱयाींना शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रशासनाने सदरहू योजनेला अपेक्षीत प्रनतसाद न हदल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींची मागणी असतानाही अ्ी व ननयम यामध्ये अडवणुक करुन

शेतकरी षवहहरीच्या खोदकामाींपासन
ू वींधचत राहहले असन
ु प्रशासनाने ३७८
प्रस्ताव नामींजूर केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महात्मा गाींिी रोजगार हमी योजनेच्या अ्ी व ननयमामध्ये

शशधथलता आणून सोलापरू जजल्ह्यातील शेतकऱयाींचे प्रलींब्रबत प्रस्ताव मींजूर
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे .

सोलापरू जजल्ह्यात तालक
ु ा स्तरावर शसींचन षवहहरीींचे एकूण ४१४९

प्रस्ताव प्राप्त झाले.

अींनतम छाननी करुन तपासणीअींती १८७५ प्रस्तावाींना

मींजूरी दे णयात आली. त्यापैकी अनि
ु धीं गक कागदपत्राींअभावी अपात्र केलेल्या

३७८ प्रस्तावामिील त्र्
श ा करुन फेरसादर करणयाबाबत क्षेत्रीय
ु ीींची पत
ू त
स्तरावर कळषवणयात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िुलाच (मुांबई) स्त्थानिातून लोिमान्य दटळि टशमचनसिडे
जाणाऱया मदहलेिर बलात्िार िेल्याबाबत

(१५)

*

३३६६

िोळीिाडा),
पश्श्चम) :

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले),

अॅड.आशशि

शेलार

(िाांद्रे

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) कुलाश (मब
ींु ई) स्थानकातन
ू लोकमान्य ह्ळक ्शमशनसकडे (कुलाश) जाणाऱया

एका महहलेवर हदनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास चार
तरुणाींनी बलात्कार केल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत स्थाननक पोशलस स्थानकाींत गन्
ु हा दाखल करणयात
आला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार या प्रकरणी क्रकती दोिीींना अ्क करणयात आली व
त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून नेहरूनगर पोलीस ठाणे, मब
ुीं ई येथे

ग.ु र.क्र. २३/२०२० कलम-३७६ (ड), ३७७, ३५४, ३५४ (अ), ३९४, ५०६, ३४
भादीं षव प्रमाणे एकूण चार आरोपीींषवरूध्द गन्
ु हा दाखल केला आहे . सदर
गन्
ु ह्यातील चारही आरोपीताींना अ्क करणयात आली असन
ू सध्या आरोपी हे

न्यायालयीन कोठडीत आहे त. सद्यजस्थतीत सदर गन्ु ह्याचा पोलीस तपास
चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाढे गाांि (ता.साांगोला, श्ज.सोलापूर) येथे फळबाग
योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(१६)

*

७६६

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) वाढे गाींव (ता.साींगोला, जज.सोलापरू ) येथील तालक
ु ा कृिी अधिकारी, कृिी
पयशवेक्षक, कृिी सहायक याींनी राषरीय महामागश क्र.१६६ वरील शेतकऱयाींच्या

फळबागाींचे मल्
ु याींकन करताना गैरव्यवहार केला असल्याने सदर प्रकरणाची
तातडीने चौकशी करुन दोिी अधिकाऱयाींवर कारवाई करावी यासाठी माहे जल
ु ,ै
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तेथील नागरीकाींनी तीव्र आींदोलन केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, काही शेतकऱयाींना ४०००, ३०००, १००० अशाप्रकारचे मल्
ु याींकन
करुन रक्कम हदल्या गेली असन
ु शेतकऱयाींना सरसक् रक्कम हदलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

प्रकरणाची

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

त्याअनि
ीं ाने सींबधीं ित दोिी अधिकाऱयाींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करणयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे नाही. तथाषप, तक्रारदार शेतकऱयाींनी
एकहदवशीय लाक्षणणक उपोिण केले होते.
(२) हे खरे नाही.

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

रत्नाधगरी श्जल्हयात हातपाटी िाळू परिाने न ददल्याबाबत
(१७)

*

४७२१

श्री.शेेर ननिम (धचपळूण) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील वाळूवर धचरा बाींिकाम, डबर बाींिकाम इत्यादी
व्यवसाय करणाऱया मजूर व व्यावसानयकाींना शासनामाफशत ररतसर परवाने
हदले जातात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रत्नाधगरी जजल्हयातील अशा मजूर व व्यावसानयकाींना दोन
विाशच्या कालाविीसाठी म्हणजेच २४ महहन्याींसाठी परवाने न दे ता फक्त १०
महहन्याचे हातपा्ी वाळू परवाने हदले असल्याचे हदनाींक १२ डडसेंबर, २०१९
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या मजुराींना २४ महहन्याींसाठी परवाने हदले जावन
ू पढ
ु ील
परवान्याची मद
ु त सींपणयाअगोदरच नवीन परवाने जजल्हा प्रशासनामाफशत हदले
जात

असताींना

चालू

हींगामासाठी

अद्याप

ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

परवाने

हदले

नसल्याचेही

(४) असल्यास, जजल्हा प्रशासनाने अद्याषप हातपा्ी वाळू परवाने हदले
नसल्यामळ
ु े या मजरू व व्यावसानयकाींवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे काय, त्यानस
ु ार

सदर मजूर व व्यावसानयकाींना तातडीने नवीन परवाने दे णयाबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) हे खरे आहे .
(२) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

(३), (४) व (५) रत्नाधगरी जजल्ह्यातील वाळूग्ामध्ये परवाना पध्दतीने

हातपा्ीद्वारे उत्खनन प्रक्रक्रया पण
ू श करणयासाठी महाराषर मेरी्ाईम बोडश
याींनी

हद.२१/९/२०१९

रोजीच्या

पत्रान्वये

अनम
ु ती

हदली

आहे .पयाशवरण

षवभागाने त्याींच्या हद.२९/१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सीआरझेड क्षेत्रातील
हातपा्ीद्वारे स्थाननक पारीं पाररक त्ीय क्षेत्रातील लोकाींसाठी वाळू उपसा

करणयाकरीता EIA Notification, २००६ अींतगशत स्वतींत्रपणे पव
ू श पयाशवरण
अनम
ु ती घेणयाचे नमद
ू करणयात आले नसल्याचे कळषवले आहे .

तसेच हातपा्ीद्वारे वाळू काढणयाचे सि
ु ारीत दर ननजश्चत करणयाची

कायशवाही

शासनस्तरावर

हातपा्ीद्वारे

वाळू

सरु
ु

काढणयाचे

आहे .

परवाने

याींचेमाफशत करणयाचे सींकजल्पत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

सदर

दर

दे णयाची

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

ननजश्चत

कायशवाही

झाल्यानींतर

जजल्हाधिकारी
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चांद्रपूर येथील बाशलिेचे अपहरण िरुन हररयाणा
राज्यात विक्री िेल्याबाबत

(१८)

*

५०८

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

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

(१) चींद्रपरू येथील एका बाशलकेचे दहा विाशपव
ू ी महाकाली मींदीर पररसरातन
ू

अपहरण करून हररयाणात नतची षवक्री करणयात येऊन नतचा ७ वेळा षववाह

केल्याचे तसेच नतच्यावर दोनदा मातत्ृ व लादले गेले असल्याचे ननदशशनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हररयाणातील फतेहाबाद येथे नतला ज्या घरात डाींबन
ू ठे वले
होते तेथील घर मालकाला सींशय आल्याने हे मानव तस्करीचे प्रकरण माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मानव तस्करी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी
मागणी चींद्रपरू येथील अनेक सामाजजक सींस्था, सींघ्नाींनी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करणयात आली आहे काय, चौकशीचे
ननषकिश काय आहे व त्याअनि
ीं ाने दोिीींवर कोणती कारवाई करणयात आली
ु ग
वा येत आहे,

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

(३) व (४) क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स््े शन रामनगर, जजल्हा
चींद्रपरू येथे अप क्र.१५५९/१९ कलम ३६५, ३६६(अ), ३२८, ३७६(ड), ३७०, ३५४,
३६७, ३२३ भा.दीं .षव. सह कलम ४ बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासन
ू सींरक्षण

अधिननयम २०१२, सह कलम ४, ५, ६ अनैनतक मानवी व्यापार प्रनतबींिक

अधिननयम १९५६ प्रमाणे आरोपीताींषवरूध्द गन्
ु हा दाखल करणयात आला आहे .

नमद
ू गन्
ु ह्यातील ११ आरोपी याींना अ्क करणयात आली असन
ू २ आरोपी

याींचा शोि घेणे सरू
ु आहे. सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत असन
ू
सदर गन्
ु ह्याचा पोलीस तपास चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे श्जल््यातील शभमा ि इांद्रायणी नदीमध्ये िाळू उपसा िरुन ेेड
(१९)

*

तालुक्यातील गािाांमधन
ु मुरुमाचे उत्ेनन िेल्याबबात
५२७४

श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (ेेड

आळां दी), श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर) :
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शभमा

नदीवरील

पारगाींव-नागरगाींव

(जज.पण
ु े)

सन्माननीय

दरम्यान

कोल्हापरू

पध्दतीच्या बींिाऱयालगत याींब्रत्रक बो्ीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात अवैि
वाळू उपसा केल्याने बींिाऱयाला िोका ननमाशण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलसींपदा षवभागाने बींिाऱयाला ढापे ्ाकून बींिारा पण
ू श

क्षमतेने अडषवला असन
ू शशरुर व दौंड तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना या पाणयाचा
मोठा

फायदा

होतो

परीं तु

वाळू

चोरीमळ
ु े

बींिाऱयाच्या

तळातील

ढापे

ननस्णयाची शभती ननमाशण झाल्याने वाळू उपसा करणाऱयावर कारवाईची
मागणी शेतकऱयाींनी महसल
ू षवभागाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, खेड तालक्
ु यातील भीमा व इींद्रायणी नदीतील वाळूचे व चाकण
औद्योधगक वसाहतीच्या षवकासाकररता शशींदेवही, वराळे , शेल,ू खालम्
ु िे,
सावरा, बोरदरा या गावातील मरू
ु माचे बेकायदे शीरररत्या उत्खनन केल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, भीमा व इींद्रायणी नदीतील वाळूचे व चाकण औद्योधगक

वसाहतीच्या षवकासाकररता शशींदेवही, वराळे , शेल,ू खालम्
ु िे, सावरा,बोरदरा या

गावातील मरू
ु माचे बेकायदे शीरररत्या उत्खनन करणाऱयाींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करणयात येत आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) शशरुर तालक्
ु यातील मौजे नागरगाव येथे

कोल्हापरू पध्दतीच्या बींिाऱयालगत याींब्रत्रक बो्ीच्या सहाय्याने अवैि वाळू
उपसा होत असल्याचे दृष्ोपत्तीस आले आहे .

(२), (३) व (४) मौजे नागरगाव बींिाऱयानजजकच्या शेतकऱयाींनी हद.३/१/२०२०
रोजी तहशसलदार, शशरुर याींचेकडे समक्ष भे्ून उक्त बींिाऱयाच्या तळातील
ढापे ननस्णयाची शभती असल्याची तोंडी तक्रार केली होती. त्यानि
ीं ाने
ु ग

हद.४/१/२०२० रोजी सदर बींिाऱयातन
ू वाळूचे अवैि उत्खनन करणारी याींब्रत्रकी
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बो् आढळून आल्याने सदर याींब्रत्रकी बो्ीची मोडतोड करुन ननकामी
करणयात आली आहे .

खेड तालक्
ु यातील शभमा व इींद्रायणी नदीपात्रातील वाळूचे तसेच मौजे

शशींदे, शेल,ू सावरदरी व बोरदरा या गावामिून माती व मरु
ु माचे अवैि
उत्खनन व वाहतक
ू झाल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.
तसेच

मौजे वराळे , ता.खेड येथील ग् नीं.१६८/२ व १६८/६ या जशमनीतन
ू
मौजे खालम्
ु िे, ता.खेड येथील ग् नीं.१०८ या जमीनीतन
ू मरु
ु म या

गौण खननजाचे अवैि उत्खनन झाल्याचे आढळून आल्याने सींबधीं िताींषवरुध्द

तहशसलदार, खेड याींनी अनक्र
ु मे हद.३१/१२/२०१९ व हद.१/२/२०२० रोजी
रु.१,९६,०७,८००/- व
पाररत केले आहे त.

रु.६४,८२,४००/- इतक्या रक्कमेचे दीं डात्मक आदे श

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदगाि (श्ज.नाशशि) तालुक्यामध्ये पशुधन वििास अधधिाऱयाची
ननयुक्ती िरणयासह पशध
ु नाचे नुिसान झालेल्या

(२०)

*

शेतिऱयाांना आधथचि मदत दे णयाबाबत

११००

श्री.सह
ु ास

(आणणा)

व्दारिानाथ

िाांदे

(नाांदगाि) :

सन्माननीय पशस
ां धचन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव (जज.नाशशक) तालक्
ु यासाठी पशि
ु न षवकास अधिकारी नसन
ू
एकूण १८ पशु दवाखान्याींमध्ये एकही पशि
ु न अधिकारी नसल्याने ग्रामीण
भागात

मोठ्या

प्रमाणावर

पशि
ु न

पाळणाऱया

शेतकऱयाींना

खासगी

डॉक््राींमाफशत उपचार करून घ्यावा लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशव
ै यकीय अधिकारी उपलब्ि नसल्याने माहे डडसेंबर मध्ये
ु द्

तालक्
ु यातील में ढपाळाींच्या सम
ु ारे २० हजार मेंढ्या मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडून मेंढपाळाींचे
२४ को्ीींचे आधथशक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाींदगाव तालक्
ु यामध्ये पशि
ु न षवकास अधिकाऱयाींची ननयक्
ु ती
करणयासह पशि
ु न पाळणाऱया नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना आधथशक मदत
दे णयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सनु नल िेदार : (१), (२) व (३) नाींदगाव तालक्
ै यकीय
ु यात पशव
ु द्
दवाखाना श्रेणी १ च्या

९ व श्रेणी २ च्या ९ अशा एकुण १८ पशव
ै यकीय
ु द्

सींस्था आहे त. पशि
ु न षवकास अधिकारी

या सींवगाशतील पशि
ु न षवकास

अधिकारी (षवस्तार) याींचेसह एकुण १० पदे मींजरू

असन
ु सवश पदे ररक्त

आहे त. पशव
ै यकीय दवाखाना श्रेणी २ च्या ९ सींस्था असन
ु द्
ू त्यापैकी ३

पशि
ु न पयशवेक्षक याींची पदे ररक्त आहे त. सदर ररक्त पदाींच्या हठकाणाींचा
अनतररक्त कायशभार नजजकच्या पशि
े क
ु न षवकास अधिकारी व पशि
ु न पयशवक्ष
याींचे कडे सोपवन
ै यकीय सेवा परु षवल्या जात आहे त.
ू ननयशमतपणे पशव
ु द्

पशि
ु न षवकास अधिकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा

भरतीने

भरणयाकरीता

महाराषर

लोकसेवा

आयोगामार्फशत

कायशवाही

सरू
ु

करणयात आली असन
ू हद. २२.१२.२०१९ रोजी चाळणी पररक्षा घेणयात आली

आहे . सदर ४३५ पदाींची शशफारस आयोगाकडून शासनास प्राप्त झाल्यानींतर
तसेच येत्या ननयतकाशलक बदली २०२० मध्ये नाींदगाव तालक्
ु यातील पशि
ु न
षवकास अधिका-याींची ररक्त पदे प्रािान्याने भरणयाचे सींकजल्पत आहे .

नाींदगाव तालक्
ु यात माहे सप््े बर २०१९ मध्ये PPR रोगाची लागण

होवन
ू १७ में ढ्याींचा व माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये ५२ में ढ्याींचा मत्ृ यु झालेला
आहे .

केवळ नैसधगशक आपत्तीमळ
ु े पशि
ु नाचा मत्ृ यू झाल्यास त्याींना भरपाई

दे य असन
ू प्रस्तत
ू प्रकरणी PPR या रोगाने मत्ृ यु पावलेली असल्याने त्याींना
शासनाकडून कोणतीही भरपाई दे य होत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रामिाडी (विठ्ठलिाडी), िामोणे (ता.िरमाळा, श्ज.सोलापूर) या गािातील
रदहिाशी शासिीय योजनाांपासून िांधचत असल्याबाबत

(२१)

*

५००९

श्री.सांजयमामा शशांदे (िरमाळा) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रामवाडी (षवठ्ठलवाडी), कामोणे (ता.करमाळा, जज.सोलापरू ) या गावाींतील
अनेक रहहवाशाींच्या सातबारा उताऱयावर फॉरे स्् आणण गायरान अशी नोंद
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येत असन
ू सरपडोह या गावातील ८० ्क्के जशमनी दे वस्थानच्या नावावर
आहे त त्यामळ
ु े तेथील नागररकाींना शासनाच्या सवलती शमळत नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

त्यामळ
ु े

या

गावातील

लोकाींना

शासनाच्या

कोणत्याही

योजनाींचा लाभ तसेच कोणत्याही बँकेचे कजशप्रकरण करता येत नाही, वारस
नोंदी लावता येत नाही तसेच जशमन खरे दी-षवक्री करता येत नसल्यामळ
ु े
सदर गावातील जशमनी वगश-३ वरून वगश-१ करणयाची मागणी सातत्याने होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू गावातील नागरीकाींच्या मागणीनस
ु ार शासनाने या
प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकिश काय व त्यानस
ु ार याबबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) मौजे रामवाडी, ता.करमाळा, जज.सोलापरू
येथील

ग् नीं.२० व २१ हया जशमनी “राखीव वन” सींवगाशतील आहे त.

त्यापैकी ग् नीं.२०/१, २०/२, २०/३, २०/७ व २०/८ मिील काही क्षेत्र कायम

लागणीसाठी भोगव्ादार वगश-२ िारणाधिकारावर वा्प झाल्याचे हदसन
ू येत
आहे .

तसेच मौजे कामोणे, ता.करमाळा,जज.सोलापरू येथील ग् नीं.२५, ३३,

३४ व ३५ मिील क्षेत्र ननवशणीकरणानींतर कब्जेदाराींनी भोगव्ादार वगश २
िारणाधिकारावर

िारण

केलेले

हदसन
ू

येत

आहे,

तर

मौजे

कामोणे,

ता.करमाळा येथील ग् नीं.३२ मिील क्षेत्र कायम स्वरुपी भोगव्ादार वगश-२
िारणाधिकारावर वा्प झाल्याचे हदसन
ू येत आहे .

मौ.सरपडोह येथील बहुताींश जशमनी “दे वस्थान ईनाम वगश-३” सींवगाशतील
आहे त.

मौजे रामवाडी व कामोणे येथील भोगव्ादार वगश-२ च्या जशमनीवर

कृषिक कारणासाठी कजश घेणयाकरीता कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता
नाही. तसेच अशा जशमनीवर ननयमाप्रमाणे वारस नोंदी लावणयात येतात.
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मौजे सरपडोह येथील दे वस्थान इनाम वगश-३ जशमनीवर वहहवा्दाराींची नावे
अशभशलणखत आहे त. सद्य:जस्थतीत दे वस्थान इनाम जशमनी षवक्री करता येत

नाही व अशा जशमनी दे वस्थान इनाम वगश-३ मिून वगश-१ करता येत नाहीत.
दे वस्थान इनाम जशमनीसींदभाशत अ्यास करुन अहवाल सादर करणयासाठी

अपर मख्
ु य सधचव (महसल
ू ) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करणयात
आलेली आहे . सदर सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर यासींदभाशत
उधचत िोरणात्मक ननणशय घेणयाचे सींकजल्पत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शभिांडी (श्ज.ठाणे) येथील अनधधिृत उत्ेननाबाबत
(२२)

*

२१३७

श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), डॉ.बालाजी किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) शभवींडी (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील पडघा ग्रामपींचायत हद्दीत गायरान
जशमनीवरील ्े कड्या फोडून व येथील उीं च सखल हठकाणी बाींिकाम केलेल्या

इमारतीच्या खालचा भाग पोखरून अनधिकृत माती खोदकाम होत असन
ू

येथील ्े कड्याींवर व ्े कड्याींच्या उतारावर झालेल्या अनधिकृत बाींिकामाींना
सींबधीं ित प्रशासनाच्या अधिकाऱयाींचे पाठबळअसल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शभवींडी येथे सरकारी जमीन, गरु चरण जशमन, खासगी

भख
ू ींडासह डोंगरावर भर हदवसा भम
ू ाफीयाींकडून कोट्यविी रुपयाींच्या मातीचे
उत्खनन करणयात येत असन
ू याप्रकरणी ग्रामस्थाींनी तहशसलदार याींच्याकडे

तक्रार केल्यानींतर तहशसलदाराींनी या भम
ू ाफीयाींवर सन २०१८ मध्ये २४ को्ी

९४ लाखाचा दीं ड आकारुन गन्
ु हा दाखल करणयाचे आदे श दे ऊन २ विाशचा
कालाविी झाला असतानाही या भम
ू ाक्रफयाींवर कारवाई न करणयाची कारणे
काय आहे त,
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(३) तसेच शभवींडी येथील उल्हास नदी खाडी, कोनगाव, अशलमघर, वेहळे ,
षपींपळास या खाडी पात्रात बेकायदे शीरररत्या रे ती माफीया सक्शन पींप व
लोखींडी बाजशव्दारे मोठ्या प्रमाणात अवैिररत्या रे ती उपसा करुन पयाशवरणाचा

ऱहास करीत असल्याच्या तक्रारी स्थाननक नागरीकाींनी जजल्हाधिकारी, ठाणे,
प्राींत अधिकारी, शभवींडी याींच्याकडे केल्या आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सवश प्रकरणी चौकशी करून दोिीींवर शासनाने कोणती

कारवाई केली वा करणयात येत आहे तसेच क्रकती दीं ड वसल
ू करणयात आला
आहे,

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

(३) अशा प्रकारच्या स्थाननक नागररकाींच्या लेखी व तोंडी तक्रारी प्राप्त
झाल्या आहे त.

(४) माहे एषप्रल, २०१९ ते माहे जाने, २०२० या कालाविीत शभवींडी तालक्
ु यात
गौणखननजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ७१ प्रकरणी दीं डात्मक कारवाई
करुन रुपये ३२,५१,०००/- रक्कम शासनजमा करणेत आलेली आहे .

उल्हासनदीखाडी/कोनगाव/अशलमघर/वेहेळे/षपींपळास या क्षेत्रात वाळूच्या

अवैि उत्खनन प्रकरणी कारवाई करुन सक्शनपींप/ बाजश असे शमळून ४५
सािनसामग्र
ु ी जप्त करुन नष् करणेत आली आहे . तसेच वाळूचे अवैि
उत्खनन व वाहतक
ू ीचे एकूण ८ प्रकरणी गन्
ु हे दाखल करणयात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौ.धम
ु िा (ता.श्ज.िाशशम) जलशसांचन प्रिल्पासाठी सांपाददत
िेलेल्या जशमनीचा मोबदला दे णयाबाबत

(२३)

*

(धचपळूण) :
काय :-

३२४२

अॅड.माणणिराि

िोिाटे

(शसन्नर),

श्री.शेेर

ननिम

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१)

मौ.िुमका (ता.जज.वाशशम)

लघप
ु ा्बींिारे

प्रकल्पाच्या उजव्या मख्
ु य

कालव्यासाठी मौजे उकळीपेन (ता.जज.वाशशम) येथील शेतकऱयाींच्या जशमनी
सन २००३-०४ मध्ये सींपाहदत केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी भस
ीं ादनाचा अींनतम ननवाडा होऊन सींबधीं ित
ू प
शेतकऱयाींना

त्याींच्या

जशमनीचा

मोबदला

दे णयात

यावा

असे

भस
ीं ादन
ू प

अधिकारी, वाशशम याींनी उपषवभागीय अधिकारी, लघप
ु ा्बींिारे षवभाग तसेच

कायशकारी सींचालक षवदभश पा्बींिारे षवकास मींडळ याींना सन २०१५ मध्ये
लेखी कळषवले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

त्यानींतर

१४

विे

एवढा

कालाविी

होऊनही

सींबधीं ित

शेतकऱयाींना अद्यापही मोबदला दे णयाींत आला नसल्यामळ
ु े त्याींनी जशमनीचा

दब
ु ार मोबदला, भभ
ू ाडे, व्याज व षपकाींची नक
ु सान भरपाई ३० हदवसाींत द्यावी
अन्यथा

सामहु हक

आत्मदहन

करणार

शासनास हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

असल्याचा

इशारा

ननवेदनान्वये

(४) असल्यास, इतका प्रदीघश कालाविी होऊनही अद्याप सींबधीं ित शेतकऱयाींना
मोबदला

न

दे णयाची

कारणे

काय

व

त्यास

जबाबदार

असणाऱया

अधिकाऱयाींषवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे व
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

(५) तसेच सदर कालव्यावर भरावाचे हठकाणे सींसािान व ग्राऊ्े ड षपधचींग

बाींिकामाकररता रक्कम १४,८९,०४६/- खचश झाल्याचे दाखषवणयात आले परीं तु
त्याचा जशमनीला लाभ झालेला नाही तरी या प्रकरणी सद्ध
ु ा चौकशी करुन
कारवाई करणयाींत आली आहे काय,

(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) नाही.कायशकारी अशभयींता, लघप
ु ा्बींिारे

षवभाग, वाशशम याींनी हद.०३.०५.२०१६ नस
ु ार जजल्हाधिकारी कायाशलयास
भस
ीं ादन प्रस्ताव सादर केला असन
ू प
ू सदर प्रकरणीचा अींनतम ननवाडा हदनाींक

११.०९.२०१९ रोजी घोषित करणयात आला. ननवाडा ननिीची मागणी सबींधित

यींत्रणेकडे जजल्हाधिकारी कायाशलयाने हदनाींक ३१.१०.२०१९ रोजी करणयात
आली. तथाषप अद्याप ननवाडा ननिी प्राप्त झालेला नाही.
वा्प बाकी आहे .

त्यामळ
ु े मोबदला
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(३)

होय,

हे

खरे

आहे .

यासींदभाशत

हद.२

जानेवारी,

२०२०

(४)

या प्रकरणी उप षवभागीय अधिकारी तथा भस
ीं ादन अधिकारी, वाशशम
ू प

ननवेदनाव्दारे सामहु हक आत्मदहनाचा इशारा प्राप्त झाला होता.

रोजीच्या

याींनी भस
ीं ादन प्रकरणात अींनतम ननवाडा हद. ११.०९.२०१९ रोजी पारीत केला
ू प

असन
ू , सींबधीं ित यींत्रणेकडे हदनाींक ३१.१०.२०१९ रोजी ननिीची मागणी केली
आहे . अद्यापपयशत भस
ीं ादन सींस्थेने ननिी उपलब्ि करुन हदलेला नाही.
ू प

(५) मौ. िम
ु का लघप
ु ा्बींिारे योजनेकरीता उजव्या मख्
ु य कालव्यावर भरावाचे
हठकाणी

सींिानक

रु.१४,८९,०४६/-च्या

व

ग्राऊ्े ड

ननषवदे व्दारे

षपींचीींग

दे णयात

व

आले

बाींिकाम
होते.

करणयाचे

सदर

काम

कामापो्ी

हद.०७.०७.२००७ पयंत रु.१०,६२,७२३/- इतकी रक्कम अदा करणयात आली
आहे . सदर करारनाम्यातगंत काम शशल्लक असल्याने करारनामा अींनतम
करणयात आलेला नाही.
उजव्या

कालव्यावरील

कालव्याचे

खोदकाम,

बाींिकामे शेतकऱयाींच्या तीव्र षवरोिामळ
ु े अपण
ू श आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

भरावकाम

व

इतर

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

परभणी श्जल््यातील सह दय्ु यम ननबांधिाांना ई-म्युटेशन पध्दतीने
नोंदणी िरणयाच्या ददलेल्या आदे शाबाबत

(२४)

*

१९६७

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मद्र
ु ाींक जजल्हाधिकारी तथा सह जजल्हा ननबींिक, परभणी याींनी हदनाींक ७
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास परभणी जजल्ह्यातील सवश सह दय्ु यम
ननबींिकाींना नोंदणी करताींना ई-म्य्
ु े शन पध्दतीने नोंदणी करणयाचे स्पष्
आदे श हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहराचा शस्ी सवे ४० विाशपासन
ू रखडलेला असल्यामळ
ु े
हजारो नागरीकाींकडे पीआर काडश नसल्याने तसेच सातबारावर प्लॉ्च्या नोंदी

नसल्यामळ
श णे ठप्प झाले
ु े गेल्या काींही हदवसापासन
ू दस्तनोंदणी व्यवहार पण
ू प
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या नतसऱया आठवड्यात वा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

31
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सवशसामान्य नागरीकाींच्या दस्तनोंदणीचे व्यवहार

सरु ळीत सरु
ीं ाने शासनाने कोणती पयाशयी व्यवस्था केली व
ु होणयाच्या अनि
ु ग
याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) ज्या भागात शमळकत पब्रत्रका अींमलात आहे त त्या भागाींमध्ये

ई-म्य्
ु े शन प्रणाली अद्याप कायाशन्वीत व्हावयाची आहे. त्यामळ
ु े , सह जजल्हा
ननबींिक, परभणी याींचे उक्त ननदे श फक्त ज्या भागात अधिकार अशभलेख
गा.न.नीं.७/१२

स्वरुपात

आहे त

अशा

भागातील

दस्ताींचे

बाबतीत

लागु

आहे त.ज्या शमळकतीचे गा.न.नीं ७/१२ आद्यावत आहे त त्याींचे खरे दी-षवक्री
व्यवहार चालु आहे त.

ज्या पक्षकाराींची नावे गा.न.नीं ७/१२ वर मालकी हक्कात नोंद झालेली

नाही व महसल
ू षवभागाकडे त्याींच्या गा.न.नीं ७/१२

नोंदीची कायशवाही सरु
ु

आहे, अशा पक्षकाराींना दस्ताची नोंदणी करावयाची झाल्यास, परभणी तहशसल
कायाशलयात स्वतींत्र कक्ष उघडणयात आला आहे . परभणी जजल्ह्यात अन्य
तालक्
ु यात अशी समस्या दृष्ोपत्तीस आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साष्ट्टवपांपळगाि (ता.अांबड, श्ज.जालना) येथे
अिैध िाळू उपसा िेल्याबाबत

(२५)

*

५३२१

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साष्षपींपळगाव (ता.अींबड, जज.जालना) येथे वाळू साठ्याची चार हदवसाची

ननषवदा ननघाल्याचे भासवन
ू एक ते दीड को्ीींचा अवैि वाळू उपसा करून
प्रशासनाचा महसल
ू बड
ु षवल्याची घ्ना घडल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी गोंदी पोलीस ठाणयात गन्
ु हा दाखल करणयात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ीं ीत वाळू माफीयाींषवरुद्ध शासनाने कोणती
ु ार सींबि
कारवाई केली वा करणयात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) व (३) साष्षपींपळगाव (ता.अींबड,

जज.जालना) येथे वाळू साठ्याची चार हदवसाची ननषवदा ननघाल्याची भासवन
ू
अवैि वाळूचा उपसा केल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

तथाषप, हद.९/१/२०२० रोजी मौजे राक्षस भव
ु न, ता.गेवराई येथील एक

आरोपी व ४० ते ५० अज्ञात व्यक्ती मौजे साष्षपींपळगाव, ता.अींबड येथे
गोदावरी नदीपात्रामध्ये वाळूचे अवैि उत्खनन व वाहतक
ू करीत असल्याचे

आढळून आल्याने त्याींच्याषवरुध्द गोंदी पोलीस ठाणयात गन्
ु हा नोंद करणयात
आला आहे .

तसेच हद.१९/१/२०२० व हद.२४/१/२०२० रोजी मौजे साष्षपींपळगाव

येथील गोदावरी नदीपात्रामध्ये वाळूचे अवैि उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या ७

प्रकरणी दीं डात्मक कायशवाही करुन रु.११,८८,०००/- इतकी रक्कम शासनजमा
केली आहे .

अींबड (जज.जालना) तालक्
ु यात गौण खननजाचे अवैि उत्खनन व

वाहतक
ू ीला प्रनतबींि घालणयासाठी महसल
ू कमशचारी व पोलीसाींची भरारी पथके
स्थापन करणयात आली असन
ू सदर पथकामाफशत अींबड तालक्
ु यात माहे

एषप्रल, २०१९ ते जानेवारी, २०२० या कालाविीत वाळूच्या अवैि उत्खनन व
वाहतक
ू ीच्या ८९ प्रकरणी दीं डात्मक कायशवाही करुन रु.४५,११,०००/- इतकी
रक्कम वसल
ू करणयात आली आहे . तसेच अवैि वाहतक
ू ीच्या ३६ प्रकरणी
गन्
ु हे दाखल करणयात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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लाांजा (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील दध
ु उत्पादि
शेतिऱयाांना दे य असलेली रक्िम दे णयाबाबत

(२६)

*

७९१

(राजापरू ) :
काय :-

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िडाळा),

श्री.राजन

साळिी

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लाींजा (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात माहे सप््ें बर ते डडसेंबर, २०१९ या
कालाविीत शासनाने ६ दि
ू सींस्थाींची सम
ु ारे १ को्ी ५० लाख इतकी रक्कम
हदली नसल्यामळ
ु े दि
ु उत्पादक शेतक-याींचे आधथशक नक
ु सान झाले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाींजा तालक्
ु यात ६ दि
ु उत्पादक सींस्था कायशरत असन
ू या

दि
ु सींस्थाींकडे दि
ु उत्पादक शेतकरी दि
ु षवक्रीसाठी दे त असन
ू सदरहू दि
ु
सींस्थाींकडे सींकलन झालेले दि
ु शासकीय योजना रत्नाधगरी याींना परु षवतात,
मात्र त्याषप्रत्यथश दे य असलेली उपरोक्त रक्कम शासनाने आजशमतीस अदा
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दि
उत्पादक शेतक-याींना त्याची दे य असलेली रक्कम
ु
दे णयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सनु नल िेदार : (१), (२) व (३) लाींजा तालक्
ु यातील ७ दि
ु उत्पादक

सींस्थाींना माहे सप््ें बर ते डडसेंबर २०१९ या कालाविीत रु. १.२८ को्ी इतकी
रक्कम दे णे प्रलींब्रबत होती. त्यापैकी रु.७०.७२ लाख इतकी रक्कम दे णयात
आलेली आहे .

उवशररत माहे डडसेंबर २०१९ अखेर रु.५७.७६ लाख इतकी रक्कम अदा

करणयाच्या अनि
ीं ाने परु वणी मागणी षविानमींडळास सादर करणयासाठी
ु ग
प्रस्ताव षवत्त षवभागास सादर करणयात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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आणी (श्ज.यितमाळ) तालुक्यात रोजगार हमी योजनेच्या
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२७)

*

२७४६

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आणी (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील ग्रामपींचायत अींतगशत रोजगार हमी

योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाला असन
ु मद
ृ व जलसींिारण, सींरक्षण
शभींती, शसमें ् काँक्रक्र्, नाल्या, पाींदण रस्ते आदी कामाींमध्ये अननयशमतता
असन
ु बाींिकाम उपषवभागातील कामात क्रकरकोळ कामे दशशवन
ू लाखोंची दे यके
काढणयात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रोजगार हमी योजनेचे उपजजल्हाधिकारी याींनी कामाींचा आढावा
व तपासणी केल्यास मोठा गैरव्यवहार ननदशशनास येऊ शकतो, परीं तु त्याींच्याच

काळातील कामकाजाच्या पध्दतीवर चौकशी सरु
ु असल्याने जजल्हा प्रशासन
अधिकारी अननयशमततेबाबत गींभीर नसल्याने तहसीलदार व ग्षवकास
अधिकारी आपल्या अधिनस्त कामाींची उहद्दष्ननहाय पाहणीच करीत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानि
ीं ाने आणी तालक्
ु ग
ु यातील ग्रामपींचायत अींतगशत रोजगार
हमी

योजनेच्या

कामात

गैरव्यवहार

करणाऱया

सींबधीं िताींवर

करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

कारवाई

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी चौकशी करणयात आली असन
ू या कामाींमध्ये
कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळून आलेला नाही.
-----------------
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िाांद्रे (मुांबई) येथे िेश्या व्यिसायासाठी निजात
बाशलिेची विक्री िेल्याबाबत

(२८)

*

६०५३

डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वाींद्रे

(मब
ुीं ई)

येथे

वेश्या

व्यवसायासाठी

सन्माननीय गह
ृ मांत्री
नवजात

बाशलकेची

षवक्री

करणयाऱया ्ोळीला गन्ु हे शाखेने अ्क करून १५ ते २० हदवसाींच्या बाशलकेची

स्
ु का केल्याचे हदनाींक २९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाशलकेच्या आईनेच मल
ु ीला २५ हजार रुपयाींना या ्ोळीला
षवक्री करणयाबाबत ठरषवल्याचे चौकशीत ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सींबधीं ित ्ोळी ही परप्राींतीय असन
ू त्याींच्यावर गन्
ु हा दाखल
करुन चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबधीं ित ्ोळीवर व इतर दोिीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे,

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

(३) व (४) क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून बाींद्रा पोलीस ठाणे, मब
ींु ई येथे

ग.ु र.क्र. ७०/२०२० कलम ३७०(४), ३४ भा.द.षव. सह कलम ८१ बाल
न्याय (काळजी व सींरक्षण) अधिननयम २०१५ अन्वये गन्
ु हा

नोंद करणयात

आला. सदर गन्
ु ह्यातील आरोपीताींना अ्क करून सदरचा गन्
ु हा पढ
ु ील
तपासाकरीता गन्
ु हे शाखेकडे वगश करणयात आल्यावर गन्
ु हे प्रक्ीकरण शाखा

ग.ु र.क्र. २७/२०२० अन्वये घेणयात आला. सदर गन्
ु ह्याच्या पढ
ु ील तपासात
आणखी

०२

महहला

आरोपीताींना

अ्क

करणयात

आली

आहे .

मा.न्यायालयाच्या आदे शान्वये सदर पाचही आरोपी हे पोलीस कोठडीत असन
ू
सद्यजस्थतीत सदर गन्ु ह्याचा पोलीस तपास चालू आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात सायबर गुन््याांमध्ये झालेली िाढ
(२९)

*

४५०

अॅड.आशशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातेळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )च , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षिण

पश्श्चम),

श्री.चांद्रिाांत

(दादा)

पाटील

(िोथरुड),

श्री.सनु नल

प्रभू

(ददांडोशी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ),
श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन), श्रीमती मक्
ु ता दटळि (िसबापेठ), श्री.सांजय
पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),
श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट),

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल
(मब
ुां ादे िी),

श्रीमती

माधुरी

शमसाळ

(पिचती),

श्री.चांद्रिाांत

ननांबा

पाटील

(मक्
ु ताईनगर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.रािसाहे ब अांतापरू िर (दे गलरू ),
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.चेतन तप
ु े
(हडपसर), श्री.सरु े श (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्रीमती सल
ु भा ेोडिे
(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजूरा),

श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपरू ी), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.शभमराि तापिीर
(ेडििासला), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राधािृष्ट्ण विेे-पाटील (शशडी),
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )च , श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सरु े श

िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू
शहर मध्य), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ),
श्री.महें द्र

थोरिे

(िजचत),

श्री.प्रदीप

जैस्त्िाल

(औरां गाबाद

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

मध्य) :

(१) राज्यात सन २०१५ ते माहे ऑक््ोबर, २०१९ पयंत १६,०५१ सायबर
गन्
ु ह्याची नोंद झाली असन
ू त्यापैकी केवळ ४,४३४ (२८ ्क्के) गन्
ु ह्याींची
उकल होऊन उवशररत ७२ ्क्के सायबर गन्
ु ह्याींचा तपास पण
ू श झाला नसल्याचे

तसेच दररोज सरासरी क्रकमान ३३ ते ३५ नव्या गन्
ु ह्याींची नोंद होत
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असल्याचे हदनाींक ०८ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बँकाच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे

बँकाींमध्ये खाते उघडणयात येत असल्याने सायबर गन्
ु हयाींमध्ये वाढ होत

असन
राज्यात पे्ीएम केवायसी अपडे् करणयाच्या नावाखाली वाढत्या
ू

फसवणुकीच्या गन्
ु हयाींना आळा बसणयासाठी मब
ुीं ई पोलीसाींनी अजं् फ्ाँड
(पे्ीएम) नावाचा ग्रप
ु तयार केला त्यामध्ये यप
ु ीआय हे ड, पे्ीएम, सायबर
सेलसह राज्य भरातील पोलीस अधिकारी याींचा समावेश आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या सायबर गन्
ु ह्याींमध्ये ए्ीएम मिून परस्पर रक्कम वळती
करणे, सोशल साइ्वरुन िमक्या, अश्लील रोलीींग, अश्लील साहहत्य, जातीय
वाद पसरषवणे इत्यादी गन्ु ह्याींची सींख्या प्रचींड वेगाने वाढत असल्याने याचा
सामना करणयाकररता परु े शा प्रमाणात प्रशशक्षक्षत सायबर पोशलसाींची नेमणूक
करून

अत्यािनु नक

यींत्रणा

कायाशजन्वत

कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

करणयाबाबत

शासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) राज्यात सन २०१५ ते सन २०१९ दरम्यान एकूण
१६५१५ इतक्या गन्ु ह्याींची नोंद झाली असन
ू त्यापैकी ४५३२ इतक्या गन्
ु ह्याींची
उकल झाली झाली आहे . तसेच ६०२० आरोपीींना अ्क करणयात आली आहे .

(२) बँकाींकडून कागदपत्राींची नी् पडताळणी न झाल्याने उघडल्या गेलेल्या

खात्याींमळ
ु े होणाऱया बऱयाच गन्
ु ह्यात बँकेकडून पोलीसाींकडे तक्रारी दाखल होत
नाहीत.

वाढत्या फसवणक
ु ीच्या गन्
ु ह्याींना आळा बसणयासाठी अजं् फ्ॉड

(पे्ीएम) नावाचा ग्रप
ु मब
ुीं ई पोशलसाींनी तयार केलेला नाही. परीं तु पे्ीएम चे

नोडल अधिकारी याींनी अजं् फ्ॉड (पे्ीएम) नावाचा ग्रप
ु तयार केला असन
ू
त्यामध्ये पे्ीएम चे नोडल अधिकारी, फ्ॉड ्ीम तसेच मब
ींु ईसह महाराषर
राज्य व इतर राज्यातील पोलीस अधिकारी/अींमलदार हे अजं् फ्ॉड (पे्ीएम)
या Whats app ग्रप
ु चे सभासद आहे त.
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(३)

सींपण
ु श

महाराषरातील

सायबर

गन्
ु ह्याींचा

तपास

अधिक

प्रभावीपणे

होणयासाठी षवषवि पोलीस घ्कातील एकूण ३२५३ पोलीस अधिकारी आणण
अींमलदार याींना प्रशशक्षण दे णयात आले आहे .

तसेच राज्यातील सवश पोलीस सायबर लॅ ब/सायबर ठाणेना गन्
ु ह्याच्या

तपासाकररता आत्यािनु नक यींत्रसामग्र
ु ी (सॉफ््वेअर व हाडशवेअर) परु षवणयात
आली आहे त.

(४) षवलींब झालेला नाही.

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

नाशशि श्जल्हयातील शेतिऱयाांनी शेततळे बाांधणयास
असमथचतता दशचविल्याबाबत
(३०)

*

५५८८

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक जजल्हयातील मागेल त्याला शेततळे या योजनेअत
ीं गशत मागील ४
विाशत सम
ु ारे २९३१६ शेतकऱयाींनी अजश केले असन
ु २५ एकर १९४ शेतकऱयाींना
जागा पडताळणी करुन कायाशरींभ करणयाचे आदे श हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैंकी केवळ ९६६२ शेतकऱयाींनी शेततळे बाींिून पण
ू श केली
असन
ू

१५४२६

शेतकऱयाींनी

शेततळी

बाींिणयास

असमथशतता

दशशषवली

असल्याचे हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेततळे बाींिकामास असमथशतता दशशषवणाऱया शेतकऱयाींनी

शासनाकडून अनद
ु ान प्राप्त होणयास लागणारा षवलींब, आधथशक अडचणी तसेच

शासनाकडून त्यासाठी शमळणाऱया अनद
ु ानापेक्षा होणारा दप्ु प् खचश इत्यादी

कारणे दशशवन
ू या योजनेचा फेरषवचार करणयात यावा अशी त्याींनी शासनाकडे
षवनींती केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

39
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

नाशशक जजल्ह्यात जानेवारी, २०२० अखेर ३६४६४ अजश प्राप्त झाले

असन
ू २५४७३ शेततळे कामाींना कायाशरींभ आदे श दे णयात आले आहे त
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे ,

महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला

शेततळे योजनेंतगशत अशभसरणाद्वारे शेततळ्याींची कामे घेणयाबाबत शासनाने

हदनाींक ४ जुल,ै २०१९ रोजी शासन ननणशय ननगशशमत केला आहे . तद्नस
ु ार
शेततळी खोदणयाच्या अनद
ु ानात वाढ झालेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ईतील दे हविक्रय रॅ िेटना िायमस्त्िरूपी आळा घालणयाबाबत
(३१)

*

५४५५

श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षिण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) जुहू, मब
ुीं ई येथील झेड लक्जरी रे शसडेन्सी या ताराींक्रकत हॉ्े लमध्ये िाड
्ाकून

दे हषवक्रय

रॅके्

चालवणाऱया

बॉशलवड
ू मिील

एका

ननशमशती

व्यवस्थापकाला (प्रॉडक्शन मॅनेजर) जुहू पोशलसाींनी हदनाींक ३ जानेवारी, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास अ्क केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कुलाबा येथील एका हॉ्े लमध्ये माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा

त्यादरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने सरू
ु असलेले सेक्स रॅके् तसेच प्रभादे वी

येथील एका इमारतीत स्पा सें्रच्या नावाखाली सरु
ु असलेले सेक्स रॅके्
मब
ींु ई पोशलसाींनी िाड ्ाकून उध्वस्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून मब
ुीं ईतील सरु
ु असलेल्या दे हषवक्रय

रॅके्ना कायमस्वरूपी प्रनतबींि घालणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करणयात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) व (२) होय.

(३) दे हषवक्रय घ्नेंबाबत जुहू, कुलाबा व दादर पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा

नोंदषवणयात आला आहे . सदर गन्
ु ह्यातील आरोपीींना अ्क करणयात आली
असन
सद्य:जस्थतीत सदर गन्
ू
ु ह्याींचा पोलीस तपास चालू आहे .
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अनैनतक

व्यापारास

प्रनतबींि

उपाययोजना पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :-

घालणयाबाबत

करणयात

आलेल्या

i) मब
ींु ई शहरात स्पा, हॅा्े ल, खाजगी फ्लॅ ् या हठकाणी दे हषवक्री करीत

असल्याची माहहती प्राप्त झाल्यास समाजसेवा शाखा, गन्
ु हे शाखा, मब
ुीं ई

षवभाग हे बोगस धगऱहाईका माफशतीने वेळोवेळी िाडी ्ाकून दे ह षवक्री
करणयास प्रवत्ृ त करणाऱया इसमाींषवरूध्द भा.दीं .षव.सीं व अनैनतक व्यापार
प्रनतबींि कायदा अन्वये कारवाई करणयात येत.े
नावाने

ii) पोलीस ठाणे हद्दीतील कायशन्वीत कींु ्नखाने, Escorts Service च्या
जाहहरात

करून

वेश्याव्यवसायासाठी

मब
ुीं ईतील

हॅा्े लमध्ये

वेश्यागमनाकरीता मल
ु ी परु षवणा-या वेबसाई्िारक व वेश्यादलाल याींचे
षवरूध्द भा.दीं .षव.सीं व अनैनतक व्यापार प्रनतबींि कायदा अन्वये कारवाई
करणयात येत.े

iii) गन्
ु ह्यातील इीं्रने्वर उपलब्ि असलेल्या वेबसाई्वरून गन्
ु हे

घडत असल्याची शक्यता लक्षात घेवन
ू ती वेबसाई् ब्लॅ ाक/बींद करणेसाठी
मा.न्यायालयात षवनींती अजश सादर करून सदर वेबसाई् इीं्रने्वर हदसणे
बींद करणेकरीता सींबधीं ित यींत्रणेच्या नावे आदे श प्राप्त करून सदर वेबसाई्
ब्लॅ ाक/बींद करणयात येतात.
iv)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

शहरातील

सवश

समाजसेवी

सींघ्नाींचे

प्रनतननिी

पोलीस

ठाणेतील

पोलीस

अधिकारी/अींमलदार याींचेसाठी अनैनतक व्यापार सींबधीं ित काम करणा-या
वेगवेगळ्या

(एन.जी.ओ.),

कायदे

तज्ञ,

अनैनतक मानवी वाहतक
ु कक्ष, मब
ुीं ई येथे कायशरत असलेले अनभ
ु वी पोलीस
अधिकारी याींच्या माफशतीने कायशशाळाींचे आयोजन करून त्याींना पोलीस ठाणे

हद्दीतील कायशन्वीत कींु ्नखाने, Escorts Service चे वेबसाई्िारक व
वेश्यादलाल याींचे षवरूध्द पररणामकारक कशा प्रकारे कारवाई कराव्यात
याबाबत मागशदशशन दे णयात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुांबईतील अांधेरी (पूि)च मरोळ येथील झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेच्या
इमारतीमधील सदनीिाांचा ताबा अज्ञात व्यक्तीांनी घेतल्याबाबत

(३२)

*

५१०२

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पि
ू )च :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाराषर

औद्योधगक

षवकास

महामींडळाच्या

सन्माननीय गह
ृ मांत्री
अींिेरी

(पव
ू )श

मरोळ

औद्योधगक क्षेत्रात झोपडपट्टी पन
ीं गशत बाींिणयात आलेल्या
ु वशसन योजनेअत
इमारतीमिील

६८

सदननकाींचा

ताबा

अनधिकृतररत्या

अज्ञात

व्यक्तीींनी

घेतल्याची तक्रार हदनाींक २१ मे, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास षवकासक हब
्ाऊन याींनी व हदनाींक २९ ऑगस््, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास उप
अशभयींता, मरोळ उपषवभाग याींनी एम.आय.डी.सी. पोशलस ठाणे, अींिेरी (पव
ू )श
याींच्याकडे पत्राद्वारे गन्
ु हा दाखल करणयाकररता केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, योजनेतील पात्र झोपड्पट्टीिारकाींना लॉ्रीद्वारे शमळालेल्या
सदननकेचा ताबा शमळत नसल्याबाबत तक्रारही झोपड्पट्टीिारकाींनी पोलीस

उपायक्
ु त व वररषठ पोलीस ननरीक्षक, एम.आय.डी.सी. पोशलस ठाणे याींच्याकडे
केली असन
ू

तक्रार केल्यानींतर ९ महहने होऊनही वररषठ पोलीस ननरीक्षक,

एम.आय.डी.सी. पोशलस ठाणे, अींिेरी (पव
ू )श याींनी सदर तक्रार गाींभीयाशने न
घेता अनधिकृतररत्या ताबा घेणाऱयाींवर आजपयंत गन्ु हे दाखल केले नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणात अनधिकृत ताबा घेणाऱया व्यक्तीींची चौकशी
करून त्याींच्यावर कायदे शीर कारवाई करणयासाठी वररषठ पोलीस ननरीक्षक

याींना स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २४ जल
ु ,ै २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
पत्राद्वारे कळषवल्यानींतरही चौकशी करून गन्
ु हे दाखल करणयात आले नाहीत,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

गींभीर

प्रकरण

योग्य

पद्धतीने

न

हाताळता

अनधिकृतररत्या ताबा घेणाऱया व्यक्तीींना सहकायश करून चौकशी व गन्
ु ह्याींची
नोंद न करणाऱया वररषठ पोलीस ननरीक्षकाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करणयात येत आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अननल दे शमे
ु : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

व

(४)

सदर

प्रकरणाची

गाींशभयाशने

दखल

घेणयात

आली

असन
ू

एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ७५/२०२०, भा.दीं .षव. कलम ३४१,

४४८ अन्वये गन्
ु हा नोंद करणयात आला आहे . सदर गन्
ु ह्याचा तपास सरु
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई शहरातील बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरणयाबाबत
(३३)

*

१६२३

श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायेळा), अॅड.पराग

अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशि
शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतल
ु भातेळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्री.अशमन पटे ल
(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा ेोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू

पश्श्चम), श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपरू ी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड

दक्षिण), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्री.चांद्रिाांत
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अबू आजमी (मानेूदच शशिाजीनगर), श्री.रईस
शेे (शभिांडी पि
ू )च , श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) मब
एका षवशेि मोहहमें तगशत गन्
ुीं ई शहरातील षवषवि पररसरातन
ू
ु हे

शाखेच्या अधिकाऱयाींनी केलेल्या कारवाईत पाच बोगस डॉक््राींना अ्क
केल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कुठलीही वैद्यकीय पदवी नसताना सदर पाचही डॉक््र
रुग्णाींना बरे करणयाचे आश्वासन दे ऊन त्याींची फसवणूक कररत होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ई शहरात मोठ्या प्रमाणात बोगस डॉक््र कायशरत असन
ू
ते दहावी ते बारावीपयंत शशक्षण घेतलेले आहे तसेच ते कुठलाही आजार बरा

करणयाचा दावा करून रुग्णाींकडून मोठी रक्कम घेत असल्याचे ननदशशनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून गरीब व गरजू रुग्णाींच्या आरोग्याशी

खेळणाऱया बोगस डॉक््राींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत
आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे.

(४) प्रस्तत
ु प्रकरणी बह
ुीं ईतील षवषवि पोलीस ठाणयाींमध्ये भा.दीं .षव. कलम
ृ न्मब

३३६, ४१९, ४२० सह ३३, ३४, ३६ महाराषर मेडडकल प्रॅक््ीशनसश ॲक््, १९६१
अन्वये

गन्
ु हे

दाखल

तपासाधिन आहे त.

करणयात

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

आले

आहे त.

सद्यजस्थतीत

सवश गन्
ु हे

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

बुलढाणा श्जल््यातुन मागील दोन ििाचत एि हजार
मुली बेपत्ता झाल्याबाबत

(३४)

*

(धचेली) :

३०२१

श्री.राजेश

एिडे

(मलिापरू ),

श्रीमती

श्िेता

महाले

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) बल
मागील दोन विाशत एक हजार मल
ु ढाणा जजल्ह्यातन
ू
ु ी बेपत्ता
झाल्याचे हदनाींक १९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बल
ु ढाणा जजल्ह्यातन
ु हदनाींक १ जानेवारी, २०१९ ते ऑक््ोबर,

२०१९ या कालाविीमध्ये बेपत्ता झालेल्या मल
ै ी १७० मल
ु ीींपक
ु ीींचा व अपहरण
झालेल्या ५३ मल
ु ीींचा शोि घेणयास जजल्हा पोलीस प्रशासनास अपयश आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय ननषपन्न झाले आहे,
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(४) असल्यास, बल
ु ढाणा जजल्ह्यातील वाढती गन्
ु हे गारी व महहला बेपत्ता
होणयाचे

प्रकार

थाींबषवणयात

अपयश

आलेल्या

सींबधीं िताींवर

कारवाई

करणयाबाबत व अशा घ्ना जजल्ह्यात घडू नयेत यासाठी शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) बल
ु ढाणा जजल्हा पोलीस घ्कामध्ये सन २०१८
मध्ये मल
ु ी/महहला हरषवल्याबाबत ४५८ प्रकरणे नोंद असन
ू एकूण हरषवलेल्या
महहला व मल
ु ीींची सींख्या ४६२ आहे . तर सन २०१९ मध्ये ५५७ प्रकरणे नोंद
आहे त. एकूण हरषवलेल्या मल
ु ी/महहलाींची सींख्या ५६१ आहे .

(२) नमद
ु कालाविीमध्ये एकूण ४६३ हरषवलेल्या मल
ु ी/महहला पैकी ३८०
महहला व मल
ु ी याींचा शोि घेणयामध्ये जजल्हा पोशलसाींना यश आले
आहे .उवशररत शोि न लागलेल्या ८३ मल
ु ी व महहलाींचा शोि घेणयासाठी
कसोशीने प्रयत्न करणयात येत आहे त.
नमद
ु

कालाविीमध्ये

दाखल

गन्
ु ह्यातील

एकूण

६९

हरवलेल्या

मल
ु ी/महहला पैकी ५१ महहला व मल
ु ी याींचा शेाि घेणयामध्ये जजल्हा

पोलीसाींना यश आले आहे . उवशररत शोि न लागलेल्या १८ मल
ु ी व महहलाींचा
शोि घेणयासाठी कसोशीने प्रयत्न करणयात येत आहे त.

(३) सदर गन्
ीं ीत मल
ु ह्याींच्या तपासामध्ये सींबि
ु ी या त्याींच्या स्वमजीने
घरगत
ु ी क्रकीं वा कौ्ुींब्रबक वादातन
ू तसेच परीक्षेमध्ये आलेल्या अपयशातन
ू घर
सोडून गेल्याचे ननषपन्न झाले आहे . सदर गन्
ु ह्याींच्या तपासामध्ये मल
ु ीींना
गन्
ु हे गारी प्रवत्ृ तीतन
ू पळवन
ू नेल्याची बाब ननषपन्न झालेली नाही.

(४) जस्त्रयावरील अत्याच्याराच्या गन्
ु हयाींना प्रभावी प्रनतबींि करणयासाठी

खालीलप्रमाणे षवषवि उपक्रम सींपण
ू श जजल्हयामध्ये राबषवणयात आलेल्या
आहे त :

१. महहला/मल
ु ीींची सरु क्षक्षतता अबाधित राखणयासाठी महहला दक्षता

सशमती, महहला तक्रार ननवारण पे्ी, मनोिैयश योजना याव्दारे जनजागत
ृ ी

करुन अशा घ्ना घडू नयेत यासठी “कळी उमलताना” या प्रकल्पाींतगशत
महहला स्वसींरक्षण ची प्रात्यक्षक्षकाव्दारे जनजागत
ृ ी करणयात येत आहे .
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२. महहला हे ल्पलाईन नींबर १०९१ व ८६९८००००११, चाईल्ड हे ल्पलाईन

नींबर १०९८, “प्रनतसाद” नावाचे मोबाईल ॲप, “दाशमनी पथक”, “स्वयींशसध्दा
पथक”, शाळा व महाषवद्यालये येथे “पोलीस काका”, “पोलीस हददी” तसेच
“बडी कॉप” यासारखे उपक्रम सरु
ु करणयात आले आहे त.
३.

हरषवलेल्या

राबषवणयात येत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

मल
ु ाींचा

शोि

घेणयासाठी

“ऑपरे शन

मस्
ु कान”

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

साांगली श्जल््यातील द्राि ि डाळीांब बागाांिर शेडनेट
उभारणयािररता अनुदान शमळणयाबाबत
(३५)

*

१५१८

श्री.अननल बाबर (ेानापरू ) :

सन्माननीय फलोत्पादन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल्हयातील द्राक्ष व डाळीींबाच्या बागाींवर प्लाजस््क आच्छादन व

शेडने् करणयाकररता अनद
ु ान शमळणयासाठी तत्काशलन कृषि मींत्री याींच्या
समवेत बैठका व हदनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास पत्रव्यवहार
करुनही अद्यापी कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जजल्हयातील द्राक्ष व डाळीींबाच्या बागाींवरती प्लाजस््क

आच्छादन व शेडने् करणयाकररता अनद
ु ान शमळणयाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जत (श्ज.साांगली) तालुक्यातील शेततळयाांचे प्रस्त्ताि मांजूर िरणयाबाबत
(३६)

*

४३९६

श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी
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(१) जत (जज.साींगली) तालक्
ु यात दषु काळी पररजस्थतीमळ
ु े शेती शसींचनाची

समस्या असल्यामळ
ु े मागेल त्याला शेततळे दे णयाची आवश्यकता असतानाही

शेततळे दे णयाचे प्रस्ताव मींजूर केले जात नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार जत तालक्
ु यातील दषु काळी पररजस्थतीचा षवचार
करता जास्तीत जास्त शेततळे प्रस्तावाींना मींजरू ी दे णयाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

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

जत (जज.साींगली) तालक्
ु यात ११७७ शेततळे पण
ू श झाले असन
ू ५५ कामे

प्रगतीपथावर आहे .

(२) (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबई पोशलसाांना हे शलिॉप्टर उपलब्ध िरुन दे णयाबाबत
(३७)

*

३१४६

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा ेोडिे

(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.रािसाहे ब अांतापरू िर
(दे गलरू ) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) मब
ींु ईवरील हदनाींक २६ नोव्हें बर, २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी

हल्ल्यानींतर मब
ुीं ई पोशलसाींनी अद्यावत शस्त्रसामग्र
ु ी व हे शलकॉप््रची मागणी

केली असन
ू या प्रस्तावाला सन २०१८ मध्ये राज्याच्या गह
ृ मींत्रालयाने मींजुरी
हदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मात्र अद्यापही मब
ुीं ई पोशलस हे शलकॉप््रच्या प्रनतक्षेत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्याच्या

गह
ृ

मींत्रालयाने

हदलेल्या

मींजुरीनस
ु ार

मब
ुीं ई

पोशलसाींना हे शलकॉप््रचा परु वठा करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करणयात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अननल दे शमे
: (१), (२) व (३) मब
ु
ुीं ईवरील हदनाींक २६.११.२००८
रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्यानींतर मब
ुीं ई पोशलसाींनी वेळोवेळी राज्य वाषिशक

येाजना, पोलीस आिनु नकीकरण कायशक्रम व इतर शीिाशखालील शस्त्रे व
दारुगोळा उपलब्ि करुन दे णयाबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावास शासनाने

वेळोवेळी मान्यता हदली असन
ीं ाने षवहहत खरे दी प्रक्रक्रया राबवन
ू त्या अनि
ु ग
ू
सदर आिुननक शस्त्रे व सािनसामग्र
ु ी मब
ुीं ई पोशलसाींना उपलब्ि करुन दे णयात
आली

आहे .

तथाषप,

हे शलकॉप््र

उपलब्ि

करुन

दे णयाबाबत

पोलीस

षवभागामाफशत कोणताही प्रस्ताव शासनास सादर केलेला नाही व अशा
प्रकारच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता हदलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुेेड (श्ज.नाांदेड) तालुक्यात राष्ट्रीय महामागाचच्या िामासाठी
अिैध उत्ेनन होत असल्याबाबत

(३८)

*

(मब
ुां ादे िी) :
काय :-

३००१

श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मख
ु ेड (जज.नाींदेड) तालक्
ु यातील कींु द्राळ कॅम्प ते कनाश्क सीमा राज्यातील
वझर या गावापयशत ४५ क्रकमी लाींबीच्या राषरीय महामागश क्रमाींक १६१ (अ) चे

काम मागील काही विाशपासन
ू अजयहदय कन्स्रक्शनकडून प्रगतीपथावर असन
ू
सदर कींपनीकडुन राषरीय महामागाशसाठी लखमापरू , वळीं की येथील वन
षवभागाच्या जागेवरुन व वीं्गीर या गावात अवैि मरु
ु म उत्खनन केले
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अवैि उत्खननामळ
ु े शासनाच्या कोट्यविी रुपयाींच्या
महसल
प्रशासनाच्या ननयमानस
ु ाचे नक
ु सान होत असन
ु
ु ार राषरीय
महामागाशपासन
ू अींदाजे १ क्रकमी अींतरावरुन महसल
ू षवभागाच्या परवानगीने
मरु
ु म उत्खनन करणे बींिनकारक असताींना सदर कींपनीकडुन ननयमबाह्य
उत्खनन सरु
श
दल
श
कररत
ु असन
ु सींबधीं ित अधिकारी याकडे जाणीवपव
ू क
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून उक्त कींपनीवर व सींबधीं ित दोिीींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गुहागर-विजापूर महामागाचच्या भूसांपादनाच्या मोबदल्यापासुन
शेतिरी िांधचत असल्याबाबत

(३९)

*

२०२०

श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गह
ु ागर-षवजापरू महामागाशच्या रूींदीकरणाचे काम मींजूर झाले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

शेतकऱयाींच्या

मागणीप्रमाणे

यापव
ू ी

भस
ीं ादन
ू प

झालेल्या

जशमनीचा मोबदला अद्यापी त्याींना शमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदरहू शेतकऱयाींना जशमनीचा मोबदला
दे णयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) होय, हे खरे आहे .

गह
ु ागर-धचपळूण-कराड-षवजापरू राषरीय महामागश क्र.१६६ ई या रस्त्याचे

पेव्हड शेल्डरसह दप
ु दरीकरण करणयाचे काम मींजूर झालेले आहे .
(२) हे, खरे नाही.

जुन्या गाव नकाशात सदर रस्त्याची नोंद असन
ु सदर गह
ु ागर-धचपळूण-

कराड-षवजापरू या रस्त्याींसाठी जमीनीचे यापव
ू ी सींपादन झालेले नाही.

ज्या हठकाणी वाढीव खाजगी जमीन सींपादन करावी लागणार आहे ,

त्याबाबतचा

भस
ीं ादनाचा
ू प

प्रस्ताव

सींपादन

कायाशलयास अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

सींस्थेकडून

जजल्हाधिकारी
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सद्यजस्थतीत शासनाच्या पव
ू ीच्या जागेमध्ये रूींदीकरणाचे काम चालु

असल्याबाबत राषरीय महामागश षवभाग याींनी जजल्हाधिकारी कायाशलयास
कळषवले आहे .

(३) व (४) प्रश्नच उद््ावत नाही.

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

आणी (श्ज.यितमाळ) येथील श्री. गणेशा सायबर िॅफेच्या
सांचालिाने शेतिऱयाांची िेलेली फसिणूि

(४०)

*

१८०१

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :

सन्माननीय गह
ृ

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आणी (जज.यवतमाळ) येथील श्री. गणेशा सायबर कॅफेच्या सींचालकाने
एकून ६४९ शेतकऱयाींना पीक षवमा हप्ता भरल्याच्या बनाव् पावत्या दे वन
ू

सम
ु ारे ११ लाख ८९ हजार ९३४ रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

आणी

तालक
ु ा

कृिी

अधिकारी

याींच्या

तक्रारीवरुन सायबर कॅफे सींचालकाषवरोिात गन्
ु हा दाखल करणयात आला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकिश
काय आहे त व त्यानस
ु ार शेतकऱयाींची फसवणूक करणाऱया सींबधीं िताींवर कोणती
कारवाई केली वा करणयात येत आहे,

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

(२) होय, सदर प्रकरणी तालक
ु ा कृिी अधिकारी याींनी हदलेल्या लेखी क्रफयाशद

वरून पोशलस स््े शन आणी येथे ग.ु र.क्र.१८/२० क. ४२०, ४६७, ४६८, ४७०
भादषव प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करणयात आला आहे .

(३) सदर गन्
ु ह्यात श्री गणेशा ऑनलाईन सायबर कॅफे आणीचे सींचालक
श्रीकाींत राजेंद्र काळे रा. आणी याींना हदनाींक १७.१.२०२० रोजी अ्क करणयात
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आली असन
ू तीन हदवस पोशलस कोठडी ररमाींड घेवन
ू

षवचारपस
ु करणयात

आली अहे . गन्
असन
तपासाअींती कायदे शीर
ु ह्याचा सखोल तपास सरू
ु
ू
कारवाई करणयात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ेामगाि (श्ज.बुलढाणा) शहराजिळील ि शेगाि रोडिरील प्लॉटची
गैरप्रिारे विक्री िरुन िेलेला गैरव्यिहार

(४१)

*

१४२८

(ेामगाांि) :
काय :-

श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा), अॅड.आिाश फांु डिर
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) खामगाव (जज.बल
ु ढाणा) शहराजवळ व शेगाव रोडवर मोक्याच्या हठकाणी
असलेल्या व दरविी सातबारा काढून न नेणाऱया प्लॉ् िारकाींच्या प्लॉ्चे
सन २०१५ ते २०१७ दरम्यान सींगणकीय सातबारा करणयाच्या नावावर
ओडीओ ऑप्शन वापरुन हस्तशलणखत सातबाऱयावरुन अनेकाींची नावे काढुन

सींगणक सातबाऱयात आपल्या मजीतील नावे ्ाकून खामगाव भाग १ चे

तलाठी श्री.राजेश चोपडे याींनी त्या मालकाींकडून खरे दी-षवक्रीचे व्यवहार करून

लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबधित अधिकाऱयाींवर व इतर दोिीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती काय
आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) श्री.राजेश चोपडे, तलाठी हे खामगाव भाग-१ या
साजावर कायशरत असताींना त्याींनी गैरप्रकार करुन हस्तशलखीत व सींगणकीय
गा.न.नीं.७/१२ मध्ये अनधिकृत नोंदी घेतल्याची बाब ननदशशनास आली आहे .
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(२) होय.

तहशसलदार, खामगाव याींनी त्याींच्या हद.०३.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये

श्री.राजेश चोपडे, तलाठी याींच्याषवरुध्द म.ना.से. (शशस्त व अषपल) ननयम

१९७९ मिील तरतद
ू ीनस
ु ार शशस्तभींगाची कारवाई प्रस्ताषवत केली. त्यानींतर
झालेल्या गैरप्रकार/अननयशमततेबाबत सखोल चौकशीकररता हद.१३.१२.२०१९
च्या आदे शान्वये षवशेि पथक नेमणयात आले. सदर चौकशी पथकाने
हद.०६.०१.२०२०

रोजी

सादर

केलेल्या

अींतररम

अहवालामध्ये,

झालेल्या

गैरप्रकार/अननयशमततेकररता श्री.राजेश चोपडे, तलाठी हे जबाबदार असल्याचे
नमद
ू केले आहे .

(३) तहशसलदार, खामगाव याींच्या हद.०३.१२.२०१९ च्या अहवालाच्या अनि
ीं ाने
ु ग
उप षवभागीय अधिकारी, खामगाींव याींच्या हद.०५.१२.२०१९ च्या आदे शान्वये
श्री.राजेश चोपडे, तलाठी याींना ननलींब्रबत करणयात आले आहे .
तसेच वर नमद
ू चौकशी पथकाने

हद.०६.०१.२०२० रोजी सादर केलेल्या

अहवालावरुन तहशसलदार, खामगाव याींनी हद.०८.०१.२०२० रोजी श्री.राजेश
चोपडे याींच्याषवरुध्द पोलीस स््े शन खामगाव शहर येथे एफ.आय.आर. दाखल
केला आहे . त्याचप्रमाणे श्री.राजेश चोपडे, तलाठी याींचेषवरुध्द षवभागीय
चौकशी प्रस्ताषवत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

यितमाळ श्जल््यातील कफरते पशुिैद्यिीय दिाेाने सुरु िरणयाबाबत
(४२)

*

३६४१

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

पशव
ै यकीय
ु द्

जजल्ह्यात

दवाखाने

पशि
ु नाींच्या

बाींिणयात

सन्माननीय पशस
ां धचन
ु ि

आले

आरोग्याची

काळजी

आहे त, यामध्ये

घेणयासाठी

११

क्रफरते

पशव
ै यकीय दवाखाने असन
ै यकीय
ु द्
ु वाहन दरू
ु स्ती होत नसल्यामळ
ु े पशव
ु द्

दवाखाने बींद केले असल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, क्रफरत्या दवाखान्याींत पशि
ु न षवकास अधिकारी, सहायक
पशि
ु न षवकास अधिकारी, पररचर अशा कमशचाऱयाींची ननयक्
ु ती करणयात येत

असन
एकुण ३३ कमशचाऱयाींचे वेतन क्रफरत्या पशव
ै यकीय दवाखान्यात
ु
ु द्
कायशरत असल्याचे दशशवन
ु काढणयात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यवतमाळ जजल्ह्यात क्रफरते पशव
ै यकीय दवाखाने सरू
ु द्
ु
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सनु नल िेदार : (१) यवतमाळ जजल्हा पररिद अींतगशत एकूण १२ क्रफरते

पशव
ै यकीय दवाखाने मींजुर आहे त. सदर दवाखान्याींची वाहने ननलेणखत
ु द्

करणयात आली असन
ै यकीय सेवा एस्ी बस /
ू , सद्य:जस्थतीत पशव
ु द्
खाजगी वाहनाींद्वारे प्रवास करुन परु षवली जात आहे .

(२) सदर १२ क्रफरते पशव
ै यकीय दवाखान्यावर प्रत्येकी १ पशि
ु द्
ु न षवकास

अधिकारी, १ सहाय्यक पशि
ु न षवकास अधिकारी, १ पररचर व १ वाहनचालक
या प्रमाणे एकूण ४८ पदे मींजरू असन
ू , त्यापैकी पशि
ु न षवकास अधिकारी-६,

सहाय्यक पशि
ु न षवकास अधिकारी-२, पररचर-२ तसेच १२ वाहन चालकाींची
अशी एकूण २२ पदे ररक्त आहे त.

उवशरीत २६ अधिकारी/कमशचारी क्रफरत्या पशव
ै यकीय धचक्रकत्सालयावर
ु द्

कायशरत असन
ू , त्याींच्याकडून त्याींच्या कायशक्षेत्रात सेवा परु षवली जात आहे .

(३) राज्यात क्रफरत्या पशव
ै यकीय दवाखान्याींसाठी ननलेणखत वाहनाींच्या बदली
ु द्
नवीन

वाहन

खरे दी/बाह्यस्त्रोताद्वारे

भाड्याने

प्रस्तावाच्या अनि
ीं ाने कायशवाही सरू
ु ग
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

उपलब्ि

करणयाबाबतच्या

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

मौजे सालेबडी (पाांधी) (ता.श्ज.भांडारा) येथील प्रिल्पग्रस्त्ताांना
घराचा ि प्लॉटचा मोबदला शमळणयाबाबत
(४३)

*

२४६२

श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री
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(१) मौजे सालेबडी (पाींिी) (ता.जज.भींडारा) येथील प्रकल्पग्रस्ताींना तातडीने

घराचा व प्लॉ्चा मोबदला शमळणयासींदभाशत स्थाननक लोकप्रनतननिी व

नागररकाींनी हदनाींक २३ जन
ू , २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास कायशकारी अशभयींता,

गोसेखुदश पन
ु वशसन षवभाग याींना लेखी पत्र दे ऊनही ३९ प्रकल्पग्रस्ताींना घराचा
व प्लॉ्चा मोबदला शमळाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी हदनाींक १० ऑक््ोबर, २००६ रोजी पन
ु वशसन सवे
करतेवेळी अनविानाने घराींची व प्लॉ्ची सींयक्
ु त मोजणी अहवालात मोजणी
झाली नसल्याने प्रकल्पग्रस्त मोबदल्यापासन
ू वींधचत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार फेरमोजणी करून प्रकल्पग्रस्ताींना मोबदला

दे णयाबाबत तसेच या प्रकरणी हदरीं गाई करणाऱया अधिकारी व कमशचाऱयाींषवरुद्ध
कारवाई करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत
आहे,

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

(२) नाही, उल्लेणखत घरे सींयक्
ु त मोजणीच्या वेळेस अजस्तत्वात नसल्याने

सींयक्
ु त मोजणी अहवालात तसेच ननवाडयात समाषवष् करणयात आलेली
नाही. उल्लेखीत प्लॉ् मौजा सालेबडी (पाींिी) गावठाणातील नसन
ू मौजा

कवडसी गावाच्या शेतीवरील आहे व गोसीखुदश प्रकल्पाच्या पण
ू श सींचय
पातळीमळ
ु े बाधित होत नाही .तसेच उल्लेणखत घराचे बाींिकाम कलम-४ नींतर
करणयात आले असल्याने त्याींना ननयमानस
ु ार मोबदला दे णे शक्य नाही.

(३) उल्लेणखत घराींची बाींिकामे कलम-४ नींतर करणयात आली असल्याने
त्याींना ननयमानस
ु ार मोबदला दे णे शक्य नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजा िायगाि मोिासा (ता.श्ज.चांद्रपूर) येथील शेत शशिारातील
(४४)

*

पाणांद रस्त्त्याचे िाम पुणच िरणयाबाबत

२७८५

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा वायगाव मोकासा (ता.जज.चींद्रपरू ) येथील शेत शशवारातील पाणींद

रस्त्याचे काम पण
ु श करणयाबाबत षविानसभा सदस्य, बल्लारपरू याींनी मख्
ु य

कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररिद, चींद्रपरू याींना हदनाींक १३ डडसेंबर, २०१९
रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार मौजा वायगाींव मोकासा येथील शेत शशवारातील
पाणींद रस्त्याचे काम पण
ु श करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करणयात येत आहे ,

(३) अद्याप कायशवाही झाली नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे आहे .

(२) मौजा वायगाव येथील पाणींद रस्त्याचे काम मगाींराग्रारोहयो वाषिशक
ननयोजन आराखडा सन २०२०-२१ मध्ये समाषवष् करणयात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौदा (श्ज.नागपूर) तालुक्यातील िन्हान नदी पात्रातून
(४५)

*

अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत

१३०८

श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), श्री.मोहन मते (नागपरू

दक्षिण) : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौदा (जज.नागपरू ) तालक्
ु यातील कन्हान नदी पात्रातन
ू रात्रीच्या वेळी
महसल
ू षवभागातील अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात अवैि वाळू

उपसा करून वाहतक
ू करणयात येत असल्याचे हदनाींक २३ जानेवारी, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करणयात आली आहे
काय,
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(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार शासनाचा महसल
ू
बड
ु वन
ू अवैिररत्या वाळू उपसा करणाऱया वाळू व्यावसानयक आणण त्याींना
सहकायश करणाऱया

सींबधित महसल
अधिकाऱयाींवर शासनाकडून कोणती
ू

कारवाई करणयात आली वा येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

(२) व (३) नागपरू जजल्ह्यातील मौदा तालक्
ु यात गौण खननजाच्या अवैि

उत्खनन व वाहतक
ू ीस आळा घालणयाकररता भरारी पथकाींची स्थापना

करणयात आली आहे . सदर पथकामाफशत मौदा तालक्
ु यात माहे एषप्रल,२०१९ ते
जानेवारी, २०२० या कालाविीत गौण खननजाच्या अवैि वाहतक
ू ीच्या ५४
प्रकरणी दीं डात्मक कायशवाही करुन रु.६६,०७,४००/- इतकी रक्कम शासनजमा
करणयात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उमरगा ि लोहारा (श्ज.उस्त्मानाबाद) तालक्
ु याांमध्ये निीन
पशि
ु ैद्यिीय दिाेाने िायाचश्न्ित िरणेबाबत

(४६)

*

२४०६

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय पशस
ां धचन
ु ि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरगा व लोहारा (जज.उस्मानाबाद) तालक्
ु याींमिील अनेक गावाींमध्ये

जनावराींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात असन
ै यकीय दवाखाने
ु याहठकाणी पशव
ु द्
नसल्यामळ
ु े

आजारी

जनावराींना

वैद्यकीय

ननमाशण होत आहे त, हे खरे आहे काय,

सषु विा

परु षवणयास

अडचणी

(२) असल्यास, उमरगा तालक्
ु यातील माडज, डडग्गी, कलदे व शलींबाळा, गज
ुीं ो्ी
व

लोहारा

पशव
ै यकीय
ु द्

तालक्
ु यातील
दवाखाने

नागरू ,

कायाशजन्वत

हहप्परगा

रवा

करणेबाबत

या

गावाींमध्ये

उमरगा-लोहारा

नवीन

येथील

लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक ३ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उमरगा व लोहारा तालक्
ु याींमिील उक्त गावाींमध्ये नवीन

पशव
ै यकीय दवाखाने कायाशजन्वत करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
ु द्
केली वा करणयात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार : (१), (२) व (३) उमरगा (जज.उस्मानाबाद) तालक्
ु यामध्ये
१९ व्या पशग
ु णनेनस
ु ार एकूण ६४,६०२ पशि
ु न घ्क

असन
ू सद्या १३

पशव
ै यकीय सींस्था कायशरत आहे त. तसेच लोहारा तालक्
ु द्
ु यामध्ये १९ व्या
पशग
ै यकीय सींस्था सद्या
ु णनेनस
ु ार ३९,०४७ पशि
ु न घ्क असन
ू ८ पशव
ु द्

कायशरत आहे त. शासनाच्या ननकिानस
ै यकीय दवाखाने
ु ार परु े शा सींख्येने पशव
ु द्
उपलब्ि आहे त व त्याींचव्े दारे
परु षवणयात येत आहे त.

आजारी जनावराींना पशव
ै यकीय सषु विा
ु द्

तथाषप, उमरगा तालक्
ु यातील माडज, डडग्गी, कलदे व शलींबाळा, गज
ुीं ो्ी

व लोहारा तालक्
ु यातील नागरु व हहप्परगा रवा या भागात दवाखाना
स्थापनेबाबत सन्माननीय लोकप्रनतननिी याींच्याकडून
आहे .

ननवेदन प्राप्त झाले

सद्या उमरगा व लोहारा तालक्
े नसल्यामळ
ु यात दवाखान्याींचा अनश
ु ि
ु े

पशव
ै यकीय सषु विा परु षवणयास कोणत्याही अडचणी नाहीत.
ु द्
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िजचत (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील िाळू माकफयाांिर मोक्िा
िायद्याांतगचत िारिाई िरणयाबाबत

(४७)

*

३०४

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशि
शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतल
ु भातेळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्रीमती दे ियानी
फराांदे (नाशशि मध्य) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ मांत्री पढ
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(१) कजशत (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील भीमा नदीच्या पात्रामध्ये दि
ु ोडी,

भाींबोरा, मलठण, बाभळ
ु गाव या पररसरात अवैि वाळू उपसा करणाऱया
तस्कराींवर पोलीस व महसल
षवभागाने कारवाई करुन ११ याींब्रत्रक बो्ी
ू

जजलेह्नच्या सहाय्याने स्फो् करुन उडवन
ू हदल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा प्रकारच्या कारवाईनींतर काही हदवसाींनी वाळू माक्रफयाींच्या
कारवाया पन्
ु हा सरु
ु होतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वाळू माक्रफयाींषवरुध्द मोक्का कायद्याींतगशत कारवाई
करणयासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करणयाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) होय.
(२) होय.
(३)

वाळू

कायद्याींतगशत

माक्रफयाींषवरुध्द
कारवाई

दाखल

करणयात

गन्ु ह्याींच्या

येत.े

वाळू

गण
ु वत्तेनस
ु ार

माक्रफयाींषवरुध्द

मोक्का

मोक्का

कायद्याींतगशत कारवाई करणयासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करणयाचा
प्रस्ताव शासनाच्या षवचारािीन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबईसह िोिणातील िोळी िाड्यातील जशमनी
मच्छीमाराांच्या नािे िरणयाबाबत

(४८)

*

२६२३

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह कोकणातील कोळी वाड्यातील जशमनी मच्छीमाराींच्या नावे

करणयासाठी आणण मालकी हक्कासाठी, ७/१२, प्रॉप्ी काडशवर नावे दाखल
करणेबाबत,

अणखल

महाराषर

मच्छीमार

कृती

सशमतीच्या

अध्यक्षाींनी

मा.महसल
ू मींत्री महोदयाींना हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
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हदलेल्या ननवेदनाच्या अनि
ीं ाने तातडीने बैठक घेऊन कायशवाही करणयाचे
ु ग
आश्वासन शासनाने हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मच्छीमार कृती सशमतीने हदलेल्या ननवेदनाच्या
अनि
ीं ाने माहे फेिव
ु ग
ु ारी, २०२० पयंत या षवियासींदभाशत मींत्रालयात बैठक

घेऊन मच्छीमाराींच्या जमीनी आणण घरे नावे करणयाबाबत शासनाने कोणती

कायशवाही केली वा करणयात येत आहे , तसेच याबाबतची सद्य:जस्थतीत काय
आहे,

(३) अद्याप, याबाबत शासनाने कायशवाही केली नसल्यास, षवलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री.

बाळासाहे ब

थोरात

:

(१),

(२)

व

(३)

कोकणातील

मब
ींु ईसहहत

कोळीवाड्यातील जमीनी मच्छीमाराींच्या नावे करणयासाठी आणण मालकी

हक्कासाठी गा.न.नीं. ७/१२, प्रॉप्ी काडशवर नावे दाखल करणयाबाबत अणखल

महाराषर मच्छीमार कृती सशमतीच्या अध्यक्षाींचे हद.१७.१२.२०१९ चे ननवेदन
मा. मींत्री (महसल
ीं ाने सींबधीं ित जजल्हाधिकारी
ू ) याींना प्राप्त झाले आहे . त्यानि
ु ग
याींच्याकडून हद.१२.०२.२०२० च्या पत्रान्वये अहवाल मागषवणयात आला आहे .
सदर अहवालाच्या आिारे
करणयाचे सींकजल्पत आहे .

मा.मींत्री

(महसल
ू )

याींचक
े डे बैठक आयोजजत

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

शभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यात अल्पियीन मुलीिर
बलात्िार िरून िेलेली हत्या

(४९)

*

(चारिोप) :

४८१

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम), श्री.योगेश सागर

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) शभवींडी (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील काररवली सभ
ु ाि नगर येथील बाजूच्या

जींगलात नेऊन एका ७ विीय मल
ु ीवर मध्यरात्रीच्या सम
ु ारास दोन नरािमाींनी
सामहू हक बलात्कार करून डोक्यात दगड घालन
ू हत्या केल्याची घ्ना घडली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, शभवींडी (जज.ठाणे) खाडीपार येथील घरात घस
ु न
ू एका व्यक्तीने
अल्पवयीन मल
ु ीवर अत्याचार केल्याची घ्ना घडली असन
ू या प्रकरणी

ननजामपरू पोलीस ठाणयात गन्
ु हा दाखल करणयात आल्याचे हदनाींक २
जानेवारी, २०२० राजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सभ
ु ाि नगर येथील प्रकरणाचा जलदगती न्यायलयात ख्ला

चालषवणयात यावा व मल
ु ीच्या नातेवाईकाींना मनोिैयश योजनेतन
ू अथशसहाय्य
दे णयाबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून सदरहू मल
ु ीींच्या कु्ुींब्रबयाींना
सहाय्य दे णयाबाबत तसेच सींबधीं ित दोिीींवर कारवाई करणयाबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) होय. तथाषप, सामहु हक बलात्कार नाही.
(२) होय.

(३) अशा स्वरूपाचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे अशभलेखातील नोंदीवरून हदसन
ू
येत नाही.

(४) घटना क्र. १:- क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून भोईवाडा पोलीस स््े शन,
शभवींडी येथे ग.ु र.नीं. ४०१/२०१९
(डीबी), ३०२

भादषव कलम

३६४, ३७६, ३७६ (एबी), ३७६

सह बालकाींचे लैंधगक अत्याचारापासन
सींरक्षण अधिननयम
ू

२०१२ चे कलम ४, ८, ९ (ह), १०, १२ अन्वये आरोपीषवरूध्द गन्
ु हा नोंद केला
आहे . सदर गन्
ु ह्यातील आरोपीताला अ्क करणयात आली असन
ू सध्या
आरोपी

हा

न्यायालयीन

कोठडीत

आहे .

मा.न्यायालयात

आरोपीषवरूध्द

दोिारोप पत्र दाखल करणयात आले मा. न्यायालयामध्ये सदर केसेची
सन
ु ावणी फास्् रॅ क वर चालु झालेली आहे . तसेच षपडीत मयत बाशलका

हीचे नातेवाईकाींना मनोिैयश योजनेअत
ीं गशत अथशसहाय्य शमळणेबाबत सधचव,
जजल्हा षविी सेवा प्राधिकरण, ठाणे याींचेकडे प्रस्ताव सादर करणयात आला
आहे .
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घटना क्र. २ :- क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून ननजामपरु ा पोलीस स््े शन,
शभवींडी येथे ग.ु र.नीं. ३४७/२०१९ भादषव कलम

३७६ अ,ब, ४५२ सह बालकाींचे

लैंधगक अत्याचारापासन
ू सींरक्षण अधिननयम २०१२ चे कलम ५ (एम), ६
अन्वये आरोपीषवरूध्द गन्
ु हा नोंद केला आहे . सदर गन्ु ह्यातील आरोपीताला
अ्क करणयात आली असन
ू सध्या आरोपी हा न्यायालयीन कोठडीत आहे .

सद्यजस्थतीत सदर गन्
ु ह्याचा पोलीस तपास चालू आहे . तसेच षपडीत मल
ु ीस
मनोिैयश योजनेअत
ीं गशत अथशसहाय्य शमळणेबाबत सधचव, जजल्हा षविी सेवा
प्राधिकरण, ठाणे याींचक
े डे प्रस्ताव सादर करणयात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जालना श्जल्हयातील तरुणीिर शारीररि अत्याचार िरुन िेलेला ेन
ू
(५०)

*

३९७३

श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जालना जजल्हयातील मोतीबाग पररसरातील उड्डाणपल
ू ाजवळील रे ल्वे
रुळावर सींशयास्पदररत्या मत
ृ दे ह आढळून आलेल्या दीपाली रमेश शेंडगे
(वय:२२

रा.शसरसवाडी

रोड,

म्हाडा

कॉलनी)

या

तरुणीचा

शारीररक

अत्याचारानींतर खून झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मल
ु ीवर शारीररक अत्याचारानींतर आरोपीने नतचा खन
ू
केल्याची पडताळणी न करताच या प्रकरणी चींदनणझरा पोलीस ठाणयात
सरु
ु वातीला आकजस्मक मत्ृ यच
ू ी नोंद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मल
ु ीच्या वडडलाींच्या क्रफयाशदी नींतर सदर खून प्रकरणी
आरोपीसह त्याच्या इतर साथीदाराींषवरुद्ध बलात्काराचा गन्
ु हा न नोंदवता मात्र

खन
ू , परु ावा नष् करणे व अरोशस्ी कायद्यानस
ु ार गन्ु हा दाखल केला आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

मल
ु ीचा

बलात्कार

व

खन
ू

प्रकरणी

शासनाने

आरोपीषवरोिात कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे तसेच ननभशया
ननिीतन
ू या मल
ु ीच्या कु्ुींब्रबयाींना कोणती मदत केली आहे,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अननल दे शमे
ु : (१) हदनाींक २१/१२/२०१९ रोजी रे ल्वे रूळावर तरूणीचा

सींशयास्पद मत
ृ दे ह आढळून आल्याने पोलीस ठाणे चींदनणझरा, जजल्हा जालना

येथे कलम ३०२, २०१, ३४ भा.दीं .षव. प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करणयात आला
आहे .

(२) सदर प्रकरणामध्ये सरु वातीला मत्ृ यच
ू े ननजश्चत कारण माहीत नसल्यामळ
ु े

आकजस्मक मत्ृ यच
ू ी नोंद करणयात आली होती. तथाषप वैद्यकीय अधिकारी
याींनी पी.एम. ररपो्श अहवालामध्ये मयत मल
ु ीच्या डोक्याला जखम होऊन

अींतगशत रक्तस्त्रावामळ
ु े मत्ृ यू झाल्याबाबत अशभप्राय हदल्यानींतर, हदनाींक
२२/१२/२०१९ रोजी मयत मल
ु ीच्या वडडलाींच्या क्रफयाशदीवरून खुनाचा गन्ु हा
दाखल करणयात आला आहे.
(३)

मयत मल
ु ीवर शारीररक अत्याचार झाल्याचे आतापयंतच्या तपासात

ननषपन्न झालेले नाही. तसेच मयत तरूणीवर अगोदर शारीररक अत्याचार
झाले आहे त क्रकीं वा कसे याींची तपासणी करणयाकररता नमन
ू े पडताळणी करीता
न्यायसहायक प्रयोगशाळा, औरीं गाबाद येथे पाठषवणयात आले असन
ू सी.ए.

अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामळ
ु े सदर गन्
ु ह्यात अद्याप
बलात्काराचे कलम लावणयात आलेले नाही.

(४) क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे चींदनणझरा, जजल्हा जालना
येथे ग.ु र.नीं. ३७५/२०१९ कलम ३०२, २०१, ३४ भा.दीं .षव. प्रमाणे आरोपीषवरूध्द
गन्
ु हा दाखल करणयात आला आहे . सदर गन्
ु ह्यातील आरोपीताला अ्क
करणयात

आले

असन
ू

सध्या

आरोपी

हा

न्यायालयीन

कोठडीत

आहे .

सद्यजस्थतीत सदर गन्
ु ह्याचा पोलीस तपास चालू आहे . तसेच मयत मल
ु ीवर
बलात्कार झाले बाबत आतापयंत केलेल्या

तपासात ननषपन्न न झाल्याने

ननभशया ननिीतन
ू मयत मल
ु ीच्या कु्ुींब्रबयाींना मदत शमळणेबाबतची कायशवाही
करणयात आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पराांडा (श्ज.उस्त्मानाबाद) येथील तहशसलदाराांिर
िाळू माकफयाांनी िेलेला हल्ला
(५१)

*

७८१

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पराींडा (जज.उस्मानाबाद) येथील तहशसलदाराींवर वाळूमाक्रफयाींनी प्राणघातक
हल्ला करुन जीवे मारणयाचा प्रयत्न केल्यामळ
ु े या घ्नेचा महाराषर राज्य,

तहशसलदार व नायब तहशसलदार सींघ्नेने तीव्र ननिेि नोंदवन
लातरू
ू
जजल्हाधिकारी कायाशलयासमोर माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तीव्र
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत उस्मानाबाद व सोलापरू जजल्ह्याींतही माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन करणयात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं ित दोिी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा
करणयात येत आहे ,

(४) तसेच अशा घ्ना घडू नयेत व यावर आळा घालणयासाठी शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) तहशसलदार, पराींडा याींचेवर
वाळू माक्रफयाींनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याचे ननिेिाथश महाराषर राज्य

तहशसलदार व नायब तहशसलदार सींघ्नेने माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये
जजल्हाधिकारी,

उस्मानाबाद,

लातरू

व

सोलापरू

याींना

ननवेदन

दे वन
ू

जजल्हाधिकारी कायाशलय, उस्मानाबाद व लातरू याींचे कायाशलयासमोर आींदोलन
केले होते.

तहशसलदार, पराींडा (जज.उस्मानाबाद) याींचे अींगावर रॅ क््र घालन
ू जीवे

मारणयाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पराींडा पोलीस ठाणे येथे हद.१४/१२/२०१९
रोजी गन्
ु हा दाखल करणयात आला असन
ू ३ आरोपीींना अ्क करणयात आली
आहे .
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वाळूचे अवैि उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींि करणयासाठी राज्यात

जजल्हाननहाय व तालक
भरारी
ु ाननहाय भरारी पथके स्थापन केली असन
ू
पथकाद्वारे गौण खननज उत्खनन व वाहतक
ू ीस प्रनतबींि करणयात येत आहे .
सदर भरारी पथकाींना गरजेनस
ु ार पोलीस बींदोबस्त परु षवणयात येत आहे .
-----------------

मौजे पेढे ि परशुराम (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) येथील
(५२)

*

शेतिऱयाांना भुसांपादनाचा मोबदला दे णयाबाबत

४७२५

श्री.शेेर ननिम (धचपळूण) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे पेढे व परशरु ाम (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील शेतकऱयाींच्या
जशमनी शासनाने षवषवि प्रकल्पाींसाठी सींपाहदत केल्या असन
गावाींतील
ू
शेतकरी

षपढयाींषपढया

कुळकायदा

शासनाने

या

जशमनीची

सींपषु ्ात

मशागत

आणलेला

करीत

असताींना

असताना

सन

१९७२

तसेच
मध्ये

शेतकऱयाींच्या जशमनीच्या ७/१२ उताऱयावर दे वस्थानचे नाव लावणयात आले
असल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जशमनी शेतकऱयाींच्या नावाींवर करणयात याव्यात व ७/१२

च्या उताऱयावर त्याींची नावे लावावीत यासाठी पेढे व परशरु ामच्या ग्रामस्थाींनी
अनेकदा आींदोलने व उपोिण करुन तशी मागणी शासनाकडे अनेक विाशपासन
ू
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनस्तरावर तत्कालीन मा.महसल
ू मींत्री याींच्या

उपजस्थतीत बैठका होऊन त्यामध्ये सींबधीं ित दे वस्थान व खोताींना प्रत्येकी १०
्क्के व शेतकरी कुळाींना ८० ्क्के मोबदला दे णयाचा ननणशय घेणयात आला

होता, मात्र त्याबाबतचे आदे श अद्याप ननगशशमत करणयात आले नसन
ू
शासनाने

त्याबाबत

शासन

आदे श

ननगशशमत

करावेत

म्हणन
ू

स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी हदनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.महसल
ू मींत्री याींना ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात
येत आहे तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) मौजे परशरु ाम व पेढे या
गावातील सवश जशमनी दे वस्थान इनाम असन
सदर जशमनीच्या मालकी
ू

हक्काबाबत परशरु ाम दे वस्थान रस््, जशमनीचे वहहवा्दार व इतर हक्कात

जशमनीतील कुळे अशा नोंदी आहे त. सदर गावास सन १९५८ मध्ये रे कॉडश
ऑफ राई् लागू करणयात आलेले आहे त. या गावामध्ये सन १९५८ मध्ये
रे कॉडश ऑफ राई्च्या वेळी कुळाींची नावे अशभलेखात दाखल झाली असली तरी

कुळ कायद्याच्या कलम ३२ ग खाली षवक्री तसेच कलम ”३२ म” प्रमाणपत्र
ननगशशमत झालेली नाहीत. श्रीदे व भागशवराम दे वस्थानचे नाव हद.१४/२/१९७२
रोजी फेरफार क्रमाींक १२०९ अन्वये करणयात आले असन
ू , तत्पव
ू ीच कुळाींची
नावे दाखल करणयात आली असल्याने ती कमी करणयाबाबत कोणतीही
कायशवाही करणयात आलेली नाही.

मौजे परशरु ाम व पेढे (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील राषरीय

महामागश क्र.६६ च्या चौपदरीकरणासाठी सींपादीत होणा-या जशमनीींचे गाव
नमन
ु ा नीं. ७/१२ उता-यावर दे वस्थान, वहहवा्दार व कुळे अशी नावे दाखल
असल्यामळ
ु े येथील शेतकऱयाींनी १०० ्क्के जमीनीींचा मोबदला शमळणयाबाबत
मागणी

केलेली

आहे .

तसेच,

यासींदभाशत

स्थाननक

हद.२७.१२.२०१९ रोजीचे ननवेदनदे खील प्राप्त झालेले आहे .

लोकप्रनतननिीींचे

याप्रकरणी भस
ीं ादन मोबदल्याच्या मागणीच्या अनि
ीं ाने, तत्कालीन
ू प
ु ग

मींत्री (महसल
ू ) याींच्याकडे हद.३.६.२०१९ रोजी आयोजजत
पढ
ु ीलप्रमाणे ननणशय घेणयात आला आहे :-

सींयक्
ु त बैठकीमध्ये

“दे वस्थान जशमनीींच्या मल्
ू याींकनाबाबत दे वस्थान व कुळे याींना क्रकती

प्रमाणात नक
ू सान भरपाई रक्कम अदा करणयात यावी याबाबत

महसल
ू व

वन षवभाग, शासन ननणशय क्रमाींक डीईव्ही-३५०५/३३०/प्रक्र.४७/ल-४ हदनाींक
२६/६/२००६ अन्वये भस
ीं ादनाच्या मोबदला रक्कमेतील ५० ्क्के एवढी
ू प

रक्कम दे वस्थानास व ५० ्क्के एवढी रक्कम कुळास दे णयात यावीत असे
आदे श ननगशशमत करणयात आले आहे त.

तरीही, पेढे परशरु ाम दे वस्थान सशमतीचे षवश्वस्त आणण ग्रामस्थ

परस्पर

सामींजस्याने

सदर

रकमेची

षवभागणी

करणयास

तयार

असन
ू ,

दे वस्थान षवश्वस्त सशमती त्याींच्या ५० ्क्के मोबदल्याच्या रकमेतन
ू ४०

्क्के रक्कम (दे वस्थान षवश्वस्त सशमतीला प्राप्त होणाऱया रकमेच्या ८०
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्क्के) सींबधीं ित वहहवा्दार / कुळास समषपशत करणयास तयार असन
ू

त्याबाबत दे वस्थान षवश्वस्त सशमती मा.जजल्हा न्यायाधिश तथा अध्यक्ष, पेढे
परशरु ाम

दे वस्थान

याींना

लेखी

कळषवणयास

तयार

आहे .

त्यानींतर

जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी जजल्हा न्यायाधिश याींच्याशी सदर षवियाबाबत
सकारात्मक चचाश करावी.”

त्यानींतर, वरीलप्रमाणे प्रस्ताषवत बाबीींचा सकारात्मक प्रस्ताव मा.जजल्हा

न्यायाधिश तथा अध्यक्ष, पेढे परशरु ाम दे वस्थान याींना पाठवन
ू त्याींच्याकडून
मींजूरी प्राप्त करुन घेवन
ू १० ्क्के रक्कम दे वस्थानास दे णयास व उवशररत
रक्कम कुळ व वहहवा्दाराींना दे णयास हरकत नाही असे पत्र प्राप्त करुन

घेणयास जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी दे वस्थान सशमतीस हद.९.९.२०१९
रोजीच्या पत्रान्वये षवनींती केलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शांिरनगर (ता.बबलोली, श्ज.नाांदेड) येथील साईबाबा विद्यालयातील
(५३)

*

अल्पियीन मल
ु ीिर झालेला लैंधगि अत्याचार
३४८८

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा),

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.बालाजी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर),
श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

(१) शींकरनगर (ता.ब्रबलोली, जज.नाींदेड) येथील साईबाबा षवद्यालयातील

सातवीच्या वगाशत शशकत असलेल्या एका अल्पवयीन मल
ु ीवर ४ शशक्षकाींनी
लैंधगक अत्याचार केल्याबाबतची तक्रार रामतीथश पोलीस स्थानकात हदनाींक
१८ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास दाखल करणयात आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणातील ४ शशक्षक व १ महहला याींच्या षवरोिात

तक्रार दाखल करणयात येऊन २ हदवसाचा कालाविी झाल्यानींतरही आरोपीींना

अ्क करणयात न आल्यामळ
ु े शाळे च्या प्रवेशव्दाराजवळ षवद्यार्थयांच्या व
षपडीत मल
ु ीच्या पालकाींनी आींदोलन सरु
ु केले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर आरोपीींना पोलीसाींनी अ्क न करणयाची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून दोिीींवर कोणती कारवाई
केली वा करणयात येत आहे, तसेच कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमे
ु : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

हद. १८ जानेवारी, २०२० रोजी षपडीत मल
ु ीच्या आईने तक्रार दाखल

केली होती. सदर तक्रारीच्या अनि
ीं ाने चौकशी केली असता, षपडीत मल
ु ग
ु ीवर

दोन शशक्षकाींनी लैधगींक अत्याचार केल्याचे आढळून आले व इतर तीन

जणाींनी सदर घ्ना दडपणयाचा प्रयत्न केल्यामळ
ु े गन्
ु हा दाखल करणयात
आला आहे .

सदर घ्नेचा ननिेि म्हणून गन्
ु ह्याचे घ्नास्थळ असलेली शाळा बींद

ठे वणयात आली होती.

(३) व (४) क्रफयाशदीने हदलेल्या तक्रारीनस
ु ार पोलीस स््े शन रामनतथश जजल्हा

नाींदेड येथे ग.ु र.क्र. १३/२०२० कलम ३७६ (ड), ३७६(एन), ३७६(३), ५०६, ३४
भा.द.षव. सह कलम ४, ६, १०, १२ बालकाींचे लैंधगक गन्
ु ह्याींपासन
ू सींरक्षण

अधिननयम २०१२ व कलम ३(१)(w), ३(१) (va) अनस
ु धू चत जाती व
अनस
ु धू चत जमाती (अत्याचाराींस प्रनतबींि) अधिननयम सि
ु ारणा २०१५ अन्वये

आरोपीताींषवरूध्द गन्ु हा नोंद करणयात आला असन
ू , सध्या ५ ही आरोपी हे

न्यायालयीन कोठडीत आहे त. षवद्यालयाच्या प्रशासनाकडून दोिी दोन्ही
शशक्षक, प्राचायश व मख्
ु याध्यापक याींना ननलींब्रबत करणयात आले आहे .
सद्यजस्थतीत सदर गन्ु ह्याचा पोलीस तपास चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बोईसर येथील ेासगी वित्तीय सांस्त्था ि बाांधिाम
(५४)

*

व्यािसानयिाांनी ग्राहिाांची िेलेली फसिणूि
८०४

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

67
(१) बोईसर येथील खासगी षवत्तीय सींस्था व बाींिकाम व्यावसानयकाींनी
पींतप्रिान आवास योजनेच्या नावाखाली तब्बल ४५०० ग्राहकाींना फसवन
ू ४२
को्ी रुपयाींच्या सबसीडीचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सींतप्त घर मालकाींनी

हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास बोईसर एमआयडीसी पोलीस
ठाणयावर मोचाश काढून गन्
ु हा नोंदषवला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करणयात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासनाने सींबधीं ित
दोिीींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) अशींत: खरे आहे .

प्रस्तत
ु प्रकरणी बोईसर पोलीस ठाणयावर ५-६ इसम तक्रारी अजश घेवन
ू

आले आहे त. सदर प्रकरणाबाबत बोईसर पेालीस ठाणयावर मोचाश काढणयात
आलेला

नाही.

प्राप्त

अजांची

नोंदषवणयात आलेला नाही.

चौकशी

सरु
ु

असन
ू

अद्यापपयंत

गन्
ु हा

(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील पोलीस स्त्थानिाांत ि पोलीस चौक्याांमध्ये मदहलाांसाठी
स्त्ितांत्र विश्राांती िि नसल्याबाबत

(५५)

*

४७३

अॅड.आशशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.दे िेंद्र फडणिीस

(नागपरू दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अतल
ु

भातेळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण
विेे-पाटील (शशडी) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
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(१) राज्यातील ननम्म्यापेक्षा अधिक पोलीस स्थानक व पोलीस चौकीमध्ये

महहलाींसाठी स्वतींत्र षवश्राींती कक्ष व षवश्रामगह
ृ नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, बींदोबस्ताच्या हठकाणीही पोलीस महहलाींना स्वच्छतागह
ृ

नसल्याने आरोग्य षवियक समस्याींना सामोरे जावे लागते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, पोलीस महहलाींना ज्या हठकाणी बींदोबस्ताकररता पाठषवणयात

येते त्या हठकाणी स्वच्छतागह
ृ क्रकीं वा तात्परु त्या (क्रफरत्या) स्वच्छतागह
ृ ाची
व्यवस्था करणयाचे कायमस्वरूपी ननयोजन शासन करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची काय कारणे आहे त ?
श्री.

अननल

दे शमे
ु

:

(१)

पोलीस

आयक्
ु त,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

याींच्या

अधिपत्याखालील सवश पोलीस ठाणयाींमध्ये महहला पोलीस कमशचा-याींसाठी
स्वतींत्र स्वच्छतागह
ुीं ई
ृ न्मब
ृ व षवश्रामगह
ृ उपलब्ि आहे त. तसेच राज्यात (बह

वगळता) एकूण १०२१ पोलीस ठाणयाींपक
ै ी ८३८ पोलीस ठाणयाींमध्ये महहला
पोलीस कमशचा-याींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ व ५९० पोलीस ठाणयाींमध्ये स्वतींत्र

षवश्रामगह
ृ उपलब्ि आहे त. उवशरीत पोलीस ठाणयाींमध्ये महहला पोलीस
कमशचाऱयाींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ व षवश्रामगह
ृ प्रस्ताषवत आहे त.
(२)

व

(३)

हे

खरे

नाही.बींदोबस्ताच्या

हठकाणी शासकीय/ननमशासकीय

कायाशलयीन इमारतीतील स्वच्छतागह
ृ े महहला पोशलसाींना वेळोवेळी उपलब्ि

करुन दे णयात येतात. तसेच, ज्या वेळी बींदोबस्त रस्त्याींवर क्रकीं वा ज्या
हठकाणी कोणतेही स्वच्छतागह
ृ उपलब्ि नसते अशा हठकाणी असतो त्या

वेळी महहला पोलीसाींसाठी तात्परु त्या (क्रफरत्या) स्वच्छतागह
ृ ाची व्यवस्था
करणयात येत.े

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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राज्यातील सुतधगरणयाांची आधथचि श्स्त्थती सुधारणयासाठी
धोरण आेणयाबाबत

(५६)

*

३१४७

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा ेोडिे

(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.रािसाहे ब अांतापरू िर
(दे गलरू ) :
काय :-

सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात सत
ु ाच्या दरामध्ये प्रींचड भाव वाढल्यामळ
ु े सत
ु ावर प्रक्रक्रया
करणारे सायणझींग कारखाने, यींत्रमाग कारखाने व त्यावर आिारीत सवशच इतर

लहान-मोठे व्यवसाय बींद पडल्यामळ
ु े वस्त्रोद्योग अडचणीत सापडला असन
ु

त्यावर अवलींबन
ू असणाऱया कारखान्याींतील कामगार बेरोजगार झाले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाने भाींडवल हदलेल्या १३० सत
ै ी २९
ू धगरणयाींपक

सत
ू धगरणयाींची आधथशक जस्थती चाींगली नसन
ू ७ सत
ु धगरणया बींद पडल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या राज्यातील सत
ु धगरणयाींची दरु वस्था होणया मागची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, वस्त्रोद्योगाची झालेली दरु ावस्था लक्षात घेवन
ु राज्यातील
सत
करणयासाठी
ु धगरणयाींसाठी िोरण आखून सत
ु धगरणया सजु स्थतीत सरु
ु
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, षवलींबाची सवशसािारण
कारणे काय आहे त ?

श्री. अस्त्लम शेे : (१) हे अशींत: खरे आहे .

(२) राज्य शासनाने १४० सहकारी सत
ू धगरणया अथशसहाय्याकररता घेतलेल्या
असन
१३६ सहकारी सत
ू
ू धगरणयाींना रु.१९५३१५.३६ लाख इतके शासकीय
भागभाींडवल उपलब्ि करुन हदलेले आहे .

सदर १४० सहकारी सत
ू धगरणयापैकी,
उत्पादनाखाली - ६९
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उभारणीखाली - २७
बींद - ०७

अवसायन - २९

नोंदणी रद्द - ०७

रुपाींतरीत - ०१

(३)

सत
ू धगरणया आहे त.

अवसायनात

असलेल्या

२९

सहकारी

सत
ू धगरणयानी

मींजरू

प्रकल्प

अहवालाप्रमाणे प्रकल्पाची पण
ू श क्षमतेने उभारणी केली नसल्याने सत
ू धगरणयाींचा

प्रकल्प पण
ू श होवू शकला नाही. यामळ
ु े सत
ू धगरणया आधथशक अडचणीत
आल्यात.

७ सहकारी सत
ू धगरणया बींद आहे त.
बींद

असलेल्या

असल्याचे हदसन
ू येत.े

सहकारी

सत
ू धगरणया

या खालील

कारणामळ
ु े

बींद

१. सत
ू धगरणयाींनी प्रकल्प अहवालानस
ु ार स्वभागभाींडवलाची उभारणी

केलेली नसणे.

२. सत
श णे
ू धगरणयाींनी प्रकल्प अहवालानस
ु ार दीघश मद
ु ती कजाशची पण
ू प

उभारणी न करणे.

३. प्रकल्पाची पण
ू श क्षमतेने उभारणी न होणे.

४. सत
ू धगरणीकडून मींजूर प्रकल्प अहवालातील तरतद
ू ीपेक्षा जास्त खचश

करणयात येणे

५. सत
ू धगरणयाींनी षवत्तीय सींस्थेकडून घेतलेल्या कजाशची वेळेत परतफेड

न केल्याने व्याजाचा भद
ु ं ड बसणे.
(४)

राज्यातील

सत
ू धगरणया

सजु स्थतीत

सत
ू धगरणयाींसाठी खालील प्रमाणे योजना आहे त.

सरु
ु

राहणयासाठी

सहकारी

१. शासन ननणशय हद.११.०८.१९९३ व हद.२४.०३.१९९९ अन्वये, शासकीय

भागभाींडवल योजना सरु
ु करणयात आली आहे .
२.

शासन

ननणशय

हद.१७.११.२०००

अन्वये

रा.स.षव.नन.

आिनु नकीकरण / षवस्तारीकरण योजना सरु
ु करणयात आली आहे .

अींतगशत
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३. शासन ननणशय हद.२६.०३.१९८७ अन्वये, पन
श सन कजश योजना सरु
ु व
ु

करणयात आली आहे .
४.

शासन

ननणशय

हद.०३.१२.२०११

अन्वये,

उत्पादनाखालील

सत
ू धगरणयाींना प्रनत क्रकलो रु.२०/- प्रमाणे ब्रबनव्याजी कजश दे णयात आले आहे .

५. शासन ननणशय हद.११.०१.२०१७ अन्वये, सहकारी सत
ू धगरणयाींना

प्रनतचाती रु.३०००/- प्रमाणे षवत्तीय सींस्थेकडून/रा.स.षव.नन. कडून त्याींचे

स्तरावर ५ विश मद
ु तीसाठी कजश घ्यावे. सदर ५ विाशचे कमाल १२% पयंतचे
व्याज शासन भरे ल अशी योजना सरु
ु करणयात आली आहे .

६. शासन ननणशय हद.२१.१२.२०१८ अन्वये, सहकारी सत
ू धगरणयाींना

रु.३.००/- प्रनतयनु न् प्रमाणे वीज ब्रबलात सवलत जाहहर
आहे .

करणयात आली

७. नवीन वस्त्रोद्योग िोरण, २०१८-२३ अींतगशत सहकारी सत
ू धगरणयाींना

२५ ्क्के

भाींडवली अनद
ु ान व षवदभश, मराठवाडा व उत्तर महाराषरातील

प्रकल्पासाठी १० ्क्के अनतररक्त भाडवली अनद
ु ान योजना सरु
ु करणयात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेंद्र शासनाने औिधी िनस्त्पती लागिडीसाठी ददलेल्या ननधीबाबत
(५७)

*

२९९५

(मब
ुां ादे िी) :
काय :-

श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षिण), श्री.अशमन पटे ल

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील जींगले तोडून तेथे शेती करणयाचे प्रमाण वाढत असन
ु जींगले

व जींगलासोबतच तेथील वनौििी वनस्पती नष् होणयाचे प्रमाण वाढल्यामळ
ु े
केंद्र

शासनाने

मागील

विाशपासन
ू

३४

जजल्हयाींत

औििी

वनस्पती

लागवडीसाठी ननिी उपलब्ि करुन हदला असन
ु ४८० हे क््र वनौििीींच्या
लागवडीसाठी २७७ लाख १५ हजार रुपये हदले असल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनाने

सन

२०१९-२०२०

मध्ये

राषरीय

आयि
ु

अशभयानाींतगशत औििी वनस्पती लागवडीला मींजुरी हदली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, केंद्र शासन ६० ्क्के व राज्यशासन ४० ्क्के रक्कम खचश

करणार असन
ू याबाबत शासकीय सींस्था, कृिी षवद्यापीठ, वन षवभागास
यासाठीचे आराखडे तयार करणयाच्या सच
ू ना हदल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, बल
ु ढाणा, अकोला व अमरावती जजल्हयात वनौििीचे लागवड
मोठया प्रमाणावर होत असल्याने या जजल्हयाींसोबतच राज्यातील इतर
जजल्हयाींचा समावेश करणयाची बाब शासनाच्या षवचारािीन आहे काय,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) होय.
(२)

होय.

रुपये

४०९.१०६

लाख

एवढा

ननिी

मींजरू ीचे

आदे श

आयि
ु

मींत्रालयाकडून (राषरीय औििी वनस्पती मींडळ) सींचालक (आयव
ु ेद) याींना
ननगशशमत करणयात आले आहे त.

(३) होय. वाषिशक आराखडा तयार करणयाच्या सच
ू ना ननगशशमत करणयात
आल्या आहे त.
(४) होय.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

बुलढाणा श्जल््यात तूर वपिािर शेंगा पोेरणाऱया
(५८)

*

अळयाांचा झालेला प्रादभ
ु ाचि

१४३७

श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय िृिी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जजल्ह्यात तरू षपकावर शेंगा पोखरणा-या अळयाींचा प्रादभ
ु ाशव
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या जजल्हयातील ६२ हजार हे क््रवरील शेतकऱयाींच्या तरू
षपकाींचे नक
ु सान झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना मदत करणयासह सदरहू रोगाला
आळा घालणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे,
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दादाजी भस
ु े : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये क्रकड रोग सवेक्षण व सल्ला प्रकल्पातील

ननरीक्षणानस
ु ार

बल
ु ढाणा

जजल्ह्यात

७

गावाींमध्ये

तरू

षपकाींवर

शेंगा

पोखरणाऱया अळयाींची सींख्या आधथशक नक
ु सानीच्या पातळीच्या वर गेली होती.
तथाषप, सदर

प्रादभ
ु ाशवाची तीव्रता २-३ ्क्के होती. प्रादभ
ु ाशव हदसताच सदरील

गावाींमध्ये शास्त्रज्ञाींसमवेत अधिकारी व कमशचारी याींनी ३ वेळा क्षेब्रत्रय
स्तरावर बैठका आयोजजत करून शेतकऱयाींना वेळेत मागशदशशन केले. तसेच

खबरदारीची उपाययोजना म्हणून क्रकड व रोग ननयींत्रणासाठी ५० ्क्के
अनद
ु ानावर डायशमथाई् १९८४ शल्र, इमामेजक््न बेन्झोए् १९४६.८० क्रकलो
व ॲझेडीरे क्ीन १९८४ शल्र औििाींचे वा्प करणयात आलेले आहे .

जजल्हयातील शेतकऱयाींना तरू षपकासाठी पीक पेरणी ते काढणीपयंत

एसएमएस, वतशमाणपत्रे, शभींतीपत्रके, शेतकरी मेळावे, शेतकऱयाींच्या बैठका,
शेतीशाळा, इ. माध्यमातन
ू प्रचार प्रशसध्दी व मागशदशशन करणयात आले आहे .

सदर सवश बाबीींचा अवलींब केल्यामळ
ु े तरू ीवरील शेंगा पोखरणारी अळी ही
ननयींत्रणात आल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे आधथशक नक
ु सान झाले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मद्र
ु ाांि श्जल्हाधधिारी, मांब
ु ई याांच्या चि
ु ीच्या मल्
ु याांिनामळ
ु े
शासनाच्या महसुलाचे झालेले नुिसान

(५९)

*

४७६८

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मद्र
ींु ई याींनी अधिननणशय प्रकरण क्र.२४०८२०१४ या
ु ाींक जजल्हाधिकारी, मब
एकाच प्रकरणात चुकीचे मल्
ु याींकन करुन शासनाचा ६७.७५ को्ी रुपयाींचा

महसल
ू बड
ु षवल्याचे महाननररक्षक याींचे मल्
ु याींकन ५३ अ, हदनाींक १३ ऑगस््,
२०१८ वा त्यासम
ु ारास पत्रान्वये ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच मद्र
ु ाींक जजल्हाधिकारी, मब
ुीं ई याींनी १५ प्रकरणात ४.१५ को्ी

रुपयाींचा, सहाय्यक नगर रचनाकार मद्र
ु ाींक जजल्हाधिकारी याींनी ५८ प्रकरणात
८७.९७ को्ी रुपयाींचा तसेच मब
ुीं ई षवभागातील इतर मद्र
ु ाींक जजल्हाधिकारी
याींच्याकडून

शासनाचा

कोट्यविी

रुपयाींचा

महसल
ू

चक
ु ीचे

केल्यामळ
ु े बड
ु ाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

मल्
ु याींकन

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानि
ीं ाने
ु ग
शासनाचा महसल
बड
ू
ु षवणयास जबाबदार असलेल्या सींबधीं ित अधिकाऱयाींवर
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) महालेखाकार कायाशलयाच्या तसेच नोंदणी

महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींच्या अींतगशत
लेखातपासणी पथकामाफशत मद्र
ु ाींक जजल्हाधिकारी, मब
ुीं ई याींचे कायाशलयाची
तपासणी केली असता, उक्त तपासणीमध्ये उक्त कायाशलयाच्या अशभननणशय

प्रकरण क्र.१४०२/२०१४ मध्ये रु.६७,७४,९५,६००/- इतक्या मद्र
ु ाींक शल्
ु काची कमी
आकारणी केली असल्याचे ननदशशनास आले आहे . त्यानस
ु ार, उक्त प्रकरणाचे
महाराषर मद्र
ु ाींक अधिननयमाच्या कलम ५३अ खाली मख्
ु य ननयींत्रक महसल
ू
प्राधिकारी तथा नोंदणी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े
याींच्याकडे पन
ु रीक्षण (Revision) करणयात आले असता, उक्त प्रकरणामध्ये

रु.४९,३१,१४,१५१/- इतक्या मद्र
ु ाींक शल्
ु काची कमी आकारणी केली असल्याचे

अींनतमत: ननदशशनास आले आहे .

(२) नोंदणी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींच्या
अींतगशत

लेखातपासणी

पथकामाफशत

मद्र
ु ाींक

जजल्हाधिकारी,

मब
ुीं ई

याींचे

कायाशलयाची तपासणी केली असता, उक्त तपासणीमध्ये उक्त कायाशलयातील

एकुण ५८ प्रकरणाींमध्ये रु.८७,९७,३८,७१३/- इतक्या मद्र
ु ाींक शल्
ु काची कमी
आकारणी केली असल्याची बाब मख्
प्राधिकारी तथा
ु य ननयींत्रक महसल
ू
नोंदणी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींच्या
ननदशशनास आली आहे .

(३) व (४) एखाद्या प्रकरणी उपजस्थत तक्रार तथा आक्षेपाच्या अनि
ीं ाने
ु ग

चुकषवलेल्या मद्र
ु ाींक शल्
ु काची रक्कम ननिाशररत करुन उक्त रक्कम वसल
ू
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करणयाची कायशवाही ही महाराषर मद्र
ु ाींक अधिननयमाच्या तरतद
ू ीनस
ु ार पार
पाडली जाते.

त्यानस
ु ार, उक्त सवश प्रकरणाींची मख्
ु य ननयींत्रक महसल
ू प्राधिकारी तथा

नोंदणी महाननरीक्षक व मद्र
ु ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पण
ु े याींचेमाफशत
महाराषर मद्र
ु ाींक अधिननयमाच्या कलम ५३ अ च्या तरतद
ू ीखाली पन
ु रीक्षणाची
कायशवाही सरु
ु करणयात आलेली आहे . मद्र
ु ाींक शल्
ु क ननिाशरीत करणयाची
कायशवाही ही अिश-न्यानयक (Quasi-Judicial) स्वरुपाची आहे .

उक्त पन
ु रीक्षणाच्या कायशवाही अींती मख्
ु य ननयींत्रक महसल
ू प्राधिकारी

याींचे माफशत आदे श ननगशशमत झाल्यानींतर उक्त अशभननणीत प्रकरणाींशी

सींबधीं ित असलेले नोंदणी व मद्र
ु ाींक षवभागातील क्षेब्रत्रय अधिकारी तथा
कमशचारी याींनी महाराषर मद्र
ु ाींक अधिननयमाच्या प्रचशलत तरतद
ू ी/ननयम तसेच
मल्
श दल
श करुन
ु याींकनाच्या मागशदशशक सच
ु नाींकडे जाणीवपव
ु क
ु क्ष

सदर प्रकरणी

जाणीवपव
श चुकीची मद्र
ू क
ु ाींक शल्
ु क आकारणी करुन शासनाचे मद्र
ु ाींक शल्
ु करुपी

महसल
ू ाचे नक
ु सान केले असल्याची बाब षवभागाच्या ननदशशनास आल्यास
ननजश्चतच सींबधीं ित अधिकारी/कमशचारी याींच्या षवरुध्द महाराषर नागरी सेवा

(वतशणुक) आणण (शशस्त व अपील) ननयमाींच्या तरतद
ू ीनस
ु ार आवश्यक ती
कारवाई करणयात येईल.

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

िोलशेत, ठाणे पररसरातील ददप पॅरामेडडिल ऑगचनायझेशन या
सांस्त्थेच्या अध्यिाांनी विद्याथ्याांची िेलेली फसिणूि
(६०)

*

२६२९

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोलशेत, ठाणे पररसरातील हदप पॅरामेडडकल ऑगशनायझेशन या सींस्थेच्या
अध्यक्षाींनी राजस्थानमिील ओपीजीएस आणण अन्य षवद्यापीठाच्या नावाने

औििननमाशण शास्त्राचे बनाव् प्रमाणपत्र दे ऊन ७२४ षवद्यार्थयांची फसवणक
ू
करुन कोट्यविी रुपयाींचा आधथशक गैरव्यवहार केल्याचे ठाणे गन्
ु हे अन्वेिण
शाखा यनु न्-१ च्या पोशलस पथकाने केलेल्या तपासात ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्याचप्रमाणे अनेक षवद्यार्थयांना महाराषर, उत्तरप्रदे श आणण

हदल्लीमिील षवषवि सींस्थाींकडून दहावी आणण बारावी परीक्षाींमध्ये उत्तीणश
झाल्याचे बनाव् प्रमाणपत्र शमळवन
ू दे णयात आल्याचे तपासातन
ू ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकिश काय आहे त व त्यानस
ु ार सींबधीं ित दोिीींषवरुध्द कोणती कारवाई
करणयात आली वा येत आहे ,

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

(३) प्रस्तत
प्रकरणी कापरु वाडी पोलीस ठाणे येथे १) ग.ु र.क्र. १४/२०१९
ु
भा.दीं .षव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गन्
ु हा नोंद करणयात

आला आहे . सदर गन्ु ह्यात एकूण १७ आरोपी याींना अ्क करणयात आलेली
आहे .

अ्क आरोपीत

करणयात आले आहे .

याींचेषवरोिात मा.न्यायालयात

दोिारोपपत्र दाखल

तद्नींतर क्रफयाशदी याींनी हदलेल्या क्रफयाशदीवरुन कापरु वाडी पोलीस ठाणे

येथे २) ग.ु र.क्र. १५१/२०१९ भा.दीं .षव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४
अन्वये गन्
ु हा नोंद करणयात आला आहे . सदर गन्
ू ह्यात एकूण ३ आरोपी
ननषपन्न झाले असन
यातील मख्
ू
ु य आरोपीचा मा. उच्च न्यायालयाने
अ्कपव
ू श जाशमन मींजूर केला असन
ू इतर दोन आरोपीत याींचा शोि सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मालिण (श्ज.शसांधद
ु ग
ु )च येथील सहायि मत्स्त्य व्यिसाय आयक्
ु त ि
परिाना अधधिारी याांनी लाच घेतल्याबाबत

(६१)

*

५१९

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ),

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :
करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ मांत्री पढ
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(१) मालवण (जज.शसींिुदग
ु )श येथील समद्र
ु ामध्ये पसशसीनद्वारे बेकायदे शीर
मजच्छमारी करणा-या रॉलसशवर कारवाई न करणयासाठी मालवणच्या स्थाननक

मत्स्य व्यवसायीकाकडे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयक्
ु त व परवाना
अधिकारी याींनी ५ लाख रुपयाींची लाच माधगतली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

मत्स्य

व्यवसानयकाींच्या

तक्रारीवरुन

शसींिुदग
श या लाचलच
ु च्
ु पत प्रनतबींिक षवभागाने सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय

आयक्
ु त व परवाना अधिकारी याींना लाचेचा पहहला हप्ता रुपये २ लाख
जस्वकारताींना हदनाींक ५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास रीं गेहाथ
पकडले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनि
ीं ाने
ु ग
लाच

घेणाऱया

सहाय्यक

मत्स्य

व्यवसाय

आयक्
ु त

अधिकाऱयाींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे ,

व

परवाना

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) व (२), खरे आहे .

(३), आलोसे १) श्री. शशवराज अनींत चव्हाण, परवाना अधिकारी व आलोसे २)

प्रहदप लक्ष्मण वस्त, प्रशशक्षण अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय षवभाग, मालवण

याींना हदनाींक १३.०१.२०२० च्या शासन आदे शान्वये हदनाींक ०५.०१.२०२० रोजी
अ्केच्या हदनाींकापासन
ू ननलींब्रबत केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभणी श्जल््यातील िृिी सहाय्यिाांनी नानाजी दे शमुे िृिी सांजीिनी
प्रिल्पाांतगचत िामािर टािलेला बदहष्ट्िार

(६२)

*

५०३८

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अशमत झनि (ररसोड),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा ेोडिे (अमरािती), श्री.मोहनराि

हां बडे (नाांदेड दक्षिण), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.दहरामण ेोसिर
(इगतपरू ी),
पश्श्चम) :

श्री.विक्रमशसांह

सािांत

(जत),

श्री.वििास

ठािरे

(नागपरू

सन्माननीय िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) परभणी जजल्ह्यातील नानाजी दे शमख
कृिी सींजीवनी प्रकल्पाींतगशत
ु
(पोकरा) ६५ हजार ९३२ शेतक-याींनी अजश सादर केले असन
ु त्यापैकी ९ हजार
८७८ अजांना ग्राम कृिी सींजीवनी सशमतीने मींजूरी हदली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कृिी सहाय्यकाींनी पोकराच्या कामावर बहहषकार घातल्याने
जजल्ह्यातील तब्बल ७ हजार ८५७ प्रस्ताव प्रलींब्रबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कृिी सहाय्यक याींनी पोकरच्या कामावर बहहषकार ्ाकणयाची
सवशसािारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदरहू प्रलींब्रबत प्रस्ताव तातडीने ननकाली काढून शेतकऱयाींना
त्याचा लाभ शमळणयाच्या अनि
ीं ाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
ु ग
करणयात येत आहे ,

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

परभणी जजल्ह्यातन
ू हदनाींक ११.२.२०२० रोजी ७९,०९७ अजश प्राप्त झाले असन
ू
त्यापैकी ग्राम कृषि सींजीवनी सशमती स्तरावरुन ४१,३३० अजांना मींजूरी हदली
आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .

(३) व (४) कृषि सहाय्यकाींच्या सींघ्नेने हदलेल्या ननवेदनाच्या अनि
ीं ाने
ु ग
आयक्
ु त (कृषि) याींनी अध्यक्ष, महाराषर राज्य कृषि सहाय्यक सींघ्ना याींचे

समवेत झालेल्या चचेत सवश कृषि सहाय्यकाींनी नानाजी दे शमख
कृषि
ु
सींजीवनी प्रकल्पाचे कामकाज ननयशमतपणे करणयाबाबत चचाश केली. चचाश
झाल्यानींतर

सींघ्नेने

बहहषकार

मागे

घेतला.

आयक्
ु त

(कृषि)

याींनी

प्रकल्पातील कामाची इतर अधिकारी/कमशचारी याींचेकडे षवभागणी केली असन
ू

सदर प्रकल्पाींतगशत प्राप्त होणारे शेतकऱयाींचे प्रस्ताव ननकाली काढणयात येत
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(६३)

*

महाराष्ट्रात विशेि जनसुरिा िायदा लागू िरणयाबाबत
४७४

अॅड.आशशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.दे िेंद्र फडणिीस

(नागपरू दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अतल
ु
भातेळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) गडधचरोली व तत्सम भागातील नक्षलवाद पण
श णे ब्रबमोड करणयाकररता
ू प

छत्तीसगड राज्याच्या ितीवर महाराषरात सद्ध
ु ा षवशेि जनसरु क्षा कायदा
(स्पेशल पजब्लक सेक्यरु र्ी अक््) लागू करणयाची आवश्यकता असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, गडधचरोली जजल्ह्यातील सींवेदनशील भागातील षवकास कामे पण
ू श
करणयाकररता केंद्र सरकारच्या ितीवर राज्यात सद्ध
ु ा षवशेि सरु क्षा पथक
उभारणयाची आवश्यकता असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत
आहे,

(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमे
ु : (१) हे खरे नाही. पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य,

मब
ुीं ई याींनी जुल,ै २०१७ मध्ये छत्तीसगड राज्यात ज्याप्रमाणे जनसरु क्षा
कायद्याची अींमलबजावणी होत आहे , त्याप्रमाणे महाराषर राज्यात जनसरु क्षा

कायद्यास मान्यता शमळणयाचा प्रस्ताव शासनास सादर करणयात आला होता.
तथाषप, सद्य:जस्थतीत नक्षलवादी व त्याींचे समथशक याींचेषवरुध्द कारवाई
करणयासाठी UAP ॲक्् (Unlawful Activities Prevention Act) हा

प्रभावी व उपयक्
ु त कायदा अजस्तत्त्वात आहे . त्यामळ
ु े छत्तीसगड राज्याच्या
ितीवर महाराषरात षवशेि जनसरु क्षा कायदा (Special Public Security
Act) लागु करणयाची सध्यातरी आवश्यकता वा्त नाही.
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(२) व (३) गडधचरोली जजल्ह्यातील सींवेदनशील भागातील षवकासकामे पण
ू श
करणयासाठी षवकासकामाींना राज्य सरकारद्वारे गडधचरोली जजल्हा पोलीस
दल, राज्य राखीव पोलीस दल तसेच केंद्रीय सरु क्षा बल यातील तैनात
अधिकारी कमशचाऱयाींमाफशत सींरक्षण दे णयात येत.े त्यामळ
ु े केंद्र सरकारच्या
ितीवर राज्यातसध्
ु दा षवशेि सरु क्षा पथक उभारणयाची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात दजेदार कक्रडापटू तयार िरणयासाठी धोरण आेणयाबाबत
(६४)

*

(दे गलरू ) :

३६४५

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.रािसाहे ब अांतापरू िर

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु ,े रत्नाधगरी, नाशशक, औरीं गाबाद आणण अमरावती येथे क्रीडा सींकुले

उभारणयात आली असन
योग्य दे खभाल होत नसल्यामळ
ु
ु े क्रीडा सींकुल
वापराषवनाच पडून आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, होतकरु खेळाींडूना आींतरराषरीय स्तरावर नेणयास क्रीडाप्ू तयार

करणयासाठी केंद्र सरकारकडून आलेला ननिीही वापराषवना पडून आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
दजेदार क्रक्रडाप्ू तयार करणयासाठी
ु ार राज्यातन
ू

िोरण आखणयासह प्राप्त ननिीचा योग्य वापर करुन क्रक्रडा सींकुलाींची दे खभाल
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) ननिीच्या वापराबाबत व क्रीडा सींकुलाींच्या दे खभालीबाबत कायशवाही
सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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