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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि २४ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु ५, १९४१ ( शिे )
(१)

गह
ृ मांत्री

(३)

पशस
ां धधन, दग्ु धव्यिसाय वििास,
ु ि

(२)

(४)
(५)
(६)

महसल
ू मांत्री

क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

िृवि, माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री
रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६१
-------------------------------------

िडिनाथ िोंबडी पालन व्यिसायामध्ये शेतिऱयाांची झालेली फसिणूि
(१)

*

२२०८

श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्रीमती
सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील

(मशडी),

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

(श्रीरामपरू ), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.लहू िानडे
सन्माननीय गह
ृ मांत्री

(१) शेतीपरू क कडकनाथ कोंबडी पालन व्यवसायातन
पश्चचम महाराषर,
ू

मराठवाडा व ववदर्ाातील ८ हजाराच्यावर सर्ासद शेतकऱयाींची फसवणूक
केलेल्या

कींपनीच्या

कायाालयातील

कमाचाऱयाींनी

पळ

काढल्यामळ
ु े
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गत
ुीं वणूकदाराींची ५०० को्ी रुपयाींची रक्कम अडकल्याचे माहे ऑगस््, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू , साींगली व नाशशक श्जल्हयातील शेतकऱयाींना

कडकनाथ कोंबडी पालन व्यवसायातन
ू आर्थाक फायदा शमळण्याचे आशमष
दाखवत रयत कींपनीने कोट्यवीी रुपयाींची फसवणूक केली असल्याचे िदनाींक
१९ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी साींगली, कोल्हापरू व नाशशक श्जल्हयातील
फसवणूक झालेल्या ३५ शेतकऱयाींकडून तक्रारी करण्यात आल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनष
ीं ाने
ु ग

फसवणक
ू झालेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत व सींबर्ीं ीत दोषी
कींपनीववरुध्द कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु : (१) आजपावेतो दाखल गन्
ु हयाींनस
ु ार गत
ुीं वणुकदाराींची

फसवणूक झालेली रक्कम रु.५०० को्ी इतकी नसन
ू , ती रु.२६,०९,३३,१८३
इतकी आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी आजपावेतो दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनस
ु ार एकूण
१७५८ शेतक-याींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहे त.
(४)

कडकनाथ कोंबडी पालन फसवणूक सींदर्ाात महारयत अॅग्रो कींपनी ववरुद्ध

राज्यात एकुण ११ गन्
४ गन्
ु हे दाखल असन
ू
ु हयाींमध्ये तपासाअींती मा.
न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करण्यात आले आहे . उवाररत ७ गन्
ु हयाींचा

तपास चालू आहे . तसेच, एम.पी.आय.डी. अॅक्् १९९९ अन्वये महारयत

कींपनीचे सींचालकाींची ०२ स्थावर मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आल्या असन
ू ,
एकुण ७४,४३,८००/- रुपयाींची जींगम मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे .
(५) ववलींब झाला नाही.

-----------------
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मभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील इिो सेन्सेदटव्ह क्षेत्रात बेिायदे शीर
क्रशर ममशनी, मसमें ट ि डाांबर पलाांट उभारल्याबाबत

(२)

*

२२९

श्री.महे श चौघल
ु े (मभिांडी पश्श्चम) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शर्वींडी (श्ज.ठाणे) तालक्
ु यातील इको सेन्सेि्व्ह िेत्रातील बेकायदे शीर
क्रशर मशशनी, शसमें ् व डाींबर प्लाीं्वर माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा

त्यादरम्यान कारवाई करण्यात आली परीं तु अद्यापपयंत त्याींच्या मालकाींवर
फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कारवाईनींतर बेकायदे शीर क्रशर मशशनी, शसमें ् व डाींबर प्लाीं्
सील केले असताना महसल
ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने सील
ू

तोडून रात्री हे प्लाीं् चालू ठे वण्यात येत असल्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी
श्जल्हार्ीकारी याींच्याकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या क्रशर मशशनी, शसमें ् व डाींबर

प्लाीं् उर्ारणाऱया मालकाींवर गन्
ु हे दाखल करण्याबाबत तसेच सींबर्ीं ीत
अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) व (३) र्ारत सरकार, पयाावरण, वन व
जलवायू

मींत्रालयाच्या

िद.११/०९/२०१९

रोजीच्या

अर्ीसच
ू नेनस
ु ार

शर्वींडी

तालक्
ु यात प्रनतबींर्ीत/ पयाावरण सींवेदनशील िेत्रात समाववष् असणाऱया ३७

दगडखाणी, ४३ स््ोन क्रशर व रे डडशमक्स प्लााँ् असे एकूण ८० गौण खननज
ववषयक व्यवसाय िद.१०/१०/२०१९ रोजी बींद करण्यात आले आहे त. त्यापैकी

एका स््ोन क्रशर मालकाने स््ोन क्रशरचे सील काढून पन्
ु हा स््ोन क्रशर सरु
ु
केल्याचे ननदशानास आल्याने सींबर्ीं ीताववरुध्द पयाावरण सींरिण कायदा, १९८६
मीील

कलम

१५

व

१९

अन्वये

शर्वींडी

तालक
ु ा

िद.१५/१०/२०१९ रोजी गन्ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

पोलीस

ठाणे

येथे
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क्रशर मशशन, शसींमें् व डाींबर प्लााँ् सील केले असताींनाही महसल
ू

ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने सील तोडून रात्री हे प्लााँ् सरु
ु
असल्याबाबत

स्थाननक

नागररकाींनी

श्जल्हार्ीकारी

तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

याींच्या

कायाालयाकडे

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

राज्यात मदहलाांिरील लैंधगि अत्याचाराच्या
(३)

*

घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत

६१८

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजरू ा), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पश्श्चम), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण
(िराड दक्षक्षण), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अशोि
पिार (मशरुर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल

दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर

(बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), अॅड.माणणिराि
िोिाटे (मसन्नर), श्री.राजू िारे मोरे (तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतल
बेनिे (जन्
ु
ु नर), श्री.शेखर ननिम

(धचपळूण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), श्रीमती
मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.सांतोि दानिे (भोिरदन), श्री.बबनराि मशांदे (माढा),
श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील
(खेड आळां दी), डॉ.किरण लहामटे (अिोले), िॅपटन आर. सेल्िन (सायनिोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम),

श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अममत झनि

(ररसोड), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), िुमारी
प्रणणती मशांदे (सोलापरू
शहर मध्य), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
(१)

राज्यात

अल्पवयीन

मल
ु ी

व

मिहलाींवरील

लैंर्गक

अत्याचाराच्या

घ्नाींमध्ये ३३ ्क्के वाढ झाली असन
ू दर मिहन्याला सरासरी ५३३ मिहला
अत्याचाराींचे गन्
ु हे नोंदवले जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नॅशनल क्राइम रे कॉडा ब्यरु ोने जािहर केलेल्या आकडेवारीनस
ु ार
मिहला अत्याचारासींदर्ाातील गन्
ु हयाींत मब
ुीं ई दस
ु ऱया स्थानी व पण
ु े ४ थ्या

स्थानी असल्याचे िदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मिहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी
आींध्र प्रदे श शासनाप्रमाणे महाराषरातही "िदशा" कायदा सींमत करण्याबाबतची

मागणी िदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री
याींच्याकडे लेखी ननवेदन दे ऊन केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

मिहलाींवरील

अत्याचाराच्या

घ्नाींना

प्रनतबींी

बसण्यासाठी आींध्र प्रदे श शासनाप्रमाणे महाराषरातही "िदशा" कायदा सींमत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
: (१) गन्
ु
ु हे अन्वेषन ववर्ाग (साींश्ख्यकी शाखा), पण
ु े

याींजकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनस
ु ार, सन २०१८ मध्ये मिहलाींवरील
लैंर्गक अत्याचाराचे १९,९९९ इतके तर सन २०१९ मध्ये २०,०६२ इतक्या
गन्
ु हयाींची नोंद झाली असन
ू , सन २०१८ च्या तल
ु नेत
्क्के इतकी वाढ झाली आहे .

२०१९ मध्ये ०.३१

(२) सन २०१८ च्या क्राईम इन इींडीयानस
ु ार मब
ुीं ई शहर दे शात गन्
ु हयाींच्या
सींख्येनस
ु ार दस
ु ऱया क्रमाींकावर व पण
ु े शहर दहाव्या क्रमाींकावर आहे . तथावप,
क्राईम रे ्नस
ु ार मब
ुीं ई दे शात नवव्या क्रमाींकावर व पण
ु े शहर दहाव्या
क्रमाींकावर आहे .

(३) व (४) मिहलाींवरील अत्याचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींी करण्यासाठी आींध्र

प्रदे श शासनाप्रमाणे महाराषरातही नववन कायदा तयार करण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराीीन आहे.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

6
सािखेडा, िांु भारखेडा ि धचनािल (ता.रािेर, श्ज.जळगाांि) येथील
सुिी नदी पात्रात अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत

(४)

*

१९२८

श्री.मशरीि चौधरी (रािेर) :

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावखेडा, कींु र्ारखेडा व र्चनावल (ता.रावेर, श्ज.जळगाींव) येथील सक
ु ी
नदीच्या पात्रातन
ू सींबर्ीं ीत ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सहकायााने अहोरात्र

मोठ्या प्रमाणात अवैी वाळू उपसा होत असल्याबाबत िदनाींक १० जानेवारी,
२०२० रोजी वा त्यासम
ीं ाने
ु ारास ग्रामस्थाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ग
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नदीपात्रात अवैी वाळू उपसा करणाऱया वाळू माफफया व

अर्ीकारी याींच्यात आर्थाक िहतसींबी
ीं
असल्यामळ
ु े या वाळू माफफयाींवर
कारवाई करण्यास सींबर्ीं ीत अर्ीकारी जाणीवपव
ा ्ाळा्ाळ करत असल्याची
ू क
तक्रार नागररकाींनी तालक
ु ा व श्जल्हा प्रशासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने अवैी वाळू उपसा करणारे वाळू
ु ग
माफफया व सींबर्ीं ीत अर्ीकारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) जळगाींव श्जल्हयात गौण खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीला
प्रनतबींी घालण्यासाठी श्जल्हा व तालक
ु ा स्तरावर र्रारी पथकाींची स्थापना

करण्यात आली आहे . सदर पथकामाफात रावेर तालक्
ु यात माहे एवप्रल,२०१९ ते
जानेवारी,२०२० या कालावीीत गौण खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या

४३ प्रकरणी दीं डात्मक कायावाही करुन रु.३३.५० लि इतकी रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजा मोहा (ता.श्ज.यितमाळ) येथील भूदान
जममनीची अिैधरीत्या विक्री िेल्याबाबत

(५)

*

५४

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा मोहा (ता.श्ज.यवतमाळ) येथील आचाया ववनोबा र्ावे याींच्या र्द
ू ान
चळवळीनस
ु ार दान शमळालेल्या जशमनीची नोंद श्जल्हा महसल
ू प्रशासनाच्या
रे कॉडावरुन नष् करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

महसल
ू

प्रशासनाच्या

सींगनमताने

र्म
ू ाफफयाींनी

सदरची

१००.८५ हे क््र जशमन ववक्री केल्याची वस्तश्ु स्थती र्द
ू ान यज्ञ मींडळाने माहे

डडसेंबर, २०१९ मध्ये उघडकीस आणून याबाबत श्जल्हार्ीकारी, यवतमाळ
याींच्याकडे तक्रार करुन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त जमीन ववक्री
करणा-या र्म
ू ाफफयाींवर व सींबर्ीं ीत अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करून जशमन परत
शमळववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे मोहा, ता व
श्ज.यवतमाळ येथील र्द
ू ान जमीन ८७ ग्ात ववर्ागली गेली असन
ू ,

गा.न.नीं.१ (क) (११) नस
ु ार केवळ ५३ ग्ाींची मािहती त्यामध्ये समाववष्

असन
ू उवाररत ३४ ग्ाींची मािहती ववसींगत व अपण
ू ा असन
ू त्याची चौकशी

करण्याबाबत यवतमाळ तहशसल कायाालयास श्री.नरें द्र बैस,सदस्य, र्द
ु ान यज्ञ
मींडळ याींचा तक्रार अजा प्राप्त झाला आहे . सदर तक्रार अजााच्या अनष
ीं ाने,
ु ग
नायब तहशसलदार (महसल
ू ) (यवतमाळ), मींडळ अर्ीकारी, यवतमाळ आणण
तलाठी (मोहा) याींची चौकशी सशमती स्थावपत करण्यात आली असन
ू
त्याींच्यामाफात सदर प्रकरणात चौकशी करण्यात येत आहे .
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तसेच, श्री.नरें द्र बैस याींनी तत्कालीन तहशसलदार, यवतमाळ याींचे

आदे श िदनाींक २८/११/२००३ चे पन
ु ववालोकन करण्याबाबत िदनाींक १९/११/२०१९
रोजी तहशसल कायाालय, यवतमाळ येथे अजा सादर केला आहे . सदर अजा
सन
ु ावणीस घेण्यासींदर्ाात कायद्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार कायावाही सरु
ु आहे .
-----------------

मलिापूर (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील हुतात्मा िीर जगदे िराि
सहिारी सूतधगरणी सुरु िरण्याबाबत

(६)

*

२२७२

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय िस्त्त्रोद्योग

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलकापरू (श्ज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील हुतात्मा वीर जगदे वराव सहकारी
सत
ू र्गरणी मागील १८ मिहन्याींपासन
ू बींद असल्याचे िदनाींक २० नोव्हें बर,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सत
ू र्गरणी बींद असल्याने या सत
ू र्गरणीमध्ये काम
करणाऱया सम
ु ारे ४०० पेिा अर्ीक कामगाराींच्या कु्ुींबीयाींवर उपासमारीची
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू सत
ू र्गरणीमध्ये सींचालक व प्रशासक मींडळ काळात
गैरव्यवहार व चोऱयाींचे प्रमाण वाढले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा
काय आहे त,

(५) असल्यास, त्याअनष
ीं ाने बींद असलेली सत
ु ग
ू र्गरणी तात्काळ सरू
ु करून

कामगाराींना त्याींचे थफकत वेतन अदा करण्याबाबत तसेच सत
ू र्गरणी मीील
गैरव्यवहार व सािहत्य चोरी प्रकरणातील सींबर्ीं ीत दोषीींववरुध्द कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अस्त्लम शेख : (१) याबाबत कोणतेही लेखी ननवेदन अथवा तक्रार प्राप्त

झालेली नाही. तथावप, सदर सत
ू र्गरणी ही िदनाींक ०१.१०.२०१८ पासन
ू बींद
आहे .
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(२) या सत
ू र्गरणीकडे आज रोजी जवळपास १२५ कामगार कायारत असन
ू
इतर कायम कामगाराींनी राजीनामा िदलेला आहे .

(३) याबाबत महाराषर सहकारी सींस्था अर्ीननयम, १९६० चे कलम ८८

अींतगात गैरव्यवहाराबाबत चौकशी सरु
ु आहे . तथावप, सत
ू र्गरणीत चोरी
झाल्याबाबत कोणतीही तक्रार / मािहती प्रादे शशक उपायक्
ु त (वस्त्रोद्योग),
नागपरू या कायाालयास प्राप्त नाही.

(४) सींचालक मींडळाच्या कालावीीतील गैरव्यवहाराबाबत महाराषर सहकारी
सींस्था

अर्ीननयम,

अहवालातील

गींर्ीर

१९६०

चे

कलम

स्वरुपाच्या

८३

मद्
ु यावर

अींतगात

चौकशी

महाराषर

पण
ु ा

करुन

सहकारी

सींस्था

अर्ीननयम, १९६० चे कलम ८८ अींतगात चौकशी सरु
ु आहे . अद्याप चौकशी
पण
ू ा झालेली नाही.

(५) सदर सत
ू र्गरणीचे थकीत लेखापररिण सन २०१४ ते २०१८ व सन
२०१८-१९ या कालावीीचे ववशेष लेखापररिक सहकारी सींस्था (सत
ू र्गरणी),
साींगली या शासकीय लेखापररिकाकडून सरु
ु आहे . सदर लेखापररिणानींतर
आवचयक ती पढ
ु ील कायावाही करण्यात येणार आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मश्च्िमाराांसाठी “मासे उत्पन्न बाजार सममती” स्त्थापन िरण्याबाबत
(७)

*

१७१६

(िणििली),

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.ननतेश राणे

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.चांद्रिाांत

ननांबा

पाटील

(मक्
ु ताईनगर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम) :
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मश्च्िमाराींना हमी र्ाव शमळावा आणण कृवष उत्पन्न बाजार
सशमतीप्रमाणे मश्च्िमाराींसाठी “मासे उत्पन्न बाजार सशमती” स्थापन करावी,
अशी मागणी राज्याच्या वेस्् कोस्् पसासीन ने् वेलफेअर असोशसएशनने
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायावाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अस्त्लम शेख : (१) हे खरे नाही, वेस्् कोस्् पसासीन ने् वेलफेअर
असोशसएशन याींच्या मागणीचे ननवेदन या ववर्ागास प्राप्त झालेले नाही.

(२) व (३) मत्स्यव्यवसाय, शेती या सदरात मोडत नसल्याने सदर
व्यवसायासाठी बाजार सशमतीचे गठन करण्यात आलेले नाही. तथापी राषरीय

मत्स्य ववकास बोडा तफे उपलब्ी ननीीतन
ू महाराषर मत्स्योद्योग ववकास

महामींडळामाफात राज्यात मागणीप्रमाणे ४७ मत्स्यबाजार बाींीण्यात आलेले
आहे त. मत्स्य ववक्रीसाठी मत्स्य बाजार बाींीणे असे सध्याचे ीोरण आहे .
-----------------

इचलिरां जी (श्ज.िोल्हापूर) येथील यांत्रमाग िारखान्याांचे
महापुरामुळे झालेले नुिसान

(८)

*

३३७२

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी) :

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

इचलकरीं जी

(श्ज.कोल्हापरू )

येथे

माहे

ऑगस््,

सन्माननीय
२०१९

मध्ये

वा

त्यादरम्यान हजारो यींत्रमाग कारखाने महापरू ाच्या पाण्यात आठवडार्र बड
ु ून
रािहल्याने उत्पादीत कापड, ननशमातीच्या प्रफक्रयेत असलेला कापड, सत
ु ाचा
साठा, ववद्यत
ु यींत्रणा अशा ववववी प्रकारे यींत्रमाग ीारकाींचे सम
ु ारे १२५ को्ी
रुपयाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त

यींत्रमाग ीारकाींना मदत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अस्त्लम शेख : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) तहशसलदार ता.हातकणींगले याींनी सादर केलेल्या अहवालानस
ु ार माहे
ऑगस््

२०१९

मध्ये

आलेल्या

महापरु ामळ
ु े

इचलकरीं जीमध्ये

झालेल्या

व्यवसाय नक
ु सानीचे पींचनामे ननयक्
ु त करणेत आलेल्या पथकाकडुन करण्यात

आले असन
ु प्राप्त पींचनामेनस
ु ार एकुण ३१९ यींत्रमाग कारखान्याींचे नक
ु सान
झाले असन
ीं ीत
ु एकुण नक
ु सान रक्कम रु.१७,८०,३१,४२३/- इतकी आहे . सींबी

नक
ु सानग्रस्ताींना शासन ननणाय िदनाींक २९ ऑगस््, २०१९ नस
ु ार व्यवसाय
नक
ु सानीच्या ७५ ्क्के व जास्तीत जास्त रु.५०,०००/- या रक्कमेच्या
मयाादेमध्ये रु.१,५८,१२,७७५/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुणे शहरात चोरीच्या घटनाांमध्ये िाढ झाल्याबाबत
(९)

*

३०३६

श्रीमती माधरु ी ममसाळ (पिधती), श्रीमती मक्
ु ता दटळि

(िसबापेठ), श्री.अशोि पिार (मशरुर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

(१) पण
ु े शहरामध्ये दच
ु ाकी चोरीला जाण्याच्या घ्नाींमध्ये वाढ झाली असन
ू

गेल्या वषार्रात शहराच्या वेगवेगळ्या र्ागातन
ू एक हजार ६६७ दच
ु ाकी चोरी
झाल्याचे म्हणजे िदवसाला पाच दच
ु ाकी चोरी जात असल्याचे माहे डडसेंबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े शहरात बींद घरे फोडून मौल्यवान वस्त,ू दार्गने चोरून
नेण्याच्या घ्नाींमध्येही वाढ होत असल्याचे िदनाींक १२ नोव्हें बर, २०१९ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार वाढत्या वाहन

चोरी तसेच घरफोडीच्या गन्
ु हयाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी आवचयक ती

अत्याीुननक यींत्रणा व मनषु यबळ उपलब्ी करून दे ण्याबाबत तसेच घडलेल्या
गन्
ु हयाींचा तपास पण
ू ा करून दोषीींना शशिा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अननल दे शमख
: (१) नाही. पण
े ामध्ये दच
ु
ु े शहर पोलीस कायाित्र
ु ाकी
वाहन चोरीच्या गन्
ु हयाींच्या सींख्येमध्ये सन २०१८ च्या तल
ु नेत सन २०१९
मध्ये प्रत्यिात घ् झाली आहे .

(२) नाही. पण
े ामध्ये घरफोडी चोरीच्या गन्
ु े शहर पोलीस कायाित्र
ु हयाींच्या

सींख्येमध्ये सन २०१८ च्या तल
ु नेत सन २०१९ मध्ये प्रत्यिात घ् झाली
आहे .

(३) व (४) वाहनचोरी व घरफोडी चोरीच्या गन्ु हयाींना प्रनतबींी बसण्यासाठी
गन्
ु हयाींचा तपास पण
ू ा करुन दोषीींना शशिा होणेबाबत को्ा पैरवी अर्ीकारी
याींची नेमणक
ू करुन त्याींचेवर ननयींत्रण ठे वणेकरीता अशर्योग सहायक किाची

स्थापना करण्यात आली आहे . तसेच सी वॉच अींतगात सी सी ्ी व्ही कॅमेरे
बसववलेले असन
ू त्याद्वारे बाीीत िेत्रावर नजर ठे वण्यात आलेली आहे .
तपास पथक व अर्ीकारी याींना साध्या वेशात गस्त व रॅ प लावण्यात आलेला

आहे . घरफोडीचे गन्
ु हे घडू नयेत म्हणून नागरीकाींमध्ये जनजागत
ृ ी करीत
आहोत. को्ा

पैरवी अर्ीकारी याींच्या वेळोवेळी आढावा शम्ीींग घेवन
ू

सींबर्ीं ीताींना सच
ू ना दे ण्यात येतात.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मौजे पुरसलगोंदी (ता.एटापल्ली, श्ज.गडधचरोली) या गािािर
नक्षलिाद्याांनी हल्ला िेल्याबाबत

(१०)

*

(अहे री) :

३२२२

अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.धमधरािबाबा आत्राम

सन्माननीय गहृ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे परु सलगोंदी (ता.ए्ापल्ली, श्ज.गडर्चरोली) या गावास िदनाींक १
डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास निलवाद्याींनी वेढा घालन
ू गावकऱयाींना
जेरबींद केल्याची घ्ना घडल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याचसम
ु ारास सदर निलवाद्याींनी तेथील गाव पा्ील
असणाऱया मासो या शेतकऱयासह कृषी शमत्र म्हणून काम करणाऱया ऋषी या

शेतकऱयाचीही हत्या केल्याचे िदनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपाययोजना

त्यानस
ु ार

करून

कायदा

निलवादी
व

चळवळीस

सव्ु यवस्था

प्रनतबींी

राखण्याबाबत

घालण्यासाठी
तसेच

मत
ृ

शेतकऱयाींच्या वारसास आर्थाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) पोलीस स््े शन ए्ापल्ली येथे गन्
ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू
गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु आहे .
(४)

निलवादी

तीव्रगतीने

चळवळीस

राबववण्यात

येत

प्रनतबींी
आहे .

घालण्यासाठी

गावकऱयाींच्या

निल

शोी

सरु क्षिततेच्या

मोहीम

दृष्ीने

परु सलगोंदी र्ागात निलवादी चळवळी वर प्रनतबींी घालण्याकररता ववशेष
अशर्यान पथक, जलद प्रनतसाद, पोलीस स््े शन, उप पोलीस स््े शन, पोलीस
मदत केंद्राच्या पथकाद्वारे ववशेष अशर्यान मोिहमेद्वारे उपाययोजना सरु
ु
आहे त.

शासनाच्या वतीने द्यावयाच्या सानग्र
ु ह अनद
ु ान मींजूरीचा प्रस्ताव

कायावाही अीीन आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

डोंगरगाि (ता.राजुरा, श्ज.चांद्रपूर) प्रिल्पालगत िांत्राटदार
िांपनी अिैध उत्खनन िरत असल्याबाबत

(११)

*

२६४६

श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजूरा) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंगरगाव (ता.राजुरा, श्ज.चींद्रपरू ) प्रकल्पालगत कींत्रा्दार कींपनी मोठ्या
प्रमाणात लाखो रुपयाींच्या गौण खननजाींचे अवैी उत्खनन करीत असल्यामळ
ु े

पररसरातील नैसर्गाक सौंदया नष् होत असन
ू र्ववषयात डोंगरगाव तलावाची
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(प्रकल्पाची) पार फु्ून आजुबाजुच्या पररसरातील गावाींमध्ये पाणी शशरण्याची

र्ीती ननमााण झाल्याचे िदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या गौण खननज उत्खननाकडे सबींर्ीत ववर्ागातील
अर्ीकाऱयाींचे दल
ा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ि

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार अवैी उत्खनन करून शासनाचा लाखो रुपयाींच्या
महसल
ू ाचे नक
ु सान करणाऱया उक्त कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) डोंगरगाव प्रकल्पाचे ीरणाचे
खालील र्ागात साठवन
ू ठे वलेल्या ओवरबडानमीून दगड व मरु
ु म उचल व

वाहतक
करण्याची सींबर्ीं ीत कींत्रा्दार कींपनीस उर्चत स्वामीत्वीन शासन
ू
र्रणा केल्यानींतर परवानगी दे ण्यात आली होती. तथावप, गौण खननजाची
उचल करताना तेथील झाडाींचे नक
ु सान होत असल्याचे ननदशानास आल्याने

कायाकारी अशर्यींता, मध्यम प्रकल्प, ववर्ाग क्र.१, चींद्रपरू याींनी िद.१५/१/२०२०
रोजीच्या पत्रान्वये गौण खननजाची उचल व वाहतक
ू करण्यास सदर कींत्रा्दार
कींपनीस मनाई करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यातील मश्च्िमाराांच्या डडझेल परताव्याची
थिीत रक्िम दे ण्याबाबत
(१२)

*

१६

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

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशि
शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.राणाजगजीतमसांह

पाटील (तळ
ु जापरू ), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध , श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.िैभि
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नाईि (िुडाळ), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग),

श्री.ननतेश राणे (िणििली), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.श्रीननिास
िनगा

(पालघर),

श्री.अममत

साटम

(अांधेरी

पश्श्चम),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.दौलत
दरोडा (शहापरू ), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम), श्री.किशोर जोरगेिार
(चांद्रपरू ), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.महें द्र थोरिे (िजधत) :
सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मश्च्िमाराींना सरु
ु वातीला डडझेल सबसीडी िदली जात असताना
ती बींद करुन त्याऐवजी डडझेल परतावा दे ण्याचा शासनाने ननणाय घेतला

असन
ु डडझेल परताव्याची रक्कम वेळेवर मश्च्िमाराींना शमळत नसल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकण फकनारपट्टीलगतच्या मश्च्िमाराींना माहे माचा, २०१७
पासन
ु ची साीारणतः २० ते २४ मिहन्याींच्या डडझेल परताव्याची सम
ु ारे २९३
को्ीची रक्कम शमळाली नसन
ु रत्नार्गरी श्जल्हयातील मच्िीमाराींचा डडझेल

परतावा सम
ु ारे तीन वषांपासन
ू प्रलींबबत आहे, तसेच रायगड श्जल्हयात ४४
मच्िीमार सींस्था असन
ू सम
ु ारे २ हजार २२७ याींबत्रक मच्िीमार बो्ीींचा
तब्बल ५० को्ी ६१ लाखाींचा डडझेल परतावा थकीत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, मब
ुीं ई उपनगरातील वेसावा सहकारी सवोदय सोसाय्ी

शलशम्े ड व वेसावा मच्िीमार ववववी कायाकारी सोसाय्ी शलशम्े ड या दोन
सींस्थाींना डडझेलवरील मागील २१ मिहन्याींचा अींदाजे १९ को्ी रुपयाींचा
प्रनतपत
ू ी

परतावा

शमळाला

नसल्याचे

माहे

डडसेंबर,

त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

२०१९

मध्ये

वा

(४) असल्यास, मश्च्िमाराींना सदरहू थकीत परताव्याची रक्कम वेळेवर
दे ण्यासाठी लोकप्रनतननीी, सामाश्जक कायाकते व ववववी सींस्थाींनी वारीं वार
शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनष
ीं ाने
ु ग

डडझेल परताव्याची थकीत रक्कम मश्च्िमाराींना दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अस्त्लम शेख : (१) सन २००५ पव
ु ी याींबत्रक मासेमारी नौकाींसाठी ववत्त
ववर्ागाअींतगात

ववक्रीकर

ववर्ागामाफात

ववक्रीकर

मक्
ु त

डडझेल

परु वठा

करण्याींत येत होता. त्यानींतर शासन ननणाय िद.१५-०४-२००५ व िद.०३-०९२००५ अन्वये मच्िीमाराींनी मासेमारीसाठी खरे दी केलेल्या डडझेल तेलावरील

१०० ्क्के ववक्रीकर/मल्
ु यवीीत कर योजना लागु करण्याींत आली. डडझेल
प्रनतपत
ु ीसाठी

करण्यात येतो.

अथासक
ीं श्ल्पत

ननीीच्या

उपलब्ीततेनस
ु ार

ननीी

ववतरीत

(२) रायगड व रत्नार्गरी श्जल्हयातील मच्िीमाराींना मागील ३ वषाात डडझेल

परताव्यापो्ी वषा ननहाय खालील प्रमाणे ननीी ववतरीत करण्याींत आलेला
आहे .

(रुपये को्ीत)
वषा

रायगड

रत्नार्गरी

२०१७-१८

१८.८६

१४.९३

२०१८-१९

११.५०

९.००

२०१९-२०

१८.२५

१६.३५

(३) मब
ुीं ई-उपनगर श्जल्हयातील वेसावा कोळी सहकारी व वेसावा मच्िीमार
ववववी कायाकारी सोसाय्ी शल. या सींस्थाींना ३ वषाात खालीलप्रमाणे ननीी
ववतरीत करण्याींत आलेला आहे .

(रुपये लाखात)

वषा

वेसावा कोळी स.सवाा.सो.शल

वेसावा मच्िी. वव का. सो.

२०१७-१८

८९.१७

५४८.६२

२०१८-१९

५१.३९

११६.५२

२०१९-२०

५६.६५

१७६.३६

(४) हे खरे आहे .

(५) सन २०१९-२० करीता रु.६०.०० को्ी इतका ननीी अथासक
ीं ल्पीत असन
ू ,
िहवाळी अर्ीवेशनामध्ये रु.५०.०० को्ी परु क मागणीद्वारे मींजूर झालेले

आहे त. त्याचप्रमाणे आगामी अथासक
ीं ल्पीय अर्ीवेशनात रु.१३७.८५ को्ी
इतक्या ननीीची परु वणी मागणीद्वारे मागणी करण्याींत आलेली आहे . डडझेल

17
प्रनतपत
ू ीसाठी मींजूर ननीी ज्येषठताक्रमाने मश्च्िमाराींना DBT द्वारे ववतरीत
करण्याची कायावाही श्जल्हा स्तरावर सरु
ु आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पुणे येथे रस्त्त्याच्या दत
ु फाध असलेल्या टे ियया फोडून
रस्त्ता तयार िरण्यात येत असल्याबाबत

*

(१३)

२९५९

(खडििासला) :
काय :-

श्री.चेतन

तप
ु े

(हडपसर),

श्री.मभमराि

तापिीर

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पण
ु े शहर व उपनगरातील आींबेगाव, ीायरी, कात्रज येथे रस्त्याच्या
दत
ु फाा असलेल्या ्े कड्या अनर्ीकृतपणे फोडून ्े कडीवर जाण्यासाठी रस्ता
तयार करण्यात येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या प्रकरणी तत्कालीन अनतररक्त श्जल्हार्ीकारी याींनी

तहशसलदार आणण खननकमा ववर्ागाला अहवाल दे ण्याच्या सच
ू ना केल्या
असताींना दोन्ही ववर्ागाकडून अद्यापही अहवाल सादर केला गेला नाही, हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय व त्यानस
ु ार दोषी व्यक्तीींवर व
सींबर्ीत अर्ीकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) पण
ु े शहर तसेच मौजे ीायरी

येथील ्े कड्या अनर्ीकृतपणे फोडून ्े कडीवर जाण्यासाठी रस्ता तयार
करण्यात आल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.
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मौजे कोळे वाडी, ता.हवेली येथील स.नीं.५/२/१/१, ५/२/१/२०/२, ५/२/१/२०/३

व ५/२/१/२२ या जशमनीतन
ू ९१४ ब्रास गौण खननजाचे अवैी उत्खनन तसेच
स.नीं.५/२/१/२३ या जशमनीतन
ू ९०९२ ब्रास गौण खननजाचे अवैी उत्खनन

केल्याप्रकरणी सींबर्ीं ीताींना महाराषर जमीन महसल
ू अर्ीननयम,१९६६ चे कलम
४८(७) नस
ु ार नो्ीसा बजावण्यात आल्या असन
ू त्यानस
ु ार दीं डात्मक कायावाही
प्रस्ताववत आहे .

तसेच मौजे कात्रज, ता.हवेली येथील स.नीं.६२/१ व ६२/३ या जशमनीतन
ू

गौण खननजाचे अवैी उत्खनन केल्याप्रकरणी महाराषर जमीन महसल
ू
अर्ीननयम,

१९६६

चे

कलम

४८(७)

नस
ु ार

सींबर्ीं ीताींना

बजावण्यात

आले

असन
ू

सींबर्ीं ीताींच्या

रु.३५,०४,३८४/-

व

रु.१८,०६,३७६/-

इतक्या

अनक्र
ु मे

दीं डात्मक

रु.६८,०४,५८४/-,

रक्कमेचे

आदे श

शमळकतीवर

(गाव

न.नीं.७/१२) वर बोजा चढववण्यात आला आहे . सदर दीं डात्मक रक्कम वसल
ू ीची
कायावाही सरु
ु आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यातील शेतिऱयाांना पीि विम्याची रक्िम ममळण्याबाबत
(१४)

*

१०१

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरु ी),

श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा), श्री.अमभमन्यु
पिार (औसा), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण), श्रीमती सल
ु भा खोडिे

(अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षक्षण), िुमारी

प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.बळिांत
िानखडे (दयाधपरू ), श्री.तानाजी मट
ु िुले (दहांगोली), अॅड.आमशि जयस्त्िाल
(रामटे ि),

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ),

श्री.दहतें द्र

ठािूर

(िसई),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.िैलास
घाडगे पाटील (उस्त्मानाबाद), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (तळ
ु जापरू ), श्रीमती

नममता मद
ुां डा (िेज), श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुध ी-मोरगाांि), अॅड.आमशि

शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी
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(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-

िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श

बालदी (उरण), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रोदहत पिार (िजधत जामखेड), श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (मशडी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राम सातपत
ु े
(माळमशरस), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ),
श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सांजय पोतनीस

(िमलना), श्री.ननतीन अजन
ुध (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददिली पि
ू )ध , श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), श्री.िालीदास िोळां बिर

(िडाळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्रीमती
श्िेता महाले (धचखली), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.सदा सरिणिर
(मादहम), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि), श्री.महें द्र थोरिे (िजधत), श्री.िैभि
नाईि (िुडाळ), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.अममत झनि (ररसोड),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सभ
ु ाि
धोटे

(राजरू ा), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ),
अॅड.शहाजीबापू पाटील (साांगोले), श्री.सांजयमामा मशांदे (िरमाळा), श्री.किशोर
पाटील (पाचोरा), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.राजु पारिे (उमरे ड)
सन्माननीय िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

:

(१) राज्यामध्ये माहे ऑक््ोबर व नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान

झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े शेतकऱयाींच्या वपकाींचे सम
ु ारे ९६ ते ९८ ्क्के नक
ु सान
झालेले असतानाही नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना गत वषााच्या ववम्याची रक्कम
शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र व राज्यशासन तसेच पीक ववमाीारक शेतकरी याींनी

‘पीक ववमा’ रक्कम र्रलेली असतानाही पीक ववमा कींपन्याींनी राज्यातील ९०
लाख नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना अपात्र ठरववले असल्याचे िदनाींक २४ नोव्हें बर,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील ४६ ्क्के शेतकऱयाींना प्रीानमींत्री पीक ववमा
योजनेतग
ीं त
ा उत्पादन खचााच्या तल
ु नेत शमळणारी नक
ु सान र्रपाई १० ्क्के

इतकीच म्हणजे झालेल्या नक
ु सानीच्या तल
ु नेत कमी शमळत असल्याची

मािहती पण
ु े येथील द यनु नक फाऊींडेशन या सींशोीन सींस्थेने केलेल्या
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सव्हे िणात ननदशानास आले असन
ू नक
ु सान र्रपाई दे ण्याचा दर ९० ्क्के
केल्यास

शेतकऱयाींना

काही

प्रमाणात

िदलासा

शमळे ल

असे

द

यनु नक

फाऊींडेशनच्या अहवालामध्ये नमद
ू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शेतकऱयाींना पीक ववमा कींपन्याींकडून वपकाींच्या नक
ु सानीची
र्रपाई योग्य प्रमाणात शमळत नसन
ु ववमा कींपन्याींचा जास्तीत जास्त फायदा
होत असल्याने, शेतकऱयाींना अर्ीकचा लार् शमळण्याच्या दृष्ीने राज्य
शासनाने केंद्र सरकारच्या प्रीानमींत्री पीक ववमा योजनेत आवचयक त्या
सी
ु ारणा सच
ु ववण्यासाठी सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे
काय,

त्याअनष
ीं ाने
ु ग

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱयाींना

पीक

ववम्याची

रक्कम

दे ण्यासह पीक ववमा योजनेसाठी सच
ु ववण्यात आलेल्या सशमतीच्या सी
ु ारणाींचा
प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

खरीप हीं गाम २०१९ मध्ये राज्यामीील शेतकऱयाींनी एकूण १२६.४८ लि

सादर केले असन
ू रुपये ५७८.८५ को्ी ववमा हप्ता र्रून ६७.३३ लि

हे क््र िेत्र ववमा सींरक्षित केले आहे .

ऑक््ोबर-नोव्हें बर २०१९ मध्ये झालेल्या अवेळी / चक्रीवादळामळ
ु े

झालेल्या नक
ु सान र्रपाईचे बार्ीत िेत्र जास्त असल्यामळ
ु े यासींदर्ाात
नक
ु सानीची पररगणना करण्याचे काम ववमा कींपनीमाफात अींतीम ्प्प्यात
आहे .

(३) द यनु नक फाऊींडेशन या सींशोीन सींस्थेचा अहवाल शासनास प्राप्त
झाल्याचे िदसन
ू येत नाही
(४) हे अींशत: खरे आहे .

वपक ववमा योजनेत सी
ु ारणा सच
ु ववण्यासाठी मींत्रीमींडळाची उपसशमती

गठीत केली आहे .

21
(५) सदर सशमतीची कायावाही प्रगनतपथावर आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पेण (श्ज.रायगड) तालुक्यात अििाळी पाऊस ि पुरामुळे शेत
तलािासह मत्स्त्यशेतीचे झालेले नुिसान

(१५)

*

२७६

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती

मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले
(महाड) :
काय :-

सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पेण (श्ज.रायगड) तालक्
ु यात अवकाळी पाऊस व परु ामळ
ु े शेतक-याींच्या
शेत तलावसह मत्स्यशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले असल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परु ामळ
ु े शेत तलावाचे बाींी फु्ुन तलावात वाहून आलेल्या
गाळामळ
ु े शेतकऱयाींचे उदरननवााहाचे साीन नष् झाल्यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या
कु्ुींबावर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतक-याींच्या मत्स्यशेतीच्या नक
ु सानीचे पींचनामे होवन
ू ही
बाीीत शेतकऱयाींना अद्यापपयंत नक
ु सान र्रपाई शमळाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना तातडीने

नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) शेतकऱयाींच्या शेत तलावाींवरून पाणी वािहल्यामळ
ु े शेत तलावातील

मत्स्यसाठा व मत्स्यबीज वाहून गेल्यामळ
ु े शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले आहे .
(३) शेतकऱयाींच्या शेत तलावाींचे पींचनामे करण्यात आले आहे त. नक
ु सान
र्रपाईकररता प्रस्ताव श्जल्हा प्रशासनाकडे पाठववण्यात आला आहे .
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(४) सहायक आयक्
ु त मत्स्यव्यवसाय, रायगड याींनी िद.२१.१२.२०१९ रोजीच्या

पत्रान्वये श्जल्हार्ीकारी रायगड याींचेकडे रु.२९.९५ लि ननीीचा नक
ु सान
र्रपाई प्रस्ताव सादर केला आहे .

(५) िद. २१.१२.२०१९ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने नक
ु ग
ु सान र्रपाईची
रक्कम प्राप्त होताच शेतकऱयाींना वा्प करण्यात येईल.
-----------------

पांढरपरू ते आळां दी िानतधििारी िरणाऱया िारिऱयाांच्या
ददांडीला झालेला अपघात

(१६)

*

१२७७

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.महें द्र दळिी (अमलबाग),

श्री.ननतीन अजन
(ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा
ुध
माश्जिडा),

श्री.सदा

सरिणिर

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :
करतील काय :-

(मादहम),

श्री.अननल

बाबर

(खानापरू ),

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ

(१) पींढरपरू ते आळीं दी कानताकवारी करणाऱया वारकऱयाींच्या िदींडडत िदनाींक १९
नोव्हें बर, २०१९ रोजी सासवडजवळील िदवे घा्ात जेसीबी घस
ु ल्यामळ
ु े

झालेल्या अपघातात सींत नामदे व महाराजाींचे १७ वे वींशज सोपान महाराज

तळ
ु शीदास रामदास आणण अतल
ु महाराज अळशी याींचा जागीच मत्ृ यू होऊन
एकूण १६ वारकरी गींर्ीर जखमी झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने मत्ृ यू पावलेल्या
ु ग
व्यश्क्तच्या कु्ुींबबयाींना व जखमीींना शासनाने कोणत्या प्रकारची मदत केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
: (१) पींढरपरू ते आळीं दी कानताकवारी करणाऱया
ु

वारकऱयाींच्या िदींडीला सासवडजवळील िदवे घा्ात िदनाींक १९ नोव्हें बर २०१९
रोजी जेसीबी वाहनाचा ब्रेक ननकामी होऊन झालेल्या अपघातात एकूण २
वारकरी मयत, २ गींर्ीर जखमी व इतर २२ वारकरी फकरकोळ जखमी झाले
होते.

23
मत
ु शीदास रामदास व श्री.अतल
ु अळशी याींचा
ृ ामध्ये श्री.सोपान तळ

समावेश आहे .

(२) व (३) जे.सी.बी.चालक श्री.ननरीं जनकुमार दास याींनी जे.सी.बी वाहन

बेजबाबदारपणे व र्रीाव वेगाने चालववल्याने सदर अपघात झाला आहे .

सदर दघ
ा नेबाबत लोणी काळर्ोर पोशलस स््े शनमध्ये ग.ु र.नीं.७९८/२०१९
ु ्
र्ा.दीं .वव. कलम ३०४, ३३७, ३३८ नस
ु ार िद.१९.११.२०१९ रोजी गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे . जे.सी.बी चालकास अ्क करण्यात आली आहे .

पोशलसाींकडून गन्
ु हयाचा तपास पण
ु ा करून िद.१६.०१.२०२० रोजी

मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
दोन

सदर अपघातात

मत
ृ

झालेल्या दोन व्यक्तीींच्या वारसाींना तसेच

गींर्ीर जखमी झालेल्या व्यक्तीींना

आर्थाक मदत दे ण्याच्या अींनष
ीं ाने
ु ग

सींबर्ीत श्जल्हार्ीकारी अकोला, सोलापरू व बल
ु डाणा याींच्याकडून अनक्र
ु मे

िद.१२.०२.२०२० व १४.०२.२०२० अन्वये मख्
ु यमींत्री सहाय्यता ननीी किाकडे
प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

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

यितमाळ श्जल्हयातील नदीपात्रातून अिैधररत्या
रे ती उत्खनन होत असल्याबाबत

(१७)

*

२४९१

श्री.मदन

येरािार

(उमरखेड), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(यितमाळ),

श्री.नामेदि

ससाने

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) यवतमाळ श्जल्हयातील राळे गाव, कळीं ब, उमरखेड, महागाव, पस
ु द,

झरीजामणी या तालक्
ु याींसह आणी तालक्
ु यातील पैनगींगा व अरुणावती नदी

पात्रातन
ू , बार्ळ
ु गाींव तालक्
ु यातील बेंबळा व इतर नदीपात्रातन
ू तसेच मारे गाव

तालक्
ु यातील वीाा नदीपात्रातन
ू अवैीरीत्या वाळूचा दररोज उपसा केला जात
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येवती, खैरी, वा-हा, सोई् (ता.राळे गाींव, श्ज.यवतमाळ) येथील
शललाव न झालेल्या रे ती घा्ावरून अवैीररत्या रे तीचे उत्खन्नन होत असन
ू
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आष्ा येथील उत्खननाींमळ
ु े नदीमध्ये खडडे पडले असल्याचे तसेच र्ैयापरु
नाींदेसावींगी नागरगाींव (ता.बार्ळ
ु गाींव, श्ज.यवतमाळ) या रे ती घा्ावरून अवैी

उत्खनन करून ्ॅ क््र व रकव्दारे वाहतक
ु होत असल्याने नाींदेसावींगी ते वेणी
या रस्त्याची दरु वस्था झाली आहे तसेच यवतमाळ श्जल्हयातील नदीपात्रातील

एकुण १९ रे तीघा्ाींचा अर्ीकृत शललाव झालेला नसतानाही सदर रे ती घा्ातन
ू
दररोज रे तीचा उपसा करुन रकने वाहतक
केली जात असन
ू
ू यवतमाळनागपरू मागाावरील मडकोना, जाींब चौफुली, मादणी या िठकाणावरुनही रे तीची

अवैी वाहतक
होत असन
जेसाबीच्या सहाय्याने मरू
ू
ू
ु म काढून मोठया
प्रमाणात गौण खननजाची तस्करी करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रे ती उत्खनन ननयींत्रणासाठी श्जल्हार्ीकारी याींच्या अध्यितेत

पोलीस अर्ीिक, पररवहन अर्ीकारी, श्जल्हा खननकमा अर्ीकारी याींची

सशमती गठीत केली असतानाही रे ती तस्कराींच्या ववरोीात कारवाई होत

नसल्याने अर्ीनस्थ यींत्रणा या सशमतीला खो्ा अहवाल परु वत असल्याचा
सींशय बळावत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रे ती उपसा बींदीच्या काळातही शहराच्या चहूबाजींन
ू ी रे तीचे
िढगारे लागले असन
ू स्थाननक यींत्रणेला मािहती असन
ू ही याववरुद्ध कुठलीही
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करून दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३), (४) व (५) राळे गाव तालक्
ु यातील
आष्ा, रोिहणी, िहरापरू येथील रे तीघा्ावर जाणारा रस्ता वाळूचे अवैी
उत्खनन व वाहतक
ू ीस आळा घालण्यासाठी खोदन
ू काढण्यात आलेला आहे .

राळे गाींव तालक्
ु यात सन २०१९-२० मध्ये वाळूच्या अवैी वाहतक
ू ीच्या २४

प्रकरणी दीं डात्मक कायावाही करुन रु.२१.१५ लि इतकी रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आहे . बार्ळ
ू गाव तालक्
ु यात वाळूच्या अवैी वाहतक
ू ीच्या २९

प्रकरणी दीं डात्मक कायावाही करुन रु.२१,६७,८००/- इतकी रक्कम वसल
ू
करण्यात आलेली आहे . तर ३ प्रकरणात वाहनीारकाींनी दीं डाची रक्कम न
र्रल्याने सींबर्ीं ीताींच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढववलेला आहे . यवतमाळ-
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नागपरू मागाावरील मडकोना, जाींब चौफुली, मादणी या िठकाणी ९५९.९३ ब्रास
रे तीची अवैी साठवणूक प्रकरणी सींबर्ीं ीताींववरुध्द जप्तीची तसेच फौजदारी
कायावाही करण्यात आली आहे . यवतमाळ श्जल्हयात श्जल्हार्ीकारी याींच्या
अध्यितेखाली

पोलीस

अीीिक,

पररवहन

अर्ीकारी,

श्जल्हा

खननकमा

अर्ीकारी याींची िद.१९/१२/२०१५ रोजी सशमती गठीत करण्यात आली आहे .

त्यानस
ु ार पररवहन ववर्ागामाफात सन २०१९-२० मध्ये केलेल्या तपासणीत ५
वाहने अर्ीर्ाराची आढळून आल्याने सींबर्ीं ीताींकडून रु.१,७७,३५२/- इतके

अर्ीर्ार शल्
ु क वसल
ू करण्यात आले आहे . तसेच महाराषर जमीन महसल
ू

सींिहता, १९६६ चे कलम ४८(७) नस
ु ार रु.२,२७,०००/- इतकी रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आहे .

यवतमाळ शहराच्या आजूबाजूने आढळून आलेल्या ६ वाळूचे अवैी

साठ्याप्रकरणी जप्तीची कायावाही करुन सींबर्ीं ीताींववरुध्द फौजदारी गन्ु हे

दाखल करण्यात आले आहे. तसेच वाळूच्या अवैी वाहतक
ू ीच्या २७ प्रकरणी

रु.५६.८७ लि इतकी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . तर ३
प्रकरणी रक्कम वसल
ू ीची कायावाही सरु
ु आहे .

यवतमाळ श्जल्हयात माहे एवप्रल, २०१९ ते डडसेंबर, २०१९ या

कालावीीत गौण खननजाच्या अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या २९८ प्रकरणी
रु.४,५९,६६,६१३/-

इतका

दीं ड

आकारण्यात

आला

असन
ू

त्यापैकी

रु.२,१४,८७,११८/- इतकी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . तर ३०
प्रकरणात गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू ४३ आरोपीींना अ्क करण्यात
आली आहे .

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

बल
ु ढाणा श्जल्हयात समध्
ृ दी महामागाधच्या िामासाठी अिैध गौण
खननज उत्खनन होत असल्याबाबत

(१८)

*

१३९२

श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू
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(१)

बल
ु ढाणा

श्जल्हयातील

समध्
ृ दी

महामागााच्या

कामासाठी

लगतच्या

पररसरातील गौण खननजाचे उत्खनन करुन वापर करण्यास परवानगी दे ण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बहुताींश िठकाणी परवानगी नसताींना गौण खननजाचे उत्खनन
झाले असन
ू अशा प्रकरणातील सींबर्ीं ीताींवर कारवाई करण्याचे ननदे श केंद्रीय
ग्रामववकास

सशमतीचे

अध्यि

याींनी

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान िदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(३) असल्यास, या ननदे शानस
ु ार चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबर्ीं ीताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(३) व (४) मौजे डोणगाव, ता.मेहकर श्ज.बल
ु डाणा येथील र्ाग-३, स.नीं.३५६/२

व र्ाग-१ मीील स.नीं.२६८ मीून ववना परवानगी गौण खननजाचे उत्खनन
झाल्याची तक्रार तसेच स्थाननक वत्ृ तपत्रात बातमी प्रशसध्द झाल्याच्या
अनष
ीं ाने चौकशी करण्यात आली होती. त्यानष
ीं ाने केलेल्या चौकशीत मौजे
ु ग
ु ग
डोणगाव येथील
मीील

स.नीं.२६८

केल्याप्रकरणी

र्ाग-३ मीील स.नीं.३५६/२ मीून ६६९०० ब्रास व र्ाग-१
मीून

तहशसलदार,

४९३७

मेहकर

ब्रास

गौण

याींनी

खननजाचे

अनक्र
ु मे

अवैी

उत्खनन

रु.३६,१३,२६,९००/-

रु.२,५६,६४,७३७/- इतक्या दीं डात्मक रक्कमेचे आदे श पाररत केले आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

व

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

पाली (ता.सुधागड, श्ज.रायगड) येथील कक्रडा सांिुल सुरु िरण्याबाबत
(१९)

*

२०९३

श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील
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(१) पाली (ता.सी
ु ागड, श्ज.रायगड) येथे खेळाींसाठी प्राीान्य दे ण्यासाठी ३
वषाापव
ु ी बाींीलेल्या फक्रडा सींकुलाचे उद्घा्न न झाल्यामळ
ु े फक्रडा सींकुल
ववनावापर पडून आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाखो रूपये खचा करून बाींीण्यात आलेल्या फक्रडासींकुलाचे

उद्घा्न न झाल्याने फक्रडा सींकुलाचा वापर होत नसन
ु खेळाडू व फक्रडाप्रेमीींना
त्याचा लार् घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामीण फक्रडा िेत्रातील खेळाडून
ीं ा उत्तेजन शमळण्यासाठी

सदरहू फक्रडा सींकुलाचे उद्घा्न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाचे काम अींतीम ्प्यात असन
ू सींकुलाचे काम
पण
ू ा झाल्यावर उद्घा्न करण्याचे प्रयोश्जत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मौजे िाांजरू (मांब
ां ाची अिैधररत्या विक्री िेल्याबाबत
ु ई) येथील भख
ु ड
(२०)

*

५२७

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ाींडूप (प) (मब
ुीं ई) सहयाद्री नगर मौजे काींजूर सव्हे नीं.१०५ (िह.नीं.३)
न.र्.ू क्र.२३७

मीील

९३६५.५०

चौ.मी

िेत्राची

शसवद्धववनायक

सोसाय्ीचे

प्रवताक शशशकाींत साळवी याींचेसह २४ सदस्याींनी ८७७.९१ चौ.मी. िेत्राचे

दस्ताऐवज क्रमाींक पी.बबज/४४०६/९० अन्वये िदनाींक ६ ऑक््ोबर, १९९० रोजी
खरे दी केली असन
ीं ाचे मयत मळ
ू उवाररत िेत्र १० सोसायट्याींनी र्ख
ू ड
ू मालक
इसफ
े डून अर्ीकृतररत्या खरे दी केले आहे, हे खरे आहे
ु कबीर बगदादी याींचक
काय,

28
(२) असल्यास, सदरहू शमळकत महम्मद अली इसफ
ु बगदादी व इतर सहा
मळ
ु मालकाच्या वारसदाराींनी िदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१० रोजी कन्व्हे न्स

डीडद्वारे पन
ु चचः मे.आकार ननमााण प्रॉप्ीज कींपनीला बेकायदा ववक्री करुन
या ११ सोसाय्ीतील २३५ कु्ुींबाना बेघर केल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू शमळकत श्री.साळवी याींच्यासह ११ सोसायट्याींनी
अर्ीकृत खरे दी केलेली असतानाही श्जल्हार्ीकारी, मब
ींु ई याींनी सोसायट्याींचे
र्ख
े स-२ इत्यादी कागदपत्राींची पाहणी न करताच
ू ींड दस्तऐवज नोंदणी इींडक्

िदनाींक २८ मे, २०१८ रोजी सदरहू शमळकतीच्या मालमत्ता प्रमाणपत्रावर
मे.आकार ननमााण प्रॉप्ीज या कींपनीचे नाींव दाखल केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय व त्यानस
ु ार सदरचा बेकायदा जमीन
खरे दी/ववक्री

हस्ताींतरण

व्यवहार

तात्काळ

रद्द

करुन

उक्त

र्ख
ू ींड

११

सोसाय्ीमीील २३५ रिहवाशाींना घरे बाींीण्यासाठी उपलब्ी करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) मौजे काींजूर येथील स.नीं. १०५ (िह.नीं.३) चे गाींव

अशर्लेख गाव नमन
ु ा नीं.७/१२ व फेरफार तपासले असता अशी नोंद आढळून
आलेली नाही.

(२) मौजे-काींजरु येथील स.नीं. १०५ (िह.नीं.३) चे गाव अशर्लेख पाहता, फेरफार
क्र.९६३, िद.२५/४/२०११ अन्वये इसफ
कबीर बगदादी याींच्या वारसाींकडून
ु

खरे दी केलेल्या नोंदणीकृत खरे दी खताने २ एकर, ३ गठ
ींु े िेत्रावर मे.आकार
ननमााण प्रॉप्ीज याींचे नाव दाखल करण्यात आलेले आहे .
(३),

(४)

व

(५)

श्जल्हार्ीकारी,

मब
ींु ई

उपनगर

श्जल्हा

याींच्याकडील

िद.२८/०५/२०१८ च्या बबनशेती सनद तसेच सवे नीं. १०५, िह.नीं.३ चे गाव
नमन
ु ा नीं.७/१२ वरील दाखल ीारक या आीारे न.र्.ू क्र.२३७ च्या शमळकत
पबत्रकेवर िद.१०/०१/२०१९ रोजीच्या नोंदीने ीारक सदरी नगर र्म
ू ापन
अर्ीकारी, मल
ींु याींनी ८३९७.१५ चौ.मी. िेत्रावर आकार ननमााण प्रॉप्ीज
ु ड
याींचे नाव दाखल केलेले आहे .
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शसध्दीववनायक सोसाय्ीचे प्रवताक शशशकाींत साळवी व २४ सदस्य

याींनी ८७७.९१ चौ.मी. िेत्र सन १९९० मध्ये नोंदणीकृत दस्ताद्वारे खरे दी
केल्याचा दावा केला आहे . तथावप, सदरच्या दस्ताची नोंद गाव अशर्लेखाच्या

गाव नमन
ु ा नीं.७/१२ सदरी घेतल्याचे िदसन
ू येत नाही. श्री. साळवी याींनी सन
१९९० मध्ये नोंदणीकृत दस्ताद्वारे िेत्र खरे दी केले असल्यास, त्याींनी
त्याचवेळी गाव नमन
े डे अजा
ु ा नीं.७/१२ सदरी नोंद घेण्यासाठी तलाठी याींचक
सादर करणे गरजेचे होते.
तथावप,

आजशमतीस

दे खील

शसध्दीववनायक

सोसाय्ीचे

प्रवताक

श्री.साळवी याींच्याकडे नोंदणीकृत दस्त उपलब्ी असल्यास, त्याची नोंद गाव
नमन
ु ा नीं.७/१२ सदरी घेण्याकरीता त्याींनी सिम न्यायालयात दाद मागणे
गरजेचे आहे .

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यात पोमलसाांसाठी विशेि गह
ृ ननमाधण धोरण तयार िरण्याबाबत
(२१)

*

१८२

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

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

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

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु

(िाांददिली पि
ू )ध , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सांजय पोतनीस
(िमलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.महें द्र
दळिी (अमलबाग), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )ध ,

अॅड.राहुल दढिले (नामशि पि
ू )ध , श्री.मशरीि चौधरी (रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्रे
(बेलापरू ), श्री.सन
ु ील राणे

(बोरीिली), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),

श्रीमती सीमा महे श दहरे (सीमाताई) (नामशि पश्श्चम), श्री.सांजय साििारे

(भस
ु ािळ), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि रे ल्िे) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
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(१) राज्यातील पोलीसाींच्या वास्तव्यासाठी घरे उपलब्ी व्हावीत यासाठी ववशेष

गह
ृ ननमााण ीोरण तयार करण्याची घोषणा राज्याचे मा.नगरववकास व गह
ृ मींत्री
याींनी िदनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननीी (वडाळा) याींनी मा.मख्
ु यमींत्री
याींना

पत्र

िदले

असन
ू

ीोरण

ननश्चचत

करण्यासाठी

राज्याचे

पोलीस

महासींचालक याींच्या अध्यितेखाली ववशेष सशमती स्थापन करण्याचे ननदे श
मा.गह
ृ मींत्री याींनी िदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ीोरण ननश्चचत करून तातडीने अींमलात आणण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु : (१), (२) व (३) राज्यातील पोलीस ठाणी व पोलीस
वसाहती याींमीील सवु वीाींबाबत मा.गह
मींत्री, महाराषर
ृ

शासन, याींच्या

अध्यितेखाली िदनाींक ३०.१२.२०१९ रोजी एक बैठक आयोश्जत करण्यात
आली होती. या बैठकीत मा. गह
ृ मींत्री याींनी पोलीस महासींचालक, म.रा.,
आणण पोलीस आयक्
ु त, बह
ुीं ई, याींना पढ
ु ीलप्रमाणे ननदे श िदले :ृ न्मब

I. सध्याच्या पोलीस सेवा ननवासस्थानाींच्या आढावा घ्यावा आणण

आणखी फकती सेवा ननवासस्थानाींची गरज आहे ते ठरवावे.

II. दरु
ु स्तीच्या पशलकडे असलेल्या सेवा ननवासस्थानाींचा पन
ु ववाकास व

नवीन सेवा ननवासस्थानाींचे बाींीकाम ही कामे शसडको व म्हाडा याींसारख्या

शासकीय सींस्था आणण खाजगी ववकासक याींच्यामाफात अथवा त्याींच्याशी

र्ागीदारीने करण्याबाबत ीोरण ठरवण्यासाठी सस
ु ाध्यता अ्यास करुन
शासनास अहवाल सादर करावा.

वरील ननदे शाींनस
ु ार कायावाही करण्यात येत आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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एस.जे.एस.व्ही. आणण श्रीराम समथध सोसायटी या िांपन्याांनी
गुांतिणुिदाराांची िेलेली आधथधि फसिणूि
(२२)

*

२७९५

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय गह
ृ

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस.जे.एस.व्ही. लॅ न्ड डेव्हलपसा इींडडया शल. व श्रीराम समथा सोसाय्ी
प्रा.शल.

याींनी

गत
ींु वणक
ू दाराींची

आर्थाक

फसवणक
ू

केल्याबाबतची

तक्रार

ववीानसर्ा सदस्य, बल्लारपरू याींनी पोशलस अर्ीिक, चींद्रपरू याींच्याकडे
िदनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन दे ऊन केली
आहे, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार याप्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) i) िदनाींक २४/११/२०१७ रोजी श्री. सनु नल नामदे वराव नैताम याींचे
लेखी

ररपो्ा

वरुन

एस.जे.एस.व्ही

कींपनीच्या

१४

सींचालकाींववरुध्द

गत
ींु वणक
ु दाराींची आर्थाक फसवणक
ू केल्याप्रकरणी पोलीस स््े शन, चींद्रपरू शहर

येथे अप क्र. १५६०/१७ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ र्ादीं वव सहकलम ३
एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ अन्वये गन्
ु हा नोंद करण्यात आलेला आहे .
आरोपीस िदनाींक १०.१२.२०१९ रोजी अ्क केली आहे .

ii) िदनाींक १६/१२/२०१९ रोजी श्री. सर्
ु ाष दत्ताजी शशर्कर याींचे लेखी

ररपो्ा वरुन श्रीराम समथा मल््ीस््े ् ॲग्रो को-ऑप सोसाय्ी शल. कींपनीच्या
सींचालकाींववरुध्द

गत
ुीं वणुकदाराींची आर्थाक फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस

स््े शन, चींद्रपरू शहर येथे अप क्र. १०१२/१९ कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०
(बी) र्ादीं वव सहकलम ३ एम.पी.आय.डी. ॲक्् १९९९ अन्वये गन्
ु हा नोंद

करण्यात आलेला आहे . दोन आरोपीींस िदनाींक १६.१२.२०१९ रोजी व तीसऱया
आरोपीस िदनाींक २१.१२.२०१९ रोजी अ्क केली आहे .
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दोन्ही गन्
ु हयाींचा तपास आर्थाक गन्ु हे शाखा चींद्रपरू करीत आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुक्ताईनगर (श्ज.जळगाांि) मतदार क्षेत्रात िेळी
सांशोधन िेंद्र उभारण्याबाबत

(२३)

*

३१७३

श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मक्
ु ताईनगर (श्ज.जळगाींव) मतदार िेत्रात मक्
ु ताईनगर, रावेर व बोदवड

या तीन तालक्
ु यात जवळपास ९० ते १०० गावे ही फळ बागायती असन
ू
त्यात केळी वपकाींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असन
ु यािठकाणी केळी

सींशोीन केंद्र नसल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना केळी वपकावर येणाऱया रोगाींचे सींशोीन
करता येत नसल्याने केळी उत्पादक शेतकऱयाींचे नक
ु सान होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मक्
ु ताईनगर मतदार िेत्रात केळी तसेच शेतमाल प्रफक्रया केंद्र
उर्ारण्याबाबत शेतकऱयाींनी वारीं वार शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

शेतमाल

प्रफक्रया

केंद्र

उर्ारल्यास

तेथील

सशु शक्षित

बेरोजगाराींना शेतमालावर आीाररत िो्े -मोठे उद्योगीींदे उर्ारता येतील, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या अनष
ीं ाने शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे
ु ग
स्वरूप काय आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दादाजी भस
ु े : (१) नाही, हे खरे नाही. तथावप केळी वपकावर येणाऱया
रोग व फकडीींचे सींशोीन करण्याकरीता महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ, राहुरी
अींतगात जळगाव येथे केळी सींशोीन केंद्र कायारत आहे .
(२), (३) व (४) नाही.
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सन २०१७-१८ या वषाापासन
ु शासनाने “मा. मख्
ु यमींत्री कृवष व अन्न

प्रफक्रया योजना” सरु
ु केली आहे .

या योजनेंतगात शेतकऱयाींकडून अजा प्राप्त

झाल्यास प्रफक्रया प्रकल्प, बाींीकाम व मशशनरी खरे दीच्या ३० ्क्के जास्तीत
जास्त रक्कम रु. ५०.०० लाख यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम अनद
ु ान
म्हणून दे य आहे .

(५) सींबर्ीं ीत नाही.

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

दरी मातोरी (ता.श्ज.नामशि) येथील फामध हाऊसिर मागास िगीय
व्यक्तीांिर लैंधगि अत्याचार िेल्याबाबत
(२४)

*

३४

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्रीमती सरोज आदहरे

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

(१) दरी मातोरी (ता.श्ज.नाशशक) येथील शशवगींगा फामा हाऊसवर मागास

वगीय व्यक्तीींवर लैंर्गक अत्याचार करून नग्नावस्थेतील फो्ो व इतर
मािहती फेसबक
ु व व्हाट्सॲपवर प्रशसद्ध करणाऱया व्यक्तीींवर दखलपात्र गन्
ु हे

दाखल करण्याची मागणी िदनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास

पोलीस अीीिक, नाशशक ग्रामीण व पोशलस आयक्
ु त, नाशशक याींच्याकडे
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गन्
ु हा दाखल करण्यास पोशलसाींना दोन िदवस
लागल्यामळ
ु े

गन्
ु हा दाखल न करण्यास कुणाचा दबाव होता याबाबत

चौकशीची मागणी होत असन
ू गन्
ु हयातील आरोपी अद्यापही फरार आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून गरीब व मागासवगीय फफयाादी याींची

मािहती सोशल मीडडयाच्या माध्यमातन
ू प्रशसद्ध करणाऱया व्यक्तीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

सदर प्रकरणी फो्ो व इतर मािहती फेसबक
ु व व्हाट्सॲपवर प्रशसध्द

करणाऱया व्यक्तीवर दखलपात्र गन्
ु हे दाखल करण्याची मागणी केली नसन
ु
सदर प्रकरणातील आरोपीींना कठोर शासन करण्याबाबत ननवेदन प्राप्त झाले
आहे त.

(२) व (३) सदर प्रकरणी नाशशक तालक
ु ा पोलीस ठाणे येथे र्ा.दीं .वव.सीं.

कलम ३०७, ३७७, ३४१, २९४, १४३, १४७, १४९, ३२४, ३२३, ५०४, ५०६ सह

अनस
ु र्ू चत जाती जमाती (अत्याचार प्रनतबींी) सी
ु ारणा कायदा, २०१५ कलम
३ (१) (ई), ३ (२)(५) सह र्ारतीय हत्यार कायदा कलम ३/२५ अन्वये
ग.ु र.क्र. ०५/२०२० दाखल करण्यात आला असन
ू , ११ आरोपीींना अ्क
करण्यात आली आहे .
तसेच

एका

आरोपीचा

शोी

सद्य:श्स्थतीत पोलीस तपासावर आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

घेण्यात

येत

असन
ू ,

सदर

गन्
ु हा

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

भांडारा श्जल्हयात अिैधररत्या िाळूची तस्त्िरी होत असल्याबाबत
(२५)

*

२४२

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुध ी-मोरगाांि) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ींडारा श्जल्हयातील नदी नाल्यातन
ू तसेच शललाव न झालेल्या वाळू

घा्ातन
ु महसल
ू ववर्ागातील अर्ीकाऱयाींच्या सींगनमताने अवैीरीत्या वाळूची
तस्करी

होत

असल्याचे

माहे

जानेवारी,

ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

वाळू

(३)

असल्यास,

याबाबत

तस्करीमळ
ु े

२०२०

शासनाच्या

महसल
ु ाचे नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
चौकशी

मध्ये

करून

वाळू

वा

त्यादरम्यान

कोट्यवीी

तस्कराींवर

व

रुपयाींच्या
सींबर्ीं ीत

अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) र्ींडारा श्जल्हयात गौण खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीला
प्रनतबींी घालण्यासाठी श्जल्हा व तालक
ु ा स्तरावर र्रारी पथकाींची तसेच

चेकपोस््वर बैठे पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे . सदर पथकाींमाफात

र्ींडारा श्जल्हयात माहे एवप्रल,२०१९ ते डडसेंबर,२०१९ या कालावीीत गौण
खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या २०८ प्रकरणी रु.३,०४,६६,८५९/-

इतकी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . गौण खननजाचे अवैी
उत्खनन व वाहतक
करणाऱयाींववरुध्द ४७ प्रकरणात गन्
ू
ु हे दाखल करण्यात
आले आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

उत्तर सोलापूर (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना िाांद्याच्या
सदोि बबयाण्याांची विक्री िेल्याबाबत

(२६)

*

४०३८

श्री.राम सातपत
ु े (माळमशरस) :

सन्माननीय िृिी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उत्तर सोलापरू (श्ज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील सम
ु ारे १५० पेिा जास्त
शेतकऱयाींना सदोष काींद्याच्या बबयाण्याींची ववक्री करून त्याींची फसवणूक
करण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.गरु
ु राज माऊली कृषी केंद्र या दक
ु ानातन
ु माशाल ब्राींड
असणारे काींद्याचे बबयाणे जवळपास १४७ शेतकऱयाींनी ववकत घेतले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू बबयाण्याींची लागवड करूनही काींद्याचे वपक आले
नसल्याने नक
ु सान झाल्याचा अहवाल कृषी सहाय्यक याींनी वररषठाींना सादर
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शेतकऱयाींना सदोष काींद्याच्या बबयाण्याींची ववक्री

करणाऱया सींबर्ीं ीताींवर कारवाई तसेच नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान
र्रपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) उत्तर सोलापरू तालक्
ु यातील ९ शेतकऱयाींनी काींदा वपकाची वाढ न

झाल्याची तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तालक
ु ग
ु ा तक्रार
ननवारण सशमतीने शेतकऱयाींच्या िेत्रातील काींदा वपकाची तपासणी केली होती.
सततच्या

पावसामळ
ु े

जशमनीमध्ये

ओलावा

रािहल्याने

काींदा

वपकाच्या

गड्ड्याची वाढ झालेली नाही तसेच काींदा वपकावर करपारोग पडल्याने पाने

करपलेली िदसन
ू आली. त्यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या काींदा वपकाचे नक
ु सान झालेले
असल्याचे सशमतीने आपल्या अहवालात नमद
ू केले आहे .

(४) काींदा बबयाणे सदोष असल्याबाबतची बाब ननदशानास आलेली नाही.

अवेळी पावसामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या ९ काींदा उत्पादक शेतकऱयाींना रु.८०००/प्रती हे क््र प्रमाणे मदत दे ण्यात आलेली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

साखरीआगर (ता.गुहागर, श्ज.रत्नाधगरी) येथील मश्च्िमाराांच्या
जेटीचे बाांधिाम पुणध िरण्याबाबत

(२७)

*

११२१

श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय मत्स्त्यवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साखरीआगर (ता.गह
ु ागर, श्ज.रत्नार्गरी) येथे राषरीय कृवष ववकास
योजनेंतगात सन २०१२-१३ मध्ये सरू
ु झालेले मश्च्िमार जे्ीचे काम मागील
५ वषांपासन
ू अीाव् श्स्थतीत असल्याने या र्ागातील मश्च्िमाराींना आर्थाक
सींक्ाला सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जे्ीचे बाींीकाम पण
ु ा करण्यासाठी िदनाींक २४ जून,
२०१९

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

मा.मत्स्यव्यवसाय

ववकास

मींत्री

याींच्या

उपश्स्थतीत बैठक होऊन ननीीची उपलब्ीता असन
तात्काळ काम सरु
ु
ु
करण्याचे आदे श मा.मींत्री महोदय याींनी सींबर्ीं ीत अर्ीकाऱयाींना िदले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त बैठकीत झालेला ननणाय व आदे शाींच्या अनष
ीं ाने जे्ीचे
ु ग

बाींीकाम पण
ु ा करण्याबाबत व सदरहू कामास ववलींब करणाऱया सींबर्ीं ीत
अर्ीकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अस्त्लम शेख : (१) हे खरे आहे . मात्र सदर काम राषरीय कृवष ववकास
योजनेतगंत मींजूर आहे .

(२) व (३) बाबत तत्कालीन मा.मींत्री (पदम
ु ) याींनी िदनाींक २४.६.२०१९

रोजीच्या बैठकीमध्ये पयाावरण ववर्ागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून

काम त्वरीत सरु
ु करण्याचे ननदे शशत केले होते. उक्त ननदे शास अनस
ु रुन
पत्तन अशर्यींता रत्नार्गरी याींनी सल्लागारामाफात पयाावरण आघात अहवाल
तयार

करून

महाराषर

सागरी

ननयमन

िेत्र

प्रार्ीकरणाकडे

ना-हरकत

प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी िद. २४/०१/२०२० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे .

पयाावरण ववर्ागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच प्रत्यि कामास सरु
ु वात
होईल.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नेिाळी, िल्याण (श्ज.ठाणे) येथील आांदोलनादरम्यान आांदोलिाांिर
(२८)

*

दाखल झालेले गन्
ु हे मागे घेण्याबाबत
१४९४

श्री.प्रमोद

(राज)ू

रतन

श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )ध :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(िल्याण

ग्रामीण),

सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ

(१) आरे (मब
ुीं ई) मेरो कारशेडच्या जागेवरील वि
ृ तोडी ववरोीात ननदशाने
करणाऱया आींदोलकाींवरील गन्
ु हे मागे घेण्यात आले त्याचप्रमाणे नेवाळी,

कल्याण (श्ज.ठाणे) येथील आींदोलकाींवरील गन्
ु हे मागे घेण्याबाबतचे ननवेदन
स्थाननक लोकप्रनतननीीींनी िदनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींना िदले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने नेवाळी येथील आींदोलकाींवरील
ु ग
गन्
ु हे मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) नेवाळी, कल्याण (श्ज.ठाणे) येथे झालेल्या आींदोलना दरम्यान िहललाईन
पोलीस

स््े शन

येथे

ग.ु र.क्र.

१७०/२०१७,

ग.ु र.क्र.

१७१/२०१७,

ग.ु र.क्र.

१७२/२०१७ व मानपाडा पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ३५९/२०१७ असे एकूण चार
गन्
ीं ाने पोलीस
ु हे दाखल आहे त. सदर प्रकरणी ख्ले मागे घेण्याच्या अनष
ु ग

आयक्
ु त, ठाणे याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे . अहवाल प्राप्त
होताच शासन स्तरावर उर्चत कायावाही करण्यात येईल.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र पोलीस िुटुांब आरोग्य योजना पि
ध त सरु
ु ि
ु िरण्याबाबत
(२९)

*

३९६२

श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े िॅन्टोन्मेंट), श्री.राहूल िुल (दौंड),

श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळां दी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सनु नल
शेळिे

(मािळ),

श्री.ननलेश

लांिे

(पारनेर),

श्री.चेतन

तप
ु े

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(हडपसर) :

(१) पोशलसाींच्या उपचारासाठी राज्य शासनाच्या महाराषर पोलीस कु्ुींब
आरोग्य योजने अींतगात खाजगी रुग्णालयाींचे परतावे न शमळाल्याने या
रुग्णालयाींनी पोशलसाींना या योजनेतन
ू उपचार दे णे बींद केल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील मोठ्या खाजगी रुग्णालयाींनी पोशलसाींना उपचार दे णे

बींद केल्यामळ
ु े त्याींना गण
ु वत्तापण
ू ा उपचारापासन
ू वींर्चत राहावे लागत असन
ू
ग्रामीण र्ागातील रुग्णालयात जाऊन उपचार घ्यावे लागत असल्याने सदर
योजना पव
ा त सरु
ू व
ु करण्याबाबत पोशलसाींकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार रुग्णालयाचे परतावे तातडीने दे ऊन सदर
योजना पव
ा त सरू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
ू व
ु
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
: (१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर पोलीस कु्ुींब
ु
आरोग्य योजनेच्या पॅनेलवरील रुग्णालयाींनी पोलीस अर्ीकारी व कमाचारी
याींना उपचार दे णे बींद केले, असे ननदशानास आले नाही. उक्त योजनेच्या
प्रयोजनाकररता पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य व पोलीस आयक्
ु त,

बह
ुीं ई याींच्या मागणीनस
ु ार अनद
ु ान खचा करण्यास वेळोवेळी मींजुरी
ृ न्मब
दे ण्यात आली आहे .

(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

नरडुिे (ता.सांगमेश्िर, श्ज.रत्नाधगरी) पररसरातील गड नदीपात्रात
अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत

(३०)

*

७९०

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नरडुवे (ता.सींगमेचवर, श्ज.रत्नार्गरी) पररसरातील गड नदीपात्रात गत १
वषाापासन
ू

वाळू

माफफया

रात्रीच्या

काळोखात

सक्शन

पींपाद्वारे

बेकायदे शीरररत्या हजारो ब्रास वाळू उपसा करुन वाहतक
ु करत असल्यामळ
ु े
शासनाच्या करोडो रुपयाींच्या महसल
ु ाचे नक
ु सान तसेच पयाावरणाचा ऱहास
होत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या अवैी वाळू उपशाबाबत ग्रामस्थाींनी सातत्याने
श्जल्हार्ीकारी, रत्नार्गरी, तहशसलदार, सींगमेचवर याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे
तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरच्या अवैी वाळू उपशाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे
काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार उक्त नदीपात्रात अवैी उत्खनन करणाऱयाींवर
कारवाई करून अवैी वाळू उपसा बींद करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२), (३) व (४) नरडुवे पररसरातील गडनदी

पात्रातील वाळूच्या अवैी उत्खननाबाबत तहशसलदार, सींगमेचवर याींचेकडे
भ्रमणध्वनीद्वारे

त्याचबरोबर

वतामानपत्रात

प्रशसध्द

झालेल्या

बातमीच्या

अनष
ीं ाने िद.१३/१/२०२० व १८/१/२०२० रोजी लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या
ु ग
आहे त.

वाळूचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू रोखण्यासाठी तालक
ु ास्तरावर र्रारी

पथक स्थापन करण्यात आले आहे . सींगमेचवर तालक्
ु यात माहे एवप्रल, २०१९
ते जानेवारी, २०२० या कालावीीत

वाळूच्या अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीच्या

४ प्रकरणी दीं डात्मक कायावाही करुन रु.१,५१,२००/- इतकी रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आहे . तसेच ५ प्रकरणात गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

दयाधपूर (श्ज.अमरािती) तालुक्यात अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत
(३१)

*

१०५६

श्री.बळिांत िानखडे (दयाधपरू ), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य),
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे
(नागपरू पश्श्चम), श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजूरा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

(१) दयाापरू (श्ज.अमरावती) तालक्
ु यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्याींची कामे सरु
ु
असन
ू

या

रस्त्याच्या

कामासाठी

लागणाऱया

गौणखननजाचे

अवैीररत्या

उत्खनन करून अहोरात्र वाहतक
ू करण्यात येत असल्याचे िदनाींक १३ डडसेंबर,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या अनर्ीकृत उत्खननामळ
ु े खननज सींपत्तीचा ऱहास होत
असन
ू शासनाच्या महसल
ु ाचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवैी उत्खनन व

वाहतक
ु ीला प्रनतबींी घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) व (२) दयाापरू तालक्
ु यात मोठ्या प्रमाणात
रस्त्याची

कामे

कामाकरीता

सरु
ु

लागणारे

असन
ू

गौण

तालक्
ु यात
खननज

खननपट्टा

नसल्यामळ
ु े

तालक्
ु याच्या

बाहे रुन

रस्त्याचे

मींजरू

खननपट्टयामीून मींजूर तात्परु त्या परवान्याद्वारे आणण्यात येत आहे . िद.१३
डडसेंबर, २०१९ वा त्या दरम्यान गौण खननजाची वाहतक
ू करणाऱया वाहनाींची
तपासणी केली असता गौण खननज स्वामीत्वीन शल्
ु काचा र्रणा करुन वैी
पासेसचा वापर करुन वाहतक
ू करण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे .

(३) दयाापरू तालक्
ु यात गौण खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीला प्रनतबींी

घालण्यासाठी तालक
ु ास्तरीय र्रारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असन
ू

सदर पथकामाफात माहे एवप्रल, २०१९ ते डडसेंबर, २०१९ या कालावीीत गौण

खननजाचे अवैी वाहतक
ू ीच्या ०७ प्रकरणी रु.१३,००,०००/- इतकी दीं डात्मक
रक्कम वसल
ू करण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िाशी, बेलापूर, नेरुळ ि िसई येथे हॉिरक्राफ्ट सेिा सुरु िरण्याबाबत
(३२)

*

५९

श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय बांदरे मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहरातील वाहतक
ू कोंडीची समस्या लिात घेवन
ु जलपया्नाला प्राीान्य

दे ण्यासाठी वाशी, नेरुळ, बेलापरू व वसई येथे हॉवरक्राफ्् सेवा सरु
ु करण्याचा
ननणाय माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, हॉवरक्राफ्् सेवा सरु
ु करण्यासाठी सदर िठकाणाींचे सवेिण

करण्यात आले आहे काय, तसेच वाशी, बेलापरू , नेरुळ व वसई या िठकाणी
हॉवरक्राफ््मीून प्रवास करणाऱया प्रवाशाींकररता कोणकोणत्या सोयी सवु वीा
उपलब्ी करून दे ण्यात येणार आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू हॉवरक्राफ्् सेवा तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अस्त्लम शेख : (१), (२) व (३) ठाणे (मीठ बींदर जेट्टी) ते गे् वे ऑफ
इींडडया

(व्हाया बेलापरू सेक््र १२ मौजे बेलपाडा जवळ) हॉवरक्राफ्् सेवा सरु
ु

करणे ववचाराीीन आहे . याबाबतचा सव्हे करण्यात आला असन
ू , सदर
िठकाणी प्रवाशाींच्या सोयीसाठी प्रवासी ्शमानल, नतकी् कायाालय, शेड या
सोयी उपलब्ी करुन दे ण्यात येणार आहे त.
ठाणे (मीठ बींदर)

व बेलापरू येथे प्रवासी ्शमानल व तत्सींबी
ीं ी सवु वीा

ननमााण करण्यासाठी आवचयक असलेली जागा महाराषर मेरी्ाईम बोडााकडे
हस्ताींतरीत करण्याबाबत सींबर्ीं ीत ववर्ागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला
आहे .

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

पांढरपरु (श्ज.सोलापरू ) येथील प्रमसध्द िराडिर मठाचे
विद्यमान मठाधीपती याांची झालेली हत्या

(३३)

*

७१३

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती

याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाध), श्री.सांजय
पोतनीस (िमलना) :
काय :(१)

पींढरपरु

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ

(श्ज.सोलापरू )

येथील

प्रशसध्द

कराडकर

मठाचे

ववद्यमान

मठाीीपती जयवींत वपसाळ याींची िदनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास हत्या झाली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या हत्येच्या सींबी
ीं ात माजी मठार्ीपती कराडकर हे सींशयीत
गन्
ु हे गार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बाजीरावबव
ु ा कराडकर याींना यापव
ु ी मठाच्या ववचवस्थाींना
मारहाण केल्या प्रकरणी शशिा झाली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
सींबर्ीं ीत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु : (१) सदर हत्या िह िद.०७ जानेवारी, २०२० रोजी झाली
आहे .

(२) होय हे खरे आहे .

(३) या प्रकरणी कराड शहर पोलीस स््े शन येथे ग.ु र.नीं.२४७/२०१९, र्ा.दीं .वव.

कलम ३०७, ५०४,५०६ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . उक्त ख्ला
न्यायप्रववषठ आहे .

(४) सदर प्रकरणी पींढरपरू शहर पोलीस स््े शन येथे र्ाग ५ ग.ु र.नीं.४२/२०२०,

र्ा.दीं .वव. कलम ३०२ प्रमाणे िद.०७/०१/२०२० रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला असन
ू , एक आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे . सध्या आरोपी
न्यायालयीन कोठडीत असन
ू गन्
ु हा तपासावर प्रलींबबत आहे .
(५) ववलींब झाला नाही.

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

आमगाांि (श्ज.गोंददया) तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या धानाच्या
पुांजणाला अज्ञात व्यक्तीने आग लािल्याबाबत

(३४)

*

३३५४

श्री.सहसराम िोरोटे (आमगाि) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आमगाींव

(श्ज.गोंिदया)

तालक्
ु यातील

९

गावातील

ीान

उत्पादक

शेतकऱयाींच्या ीानाच्या पज
ुीं णाला िदनाींक २६ व २८ नोव्हें बर आणण २, ५ व ७

डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास अज्ञात व्यक्तीने आग लावल्यामळ
ु े
शेतकऱयाींचे करोडो रुपयाींचे नक
ु सान झाले असन
ू आग लावणा-या व्यक्तीींना
अद्यापही अ्क करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ीान उत्पादक शेतकऱयाींना तातडीने नक
ु सान र्रपाई दे ऊन

आग लावणा-या अज्ञात व्यक्तीींवर कडक कारवाई करण्याबाबतचे ननवेदन

स्थाननक लोकप्रनतननीी याींनी िदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे िदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबर्ीं ीत दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करुन ीान

उत्पादक शेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणात चौकशी करण्यात आली असन
ू चौकशीमध्ये

कोणताही घातपाताचा प्रकार िदसन
ू आला नसल्याने अकस्मात जळीत समरी
तहशसलदार आमगाव याींना सादर करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाधसाठी सांपादीत िेलेल्या
जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(३५)

*

(अमलबाग) :
काय :-

२६०४

श्री.भरतशेठ

गोगािले

(महाड),

श्री.महें द्र

दळिी

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मब
ींु ई-गोवा राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणासाठी महाड, पोलादपरू
तालक्
ु यातील जवळपास ८००० शेतकऱयाींच्या जशमनी सींपािदत केल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींनी सींपािदत जशमनीचा मोबदला लवकरात लवकर न
िदल्यास महामागााचे सरु
ु असलेले काम बींद पाडण्याचा इशारा िदला आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम फकती
कालावीीत पण
ू ा होणे अपेक्षित आहे तसेच शेतकऱयाींना त्याींच्या जशमनीचा

मोबदला तातडीने दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर महामागााच्या रुीं दीकरणासाठी महाड तालक्
ु यातील १२ गावे व

पोलादपरू तालक्
ु यातील ९ गावे अशा एकूण २१ गावातील ९२३० खातेदाराींच्या
जशमनी सींपािदत करण्यात येत आहे त.
(२) नाही.
(३) होय.

९२३० खातेदाराींपक
ै ी ७३८४ खातेदाराींना /सह िहस्सेदार याींना जशमनीचा

मोबदला

रक्कम

रु.५५०.२५

को्ी

वा्प

करण्यात

आलेला

आहे .

ननवाड्याप्रमाणे अनतररक्त ननीी एकूण रक्कम रु.८५.११ को्ी मागणी केलेली
होती. त्यापैकी रक्कम रु.४७.७२ को्ी ननीी िदनाींक २७/०१/२०२० रोजी

उपववर्ागीय अर्ीकारी, महाड याींच्याकडे जमा झालेला आहे .त्याचे वा्प
सींबर्ीताींना करण्यात येत आहे .
(४)

ननवाड्याप्रमाणे ननीी प्राप्त झाल्यास र्स
ीं ादनाचे काम पण
ू प
ू ा होईल.

रक्कम रु.४७.७२ को्ी इतका ननीी प्राप्त झाला असन
ू सींबर्ीं ीत शेतकऱयाींना
मोबदला वा्पाचे काम सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

िळां बा (श्ज.िोल्हापूर) मध्यिती िारागह
ृ ातील सुरक्षा व्यिस्त्थेबाबत
(३६)

*

३५३१

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ मांत्री
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(१) कळीं बा (श्ज.कोल्हापरू ) मध्यवती कारागह
ू
ृ ामध्ये मागील ४ ते ५ वषाापासन

मोबाईल, गाींजासह अन्य अींमली पदाथा कैदयाींना उपलब्ी होत असल्यामळ
ु े
कारागह
ृ ातील कमकुवत सरु िा व्यवस्थेप्रकरणी सींशयीत अर्ीकारी व कमाचारी

याींचेवरील चौकशीचा अहवाल पण
ु ा झाला असन
ू सदर अहवाल अप्पर पोशलस
महासींचालक कायाालयाकडे पढ
ु ील कायावाहीसाठी पाठववण्यात आल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनष
ीं ाने शासनाने दोषीींवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

अननल

दे शमख
ु

:

(१)

व

(२)

कोल्हापरू

मध्यवती

कारागह
ृ ात

िद.०८.०९.२०१६ रोजी सापडलेल्या मोबाईलबाबत सींबर्ीं ीत कमाचारी याींना

तात्काळ ननलींबबत करण्यात आले होते.सदर कमाचारी याींना िद.०६.०५.२०१९
रोजी पन
ा थापीत केले आहे. िद.०२.०१.२०१९ रोजी त्याींची ववर्ागीय चौकशी
ु स्
सरु
ु करण्यात आली आहे .िद.०३.०५.२०१७ रोजी कारागह
ृ ात गाींजा सदृचय पाला,
मोबाईल

व

नशेच्या

गोळया

सापडल्याने

सींबी
ीं ीत

कमाचारी

िद.२४.०१.२०२० रोजी सक्तीने सेवाननवत्ृ त करण्यात आले आहे .

याींना

कोल्हापरू मध्यवती कारागह
ृ येथील बींदयाची र्चत्रफफत माध्यमामध्ये

प्रसारीत झाल्याने सींबी
ीं ीत कमाचारी याींना िद.३१.१२.२०१८ रोजी ननलींबबत
करण्यात आले होते.तदृनींतर त्याींना

िद.०८.०८.२०१९ रोजी

पन
ा थापीत करुन
ु स्

िद.२७.८.२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये शशिा प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .
तसेच कारागह
ीं ीत अर्ीकारी
ृ ातील बींदयाना ववशेष वागणूक िदल्याप्रकरणी सींबी
याींची चौकशी करण्यात येत आहे .
कारागह
ृ

सरु िा

ववषयक

उपाययोजना

करण्यात

आल्या

असन
ू

कारागह
ृ ात सी.सी.्ी.व्ही यींत्रणा आणण मोबाईल जॅमर बसवण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात मत्स्त्यदष्ट्ु िाळ जाहीर िरण्याबाबत
(३७)

*

९८०

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर),

श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब
आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ),

श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास

ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), अॅड.माणणिराि
िोिाटे (मसन्नर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सनु नल प्रभू
(ददांडोशी), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली),

श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिधती), श्री.अतल
ु बेनिे (जन्
ु नर), श्री.शेखर ननिम
(धचपळूण), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),

अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय

िेळिर (ठाणे), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध , श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.दहतें द्र ठािूर
(िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), िुमारी
प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर मध्य), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.विनोद
ननिोले (डहाण)ू

करतील काय :-

:

सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात मत्स्य दषु काळ सदृषय पररश्स्थती ननमााण झाली असन
ु मब
ुीं ई,

पालघर, ठाणे, रायगड, शसींीद
ु ग
ू ,ा रत्नार्गरी या श्जल्हयाींत माहे ऑगस्् ते
नोव्हें बर,

२०१९

या

कालावीीत

झालेल्या

सततच्या

अनतवषृ ्ी,

क्यार,

चक्रीवादळामळ
ु े उच्च प्रतीच्या मासळीचे प्रमाण कमी झाले असताना मागील

वषााच्या तल
ु नेत मत्स्य उत्पादनात घ् झाल्यामळ
ु े मश्च्िमाराींचे मोठया
प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ामध्ये बेकायदे शीरपणे परराज्यातील हायश्स्पड रॉलसा व
एलइडी पसासीनच्या ववध्वसींक मासेमारीमळ
ु े पारीं पाररक मासेमाराींना परु े से मासे
शमळत नसन
ु आीनु नक तींत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामळ
ु े जलप्रदष
ु णात वाढ

होवन
बेसम
ु
ु ार मासेमारीमळ
ु े माशाींच्या प्रजाती नामशेष होत असल्याने
मासळीच्या प्रमाणात घ् होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मब
ुीं ई व रायगड येथील सागरी फकना-याच्या पररसरातील
माशाींच्या १२५ जातीपैकी ७८ जाती शशल्लक असन
ू आीुननक तींत्रज्ञानाने

मासेमारी केल्यास माशाींच्या प्रजाती नष् होत असल्याचे सेंरल इश्न्स््ट्य्
ू
ऑफ फफशरीज एज्यक
ु े शन सींस्थेने सींशोीनात नमद
ु केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, नैसर्गाक आपत्तीमध्ये ज्याप्रमाणे शेतकऱयाींना आर्थाक मदत

केली जाते त्याचप्रमाणे मश्च्िमाराींचे सवेिण करुन नौकाीारकाींना प्रत्येकी

एक लाख रुपये, नौकेवर काम करणाऱया खलाशाींना २५ हजार रुपये व
मासळी ववकणाऱया व सक
ु ववणाऱया मिहलाींना प्रनत व्यक्ती १५ हजार रुपये
आर्थाक मदत दे ण्यात येवन
ु राज्यात मत्स्य दषु काळ जाहीर करण्यात यावा

अशी मागणी महाराषर राज्य मश्च्िमार सींघ व मश्च्िमार कृती सशमतीच्या
पदार्ीकाऱयाींनी मत्स्य आयक्
ु त याींना ननवेदन दे ऊन केली असल्याचे िदनाींक
४ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने मत्स्य दषु काळ जाहीर करुन
ु ग
नक
ु सानग्रस्त

मश्च्िमार

बाींीवाींना

आर्थाक

सहाय्य

दे ण्यासह

सागरी

फकनाऱयाच्या पररसरातील नामशेष होत असलेल्या माशाींच्या प्रजाती नष् होवू
नये याबाबत उपाययोजना करुन बेकायदे शीर मासेमारी व्यवसायाला आळा
घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अस्त्लम शेख : (१) हे अशींत: खरे आहे .

सन २०१८-१९ मीील ऑगस्् ते नोव्हें बर या चार मिहन्याींची

मत्स्यउत्पादनाची आकडेवारी पाहता, ऑगस्् व सप््ें बर या मिहन्यामध्ये
अशींत: मत्स्यउत्पादनात घ् झाल्याचे ननदशानास येत आहे .
(२) हे खरे नाही.

शासन अर्ीसच
ू ना २७/४/२०१८ अन्वये एलईडी मासेमारीस प्रनतबींी

करण्यात आलेला आहे . तसेच शासन आदे श ०५/०२/२०१६ अन्वये पसासीन
मासेमारीचे

ननयमन

करण्यात

आलेले

राहण्याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे .

असन
ू

शाचवत

मासेमारी

ि्कून
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(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे आहे .

क्यार व महा चक्रीवादळामळ
ु े तसेच अनतवष्ीमळ
ु े मश्च्िमाराचे

झालेल्या आर्थाक नक
ु सानाबाबत केलेल्या
प्रस्ताव मान्यतेसाठी मदत व पन
ु वासन
आहे .

पींचनाम्यानस
ु ार रु.५.०१ को्ीचा

ववर्ागास सादर करण्यात आलेला

(५) मागील ५ वषाातील सागरी मत्स्यउत्पादन श्स्थर असल्यामळ
ु े मत्स्य
दषु काळ जािहर करणे उर्चत होणार नाही. शासन अर्ीसच
ु ना २७/४/२०१८
अन्वये एलईडी मासेमारीस प्रनतबींी करण्यात आलेला आहे . तसेच शासन

आदे श ०५/०२/२०१६ अन्वये पसासीन मासेमारीचे ननयमन करण्यात आलेले
असन
शाचवत मासेमारी ि्कून राहण्याबाबत कारवाई केली जात आहे .
ू

िद.३१.१०.२०१९ पयंत अवैी मासेमारी करणाऱया १०७० नौकाींवर कारवाई
करण्यात आली आहे .

(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

भांडारा श्जल्हा सहिारी दध
ू सांघािरील आधथधि सांिटाबाबत
(३८)

*

९५

श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड
दक्षक्षण), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री

(१) र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दी
ू सींघाला सन २०१४ मध्ये ५ मेरीक ्न

िमतेचा र्क
ु ्ी प्रकल्प मींजरू झाला असन
ू या प्रकल्पाला सम
ु ारे ११ को्ी २०
लाख २५ हजार ९९७ रुपयाींचा खचा झाल्यामळ
ु े सम
ु ारे ७ को्ी ८२ लाख ४४
हजार ६६ रुपयाींचा अनतररक्त खचा व बाँकेला व्याजापो्ी दे णे असलेली रक्कम

दी
ू सींघाला स्वननीीतन
ू खचा करावी लागली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दी
ू र्क
ु ्ी प्रकल्पावर जास्त खचा झाल्यामळ
ु े दी
ू उत्पादक
शेतकऱयाींचे सन २०१६-१७ मीील प्राथशमक दी
ू उत्पादक सींस्थाींचे आठ चक
ु ारे
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थकीत असन
ु माहे डडसेंबर, २०१७ पयंतचे तीन चक
ु ारे शशल्लक असताना

शासनाने दी
ू ाचे दर वाढववल्याने ते दर शेतकऱयाींना दे ण्यास दी
ू सींघाला
बाींीील करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गाय व म्हशीचे दी
ू खरे दी फरकामळ
ु े दी
ू सींघाला सम
ु ारे ६

को्ी ८३ लाख ४० हजार ९४५ रुपयाींचा तो्ा सहन करावा लागला असल्याने
सींघाचे मोठया प्रमाणात आर्थाक नक
ु सान झाले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा
काय आहे त, त्याअनष
ीं ाने
ु ग

दी
ू

सींघावरील कजााचे आर्थाक

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सींक्

दरू

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सनु नल िेदार : (१) शासनाने िदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१३ रोजीच्या
शासन ननणायान्वये, र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दी
ू सींघाचा ५ मे.्न िमतेचा

प्रकल्प प्रस्ताव राषरीय कृवष ववकास योजनेंतगात मींजूर केला होता. सदर
प्रकल्पाची फकीं मत रु.६.९३ को्ी इतकी होती. यामध्ये २५% सींघ िहस्सा व
७५% अनद
ु ान असा सहर्ाग होता.

सदर प्रकल्प मींजरू करताना मींजरू केलेल्या प्रकल्प फकीं मतीपेिा

जास्तीचा होणारा खचा सींघाने स्वत: करणे आवचयक असन
त्यासाठी
ू
शासनामाफात अनतररक्त ननीी मींजरू करण्यात येणार नाही असे शासन
ननणायात नमद
ू करण्यात आले होते.

मात्र, र्ींडारा दी
ू सींघाने ५ मे.्न ऐवजी ७.५ मे.्न िमतेचा दी
ू

र्क
ु ्ी प्रकल्प तयार केल्याने वाढीव िमतेकररता सींघाचा रु.७,८२,४४,०६६/इतका अर्ीकचा खचा झाला असन
ू , सदर खचा हा सींघानेच सोसावयाचा होता.

(२) िद.१-५-२०१६ ते ३१-७-२०१६ या कालावीीतील दी
उत्पादकाींचे ८
ू
हप्त्याींचे रु.६.५३ को्ी इतकी रक्कम थफकत होती असे र्ींडारा श्जल्हा दी
ू
उत्पादक सींघाने शासनास ननवेदनाद्वारे कळववले आहे .

शासनाने दी
ू उत्पादक शेतकऱयाींच्या िहताकररता िदनाींक १०/७/२०१५

रोजी महाराषर सहकारी सींस्था अर्ीननयम, १९६० च्या कलम ७९ अ अन्वये

ननदे श ननगाशमत करुन सवा सहकारी दी
ू सींघाींना शासनाचे दी
ू खरे दी दर
बींीनकारक केले आहे त. त्यानस
ु ार र्ींडारा श्जल्हा सहकारी दी
ू सींघाींनेही दी
ू
उत्पादकाींना सदर दर दे णे बींीनकारक आहे .
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(३) िदनाींक १६.१२.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये र्ींडारा श्जल्हा दी
ू उत्पादक

सींघाने असे ननवेदन मा.ववीानसर्ा अध्यि, महाराषर राज्य तसेच प्रादे शशक
दग्ु ीव्यवसाय ववकास अर्ीकारी, नागपरू याींना िदले आहे, हे खरे आहे .

(४) श्जल्हा ववशेष लेखा परीिक, र्ींडारा याींनी र्ींडारा श्जल्हा दी
ू सींघाचे
चाचणी लेखा परीिण केले असता, सदर सींघास रु.१३,४२,३९,२६४/- इतका
तो्ा झाला असल्याचे लेखा परीिणात नमद
ू केले आहे .

र्ींडारा श्जल्हा दी
ू उत्पादक सींघास वरीलप्रमाणे झालेला तो्ा र्रुन

ननघावा त्यासाठी केंद्र परु स्कृत नॅशनल प्रोग्राम फॉर डेअरी डेव्हलपमें ्
(NPDD) या कायाक्रमाींतगात सींघाींचे पन
ु वासन या घ्काखाली रु.१७.७३ को्ी

रक्कमेचा प्रस्ताव शासनाच्या िदनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये
केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील शेतिऱयाांना
मसांचन विदहरीचा लाभ दे ण्याबाबत

(३९)

*

९१६

श्री.सांतोि बाांगर (िळमनरु ी) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालक्
ीं त
ा
ु याला अिहल्यादे वी शसींचन वविहर योजनेतग

सम
ु ारे २००० वविहरीींचे उिद्दष् दे ण्यात आले असन
ू या शसींचन वविहरीसाठी

अनेक पात्र शेतक-याींनी सन २०१७-१८ मध्ये कागदपत्राींची पत
ा ा करुनही
ू त

त्याींना लार् शमळाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कागदपत्राींची

पत
ा ा
ू त

करुनही

लार्ापासन
ू वींर्चत राहण्याची कारणे काय आहे त,

शेतकरी

शसींचन

वविहरी

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

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सेनगाव तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना शसींचन वविहरीचा
लार् दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) नाही. हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

माजलगाि (श्ज.बीड) नगर पररिदे मध्ये झालेला गैरव्यिहार
(४०)

*

३०७९

श्री.प्रिाश

(दादा)

सद
ुां रराि

सोळां िे

(माजलगाांि) :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) माजलगाव (श्ज.बीड) नगर पररषदे मध्ये झालेल्या आर्थाक गैरव्यवहार

प्रकरणी दोषी अर्ीकारी व कमाचारी याींच्याववरुद्ध पोलीस स््े शन, माजलगाव
(शहर) येथे फौजदारी गन्
ु हा क्र.३२९ िद.१४/१२/२०१९ व गन्
ु हा क्र.३४५
िद.२४/१२/२०१९ दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या आर्थाक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषी असणाऱया
अर्ीकारी व कमाचारी तसेच इतर आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे
काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु : (१), (२) व (३) नगरपररषद माजलगाींव, श्जल्हा बीड
येथे ववववी कामाींमध्ये व अशर्लेखाींमध्ये फेरफार करुन अपहार केले प्रकरणी

स्थापत्य अशर्यींता नगरपररषद, माजलगाव याींनी िदलेल्या फफयाादीवरुन
पो.स््े , माजलगाव येथे िद.१३.१२.२०१९ रोजी ग.ु र.नीं. ३२९/२०१९ र्ा.दीं .वव.
कलम ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ प्रमाणे तसेच िदनाींक

२३.१२. २०१९ रोजी ग.ु र.नीं. ३४५/२०१९ र्ा.दीं .वव. कलम ४२०, ४०९, ४६७,
४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

सदर प्रकरणी उपलब्ी अशर्लेखाची तपासणी करुन आरोपीींववरुध्द ठोस

परु ावे उपलब्ी करुन इतर आरोपीींना अ्क करण्याची कारवाई सरु
ु आहे .

सदर गन्
ु हयातील फरारी आरोपीींना अ्क करण्यासाठी एक पथक तयार

करण्यात आले असन
ग.ु र.नीं. ३४५/२०१९ मध्ये एका आरोपीस अ्क
ु
करण्यात आलेली आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

-----------------
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सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील प्रलांबबत पाणांद
(४१)

*

रस्त्त्याांचे िाम पुणध िरण्याबाबत

१०७७

श्री.तानाजी मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालक्
ु यातील पाणींद रस्त्याींचे शेकडो प्रस्ताव
प्रलींबबत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणींद रस्ते वाहुन गेल्यामळ
ु े शेतकऱयाींची गैरसोय होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सेनगाव तालक्
ु यातील
प्रलींबबत पाणींद रस्त्याींचे काम पण
ु ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

तथावप पालक मींत्री शेत/पाणींद रस्ते योजनेअत
ीं गात (र्ाग ब) या

बाबीींकरता शासन ननणाय ननयोजन (रोहयो) ववर्ाग क्र. रोहयो २०१७/

प्र.क्र.२७९/ रोहयो-१०अ िद.२५ मे,२०१८ अन्वये िहींगोली श्जल्हयाला रु. १.५०
को्ी इतका ननीी ववतरीत करण्यात आला आहे . त्याअनष
ीं ाने सेनगाव
ु ग

तालक्
ु यात या योजने अींतगात १२५ कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू . त्यापैकी २८ कामे पण
ु ा करण्यात आली आहे त. उवारीत
कामाींकरीता ननीी ववतरीत करण्याची कायावाही शासन स्तरावर सरू
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.

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

धचखली (श्ज.बल
ु ढाणा) येथील क्रीडा सांिुलात कक्रडा
(४२)

*

सवु िधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

१३६०

श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

54
(१) र्चखली (श्ज.बल
ु ढाणा) शहर हे श्जल्हा मख्
ु यालयापेिा लोकसींख्येने मोठे

असल्याने तेथे तालक
ु ा क्रीडा सींकुल असन
ु ही क्रीडा सवु वीा उपलब्ी नसल्याने
खेळाडून
ीं ा सराव करता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दजेदार खेळाडू ननमााण व्हावे हे शासनाचे ीोरण असल्याने

र्चखली येथील तालक
ु ा क्रीडा सींकुलास ननीी उपलब्ी करून तेथे बॅडशमीं्न
हॉल, वोफकीं ग रॅ क, रननींग रॅ क, फक्रके्, फु्बॉलचे मैदान व इतर क्रीडा सवु वीा
उपलब्ी करून दे ण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननीी याींनी िदनाींक

२० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राद्वारे नागपरू येथे
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बैठकीदरम्यान केली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, र्चखली येथील तालक
ु ा क्रीडा सींकुलास ननीी उपलब्ी करून
दे ण्यासह इतर फक्रडा सवु वीा उपलब्ी करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. तथावप, सदर तालक
ु ा क्रीडा
सींकुलाकरीता मींजूर केलेल्या

ननीीतन
ु बहुउद्देशशय हॉल, ्े बल ्े नीस हॉल,
व्यायामशाळा, बॉस्के्बॉल को्ा , ४०० मी. ीावनपथ, मल
ु े- मल
ु ी प्रसाीनगह
ृ ,
लॉग जम्पपी्, ओपन जीम, श्
ु ीींग व्हॉलीबॉल मैदान, जलतरण तलाव इ.
क्रीडा सवु वीा उपलब्ी केल्या आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

अहमदपूर (श्ज.लातूर) येथील िळण रस्त्त्यासाठी सांपाददत
िेलेल्या जममनीचा मोबदला दे ण्याबाबत

(४३)

*

७४७

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू
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(१) अहमदपरू (श्ज.लातरू ) येथुन जाणाऱया राषरीय महामागा क्र.३६१ या वळण

रस्त्यासाठी श्री.र्गत याींच्या शेतातील सव्हे क्र.१२६ पासन
ू ते सव्हे क्र.४५
पयंत जवळपास १८.९८ हे क््र जमीन सींपािदत करुन १३४ शेतकऱयाींना
मोबदला दे णे आवचयक होते मात्र त्याबाबत अींनतम ननवाडा होऊनही सदर
रक्कम शमळाली नसल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील जशमनीचे मल्
ु याींकन अर्ीक असल्याचे कारण दे त

महामागा प्रार्ीकरणाने हे प्रकरण लावादाकडे सादर केले असन
अींनतम
ू
ननवाडयातील त्र्
ु ीमळ
ु े सहा मिहन्याींपासन
ू हे प्रकरण प्रलींबबत असल्याकारणाने

वळण रस्त्याींचे काम रखडल्याने मोठया प्रमाणात अपघातही झालेले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार या शेतकऱयाींना तातडीने जशमनीचा मोबदला दे ऊन
वळण रस्त्याचे काम पण
ू ा करण्याबाबत तसेच वळण रस्त्यावर अपघात होऊ

नये म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

उपववर्ागीय अर्ीकारी अहमदपरू याींनी िदनाींक ०९/०७/२०१८ रोजी

ननवाडा पारीत केलेला आहे . परीं तु सदरील ननवाड्यामध्ये सवे क्र.१२६ ते ४५
पयंत एकूण १४० शेतकरी असन
ू त्याींचे एकूण १६.५२ हे .आर िेत्राचा ननवाडा
जािहर करण्यात आला आहे .

तद्नींतर सदरील ननवाड्यामध्ये िदलेल्या

मावेजाबाबत प्रकल्प सींचालक याींनी फेरमल्
ू याींकनासाठी एकूण १३१ प्रकरणे

माहे जन
ू २०१९ रोजी राषरीय महामागा अर्ीननयम कलम ३ जी (५) अन्वये
लवाद तथा श्जल्हार्ीकारी, लातरू याींच्याकडे न्यायप्रववषठ आहे त. त्यामळ
ु े

प्रकल्प सींचालक, राषरीय महामागा याींनी ननवाड्याची रक्कम अद्याप सिम
प्रार्ीकारी/उपववर्ागीय अर्ीकारी याींचेकडे जमा केलेली नाही.

(२) (अ) उक्त अर्ीननयमाद्वारे लवाद तथा श्जल्हार्ीकारी, लातरू याींचे
कामकाज हे अीा न्यानयक स्वरूपाचे असन
ू प्रकल्प सींचालक व खाजगी

मल्
ू याींकन करणारे अशर्यींते याींचे जबाब व उल् तपासणी ववीीज्ञामाफात
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घेण्यात आली असन
ू प्रकरणात दोन्ही ववर्ीज्ञाींना सन
ु ावणीसाठी १०/०२/२०२०
ही तारीख ठे वण्यात येवन
ू तद्नींतर प्रकरणे ननणायासाठी राखीव ठे वण्यात
आली आहे त.

(ब) प्रकल्प सींचालक याींच्या अहवालानस
ु ार सद्यश्स्थतीत राषरीय

महामागा क्र.३६१ हा अहमदपरू शहरातन
ू जात असन
ू त्यावरील वाहतक
ू ही
पव
ू ी प्रमाणेच ननयशमत मागााने सरु ळीत चालू आहे .

(३) १३१ प्रकरणात सन
ु ावणी नींतर अींनतम ननणाय पाररत करण्यात येत आहे .
(४)

आहे .

(अ) १३१ प्रकरणात सन
ु ावणी नींतर अींनतम ननणाय पाररत करण्यात येत
(ब) प्रकल्प सींचालक याींच्या अहवालानस
ु ार सद्यश्स्थतीत राषरीय

महामागा क्र.३६१ हा अहमदपरू शहरातन
ू जात असन
ू त्यावरील वाहतक
ू ही
पव
ू ी प्रमाणे ननयशमत मागााने सरु ळीत चालू आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मैत्रय
े पलॉटसध अॅड स्त्रक्चर प्रा.मल. िसई ि सुिणधमसद्धी प्रा.मल. बेंगलोर
(िनाधटि) या िांपन्याांनी नागररिाांची िेलेली आधथधि फसिणूि

(४४)

*

६२१

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सभ
ु ाि धोटे (राजरू ा), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पश्श्चम), श्री.पथ्
ु भा
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमती सल
खोडिे (अमरािती), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
(१)

राज्यातील

ठाणे,

पण
ु ,े

नाशशक,

अमरावती,

कोल्हापरू

व

साींगली

श्जल्हयातील “मैत्रय
े सश्व्हासेस प्रा.शल. या उद्योग समह
ू ाच्या सींचाशलका वषाा

सत्पालकर याींनी सन १९९८ मध्ये वा त्यादरम्यान १२% जादा व्याजाचे व
मद
ु त ठे व योजनेचे आशमष दाखवन
ु ग्राहकाींचा सम
ु ारे २८०० को्ी रुपयाींनी
फसवणूक केल्याचे माहे डडसेंबर-जानेवारी मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २००९ पासन
ु गत
ुीं वणूकदाराींना पैसे दे ण्यास ्ाळा्ाळ

करुन िदनाींक २२ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास कींपनीची कायाालये

बींद झाल्याने मजूर, र्ाजी ववक्रेते, ररिाचालक इत्यादी श्रमजीवी कामगाराींचे
सम
ींु वणक
ु ारे ४२ हजार गत
ू दाराींनी त्याींचेववरुध्द पोशलसात तक्रार िदली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच र्ींडारा श्जल्हयातील गत
े उद्योग समह
े
ुीं णूकदाराींची मैत्रय
ू ातील मैत्रय
प्लॉ्सा अॅड स्रक्चर प्रा.शल. वसई व सव
ु णाशसद्धी प्रा.शल. बेंगलोर (कनाा्क)
या कींपन्याींनी १५ को्ी रुपयाींनी फसवणूक केली असन
ू फसवणक
ू ीचे गन्
ु हे

दाखल करूनही मख्
ु य आरोपीचे मळ
ू प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या कींपन्याींची MPID Act, १९९९ नस
ु ार सींपत्ती जप्त व
शललाव

करून

गत
ुीं वणक
ू ीारक

ग्राहकाींना

तातडीने

पैसे

शमळण्याबाबत

नागररकाींनी श्जल्हा पोलीस अीीिक, र्ींडारा याींना िदनाींक १३ डडसेंबर, २०१९
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, फसवणक
झालेल्या गत
ू
ुीं वणूकदाराींचे पैसे तातडीने परत
शमळण्यासाठी सींचाशलका याींची मालमत्ता जप्त करुन आजपयंत फकती

रक्कमेचे वा्प करण्यात आले आहे तसेच याबाबत शासनाने चौकशी केली

आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले व चौकशीच्या आनष
ीं ाने शासनाने
ु ग
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच सदर फौजदारी प्रकरण

जलदगती न्यायालयात चालववण्याचे शासनाच्या ववचाराीीन आहे काय,
नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर गन्
ु हयातील मख्
ु य आरोपीने नेमलेल्या एजीं्ामाफात ग्राहकाींना वा्प

बचत व आरडीचे मळ
ु प्रमाणपत्र ग्राहकाींकडून जप्ती पत्रकाप्रमाणे जप्त करुन
घेण्यात आले आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर गन्
ु हयातील कींपनीच्या मालकीच्या एकूण ३४६ स्थावर मालमत्ता व
१७ जींगम मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. सदर मालमत्तेच्या

ववल्हे वा्ीकररता सिम प्रार्ीकारी म्हणून उपश्जल्हार्ीकारी तथा सिम
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प्रार्ीकारी (एम.पी.आय.डी.), मब
ुीं ई याींची नेमणूक करण्यात आली आहे . या
प्रकरणात सवा अर्ीसच
ीं र्ाात मा.एमपीआयडी न्यायालयात शपथपत्र
ू नाींसद
दाखल करण्यात आले आहे . सद्यस्थतीत प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

गुहागर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यामध्ये बुरशीजन्य रोगामुळे
(४५)

*

सुपारी वपिाचे झालेले नुिसान

१७४२

(मलबार दहल) :
काय :-

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा
सन्माननीय िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) गह
ु ागर (श्ज.रत्नार्गरी) तालक्
ु यामध्ये माहे जुलै व ऑगस््, २०१९ या
मिहन्यात

पडलेल्या

मस
ु ळीार

पावसामळ
ु े

सप
ु ारी

वपकावर

पडलेल्या

बरु शीजन्य रोगामळ
ु े सप
ु ारी वपकाचे प्रचींड नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या नक
ु सानीचा पींचनामा करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबर्ीं ीत बागायतदाराींना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दादाजी भस
ु े : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िस्त्त्रोद्योग प्रिल्पाांनी बनािट मादहतीच्या आधारे
(४६)

*

अनुदान घेतल्याबाबत
३३७५

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी) :

सन्माननीय

िस्त्त्रोद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पाींनी बनाव् मािहतीच्या आीारे अनद
ु ान,
व्याज व ववजेचे अनद
ु ान घेतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी वस्त्रोद्योग ववर्ागाच्या
सहसर्चवाींच्या अध्यितेखाली दिता सशमतीची स्थापना करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार
सींबर्ीं ीताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अस्त्लम शेख : (१), (२), (३) व (४) राज्याचे नवीन वस्रोद्योग
ीोरणाींतगात वस्रोद्योग प्रकल्पाींना ववववी अनद
ु ाने दे ण्यात येतात. त्यानस
ु ार

काही बॅंकाींनी अपात्र घ्काींचे प्रस्ताव शासनास सादर केल्याचे शासनास

ननदशानास आले. सदर प्रस्तावाींना अनद
ु ान दे ण्यात आलेले नाही. मात्र सदर
बाब ववचारात घेऊन शासनाचे अनद
ु ान ववतरीत करीत असताींना हे अनद
ु ान
पात्र उद्योगाींनाच िदले जावे व त्यानस
ु ार शासनाने िदलेल्या अ्ी व शतींची

वस्रोद्योग प्रकल्प पत
ा ा करीत आहे फकीं वा कसे हे तपासण्यासाठी शासन
ु त
ननणाय िद.०४/१२/२०१९ अन्वये सहसर्चव /उपसर्चव (वस्रोद्योग), याींच्या
ननयींत्रणाखाली दिता व ननयींत्रण पथक गठीत करण्यात आले आहे . या
पथकामाफात वस्रोद्योग प्रकल्पाींची तपासणी सरू
ु आहे .
-----------------

भायखळा (मांब
ु ई) येथील पोलीस उपायक्
ु त िायाधलयात मादहती
अधधिार िायधित्याधला झालेली मारहाण

(४७)

*

१३३

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

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशि
शेलार

(िाांद्रे

पश्श्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(मशडी),

श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध , श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), िॅपटन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) पोलीस उपायक्
ींु ई) येथील
ु त, श्री.अशर्नाश कुमार याींनी र्ायखळा (मब

त्याींच्या कायाालयात िदनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास मािहती
अर्ीकार कायाकते श्री.यशवींत शशींदे याींना मािहतीच्या अर्ीकाराींतगात अजााची
सन
ु ावणी सरु
ु असताना मारहाण केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर मारहाणीमळ
ु े श्री.शशींदे याींना तीन िदवस केईएम
रुग्णालयात र्रती करावे लागले असन
ू वैद्यकीय अहवालात मारहाणीमध्ये

गळा दाबल्यामळ
ु े चवास कोंडल्याचे तसेच में दल
ू ा जबर मार लागल्याचे नमद
ू
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी श्री.शशींदे याींचेवर तक्रार दाखल करु नये म्हणून
पोशलसाींकडून दबाव ्ाकला जात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सींबर्ीं ीत पोलीस अर्ीकाऱयाींववरुध्द
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु : (१) िद. २७.१२.२०१९ रोजी श्री.यशवींत शशींदे हे प्रथम

अवपलाच्या सन
ु ावणीसाठी श्री.अशर्नाश कुमार याींच्या कायाालयात गेले असता

सन
ु ावणी दरम्यान त्याींना मारहाण झाल्याची त्याींनी तक्रार केली आहे , ही
बाब खरी आहे . तथावप, त्याींना मारहाण झाल्याची बाब चौकशीमध्ये िदसन
ू
आली नाही.

(२) श्री.शशींदे हे स्वत: िदनाींक २७.१२.२०१९ रोजी के.ई.एम. रुग्णालयात
उपचाराकरीता गेले होते. त्यानींतर िदनाींक २८.१२.२०१९ रोजी त्याींना आींतरुग्ण

म्हणून रुग्णालयात दाखल करुन घेतले व िदनाींक २९.१२.२०१९ रोजी
डडस्चाजा केले.

या बाबतीत पोलीस आयक्
ींु ई याींनी अपर पोलीस
ु त, बह
ृ न्मब

आयक्
ु त, मध्य प्रादे शशक ववर्ाग, मब
ुीं ई याींच्याकडून सखोल चौकशी करवन
ू
घेतली आहे . त्यामध्ये त्याींनी काढलेल्या तथ्याींच्या आीारावर नमद
ू अजादार
याींना मारहाणीमध्ये गळा दाबल्यामळ
ु े चवास कोंडल्याचे तसेच मेंदल
ू ा जबर
मार लागल्याच्या बाबीस सदरील चौकशीत पषु ठी झालेली नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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पाांढरििडा (श्ज.यितमाळ) पांचायत सममती अांतगधत रोजगार हमी
योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(४८)

*

२७३५

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पाींढरकवडा

ग्रामपींचायतीमध्ये

(श्ज.यवतमाळ)

रोजगार

हमी

पींचायत

योजनेच्या

सशमती

कामात

अींतगात

कोट्यवीी

येणाऱया

रुपयाींचा

गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी सशमतीने केलेल्या चौकशीत स्पष् झाले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींचायत सशमतीमीील तत्कालीन कननषठ अशर्यींता, सहायक

लेखार्ीकारी, वररषठ सहायक व ग्ववकास अर्ीकारी याींना ननलींबबत करुन ७
ग्रामपींचायतीचे सरपींच व १२ ग्रामसेवक याींना कारणे दाखवा नोि्सा
बजावल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणावर श्जल्हार्ीकारी याींनी तालक्
ु यातील रोजगार
हमी

योजनेच्या

गैरव्यवहारातील

दोषीववरुध्द

फौजदारी

कायावाही

करुन

त्याींच्याकडून रक्कम वसल
ू करण्याचे आदे श िदले असन
ु ही सदरहू आदे शाकडे
श्जल्हा पररषदे च्या प्रमख
ा केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ाींनी दल
ु ि
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार

रोजगार हमी योजनेच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया सींबर्ीं ीत दोषीववरुध्द
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
(४)

सदर

प्रकरणी

चौकशी

करण्यात

आली

असन
ू

दोषी

कमाचाऱयावर

शशस्तर्ींग ववषयक कायावाही करण्यात आली आहे . सींबर्ीं ीत दोषीींवर फौजदारी
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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नामशि येथील ददशा मािेदटांग िांपनीने िेलेली फसिणूि
(४९)

*

१३९६

श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशशक येथील िदशा माकेि्ींग नावाच्या खाजगी कींपनीने बल
ु ढाणा
श्जल्हयातील ग्राहकाींची २५ लाख २९ हजार रुपयाींची फसवणूक केल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी बल
ु ढाणा शहर पोलीस स््े शनमध्ये कींपनीच्या
मख्
ु य

कायाकारी

अर्ीकाऱयाींसह

सींचालकावर

करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

फसवणुकीचा गन्
ु हा

दाखल

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

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी िदशा माके्ीींग कींपनीचे आरोपी क्र. १) सींजय
दस
ु ाने, २) मनोज पवार व इतर सवा साथीदार याींचेववरुध्द पोलीस स््े शन,

बल
ु ढाणा शहर येथे अप.क्र. ८४०/२०१९ कलम ४२०, ४०६, ३४ र्ादीं वव प्रमाणे
गन्
ु हा दाखल असन
ु गन्
ु हयाचा तपास सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

मौजे आिरे ि िडापे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथे साििाराांनी
शेतिऱयाांची जमीन विक्री िरुन िेलेला गैरव्यिहार
(५०)

*

९४९

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू
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(१) मौजे आवरे व कडापे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील अब्दल
ु लनतफसह
इतर ७ सावकाराींनी सम
करुन त्याींची ३००
ु ारे ४०० शेतकऱयाींची फसवणक
ू
एकर जमीन परस्पर ररलायन्स महामब
ुीं ई एसईझेडला ववक्री करुन आर्थाक
गैरव्यवहार केल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववशेष र्स
ीं ादन अर्ीकाऱयाींनी शेतकऱयाींची परवानगी न घेता
ू प
तसेच जशमनीचा कोणताही मोबदला न दे ता जशमनीची ताबे पावती ररलायन्स
कींपनीच्या नावे करण्याचे आदे श िदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय व त्यानस
ु ार सदरहू जशमनीच्या

कुळाींची पन्
ु हा ७/१२ वर नोंद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

गाव अशर्लेखामीील ७/१२ उताऱयाींनस
ु ार प्रस्तत
ु जमीन शमळकती या

र्स
ीं ादन अर्ीननयम, १८९४ मीील कलम ११(२) अन्वये २००९ साली पाररत
ू प
ननवाड्याप्रमाणे मब
ुीं ई ववशेष आर्थाक िेत्र (एसईझेड) याींच्या नावे झालेल्या

आहे त. त्याबाबतची नक
ु सान र्रपाई रक्कम जमीन मालक याींनी स्वीकारलेली
आहे .

(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

मौजे आवरे व कडापे ग्रामस्थ शेतकरी याींचे मा.महाराषर महसल
ू

न्यायार्ीकरण, मब
ुीं ई याींच्याकडील ररश्व्हजन अपील व मा.उच्च न्यायालय,

मब
ुीं ई याींच्याकडील रर् वपि्शन नीं.२२८६४/२०१८,िदनाींक ०७.०८.२०१८ रोजी
दाखल केलेले असन
ू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
-----------------

राज्यात अांमली पदाथाांच्या तस्त्िरीत िाढ झाल्याबाबत
(५१)

*

१८६

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

(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी
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पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु

(िाांददिली पि
ू )ध , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.फारूि शाह (धळ
ु े
शहर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )ध , श्री.सांतोि

दानिे (भोिरदन), श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े िॅन्टोन्में ट), श्री.राजेंद्र पाटणी

(िारां जा), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्रीमती मांदा म्हात्रे
(बेलापरू ),

श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माश्जिडा),

श्री.सदा

सरिणिर

(मादहम), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अबू

आजमी (मानखूदध मशिाजीनगर), श्री.भास्त्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.रईस शेख
(मभिांडी पि
ू )ध , श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.दहरामण
खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू

पश्श्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापरू शहर

मध्य), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिधती),
डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) राज्यात ववववी िठकाणी अींमली पदाथााची तस्करी होत असन
ू तरुण वपढी
या अींमली पदाथांना बळी पडत असल्याचे तसेच मब
ींु ई पोशलसाींकडून करण्यात

आलेल्या कारवाईत गाींजा एमडी सारख्या अींमली पदाथांची तस्करी वाढली
असन
ू पण
ु े शहरात सन २०१९ मध्ये तीन को्ीींचे ड्रग्ज जप्त केल्याचे तसेच

ब्राऊन शग
ु र या अींमली पदाथााऐवजी कमली नावाने अींमलीपदाथा ववकले जात
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील ववलेपाले पश्चचम रे ल्वे स्थानकासमोर र्ररस्त्यावर
अींमली पदाथा ववकले जात असन
ू मब
ुीं ईतील मालाड रे ल्वे स्थानक पररसरातन
ू

२० को्ी रुपयाींच्या १० फकलो हे रॉईन साठ्यासह दोघाींना वाींद्रे यनु न्च्या

अॅण््ी नाकोि्क्स सेलच्या अर्ीकाऱयाींनी िदनाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी
अ्क केली आहे तसेच मब्र
ुीं ा, ठाणे येथे मोठ्या प्रमाणात अींमली पदाथांचा
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व्यापार होत असन
ू ५० ग्रॅम पेिा जास्त अींमली पदाथा बाळगले तरच कारवाई
करण्याची तरतद
ू कायद्यात असल्याने या ववक्रेत्याींवर कारवाई करताना
अडचण ननमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राजस्थानमीन
मब
ींु ईत आणलेल्या १२ को्ी रुपयाींच्या
ु

हे रॉइनचा साठा अींमली पदाथााववरोीी पथकाने माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा

त्यादरम्यान जप्त केला असन
ू सन २०१९ मध्ये मब
ुीं ई पोशलसाींनी केलेल्या

कारवाई दरम्यान अींमली पदाथााच्या तस्करी सींदर्ाात एकूण ११ हजार ५७२
गन्
ु हे नोंदववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून मब
ुीं ईसह राज्यातील अींमली पदाथांच्या

तस्करीला प्रनतबींी घालन
अींमली पदाथा बाळगणाऱया व्यक्तीींवर कारवाई
ू
करण्यासाठी कायद्यात योग्य ती दरू
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
: (१) अींमली पदाथा ववरोीी कि, गन्
ु
ु हे शाखा, मब
ुीं ई

याींनी जानेवारी २०२० मध्ये एकुण ०४ गन्
ु हे दाखल केले असन
ु एकुण ०८
आरोपी अ्क केले आहे त. सदर ०४ गन्
ु हयात ०६ फकलो िहरोईन, १६३८

कोडीन बॉ्ल्स, ३७ फकलो गाींजा, ११० ग्रॅम मेफेड्रॉन (MD) असा एकुण
१२,१९,४५,२००/- रुपये फकीं मतीचा अींमली पदाथा जप्त करण्यात आला आहे .
अींमली

पदाथा

ववरोीी

किातील

अींमलदार

व

साध्या

वेषातील

गप्ु त

बातमीदाराींमाफात पाळत ठे वन
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े नमद
ु
ु
कारवाईमळ
ु े ड्रग्ज तस्करीला आळा बसलेला आहे .

(२) ५० ग्रॅम पेिा जास्त अींमली पदाथा जवळ बाळगल्यास कारवाई होते हे

म्हणणे खरे नाही. साींताक्रुझ पोलीस ठाणे अींतगात ववलेपाले पश्चचम रे ल्वे
स््े शन जवळ ननयतिेत्र क्रमाींक तीनची पोलीस बब् चौकी असन
ु , सदर

पोलीस बब् चौकी व नानाव्ी शाळे जवळील पररसर यामध्ये अींदाजे अीाा
फकलोशम्रचे अींतर आहे . त्यामळ
ु े सदर पररसरात िदवसा व रात्री पयावेिक
अर्ीकारी त्याचप्रमाणे बब् अर्ीकारी व अींमलदार याींच्या माफातीने तसेच

मोबाईल व माशाल वाहनावरील अींमलदाराकरवी गस्त घालण्यात येत.े तसेच

अींमली पदाथााचे सेवन करणारे व ववक्री करणाऱया इसमाींबाबत मािहती प्राप्त
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होताच त्याींचा शोी घेवन
ीं ीत इसमाववरुध्द एनडीपीएस कायद्यान्वये
ु सींबी
कायदे शीर कारवाई करण्यात येत असते.

(३) होय, अींमली पदाथा ववरोीी कि बाींद्रा यनु न् ग.ु र.क्र.०१/२०२०, कलम ८
(क) सह २१(क) २९ एन.डी.पी.एस. ॲक्् १९८५, अन्वये रुईया चाळ,

बी.एम.सी. शौचालयाच्या मागे, मालाड (प), मब
ुीं ई, येथे रु.१२,००,००,०००/-

फकीं मतीचा, ०६ फकलो हे रॉईन, आरोपी १) राजेश तल
ु सीदास जोशी, वय ५०
वषे, रा.िठ. मालाड, मब
ुीं ई २) कृषणमत
ु ी मत्ु तीस्वींय कवींदर, वय ४२ वषे,
रा.िठ. गोराई मब
ींु ई, याींच्याकडून जप्त करण्यात आला आहे .
सन २०१९ मध्ये अींमली पदाथा ववरोीी कि व मब
ुीं ई पोलीसाींनी एकुण
११ हजार ७०६ गन्
ु हे नोंदववण्यात आलेले आहे त.

(४) राज्यात अींमली पदाथा बाळगणे व ववक्री करणा-याींववरुद्ध, अींमली पदाथा व
मनोव्यापारावर

पररणाम

करणारे

पदाथा

अर्ीननयम,

१९८५

या

केंद्रीय

अर्ीननयमाींतगात कलमान्वये अनतशय प्रर्ावीपणे कारवाई होत असल्याने
प्रचन उद््ावत नाही.

(५) ववलींब झालेला नाही.

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

राज्यात प्रनतबांधीत थायी माांगूर माशाांची होत असलेली विक्री
(५२)

*

२४६

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुध ी-मोरगाांि), श्रीमती याममनी

यशिांत जाधि (भायखळा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅपटन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील

(१) साकोली (श्ज.र्ींडारा) तालक्
ु यात मत्स्यव्यवसाय ववर्ाग व नगर पररषद

ववर्ागाने ीाडी ्ाकले असता प्रनतबींीीत थायलींड माींगरू माशाींची ववक्री होत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मब
ींु ईसह आजब
ु ाजच्
ु या पररसरात थायी माींगरू मासा मानवी
आरोग्यास व पयाावरणास घातक असन
ु ही हया माशाींची ववक्री होत असल्याचे
िदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, या माशाींच्या ननशमातीवर शासनाने ननबाी घातले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनष
ीं ाने
ु ग

थायी माींगरू माशाींची ननशमाती करणाऱया मस्य व्यवसायकाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) थायी माींगरू मासा मानवी आरोग्यास व पयाावरणास घातक आहे .
मब
ींु ईसह आजब
ु ाजच्
ु या पररसरात

िदनाींक ११ जानेवारी, २०२० रोजी वा

त्यासम
ु ारास या माशाची ववक्री होत असल्याचे ननदशानास आलेले नाही.

(३) मा. राषरीय हररत लवाद, नवी िदल्ली याींनी िद. २२.०१.२०१९ रोजीच्या
आदे शान्वये थायी माींगरू माशाींच्या प्रजनन, सींवीान, ववक्री व वाहतक
ु ीवर बींदी
घातलेली आहे .

(४) अ) र्ींडारा श्जल्हयातील पवनी तालक्
ु यात िद.२३.१२.२०१९ रोजी व
साकोली तालक्
ु यात िद.०७.०१.२०२० रोजी बाजारपेठेमध्ये ववक्री होत असलेला
थायी माींगरू माशाींचा साठा जप्त करुन नष् करण्यात आलेला आहे .

ब) र्ींडारा श्जल्हयातील अजन
ुा ी-मोरगाींव येथे िद. ३०.०१.२०२० रोजी

सींयक्
ु त िापा मारुन सींवीान होत असलेला थायी माींगरू माशाींचा साठा नष्
करण्यात आला आहे .

क) रायगड श्जल्हयातील महड व हाळ गावाींतील

सींवीाकाींवर सत्र न्यायालयात ख्ला दाखल केला आहे .

थायी

माींगरू मासे

ड) ठाणे श्जल्हयातील शर्वींडी तालक्
ु यातील मौजे साईगाव येथे १५,०००

फकलो थायी माींगरू माशाींचा साठा नष् करुन सींबी
ीं ीत मत्स्य सींवीाकावर
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

68
माांडिा ते भाऊचा धक्िा या जलमागाधिर रो-रो बोट
सेिा सुरु िरण्याबाबत
(५३)

*

७९३

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.प्रमोद (राजू) रतन

पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा) :
सन्माननीय बांदरे मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अथाींग समद्र
ु ाचा आनींद घेतानाच जलदगतीने प्रवास व्हावा यासाठी माींडवा

ते र्ाऊचा ीक्का या जलमागाावर रो-रो बो् सेवा सरु
ु करण्याचा शासनाने
ननणाय घेतल्यानींतर आजशमतीस ३ वषााचा कालावीी उल्ला तरीही रो-रो
बो् सेवा सरु
ु झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेरी ्ाईम बोडााने गाळ उपसण्याचे कींत्रा् दे वन
ु सम
ु ारे २५
को्ी खचा केले असताना गाळ उपशाच्या नावाखाली ठे केदाराींचा फायदा
करणा-या मेरी ्ाईम बोडाामळ
ु े रो-रो सेवा अद्यापपयंत सरु
ु झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वारीं वार उपसल्या जाणाऱया गाळावर होणारा करोडो रुपयाींचा
खचा लिात घेऊन अशलबागचे सामाश्जक कायाकते याींनी गह
ृ ववर्ागाकडे लेखी

तक्रार केल्यामळ
ु े गाळ उपशाची चौकशी सरु
ु करुन कींत्रा्दाराींची दे यके

थाींबववण्यात आली असतानाही पन्
ु हा गाळ काढण्याची ननववदा प्रशसध्द केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने माींडवा ते र्ाऊचा ीक्का यादरम्यान
ु ग

रो-रो बो् सेवा तात्काळ सरु
ु करण्याबाबत व सींबर्ीं ीत दोषीींववरुध्द कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अस्त्लम शेख : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) व (४) गाळ काढण्याची ननववदा पन्
ु हा प्रशसध्द केली आहे . याबाबतची
चौकशी प्रगतीत आहे .

(५) नवीन र्ाऊचा ीक्का ते माींडवा या जलमागाावर रो-रो फेरीबो् सेवा
चालववण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम बोडाामाफात ननयक्
ु त करण्यात आलेल्या
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ऑपरे ्रने ग्रीस या दे शातन
ू खरे दी केलेले जहाज २० फेब्रव
ु ारी २०२० पयान्त
मब
ुीं ई येथे पोहोचणे अपेक्षित आहे . त्यानींतर, हे जहाज र्ारतीय समद्र
ु ी िेत्रात
चालववण्यासाठी

सींबर्ीं ीत

कायदे शीर

तरतद
ू ीींची

पत
ा ा
ू त

करणे,

ननयोश्जत

जलमागाावर जहाज चालववण्याचे प्रात्याक्षिक घेणे इत्यादी बाबी पण
ू ा करण्यात
येतील व त्यानींतर ही रो-रो सेवा सरु
ु करण्यात येईल.

प्रस्ताववत रो-रो फेरीबो् सेवा सरु क्षित व सरु ळीत चालववणे शक्य

होण्यासाठी पावसाळी हीं गामामध्ये नौकानयन मागाात साचलेला गाळ उपसणे
अत्यींत गरजेचे असल्यामळ
ु े

गाळ उपसणीच्या कामासाठी ननववदा प्रफक्रया

राबववण्यात आली व त्यानस
ु ार हे काम करण्यात येत आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

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

सेनगाि (श्ज.दहांगोली) तालुक्यातील नदी पात्रात
(५४)

*

अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत

१०७९

श्री.तानाजी मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (श्ज.िहींगोली) तालक्
ु यातील नदी पात्रातन
ु वाळू माफफयाींमाफात
मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यात येत असल्याचे तसेच सार्लखेडा

फाट्यानजीक तथा खींडाळा-र्ाींडग
े ाव मागाावरील माळावर माळ जमीन खोदन
ू
मोठ्या प्रमाणात मरु
ु म उत्खनन होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान पिहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यातील घा्ाींचा शललाव झाला नसन
ू सदरच्या अवैी
वाळू उपाशामळ
ु े शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान झाले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या तालक्
ु यात अवैी वाळू उपसा
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१), (२) व (३) सेनगाव तालक्
ु यातील पण
ू ाा, वैनगींगा
व

कयाीू

नदीपात्रातील

एकूण

१७

वाळूघा्ाींचे

तालक
ु ास्तरीय

ताींबत्रक

सशमतीमाफात सवेिणाचे काम प्रगतीपथावर असन
खाणकाम आराखडा,
ू

पयाावरण अनम
ु ती इ.बाबी पण
ू ा झाल्यानींतर शललावाची कायावाही अनस
ु रण्यात
येईल.

सेनगाव तालक्
ु यात गौण खननजाचे अवैी उत्खनन व वाहतक
ू ीला

प्रनतबींी घालण्यासाठी तालक
ु ास्तरीय र्रारी पथकाची स्थापना करण्यात आली

असन
ू सदर पथकामाफात माहे एवप्रल,२०१९ ते डडसेंबर,२०१९ या कालावीीत
गौण खननजाचे अवैी वाहतक
ू ीच्या ०७ प्रकरणी रु.१३,१६,०००/- इतकी

दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली आहे . तसेच ६ प्रकरणात गन्
ु हे दाखल
करण्यात आले आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

राज्यात अनेि शेतिरी रब्बी वपि विम्यापासुन
िांधचत असल्याबाबत

(५५)

*

७६२

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(मशडी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.तानाजी मट
ु िुले (दहांगोली) :
सन्माननीय िृिी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रब्बी वपकववमा उतरववण्याची मद
ु त िदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ अखेर
सींपषु ्ात आल्यामळ
ु े राज्यातील लातरू , िहींगोली, बीड, वाशीम, रत्नार्गरी,
गडर्चरोली, शसींीुदग
ु ,ा र्ींडारा आणण सोलापरू या ९ श्जल्हयातील शेतक-याींना
रब्बी वपकववमा र्रता आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रीानमींत्री वपक ववमा योजना लागू करण्यासाठी शासन

ननणाय ननगाशमत केलेला असतानाही तब्बल ९ वेळा ननववदा काढूनही ननववदा
र्रण्यास खाजगी व सरकारी ववमा कींपन्याींनी र्ाग घेतला नसल्यामळ
ु े
शेतकरी वपक ववम्यापासन
ु वींर्चत रािहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रब्बी वपकाींची ३४ लाख हे क््रवर पेरणी झालेली असन
ू सदरहू
९ श्जल्हयाींमध्ये रब्बी हीं गामाची पेरणी जवळपास १८ ते २० लाख हे क््रवर
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झाली, तसेच मागील वषी रब्बी हीं गामासाठी शेतक-याींनी सम
ु ारे ८५० को्ी

रुपयाींचा ववमा हप्ता र्रला असन
ु त्यातील शेतक-याींचा वा्ा सम
ु ारे ११५
को्ीचा असन
ु उवाररत रक्कम शासनाने र्रली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू श्जल्हयातील शेतकऱयाींच्या रब्बी वपक ववम्यासींदर्ाात
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दादाजी भस
ु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) अींशत: खरे आहे .

राज्यात सन २०१९-२० रब्बी हीं गामात ५७.६४ लाख हे . िेत्रावर पेरणी

झाली असन
ू ननववदा न आलेल्या १० श्जल्हयाींमध्ये रब्बी हीं गामात १६.७४
लाख हे . िेत्रावर पेरणी झाली आहे .
४८.४३

प्रीानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगात रब्बी हीं गाम २०१८-१९ मध्ये एकूण
लाख

शेतकरी

अजादाराींनी

एकूण

शेतकरी

ववमा

हप्ता

रक्कम

रु.१२४.१६ को्ी, राज्य व केंद्र िहस्सा रू.७६३.७४ को्ी असा एकूण ववमा

हप्ता रक्कम रु.८८७.८९ को्ी अदा करुन ३०.३७ लाख हे . िेत्र ववमा सींरक्षित

केले आहे . त्यापैकी एकूण ३०.९३ लाख पात्र शेतकरी अजादाराींना रक्कम रु.

९५२.५७ को्ी नक
ु सान र्रपाई पात्र लार्ाथ्यांच्या बाँक खात्यावर जमा
करण्यात आले आहे .

(४) मा.मींत्री (कृवष) याींचे अध्यितेखाली िद.३०/०१/२०२० शासन ननणायान्वये

गठीत करण्यात आलेली मींबत्रमींडळ उपसशमती ज्या श्जल्हयात ववमा कींपनीची
नेमणूक होऊ शकली नाही नतथे यासींदर्ाात व्यावहारीक ीोरणात्मक ननणाय
घेण्यासाठी उपाययोजना सच
ू ववणार आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

ठाणे येथील गड
ु विन ज्िेलसधने गांत
ु िणि
ू दाराांची िेलेली फसिणि
ू
(५६)

*

१९१

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

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशि
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शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध , अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),
िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम),
श्रीमती

मननिा

चौधरी

(ददहसर),

श्रीमती

मांदा

म्हात्रे

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(बेलापरू ) :

(१) ठाणे शहर आणण मब
ुीं ई पररसरात गत
ुीं वणक
ू ीवर जादा व्याजाचे तसेच
सोन्याचे दार्गने दे ण्याचे प्रलोर्न दाखवन
ू १८० हून अर्ीक गत
ुीं वणक
ू दाराींची
सम
करुन ठाणे येथील गड
ु ारे साडेतीन को्ीींची फसवणक
ू
ु ववन ज्वेलसाचे

व्यवस्थापकीय सींचालक सन
ु ीलकुमार अकराकरण व इतर ५ लोक पळून
गेल्याची घ्ना घडल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नौपाडा पोलीस ठाण्यात गड
ु ववन ज्वेलसाच्या ववरुध्द माहे

ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पिहला गन्
ु हा दाखल झाल्यानींतर माहे

ऑक््ोबर, २०१९ च्या शेव्च्या आठवडयात एकूण ९२ गत
ुीं वणूकदाराींनी व

आतापयंत १६५ गत
ुीं वणक
ू दाराींनी ववववी पोलीस स््े शनमध्ये गन्
ु हे दाखल केले
असन
ू आतापयंत ३ को्ी ८ लाखाींची फसवणक
ू झाल्याचे ननदशानास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

सींबर्ीं ीत

गन्
ु हे गाराववरोीात कारवाई करून गत
ुीं वणूकदाराींचे पैसे परत शमळवण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अननल दे शमख
ु : (१) व (२) होय हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकरणी राज्यात ववववी पोलीस ठाण्याींमध्ये १२ गन्ु हे

दाखल असन
ू र्ा.दीं .वव. कलम ४०६, ४२०, ४०९, ३४ सह महाराषर ठे वीदाराींच्या

(ववत्तीय सींस्थाींमीील) िहतसींबी
ीं ाचे सींरिण अर्ीननयम, १९९९ अन्वये कलम
३, ४ तसेच, िद. बॅननींग ऑफ अनरे ग्यल
ु े्री डडपॉणझ् श्स्कम्स ॲक्् च्या
कलम ३,४,५ अन्वये कलमे लावण्यात आलेली आहे त.
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सदर गन्
ु हयात एकूण २ मख्
ु य आरोपीींना अ्क् करण्यात आली आहे .

केरळ, ताशमळनाडु व महाराषर येथील आरोपीींच्या ३८ स्थावर मालमत्ता

व ७ जींगम मालमत्ता सींरक्षित करण्यात आली असन
७ बॅंक खाती
ू
गोठववण्यात आली आहे त.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

धचखली (श्ज.बुलढाणा) येथे 'िन नेशन िन रे शन िाडध' या
प्रिल्पाांतगधत नागररिाांची झालेली फसिणूि

(५७)

*

१४००

श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय गह
ृ मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्चखली (श्ज.बल
ु ढाणा) येथे 'वन नेशन वन रे शन काडा' या प्रकल्पाींतगात
जनकल्याण इकॉनॉशमक डेव्हलपमें ् ननीी या नावाने सदस्यत्व दे ऊन

नागररकाींची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी स्थाननक पोशलस स्थानकात गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून आतापयंत फकती दोषीींना अ्क
करण्यात आली आहे तसेच त्याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणासींदर्ाात पोलीस स््े शन र्चखली, श्ज.बल
ु ढाणा येथे
िद.०३/०१/२०२०

रोजी

ननरीिण

अर्ीकारी,

तहशसल

र्चखली

याींच्या

फफयाादीवरुन आरोपी राजेश जानफकराम वाहुरवाघ याचे ववरुध्द अप. क्र.
०५/२०२० कलम ४२०, ४६५, ४७०, ४७१ र्ा.द.वव. प्रमाणे गन्
ु हा नोंद करण्यात
आला आहे .
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गन्
ु हयाचा तपास प्रर्ारी अर्ीकारी पो. स््े . र्चखली हे करीत असन
ू

आरोपीस िदनाींक २८/०१/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे .
(४) प्रचनच उद््ावत नाही.

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

मुांबईतील आरे िसाहतीमध्ये आांतरराष्ट्रीय दजाधचे
(५८)

*

मत्स्त्यालय उभारण्याबाबत

९५५

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना),

श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :

सन्माननीय

मत्स्त्यवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील आरे वसाहतीमीील ११४ एकर र्ख
ू ींडावर बाँकॉक येथील शसॲम
ओशन वल्डाच्या ीतीवर आींतरराषरीय दजााचे मत्स्यालय उर्ारण्याची आकषाक
योजना

राबववण्याचा

शासनाने

िदनाींक

१०

जानेवारी,

त्यासम
ु ारास ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

रोजी

वा

(२) असल्यास, उक्त आींतरराषरीय दजााच्या मत्स्यालयास एकूण फकती ननीी

खचा होणे अपेक्षित असन
ु मत्स्यालय उर्ारण्याचे काम फकती कालावीीत पण
ू ा
करण्यात येणार आहे,
(३)

असल्यास,

सदरहू आींतरराषरीय दजााचे मत्स्यालय
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

उर्ारण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अस्त्लम शेख : (१), (२), (३) व (४) मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या

अध्यितेखाली पया्न ववर्ागाच्या झालेल्या आढावा बैठकीत मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींनी आरे वसाहतीमध्ये बॅंकॉक येथील शसॲम ओशन वल्डाच्या ीतीवर
आींतरराषरीय दजााचे मत्स्यालय उर्े करण्याबाबत सच
ु ना िदल्या आहे त.

मात्र अद्यावप याबाबत पया्न ववर्ागाकडून पढ
ु ील सच
ु ना ननगाशमत

करण्यात आलेली नाही. या ववषयीचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर दग्ु ीव्यवसाय
ववकास ववर्ागाकडून आरे कॉलनीची जागा उपलब्ी करण्याबाबत पढ
ु ील
कायावाही करण्यात येईल. तसेच पया्न ववर्ागाने मत्स्यव्यवसाय ववर्ागास

सदर प्रकल्पाचे अींमलबजावणीचे काया सोपववल्यास त्याववषयी आवचयक सवा
कायावाही करण्यात येईल.

-----------------
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राज्यात बालिाांिरील लैंधगि अत्याचारामध्ये झालेली िाढ
*

(५९)

३१९

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

(विलेपाले), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पश्श्चम), िॅपटन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )ध , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अममन पटे ल
(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू
पश्श्चम),

श्री.रािसाहे ब

अांतापरू िर

(दे गलरू ),

श्री.चांद्रिाांत

ननांबा

पाटील

(मक्
ु ताईनगर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )ध , श्री.रईस शेख (मभिांडी
पि
ू )ध :
(१)

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

एनसीआरबीच्या

आकडेवारीनस
ु ार

राज्यात

बालकाींचे

लैंर्गक

शोषण

करण्याच्या एकूण २८३२ घ्ना घडल्या असन
दरिदवशी िहींसाचाराच्या
ू
सरासरी ५१ घ्नाींची नोंद होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बालकाींचे लैंर्गक शोषण, लैंर्गक अत्याचार आणण अचलील
सािहत्य िायार्चत्रासाठी बालकाींचा वापर करणे तसेच बालकाींची अचलील

सािहत्य िायार्चत्रे सींग्रहीत करण्याच्या घ्नाींमध्येही वाढ होत असन
ु सदर
गन्
ुीं हयापासन
ू

बालकाींचे

रिण

करण्यासाठी

ननमााण

केलेल्या

पोस्को

कायद्यातही सदर घ्नाींच्या नोंदी करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बालकाींचे लैंर्गक
शोषण तातडीने थाींबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु : (१) होय, खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .
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(३) बालकाींचे लैंर्गक शोषण थाींबववण्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजना
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त :-

i) बालकाींवरील अत्याचारास प्रनतबींी करण्यासाठी मिहला व बाल अपराी
प्रनतबींीक

ववर्ागाची

स्थापना

करण्यात

महाननरीिक हे ववर्ागाचे प्रमख
ु आहे त.

आली

असन
ू

ववशेष

पोलीस

ii) Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नस
ु ार बलात्काराींच्या

गन्
ु हयाींच्या शशिेत केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन सी
ु ारणाींबाबतच्या
सच
ू ना िद.०९/०७/२०१८ रोजीच्या परीपत्रकाद्वारे दे ण्यात आलेल्या आहे त.

iii) बालकाींववरूध्दच्या गन्
ु हयाींचा तपासासींदर्ाात केंद्रीय गह
ृ मींत्रालयाकडून
प्राप्त मागादशशाका सवा पोलीस घ्काींना पाठववण्यात आली आहे .

iv) बालकाींचे लैंर्गक अपराीापासन
ू सींरिण अर्ीननयम-२०१२ ची प्रर्ावी
अींमलबजावणी करण्याकरीता सवा पोलीस घ्काींच्या कायाशाळा आयोश्जत
करण्यात येतात.

v) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार बालकाींचे लैंर्गक अपराीापासन
ू

सींरिण अर्ीननयम-२०१२ च्या प्रर्ावी अींमलबजावणीसाठी ‘ववशेष कृती दल’
(Special Task Force) गठीत करण्याबाबत सर्ू चत करण्यात आले आहे .
vi)

सींक्ात

सापडलेल्या

बालकाींसाठी

१०९८

कायााश्न्वत करण्यात आली आहे .

ही

्ोल

फ्री

हे ल्पलाईन

vii) राज्यातील पोलीस ठाण्याींमध्ये एक पोलीस अर्ीकारी हा बालकल्याण
अर्ीकारी म्हणन
ू नेमण्यात आलेला आहे .

viii) सवा पोलीस घ्काींमध्ये ववशेष बाल पोलीस पथके स्थापन करण्यात
आली आहे त.

ix) ऑनलाईन बाल लैंर्गक गैरवतान सािहत्य रोखण्यासाठीच्या उपायाींबाबत
केंद्र शासनाने िदलेल्या आदे शाची अींमलबजावणी करण्याबाबत सवा पोलीस
घ्काींना सर्ू चत करण्यात आले आहे .
x)

बालकाींववरूध्दच्या

पाठववलेली

गन्ु हयाींच्यावेळी

कायापध्दती

राषरीय

(Standard

बाल

सींरिण

Operating

Procedure)

अवलींबण्याबाबत सवा पोलीस घ्काींना सर्ू चत करण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

आयोगाने
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राज्यातील शहीद जिानाांच्या िुटुांबबयाांना अनुदानाची िाढीि
रक्िम पूिल
ध क्षी प्रभािाने दे ण्याबाबत

(६०)

*

२४८

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुध ी-मोरगाांि), श्री.बांटी भाांगडडया

(धचमरू ), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम) :

सन्माननीय माजी

सैननिाांचे िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी िदनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
र्ारतीय

लषकराच्या

कायाक्रमात

शहीद

शसस्त्र

जवानाींच्या

सेना

ध्वज

कु्ुींबबयाींना

िदनाननशमत्त
दे ण्यात

नागपरू

येणाऱया

येथील

एकरकमी

अनद
ु ानात रुपये ८.५० लि वरून २५ लि रुपये वाढ केल्याचे जाहीर केले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

त्याबाबतचा

शासन

ननणाय

क्र.

मसैम-२०१८

(प्र ३१०) २०१७/१८, िदनाींक २७ माचा, २०१८ पव
ा िी प्रर्ावाने िदनाींक ०१
ू ल
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लागू करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींची घोषणा व सदर शासन ननणाय लागू
करण्याचा १० िदवसाींचा कालावीी या दरम्यान महाराषरातील शहीद झालेल्या
जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना वाढीव एकरकमी अनद
ु ानाचा लार् शमळत नसल्याने
त्यामध्ये

सी
ु ारणा

करण्यात

यावी

याबाबत

ववरवपता

ननवेदक

याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे िदनाींक २९ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. दादाजी भस
ु े : (१) तत्कालीन मा. मींत्री, माजी सैननक कल्याण, महाराषर

राज्य याींनी िद. २१/१२/२०१७ रोजी नागपरू येथे झालेल्या ध्वजिदन ननीी
सींकलन कायाक्रमामध्ये शहीद जवानाींच्या कु्ुींबबयाींना दे ण्यात येत असलेल्या

अनद
ु ानाची रक्कम रू. ५.०० लाख वरून रू. २५.०० लाख करण्यात येत
असल्याचे जाहीर केले होते.
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(२) होय.

(३) शहीद मेजर प्रफुल्ल अींबादास मोहरकर याींचे वडीलाींनी उपरोक्त शासन

ननणाय िद. ०१/०४/२०१७ च्या पव
ा िी प्रर्ावाने लागू करण्याची ववनींती केली
ू ल
होती.

(४) पव
ा िी प्रर्ावाने सदर वाढीव तरतद
ू ल
ू लागू करण्याची ववनींती अमान्य
करण्यात आली आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

तळे खोल (ता.दोडामागध, श्ज.मसांधद
ु ग
ु )ध पररसरात गोिा राज्यातील खाण
िांपन्या अनधधिृतररत्या उत्खनन िरत असल्याबाबत

(६१)

*

७९६

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.दे िेंद्र फडणिीस

(नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आमशि शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण
विखे-पाटील (मशडी), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )ध , श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

(१) तळे खोल (ता.दोडामागा, श्ज.शसींीुदग
ु )ा पररसरात मागील काही वषाापासन
ू

गोवा राज्यातील खाण कींपन्या अनर्ीकृतररत्या कोट्यवीी रुपयाींच्या दगडाचे

उत्खनन करून गोवा राज्यात वाहतक
ू करत असन
ू सदरहू अनर्ीकृत दगड
उत्खननाववरोीात शासनाने कोणतीही कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

होणे,पाणी साठे
आरोग्य

उत्खननामळ
ु े

प्रदष
ू ण

वाढणे,

रस्याींची

दरु ावस्था

नष् होणे, वन्य प्राण्याींचा जीव जाणे तसेच जनतेचे

ीोक्यात येणे

इत्यादी समस्या ननमााण होत असल्याने ग्रामस्थाींना

काही वषाापासन
ू सातत्याने तहशसलदार, दोडामागा, श्जल्हार्ीकारी, शसींीुदग
ु ,ा
मा.पालकमींत्री,

शसींीुदग
ु ,ा

खननकमा

अर्ीकारी,

शसींीद
ु ग
ु ा

याींच्याकडे

लेखी

ननवेदनाद्वारे तक्रारी करून सदर अवैी उत्खनन बींद करण्याबाबत मागणी

केली असन
त्यासाठी िदनाींक ९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ू
ु ारास
तहशसलदार कायाालयासमोर ग्रामस्थ, सरपींच व मिहलाींसह आींदोलन केले, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू मागणीकडे महसल
ा दल
ा करत
ू प्रशासन जाणीवपव
ू क
ु ि
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून सदरहू अनर्ीकृत दगड उत्खनन
बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात : (१) अशी बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही.

(२), (३) व (४) मौजे तळे खोल हद्दीमीील खडीक्रशर व काळा दगड खाणी ८

िदवसात बींद न केल्यास िद.१९/१२/२०१९ रोजीपासन
तळे खोल ग्रामस्थ
ू
उपोषणास बसतील अशा आशयाचे ननवेदन मौजे तळे खोल ग्रामस्थाींनी
िद.१३/१२/२०१९ रोजी तहसीलदार, शसींीुदग
ीं ाने अपर
ू ा याींना िदले होते. त्यानष
ु ग

श्जल्हार्ीकारी, शसींीद
ु ग
ू ा याींच्या िद.२४/१२/२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये मौजे

तळे खोल, ता.दोडामागा येथील सव्हे नीं.३३८/१ब, िेत्र ०.८०.००० हे .आर. हा
खाणपट्टा पढ
ु ील आदे शापयंत उत्खनन व वाहतक
ू ीस बींद करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

-----------------
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______________________________________________________
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