
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिविसािी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राजापूर तालुक्यातील शेति-याांना वपिविम्याची रक्िम ममळण्याबाबत 
  

(१)  ७३ (०७-०४-२०२०).   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अततवषृ्ी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पपकाींच्या नुकसानीचा पपकपवमा उतरपवला 
नसल्याने शेतकऱयाींना शासनाच्या नुकसानभरपाईची प्रततक्षा करावी लागत असल्याच े माहे 
डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याींनी पपकपवमा उतरपवला असता तर प्रचललत दरानुसार प्रतत हेक््री ४२ 
हजार ५०० रुपयाींप्रमाि ेराजापूर तालुक्यातील १७०० हेक््रवरील पपकाींसाठी ७ को्ी ३२ लाख 
५० हजार रुपयाींची भरपाई लमळाली असती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शेतक-याींची उदालसनता व कृपि पवभागाकिून जनजागतृी न झाल्यान े
पीकपवमाच्या लाभापासून शेतक-याींना वींचचत राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राजापूर तालुक्यातील शेतक-याींना पपकपवमाची रक्कम तात्काळ लमळण्याबाबत 
शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही. 
     कृपि पवभागामार्श त तसेच पवमा कीं पनीमार्श त योजनेची प्रचार व प्रलसध्दी करिे साठी 
आवश्यक ती कायशवाही हींगामापवुी करण्यात आली असून, उन्नत शेती : समदृ्ध शेतकरी 
कायशक्रम, दरुदशशन, स्थातनक रेडिओ, स्थातनक वतशमानपत्र,े शेतकरी मेळाव,े प्रलशक्षि कायशक्रम, 
गावोगावी प्रचार सभा इ. माध्यमातुन प्रलसदधी करण्यात आली आहे. 
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(४) राजापुर तालुक्यातील सहभागी ३५ शेतकऱी अजशदाराींनी रक्कम रु.१७२३४/- पवमा हप्ता 
भरुन १९.८१ हे. के्षत्र सींरक्षक्षत केले आहे. त्यापैकी सवश ३५ अजशदार शेतकऱयाींना रक्कम रु.१.४६ 
लक्ष नुकसान भरपाई पवमा कीं पनीमार्श त पात्र लाभार्थयाशच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरात हबबल हुक्िा पालबरमध्ये अांमली पदाथाबच े
सेिन होत असल्याबाबत 

  

(२)  ३३६ (२२-०३-२०२०).   श्री.मनोहर चांद्रििापूरे (अजुबनी-मोरगाांि), श्री.राज ुपारि े(उमरेड) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात हबशल हुक्का पालशरमध्ये मोठ्या प्रमािात अींमली पदाथाशच े सेवन होत 
असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हबशल हुक्का पालशरला परवानगी शासनान े ददली आहे काय, तसेच येथ े 
अवैधररत्या अल्पवयीन मुलाींना प्रवेश देऊन  तींबाखुजन्य पदाथाांचा तनयमबाह्य पुरवठा केला 
जात आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींसदेत ई-लसगरे् हुक्क्याबद्दल पवधयेक सादर केले आहे त्याबाबत महाराषर  
शासनाची भुमीका काय आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या हुक्का पालशरवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
   
श्री. अननल देशमुख (२१-१०-२०२०) : (१) नागपुर शहर पोलीस आायुक्तालयाअींतगशत माहे 
नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये २ हुक्का पालशरवर छापा ्ाकण्यात आला आहे. सदर कारवाईमध्ये ४ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून अनचधकृत सादहत्य जप्त करण्यात आले आहे. 
(२) नागपुर पोलीस आयुक्तालयाअींतगशत कोितेही हबशल हुक्का पालशर सुरु करण्याबाबत परवाना 
देण्यात आलेला नाही. 
     नागपुर शहर पोलीस आयकु्तालय अींतगशत माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये हुक्का पालशरवर 
केलेल्या कारवाईमध्ये अल्पवयीन मुले अींमली पदाथाशच्या व्यसनाधीन होत असल्याच ेतसेच, 
अींमली पदाथश पवक्री होत असल्याचे आढळून आलेले नाही.  
     तथापप, प्राप्त तक्रारीनसुार तींबाखजुन्य पदाथश वापरत असल्याच े तनषपन्न झाल्यास, 
अशा हुक्का पालशरवर लसगारे् आणि इतर तींबाख ुउत्पादन े(जादहरातीस प्रततबींध आणि व्यापार  
व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन,पुरवठा व पवतरि याींच े पवतनयमन) अचधतनयम, २००३  
कायदयाअींतगशत कारवाई करण्यात येत.े 
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(३) कें द्र शासनान े ई-लसगारे् तनबांधाींची प्रभावीपि े अींमलबजाविी होण्याकरीता ददनाींक 
१८/०९/१९ पासून लागु केलेली अचधसुचना पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य याींनी ददनाींक 
३०/०९/२०१९ व ददनाींक ०२/१२/२०१९ अन्वये, सवश सींबींचधत घ्काींच्या तनदशशनास आिुन ददली 
आहे.  
(४) सन २०१९ व २०२० या विाशमध्ये खालील प्रमाि े को्पा अचधतनयम, २००३ मधील 
तरतुदीनुसार हुक्का पालशरवर कायशवाही करण्यात आली आहे. 

दाखल गुन्हे अटि आरोपी जप्त मुदे्दमाल किां मत 
३४ ५८ रु. १३,९६,४४१/- 
१४ २२ रु. १,८९,१५९/- 

     हबशल हुक्का पालशर चालपवण्याबाबत आस्थापनाधारकाींनी मा.उच्च न्यायालय येथे 
स्वतींत्रपिे याचचका दाखल केल्या होत्या. सदर याचचकाींमध्ये मा.न्यायालयान े Soex हबशल  
(तींबाखुपवरहीत) या नावाच्या उत्पादनाचा वापर करुन हुक्का पालशर सुरु ठेवण्याबाबत आदेश 
पाररत केले आहेत. तसेच, सदर आदेशामध्ये, हुक्का पालशरमध्ये  गैरप्रकार आढळल्यास 
कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत पोलीसाींना मुभा असेल, अस े देखील नमुद करण्यात आले 
आहे. 
     लसगारे् आणि इतर तींबाखु उत्पादने (जादहरातीस प्रततबींध आणि व्यापार व वाणिज्य 
व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व पवतरि याींच े पवतनयमन) अचधतनयम, २००३ या 
कायदयामध्ये ददनाींक ०४/१०/२०१८ रोजी सुधारिा झाली असनू याव्दारे राज्यात हुक्का 
पालशरवर बींदी घालण्यात आली आहे. सदर कायदयातील तरतुदीनुसार एक ते तीन विे इतक्या 
मुदतीच्या कारावासाची तसेच, रुपये ५०,००० ते रुपये १,००,०००/- इतक्या द्रव्यदींिाच्या लशके्षची 
तरतुद करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदपूर, चािूर (जज.लातूर) या तालुक्याांतील सोयाबीन, िापूस, ज्िारी या वपिाांच ेनुिसान 

झालेल्या शेतिऱयाांना वपिविम्याची रक्िम देण्याबाबत 
(३)  ७५४ (०७-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदपूर, चाकूर (जज.लातूर) या तालुक्याींत सोयाबीन, कापसू, ज्वारी दह पपके मोठ्या 
प्रमािात येत असून सोयाबीनला मोि रु््ले, ज्वारी काळी पिली, वेचनीस आलेला कापूस 
पावसामळेु गळून पिल्यामुळे शेतकऱयाच ेमोठया प्रमािात आचथशक नुकसान झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १९ सप् े्ंबरच्या अचधसूचनेमध्ये ज्वारी व कापसाचा समावेश करण्यात 
यावा तसेच सोयाबीन,कापूस,ज्वारीचा पीकपवमा न भरलेल्या शेतकऱयाींनाही नुकसान भरपाई 
दयावी अशी मागिी तेथील नागररकाींनी व सींघ्नाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादम्यान चाकूर, तहलसलदार आणि उपपवभागीय अचधकारीअहमदपूर याींचेकि े तनवेदनादवारे 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी करुन अहमदपूर आणि चाकूर तालुक्यातील 
नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना पपकपवम्याची रक्कम देण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रधानमींत्री पपक पवमा योजनेंतगशत अहमदपूर तालुक्यातील एकूि ८४८३४ शेतकरी 
अजशदाराींना रक्कम रु. ७५.२६ को्ी व चाकूर तालुक्यात एकूि ५१४०० शेतकरी अजशदाराींना 
रक्कम रु.७६.१५ को्ी नुकसान भरपाई रक्कम सींबींचधत पवमा कीं पनीमार्श त लाभार्थयाांच्या बँक 
खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात अपघातग्रस्त शेति-याांच्या नातेिाईिाांना गोपीनाथ मुांड े
शेतिरी अपघात विमा योजनेतांगबत आधथबि मदत देण्याबाबत 

  

(४)  ८३२ (०७-०४-२०२०).   श्री.राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापूर (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यात अपघातात मतृ्यू झालेल्या शेतक-याींच्या नातेवाईकाींना 
आचथशक मदत लमळण्यासाठी शासनान े सुरु केलेल्या गोपीनाथ मुींि े शेतकरी अपघात पवमा 
योजनेतींगशत दोन विाशतील चाळीस प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव प्रलींबबत असल्यामळेु शेतक-याींच ेनातेवाईक आचथशक मदतीच्या 
प्रततक्षेत असुन प्रस्ताव प्रलींबबत असण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनुिींगाने राजापूर तालुक्यात 
अपघातात मतृ्यू झालेल्या शेतक-याींच्या नातेवाईकाींना आचथशक मदत देण्याबाबत कोिती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     राजापूर, जज.रत्नाचगरी गोपीनाथ मुींि ेशेतकरी अपघात पवमा योजनेअींतगशत सन २०१७-१८ 
मध्ये एकूि  ०२ पवमा प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.  ते दोनही प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले 
आहेत. 
    तसेच सन २०१८-१९ मध्ये एकूि  ०८ पवमा प्रस्ताव प्राप्त झाले होत.े  यापैकी ०३  
प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले असनू सदयजस्थतीत पवमा कीं पनीकि े०५ प्रस्ताव  कागदपत्राच्या 
अभावी प्रलींबबत आहेत. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     कागदपत्राींच्या पुतशतेअभावी पवमा प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत. 
(३) प्राप्त पवमा प्रस्ताव शीघ्र गतीन ेमींजूर होण्यासाठी जजल्हा स्तरावर तसेच आयुक्तालय 
स्तरावर पवमा कीं पनी व पवमा सल्लागार कीं पनीच े प्रतततनधी याींच्या समवेत बैठक घेऊन 
सातत्यान ेपवमा प्रकरिे तनकाली काढण्यास्तव सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याबाबत 
सातत्यान ेपाठपुरावा चाल ूआहे. तसेच जजल्हा अचधक्षक कृपि अचधकारी स्तरावर कागदपत्राच्या 
पुतशतेसाठी कायशवाहीत असलेल्या पवमा प्रस्तावाची पुतशता तात्काळ करुन घेऊन पवमा कीं पनीकि े
मींजूरीसाठी सादर करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
परभणी जजल्हयातील शेतिऱयाांना पांतप्रधान शेतिरी सन्मान योजनचेा लाभ ममळण्याबाबत 

  

(५)  ८९३ (०७-०४-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतूर), श्री.गोिधबन माांगीलाल 
शमाब (ऊर्ब ) लालाजी (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परभिी जजल्ह्यातील शेतक-याींच े आधार क्रमाींक अपलोि नसल्यामळेु अनेक शेतकरी 
पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनपेासून वींचचत रादहल्याच ेददनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे एकाच ेपैसे दसुऱयाच्या खात्या वळते झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासानान ेचौकशी करुन परभिी जजल्हयातील शेतकऱयाींना 
पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनचेा लाभ लमळण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेअींतगशत दद. ०५.०९.२०२० अखेर परभिी 
जजल्ह्यातील एकुि ३,०८,९३५ लाभार्थयाांची नोंदिी झालेली आहे. त्यापैकी ३,०४,७४३ लाभाथी 
याींच ेआधारप्रमाि ेपो श्लवर नाव दरुुस्ती करण्यात आलेली असुन उवशररत ४,१९२ लाभाथी याींच े
पो श्लवरील नाव आधारप्रमाि ेकरण्याची दरुुस्ती सींबधीत लाभाथी याींनी करिे अपेक्षीत आहे. 
(२) प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेअींतगशत एकाच े पैसे दसुऱयाच्या खात्यात वळते 
झाले असलेबाबत तनदशशनास आलेले नाही. 
(३) प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेअींतगशत जजल्हास्तरावर पात्र लाभाथी याींचे आधार 
प्रमाि ेदरुुस्ती करिेसाठी सवश गावतनहाय तनयुक्त नोिल अचधकारी याींना कालबध्द कायशक्रम 
तनजश्चत करुन पवशेि मोदहम राबवून सदरील काम पुिश करिेबाबत सुचचत करण्यात आलेले 
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आहे. तसेच सदरील योजनेअींतगशत रक्कमेच ेहप्ते सुरळीत चाल ूराहण्यासाठी शेतकऱयाींनी त्याींच े
नाव जवळच्या सी.एस.सी. कें द्रामार्श त दरुुस्ती करुन घेण्याबाबत वेळोवेळी वतशमानपत्रातून 
प्रलसध्दी देण्यात आलेली आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

द्रहांगोली जजल््यातील पांतप्रधान शेतिरी सन्मान ननधी योजनेअांतगबत 
शेतिऱयाांनी प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६)  १०७५ (०७-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (द्रहांगोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्ह्यात कें द्र पुरस्कृत पींतप्रधान शेतकरी सन्मान तनधी (पीएमककसान) 
योजनेंतगशत सुमारे ४ हजार ११६ शेतक-याींनी आँनलाईन नोंदिी केली असतानाही केवळ १०४ 
लाभार्थयाांना मान्यता ददली असल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साधारित: ४ हजार ७ शेतक-याींची प्रकरिे प्रलींबबत ठेवण्याची कारिे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनिुींगाने दहींगोली जजल्ह्यातील 
पींतप्रधान शेतकरी सन्मान तनधी योजनेंतगाशतील शेतकऱयाींची प्रलींबबत प्रकरिे तनकाली 
काढण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
           दहींगोली जजल्ह्यात प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी (पीएम ककसान) 
योजनेअींतगशत Self Register Farmer या Tab व्दारे दद. ०४.०९.२०२० अखेर एकुि २३,८९० 
लाभाथी शेतक-याींनी नोंदिी केलेली असून त्यापैकी १६,२६८ लाभार्थयाांना मान्यता (Approve) 
देण्यात आलेली आहे व ५,९२९ लाभार्थयाांची मान्यता नाकारण्यात (Reject) आलेली आहे. 
तसेच सदयजस्थतीत तालुका Login मध्ये उपलब्ध असलेल्या १,६९३ लाभार्थयाांना तनयमानुसार 
पात्र ककीं वा अपात्र आहेत याबाबत तहसील कायाशलय व तलाठी याींच्यामार्श त सदर कागदपत्र े
तपासुन तनयमानुसार मान्यता देण्याची कायशवाही तनरींतर चाल ुआहे 
(२) व (३) पात्र खातेदाराींना मान्यता देण्याच ेकाम के्षत्रीय स्तरावर झालेले आहे. तसेच उवशरीत 
पात्र लाभाथी याींची मान्यता देण्याची कायशवाही सुरु आहे.         
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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पांतप्रधान शेतिरी सन्मान ननधी योजनेंतगबतची ताांबत्रि अडचणी दरू िरण्याबाबत 
  

(७)  १४९८ (०३-०४-२०२०).   श्री.गोिधबन माांगीलाल शमाब (ऊर्ब ) लालाजी (अिोला पजश्चम), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र पुरस्कृत पींतप्रधान शेतकरी सन्मान तनधी योजनेंतगशत काही ताींबत्रक अिचिीमुळे 
राज्यातील लाखो शेतकरी योजनचे्या लाभापासून वींचचत रादहल्याचे माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेच्या लाभासाठी आधार कािश अतनवायश करण्यात आले असल्यामुळे 
अनेक शेतक-याींच े आधारकािश बँक खात्याशी सलग्न नसल्यामुळे हजारो शेतकरी सदरहू 
योजनेच्या लाभापासुन वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत शासनान ेचौकशी करुन सदरहू योजनेतील ताींबत्रक अिचिी दरू 
करण्यासह या योजनेपासुन वींचचत असलेल्या शेतक-याींना लाभ देण्याबाबत कोिती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र पुरस्कृत प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजना सुरु झाल्यानींतर सुरुवातीला लाभ 
लमळण्यासाठी लाभार्थयाांनी सादर केलेली सदोि मादहती (खातेधारक नाव, बँक खात े नींबर, 
आय.एर्.सी.कोि इ. पवसींगती) ककीं वा मादहती चुकीची अपलोि झाल्यान ेPFMS मधील काही 
ताींत्रीक अिचिीींमळेु तसेच दद. ०१ डिसेंबर २०१९ नींतर पात्र लाभार्थयाशस पवतरीत करण्यात 
येिारे सवश हप्ते आधार ललींक आधारीतच करण्यात आल्यामळेु काही शेतकरी या योजनेतील 
लाभापासून वींचचत रादहल आहेत. 
     तथापप, ताींबत्रक बाबीींचा पुतशता करून सवश पात्र शेतकऱयाींना योजनचेा लाभ देण्यासाठी 
आवश्यक कायशवाही के्षबत्रय स्तरावरून सुरु आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील दद.०५ सप् े्ंबर २०२० अखेर १,०९,५०,०९७ लाभार्थयाांनी पी.एम.ककसान 
पो श्लवर नोंदिी केलेली आहे. त्यापैकी १,०७,३८,०९२ लाभार्थयाांच ेआधार प्रमाणिकरि पुिश 
करण्यात आले आहे. उवशरीत २,१२,००५ लाभार्थयाांच ेआधार प्रमाणिकरि करण्याची कायशवाही 
के्षत्रीयस्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेच ेसींपूिश कामकाज हे पी.एम. ककसान पो श्लवर 
ऑनलाईन पध्दतीने सुरु असल्यामुळे मादहती दरुुस्त करण्याच ेकाम सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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साांगलीमध्ये नशेत बेधुांद असलेल्या तरुणाांनी चारचािी गाड्या पेटिून द्रदल्याबाबत 
  

(८)  १६५१ (२२-०३-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सदा सरिणिर (माद्रहम), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील १०० रू््ी रस्त्यावर नशेत बेधुींद असलेल्या ७ तरुिाींनी ददनाींक १ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्या सुमारास मध्यरात्री पररसरातील दोन चारचाकी गाड्या पे्वून देऊन दहा 
चारचाकी गाड्याींची तोिर्ोि केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व या प्रकरिी ककती जिाींना अ्क केली तसेच  
दोिीवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) दद.०१/०१/२०२० रोजी बेकायदेशीर जमाव जमवुन स्कॉपीओ गािी  पुिशपिे जाळुन व इतर 
१० चारचाकी गाड्याींच्या काचा दगिाने र्ोिून खाजगी गाड्याींच ेव सावशजतनक रोिचे एकूि 
२,८७,०००/- रुपयाींच े नुकसान केले प्रकरिी साींगली शहर, पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. 
०२/२०२० भा.दीं.पव.सीं. कलम ४३५, ४३६, ४२७, १४७, १४८, १४९ सह सावशजतनक सींपत्तीस हानी 
प्रततबींध अचधतनयम १९८४ (दरुुस्थी २०१५) चे कलम ३, ४ अन्वये दद. ०१/०१/२०२० रोजी ७ 
आरोपीींपवरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  सदर ७ आरोपी न्यायालयीन कोठिीत आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील होमगाडबना मानधन देण्याबाबत 
  

(९)  २०६५ (२२-०३-२०२०).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.महेंि दळिी (अमलबाग), 
श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.किशोर जोरगेिार (चांिपूर), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य), अॅड.आमशष जयस्िाल (रामटेि), श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा), श्री.अशोि पिार 
(मशरुर), श्री.द्रदलीप मोद्रहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.सुननल शेळिे (मािळ), श्री.ननलेश लांिे 
(पारनेर), श्री.चांििाांत ऊर्ब  राजभुैय्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्रीमती सीमा महेश द्रहरे 
(सीमाताई) (नामशि पजश्चम), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), 
श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांद्रदिली पूिब), श्री.तान्हाजी मुटिुळे 
(द्रहांगोली), श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आमशष 
शेलार (िाांिे पजश्चम), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंद्रदया), श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.मोहन 
मते (नागपूर दक्षिण), श्रीमती मननषा चौधरी (दद्रहसर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
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सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), 
श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (जत), 
श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.देिेंि र्डणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्री.राधािृषण् विखे-पाटील (मशडी), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान े पररपत्रक क्र.मस/कायाश-२/२०१९/९६० नुसार होमगािशच्या  पुननोंदिीसाठी  अ् 
क्र.५ मध्ये  होमगािशच े वय ५० व ५५ विे पूिश झाल्यानींतर  पुरुिाींसाठी ५ लमतन्ाींत ८०० 
मी्र तर मदहलाींसाठी ३ लमतन्ाींत ४०० मी्र धावि ेही शारीररक चाचिी पूिश करण्याची अ् 
घातली असून  राज्यातील १५ हजार होमगािश याींना  मानधन देण्यासाठी तनधी उपलब्ध 
नसल्यान े त्याींच्या सेवा स्थाचगत करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, होमगािशला विाशत ककमान १८० ददवस (५० ्क्के) रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्याच े ददनाींक १३ ऑगस््, २०१९ रोजी होमगािश पवभागाने पत्रक काढले असून या 
पत्रकानुसार राज्यातील होमगािशला १८० ददवस बींदोबस्ताची सेवा देिे गरजेची असतानाही 
होमगािश पवभागान े१० जानेवारी, २०२० रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार तनधी उपलब्ध नसल्यान े
कायमस्वरुपी बींदोबस्तास ५० ्क्के स्थचगती देण्यात यावी अशा सूचना ददल्यामुळे होमगािशवर 
रोजगाराच ेसींक् आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ४२ हजार होमगािश याींचे मागील पाच मदहन्याींपासून १३७ को्ी ८३ 
लाखाच ेमानधन प्रलींबबत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सेवेतून कमी केलेल्या होमगािशना पुन्हा सेवेत घेऊन 
होमगािशच ेथकीत मानधन देण्याबाबत तसेच ५० व ५५ विे पूिश झालेल्या होमगािशना शारीररक 
चाचिीची घातलेली अ् रद्द करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२६-१०-२०२०) : (१) व (२) शासनान े होमगािशचा कतशव्य कालावधी 
त्याींच्या मागिीनुसार ५५ विे वरुन ५८ विे एवढा वाढवीला आहे. होमगािश हे कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यींत्रिेसोबत कतशव्य बजावत असतात. त्यामुळे होमगािश हे 
शारररीक दृष्या सक्षम असिे आवश्यक आहे. म्हिून, नमुद अ् घातली आहे. 
     होमगािशच्या भत्त्यात प्रततददन रु.३००/- वरून रु.५७०/- केलेली वाढ त्याचप्रमाि ेत्याींना 
विाशतील ककमान ६ मदहने कतशव्य देण्याच े तनयोजन करावे असा तनिशय शासनान े घेतला 
त्यामुळे होमगािश कररता अथशसींकल्पीत केलेली रु १३६ को्ी तरतूद पूिश खचश झाल्यान ेपोलीस 
घ्काींना कायमस्वरुपी कतशव्यावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या होमगािशच्या सेवा तात्पुरत्या 
स्थचगत करण्यात आल्या आहेत. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेकररता पोलीस महासींचालक, 
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महाराषर राज्य, मुींबई याींच ेमागिी प्रमाि ेहोमगािश कतशव्यावर तैनात करण्यात येत आहेत. 
होमगािशच्या मानधनासाठी अततरीक्त तनधीची मागिी मान्य करण्यात आली आहे. थकीत 
मानधन देण्याबाबतची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होमगािश सींघ्नेतील होमगािशचा कतशव्य कालावधी ५५ विेचा होता, तो ५८ विे केला आहे. 
तसेच होमगािशच्या पुननोंदिीबाबत चे पूवीच ेसवश आदेश रद्द केले आहेत. होमगािश वयाच्या ५० 
व ५५ व्या विी पूढील ३ विाशकरीता पुननोदिी करताना पुरुिाींसाठी ८०० मी्र ५ लमतन्ात 
धावि ेआणि मदहलाींसाठी ४०० मी्र ३ लमतन्ात धावि ेही शारीरीक चाचिीची शुल्ल्क अ् 
घातली आहे. तथापी, होमगािश हे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस यींत्रिेसोबत 
कतशव्य बजावत असतात. त्यामुळे होमगािश हे शारररीक दृष्या सक्षम असिे आवश्यक आहे. 
म्हिून होमगािशच े वय विश ५० व ५५ विे पूिश झाल्यानींतर त्याींची शारररीक पात्रता 
आजमापवण्यात यावी, असा तनिशय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
  

धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील शेतिऱयाांच ेखात ेआधार मलांि नसल्यान े 
शासिीय योजनाांचा लाभ ममळत नसल्याबाबत 

  

(१०)  २०७० (२०-०३-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचखली (जज.बुलढािा) तालुक्यातील शेतकऱयाींच ेखात ेआधार ललींक नसल्यामुळे शेतकऱयाींना 
पींतप्रधान ककसान सन्मान योजना, कजशमार्ी, दषुकाळ व अन्य शासकीय  योजनाींचा लाभ 
लमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधार कािश बँक खात्यासोबत ललींक करण्यासाठी शासनान े कोित्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, जजल्हातनहाय एकूि शेतकऱयाींपैकी ककती शेतकऱयाींच ेआधार ललींक करण्यात 
आले व ककती शेतकऱयाींच ेआधार ललींक करिे बाकी आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
       प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेअींतगशत PM-KISAN पो श्लवर नोंदपवण्यात 
येिारे नाव आधार प्रमाणित असिे कें द्र शासनान ेबींधनकारक केलेले आहे. त्यास अनुसरुन 
चचखली तालुक्यातील एकुि ४८०३५ इतक्या पात्र शेतकऱयाींपैकी एकुि ४५८४८ इतक्या पात्र 
शेतकऱयाींच े आधार प्रमाणिकरि करण्यात आले असुन उवशरीत एकुि २१८७ इतके पात्र 
लाभार्थयाांच ेआधार प्रमाणिकरि करण्याच ेकाम के्षत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

बुलढाणा जजल््यातील गोपीनाथ मुांड ेशेतिरी अपघात  
विमा योजनेअांतगबत प्रलांबबत असलेले प्रस्ताि 

  

(११)  २०८० (०३-०४-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढािा जजल्ह्यात गोपीनाथ मुींि े शेतकरी अपघात पवमा योजनेंतगशत शेकिो प्रस्ताव 
प्रलींबबत असल्यामुळे अनेक शेतकऱयाींना अपघात पवमा योजनेचा लाभ लमळाला नसल्याच ेमाहे 
डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अदयापपयांत सदरहू योजनेत ककती प्रस्ताव प्राप्त झाले असुन ककती प्रस्तावाींना 
मान्यता देण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) दद.१०.८.२०२० अखेर पयांत बुलढािा जजल्हयाींतील सन २०१७-१८ मध्ये एकूि ११२ पवमा 
प्रस्ताव प्राप्त होत ेत्यापैकी ८३ पवमा प्रस्ताव मींजूर केले असून २० पवमा प्रस्ताव नामींजूर केले 
आहेत आणि ८ प्रस्ताव कागदपत्राींच्या अभावी प्रलींबबत असून १ प्रस्ताव पवमा कीं पनीकि े
कायशवाहीत आहे. 
     तसेच सन २०१८-१९ मध्ये एकूि १२६ पवमा प्रस्ताव प्राप्त होत े त्यापैकी ३७ पवमा 
प्रस्ताव मींजूर केले असून ०१ पवमा प्रस्ताव नामींजूर केला आहे आणि ६६ प्रस्ताव 
कागदपत्राींच्या अभावी प्रलींबबत असून २२ प्रस्ताव पवमा कीं पनीकि ेकायशवाहीत आहे. 
(३) सदर योजनेतींगशत पवमा प्रस्ताव हे शेतकरी कु्ुींबाकिून आवश्यक असिा-या कागदपत्राच्या 
पुतशतेअभावी प्रलींबबत राहतात. बहुताींशी प्रकरिामध्ये ७/१२, ६-क, ६-ि, जव्हसेरा अहवाल, 
पोलीस अींततम अहवाल इत्यादी  कागदपत्रा अभावी पवमा प्रकरिे प्रलींबबत राहतात, असे 
तनदशशनास आलेले आहे. 
     प्राप्त पवमा प्रस्ताव शीघ्र गतीने मींजूर होण्यासाठी जजल्हा स्तरावर तसेच आयुक्तालय 
स्तरावर पवमा कीं पनी व पवमा सल्लागार कीं पनीच े प्रतततनधी याींच्या समवेत बैठक घेऊन 
सातत्यान ेपवमा प्रकरिे तनकाली काढण्यास्तव सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याबाबत 
सातत्यान ेपाठपुरावा चाल ूआहे. तसेच जजल्हा अचधक्षक कृपि अचधकारी स्तरावर कागदपत्राच्या 
पुतशतेसाठी कायशवाहीत असलेल्या पवमा प्रस्तावाची पुतशता तात्काळ करुन घेऊन पवमा कीं पनीकि े
मींजूरीसाठी सादर करण्यात येत आहेत. तसेच योजनेच्या सींतनयींत्रिासाठी तालकुा स्तरावर 
तहसीलदार याींच्या अध्यक्षतेखाली व जजल्हा स्तरावर मा. जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सलमत्याची तनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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धचखली, मेहिर, बुलढाणा (जज.बुलढाणा) या तालुक्याांमध्ये  
पांतप्रधान िृषी मसांचन योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१२)  २०९४ (२०-०३-२०२०).   श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचखली, मेहकर, बुलढािा (जज.बुलढािा) या तालुक्याींमध्ये पींतप्रधान कृिी लसींचन योजनेत 
गैरव्यवहार झाल्याच ेददनाींक १ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकिश काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त तालुक्याींत पींतप्रधान कृिी लसींचन योजनेत गैरव्यवहार करिाऱया सींबींचधत 
अचधकारी याींची चौकशी करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (२२-१०-२०२०) : (१) प्रधानमींत्री कृपि लसींचन योजनेच्या प्रतत थेंब अचधक 
पीक घ्काींतगशत राबपवण्यात येिाऱया सुक्ष्म लसींचन योजनेमध्ये घो्ाळा झाल्याच ेवतृ्त दैतनक 
लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये दद.१६.१२.२०१९ त े दद.२१.१२.२०१९ या कालावधीमध्ये प्रलसद्ध झाले 
होते. त्याचप्रमाि ेस्वालभमानी शेतकरी सींघ्ना, बुलढािा याींनी दद.१९.१२.२०१९ रोजी जजल्हा 
अचधक्षक कृपि अचधकारी, बुलढािा याींना तनवेदन ददले होते. 
(२) प्रस्तुत प्रकरिी उप पवभागीय कृपि अचधकारी बुलढािा, मेहकर व खामगाव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी सलमत्या नेमून प्राप्त तनवेदनानुसार जजल्हयातील सवश तालुक्यातील 
रॅण्िम पध्दतीन े १०% गावाींची तपासिी करण्यात आली. सदर तपासिीमध्ये योजनेची 
अींमलबजाविी, योजनेच्या मागशदशशक सुचनाींनसुार करण्यात आल्याचे ददसून आले. 
(३) चौकशीमध्ये घो्ाळा झाल्याचे आढळून आले नाही. त्यामुळे कायशवाही करण्याचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री किसान सन्मान योजनेंतगबत देण्यात येणारी अनुदानाची  
रक्िम ननयममत ममळत नसल्याबाबत 

  

(१३)  २५२८ (२०-०३-२०२०).   श्री.रोद्रहत पिार (िजबत जामखेड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रधानमींत्री ककसान सन्मान योजनेंतगशत देण्यात येिारी मदतीची रक्कम अनेक शेतकऱयाींना 
लमळाले नसुन सींकेत स्थळावर बतघतले असता हप्ता राज्य शासनाकिून अिवला असल्याच े
तनदशशनास येते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य शासनान ेमदतीच ेहफ्ते अिवले आहेत काय, नसतील तर त्या सींकेत 
स्थळावर येिाऱया सींदेशाचा अथश काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी करुन शेतकऱयाींना मदतीची रक्कम तात्काळ 
पवतररत करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
पी.एम.ककसान पो श्लवरील लाभार्थयाांचा िे् ा NIC व PFMS या दोन्हीस्तरावरून मान्य 
झाल्यानींतर NIC ददल्ली किून लाभ पवतरीत करण्यासाठी बॅचेस च्या स्वरूपात उपलब्ध 
झालेल्या िे् ाची जजल्हास्तरावर अींततम पिताळिी केल्यानींतर लाभार्थयाांच े नाव, बँक खात े
क्रमाींक, IFSC क्रमाींक इ. मध्ये पवसींगती आढळल्यामुळे जजल्हास्तरावरुन केलेल्या पवनींतीच्या 
आधारे तसेच PFMS मधील काही ताींत्रीक अिचिीींमुळे Payment Stop केलेल्या 
लाभार्थयाांच्या Status मध्ये “payment stoped by state” असा सींदेश ददसतो. असा सींदेश 
ददसिा-या लाभार्थयाांचा िे् ा NIC ददल्ली किून जजल्हास्तरावर पुनश्च: दरुुस्तीसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येतो. त्यानींतर या लाभार्थयाांच्या िे् ा मध्ये जजल्हास्तरावरून दरुुस्ती केली जात.े 
पुन्हा हा िे् ा सवश प्रकक्रयेमधून जाऊन त्या लाभार्थयाांना Payment Release केले जात.े 
     सबब राज्य शासनान े प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेअींतगशत देण्यात येिारे 
मदतीच े हप्ते कायमस्वरुपी अिवले नसुन ते लाभार्थयाशच्या मादहतीमधील त्रु्ीींची पुतशता 
होईपयांत तात्पुरत्या स्वरुपात लाभ थाींबपवण्यात येतो. 
(३) प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी योजनेच ेसींपूिश कामकाज हे पी.एम. ककसान पो श्लवर 
ऑनलाईन पध्दतीने सुरु आहे. ज्या शेतकऱयाींचा लाभ त्रु्ीमुळे थाींबपवण्यात आलेला आहे त्या 
शेतकऱयाींच्या मादहतीमधील त्रु्ीींची दरुुस्ती तात्काळ करण्यासींदभाशत जजल्हास्तरीय नोिल 
अचधकारी तथा तनवासी उपजजल्हाचधकारी याींना दरुचचत्रवािी पररिदेमार्श त सुचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

विरूर (ता.राजुरा, जज.चांिपूर) पोलीस स्टेशन अांतगबत  
पोलीसाांिडून मारहाणीमुळे िेलेली आत्महत्या 

  

(१४)  २६४२ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवरूर (ता.राजुरा, जज.चींद्रपूर) पोलीस स््ेशन अींतगशत कायशरत पोलीस अचधकारी वा 
कमशचारी याींनी नागेश बतमेकलावर नामक व्यक्तीला बेदम मारहाि केल्यान ेवेदना असह्य 
झाल्यामुळे त्याींनी ददनाींक १९ जानेवारीच्या रात्री आत्महत्या केल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागेश बतमेकलावर याींच्या मतृ्यूस जबाबदार पोलीस अचधकारी वा कमशचारी 
याींची चौकशी करून त्याींचेवर कारवाई करण्याबाबतच े तनवेदन जजल्हा पोलीस अचधक्षक याींना 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी करून नागेश बतमेकलावर याींना मारहाि करिारे पोलीस 
अचधकारी व कमशचारी याींचेवर शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२२-१०-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
    नागेश बतमेकलावर यास एका व्यक्तीसह त्याींच े वाहनात पवदेशी दारु पकिल्याने 
त्याींचेपवरुध्द क्र.६५ (अ), म.दा.का. अन्वये गुन्हा नोंदवून दद.१५.०१.२०२० रोजी अ्क करण्यात 
आली. तदनींतर मा.न्यायालयाने त्याींना जामीनावर सोिले होते. दरम्यान त्याींनी 
न्यायालयामध्ये पोलीसाींनी मारहाि केली नसल्याच ेसाींचगतले होते. तदनींतर सदर इसम हा 
त्याींच ेगाींवी तेलींगना येथे मरि पावल्याच ेपोलीसाींना मादहती लमळाली आहे.  
(२) तनवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डोळांबा (ता.द्रदग्रस, जज.यितमाळ) ग्रामपांचायत येथे मग्रारोहयो अांतगबत झालेला गैरप्रिार 
  

(१५)  २८५२ (१४-०४-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िोळींबा (ता.ददग्रस, जज.यवतमाळ) ग्रामपींचायत येथे सन २०१६ मध्ये मग्रारोहयो अींतगशत 
काम न करता देयके काढण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशी अहवालात सरपींच याींच्यावर र्ौजदारी कारवाई करण्याबाबत लशवाजी 
देशमुख व गावक-याींनी ददनाींक १८ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास जजल्हाचधकारी याींना 
तनवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सरपींच हे ग्रामपींचायतीच ेप्रमुख या नात्यान ेया घो्ाळयाबाबत अनलभज्ञ होत े
काय, तसेच उपजजल्हाचधकारी रोहयो कायाशलयात यवतमाळ येथून सरपींचाच ेनाव वगळण्यासाठी 
खोिाखोि करण्यात आली काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनुिींगाने गैरप्रकार करिाऱया 
सींबींचधताींपवरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भुमरे (१४-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) दोिीपवरुध्द गुन्हा दाखल – कारवाई सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अधाबपूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांच्या  
पीि विमा सांदभाबतील अडचणी दरू िरण्याबाबत 

  

(१६)  ३००४ (२०-०३-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अधाशपूर (जज.नाींदेि) तालुक्यात नुकत्याच झालेल्या परतीच्या पावसान े शेतक-याींच्या 
सोयाबीन, कापूस, ज्वारी व खरीप पपकाींच े नुकसान झाल्यामळेु पीक नुकसान भरपाईसाठी 
पवमा कीं पनीकि ेअजश करण्यासाठी शेतकरी कृिी कायाशलयासमोर गदी करीत असल्याच ेददनाींक 
३० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजाशसोबत नुकसानभरपाईचा अजश, पवमा भरलेली पावती, आधारकािश, सातबारा, 
बँक पासबुक आदद कागदपत्र े सोबत जोिावी लागत आहे, वास्तपवक सदरहू शेतकऱ याींनी 
आवश्यक कागदपत्र े यापूवीच जोिून सादर केली असताींनाही पुन्हा ही कागदपत्र े का 
मागपवण्यात येत आहेत, 
(३) तसेच, प्रशासनाकिून पवमा सींदभाशत दखल घ्यायला कोिीच तयार नसुन याबाबत 
पवचारिा केली असता ते पवमा कीं पनीच ेवेबसाई् अन क्रमाींक देत असुन हा र्ोन लागत 
नसल्यान ेवेबसाई्वर काय करायचे याचीही आवश्यक मादहती लमळत नसल्यामळेु शेतकऱयाींना 
आचथशक मदत लमळण्याबाबत पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी करुन अधाशपूर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त 
शेतकऱयाींच्या पीक पवमा अजाश सींदभाशतील अिचिी दरू करण्यासह पपकाींची नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
पवमा सींरक्षि घेतलेल्या शेतकऱयाींनी नैसचगशक आपत्तीची पूवशसूचना देण्यासाठी या कालावधीत 
कायाशलयात शेतकरी अजशदार मोठ्या प्रमािात आले होते. 
(२) पुवश सुचना अजश सादर करताना शेतकऱयाींमार्श त पपक पवमा भरलेली पावती सादर केल्यास 
उवशररत कागदपत्राींची आवश्यकता नसत,े तथापप पपक पवमा भरलेली पावती सादर न केल्यास 
उवशररत (आधार कािश, सातबारा, बँक पासबुक इ.) कागदपत्र ेअजाश सोबत जोिि ेआवश्यक 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अधाशपूर (जज. नाींदेि) तालुक्यातील २१६२३ शेतकरी अजशदाराींनी रक्कम रु. १.४१ को्ी पवमा 
हप्ता भरुन १५७१३.७४  हे. के्षत्र पवमा सींरक्षक्षत केले आहे. त्यापैकी २०५३० अजशदार शेतकऱयाींना 
रक्कम रु. १५.८५ को्ी इतकी नुकसान भरपाई सींबींचधत पवमा कीं पनीमार्श त पात्र लाभार्थयाांच्या 
बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नगर पररषद ि नगर पांचायत भागातील शेतिऱयाांना ग्रामीण  
भागातील शेतिऱयाांप्रमाण ेयोजनाांचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१७)  ३०७० (०७-०४-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकिून ग्रामीि भागातील शेतकऱयाींना पवपवध योजनाींचा लाभ ददला जातो, परींतु, 
नगर पररिद व नगर पींचायत भागातील शेतकऱयाींना ग्रामीि भागातील शेतकऱयाींप्रमाि े
कोित्याही योजनाींचा लाभ ददला जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीि व शहरी असा भेदभाव तनमाशि करून  नगर पररिद व नगर पींचायत 
भागातील शेतकऱयाींवर शासन अन्याय करीत आहे,  हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  नगर पररिद व नगर पींचायत भागातील शेतकऱयाींना ग्रामीि भागातील 
शेतकऱयाींप्रमाि ेयोजनाींचा लाभ देण्याबाबत शासनान ेकोिती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येिार आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     शासनाच ेधोरिानुसार केवळ िॉ. बाबासाहेब आींबेिकर कृपि स्वावलींबन योजना व बबरसा 
मुींिा कृपि क्राींती योजना या दोन योजनाींमध्ये नगर पररिद व नगर पींचायत भागातील 
शेतकऱयाींना लाभ देण्यात येत नाही. कृपि पवभागाच्या इतर सवश योजनाींमध्ये नगर पररिद व 
नगर पींचायत भागातील शेतकऱयाींना ग्रामीि भागातील शेतकऱयाींप्रमािे लाभ देण्यात येतो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील मजूराांना गािात िाम ममळण्याबाबत 
  

(१८)  ३३४२ (१४-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेि (जज.यवतमाळ) तालुक्यात परतीच्या पावसामळेु शेती पपकाींच े नुकसान होवुन 
उत्पन्नात घ् तसेच ग्रामीि भागात मजूराींना काम नसल्यामळेु मजूर मुींबई-पुण्याकि ेमोठया 
सींख्येच्या प्रमािात रवाना होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन उमरखेि तालुक्यातील मजूराींना गावात काम 
लमळण्याबाबत कोित्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ?  
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श्री. सांदीपानराि भुमरे (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) उमरखेि तालुक्यात मनरेगाअींतगशत १७७ काम ेसुरू असून ६२४० मजुराींना काम ेपुरपवली. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राळेगाि, िळांब (जज.यितमाळ) तालुक्यातील िृषी अधधिारी  
िायाबलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१९)  ३३५२ (२०-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाव, कळींब (जज यवतमाळ) तालुक्यातील कृिी अचधकारी कायाशलयातील तालुका कृिी 
अचधकारी, मींिळ कृिी अचधकारी, कृिी सहायक इत्यादी सींवगाशतील पदे ररक्त असल्यामुळे 
शेतकऱयाींना पवपवध योजनेची मादहती लमळण्यास व काम होण्यास पवलींब होत असल्याबाबतच े
तनवेदन ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ददले असल्याच ेतनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तालुक्यातील प्रत्येकी एका कृिी सहायकाकि े ७ ते ८ गावाच े प्रभार 
देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन राळेगाव, कळींब येथील कृिी अचधकारी 
कायाशलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     यवतमाळ जजल्हयातील राळेगाव तालकुा कृपि अचधकारी कायाशलयात एकूि ५० पदे मींजूर 
असून त्यापैकी २५ पदे भरलेली तर २५ पदे ररक्त आहेत. तसेच कळींब तालुक्यातील ५० मींजूर 
पदाींपैकी ३० पदे भरलेली असून २० पदे ररक्त आहेत. तथापप, या दोन्ही कायाशलयाींमध्ये ररक्त 
असलेली बहुताींश पदे ही ललपीकवगीय सींवगाशची असून ताींबत्रक सींवगाशची पदे ही जवळपास 
भरलेली आहेत. 
 (२) यवतमाळ जजल्हयातील राळेगाव तालुक्यात कृपि सहाय्यकाींची एकूि २५ पदे मींजूर असून 
त्यापैकी १८ पदे भरलेली तर ०७ पदे ररक्त आहेत. तसेच कळींब तालुक्यातील कृपि 
सहाय्यकाींच्या २५ मींजूर पदाींपैकी २२ पदे भरलेली असून ०३ पदे ररक्त आहेत. 
(३) शासनाच्या शेतकरी दहताच्या योजना जनतेपयांत पोहोचण्यासाठी मुख्यत: कृपि सहाय्यक, 
कृपि पयशवेक्षक व मींिळ कृपि अचधकारी ही पदे महत्वाची आहेत. सदरची पदे मुख्यत: 
भरण्यात आलेली असून कृपि सहाय्यक, कृपि पयशवेक्षक, म.कृ.से ग्-ब (कतनषठ) सींवगाांतील 
ररक्त असिारी पदे भरण्याबाबत उचचत कायशवाही पवभागीय कृपि सहसींचालक, अमरावती 
तसेच कृपि आयुक्तालय व शासन स्तरावर करण्यात येत आहे. तसेच ररक्त असिाऱया पदाींचा 
कायशभार इतर अचधकारी / कमशचारी याींच्याकि े सोपपवण्यात आलेला असून त्याींच्यामार्श त 
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शेतकऱयाींना शासनाच्या सवश योजनाींचा लाभ देण्याबाबत वेळोवेळी सूचना करण्यात येत आहे. 
ललपीक सींवगाशमधील पदे ही पवत्त पवभागाने पदभरतीवरील तनबांध उठपवल्यालशवाय भरता 
येिार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

माजलगाि (जज.बीड) तालुक्यातील तालिुा िृषी अधधिारी  
िायाबलयातीत ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२०)  ३४८१ (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराि सोळांिे (माजलगाांि) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माजलगाव (जज.बीि) तालुक्यातील तालुका कृिी अचधकारी कायाशलयात कृिी सहायकाींची 
एकूि ३७ पदे मींजूर असुन त्यापकैी १५ पदे ररक्त व कृिी सहायक ५ ते ७ विाांपासनु पवना 
परवानगी गैरहजर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार माजलगाव तालुक्यातील तालुका कृिी अचधकारी कायाशलयातील ररक्त 
पदे भरुन पवना परवानगी गैरहजर असिाऱया ३ कृिी सहायक याींच्या पवरूध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े (१६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) बीि जजल्हयातील माजलगाव तालुक्यात 
कृपि सहाय्यकाींची एकूि ३७ पदे मींजूर असून त्यापैकी २२ पदे भरलेली तर १५ पदे ररक्त 
आहेत. तसेच  ०३ कृपि सेवक पवना परवानगी गैरहजर आहेत.              
      अनचधकृत गैरहजर असिाऱया एका कमशचाऱयाच्या सेवा पवभागीय कृपि सहसींचालक, 
औरींगाबाद याींच ेआदेश दद.०१/०२/२०२० अन्वये सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या आहेत व 
अनचधकृत गैरहजर असलेल्या दसुऱया कमशचाऱयाच्या सेवा समाप्ती बाबत कायशवाही सुरु असून 
लवकरच त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येिार आहे. 
      तसचे गैरहजर असलेले अन्य एका कृपि सेवकान ेसेवेचा राजीनामा ददल्यामुळे त्याींचा 
राजीनामा आदेश दद.२९/०१/२०२० अन्वये मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरािती जजल्हयातील शेतिऱयाांना पांतप्रधान शेतिरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्याबाबत 
  

(२१)  ३७९३ (०४-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयाबपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.रािसाहेब 
अांतापूरिर (देगलूर), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील 
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(धुळे ग्रामीण), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), 
श्री.पथृि्ीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्ह्यातील शेतकऱयाींना कें द्र शासनाच्या पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा 
लाभ लमळाला नसल्याच ेददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही शेतकऱयाींना या योजनचेा लाभ लमळाला मात्र दसुऱयाच ददवशी त्याींच्या 
बँक खात्यावरील रक्कम काढून घेण्यात आली असल्याच ेआढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन अमरावती जजल्हयातील शेतकऱयाींना सदर 
योजनेचा लाभ लमळवून देण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(१४-१०-२०२०) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे, 
     अमरावती जजल्ह्यातील ददनाींक ०५.०९.२०२० अखेर एकुि ३,२१,१०५ नोंदिी केलेल्या 
लाभाथाांपैकी २,७६,५१८ लाभार्थयाांना पदहला हप्ता, २,७०,२७६ लाभार्थयाांना दसुरा हप्ता, 
२,५१,९४२ लाभार्थयाांना ततसरा हप्ता, १,६८,१५७ लाभार्थयाांना चौथा हप्ता, १,४६,२१६, 
लाभार्थयाांना पाचवा हप्ता,  व ७९,१०७ लाभार्थयाांना सहावा हप्ता पवतरीत करण्यात आलेला 
आहे. उवशरीत पात्र लाभार्थयाांना लाभ देण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(२) होय हे अींशत: खरे आहे, 
     प्रधानमींत्री ककसान सन्मान तनधी या योजनेच्या लाभाची रक्कम लाभार्थयाशच्या बँक 
खात्यात थे् लाभ हस्ताींतरि (िी.बी.्ी) दवारे जमा होत.े योजना जाहीर झाल्यानींतर रे्ब्रुवारी 
ते माचश २०१९ च्या दरम्यान लशघ्र गतीने लाभार्थयाांना पदहल्या हप्त्याचा लाभ देण्याची मोहीम 
शासनस्तरावर घेण्यात आली. या योजनेचा लाभ लमळण्यासाठी पात्र शेतकऱयाींनी स्वत:च ेबचत 
बँक खात े ककीं वा जनधन योजन ेअींतगशत उघिण्यात आलेल्या बँक खात े देिे आवश्यक आहे. 
परींतु बऱयाच शेतक-याींच े खात े नींबर मध्ये पवसींगती आढळल्याने सदरच्या चुकीच्या बँक 
खात्यात जमा झालेली पदहल्या हप्त्याच्या लाभाची रक्कम परत काढून घेण्यात आली. असे 
अमरावती जजल्ह्यातील एकुि ३,८७५ लाभार्थयाांच्या बाबतीत प्रकार घिून आला. त्यापैकी सवश 
म्हिजेच ३,८७५ शेतकऱयाींच ेबँक खात्याबाबतची मादहती दरुुस्त करण्यात आलेली असून तनधी 
पवतरिाची कायशवाही सुरु आहे. याबाबत पुनश्च असे प्रकार घिलेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
सोलापूर जजल््यामध्ये पांतप्रधान शेतिरी सन्मान योजनेंतगबत बॅिेमार्ब त झालेला गैरप्रिार 

  

(२२)  ४०३५ (०४-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े(माळमशरस) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातनू शेतकऱयाींना दरविी सहा हजार रुपये 
मानधन ददले जात असुन या योजनेसाठी सोलापूर जजल्हातील नाव नोंदिी केलेल्या सुमारे ५ 
लाख ३ हजार २ शेतकऱयाींपैकी सुमारे २ लाख ३ हजार १४७ शेतकऱयाींच्या नावात चुका 
आढळल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८३ हजार शेतकऱयाींची नावे बँकेनी नामींजूर केली आहेत,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनिुींगाने बँकमार्श त चालिाऱया 
गैर कारभाराची चौकशी करुन सींबींचधत दोंिीपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत कोिती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      प्रधानमींत्री ककसान सन्मान योजन े अींतगशत सोलापूर जजल्हयामध्ये आज            
दद.५.०९.२०२० अखेर एकूि ६,०९,९५६ लाभार्थयाांची नोंदिी झाली असून ५,९८,४०० लाभार्थयाांची 
मादहती त्याींच ेआधार कािशवरील नावाप्रमाि े दरुुस्त करण्यात आली असून उवशरीत ११,५५६ 
लाभार्थयाांची मादहती त्याींच ेआधार कािशवरील नावाप्रमाि ेदरुुस्त करण्याची कायशवाही सुरू आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यात अपघातग्रस्त शेतिऱयाांना विमा योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(२३)  ४०६१ (०४-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱयाींना मतृ्य/ूअपींगत्व आल्यास पवमा लाभ लमळवण्यासाठी गोपपनाथ मुींि े 
शेतकरी आपघात पवमा योजना राबबवण्यासाठी कोित्या पवमा कीं पन्याींची तनयुक्ती करण्याींत 
आली असुन पवमा योजना राबपवण्याच ेतनकि काय आहेत, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींचा अपघातान े मतृ्य ू अथवा अपींगत्व आल्यास पवमा भरपाई 
देण्याबाबत पवमा कीं पन्या ददरींगाई करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदनगर जजल्ह्यात सुमारे २३० प्रस्ताव प्रलींबबत असून ७७ प्रस्तावात 
अनावश्यक त्रु्ी दाखवून रद्द केले आहेत, हे ही खरे काय, 
(४) असल्यास, अहमदनगर जजल्हयात अपघातग्रस्त शेतकऱयाींना पवमा योजनेचा लाभ 
लमळण्यासह ददरींगाई करिाऱया पवमा कीं पन्याींवर शासनान े कारवाई करण्याबाबत शासनान े
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) गोपपनाथ मुींि ेअपघात पवमा योजना सन २०१७-१८ व 
२०१८-१९ मध्ये दद ओररएींन््ल इन्शुरींन्स कीं पनी लल. मार्श त राबपवण्यात आलेली असून सन 
२०१९-२० मध्ये सदर योजना राबपवण्याकररता दद.युतनव्हसशल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कीं .लल. 
या पवमा कीं पनीची तनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
     महाराषर राज्यातील महसुल नोंदी नुसार खातेदार असलेला शेतकरी व त्याच ेकु्ुींबातील 
वदहतीधारक खातेदार म्हिून नोंद नसलेले १ व्यक्ती (आई-विील,पती/पत्नी,मुलगा व 
अपववादहत मुलगी यापैकी कोितीही एक व्यक्ती ) अस ेएकूि २ जिाींना योजनेंतगशत पवमाछत्र 
प्रदान करण्यात आले आहे.   
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१७-१८ मध्ये महाराषरात एकूि  ३५४५ प्रस्तावाींपैकी २५५१ प्रस्ताव मींजूर 
करण्यात आले असून ७१० प्रस्ताव नामींजूर करण्यात आले आहेत.तसेच १५१ प्रस्ताव पवमा 
कीं पनीकि ेकायशवाहीत असून १३३ प्रस्ताव कागदपत्राींच्या पुतशतेसाठी प्रलींबबत आहेत. 
     सन २०१८-१९ मध्ये महाराषरात एकूि ३८२९ प्रस्तावाींपैकी १७३८ प्रस्ताव मींजूर करण्यात 
आले असून ३५७ प्रस्ताव नामींजरू करण्यात आले आहेत.तसेच ७०९ प्रस्ताव पवमा कीं पनीकि े
कायशवाहीत असून १०२५ प्रस्ताव कागदपत्राींच्या पुतशतेसाठी प्रलींबबत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     दद.२१.८.२०२० अखेर पयांत अहमदनगर जजल्हयाींतील सन २०१७ १८ मध्ये एकूि २८२ 
पवमा प्रस्ताव प्राप्त होत े त्यापकैी १९७ पवमा प्रस्ताव मींजूर केले असून ७९ पवमा प्रस्ताव 
नामींजूर केले आहेत व कागदपत्राींअभावी १ पवमा प्रस्ताव प्रलींबबत असून ५ पवमा प्रस्ताव पवमा 
कीं पनीकि ेकायशवाहीत आहेत. 
     सन २०१८-१९ मध्ये एकूि २८८ पवमा प्रस्ताव प्राप्त होते त्यापैकी १८१ पवमा प्रस्ताव 
मींजूर केले असून २६ पवमा प्रस्ताव नामींजूर केले आहेत व कागदपत्राींअभावी  ४८ पवमा प्रस्ताव 
प्रलींबबत असून ३३ पवमा प्रस्ताव पवमा कीं पनीकि ेकायशवाहीत आहेत.   
(४) होय, पवमा कीं पनीच्या असमाधानकारक कामकाजाबाबत सातत्यान ेपवमा कीं पनीचा आढावा 
घेऊन आवश्यक त्या कायशवाहीच ेतनदेश ददलेले आहेत. 
(५) सदर योजनेतींगशत पवमा प्रस्ताव हे शेतकरी कु्ुींबाकिून आवश्यक असिा-या कागदपत्राच्या 
पुतशतेअभावी प्रलींबबत राहतात. बहुताींशी प्रकरिामध्ये ७/१२, ६-क, ६-ि, जव्हसेरा अहवाल, 
पोलीस अींततम अहवाल इत्यादी कारिाींच ेकागदपत्रा अभावी पवमा प्रकरिे प्रलींबबत राहतात, 
अस ेतनदशशनास आलेले आहे. 
     प्राप्त पवमा प्रस्ताव शीघ्र गतीने मींजूर होण्यासाठी जजल्हा स्तरावर तसेच आयुक्तालय 
स्तरावर पवमा कीं पनी व पवमा सल्लागार कीं पनीच े प्रतततनधी याींच्या समवेत बैठक घेऊन 
सातत्यान ेपवमा प्रकरिे तनकाली काढण्यास्तव सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याबाबत 
सातत्यान ेपाठपुरावा चाल ूआहे. तसेच जजल्हा अचधक्षक कृपि अचधकारी स्तरावर कागदपत्राच्या 
पुतशतेसाठी कायशवाहीत असलेल्या पवमा प्रस्तावाची पुतशता तात्काळ करुन घेऊन पवमा कीं पनीकि े
मींजूरीसाठी सादर करण्यात येत आहेत. तसेच योजनेच्या सींतनयींत्रिासाठी तालकुा स्तरावर 
तहसीलदार याींच्या अध्यक्षतेखाली व जजल्हा स्तरावर मा. जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सलमत्याची तनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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बाळदी (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) येथे िन विभागात 
रोजगार हमी योजनेंतगबत झालेले गैरव्यिहार 

(२४)  ४१४४ (१६-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळदी (ता.उमरखेि, जज.यवतमाळ) येथे वन पवभागात रोजगार हमी योजनेंतगशत अनघि 
दगिीबाींधाच ेबोगस काम केले असून अींदाजपत्रक असताींना केवळ बाींध करुन बाींधाची रक्कम 
हिप करिे तसेच कामावर बोगस ई मस््र मजूर दाखवून स्थातनक मजूराींच्या नाव ेरक्कम 
घेवुन गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, त्याअनुिींगान े गैरव्यवहार करिाऱया सींबींचधताींपवरुध्द कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (२०-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी सहा वनसींरक्षक (जींकास व कॅम्पा) याींच्यामार्श त चौकशी झाली आहे. 
सदर चौकशी अहवालामध्ये  तनदशशनास आलेल्या बाबीींबाबत महाराषर नागरी सेवा तनयम 
१९७९ चे अींतगशत सींबींचधताींवर दोिारोप पत्र दाखल करण्याबाबत कायशवाही होत आहे, सदर 
दोिारोप पत्र सादर होताच सींबींचधताींवर प्रचललत शासन तनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मु.पो.दत्त्ताणे (ता.मशरपूर, जज.धुळे) येथील हषबिधबन राजेंि पाटील  
या मुलाची हत्या झाल्याबाबत 

(२५)  ४२१२ (२४-०३-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.दत्त्ताि े (ता.लशरपूर, जज.धुळे)  येथील  हिशवधशन राजेंद्र पा्ील हा मुलगा बेपत्त्ता 
झाल्याची तक्रार त्याींच्या कु्ुींबबयाींनी लशरपूर पोलीस स््ेशनमध्ये ददनाींक २६ एपप्रल, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुिींगान े पोलीसाींनी त्याचा तपास लावण्याकि े दलुशक्ष 
केल्यामुळे सदर मुलाचा ददनाींक २ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तापी नदीत मतृदेह 
सापिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खून प्रकरिी पोलीसाींनी चौकशी करुन आरोपीला अ्क केली  आहे काय 
व  सुरु असलेल्या कायशवाहीची सदयःजस्थती काय आहे तसेच बेपत्ता मुलाचा शोध घेण्याकि े
दलुशक्ष करिा-या सींबींचधत पोलीस अचधका-याींवर शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) मयत हिशवधशन राजेंद्र पा्ील हा दद.२६/०४/२०१९ 
रोजी घरी परत आला नाही म्हिून श्री. राजेंद्र पा्ील याींच्या तक्रारीवरुन दद.२७/०४/२०१९ रोजी 
लशरपुर शहर, पोलीस ठािे येथे लमसीींग र. नीं.४४/२०१९ दाखल करण्यात आली. 
(२) उक्त प्रकरिी लमसीींग तक्रारीच्या अनुिींगान ेतपास अींमलदार याींनी तात्काळ चौकशी सूरू 
केली. लमसीींगचा तपास सुरु असताना दद.०२/०५/२०१९ रोजी कमखेिा लशवारातील तापी नदी 
पात्रात त्याचा मतृदेह लमळून आले प्रकरिी नरिािा, पोलीस ठािे, अ.म.ृर.नीं. १६/२०१९ 
सी.आर.पी.सी. १७४ प्रमाि ेदाखल आहे. 
(३) तपासात तनषपन्न वस्तुजस्थती नुसार मयत हिेवधशन यान े काहीतरी नैराश्यातुन तापी 
नदीच्या पाण्यात उिी मारुन आत्महत्या केलेली आहे. मयत याचा घातपात कुिी केला अगर 
तसेच करण्याचे कारि चौकशीत तनषपन्न झालेले नाही. लमसीींग चौकशी अगर अ. म.ृ 
चौकशीत पोलीस अचधकारी/कमशचारी याींनी बेपत्ता मुलाचा शोध घेण्याकि ेकोित्याही प्रकारे 
दलुशक्ष केलेले नाही. योग्य पद्धतीने व सखोल चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पारोळा (जज.जळगाांि) तालुक्यात चोरी, लुटमार, दरोडयाच ेप्रमाण िाढत असल्याबाबत 
  

(२६)  ४२१३ (२४-०३-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारोळा (जज.जळगाींव) तालुक्यात चोरी, लु्मार, दरोिा इत्यादी घ्नाच ेप्रमाि ददवसेंददवस 
वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  पारोळा बसस्थानकावर ददनाींक १३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास एका 
पवदयार्थयाशच्या  णखशातून १२ रुपये चोरीला गेले तसेच पेंढारपुरा येथील ज्ञानेश्वर यशवींत 
महाजन याींच्या घरातून ददनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ९० हजार रुपयाींची 
चोरी झाल्याची तक्रार पारोळा पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थातनक पोलीसाींनी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या चोराींना पकिून त्याींच्यावर कोिती कारवाई करण्यात आली 
तसेच तालुक्यातील चोरी, लु्मार व दरोड्याच्या घ्नावर प्रततबींध आिण्यासाठी शासनाने 
कोिती सक्षम यींत्रिा उभारली आहे वा याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) दद.१३/०१/२०२० रोजी पारोळे (जज.जळगाींव) शहरातील बस स्थानक परीसरात 
गदीमध्ये समाधान लमस्तरी याींच ेणखशातील रु.११,८००/- रु. अज्ञात आरोपीन ेचोरल्या प्रकरिी 
पारोळा, पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ०४/२०२० भा.दीं.पव.सीं. कलम ३७९ प्रमािे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. यात दोन आरोपीींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली असुन गुन्हा 
तपासावर आहे. 
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     दद.०८/०१/२०२० रोजी ज्ञानेश्वर यशवींत महाजन याींच्या घरामध्ये ८९८९०/- रुपयाींची चोरी 
झाले प्रकरिी पारोळा, पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ०२/२०२० भा.दीं.पव.सीं. कलम ३८० प्रमािे 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     अशा घ्ना घिू नयेत म्हिून अलभलेखावरील कक्रयाशील गुन्हेगाराींवर देखरेख ठेवण्यात 
येत आहे. रात्रीची रात्र गस्त केली जात आहे. महत्वाच ेमागश व महामागाशवर सक्तीची दरोिा 
प्रततबींध गस्त समवेत स्थातनक गुन्हे शाखकेि ेए.िी.एस. पथकामार्श त कारवाई केली जाते. 
(५) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पारोळा (जज.जळगाांि) तालुक्यातील िृषी विभागातील असलेली ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२७)  ४२१४ (२०-०३-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारोळा (जज.जळगाींव) तालुक्यातील कृिी पवभागातील अचधकारी व कमशचारी याींच्या एकूि 
मींजूर ६७ पदाींपैकी ३५ पदे ररक्त असल्याच े एरींिोल येथे झालेल्या समन्वय सलमतीच्या 
बैठकीत ददनाींक १३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पदे ररक्त असल्यामुळे शेतक-याींना पवपवध योजनाींचा लाभ 
लमळण्यासाठी अिचिी तनमाशि होत आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, पारोळा तालुक्यातील कृिी पवभागातील सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान े
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     पारोळा तालुक्यातील कृपि पवभागातील ६७ मींजूर पदाींपैकी ३३ पदे भरलेली असून ३४ 
पदे ररक्त आहेत. 
(२) शासनाच्या शेतकरी दहताच्या योजना जनतेपयांत पोहोचण्यासाठी मुख्यत: कृपि सहाय्यक, 
कृपि पयशवेक्षक व मींिळ कृपि अचधकारी ही पदे महत्वाची आहेत. सदरची पदे मुख्यत: 
भरण्यात आलेली असून कृपि सहाय्यक, कृपि पयशवेक्षक, म.कृ.से ग्-ब (कतनषठ) सींवगाांतील 
ररक्त असिारी पदे भरण्याबाबत उचचत कायशवाही पवभागीय कृपि सहसींचालक तसेच कृपि 
आयुक्तालय व शासन स्तरावर करण्यात येत आहे. तसेच ररक्त असिाऱया पदाींचा कायशभार 
इतर अचधकारी / कमशचारी याींच्याकि ेसोपपवण्यात आलेला असून त्याींच्यामार्श त शेतकऱयाींना 
शासनाच्या सवश योजनाींचा लाभ देण्याबाबत वेळोवेळी सूचना करण्यात येत आहे.   
(३) कृपि सेवक भरती-२०१९ प्रततक्षा यादीमधील उमेदवाराींना तनयुक्ती देताना जळगाव 
जजल्ह्यातील पदे भरण्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. ललपीक सींवगाशतील पदभरतीवर तनबांध 
असल्यामळेु तुताशस सदरची पदे भरता येिार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वि.स. २१ (25) 

साांगली जजल्हयातील िृवष विभागात ि अधधिि िायाबलयात असलेली ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२८)  ४२८७ (२०-०३-२०२०).   श्री.विक्रममसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हयातील कृपि पवभागात एकूि २७० पदे तसेच कृिी अचधक्षक कायाशलयात 
कृिी सहायकाींची एकूि ६५ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्यामुळे उपलब्ध असलेल्या कमशचा-याींवर अततररक्त 
कामाचा ताि येत असुन शेतक-याींसाठी पवपवध योजना राबपवताना अिचिी येत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनान ेचौकशी करुन साींगली जजल्हयातील सदरहू ररक्त 
पदे तातिीन ेभरण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     जजल्हा अचधक्षक कृपि अचधकारी, साींगली याींच े अचधनस्त जजल्ह्यातील पवपवध 
कायाशलयाींत ७८६ पदे मींजूर असून त्यापैकी ५२४ पदे भरलेली तर २६२ पदे ररक्त आहेत. तसेच 
जजल्ह्यात कृपि सहाय्यकाींची ३६२ पदे मींजूर असून त्यापैकी ३१० पदे भरलेली तर ५२ ररक्त 
पदे आहेत. 
(२) शासनाच्या शेतकरी दहताच्या योजना जनतेपयांत पोहोचण्यासाठी मुख्यत:  कृपि सहाय्यक, 
कृपि पयशवेक्षक व मींिळ कृपि अचधकारी ही पदे महत्वाची आहेत. सदरची पदे मुख्यत: 
भरण्यात आलेली असून ररक्त असिाऱया पदाींचा कायशभार इतर अचधकारी / कमशचारी याींच्याकि े
सोपपवण्यात आलेला असून त्याींच्यामार्श त शेतकऱयाींना शासनाच्या सवश योजनाींचा लाभ 
देण्याबाबत वेळोवळेी सूचना करण्यात येत आहे.   
(३) कृपि सहाय्यक, कृपि पयशवेक्षक, म.कृ.स े सींवगाांतील ररक्त असिारी पदे भरण्याबाबत 
उचचत कायशवाही पवभागीय कृपि सहसींचालक तसेच कृपि आयुक्तालय व शासन स्तरावर 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सेनगाि (जज.द्रहांगोली) तालुक्यातील िृषी िायाबलयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२९)  ४९३५ (०४-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (द्रहांगोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (जज.दहींगोली) तालुक्यातील कृिी कायाशलयामध्ये मींजुर पदापैंकी तालुका कृिी 
अचधकाऱयाींसह कमशचाऱयाींची ३० पदे ररक्त असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तालुक्यात लसींचन के्षत्र अवघे अकरा ्क्के असून शेतकरी कोरिवाहू पपके 
घेतात, कृिी पवभागाकिून शेतकऱयाींना कुठल्याही प्रकारच्या अदयावत तींत्रज्ञानाची मादहती 
लमळत नसल्यान ेशेतकऱयाींना पारींपाररक पपकेच घ्यावी लागत असून त्यामुळे एकेरी उत्पादनात 
वाढ होत नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेनगाव (जज.दहींगोली) तालुक्यातील कृिी कायाशलयामधील उक्त ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दहींगोली जजल्हयातील सेनगाव तालुका कृपि अचधकारी कायाशलयात एकूि ६७ पदे मींजूर 
असून त्यापैकी ४१ पदे भरलेली तर २६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) व (३) शासनाच्या शेतकरी दहताच्या योजना जनतेपयांत पोहोचण्यासाठी मुख्यत: कृपि 
सहाय्यक, कृपि पयशवेक्षक व मींिळ कृपि अचधकारी ही पदे महत्वाची आहेत. सदरची जास्तीत 
जास्त पदे मुख्यत: भरण्यात आलेली असून कृपि सहाय्यक, कृपि पयशवेक्षक, म.कृ.से ग्-ब 
(कतनषठ) सींवगाांतील ररक्त असिारी पदे भरण्याबाबत उचचत कायशवाही पवभागीय कृपि 
सहसींचालक तसेच कृपि आयुक्तालय व शासन स्तरावर करण्यात येत आहे. तसेच ररक्त 
असिाऱया पदाींचा कायशभार इतर अचधकारी / कमशचारी याींच्याकि ेसोपपवण्यात आलेला असून 
त्याींच्यामार्श त शेतकऱयाींना शासनाच्या सवश योजनाींचा लाभ व आधुतनक तींत्रज्ञानाची मादहती 
देण्याबाबत वेळोवेळी सूचना करण्यात येत आहे. तसेच उपलब्ध मनुषयबळाच्या आधारे कृपि 
पवभागाच्या योजना जास्तीत जास्त शेतकऱयाींपयांत पोचपवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
ललपीक सींवगाशमधील पदे ही पवत्त पवभागाने पदभरतीवरील तनबांध उठपवल्यालशवाय भरता 
येिार नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर शहरात ननमबल इन्रा होम िॉपोरेशन मल. िां पनीन ेग्राहिाांची िेलेली र्सिणूि 
  

(३०)  ५१२४ (२५-०३-२०२०).   श्री.विजयिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शहरात तनमशल इन्रा होम कॉपोरेशन लल. कीं पनीन ेरक्कम दाम दपु्प् करण्याच े
आलमि दाखवून सात लाख रुपयाींची र्सविूक केल्याच े ददनाींक २७ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले ,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आचथशक गुन्हे शाखेच्या पोललसाींनी सदर घ्नेचा तपास केला आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासानुसार सदर आरोपीींवर कोिता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व 
त्यानुसार कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) सोलापूर शहरात तनमशल इन्रा होम कॉपोरेशन लल. 
कीं पनीन ेर्सविूक केलेची बाब ही सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत घिलेली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी पवजापूर नाका, पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. ४६७/२०१७ भा.दीं.पव.सीं. 
कलम ४०९, ४२०, १२० (ब) व एमपीआयिी कायदा कलम ३ व ४ प्रमाि ेदद.०८/०८/२०१७ रोजी 
गुन्हा दाखल केला असून सदरचा गुन्हा २८/०८/२०१७ रोजी आचथशक गुन्हे शाखा येथे वगश 
करण्यात आलेला आहे. तसेच मोहोळ पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं. ५३३/२०१७ भा.दीं.पव.सीं. 
कलम ४२०, ५०४,  ३४ व एमपीआयिी कायदा कलम ३ व ४ प्रमाि े दद.२९/०७/२०१७ रोजी 
गुन्हा दाखल आहे. 
     उपरोक्त दोन्ही गुन्ह्यातील तनषपन्न आरोपीताींपवरुद्ध कायदेशीर कायशवाही करण्यात 
आलेली आहे. सोलापूर शहर हद्दीत दाखल गुन्ह्यातील आरोपीताींनी कीं पनीत गुींतविूक केलेल्या 
गुींतविूकदाराींच्या रक्कमेतून खरेदी केलेली स्थावर मालमत्ता सींरक्षक्षत करण्यात आलेली आहे. 
उपरोक्त दोन्ही गुन्ह्याचे दोिारोपपत्र मा. न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मोखाडा (जज.पालघर) येथील दगुबम भागात िृषी अधधिारी पद भरण्याबाबत 
  

(३१)  ५७०० (०५-०४-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखािा (जज.पालघर) येथील दगुशम भागात कृिी अचधकारी पद ररक्त असल्यान े
शेतकऱयाींना अिचिीींना सामोरे जाव ेलागत असुन कायमस्वरुपी कृिी अचधकारी नसल्यामुळे 
सदर कृिी कायाशलयात गैरव्यवहार चाल ूअसल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर पदाचा अततररक्त कायशभार जव्हारचे कृिी अचधकारी याींचेकि े देण्यात 
आल्यान े सदर भागात कमालीचे असींतोिाच े व नाराजीच े वातावरि पसरलेले असून 
कायमस्वरुपी कृिी अचधकारी देण्यात यावा याबाबत तेथील ग्रामस्थाींनी मा.कृिी मींत्री याींचेकि े
तनवेदन देऊन मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सदरहू पदे तातिीन ेभरण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े (१६-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) तालुका कृपि अचधकारी, मोखािा 
कायाशलयातील तालुका कृपि अचधकारी हे पद ररक्त आहे. तथापप भ्रष्ाचाराबाबत तक्रारी प्राप्त 
नाहीत.  तसेच महाराषर कृपि सेवा ग्-ब (कतनषठ) सींवगाशतील कृपि अचधकारी, ताकृअ 
कायाशलय, मींिळ कृपि अचधकारी, मोखािा व मींिळ कृपि अचधकारी, खोिाळा ही पदे भरण्यात 
आली आहेत. ररक्त असिाऱया पदाींचा कायशभार इतर अचधकारी / कमशचारी याींच्याकि े
सोपपवण्यात आलेला असून त्याींच्यामार्श त शेतकऱयाींना शासनाच्या सवश योजनाींचा लाभ 
देण्याबाबत वेळोवळेी सूचना करण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर शहरातील सलगर िस्ती पोमलस ठाण्यात कर्याबदीला मारहान िेल्याबाबत 
  

(३२)  ५७१४ (२७-०३-२०२०).   श्री.विजयिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील सलगरवस्ती पोललस ठाण्यात पोललसाींना मादहती देतो का अस ेम्हित 
रजाक गरु्र शेख रमजान गरु्र शेख (राहिार थोबि े वस्ती) याींच्यावर कर्याशदीला पोलीस 
स््ेशन मध्येच मारहान केल्यामळेु गुन्हा नोंद झाल्याची माहीती ददनाींक ६ जानेवारी रोजी वा 
त्या सुमारास तनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस स््ेशन मध्येच कर्याशदीला मारहाि करिाऱया आरोपीींवर कोिता गुन्हा 
नोंद झाला आहे व गुन्ह्याच ेस्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, त्यानुसार त्याींच्यावर कोिती कठोर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) व (२) सोलापूर शहरातील सलगरवस्ती पोलीस 
ठाण्यात आरोपीकिुन कर्याशदीस मारहाि झाली नसुन कर्याशदीच ेथोबिवेस्ती देगाींवनाका येथील 
ऑकर्समध्ये झाली आहे. सदरबाबत सलगरवस्ती, पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. ०६/२०२० 
भा.दीं.पव.सीं. कलम ३०७, २९४, ३३६, ४२७, ४५२, ५०६, ३४ व आमश अक्् कलम ४/२५ व महा. 
पोलीस अचध. १३५ प्रमाि ेगुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.        
(३) सदर गुन्ह्याचा तपास पुिश करुन गुन्ह्याचे दोिारोपपत्र दो.प.क्र.१७/२०२० दद.१६/०३/२०२० 
रोजी मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जजल्हयातील शेतिऱयाांना पांतप्रधान शेतिरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३३)  ५७३९ (०५-०४-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जजल्ह्यात पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी ककती शेतकरी पात्र असुन 
याबाबत तालुका तनहाय आकिवेारी काय आहे, 
(२) असल्यास, पात्र शेतकऱयाींपैकी ककती शेतकऱयाींना या योजनेचा लाभ लमळाला आहे व त्याच े
स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, मादहती अपलोि करिे प्रलींबबत असल्यामळेु या योजनेपासून अनेक शेतकरी 
वींचचत रादहले असुन योजनेचा एकही हप्ता लमळाला नाही अशा शेतकऱयाींची तालुका तनहाय 
सींख्या ककती आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन उस्मानाबाद जजल्हयातील शेतकऱयाींना सदरहू 
योजनेचा लाभ देवुन योजनेपासुन वींचचत ठेविाऱ या जजल्ह्यातील तहलसलदार याींचेवर कारवाई 
करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भुस े (१२-१०-२०२०) : (१) पी.एम. ककसान सन्मान तनधी योजनअेींतगशत ददनाींक 
१४/०८/२०२० अखेर उस्मानाबाद जजल्ह्यातील एकुि २,८४,६८३ शेतकऱयाींनी नोंदिी केलेली 
असुन त्यापैकी २,७९,६६३ लाभाथी पात्र आहेत. उवशरीत ५०२० नोंदिी केलेल्या लाभार्थयाांची 
पात्रतेच्या तनकिाप्रमाि े पिताळिी करुन त्याींच्या नोंदिीस मान्यता देिे ककीं वा नाकारिे 
याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
     उस्मानाबाद जजल्ह्यातील ददनाींक १४/०८/२०२० अखेर तालकुातनहाय पात्र लाभार्थयाांची 
सींख्या खालीलप्रमाि े

उस्मानाबाद ५२,८५६ 
तुळजापुर ४९,६८४ 
उमरगा ३५,९४१ 
लोहारा १७,९८२ 
भूम ३०,४८३ 
परींिा ३५,९५५ 
कळींब ३७,६८१ 
वाशी १९,०८१ 
एकुि २,७९,६६३ 

(२) उस्मानाबाद जजल्ह्यातील ददनाींक १४/०८/२०२० अखेर एकुि २,७९,६६३ पात्र लाभाथाांपकैी 
२,७८,१४० लाभार्थयाांना पदहला हप्ता, २,७३,९९१ लाभार्थयाांना दसुरा हप्ता, २,५९,७२२ लाभार्थयाांना 
ततसरा हप्ता, २,१२,३७१ लाभार्थयाांना चौथा हप्ता, १,८२,८९७ लाभार्थयाांना पाचवा हप्ता व 
१,००,५३७ लाभार्थयाांना सहावा हप्ता पवतरीत करण्यात आलेला आहे. 
     शेतकऱयाींना तनजश्चत उत्पन्न लमळण्याकरीता कें द्र शासनान ेप्रधानमींत्री ककसान सन्मान 
तनधी (PM KISAN) योजना सुरु केली आहे. कें द्र शासनाकिील दद.०७ जून २०१९ चे 
पत्रानुसार सरसक् सवश पात्र शेतकरी कु्ुींबीयास (पती, पत्नी व त्याींची १८ विाशखालील अपत्ये) 
रु. २०००/- प्रती हप्ता या प्रमाि े३ हप्त्यात रू. ६०००/- प्रती विी लाभ देण्यात येत आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
     पी.एम.ककसान योजन ेअींतगशत शेतकऱयाींना पी.एम.ककसान पो श्लवर ऑनलाईन नोंदिी 
करण्याची सुपवधा कें द्र शासनान े उपलब्ध करुन ददली असल्याने त्या शेतकऱयाींची मादहती 
अपलोि करण्याचा प्रश्नच उद् ावत नसल्यान े या योजनेपासुन अस े लाभाथी वींचचत रादहले 
नाहीत.    
     उस्मानाबाद जजल्ह्यातील एकुि १२,२५४ लाभार्थयाांना त्रु्ी पुतशतेअभावी पी.एम.ककसान 
सन्मान तनधी या योजनचेा एकही हप्ता लमळाला नाही. या लाभार्थयाांच्या त्रु्ी पुतशता 
करण्याच्या सुचना जजल्हास्तरावर नोिल अचधकारी तथा तनवासी उपजजल्हाचधकारी याींना 
देण्यात आलेल्या असुन अशा लाभार्थयाांना लाभ देण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
  तालुकातनहाय एकही हप्ता न लमळालेल्या लाभाथींची सींख्या खालीलप्रमाि े

उस्मानाबाद १८७१ 
तुळजापुर १८१७ 
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उमरगा १२३२ 
लोहारा १०६१ 
भूम २१५४ 
परींिा २५२२ 
कळींब ५१३ 
वाशी १०८४ 
एकुि १२,२५४ 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

युद्धजन्य तसेच आपत्िालीन पररजस्थतीत सिबसामान्य नागररिाांना 
सतिब तेचा इशारा देणारे भोंगे बांद असल्याबाबत 

(३४)  ५८८५ (२७-०३-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) युद्धजन्य तसेच आपत्कालीन पररजस्थतीत सवशसामान्य नागररकाींना सतकश तेचा इशारा 
देण्यासाठी मुींबईत सन १९६२ मध्ये बसपवण्यात आलेल्या ३०६ पैकी १६८ भोंगे बींद पिले 
असल्याच े तर उवशररत १३८ भोंगे केवळ ददखाऊ  असल्याच ेददनाींक ३१ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी सींरक्षि दलाकिून स्वयींसेवक घिवले जात नसल्यान ेददखाऊ बनलेल्या 
भोंग्याींची दर मदहन्याला केली जािारी चाचिी बींद असून शासनाकिून दलुशक्ष होत असल्यान े
अदययावत तींत्रज्ञानाअभावी सन २००४ पासून या भोंग्याची स्वयींचललत यींत्रिा पूिशपिे बींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई हे शहर नेहमीच दहशतवादयाींच्या तनशाण्यावर असल्यान े दहशतवादी 
ककीं वा हवाई हल्ल्यादरम्यान मोबाइल व इतर यींत्रिा बींद पित असल्यान ेनागररकाींना सतकश  
भोंगे करण्यासाठी महत्त्वाची भूलमका बजाव ू शकिारे सदरहू भोंगे तातिीन े कायाशजन्वत 
करण्याबाबत शासनाकिून कोिती  कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१९-१०-२०२०)  : (१) मुींबई सह राज्यात ठािे, पुिे, नालशक, उरि, 
तारापूर यादठकािी नागरी सींरक्षि दलातील सायरन आहेत. सवश दठकािी एआरपी (एअर रेि 
पप्रकॉशन) यींत्रिा कालबाह्य झाल्यान े सवश  भोंगे  एकबत्रत वाजत नाहीत. परींतु बहृन्मुींबईसह 
इतर सवश दठकािी असलेले भोंगे वेतनीक कमशचा-यादवारे हस्तचललत वाजपवले जातात. एआरपी 
यींत्रिा कालबाह्य झाल्याने तत्कालीन सींचालकाींच्या आदेशानुसार बहृन्मुींबईतील १७८ भोंगे 
गोदामात ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी ५ भोंगे पुन्हा कायाशन्वीत करण्यात आले आहेत. १३३ 
भोंगे ्ॅपपींग पध्दतीने आजतागायत Stand alone mode वर चालू आहेत. काढलेले भोंगे जेथे 
शक्य आहे त्या दठकािी ्ॅपपींग पध्दतीन ेबसपवण्याचे काम सुरू आहे.    
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(२) व (३) सध्या चाल ुअसलेले १३३ भोंगे नागरी सींरक्षि दलातील वेतनीक कमशचा-यादवारे 
हस्तचललत वाजपवले जातात. भोंग्याच े स्वयींचललत यींत्रिा २००४ पासून कालबाह्य झाल्याने 
नवीन यींत्रिा कायाशजन्वत करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. दरम्यानच्या कालावधीत MTNL 
आणि BSNL या कें द्र शासकीय आस्थापनाींबरोबर वेळोवेळी सायरन वाजपवण्याकरीता चचाशसत्र े
व बैठका आयोजजत करण्यात आल्या असून, अदयाप सदर दोन्हीही आस्थापनाींकिून प्रततसाद 
लमळत नसल्यान,े अदयाप सदरहू यींत्रिा स्वयींचललतररत्या कायाशजन्वत होऊ शकली नाही. 
यासाठी सींचालक, नागरी सींरक्षि, मुींबई याींचेकिून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथ ेजुन्या िाहनाांची खरेदी–विक्री िरणारे ओएलएक्स डॉटिॉम  
सांिेतस्थळ तयार िरुन नागररिाांची िेलेली र्सिणुि 

  

(३५)  ६७०९ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश द्रहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे जुन्या वाहनाींची खरेदी–पवक्री करिारे  ओएलएक्स िॉ्कॉम सींकेतस्थळ तयार 
करुन नागररकाींची र्सविुक होत असल्याचा प्रकार माहे रे्ब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींकेतस्थळावरुन ऑनलाईन रान्झॅक्शनच्या माध्यमातुन लाखो रुपयाींनी 
नागररकाींची र्सविुक करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामध्ये सनदी अचधकारी वा लषकरी अचधकारी पदावर असल्याच े भासवुन 
बदली दसु-या राज्यात झाली अशी बताविी करुन सदरच े वाहन पवकत असल्याच े देणखल 
भासवुन नागररकाींची र्सविुक होत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपूिश प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,  
(५) असल्यास, त्यानुसार चौकशीत दोिी आढळुन आलेल्याींवर कोिती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१६-१०-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     ओएलएक्स िॉ्कॉम सींकेत स्थळ नव्याने तयार करून नागररकाींची र्सविूक 
झाल्याबाबतची नोंद आढळून आली नाही. 
     परींत ुओएलएक्स ऑन लाईन खरेदी पवक्री करिाऱया सींकेत स्थळावरून नागररकाींना 
जुन्या गाड्या, ्ेबल, सोर्ा से्, र्तनशचर अशा वस्तू पवकण्याच ेतसेच खरेदी करण्याच ेआलमि 
दाखवून गुगल पे, र्ोन पे च्या माध्यमातून  क्यूआर कोि स्कॅन करायला साींगून अथवा 
यु.पी.आय. ररक्वेस्् अॅक्सेप्् करायला साींगून र्सविुकीन े बँक खात्यातील पैसे चोरी 
झाल्यावरून गुन्हे दाखल करण्यात  आले आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. नालशक शहर येथून प्राप्त मादहतीनुसार लषकरी अचधकारी असल्याच े
भासवून पवश्वासाहशता प्राप्त करून अशाप्रकारे दोन प्रकरिात र्सविूक झाल्याच े तनदशशनास 
आले आहे. त्या अनुिींगान ेगुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
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(४) व (५) सदर प्रकरिी गुन्ह्याचा तपास चाल ू आहे. र्सविूकीबाबत दाखल झालेल्या 
गुन्ह्याींच्या अनुिींगान े तपास करताना युपीआयच्या पेमें्च्या माध्यमातून गेलेल्या रकमा 
कर्याशदीस परत लमळण्याच्या अनुिींगाने सींबींचधत बँक/कीं पन्या/ई वॉले् कीं पन्याींना मेल करण्यात 
आले व इतर मादहती घेण्यात आली. तपासादरम्यान तनदशशनास आले की, अशा प्रकारच ेगुन्हे 
परराज्यातून मुख्यत्व ेकरून भरतपूर/लभलवािा, राजस्थान येथून होत आहेत. आरोपीच ेनाव व 
व्यवसाय अदयाप उघिकीस आलेला नाही. गुन्ह्यातील अज्ञात आरोपीचा सायबर तींत्रज्ञानातनशी 
व सवश प्रयत्नाींनीशी शोध चाल ूआहे. 

___________ 
  

नामशि जजल््यातील शेति-याांना गोपीनाथ मुांड ेशेतिरी अपघात  
विमा योजनेंचा लाभ ममळण्याबाबत 

  

(३६)  ७२७५ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुहास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतक-याींचा अपघाती मतृ्यू झाल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयाींना मदतीचा हात लमळावा 
या उद्देशान ेस्व.गोपीनाथ मुींि ेशेतकरी अपघात पवमा योजना सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-१९ या विाशमध्ये नालशक जजल्ह्यातील १३० शेतक-याींचा अपघाती 
मतृ्यू झाला असून त्याींना या योजनेंचा लाभ लमळण्यासाठी मतृ पावलेल्या शेतक-याींच्या 
कु्ुींबबयाींनी शासनाकि ेनोंद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींना अदयापही शासनाकिून कोितीच मदत 
लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नालशक जजल्हयात सदरहू योजनेची प्रभापवपि ेअींमलबजाविी व्हावी यासाठी 
शासनान ेकोिती  उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१४-१०-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१८-१९ च्या दद.१०.८.२०२० रोजीच्या अहवालानुसार नालशक जजल्ह्यामध्ये एकूि 
१९१ पवमा प्रस्ताव प्राप्त झाले होत.े यापैकी १२५ पवमा प्रस्ताव मींजूर करण्यात आले असून 
११ पवमा प्रस्ताव नामींजूर करण्यात आले आहेत तसेच सदयजस्थतीत पवमा कीं पनीकि े४२ पवमा 
प्रस्ताव कायशवाहीत असून १३ पवमा प्रस्ताव  कागदपत्राींच्या अभावी प्रलींबबत आहेत. 
(४) प्राप्त पवमा प्रस्ताव शीघ्र गतीन ेमींजूर होण्यासाठी जजल्हा स्तरावर तसेच आयुक्तालय 
स्तरावर पवमा कीं पनी व पवमा सल्लागार कीं पनीच े प्रतततनधी याींच्या समवेत बैठक घेऊन 
सातत्यान ेपवमा प्रकरिे तनकाली काढण्यास्तव सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याबाबत 
सातत्यान ेपाठपुरावा चाल ूआहे. तसेच जजल्हा अचधक्षक कृपि अचधकारी स्तरावर कागदपत्राच्या 
पुतशतेसाठी कायशवाहीत असलेल्या पवमा प्रस्तावाची पुतशता तात्काळ करुन घेऊन पवमा कीं पनीकि े
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मींजूरीसाठी सादर करण्यात येत आहेत. तसेच योजनेच्या सींतनयींत्रिासाठी तालकुा स्तरावर 
तहसीलदार याींच्या अध्यक्षतेखाली व जजल्हा स्तरावर मा.जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सलमत्याची तनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(५) सदर योजनेतींगशत पवमा प्रस्ताव हे शेतकरी कु्ुींबाकिून आवश्यक असिा-या कागदपत्राच्या 
पुतशतेअभावी प्रलींबबत राहतात. बहुताींशी प्रकरिामध्ये ७/१२, ६-क, ६-ि, जव्हसेरा अहवाल, 
पोलीस अींततम अहवाल इत्यादी कारिाींच ेकागदपत्रा अभावी पवमा प्रकरिे प्रलींबबत राहतात, 
अस ेतनदशशनास आलेले आहे. 

___________ 
  

िडगाि (ता.िेज, जज.बीड) येथे आद्रदिासी पारधी जमातीतील 
एिा िुटुांबातील नतघाांची हत्या िेल्याबाबत 

  

(३७)  ९५९० (२९-०५-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), 
श्री.महेंि दळिी (अमलबाग) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींगविगाव (ता.केज, जज.बीि) येथे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान आददवासी पारधी 
जमातीतील पवार कु्ुींबातील ततघाींची हत्या करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिाची  चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार दोिी आढळलेल्याींवर शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरिी कर्याशदीन े ददलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स््ेशन युसुर् विगाव ता. 
केज जज. बीि  येथे गु.र.नीं.१०६/२०२० कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३०२, ३०७, ४३५, ४२७, 
१२० (ब), भागवी सह कलम १८४ मोवाका सह ४, २५ शस्त्र अचधतनयम सह ३(१)(g), 
३(२)(va), ३(२) (पाच) अनुसूचचत जाती-जमाती (अत्याचार प्रततबींधक) कायदा अन्वये एकूि 
१४ आरोपीताींपवरूध्द ददनाींक १४.०५.२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्ह्यातील चौदा ही आरोपीताींना अ्क करण्यात आलेली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठिी 
मध्ये आहेत. १४ आरोपीताीं पवरूध्द मा. अपर सत्र न्यायालय अींबाजोगाई येथ ेदोिारोप पत्र 
दाखल करण्यात आलेले आहे. सदयजस्थतीत सदर गुन्हा न्यायप्रपवषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोरेगाि (मुांबई) येथील आरे िसाहतीतील आद्रदिासी पाड्याांना जोडणारे 
रस्ते मुांबई महानगरपामलिेिड ेिगब िरण्याबाबत 

  

(३८)  १००६२ (२८-०५-२०२०).   श्री.रविांि िायिर (जोगेश्िरी पूिब) :   सन्माननीय 
दगुध्वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.स. २१ (34) 

(१) गोरेगाव (पूवश) येथील ३१६२ एकरच्या वन के्षत्रात २७ आददवासी पाि ेअसून, पवपवध ४६ 
दठकािी बबगर आददवासी वास्तव्यास आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे येथील ददनकर देसाई मागश हा ७.५ ककलो मी्रचा मुख्य रस्ता मुींबई 
महानगरपाललका अचधतनयम १८८८ च्या कलम ३०६ अींतगशत महानगरपाललकेकि े हस्ताींतररत 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, आरेमधील पवपवध पाड्याींना जोििारे ४५ कक. मी. चे अींतगशत रस्ते मुींबई 
महानगरपाललकाकि े हस्ताींतररत करण्यासींदभाशत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी तत्कालीन 
मुख्यमींत्री याींच्याकि े ददनाींक २६ ऑगस््, २०१९ व ददनाींक ४ रे्ब्रुवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपाललका याींना तसेच सन २०११ पासून आजपयांत 
अनेक लेखी तनवेदने शासनास सादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू तनवेदनाींवर शासनान ेकोिती कायशवाही केली व त्याचा तपशील काय 
आहे, 
(५) असल्यास, सदरहू तनवेदनाच्या अनुिींगान ेउपरोक्त नमूद रस्ते मुींबई महानगरपाललकेकि े
हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाची भूलमका काय आहे व सदरहू अींतगशत रस्ते मुींबई 
महानगरपाललकेकि ेककती कालावधीत वगश करण्यात येिार आहेत, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री. सुननल िेदार (२६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) आरे दगु्ध वसाहतीअींतगशत रस्ते हे खास आददवासी पाड्याींसाठी जोििारे नसून 
सदरचे अींतगशत रस्ते हे तबेल्यातील जनावराींपासनु उत्पाददत होिारे दधू वाहनाींव्दारे बाहेर 
घेऊन जाण्यासाठी तसेच तबेल्यामध्ये व शासकीय तनवासस्थानाींमध्ये येण्या-जाण्या करीता 
पवपवध ग्ाींना (तबेल्याींना) जोििारे अींतगशत रस्ते आहेत. 
     सदरच ेअींतगशत रस्ते शासनाच्या दगू्ध व्यवसाय पवकास पवभागाच्या मालकीच्या जागेत 
असुन याअींतगशत रस्त्याींच्या देखभाल दरुुस्तीचे काम हे कायशकारी अलभयींता, सा.बा.पवशेि 
प्रकल्प पवभाग, आरे याींच्या कायाशलयास प्राप्त होिाऱया अनुदानातुन वेळोवळेी केले जातात. 
     सदर वस्तुजस्थती लक्षात घेता आरे दगु्ध वसाहती अींतगशत रस्ते महानगरपाललकेकि े
हस्ताींतरीत करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) तनरींक. 

___________ 
  

सहिारी दधू सांघ ि खाजगी दधु पुरिठा धारि याांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(३९)  ११४३७ (११-०७-२०२०).   श्री.द्रदलीप मोद्रहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(मशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल द्रटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.मानमसांग नाईि 
(मशराळा), श्रीमती सीमा महेश द्रहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर) :  सन्माननीय दगु्धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अततररक्त दधुाची खरेदी करून भुक्ी तयार करण्याची योजना शासनान े
राबपवली परींतु सहकारी दधू सींघाींना शासनाकिुन सुमारे १०० को्ीपेक्षा जास्त अनुदान देय 
असल्यामळेु सहकारी दधू सींघ व खाजगी दधु पुरवठा धारक याींना आचथशक सींक्ाींना सामोरे 
जाव ेलागत असल्याच ेमाहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, शासनान ेदहा लाख लल्र दधुाची खरेदी करण्याच ेआव्हान देऊन प्रत्यक्षात ८ 
लाख लल्रच्या आत दधुाची खरेदी केली तसेच दधुापासून पाविर व ब्र तयार केले असता  
त्याला भाव नसल्यामुळे को्यवधी रुपयाींच ेपाविर साठे पिून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात दधू पाविरचे साठे पन्नास हजार ्नपयांत गेले असून  पवपवध िअेरी 
प्रकल्पातील साठ्याींमध्ये ककमान दोन लाख ्न पाविर देशात उपलब्ध असताना कें द्र शासनाने 
दहा हजार ्न दधू पाविरच्या आयातीला मान्यता ददल्याच े माहे जून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आचथशक सींक्ात असलेल्या सहकारी दधू सींघ व खाजगी दधु पुरवठा धारक 
याींना अनुदान देवुन त्याींच े पुनरुज्जीवन करण्यासह दधु पाविर पवक्री व्हावी याकररता  
उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) सदर योजनेअींतगशत जस्वकृत केलेल्या दधूामार्श त तनलमशत केलेल्या दधु भूक्ीचा पवतनयोग 
“िॉ. ए.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजना” या योजनेअींतगशत करण्यात येिार असून 
त्याबाबत कायशवाही सुरू आहे. तसेच या योजनेअींतगशत तनमाशि झालेल्या सवश देशी कुकीींग 
ब्रची पवक्री करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) दधु उत्पादक शेतकऱयाींच्या आचथशक दहताचे रक्षि व्हावे असे शासनाच ेधोरि व दृजष्कोन 
असल्यान े शासनान े राज्यातील अततररक्त होिाऱया दधुापैकी १० लक्ष दधुाची जस्वकृत 
करण्याची योजना दद.०३/०४/२०२० व दद.२७/०४/२०२० या शासन तनिशयान्वये प्रथमत: ४ मदहने 
व तदनींतर दद. २७/०८/२०२० रोजीच्या शासन तनिशयान्वये २ मदहन्याकरीता योजना राबवली 
आहे. 
     सहकार तसेच खाजगी दगु्ध व्यवसाय के्षत्र आपल्या स्तरावर व्यावसातयक धोरि ठरपवत 
असल्यान ेशासनान ेसदर के्षत्रात थे् हस्तके्षप करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दगु्ध उत्पादि शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(४०)  ११८०९ (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (मशडी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.द्रदलीप मोद्रहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.सुननल द्रटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे 
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(हडपसर), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर), श्री.द्रदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.क्षितीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :   सन्माननीय दगु्धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात कोवीि-१९ या सींसगशजन्य आजाराच्या कालावधीमध्ये शासनान े२५ रुपये दराने 
शेतकरय्ाींकिून दधु खरेदी करण्याबाबत तनदेश ददले असताना केवळ सरकारी दधु सींस्थाकिून 
३.५ रॅ्् व एसएनर् ८.५ साठी २५ रुपये दर देण्यात येत असून खाजगी दधु सींघाकिून  
प्रततलल्र २० ते २२ रुपये दराने दधु खरेदी केले जात असल्यान ेदधु उत्पादक शेतकऱयाींच े
मोठ्या प्रमाित नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मुींबई, ठािे, पुिे इत्यादी मुख्य महानगरे कोरोना पविािूचा  
हॉ्स्पॉ् ठरली असल्यामुळे दधुाची पवक्री कमी होऊन दधु उदयोगाींचे दररोज ३५ लाख लल्र 
दधु व्यथश जात असताना दधुाचा कमी झालेला दर तसेच पशुखादयाींच े वाढलेले दर यामुळे 
शेतकऱयाींच ेदहेुरी नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदनगर जजल्हा दधु उत्पादनात आघािीवर असनू प्रततदीन २२ ते २३ लाख 
लल्र दधुाच ेउत्पादन होत असनू लॉकिाऊनमुळे दधुाची उत्पादने पवक्री करिारी दकुान ेबींद 
झाल्यान ेशेतकऱयाींना प्रततलल्र २० ते २२ रुपये दर लमळू लागल्याने दधुाचा कमी झालेला दर 
व पशुखादयाींच े वाढलेले दर यामुळे इतक्या कमी दरात दधुाची पवक्री करिे शेतकऱयाींना 
परवित नसल्यान ेप्रततददन दधु उत्पादकाींना साितेीन को्ीचा तो्ा सहन करावा लागत आहे,हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मुसळपािा वाकी (ता.िहािू, जज.पालघर) येथील शेतकऱयाींनी प्रत्येक शेतकऱयाींच्या 
खात्यावर प्रततलल्र दहा रुपये अनुदान दयावे तसेच जेनेररक औिधाींच्या तनयाशतीच्या बदल्यात 
अमेररकेतून दधू व दगु्धजन्य पदाथाांच्या आयातीवर परवानगी देण्याचा घेतलेला तनिशय रद्द 
करावा अशा मागिीींसाठी ददनाींक १ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास आींदोलन केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, दधु उत्पादक शेतकऱयाींच ेहजारो लल्र दधु व्यथश  जाऊन शेतकऱयाींच ेआचथशक 
नुकसान झाल्याने आचथशक मदत तसेच मोर्त पशु खादय देण्याची मागिी लोकप्रतततनधी 
याींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकि े केली असून पूवीप्रमािे दधुाला योग्य दर न ददल्यास आींदोलन 
करण्याचा इशाराही शेतकऱयाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन खाजगी दधु सींस्थाींकिून शेतकऱयाींच्या दधुाला योग्य दर 
देण्याबाबत तसेच नुकसानग्रस्त दधु उत्पादक शेतकरय्ाींना मोर्त पशुखादय व नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
पवलींबाची करिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२६-१०-२०२०) : (१) कोपवि-१९ या रोगामुळे होिारा प्रादभुाशव रोखण्यासाठी 
सींपूिश देशात दद. २३ माचश, २०२० पासून लॉकिाऊन घोपित करण्यात आला होता. या 
लॉकिाऊन मुळे राज्यातील दधू व दगु्धजन्य पदाथाशच्या मागिीत मोठ्या प्रमािात घ् 
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झाल्यामुळे अततररक्त द्रवरूप दधूाची जस्थती राज्यात उद्भवली होती. अशा पररजस्थतीत दधू 
उत्पादक शेतकऱयाींच्या आचथशक दहतास्तव शासनान ेराज्यातील एकूि अततररक्त दधूापैकी १० 
लक्ष लल्र मयाशदेपयांत दधू स्वीकृत करून सदर दधुाच े रूपाींतरि दधू भुक्ी व ब्रमध्ये 
करण्याची योजना ददनाींक ३ एपप्रल, २०२० व ददनाींक २७ एपप्रल, २०२० रोजीच्या शासन 
तनिशयान्वये घोपित केली होती. सदर योजनअेींतगशत दधू जस्वकृती केवळ सहकारी दधू सींघ व 
शासन या यींत्रिेकिून करण्यात येऊन ३.५/८.५ या गुिप्रतीच्या दधुास प्रततलल्र रुपये २५/- 
असा दर देण्याचा तनिशय घेण्यात आला होता. 
     वरील योजनेत खाजगी के्षत्राचा समावशे करण्यात आला नसल्यान े खाजगी दधू 
के्षत्राकिून त्याींनी तनजश्चत केलेल्या दराप्रमाि ेदधु खरेदी दर ददला आहे ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) शासनान ेघोपित केलेल्या योजनेअींतगशत स्वीकृत केलेल्या दधुास रुपये २५/- प्रतत लल्र 
असा दर देण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी दगु्ध प्रकल्पाींनी त्याींच्याकिील दधू हे पपशवी 
बींद दधू स्वरूपात व दगु्धजन्य पदाथाांची तनलमशती करून पवक्री केली आहे. तसेच उवशररत 
दधूाचा पुरवठा इतर खाजगी दधू भुक्ी प्रकल्पाींकि े केला असल्यामळेु राज्यातील दधू 
पवक्रीपवना पिुन राहील्याच े तनदशशनास येत नाही. 
(३) अहमदनगर जजल्हयामध्ये माहे जानेवरी-२०२० मध्ये शासन, सहकार व खाजगी दधू सींघ 
याींच े माध्यमातून २४.५२ लाख लल्र दधूाच े सींकलन झालेले आहे. माहे जुन २०२० मध्ये 
जजल्हयातील प्रततददन दधू सींकलन २७.६९ लाख लल्र इतके झाले आहे. जानेवारी मदहन्याच्या 
तुलनेत सदर सींकलन ३.१७ लाख लल्र वाढले असल्याच ेददसून येत.े 
     तथापप सींकललत होिाऱया दधुाचा पवतनयोग पपशवीबींद दधू ठोक पवक्री करुन अततररक्त 
दधुाच े दधू भुक्ी मध्ये रुपाींतर केले जात आहे. सहकारी दधू सींघामार्श त दधू उत्पादक 
शेतकऱयाींना प्रतत लल्र रुपये २५/- दर ददला जात आहे. परींतु काही खाजगी दधू प्रकल्पामार्श त 
शेतकऱयाींना प्रतत लल्र कमी दधु खरेदी दर देण्यात येत असल्यामुळे त्याचा पररिाम दधु 
उत्पादक शेतकऱयाींच्या आचथशक पररजस्थतीवर होत असतो. 
(४) व (५) होय. 
     दधु उत्पादक शेतकऱयाींना दधुास योग्य दर प्राप्त व्हावा यासाठी राज्यातील अततररक्त 
होिा-या दधूापैकी १० लक्ष लल्र दधुाची जस्वकृती करुन सदर जस्वकृत दधुास दद. २७ ऑगस््, 
२०२० रोजीच्या शासन तनिशयान्वये रु.२५/- प्रततलल्र असा दर ददला आहे. खाजगी दगु्ध 
व्यवसातयक के्षत्रावर सदयजस्थतीत कायदेशीरररत्या बींधन आिण्याची कोितीही तरतुद उपलब्ध 
नसल्यान ेखाजगी व्यावसातयक आपल्या स्तरावर दधुाची खरेदी पवक्री कररत असतात. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली (जज. बुलढाणा) तालुक्यातील वपिाांिर मर रोगाचा ि हरभऱयािर  
गाठे अळीचा प्रादभुाबि झाल्याबाबत 

  

(४१)  १२५५८ (१२-०८-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चचखली (जज.बुलढािा) तालकु्यातील शेतकऱयाींनी रब्बी हींगामात मका व हरभऱयाची मोठ्या 
प्रमािात लागवि केली असता ह्या पपकाींवर मर रोगाचा व हरभऱयाींवर गाठे अळीचा प्रादभुाशव 
झाल्याच ेतनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पपकाींवर मर रोगाचा व हरभऱयाींवर गाठे अळीच्या प्रादभुाशवामुळे शेतकऱयाींच्या 
पपकाींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींच्या पपकाींची पाहिी शासनाने केली आहे काय,त्यानुसार 
नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     सन २०१९-२० मध्ये बुलिािा, ता.चचखली मध्ये मका व हरभरा पपकाची सरासरी पेरिी 
के्षत्राच्या अनुक्रम े४९.९९ व ५६५.६२ ्क्के के्षत्रावर पेरिी झालेली आहे. 
     चचखली तालुक्यात हरभऱयावर इसोली व जाींभरुन या दोन गावाींमध्ये मर रोगाचा तर 
करवींि, वाघापूर, साकेगाव, बोराळा, माळशेंबा व भालगाव या ६ गावाींमध्ये गाठे अळी रोगाचा 
प्रादभुाशव आढळून आला. 
(२) पेरिीपुवी चचखली तालुक्यामध्ये कृपि सहायकामार्श त २६० गाव बैठका व शास्त्रज्ञाींच्या ६ 
प्रके्षत्र भे्ी इ. पवस्तारपवियक कायशक्रमातून मर रोग व घा्े अळी येऊ नये म्हिून बीज 
प्रकक्रयासींदभाशत प्रात्याक्षक्षकासह मागशदशशन प्रत्येक गावात करण्यात आले. पररिामी मर 
रोगासींदभाशत जनजागतृी झाल्यामुळे रोगाचा प्रादभुाशव आचथशक नुकसान पातळीच्या खाली 
ठेवण्यात यश आले. 
     तसेच पेरिीनींतर तालुक्यामध्ये हरभऱयावरील घा्ेअळी सींदभाशत एकात्मीक पीक 
व्यवस्थापन हरभऱयावरील शेतीशाळा, ककि रोग सवेक्षि व सल्ला प्रकल्प माध्यमातून कृपि 
सहायक व कृपि पयशवेक्षक याींच्या मार्श त ५६ गावाींमध्ये तनयमीत तनरीक्षिे घेण्यात आली. 
त्याअींतगशत तालुक्यातील ६ गावाींमध्ये रोगाचा प्रादभुाशव आढळून आला. परींत ूसदर गावाींमध्ये 
तत्काळ प्रततबींधात्मक उपाय घेऊन प्रादभुाशव तनयींत्रिात आिण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील आांबेठाण येथून मुरूम उपसा होत असलेबाबत 
  

(४२)  १३२४४ (१३-०९-२०२०).   श्री.द्रदलीप मोद्रहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेि (जज.पुिे) तालुक्यातील एमआयिीसी पुिे ्प्पा क्रमाींक ५ साठी सींपाददत केलेल्या  
ग् क्रमाींक ८१२ या भूखींिावरील आींबेठाि येथून अवैधरीत्या महसूल पवभागातील काही 
अचधकाऱयाींच्या सींगनमतान े मुरूम उपसा माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान झाल्याचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाच्या ताब्यातील भुखींिातनू मुरूम काढला जात असताना खेि महसूल 
पवभाग जािीवपूवशक याकि ेदलुशक्ष करत असल्याचेही तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मुरूम चोरी  प्रकरिाींमध्ये शासनान ेकोित्या स्वरूपाची कारवाई केली वा 
करत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) मौज ेआींबेठाि, ता.खेि, जज.पुिे 
येथील जमीन ग् क्र.८१२ या के्षत्रापैकी १०५.६० हे.आर.के्षत्र महाराषर औदयोचगक पवकास 
महामींिळ याींच ेनाींव ेवगश आहे. सदर जमीनीवर पोकलेन मशीनदवारे गौि खतनजाच ेउत्खनन  
सुरु असल्याच ेसींबींचधत के्षत्रीय अचधकारी याींनी केलेल्या स्थळपाहिीमध्ये दद.२४/६/२०२० रोजी 
ददसून आले आहे. सदर प्रकरिी म्हाळुींगे पोलीस ठािे येथे दद.२५/६/२०२० रोजी पोकलेन 
चालक व मालक व अन्य एक सींबींचधत व्यक्तीपवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
तसेच पोकलेन मशीन जप्त करण्यात आली आहे. उक्त दठकािी झालेल्या गौि खतनजाबाबत 
तहलसलदार, खेि याींनी महाराषर जमीन महसूल अचधतनयम,१९६६ चे कलम ४८(७) नुसार 
सींबींचधताींना रु.४४,१९,८००/- इतक्या दींिात्मक रक्कमेची नो्ीस दद.२/७/२०२० रोजी बजावली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पारोळा, एरांडोल, भडगाि ि इतर तालुक्यातील (जज.जळगाि)  
शेतिरी द्रठबि मसांचन अनुदानापासून िांधचत राद्रहलेबाबत 

  

(४३)  १३२६५ (१४-०९-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रकल्प सींचालक, पोकरा, मुींबई याींनी ददनाींक २६ रे्ब्रुवारी, २०२० रोजी पोकरा अींतगशत 
समापवष् गावातील शेतकऱयाींना प्रधानमींत्री कृिी लसींचन योजनतेून लाभ न देता पोकरा 
योजनेतून पूवशसींमती देण्याच ेकळपवले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, प्रकल्प सींचालक, पोकरा, मुींबई याींनी ददनाींक ६ मे, २०२० रोजी वैयजक्तक 
लाभाच्या अजाांना पूवशसींमती न देण्याच ेकळपवले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, दठबक लसींचन बसपवण्यासाठी प्रधानमींत्री कृिी लसींचन योजना व पोकरा या 
दोन्ही योजनेंपासून शेतकरी वींचचत रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पारोळा, एरींिोल, भिगाव व इतर तालुक्याींतील शेतकऱयाींनी ऑनलाईन दाखल 
केलेल्या अजाशना पूवशसींमती देण्याबाबत शासनान े कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भुस े(१५-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. 
सन २०२०-२१ कररता दोन्ही योजनाींसाठी अजश घेण्याची सुरुवात केली आहे व नानाजी देशमुख 
कृपि सींजीवनी प्रकल्पाींतगशत (PoCRA)  पूवश सींमती देण्यास अनुमती ददलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल्हयातील जजल्हा अधीिि िृषी अधधिारी िायाबलयाअांतगबत 
साद्रहत्य िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४४)  १३४७४ (१७-०७-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उप मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिचचरोली जजल्हयातील जजल्हा अधीक्षक कृिी अचधकारी कायाशलया अींतगशत सन २०१७-१८, 
२०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीमध्ये शासनाच्या पवपवध योजनाींमधुन लमळालेल्या तनधीतुन 
शेतकऱयाींना बचत ग्ाींना कृिी अवजार व सादहत्य वा्प करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा अधीक्षक कृिी अचधकारी, गिचचरोली याींनी तनयमाींना िावलून आचथशक 
लाभ लमळपवण्याच्या हेतूने सादहत्य वा्प केले असुन पात्र लाभार्थयाशना वगळून स्वतःच्या 
मजीतील लाभार्थयाांना सादहत्य वा्प करुन गैरप्रकार केल्याच ेतनदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनाींसाठी अजश केलेल्या अजशदाराींची व त्यात पात्र ठरलेल्या लाभार्थयाशची 
यादी सादहत्य वा्प करण्यापूवी वररषठ अचधकाऱयाींकिून तपासून मींजूर करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुिींगान े पात्र लाभार्थयाशना 
सादहत्य वा्प करुन गैरव्यवहार करिाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींपवरुध्द कारवाई करण्याबाबत 
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. अजजत पिार (२६-१०-२०२०) : (१) मानव पवकास कायशक्रमाअींतगशत सन २०१७-१८ या 
आचथशक विाशमध्ये  जजल्हा अधीक्षक कृिी अचधकारी, गिचचरोली या कायाशलयास तनधी पवतरीत 
करण्यात आलेला नाही.  
     या कायशक्रमाअींतगशत सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या आचथशक विाशमध्ये शेतकऱयाींच्या 
बचत ग्ाींना  कृिी अवजारे व सादहत्य वा्प करण्यात आले आहे.  
(२), (३) व (४) मानव पवकास कायशक्रमाअींतगशत सन २०१८-१९ या आचथशक विाशमध्ये लाभाथी 
बचत ग्ाींची तनवि जजल्हा अधीक्षक कृिी अचधकारी, गिचचरोली याींच्या कायाशलयाकिून 
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करण्यात आली होती. हे सवश बचत ग् कृिी पवभागाच्या “आत्मा (Agricultural Technology 
Management Agency)” व मदहला आचथशक पवकास महामींिळ (मापवम) या सींस्थेत 
नोंदिीकृत आहेत.  
     सन २०१९-२० या आचथशक विाशमध्ये बचत  मानव पवकास कायशक्रमाअींतगशत तालकुा 
स्पेलसकर्क योजनअेींतगशत बचत ग्ाची तनवि अींततम करण्याकरीता उप पवभागीय अचधकारी 
(महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय सलमती स्थापन करण्यात आली होती.  या 
सलमतीमार्श त लाभाथी शेतकरी बचत ग्ाींची तनवि करण्यात आली असून; रॅक््र व अवजारे, 
राईस लमल, पवदयुत मो्ार, गवत कापिी यींत्र इ. कृिी अवजारे DBT दवारे अनुदान वगश 
करण्यात आलेले आहे.    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
साांगली जजल्हयातील र्ळवपिासाठी प्लाजस्टि आच्छादन ि शेटनेटसाठी अनुदान देण्याबाबत 

  

(४५)  १३६४४ (१४-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय र्लोतप्ादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हयातील द्राक्ष, िालळींब, पेरू, सीतार्ळ या र्ळपपकासाठी प्लाजस््क आच्छादन 
व शे्ने् करण्याकररता अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत  मा.कृपि मींत्री याींच्या समवेत स्थातनक लोकप्रतततनधीींची बैठक 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्ळ पपकाींसाठी प्लाजस््क आच्छादन व शेिने् करण्याकररता अनुदान 
देण्याबाबत शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (२१-०९-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्लास््ीक आच्छादन या बाबीचा एकाजत्मक र्लोत्पादन पवकास अलभयान या योजनमेध्ये 
समावेश करण्याबाबत कें द्र शासनाकि ेप्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दयाबपूर ि अांजनगाि (सुजी) या तालुक्याांचा रासायननि खताचा रॅि पॉइांट हा  
चाांदरू बाजार किां िा अिोला येथ ेिरण्याबाबत 

  

(४६)  १३६९४ (१४-०९-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयाबपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दयाशपूर, अींजनगाव (सुजी) (जज.अमरावती) या दोन तालुक्याींला रासायतनक खताींचा पुरवठा 
धामिगाव रेल्वे येथील शासनाच्या रॅक पॉईं्वरुन करत असल्यामळेु दयाशपूर आणि धामनगाव 
रेल्वे या दोन्ही दठकािातील अींतर १२० की. मी असून रॅक पॉईं् व रासायतनक खत पुरवठा 
करिारा सींबींधीत पवभाग हे र्क्त ७० की मी पयशत रासायतनक खत पवतरि करत असून 
उवशरीत अींतराच ेकाम हे दयाशपूर आणि अींजनगाव (सुजी) तालुक्यातील सींबींधीत पवभागावर येत 
असल्याच ेमाहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रॅक पॉईं् हा १२० की मी दरू असल्यामुळे शेतकऱयाींना वळेेवर खताींचा पुरवठा 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दयाशपूर व अींजनगाव (सुजी) या तालुक्याींचा रासायतनक खताचा रॅक पॉइीं् हा 
चाींदरू बाजार ककीं वा अकोला येथ ेकरण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी अमरावती येथे 
झालेल्या खरीप हींगाम आढावा बैठकीमध्ये मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनुिींगान ेशासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(१५-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) अमरावती जजल्हयास धामिगाव रेल्वे व बिनेरा या दोन रेल्वे रेक पॉईं्वरुन खताचा 
पुरवठा करण्यात येतो. धामिगाव रेल्वे रेक पॉईं्वरुन दयाशपूर १०७ कक.मी. व अींजनगाव 
(सुजी) १२७ कक.मी. अींतरावर असून दोन्ही तालुक्याींना रासायतनक खताचा पुरवठा खत 
कीं पनीकिून करण्यात येतो.  परींतु दोन्ही तालुक्याींच े वाहतुकीच े अींतर जास्त असल्यामुळे 
खताींचा पुरवठा करण्यास अींशत: अिचिी तनमाशि होत आहेत. चाींदरुबाजार रेल्वे रेकपॉईं् 
बाबतचा प्रस्ताव मा. रेल्वे मींत्री, भारत सरकार व सीएर््ीएम, पजश्चम रेल्वे याींना सादर 
करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सैन्य दलात शहीद झालेल्या माजी सैननिाांना ममळित िरात सिलत देण्याबाबत 
  

(४७)  १३९१६ (१३-०९-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय माजी सैननिाांच े
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सैन्य दलात शहीद झालेल्या जवानाींच्या वीर माता, वीर पत्नी व माजी सैतनकाींना शासन 
पवशेि सोई सुपवधा उपलब्ध करून देत असत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका, नगरपाललका व ग्रामपींचायत हद्दीतील लमळकत करातील 
सवलत माजी सैतनकाींना लमळत नसल्यान ेयाबाबत माजी सैतनकाींकिून मागिी करण्यात आली 
असून अदयाप या प्रकरिी कोितीही कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास,  या प्रकरिी चौकशी करून  माजी सैतनकाींना महानगरपाललका, नगरपाललका व 
ग्रामपींचायत हद्दीतील लमळकत करातील सवलत लमळण्याबाबत शासनान े कोिती कायशवाही 
केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(१३-१०-२०२०) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. नगर पवकास पवभागाने राज्यातील नागरी स्वराज्य सींस्थामधील माजी 
सैतनकाींना मालमत्ता करातून सू् देण्याबाबत शासन तनिशय क्र.सींककिश-२०१६/प्र.क्र.५९/ नपव-२०, 
दद.०९/०९/२०२० अन्वये तनिशय घेतला आहे. तसेच ग्राम पवकास पवभागाने ग्रामीि स्वराज्य 
सींस्थाींच्या के्षत्रात वास्तव्य करिाऱया आजी/माजी सैतनकाींना मालमत्ता करातून सु् देण्याबाबत 
शासन तनिशय क्र.व्हीपीएम-२०२०/प्र.क्र.९३/ पींरा-४, दद.१८/८/२०२० अन्वये तनिशय घेतला आहे. 
कायशवाही पूिश झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

 महाल, नागपूर येथ ेअिैध सांस्था िाढून युििाांची र्सिणूि िेल्याबाबत 
  

(४८)  १४१८३ (१३-०९-२०२०).   श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाल, नागपूर येथील कादीर अजीम शेख याींनी दद स्काऊ् गाईि ऑगशनायझशेन नावाची 
अवैध  सींस्था काढून बेरोजगार युवकाींना नोकरीच ेआलमि दाखवनू त्याींची को्यवधी रूपयाींनी 
र्सविूक केल्याच ेमाहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, या प्रकरिी चौकशी करून अवैध सींस्थेच्या आधारे  युवकाींची र्सविूक 
करिाऱयाींवर शासनान े कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (१२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय येथील बजाजनगर पोलीस स््ेशन येथ ेआरोपीपवरुध्द 
दद. २०.०३.२०१९ व दद. ३०.१२.२०१९ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 
(२) पोलीस स््ेशन बजाजनगर येथे गुरनीं. ३०४/१९ कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ भादींपव अन्वये 
गुन्हा दाखल आहे. सदर गुन्हयाचा तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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गोंद्रदया जजल््यातील शेतिऱयाना युररया खताचा पुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(४९)  १४३२० (१४-०९-२०२०).   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंद्रदया) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल्ह्यात युररया खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, गोंददया जजल्हयातील शेतकऱयाींना युररया खताचा साठा उपलब्ध करण्याबाबत 
शासनान ेकोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) गोंददया जजल्हयाकरीता खरीप हींगाम २०२० साठी युरीया खताच ेमाहे एपप्रल २०२० 
ते ऑगस्् २०२० पयांत १८९४७ इतके आवीं्न मींजूर होत.े तसेच, १३७४८ इतके युररया खत 
उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मानखुदब, मुांबई येथे १५ िषीय मुलीच ेअपहरण िरून बलात्िार िेल्याबाबत. 
  

(५०)  १४६१८ (१३-०९-२०२०).   अॅड.राहुल द्रढिले (नामशि पूिब) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुदश, मुींबई येथे १५ विीय मुलीच े अपहरि करून ततच्यावर धावत्या कारमध्ये 
बलात्कार केल्याची घ्ना ददनाींक २९ जुल,ै २०२० रोजी वा त्यासमुारास घिली, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास,सदर प्रकरिातील आरोपीवर ११ ददवस पवलींबान ेगुन्हा नोंद केल्याच ेददनाींक ११ 
ऑगस््, २०२० रोजी वा त्या  सुमारास तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या  घ्नेची कर्याशद ददनाींक ३० जुलै, २०२० रोजी ददली असतानाही गुन्हा नोंद 
करण्यास पवलींब  होण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या प्रकरिातील सींबींचधत दोिीींवर तसेच गुन्हा नोंदपवण्यास पवलींब लाविाऱयाींवर 
शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२१-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) (३) व (४) सदर प्रकरिी बळीत मुलगी ही भयलभत व मानलसक तनावाखाली असल्यान े
तीन े उलशरान े तीची चुलती हीला साींचगतले व त्याींनी खात्री करून पोलीस ठािेस सींपकश  
केला.    
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      सदर प्रकरिी कर्याशदीन े ददलेल्या तक्रारीवरून मानखुदश पोलीस ठािे येथ े गु.र.क्र. 
३२५/२०२० कलम ३७६, ३७६(३), ३७६ (िअ), ३५४, ३५४(अ), ३६३, ५०६ भा.द.पव. सह कलम ६, 
१०, १२ बालकाींच ेलैंचगक अपराधापासून सींरक्षि अचधतनयम २०१२ अन्वये ०३ आरोपीताींपवरूध्द 
ददनाींक ०८.०८.२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्यातील तीनही 
आरोपीताींना तात्काळ अ्क करण्यात आलेली असून त ेआजपावेतो न्यायालयीन कोठिी मध्ये 
आहेत. सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्ि भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रिपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर पवधानमींिळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर 
मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 


