
   अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सव्वीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नागपूर शहरातील गुन्हेगारीिर ननर्बधं घालण्यार्बार्बत 
  

(१)  ३६० (२३-०३-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (र्बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्री.अतुल 
भातेळिर (िाांददिली पूिव), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात दिनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास िीड तासात िोन 
व्यकतीींची हत्या झाल्याच ेननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर शहरातील गुन्हेगारीवर ननर्बधं घालण्याकररता शासनाकडून कोणत्या 
उपाययोजना रार्बववण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल्यास,  ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नागपूर शहरात गुन्हयाींना आळा घालण्यासाठी खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात आली 
आहे. 
अ) ऑपरेशन कॅ्रिडाऊन :- सिर मोहीम पोलीस आयुकतालय येथील सवश पोलीस स््ेशन आणण 
गुन्हेशाखा समवेत प्रभावीपणे सुरु असून सिर मोदहम मध्ये पोलीस स््ेशन येथील 
अभभलेखावरील असलेले सवश गुन्हेगाराींना चेक करण्यात येत.े तसेच शस्र जवळ र्बाळगणारे, 
शस्र घरी लपवून ठेवणारे असे सराईत गुन्हेगाराींची चेक ींग मोदहम सुरु करण्यात आली आहे. 
र्ब) सराईत गुन्हेगाराांच ेडोजीयसव :- शरीर ववषयक आणण मालमत्तेववषयक सतत गुन्हे करणारे 
एकूण ८२७ गुन्हेगाराींचे डोजीयसश तयार करण्यात आलेली आहे. 
ि) क्राईम/टेक्नीिल, ए.ओ.र्बी. डाटा पथि :- सिर पथकान े ्ॉप १० गुन्हेगार, ्ॉप २० 
गुन्हेागार, गँग गुन्हेगार, ३ पेक्षा जास्त गुन्हे करणारे गुन्हेगार, म.को.का. गुन्हेगार, एम.पी.डी. 
ए. गुन्हेगार याींचे र्बकुले् तयार करण्यात आलेली आहे. 
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ि) इांदटशलजांस पथि :- सवश पोलीस स््ेशन आणण गुन्हेशाखा सवश युनन् येथे २ अधधकारी 
आणण ६ कमशचाऱयाींच ेअस े७६ अधधकारी पोलीस उपननरीक्षक सपोनन िजाशच ेव २२८ कमशचारी 
याींचे २ पाळी मध्ये पथक तयार करण्यात आले आहे. 
 ड) सी.ओ.सी.सांपिव  पथि :- नागपूर शहरात स्मा श्भस्ी प्राजेक् अींतगशत शहरात 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे असनू त्यामध्ये मुख्य चौकात फेस ररकगनेशन, नींर्बर ररकगनेशन कॅमेरे 
िेखील कायशरत आहेत. त्यामुळे अनेक गींभीर गुन्हे उघडक स आलेले आहेत. 
इ) दामीनी पथि :- सिर पथकामध्ये मदहला अधधकारी व कमशचारी असून मदहलाींच्या गिीच्या 
दठकाणी तसेच शाळा कॉलेज येथ ेपेट्रोभलींग करुन गुन्हयाींना आळा घालण्यात येतो. 
फ) अांमली पदाथव विरोधी पथि :- नशामुकत नागपूर सींकल्पन े अींतगशत सिर पथक काम 
करीत असनू सन २०१९ मध्ये ११५ प्रकरणात १६३ आरोपीींना अ्क करुन १,६१,१७,३१६ 
रुपयाच ेअींमली पिाथश व सादहत्य जप्ती करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सन २०२० मध्ये ३१ 
प्रकरणात ४२ आरोपीींना अ्क करुन ४८,९७,६२०/- रुपयाचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला 
आहे. 
ग) फरार/पादहज ेआरोपी अटि पथि :- सिर पथकान ेचाल ूवषी ८१ आरोपीींना अ्क केली 
आहे.  
ह) जेलररलीज :- कैिेतून सु्लेल्या व्यकतीींवर पाळत ठेवण्याचे काम सिर पथक करत.े 
     वुमन हेल्पलाईन क्रमाींक २४ तास कायाशन्वीत आहे. 
     Standard Community Policing Schemes अींतगशत नागरीकाींमध्ये समन्वय साधून 
ववववध चाींगले उपक्रम रार्बववले जातात आणण जेषठ नागरीक, डॉक्र, वक ल, प्रनतषठीत 
नागरीक याींच ेसमवेत र्बैठक घेवून सिर स्क म रार्बववण्यात येते. 
     वरील उपक्रम व उपायायोजनाींमुळे शररराववषयक, मालमत्ते ववषयक, मदहला, मुल व 
मुलीीं ववषयक गुन्हयात मोठ्याप्रमाणात घ् झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील तलाठयाांची ररक्त पदे भरण्यार्बार्बत 
  

(२)  ५४८ (१४-०३-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अननल र्बार्बर (ेानापूर), 
श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चतेन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात तलाठ्याींच्या सुमारे १२ हजार ६३६ पिापकै ीं एकूण १० हजार ३४० पिे भरली 
असून उवशररत पिे ररकत असल्याची र्बार्ब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरची ररकत पिे तातडीन ेभरण्यार्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०२-११-२०२०) : (१) व (२) राज्यातील तलाठी सींवगाशच्या एकूण-१८०५ 
ररकत पिाींकरीता महा-आय्ी (महापरीक्षा पो श्ल) माफश त दि.०२.०७.२०१९ ते दि.२६.०७.२०१९ या 
कालावधीत राज्यभरातील उमेिवाराींची ऑनलाईन परीक्षा घेवून पिभरतीची प्रक्रक्रया रार्बववण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार सद्य:स्स्थतीत राज्यातील २६ स्जल्हयातील तलाठी पिभरतीची प्रक्रकया 
पूणश झाली असून ननवड झालेल्या उमेिवाराींना ननयुकतीही िेण्यात आलेली आहे. तथावप, 
उवशरीत स्जल्हयाींची भरतीप्रक्रकया अींनतम ्प् यात असताींना, िरम्यानच्या कालावधीत ववत्त 
ववभागाने दि. ०४ म,े २०२० च्या शासन ननणशयान्वये, “सावशजननक आरोग्य ववभाग व वैद्यक य 
भशक्षण व औषधी द्रव्ये ववभाग वगळता कोणत्याही ववभागान े कोणत्याही प्रकारची नवीन 
पिभरती करु नये,” अस े ननिेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे सिर शासन ननणशयान्वये घालण्यात 
आलेले पिभरतीवरील ननर्बधं उठल्यावर उवशरीत स्जल्हयाींतील अींनतम ननवड झालेल्या 
उमेिवाराींच्या ननयुकतीर्बार्बत पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

धुळे श्जल्हयात चोरीच्या घटना ददिसेंददिस िाढत असल्यार्बार्बत 
  

(३)  ६२५ (२०-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांर्बादेिी), 
श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्रीमती सुलभा ेोडिे 
(अमरािती), श्री.फारूि शाह (धळेु शहर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय : 
(१) धुळे शहरासह स्जल्हयामध्ये  नागरीक तसचे  पोभलसाींच्या घरात  होत असलेल्या चो-याींचे 
वाढते प्रमाण,चैन व मींगळसूर दहसकावून पळणे,सुरु असलेले म्कयाचे धींिे, जुगार,अवैध 
िारु,नशेच्या गोळयाींची होत असलेली ववक्र  यामुळे तरुण वपढी व्यसनाधीन होणे,मदहला व 
युवतीींसोर्बत  होत असलेल्या छेडखानीच्या प्रकारामळेु मदहलाींमध्ये पसरत असलेली 
असुरक्षक्षततेची भावना, वाढती गुींडधगरी यावर पोलीस प्रशासनाचे ननयींरण नसल्याच े माहे 
डडसेंर्बर, २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान  ननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, धुळे शहरातील नागररक प्रामखु्यान ेमदहला व अर्बालवधृ्िाच्या मनात भभतीचे 
वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या गुन्हयाींना प्रनतर्बींध घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
 
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) व (३) मदहला व लहान मुलाींचे सुरके्षकरीता िामीनी  पथकामाफश त सतत  पेट्रोलीींग  करुन 
्वाळखोराींवर वळेीच कायशवाही करण्यात येत.े लहान मुले, मदहला व जेषठ नागरीक याींच े
सुरके्षकरीता प्रनतसाि अॅप तयार करण्यात आले असून सिर अॅपवर आलेल्या कॉल्सला 
तात्काळ प्रनतसाि िेऊन कारवाई करण्यात येते. तसेच स्जल्हयात ऑलऑऊ् स्क म रार्बवून 
अचानक नाकार्बींिी करुन तपासणी करण्यात येते. तसचे दिवसा व रारी गस्त घालण्यात येते. 
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     काही गुन्हयाींच्या आकडवेारीमध्ये अींशतः वाढ दिसत असली तरी पररस्स्थती पोलीस 
प्रशासनाच्या ननयींरणात आहे. 
(४) ववलींर्ब झालेला नाही. 

___________ 
  

िोतिाल या सांिगावस चतुथव शे्रणीचा दजाव देण्यार्बार्बत 
  

(४)  ६८८ (१४-०३-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर), अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.अतुल र्बेनिे (जुन्नर), श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शेेर ननिम (धचपळूण), श्री.र्बर्बनराि शशांदे (माढा), श्रीमती 
सुमन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.यशिांत मान े (मोहोळ), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापूर), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सांददप क्षिरसागर (र्बीड), श्री.प्रिाश 
आबर्बटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोतवाल या महसूल ववभागातील स्थाननक पातळीवरील पिाला ५०००/- रुपये मानधन व 
१०/- रुपये चप्पल भत्ता भमळत असल्यान े महाराषट्र राज्य कोतवाल सींघ्नेनी  कोतवाल 
सींवगाशस सहाव्या वेतन आयोगानसुार चतुथश शे्रणीचा िजाश िेण्यार्बार्बतची मागणी केली असून 
त्यासाठी सींघ्नेमाफश त वेळोवेळी आींिोलने व मोचे काढण्यात  आले असतानाही सिरहू मागणी 
अनेक वषाशपासनू शासन स्तरावर प्रलींबर्बत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी कुडाळ-मालवण ववधानसभचेे लोकप्रनतननधी याींनीही कोतवाल 
सींघ्नेच्या ववववध मागण्याींर्बार्बत मा.मुख्यमींरी महोियाींकड ेदिनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार कोतवाल या सींवगाशस चतथुश शे्रणीचा िजाश िेऊन त्याप्रमाणे वेतनलाभ 
िेण्यार्बार्बत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०४-११-२०२०) : (१) “कोतवाल” हे पि मानधनावरील आहे. सर्बर्ब, 
कोतवालाींना चतथुशशे्रणी िजाश िेण्यार्बार्बत सींघ्नेची मागणी अमान्य करण्यात आलेली आहे.  
(२) होय.   
(३) व (४) राज्यातील कोतवाल, पोलीस पा्ील, आशा वकश सश व अींगणवाडी सेववका या व अशा 
मानधनावरील कमशचाऱयाींचा एकबरत ववचार करुन त्याींना सामास्जक सुरक्षा प्रिान करण्याकरीता 
राज्य शासनाने “एकछर योजना” तयार करण्यासाठी अपर मखु्य सधचव (ववत्त), ववत्त ववभाग 
याींचे अध्यक्षतेखाली सभमती स्थापन केली होती. सिर सभमतीच्या भशफारशी लक्षात घेऊन 
शासन ननणशय क्र.र्बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, दि.०६.०२.२०१९ व शुस्ध्िपरक दि.०१.०३.२०१९ 
नुसार कोतवालाींच्या मानधनात सेवाकालावधीनुसार भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच 
महसूल ववभागाींतगशत असणाऱया ग् ‘ड’ च्या प्रथम ननयुकती पिाींपैक  ननयभमत पिाींमधून 
४०% पिे कोतवालाींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे “राज्य शासक य 
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कमशचारी समूह वैयस्कतक अपघात योजना”, “अ्ल ननवतृ्तीवेतन योजना” व “महात्मा 
ज्योनतर्बा फुले जन आरोग्य योजना” या योजनाींचा लाभ त्या त्या योजनाींमधील अ्ीींनुसार 
िेण्यात येऊन त्याकररता येणारे हप्ते राज्य शासनाकडून भरण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

धचमूर (श्ज.चांद्रपूर) शहराजिळील उमा नदीच्या पात्रात स्िोर्पिओ  
िारमधील अिैध दारूसाठा पोशलसाांनी जप्त िेल्यार्बार्बत 

  

(५)  ९८४ (२७-०३-२०२०).   श्री.र्बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचमूर (स्ज.चींद्रपूर) शहराजवळील उमा निीच्या पारात दिनाींक २२ डडसेंर्बर, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास स्कोवपशओ कारमधील अवैध िारूसाठा पोभलसाींनी जप्त केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जप्त केलेला अवधै िारूसाठ्यासह स्कोवपशओ कार असा  एकूण अींिाज े९ लक्ष 
९२ हजाराचा मुदे्दमाल जप्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीस स््ेशन भसींिेवाही, स्ज.चींद्रपूर अींतगशत जम्साळामध्ये दिनाींक २२ डडसेंर्बर, 
२०१९ रोजी वा त्यासुमारास अींिाजे १ लक्ष ३६ हजारचा अवधै िारूसाठ्यासह मुदे्दमाल जप्त 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत असताींना पोलीस ववभागाने सुरु केलेले 
प्रयत्न, त्यात सींपूणश स्जल्हयात िारूसाठ्यासह जप्त मुदे्दमालाची एकूण कोट्यवधीची 
आकडवेारी, होणारी जीववत व ववत्त हानी यार्बार्बत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) असल्यास त्याचा सवशसाधारण तपभशल काय आहे, नसल्यास, उपाययोजना न करण्याची 
कारणे कोणती आहेत   
  
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) व (५) चींद्रपूर स्जल्हयात अवैध िारु पुरवठा व ववक्र  होणार नाही यासाठी शाळकरी 
महाववद्यालयीन तसेच र्बेरोजगार ववद्यार्थयाशना चुक च्या कामापासनू परावतृ्त करणे, िारु/नशा 
सारख्या िषुपचारास र्बळी पडणार नाही क्रकीं वा त्याच्या आहारी जाणार नाही यार्बार्बत चींद्रपूर 
पोलीस िलातफे जनजागतृी करण्यात आलेली आहे. िारुचे िषुपरीणाम िशशववणारे छायाधचर 
तसेच घोषवाकय असलेले पॅाम्पले्स तयार करुन सवश पोलीस स््ेशन हद्दीत वा्ण्यात आली 
आहेत.  

___________ 



वव.स. २६ (6) 

नरशसांहपूर (ता.इांदापूर, श्ज.पुणे) येथे िाळू तस्िराांनी घरात प्रवेश िरुन 
प्राणघाति हल्ला िेल्यार्बार्बत 

  

(६)  १३१६ (२२-०३-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरभसींहपूर (ता.इींिापूर, स्ज.पणेु) येथ े दिनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
पहा्े ४ वाजता वाळू तस्कराींनी ित्ता कोळी व त्याींच्या कु्ुींर्बातील व्यकतीींवर घरात घसुून 
प्राणघातक हल्ला केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्बार्बत दिनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी अपर पोलीस अधीक्षक, पुणे याींना 
कोळी समाजाच्या वतीन े ननवेिन िेण्यात आले असतानाही अद्याप एकाही व्यकतीला अ्क 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. यार्बार्बत कोणतेही ननवेिन िेण्यात आलेले नसून सिर प्रकरणी िोन 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन्हयाचा तपास पुणश झाला असून आरोपीींववरुध्ि 
िोषारोपपर मा.न्यायालयात दिनाींक १६/०६/२०२० रोजी सािर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला श्जल्हयातून १५ ते २५ िषे ियोगटातील ३५ तरुणी र्बेपत्ता झाल्यार्बार्बत 
  

(७)  १४१० (२२-०३-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (र्बुलढाणा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पूिव) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्हयातून १५ ऑगस््, २०१९ ते १४ ऑक्ोर्बर, २०१९ या कालावधीत १५ त े२५ 
वषे वयोग्ातील सुमारे ३५ तरुणी र्बेपत्त्ता झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तरुणीींचा शोध स्थाननक पोभलसाींनी घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं क्रकती तरुणीींचा शोध लागला आहे व यार्बार्बतची सद्यःस्स्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२)  व  (३) स्थाननक पोलीसाींमाफश त शोध घेण्यात येत आहे. नमिु कालावधीत १५ ते २५ वषश 
वयोग्ातील एकूण ५७ र्बेपत्ता तरुणीींपैक  ५१ तरुणीींचा शोध लागला असून उवशरीत ६ तरुणीींचा 
शोध घेण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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नागाि आणण नारीिली (ता.मुरर्बाड, श्ज.ठाणे) येथील तलाठयाांविरुद्ध िारिाई िरण्यार्बार्बत 
  

(८)  १६०३ (२२-०३-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायेळा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागाव आणण नारीवली (ता.मुरर्बाड, स्ज.ठाणे) येथील तलाठ्याींववरुद्ध शेतक-याींनी केलेल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगाने दिनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास तहसीलिाराींनी 
यार्बार्बतचा अहवाल उपववभागीय अधधका-याींना पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अहवालाच्या अनुषींगान ेचौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींर्बींधधत तलाठ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०२-११-२०२०) : (१) व (२) होय.   
(३) व (४) तलाठी, सजा नागाव आणण तलाठी, सजा नारीवली येथील िोन्ही तलाठ्याींना 
उपववभागीय अधधकारी, कल्याण याींच्या दि.२६.१२.२०१९ च्या आिेशान्वये शासन सेवेतून 
ननलींबर्बत करण्यात आले आहे.   

___________ 
  

िोळगाि (ता.मालेगाि, श्ज.िाशीम) येथील शतेिऱयाांना िजवमाफीसह 
विमा िां पनीची नुिसान भरपाई शमळण्यार्बार्बत 

  

(९)  १७८१ (२०-०३-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळगाव (ता.मालेगाव, स्ज.वाशीम) येथील श्री.ववजय शेंडगे या शेतकऱयान े सततच्या 
नावपक मळेु डोकयावर कजाशचा डोंगर वाढल्यान,े ववमा कीं पनीने नकुसान भरपाई नाकारल्यान,े 
तसेच कजशमाफ चा लाभ न भमळाल्यान े शेतात फलक लावून आपले कु्ुींर्ब ववक्र स काढत 
‘मायर्बाप सरकार, कु्ुींर्ब ववकत घ्या, पण माझी शेती जगवा’ अशी याचना करणारे ननवेिन 
दिनाींक २० डडसेंर्बर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास तहभसलिार, मालेगाव याींच्यामाफश त 
मा.मुख्यमींरी महोियाींकड ेदिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहु ननवेिनाच्या अनुषींगान ेसींर्बधधत शेतकऱयासह राज्यातील अन्य गोरगरीर्ब 
शेतकऱयाींना न्याय भमळवून िेण्यार्बार्बत शासनाकडून  कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०५-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सिरचे ननवेिन सींर्बींधधताींनी तहसीलिार मालेगाव याींना दि.२३ डडसेंर्बर, २०१९ रोजी दिलेले 
आहे. 
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(२) श्री.ववजय शेंडगे रा.कोळगाव याींच्या नावे शेती नसून त्याींच्या कु्ुींर्बात श्री.िेवराव र्बार्बाराव 
शेंडगे तसेच पींडीत िेवराव शेंडगे, श्री.अींकुश िेवराव शेंडगे व भमरार्बाई भाऊराव पोते याींच्या 
सींयुकत नावे ३.६१ के्षर असून त्यापैक  श्री.अींकुश िेवराव शेंडगे याींनी सोयार्बीन २ हे. व तूर 
०.४० हे. साठी ववमा सींरक्षक्षत केले होते. त्यापकै  सोयार्बीन वपका करीता नकुसान भरपाई 
रककम रु.१५,५१५/- लाभाथींच्या र्बँक खात्यावर जमा करण्यात आली असनू तूर वपकाच े
सरासरी उत्पन्न हे उीं र्बरठा उत्पन्न पेक्षा जास्त आल्याने तूर वपक करीता नकुसान भरपाई िेय 
झाली नाही. 
      माहे ऑक्ोर्बर-नोव्हेंर्बर २०१९ मध्ये झालेल्या अवळेी पाऊस/ चक्र वािळामळेु झालेल्या 
पावसामळेु र्बाधीत के्षरासाठी रु.१६,०००/- मित महसूल ववभागाकडून िेण्यात आलेली आहे. 
माहे ऑक्ोर्बर-नोव्हेंर्बर २०१९ मध्ये अवेळी / चक्र वािळामुळे झालेल्या पावसामळेु झालेल्या 
नुकसानीची पररगणना सींर्बींधधत ववमा कीं पनीमाफश त करून पार शेतकऱयाींच्या र्बकँ खात्यावर िेय 
रककम जमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

लाेनी (श्ज.भांडारा) येथे महिलाांची झालेली आधथवि फसिणूि 
  

(१०)  २१३४ (२२-०३-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजर्ब े (आरमोरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाखनी (स्ज.भींडारा) येथे वववके चे्ुले या व्यकतीन ेपींतप्रधान याींच्या नाव ेकेवळ २५ हजार 
रुपयात महीलाींकरीता मो्ार-सायकल वा्पाची योजना असल्याच े साींगुन १०० ते १५० 
महीलाींची आधथशक फसवणूक केल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सींर्बींधधत महीलाींनी पोलीस स््ेशन लाखनी येथे तक्रार िाखल 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींर्बींधधत िोषीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत  ॽ 
 
श्री. अननल देशमुे  (११-११-२०२०) : (१) लाखनी स्ज.भींडारा येथ े वववेक चे्ुले या व्यकतीन े
पींतप्रधान याींच्या नावान ेकेवळ २५०००/- रुपयात महीलाकरीतामो्ार-सायकल वा्पाची योजना 
असल्याच ेसाींगुन ४ मदहलाींची फसवणूक झाली असल्याच ेननिशशनास आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.    
(३) पोलीस स््ेशन लाखनी येथ े गुन्हा रस्ज.नीं. ४२/२०२० कलम ४२०, ४०६ भा.ि.वव.प्रमाण े
दि.०६/०२/२०२० रोजी िाखल करण्यात आला आहे.   
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(४) आरोपी श्री.वववेक चे्ुले याींच ेववरुध्ि गुन्हा िाखल असनू पोलीस तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतिरी गटाने प्रस्तािीत िेलेल्या सामुहीि घटिाांसाठी अनुदान देण्यार्बार्बत 
  

(११)  २१८८ (०७-०४-२०२०).   श्री.राज ू िारेमोरे (तुमसर), श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१८-१९ मध्ये ग् शतेीस प्रोत्साहन व सर्बळीकरणासाठी शेतकऱयाींच्या ग् शेतीस 
चालना िेण्यार्बार्बतची योजना रार्बववण्यास शासनाने दिनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोजी मान्यता 
दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनअेींतगशत िरवषी २०० शेतकरी ग् स्थापन करण्याचे उद्दीष् असून 
त्यासाठी ननगशभमत केलेल्या मागशिशशक सुचननेुसार शेतकरी ग्ाने प्रस्तावीत केलेल्या सामुहीक 
घ्काींसाठी ६० ्कके अनुिान िेय आहे. परींत ुकें द्र शासनामाफश त उद्योजकाींच्या कलस््रसाठी 
९० ्कके अनुिान दिले जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेत शतेकरी स्वतः उत्पािक असल्यामळेु शेतकरी ग्ाला ६० ्कके 
ऐवजी ९० ्कके अनुिान िेण्यार्बार्बतची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकरी ग्ान े प्रस्तावीत केलेल्या 
सामुहीक घ्काींसाठी ६० ्कके ऐवजी ९० ्कके अनुिान िेण्यार्बार्बत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. दादाजी भुसे (०३-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनामाफश त उियोजकाींच्या कलस््रसाठी ९० ्कके अनुिान दिले जात ेही र्बार्ब कृवष 
ववभागाशी सींर्बींधीत नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. ६० ्कके अनुिानाऐवजी ७५ ्कके व ८० ्कके अनुिानाची मागणी 
काही शेतकरी ग् प्रतीननधीनी केलेली आहे. 
(४) या योजनेमध्ये सुधारणा करण्याची र्बार्ब शासनाच्या ववचारधधन आहे.  ृ 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा िायगाांि (ता.श्ज.चांद्रपूर) येथील अिैध दारू विक्री र्बांद िरण्यार्बार्बत 
  

(१२)  २७९३ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (र्बल्लारपूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा वायगाींव (ता.स्ज.चींद्रपूर) येथील अवैध िारूववक्र  र्बींि करण् यार्बार्बत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.गहृमींरी याींना दिनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त् यासुमारास लेखी 
ननवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. अननल देशमुे (११-११-२०२०) : (१) होय.  
(२) सिर प्रकरणी पोलीस स््ेशन रामनगर अींतशगत मौजा वायगाींव येथे पोलीसाींनी गोपनीय 
मादहती काढुन धाडी ्ाकुन एकूण १२ केसेस िारुर्बींिी कायियाखाली नोंिववल्या आहेत. एकूण 
१२ पैक  ९ प्रकरणात न्यायालयात िोषारोपपर सािर केली आहेत व ३ प्रकरणे पोलीस 
तपासावर प्रलींबर्बत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डॉ.पांजार्बराि देशमुे िृवष विद्यापीठ, अिोला अांतगवत र्बलुढाणा श्जल्हा  
मुख्यालय येथ ेिृवष महाविद्यालय स्थापन िरणेर्बार्बत 

  

(१३)  २९३८ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (र्बुलढाणा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. पींजार्बराव िेशमुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला अींतगशत र्बलुढाणा स्जल्हा मुख्यालय येथ े
ववद्यापीठाच्या अधधनस्त असलेल्या जागेवर शासन अनुिाननत घ्क कृवष महाववद्यालय 
स्थापन करणेर्बार्बत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक १८ डडसेंर्बर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींरी याींना लेखी ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यार्बार्बत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुसार उकत लेखी ननवेिनानुसार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. दादाजी भुसे (२७-१०-२०२०) : (१) होय. श्री.सींजय गायकवाड, वव.स.स. याींनी त्याींच े
दि.१८.१२.२०१९ रोजीच्या परान्वये ननवेिन सािर केले आहे. 
(२) र्बुलडाणा स्जल्हयातील कृवष महाववद्यालय र्बुलडाणा मुख्यालयी स्थापन करण्यार्बार्बतचा 
पररपूणश प्रस्ताव ववद्यापीठाच्या कायशकारी पररषि व कृवष पररषिेच्या मान्यतेन ेशासनास प्राप्त 
झाला आहे. तथावप कृवष भशक्षणाचा र्बहृत आराखडा ननस्श्चत करण्याची र्बार्ब ववचारधीन आहे.  
सिरचा र्बहृत आराखडा अींनतम झाल्यानींतर उकत प्रस्तावार्बार्बत ननणशय घेणे उधचत राहील. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोिधवन गोिांश योजनेअांतगवत गोपालनासाठी देण् यात येणारे थकित अनुदान देण् यार्बार्बत 
  

(१४)  ३०१२ (१३-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (र्बल्लारपूर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोवधशन गोवींश योजनेअींतगशत गोपालनासाठी िेण् यात येणारे अनुिान मागील सहा 
मदहन् याींपासून प्रलींबर्बत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, थक्रकत अनुिानामळेु मराठवाडयात सव् वाशे गोशाळा सींक्ात सापडल् या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गोवधशन गोवींश योजनेअींतगशत गोपालनासाठी िेण् यात येणारे थक्रकत अनुिान 
िेण् यार्बार्बत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) “राज्यस्तरीय गोवधशन गोवींश सेवा कें द्र”  
या योजन ेअींतगशत दि. ३१.३.२०१८ व दि.४.५.२०१८ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये ३४ सींस्थाींची 
ननवड करण्यात आली आहे. सिर ३४ सींस्थाींपैक  िोन सींस्थाींनी अनुिान नाकारल्यामुळे उवशररत 
३२ सींस्थाींसोर्बत करारनामा करण्यात आलेला असून त्यापैक  ३२ सींस्थाना अनुिानाचा पदहला 
हप्ता व त्यापकै  ३० सींस्थाींना अनुिानाचा िसुरा हप्ता व २२ सींस्थाींना नतसरा हप्ता व ०५ 
सींस्थाींना अनुिानाचा चौथा हप्ता याप्रमाणे अनुिान ववतररत करण्यात आले आहे. उकत 
सींस्थाींना उवशररत अनुिान ववतररत करण्याची कायशवाही सुरू आहे. सिर सींस्था सींक्ात 
सापडल्याची र्बार्ब ननिशशनास आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरासह वपांपरी धचांचिडमध्ये इांडस्रीअल ररलेशन सले िायावश्न्ित िरण्यार्बार्बत 
  

(१५)  ३०३४ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिवती), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरासह वपींपरी-धचींचवड मध्ये र्बड्या व्यावसानयक, अत्यावश्यक सेवा असलेल्या 
औषध, भाजीपाला, िधु ववके्रत्याींना माथाडी कामगाराींच्या जाचक रासाला सामोरे जाव ेलागत 
असल्याच ेमाहे डडसेंर्बर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकराच्या रासाला आळा घालण्यासाठी इींडस्ट्रीअल ररलेशन सेल ची 
स्थापना माजी पोलीस आयुकताींकडून करण्यात आली असून हा सेल केवळ  कागिोपरी 
भशल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व गुन्हयाींना आळा र्बसण्यासाठी सिर सेल सुरु 
करून आवश्यक ती अत्याधुननक यींरणा व मनुषयर्बळ उपलब्ध करून िेण्यार्बार्बत शासनान े 
कोणती कायशवाही केली वा  करण्यात  येत आहे ?  
  
श्री. अननल देशमुे  (११-११-२०२०) : (१) अशा स्वरुपाचे एक प्रकरण उघडक स आले असून 
यार्बार्बत पुणे शहर पोलीस आयकुतालयाअींतशगत अलींकार पोलीस स््ेशनला एक गुन्हा िाखल 
आहे. ४ आरोपीींना अ्क केली आहे. मा.न्याय िींडाधधकारी को श्, पुणे येथे दि. २०/१२/२०१९ 
रोजी िोषारोपपर िाखल करण्यात आले आहे. 
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     वपींपरी धचींचवड पोलीस आयकुत कायशके्षरात गुन्हा अथवा तक्रार िाखल नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     तत्कालीन पोलीस आयुकत वपींपरी धचींचवड याींनी इींडस्ट्रीअल ररलेशन सले ची स्थापना 
केली आहे. सहायक पोलीस आयकुत िजाशच े अधधकारी याींच्या िेखरेखीखाली सेल कायाशस्न्वत 
आहे. 
(३) व (४) सिर सेलमध्ये वररषठ पोलीस ननरीक्षक िजाशच ेअधधकारी व त्याींच ेअधधपत्याखाली 
५ पोलीस कमशचारी हे शासक य वाहनासह कायाशन्वीत आहे.गुन्हे शाखचेे सहायक पोलीस 
आयुकत याींचे मागशिशशनाखाली पथक काम करीत आहे. 

___________ 
  

ेामगाांि (श्ज.र्बुलढाणा) येथील शशिाजी व्यायाम शाळा अपहार प्रिरणाबाबत  
  

(१६)  ३०६७ (२७-०३-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (ेामगाांि) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (स्ज.र्बुलढाणा) नगर पररषि हििीतील भशवाजी व्यायाम शाळा अपहार चौकशी 
प्रकरणी पोलीस ववभागान े“क” समरी अहवाल िाखल केला आहे काय, 
(२) असल्यास, पोभलसाींनी कोणत्या िर्बावाखाली गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात “क” समरी अहवाल 
िाखल केला आहे,  
(३) असल्यास, हया सींपुणश प्रकरणातील िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत   
 
श्री. अननल देशमुे (०५-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) पोलीसाींनी कोणत्याही िर्बावाखाली “क” फायनल अहवाल िाखल केला नाही.  
(३) क्रफयाशि गैरसमजुतीन ेदिल्याच ेतपासात ननषपन्न झाले असल्याने “क” फायनल वव. को्ाशत 
िाखल करण्यात आले आहे. त्यामळेु िोषीवर कायशवाही करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रािेर, यािल (श्ज.जळगाि) तालुक्यातील शेति-याांना शेतिरी पांतप्रधान  
शेतिरी सन्मान ननधी योजनेतील लाभ अदा िरण्यार्बार्बत 

  

(१७)  ३११३ (०३-०४-२०२०).   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर, यावल (स्ज.जळगाव) तालुकयातील शेतकरी पींतप्रधान शेतकरी सन्मान ननधी 
योजनेपासुन ४० ्कके लोक लाभापासून वींधचत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननधीनी माहे 
डडसेंर्बर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान केल्या असल्याचे ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषश काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगान े रावेर, यावल तालुकयातील शेतक-याींना सिरहू लाभ अिा 
करण्यार्बार्बत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०५-११-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तथावप, PM-KISAN या ऑनलाईन पो श्लवर नोंिणी 
केलेल्या लाभार्थयांपैक  रावेर तालकुयातील ३०३७९ (९५.००%) व यावल तालुकयातील २८२२८ 
(८६.८६%) लाभार्थयांना पदहल्या हप्त्याचा लाभ प्राप्त झालेला आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) पी.एम. क्रकसान पो श्लवर नोंिणी केलेल्या उवशरीत लाभार्थयाचंे र्बँक सींिभाशतील मादहती, 
आाधार काडश प्रमाणे नावे, इत्यािी मादहती जळुत नसल्यान ेअशा लाभार्थयांचा डा्ा िरुुस्तीच े
काम चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील र्बैलगाडी शयवतीवरील बांदी उठर्वण्याबाबत 
  

(१८)  ३१४५ (१०-०४-२०२०).   श्री.अशमन पटेल (मुांर्बादेिी), श्रीमती सुलभा ेोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.रािसाहेर्ब अांतापूरिर (देगलूर) :   सन्माननीय 
पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्बलैगाडी शयशतीच्या आयोजनास र्बींिी असल्याने र्बैलगाडी शयशत र्बींिी उठववण्याची 
मागणी आयोजकाींकडून शासनाकड ेहोत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात र्बैलगाडी शयशतर्बींिी प्रकरणी शासनाने आपली भुभमका माींडून यार्बार्बत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१) खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरण मा.सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रववषठ असून, सिर प्रकरणी शासनान े
र्बैलगाडी शयशतीवरील र्बींिी उठववण्यासाठी ॲप्लीकेशन फॉर डडरेकशन मा.सवोच्च न्यायालयात 
सािर केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुक्ताईनगर येथ ेवािनाांच्या र्वक्रीत िेलेला गैरव्यविार  
  

(१९)  ३१७१ (२२-०३-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांर्बाजी पाटील (मुक्ताईनगर) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) भशवराज बिजलाल पा्ील  याींच्यावर  मुकताईनगर पोभलस स््ेशनमध्ये  भािींवव कलम 
४२०, ४६८, ४७१ गुन्हा िाखल असतानाही राजक य वरिहस्तामळेु त े वेगवेगळया वाहनाींना 
र्बेकायिेशीर व्हीआयपी क्रमाींक लावून लोकाींना ही वाहने ववकून त्याींची आधथशक फसवणुक 
करीत असल्याच े माहे डडसेंर्बर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खेर आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर आरोपीचा अ्क पूवश जाभमन न्यायालयान ेनाकारला असताींनाही स्थाननक 
पोभलस त्याींस अ्क करण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींर्बधधत आरोपीला तात्काळ अ्क करण्यार्बार्बत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुे  (०४-११-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) आरोपी भशवराज बिजलाल पा्ील 
यान े मुकताईनगर येथ े यामाहा कीं पनीच्या मो्ारसायकलची ववक्र  रोख पैसे घेवनू 
फायनान्ससाठी खो्ी कागिपर े िेवुन, क्रफयाशिी व साक्षीिार याींना र्बनाव् व खो्े रस्जस््ेशन 
नींर्बर िेऊन सुमारे १,४०,०००/- रुपयाींची फसवणूक केले प्रकरणी मुकताईनगर, पोलीस स््ेशन 
येथे दि.१७/०२/२०१९ रोजी भाग-५ गु.र.नीं. ३०/२०१९ भा.िीं.वव.सीं. कलम ४२०, ४६८, ४७१ 
(CCTNS FRI NO.००६८/२०१९०) नुसार गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
     आरोपीने सन २०१५ ते सन २०१८ या कालावधीत पैसे घेवनू ववक्र  केलेल्या वाहनाींपैक  
एकून ५० मो्ार सायकली/िचुाक  वाहनाींच े रस्जस्टे्रशन झालेले नाही क्रकीं वा करुन दिले 
नसल्याच ेदिसून आले आहे. 
     आरोपीला दि.०५/०२/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली असून दि.०७/०२/२०२० पयतं 
त्याची पोलीस कोठडी ररमाींड घेण्यात आली आहे. तद्नींतर तो न्यायालयीन कोठडीत असताींना 
मा. न्यायालयाने जामीनावर मुकत केले आहे. 
(५) ववलींर्ब झालेला नाही. 

___________ 
  

मुलुांड (पश्श्चम) येथील शेठ नथुलाल चॅररटेर्बल रस्ट तफे सुरु असलेल्या 
गोशाळेच्या समस्या सोडविण्यार्बार्बत 

  

(२०)  ३४६८ (१०-०४-२०२०).   श्री.शमहीर िोटेचा (मुलुांड) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुलुींड (पस्श्चम) मधील एल.र्बी.एस. रोड, सींतोषी माता मींिीर येथे खपूच वषांपासून शेठ 
नथुलाल चॅरर्ेर्बल ट्रस्् तफे मागील क्रकत्येक वषांपासून गोशाळा सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोशाळेत सध्या गाईना तपासण्याकररता कोणतेही पशूवैद्यक येत नसुन गाई 
व सींपूणश पररसराची योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्यामळेु िगुधंी पसरलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनान ेचौकशी करुन मुलुींड (पस्श्चम) येथील शेठ नथुलाल चॅरर्ेर्बल 
ट्रस्् तफे सुरु असलेल्या गोशाळेच्या समस्या सोडववण्यार्बार्बत कोणत्या उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१), (२) व (३)  मुलुींड (पस्श्चम) येथील शेठ नथलुाल 
चॅरर्ेर्बल ट्रस्् याींच्यामाफश त गोशाळा सुरू असून, सिर गोशाळेत खाजगी पशुवैद्यकामाफश त 
उपचार करण्यात येत आहेत, तसेच पशुसींवधशन ववभागामाफश त लसीकरणाच्या सेवा उपलब्ध 
करुन िेण्यात येत आहेत. 
     दिनाींक १७.०२.२०२० रोजी सहाय्यक आयुकत, पशुवधगहृ िेवनार व िोन पशधुन ववकास 
अधधकारी याींच्या पथकाने गोशाळेस भे् दिली असता, या दठकाणी स्वच्छता ठेवण्यात 
आल्याच ेननिशशनास आले आहे. 
     सदर गोशाळेस ननयममत स्वच्छता राखण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

गडधचरोली विधानसभा िेत्रातील महसूल मांडळ इमारतीच ेि िमवचारी  
ननिासाच ेर्बाांधिाम िरण्यार्बार्बत 

(२१)  ३५११ (२२-०३-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली ववधानसभा के्षरात येवली ,पोलाश, गडधचरोली, र्बामणी, चातगाव, धानोरा पेंढरी, 
चामोशी, घो्, आष्ी, येणापुर व कुनघाडा अस े१३ महसूल मींडळ आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवश महसूल मींडळ इमारतीच ेव कमशचारी ननवासाचे र्बाींधकाम मींजूर व सुरू 
होवून १० वषश होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िहा वषांपासनू र्बामणी, येवली पेंढरी, धानोरा इत्यािी महसूल मींडळाच्या 
इमारतीच ेव कमशचारी ननवासाच ेर्बाींधकाम अपूणश अवस्थेत असल्यान ेर्बाींधकामाच्या रकमते वाढ 
होत असून त्याचा लाभ कीं राट्िाराींना होत असल्याने त्यात अधधकाऱयाींचाही समावेश असल्याची 
शकयता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यार्बार्बत चौकशी करून िोषीवर शासन कोणती कायशवाही करणार आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत   
  
श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०२-११-२०२०) : (१) गडधचरोली ववधानसभा के्षराज १२ महसूल मींडळ 
आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सिर १२ महसूल मींडळापैक  १० महसूल मींडळाच्या कायाशलयीन इमारतीच े र्बाींधकाम पूणश 
झालेले असून उवशरीत २ महसूल मींडळाच्या कायाशलयीन इमारतीच्या र्बाींधकामात स्थापत्य काम 
पुणश झाले असून ववद्युत भम्र लावणे प्रगतीत आहे. 
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     तसेच १२ महसूल मींडळाच्या कमशचारी ननवासस्थानापकै  १ कमशचारी ननवासस्थान पुणश 
झाले असून १० प्रगतीपथावर आहे. १ कमशचारी ननवासस्थानास जागा उपलब्ध होणे र्बाक  आहे. 
     सिर र्बाींधकामास ववत्त ववभागान ेवेळोवेळी प्रचभलत केलेल्या ननयमानुसार ननधीच ेवा्प 
केले जाते. ननवासी इमारती तसेच प्रशासक य इमारतीचे सुधाररत प्रशासक य मान्यतेच ेप्रस्ताव 
प्राप्त होताच अींिाजपरकाींची ताींबरक छाननी करुन ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासक य 
मान्यता िेण्याच ेसींकस्ल्पत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महाराष्ट्र िेसरी दहांद ि इतर पैलिानाांच्या विविध मागण्याांर्बार्बत 
  

(२२)  ३६९४ (०९-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाराषट्र केसरी दहींि व इतर पैलवानाींच्या मानधनात वाढ, एस. ्ी. प्रवास 
सवलत, शासक य नोकरी, वैद्यक य सुववधा, ननवतृ्तीवेतन व इतर ववववध मागण्याींर्बार्बत 
दिनाींक २ एवप्रल २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तत्कालीन मुख्यमींरी याींचे अध्यक्षतेखाली र्बैठक 
घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत मागण्याींची पूतशता करण्यार्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) र्बैठक त दिलेल्या ननिेशानसुार गहृ ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग व सावशजननक 
र्बाींधकाम ववभाग याींना त्याींच्याशी सींर्बींधीत मुद्दयाींसींिभाशत आवश्यक कायशवाही करण्याचे 
कळववले असनू, क्र ड ववभागाशी सींर्बींधधत मुद्दयाींर्बार्बत कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील श्जल्हाननहाय पाणांद रस्ते वििास योजनािररता ननधी  
उपलब्ध िरुन रस्त्याांची िाम ेपुणव िरण्यार्बार्बत 

  

(२३)  ४२९० (२०-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश आबर्बटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना शेतात जाण्यासाठी पकके चाींगले रस्त्याींसाठी शासनान ेदिनाींक २७ 
फेिुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास पालकमींरी पाणींि व शेतरस्ता योजना राबववली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्जल्हाननहाय पाणींि रस्त ेववकास योजनाींकररता क्रकती ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आहे, 
(३) असल्यास, स्जल्हाननहाय पाणींि रस्ते ववकास योजनाकररता ननधी उपलब्ध करुन अपुणश 
पाणींि रस्त्याींची कामे पुणश करण्यार्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  

श्री. सांदीपानराि भुमरे (०९-११-२०२०) : (१) ववववध योजनाींच्या अभभसरणामधून “पालकमींरी 
शेत/पाणींि रस्त ेयोजना” रार्बववणेर्बार्बत शासन ननणशय, ननयोजन ववभाग, रोहयो प्रभाग, क्रमाींक 
रोहयो-२०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनाींक २७ फेिुवारी, २०१८ रोजी ननगशभमत केला आहे. सिर 
योजनेअींतगशत शेत/पाणींि कच्च ेरस्ते तयार केले जातात व शेत/पाणींि रस्त्याींकरीता उपरोकत 
शासन ननणशयातील पररच्छेि ३ मधील (भाग-र्ब) नुसार कायशवाही केली जाते.   
(२) व (३) शासन ननणशय क्र. रोहयो २०१७/प्र.क्र.२७९/रोहयो-१०अ, दिनाींक २५ म,े २०१८ अन्वये 
प्रत्येक स्जल्हयाला रु.१५०.०० लक्ष प्रमाणे एकूण रु.५१.०० को्ी एवढा ननधी ववतरीत करण्यात 
आला होता. सिरील ननधी हा अपणूश पाणींि रस्त्याींची काम ेपूणश करण्यासाठी ववतरीत करण्यात 
आलेला नसनू शासन ननणशय दिनाींक २७ फेिुवारी, २०१८ मधील भाग-र्ब नुसार शेत/पाणींि रस्त े
अनतक्रमणमुकत करुन कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी िेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे राज्यात 
भाग-र्ब मधील कामे मींजूर करण्यार्बार्बत कायशवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर व पुणे श्जल्हयातील शतेिऱयाांना पांतप्रधान शतेिरी  
सन्मान योजनेचा लाभ देण्यार्बार्बत 

(२४)  ४३७५ (०४-०४-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), 
श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  कोल्हापूर स्जल्हयात आधारकाडशचे प्रमाणीकरण करुन घेतले नसल्यामुळे सुमारे १ लाख 
५७ हजार ७५१ शतेकऱयाींना पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील ननधी भमळला नसल्याच े
माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, पुणे स्जल्हयात पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी चार लाखाींपेक्षा अधधक 
शेतकऱयाींनी नोिणी केली त्यापकै  पदहल्या ्प्यात सुमारे अडीच लाख शेतकऱयाींना प्रत्येक  िोन 
हजार रुपयाींचा लाभ भमळाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर स्जल्हयातील शेतकऱयाींना पींतप्रधान शतेकरी सन्मान योजनसेाठी 
आधारकाडशचे प्रामाणणकरण करुन सिरहू योजनेचा लाभ िेण्यासह पणेु स्जल्हयातील शतेकऱयाींना 
पींतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ िेण्यार्बार्बत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
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श्री. दादाजी भुसे (०५-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दि. ५.९.२०२० अखेर कोल्हापूर स्जल्हयातील पी.एम. क्रकसान पो श्लवर एकुण ५,४१,२५४ 
लाभार्थयांपक  ५,२२,६३९ लाभार्थयांचे आधार प्रमाणणकरण पूणश झाले आहे. उवशरीत १८,६१५ 
आधार प्रमाणणकरणाच ेकाम वेगाने पुणश करण्यात येत आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     पुणे स्जल्हयामध्ये पदहल्या ्प्प्याींमध्ये ४,३८,३९६ शेतकऱयाींना प्रत्येक  २ हजार रुपयाींचा 
लाभ भमळाला आहे. 
(३) कोल्हापूर व पुणे स्जल्हयात स्जल्हाधधकारी कायाशलयामाफश त सवश तहभसलिार, याींच्या र्बैठका 
घेऊन तलाठी, ग्रामसेवक व कृवष सहाय्यक याींच्या माफश त लाभाथी शतेकऱयाींना CSC 
कें द्रामाफश त आधारप्रमाणे नावे िरुुस्त करणेच्या सूचना िेणेत आलेल्या आहेत. 
     तसेच पुणे स्जल्हयातील CSC Manager, याींची र्बैठक घेऊन CSC माफश त आधार 
िरुुस्त करणेच्या सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत व गाव पातळीवर गावननहाय आधार 
िरुुस्तीच्या याद्या प्रभसध्ि करण्यात आलेल्या आहेत. 
     सवश स्जल्हयामध्ये आधार प्रमाणणकरणाचे काम वेगान ेपुणश करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शशराळा (जि.साांगली) तालुक्यातील पशुधन र्विास  
अधधिाऱयाांची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 

  

(२५)  ४३९८ (१०-०४-२०२०).   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय पशुसांवधिन मांत्री 
पुढील गोष्ीचंा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशराळा (जज.सांगली) तालुक्यात सुमारे १ लाख ७१ हजार २३१ इतके पशुधनांसाठी १९ पश ु
वैदयकीय दवाखाने व एक फिरता पशु वैदयकीय दवाखाना असनू पशु वैदयकीय दवाखाना 
इमारत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दवाखान्यात पशूधन ववकास अधधकाऱयांच्या १५ पदांपैंकी १३ पदे सध्या 
ररक्त असल्याच े ददनांक २८ डडसेंबर,२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले असुन 
पशूधन वैदयकीय अधधकाऱयांची ररक्त पदे, तु्पुंज्या स्वरुपात लसीकरण इत्यादी पशधुन 
सेवाअभावी तेथील जनावरे दगावली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी करुन मशराळा तालुक्यातील पशधुन ववकास 
अधधकाऱयांची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०९-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे, 
(२) व (३) मशराळा (जज. सांगली) तालुक्यात खालीलप्रमाणे पदे मंजरू आहेत:- 

अ.क्र. पदनाम मंजूर पदे कायशरत पदे ररक्त पदे 
१ पशुधन ववकास अधधकारी १५ २ १३ 
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२ सहाय्यक पशुधन ववकास अधधकारी ४ ३ १ 
३ पशुधन पयशवेक्षक ७ ६ १ 

एकुण   २६ ११ १५ 
    ररक्त पदांचा अनतररक्त कायशभार नजजकच्या पशुधन ववकास अधधका-यांना देण्यात आला 
असून लसीकरण व इतर पशुवैदयकीय सेवा पशुपालकांना ननयममत पुरवल्या जात आहेत व 
तालुक्यात जनावरे दगावल्याच्या घ्ना ददसून आलेल्या नाहीत. 
    पशुधन ववकास अधधकारी (ग्-अ) यांची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन े भरण्या 
करीता महाराषर लोकसेवा आयोगाची जादहरात.१३/२०१९ दद.२३.८.२०१९ नुसार कायशवाही सुरू 
करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोजी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे. महाराषर 
लोकसेवा आयोगामािश त मशिारस यादी प्राप्त झाल्यानंतर पशुधन ववकास अधधकारी यांची 
ररक्त पदे सरळसेवेन ेभरण्याची कायशवाही संकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अशलर्बाग (श्ज.रायगड) येथील श्जल्हा क्रीडा विभागातील ररक्त पदे भरण्यार्बार्बत 
  

(२६)  ४४१९ (०९-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश र्बालदी (उरण), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अभलर्बाग (स्ज.रायगड) येथील स्जल्हा क्र डा ववभागात अधधका-याींसह १३ मींजूर पिाींपकै   ८ 
पिे ररकत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, युवकाींमधील क्र डा गुणाींना प्रोत्साहन िेवुन क्र डा के्षराला प्राधान्य िेण्याचे 
शासनाचे धोरण असताना ररकत पिाींमुळे क्रक्रडा के्षरा सींर्बींधी असलेल्या ववववध योजना 
रार्बववण्याताना अनेक अडचणी ननमाशण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत स्जल्हयात क्र डा धोरणाची अींमलर्बजावणी प्रभावीपण रार्बववण्यात येत 
नसल्यामुळे अनके होतकरू खेळाडूींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून युवकाींमधील क्र डाींगुणाींना प्रोत्साहन 
िेण्यासाठी उकत स्जल्हयात क्र डा धोरणाींची अींमलर्बजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी ररकत पिे 
तातडीन ेभरण्यार्बार्बत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१)  अींशींत : खरे आहे, स्जल्हा क्र डा अधधकारी, रायगड या 
कायाशलयात १३ मींजूर पिे असून, त्यातील ७ पिे भरली आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) स्जल्हा क्र डा अधधकारी, रायगड हे पि ननयभमत ननयुकतीन ेभरले आहे. उवशररत पिाींर्बार्बत 
ववदहत कायशपध्ितीनुसार कयाशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नाशशि येथील गांगापूर रोडिरील इलेमेन्ट ॲपल स्टोअर फोडून झालेली चोरी 
  

(२७)  ५३९४ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नाभशक येथील गींगापूर रोडवरील िालन फोडून ॲपल कीं पनीच े ८२ आयफोन, स्मा श् 
घड्याळे आणण रोकड असा ७५ लाखाींचा मुदे्दमाल आींतरराज्य ्ोळीन े चोरी केल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींतरराज्य ्ोळीकडून चोरलेले भ्रमणध्वनी थे् परिेशात ववक्र  होत 
असल्याचा सींशय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत िोषी आढळुन आलेल्याींवर शासनाने कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. अननल देशमुे  (११-११-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) नाभशक येथील गींगापुर रोडवरील 
इलेमेन्् ॲपल स््ोअर, र्बास्को सेन््र येथ ेिकुान फोडलेर्बार्बत दि.११/१२/२०१९ रोजी गींगापुर, 
पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नीं. ४१४/२०१९ भा.िीं.वव.सीं. कलम ४५७, ३८०, ३४ प्रमाणे ७ 
आरोपीींववरुद्ध गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गुन्हयात एकूण ७५,३०,१००/- रु. 
क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल चोरीस गेलेला असून त्यापैक  १,१९,६००/- रु. क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल हस्तगत 
करण्यात आला आहे. 
     यातील आरोपी हे बर्बहार राज्यतील रहीवासी असून त्यातील आरोपी अजय कुमार मोहन 
यास बर्बहारमधनु अ्क करण्यात आली असून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. 
(५) ववलींर्ब झालेला नाही. 

___________ 
  

नाशशि येथे भसेळयुक्त डाांर्बराांचा अिैध साठा असल्यार्बार्बत 
  

(२८)  ५३९५ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाभशक येथ ेभेसळयकुत डाींर्बराींचा अवैध अड्डा असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या डाींर्बर रॅके्मध्ये पोलीस अधधका-यावरच आरोप करण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत िोषी आढळुन आलेल्याींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुे (११-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सिर प्रकरणी आडगाींव पोलीस स््ेशन येथ े१) गु.र.नीं. १०/२०२० भा.िीं.वव.सीं. 
कलम ४२०, ३७९, ५११, ३४ नुसार दि.१४/०१/२०२० रोजी गुन्हा िाखल असून त्यात २ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असुन आरोपी जाभमनावर आहेत. २) गु.र.नीं. ८०/२०२० 
भा.िीं.वव.सीं. कलम ४२०, ३७९, ३४ नुसार दि.१८/०३/२०२० रोजी गुन्हा िाखल असून त्यात ५ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून आरोपी जाभमनावर आहेत.     
     गुन्हयातील आरोपी नाम ेमयुर सोनवणे याींच्या तक्रारी अजाशवरुन चौकशी करुन पोलीस 
ननरीक्षक, आडगाींव पोलीस स््ेशन याींची र्बिली ननयींरण कक्ष येथे करण्यात आली आहे. 
(५) ववलींर्ब झालेला नाही. 

___________ 
  

मौि ेजेऊर (ता.पुरांदर, श्ज.पुणे) येथे देिी रोगाच्या प्रादभुाविामुळे मेंढयाचा झालेला मतृ्य ू
  

(२९)  ५९०५ (१३-०४-२०२०).   श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्री.अशमन पटेल (मुांर्बादेिी), श्रीमती 
सुलभा ेोडिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.दहरामण ेोसिर (इगतपूरी), श्री.सुरेश 
िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िक्षक्षण भागातील नीरा निीजवळ (ता.पुरींिर, स्ज.पुणे) असलेल्या जेऊर येथ े शासनाच्या 
िलुशक्षामुळे िेवी रोगान े१५ दिवसात सुमारे २०० मेंढयाचा मतृ्य ूझाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणखी सुमारे ३०० पेक्षा जास्त मेंढयाींना रोगाची लागण झाली असून योग्य 
उपचाराअभावी मेंढयाींचा मतृ्य ूहोण्याची शकयता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जेऊर येथील मेंढयाींचे तातडीन ेलसीकरण करुन उपचार करण्यासह मतृ्यमुुखी 
पडलेल्या मेंढयाच्या मालकाींना नकुसानभरपाई िेण्यार्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१) पुरींिर तालुकयातील मौजे जऊेर (राज्यस्तरीय 
पशुवैद्यक य िवाखाना शे्रणी-२ माींडक  अींतगशत) येथे दिनाींक २८.१२.२०१९ पासून मेंढयाींना िेवी 
रोगाची लागण झाल्याच ेननिशशनास आले. या गावामध्ये मेंढयाची सींख्या ३९८ असून, त्यापैक  
४१ मेढयाींची मरतकु झाली आहे. 
(२) गावातील ३९८ मेंढयाींपकै  २०० मेंढया र्बाधीत होत्या. दि.२८.१२.२०१९ पासुन सवश र्बाधधत 
मेंढयाींना सींर्बधधत पशवुैद्यक य िवाखान्यामाफश त उपचार करण्यात आलेला आहे. तसेच 
राज्यस्तरीय रोगननिान प्रयोगशाळा औींध, पुणे-६७ याींचे माफश त शवववच्छेिन करून घेवून त्याींच े
अहवाल व मागशिशशनानुसार आजरी मेंढयाींना उपचार व साथ रोग ननयींरणार्बार्बत कायशवाही 
करण्यात आलेली आहे. त्यामळेु दि.२१.०१.२०२० पासून मेंढयामध्ये मरतुक पूणशत: थाींर्बलेली 
आहे. 
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(३) जेऊर गावाच्या िहा क्रकलोमी्र पररसरातील एकूण १०२५० शेळया व मेंढयामध्ये रोग 
प्रनतर्बींधक लसीकरण पूणश झालेले आहे. त्यामुळे रोगप्रसार पूणशपणे थाींर्बलेला आहे. 
     तसेच रोगान ेर्बाधधत झाल्यानींतर नुकसान भरपाई िेण्यार्बार्बत शासनाच ेकोणतेही धोरण 
नाही. त्यामुळे पशुसींवधशन ववभागामाफश त आधथशक नुकसान भरपाई िेण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मोशी (श्ज.अमरािती) तालुक्यातील उपविभागीय अधधिारी  
िायावलय ि तहसील िायावलय र्बाांधण्यार्बार्बत 

  

(३०)  ६०५५ (२७-०३-२०२०).   श्री.देिेंद्र भुयार (मोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोशी (स्ज.अमरावती) तालुकयातील उपववभागीय अधधकारी कायाशलय व मोशी तहसील 
कायाशलयांसाठी नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी ववधानसभा सिस्याींनी मा.उपमखु्यमींरी 
याींच्याकड ेननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारती जीणश झाल्या असल्याने नागररक व कमशचाऱयाींना असुववधा होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन मोशी तालुकयातील नागररक व कमशचारी याींच्या सोई-सुववधा करताना 
नवीन सेंट्रल इमारत र्बाींधण्यासाठी क्रकती ननधी िेणार आहे व नवीन तहभसल व उपववभागीय 
कायाशलय र्बाींधण्याकररता काय उपाययोजना करणार आहे   
 
श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०२-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नवीन तहभसल व उपववभागीय कायाशलय र्बाींधण्याकररता सिर कायाशलयाींसाठी नवीन  
इमारतीींचे र्बाींधकाम करण्यार्बार्बतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषींगाने सिर 
अींिाजपरकाींची ताींबरक तपासणी झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतेनुसार प्रशासक य मान्यता िेण्याच े
सींकस्ल्पत आहे. 

___________ 
  

नागरी सांरिण दलातील ४९ जिानाांना राज्याच्या आपत्िालीन  
यांत्रणेमध्ये सामील िरून घेण्यार्बार्बत 

  

(३१)  ७२४० (२७-०३-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आपत्कालीन स्स्थतीत नागररकाींच्या मित आणण र्बचावासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
नागरी सींरक्षण िलाकड े मागील िोन त े तीन वषांत प्रत्यक्ष मितीसाठी एकही सींिेश न 
आल्याने या िलातील ४९ जवानाींना राज्याच्या आपत्कालीन यींरणमेध्ये सामील करून घेण्याचा 
प्रस्ताव नागरी सींरक्षण िलाकडून गहृ खात्याकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावावर शासनाकडून कोणता ननणशय घेण्यात आला वा येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुे (०२-११-२०२०) : (१) व  (२) हे खरे नाही. 
तथापी, सींचालक, नागरी सींरक्षण महाराषट्र राज्य, मुींर्बई याींनी त्याींच्या दि.०३.०६.२०१९ च्या 
परान्वये नागरी सींरक्षण ही सींघ्ना पुणशपणे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरण (SDMA) 
मध्ये समाववष् करण्यार्बार्बत प्रस्ताववत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात झालेल्या रस्ते अपघाताांर्बार्बत 
  

(३२)  ११४५४ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायेळा), श्रीमती लतार्बाई 
सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे एवप्रल व मे, २०२० या िोन मदहन्यात एकूण १ हजार ३३५ अपघात होऊन 
त्यात ९७८ जणाींचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉकडाऊन असताींनाही इतकया मोठ्या प्रमाणात अपघात घडण्याची कारणे 
कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगान ेशासनान ेयार्बार्बत कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. अननल देशमुे  (२८-१०-२०२०) :(१) राज्यात माहे एवप्रल-मे २०२० मध्ये एकूण १ हजार 
९११ अपघात झाले असून त्यात एकूण ९७८ लोकाींचा मतृ्य ूझाला आहे       
(२) अनतवेगान ेवाहन चालववणे, चालकाींचा ननषकाळजीपणा, धोकािायकररत्या वाहन चालवणे, 
मद्यपान करून वाहन चालववणे इ.अपघात घडण्याची प्रमुख कारणे आहेत.   
(३) अपघातास प्रनतर्बींध करण्यासाठी शासनाकडून खालील प्रमाण े उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. 
   १) राज्यात असलेल्या ७४३ ब्लॅक स्पॉ्चा अभ्यास करून सावशजननक र्बाींधकाम ववभाग व 
एम.एस.आर.डी.सी. व इतर शासक्रकय आस्थापनार्बरोर्बर वेळोवळेी र्बठैका घेऊन आढावा घेण्यात 
येतो. 
   २) मुींर्बई -पुणे महामागाशवर माहे सप् े्ंर्बर-२०१६ पासून लेन क्ीींग करणाऱया वाहन 
चालकाींना भशस्त लावण्याकरीता ववशेष मोदहम रार्बववण्यात येत आहे. 
   ३) राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्याच्या अनुषींगाने जनतेमध्ये जनजागतृी 
करण्याकरीता अपर पोभलस महासींचालक (वाहतकू) महाराषट्र राज्य,मुींर्बई व इींडडयन ऑईल 
कॉपोरेशन याींच्या सयुींकत ववद्यमाने वपपल वॉलने् या सींस्थेन े हायव े मॅनसश (Highway 
Manners)  हा रस्ता सुरक्षा जनजागतृी कायशक्रम राज्यात रार्बववला जात आहे. 
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   ४) वाहतूक ननयमाींच े उलींघन करणाऱया वाहचालकाववरूध्ि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी 
राज्यात ई-चलन प्रकल्प रार्बववण्यात येत आहे. 
   ५) राषट्रीय महामागाशवर वाहन चालकाींना आगावू सुचना भमळण्यासाठी थोडकयात सूचना व 
धचन्हाींचा अधधक वापर करून रोड माक्रकश ग व साईनजे यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 
   ६) घा् के्षरात िभुाजकावर भसमें् कॅ्रश र्बॅररअर र्बसववण्यात येत आहेत. 
उपरोकत उपाययोजन ेव्यनतररकत आवश्यकत ेनुसार अन्य उपाय योजना िेणखल करण्यात येत 
आहेत. 
  

___________ 
  

ेाांडस (ता.िजवत, श्ज.रायगड) येथे ठेिेदाराने मारहाण िेल्याने नागररिाचा झालेला मतृ्य ू
  

(३३)  ११५०४ (१३-०९-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरिे (िजवत) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाींडस (ता.कजशत, स्ज.रायगड) गावातील मींजूर नळपाणी परुवठा योजनेची पाईपलाईन 
स्वतःच्या मालक च्या जागेतून ्ाकण्यास ववरोध केल्यान े ठेकेिाराने श्री.भशवाजी पा्ील याींना 
दिनाींक ४ मे, २०२० रोजी वा त्यासुमारास लाठ्या-काट्यान ेर्बेिम मारहाण केल्यान ेत्याींचा मतृ्य ू
झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्बार्बत चौकशी करुन क्रकती आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे व 
त्याींच्यावर कोणता गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे व सुरु असलेल्या कायशवाहीची सद्यस्स्थनत काय आहे  ?  
  
श्री. अननल देशमुे (११-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  रायगड स्जल्हा कायशके्षरात नेरळ पोलीस ठाण े ता. कजशत येथील खाींडस गावात घडली 
असून सिर र्बार्बत नेरळ पोलीस ठाणे गु.रस्ज. नीं. ६२/२०२० भा.ि.वव. ३०२, ३२४, १४३, १४७, 
१४८, १४९, ३२३, ५०४ म.पो.३७(१) १३५, भारतीय हत्यार अधधननयम कलम ४, २५, २७ प्रमाणे 
दिनाींक ५/५/२०२० रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आलेला असून ११ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली आहे.  
(३) गुन्हा िाखल झाला असनू सिर गुन्हयाचा तपास चालु आहे. 

___________ 
  

चांद्रपुर श्जल््यात अिैध दारू पुरिठा होत असल्यार्बार्बत 
  

(३४)  ११५९७ (१३-०९-२०२०).   श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना ववषाणूच्या  पाश्वशभमूीवर चींद्रपुर स्जल्हयाच्या सवश सीमा र्बींि करण्यात आल्या 
असतानाही स्जल्हयात अवैध िारू पुरवठा होत असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास  आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, यार्बार्बत चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी पोलीस 
अधीक्षक, चींद्रपुर याींची समक्ष भे् घेऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू मागणीच्या अनुषींगाने चौकशी करून सींर्बींधधत िोषीींवर शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. अननल देशमुे (११-११-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.      
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) चींद्रपूर स्जल्हयात १एवप्रल २०१५ पासून िारुर्बींिी घोवषत करण्यात आली आहे. तथावप 
चींद्रपूर स्जल्हयात लपनू छपून िारु ववक्र  करीत असल्याच ेगोपनीय मादहती भमळाल्याने तसचे 
जनतेच्या सहकायाशन ेअवैध िारु ववक्र  क्रकीं वा न-ेआण र्बार्बत मादहती भमळाल्यानींतर सन २०२० 
मध्ये जुन अखेर पयतं खालील प्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे. 

अ.
क्र. 

कालावधी एकूण 
केसेस 

अ्क 
आरोपी 

मुदे्दमाल जप्त 
(रुपये) 

कलम ९३ 
मिाका 

कलम ५६ 
मुपोका 

१ माहे मे २०२० ५८६ ३०९ ९९५५७८० १७ --- 
२ माहे जनु २०२० ६६१ ४४७ १९४६७८५० ४१ ४ 
३ वषश २०२० जनु 

अखेर पयतं 
३११९ २०४५ ९०७८७५२० २२६ ९ 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे येथील अलाईड हाऊस या इमारतीमधील सदननिाांची विक्री 
िरताना भागीदाराांची फसिणूि िेल्यार्बार्बत 

  

(३५)  ११७७१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (र्बलुढाणा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील पानसरे नगर, अरर्बी मिरशा जवळ, येवलेवाडी येथे अलाईड हाऊस ही इमारत 
र्बाींधून सिननका ववक्र  करताना भागीिाराींमध्ये वािवववाि होवनू िोन भागीिाराींनी अन्य 
भागीिाराींची फसवणूक करणे, कॉसमॉस र्बँकेत र्बनाव् सहया करून पैसे काढणे, भागीिाराींकडून 
कागिपर े दहसकावून घेणे, धमकावणे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, इ. र्बार्बतची तक्रार 
इरफान शेख याींनी कुीं भारवाडा पोलीस ठाण,े भभवींडी, (स्ज.ठाणे) येथे दिनाींक ६ ऑगस््, २०१३ 
रोजी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रार िाखल केल्याने पाळत ठेवून ववरोधी भागीिाराींनी इरफान शेख याींच्यावर 
लोणावळा येथ ेदिनाींक ८ सप् े्ंर्बर, २०१६ रोजी जीवघेणा हल्ला केला असनू त्यार्बार्बतचा गुन्हा 
लोणावळा पोलीस ठाण ेयेथ ेदिनाींक ९ सप् े्ंर्बर, २०१६ रोजी िाखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, त्या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार भागीिाराींची फसवणुक, त्याींना जीवे 
मारण्याचा प्रयत्न करणे, र्बकेँत र्बनाव् सहया करणे, हकक नसताना र्बेकायिेशीर सिननका 
ववकून खरेिीिाराींची, शासनाची व भागीिाराींची फसवणूक करणाऱयाींवर   कारवाई करून 
फसवणूक झालेल्या भागीिाराींच ेपैसे  परत करण्यार्बार्बत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. अननल देशमुे (०४-११-२०२०) : (१) होय हे अशींत: खरे आहे. 
     सिर प्रकरणी पोलीस आयकुत, ठाणे शहर याींच्या कायशके्षरात तक्रारिार याींनी दिलेल्या 
तक्रारीवरुन ववरोधकावर भभवींडी शहर पोलीस ठाण्यात दि.१७.१०.२०१८ रोजी अिखलपार गु.र.नीं. 
१३७९/२०१८ कलम ५०४, ५०६ प्रमाणे िाखल केला आहे.  
(२) नाही.  
(३) व (४) पोलीस आयुकत, ठाणे शहर याींच्या कायशके्षरात िाखल भभींवडी पोलीस ठाणे येथील 
गु.रीं.नीं. १३७९/२०१८ मधील तक्रारिार याींना परस्पर न्यायालयातनू िाि मागण्याची समज 
िेण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे अांधेरी (ता.अांधेरी, श्ज.मुांर्बई उपनगर) येथील जशमनीच्या गैरव्यिहारार्बार्बत 
  

(३६)  ११८५४ (१३-०९-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (ेामगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े अींधेरी (ता.अींधेरी, स्ज.मुींर्बई उपनगर) येथील सव्हे क्रमाींक १०५ अ, न.भ.ुक्र. २ प.ै 
एस.एस. १० धगल्र्ब श् दहल के्षर ७६५० चौ.वार (६३९६.३२ चौ.मी.) या म.े र्बॉम्र्ब े कनस्ट्रकशन 
कॉपोरेशन कीं पनीस प्रिान केलेले जभमनीर्बार्बत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून कारवाई 
करण्यासींिभाशत लाईफ इन लाई् या सींस्थनेे स्जल्हाधधकारी, मुींर्बई उपनगर याींना दिनाींक १४ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कीं पनीस उकत जभमन दिनाींक १ ऑगस््, १९४३ पासून १७ वषांच्या 
कालावधीसाठी ववदहत केलेल्या अ्ी व शतींनुसार ठराववक प्रयोजनासाठी शासनाने प्रिान केली 
होती व सिर भाडपेट्टयाचा कालावधी दिनाींक ३१ जुल,ै १९६० रोजी सींपुष्ात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने भाडपेट्टयाचे नुतनीकरण केलेले नसताना तहसीलिार व महसूल 
ववभागातील सींर्बींधधत अधधकाऱयाींनी कीं पनीस र्बेकायिेशीरपणे जभमनीस कुीं पण घालण्यास व भभींत 
र्बाींधण्यास दिनाींक ३ एवप्रल, १९९६ रोजी वा त्यासमुारास परवानगी दिली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, श्री.अल्पेश अजमेरा याींनी मे.र्बॉम्र्बे कन्स्ट्रकशन नावाची नावात साधम्यश 
असलेली र्बनाव् कीं पनी तयार करून सिर जभमनीच्या भाडपेट्टयाची मुित सींपल्यानींतर 
जवळपास ३६ वषांनी नतुनीकरणाचा अजश सािर केला असता स्जल्हाधधकारी याींनी उकत 
जागेच्या भाडपेट्टयाच ेर्बेकायिेशीरपणे दिनाींक ३१ डडसेंर्बर, २०२८ पयतं नुतनीकरण केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगान े या प्रकरणी िोषी अधधकारी व श्री.अल्पेश अजमेरा याींच्यावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे तसेच र्बेकायिेशीरररत्या जभमनीचा वापर केल्याप्रकरणी 
सींर्बींधधताींकडून िींडासह वसूली करण्यार्बार्बत व सिर जभमन शासनाने तातडीने ताब्यात 
घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. र्बाळासाहेर्ब थोरात (०२-११-२०२०) : (१), (२) व (३) मौज े अींधेरी, ता.अींधेरी, स्ज.मुींर्बई 
उपनगर येथील सवे नीं. १०५अ, न.भू.क्र.२११ पै.,एस.एस.१० धगल्र्ब श् दहल के्षर ७६५० चौ.वार. 
(६३९६.३२ चौ.मी.) या म.े र्बॉम्र्ब ेकन्स्ट्रकशन कापोरेशन कीं पनीस प्रिान केलेल्या जभमनीर्बार्बत 
झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून िोषीींवर कारवाई करण्यासींिभाशत मा.मुख्यमींरी 
महोियाींना उदे्दशनु लाईफ इन लाई् या सींस्थेन े भलदहलेले पर स्जल्हाधधकारी मुींर्बई उपनगर 
याींना दि.१४/०८/२०१७ रोजी प्राप्त झाले होत.े  
     मौज े अींधेरी येथील उकत नमूि जमीन मे.र्बॉम्र्बे कन्स्ट्रकशन कापोरेशन कीं पनीस 
दि.०१/०८/१९४३ पासनू १७ वषाशच्या कालावधीसाठी क्रशर उभारणे, खाणीतून काढलेल्या गौण 
खननजाचा साठा कऱणे व कामगाराींसाठी झोपड्या र्बाींधणे इत्यािी प्रयोजनासाठी ठराववक अ्ी 
व शतीवर भाडपेट्टयाने िेण्यात आली होती. सिर भाडपेट्टय्ाची मुित दि. ३१/०७/१९६० साली 
सींपुष्ात आली असून, ही मुित पुढे १५ वषांनी वाढवून भमळण्यार्बार्बत सींस्थनेे ववनींती केली 
होती. तसेच, सिर कीं पनीने जभमनीच ेअनतक्रमणपासून सींरक्षण व्हावे म्हणून जभमनी सभोवार 
आवार भभींत र्बाींधण्याकरीता त्याींच्या दि.२९/०३/१९९६ च्या परान्वये परवानगी माधगतली. 
त्यानुसार, स्जल्हाधधकारी, मुींर्बई उपनगर याींनी दि.०३/०४/१९९६ रोजीच्या परान्वये तात्पुरत े
तारेचे कुीं पण घालण्यास परवानगी दिली होती. तसेच सिर परवानगीव्िारे कीं पनीस कोणत्याही 
प्रकारचा हकक प्राप्त होणार नाही, अस ेिेखील स्पष् करण्यात आले होत.े 
(४), (५) व (६) श्री.अल्पेश अजमेरा याींच्या अजाशवरून म.ेर्बॉम्र्ब े कन्स्ट्रकशन कापोरेशन 
कीं पनीच्या नावे उकत भाडपेट्टयाचे नुतनीकरण दि.३१/१२/२०२८ पयतं तत्का. स्जल्हाधधकारी 
याींनी दि.२७/०७/२००४ च्या आिेशान्वये केले आहे. सिर आिेशास तत्कालीन मा.मींरी (महसलू) 
याींनी दि.३१/०७/२००७ रोजीच्या अधशन्यायीक आिेशान्वये मान्यता दिलेली आहे. तद्नींतर 
स्जल्हाधधकारी याींच्या दि.२७/०४/२०१२ रोजीच्या आिेशान्वये अनस्जशत उत्पन्नाची रककम वसूल 
करून मे.िशशन डवे्हलपसश प्रा.भल. याींचेकड े सिर भाडपेट्टयाच े हस्ताींतरण करण्यास मान्यता 
िेण्यात आली आहे. प्रश्नाधीन जभमनीवर म.ेिशशन डवे्हलपसश प्रा.भल. करीत असलेल्या 
र्बाींधकामास स्जल्हाधधकारी, मुींर्बई उपनगर याींनी दि.१६/०१/२०१५ रोजीच्या आिेशान्वये स्थधगती 
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दिली होती. त्यावर म.ेिशशन डवे्हलपसश प्रा.भल. याींनी िाखल केलेल्या पुनररक्षण अजाशवर 
मा.राज्यमींरी (महसूल) याींनी सुनावणीअींती दि.२८/०९/२०१६ रोजी आिेश पाररत करून पुनरीक्षण 
अजश मींजूर केला. या आिेशाववरोधात मा.उच्च न्यायालयात िाखल याधचकेमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयान े दि.२४/०४/२०१७ रोजीच्या आिेशान्वये ननिेभशत केल्याप्रमाणे मा.मींरी (महसूल) 
याींनी पुनववशलोकन प्रकरणी सुनावणी घेऊन दि.३१/०१/२०१९ रोजी आिेश पाररत केले असून 
मा.राज्यमींरी (महसलू) याींच े दिनाींक २८/०९/२०१६ चे आिेश रद्द केले आहेत. तसेच,सिर 
आिेशान्वये प्रश्नाधधन जभमनीच्या भाडपेट्टा नुतननकरणाच्या आिेशार्बार्बत स्जल्हाधधकारी मुींर्बई 
उपनगर याींनी चाचणी न्यायालय या नात्यान ेदहतसींर्बींधीताींना नैसगीक न्याय तत्वानुसार सींधी 
िेऊन भाडपेट्यार्बार्बत पुराव े प्राप्त करून घेऊन उधचत आिेश पाररत करावेत अस े आिेभशत 
केले आहे. त्यानुषींगाने स्जल्हाधधकारी कायाशलयात वळेोवळी सनुावणी आयोस्जत करण्यात आली 
असून या प्ररकणात दिनाींक ०७.०४.२०२० रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. तथावप, कोरोना 
प्रािभुाशवामुळे सिर सुनावणी होऊ शकलेली नाही. सिर प्रकरण सुनावणीवर प्रलींबर्बत आहे. 

___________ 
  

मौजे ेररिली (ता.िाडा, श्ज.पालघर) येथील शेतिऱयाच्या र्बागेला आग लागल्यार्बार्बत 
  

(३७)  ११९०३ (१३-०९-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेखररवली( ता.वाडा, स्ज.पालघर) येथील शेतकरी ववनोि गजानन भोईर याींच्या आींर्बा, 
धचकू, काजू, फणस व नारळ अशी ववववध फळझाड ेअसलेल्या र्बागेला दिनाींक १६ मे, २०२० 
रोजी वा त्यासुमारास आग लागून लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अज्ञात व्यकतीने काही झाड ेहेतुपुरस्सर तोडून र्बागेला आग लावल्यार्बार्बत वाडा 
पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यकतीववरोधात तक्रार िाखल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, या घ्नेचा तपास करून ख-या गुन्हेगारास पकडण्याच्या अनुषींगाने शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे.         
(२) श्री.ववनोि गजानन भोईर याींनी दि.१८.०५.२०२० रोजी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने 
चौकशी करून वाडा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रस्ज. क्र.१३८/२०२०, भा.ि.वव. कलम ४३५ अन्वये 
गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे.                   
(३) सिर घ्नेच्या तपासाच्या अनुषींगाने साक्षीिाराींच े जर्बार्ब घेण्यात आले आहेत. तसेच 
पींचासमक्ष घ्नास्थळाचा पींचनामा करण्यात आलेला असून, हात नकाशा, फो्ो व जभमनीची 
कागिपर ेहस्तगत करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 



वव.स. २६ (29) 

दापोली (श्ज.रत्नाधगरी) येथील र्बाळासाहेर्ब सािांत िोिण िृषी विद्यावपठाच्या 
र्बसच्या झालेल्या दघुवटनेची चौिशी िरण्यार्बार्बत 

  

(३८)  १२०५२ (१३-०९-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िापोली (स्ज.रत्नाधगरी) येथील र्बाळासाहेर्ब सावींत कोकण कृषी ववद्यावपठातील ३१ कमशचारी 
हे दिनाींक २८ जुलै, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास अभ्यास सहलीकरीता महार्बळेश्वर येथे जाताना 
पोलािपूर (स्ज.रायगड) तालुकयातील आींर्बेनळी घा्ामध्ये र्बस िघुश् ना होऊन ३० कमशचाऱयाींचा 
म त्यु झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्बार्बत सी.र्बी.आय. माफश त चौकशी झाली आहे काय वा करण्यात येणार आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  

श्री. अननल देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे.         
(२) सिर गुन्हयाच्या तपासात अपघातग्रस्त र्बस क्र.एमएच-०८ ई-९०८७ वरील चालक प्रशाींत 
भाींर्बीड यान े र्बस ननषकाळजीपणे व हलगजीपणे चालवल्यान े सिरचा अपघात झाल्याच े
ननषपन्न झाले आहे. सिर अपघातात चालक व इतर २९ प्रवाश्याींचा मतृ्यू झाला आहे. या 
अपघातार्बार्बत पोलािपूर पोभलस स््ेशन गुरनीं ०२/२०१९ भा.िीं.वव.सीं.क.३०४(अ), २७९, ३३७, 
३३८ अन्वये दि.०३.०१.२०१९ रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. गुन्हयातील आरोपी 
(चालक) सिर अपघातात मयत झाला असल्याने अर्बे् फायनल समरी अहवाल 
मा.न्यायालयात िाखल करण्यात आला आहे. 
     सिर अपघाताच्या तपासात कोणताही घातपाताचा प्रकार ननषपन्न झालेला नाही.तसेच 
तपासात कोणत्याही गुींतागुींतीच्या कलीषठ र्बार्बी दिसून आलेल्या नसल्यान े कें द्रीय गुन्हे 
अन्वेषण ववभागमाफश त (सी.र्बी.आय.) तपास करण्याची आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

रोजगार हमी योजनेंतगवत विहीर मांजूरीसाठी असणाऱ या अटी शशधथल िरणेर्बार्बत 
  

(३९)  १२०९८ (१६-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (ेेड 
आळांदी), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत शेतकऱ याींना ववहीर मींजूर करण्यासाठी सलग ६० 
गुींठे के्षर असणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे स्जल्हयातील िगुशम व डोंगराळ तसेच खातफेोडीमळेु अनेक शतेकऱ याींना 
सलग शेतजमीन उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्बागायती के्षर नसल्याचा िाखला लाभार्थयाशला सािर करावा लागत असल्याने 
िाखला कुणाकडून घ्यायचा यार्बार्बत अधधकारी व शेतकरी याींच्यात सींभ्रम ननमाशण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, रोजगार हमी योजनेंतगशत ववहीर मींजूरीसाठी असणाऱ या काही अ्ी भशधथल 
करणेर्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची करणे काय आहेत     
  

श्री. सांदीपानराि भुमरे (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही.                   
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.                   

___________ 
  

हिेली (श्ज.पुणे) तालुक्यातील नसवरी धारिाांच ेझालेले नुिसान 
  

(४०)  १२१२५ (१४-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (ेेड 
आळांदी), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पूवश हवलेी (स्ज.पुणे) तालुकयातील ५०० पेक्षा अधधक शेतकरी नसशरी व्यवसाय करीत असून 
या नसशरीमध्ये १० हजाराींपेक्षा जास्त मजूर काम करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना व्हायरस या सींसगाशमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यापारी 
वगाशकडून रोपाींची खरेिी होत नसल्याने तसेच दिनाींक १६ म,े २०२० रोजी वा त्यासुमारास 
झालेल्या वािळी पाऊसामुळे पॉभलहाऊसचे नकुसान झाल्याचे ननिशशनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नसशरी व्यावसानयकाींनी र्बँकाींकडून या व्यवसायासाठी घेतलेल्या कजाशला एक 
वषाशसाठी स्थधगती भमळावी तसेच नसशरी धारकाींना भमळालेल्या कजाशवर २५ ्कके वाढवून कजश 
िेण्यात याव ेव कजाशच ेहप्ते पुढे वाढवून िेण्यार्बार्बत नसशरी धारकाींनी मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नसशरी धारकाींना दिलासा भमळण्यार्बार्बत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. दादाजी भुसे (०४-११-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
     पुवश हवेली तालुकयात दि. ०३ जुन, २०२० रोजी अवकाळी पाऊस व चक्र वािळामुळे ८१ 
शेतकऱयाींच,े २५ शेडने् व ५६ पॉलीहाऊसचे ३३ ्ककयापेक्षा जास्त नुकसान झालेले आहे.  
(३) सींर्बींधधत नाही.. 
(४) ववभागाशी सींर्बधधत नाही. 
(महसूल व वन ववभागाच्या अभभप्रायानसुार NDRF/SDRF च्या ननकषनुसार पॉलीहाऊसचे 
नुकसानीसाठी मित िेय होत नाही.) 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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यितमाळ येथील नानाजी देशमुे  िृषी सांजीिनी प्रिल्पामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४१)  १२५२३ (१४-०९-२०२०).   डॉ.सांदीप धुि े (अणी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ मतिार सींघातील नानाजी िेशमुख कृषी सींजीवनी प्रकल्पामधील उपववभागीय 
कृषी अधधकारी, यवतमाळ व शेती शाळा समन्वयक याींनी सींगनमतान े उकत प्रकल्पात 
गैरव्यवहार केल्याच ेननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागशिशशक सूचनाींचे उलींघन करून गैरप्रकार करणे, ग्रामपींचायत कायाशलय 
योजन े सींिभाशत फलक न लावणे, र्बी.र्बी.एफ (रुीं िसरी व वरींर्बा)च े टे्रननींग न घेता त्यानुसार 
पेरणी केली म्हणून त्याींची िेयके घेणे, शेतीशाळा/शेतीदिन, शेतकरी कमी असताींना उपस्स्थती 
जास्त िाखवून शतेकऱयाींच्या खोट्या सहया घेऊन िेयके घेणे, प्रगतशील शेतकऱयाींना मानधन 
न िेणे, पोखरा योजनेमधनू सादहत्य खरेिी न करता जनु े सादहत्य (मो्रपींप, पाईप 
(पी.व्ही.सी.) िाखवून िेयके घेणे अशा प्रकारचा गैरव्यवहार केला असल्याच ेननिशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगाने यवतमाळ येथील 
नानाजी िेशमुख कृषी सींजीवनी प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार करणाऱया सींर्बींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. दादाजी भुसे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

 औसा (जि.लातूर) तालुक्यातील शसांचन र्वहिरीांच्या प्रस्तावास तातडीने मांिुरी देण्याबाबत 
  

(४२)  १२६८९ (१६-०९-२०२०).   श्री.अशभमन्य ु पवार (औसा) :   सन्माननीय रोिगार िमी 
मांत्री पुढील गोष्ींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा (जज.लातूर) तालुक्यात महात्मा गांधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत 
प्रत्येक ग्राम पंचायतीन े ग्रामसभेत प्राधान्यक्रम ननजश्चत करून वैयजक्तक मसचंन ववदहरी 
मंजुरीसाठी पचंायत सममती, औसा (जज.लातूर) अंतगशत सदरहू प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्यासाठी पंचायत सममती व जजल्हा पररषद स्तरावरून  ववलंब केला जात असल्याचे माहे 
माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, त्याअनुषंगान ेमंजूरीस ववलंब करणाऱया संबंधधत 
दोषींवर कारवाई करुन सदरहू मसचंन ववदहरींच्या प्रस्तावास तातडीने मजंुरी देण्याच ेअधधकार 
पंचायत सममती स्तरावर देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०२-१२-२०२०) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही.                   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.                   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.                   
  

___________ 
 

देिगाि (ता.र्बाभळुगाि, श्ज.यितमाळ) येथील शेति-याांिडून पुरविण्यात  
आलेले दधु पुरिठयाचे देयि देण्यार्बार्बत 

  

(४३)  १२८३१ (१५-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेवगाव (ता.र्बाभुळगाव, स्ज.यवतमाळ) येथील शेतकरी ग् आणण समधृ्िी िधु उत्पािक 
सहकारी सींस्था मयाशदित याींचेकडुन शासक य िगु्धालयास करण्यात आलेल्या ननयीमत िधु 
पुरवठाचे िेयक िेण्यात आले नसल्याचे दिनाींक १४ म,े २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननिशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समधृ्िी िधु उत्पािक सहकारी सींस्था मयाशदित याींनी दिलेल्या ननवेिनावरून 
कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळातही सींस्थेकडुन शासक य िगु्धालयास ननयमीत िधु पुरवठा 
करण्यात येवूनही शेतक-याींना लागणारा पशुखािय, चारा ,मजुर इत्यािी खचश होवुनही िधु 
पुरवठयाींचे िेयक भमळाले नसल्यामुळे शेतकरी आधथशक सींक्ात सापडला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत शासनाने चौकशी करुन शेतक-याींकडून पुरववण्यात आलेले िधु 
पुरवठयाचे िेयक िेण्यार्बार्बत तसचे िलुशक्ष करणा-या सींर्बींधधत अधधकारी याींच्याववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाींची कारणे काय आहेत    
 
श्री. सुननल िेदार (०६-११-२०२०) : (१), (२) व (३) दि.०७/०७/२०२० रोजी शासक य िधू 
योजना, यवतमाळ येथ े अनुिान प्राप्त झाल्यावर सिर सींस्थाींना व इतर सवश सींस्थाींना िधू 
िेयकाची अिायगी करण्यात आलेली आहे.                                         
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना शेततळयाांचे अनदुान देण्यार्बार्बत 
  

(४४)  १३०६४ (१२-०८-२०२०).   श्री.र्बर्बनराि पाचपतुे (श्रीगोंदा), श्री.सुभाष देशमुे  (सोलापूर 
दक्षिण) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंिा (स्ज.अहमिनगर) तालुकयासाठी मागेल त्याला शेततळे या योजनेअींतगशत प्राप्त 
झालेला सुमारे १ को्ी ४८ लाख रुपयाींचा ननधी परत गेला असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-२०१५ या वषामंध्ये कृषी ववभागामाफश त परवानगी घेऊन केलेल्या 
शेततळयाींसाठी अियापपयशत अनिुान प्राप्त झाले नसल्याचे ननिशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले, 
सिरहू योजनचेा ननधी परत जाण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींना शतेतळयाींच े अनुिान तातडीन े िेणेर्बार्बत शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (१०-११-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगार्बाद श्जल््यातील रस्ते अपघाताांची सांख्या ददिसेंददिस िाढत असल्यार्बार्बत 
  

(४५)  १३१२१ (१३-०९-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगार्बाद मध्य) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगार्बाि स्जल्हयात मागील वषशभरात ४७१ रस्त े अपघात झाले असनू सुमारे ५९३ 
लोकाींना आपला जीव गमवावा लागला असून या अपघातात गींभीर जखमीींची सींख्या अधधक 
असल्याच ेननिशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत  काय आढळून आले आहे व 
त्यानुसार औरींगार्बाि स्जल्हयातील रस्त े अपघात रोखण्यासाठी कोणती कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुे  (२८-१०-२०२०) : (१) औरींगार्बाि स्जल्हयात सन २०१९ मध्ये एकूण १११८ 
अपघात झाले असून त्यामध्ये एकूण ५२३ लोकीं चा मतृ्य ूझाला आहे. सिर अपघातात एकूण 
६४० लोक गींभीर जखमी झाले असून १७७ लोक क्रकरकोळ जखमी झालेले आहेत.      
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(२) अनतवेगान े वाहन े चालववणे, चालकाचा ननषकाळजीपणा, र्बिेरकापणे वाहने चालववणे, 
मद्यपान करून वाहन चालववणे इ. अपघाताची प्रमुख कारणे आहेत. 
    औरींगार्बाि स्जल्हयातील अपघात रोखण्यासाठी खालील प्रमाण ेउपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. 
   १) औरींगार्बाि  शहर कायशके्षराींतगशत ननयभमत वाहतुक चे ननयमन करून िोषीववरूध्ि ख्ले 
िाखल करण्यात येतात. 
   २) सुरक्षक्षत वाहतूक र्बार्बत शाळा,कॉलेजमध्ये प्रर्बोधन करण्यात येते. 
   ३) वाहन चालकाींसाठी सेफड्राईव्ह हे मोर्बाईल ॲप तयार करण्यात आले आहे. 
   ४) वारींवार अपघात होणाऱया एकूण ३४ ब्लॅक स्पॉ् ननस्श्चत करण्यात आले असून 
त्यार्बार्बतची चालकाला ५०० मी्र आधी ऑनलाईन सुचना दिली जाते. 
   ५) औरींगार्बाि ग्रामीण स्जल्हा कायशके्षराींतगशत अपघात ननयींरण करण्याच्या दृष्ीन े गींभीर 
अपघात घडलेल्या दठकाणी पोभलस, पररवहन, व सावशजननक र्बाींधकाम ववभागाच ेअधधकारी भे् 
िेऊन अपघाताच्या कारणाींचे ववश्लेषण करतात. 
   ६) तसेच पुन्हा त्या दठकाणी अपघात होऊ नये याकरीता स्जल्हाधधकारी याींच्याकड े
करावयाच्या उपाययोजनार्बार्बत अहवाल पाठववला जातो. 
   ७) रस्ता सुरक्षा अभभयान रार्बववण्यात येत आहे. त्यामध्ये सहकारी साखर कारखान,े ढार्बे, 
्ोल नाके यादठकाणी ट्रक, टॅ्रक्र, र्बैलगाडी व इतर वाहन चालक, िचुाक  चालक याींचे प्रर्बोधन 
करून जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
   ८) चालकाींची नेरतपासणी करण्यात येत आहे. 
   ९) तसेच वाहनावर रेडडयम लावण्यात येत आहे. 
     उपरोकत उपाययोजना व्यनतररकत आवश्यकतनेुसार अन्य उपाययोजना िेणखल करण्यात 
येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

दहांगोली शहरात िाहतिु शाेेतफे िाहन धारिाांना विनािारण मारहाण िेल्यार्बार्बत 
  

(४६)  १३४६३ (१३-०९-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली शहरात कोववड-१९ च्या कालावधीत पोभलस ववभागाच्या वाहतकु शाखेतफे 
सींचारर्बींिी भशथील असलेल्या कालावधीत शहरातील चारचाक  व िचुाक  वाहने तपासताना 
वाहन धारकाींना ववनाकारण मारहाण करणे, वाहन ेजप्त करणे इत्यािी प्रकार घडल्याच ेमाहे 
माचश त ेजुन, २०२० या कालावधीत ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर र्बार्ब स्थाननक लोकप्रनतननधीनी स्जल्हाधधकारी दहींगोली व पोभलस अधधक्षक 
दहींगोली याींच्या ननिशशनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यार्बार्बत चौकशी करून सिर प्रकरणी सींर्बींधधत िोषीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करत आहे,             
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.          
(२) हे खरे आहे. 
(३) िेशात व राज्यात करोनाचा फैलाव मोठया प्रमाणत झाला असल्यान े त्यास प्रनतर्बींध 
घालण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायिा २००५ मधील तरतूिी व साथ रोग प्रनतर्बींध कायिा 
१८५७ प्रमाणे तसेच स्जल्हाधधकारी याींच्या आिेशानुसार स्जल्हयात लागू असलेल्या फौजिारी 
प्रक्रक्रया सींदहता १९७३ चे कलम १४४ नुसार ववना कारण क्रफरणाऱया वाहनचालकावर खारी 
करूनच कारवाई करण्यात आली आहे. 
     लोकप्रनतननधी याींनी दिलेल्या ननवेिनाच्या अनुषाींगान ेग्रामीण भागातील आजारी व्यकती, 
मदहला, र्बालके आरोग्य तपासणीसाठी शहरात आल्यावर योग्य ती चौकशी केल्यानींतर त्याींना 
वगळूनच इतर वाहनचालकाींवर योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे.          
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अमरािती श्जल््यामधील नानाजी देशमुे िृषी सांजीिनी प्रिल्पाांतगवत  
लाभाथी शेतिऱयाांचे प्रलांबर्बत अनुदान देण्यार्बार्बत 

  

(४७)  १३६८९ (१७-०७-२०२०).   श्री.र्बळिांत िानेड े(दयावपूर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती स्जल्हयात नानाजी िेशमुख कृषी सींजीवनी प्रकल्प (पोकरा) सन २०१८ पासनू 
रार्बववली जात असून या प्रकल्पातींगशत शेतकऱ याींनी ववववध योजनाींचा लाभ घेऊन अनुिान 
तत्वावर सादहत्या खरेिी केले असल्यान े मागील सहा मदहन्याींपासून सुमारे ९१९ लाभाथी 
शेतकऱ याींना अद्यापपयतं अनुिान भमळाले नसल्याच े माहे म,े २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकल्पाींतगशत लाभ घेतलेल्या ९१९ लाभाथी शेतकऱ याींचे सुमारे १ को्ी 
६२ लक्ष रुपये मागील ६ मदहन्याींपासून प्रलींर्बीत असताना ग्राम कृषी सींजीवनी सभमतीच्या 
खात्यावर २५ हजार रुपये, ्ेर्बल,खुची व कपा् इत्यािी सादहत्य खरेिी करण्यास पोकरा 
समीतीने सुचववले असून अगोिरच हे सादहत्य ग्रामपींचायतीत उपलब्ध असतानाही ननव्वळ 
पैशाचा अपव्यय होत असल्याच ेननिशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती स्जल्हयातील नानाजी िेशमखु कृषी सींजीवनी प्रकल्पाींतगशत लाभाथी 
शेतकऱयाींचे प्रलींबर्बत अनुिान िेण्यार्बार्बत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत   
 
श्री. दादाजी भुसे (२८-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
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     सिर प्रकल्पाींतगशत लाभाथी शेतकऱयाींचे प्रलींबर्बत अजाशकररता अथशसहाय्य िेण्याची 
कायशवाही पूणश झाली आहे तसचे, ग्राम कृवष सींजीवनी सभमतीच्या खात्यावरील रकमेचा 
अपव्यय झालेला नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
यािल येथे म.ग्रा.रो.ह.यो. मधील िामात िनिेत्रपाल याांनी रोपिादटिेत िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४८)  १३७०३ (१६-०९-२०२०).   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल उपवनसींरक्षक ववभागअींतगशत यावल रोपवाद्केत म.ग्रा.रो.ह.यो. मध्ये मोठ्या 
प्रमाणात अपहार व गैरव्यवहार झाल्याची लेखी तक्रार ववभागाकड े दिनाींक २२ जुलै, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास केल्याच ेननिशशनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, रोपवाद्केसाठी लागणाऱया सादहत्यात जास्त िर आकारण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगाने यावल 
रोपवाद्केत गैरव्यवहार करणाऱया सींर्बींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत    
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.           
(२) व (३) सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने सहाय्यक लेखाधधकारी, स्जल्हाधधकारी कायाशलय, 
जळगाव याींनी सािर केलेल्या चौकशी अहवालानुसार सींर्बींधधताींववरुद्ध ववभागीय चौकशीची 
कायशवाही प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लोभीिा महेश भोयर दहच्या मतृ्यचुी चौिशी िरून दोषीांिर िारिाई िरण्यार्बार्बत 
  

(४९)  १३८२४ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (र्बल्लारपूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोभीका महेश भोयर दहच् या सींशयास् पि मतृ् युची चौकशी करून िोषीींवर कठोर कारवाई 
करण् यार्बार्बत लेखी ननवेिन ववधानसभा सदस्य बल्लारपूर याींनी पोभलस अधधक्षक, चींद्रपूर 
याींना दिनाींक २२ जून, २०२० रोजी वा त् यासमुारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उकत ननवेिनाच्या अनुषींगाने या प्रकरणी शासनान ेकोणती कायशवाही केली   
वा करण् यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलींर्बाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुे (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी क्रफयाशिीन ेदिलेल्या तक्रारीवरून मौजा कसरगाव पोलीस स््ेशन पाथरी येथे 
अपराध क्रमाींक १००/ २०२० कलम ४९८ (अ), ३०४ (र्ब), ३०६, २०१, ३४ भािवव. प्रमाणे दिनाींक 
०६.०६.२०२० रोजी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गुन्हयातील पाच ही आरोपीताींना 
मा.न्यायालयाने अींतरीम जामीन मींजूर केलेला आहे. सद्यस्स्थतीत सिर गुन्हयाचा पोलीस 
तपास चाल ूआहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रािापूर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील िैतापिर िॉलनी व मालवण (जि. शसांधुदगूि) 
तालुक्यातील र्वरण येथे अवैध िगुाराचे अड्ड ेसुरु असल्याबाबत 

  

(५०)  १४१९३ (१३-०९-२०२०).   श्री.मोिन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गिृ मांत्री 
पुढील गोष्ीचंा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुंबई–गोवा महामागाशवर राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील जैतापकर कॉलनी व मालवण 
(जज.मसधंुदगूश) तालुक्यातील ववरण येथ े अवैध जुगाराच ेअड्ड ेसुरु असल्याची बाब ददनांक १६ 
जुल,ै २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अड्ड्यांवर जुगार खेळण्यासाठी येणाऱया नागररकांमुळे रत्नाधगरी आणण 
मसधंुदगूश या दोन्ही जजल्हयांत कोरोना ववषाणूचा  प्रादभुाशव वाढण्याची भीती ननमाशण झाली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार अवधै जुगार अड्ड ेचालववणाऱया 
संबधधतांवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जैतापकर कॉलनी तसेच ववरण येथे अवैध जुगार अड्ड ेसुरु नसल्याने कोरोना ववषाणुचा 
प्रादभुाशव वाढण्याची मभती ननमाशण झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
विधान भिन :   रािेन्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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