
     अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अहमदपूर (जि.लातूर) तालुक्यात पशुिैद्यिीय रुग्णालयासाठी निीन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(१)  ७७९ (१३-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पशसुांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपूर (जि.लातूर) तालुक्यात पशुधनाची सींख्या िास्त असून शहर व ७ कक.मी. च्या 
पररसरातील पशुधनासाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालय बाींधण्यात आल्यामुळे शहरासह मालेगाव, 
े्ंभुणी, नाींदरुा (ब)ु नाींदरुा (खु) तळेगाव, थोडगा, थोडगावाडी, काळेगाव, हाळणी, आींनदवाडी, 

मरशशवणी, ताींडा, ्ाकाळ यागावाींसह चौदा गावाींतील पशुपालक आपले पशुधन येथ े
उपचारासाठी आणत असुन येथील कर्मचाऱयाांच्या रिक्त पदाांर्ळेु पशुधनावर उपचार होत नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या इमारतीसह पशुधनावर उपचार करण्यात येत  
असलेल्या शेडचीही दरुावस्था झालेली असून पशधुनासाठी पपण्याच्या पाण्याचा हौद नसुन 
पररसरात दगुधंी मोठया प्रमाणात पसिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदपूर येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी नवीन इमारत बाींधकाम 
करण्याचे अींदािपत्रक तयार करण्यास सावविननक बाींधकाम पवभागास पत्र ददले असून 
त्यानुसार लवकरच सदर कामास सुरुवात केली िाईल अशी मादहती पशुवैद्यकीय कायावलयाच े
सहाय्यक आयुक्त याींनी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अहमदपूर येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची नवीन इमारत बाींधण्यासह इतर 
समस्याीं सोडपवण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     तालकुा लघ ुपशुवैद्यककय सववचचककत्सालय, अहमदपूर या कायावलयात सहाय्यक आयुक्त 
पशुसींवधवन पद-१, पशुधन पवकास अचधकारी पद-१, पशुधन पयववेक्षक पद-१, वररषठ शलपीक 
पद-१, व पररचर पद-१ अशी एकुण ५ पदे मींिूर असुन त्यापकैी वररषठ शलपीक व पररचर ही 
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दोन पदे ररक्त आहेत. उक्त अचधकारीककमवचारी याींच्याकडून उक्त कायवके्षत्रातील िनावराींना 
ननयशमतपणे पवपवध सुपवधा पुरपवण्यात येतात. तसेच पशुवैद्यककय सेवा न शमळणेबाबत 
कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) व (३) सींस्थेच्या ईमारतीसाठी खोडयावरील शेड उभारणी, पवद्युतीकरण दरुुस्तीसाठी 
उपअशभयींता सावविननक बाींधकाम, अहमदपूर याींच्याकडून अींदािपत्रकाची मागणी करण्यात 
आली आहे 
(४) पवत्त पवभाग, शासन ननणवय दद.४ मे २०२० मधील मुद्दा क्र.१३ मध्ये सवव पवभागाींनी 
पुढील आदेश होईपयतं कोणतेही बाींधकाम हाती घेऊ नयेत, अस ेनमूद करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

म्हाडाचा फ्लॅट ममळिून देण्याचे अममष दाखनू महहलेची फसिणूि िेल्याबाबत. 
  

(२)  ९७६ (२७-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथ ेम्हाडाचा फ्लॅ् ऑफलाईन पद्धतीने स्वस्तात शमळवनू देण्याचे आशमष दाखवून 
गोरेगाींव येथे राहणाऱ्या ५५ वषीय मदहलेची १८ लाख ३२ हिार रुपयाींनी फसवणूक केल्याच े
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गोरेगाींव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगान ेगुन्हेगारावर कारवाई करून सदर मदहलेस पैसे परत 
शमळवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही  केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) याबाबत गोरेगाींव पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. ६६१/२०१९, कलम ४०६, ४१९, ४२०, ४६५, 
४६७, ४७१, ३४ भा.दीं.पव. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. नमूद गुन््यामध्ये 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. सदरहू गुन्हा तपासाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
  

खोस्ते शेडपाडा (ता.विक्रमगड, जि.पालघर) या गावात पोमलसाांिर बॉम्ब फेिल्याबाबत 
  

(३)  ११६१ (२०-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खोस्ते शडेपाडा (ता.पवक्रमगड, जि.पालघर) या गावातील सींतोष शेंड ेया व्यक्क्तला अ्क 
करण्यासाठी गेलेल्या पोशलसाींवर जिवींत बॉम्ब फेकल्याची गींभीर घ्ना घडली असल्याच े
ददनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गावकऱ्याींच्या िीवालाही धोका ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे  काय, चौकशीनुसार दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक १९.१२.२०२० रोिी पवक्रमगड पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपननरीक्षक हे पवक्रमगड 
पोलीस ठाणे गु.र. क्र. १४६/२०१९ मधील आरोपी सींतोष शेंड े याचा शोध घेण्यासाठी खोस्त े
शेडपाडा येथे पोलीस कमवचाऱ्याींसह गेले असता सदर आरोपी घरात असल्याची मादहती 
शमळताच आरोपीचे घरात िाण्याचा प्रयत्न करीत असताींना आरोपीने घराचा दरवािा आतुन 
बींद करुन स्वत:ची अ्क ्ाळण्यासाठी घरातील खखडकीतून जिले्ीन स्फो्के िाळून 
पोलीसाींच्या ददशेने ्ाकून २ स्फो् घडवून आणले. आरोपी सींतोष यशवींत शेंड े गावातील 
लोकाींनाही स्फो्काींचा धाक दाखपवत असल्यान े गावकऱ्याींच्या जिवास धोका ननमावण झाला 
होता.  
(३) आरोपी सींतोष यशवींत शेंड े याींचेपवरुध्द पवक्रमगड पोलीस ठाणे गु.र.क्र.१४७/२०१९ 
भा.द.पव.सीं. कलम ३५३, २८६, २२४ सह स्फो्क अचधननयम १९०८ चे कलम ३ (क) (ख), ४ 
(क) (ख), ५ (क) (ख) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यास ददनाींक ३१.१२.२०१९ 
रोिी अ्क करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िडाळा (मुांबई) येथील महहलेची िेलेली आर्थिि फसवणूि 
  

(४)  १४७३ (२२-०३-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत “कौन बनेगा करोडपती” मध्ये काढण्यात आलेल्या लकी ड्रॉमध्ये २५ लाख रुपये 
लागल्याचे साींगून वडाळा येथील एका मदहलेला सुमारे ३ लाख रुपयाींनी फसपवल्याचे ददनाींक ७ 
िानेवारी, २०२० िोजी वा त्यासुर्ािास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वडाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच े 
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
फसवणूक करणाऱ्या मदहलेला पसै ेपरत शमळवून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी वडाळा पोलीस ठाणे, मुींबई येथे गु.र.क्र. ०४/२०२० नुसार ददनाींक 
०२.०१.२०२० रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणातील ६ पकैी ५ आरोपीींची 
मादहती व पत्त ेहे बबहार राज्यातील असल्याने सदर आरोपीींचा शोध घेण्यासाठी १ अचधकारी व 
४ अींमलदार अस ेपथक बबहार राज्याकड ेरवाना करण्यात येत आहे. 
(४) गुन्हा दाखल आहे. पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

खानापूर, आटपाडी, तासगाांि ि इतर तालुक्यामधील (जि.साांगली)  
पशुिैद्यकिय दिाखान्यात ररक्त पदे असल्याबाबत 

  

(५)  १५२९ (२०-०३-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर, आ्पाडी, तासगाव (जि.साींगली) व इतर तालकु्याींमधील पश ु वैद्यककय 
दवाखान्याींत डॉक््र, पररचर, शशपायाींच्या मोठया प्रमाणात िागा ररक्त असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदरील ररक्त पदे तातडीने भरण्यासींदभावत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सेवाननवतृ्ती, बदली व पदोन्नती या कारणाींमळेु सदरील पदे ररक्त झालेली आहेत. 
(३) पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीने महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफव त भिण्याची कायववाही सुरु असून शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर 
आवश्यक कायववाही शासन स्तरावरुन करण्याच ेसींकल्पीत आहे. 
     ग्-क पदभरतीबाबत सामान्य प्रशासन पवभागाकडून ननदेश ननगवशमत करण्याची 
कायववाही सुरु असून ती कायववाही पूणव झाल्यानींतर पवदहत प्रकक्रयेनुसार पदभरती करण्याचे 
सींकजल्पत आहे.            
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भूखांडाच ेबनािट दस्तऐिि तयार िरणा-या टोळीविरुध्द नागपूर येथील  
मानिापूर पोमलस ठाण्यात गुन्हा दाखल िेल्याबाबत 

  

(६)  १७७२ (२२-०३-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लो ा 
(मलबार हहल) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भूखींडाचे बनाव् दस्तऐवि तयार करुन त्या आधारे न्यायालयात ददवाणी दावा दाखल 
करुन तडिोडीसाठी ब्लॅकमेशलींग करणा-या ्ोळीपवरुध्द नागपूर येथील मानकापूर पोशलस 
ठाण्यात माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी आतापयतं ककती दोषीींना अ्क करण्यात आली व त्याींचेवर 
कोणत्या कलमान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमखु (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     भूखींडाचे बनाव् दस्तऐवि तयार करुन त्या आधारे न्यायालयात ददवाणी दावा दाखल 
करुन तडिोडीसाठी ब्लॅकमेशलींग करणाऱ्या ्ोळीपवरुध्द नागपूर येथील मानकापूर पोलीस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 
(२) कफयावदीच्या ररपो व्वरुन अप.क्र.४१५क१९ कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब) भादींपव 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असनू १ आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे व ३ 
आरोपीींनी न्यायालयातून अ्कपूवव िामीन शमळपवला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गौलखेडा व अांबापाटी (ता.धचखलदरा, जि.अमरािती) येथील पशुवैद्यिीय दिाखान्याांत 
पशुिैदयिीय डॉक्टर ि पररचराची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(७)  १८३८ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े
(नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गौलखेडा व अींबापा्ी (ता.चचखलदरा, जि.अमरावती) येथे पशसुींवधवन पवभागाचे दोन स्वतींत्र 
दवाखान ेअसून या दवाखान्याींतगवत १३ गावे येतात व या दोन्ही दवाखान्याींत एकच डॉक््र 
कायवरत असून पररचर सुध्दा नसल्यामुळे पशुधनाची उपचािाअभावी गैिसोय होत असल्याचे 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन गौलखेडा व अींबापा्ी येथील पशुसींवधवन 
पवभागाच्या दवाखान्याींत पशुवैदयकीय डॉक््र व पररचराची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
     पवैद शे्र.२ गौलखेडा (बािार) व पवैद शे्र.२ अींबापा्ी ता. चचखलदरा जि. अमरावती या 
दोन्ही दवाखान्याींतील सहाय्यक पशुधन अचधकारी व कमवचारी याींचा अनतररक्त कायवभार 
िवळच्या दवाखान्यातील सहाय्यक पशधुन अचधकारी व कमवचारी याींच्याकड े देण्यात आला 
असून पशुधनाींची उपचाराअभावी गैरसोय झाल्याचे ननदशवनास आलेले नाही. पशधुन पवकास 
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अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन ेमहाराषर लोकसेवा आयोगामाफव त 
कायववाही सुरु असून शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर आवश्यक कायववाही शासन स्तरावरुन 
करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
     ग्-क व ग्-ड पदभरतीबाबत सामान्य प्रशासन पवभागाकडून ननदेश ननगवशमत 
करण्याची कायववाही सुरु असनू ती कायववाही पूणव झाल्यानींतर पवदहत प्रकक्रयेनुसार पदभरती 
करण्याचे सींकजल्पत आहे.            
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल्हयासह राज्यातील अांडी उत्पादिाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(८)  १८८२ (१०-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयासह राज्यात माहे एपप्रल ते ऑक््ोंबर,२०१९ या ७ मदहन्याींत पोल्रीच्या 
खचावच ेदर वाढले असून प्रनत अींडयाचा उत्पादन खचव ४.३० रुपये येत असताना कशमशनविा 
करता २.९० ते ३.१० रुपये दर शमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु उत्पादकाींना प्रनतअींडी १.२० ते १.३० रुपये तो्ा सहन करावा लागतो, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेननणवय घेऊन हा शेतीपूरक व्यवसाय द्कवुन त्याला चालना 
देण्यासाठी अनुदान स्वरुपात आचथवक मदत देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२७-११-२०२०) : (१), (२) व (३) माहे एपप्रल त ेऑक््ोबर, २०२० दरम्यान 
बािारातील मक्याची मागणी व पुरवठा यात तफावत असल्याने तसेच, मक्याचे उत्पादन 
घ्ल्याने दरामध्ये वाढ झाली होती. कुक्कु् खाद्यातील मका हा महत्वाचा घ्क असल्यान े
कुक्कु् खाद्याच्या दरात तात्पुरती वाढ होवून प्रती अींडी उत्पादन खचावत वाढ झाल्याचे 
ननदशवनास आले होते.  
     या पवभागाकडून दद.२२.१०.२०१९ च्या अधवशासकीय पत्रान्वये कें द्र शासनाच्या पशसुींवधवन 
पवभागास गेल्या काही मदहन्यात उद्भवलेला मका आखण सोयाबीनचा तु्वडा तसेच त्याींच े
वाढलेले दर पहाता, CLFMA या सींस्थेने शासनास पवनींती केल्यानुसार मक्याचा तु्वडा 
कालावधीत Tariff Rate Quota (TRQ) योिना चाल ू ठेवण्याची तसेच, या अींतगवत कें द्र 
शासनान े५ लाख मे. ्न ड्यु्ी फ्री मका आयात करण्याबाबत पवचार करावा अशी पवनींती कें द्र 
शासनास करण्यात आली. पोल्री उद्योगात उत्पादन खचव व शमळणा-या दराच्या अनुषींगाने 
अनुदान देण्याच ेशासनाच ेधोरण नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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परभणी शहरातील िाहतिू िोंडीबाबत 
  

(९)  १९६८ (२१-०३-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील मध्यवस्तीसह मुख्य चौकाींपासनू रस्ताींवरील वाहतूकीचा प्रश्न गींभीर 
झालेला असून शहरातील अरुीं द रस्ते, िागोिागी अनतक्रमणे, फळ व भािीपाला पवक्रत ेइत्यादी 
कारणामळेु मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून याकड ेवाहतूक पोलीस पवभागाच ेदलुवक्ष 
होत असल्यामुळे नागरीकाींना वाहतूक कोंडीचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतूक पोलीस यींत्रणा ननव्वळ दींड वसुलीच ेकाम करीत असून वाहतूक कोंडी 
सोडपवण्याकड ेत्याींच ेिाणीव पूववक दलुवक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान े परभणी 
शहरातील नागरीकाींची वाहतकू कोंडीपासनू सु्का करण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१७-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     परभणी शहरातील मखु्य बािारपेठकमध्य वस्ती पररसरातील अनतक्रमणे ह्पवणे, अरुीं द 
रस्ते, फळे व भािीपाला पवके्रते याींच्या अडथळा ननमावण करणाऱ्या हातगाडया, अपुरे वाहनतळ, 
इ. कारणास्तव वाहतूक कोंडी होत असल्यान े त्याबाबत तात्काळ उपाययोिना करणे तसेच 
सींयुक्तररत्या कारवाई करण्यासींदभावत महानगरपाशलका परभणी याींना वेळोवळी सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत.  
     शहर वाहतूक शाखकेडून ननयमाींच े उल्लींघन करणाऱ्या वाहनचालकाकडून दींडात्मक 
कारवाई करण्यात येत.े त्याशशवाय शहरामध्ये वाहतूक ननयमाींचे पालन करण्याबाबत पवपवध 
िनिागतृी उपक्रम राबपवताना वाहनचालक, सामान्य िनता व पवद्याथी याींना सहभागी करून 
वाहतूक कोंडी सोडपवण्यास प्राधान्य देण्यात येते.  
(३) शहरात वाहतूकी कोंडी होऊ नये याकरीता खालील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत 
आहेत. 
   i) वाहतूक शाखेच े २ अचधकारी व ४० कमवचारी उपलब्धतनेुसार दररोि दा् गदीच्या 
दठकाणी नमेणूक करण्यात येऊन वाहतूक कोंडी होऊ नये याची दक्षता घेण्यात येते. 
   ii) फळ-भािी याींचे हातगाड े एका राींगेत रस्त्याच्या बािूला वाहतूकीला अडथळा होणार 
नाहीत अशा प्रकारे वाहतूक पोशलसाींकडून उभ्या केल्या िातात. 
   iii) शहरातील मध्यवस्तीत एकेरी मागव ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यामळेु वाहतूक कोंडी 
दरु करण्यास मदत होत आहे. 
   iv) शहरातील बािारपेठेत होणारी वाहतूक कोंडी ्ाळण्यासाठी दठकद्काणी बॅररके्स ्लावले 
िातात. 
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   v) राषरीय महामागव ६१ वरुन येणाऱ्या िड वाहनाींना सकाळी ९.०० ते रात्री ९.०० वािेपयवत 
शहरात प्रवेशबींदी घालण्यात आली आहे. 
   vi) प्रवासी ररक्षाींची मोठया प्रमाणावरील सींख्या लक्षात घेता चालकाींचे कॉनवर बैठकाव्दारे 
वाहतूकीच्या ननयमाबाबत समुपदेशन करण्यात येते. 
   vii) रस्ता सुरक्षा सप्ताह ननशमत्त शहरातील महत्वाच्या दठकाणी चौक सभा घेऊन 
वाहनचालकाींना मो्ारवाहन कायदा व सुरक्षक्षत वाहन चालपवण्याबाबत मागवदशवन करण्यात येत.े 
   viii) रस्ता सुरक्षा सप्ताह ननशमत्ताने रस्ता सुरक्षा अशभयान राबपवण्यात येऊन िनतेमध्ये 
वाहतूक ननयमाींच ेपालन करण्याबाबत प्रबोधन िनिागतृी करण्यात येते.   
     अशा प्रकारे शहरातील वाहतूक सुरशळत राहण्याच्या दृष्ीने आवश्यकतेनुसार अन्य 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

गोरेगाि (जि.हहांगोली) येथील िानिी मेडीिल िनरल स्टोअसधमध्ये झालेली चोरी 
  

(१०)  २१३६ (२२-०३-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (जि.दहींगोली)  पोलीस ठाणे अींतगवत िानवी मेडीकल िनरल स््ोअसवच्या श्रचे 
कुलुप तोडून चोराींनी दकुानातील सादहत्य पळपवल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१९ र्ध्ये वा 
त्यादिम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घ्नमेुळे पररसरातील व्यापाऱ्याींमध्ये शभतीच ेवातावरण ननमावण झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१८-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे गुन्हे होवू नयेत म्हणून गोरेगाींव पोलीस स््ेशन पररसरात ददवसा व रात्री 
पोलीसाींची गस्त वाढपवण्यात आली असल्यान ेव्यापाऱ्याींमध्ये शभतीचे वातावरण ननमावण झालेले 
नाही.   
(३) व (४) पोलीस स््ेशन गोरेगाींव येथ े गु. र. क्र. २१९/१९ भा.द.पव. प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असनू गुन्हे तपासाअींती आरोपीस ददनाींक २३.१२.२०१९ रोिी अ्क करून 
त्याींच्याकडून गुन्हयातील मालापैकी रू. ६७० चा माल िप्त करण्यात आला आहे. 
मा.न्यायालयात दोषारोप क्र.२१९०१ अन्वये ख्ला दाखल करण्यात आला आहे.  
(५) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
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हहांगोली शहरामध्ये घरफोड्या होण्याचे प्रमाण िा ले असल्याबाबत 
  

(११)  २१४० (२२-०३-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहरामध्ये भरददवसा घरफोड्या होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०२०  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर व पररसरात ददनाींक ११ नोव्हेंबर,२०२०  रोिी वा त्यासमुारास दचुाकी 
स्वारान ेकाही दठकाणी भरददवसा घरफोड्या करुन सुमारे अडीच त ेतीन लाखाींच ेऐवि व नगद 
िक्कर्ेची चोिी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारच्या भरददवसा होणाऱ्या चोरीच्या घ्नाींना प्रनतबींध घालण्यासाठी  
शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुख (१८-११-२०२०) : (१) होय, माहे नोव्हेंबर,२०१९  मध्ये दहींगोली शहर व 
दहींगोली ग्रामीण हद्दीत प्रत्येकी १ गुन्हा नोंदपवण्यात आला आहे.  
(२) व (३) पोलीस स््ेशन दहींगोली शहर गु.र.क्र. ६२१/१९ कलम ४५४, ३८० व दहींगोली ग्रामीण 
पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ३९२/१९ कलम ४५४,३८० भा.दीं.पव. प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत. 
     पोलीस स््ेशन दहींगोली शहर व स्था.गु.शा. याींचेमाफव त गुन्हयातील आरोपीस अ्क 
करून गुन्हयातील मालापकैी रू. १९४५०क- चा माल िप्त केला आहे. तसचे दहींगोली ग्रामीण 
पोलीस स््ेशन येथ े ४ आरोंपीींना अ्क करून गुन्हयातील मालापैकी रू.६९७००क- चे 
सोन्याचाींदीचे दाचगने िप्त करण्यात आले असून सदर गुन्हे ननकाली काढण्यात आले आहेत. 
सदर प्रकारच े गुन्हे घडू नयेत याकरीता दहींगोली शहरात व पररसरात ददवस व रात्रीकरीता 
पोलीसाींची गस्त ठेवण्यात आली आहे.  
(४) पवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

बुल ाणा जिल््यात पशु िैद्यिीय अधधिाऱयाांच्या ररक्त पदाांमळेु  
पशुधन मालिाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(१२)  २२७६ (०९-०४-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्हा पररषद अींतगवत पश ु वैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमुळे  पशुधन 
मालकाींची प्रचींड गैरसोय होत असल्याचे ददनाींक १५ िानेवारी, २०२०  रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास नाींदरुा व मलकापरू  तालुक्यातील पशु वैद्यकीय अचधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमुळे 

िनावराींची उपचािाअभावी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे  काय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार  बुलढाणा जिल्हा पररषद अींतगवत पशु वदै्यकीय अचधकाऱ्याींची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०९-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     बुलढाणा जिल््यात पशुधन पवकास अचधकारी याींची एकूण ६१ पदे मींिुर असून २९ पदे 
भरलेली असून ३२ पदे ररक्त आहेत. परींत ु ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार नजिकच्या 
पशुवैद्यकीय अचधका-याींना देण्यात आला असून पशुपालकाींना पशुवैद्यकीय सेवा ननयशमत 
पुरवण्यात येत आहेत.      
(२) नाींदरुा व मलकापूर तालुक्यात एकूण ७  पदे मींिूर असून २ पदे भरलेली आहेत ५ पदे 
ररक्त आहेत. तथापप ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार नजिकच्या पशुवैद्यकीय अचधका-याींना 
देण्यात आला असून पशुपालकाींना पशुवैद्यकीय सेवा ननयशमत पुरवण्यात येत आहेत.      
(३) व (४) पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीने 
भरण्या करीता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात.१३/२०१९ दद. २३.८.२०१९ नुसार 
कायववाही सुरू करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोिी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे. 
महाराषर लोकसेवा आयोगामाफव त शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर पशुधन पवकास अचधकारी 
याींची ररक्त पदे सरळसेवेन ेभरण्याबाबतची कायववाही सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल्हयात अपघाताांच्या प्रमाणात िा  झाल्याबाबत 
  

(१३)  २४२१ (०९-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हयात वाहनाींची वाढलेली वदवळ, रस्त्याींविील धोकादायक वळणे, रस्त्याींची 
झालेली दरुवस्था व भरधाव वेगान ेिाणा-या वाहनाींमळेु गत ८ वषावत जिल्हयात ८९०० अपघात 
झाले असून अपघातात २२२६ नागिीकाांचा र्तृ्यु झाला असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० र्ध्ये 
वा त्यादिम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतुक पोलीसाींचा ननषकाळिीपणा व अपघात कमी होण्यासाठी िनिागॄती 
करण्यास आलेले अपयश यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती उपाययोिना करण्यात आल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१७-११-२०२०) : (१) रायगड जिल्हा पोलीस कायवके्षत्रामध्ये सन २०१२ ते 
२०१९, डडसेंबर पयतं एकूण ९६०८ अपघात झाले असनू २३५९ िणाींचा मतृ्यू झालेला आहे. 
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(२) व (३) रायगड जिल््यात अपघात कमी करण्याच्या दृष्ीन ेवाहतूक शाखेमाफव त िनिागतृी 
करण्यासाठी पवपवध कायवक्रमाींच ेआयोिन केले िाते. त्यामध्ये पथनाट्य, चौक सभा, शालेय 
पवद्यार्थयांना व्याख्यान देऊन प्रबोधन करण्यात येते. वाहतकू ननयींमाच े उल्लींघन करणाऱ्या 
वाहनचालकापवरुध्द मो्ार वाहन कायद्याींतगवत दींडात्मक कारवाई करण्यात येते.   
     सन २०१२ ते २०१९ या कालावधीत वाहतूक ननयींमाच े उल्लींघन करणाऱ्या 
वाहनचालकाींपवरुध्द एकूण ७,४७,०४३ केसेस दाखल करण्यात आलेल्या असनू त्याींच्याकडून 
एकूण रु.१३,५९,२२,९०० दींड आकारण्यात करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

निी मुांबईतील अल्पियीन मलुीच्या लैंधगि छळिणूिीबाबत 
  

(१४)  २४३१ (२२-०३-२०२०).   श्रीमती याममनी यशिांत िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील एका १७ वषीय अल्पवयीन मलुीची  लैंचगक छळवणूक केल्याबाबतचा गुन्हा 
ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास तळोिा पोलीस स््ेशनमध्ये नोंद झाला 
आहे , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी करून  कोणती कायववाही केली वा करण्यात  येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१२-११-२०२०) : (१) व (२)  होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी कफयावदीन े ददलेल्या तक्रारीवरून तळोिा, नवी मुींबई पोलीस स््ेशन येथ े
गु.र.नीं.२६०/२०१९ भादपव. कलम ३५४ (अ) (१) (१), ५०६ सह बालकाींच ेलैंचगक अपराधापासून 
सींरक्षण अचधननयम २०१२ च े कलम ८, ९ (अ) (४), १० प्रमाण े ददनाींक २६.१२.२०१९ रोिी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नमुद गुन््यातील आरोपीपवरूध्द मा. न्यायालयात दोषारोप 
पत्र सादर केले असून सद्यजस्थतीत सदर गुन्हा न्यायप्रपवषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांिि वििय लाांडगे ि अिय बलिांत मुन याांच् या हत् येची  
चौिशी िरण् याबाबत 

  

(१५)  २८१४ (२२-०३-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री.पींकि पविय लाींडगे याींच् या हत् येची चौकशी करून  दोषीींना कठोर शशक्षा करण् याबाबत 
लेखी ननवेदन पवधानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी पोशलस अचधक्षक, चींद्रपूर याींच्याकड े 
ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त् या समुारास  ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच चींद्रपूर शहरातील नेहरू शाळेिवळ अक्षय बलवींत मनु या २३ वषीय तरूणाची 
ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननघृवणपणे हत् या करण् यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही प्रकरणी चौकशी करून दोषीींवर शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (२६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अ) मतृक पींकि लाींडगे याची मो्ारसायकल गॅरेिमध्ये मोडीफाय करण्यास ददली होती व 
त्यासाठी त्याच्या वडीलाींनी रु.१५,०००क- ददले होते. गॅरेिचा मालक रुबल बमी यान े कामही 
केले नव्हत े व पैस े परत देण्यास ्ाळा्ाळ करत होता. म्हणून गतृक पींकि पविय लाींडगे 
आपल्या शमत्रासोबत रुबल बमीचे घर शोधत असताींना त्यास काही लोकाींनी चोर समिनू बेदम 
मारहाण केली, त्यात त्याचा मतृ् यू झाला. सदर बाबत रामनगर पो. स््े. येथ े अप. 
क्र.१५३२क२०१९ कलम ३०२, १४३, १४७, १४८, १४९, ३२३ भादींपव अन्वये ददनाींक १९क१२क२०१९ 
रोिी ६ आरोपीींपवरुध्द गुन्हा दाखल करुन अ्क करण्यात आली आहे. यात  रुबल बमीसह ६ 
साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत.  
     ब) प्रमेसींबींधाशी ननगडीत वादातून भाींडण उकरुन काढून ३ आरोपीींनी मतृक अक्षय मुन 
यास शमत्रासह िात असताींना त्याींची गाडी अडवून चाकुने शरीरावर वार करुन भर चौकात 
ननघनृ हत्या केल्या प्रकरणी चींद्रपूर पो.स््े. येथ ेअप. क्र.९०३क२०१९ कलम ३०२, ३४ भादींपव 
अन्वये ददनाींकक २६क१०क२०१९ रोिी ३ आरोपीींपवरुध्द गुन्हा दाखल दाखल करुन अ्क 
करण्यात आली आहे. 
     दोन्ही प्रकरणे मा.न्यायालयात न्याय प्रपवष ् आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
नाांदेड जिल्हयात बांद असलेली दधु िें द्र सुरु िरण्यासह दधुाचा  

दर किमान ३० रुपये िरण्याबाबत 
  

(१६)  ३०६१ (०९-०४-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्हयातील १६ तालकु्याींचा पवचार करता तेथील सरकारी दधु डअेरीच े दि प्रती 
शल्र २५ रुपये असुन त्याअगोदर ते २७ रुपये होते व तत्कालीन शासनाने दर कमी केली 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतीला िोडधींदा म्हणून सुरु केलेला नाींदेड क्जल््यातील नससी, लोह, करडखेड 
येथील दधु सींकलन कें द्र सुरु असुन हद्गगाींव, देगलुर, भोकर येथील दधु सींकलन कें द्र बींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन नाींदेड जिल्हयात बींद असलेली दधु कें द्र सुरु 
करण्यासह दधुाचा दर ककमान ३० रुपये करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) शासनामाफव त केवळ शासकीय दधू योंिनाकरीता दधू 
खरेदी व पवक्रीच े दर ननजश्चत करण्यात येतात. शासनाने ददनाींक १९.६.२०१७ च्या शासन 
ननणवयान्वये ३.५/८.५ या गुण प्रनतच्या दधुाकरीता रु.२७क-प्रनत शल्र असा ननजश्चत केलेला दर 
दद. २७.९.२०१८ च्या शासन ननणवयानुसार रु. २५क- प्रनत शल्र केला आहे. 
    असे असले तरी, शासनान ेशासकीय दधू योिनाकरीता ननजश्चत केलेला दधू खरेदी दर 
सहकारी दगु्ध सींघकसींस्था याींनी दधु उत्पादकाींना द्यावा अस ेननदेश, महाराषर सहकारी सींस्था 
अचधननयम १९६० च्या कलम ७९ अ अन्वये शासनाने ददनाींक १०.७.२०१५ रोिी ननगवशमत केले 
आहे, 
(२) होय 
(३) नाींदेड जिल््यातील ककनव्, हदगाव व भोकरी येथील तालुक्यामधे शासनास दधू पुरवठा 
करण्यासाठी एकही दधु उत्पादक सहकारी सींस्था कायावजन्वत नसल्यामुळे दधुाअभावी सदर 
दठकाणाची शशतकरण कें द्र बींद करुन तेथील यींत्र सामुग्री इतर योिनेत हालपवण्यात आली 
आहेत, त्यामुळे सदर कें द्र पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचारीधीन नाही. 
     राज्यातील दगु्धव्यवसाय हा शासन, सहकार व खािगी या तीनही के्षत्रामाफव त करण्यात 
येत असुन त्याचे प्रमाण १:३७:६२ असे आहे. खािगी व सहकार के्षत्र त्याींचे स्तरावर दधु खरेदी 
व पवक्रीचे दर ननजश्चत करीत असतात. शासनामाफव त केवळ शासनाच्या दगु्ध योिनकेरीता दधू 
खरेदी व पवक्रीच ेदर ननजश्चत करण्यात येत असुन दगु्ध के्षत्रातील हा सहभाग केवळ ०.५ ते १ 
्क्के इतक्या दधुासाठीच आहे. 
     शासकीय दधू योिनाींकरीता ननजश्चत करण्यात आलेला दधू खरेदी-पवक्री दर हा त्या-त्या 
वेळेच्या बािार भाव लक्षात घेऊन ददनाींक १३.८.२००९ रोिीच्या शासन ननणवयान्वये गठीत 
करण्यात आलेल्या प्रदत्त सशमतीमाफव त ननजश्चत करण्यात येतो.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मुलुांड मध्ये िॉधगांग िरणाऱया महहलेचा विनयभांग िरणाऱया गुन्हेगाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१७)  ३४४३ (२२-०३-२०२०).   श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुलुींड पूवव द्रतुगती महामागाववरील सजव्हवस रोडवर ददनाींक  १३ डडसेंबर, २०१९ रोिी 
सायींकाळी एक मदहलेचा िॉचगींग करताना एका व्यक्तीने पवनयभींग केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सजव्हवस रोडवर अनेक िेषठ नागररक व मदहला सातत्याने सकाळी व सायींकाळी 
कफरायला येत असतात. त्यामुळे येथे असुरक्षक्षत वातावरण ननमावण झाले असल्यान ेयासींबींधी 
शासनाने काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरणी कफयावदीने ददलेल्या तक्रारीवरून नवघर पोलीस स््ेशन येथ ेगु.र.क्र. २७१/ 
१९ कलम ३५४ भादपव. प्रमाण ेददनाींक १३.१२.२०१९ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सदर गुन््यातील आरोपीताला अ्क करण्यात आली असनू आरोपी हा सध्या िामीनावर मुक्त 
आहे. नमुद गुन््यातील आरोपीपवररूध्द मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले 
असून सद्यजस्थतीत सदर गुन्हा न्यायप्रपवषठ आहे.   
(२) सजव्हवस रोडवर कफरायला येणा-या मदहला व ज्येषठ नागरीक याींच्या सुरक्षक्षतेकरीता खालील 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत :- 
i) सजव्हवस रोडवर सकाळी व सायींकाळच ेवेळी बी् माशवल व मोबाईल व्हॅन मधील अचधकारी 
व अींमलदार याींना सातत्यान े गस्त करणेबाबत आदेशशत करून सदर दठकाणी गस्त 
वाढपवण्यात आलेली आहे. 
ii) सदर सजव्हवस रोडवर कुठल्याही प्रकारच े गैरकृत्य होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात 
आलेली आहे. 
iii) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे सींबींचधत पवभागाशी सींपकव  साधून सदर दठकाणचे स्री् लाई् 
्या सायींकाळच ेवेळेत प्रज्वलीत राहतील याची खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. 
iv) तसेच नमुद सजव्हवस रोडवर सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसपवण्यात यावे याकरीता प्रस्ताव देखील 
सादर करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्हयातील शेति-याांच्या १० शेळया ि १ बोिडच्या मागणीबाबत 
  

(१८)  ३६७४ (१०-०४-२०२०).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
पशुसांिधधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद हा अवषवण प्रवण जिल्हा असुन ननती आयोगाने घोषित केलेल्या मानव 
पवकास ननदेशाींक कमी असलेल्या देशातील ११५ जिल््याींपकैी एक जिल्हा आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, शेतक-याींचा पशपुालन हा शेतीस िोडुन व्यवसाय असल्यामळेु उस्मानाबाद 
जिल्हयात १० शळेया व १ बोकड पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव ब-याच वषावपासून शासनाकड े
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उस्मानाबाद जिल्हयातील मोठया प्रमाणात शेतक-याींची १० शेळया व १ 
बोकडची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरहू योिना शेतक-याींसाठी राबपवण्यासाठी आचथवक मदत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उस्मानाबाद जिल््यात १० शेळ्या व १ बोकड पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव प्रलींबीत 
नसून, शेळीपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी उस्मानाबाद जिल््यात शळेीपालनासींबींधी 
खालीलप्रमाण ेयोिनाींची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे:- 
i) राज्यस्तरीय योिनेंतगवत योिना, अशींत: ठाणबींद पध्दतीने १० शेळी व १ बोकड ग् वा्प 
करणे. 
ii) अनुसूचचत िाती उपयोिनाकआददवासी उपयोिनाकआददवासी के्षत्राबाहेरील उपयोिनेअींतगवत 
१० शेळी व १ बोकड ग् वा्प करणे. 
iii) मराठवाडा पवकास पॅकेिच्या धतीवर २० + २ शेळी ग् वा्प करणे. 
iv) जिल्हा ननयोिन सशमती कडील बळीरािा चतेना अशभयानाींतगवत त्रस्त कु्ूींबाींना १० + १ 
शेळी ग् वा्प करणे. 
v) जिल्हा पररषद उस्मानाबाद माफव त उपकर योिनेतनू पवधवा मदहलाींना व अपींगाींच्या 
कु्ूींबाींना ०२ शळे्याींचा ग् वा्प करणे.  
(४) उस्मानाबाद जिल््यामध्ये शळेीपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन व जिल्हा 
पररषदेकडून उक्त योिनेसाठी सन २०१९-२० मध्ये सुमारे ६७८.४४ लक्ष इतकी तरतूद उपलब्ध 
करुन देण्यात आली होती. 
     चाल ू आचथवक वषावत ननधीच्या उपलब्धतेनसुार योिनाींची अींमलबिावणी करण्याच े
सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब (जि.यितमाळ) येथील पश ुआरोग्य िें द्रातील असलेल्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(१९)  ३७१९ (२०-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींब (जि. यवतमाळ) तालुक्यातील पशु आरोग्य कें द्रात पशुधन पवकास अचधका-याचे पद 
मींिरु असताींनाही काही मदहन्यापासुन डॉक््राींची ननयुक्ती करण्यात आली नसल्यामुळे प्रभारी 
डॉक््राींकडून पशुच्या आरोग्याची तपासणी केली िात असल्याच े ददनाींक १५ िानेवारी, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पश ुचचकीत्सक कें द्रामध्ये प्रभारी डॉक््र असुन ते नेहमी करीता उपलब्ध होत 
नसल्यामुळे पशुींना उपचारा अभावी घेवुन िावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कळींब तालुक्यातील चचकीत्सा कें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुननल िेदार (०९-११-२०२०) : (१) व (२) कळींब (जिल्हा यवतमाळ) तालुक्यात पशधुन 
पवकास अचधकारी या सींवगावची एकूण ४ पदे मींिूर असून २ पदे भरलेली आहेत व २ पदे ररक्त 
आहेत. पपवअ पवैद शे्रणी १ नाींझा व पपवअ पवैद शे्रणी १ मे्ीखेडा ही पदे ररक्त असून सदर 
ररक्त पदाचा अनतररक्त कायवभार  िवळच्या पशुवैद्यकीय अचधकारी याींच्या कड ेददला असून 
पशुपालकाींना पशुवैद्यकीय सेवा ननयशमत पुरवण्यात येत आहेत. 
      उपचारा अभावी पशुपालकाींना त्याींच्या िनावराींना परत घेऊन िाण्याची बाब ननदशवनास 
आली नाही.     
(३) पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीने भरण्या 
करीता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात.१३/२०१९ दद. २३.८.२०१९ नुसार कायववाही सुरू 
करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोिी चाळणी पररक्षा घेण्यात आली आहे. महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफव त शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर पशुधन पवकास अचधकारी याींची 
ररक्त पदे सरळसेवेन ेभरण्याबाबतची कायववाही शासन स्तरावरुन करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सहिारी दधु महासांघ (आरे ि महानांद) दगु्धशाळेस निसांिीिनी  
देण्यासाठी शासनाने विशेष धोरणात्मि ननणधय घेण्याबाबत 

  

(२०)  ३७२६ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबािी पाटील (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आचथवक दृषट्या तोट्यात असलेल्या महाराषर राज्य सहकारी दधु महासींघ (आरे व महानींद) 
दगु्धशाळेस नवसींिीवनी देण्यासाठी शासनाने पवशेष धोरणात्मक ननणवय घेण्याबाबतची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाव्दारे 
मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती 
कायववाही केली वा किण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर राज्य सहकारी दधु महासींघ (महानींद) ही सहकारी दधु सींघाींची शशखर 
सींस्था आहे. महानींदाकड ेसींकशलत होणारे दधु सींघाच्या सदस्य सींघाकडून उपलब्ध होत असते. 
महासींघास बळक्ी प्राप्त होण्याच्या अनुषींगाने राषरीय कृपष पवकास योिनेअींतगवत शासनान े
आतापयतं महासींघास अत्याधुननक दधु भुक्ी प्रकल्प व असेप््ीक शमलक् पॅकेजिींग युनन् 
कररता एकुण रु.६४.६० को्ी इतके अनुदान उपलब्ध करुन ददले आहे. याशशवाय बहृन्मुींबईतील 
६४ आरे स््ॉल महासींघास हस्ताींतररत करण्यात आले असून तसेच आरे दधुाची रॉयल््ी 
तत्वावर पवक्री करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.   
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     आरे सींदभावत नमुद करण्यात येते की, राज्यात प्रथमत: दगु्धव्यवसाय हा केवळ 
शासनामाफव त कायावजन्वत होता. त्यासाठी सन १९५१ मध्ये आरेची स्थापना करण्यात आली 
होती. कालानुरुप दगु्धव्यवसाय के्षत्रात सहकार व खािगी के्षत्राचा सहभाग वाढल्यामळेु 
शासनाचा दगु्धव्यवसायातील वा्ा हा कमी कमी होत गेला. तदनींतर शासकीय दधु योिना व 
शशतकरण कें द्र सहकार के्षत्राकड ेहस्ताींतररत करण्याच ेधोरण स्वीकारुन इच्छुक सहकारी दधु 
सींघानी मागणी केल्यानुसार काही दधु योिना व शशतकरण कें द्र हस्ताींतररत करण्यात आली 
आहेत. सदर धोरण आिजस्थतीत अजस्तत्वात आहे. त्यामुळे शासकीय दधू योिनेमाफव त पुवी 
हाताळणी करण्यात येणाऱ्या १७ लक्ष शल्र दधुावरून आिजस्थतीत केवळ ५० त े७० हिार 
शल्र इतक्या दधुाची हाताळणी करण्यात येत आहे. दगु्धव्यवसायातील सहकार व खािगी 
के्षत्राचा वाढलेला सहभाग लक्षात घेता शासकीय दधू योिनाींमध्ये आचथवक गुींतवणुक करुन 
शासनाने दगु्धव्यवसायातील आपला सहभाग वाढपवण्याचा प्रश्न उपजस्थत होत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापुर जिल्हयातील पश ुिैदयकिय अधधिारी पदे भरण्याबाबत 
  

(२१)  ३८७८ (१३-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पशुसांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राधानगरी, भुदरगड, आिरा, गगनबावडा, शाहुवाडी (जि.कोल्हापूर) या तालुक्याींमधील पश ु
वैदयककय अचधकारी याींची शेकडो पदे ररक्त असल्यामुळे शेतक-याींना खािगी तसेच सहकारी 
सींघाच्या पशुवैदयककय अचधकारी याींच्या कडून िनावाराींची तपासणी करुन घावी लागत 
असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदवशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापुर जिल्हयामध्ये ककती पशुवैदयककय अचधकारी याींची पदे ररक्त असुन 
सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली आहे, त्याची सदयजस्थती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) हे अींशतः खरे आहे, 
कोल्हापूर जिल््यातील राधानगरी, भुदरगड, आिरा, गगनबावडा, शाहुवाडी या तालुक्यात 
पशुधन पवकास अचधकारी या सींवगावतील २८ पदे ररक्त आहेत. ररक्त पदाींचा अनतररक्त 
कायवभार नजिकच्या पशुवैद्यकीय अचधका-याींना देण्यात आला असनू पशुपालकाींना 
पशुवैद्यकीय सेवा सुरळीतपणे पुरपवण्यात येत आहेत. या व्यनतररक्त या तालुक्यामध्ये गोकुळ 
दधू सींघ व वारणा दधू सींघामाफव त देखील पशुवैद्यकीय सेवा पुरपवण्यात येत आहेत. 
(२) कोल्हापूर जिल््यामध्ये पशवुैद्यकीय अचधकारी याींची ११८ पदे  मींिूर असून ५१ पदे 
भरलेली आहेत. तसेच ६७ पदे ररक्त पदे आहेत. 
     पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन े
भरण्याकरीता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात.१३/२०१९ दद.२३.८.२०१९ नुसार कायववाही 
सुरू करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोिी चाळणी पररक्षा घेण्यात आली आहे. महाराषर 
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लोकसेवा आयोगामाफव त शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर पशुधन पवकास अचधकारी याींची 
सरळसेवेची पदे सरळसेवने तथा पदोन्नतीची पदोन्नतीन ेभरण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अक्िलिोट शहराला िोडणाऱया विविध मागारिर अिैध  
िाहतूिीमळेु अपघात होत असल्याबाबत 

  

(२२)  ४०५२ (०९-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े(माळमशरस) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अक्कलको् शहराला िोडणाऱ्या पवपवध मागांवर अवैध वाहतकुीमुळे अपघात होऊन अनेक 
लोकाींना प्राण गमवावे लागले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणी नमेण्यात आलेले वाहतकू पोलीस स्वामी समथव मींददर पररसरात 
पवपवध दठकाणी होत असलेली वाहतकू कोंडी सोडपवण्याऐविी महामागाववर परगावावरून 
येणाऱ्या गाड्याींची गैरप्रकारे तपासणी करण्यात व्यस्त असतात, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार दोषी 
कमवचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमखु (१७-११-२०२०) : (१) अक्कलको्  शहराला िोडणाऱ्या पवपवध मागाववर 
अवैध वाहतुकीमळे अपघात होऊन प्राण गमावावा लागलेला नसून सन २०१९ मध्ये 
वाहनचालकाच्या चुकीमुळे व इतर कारणामुळे एकूण १९ प्राणाींनतक अपघात झाले  असून 
त्यामध्ये २१ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     अक्कलको् शहरात वाहतकूीची कोंडी होऊ नये याकररता पाककंगसाठी ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या दठकाणी वाहने पाकव  होतील हे पाहण्याच्या सूचना स्थाननक वाहतकू पोशलसाींना 
देण्यात आल्या आहेत.तसेच समथव मींदीर पररसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये याकरीता सींबचधत 
उपपवभागीय पोशलस अचधकारी व प्रभारी पोशलस अचधकारी याींना वळेोवेळी पेरोशलींग करण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
     पोशलस अचधक्षक, सोलापूर ग्रामीण याींनी दद.२३.१०.२०२० रोिीच्या पररपत्रकाअन्वये 
वाहतूक पोशलसाींनी ननयींत्रण कक्षास नोंद केल्याशशवाय व वाहन चालक वाहतूक ननयमाींचा भींग 
करत नसेल तर वाहन ेथाींबवून वाहनाींच्या कागदपत्राींची तपासणी करू नये, असे ननदेश ददले 
आहेत.तसेच याबाबत अन्य सूचना देखखल देण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
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पालघर जिल्हयातील दधु व्यािसानयिाांसह मुांबई, ठाणे ि िसई येथील  
तबेले धारिाांच्या समस्याां सोडविण्याबाबत 

  

(२३)  ४०५३ (०९-०४-२०२०).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदध मशिािीनगर), श्री.रईस शखे (मभिांडी 
पूिध) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यात पावसामळेु भात पपकाींपासून तयार होणाऱ्या पावळी शभिली असल्यामळेु 
पावळीला बशुी तयार झाल्याने गुराींना व म्हशीींना खाण्यास अयोग्य झाल्यामुळे दधु उत्पादन 
कर्ी आल्याचे ददनाींक ८ िानेवारी, २०२० वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दगु्ध व्यावसानयकाींसह मुींबई, ठाणे व वसई येथील तबलेे धारकाींना देखील 
शेतकऱ्याप्रमाणे समस्याींना सामोरे िावे लागत असल्याचे ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पालघर जिल्हयातील दधु व्यावसानयकाींसह मुींबई, ठाणे व वसई येथील तबलेे 
धारकाींच्या समस्याीं सोडपवण्याबाबत शासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येणार 
आहेत, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची सववसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नसून पालघर जिल््यातील मागील तीन 
वषावतील दगु्धोत्पादनाची आकडवेारी खालीलप्रमाणे आहे. 

वषव अींदाजित वापषवक दधु उत्पादन (हिार म.े्.) 
२०१७-१८ १३३.४२ 
२०१८-१९ १३६.४० 

२०१९-२० (अस्थायी) १३४.६६ 
(२), (३) व (४) बाबत प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेती महामांडळािडील िममन खांडिरी शतेिऱयाांना िाटप िरण्याबाबत 
  

(२४)  ४०५७ (२५-०३-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेती महामींडळाकडील िशमन खींडकरी शतेकऱ्याींना वा्प करण्याचा ननणवय घेतल्यानींतिही 
काही खींडकरी शेतकरी िशमन शमळण्यापासून वींचचत आहेत, हे खरे आहे  काय, 
(२) असल्यास, या  वींचचत शेतकऱ्याींना िशमनीचे वा्प करण्यात कोणत्या अडचणी येत 
आहेत, 
(३) असल्यास, खींडकरी शेतकऱ्याींना िशमनीींचे वा्प करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसचे सवव खींडकरी शेतकऱ्याींना िशमन वा्प केव्हा पूणव होणार 
आहे ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (३०-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य शेती महामींडळ 
(मयाव.), पुणे याींच्या अचधनस्त असलेल्या एकूण १४ मळयावरील बहूताींश पात्र मािी 
खींडकऱ्याींना शेती महामींडळाकडील िमीन वा्प करण्यात आलेली आहे. 
     ज्या पात्र मािी खींडकऱ्याींना अद्याप पयंत िमीन वा्प करण्यात आलेली नाही. त्या 
वींचचत शेतकऱ्याींना िमीन वा्पाबाबतच्या काही अडचणी आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्यान ेमा.उच्च 
न्यायालय व ददवाणी न्यायालयातील वारसदारासींदभावत दाव े प्रींलबबत असण े तसेच इतर 
बाबतीत देखील पात्र मािी खींडकऱ्याींनी पवपवध न्यायालयात दावे दाखल केले असून ते प्रलींबबत 
आहेत. काही मळयावरील पात्र मािी खींडकऱ्याींना वा्प करण्यात आलेले के्षत्र मान्य नाही.  
त्यामुळे ते बदलनु देण्याची मागणी करत आहेत.  वारस चौकशीचे पुरावे व धारण के्षत्राची 
मादहती वारसाींना मागणी करूनही ती सादर करण्यात येत नाही. ७/१२ वरील के्षत्र व 
प्रत्यक्षातील के्षत्र यामध्ये तफावत आढळून येत असल्याने त्याबाबत भूशम-अशभलेख पवभागाशी 
समन्वय ठेवनू कायववाही करण्यात येत आहे. काही शेतकऱ्याींच े मागणी केलेले के्षत्र अथवा 
देयक्षेत्र हे १ एकर पेक्षा कमी आहे इ. अडचणीमूळे पात्र मािी खींडकऱ्याींना िशमनीचे वा्प 
करणे शक्य झालेले नाही.   
     मािी पात्र खींडकऱ्याींना िशमनीच्या वा्पाबाबतची िी प्रकरणे प्रशासकीय स्तरावर 
प्रलींबबत आहेत. त्याबाबत बैठक घेवून त्या प्रकरणाच्या अडी-अडचीबाबत के्षबत्रय कायावलयाींना 
कळपवले असून तात्काळ कायववाही करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. िी प्रकरणे मा.उच्च 
न्यायालय अथवा इतर न्यायालयात प्रलींबबत आहेत त्याबाबत मा.न्यायालयाच्या अींनतम 
ननणवयानींतर कायववाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

ठाणे येथील घोडबांदर रोडिरील झोपडयाांना लागलेल्या आगीबाबत 
  

(२५)  ४१०३ (२४-०३-२०२०).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदध मशिािीनगर), श्री.रईस शखे (मभिांडी 
पूिध) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील घोडबींदर रोडवरील शासकीय भखूींडावर उभारलेल्या बकेायदा झोपड्याींमध्ये 
लागलेल्या आगीत २२ झोपड्या जळाल्याच े ददनाींक ६ िानवेारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसशलींडर स्फो्ामुळे सदर आग लागल्याचे प्रशासनाकडून साींगण्यात आले 
असले  तरी येथील नागररकाींनी सदर आग समाि कीं ्कान ेलावली असल्याचा आरोप केला 
असून या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीमध्ये  काय ननदशवनास आले व त्यानसुार शासनाने दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
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श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) सदर झोपड्याींना लागलेली आग शसलेंड स्फो्ामुळे लागली असल्याची मादहती 
पोलीसाींकडून देण्यात आली हे खरे नाही. पोलीस तपासात सदर झोपड्याींना आरोपी नामे (१) 
शींकर रामचींद्र म्हात्र े (२) सुरि चींद्रमत यादव (३) सींददप शभमराव लोखींड े याींनी ददनाींक 
०३.०१.२०२० रोिी कोणत्यातरी ज्वलनशील पदाथावने आग लावल्याचे ननदशवनास आले असून 
या प्रकरणी कासारवडवली पोलीस स््ेशन येथ े गुन्हा रजि.क्र.०६/२०२० अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) होय. 
    या प्रकरणी कासारवडवली पोलीस स््ेशन येथ ेगुन्हा रजि.क्र.०६/२०२०नुसार भागपव कलम 
४३६,५०६स३४ सह अनुसूचचत िाती िमाती अत्याचार प्रनतबींधक कायदा कलम ३(१)(झडे) 
प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन््यातील ३ आरोपीींना ददनाींक ०४.०१.२०२० रोिी 
अ्क केली असून, तपासाअींती आरोपीताींपवरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पशुसांिधधन विभागात खुल्या प्रिगाधतुन नोिरीिर लागलेल्या  
अनुसूधचत िातीच्या उमेदिाराांच्या आरिणाबाबत 

  

(२६)  ४२३६ (१३-०४-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिध) :   सन्माननीय पशुसांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पशुसींवधवन पवभागात खुल्या प्रवगावतुन नोकरीवर लागलेल्या अनुसूचचत िातीच्या 
उमेदवाराींना अस्थायी ग्ात दाखवून राखीव िागाींचा अनुशेष भरल्याचे माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खुल्या प्रवगावतून ननवड झालेल्या अनसुूचचत िमातीच्या उमेदवाराींना समाींतर 
आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगान े उक्त प्रकरणी 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) महाराषर लोकसेवा आयोगा माफव त सन 
२०११, २०१२, २०१४ व २०१७ या वषावत झालेल्या परीके्षत अनसुूचचत िातीच्या प्रवगावतील 
“अनुसूचचत िाती” या राखीव को्यातून ८१ एवढया उमेदवाराींची ननवड झाली आहे. तसेच, या 
शशवाय अनसुूचचत िातीच्या ३३ उमेदवाराींची खुल्या प्रवगावतून ननवड झाली असून, त्यातील ११ 
उमेदवाराींना बबींदनूामावलीमध्ये चकूुन अनसुूचचत िातीींच्या बबींदूींवर दशवपवण्यात आलेली आहे. 
 



पव.स. ३० (22) 

(४) सदर प्रकरणी बबींदनूामावली सुधाररत करण्यास सामान्य प्रशासन पवभागाची सहमती प्राप्त 
झालेली असून अनुसुचचत िातीची वाढीव ११ पदे  महाराषर लोकसवेा आयोगा र्ार्म त प्रशसध्द 
झालेल्या िादहरात क्र.१३/२०१९ मध्ये समापवष् करण्यास आयोगाला शासन पत्र 
दद.३०.०९.२०२० अन्वये कळपवले आहे. 

___________ 
  

जस्मता िाईन्स, गािडनेगर, दहहसर (पूिध) (मुांबई उपनगर) या  
दिुानािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२७)  ४२९१ (२४-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश सुि े (मागाठाणे) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जस्मता वाईन्स , गावडनेगर, ददहसर (पूवव) (मुींबई उपनगर) या दकुानाबाहेर दारु पपण्यास 
परवानगी देण्यात येत असून दारू पपणारे नागररक  शशवीगाळ करुन मारामारी करीत 
असल्यान े या दकुानावर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननक पोशलस स्थानकाींत 
लोकप्रनतननधीनी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलांबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     पररमींडळ-१२ मुींबईच्या अचधपत्याखालील ददहसर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जस्मता 
वाईन्स, गावड ेनगर, ददहसर पूवव हे दकुान आहे. परींतू या दकुानाबाहेर दारु पपण्यास ददहसर 
पोलीस स््ेशनकडून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच सदर दठकाणी दारु 
पपणारे नागररक शशवीगाळ करुन मारासारी करीत असल्याने या दकुानावर कारवाई करण्याची 
मागणी स्थाननक पोलीस स्थानकात लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
गोंहदया जिल््यातील शासिीय अधधिारी व िमधचारी िायाधलयात  

िेळेिर उपजस्थत राहत नसल्याबाबत 
  

(२८)  ४५९१ (२५-०३-२०२०).   श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.वििय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.राि ू िारेमोरे (तुमसर), श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल््यातील बराचसा अचधकारी वगव हा नागपूर वरून ये-िा करीत असतो, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामुळे कमवचारी कायावलयात वळेेवर उपजस्थत राहत नसल्यामळेु कायावलयात 
येणाऱ्या नागररकाींना त्रास होत असून शासकीय कामकािात ददरींगाई होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) सवव कायावलयात माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
पासून बायोमेरीक मशशन लागलेल्या असून सवव अचधकारीककमवचारी कायावलयात वेळेवर 
उपजस्थत राहतात. त्यामळेु कायावलयीन कामकािात ददरींगाई होत असल्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेततळयाांच्या प्लास्टीि अस्तरीिरणासाठी शेतिऱयाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(२९)  ५९०२ (०५-०४-२०२०).   श्री.सांिय िगताप (पुरांदर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सुरेश 
िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनके शेतकऱ्याींना शासनाच्या पवपवध योिनाींतगवत केलेल्या वैयजक्तक व 
सामूदहक शेततळयाींच्या प्लास््ीक अस्तरीकरणासाठी दर ५ वषावनी सुमारे १.५० लाख रुपये 
खचव येत असनु त्यास कोणत्याही प्रकारच ेअनुदान शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे बहुताींशी शेतकरी पुन्हा प्लास््ीक अस्तरीकरण करीत नसनु अशा 
शेतकऱ्याींना प्लास््ीक अस्तरीकरण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देणे आवश्यक 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े ननणवय घेऊन ज्या शेतकऱ्याींनी प्लास््ीक अस्तरीकरणाचा 
लाभ ५ वषावपूवी घेतला आहे, त्या लाभाथीस ५ वषावनींतर प्लास््ीक अस्तरीकरणासाठी पात्र 
ठरवून प्रचशलत पध्दतीने अनुदान देणेबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (२७-११-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही. प्रचशलत योिनेप्रमाण े प्लाजस््क अस्तररकरणासाठी एका लाभार्थयावला एकाचवेळी 
लाभ घेता येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मीरा रोड भागातील िणिीया पररसरात गदुधल्ल्याांच्या िा त असलेल्या नाहि त्रासाबाबत 
  

(३०)  ६१८७ (२७-०३-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा रोड भागातील कणकीया पररसरात गदुवल्ल्याींचा नाहक त्रास सामान्य नागररकाींना 
मोठया प्रमाणावर सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरात गदुवल्ल्याींनी आतापयतं अनेक नागररकाींवर व अजग्नशमन 
दलातील कमवचा-याींवर हल्ले केल्याच्या घ्ना घडल्या असून सन २०१८ पासून वारींवार 
कनककया पोलीस ठाण्यात नागररकाींनी लेखी तक्रारी करुनही त्याींच्यावर कोणतीही कारवाई 
करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकिणी चौकशी वा पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने नागररकाींवर व तेथील अजग्नशमन दलातील कमवचा-याींवर 
गदुवल्ल्याींकडून सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्याींबाबत शासन कोणती कठोर कारवाई करणार  
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.    
(२) ददनाींक २७.१०.२०१९ रोिी गदुवल्ल्याींनी दोन व्यक्तीींवर हल्ला केल्याची तक्रार असून 
त्यानुषींगाने पोलीस ठाण्यात ददनाींक २८.१०.२०१९ रोिी गु.र.क्र.३६१/२०१९ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) ठाणे ग्रामीण जिल््यातील मीरा रोड पोलीस स््ेशन पररसरात गस्त पथकाद्वारे 
अींमली पदाथांचे सेवन करणा-याींपवरोधात सन २०१८ ते २०२० या कालावधीत ६० िणाींपवरुध्द 
कारवाई करण्यात आली आहे. 
     श्री.राम नारायण पविय बहादरू याींनी ददलेल्या कफयावदीवरुन उपरोक्त नमुद प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करुन आरोपी शोएब अल्ताफ शेख व मोहम्मद नौमान आरीफ सय्यद याींना ददनाींक 
२८.१०.२०१९ रोिी अ्क करुन त्याींच्यापवरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले आहे. 
     तसेच अजग्नशमन पवभागाचे कमवचारी श्री.लक्ष्मण मुरारी भींडारी याींनी ददलेल्या 
तक्रारीवरुन अदखलपात्र गुन्हा नोंद क्र.७९/२०२० नोंदपवण्यात आला आहे. या घ्नेच्या 
अनुषींगाने दोन्ही पक्षकाराींना शाींतता भींग न करण्याची समि देण्यात आली आहे. तथापप 
सदरहू तक्रार ही गदुवल्ल्याींच्या सींदभावतील नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल्हयातील पशुिैद्यिीय विभागात डॉक्टर ि िमधचारी याांची पदे भरण्याबाबत 
  

(३१)  ६७२४ (१३-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर 
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(िरोरा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.विक्रममसांह सािांत (ित), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.सुरेश िरपुडिर 
(पाथरी) :   सन्माननीय पशुसांिधधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे तालुक्यासह जिल्हयातील पशुपालन व्यवसाय कमवचाऱ्याींअभावी धोक्यात आला 
असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दगु्ध व्यवसायावरही पररणाम होत असनू पशुवैद्यकीय पवभागात डॉक््र व 
कमवचारी याींची भरती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) धळेु जिल््यातील पशुपालन व्यवसाय धोक्यात 
आल्याची वस्तुजस्थती नाही. जिल््यातील राज्यस्तरीय व स्थाननकस्तरीय ताींबत्रक सींवगावतील 
ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार िवळच्या उपकें द्राचे पशुधन पवकास अचधकारी, सहाय्यक 
पशुधन पवकास अचधकारी व पशधुन पयववेक्षक याींचेकड ेसोपपवण्यात आले असून शतेक-याींना 
पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक सवव ताींबत्रक सेवा वळेेत देण्याचा सववतोपरी प्रयत्न केला 
िात आहे. तसेच पशुपालकाींना पशुसेवा ननयशमत देण्यात येत आहे. 
(२) पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन े महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफव त भरण्याची कायववाही सुरु असून शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर 
आवश्यक कायववाही शासन स्तरावरुन करण्याच ेसींकल्पीत आहे. 
     ग्-क पदभरतीबाबत सामान्य प्रशासन पवभागाकडून ननदेश ननगवशमत करण्याची 
कायववाही सुरु असून ती कायववाही पूणव झाल्यानींतर पवदहत प्रकक्रयेनुसार पदभरती करण्याचे 
सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल्हयात पश ुधचकित्सि शास्त्राचा पदवििा अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत 
  

(३२)  ७१५७ (१३-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय पशुसांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धळेु जिल्हयात १२ वी पवज्ञान नींतर अडीच ते तीन वष े कालावधीचा पश ु चचककत्सक 
शास्त्राचा पदपवका अभ्यासक्रम सन १९८३ व २००३ या वषावत सुरु करण्याचा ननणवय शासनान े
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ३० वषापंासून सातत्यान े १२ वी पवज्ञान नींतर अडीच त े तीन वष े
कालावधीचा पशु चचककत्सक शास्त्राचा पदपवका अभ्यासक्रम सुरु करण्याची मागणी पवद्याथी 
सींघ्नेकडून वारींवार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन उक्त मागणीच्या अनुषींगाने कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) सदर पवषयी पवद्याथी सींघ्नेकडून मागणी झाल्याच ेननदशवनास आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोरेगाि (मुांबई) येथील आरे िसाहतीमधील पयधटन स्थळाांच्या वििासिामाांबाबत 
  

(३३)  १००४६ (३०-०५-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्िरी पूिध) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याचे पयव् न के्षत्र समधृ्द करून महसुलात वाढ व्हावी याकररता शासन पवपवध 
उपाययोिना राबपवत असताींना गोरेगाव (मुींबई) येथील आरे कॉलनी मधील पपकननक पॉई्, 
छो्ा काश्मीर, आरे तलाव, न्यझूीलींड होस््ेल, पुरातन आरे गाडवन, गावदेवी मींददर, इत्यादी 
पवपवध पयव् न स्थळे अपुऱ्या ननधी अभावी पवकासापासून वींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पयव् न स्थळाींच्या पवकासाकररता आवश्यक तो ननधी उपलब्ध करून या 
पयव् न स्थळाींची पवकास काम ेतातडीन ेपूणव होण्याकररता स्थाननक लोकप्रतीननचधनी ददनाींक २० 
फेब्रुवारी, २०२० रोिी वा त्या समुारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना तसेच ददनाींक २५ फेब्रुवरी, 
२०१९ व २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मा.पालकमींत्री, मुींबई उपनगर ननवेदन 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाींच्या अनुषींगान े गोरेगाव (मुींबई) येथील पयव् न स्थळाींच्या 
पवकासाकररता आवश्यक ननधी ककती कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे तसेच 
सदरहू पवकासकामे ककती कालावधीत पूणव करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, या पयव् न स्थळाींच्या पवकासकामाींना ननधी न देण्याची अथवा ननधी देण्यास 
पवलींब होण्याची कारणे काय आहेत व या पयव् न स्थळाींच्या पवकासकामाींबाबत शासनाची 
भूशमका काय आहे ? 
 
श्री. सुननल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) आरे कॉलनीमधील पपकननक पॉईं्, छो्ा काश्मीर, 
आरे तलाव,  पुरातन आरे गाडवन या पयव् न स्थळाकररता  ई-ननपवदा प्रकीया राबवुन ठेका 
देण्यात येतो. मात्र सन २०१६ पासुन वळेोवेळी ई-ननपवदा प्रकीया राबवुनही त्यास प्रनतसाद 
प्राप्त न झाल्यामळेु गाडवनसाठी ठेका देता येणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सदर स्थळाींचा 
योग्य तो पवकास होऊ शकला नाही ही वस्तुजस्थती आहे. 
     न्युझीलँड हॉस््ेल या इमारतीची देखभाल व दरुुस्तीची कामे प्राप्त अनुदानातुन कायवकारी 
अशभयींता सावविननक बाींधकाम पवशेष प्रकल्प पवभाग, आरे याींचमेाफव त करण्यात येत असत.े 
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आरे दगु्धवसाहतीमधील गावदेवी मींददर येथे यापूवी स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या ननधीतनु 
म्हाडामाफव त मूलभूत नागरी सुपवधा अींतगवत शेड, प्रवशेद्वार इत्यादी काम ेकरण्यात आलेली 
आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) आरे वसाहतीमधील पयव् न स्थळाींसाठी स्वखचावन े ननगा व देखभाल ठेवून 
पयव् नासाठी येणाऱ्या पयव् काकडून प्रवेश शुल्क वसुलीकरीता ई-ननपवदा प्रक्रीया राबवून ठेका 
देण्यात येत आहे. ज्या दठकाणी ई-ननपवदेस प्रनतसाद प्राप्त होत नाही अशावळेेस मुख्य 
कायवकारी अचधकारी, आरे याींचेमाफव त पयव् काींकडून प्रवेश शुल्क वसुल करण्याची कायववाही येत 
असते. आरे दगु्धवसाहतीमधील गोरेगाींव चकेनाका येथ े मखु्य रस्त्याच्या बािूस दोन गाडवन 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या ननधीतून म्हाडामाफव त बनपवण्यात आलेली आहेत. तसेच गाींवदेवी 
मींददर येथे सूध्दा म्हाडामाफव त नागरी सुपवधा अींतगवत शेड, प्रवशेद्वार ईत्यादी कामे पुणव 
करण्यात आली आहेत. 
     कें द्रीय पयाववरण, िलवाय ू व हवामान बदल मींत्रालय याींच्या दद.५.१२.२०१६ रोिीच्या 
अचधसूचननेनुसार आरे दगु्धवसाहतीमधील सींपूणव पररसर पयाववरण सींवेदनशशल के्षत्र (ESZ) 
म्हणून घोपषत करण्यात आलेला आहे. तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली 
दद.११.५.२०१७ रोिी झालेल्या बैठकीत ननजश्चत झाल्याप्रमाणे, आरे दगु्धवसाहतीमध्ये करण्यात 
येणाऱ्या पवकास कामाच े प्रस्ताव सींबींचधत प्राचधकरणाींनी सननयींत्रण सशमतीसमोर सादर करणे 
आवश्यक आहे. सदर कामाींची पडताळणी करुन दद.५.१२.२०१६ च्या अचधसूचनेच्या तरतूदीनुसार 
व मा.राषरीय हररत लवाद याींनी वेळोवेळी ददलेल्या ननदेशास अनुलकू्षन सींननयींत्रण सशमतीन े
ज्या पवकास कामाींना सहमती दशवपवली आहे केवळ अशाच कामासाठी मुख्य कायवकारी 
अचधकारी, आरे दगु्धवसाहत याींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कायववाही करावयाची आहे. 
     त्यानसुार आरे दगु्ध वसाहतीमध्ये म्हाडाकमहानगरपाशलका याींनी प्रस्तापवत केलेल्या ज्या 
पवकास कामाींना सींननयींत्रण सशमतीमाफव त सहमती ददली िाते अशा पवकास कामासाठी आयुक्त, 
दगु्धव्यवसाय कायावलयामाफव त सींबींचधत यींत्रणेस त्या त्या वेळी अ्ी व शतीवर ना- हरकत 
प्रमाणपत्र ेददली िातात. 

___________ 
  

खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील पशुिदै्यिीय दिाखान्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३४)  ११३७६ (१६-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(मशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय पशुसांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पशुवैद्यकीय शे्रणी १ च ेएकूण २१६२ दवाखान ेमींिूर असुन उक्त दवाखान्याींपकैी 
सुमारे ४४५ पदे र्ागील अनेक वषांपासुन ररक्त असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खेड (जि.पुणे) तालुक्यात पशुवैद्यकीय (शे्रणी-१) च े १२ दवाखान े असुन 
पशुवैद्यकीय (शे्रणी-२) च े११ दवाखान ेवैद्यकीय अचधकाऱ्याींशशवाय कायवरत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदाींमुळे दवाखान्याींमध्ये काम करणाऱ्या पशुवैद्यकीय 
अचधकाऱ्याींवर ताण येऊन त्याींना सेवा देण ेगैरसोयीचे होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खेड तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) राज्यात पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) या 
सींवगावची एकूण २१९२ पदे मींिूर असनू माहे सप् े्ंबर-२०२० अखेर १६६१ पदे भरलेली असून 
५३१ पदे ररक्त आहेत.    
     पशुधन पवकास अचधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन े भरण्या 
करीता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात.१३/२०१९ दद.२३.८.२०१९ नुसार कायववाही सुरू 
करण्यात आली असून दद.२२.१२.२०१९ रोिी चाळणी पररक्षा घेण्यात आली आहे. महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफव त शशफारस यादी प्राप्त झाल्यानींतर पशुधन पवकास अचधकारी याींची 
ररक्त पदे सरळसेवेन ेभरण्याबाबतची कायववाही शासन स्तरावरुन करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(२) व (३) खेड (जि.पुणे) तालुक्यात पशुवैद्यकीय अचधका-याींची १३ पदे मींिुर असून सवव पदे 
भरलेली आहेत. तसेच पशुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-२ येथील सहाय्यक पशुधन पवकास 
अचधकारी चे १ पद व पशुधन पयववेक्षकाची ९ पदे ररक्त आहेत. सदर पदाींचा अनतररक्त 
कायवभार िवळच्या अचधकारीककमवचारी याींच्याकड ेसोपवून पशुवैद्यकीय सेवा ननयमीत पुरपवली 
िाते, त्यामुळे सदर सेवा पुरपवताना पशुवैद्यकीय अचधका-यास कोणत्याही स्वरूपाच गैरसोय 
होत नाही. 
(४) सरळसेवेची पदे सरळसेवन े तथा पदोन्नतीची पदे पदोन्नतीन ेभरण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड (जि.पुणे) तालुक्यात बनािट िागदपत्राच्या आधारे  
पोलीस पाटील पदािर ननिड िेल्याबाबत 

  

(३५)  ११४६१ (१३-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(मशरुर), श्री.चतेन तुप े (हडपसर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जि.पुणे) तालुक्यात पोलीस पा्ील ननवडीमध्ये   शासनाची फसवणूक करून बनाव् 
कागदपत्राच्या आधारे बनाव् कायवपद्धतीचा अवलींब करून पोलीस पा्ील पदावर  ननवड 
केल्याच े  माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार बनाव् कागदपत्राच्या आधारे पोलीस पा्ील झालेल्या 
उमेदवाराींच्या कागदपत्राची तपासणी करून त्याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करत 
आहे तसेच अद्यापपयतं ककती दोषी पोलीस पा्लाींवर कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (१७-११-२०२०) : (१), (२) व (३) खेड तालकु्यात पोलीस पा्ील भरती 
प्रकीया सन २०१८ मध्ये राबपवण्यात आलेली होती. त्यामध्ये मौि ेबबरदवाडी, काळुस व धानारे 
या गावचे पोलीस पा्ील याींच े ननयुक्ती आदेशास प्राप्त झालेल्या हरकतीच्या अनुषींगान े
चौकशी करण्यात आली असून चौकशीअींती प्राप्त झालेल्या हरकतीमध्ये तर्थय असल्याच े
ननदशवनास आले आहे.   
     उपपवभागीय अचधकारी, उपपवभाग खेड याींनी केलेल्या चौकशीअींती-१) मौिे बबदरवाडी 
गावचे पोलीस पा्ील श्री.पवशाल शशवािी पवार २) मौि े काळुस गावच े पोलीस पा्ील 
श्री.सींददप ककसन पवळे व ३) मौिे धानोरे गावच ेपोलीस पा्ील श्री. सचचन दत्तात्रय गावड े
याींना पोलीस पा्ील पदास अपात्र ठरपवण्यात आले असून याींची ननयुक्ती रद्द करण्यात आली 
आहे.  
     अशा घ्नाींची पनुरावतृ्ती होऊ नये म्हणून पोलीस पा्ील पदाचे उमेदवार याींनी सादर 
केलेल्या कक्रडा नैपुण्यपवषयक प्रमाणपत्र व सगींणक ज्ञान पवषयक प्रमाणपत्राच ेअहवतेबाबतची 
वैधता ननयुक्ती प्राचधकारी याींनी तपासणी करण्यासींदभावत गहृ पवभाग शासन पररपत्रक दद. 
६.११.२०२० अन्वये आवश्यक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पशुधन पयधिेिि पदाांची भरती गेल्या अठरा िषाधपासून िेली नसल्याबाबत 
  

(३६)  ११६१२ (१५-०९-२०२०).   श्रीमती मांिुळा गािीत (साक्री) :   सन्माननीय पशसुांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पशुधन पयववेक्षक पदाींची भरती मागील अठरा वषावपासून केलेली नसुन सध्या 
पशुधन पयववेक्षकाींची ररक्त पदे ककती आहेत ती ररक्त पदे भरण्याच्या अनुषींगाने शासनान े
काय ननणवयात्मक कायववाही केली आहे, 
(२) असल्यास, पशुधन पयववेक्षक पदाींसाठी दगु्धव्यवसाय व्यवस्थापन व दगु्धोत्पादन पदपवका 
अभ्यासक्रमामध्ये पशुचचककत्सा शास्त्रासींबींधी (शरीर रचना शास्त्र, शरीर कक्रया शास्त्र, औषधी 
शास्त्र वगैरे) पवषय वगळलेले आहेत, असा अभ्यासक्रम सदरहू पदासाठी पात्र आहे, हे दह खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अभ्यासक्रम ककरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासींदभावच्या शैक्षखणक 
अहवतेचे ददनाींक ९ ऑगस्् २००९ च्या पररपत्रकात सदरहु अभ्यासक्रमाची नोंद नसुन पशुधन 
पयववेक्षक पदासाठी मागील १४ वषावपासून सक्षम पदपवका अभ्यासक्रम उपलब्ध नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पशुपवज्ञान र्त््य पवद्यापीठाकड े १२ वी (पवज्ञान) नींतर अडीच वषावचा 
पशुचचककत्सा शास्त्राचा पदपवका अभ्यासक्रम तसचे दगु्ध व्यवस्थापन व दगु्धोत्पादन पदपवका 
धारकाींसाठी ३ ते ६ मदहन्याींच्या कालावधीचा पुरवणी अभ्यासक्रम (पशुचचककत्सा शास्त्रा सींबींधी) 
तयार करण्याची िबाबदारी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन उक्त अभ्यासक्रम लागु करुन पशुधन पयववेक्षकाींची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) राज्यस्तरीय पशुधन पयववेक्षकाींची ७७६ मींिूर पदे 
असून ४३३ पदे भरलेली आहेत व ३४३ पदे ररक्त आहेत. 
     ररक्त पदे भरण्याच्या अनुषींगाने मादहती तींत्रज्ञान पवभागाकडून सजव्हवस प्रोव्हायडर 
नेमण्याबाबतची कायववाही पूणव झाल्यानींतर उक्त  पदे परीके्षद्वारे भरण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(२) ग्राम पवकास व िलसींधारण पवभागाच्या ददनाींक १२ मे २०१० व ५ मे २०१२ च्या शासन 
ननणवयानुसार पशुधन पयववेक्षक पदाच्या सेवाप्रवेश ननयमामध्ये महाराषर पशु व मत्स्य पवज्ञान 
पवद्यापीठ नागपूर याींच्यामाफव त चालपवण्यात येणारा पशुधन व्यवस्थापन व दगु्धउत्पादन 
पदपवका अभ्यासक्रम उत्तीणव अशी शैक्षणीक अहवता ग्रा्य धरण्यात आली आहे. 
(३) ददनाींक २७.०८.२००९ रोिीच्या अचधसूचना रािपत्रामध्ये असलेल्या ककरकोळ पशवैद्यकीय 
सेवा अभ्यासक्रमामध्ये समापवष् आहेत. 
(४) भारतीय पशुचचककत्सा कायद्याच्या मान्यतेशशवाय पशुचचककत्सा शास्त्राचा अभ्यासक्रम सुरु 
करता येत नसल्यामुळे शासनाकडून अभ्यासक्रम तयार करण्याची िबाबदारी ददलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

धुळे (जि.धुळे) तालुक्यातील शेतिऱयाांना हठबि मसांचनाच ेअनुदान देण्याबाबत 
  

(३७)  ११६६१ (१४-०९-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे (जि.धुळे) तालुक्यातील शेतकऱ्याींना मागील दोन वषांपासनू दठबक शसींचनाच ेअनुदान 
शमळाले नसल्याचे माहे एपप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनुषींगान ेधुळे तालुक्यातील शेतकऱ्याींना दठबक शसींचनाच ेअनुदान तातडीन े
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादािी भुसे (२५-११-२०२०) : (१), (२) व (३) सन २०१८-१९ या वषावत पुवव सींमती प्राप्त 
सुक्ष्म शसींचन सींच बसवून अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या सवव १,२१३ शेतकऱ्याींच्या बँक 
खात्यावर रु.६.३५ को्ी अनुदानाची रक्कम िमा करण्यात आली आहे. 
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     सन २०१९-२० या वषावत पुवव सींमती प्राप्त सुक्ष्म शसींचन सींचाची उभारणी करुन 
अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या १,८०७ शेतकऱ्याींपैकी १,११० शेतकऱ्याींच्या बॅंक खात्यावर 
रु.५.५९ को्ी एवढी अनुदानाची रक्कम िमा करण्यात आलेली आहे. उववररत ७९७ शेतकऱ्याींना 
अनुदान वा्पाची कायववाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल््यात दोंडाइचा आणण वपांपळनेर हे निीन तालिेु ननमाधण िरण्याबाबत 
  

(३८)  ११६६७ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जिल््यात दोंडाईचा आखण पपींपळनेर तालुका ननशमवती करण्याची बाब शासनाच्या 
पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव, अमळनेर व पारोळा तालुके धुळे जिल्हयाला 
िोडण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१२-११-२०२०) : (१) राज्य शासनाकड ेनवीन तालुका ननशमवतीसींदभावत 
प्राप्त मागण्याींमध्ये दोंडाईचा आखण पपींपळनेर या तालुक्याींच्या ननशमवतीच्या मागणीचा समावशे 
आहे. 
(२) िळगाींव जिल््यातील चाळीसगाींव, अमळनेर व पारोळा तालुके धुळे जिल््याला 
िोडण्याबाबत सद्या कोणताही प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त नाही. 
(३) राज्यातील तालुक्याींच्या पवभािनाच्या अनुषींगान े ननकष ननजश्चत करण्याकरीता पवभागीय 
आयुक्त, कोकण पवभाग याींच ेअध्यक्षतेखाली तालुका पुनरवचना सशमती गठीत करण्यात आली 
होती. सदर सशमतीने तालुका पुनरवचनेसींदभावत केलेल्या शशफारशीींच्या अनुषींगान े तालकुा 
पवभािनाच े ननकष ननजश्चत करण्याबाबत मींत्रीमींडळाच्या मान्यतनेे धोरण ठरपवण्याची बाब 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे. तालुका ननशमवती ही एक मोठी आचथवक व प्रशासकीय प्रकक्रया 
असून खचचवक बाब आहे. त्याअनुषींगान े पवपवध पैल ू तपासून त्यासींदभावत मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेन े धोरण ननजश्चत झाल्यानींतर प्रकरणपरत्व े नवीन तालुका ननशमवतीसींदभावत उचचत 
ननणवय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

येरिडा िेल मधनू फरार झालेल्या िैद्याांबाबत 
  

(३९)  ११७१२ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.चेतन तुप े(हडपसर), श्रीमती याममनी यशिांत िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे येथील येरवडा िलेमधून ददनाींक १३ िुन, २०२० रोिी वा त्यासरु्ािास खखडकीचे गि 
तोडून २ कैदी फरार झाले असून गींभीर गुन््याचा आरोप असलेल्या पाच आरोपीींनी ददनाींक १६ 
िुलै, २०२० रोिी वा त्यासुमारास कारागहृातून पलायन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारागहृातनू कैद्याींनी पलायन करण्याची ही चौथी घ्ना असून फरार झालेल्या 
कैद्याींवर कोणत्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, 
(३) तसेच यास िबाबदार असणाऱ्या सींबधीत अचधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अननल देशमखु (०२-१२-२०२०) : (१) दद.१३.०६.२०२० रोिी दोन न्यायाधीन बींद्याींनी 
पलायन केलेले आहे. तथापप, फरार ०२ न्यायाधीन बींद्याींनी येरवडा मध्यवती कारागहृाच्या 
मुख्य इमारतीतून पलायन केलेले नसून तात्पुरत्या येरवडा कारागहृातून पलायन केलेले आहे. 
(२) न्यायाधीन बींदी क्र.१८६/२० अरशद हनीफ सय्यद हा येरवडा पोलीस स््ेशन गु.र.नीं. 
७८४/१९, कलम ३९२, ३९५, ३४ भादींपव अन्वये तसेच न्यायाधीन बींदी क्र.१९१/२० आकाश 
बाबुलाल पवार हा वाकड पोलीस स््ेशन गु.र.नीं. ४५९/२०, कलम ३०७,३२६,३४ भादींपव आमव 
ॲक्् ४(२५) म.पो.का.क. ३७(१)(३), १३५ अन्वये कारागहृात दाखल आहेत. 
(३) तात्पुरते येरवडा कारागहृ अधीक्षक तथा ननयींत्रण अचधकारी याींना बींदी पलायनाच्या 
अनुषींगाने समि देण्यात येऊन, एका कारागहृ शशपायास ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राहूरी, िोपरगाांि, रहाता व श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) हे तालुिे हठबि ि तषुार  
मसांचन योिनेतुन िगळण्यात आले असल्याबाबत 

  

(४०)  ११८२४ (१४-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राहूरी, कोपरगाींव, रहाता व श्रीरामपूर (जि.अहमदनगर) हे चार तालकेु दठबक व तुषार 
शसींचन योिनेतुन या वषावपासनू वगळण् यात आल्याच े माहे माचव, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ्याींना पूरक अनुदानाला मुकावे लागणार असून भूगभावतील पाणी 
अननशोषण करणाऱ्या तसचे भूगभावतील पाण्याची पातळी खालवल्यामुळे वगळलेल्या तालुक्याींचे 
नुकसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना पाण्याचा वापर का्कसरीने करण्यासाठी शासन शेतकऱ्याींना 
अनुदान देते, सदरची योिना कें द्र शासन पुरस्कृत शसींचन योिना असून त्यासाठी कें द्र शासन 
६० ्क्के तर राज्य शासन ४० ्क्के अनुदान देत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तालुक्याींत पाण्याचा मोठया प्रमाणावर उपसा होत असुन तालुक्याींना 
शसींचनासाठी अनुदान देण्यात येत ेतर भूगभावतील पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याचा अनतवापर 
होतो अशा दठकाणी दठबक व तुषार शसींचनाला अनुदान देणे गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शासनान ेबागायती व जिरायती असा भेदभाव केल्याने िशमनीतील पाणी उपसा 
वाढणार असुन भपवष्यात पाण्याची पातळी खालावणार असल्यामुळे िलसींक् राहणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, दठींबक शसींचन योिनेत नव्याने तालुक्याींचा समावेश करण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. दादािी भुसे (२५-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िारागहृातील िैद्याांचा िोरोनामुळे मतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(४१)  ११८२६ (१३-०९-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कारागहृातील चार  कैद्याींचा कोरोनामळेु मतृ्यू झाला असनू कोरोनाबाचधत 
कैद्याींच्या पवलगीकरणासाठी कारागहृात िागाच नसल्याच े वास्तव ददनाींक १७ िनू, २०२० 
रोिी वा त्यासरु्ािास समोर आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पवपवध कारागहृात क्षमतेपेक्षा अचधक कैद्याींना डाींबण्यात आले 
असल्यान ेया कारागहृात करोनाचा सींसगव वाढण्याचा धोका ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील पवपवध कारागहृातील कैद्याींना करोनाचा सींसगव होवू नये, याकररता 
करोनाबाचधत कैद्याींच्या पवलगीकरणासाठी जिल्हाचधकारी पातळीवर िागा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०३-१२-२०२०) : (१), (२) व (३)  राज्यात एकूण ६० कारागहेृ असनू 
अनेक कारागहृाींत क्षमतेपेक्षा िास्त बींदी असल्याने, कोपवड-१९ च्या पाश्ववभूमीवर सामाजिक 
पवलगीकरण (Social distancing) च्या अनुषींगाने शासनाने खालीलप्रमाणे कायववाही केली 
आहे:- 
   १. महाराषर कारागहृ (मुींबई अशभवचन व सींचचत रिा) ननयम-१९५९ मध्ये दद.०८.०५.२०२० 
च्या अचधसुचने अन्वये सुधारणा करुन काही वगववारीतील बींद्याींना आकजस्मक अशभवचन 
रिेवर मुक्त करण्याची तरतुद केली आहे. तसचे मा.न्यायालयाींनी देखील काही वगववारीतील 
न्यायाधीन बींद्याींना िामीनावर मकु्त केले आहे. 
   २.  शासन स्तरावरुन दद. २४.०६.२०२० च्या आदेशानुसार सवव जिल्हाचधकारी याींना तात्पुरते 
कारागहृ स्थापपत करुन तेथ े कोजव्हड केअर सें्र स्थापन करण्यास आदेश देण्यात आले 
असून, त्यानुसार राज्यातील २८ जिल्हयाींमध्ये एकूण ४२ तात्परुते कारागहृ स्थापन झाले 
असून, तेथे पवलगीकरण कक्ष व कोजव्हड केअर सें्र स्थापन करण्यात आले आहेत. 
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     राज्यातील कारागहृातील एकूण ०६ कैद्याींचा आतापयतं कोरोनामुळे मतृ्य ूझालेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली येथील पोलीसान ेस्ितःिर गोळी झाडून आत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(४२)  ११९३३ (१३-०९-२०२०).   अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना पवषाणूच्या  काळात डॉक््र, नससे सोबतच पोलीसही ददवस रात्र कतवव्य बिावत 
असून यामुळे या कमवचाऱ्याींवर मानशसक तणाव वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली येथील पोलीस मखु्यालयातील शस्त्र दरुुस्ती पवभागातील जितेंद्र साळी 
या कमवचाऱ्याने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली असून अनेक पोशलस तणावाखाली 
िीवन िगत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जितेंद्र साळी याींच्या आत्महत्येचे कारण शोधण्याबाबत तसेच पोशलसाींना 
तणावमुक्त करण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
किण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु (१८-११-२०२०) : (१) करोना पवषाणूच्या काळात पोलीस ददवस रात्र कतवव्य 
बिावत आहेत हे खरे आहे. परींतु पोलीस पवभागातील अचधकारी व कमवचारी याींच्या 
आळीपाळीने वेगवेगळया ददवशी डयु्ी लावण्यात येत असल्यामुळे पोलीस पवभागातील 
कमवचाऱ्याींवर मानशसक तणाव ददसून येत नाही.  
(२) दहींगोली पोलीस मुख्यालयातील शस्त्र दरुुस्ती पवभागात कायवरत असलेल्या कोणत्याही 
पोलीस कमवचारी याींची करोना पवषाणूच्या काळात शस्त्र दरुूस्ती पवभागाशशवाय इतर कुठेही 
बाहेर डयु्ी लावण्यात आलेली नाही यामुळे कोरोना काळात कमवचाऱ्याींवर डयु्ीबाबत तणाव 
आहे यामध्ये तर्थय ददसून येत नाही.  
(३) श्री.साळी याींनी घरगुती कारणावरुन व आचथवक पववींचनेतुन आत्महत्त्या केल्याच े
तपासावरून ददसून येत आहे. 
     पोलीसाींच्यावर तणाव येऊ नये म्हणून व त्याींचे आरोग्य चाींगले रहावे याकरीता कु्ुींब 
आरोग्य योिना राबपवण्यात येत आहे तसेच आरोग्य शशबीराचे आयोिन करून पोलीस 
अचधकारी व कमवचारी याींची वैदयककय तपासणी करून घेण्यात येत.े 
     तसेच पोलीस अचधकारी व कमवचारी याींच्या अडचणी समिुन घेवून त्याींच्या बदल्या 
करण्यात येत आहेत. 
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     त्याचप्रमाण े पोलीस अचधकारी व कमवचारी याींच्यासाठी योगासन,े ताणतणाव मुक्ती 
शशबीरे, आहार तज्ञ व्याख्याने व मागवदशवनपर शशबीरे आयोजित करण्यात येतात. पोलीसाींना 
व्यायामाची सवय लागुन ते सुदृढ रहावे म्हणून बॉडी मास इींडके्स प्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता 
देण्यात येतो. तसेच साप्तादहक सटु्टी व आवश्यक रिा देण्यात येत आहेत 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

इांदाराम (ता.अहेरी, जि.गडधचरोली) ग्रामपांचायत येथील सरपांच ि सधचि  
याांनी ग्रामीण रोिगार हमी योिनते िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४३)  ११९८८ (१६-०९-२०२०).   श्री.धमधरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इींदाराम (ता.अहेरी, जि.गडचचरोली) ग्रामपींचायत येथील ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच े
लाभाथी श्री. गणपत बींगारी आत्राम व श्री.मल्लेश पें्ा नैताम याींना सन २०१६-१७ मध्ये 
पवहीरीच्या बाींधकामाींस मींिूर ददली असता पवहीर बाींधकाम पूणव झाल्याची खात्री करुन ददनाींक 
१५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास पवहीर बाींधकामाच े प्रत्येकी १ लाख १० हिार रुपयाच े
देयक तयार करण्यात आले. परींतु सचचव व सरपींच याींनी सींगमत करुन श्री रामकृषण रेडीींग 
कीं पनी, अहेरी याींच्या नाव े खो्े देयक तयार करुन एकूण २ लाख २० हिार रुपयाचा 
गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे म-ेिून २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पवहीर बाींधकामाची रक्कम सचचव व सरपींच याींच्याकडून शमळण्यास पवलींब होत 
असल्यामळेु लाभाथी याींनी सींवगव पवकास अचधकारी (पींचायत सशमती अहेरी) याींच्याकड ेतक्रार 
माहे िूलै, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असून अद्यापपयतं दोन्ही लाभार्थयांना योिनेची 
रक्कम शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोन्ही लाभार्थयानंी सरपींच व सचचव याींच्यापवरुध्द पोलीस 
स््ेशन, अहेरी येथे फौिदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत तक्रार दाखल केली असून त्याबाबत 
कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आददवासी शेतकऱ्याींची फसवणुक करणाऱ्या सचचव व सरपींच याींच्यावर 
फौिदारी गुन्हा दाखल करुन त्याींना ननलींबीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणी सींबचधत ग्रामपींचायतीन ेलाभाथीच्या पवहीरीींच्या बाींधकामाकरीता सबींचधत 
पुरवठादाराकडून सादहत्य खरेदी केल्यामुळे सबींचधत पुरवठादारास रक्कम अदा करण्यात आली 
आहे. 
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(२) सदर तक्रार सींबींचधताींकड े करण्यात आली होती हे खरे आहे. तथापप सदर तक्रारीच्या 
चौकशीत अस े ननदशवनास आले की लाभार्थयांच्या पवहीरीच्या बाींधकामाकरीता सादहत्य 
पुरपवणाऱ या सींबींचधत पुरवठादारास रक्कम प्रदान करण्यास पवलींब झाला होता. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) चौकशी  सशमतीच्या अहवालानुसार सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून दोषी 
आढळून आलेल्या सबींचधत कमवचा-यावर शशस्त भींग पवषयक कारवाई करण्यात आली आहे. 
ग्रामरोिगार सेवकास कामावरून काढून ्ाकण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील गोरेगाि (पूिध) येथ ेआरे डअेरी सुरु िरणेबाबत 
  

(४४)  १२४८७ (१४-०९-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्िरी पूिध) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाव (पवूव) येथ ेआरे डअेरी सुरु करण्याचा उदे्दश शुद्ध दधु व दगु्धिन्य पदाथव 
उपलब्ध करून देण्याचा असनु आरे वसाहतीमध्ये िवळपास ३० तबेले बाींधनू त्यात दधू 
देणाऱ या िनावराींच ेसींगोपन तबलेेधारकामार्व त करुन आरे डअेरीस दधुाचा पुरवठा करण्यासाठी 
तबेलेधारकाींना ननवासस्थाने ही उपलब्ध करुन ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तबलेेधारकाींनी दधू दर वाढीसाठी मागणी केली असता शासनान े कोणताही 
ननणवय न घेतल्याने तबेलेधारकाींनी आरे डअेरीस दधुाचा पुरवठा बींद केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या िागेवर तबेले व तबलेेधारकाींची ननवासस्थान े असुन मात्र त्याचा 
लाभ शासनास होत नसल्यामळेु शासनाचा महसूल बुडत आहे व िागेच े खािगी 
व्यवसायीकरण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. मुख्यमींत्री, पालकमींत्री, मुींबई उपनगर 
आखण पशुसींवधवन व दगु्धव्यवसाय पवकास मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १९ जानेवारी, २०२० रोिी 
वा त्यासुमारास ननवेदनाद्वारे केलेल्या मागणीबाबत कोणताही ननणवय घेण्यात आलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) असे ननवेदन प्राप्त झाले आहे या ननवेदनातील मागण्याींबाबत नमूद करण्यात येत े
की, आरे दगु्धवसाहतीच्या हररत प्यातील पयव् न स्थळाींच े सक्षमीकरण, पयव् न स्थळाची 
दरुुस्ती ननयशमत करण्यात येते. तसेच अनचधकृत बाींधकामावर कठोर कायववाही करण्यात येऊन 
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शासककय िागेवर अनतक्रमण करणाऱ्या पवरोधात पोशलस ठाण्यात गुन्हा नोंदपवण्याची कायववाही 
करण्यात येत असते. याशशवाय बहृन्मुींबई दधू योिनेकड े आवक होणारा दधुाचा पुरवठा 
शासककय रुग्णालये व शासककय सींस्था याींना करण्यात येत आहे. आरे कॉलनीमध्ये न्युझीलींड 
होस््ेलची इमारतीची वेळोवळेी सावविननक बाींधकामाबाबत दरुुस्ती केली िात असते. 

___________ 
  

िरोना महामारीच्या फैलािामुळे िारागहृातील गांभीर गुन्हे असणाऱया  
िैद्याांना िामीन मांिूर िरणार असल्याबाबत 

  

(४५)  १२८१९ (१३-०९-२०२०).   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करोना महामारीच्या फैलावामुळे कारागहृातील कें द्याींची सींख्या कमी करण्याच्या 
आदेशानुसार शासनाच्या उच्चाचधकार सशमतीच्या सुधाररत ननणवयानुसार फाशी, िन्मठेप तसचे 
इतर गींभीर गन्हेगारी पाश्ववभूमी असलेल्या गुन्हेगाराींना िामीन मींिूर करण्यात येणार 
असल्याची बाब ददनाींक १६ मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गींभीर गुन्हे असणाऱ्या कैद्याींना िामीन मींिूर करून ककरकोळ गुन्हे 
असणाऱ्याींना िामीन ककीं वा पॅरोल नाकारण्याची सववसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, गींभीर गुन्हे असणाऱ्या कैद्याींना िामीन मींिूर करताना त्याींना ककती ददवसाचा 
िामीन मींिूर केला आहे तसचे िामीन मींिूर करताना सदर कैद्याींना  परत बोलावण्याची 
आखण िामीन कालावधीत त ेकोठेही शाींततेचा भींग करणार नाही याबाबत  खबरदारी शासनान े
घेतली आहे काय ? 
  
श्री. अननल देशमखु (२७-११-२०२०) : (१) , (२) व (३)  मा.सवोच्च न्यायालयातील सुमो्ो रर् 
पप्ीशन (सी) क्र.१/२०२० मध्ये कारागहृात कोरोना पवषाणुचा प्रादभुावव होऊ नये याबाबत 
उपाययोिना करण्यासींदभावत दद.२३.०३.२०२० रोिी न्यायननणवय झालेला आहे. मा.सवोच्च 
न्यायालयाने सूचचत केल्यानुसार दद.२४.०३.२०२० रोिीच्या शासन ननणवयान्वये उच्चाचधकार 
सशमती गठीत केलेली आहे.       
     कारागहृातील क्षमतेपेक्षा िास्त असलेली बींदीसींख्या व कोरोना सींसगविन्य आिारावार 
प्रनतबींधात्मक उपाय म्हणून पवशशष् उदे्दशाने आखण त्यावेळी तयार झालेल्या पररजस्थतीची 
काळिी घेण्यासाठी उच्चाचधकार सशमतीने कैदयाच्या ताप्तुरत्या सु्केच े ननकष ननजश्चत 
केल्यानुसार राज्य सरकारने ८ मे, २०२० रोिीच्या शासन अचधसूचनेन्वये महाराषर तुरुीं ग 
(सींचचत व अशभवचन) ननयम १९५९ या ननयमात दरुुस्ती केली असून शसध्दापराधी ठरलेल्या 
ज्या बींदयाची शशक्षा ७ वषे ककीं वा त्यापेक्षा कमी असेल अशा बींदयाना व ज्या बींदयाची शशक्षा ७ 
वषोपेक्षा िास्त असेल तर अशापकैी बींदी यापूवीच्या शेव्च्या  दोन सींचचतकअशभवचन रिेवरुन 
पवदहत मुदतीत कारागहृात हिर होणा-या बींद्याना प्रथम ४५ ददवसाींकरीता अींतररम िामीनावर 
वैयक्तीक बींधपत्र देऊन तद्नींतर साथ रोग प्रनतबींधक कायदा १८९७ नुसार िारी असलेली 
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शासन अचधसचूना रद्द होत नाही तोपयवत ३०-३० ददवसाींची मुदतवाढ देण्याबाबत तरतूदी केल्या 
आहेत. तसेच सदर बींदयान े ३० ददवसाींतून एकदा सींबींचधत पोलीस स््ेशनला हिेरी देणे 
बींधनकारक केलेले असल्याने िामीन कालावधीत शाींतता भींग होऊ नये याबाबत खबरदारी 
घेण्यात आली आहे. 
     एमसीओसी, पीएमएलए, एमपीआयडी, एनडीपीएस, युएपीए इत्यादीसारख्या पवशेष 
कायद्याींनुसार (आयपीसी व्यनतररक्त) गींभीर आचथवक गुन्हेकबकँ घो्ाळे ककीं वा यासारख्या  
 गींभीर गुन्हयामध्ये अपराधशसध्द ठरलेल्या बींदयाना अींतररम िामीनाकरीता आकजस्मक 
अशभवचन रिेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच, फाशी बींद्याना आकजस्मक अशभवचन रिेवर 
मुक्त करण्याची तरतूद नाही 

___________ 
  

दौंड उपिारागहृात िमतेपेिा िास्त झालेल्या आरोपीांना येरिडा  
िारागहृात दाखल िरून घेण्याबाबत 

  

(४६)  १३०८५ (१३-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जि.पुणे)  उपकारागहृात असणारे कैदी येरवडा कारागहृात दाखल करून घेण्यास 
येरवडा कारागहृ प्रशासन तयार नसल्यान ेमयावदा नसतानाही िास्तीच ेकैदी दौंड उपकारागहृात 
ठेवावे लागत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ र्ध्ये वा त्यादिम्यान ननदशवनास आले आहे,  हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत दौंड पोलीस स््ेशनच ेपोलीस अधीक्षक याींनी २३ डडसेंबर,  २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास पाठपुरावा करून देखील प्रशासनाने अिून कोणतीही दखल घेतलेली नाही,  हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दौंड उपकारागहृात मयावदा वाढपवणे ककीं वा येरवडा कारागहृात कैदी  दाखल 
करून घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा किण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) येरवडा मध्यवती कारागहृाची अचधकृत बींदी 
क्षमता ही २,३२३ पुरुष बींदी व मदहला बींदी १२३ एवढी असून आिशमतीस येरवडा मध्यवती 
कारागहृात ५,८१२ एवढे बींदी म्हणिे क्षमतेपेक्षा अडीचप् बींदी दाखल आहेत.     
     येरवडा मध्यवती कारागहृात क्षमतेपेक्षा िास्त बींदी दाखल असल्याने, पुणे जिल्हयातील 
व इतर जिल्हयातील दयु्यम कारागहृातील बींद्याींना शक्यतो येरवडा मध्यवती कारागहृाकड ेवगव 
करण्यात येऊ नये, अशी येरवडा मध्यवती कारागहृ प्रशासनाची भूशमका आहे. 
(३) येरवडा मध्यवती कारागहृ येथे नवीन बॅरेकच ेबाींधकाम सुरु आहे.  तसेच नवीन कारागहृ 
स्थापन करणे प्रस्तापवत आहे.  दौंड उपकारागहृासह राज्यातील उपकारागहेृ कारागहृ पवभागाचे 
अखत्याररत घेण्याची बाब पवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईसह पालघर जिल्हयाांतील मासेववक्री िरणाऱ्या आगरी िोळी  
बाांधवाना आर्थिि मदत ममळण्याबाबत 

  

(४७)  १३१०३ (१६-०९-२०२०).   श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.ववनोद तनिोले (डहाणू) :   
सन्र्ाननीय मत््यवविास मांत्री पढुील गोष््ीांचा खुलासा कितील काय :- 
(१) कोिोनाच्या पार्शवमभूर्ीवि ताळेबांदी सुरू असताना र्ासे षवक्री पूणमपणे बांद असल्यार्ुळे 
र्ुांबईसह र्हािाष्रार्धील र्ासे षवक्री किणाऱया आगिी कोळी बाांधव आर्थमक सांक्ात सापडले 
आहे, हे खिे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघि क्जल््यात र्ासेर्ािी किणािा र्क्च्िर्ाि सर्ाज खूप र्ोठ्या प्रर्ाणात 
असून कोिानार्ुळे कोळी बाांधव र्ासेर्ािीसाठी सर्ुद्रात जाऊ शकत नसल्यान ेत्याचा व्यवसाय 
पूणमपणे ठप्प होवुन त्याांच्यावि उपासर्ािीची वेळ आल्यार्ुळे ज्याप्रर्ाणे शेतकऱयाांना आर्थमक 
र्दत देण्यात येते त्याचप्रर्ाण े र्त््यव्यवसानयकाांना, खलाशी, र्जूि व षवके्रते इत्यादीना 
आर्थमक र्दत किण्याची र्ागणी ्थाननक लोकप्रनतननधीांनी ददनाांक १९ एषप्रल, २०२० िोजी वा 
त्यासुर्ािास इर्ेल पत्रादवािे र्ा. र्ुयमयर्ांत्री व र्ा.र्त््यव्यवसाय षवकास र्ांत्री याांचकेड ेकेलेली 
आहे, हे ही खिे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्ागणीच्या अनुिांगान े र्ासेषवक्री किणाऱया आगिी कोळी बाांधवाना 
आर्थमक र्दत मर्ळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा किण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलांबाची कािणे काय आहेत ? 
  
श्री. अ्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) कें द्र शासनाच्या दद.१०.०४.२०२० व िाज्य शासनाच्या 
ददनाांक २०.०४.२०२० िोजीच्या आदेशान्वये लॉकडाऊन र्धून र्त््यव्यवसाय उदयोग व या 
उदयोगाच्या पुिक बाबीांना सू् देण्याांत आली होती. 
(२) कोषवड-१९ च्या पार्शवमभुर्ीवि पालघि क्जल््यातील र््त्यव्यवसानयकाांना नुकसान भिपाई 
मर्ळण्याबाबत ्थाननक लोकप्रनतननधीां याांचे र्ा. र्ुयमयर्ांत्री याांना दद. २७/०४/२०२० िोजी ददलेले 
ननवेदन अमभलेखात प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही.   
(३) कोिोना षविाणू प्रादभूामव हे वैक्र्शवक सांक् असल्याने सवमच घ्क आर्थमकदृष््या बार्धत 
झालेले असल्यान े अदयापी अशा बार्धत घ्काांना आर्थमक सहाय्य देण्याबाबतचा शासनान े
धोिणात्र्क ननणमय घेतलेला नाही.   तथापी िाज्यातील सागिी र्च्िीर्ािाांना क्याि, र्हा 
चक्रीवादळार्ळेु पुणम क्षर्तेने र्ासेर्ािी किता आलेली नसल्यार्ुळे दद.०९ सप् े्ंबि २०२० 
िोजीच्या शासन ननणमयान्वये त्याांना रु.६५.१७२ को्ी इतके षवशेि आर्थमक सहाय्य र्ांजूि 
किण्याांत आलेले आहे.  
(४) प्रर्शन उद् ावत नाही. 

___________ 
 

दधु उत्पादि शेतिऱ्याांना बफध  खरेदीसाठी अनुदान देण्याबाबत  
  

(४८)  १३२८४ (१५-०९-२०२०).   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाचगरीतील शासकीय दधू  योिनेमध्ये दधू सींकलन व पवतरणाचे दैनींददन कामकाि 
सुरु असनु जिल््यामध्ये एकही दधू सींघ अजस्तत्वात नसल्यामळेु दधू उत्पादक शेतकऱ्याींना या 
योिनाींवर अवलींबून रहाव े लागत असल्यान े दधू उत्पादक शेतकऱ्याींना दधूाची साठवणूक 
करण्यासाठी शासनाकडून बफावचा पुरवठा केला िातो,  हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मागील दोन वष े बफावसाठी शमळणारा ननधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यान े
ठेकेदाराला बफव  पुरवठ्याची देयके अदा करता आली नसल्यामुळे बफव  पुरवठा ठेकेदाराने या 
योिनेला  ददनाींक १ िुल,ै २०२० रोिी वा त्यासुमारास बफव  पुरवठा बींद करण्याची नो्ीस ददली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बफव  पुरवठा बींद  झाल्यामुळे दधूाची आवकही बींद झाली असुन सींबींचधत 
ठेकेदाराींना बफावचे थकीत देयक अदा करुन दधू योिनाींचे कामकाि सुरळीतपणे सुरु 
होण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुननल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) होय.  
(२) होय.  
(३) व (४) शासकीय दधु योिना, रत्नाचगरी येथील सामुग्री व परुवठा या उदद्दष्ाखाली सन 
२०२०-२१ या आचथवक वषावत रु.१६ लक्ष इतके अनुदान मींिूर करण्यात आले आहे. सदर 
रक्कमेपैकी रु.७,९८,७५०क-इतकी रक्कम बफव  पुरवठा ठेकेदारास ऑगस्् २०२० मध्ये अदा 
करण्यात आली आहे.उववररत रक्कम पवत्त पवभागामाफव त बीडीएसवर उपलब्ध झाल्यावर अदा 
करण्यात येईल. 

___________ 
 

राज्यातील पशुधन वििास अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४९)  १३५०० (१६-०९-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय पशुसांिधधन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एकूण ३ को्ी ३० लाख िनावरे असनू पाच हिार िनावराींच्या मागे एका 
डॉक््रच्या (पशुधन पवकास अचधकारी) ननयुक्तीच्या ननकषानुसार सद्यजस्थतीत सहा हिार 
डॉक््राींची गरि असताना राज्यात पशुधन पवकास अचधकाऱ्याींची केवळ २,१९२ पदे मींिूर 
असून त्यापैकी शेकडो पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक ६ िुल,ै २०२० रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदाींच्या भरतीसाठी महाराषर लोकसवेा आयोगातफे ददनाांक २२ 
डडसेंबर २०१९ रोिी वा त्यासरु्ािास घेतलेल्या परीके्षचा ननकाल िाहीर झालेला नाही, हे दह खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, राषरीय कृषी आयोगाच्या शशफारसीनसुार पशुधन पवकास अचधकाऱ्याींची सींख्या 
वाढवुन सदरहू पदाींच्या ररक्त िागाींसाठी घेण्यात आलेल्या परीके्षचा ननकाल त्वररत िाहीर 
करून पदभरती प्रकक्रया पूणव करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१) शासन ननणवय क्र. जिवायो-२०१०क प्र.क्र.२९१कपदमु-४, 
मुींबई-३२, दद.१ िुलै, २०११ रोिीच्या शासन ननणवयानुसार जिल्हा वापषवक योिन ेअींतगवत शे्रणी-
१ च्या नवीन पशुवैद्यकीय दवाखान्याींची स्थापना करण्यासाठी अवलींबावयाच े ननकषानसुार  
राज्यात बबगर डोंगरी भागात प्रनत ५००० पशुधन घ्कामागे २ तसेच डोंगरी भागात प्रनत 
३००० पशुधन घ्कामागे १ पशुवदै्यकीय दवाखाना असणे अपेक्षक्षत आहे. 
(२) व (३) पशुधन पवकास अचधकारी ग्-अ याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेवा भरतीन े
भरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाची िादहरात १३/२०१९ दद.२३/०८/२०१९ नुसार 
कायववाही सुरु करण्यात आली असून दद.२२/१२/२०१९ रोिी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे. 
सरळसेवा भरतीची कायववाही पुणव झाल्यानींतर पशुधन पवकास अचधकारी ग्-अ या सींवगावतील 
ररक्त पदे शासनस्तरावरुन भरण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बाळापूर ि पातुर (जि.अिोला) या तालुक्याांत रोिगार हमी  
योिनेतांगधत धडि मसांचन विहीर योिनेबाबत 

  

(५०)  १३५७६ (१६-०९-२०२०).   श्री.ननतीन मभिनराि देशमुख (बाळापूर) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापूर व पातुर (जि.अकोला) या तालुक्याींत रोिगार हमी योिनेतींगवत धडक शसींचन 
पवहीर योिना राबपवण्यात आली असुन तालकुा ननहाय ककती लक्षाींक ठरवून ददला असुन 
त्यानुसार उददष् ठरपवण्यात आले आहे काय, तसेच अनतररक्त धडक शसींचन अतींगवत ककती 
पवदहरीींना मींिुरी ददली आहे , 
(२) असल्यास, उक्त सवव कामाींना प्रशासकीय मींिुरी देऊन कायावरींभ आदेश देण्यात आले 
असुन दोन्ही तालुक्याअींतगवत पात्र लाभाथीना सवव अ्ीींची पूतवता करूनही वगळण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योिनेंतगवत पूणव  झालेल्या कामावर ककती खचव करण्यात आला असनु 
काही लाभाथीना अद्यापही रक्कम देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लक्षाींका व्यनतररक्त मींिूर कामाबाबत शासनाची भूशमका व धोरण काय आहे,  
(५) असल्यास, बाळापूर व पातुर तालुक्याींमधील लक्षाींकापेक्षा िास्त पवदहरी  ना मींिूरी 
ददल्याबद्दल सींबींचधत दोषी अचधका-यावर शासनान े कोणती कारावाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांदीपानराि भमुरे (०२-१२-२०२०) : (१) होय, धडक शसींचन पवहीर योिनेंतगवत तालकुा 
बाळापूरसाठी व पातुर तालुक्यासाठी प्रत्येकी १३०० धडक शसींचन पवदहरीचा लक्षाींक होता. 
वररषठ भुिल सवेक्षण यींत्रणा याींनी बाळापूरसाठी व पातूरसाठी प्रत्येकी १३०० पवहीरीींचे उदद्दषठ 
ठरपवण्यात आले होते. तालुका बाळापूर व तालुका पातुर कररता धडक शसींचन अींतगवत 
अनतररक्त पवदहरीींना मींिूरी ददल्याचे ददसून येत नाही.  
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, र्ुांबई. 


