अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

प्रधानमांत्री पीि विमा योजनेच्या िेळी वपिासाठी
फेर ननविदा प्रकिया राबविण्याबाबत
(१)

४८३७

(११-११-२०२०).

श्री.सदाशशि

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.रणजजतशसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) प्रधानमींत्री पीक विमा योजना ही केंद्र आणि राज्य शासनाच्याितीने

सींयक्
ु तपिे राबविण्यात येत असन
ू या योजनेच्या ननधीत केंद्र आणि राज्य

शासनाचे सींयक्
ु त योगदान आहे , याबाबत ननविदा जारी करताना केळी

वपकासींदर्ाात राज्य शासनाने सन २०२०-२०२१ ते २०२२-२०२३ या तीन
िर्ााच्या कालखींडासाठी दािे ननकाली काढण्यासींदर्ाातील ननकर्ाींमध्ये केलेले

बदल हे उत्पादकाींिर अन्याय ठरिारे ि शेतकऱयाींपक्ष
े ा पीक विमा कींपन्याींना
लार् ममळिन
ू दे िारे असल्याचेही ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृर्ी विर्ागाने ि सींबधीं धत विमा कींपनीने केळी पीक विमा

योजनेसाठी मागील पाच िर्ाात कधीही पि
ू ा न झालेले तापमानाचे ननकर्
लािले

आहे त,

हिामानातील

बदलाच्या

नोंदी

ककीं िा

ककमान

कमाल

वि.प. ७ (2)

तापमानाच्या नोंदी झालेल्या नाहीत, तापमानाचे ननकर् पि
ू ा होत नसल्याने
शेतकऱयाींना फक्त विमा रक्कम र्रािी लागत असन
ू र्रपाई ममळत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसर्ा याींनी ददनाींक ९ ऑक््ोबर,
२०२०

रोजी

एका

पत्राव्दारे

मा.मख्
ु यमींत्री

याींना

शेतकऱयाींच्या

होिाऱया

नक
ु सानीची बाब लक्षात आिून ददली असन
ू सदर ननविदा रद्द करून फेर
ननविदाींची प्रकिया राबविण्याबाबत विनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने प्रधानमींत्री पीक विमा योजनेच्या केळी वपकासाठी फेर ननविदा
ु ग
प्रकिया राबविण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) आींबबया बहार सन २०२०-२०२१ करीता सद्य:स्थितीतील ननविदा रद्द
करुन निीन ननविदा प्रमसध्द करण्यासाठी विशेर् बाब म्हिन
मान्यता
ू
दे िेबाबत प्रथताि केंद्र शासनास सादर करण्यात आला असता, केंद्र शासनाने

त्याींचे ददनाींक ११ सप््ें बर, २०२० ि ६ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये
आींबबया

बहार

सन

२०२०-२०२१

मधील

द्राक्ष

तसेच

थराबेरी

या

फळवपकासाठीचा पदहला हिामान धोका ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू
सरु
ु होत असल्याने पन
ु -ा ननविदा काढण्यास परिानगी ददलेली नाही. मात्र

पढ
ु ील िर्ा सन २०२१-२०२२ करीता सध
ु ाररत प्रथताि सादर करिेबाबत ननदे श
ददले आहे त.

तसेच पन
ु रा धचत हिामान आधाररत फळपीक विमा योजनेची प्रर्ािी

अमींलबजाििी ि हिामान धोके ननस्चचत करण्यासाठी आयक्
ु त, कृर्ी याींचे
अध्यक्षतेखाली ददनाींक ११ नोव्हें बर, २०२० रोजीच्या शासन ननिायान्िये
सममती

गदठत

करण्यात

आली

आहे .

सदर

सममतीने

अधधसधु चत
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फळवपकाींसाठी हिामान विर्ागननहाय, स्जल्हाननहाय व्यिहारीक हिामान धोके
(शाथत्रोक्त थपष्ीकरि ि सींशोधन सींदर्ाासह) ननस्चचत करुन शासनास
मशफारस करण्याचे ननदे श ददले आहे त.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

पॅराशमशलटरी फोससच्या आजी-माजी सैननिाांचे घरपट्टी माफ िरण्याबाबत
(२) ४८३९ (११-११-२०२०). श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय
माजी सैननिाांचे िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने ददनाींक ९ सप््ें बर, २०२० रोजी ननगाममत केलेल्या शासन
ननिायान्िये राज्यातील आजी-माजी सैननकाींचे घरपट्टी माफ करण्याचा ननिाय
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे शाच्या अींतगात कायदा-सव्ु यिथिा ि बाह्य सीमा सरु क्षेत

तैनात असिाऱया पॅरामममल्री फोसाच्या आजी-माजी जिानाींना सदरहू शासन
ननिायाचा लार् ममळिार नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, १) BSF-र्ारत पाककथतान बाींगलादे श सीमा, २) SSB-र्ारतर्त
ू ान-नेपाळ सीमा, ३) ITBP-र्ारत-चीन तब्बल सीमा, ४) Assam Raifal-

र्ारत म्यानमार सीमा, ५) CRPF-र्ारतीय आींतररक सरु क्षा कायदा ि
सव्ु यिथिा, उग्रिाद, नक्षलिाद सरु क्षा ि ६) CISF-र्ारतीय औद्योधगक
सरु क्षा या सिा फोसाच्या अनेक जिानाींनी दे शाच्या सरु क्षेसाठी प्रािाची आहुती
दे ऊन दे शाचे रक्षि केले असन
ह्या पॅरामममल्री फोसाच्या आजी-माजी
ू
जिानाींसाठी उपरोक्त शासन ननिायाचा लार् ममळािा याबाबतचे ननिेदन
अनेक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने ननिाय घेऊन पॅरामममल्री फोसाच्या आजी-माजी सैननकाींचे घरपट्टी
ु ग
माफ करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करिे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

सामान्य प्रशासन विर्ाग, शासन पररपत्रक ि.न्याय-२०१४/को्ा -९/

(प्र.ि.२४४/१४)/२८, ददनाींक ११ सप््ें बर, २०१४ नस
ु ार (Ex-CAPF) कमाचारी हे

माजी सैननक नसल्याने त्याींना माजी सैननकाींना दे ण्यात येिाऱया सोई-सवु िधा,
लागू होत नाहीत.
(३) होय.

(४) नागरी थिराज्य सींथिेच्या क्षेत्रातील घरप्ृी माफ करिे याबाबत नगर
विकास विर्ाग तसेच ग्रामीि थिराज्य सींथिेच्या क्षेत्रातील मालमत्ताची

घरपट्टी/मालमत्ता कर माफ करिे ही बाब ग्रामविकास विर्ागाच्या अधधकार
कक्षेतील असल्याने सदर ननिेदने सींबधीं धत विर्ागास पाठविण्यात आली
आहे त.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मराठिाड्यात िपासी वपिाांिरील बोंड अळी ि
दहीया रोगाचा प्रादभ
ु ासि रोखण्याबाबत
(३) ४८४४ (११-११-२०२०). श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.प्रविण
दरे िर, श्री.महादे ि जानिर, श्री.वििम िाळे , श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.अमोल

शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठिाड्यात यािर्ी १४ लाख ६१ हजार हे क््रिर कपाशीची लागिड

झाली असन
ू कपाशी वपकाींिर माहे जुलै ते ऑक््ोबर, २०२० मध्ये काही

र्ागात गल
ु ाबी बोंड अळीचा प्रादर्
ु ााि ि तद्नींतर दहीया रोगामळ
ु े कपाशी
उत्पादक शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद कृर्ी विज्ञान केंद्राच्या तज्ञाींनी पररक्षेत्रात केलेल्या

पाहिीनस
ु ार दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि अनेक शेतात ३० ते ५० ्क्क्याींपयंत
झाला असन
ू सदरहू प्रादर्
ु ााि िाढल्यास कपाशीचा हीं गाम िाया जाण्याची मर्ती
ननमााि झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मराठिाड्यातील कपासी

वपकाींिरील बोंड अळी ि दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि रोखण्याबाबत कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

मराठिाड्यातील लातरू ि औरीं गाबाद विर्ागात १५ लाख ०८ हजार

हे क््रिर कापस
ू वपकाची लागिड झाली असन
ू लातरू विर्ागात माहे जुलै ते
ऑक््ोबर, २०२० या कालािधीमध्ये कापस
ू वपकािर दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि
कोित्याही स्जल्ह्याींमध्ये आढळून आलेला नाही. नाींदेड, परर्िी ि दहींगोली
स्जल्ह्यामध्ये शेंदरी बोंड अळीचा प्रादर्
ु ााि अल्प प्रमािात आढळून आला.
तसेच औरीं गाबाद स्जल्ह्यामध्ये काही दठकािी दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि ददसन
ू
आला होता.

(२) हे खरे नाही.

या िर्ी सष्ें बर ते ऑक््ोबर मधील सततच्या पािसामळ
ु े औरीं गाबाद

स्जल्ह्यातील काही परीसरातील शेतामध्ये २०-२५ ्क्के प्रमािात कपाशीिर

दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि ददसन
ु आला होता. परीं तु शाथत्रज्ञाींनी दहीया रोगाचा
प्रादर्
ु ााि कमी करण्याकरीता प्रनतबींधात्मक ि उपचारात्मक उपाययोजनाींची
मादहती शेतकऱयाींना िेळेमध्ये ददल्यामळ
ु े यािर ननयींत्रि ठे ििे शक्य झाले.

(३) शेतीशाळे माफात जनजागत
ु ानािर फेरोमन सापळे , आपत्कालीन
ृ ी, अनद

कक्कनाशके ननविषठा परु िठा, प्रचार ि प्रमसध्दीसाठी मादहती पस्ु थतका, एम
ककसान पो्ा ल माफात सल्ला प्रत्यक्ष शेतकऱयाींच्या मोबाईलिर पाठिन
ू ि गाि

पातळी बैठका घेऊन ित्ृ तपत्र इत्यादीींच्या माध्यमातन
ु शेतकऱयाींना िेळेिर

मागादशान ि सल्ला ददल्यामळ
ु े , गल
ु ाबी बोंड अळी ि दहीया रोगाचा प्रादर्
ु ााि
कमी करण्याकरीता प्रनतबींधात्मक ि उपचारात्मक उपाययोजना िेळेमध्ये
केल्याने प्रादर्
ु ााि ननयींत्रणात ठे ििे शक्य झाले.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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पालघर जजल्हा पररषदे च्या सदयायाांने महहलेचा ववनयभांग िेल्याबाबत
(४) ४८४८ (१२-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर स्जल्हा पररर्दे च्या सदथयाने मदहलेला र्ररथत्यात बेदम मारहाि

करुन नतचा विनयर्ींग केल्याची घ्ना माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी बोईसर पोलीस ठाण्यामध्ये तिार दाखल
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींिर कोिती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरिी कफयाादी याींच्या तिारीिरून दोन आरोपीींविरूध्द बोईसर

पोलीस ठािे येिे र्ा.दीं .वि.सीं. कलम ३५४ (ब), ३२३, ५०४, ५०६, ३४ अन्िये
ग.ु र.ि. २४०/२०२० दाखल करण्यात आला आहे .

सद्य:स्थितीत सदर गन्
ु हा न्यायप्रविष् आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यात पोलीस विभागाची ऑनलाईन तिार
िरण्याची सेिा सुरु िरण्याबाबत
(५)

४८६६

(१२-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
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(१) पोमलसाींची ऑनलाईन तिार करण्याची सेिा बींद

असल्याचे

माहे

ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पोलीस ठाण्यामध्ये पोमलसाींकडून ममळिाऱया गैरितािक
ु ीच्या
िागिुकीमळ
ु े

अनेक

नागरीक

िेबसाई्िर

ऑनलाईन

पध्दतीने

तिार

करण्याचा प्रयत्न करत असतात परीं त,ु िेबसाई्िर ऑनलाईन तिारीचे
ऑप्शन रस्जथ्र होत नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन तिार सेिा सरु ळीत चालण्याकरीता आयक्
ु त ि
डीसीपी याींना िारीं िार सच
ू ना दे िन
ू ही ऑनलाईन तिार सेिा सरु ळीत सरु
ु
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यात पोलीस
विर्ागाची ऑनलाईन तिार करण्याची सेिा सरु
करण्याबाबत कोिती
ु
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) ऑनलाईन तिार सेिा सरु ळीत चालू आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

भाऊसाहे ब फुांडिर फळबाग लागिड योजनेचे अनुदान दे ण्याबाबत
(६) ४८७५ (११-११-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद

लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर,

श्री.महादे ि जानिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ाऊसाहे ब फुींडकर फळबाग लागिड योजनेचे अनद
ु ान दे ण्याबाबतची
मागिी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये
शासनाला केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ददनाींक ३१ माचा, २०२० अखेरचा ननधी राज्य शासनाने
वितररत न केल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना अनद
ु ान ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरचे अनद
ु ान शासनाकडून कधीपयंत वितररत करण्यात
येिार आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन र्ाऊसाहे ब फुींडकर

फळबाग लागिड योजनेचे अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (२७-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

र्ाऊसाहे ब फुींडकर फळबाग लागिड योजनेचे अनद
ु ान दे ण्याच्या

मागिीसींदर्ाात लोकप्रनतननधीचे ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजीचे पत्र

प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तिावप, ददनाींक २८/०५/२०२० ि ददनाींक
२९/०८/२०२० ची पत्रे प्राप्त झाली आहे त.
(२) हे खरे नाही.

योजना सरु
ु झाल्यापासन
ू ददनाींक ३१ माचा, २०२० अखेर एकूि रुपये

५९५८.४३४ लाख एिढा ननधी वितररत करण्यात आला आहे .

(३) ि (४) सदर योजनेंतगात तीन िावर्ाक हप्त्यामध्ये अनद
ु ान दे ण्याची
तरतद
ू आहे . त्यामळ
ु े सन २०१८-२०१९ मध्ये लागिड केलेल्या फळबागाींसाठी
नतसऱया हप्त्याच्या ि सन २०१९-२०२० मध्ये लागिड केलेल्या फळबागाींसाठी

दस
ु ऱया हप्त्याच्या दे य ननधीसाठी सिासाधारि ि अनस
ु धू चत जमाती प्रिगा
ममळूि एकूि रुपये २१००.०० लाख एिढा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला
असन
अनस
ू
ु धू चत जाती प्रिगााचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची विनींती
सामास्जक न्याय ि विशेर् सहाय्य विर्ागास करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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िाडा (जज.पालघर) येथे बबयाणाांमध्ये भेसळ िरणाऱ्या
महाबीज िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(७) ४९२३ (११-११-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाडा (स्ज.पालघर) येिे सन २०२० च्या खरीप हीं गामात श्रुती कृर्ी सेिा
केंद्रातन
ू खरे दी करण्यात आलेल्या महाबीज या कींपनीच्या ‘सि
ु िाा’ ि ‘जया’

िािाींच्या र्ात बबयािाींमध्ये र्ेसळ ननघाल्याने शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाल्याचे
ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन बबयािाींमध्ये र्ेसळ
करिाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) महाराषर राज्य बबयािे महामींडळ
मयााददत (महाबीज) अकोला याींनी पालघर स्जल्ह्यात खरीप २०२० हीं गामात

र्ारतीय बीज प्रमाणीकरिाचे ककमान मानकानस
ु ार ि बीज यींत्रिेने प्रमाणणत
केलेले धान वपकाचे विविध िािाींचे बबयािे पेरिीकरीता उपलब्ध करुन ददले
होते.

श्री.प्रकाश लक्ष्मि पा्ील, रा.सापिे, ब.ु ता.िाडा, स्ज.पालघर याींनी

धानाच्या जया िािामध्ये तर श्री.मोहन विषिू पा्ील याींनी सि
ु िाा िािामध्ये
र्ेसळ असल्याबाबत तिार केली होती. सदर तिारीची त्िरीत दखल घेऊन

तालक
ु ाथतरीय बबयािे तिार ननिारि सममतीने तिारग्रथत क्षेत्राची प्रत्यक्ष
तपासिी केली असता सि
ु िाा िािामध्ये मागील िर्ााच्या कजात-३ या िािाचे
लागिडीमळ
ु े ि जया िािामध्ये दे िर्ात ि डाींगीर्ाताची ददसन
ू आलेली र्ेसळ

ही शेतकऱयाींने लेंडी खताचा िापर केल्याने लेंडी खतातन
ू आल्याबाबतचा
सममतीने ननषकर्ा काढलेला आहे .
सदर

शेतकऱयाींव्यनतरीक्त

िाडा

तालक्
ु यामधन
ु

इतर

शेतकऱयाींची महाबीजच्या बबयािाींबाबत तिार प्राप्त झालेली नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

कोित्याही
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राज्यातील मजच्िमाराांना िजसमाफी दे ण्याबाबत
(८) ४९७२ (११-११-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मत्यायवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

शेतकऱयाींसाठी

जाहीर

करण्यात

आलेल्या

रुपये

२

लाखापयंतच्या कजामाफी योजनेच्या धतीिर राज्यातील मस्च्िमाराींना दे खील
कजामाफी दे ण्याबाबतचा प्रथताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

सदरहू
प्रथतािाचे
िोडक्यात
प्रथतािाबाबतची सद्य:स्थिती काय आहे ,

थिरुप

काय

आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने सदरहू प्रथतािार ननिाय घेऊन राज्यातील मस्च्िमाराींना कजामाफी
ु ग
दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अयालम शेख (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

बोईसर (जज.पालघर) येथील डोंगराळ भागात
बेिायदे शीरररत्या खोदिाम सुरु असल्याबाबत
(९) ५०१६ (११-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रविांद्र फाटि,

श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) बोईसर (स्ज.पालघर) येिील नागझरी, ननहे , ककरा्, लालोंडे या डोंगराळ
र्ागात

स्जले्ीन

ि

डडरे नो्रचा

िापर

करुन

बेकायदे शीरररत्या

खदान

माकफयाींकडून खोदकाम सरु
ु असल्याचे माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०२० मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, खदानीला परिानगी ि रॉयल््ी दे ताींना िन विर्ागाची
परिानगी घेिे बींधनकारक असतानाही ननयमाींचे उल्लघींन करुन सराासपिे
खदानमाकफयाींकडून
खदानमाकफयाींिर

खोदकाम

करुन

महसल
प्रशासनाकडून
ू

माती

उत्खनन

कोिती कारिाई

सरु
ु

असल्याने

करण्यात

येत

नसल्याने महसल
ा होत असल्याचे ननदशानास आले
ू विर्ागाचे याकडे दल
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

महसल
ू

खदानमाकफयाींिर

बड
ु िन
ू

तसेच

करण्यात येत आहे ,

बेकायदे शीर

दोर्ी

अधधकाऱयाींिर

माती

कोिती

उत्खनन

कारिाई

करिाऱया

केली

िा

(४) नसल्यास, विलींबनाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) अशी बाब ननदशानास आली
नाही.

पालघर

तालक्
ु यातील

मौजे

नागझरी,

लालोंडे,

ककरा्

ि

ननहे

पररसरात तहमसलदार, पालघर याींचेकडून विविध विर्ागाच्या परिानग्या घेिन
ू

१० खदानधारकास दगड उत्खननाकरीता तात्परु ते परिाने दे ण्यात आले असन
ू
त्यापासन
ू शासनास ४६ लक्ष एिढे थिाममत्िधन प्राप्त झाले आहे . सदरील
क्षेत्र िन विर्ागाच्या अखत्यारीत मोडत नसल्याने िन विर्ागाची परिानगी
घेण्याची आिचयकता ददसन
ू येत नाही. उक्त नमद
ू परिानाधारक याींनी अिैध
उत्खनन केल्याचे आढळून आले नाही.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

िधास जजल््यातील ससांदी (रे ल्िे) येथे महहलेिर अत्याचार झाल्याबाबत
(१०) ५०८१ (१२-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

वि.प. ७ (12)

(१) िधाा स्जल्ह्यातील ससिंदी (रे ल्िे) येिील सेससल
ु ा येिे फामाहाऊसिर एका
वििादहत

मदहलेला

नोकरीचे

आममर्

दाखिन
ू

नतच्यािर

६

नराधमानी

अत्याचार केल्याची घ्ना ददनाींक २९ जून, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

अत्याचार

करण्यात येत आहे ,

करिाऱया

गन्ु हे गाराींिर

कोिती

कारिाई

केली

िा

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
(०२-१२-२०२०) : (१) सदर घ्ना ससिंदी (रे ल्िे) येिे
ु
घडलेली नसन
ू मौजा बाळापरू मशिार सािींगी (मेघे) हद्दीतील आहे . ही घ्ना
ददनाींक २७ जन
ू , २०२० रोजी घडली आहे .

(२) उक्त प्रकरिी कफयाादीच्या तिारीिरून पोलीस थ्े शन सािींगी (मेघे) येिे

अपराध ि. २२९/२०२० कलम ३७६ (ड), ३४२, ५०६ र्ादीं वि अन्िये गन्
ु हा
नोंदविण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ह्यातील नमद
ू आरोपी ि. १ ते ६ याींना
अ्क करण्यात आली असन
ू सध्या आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत आहे त.

आरोपीींविरूध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले असन
ू सद्य:स्थितीत
सदर गन्
ु हा न्यायप्रविष् आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

परभणी जजल््यात बोगस बबयाणे वििी िरणाऱ्या
िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(११) ५१११ (११-११-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी, श्री.शशशिाांत शशांदे,

श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) परर्िी स्जल्ह्यातील शेतकऱयाींनी पेरलेले सोयाबीन बबयािे बोगस

ननघाल्यामळ
ु े शेतकऱयाींच्या सोयाबीन वपकाची उगिि न झाल्याने अशा

कींपन्याविरुध्द तिार करून आधिाक नक
ु सान र्रपाई दे ण्यात यािी अशी

मागिी/तिार परर्िी स्जल्ह्यातील १२ हजार पेक्षा जाथत शेतकऱयाींनी कृर्ी
विर्ागाकडे नोंदविल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, बोगस बबयािे उत्पादकाींविरुध्द गन्
ु हे नोंदविण्यात आले आहे त

काय, या प्रकरिी सींगनमत करुन ल्
ू मार करिाऱया कृर्ी विर्ागातील
अधधकारी ि गि
ु ननयींत्रि अधधकारी याींच्या गैरकारर्ाराची चौकशी करण्यात
आली आहे काय,

(३) असल्यास, ककती शेतकऱयाींना प्रत्यक्षात आधिाक मदत करण्यात आली
आहे , याबाबत तालक
ु ाननहाय मादहती काय आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने परर्िी स्जल्ह्यातील बोगस बबयािे वििी करिाऱया दोर्ी कींपनी
ु ग

ि जबाबदार शासकीय अधधकारी याींचेिर कारिाई करुन नक
ु सानग्रथत
शेतकऱयाींना मदत दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) परर्िी स्जल्ह्यात एकूि १४६५३ तिारी प्राप्त झालेल्या होत्या.
तपासिीअींती तालक
ु ाथतरीय सममतीने १४४५७ तिारीींमध्ये सदोर् बबयािे

असल्याचा अहिाल ददला आहे . तसेच, या तिार अहिालाच्या अनर्
ीं ाने ३
ु ग
कींपन्याविरुध्द पोलीस गन्ु हे दाखल केले असन
ू बबयािे ननयम १९६८ च्या
ननयम २३-A नस
ु ार २७ न्यायालयीन दािे ि बबयािे कायदा १९६६, बबयािे
ननयम

१९६८

ि

बबयािे

ननयींत्रि

आदे श

१९८३

मधील

तरतद
ू ीनस
ु ार

अप्रमाणित बबयािाींबाबत ९९ न्यायालयीन दािे दाखल करण्यात आले आहे .

(३) ि (४) परर्िी स्जल्ह्यातील परर्िी, मानित, पािरी, पालम, सेल,ु
सोनपेठ, स्जतरु , गींगाखेड, पि
ु ाा अशा ९ तालक्
ु यामधील १९८ शेतकऱयाींना रुपये
१२,७४,५००/- रोखीने आणि ५३ शेतकऱयाींना बबयािे थिरुपात नक
ु सान र्रपाई
खाजगी कींपनी ि महाबीज याींनी ददलेली आहे .

तसेच सदोर् बबयािे प्रकरिी शेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाईबाबत

स्जल्हा ग्राहक मींचाकडे दािा दाखल करिेबाबत मागादशान करण्यात आले
आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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औरां गाबाद महसूल विभागातील अधधिारी ि
िमसचाऱ्याांना पदोन्नती दे ण्याबाबत

(१२) ५१३४ (११-११-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी, श्री.शशशिाांत शशांदे,
श्री.वििम िाळे ,

श्री.अमोल

शमटिरी,

श्री.अांबादास दानिे :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) औरीं गाबाद महसल
ू विर्ागातील कमाचाऱयाींची ननयममत पदोन्नती आणि

कालबध्द पदोन्नती तसेच अव्िल कारकून सींिगाातन
ू नायब तहमसलदार तसेच
नायब तहमसलदार सींिगाातन
तहमसलदार अशी पदोन्नती रखडल्याबाबत
ू
परर्िी येिील स्जल्हा महसल
ू सींघ्नेने सन २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान

विर्ागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे लेखी मागिी केली आहे , तसेच
औरीं गाबाद

विर्ागातील

तहमसलदार

ते

उपस्जल्हाधधकारी

पदोन्नतीच्या

यादीतील ६० ते ७० ्क्के तहमसलदाराींची विर्ागीय चौकशी सरु
ु असल्याने

मागील ११ िर्ांपासन
ू पदोन्नत्या रखडल्या असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद विर्ागातील तहमसलदार ि नायब तहमसलदार
याींच्यािरील आरोपाींच्या विर्ागीय चौकशी ि पोलीस प्रकरिाबाबतची प्रकरिे

एक िर्ााच्या आत ननकाली काढािीत असा ननयम असन
ू ही चौकशी िेळेत पि
ू ा
होत

नसल्याने

सिा

तहमसलदार

ि

नायब

तहमसलदार

अधधकाऱयाींच्या पदोन्नत्या रखडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

सींिगाातील

(३) असल्यास, महसल
ू कमाचाऱयाींना पदोन्नती दे ण्याबाबत विविध आींदोलने
करण्यात आली असन
ू महसल
ू कमाचाऱयाींच्या पदोन्नतीबाबत शासनाने कोिती
कायािाही केली आहे , याबाबत स्जल्हाननहाय सविथतर मादहती काय आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन औरीं गाबाद महसल
ू

विर्ागातील अधधकारी ि कमाचाऱयाींना पदोन्नती दे ण्याबाबत कोिती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) परर्िी
स्जल्हा (ग्-क) महसल
कमाचारी सींघ्ना परर्िी याींचे अशा आशयाचे
ू
ननिेदन विर्ागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींना प्राप्त झाले आहे .
तहमसलदार

सींिगाातन
ू

उपस्जल्हाधधकारी

सींिगाामध्ये

पदोन्नती

दे ण्यासाठी सन २०१९ ते आजअखेर १७७ तहमसलदाराींची पात्रता तपासण्यात
आली

असन
ू ,

त्यापैकी

१२५

तहमसलदाराींना

उपस्जल्हाधधकारी

सींिगाात

पदोन्नती दे ण्यात आली आहे . पदोन्नत झालेल्या १२५ अधधकाऱयाींपक
ै ी २२
अधधकारी औरीं गाबाद विर्ागातील आहे त. तसेच, औरीं गाबाद विर्ागातील ७
अधधकाऱयाींना

या

कालािधीमध्ये

विर्ागीय

प्रकरिामळ
ु े पदोन्नती दे ण्यात आलेली नाही.

चौकशी/फौजदारी

गन्
ु हा

या

तसेच, ददनाींक १३/०९/२०१९ च्या आदे शान्िये १३ अधधकाऱयाींना नायब

तहमसलदार सींिगाातन
ू तहमसलदार सींिगाामध्ये पदोन्नती दे ण्यात आली आहे .

नायब तहमसलदार सींिगाातील २ अधधकाऱयाींना या कालािधीमध्ये विर्ागीय
चौकशी/फौजदारी गन्
ु हा या प्रकरिामळ
ु े पदोन्नती दे ण्यात आलेली नाही.

अव्िल कारकून ि मींडळ अधधकारी सींिगाातील कमाचाऱयाींना नायब

तहमसलदार सींिगाात पदोन्नती दे ण्यासाठीचा ननिडसच
ू ी २०१९ बाबतचा प्रथताि

विर्ागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडून शासनास प्राप्त झालेला असन
ू ,
सदर प्रथताि शासनथतरािर विचाराधीन आहे .
उक्तप्रमािे

पदोन्नतीबाबत कायािाही करताना सामान्य प्रशासन

विर्ागाने िेळोिेळी ननगाममत केलेल्या शासन ननिायानस
ु ार कायािाही करण्यात
येत असन
ू एखाद्या अधधकाऱयाविरुध्द विर्ागीय चौकशी/फौजदारी कायािाही

प्रलींबबत असल्यास अििा सींबधीं धत अधधकारी मशक्षेच्या अींमलाखाली असल्यास

सदर अधधकाऱयाला पदोन्नतीसाठी पात्र ठरिन
ू विर्ागीय चौकशी/फौजदारी
कायािाही/मशक्षेचा अींमल सींपषु ्ात आल्यानींतर त्याला पदोन्नती दे ण्यात येत.े
___________
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परभणी जजल््यात क्रीडाांगण ननमासण िरण्याबाबत
(१३) ५१३८ (११-११-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी, श्री.शशशिाांत शशांदे,

श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय िीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

सोनपेठ,

परर्िी,

पािरी,

गींगाखेड

ि

पालम

(स्ज.परर्िी)

या

तालक्
ु याच्या दठकािी क्रीडाींगिासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने क्रीडाींगि तयार
होऊ शकले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्रीडाींगिासाठी जागा उपलब्ध करून घेिे ि क्रीडाींगि ननमााि
करिे यासाठी स्जल्हाधधकारी, परर्िी याींच्याथतरािरून कायािाही करण्यात
आली आहे काय, तालक
ु ाननहाय िोडक्यात मादहती काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

परर्िी

स्जल्ह्यात

क्रीडाींगि

कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

ननमााि

करण्याबाबत

कोिती

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सनु नल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) ि (३) तालक
ु ा िीडा सींकुल, सोनपेठ साठी पा्बींधारे विर्ागाची जागा
उपलब्ध झाली आहे . तालक
ु ा िीडा सींकुल परर्िीसाठी कृर्ी विद्यापीठाची
जागा उपलब्ध झाली आहे .

तालक
ु ा िीडा सींकुल, पािरी साठी जागा उपलब्ध झालेली नाही.

तालक
ु ा िीडा सींकुल गींगाखेड आणि िीडा सींकुल, पालम साठी खाजगी
सींथिेची

जागा

उपलब्ध

करून

घेण्याबाबतची

अधधकारी, परर्िी याींचेथतरािरून सरू
ु आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

कायािाही

स्जल्हा

िीडा
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मुांबईतील िोळीिाड्याांच्या सीमाांिनाबाबत
(१४) ५१६७ (११-११-२०२०). श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न िमाांि १०१
ला हदनाांि १२ माचस, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभासत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगरपामलकेने

केलेल्या

१३

कोळीिाड्याींच्या

सीमाींकनािर

मब
ुीं ईतील आद्य नागररक असलेल्या कोळी नागररकाींनी हरकती घेतल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

शासनाची

र्मू मका

काय

आहे ,

कोळीिाड्याींची

विथतारलेली घरे , दा्ीिा्ीची िथती आणि व्यिसायाच्या जागा ननस्चचत
करण्याबाबत शासनाने काय कायािाही केली आहे ,

(३) असल्यास, यासींदर्ाात मस्च्िमार नेते याींनी केलेल्या मागण्याींचे थिरुप

काय आहे , याबाबत शासनाची र्मू मका काय आहे , मब
ींु ईतील कोळीिाड्याींसाठी
थिायत्ता कोथ्ल कौस्न्सल थिापण्याबाबत शासनाची र्मू मका काय आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मब
ुीं ईतील कोळी
िाड्याींचे सीमाींकन करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०१-१२-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) उपसींचालक,
र्मू म

अमर्लेख,

कोकि

प्रदे श,

मब
ुीं ई

याींनी

ददनाींक

२४/१२/२०१८

ि

१२/०२/२०१९ च्या पत्रान्िये मब
ुीं ई उपनगरामधील १४ कोळीिाड्याींचे सिेक्षि ि
सीमाींकनाबाबतची कायािाही करून शासनास अहिाल सादर केला. महसल
ू
विर्ागाने

यापैकी

मब
ुीं ई

उपनगरातील

१२

कोळीिाड्याींचे

सीमाींकन

गािठािाच्या हद्दीमध्ये करण्याच्या मशफारशीसह सदर कोळीिाड्याींचे सिेक्षि
ि सीमाींकनाबाबतचा अहिाल ि नकाशे नगर विकास विर्ागास विकास
आराखड्यात समािेश करण्याकरीता उपलब्ध करून दे ण्यात आले. त्यानर्
ीं ाने
ु ग

नगर विकास विर्ागाने सदर कोळीिाड्याींचे सिेक्षि ि सीमाींकनाबाबतचा
अहिाल ि नकाशे बह
ुीं ई महानगरपामलकेस अग्रेवर्त केले असता, सींबधीं धत
ृ न्मब
कोळीिाड्याींच्या

सीमाींकनाचे

नकाशे

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेने

विकास
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ननयोजन आराखडा-२०३४ च्या जी.आय.एस. प्रिालीिर प्रनतबबींबबत करण्याची

कायािाही करून, त्यािर जनतेकडून सच
ू ना/हरकती १ मदहन्यात सादर

करण्यासाठी ददनाींक ०२/१०/२०२० च्या ित्ृ तपत्रात जादहरात दे ण्यात आली
होती. त्यानर्
ीं ाने शासनास तसेच बह
ींु ई महानगरपामलकेस सच
ु ग
ू ना/हरकती
ृ न्मब

प्राप्त होत आहे त. प्राप्त झालेल्या सच
ू ना/हरकती याींच्या अ्यास करण्यात
येिन
ू पढ
ु ील कायािाही करण्याचे ननयोजजत आहे .
मब
ुीं ईतील

कोळीिाड्याींसाठी

थिायत्ता

कोथ्ल

कौस्न्सल

थिापण्याबाबतच्या मागिीचे मस्च्िमार नेते याींच्याकडून कोितेही ननिेदन
प्राप्त झालेले नाही.

(५) प्रचनच उद््ाित नाही.

___________

िरळी (मांब
ु ई) पोलीस िसाहतीची दरु
ु याती िरण्याबाबत
(१५) ५१८० (१२-११-२०२०). श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रामननिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील िरळी पोलीस कॅम्प येिील पोलीस िसाहतीतील खोल्याींचे

तसेच गॅलरीतील थलॅ ब कोसळण्याच्या घ्ना िारीं िार होत असल्याने पोलीस
िसाहतीची

दरु िथिा

झाली

असल्याचे

माहे

सप््ें बर,

त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

िा

(२) असल्यास, िरळी पोलीस िसाहतीची दरु
ु थती करण्याबाबत सािाजननक

बाींधकाम विर्ागाकडे अनेकदा तिारी करुनही त्याकडे दल
ा होत आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उक्त

प्रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

िरळी

पोलीस

िसाहतीची दरु
ु थती करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.अननल दे शमख
(२७-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे . िरळी पोलीस
ु

कॅम्प येिील िसाहतीत जुन्या ि निीन िसाहतीच्या ममळून एकूि ८७
इमारती असन
ू माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये काही खोल्याींच्या िताचा मसमें ्

धगलािा ननखळून पडण्याच्या घ्ना घडल्या आहे त. अशा प्रकारच्या घ्नाींची
पन
ु राित्ृ ती ्ाळण्यासाठी ज्या ज्या दठकािी धगलािा कमकुित झाला आहे
असा कमकुित र्ाग सरु क्षेच्या दृष्ीने पाडण्यात आलेला आहे .

(२) ि (३) िरळी पोलीस कॅम्प िसाहतीतील दहा इमारतीींच्या दरु
ु थतीसाठी
रुपये १६,१९,५३,६८२/- इतक्या खचााच्या अींदाजास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
आलेली असन
ू

त्यापैकी रुपये

३,५०,००,०००/-

इतका

ननधी

सािाजननक

बाींधकाम विर्ागास वितररत केलेला आहे . उक्त ननधीमधून आठ इमारतीींचे
दरु
ु थतीचे कामकाज पि
ू ा झालेले असन
ू दोन इमारतीींचे दरु
ु थती कामकाज
अींनतम ्प्यात आहे .
िरळी

पोलीस

कॅम्प

िसाहतीतील

६०

इमारतीींच्या

येिाऱया खचाास मान्यता दे ण्याची बाब कायािाहीधीन आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

दरु
ु थतीसाठी

___________

राज्यातील मजच्िमाराांना नैसधगसि आपत्तीत
शमळणाऱ्या मदतीत िाढ िरण्याबाबत
(१६) ५२०३ (१२-११-२०२०). श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.रामननिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सजु जतशसांह ठािूर, श्री.गोवपचांद पडळिर,

श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय मत्यायवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यात

नैसधगाक

आपत्तीत

नदी-नाल्याींच्या

पाण्यात

िाहून मत्ृ यू
झाल्यास रुपये ४ लाख नक
ु सान र्रपाई तर समद्र
ु ाच्या पाण्यात बड
ु ू न मत्ृ यू
झाल्यास रुपये २ लाख नक
ु सान र्रपाई दे ण्यात येत आहे , केंद्र आणि राज्य
शासनाच्या सन २०१५ च्या नैसधगाक आपत्तीच्या आदे शातील रुपये २ लाख
फरकाच्या

ननिायामळ
ु े

आददिासी बाींधि आणि

मस्च्िमाराींच्या

कु्ुींबाींना
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नक
ु सान र्रपाईची अल्प मदत ममळत असल्याचे ननदशानास आले आहे ,

तसेच कोकिात ददनाींक ३ जून, २०२० रोजी झालेल्या चिीिादळामळ
ु े
मस्च्िमार कोळी बाींधिाींचे मोठ्या प्रमािात नक
ु सान झाले असन
ू शासनाने
केलेली आधिाक मदत अपरु ी असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कोकिातील नक
ु सानग्रथत मस्च्िमाराींसाठी विशेर् आधिाक

पॅकेज दे िार आहे त काय, सदर नक
ु सान र्रपाईचे अींदास्जत खचााचे तपशील
काढले आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

मस्च्िमार

कृती

सममती,

अणखल

महाराषर

मस्च्िमार कृती सममती ि काही सहकारी सींथिाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी
मस्च्िमाराींिर होिाऱया अन्यायकारक तरतद
िगळून
ु ी शासन ननिायातन
ू
सध
ु ाररत

पाच

लाखाच्या

नक
ु सान

र्रपाईचा

ननकर्

लािण्यासींदर्ाात मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

मस्च्िमाराींना

(४) असल्यास, मा.मत्थयविकास मींत्री याींनी दे खील रुपये पाच लाखाींची

नक
ु सान र्रपाईची मागिी त्याींच्या दालनात झालेल्या बैठकीत मान्य
केल्याचे साींगन
ू सींबधीं धत अधधकाऱयाींना ननदे श दे ऊनही मात्र या आचिासनाची
पत
ा ा िर्ार्राच्या कालािधी नींतरही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
ू त

(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने मस्च्िमाराींना नैसधगाक आपत्तीत ममळिारी नक
ु ग
ु सान र्रपाईची
मदत िाढिन
ू रुपये पाच लाख करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अयालम शेख (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

महसल
ि िन विर्ागाच्या ददनाींक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन
ू

ननिायामध्ये अपाद्ग्रथत मत
ृ व्यक्तीच्या कु्ुींबबयाना रुपये ४.०० लक्ष इतकी
मदत अनज्ञ
ु ेय आहे . तेिे सागरी ककीं िा र्प
ू षृ ्ीय मस्च्िमार असा र्ेदर्ाि
केलेला नाही.
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महसल
ि िन विर्ागाच्या ददनाींक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन
ू

ननिायानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय रक्कमा अपऱू या िा्ल्याने महसल
ू ि िन विर्ागाने

ददनाींक २४/०६/२०२० रोजीच्या शासन ननिायान्िये एक विशेर् बाब म्हिून

िाढीि दराने मदत दे ण्यास मान्यता ददली असन
ू , िाढीि दराने अनज्ञ
ु ेय
होिारा मदत ननधी ददनाींक ०४/०८/२०२० रोजीच्या शासन ननिायान्िये
वितररत केलेला आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) ि (५) प्रधानमींत्री मत्थयसींपदा योजनेंतगात मस्च्िमार मत
ृ पािल्यास
अििा कायमचे अपींगत्ि आल्यास रुपये ५.०० लक्ष आणि अींशत: अपींगत्ि
आल्यास

रुपये

२.५०

लक्ष

इतकी

नक
ु सान

र्रपाई

दे ण्यास

१७/११/२०२० रोजीच्या शासन ननिायान्िये मान्यता ददलेली आहे .
(६) प्रचन उद््ाित नाही.

ददनाींक

___________

राज्यातील पशि
ु ैद्यकिय रुग्णालयास दजासिाढ दे ण्याबाबत
(१७) ५२१५ (११-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पशस
ां धसन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ‘ब’ श्रेिीमध्ये ४२८ पशि
ै यककय रूग्िालयाच्या दजाािाढीचा
ु द्

प्रथताि पशस
ीं धान आयक्
शासनाकडे सादर केला
ु ि
ु तालयाच्या माध्यमातन
ू
असल्याचे ददनाींक ६ सप््ें बर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पशि
ै यककय रूग्िालयास दजाािाढ दे ण्याच्या प्रथतािास
ु द्
शासन मान्यता दे ऊन पशि
ै यककय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे र्रिार आहे त
ु द्
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने पशि
ै यककय रुग्िालयास दजाािाढ दे ण्याबाबत कोिती कायािाही
ु ग
ु द्
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.प. ७ (22)

श्री.सनु नल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) राज्यातील ४२८ पशि
ै यकीय दिाखाना
ु द्
श्रेिी-२ चे रुपाींतरि करुन पशि
ै यकीय दिाखाना श्रेिी-१ मध्ये दजाािाढ
ु द्
करिेबाबत

आयक्
ु त,

पशस
ीं धान
ु ि

कायाालय,

पि
ु े

याींचेकडून

१६/०५/२०१८ च्या पत्रान्िये प्रथताि शासनास प्राप्त झालेला आहे .

ददनाींक

(२) सदर प्रथतािाच्या अनर्
ीं ाने वित्त विर्ागाने काही मद्द
ु ग
ु े उपस्थित केलेले

असन
ीं ाने आयक्
ीं धान, पि
ू , त्यानर्
ु ग
ु त पशस
ु ि
ु े कायाालयाकडून मादहती तिा
अमर्प्राय प्राप्त करून घेण्यात येत आहे त. तिावप, राज्यात उद््ािलेल्या

कोविड-१९ च्या प्रादर्
ु ाािानींतर सन २०२०-२०२१ या वित्तीय िर्ाात होिाऱया
अिाव्यिथिेिरील पररिामाबाबत वित्त विर्ागाने ददनाींक ४/०५/२०२० च्या

शासन ननिायान्िये उपाययोजना सच
ू विलेल्या असन
ू , त्या अींतगात सािाजननक
आरोग्य विर्ाग

ि िैद्यकीय

मशक्षि

ि और्धीद्रव्ये

विर्ाग

िगळता

कोित्याही विर्ागाने कोित्याही प्रकारची निीन पदर्रती करु नये असे
ननदे श ददलेले आहे त.

(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मराठा िाांती मोचासतील आांदोलिाांिरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत
(१८)

५२१८

(१२-११-२०२०).

श्री.महादे ि

जानिर,

श्री.रामननिास

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

शसांह :

(१) मराठा िाींती मोचाातील आींदोलकाींिरील गन्
ु हे मागे घेण्याबाबतचा प्रथताि
शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत ककती आींदोलकाींिर दाखल करण्यात आलेले गन्
ु हे

मागे घेण्यात आले आहे काय, सदर आींदोलनात मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्याींच्या

िारसाींना शासकीय सेिेत सामािन
घेण्यात आले आहे काय, उपरोक्त
ू
कायािाही कधीपयंत होिे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.प. ७ (23)

श्री.अननल दे शमख
ु (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) मराठा आरक्षि आींदोलकाींिरील पोलीस महासींचालक याींनी

शासनास मशफारस केलेल्या एकूि ३२८ प्रकरिाींपक
ै ी ३२१ प्रकरिे मागे
घेण्याबाबत

ननिाय

घेण्यात

आला

आहे .

३

प्रकरिे

“अ”

िगा

समरी

करण्यासाठी मा.न्यायालयास विनींती करण्यात आलेली आहे . उिाररत ४ ख्ले
मागे घेण्याची कायािाही चालू आहे .

या आींदोलनादरम्यान उथमानाबाद ि परर्िी स्जल्ह्यात अनि
ु मे ०२

ि ०१ असे एकूि ०३ आींदोलक मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडले आहे त, त्याींच्या िारसाींना

महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळामध्ये नोकरी दे ण्याबाबत सामान्य
प्रशासन विर्ागाने ददनाींक ०९/१०/२०२० रोजी आदे श ददलेले आहे त. त्यानस
ु ार

महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळ याींनी ददनाींक २८/०९/२०२० रोजी
क्षेबत्रय कायाालयाींना आदे श ददले असन
क्षेबत्रय कायाालयाकडून मत
ू
ृ ाींच्या

िारसाींना त्याींच्या शैक्षणिक पात्रतेनस
ु ार अनक
ु ीं पा तत्िािरील पदाींमध्ये नेमिक
ू
दे ण्याची कायािाही सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

शमरा-भाईंदर (जज.ठाणे), िसई आणण मुांबई येथे अांमली पदाथासची
खरे दी-वििी िरणाऱ्या दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(१९) ५२२० (१२-११-२०२०). श्री.महादे ि जानिर, श्री.रामननिास शसांह, श्री.रविांद्र
फाटि, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :(१)

ममरा-र्ाईंदर

(स्ज.ठािे)

येिे

अींमली

पदािांची

वििी

होत

असन
ू

गोल्ड-नेथ्, र्ाईंदर येिे पोमलसाींनी २ ककलो गाींजासह इतर अींमली पदािा
जप्त केल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्रीय अींमली पदािा विरोधी पिकाने (एनसीबी) िसई आणि

मब
ुीं ईत कारिाया करुन कोट्यिधी रुपयाींचे कोकेन, पीसीपी, एसडीए, एमडी,

चरस आदी अींमली पदािा जप्त केल्याचे ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ७ (24)

(३) असल्यास, उक्त कारिाईत अ्क करण्यात आलेल्याींमध्ये बालाजी
्े मलकफल्म कींपनीच्या कमाचाऱयाींचा समािेश आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ममरा-र्ाईंदर (स्ज.ठािे),

िसई आणि मब
ींु ई येिे अींमली पदािााची खरे दी-वििी/तथकरी करिाऱया
दोर्ीींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०३-१२-२०२०) : (१) सप््ें बर, २०२० मध्ये असे ननदशानास

आले नाही. तिावप, माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये ३ ककलो ३५३ ग्रॅम िजनाचा
गाींजा निघर पोलीस थ्े शनच्या हद्दीत पोसलसाींकडून जप्त करण्यात आला
आहे . सदर गन्
ु ह्याींतील आरोपी हे कारागह
ृ ात आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

र्ारत सरकारच्या थिापक ननयींत्रि ब्यरू ो, मब
ुीं ई झोनल यनु न् याींनी

प्रचनाधीन कालािधीत २ गन्
ु हयाींची नोंद केली असन
ू ५ व्यक्तीींना अ्क केली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

र्ारत सरकारच्या थिापक ननयींत्रि ब्यरू ो, मब
ुीं ई झोनल यनु न् याींनी

केलेल्या कायािाहीमध्ये बालाजी ्े मलकफल्म कींपनीच्या एका कमाचाऱयास अ्क
करण्यात आली आहे .

(४) ममरा-र्ाईदर येिील गन्
ु ह्यातील सिा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असन
ू
यासींदर्ाातील पढ
ु ील चौकशी सरु
ु आहे .

तसेच अींमली पदािा विरोधी कक्ष, ग.ु अ.वि. गन्
ु हे शाखा, मब
ुीं ई

याींच्याकडून सन २०२० मध्ये एकूि ३० गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू
त्यामध्ये ३९ आरोपीींताना अ्क करण्यात आली आहे .

तसेच अींमली पदािा विरोधी कक्षातील साध्या िेर्ातील अधधकारी/

अींमलदार हे अींमली पदािा वििी करिाऱया इसमाींिर पाळत ठे िन
ू , गप्ु त
बातमीदाराींमाफात मादहती प्राप्त करुन कारिाई करत असतात. तसेच अींमली

पदािांचे होिाऱया दषु पररिामाबाबत िेळोिेळी शाळा, महाविद्यालय येिे
जनजागत
ृ ी अमर्यान कायािम राबविण्यात येतात.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ७ (25)

पुणे शहरात अांमली पदाथस तयािरी ि खरे दी-वििी
िरणाऱ्या दोषीांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२०)

५२२९

(१२-११-२०२०).

श्री.महादे ि

जानिर,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशि खोत : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
ृ मांत्री पढ
काय :-

(१) चाकि (स्ज.पि
ु े) पररसरात वपींपरी-धचींचिड पोलीस दलातील अींमली पदािा
विरोधी पिकाने सापळा रचन
ू रुपये २० को्ीींचा अींमली पदािांचा माल जप्त
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नशेसाठी गाींज्याचा िापर करिाऱया तरुिाींची सींख्या थमा्ा

शहराींमध्ये िाढत असन
ू एकट्या पण्
ु यामध्ये गेल्या दोन िर्ार्रात पोमलसाींनी

सम
ु ारे दीड को्ीींचा ८१२ ककलो गाींजा जप्त केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
च्या पदहल्या आठिड्यात ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कनाा्क ि ओडडशा या राज्यातन
ू अनेक थमा्ा शहराींमध्ये
मोठ्या प्रमािात गाींजा येत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अींमली पदािा तथकरी

ि खरे दी-वििी करिाऱया दोर्ीींिर कारिाई करुन पि
ु े शहरात अींमली पदािा
तथकरी ि खरे दी-वििी रोखण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) ि (४) पि
ु े शहर पोलीस आयक्
ु तालयातील सिा पोलीस थ्े शन ि

अींमली पदािा विरोधी पिकाकडून सन २०१९ ि ऑक््ोबर, २०२० पयंत ६०७

ककलो ३५२ ग्रॅम ८५९ ममलीग्रॅम रुपये १,१४,२३,७३४/- ककीं मतीचा गाींजा जप्त
करण्यात आला आहे .
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तसेच

वपींपरी-धचींचिड

आयक्
ु तालयाकडील

अींमली

पदािा

विरोधी

पिकाने गेल्या दोन िर्ाात ८०५.४६९ ककलोग्रॅम िजनाचा रुपये १,९२,३३,३१५/ककिं मतीचा गाींजा जप्त केला आहे .

तसेच अींमली पदािा विरोधी कायदा, १९८५ अन्िये अींमली पदािांची

वििी करण्याऱयाविरुध्द कायद्यात कडक तरतद
ु ी असन
ू सदर तरतद
ु ीींप्रमािे
त्याींच्याविरुध्द कारिाई करण्यात येत.े अींमली पदािांची वििी ि प्रसार

िाींबविण्याकरीता पररसरात प्रर्ािी गथत घालन
ू तसेच गप्ु त खबऱयाींमाफात ि
लोकाींना विचिासात घेिन
ू विविध पातळीींिरुन अींमली पदािा सेिनािी ि
वििेते याींच्याबाबत मादहती ममळिन
ू कारिाई करण्यात येत.े तसेच समाजात

तरुि तरुिीींमध्ये अींमली पदािांच्या सेिनाींच्या दषु पररिाबाबत जनजागत
ृ ी
होण्याकरीता विविध शाळा कॉलेज या दठका तज्ािंमाफात कायाशाळा आयोस्जत
केल्या जातात.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

विदभासत याितांत्र िृषी विद्यापीठ याथापन िरण्याबाबत
(२१)

५३०२

(११-११-२०२०).

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.प्रविण

दरे िर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अकोला

येिील

डॉ.पींजाबराि

दे शमख
ु

कृर्ी

विद्यापीठ

विदर्ांतील ११ स्जल्ह्यासाठी एकच विद्यापीठ असल्याने उत्पादनक्षम िाि,

परू क तींत्रज्ञान दे ण्यास अपयशी ठरत असन
या र्ागातील शेतकऱयाींना
ू

पारीं पाररक पीक पध्दतीिरच अिलिंबन
ू रहािे लागत असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०२० च्या शेि्च्या आठिड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विदर्ाात थितींत्र विद्यापीठ थिापन करण्याबाबत मराठिाडा
कृर्ी

विद्यापीठाचे

तत्कालीन

कुलगरु
ु

बी.िें क्े चिरलू याींचा

अहिाल शासनास पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,

सकारात्मक
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने विदर्ाात पीक पध्दती, िातािरि तल
ु ग
ु नेत िेगळे असताना या
र्ागाकरीता थितींत्र विद्यापीठ थिापन करण्याबाबत कोिती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (०१-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) तत्कालीन मा.मींत्री (कृर्ी ि फलोत्पादन) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक
१९/०४/२०१७

मशफारशीनस
ु ार

रोजी

आयोस्जत

डॉ.पींदेकृवि,

बैठकीमध्ये

अकोला

डॉ.िें क्े चिरलू

विद्यापीठाचे

विर्ाजन

सममतीच्या

करुन

मल
ू ,

स्ज.चींद्रपरू येिे निीन कृर्ी विद्यापीठ थिापन करण्यास तत्ित: मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

यानस
ु ार विद्यापीठथतरािर कायािाही सरु
ु आहे .

(४) प्रचनच उद््ाित नाही.

___________

रत्नाधगरी जजल््यात िाळू उत्खनन सरु
ु िरण्याबाबत
(२२) ५३०६ (११-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी स्जल्ह्यातील दापोली, खेड, मींडिगड तालक्
ु यात िाळू उत्खनन
बींद असल्याने प्रधानमींत्री आिास योजना, रमाई आिास योजना, शबरी
आिास योजनेतील घरकुलाींची कामे अपि
ू ाािथिेत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रत्नाधगरी स्जल्ह्यात

िाळू उत्खनन सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) महाराषर मेरर्ाईम बोडा
याींचेकडून प्राप्त झालेल्या हातपा्ीच्या ग्ातील काही उपग् प्रधानमींत्री
आिास योजना, रमाई आिास योजना, शबरी आिास योजनेतील लार्ािी
याींचेसाठी राखीि ठे िण्यात आलेले होते. त्याप्रमािे णझरो रॉयल््ी पासेस
तहमसलदार मींडिगड, खेड ि दापोली याींना वितररत करण्यात आले होते.

तिावप, ग्विकास अधधकारी मींडिगड ि दापोली याींनी उपरोक्त

लार्ार्थयांकरीता िाळूची मागिी न केल्याने सदर णझरो रॉयल््ी पासेस
सींबधीं धत तहमसलदार याींनी स्जल्हाधधकारी कायाालयात परत केले आहे त.

सन २०२०-२०२१ करीता रत्नाधगरी स्जल्ह्यात शासनाच्या घरकुल

योजनेकरीता ०४ उपग् राखीि ठे िण्यात आले आहेत. तसेच स्जल्ह्यातील

सिा तहमसलदार याींना सींबधीं धत ग्विकास अधधकारी याींचेकडून लार्ािी याींची
यादी प्राप्त करुन घेिन
ू णझरो रॉयल््ी पास वितररत करण्याबाबत सच
ू ना
दे ण्यात आलेल्या आहे त.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

ररपजब्लि टीव्हीच्या सांपादिाांिर प्रनतबांधात्मि िारिाई िरण्याबाबत
(२३) ५३२८ (१२-११-२०२०). श्री.अशोि ऊफस भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) पालघर हत्याकाींड आणि िाींद्रे थिानकात थिलाींतररत श्रममकाींनी केलेली
गदी या विर्यािर ररपस्ब्लक िादहनीिरील चचाासत्रात अिाब गोथिामी याींनी

आक्षेपाहा विधाने केली होती, याबाबत सोशल समडडयािरही जातीय तिाि ि

धाममाक व्दे र् ननमााि होऊन कायदा ि सव्ु यिथिेचा प्रचन ननमााि झाला होता,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररपस्ब्लक द्व्हीचे सींपादक अिाब गोथिामी याींच्याविरोधात

मब
ुीं ई पोमलसाींनी कारिे दाखिा नो्ीस बजािली असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन गोथिामी याींच्यािर
प्रनतबींधात्मक कारिाई करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०२-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) पोलीस थ्े शन ना.म. जोशी मागा याींनी ररपस्ब्लक द्व्हीचे सींपादक

याींच्या विरोधात कलम १०८ (१) (अ) फौ.प्र.सीं. अन्िये न्यायालयीन सरु क्षा
कायािाही प्रकरिी १/२०२०, चॅ प््र केस ि. १/२०२० अन्िये प्रनतबींधात्मक

कायािाही केली असन
ू सदर प्रकरिी विशेर् कायाकारी दीं डाधधकारी, िरळी
विर्ाग, मब
ुीं ई याींच्या न्यायालयात सन
ु ाििी सरु
ु आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यातील पोशलसाांसाठी घरे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२४) ५३३९ (१२-११-२०२०). श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पोमलसाींसाठी सध्या ७५ हजार ३३५ घरे उपलब्ध असन
ू त्यापैकी

४६ हजार घरे बिद्शाींनी बाींधलेली आहे त तर शासनाने गेल्या ७३ िर्ाात

फक्त २९ हजार घराींची उर्ारिी केली आहे , पोमलसाींसाठी गह
ृ ननमाािाचे ३०
प्रकल्प सध्या मींजरू झाले असले तरी त्यातन
ू फक्त ७,६७६ घरे च उपलब्ध

होिार आहे त तर उिाररत ९८ प्रकल्पातील १९,४२६ घराींच्या प्रथतािाींची विविध
्प्प्याींिर कामे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिा पोमलसाींकडे थित:च्या मालकीची घरे नसतात, बदली

झालेल्या प्रत्येक दठकािी घर घेिेही शक्य नसते, पोमलसाींची सींख्या िाढत

असताना घराींची सींख्या मात्र िाढलेली नाही, मब
ुीं ईत बाींधलेल्या १९ हजार
घराींपक
ै ी साडेचार हजार घरे १२० ते १८० चौरस फु्ाींची असन
ू नतिे राहिे
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पोमलसाींच्या कु्ुींबबयाींना शक्य होत नाही, महाराषर पोलीस दलाचे सींख्याबळ
दोन लाखाच्या आसपास असन
ू त्यापैकी ७० ्क्के पोमलसाींसाठी घरे उपलब्ध
असािीत अशी मागिी पोमलसाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या पोमलसाींना िसाहतीींमध्ये घर ममळत नाही त्याींना शासन

घरर्ाडे र्त्ता दे त,े मात्र मब
ुीं ई ि ठाण्यासारख्या दठकािी घरर्ाडे र्त्ता कमी
पडत असल्याने दोन्ही शहरात गह
ृ ननमाािासाठी जागा आणि ननधी उपलब्ध
करुन दे िे शासनाला शक्य होत नसल्याने पोमलसाींची कोंडी अधधक िाढली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील पोमलसाींसाठी
घरे उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०२-१२-२०२०) : (१) I. सध्या राज्यामध्ये ७८,८५४ सेिा

ननिासथिाने उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४६,३२८ थिातींत्र्यपि
ू ा काळातील आहे त
तर ३२,५२६ सेिा ननिासथिाने ही थिातींत्र्यानींतर बाींधण्यात आलेली आहे त.
II.

सद्य:स्थितीला

महाराषर

पोलीस

गह
ृ

ननमााि

ि

कल्याि

महामींडळ मयााददत, मब
ींु ई याींच्यामाफात सींपि
ू ा राज्यामध्ये ४६ प्रकल्प प्रगतीत
आहे त. त्यामधन
ु पोलीस विर्ागास एकूि ७,३२५ सेिा ननिासथिाने उपलब्ध
होिार आहे त.

III. महाराषर पोलीस गह
ृ ननमााि ि कल्याि महामींडळ मयााददत,

मब
ुीं ई याींचे एकूि ९२ प्रकल्प प्राधान्यिम ठरिन
ू महामींडळामाफात हाती
घेण्यात येईल.
(२)

I.

पोलीस

आयक्
ु त,

बह
ुीं ई
ृ न्मब

याींच्या

आथिापनेिर

काही

बि्ीशकालीन सेिा ननिासथिाने ही १८० चौ.फू् पेक्षा कमी क्षेत्रफळाची
आहे त. शासन ननिाय, गह
ृ विर्ाग, ददनाींक ०१/१२/२०१६ व्दारे सिा निीन
सेिा ननिासथिानाींचे नकाशे ि क्षेत्रफळ ननस्चचत करण्यात आली आहे त.

त्याप्रमािे पोलीस मशपाई/नाईक याींस मब
ुीं ई शहर ि मब
ुीं ई उपनगर स्जल्ह्यात
४५ चौ.मी. आणि बाकी राज्यात ५० चौ.मी. क्षेत्रफळ अनज्ञ
ु ेय करण्यात आले
आहे .
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II. एकूि मनषु यबळाच्या ७० ्क्के सींख्या ही गरजपत
ू ी थतर

(Satisfaction

Level)

समजून

ननधी

(३) ि (४)

I. शासकीय र्ख
ू ींडािर शासकीय ननधीतन
ू बाींधकाम आणि

बाींधकाम हाती घेण्यात येईल.

उपलब्ध

मयाादेत

ननिासथिाने

पोलीस गह
ृ ननमाािकरीता थिाननक ननयोजन प्राधधकरिाने आरक्षक्षत केलेल्या

र्ख
ू ींडाींचे खाजगी विकासकामाफात पोलीस सेिा ननिासथिाने बाींधिे यामधून
गरजेपत
ू ी थतर गाठण्याची ननयोजन आहे .
II.

सध्या

महाराषर

पोलीस

गह
ृ ननमााि

ि

कल्याि

महामींडळ

मयााददत, मब
ींु ई माफात राज्यात ४६ प्रकल्प प्रगतीपिािर असन
ू त्यामधन
ू
७,३२५ सेिा ननिासथिाने पोलीस दलास उपलब्ध होिार आहे त.
III.

राज्यातील

पोलीस

दलातील

कमाचारी

याींना

थित:चे

घर

आला आहे .

या

बाींधिीसाठी बॅंकामाफात कजा व्यिथिा करण्याबाबत गह
ृ विर्ागाच्या शासन
ननिाय,

ददनाींक १०/०४/२०१७

अन्िये ननिाय

घेण्यात

योजनेंतगात अींदास्जत रुपये ९५०/- को्ी कजा वितररत करण्यात आले आहे .
IV.

पोमलसाींकरीता

मोठ्या

प्रमािात

सेिाननिासथिाने

उपलब्ध

व्हािीत या दृष्ीने सिा उपलब्ध पयााय तपासण्यात येत आहे त. जेिेकरुन

येत्या काळात पोलीस दलाची सेिाननिासथिानाींची गरज मोठ्या प्रमािात
र्ागिता येईल.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

डॉ.नरें द्र दाभोळिर ि िॉ.गोविांद पानसरे याांच्या हत्येच्या तपासाबाबत
(२५) ५३९४ (१२-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफस भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.िजाहत

शमझास,

श्री.मोहनराि

िदम : ताराांकित प्रश्न िमाांि २५० ला हदनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभासत सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :-
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(१) अींधश्रध्दा ननमल
ुा न सममतीचे सींथिापक डॉ.नरें द्र दार्ोळकर आणि ज्येषठ
विचारिींत कॉ.गोविींद पानसरे याींच्या हत्या होऊन अनि
ु मे सम
ु ारे सात ि पाच
िर्ााचा कालािधी लो्ल्यानींतरही त्याबाबतचा तपास पि
ू ा झालेला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतचा तपास योग्य ददशेने होत नसल्यामळ
ु े त्याबाबत
मा.उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करुन शासनास यासींदर्ाात िेळोिेळी
काही आदे श ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने कोित्या मद्
ु याींिर नाराजी व्यक्त करुन
कोिते आदे श ददले आहे त, या सींदर्ाातील तपासाची सद्य:स्थिती काय आहे
ि तपास ककती कालािधीत पि
ू ा होिे अपेक्षक्षत आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
(०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही, डॉ.दार्ोळकर हत्या
ु

प्रकरिी डेक्कन पोलीस ठािे येिे दाखल ग.ु र.ि.१५४/२०१३ या गन्
ु ह्याचा
तपास ददनाींक ०२/०६/२०१४ रोजी सीबीआयकडे मा.उच्च न्यायालयाच्या
ननदे शानस
ु ार िगा करण्यात आला आहे .

कॉ.गोविींद पानसरे याींच्या हत्या प्रकरिात अज्ञात आरोपीींविरुध्द

दाखल करण्यात आलेला गन्
ु हा एस.आय.्ी.ने उघडकीस आिून क्ात
सहर्ागी

१२

आरोपीींपपैकी

१०

आरोपीींना

अ्क

करुन

त्याींच्याविरुध्द

न्यायालयात दोर्ारोपत्र सादर करण्यात आले आहे त. दोन फरारी आरोपीींचा
कसोशीने शोध घेण्यात येत आहे .

(२), (३) ि (४) कॉ.पानसरे प्रकरिी गन्
ु ह्यात ननषपन्न दोन फरारी आरोपीींचा
शोध घेऊन त्याींना अ्क करण्यास होत असलेल्या विलींबामळ
ु े मा.उच्च
न्यायालयाने

नाराजी

व्यक्त

करुन

सदर

फरारी

अनर्
ीं ाने काही मागादशाक सच
ु ग
ू ना ददल्या आहे त.

आरोपीच्या

शोधाच्या

फरार दोन आरोपी हे न्यायालयीन प्रकियेतन
ू फरारी घोवर्त करण्यात

आले आहे . त्याींची मादहती दे िाऱया नागररकास शासनाकडून ५० लाख रुपयाींचे
बक्षक्षस जाहीर करण्यात आले आहे . राज्यासह अन्य राज्यातील पोलीस ि
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गप्ु तचर यींत्रिाींशी समन्िय साधन
ू तसेच खास बातमीदार ि तपास पिके
ननयक्
ु त करुन कसोशीने फरार आरोपीींचा शोध घेण्यात येत आहे . गन्
ु ह्यात

िापरलेल्या वपथ्लचे र्ाग उल्हासनदीच्या पात्रालगतच्या खाडीत ्ाकल्याने
त्याचा अत्याधनु नक

तींत्रज्ञानाचा िापर करुन शोध घेण्यात येत आहे .

गन्
ु ह्यातील इतर दोन आरोपीींनी मा.स्जल्हा ि सत्र न्यायालय, कोल्हापरू येिे
जामीन मींजुरीसाठी दाखल केलेले अजा मा.न्यायालयाने नामींजूर केले आहे त.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

नाांदेड येथील िीडा िायासलयास ननधी ि साहहत्य
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२६) ५४११ (११-११-२०२०). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफस भाई
जगताप,

श्री.शरद

रणवपसे,

डॉ.िजाहत

शमझास,

श्री.मोहनराि

सन्माननीय िीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िदम :

(१) लोहा (स्ज.नाींदेड) तालक्
ु यात सन १९९७-९८ मध्ये तालक
ु ा िीडा अधधकारी

कायाालय मींजूर झाल्यानींतर ननधी अींतगात उक्त कायाालय उर्े रादहले, पींरतू
मागील काही िर्ाापासन
ू सदरहू कायाालय ननधी, दे खर्ाल ि दरु
ु थतीअर्ािी बींद
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड तालक्
ु यातील शाळाींमधील राज्य ि राषरीयथतरािर
विद्यािी गेले आहे त, परीं तु निीन गि
ु िींत खेळाडू ननमााि करण्याची
जबाबदारी असलेले िीडा अधधकारी कायाालयात उपस्थित राहत नसल्याने

सदरहू कायाालयािर शासनाचे ननयींत्रि नसल्याची र्ािना नागररकाींमध्ये
ननमााि झाली असन
ू या कायाालयाला ककती िीडा सादहत्य, ननधी उपलब्ध
झाला याबाबत चौकशी करण्याची मागिी थिाननक नागररकाींनी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने नाींदेड येिील होतकरु खेळाडू ननमााि व्हािे याकरीता या िीडा
ु ग

कायाालयास आिचयक ननधी, सादहत्य उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सनु नल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

डॉ.बाबासाहे ब सािांत िोिण िृषी विद्यापीठातील रोजांदारी
िमसचाऱ्याांना शासन सेिेत सामािन
ू घेणेबाबत

(२७) ५४३३ (११-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील डॉ.बाबासाहे ब सािींत कोकि कृर्ी
विद्यापीठातील रोजींदारी कमाचाऱयाींना शासन सेिेत कायमथिरुपी सामािन
ू

घेण्याबाबत अनेकिेळा विनींती अजा ि ननिेदन दे िन
ू ही शासनाने कोितीही
कायािाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

विचाराधीन

आहे

सदर

काय,

कमाचाऱयाींना
त्यानस
ु ार

कायमथिरुपी

कोिती

कायािाहीचा िोडक्यात तपशील काय आहे ,

करण्याबाबत

कायािाही

करण्यात

शासन
आली,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन डॉ.बाबासाहे ब सािींत

कोकि कृर्ी विद्यापीठातील रोजींदारी कमाचाऱयाींना शासन सेिेत सामािन
ू
घेिेबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.प. ७ (35)

श्री.दादाजी भस
ु े (०२-१२-२०२०) : (१) डॉ.बाळासाहे ब सािींत कोकि कृर्ी
विद्यापीठातील रोजींदारी कमाचाऱयाींना शासन सेिेत कायमथिरुपी सामािन
ू
घेण्याबाबतची ननिेदने शासनास प्राप्त झालेली आहे त.

(२) ि (३) राज्यात हीं गामी पदे ननमााि करू नयेत ि ती र्रण्यात येिु नयेत,

हीं गामी थिरुपाची कामे ज्या विर्ागाींमध्ये केली जातात ती यापढ
ु े कींत्रा्ी

पध्दतीने करून घेण्यात यािीत, असे वित्त विर्ाग, शासन ननिाय, ददनाींक
१०/०९/२००१ अन्िये ननदे श आहे त.

डॉ.बाळासाहे ब सािींत कोकि कृर्ी विद्यापीठ, दापोली येिील रोजींदारी

मजरू ाींना कायम आथिापनेिर सामािन
ू घेण्याबाबतचा प्रथताि शासनास प्राप्त

झालेला होता. सदर रोजींदारी मजुराींना सामािन
ू घेण्याबाबतच्या प्रथतािाबाबत
सदरच्या ननयक्
ु त्या ननयममत केल्यास राज्यातील इतर विर्ागाींतन
ू ही अशा
प्रकारच्या मागण्या येतील ि शासनािर प्रचींड आधिाक बोजा येईल, असे
अमर्प्राय दे ऊन सदरचा प्रथताि शासनाने अमान्य केला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

निी मुांबईत मासेमारी पास/परिाना िायासलय सुरु िरण्याबाबत
(२८)

५४४७

श्री.विजय

(११-११-२०२०).

ऊफस

भाई

श्री.रमेशदादा

धगरिर,

पाटील,

श्री.सजु जतशसांह

अॅड.ननरां जन

ठािूर :

मत्यायवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डािखरे ,

सन्माननीय

(१) ठािे स्जल्ह्यातील अींबरनाि, बदलापरू , कजात, मर्िींडी, मरु बाड तसेच

निी मब
ींु ईतील कोपरखैरिे, घिसोली, ऐरोली, िाशी ि बेलापरू येिील

मत्थयव्यिसाय करिाऱया मदहलाींना कफमशींग पास ि फॉमा नींबर २ घेण्यासाठी
पालघर

येिे

जािे

लागत

असन
ू

निी

मब
ुीं ई

ते

पालघर

हे

अींतर

प्रिासाच्यादृष्ीने मदहलाींना खप
ू च गैरसोयीचे ि त्रासदायक होत असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१९ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, निी मब
ींु ईतच मध्यिती दठकािी कफमशींग पासचे कायाालय
उपलब्ध करून द्यािे अशी मागिी तेिील थिाननक लोकप्रनतननधी ि कोळी
बाींधिाींनी मत्थयव्यिसाय विर्ागाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन निी मब
ींु ईत मासेमारी
पास/परिाने ममळविण्याचे कायाालय सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अयालम शेख (२७-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) पालघर स्जल्ह्याच्या ननममातीनींतर मत्थयव्यिसाय विर्ागाचे ठािे

स्जल्हा ि पालघर स्जल्ह्यासाठी थितींत्र स्जल्हा कायाालय ननमााि करिे ि
सदर

कायाालयासाठी

कायािाही सरु
ु आहे .

पदननममाती

करण्याच्या

प्रथतािािर

शासनथतरािर

___________

सजा दादे गाि (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील तलाठी ि सांबांधधत
अधधिाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(२९) ५४६७ (११-११-२०२०). श्री.सरु े श धस : हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२० रोजी
सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

िमाांि ५ मधील प्रश्न िमाांि ४२८२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभासत
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सजा दादे गाि (ता.आष्ी, स्ज.बीड) येिे कायारत तलाठ्याने जनािराींच्या
िाििी गैरव्यिहार, दषु काळी

अनद
ु ान,

पीक

विमा,

जममनीचे

फेरफार,

सातबारा बदल करिे इ. गैरप्रकार केल्यामळ
ु े उक्त तलाठ्यास सेिेतन
ू
ननलींबबत करण्यात आले होते, तसेच त्याचेिर ॲरॉमस्ीचा गन्
ु हा दाखल
होऊनही तलाठ्यास अ्कपि
ू ा जाममन मींजूर झाला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

तलाठी

सजािर

सतत

गैरहजर

असल्याने

लोकप्रनतननधीींनी विचारिा केली असता “मी उपविर्ागीय अधधकारी याींना
रुपये एक लाख मदहना दे तो, मी कोिाला घाबरत नाही” असे उत्तर दे ऊन
लोकप्रनतननधीींना दमदा्ी केल्याचे प्रकार ननदशानास आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अनतशय गींर्ीर गन्
ु ह्यात ननलींबन होऊनही सदर तलाठ्याची
पन्
ु हा त्याच तालक्
ु यात त्याच सजािर ननयक्
ु ती केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर तलाठ्याची कोित्या ननयमाव्दारे ननयक्
ु ती केली आहे

याबाबत उपविर्ागीय अधधकारी, बीड याींचेकडे लेखी पत्राव्दारे विचारिा केली

असता उपविर्ागीय अधधकारी, पा्ोदा याींनी त्याींचे ददनाींक २२/०७/२०२० च्या
पत्रान्िये

विधानपररर्द

सदथयाींना

िथतस्ु थिती

िथतस्ु थितीची िोडक्यात मादहती काय आहे ,

अिगत

केली

आहे ,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने सींबधीं धत तलाठ्याची विर्ागीय चौकशीची कारिाई पि
ु ग
ू ा झाली आहे

काय, तसेच सींबधीं धत तलाठ्यास परथपर पदर्ार सोपविल्याबाबत तहमसलदार,
आष्ी याींचेिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) अशी बाब उपविर्ागीय अधधकारी कायाालय, पा्ोदा याींचे कायाालयास
ननदशानास आलेली नाही.

(३) सींबधीं धत तलाठी याींना पन
ु :थिावपत करुन त्याींची तलाठी सजा लोिी (स),
ता.आष्ी येिे पदथिापना दे ण्यात आली होती. तहमसलदार आष्ी याींनी

परथपर सींबधीं धत तलाठ्याकडे सजा दादे गाींि, ता.आष्ी या सजाचा अनतरीक्त
पदर्ार सोपविलेला आहे .

(४) सन्माननीय विधानपररर्द सदथय याींना उपविर्ागीय अधधकारी, बीड
याींनी

ददनाींक

२२/०७/२०२०

च्या

िथतस्ु थिती खालीलप्रमािे आहे :-

पत्रान्िये

अिगत

केलेली

िोडक्यात
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सींबधीं धत तलाठी याींना पन
ु :थिावपत करुन त्याींना ननलींबन झालेल्या

सजािर ननयक्
ु ती न दे ता सजा लोिी, ता.आष्ी येिे पदथिापना दे ण्यात
आली होती. तिावप, तहमसलदार आष्ी याींनी परथपर त्याींचेकडे दादे गाींि
ता.आष्ी

या

सजाचा

अनतररक्त

पदर्ार

सोपविलेला

आहे .

त्यानींतर

तहमसलदार आष्ी याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक २१/०४/२०२० नस
ु ार सींबधीं धत
तलाठी

याींना

ता.आष्ी

येिून

कायामक्
ु त

केले

असता

त्याींना

पा्ोदा

तालक्
ु यातील तलाठी सजा र्ायाळा, ता.पा्ोदा येिे पदथिापना दे ण्यात आली.
दरम्यानच्या कोविड-१९ महासािीच्या प्रादर्
ु ाािामळ
ु े लॉकडाऊन कालािधीत
उपविर्ागीय अधधकारी, पा्ोदा हे कायदा ि सव्ु यिथिेच्या कामकाजात व्यथत
होते. तसेच या कालािधीत कमाचाऱयाींची उपस्थिती मसमीत केली असल्याने
सन्माननीय

सदथयाींना

पत्राचे

उत्तर

िेळेिर

दे ता

आले

नाही.

मा.लोकप्रनतननधीींकडून प्राप्त होिाऱया पत्राींची दखल घेण्यात येत आहे .

तसेच

(५) ि (६) सींबधीं धत तलाठी याींना ननलींबबत केलेल्या प्रकरिामध्ये विर्ागीय
चौकशीची

कायािाही

पि
ू ा

झालेली

असन
ू

सदर

अहिालाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

उपविर्ागीय अधधकारी, पा्ोदा याींचेथतरािरुन सदरहू प्रकरि अींनतम करण्यात
येत आहे .
तसेच सींबधीं धत तलाठ्यास परथपर पदर्ार सोपविल्याबद्दल तत्कालीन

तहमसलदार, आष्ी याींना ‘कारिे दाखिा’ नो्ीस काढून त्याबाबत खुलासा
मागविण्यात आलेला आहे .

___________

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील पशुिैद्यिीय धचकित्सालयाचे
बाांधिाम पूणस िरण्याबाबत

(३०) ५४७६ (११-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय पशस
ां धसन मांत्री
ु ि
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) येिील पशि
ै यकीय धचककत्सालय हे बाींधकाम
ु द्

अपि
ू ा अिथिेत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

दापोली

(स्ज.रत्नाधगरी)

येिील

पशि
ै यकीय
ु द्

धचककत्सालयाचे

बाींधकाम पि
ू ा करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सनु नल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) दापोली (स्ज.रत्नाधगरी) येिील
पशि
ै यकीय
ु द्

धचककत्सालयाच्या

इमारत

बाींधकामास

स्जल्हा

िावर्ाक

योजनेंतगात मींजुरी दे ण्यात आली असन
ू , कोविड-१९ या सींसगाजन्य रोगाच्या

आिीबािीच्या काळात मजरु उपलब्ध होऊ न शकल्याने सदर काम करण्यास
अडचिी येत होत्या. तिावप, आता काम प्रगतीत असन
ू ते अींनतम ्प्प्यात

आहे . माहे डडसेंबर, २०२० पयंत काम पि
ू ा करण्याचे ननयोजन असन
ू
त्याप्रमािे सींबधीं धत ठे केदारास सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

शसहोरा (ता.तुमसर, जज.भांडारा) पररसरातील टे िड्या भूमाकियाांिडून
बेिायदे शीरररत्या िोडण्यात येत असल्याबाबत

(३१) ५४८२ (११-११-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मसहोरा (ता.तम
ु सर, स्ज.र्ींडारा) पररसरातील सातपड
ु ा पिात राींगाींच्या

्े कड्या र्म
ू ाकफयाींकडून राजरोसपिे फोडण्यात येिन
ू अनधधकृत खोदकाम

करण्यात येत असल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अनधधकृत

उक्त

खोदकाम

प्रकरिी

बींद

थिाननक

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधी
शासनाकडे

मागिी/ननिेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

ि

लेखी

ग्रामथिाींनी
पत्राव्दारे
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अनधधकृत बाींधकाम
करिाऱया

र्म
ू ाकफयाींना

सहकाया

करिाऱया

दोर्ी

अधधकाऱयाींिर

तसेच

र्म
ू ाकफयाींिर कारिाई करुन अनधधकृत खोदकाम रोखण्याबाबत कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) अशी बाब ननदशानास आली
नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यात िध्
ृ दाांिरील अत्याचार रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत
(३२) ५४९३ (१२-११-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डािखरे ,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.ननलय

नाईि,

श्री.सजु जतशसांह

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

ठािूर :

(१) राज्यातील िध्
ृ द सिााधधक असरु क्षक्षत असल्याचे नॅशनल िाईम रे कॉडा
ब्यरु ोच्या (एनसीआरबी) अहिालातन
ू ननदशानास आले असन
ू गेल्या िर्ीच्या

आकडेिाडीनस
ु ार राज्यात िध्
ु हे नोंद
ृ दाींिरील अत्याचाराचे ६ हजार १६३ गन्
झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यात िध्
ृ दािरील
अत्याचार रोखण्यासींदर्ाात कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

२०१९ एनसीआरबी याींनी प्रमसध्द केलेली आकडेिारीची महाराषर

राज्यात िध्
ु हे नोंद
ृ दािरील (ज्येषठ नागररक) अत्याचाराचे ६ हजार १६३ गन्
झाले आहे त.
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(२)

िध्
ृ दाींचा

(ज्येषठ

नागररक)

िळ

ि

वपळििक
ू

यापासन
ू

सींरक्षि

करण्याबाबत सींबधीं धत पोलीस घ्क प्रमख
ु ाींना िररषठाींकडून सच
ू ना ददलेल्या
आहे त.

िध्
ु करण्यात आली
ृ दाींसाठी (ज्येषठ नागररक) विशेर् हे ल्पलाईन सरु

असन
ू नागररकाींना विविध माध्यमाींतन
ू कळविण्यात आले आहे .

आपत्कालीन पररस्थितीत तातडीने मदत ममळण्यासाठी मोबाईल

िमाींकािरुन सींपका प्रथिावपत करण्यात आले आहे त ि आधुननक यींत्रिाव्दारे
सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

ननयींत्रि कक्षातील िमाींक १०० िरील तिारीींचे ननिारि करण्यात

येत आहे .

एक्े रहािाऱया ज्येषठ नागररकाींची यादी तयार करण्याचे ननदे श

दे ण्यात आले आहे त.

पोलीस अधधकारी/अींमलदार िेळोिेळी ज्येषठ नागररकाींना र्े्ी दे ऊन

त्याींच्या अडचिी सोडवित असतात.

िरीषठ पोलीस अधधकारी पोलीस ठािे र्े्ीत ज्येषठ नागररकाींच्या

सरु क्षक्षततेसद
ीं र्ाात आढािा घेऊन योग्य त्या सच
ू ना दे त असतात.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

फॉरे जन्सि सायन्स पदिी घेतलेल्या विद्यार्थयाांना
रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३३) ५५०८ (१२-११-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई, औरीं गाबाद ि नागपरू येिे थिापन करण्यात आलेल्या शासकीय

न्यायसहायक विज्ञान सींथिाींमधून आतापयंत पदिी (बी.एथसी फॉरे स्न्सक

सायन्स) चे एकूि ८८८ आणि पदव्यत्ु तर पदिी (एम.एथसी. फॉरे स्न्सक
सायन्स) चे एकूि ३०३ विद्यािी उत्तीिा झालेले आहेत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, न्यायसहायक िैज्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालयातील विविध

सींिगाातील सध
ु ारीत सेिाप्रिेश ननयमाच्या प्रथतािामध्ये न्यायसहायक विज्ञान
या विर्यातील पदिीचा समािेश करण्यात आलेला आहे . तसेच, विर्ागामाफात

न्यायसहायक िैज्ञाननक सींथिेच्या पदव्या सींचालनालयातील विविध सींिगाातील
पदासाठी आणि हथताक्षर ि िायाधचत्रि विर्ागातील सहायक शासकीय

हथतऐिज पररक्षक या पदाकरीताच्या शैक्षणिक अहातस
े
समकक्ष म्हिून
ग्राह्य धरण्यात आलेल्या आहे त, तसेच या व्यनतररक्त बैठकीतील इतर
मद्
ु याींबाबत न्यायसहायक िैज्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालय ि न्यायसहायक

विज्ञान सींथिा याींचे समन्ियाने सरु
ु असलेली पढ
ु ील आिचयक ती कायािाही
पि
ू ा झाली आहे काय,

(३) असल्यास, फॉरे स्न्सक सायन्समध्ये पदिी ि पदव्यत्ु तर मशक्षिानींतर

विद्यार्थयांना त्याींच्या मशक्षिाींशी सींबधीं धत क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करुन
दे ण्यासींबध
ीं ी सींचालनालयातील िगा-१ ि िगा-२ ची ररक्त पदे महाराषर
लोकसेिा आयोगामाफात तसेच उिाररत ररक्त पदे र्रिेबाबत सरु
ु असलेली
कायािाही पि
ू ा झाली आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने फॉरे स्न्सक सायन्स पदिी घेतलेल्या विद्यार्थयांना रोजगार उपलब्ध
ु ग
करुन दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
(०२-१२-२०२०) : (१) मब
ु
ुीं ई, औरीं गाबाद ि नागपरू येिे
थिापन करण्यात आलेल्या शासकीय न्यायसहायक विज्ञान सींथिाींमधन
ू

आतापयंत पदिी (बी.एथसी फॉरे स्न्सक सायन्स) चे एकूि ९९४ आणि
पदव्यत्ु तर पदिी (एम.एथसी फॉरे स्न्सक सायन्स) चे एकूि ३६२ विद्यािी
उत्तीिा झालेले आहे त.

(२) न्यायसहायक िैज्ञाननक प्रयोगशाळा सींचालनालय ि न्यायसहायक विज्ञान

सींथिा याींचे समन्ियाने शासनथतरािर आिचयक ती कायािाही करण्यात येत
आहे .
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(३)

ि

(४)

न्यायसहायक

िैज्ञाननक

प्रयोगशाळा

सींचालनालयाच्या

आथिापनेिरील ग्-अ ते ग्-ड या सींिगाातील सरळसेिा को्यातील ३३७

ररक्त पदे र्रिेबाबत पद र्रतीचे ननबंध मशधिल करिेबाबतचा प्रथताि
सामान्य प्रशासन विर्ाग ि वित्त विर्ागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात

आला आहे . तसेच, सींचालनालयातील िगा-१ ची एकूि-५ पदे , िगा-२ ची
एकूि-४३

पदे

महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून सरळसेिेने

आयोगामाफात पढ
ु ील कायािाही सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

र्रण्यासाठी

___________

बीड पांचायत सशमती (ता.जज.बीड) मध्ये मनरे गा
योजनेच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३४) ५५२६ (११-११-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड पींचायत सममती (ता.स्ज.बीड) मध्ये मनरे गा योजनेत रुपये १६ ते १७
को्ीींची बोगस कामे ऑनलाईन केल्याचे दाखिन
गैरव्यिहार झाल्याचे
ू
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्यिहार प्रकरिी दोर्ी असलेल्या मख्
ु य आरोपीींिर
कारिाई न करता केिळ कींत्रा्ी कमाचारी याींचेिर कारिाई करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गैरव्यिहारात मख्
ु य आरोपीींना अर्य ददले जात असन
ू
यामध्ये थिाननक लोकप्रनतननधीच्या थिीय सहायकाचाही समािेश आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने बीड पींचायत सममतीच्या मनरे गा योजनेत गैरव्यिहार करिाऱया
ु ग
सींबधीं धत दोर्ीींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (२६-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे , १४.८०

को्ीची दे यके ऑनलाईन करण्यात आली होती. यात गैरव्यिहार झालेला
नसन
ू अननयममतता झालेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) हे ही खरे नाही.

(४) ि (५) होय, सदर प्रकरिी चौकशी करूनच पोलीस गन्
ु हा नोंद करण्यात
आलेला असन
ू प्रकरि न्यायप्रविष् आहे .

___________

राज्यात विशेषत: औरां गाबाद येथे खताांची साठे बाजी
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३५) ५५९४ (११-११-२०२०). श्री.रणजजतशसांह मोहहते-पाटील, श्री.शशशिाांत शशांदे,
श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी, श्री.सांजय दौंड,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय
िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात विशेर्त: औरीं गाबाद येिील बी-बबयािे खताींचे व्यापारी खताींची
साठे बाजी करुन शेतकऱयाींना चढ्या दराने खताींची वििी करीत असल्याच्या

तिारी शेतकऱयाींनी माहे मे, २०२० पासन
ू अनेकदा शासनाकडे केल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.कृर्ी मींत्री महोदयाींनी औरीं गाबाद येिे शासकीय आढािा
बैठकीच्या ननममत्ताने दौरा असताना सदर तिारीींच्या अनर्
ीं ाने ददनाींक २१
ु ग

जून, २०२० रोजी औरीं गाबाद मधील जाधििाडीतील निीन कुमार पा्िी
याींच्या निर्ारत फद्ा लायझसा केंद्राची मा.कृर्ी मींत्री याींनी शेतकऱयाींचा िेश
पररधान करुन तेिे थ्ीींग ऑपरे शन केले, या थ्ीींग ऑपरे शनमध्ये शेतकरी

िेषातील मा.कृर्ी मींत्री महोदयाींनी खताची मागिी केली असताना ि केंद्रात

खतसाठा मशल्लक असतानाही खतसाठाच मशल्लक नसल्याचे मा.कृर्ी मींत्री
महोदयाींना केंद्र मालकाींकडून साींगण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यरु ीया खताची ककीं मत रुपये २६७/- प्रनत गोिी असताना
वििेत्याींकडून रुपये ३५० ते ४०० एिढा िाढीि दर आकारला जात आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

व्यापारी/वििेत्याविरुध्द

प्रकरिी

तसेच

अन्य

शासनाने

चौकशी

व्यापाऱयाींशी

करुन

सींगनमत

सींबधीं धत

असिाऱया

शासकीय अधधकाऱयाींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
तसेच अशाप्रकारे खताींची साठे बाजी करिाऱया राज्यातील व्यापाऱयाींविरुध्द
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) लेखी तिार प्राप्त झालेली नाही.
(२) होय, हे खरे आहे.
(३) अींशत: खरे आहे .

(४) याप्रकरिी मा.मींत्री (कृर्ी) याींनी सींबधीं धत गि
ु ननयींत्रि ननरीक्षकास
सक्तीच्या

रजेिर

पाठविण्याचे

ननदे श

ददले

होते.

त्यानस
ु ार

सींबधीं धत

गि
ु ननयींत्रि ननरीक्षक याींना ददनाींक २२ जून, २०२० पासन
ू रजेिर पाठविण्यात
आले होते.

मे.निर्ारत फ्ीलायझसा या खत वििेत्याकडे खताची मागिी केली

असता, चढया दराने खताींची ककीं मत साींधगतली नसली तरी, खते उपलब्ध
असन
दे खील मागिीच्या प्रमािात खते उपलब्ध करुन ददलेली नाहीत.
ू

त्यामळ
ु े सदर खत वििेत्याचे घाऊक ि ककरकोळ दोन्ही परिाने ननलींबबत
करण्यात आलेले आहे त.

औरीं गाबाद स्जल्ह्यात खत वििेत्याींच्या दक
ु ानाींच्या तपासिी दरम्यान

जादा दराने यरु ीया हे खत वििी करताना दोर्ी आढळून आलेल्या २० खत
वििेत्याींचे परिाने जन
ू अखेर ननलींबबत करण्यात आलेले आहे त. त्याचप्रमािे

खत ननयींत्रि आदे श १९८५ मधील इतर तरतद
ू ी अन्िये अननयममतता
करताना आढळून आलेल्या इतर ४३ खत वििेत्याींविरुध्द कारिाई करुन
एकूि ६३ खत वििेत्याींचे परिाने, ननलींबबत करण्यात आलेले आहे त.
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राज्यामध्ये खत (ननयींत्रि) आदे श १९८५ मधील तरतद
ू ीींचे उल्लींघन

केल्यामळ
ु े एकूि ५८१ परिाने ननलींबबत ि ९१ परिाने रद्द केले आहे त. २९

वििेत्याींविरुध्द पोमलसात गन्
ु हे दाखल केलेले आहे त. एकूि ६१५ दठकािी

वििी बींद आदे श बजािण्यात आलेले आहे त. तसेच, २८ प्रकरिाींत ४८४.८०
मे.्न साठा जप्त केला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यात िीडा प्रबोधधनी याथापन िरण्याबाबत
(३६) ५५९९ (११-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.वििम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अननिेत तटिरे , श्री.सांजय
दौंड : सन्माननीय िीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िीडा क्षेत्रातील दजाा उीं चाविण्यासाठी राज्यातील िेगिेगळ्या १४ दठकािी
िीडा प्रबोधधनी थिापन करण्याचा ननिाय शासनाने यापि
ू ी घेतला असन
ू या

१४ दठकािापैकी केिळ ११ दठकािी िीडा प्रबोधधनी अस्थतत्िात येऊन

त्यामधील अहमदनगर ि साींगली येिील िीडा प्रबोधधनी बींद करण्यात आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बींद पडलेल्या िीडा प्रबोधधनीसह अन्य सिा िीडा

प्रबोधधनीिर लाखो रुपये खचा होऊनही प्रशासकीय उदामसनता ि ननयोजनाचा

अर्ाि यामळ
ु े यासिा िीडा प्रबोधधनी बींद पडण्याच्या स्थितीत असल्याचे
ददनाींक ९ जून, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात १४ िीडा प्रबोधधनी थिापन कराियाच्या असताना
उिाररत तीन िीडा प्रबोधधनी थिापन न करण्याची कारिे काय ि त्या

कोिकोित्या स्जल्ह्यात थिापन कराियाच्या होत्या, त्याचप्रमािे गडधचरोली

येिील िीडा प्रबोधधनी बल्लाळपरू येिे थिलाींतरीत करण्याची कारिे काय ि
थिलाींतरिास शासनाची मान्यता घेतली होती काय ि केव्हा,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने साींगली ि अहमदनगर (प्रिरानगर) सह राज्यातील बींद पडलेल्या
ु ग

सिा िीडा प्रबोधधनी थिापन करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सनु नल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) शासन ननिाय, ददनाींक १८ नोव्हें बर, १९९५ मध्ये नमद
ै ी
ू १४ दठकािाींपक

११ दठकािी िीडा प्रबोधधनी सरु
ु आहे त, रत्नाधगरी, निी मब
ुीं ई ि ठाणे या
दठकािी जागेअर्ािी सरु
ु झाल्या नाहीत.

दस
ु ऱया ्प्प्यात गडधचरोली येिे १९९७-९८ मध्ये िीडा प्रबोधधनी सरु
ु

करण्यात आली. अल्प खेळाडू सींख्या ि अपऱु या सवु िधाींमळ
ु े सदर िीडा

प्रबोधधनी बल्लारपरू , स्ज.चींद्रपरू येिे सरु
ु करण्याचे आदे श ददले असले तरी
प्रत्यक्षात अद्याप थिलाींतर झालेले नाही.

(४) यासींदर्ाात तपासिी करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मराठिाड्यातील तलाठी पदाची ननिड झालेल्या
उमेदिाराांना ननयुक्तीपत्र दे ण्याबाबत
(३७) ५६५२ (११-११-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ासणी,
श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना विर्ािू सींसगाापि
ू ी एकाचिेळी तलाठी पदाची र्रती
प्रकिया

झाली

असन
ू

पि
ु े

स्जल्ह्यातील

तलाठी

पदी

ननिड

झालेल्या

विद्यार्थयांना ददनाींक ४ ऑगथ्, २०२० रोजी ननयक्
ु तीपत्रे ददली गेली, मात्र
मराठिाड्यातील बीड, औरीं गाबाद ि नाींदेड या तीन स्जल्ह्यातील ननिड
झालेल्या उमेदिाराींना अद्याप ननयक्
ु तीपत्र ददले गेले नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, कोरोनाचा अडसर साींगन
ू मराठिाड्यातील बीड, औरीं गाबाद ि
नाींदेड या तीन स्जल्ह्यातील ननिड झालेल्या उमेदिाराींना ननयक्
ु तीपत्र दे ण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परर्िी स्जल्ह्यासह मराठिाड्यात नविन तलाठी सजाची
ननममाती करण्याबाबतचा ननिाय शासनाने यापि
नविन
ू ीच घेतला असन
ू
तलाठी सजे ननममाती ि तलाठी पद ननममातीबाबत कोिती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे , याबाबतचा िोडक्यात स्जल्हाननहाय तपशील काय आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने मराठिाड्यातील बीड, औरीं गाबाद, परर्िी ि नाींदेड स्जल्ह्यातील
ु ग
ननिड झालेल्या तलाठ्याींना ननयक्
ु ती पत्र दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) औरीं गाबाद महसल
विर्ागाींतगात ६८५ निीन तलाठी साझे ननमााि
ू

करण्यात आले आहे त. त्या अींतगात औरीं गाबाद-११७, जालना-८०, परर्िी-७६,
दहींगोली-६१,

बीड-१३८,

नाींदेड-८४,

लातरू -३९,

उथमानाबाद-९०

याप्रमािे

स्जल्हाननहाय निीन तलाठी साजे ननममातीस मान्यता दे ण्यात आली असन
ू
त्याकरीता तलाठी पदननममातीची कायािाही चालू आहे .

(४) ि (५) मा.सिोच्च न्यायालयाचे ददनाींक ०९/०९/२०२० रोजीचे एस.ई.बी.सी.
आरक्षिास

ददलेले

अींतररम

थिधगती

आदे श

विचारात

घेता,

मा.उच्च

न्यायालयाने रर् याधचका ि.६५०३/२०२० मध्ये ददनाींक ०६/११/२०२० रोजी
ददलेल्या आदे शाच्या अनर्
ीं ाने सन २०१९ तलाठी पद र्रतीतील एस.ई.बी.सी.
ु ग
सींिगाातील पदे
ननयक्
ु तीबाबत

िगळता इतर प्रिगाातील ननिड झालेल्या उमेदिाराींच्या

तत्काळ

कायािाही

विर्ागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद

करण्याबाबत

याींना

स्जल्हाधधकारी,

बीड

ि

ददनाींक २७/११/२०२०

च्या

शासन

नाींदेड

उमेदिाराींच्या

पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे . त्याचप्रमािे ददनाींक ०२/१२/२०२० च्या
शासन

पत्रान्िये

औरीं गाबाद

आणि

स्जल्ह्यातील

ननयक्
ु तीबाबतही तत्काळ कायािाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .
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परर्िी

स्जल्ह्यातील

तलाठी

पद

र्रतीतील

ननिड

झालेल्या

उमेदिाराींना ददनाींक २७/१२/२०१९ अन्िये ननयक्
ु तीपत्रे दे ण्यात आलेली आहे त.
___________

राज्यात आत्महत्याचे प्रमाण रोखण्यािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत
(३८) ५७४१ (१२-११-२०२०). श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आत्महत्याींच्या महाराषर राज्य गेल्या िर्ी (२०१९) पदहल्या िमाींकािर
रादहले असन
ू सलग तीन िर्े हे प्रमाि कमी होत नसल्याचे राषरीय गन्
ु हे

नोंदिी विर्ाग (एनसीआरबी) ने प्रमसध्द केलेल्या अहिालात माहे सप््ें बर,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत आत्महत्येचे प्रमाि ४.७ ्क्क्याींनी िाढले असन
ू सन
२०१८ च्या तल
ु नेत राज्यात आत्महत्याींचे प्रमाि ५.३ ने िाढून १५.४ ्क्के
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील आत्महत्येचे प्रमाि रोखण्याबाबत उपाययोजना

करिे, विविध उपिम राबवििेबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे
मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने राज्यातील आत्महत्येचे प्रमाि रोखण्याबाबत कोिती कायािाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सन २०१८ च्या तल
ींु ईत आत्महत्येचे प्रमाि ४.७ ्क्क्याींनी ि
ु नेत मब
महाराषराचे ५.३ ्क्क्याींनी िाढलेले असल्याचे खरे आहे .
अ. ि.

घ्क

१
२

सन

िाढ/घ्

२०१८

२०१९

्क्केिारमध्ये

महाराषर

१७९७२

१८९१६

५.३ िाढ

मब
ुीं ई शहर

११७४

१२२९

४.७ िाढ
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सन २०१८ ते २०१९ पयंतची एनसीआरबी याींनी प्रमसध्द केलेली

आत्महत्या प्रकरिाची सद्य:स्थिती खालीलप्रमािे आहे :अ. ि.

घ्क

१
२

सन
२०१८

२०१९

र्ारत

१३४५१६

१३९१२३

महाराषर

१७९७२

१८९१६

महाराषर राज्याची र्ारत दे शाशी आत्महत्येबाबत तल
ु ना करता

आत्महत्येचे प्रमाि १३.६ ्क्के आहे .

(३) राज्यातील आत्महत्येचे प्रमाि रोखण्याबाबत उपाययोजना करिे, विविध
उपिम राबवििे या विर्यीबाबत थिाननक लोकप्रनतननधीींचे मागिीबाबत
कोितेही ननिेदन आढळून आले नाही.

(४) राज्यात विविध कारिाींमळ
ु े आत्महत्या होतात. आत्महत्या रोखण्यासाठी
विविध

उपाययोजना

करण्यात

येतात

तसेच

शेतकऱयाींच्या

आत्महत्या

रोखण्यासाठी शासनामाफात िेळोिेळी विविध उपाययोजना करण्यात येतात.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

लातूर िृषी विभागामधील िृषी सहायिाांच्या
बदल्याांमध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत

(३९) ५७५४ (११-११-२०२०). श्री.रमेश िराड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू कृर्ी विर्ागाींमध्ये िगा-३ कमाचाऱयाींच्या बदल्या करताना बदली

आदे श हे विनींती बदली विकल्प न पाहता, सेिाजेषठता समप
ु दे शन न पाहता
काढल्याने सदर बदल्याींमध्ये गैरव्यिहार आणि अननयममतता झाल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, लातरू कृर्ी विर्ागातील लातरू , उथमानाबाद, दहींगोली, परर्िी
ि नाींदेड या पाच स्जल्ह्यातील तीनशे पेक्षा अधधक बदलीपात्र कमाचाऱयाींची

सेिाज्येषठता यादी, ररक्त जागी प्रमसध्दी न दे ता, समप
ु दे शन न घेता बदल्या
करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

कृर्ी

सहायक

बदल्याींमध्ये

गैरव्यिहार

आणि

अननयममतता

झाल्याप्रकरिी दोर्ीींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) होय, सदर अननयममततेसद
ीं र्ाात कृर्ी उपसींचालक तिा प्रभारी प्रशासन
अधधकारी, विर्ागीय कृर्ी सहसींचालक कायाालय, लातरू याींना ननलींबबत
करण्यात

आले

असन
ू

त्याींच्याविरुध्द

तसेच

इतर

सींबधीं धत

जबाबदार

अधधकारी/कमाचारी याींचेविरुध्द मशथतर्ींगविर्यक कारिाई प्रथतावित आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

गोपीनाथ मुांडे अपघात विमा योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबत
(४०) ५७६६ (११-११-२०२०). श्री.रमेश िराड, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ासणी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी, श्री.अांबादास
दानिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपघातग्रथत शेतकऱयाींसाठी रुपये दोन लाखाींचे विमा सींरक्षि दे िाऱया

गोपीनाि मड
ींु े अपघात विमा योजनेंतगात लॉकडाऊनच्या कालािधीतील १९३९
प्रथताि शासकीय पातळीिर प्रलींबबत असन
मा.कृर्ी मींत्री याींनी स्जल्हा
ू

पातळीिर आढािा घेऊन सच
ै ी फक्त
ू ना ददल्या असतानाही १७५१ प्रथतािाींपक
१५९ शेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाई ममळाली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, औरीं गाबाद स्जल्ह्यात गोपीनाि मड
ींु े शेतकरी अपघात विमा

योजनेंतगात गत ३ िर्ाात दाखल ४०९ प्रकरिाींपक
ै ी १९३ दािे कृर्ी सेिक ि
थिाननक

पोलीस

प्रशासन

याींच्यामध्ये

समन्िय

नसल्यामळ
ु े

प्रलींबबत

असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परर्िी स्जल्ह्यातील शेतकऱयाींचा मत्ृ यू ि अपघात होऊनही

गोपीनाि मड
ुीं े शेतकरी अपघाप विमा योजनेंतगात मदत दे ण्यात आलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गोपीनाि मड
ींु े अपघात विमा योजनेची कायािाही जलद

होिेकरीता लातरू , बीड, औरीं गाबाद, उथमानाबाद, परर्िी ि मराठिाडा
विर्ागातील लोकप्रनतननधी ि शेतकऱयाींनी तिार/ननिेदन ददले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन गोपीनाि मड
ुीं े अपघात
विमा

योजनेतन
ू

आधिाक

मदत

दे ण्याच्या

कामाकडे

दल
ा
ु क्ष

करिाऱया

बेजबाबदार अधधकारी/कमाचारी याींचेिर कारिाई करून सदर योजनेची जलद
अींमलबजाििी करिेबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

सन २०१९-२०२० या िर्ाामध्ये गोपीनाि मड
ुीं े शेतकरी अपघात विमा

योजना ददनाींक १०/१२/२०१९ पासन
ू दद यनु नव्हसाल सोम्पो जनरल इन्शरु न्स

कींपनी मल. पि
ु े या विमा कींपनी ि जायका इन्शरु न्स िोकरे ज प्रा.मल. नागपरू

या सल्लागार कींपनीमाफात राबविण्यात येत आहे . ददनाींक २०/११/२०२० रोजी
सन २०१९-२०२० मध्ये एकूि २३३१ विमा प्रथताि प्राप्त झाले असन
ू त्यापैकी

५४३ विमा प्रथताि मींजरू केले असन
ू ५८ विमा प्रथताि नामींजरू केले आहे त
आणि १०७७ प्रथताि कागदपत्राींच्या अर्ािी प्रलींबबत असन
ू ६५३ प्रथताि विमा
कींपनीकडे कायािाहीत आहे .
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(२) हे खरे नाही.
ददनाींक

२०/११/२०२०

अखेर

पयंत

औरीं गाबाद

स्जल्ह्यातील

सन

२०१७-२०१८, २०१८-२०१९, २०१९-२०२० मध्ये एकूि ३६७ विमा प्रथताि प्राप्त
झाले असन
ू त्यापैकी १५६ विमा प्रथताि मींजरू केले असन
ू ८३ विमा प्रथताि
नामींजूर केले आहे आणि ९१ प्रथताि कागदपत्राींच्या अर्ािी प्रलींबबत असन
ू
३७

प्रथताि

विमा

कींपनीकडे

सद्य:स्थिती खालीलप्रमािे आहे :िर्ा

कायािाहीत

आहे .

याबाबतची

प्राप्त विमा मींजूर विमा नामींजूर विमा कींपनीकडे

िर्ाननहाय

कागदपत्रा

प्रथताि

प्रथताि

प्रथताि

२०१७-२०१८

१६०

१०७

५२

०१

००

२०१८-२०१९

१७५

४७

३१

३२

६५

२०१९-२०२०

३२

२

००

०४

२६

एकूि

३६७

१५६

८३

३७

९१

(३) हे खरे नाही.
ददनाींक

२०/११/२०२०

अखेर

पयंत

कायािाहीत अर्ािी प्रलींबबत

परर्िी

स्जल्हयातील

सन

२०१७-२०१८, २०१८-२०१९, २०१९-२०२० मध्ये एकूि १८८ विमा प्रथताि प्राप्त

झाले असन
ू त्यापैकी ९६ विमा प्रथताि मींजूर केले असन
ू ३४ विमा प्रथताि
नामींजरू केले आहे आणि २५ प्रथताि कागदपत्राींच्या अर्ािी प्रलींबबत असन
ू
३३

प्रथताि

विमा

कींपनीकडे

सद्य:स्थिती खालीलप्रमािे आहे :िर्ा

कायािाहीत

प्राप्त विमा मींजूर विमा

आहे .

याबाबतची

िर्ाननहाय

नामींजूर

कींपनीकडे

कागदपत्रा

प्रथताि

प्रथताि

विमा प्रथताि कायािाहीत अर्ािी प्रलींबबत

२०१७-२०१८

७९

४५

२८

०६

००

२०१८-२०१९

७६

४३

०५

१६

१२

२०१९-२०२०

३३

०८

०१

११

१३

एकूि

१८८

९६

३४

३३

२५
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(४) लोकप्रनतननधी/शेतकऱयाींनी तिार/ननिेदन प्राप्त झाल्याचे अमर्लेखािरून
ददसन
ू येत नाही. तिावप, विर्ागीय कृर्ी सहसींचालकाींच्या ि स्जल्हा अधीक्षक
कृर्ी अधधकारी याींच्याथतरािर विशेर् कॅम्पव्दारे मोदहम राबिन
ू कागदपत्राींच्या
पत
ा स
े ाठी प्रयत्न करण्यात आलेले आहे त.
ु त

कृर्ी आयक्
ु तालयथतरािर अधधकारी ननयममतपिे विमा कींपनीच्या

कायाालयास र्े् दे ऊन प्रगतीचा आढािा घेत आहे त. तसेच विमा कींपनी ि
विमा सल्लागार कींपनीच्या ननयममत आढािा बैठका घेण्यात येत आहे त.
विमा

प्रथतािातील

अनािचयक

त्र्
ु ीींबाबत

िेळोिेळी

ननदशानास

आलेल्या प्रकरिाींिर विमा कींपनीस योग्य त्या सच
ू ना त्या-त्यािेळी दे ण्यात

आलेल्या आहे त. तसेच योजनेच्या सननयींत्रिासाठी तालक
ु ाथतरािर तहमसलदार
याींच्या अध्यक्षतेखाली ि स्जल्हाथतरािर स्जल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली
सममत्याींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.
(६) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

बांजारा समाजाच्या ताांड्याांना महसूली दजास दे ण्याबाबत
(४१) ५७७७ (११-११-२०२०). श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि
ऊफस भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझास :
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

नसल्यामळ
ु े

या

बींजारा

ताींड्याींना

समाजाच्या
रथते,

ताींड्याींना

पािीपरु िठा,

महसल
ू ी
िीज

सवु िधाींपासन
ू िींधचत रहािे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

गािाींचा

इत्यादी

दजाा

मल
ु र्त
ू

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

बींजारा

समाजाच्या

ताींड्याींना

(बींजारा

िथती)

दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

महसल
ू ी

दजाा
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) ि (२) महाराषर जमीन महसल
ू
सींदहता, १९६६ मधील कलम ४ पो्-कलम (१) खींड (सहा) मध्ये ३०० ककीं िा
त्यापेक्षा

जाथत

लोकसींख्या

असलेल्या

िाड्या/ताींड/े िथत्या

याींना

थितींत्र

महसल
ू ी गािाींचा दजाा दे ण्याबाबत तरतद
ू आहे . त्याबाबतचे शासनाचे अधधकार
शासन अधधसच
ू ना ि.द्एलसी/१०७६/६३९२३/म-६, ददनाींक १/०७/१९७६ अन्िये
स्जल्हाधधकारी

याींना

प्रदान

करण्यात

आले

आहेत.

त्यानस
ु ार

बींजारा

समाजाच्या ताींड्याींना महसल
ीं र्ाात ननयमोधचत कायािाही
ु ी गािाचा दजाा दे िेसद

करिेबाबत शासनथतरािरून स्जल्हाधधकारी याींना िेळोिेळी ननदे श दे ण्यात
आले आहे त.

राज्यातील

बहुताींश दठकािी बींजारा समाजाच्या पात्र ताींड्याींना
महसल
ु ी गािाचा दजाा दे ण्याची कायािाही करण्यात आलेली आहे . औरीं गाबाद
विर्ागात परर्िी स्जल्ह्यातील स्जींतरू , सेलू ि पािरी येिील ९ ताींड्याींना

महसल
ु ी गािाींचा दजाा दे ण्याबाबत कायािाही स्जल्हाधधकारी थतरािर सरू
ु असन
ू
नागपरू विर्ागातील नागपरू ि िधाा स्जल्ह्यातील काही ताींड्याींना महसल
ु ी
दजाा दे ण्याबाबत तपासण्यात येत आहे .
बींजारा

ताींडे

महसल
ु ी

गािात

रूपाींतरीत

झाल्यािर

सींबधीं धत

ग्रामपींचायतीमाफात सदर ताींड्याींना रथते, पािीपरु िठा, िीज इत्यादी मल
ु र्त
ू
सवु िधा परु विण्यात येतात. जोपयंत विदहत प्रकिया पि
ू ा करुन पात्र ताींड्याींचे
महसल
ु ी गािात रुपाींतर होत नाही तोपयंत सींबधीं धत ताींड्याींना तसेच कमी

लोकसींख्या असलेल्या ताींड्याींना मळ
महसल
ू
ु ी गािाींतगात विविध शासकीय
योजनाींमधून मल
ु र्त
ू सवु िधा परु विण्यात येतात.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

बीड जजल््यातील शेतिऱ्याांच्या वपिाांना विमा ििच दे ण्याबाबत
(४२) ५८५६ (११-११-२०२०). श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड स्जल्ह्यात पािसामळ
ु े वपकाींची प्रतिारी ककीं िा गि
ु ित्ता बाधधत
झालेल्या शेतकऱयाींच्या वपकाींना विमा किच दे ण्याची मागिी थिाननक
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लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागिीबाबत शासनाने ननिाय घेतला आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन बीड स्जल्ह्यातील
बाधधत वपकाींना विमा किच दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

अशा प्रकारचे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे अमर्लेखात ददसन
ू आले नाही.

तिावप, बीड स्जल्ह्यातील शेतकऱयाींच्या वपकाींना खरीप २०२० मध्ये विमा
किच दे ण्याची मागिी लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे केली आहे .

(२) ि (३) खरीप २०२० मध्ये बीड स्जल्ह्यात प्रधानमींत्री पीक विमा योजना
र्ारतीय कृर्ी विमा कींपनीमाफात राबविण्यात आली. बीड स्जल्ह्यातील १७.९०

लाख शेतकऱयाींनी रक्कम रुपये ६०.६१ को्ी विमा हप्ता र्रुन ६.२३ लाख हे .

क्षेत्र विमा सींरक्षक्षत केले आहे . योजनेच्या मागादशाक सच
ु नेनस
ु ार नक
ु सान
र्रपाई िा्पाची कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

बीड जजल्हा पररषदे च्या पशुसांिधसन विभागात अनुसूधचत जाती,
जमातीच्या विशेष घटि योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४३) ५८६० (११-११-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पशस
ां धसन
ु ि
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड स्जल्हा पररर्दे च्या पशस
ीं धान विर्ागाकडून अनस
ु ि
ु धू चत जाती, जमाती

उपयोजनेंतगात विशेर् घ्क योजना २०१९-२०२० मध्ये अिासक
ीं ल्पीय ननधीतन
ू
२ दध
ु ाळ जनािराींचे ग् ि १० + १ शेळी िा्प मधील पात्र ठरिलेले लार्ािी
हे चुकीच्या पध्दतीने ननिडिे ि अपात्र असल्याचे ननषपन्न झाले होते, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने आधिाक व्यिहार करुन अपात्र लार्ािी ि चुकीच्या पध्दतीने ननिड
ु ग
केलेल्या सींबधीं धत दोर्ी अधधकारी ि कमाचाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सनु नल िेदार (२७-११-२०२०) : (१) स्जल्हा िावर्ाक योजनेंतगात अनस
ु धू चत
जाती ि जमातीच्या लार्ार्थयांना ०२ दध
ु ाळ जनािराींचे ग् ि १० शेळया +

०१ बोकड शेळी ग् िा्प या दोन योजना राबविण्याच्या अनर्
ीं ाने शासन
ु ग
ननिायात नमद
ू गठीत सममतीमाफात लार्ार्थयांची ननिड ददनाींक १६/१२/२०१९

रोजी सींगिकीय प्रिालीव्दारे (Randamization) करण्यात आली होती. सदर
ननिड प्रकियेच्या अनर्
ीं ाने तिार प्राप्त झालेली असल्यामळ
ु ग
ु े सदरची ननिड

प्रकिया रद्द करुन योजनेस व्यापक प्रमसध्दी दे ऊन ननिड प्रकियेचे पि
ू ा
धचत्रीकरि करुन धचठ्ठी पध्दतीने नव्याने लार्ािी ननिड करािी असे ननदे श
स्जल्हाधधकारी, बीड याींनी ददनाींक ३०/०९/२०२० च्या पत्रान्िये ददलेले होते.

स्जल्हाधधकारी, बीड याींच्या ननदे शानस
ु ार ददनाींक १५/१०/२०२० ि

ददनाींक १६/१०/२०२० रोजी नव्याने लार्ािी ननिड करण्यात आली आहे .

योजनेंतगात लार्ािींची ननिड प्रकिया दोन िेळा राबविल्यामळ
ु े पि
ू ी पात्र
ठरलेले काही लार्ािी नव्याने ननिड केलेल्या यादीत पात्र ठरले नाहीत.

(२) ि (३) सदर प्रकरिी आयक्
ीं धान, पि
ु त पशस
ु ि
ु े याींना चौकशी करण्याचे
आदे श दे ण्यात आलेले आहेत.

___________

महात्मा फुले राहुरी िृषी विद्यापीठात िननष्ट्ठ सांशोधन
सहाय्यिाांच्या बदल्याांना याथधगती हदल्याबाबत
(४४)

५८७७

(२०-११-२०२०).

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.प्रविण

दरे िर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात महात्मा फुले राहुरी कृर्ी विद्यापीठात कननषठ सींशोधन
सहाय्यकाींच्या बदल्याींना थिधगती दे िाऱया कुलगरु
ु ीं नी दस
ु रीकडे कृर्ी

सहाय्यकाींच्या बदल्याचे आदे श काढले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० च्या
शेि्च्या आठिड्यात ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बदल्या विनींती थिरुपाच्या असन
ू अनेक कमाचाऱयाींच्या
विनींती

बदल्याींना

मान्यता

न

दे ता

विमशष्

बदल्याींना

मान्यता

ददल्याप्रकरिाची चौकशी होऊन दोर्ीींिर कारिाई करण्याची मागिी सदर
कमाचाऱयाींनी ननिारि सममतीकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कृर्ी सहाय्यकाींच्या बदलीींचे दोन दठकािी िेगिेगळे आदे श
काढल्यामळ
ु े बदल्याींमध्ये अननयममतता झाल्याचे मत माजी कुलगरु
ु ीं नी व्यक्त
केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

महाराषर शासकीय कमाचाऱयाींच्या बदल्याींचे विननमय आणि शासकीय

कताव्य पार पाडताींना होिाऱया विलींबास प्रनतबींध अधधननयम २००५ मधील
कलम ५ (१) (ख) (ग) अन्िये ऑगथ्, २०२० मध्ये ननयतकालीन बदल्या
येत असल्याने सन २०२० पािसाळी हीं गामातील मशक्षि, सींशोधन ि विथतार

विर्यक कामकाज सरु
ु झाले असल्याने कननषठ सींशोधन सहाय्यकाींच्या
ननयतकालीक

बदल्या

न

करता

त्याींना

आहे

त्याच

३१/०५/२०२१ पयंत ०१ िर्ााकरीता मद
ु तिाढ ददलेली आहे .

पदािर

ददनाींक

शासन पररपत्रक ि.एसआरव्ही-२०१४/मस
ु -३४/प.ि.३७९/१२, ददनाींक ११

फेिि
ु ारी, २०१५ मधील थिायी आदे शानस
ु ार कृर्ी सहाय्यक (ग् क)

सींिगाातील एकूि ३० कमाचाऱयाींच्या मध्यािधी बदल्या विनींतीनस
ु ार ि
प्राध्यान्यिमानस
ु ार
आलेल्या आहे त.

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

माहे

सप््ें बर

ि

ऑक््ोबर,

२०२०

मध्ये

करण्यात
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(४) प्रचन उद््ाित नाही.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

पालघर िृषी सांशोधन िेंद्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४५) ५९०५ (११-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर स्जल्ह्यातील पालघर कृर्ी सींशोधन केंद्रामध्ये गत ६ िर्ाापासन
ू
महत्िाची असलेली र्ात पैदासकार, िनथपती शाथत्रज्ञ तसेच चारसत्र
ू ी पीक
शाथत्रज्ञाींची

पदे

ररक्त

असल्याने

स्जल्ह्यातील

मख्
ु य

पीक

र्ातािरील सींशोधन सींपि
ा : बींद झाले आहे , हे खरे आहे काय,
ू त

असलेल्या

(२) असल्यास, पालघर स्जल्ह्यात र्ात, धचकू, नारळ ि र्ाजीपाल्याचे मोठ्या
प्रमािािर उत्पादन घेतले जात असल्याने शेतीला अधधक फायदे शीर ठरािे

यासाठी स्जल्ह्यात कृर्ी महाविद्यालय उर्ारािे, अशी मागिी थिाननकाींनी
मागील अनेक िर्ाापासन
ू सातत्याने शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, स्जल्ह्यातील मख्
ु य पीक र्ात असन
ू शेती तोट्यात गेल्यामळ
ु े
अशा कठीि पररस्थितीतही शेतकरी कजा घेिन
ू विविध कींपन्याींकडून बबयािे

खरे दी करतात, मात्र हे बबयािे शेतात लािल्यानींतर वपकातील र्ेसळ, ननकृष्
उगिि, कीड आणि रोग प्रादर्
ु ााि होऊन वपकाचे नक
ु सान होते, त्यािेळी हे
शेतकरी

कृर्ी

विर्ागाकडे

तिार

करतात

पि

या

रोगािर

सींशोधन

करण्यासाठी शाथत्रज्ञच उपलब्ध नाहीत, पररिामत: कृर्ी शाथत्रज्ञाअर्ािी
शेतकऱयाींच्या तिारीचे योग्य ते ननिारि होत नाही, त्यामळ
ु े शेतकऱयाींना
दरिर्ी आधिाक सींक्ाला सामोरे जािे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने पालघर स्जल्ह्यातील पालघर कृर्ी सींशोधन केंद्रामधील र्ात
ु ग
पैदासकार, िनथपती, चारसत्र
ू ी पीक तज्ािंची ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी भस
ु े (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. सद्य:स्थितीत राषरीय

कृर्ी सींशोधन प्रकल्प, पालघर (्प्पा-१) या योजनेमधील शाथत्रज्ञ (पशश
ु ाथत्र),
सहाय्यक पैदासकार, ति
ृ विद्यािेत्ता (चारा पैदास) दह पदे ररक्त आहे त.

सींशोधन केंद्रामाफात सरु
ु असलेल्या र्ातािरील सींशोधन कायाािर पररिाम

होिार नाही याची खबरदारी डॉ.बाळासाहे ब सािींत कोकि कृर्ी विद्यापीठ,
दापोली याींच्यामाफात घेण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .

(३) डॉ.बाळासाहे ब सािींत कोकि कृर्ी विद्यापीठामाफात चाींगल्या प्रतीचे

बबयािे प्रनतिर्ी शेतकऱयाींना उपलब्ध करुन दे ण्यात येत.े सन २०१९-२०२०
मध्ये दे खील ग्रामबबजोत्पादन योजनेंतगात १७१.३० स्क्िीं्ल र्ात बबयािे

शेतकऱयाींना परु विण्यात आले. विद्यापीठातील शाथत्रज्ञाींमाफात शेतकऱयाींकरीता
प्रमशक्षिाचे

कायािम

घेण्यात

आले आहे त.

पालघर

स्जल्ह्यातील आठ

तालक्
ु यातील शेतकऱयाींच्या तिार ननिारिाकरीता सींबधीं धत तालक
ु ा कृर्ी
अधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली तिार ननिारि सममतीचे गठि केले जाते.

कृर्ी सींशोधन केंद्र, पालघर येिील शाथत्रज्ञ सदर सममतीचे सदथय असन
ू
कृर्ी विद्यापीठातील शाथत्रज्ञाींनी शेतकऱयाींच्या शेतािर प्रत्यक्ष जाऊन त्याींच्या

तिारीींचे ननराकरि केले आहे . माहे जन
ू ते ऑक््ोबर, २०२० अखेर पयंत

र्ात वपकाींच्या सींदर्ाातील तिारीींचे ननिारि करण्यात आले आहे . या

व्यनतरीक्त उन्हाळी ि खरीप हीं गामात घेतल्या जािाऱ्या विविक्ष र्ाजीपाला
वपके, फुलझाडे तसेच फळवपके याींचे व्यिथिापन, पीक सींरक्षि विशेर्त: धचकू

फळाींची होिारी गळ यासींबध
ीं ी सींशोधन करण्यात येत असन
ू विथताराचे काया
पालघर ि ठािे स्जल्ह्यातील शेतकऱयाींपयंत िेळोिेळी पोहचविण्यात येत आहे .
(४) सद्य:स्थितीत ररक्त पदे
उठविल्यानींतर

पालघर

कृर्ी

र्रतीबाबत ननबंध आहे त. सदर ननबंध

सींशोधन

र्रण्याबाबतची कायािाही करण्यात येईल.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

केंद्रातील

___________

शाथत्रज्ञाींची

ररक्त

पदे
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पालघर जजल््यात अनुदाननत युरीया खताांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(४६) ५९१६ (११-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण

दरे िर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पालघर स्जल्ह्यात शेतीसाठी आिचयक असिाऱया अनद
ु ाननत यरु ीया
खताींमध्ये गैरव्यिहार झाला असल्याची लेखी तिार थिाननक शेतकऱयाींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.कृर्ी मींत्री, कृर्ी आयक्
ु त, स्जल्हाधधकारी, पालघर ि कृर्ी

अधधकारी, पालघर याींचेकडे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने अनद
ु ग
ु ाननत यरु ीया खताचा गैरव्यिहार करिाऱया दोर्ीींिर कारिाई
करुन शेतकऱयाींना दे य असलेले अनद
ु ाननत यरु ीया खत उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.दादाजी भस
ु े (२७-११-२०२०) : (१) खरे आहे .

(२) होय, रासायननक खताची वििी करताना POS ममशनिर आधारकाडााची

नोंद करुन वििीची पािती दे िे बींधनकारक आहे . परीं त,ु बऱयाच वििेत्याींकडे
पॉस मशीन ि प्रत्यक्ष वििी पािती जळ
ु त नसल्याचे ददसन
ू आले आहे .
त्यामळ
ु े , खत (ननयींत्रि) आदे श १९८५ मधील तरतद
ू ीींचे उल्लींघन केल्यामळ
ु े

पालघर स्जल्ह्यातील २१ कृर्ी ननविषठा केंद्राींचे परिाने ननलींबबत करण्यात

आलेले आहे त. विशेर् मोदहमें तगात, मे.एच.के. कींु र्ार कृर्ी सेिा केंद्र, डहािू

याींचे केंद्र चालकािर डहािू पोलीस ठािेमध्ये गन्
ु हा ि. ०१८५ दाखल
करण्यात आलेला आहे . तसेच, २ कृर्ी ननविषठा वििी केंद्रािर ननलींबनाची
कायािाही करण्यात आलेली आहे .

तसेच, पालघर स्जल्ह्यामध्ये आिीं्नाव्दारे उपलब्ध करुन ददलेले

यरु ीया खत शेतकऱयाींपयंत उपलब्ध करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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इांदापूर (जज.पुणे) तालुक्यातील नुिसानग्रयात
मजच्िमाराांना मदत दे ण्याबाबत

(४७)

६०५५

(११-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशि

खोत :

सन्माननीय मत्यायवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इींदापरू (स्ज.पि
ु े) तालक्
ु यात ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी झालेल्या
अनतिषृ ्ीमळ
ु े

मदनिाडी,

पळसदे ि,

तलािातील मोठे

र्ादलिाडी

तलािाींचे

साींडिे

फु्ून

मासे तसेच लाखो रुपयाींचे मत्थयबीज िाहून गेल्याने
मस्च्िमाराींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतिषृ ्ीमळ
ु े नक
ु सानग्रथत मस्च्िमाराींना मदत दे ण्याबाबत
पि
ु े स्जल्ह्यातील मस्च्िमाराींनी शासनाकडे मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन इींदापरू (स्ज.पि
ु े)
तालक्
ु यातील नक
ु सानग्रथत मस्च्िमाराींना मदत दे ण्याबाबत कोिती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अयालम शेख (२७-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

अनतिषृ ्ीमळ
ु े

विर्ागामाफात

होिाऱया

दे ण्यात

येत.े

नक
ु सानाबाबतची
यानर्
ीं ाने
ु ग

र्रपाई

महसल
ू

अनतिषृ ्ीमळ
ु े

ि

िन

नक
ु सानग्रथत

मस्च्िमाराींना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबतचे पींचनामे मत्थयव्यिसाय विर्ाग,

पि
ु े ि महसल
ू विर्ागामाफात करण्यात आलेले असन
ू या अनर्
ु गीं गक पढ
ु ील
कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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मौजे सायातुर (ता.लोहारा, जज.उयामानाबाद) येथे
अल्पियीन मुलीिर अत्याचार झाल्याबाबत

(४८) ६०६५ (२०-११-२०२०). श्री.रमेश िराड : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे साथतरु (ता.लोहारा, स्ज.उथमानाबाद) या गािात ददनाींक १८

ऑक््ोबर, २०२० रोजी चार अज्ञात व्यक्तीींनी अकरा िर्ीय अल्पियीन
मल
ु ीिर अत्याचार केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी दोर्ी आरोपीींिर कारिाई होण्याबाबत वपडीतेच्या

कु्ुींबबयाींनी ि थिाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे मागिी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

दोर्ी

आरोपीींिर

गन्
ु हा

दाखल

होऊन

त्याींचेिर

होण्याचेदृष्ीने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

कारिाई

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०२-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर प्रकरिी अल्पियीन मल
ु ीिर त्याच गािातील तीन विधीसींघर्ीत

बालकाींनी अत्याचार केला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरिी वपडीतेच्या पालकाींच्या कफयाादीिरून तीन विधीसींघर्ीत

बालकाींविरूध्द लोहारा पोलीस ठािे येिे र्ा.दीं .वि.सीं. कलम ३७६, ३७६(ड,ब),
३७६(२)(आय)(जे)(एम), ३४ सह बालकाींचे लैंधगक अपराधापासन
सींरक्षि
ू

अधधननयम, २०१२ चे कलम ३(अ), ४, ५(आय), (जे), (ग), ९(आय)(ग)(एम),
१० अन्िये ग.ु र.ि. २०८/२०२० दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ह्यातील
आरोपी

तीन

विधीसींघर्ीत

बालकाींना

उथमानाबाद येिे ठे िण्यात आले आहे .

ताब्यात

घेऊन

ननरीक्षि

सद्य:स्थितीत सदर गन्
ु हाचा पोलीस तपास चालू आहे .

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

गह
ृ ,
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मौजे इसबािी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील शभमा नदी पात्रातून
अिैधररत्या िाळू उपसा िरणाऱ्यािर िारिाई िरण्याबाबत

(४९) ६०९५ (२०-११-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफस भाई धगरिर,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे इसबािी (ता.पींढरपरू , स्ज.सोलापरू ) येिील मर्मा नदी पात्रातन
ू
होणाऱ्या अिैध िाळुच्या उपसािर स्जल्हा पोलीस प्रमख
ु ाच्या पिकाने िापा
्ाकून लाखो रुपयाींचा मद्द
े ाल जप्त करुन सहा आरोपीींिर गन्
ु म
ु हा दाखल

केल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० च्या नतसऱया आठिड्यात ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू तालक्
ु यातील मर्मा नदीिर होिाऱया अिैध िाळू
उपसामळ
ु े

शासनाचा

कोट्यिधी

रुपयाचा

महसल
ू

बड
ु त

प्रशासनाचे दल
ा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

असन
ू

याकडे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

अिैधररत्या

िाळू

उपसा

करिाऱयाींिर

तसेच

त्याींना

घालिाऱया अधधकाऱयाींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

पाठीशी

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) गौि खननजाचे अिैध उत्खनन ि िाहतक
ु ीस प्रनतबींध करण्यासाठी
महसल
ू

विर्ागामाफात

पींढरपरू

तालक
ु ाथतरािर

र्रारी

पिके

कायाास्न्ित

करण्यात आले आहे त. माहे एवप्रल, २०२० पासन
ू आतापयंत सदर पिकाव्दारे

पींढरपरू तालक्
अींदास्जत रुपये
ु यातील १० गािामधून मर्मा नदीपात्रातन
ू
१४,३५,०००/- ककीं मतीचा ३८८ िास अिैध िाळूसाठा जप्त करण्यात आला

आहे . तसेच ३ िाहने जप्त करुन रुपये ३,९१,५००/- इतक्या रक्कमेची
दीं डात्मक कारिाई करण्यात आली आहे .
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पोलीस विर्ागामाफात पींढरपरू शहर पोलीस ठािे हद्दीत या िर्ाात

ऑक््ोबर, २०२० अखेर िाळूचे अिैध उत्खनन ि िाहतक
ु ीच्या प्रकरिी २९
गन्
ु हे दाखल केले असन
ू ७१ आरोपीींना अ्क केली आहे . तसेच ३१ िाहने ि
रुपये ९,८५,३००/- इतक्या ककीं मतीची िाळू जप्त करण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

िोरे गाि (जज.सातारा) येथे िीडा सांिुल उभारणीिरीता
ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(५०) ६१०९ (११-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.वििम िाळे , श्री.अमोल
शमटिरी : सन्माननीय िीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरे गाि (स्ज.सातारा) येिे िीडा विर्यक पायार्त
ू सवु िधाींचा अर्ाि
असन
तालक्
ींु
खेळाडून
ीं ी विविध प्रकारच्या िीडा
ू
ु यातील अनेक उद्योन्मख
थपधाामध्ये र्ाग घेऊन दे शाचे, राज्याचे तसेच स्जल्हा ि तालक्
ु याचा िीडा

क्षेत्रात नािलौककक िाढविला असल्याचे अनेक थपधाामधून ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरे गाि तालक्
ु यात िीडा सींकुल नसल्यामळ
ु े तेिे िीडा सींकुल

बाींधण्याबाबत लोकप्रनतननधीसह स्जल्ह्यातील क्रीडाप्ूींनी मागिी केल्यामळ
ु े

शासनाने कोरे गाि (सातारा रोड) येिील सव्हे िमाींक ४४७ मधील १.७२ हेक््र

जागा गतिर्ी िीडा सींकुल सममतीच्या नािे िगा केली असल्याचे माहे एवप्रल,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने कोरे गाि, सातारा रोड येिील ननयोस्जत जागेमध्ये अद्ययाित
ु ग

सवु िधायक्
ु त तालक
ु ा िीडा सींकुल उर्ारण्याकरीता सन २०२०-२०२१ या
आधिाक िर्ाामध्ये ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कोिती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.प. ७ (66)

श्री.सनु नल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) कोरे गाींि, स्ज.सातारा येिील खेळाडून
ीं ी
िीडा क्षेत्रात दे शाचा, राज्याचा ि स्जल्ह्याचा नािलौककक िाढिलेला आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.

तालक
जिळ जागा
ु ा िीडा सींकुल कोरे गाि करीता शहरापासन
ू

उपलब्ध झाल्यानींतर ननधीबाबत कायािाही करण्याचे प्रयोस्जत आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

विधान भिन :

श्री.राजेंद्र भागित

मांबई.

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूिव सिव प्रकक्रया महाराष्ट्र विधानमिंडळ सगचिालयाच्या सिंगणक यिंत्रणेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुिंबई.

