
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मौज ेहचे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधिरी) येथील जममनीची अवैधररत्या ववक्री िेल्याबाबत 
  

(१)  ८२१ (२७-०३-२०२०).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे हचे (ता.लाींजा, जज.रत्नागगरी) येथील मुळ सर्वे नींबर १०६ हह.नीं १ नवर्वन ग् नीं 
१०७७ हया ममळकतीसींदर्ाात शासनाचे कोणतेही आदेश नसताींना श्री.वर्वजय दामोदर तेंडुलकर र्व 
श्री.सुहास र्वसींत तेंडुलकर याींच्या मालकी र्वहहर्वा्ीची जममन वर्वर्ागीय र्वन अगिकारी, 
सार्वींतर्वाडी याींच्याकड ेर्वगा करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्वे नीं १०६ हह. नीं. १ या ममळकतीमध्ये २१० गुींठे के्षत्रात महादेर्व लक्ष्मण गोरे 
याींची कुळ र्वहहर्वा् असून तसेच कोंडीबा महादेर्व गोरे याींच ेनाींर्व २.१०.०० हे आर के्षत्र असून 
सदर दोन्ही ममळकत मुींबई कुळ र्वहहर्वा् कलम र्व शतेजममन अगिननयम कलम ३२ ग नुसार 
वर्वक्री करण्यात आलेली असून सदर वर्वक्री झालेले के्षत्र र्वगळून उर्वाररत ९३० गुींठे के्षत्र मालक 
श्री.वर्वजय दामोदर तेंडुलकर र्व श्री सुहास र्वसींत तेंडुलकर याींच्या नाींर्वे मशल्लक असणे आर्वश्यक 
असताींनाही र्व सदर ९३० गुींठे के्षत्रार्वर आजतागायत श्री.वर्वजय दामोदर तेंडुलकर र्व श्री सुहास 
र्वसींत तेंडुलकर या कु्ुींबाची प्रत्यक्ष मालकी हक्कान े कब्जा र्वहहर्वा् असताींनाही मालकी 
र्वहहर्वा्ीची जममन वर्वर्ागीय र्वन अगिकारी, सार्वींतर्वाडी याींच्याकड ेर्वगा करण्यात आलेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ममळकतदार याींनी जजल्हागिकारी याींच्याकड े पत्रव्यर्वहार केला 
असून अदयाप कोणतीही  कायार्वाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच े कोणतहेी आदेश नसताींनाही परस्पर वर्वर्ागीय र्वन अगिकारी, 
सार्वींतर्वाडी याींच्याकड ेजमीन र्वगा करण्यात आल्याबाबत शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त ममळकतदाराींना न्याय ममळर्वून देण्याबाबत र्व यास जबाबदार 
असणाऱ् या दोंीींवर्वध्ध्द कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे,  
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१), (२), (३) र्व (४) मौज े हच े (ता.लाींजा, 
जज.रत्नागगरी) येथील मूळ सव्हे नीं. १०६ हह. नीं. १ नर्वीन ग् नीं. १०७७ हया ममळकतीबाबत 
महाराषर शासन राजपत्र र्ाग क्र. ०४ मध्ये शासन अगिसूचना क्र. आयसीएच-१३७७-३४००९-ल-
७, हदनाींक १४/०२/१९७८ अन्र्वये कलम २७ (१) नुसार र्वन खात्याकड े र्वगा करण्यात आली 
असून मौज ेहचे येथील फेरफार क्र. ४०४२ असा हदसून येतो.   
     सव्हे नीं.१०६ हह. नीं.१ नर्वीन ग् नीं.१०७७ यामध्ये एकूण २७.६८.०० हे आर के्षत्र आहे.  
त्या के्षत्रापैकी कुळ म्हणून श्री.महादेर्व लक्ष्मण गोरे र्व श्री.कोंडीबा महादेर्व गोरे याींना प्रत्येकी 
२.१०.०० हे. आर इतकी शेतजमीन वर्वक्री झालेली आहे. तहमसलदार, लाींजा याींच्या हुकूम 
नीं.आयसीएम/जमीन र्वा्प, हदनाींक १७/०९/१९७६ रोजी वर्वर्ागीय र्वन अगिकारी, सार्वींतर्वाडी 
वर्वर्ाग याींच्या हदनाींक १/११/१९७६ रोजी ९.२०.६६ हे. आर इतकी अनतररक्त जमीन म्हणून 
ताबेपार्वतीसह ताब्यात हदली. त्याचा फेरफार क्र.४०२१ असा आहे. उर्वाररत १४.१२.०० हे आर. 
इतके अनतररक्त ठरलेले के्षत्र र्ुममहीनाींना र्वा्प करण्यात आलेले आहे. 
     सद्यजस्थतीत श्री.सुहास र्वसींत तेंडुलकर याींच्या नार्वे ग् क्र.१०७७ र्वगळून एकूण २१३ 
ग् असून त्याचे एकूण के्षत्र ३६.१८.२० हे. आर एर्वढे असल्याच ेहदसून येते. तसेच, श्री.वर्वजय 
दामोदर तेंडूलकर याींच्या नार्वे ग् क्र.१०७७ र्वगळून एकूण १५ ग् असून त्याचे एकूण के्षत्र 
४६.७६.३९ हे. आर. एर्वढे असल्याचे हदसून येत.े 
     सदर प्रकरणी ममळकतदार याींच्याकडून जजल्हागिकारी याींच्याकड े कोणताही पत्रव्यर्वहार 
केला हे हदसून येत नसून मा.श्री.राजन साळर्वी (राजापूर) वर्विानसर्ा सदस्य याींनी मा.मींत्री 
(महसूल) याींना हदलेले ननर्वेदन जजल्हागिकारी कायाालयात प्राप्त होर्वून तहमसलदार, लाींजा याींनी 
हदनाींक २२/११/२०१९ रोजी चौकशीसाठी मींडळ अगिकारी, साठर्वली याींच्याकड ेपाठवर्वण्यात आले 
आहे. चौकशी अहर्वाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यार्वर उगचत कायार्वाही करण्यात सींकलीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

िडधचरोली जजल्हयात महात्मा िाांधी राष्ट्रीय रामामीण रोजिार हमी  
योजनेंतिगत ववहीरी अपुणग असल्याबाबत 

(२)  २१५१ (१६-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा िजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय रोजिार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जजल्हयात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात कुशल 
कामाच्या ननिी उपलब्ित े अर्ार्वी सुमारे १०० पेक्षा जास्त वर्वहीरी अपुणा असल्याच े माहे 
जानेर्वारी, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबिीत वर्वर्ागान ेशासनाकड ेकुशल कामाच्या ननिीची मागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी कध्न गडगचरोली जजल्हयात महात्मा गाींिी राषरीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगात कुशल कामास ननिी उपलब्ि कध्न देण्याबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
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श्री. सांदीपानराव भुमरे (०३-०९-२०२०) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
 (२) र्व (३) होय, हे खरे आहे. 
       जानेर्वारी, २०२० मध्ये कुशल ननिी अर्ार्वी अपूणा असलेल्या ११ मसींचन वर्वहहरीींच्या 
कुशल ननिीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ध्.४.३० लक्ष ननिी वर्वतरीत करण्यात 
आला आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौ.िोपरा  बारड (ता.बाभळुिाांव, जज.यवतमाळ) येथील नािररिाांना मोबदला देण्याबाबत 
  

(३)  ३७७६ (२३-०३-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेिाव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.कोपरा बारड (ता.बार्ुळगाींर्व, जज.यर्वतमाळ) येथील र्ुमापन क्र.२४/४७/१९९७-९८ कलम 
४/१५/७/१९९९ सदर र्ुमापनामध्ये वर्वलींब झाल्यामळेु प्रकल्पग्रस्ताच ेनुकसान झाल्याच ेहदलेल्या 
तक्रारीर्वरून ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हागिकारी, यर्वतमाळ याींनी मौ.कोपरा बारड येथील नागरीकाींना मोबदला 
देण्यात येईल अस े वर्वशें र्ुसींपादन अगिकारी याींनी हमीपत्र हदले यामध्ये शेतीचा र्व घराचा 
मोबदला अल्प असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरार्वरून चौकशी करण्यात येऊन नागरीकाींना शेतीचा र्व 
जमीनीचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (३१-०८-२०२०) : (१) र्व (२) असे ननदशानास आले नाही. 
      मौ.कोपरा बारड, ता.बार्ूळगाींर्व र्ूसींपादन प्र.क्र. २४/४७/९७-९८ यामध्ये हद.१५.०७.१९९९ 
रोजीची कलम-४ ची प्राथममक अगिसूचना व्यपगत झाल्यामळेु नव्याने कलम-४ ची अगिसूचना 
हद.१५.०१.२००४ रोजी प्रमसध्द झाली. हद.१५.०७.१९९९ रोजी प्रमसध्द झालेल्या  अगिसूचनेच्या 
र्वेळेस असलेल्या मुल्याींकनापेक्षा हद.१५.०१.२००४ च्या अगिसचूनेच्या र्वेळेचे मुल्याींकन ननजश्चत 
करण्यात आले आहे.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्ताींचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. 
(३) हमीपत्र हदले नसल्यान ेशासन स्तरार्वरून आदेश देण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

रोजिार हमी योजनेंतिगत िाम िरणाऱ्या िामिाराांच्या मजूरीमध्ये वाढ िरण्याबाबत 
  

(४)  ६४०४ (१६-०४-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय रोजिार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सुमारे ९१ लाख ६६ हजार जॉबकाडा िारक कु्ूींबापकैी रोजगार हमी योजनेच्या 
वर्ववर्वि कामाींर्वर केर्वळ १७ लक्ष ९० हजार कु्ूींबे काम करीत असल्याचे हदनाींक २९ म,े २०१९ 
रोजी र्वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेंतगात काम करणाऱ् या मजूराींना प्रनतहदन २०० रूपयाींचीच मजूरी 
ममळत असल्यामुळे कामगाराींचा उदरननर्वााह होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े तातडीन े लक्ष घालून रोजगार हमी योजनेंतगात 
काम करणाऱ्या कामगाराींच्या मजूरीमध्ये र्वाढ करून मजूराींना या योजनते काम करण्यासाठी 
प्रोत्साहन द्यार्व ेअशी मागणीही मजूराींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी कध्न उक्त मागणीच्या अनुंींगाने कोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०३-०९-२०२०) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
     राज्य शासनाव्दारे प्रकामशत हद.१ जून, २०१९ च्या मजरू उपजस्थती अहर्वालानुसार 
राज्यात ८४.३३ लक्ष ननगाममत जॉबकाडािारक कु्ुींबापैकी २८.५१ लक्ष सक्रक्रय कु्ुींब ेकाम करीत 
होते. 
(२) र्व (३) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
     याबाबत ननर्वेदन ेप्राप्त होत आहेत.  तथावप, प्रत्येक राज्यासाठी  मजूरीचा दर हा कें द्र 
शासनाकडून दरर्वंी ठरर्वून हदला जातो.  सन २०१९-२० कररता महाराषर राज्यासाठी मजूरीचा 
दर ध्.२०६/- प्रनत हदन ठरर्वून देण्यात आला होता. सद्यजस्थतीत कें द्र शासनाने सन२०२०-२१ 
कररता सदर मजूरी दर ध्.२३८/- प्रनत हदन ठरर्वून देण्यात आला आहे. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शेतमाल खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(५)  ८८७१ (०२-०६-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्यु पवार (औसा), श्री.प्रदीप जैस् वाल (औरांिाबाद मध्य), 
श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.मांिेश चव्हाण (चाळीसिाव), श्रीमती नममता मुांदडा (िेज), 
श्री.बळवांत वानखड े (दयागपूर), श्री.मशरीष चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कापूस, तूर, चणा र्व अन्य शेतीमालाची खरेदी कें द्र सुरू करण्याची घोंणा 
करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तुरळक हठकाणी खरेदी कें दे्र सुध् करण्यात आली 
असल्यान ेशेतकऱ्याींना अनके अडचणीींना सामोरे जार्व ेलागत असल्याचे ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गचखली (जज.बुलढाणा) र्व यार्वल (जज.जळगाींर्व) या तालुक्यात कापूस खरेदी कें द्र 
कमी असून जी कें दे्र सुरू केली होती ती बींद झालेली असून कापूस खरेदी कें दे्र सुरू करार्वी अशी 
मागणी लोकप्रनतननिी याींनी जजल्हागिकारी तसेच सींचालक (सी.सी.आय.) र्व पणन सींचालक 
याींच्याकड ेलेखी ननर्वेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अींबाजोगाई (जज.बीड) तालुक्यातील शेतकऱ्याींकड े असलेल्या हरर्ऱ्याची शासनान े
अद्याप खरेदी केली नसल्यामळेु त्याला क्रकड लागून त्याचे पीठ पडत असल्यान ेशेतकऱ्याींचे 
प्रचींड नुकसान झाले असून, शेतकऱ्याींकड ेअसलेल्या कापसाची शासनाकड ेनोंदणी असतानाही 
कापूस अद्याप खरेदी करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खरीप हींगामासाठी बी-बबयाणे, खते यासाठी शेतकऱ्याींच्या हाती पैसा असण े
आर्वश्यक असल्याने त्यासाठी शतेमालाची तात्काळ खरेदी होण्याच्या दृष्ीने मोठ्या प्रमाणात 
शेतमाल खरेदी कें दे्र सुरू करण्याबाबत वर्वरोिी पक्षनेता, महाराषर वर्विानसर्ा याींनी हदनाींक २० 
एवप्रल, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना पत्राद् र्वारे वर्वनींती केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय र्व त्यानुंींगाने शेतमाल खरेदी 
कें द्र सुध् करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) नाही. 
     हींगाम २०१९-२० साठी कापसाला कें द्र शासनाद्र्वारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या क्रकमान हमी 
दराने राज्यामध्ये कें द्र शासनाच्या मखु्य अमर्कताा, र्ारतीय कपास ननगम मल. (सीसीआय) 
याींच्याद्र्वारे एकूण ९० कापूस खरेदी कें द्रार्वर २३१ जजननींग फॅक्रीमध्ये तसेच, त्याींचे उप 
अमर्कताा म्हणून महाराषर राज्य सहकारी कापसू उत्पादक पणन महासींघाद्र्वारे सद्यजस्थीतीत 
८९ खरेदी कें द्रार्वर १७६ जजननींग प्रेमसींग फॅक्रीमध्ये कापसाची खरेदी करण्यात येत आहे. 
हद.१७.०६.२०२० अखेर सीसीआय द्र्वारे एकूण ४,९०,४३५ शेतकऱ्याींकडून एकूण ११६.६५ लाख 
जक्र्वीं्ल तर कापूस पणन महासींघाद्र्वारे एकूण २,८५,८८३ शेतकऱ्याींकडून एकूण ७७.९७ लाख 
जक्र्वीं्ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. 
(२) नाही. 
    सीसीआयद्र्वारे बुलढाणा जजल््यात गचखली, खामगाींर्व, मल्कापूर, नाींदरुा अशा ४ हठकाणी 
कापूस खरेदी कें द्र सुध् करण्यात आलेली असून, हद.१७.०६.२०२० अखेर एकूण ११.१५ लाख 
जक्र्वीं्ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. तसेच, जळगार्व जजल््यातील जळगाींर्व, र्ुसार्वळ, 
बोिर्वड, एरींडोल, पहूर, जामनेर, पाचोरा, चोपडा, रार्वेर, चाळीस गाींर्व, शेंदणुी अशा एकूण ११ 
कापूस खरेदी कें द्रार्वर एकूण ८.०४ लाख जक्र्वीं्ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. 
(३) नाही. 
    कृवं उत्पन्न बाजार सममतीकड ेनोंदणी केलेल्या कापसू उत्पादक शेतकऱ्याींच्या कापसाची 
खरेदी बाजार सममतीने हदलेल्या ्ोकण क्रमाींकानुसार सीसीआय र्व महासींघाच्या खरेदी कें द्रार्वर 
कापूस खरेदी केला जात आहे.  
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(४) होय. 
(५) कापूस पणन महासींघाकड े उपलब्ि असलेले गे्रडसाची सींख्या मयाादीत असल्याने वर्ववर्वि 
जजल्हागिकारी स्तरार्वर कृवं वर्वर्ागातील कृवं पदर्वीिर सेर्वकाींना कें द्र शासनाच्या मसरपा् या 
प्रमशक्षण कें द्रार्वर प्रमशक्षक्षत कध्न गे्रडीींगच्या कामाकररता एकूण ९२ कृवं पदर्वीिर सेर्वकाींना 
कापूस खरेदी कें द्रार्वर ननयुक्ती देण्यात आलेली आहे. नर्वीन गे्रडसाच्या माध्यमातनू कापूस 
खरेदी महासींघाने जजननींग प्रेमसींग फॅक्रीच्या सींख्येत १२७ र्वध्न १७६ एर्वढी र्वाढ केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील पीि ववमा योजनेसांदभागत नेमलेल्या मांत्रीमांडळाच्या उपसममतीच्या अहवालाबाबत 

  

(६)  ८८८६ (२९-०५-२०२०).   अॅड.शहाजीबाप ू पाटील (साांिोले), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
रामामीण), श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांिोली), श्रीमती श्वेता महाले (धचखली), श्री.राम सातपुत े
(माळमशरस), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.आशुतोष िाळे (िोपरिाव), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दक्षिण 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्यु पवार (औसा), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.रावसाहेब अांतापूरिर (देिलूर), श्री.राजेश एिड े(मलिापूर), श्री.बबनराव 
पाचपुते (श्रीिोंदा), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग), श्री.सुधीर मुनिांटीवार (बल्लारपूर), 
श्री.िणपत िायिवाड (िल्याण पूवग), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.मांिेश चव्हाण (चाळीसिाव) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना पीक वर्वमा कीं पन्याींकडून वपकाींच्या नुकसानीची र्रपाई योग्य 
प्रमाणात ममळत नसल्याने राज्यातील पीक वर्वमा योजना, कें द्र शासनाकडून राबवर्वण्यात 
येणाऱ्या नॅशनल इन्शुरन्स अथोरर्ी सवर्वास प्रमाणे राज्यात राबवर्वण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या 
वर्वचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना अगिकचा लार् ममळण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनाने कें द्र 
शासनाच्या प्रिानमींत्री पीक वर्वमा योजनेत आर्वश्यक त्या सुिारणा सुचवर्वण्यासह यासींदर्ाात 
ननणाय घेण्यासाठी मींत्रीमींडळाची उपसममती गठीत करण्यात आलेली आहे, हे  ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने आपला अहर्वाल शासनास सादर केला आहे काय,अहर्वालातील 
मशफारशीींच ेस्र्वध्प कायआहे,त्याअनुंींगाने  शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप उपसममतीचा अहर्वाल शासनास प्राप्त झाला नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय 
आहेत, क्रकती कालार्विीत अहर्वाल प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे ? 
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श्री. दादाजी भुस े(३१-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) र्व (४) प्रिानमींञी पीक वर्वमा योजना राज्यात राबवर्वताना येणा-या अडचणी प्राप्त होणा-या 
तक्रारीींच े ननराकरण करून योजनचेी प्रर्ार्वीपणे अींमलबजार्वणी करण्यासाठी शासन ननणाय क्र. 
प्रवपवर्वयो-२०१९/प्र.क्र.१८४/११-अे हद. ३०/०१/२०२० अन्र्वये मा.मींत्री (कृवं) याींच े अध्यक्षतेखाली 
मींबत्रमींडळ उपसममती गहठत करण्यात आली आहे. उपसममती खालील बाबीींर्वर वर्वचार वर्वननमय 
करून उपाययोजना करण्यासाठी ननणाय घेईल. 
१. रब्बी २०१९ साठी ज्या जजल्हयात वर्वमा कीं पनीची नेमणूक होऊ शकली नाही नतथ े
यासींदर्ाात व्यार्वहाररक िोरणात्मक ननणाय घेण्यासाठी करार्वयाच्या उपाययोजना करणे. 
२. खरीप २०२० मध्ये अशीच पररजस्थती उद्भर्वण्याची शक्यता वर्वचारात घेऊन पीक वर्वमा 
योजना र्व फळ वपक वर्वमा योजनसेींदर्ाात आर्वश्यक त्या उपाययोजना सचुवर्वणे र्व ननणाय घेणे. 
३. सद्यजस्थतीत योजनेंतगात असलेल्या वर्ववर्वि त्रु्ी दरू करण्यासाठी उपाययोजना सुचवर्वणे. 
मा.मींत्री (कृंी) याींच्या अध्यक्षत े खाली मींत्रीमींडळ उपसममतीचा बैठका  हद. २०.०२.२०२०, 
२१.०४.२०२०, १५.०६.२०२० र्व हद.१७.७.२०२०  रोजी आयोजीत करण्यात आल्या होत्या. सदर 
बैठकाींमध्ये प्राप्त ननदेशानुसार कायार्वाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

सुिांधी दधुाच्या पुरवठ्यासाठी तनववदा प्रकक्रयेत अपात्र ठरलेल्या  
ववश्वभारती फुड्स िां पनीस ठेिा हदल्याबाबत 

  

(७)  ९०५४ (०२-०६-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम), श्री.तनतीन अजुगन (ए.टी.) 
पवार (िळवण) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१)  राज्यातील ५२८ आहदर्वासी आश्रम शाळाींमध्ये २ लाख हून अगिक मुले मशक्षण घेत असून 
त्याींना पोंण आहार अींतगात दररोज दोनशे ममली सुगींिी दिू देण्याचा ननणाय सन २०१८ मध्ये 
आहदर्वासी वर्वर्ागाने घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुगींिी दिुाच्या पुरर्वठ्यासाठी हदनाींक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी र्वा त्यासुमारास 
ऑनलाईन ननवर्वदा मागर्वून ४ कीं पन्याींना दिु पुरर्वठ्याचा ठेका देण्यात आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ननवर्वदा प्रक्रक्रयेतील वर्वश्र्वर्ारती फुड्स या कीं पनीने ननयमाींचे उल्लींघन केले 
असतानाही सुगींिी दिु पुरर्वठा करण्याचा ठेका त्याींना देण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन 
आले त्यानुसार सींबगित दोंीींवर्वध्ध्द कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (२४-०७-२०२०) : (१) आश्रमशाळेतील वर्वध्यार्थयाांना दोनश े ममली ्ेरापॅक 
(सुगींिी दिु ) पुरवर्वण्याची ननवर्वदा नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये प्रमसध्द केली हे  खरे आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) वर्वश्र्वर्ारती फूड्सन े पुरर्वठा चाल ु केल्यानींतर लोकप्रनतननिीींकडून त्याींच्याबाबत 
तक्रारी येऊ लागल्या. सदर तक्रारीबाबत आयुक्तालयाकडून चौकशी केली असता, मे.वर्वश्र्वर्ारती 
फूड्सने ननवर्वदेतील अ्ीींचा र्ींग केल्याच े चौकशीअींती मसध्द झाल्याने त्याींचा शासक्रकय 
आश्रमशाळाींना दिु पुरर्वठयाचा आदेश र्व करारनामा  आयुक्त, आहदर्वासी वर्वकास, महाराषर 
राज्य, नामशक याींच ेआदेश हद. १८.०५.२०२० अन्र्वये रद्य करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

बुलढाणा जजल््यातील शेतिऱ्याांना प्रलांबबत तुरीच ेअनुदान वाटप िरण्याबाबत 
  

(८)  ९१२८ (०२-०६-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल््यातील शेतकऱ्याींचे सन २०१७-१८ चे तुरीच ेअनदुान अद्यापही तुर उत्पादक 
शेतकऱ्याींना ममळाले नसल्याचे हदनाींक १ म े२०२० रोजी र्व त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्वारींर्वार मागणी करून देखील जजल्हा पणन अगिकारी, बलुढाणा याींच्या 
हलगजीपणामळेु सदर तुरीचे अनुदान प्राप्त असतानादेखील सींबींगित शेतकऱ्याींना र्वा्प 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र्व त्यानुंींगाने हलगजीपणा करणाऱ्या सींबींगित अगिकाऱ्यार्वर कारर्वाई करण्याबाबत तसेच 
थक्रकत तुरीचे अनुदान त्र्वररत र्वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची सर्वासािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (१४-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) र्व (३) सन २०१७-१८ मिील ध्पये १००० प्रनत जक्र्वीं्ल तूर अनुदान सुध्र्वातीस आिार 
जोडणी केलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. या अींतगात एकूण ३६७४८ पात्र 
शेतकऱ्याींना ध्पये ४७.३६ को्ी वर्वतररत करण्यात आले आहेत. तथावप, काही शेतकऱ्याींची बकँ 
खाती आिार जोडणी केलेली नसल्यान ेअथर्वा जनिन बँक खात ेअसल्यान ेर्व आयएफएससी 
क्रमाींक चुकीचा असल्यान ेकाही शेतकऱ्याींना अनुदानाचे वर्वतरण होत नसल्यान े जजल्हा पणन 
अगिकाऱ्याींमाफा त RTGS/NEFT द्र्वारे वर्वतरण करण्यास मान्यता हदली असून, अनुदान 
वर्वतरणाची कायार्वाही सुध् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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राज्यातील शतेिऱ्याांना रब्बी पीि ववमा योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत 
  

(९)  ९२९० (०५-०६-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :    सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लातूर, हहींगोली, बीड, सोलापूर. र्वामशम, गडगचरोली, र्ींडारा, मसींिुदगुा र्व 
रत्नागगरी या नऊ जजल््यातील शेतकऱ्याींना पीक वर्वमा उतरवर्वण्याकररता तब्बल ९ र्वेळा 
ननवर्वदा काढूनही ननवर्वदा र्रण्यास खाजगी र्व शासकीय वर्वमा कीं पन्याींनी र्ाग घेतला 
नसल्यामळेु तसेच रब्बी वपक वर्वमा उतरर्वण्याची अखेरची मुदत हदनाींक ३१ डडसेंबर १९ रोजी 
सींपुष्ात आल्यान े उपरोक्त ९ जजल््याींतील शेतकऱ्याींना रब्बी वपक वर्वमा र्रता आला 
नसल्याच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य सगचर्व याींच्या हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोजी र्वा त्यासुमारास  
पत्राद्र्वारे वर्वमा सहर्ागाची अींनतम मुदत र्वाढवर्वण्याबाबत र्व ननवर्वदा प्राप्त न होणेबाबत कें द्र 
शासनास अर्वगत करण्यात आले असुन हदनाींक ३० जानेर्वारी, २०२० च्या शासन ननणायान्र्वये 
मा. कृंी मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली मींबत्रमींडळाची उपसममती नेमनू सदर सममती िोरणात्मक 
ननणाय घेण्यासाठी मशफारस करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मींबत्रमींडळाच्या उपसममतीन े रब्बी पीक योजनेचा लार् या नऊ 
जजल््यातील शेतकऱ्याींना ममळण्यासाठी कोणती िोरणात्मक मशफारस शासनाकड े केली र्वा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(२७-०८-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मींत्रीमींडळ उपसममतीन े हद. २१.०४.२०२० च्या बठैकीत ज्या जजल्हयाकररता ननवर्वदा प्राप्त 
होणार नाही त्या जजल्हया कररता योजना राबर्वण्याच्या कालार्विीमध्ये नैसगगाक आपत्तीमुळे 
वपकाींचे नुकसान झाल्यास राषरीय नैसगगाक आपत्ती ननर्वारण ननकंाींच्या अगिन राहून राषरीय 
नैसगगाक आपत्ती ननिीमिून अनजु्ञयेतेनुसार मदत देण्याबाबत मशफारस केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
अजुगनी-मोरिाांव (जज.िोंहदया) तालकु्यातील ईटीयाडोह धरणाच्या िालव्याची दरुुस्ती िरणेबाबत 
  

(१०)  ९३१२ (२८-०५-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुगनी-मोरिाांव), श्री.राजू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रतनल नाईि (पसुद) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अजुानी-मोरगाींर्व (जज.गोंहदया) तालुक्यातील ई्ीयाडोह िरणाचा कालर्वा फु्ल्याचे माहे 
माचा, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ई्ीयाडोह िरणाचे अींतर समुारे ८ क्रकलोमम्र असून सींचारबींदीही असल्यान े
सदर बाब एक हदर्वसा नींतर गोठणगाींर्व शाखा कायाालयीन कमाचाऱ्याींच्या ननदशानास आली 
त्यामुळे लाखो मल्र पाणी र्वाया गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई्ीयाडोह िरणाच्या कालव्याची दधु्स्ती करण्याबाबत र्वारींर्वार शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार िरणाच्या कालव्याची दधु्स्ती करणेबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सदर बाब त्याच हदर्वशी हदनाींक २२ माचा २०२० रोजी ननदशानास आली र्व त्र्वरेने वर्वसगा 
बींद करण्यात आला. सदर कामाच े स्र्वरूप पाहता उन्हाळी हींगामाच्या पाणी र्वा्पाकररता 
लार्वण्यात आलेल्या मजुराींकडुनच सदर दधु्स्ती काम हदनाींक २२ माचा २०२० रोजीच त्र्वरीत 
चाल ू करण्यात आले. हदनाींक २५ माचा २०२० रोजी काम पूणा करून वर्वसगा सुरळीत चाल ू
करण्यात आला.  
(३) नाही, सद्यजस्थतीत इह्याडोह प्रकल्पाचे वर्वशेंदधु्स्ती कामाचा प्रस्तार्व के्षत्रीय स्तरार्वर 
तयार करणे प्रगतीपथार्वर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अजुगनी-मोरिाांव (जज.िोंहदया) तालकु्यातील लोिसेवा सहिारी पतसांस्थेतील  
िायगरत व्यवस्थापिाने िेलेला िैरव्यवहार 

  

(११)  ९३४४ (०२-०६-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुगनी-मोरिाांव), श्री.राजू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रतनल नाईि (पसुद) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अजुानी-मोरगाींर्व (जज.गोंहदया) तालुक्यातील लोकसेर्वा सहकारी पतसींस्थतेील कायारत 
व्यर्वस्थापकाींन ेसन २०१८-२०१९ या आगथाक र्वंाात २९ लाख ध्पयाींचा गैरव्यर्वहार केल्याच ेमाहे 
फेब्रुर्वारी-एवप्रल, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यर्वस्थापक, श्री.प्रशाींत मेश्राम याींनी उक्त गैरव्यर्वहार हदनाींक २० फेब्रुर्वारी, 
२०२० रोजी र्वा त्यासुमारास सादर केलेल्या लेखा परीक्षण अहर्वाल सादर केला असता 
ननदशानास आला असून, सदर प्रकरणी लेखा परीक्षक, श्री.यशर्वींत राम्ेके याींनी गैरव्यर्वहाराची 
तक्रार अजुानी-मोरगाींर्व पोलीस स््ेशन येथ े लेखी तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय र्व चौकशीच्या अनुंींगान े
जजल्हा सहननबींिकाींनी सींस्थेर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (०७-०७-२०२०) : (१) होय.  
(२) र्व (३) अजुानी-मोरगाींर्व (जज.गोंहदया) तालुक्यातील लोकसेर्वा सहकारी पतसींस्थेच्या सन 
२०१८-१९ च्या लेखापररक्षण अहर्वालानुसार पतसींस्थेच्या तत्कालीन व्यर्वस्थापक श्री.प्रशाींत 
मेश्राम याींनी ध्.२९.२८ लाख रकमेचा अपहार केल्याच े ननदशानास आले आहे. त्यानुंींगान े
सींबींगित लेखापररक्षकाींनी पतसींस्थचे्या व्यर्वस्थापकावर्वध्ध्द पोलीस स््ेशन अजुानी/मोरगार्व येथ े
गुन्हा क्र. ००४४/२०२०, हदनाींक ०४.०३.२०२० रोजी दाखल केला आहे.  
     सदर गुन््याच्या चौकशीदरम्यान पोलीसाींनी पतसींस्थेच्या १० सींचालकाींर्वर सींशयीत 
म्हणून गुन्हे दाखल केले आहेत. 
     दरम्यान पतसींस्थेमध्ये झालेल्या अपहाराच्या रकमेची जबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी 
जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, गोंदीया याींनी अगिननयमाच्या कलम ८८ अन्र्वये चौकशी 
करण्यासाठी प्रागिकृत अगिकाऱ्याची हदनाींक ०३.०६.२०२० रोजीच्या आदेशान्र्वये ननयुक्ती केली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.    

___________ 
  

राज्यातील िाांदा तालुिास्तरावरुन िृवष उत्पन्न बाजार सममतीमाफग त  
नाफेडिडून खरेदी होणेबाबत 

  

(१२)  ९५२४ (०२-०६-२०२०).   श्री.अशोि पवार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुतनल शेळिे (मावळ), श्री.सुतनल हटांिरे (वडिाव शरेी), श्री.चतेन तुप े(हडपसर), 
श्री.रमेश िोरिाांविर (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील तीन र्वंाापासून काींदयाला बाजारर्ार्व नसल्यामुळे शेतकऱ्याींचे नुकसान 
झाले असताना यार्वंी कोवर्वड-१९ या सींसगाजन्य आजारामुळे काींदयाचे र्ार्व जास्त प्रमाणात 
खाली आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्वंी झालेली अनतर्वषृ्ी, ढगाळ हर्वामान याींमळेु काींदयाच े उत्पन्न कमी र्व 
ननयाात बींदीमळेु बाजारर्ार्वही घसल्यामुळे शेतकरी दहेुरी सींक्ात सापडला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, काींदयाचे र्ार्व जस्थरावर्वण्यासाठी र्व शेतकऱ् याींना परर्वडणारा र्ार्व ममळण्यासाठी 
प्रत्येक तालकुा स्तरार्वर कृंी उत्पन्न बाजार सममतीच्या माफा त नाफेडकडून १५ त े२० ध्पये 
दराने काींदा खरेदी करणेबाबत शेतकऱ् याींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी कध्न नाफेडमाफा त काींदा खरेदी करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील (१४-०७-२०२०) : (१) दरर्वंी काींद्याच ेउत्पादन र्व मागणी 
आणण मान्सनूचा पाऊस यानुसार काींद्याच्या दरात चढउतार होत असतात. २०१६-१७ र्वगळता 
२०१५-१६ र्व २०१७-१८ मध्ये माहे ऑक््ोबर त े जानेर्वारीपयांत शतेकऱ्याींना काींद्याच े सरासरी 
क्रकमान ध्पये ११५० पनत जक्र्वीं्ल र्व कमाल ध्पये २७३६ प्रनत जक्र्वी्ं ल प्राप्त झाले आहेत.सन 
२०१९-२० मध्ये तर माहे ऑगस्् ते माचा पयांत काींद्याच े चाींगले दर प्राप्त झाले आहेत. 
कोवर्वड-१९ या सींसगाजन्य रोगामुळे देशात लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे, बाजार सममतीशी 
सींबींगित व्यक्ती र्व शेतकरी याींना रोगाचा प्रादरु्ाार्व होऊ नये, यासाठी काींद्याचे मललार्व बींद 
ठेर्वले होत.े मयााहदत आर्वक र्व कमी मागणी यामळेु काींद्याच्या दरात घ् झालेली आहे. 
(२), (३) र्व (४) सन २०१९-२० मध्ये लाींबलेला मान्सून र्व अर्वकाळी पाऊस यामुळे खरीप र्व 
ले् खरीप हींगामातील काींद्याच े |मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याने देशाींतगांत काींद्याचे दर 
मोठ्या प्रमाणात र्वाढल्यान,े माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये देशाींतगांत बाजारपेठेत मागणी र्व 
पुरर्वठा यामध्ये बरीच तफार्वत आल्यान,े देशाींतगांत बाजारपेठेतील काींद्याचे दर जस्थर 
ठेर्वण्यासाठी ननयाात बींदी लागू केली होती. तसेच इजजप्त र्व तकुा स्थानमिून काींदा आयात 
कध्न, दर जस्थर ठेर्वण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. हदनाींक १५ माचा, २०२० पासून 
काींद्यार्वरील ननयाातबींदी मागे घेतली आहे. 
     कें द्रशासनाच्या क्रकीं मत जस्थरीकरण योजनेंतगांत ग्राहकाींना क्रकफायतशीर दरात काींदा 
उपलब्ि करण्यासाठी नाफेडमाफा त चाल ूबाजारर्ार्वान ेदरर्वंी काींदा खरेदी केली जात.े यासाठी 
महाएफपीसी, पुणे या शेतकरी उत्पादक कीं पन्याींच्या मशखर सींस्थलेा नोडल एजन्सी म्हणून 
ननयुक्ती केली जात.े चाल ूर्वंाात ४८ शेतकरी उत्पादक कीं पन्याींमाफा त अहमदनगर-२८, नामशक-
१०, पुणे-१५, औरींगाबाद, उस्मानाबाद र्व सोलापूर जजल््यात प्रत्येकी २ र्व बीड-१ अशा एकूण 
६० हठकाणी खरेदी कें दे्र सुध् करण्यात आलेली आहेत. 
     महाएफपीसीकडून काींदा खरेदी सुध् करण्यात आली असून, हदनाींक १/६/२०२० अखेर 
२७१४२.७५ जक्र्वीं्ल काींद्याची खरेदी झली असनू शेतकऱ्याींना सरासरी ध्पये ९२७ प्रनत जक्र्वीं्ल 
दर ममळालेला आहे. 
     तसेच कें द्रशासनाच्या MEIS या योजनेमध्ये काींद्याचा समार्वेश कध्न ५% अनुदान 
मींजूर करण्याची मागणी राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेकेलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मशरुर (जज.पुणे) तालुक्यातील चासिमानसाठी झालेल्या  
भूसांपादनाच्या नोंदी पुणगत उठववण्याबाबत 

(१३)  ९५४८ (०४-०६-२०२०).   श्री.अशोि पवार (मशरुर), श्री.सुतनल शेळिे (मावळ), श्री.सुतनल 
हटांिरे (वडिाव शेरी), श्री.चतेन तपुे (हडपसर) :   सन्माननीय मदत व पुनवगसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशध्र (जज.पुणे) तालुक्यातील चासकमानच्या लार्के्षत्रात र्वीर, र्ामा आसखेड, उजनी, 
गुींजर्वणी, ्ेमघर, कळमोडी आदी प्रकल्पाींच े पुनर्वसान करण्यासाठी चुकीच्या र्व अगिकच्या 
सींपाहदत केलेल्या जममनीींच ेननयम र्व कायदे डार्वलून र्वा्प करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चुकीच्या स्लॅब आकारणीमुळे काही शेतकऱ् याींच्या जममनी बकेायदेशीरपणे 
सींपाहदत करण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चासकमान प्रकल्पाच्या बुडडत के्षत्रातील शेतकऱ् याींना पयाायी जमीन र्वा्पासाठी 
मशध्र तालुक्यात सुमारे २ हजार १०० हेक््र इतकीच जमीन सींपादनाची असतानाही 
चासकमान िरणासाठी ८ हजार ४०० हेक््र जममनीर्वर पनुर्वासनासाठी राखीर्व अशा नोंदी ७/१२ 
र्वर करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ७/१२ र्वरील नोंदीमुळे जममनी खरेदी-वर्वक्री, खातफेोड, कजा प्रकरणाचा 
लार् याींसारखे व्यर्वहार करताना शेतकऱ् याींना अडचणीींना सामोरे जार्वे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, मशध्र तालुक्यातील शतेकऱ् याींच्या ७/१२ र्वरील पुनर्वासनासाठीच्या राखीर्व अशा 
केलेल्या नोंदी पुणात उठवर्वणेबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. ववजय वडटे्टीवार (०३-०७-२०२०) : (१), (२), (३) र्व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रकल्पाच्या लार् के्षत्रातील खातेदाराींच्या जममनीींना मसींचनाची सुवर्विा उपलब्ि झालेली 
नाही क्रकीं र्वा र्वर्वषयातही मसींचन सुवर्विा उपलब्ि होणार नाही अशा प्रकरणी सींबींगित 
खातेदाराच्या ७/१२ उताऱ्यार्वरील इतर हक्कातील पुनर्वासनासाठी राखीर्व शेरे कमी 
करण्याबाबतची कायार्वाही करण्याबाबत आर्वश्यक त्या सुचना हदनाींक ०५.०८.२०१९ रोजीच्या 
शासन ननणायान्र्वये सर्वा जजल्हागिकारी कायाालयाींना हदलेल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

हवेली (जज.पुणे) तालुक्यातील महात्मा िाांधी राष्ट्रीय रामामीण रोजिार  
हमी योजनेत झालेला िैरव्यवहार 

  

(१४)  ११३१४ (१०-०७-२०२०).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय रोजिार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हर्वेली (जज.पुणे) तालुक्यातील पींचायत सममती अींतगात महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनते कुशल तसेच अकुशल कामाींच ेचुकीचे अींदाजपत्रक वर्वतररत कध्न सन 
२०१६ ते २०२० या कालार्विीत गैरव्यर्वहार केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनतेील काम ेअनतशय ननकृष् 
पद्धतीन े सुध् असुन ननयमानसुार कागदोपत्री काम े दाखर्वून शासनाच्या ननिीचा अपहार 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू कामाींमध्ये गैरव्यर्वहार करणाऱ्या 
अगिकारी र्व कमाचारी याींच्या वर्वध्द्ध कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  



वर्व.स. ९ (14) 

श्री. सांदीपानराव भुमरे (२९-०७-२०२०) : (१) र्व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिासाड े(ता.िणिवली, जज.मसांधुदिुग) येथ ेमसमलिा सँन्डचे  
अवैधरीत्या उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(१५)  ११३४८ (१०-०७-२०२०).   श्री.तनतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े कासाड े (ता.कणकर्वली, जज.मसींिुदगुा) येथे काही कीं पन्या मसमलका सँन्डचे मागील 
अनेक र्वंा अर्वैिरीत्या उत्खनन कररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र सरकारच्या पयाार्वरण वर्वर्ागाने रािानगरी र्वाईल्ड लाईफ अर्यारण्याच्या 
१० क्रक. मी. के्षत्राच्या हद्दीमध्ये येणा-या सर्वा प्रकारच्या मजेर र्व मायनर ममनरल्सच्या माईन्स 
बींद करण्याच्या सचुना सुप्रीम को्ााच्या आदेशानसुार हदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर १० क्रक. मी. के्षत्रामध्ये मसींिुदगुा जजल््यातील काही र्ाग येत असून येथ े
उत्खनन करणा-या कीं पन्याींना आतापयांत क्रकती म.े ्न उत्खनन करण्यास परर्वानगी 
शासनाकडून हदली आहे तसेच या कीं पन्याींचा अहर्वाल शासनाकड ेप्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, या बेकायदेशीर उत्खनन करणा-या कीं पन्याींर्वर शासनाकडून कोणती कारर्वाई 
करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मौज ेकासाड े (ता.कणकर्वली, जज.मसींिुदगूा) हा र्ाग कें द्र सरकारच्या पयाार्वरण वर्वर्ागाने 
रािानगरी र्वाईल्ड लाईफ अर्यारण्याच्या १० क्रक.मी. के्षत्राच्या हद्दीत येत नसल्याच े उप 
र्वनसींरक्षक, सार्वींतर्वाडी याींनी कळवर्वले आहे.   
    तसेच मौज ेकासाड े (ता.कणकर्वली, जज.मसींिुदगूा) येथील मसमलका सॅन्ड खाणपट्टािारका 
कडून आतापयांत ३२,३९,८१५ इतक्या मे.्न एर्वढ्या मसलीका सॅन्ड उत्खननाकरीता आर्वश्यक 
स्र्वामीत्र्विन र्व इतर कर शासनजमा कध्न परर्वानगी देण्यात आली आहे. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

वाडा खडिी (ता.जज.पालघर) येथे भाडपेट्टा िरार सांपल्यानांतरही  
आयआरबी िां पनीचा डाांबर प्रिल्प सुरु असल्याबाबत 

  

(१६)  ११४६३ (११-०७-२०२०).   श्रीमती याममनी यशवांत जाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) र्वाडा खडकी (ता.जज.पालघर) येथील शासकीय जागेचा र्ाडपेट्टा करार सींपल्यानींतरही 
आयआरबी कीं पनीचा  डाींबर प्रकल्प सुध् असल्याबाबत ग्रामस्थाींनी तक्रार केल्यानींतर पालघर 
पोमलसाींनी जबाबनोंद कध्न हदनाींक १७ जून, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास जजल्हागिकारी, 
पालघर याींच्याकड ेअहर्वाल  सादर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्यान े
चौकशीच्या र्व सदरहू अहर्वालाच्या अनुंींगान े शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०८-२०२०) : (१), (२) र्व (३) पोलीस स््ेशन, मनोर येथे ग्रामस्थाींनी 
तक्रार केलेली नाही, मात्र श्री.प्रवर्वण शामरार्वजी मर्ींगारे, र्वररषठ व्यर्वस्थापकीय अगिकारी, 
आयआरबी, इन्रास्रक्चर मलमम्ेड/मॉडना रोड मेकसा याींनी डाींबर प्लाीं्र्वर काम करण्यास 
मनाई केलेबाबत श्री.वर्वषणू उराडा र्व इतर याींचेवर्वध्ध्द तक्रार दाखल केली आहे.  
     मौजे र्वाड,े ता.जज.पालघर येथील र्ूमापन क्र.२२/१ के्षत्र ४-८१.०० हे.आर शासकीय जमीन 
मे.मॉडान रोड मकेसा प्रा.तफे श्री.जयींत दत्तात्रय डाींगरे याींना १० र्वं े कररता खननपट्टयान े
हदलेल्या जममनीचा र्ाडपेट्टा करार हदनाींक १०.१२.२०१८ रोजी सींपुष्ात आलेला आहे. सदर 
जागेचा अनगिकृतपणे र्वापर होत असल्यान,े तहमसलदार, पालघर याींनी हदनाींक १०.०२.२०२० र्व 
हदनाींक ०९.०६.२०२० रोजी महाराषर जमीन महसूल सींहहता, १९६६ च ेकलम ५० (४) अन्र्वये 
मे.मॉडना रोड मेकसा प्रा.तफे श्री.जयर्वींत दत्तात्रये डाींगरे याींना नो्ीस बजार्वण्यात आल्या आहेत 
तसेच सदर नो्ीशीच्या अनुंींगाने उक्त कीं पनीने ध्पये ३०,७५०/- इतकी दींडाची रक्कम 
िनादेशाद्र्वारे शासन जमा केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

सडि-अजुगनी (जज.िोंहदया) तालुक्यात अवैध वाळु उपसा होत असल्याबाबत 
  

(१७)  ११५७७ (१०-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुगनी-मोरिाांव) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सडक-अजुानी (जज.गोंहदया) तालुक्यातील र्वनवर्वर्ागाच्या अींतगात येणाऱ्या र्वडगेाींर्व, 
केसलर्वाडा, साले्ोला, घा्बोरी, या र्वाळु घा्ातुन रात्रीच्या सुमारास र्वाळु तस्करी होत 
असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकड ेसींबींगित र्वनपररके्षत्र अगिकारी याींचे अक्षम्य दलुाक्ष झाले असून र्वाळु 
तस्करी करणाऱ्याींना सींबींगित वर्वर्ागाचे अर्य असल्याच े तसेच या र्वाळु तस्करीमळेु  
शासनाचा लाखो ध्पयाींच्या महसुलाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानुसार या प्रकरणी सींबींगित दोंीींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) सडक-अजुानी (जज.गोंहदया) 
तालुक्यातील र्वनपररके्षत्राअींतगात येणाऱ्या र्वडगेार्व, केसलर्वाडा, घा्बोरी या के्षत्रात र्वाळूघा् 
नाहीत. तसेच र्वनपररके्षत्राअींतगात सालई्ोला के्षत्रात छो्े नाले असून त्यामध्ये र्वाळू अत्यल्प 
प्रमाणात आहे. 
      सडक-अजुानी र्वनपररके्षत्रात र्वन वर्वर्ागाच ेअगिकारी/कमाचारी सतत गस्त करीत असनू 
माहे म,े२०२० मध्ये र्वा त्या दरम्यान र्वन वर्वर्ागाच्या के्षत्रातील नाल्यामिून र्वाळूच े अर्वैि 
उत्खनन र्व र्वाहतकू झाल्याची बाब ननदशानास आली नाही.   
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िडधचरोली जजल्हयातील रेती घाट तनववदा प्रकक्रयेला झालेला ववलांब 
  

(१८)  ११७७८ (१०-०७-२०२०).   श्री.धमगरावबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडगचरोली जजल्हयातील रेतीघा् ननवर्वदा प्रक्रक्रया मागील दोन र्वंाापासून  न झाल्यामुळे 
शासनाचे को्यर्विी ध्पयाींचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, जजल््यात माहे म,े २०२० पयांत रेतीघा् मललार्व न झाल्यामळेु स्थानीक 
अगिकाऱ्याींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अर्वैिरीत्या उत्खनन होत असून पार्वसाळा 
जर्वळ आल्यान ेको्यर्विी ध्पयाींच्या घा्ाींची क्रकीं मत कमी झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महसूल वर्वर्ागातील अगिकाऱ्याींच्या हदरींगाईमुळे शासनाच े नुकसान होत 
असल्यान ेशासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) गडगचरोली जजल््यामध्ये सन २०१७-
१८ मध्ये मललार्वात गेलेल्या ६६ र्वाळूग्ाींपासून शासनास २४.४८ को्ी ध्पयाींचा महसूल प्राप्त 
झाला आहे. तसेच सन २०१८-१९ मध्ये मललार्वात गेलेल्या ३३ र्वाळूग्ापासून २२.८७ को्ी 
ध्पयाींचा महसलू प्राप्त झाला आहे.  सन २०१९-२० या र्वंााकरीता गडगचरोली जजल््यास गौण 
खननजाींपासून ४७.०० को्ी ध्पयाींचे उहद्दष् ननजश्चत कध्न देण्यात आले होते. त्यानुसार 
हद.१/४/२०१९ त े ३१/३/२०२० या कालार्विीत ध्.४७.४५ को्ी इतका महसूल प्राप्त कध्न 
उहद्दष्पूती करण्यात आली आहे. 
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    हद.३/९/२०१९ रोजीच्या र्वाळू/रेती ननगाती सुिाररत िोरणानुसार सन २०२०-२१ करीता 
र्वाळूग् मललार्व प्रक्रक्रया राबवर्वण्यात येत आहे. गडगचरोली जजल््यात ५५ र्वाळूग्ाींचे प्रस्तार्व 
ननजश्चत करण्यात आले असनू सदर र्वाळूग्ाींची अपसे् प्राईस ध्.५०.३३ को्ी ननजश्चत केली 
आहे. सदर र्वाळूग्ाींकरीता जनसनुार्वणी घेण्याची कायार्वाही सुध् आहे. जनसुनार्वणीची प्रक्रक्रया 
पूणा होताच सदर र्वाळूग्ाींचे प्रस्तार्व पयाार्वरण अनुमतीसाठी सादर करण्यात येतील.  
     गडगचरोली जजल््यात जजल्हा, उपवर्वर्ागीय, तालुका, ग्रामस्तरार्वर दक्षता सममत्या 
स्थापन करण्यात आल्या असून गौण खननजाचे अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीर्वर आळा घालण्यात 
येत आहे.      
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल््यात ररलायन्स जजओ िां पनीने अवैध िौण खतनज उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(१९)  ११७८० (१०-०७-२०२०).   श्री.सांजय िायिवाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी जजल््यात शासनाची कोणतीही परर्वानगी न घेता ररलायन्स जजओ या कीं पनीने 
खोदकाम करून ऑप््ीकल फायबर केबल ्ाकल्याप्रकरणी रूपये २६ को्ीचा दींड हदनाींक २२ 
जुन, २०१८ रोजी र्वा त्यासुमारास आकारण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हागिकारी परर्णी याींनी र्वारींर्वार कीं पनीस कळर्वूनही प्रनतसाद न देणाऱ्या 
सींबींगिताींर्वर कारर्वाई करून दींडासह रक्कम र्वसुल करण्याबाबत लाई् इन लाईफ या सींस्थेने 
हदनाींक २० जानेर्वारी, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास जजल्हागिकारी, परर्णी र्व प्रिान सगचर्व, 
महसूल वर्वर्ाग, मींत्रालय याींना लेखी ननर्वेदनाद्र्वारे कळवर्वले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व त्यानुसार जजओ कीं पनीकडून दींडासह रक्कम 
र्वसूल करून कीं पनी वर्वरूध्द कठोर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली आहे 
र्वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननर्वेदन प्राप्त झाल्याचे ननदशानास आले नाही. 
(३) र्व (४) अपर वर्वर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी हद.१०/६/२०१९ रोजीच्या आदेशान्र्वये 
अवपलाथी जजयो कीं पनीच े अपील फे्ाळून अपर जजल्हागिकारी, परर्णी याींनी आकारलेल्या 
दींडात्मक रक्कमेच े आदेश कायम केले होत.े सदर दींडात्मक रक्कमेच्या र्वसलूीबाबत 
जजल्हागिकारी, परर्णी याींच्या हद.२१/१/२०२० रोजीच्या पत्राच्या अनुं ींगाने जजल्हागिकारी, मुींबई 
शहर याींनी महाराषर जमीन महसूल सींहहता, १९६६ मिील कलम २६७ नुसार 
ध्.२५,९५,६३,७५०/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेची मागणीची हद.३१/०१/२०२० रोजीची नो्ीस जजओ 
कीं पनीच्या मुींबई येथील कायाालयास बजावर्वण्यात आली आहे. सदर नो्ीसीच्या अनुंींगान ेसदर 
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कीं पनीन े अपर वर्वर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या हद.१०/६/२०१९ रोजीच्या आदेशावर्वध्ध्द 
अपर वर्वर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींचेकड े पुनवर्वालोकन अजा सादर केला असनू अपर 
वर्वर्ागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी पुनवर्वालोकन अजाार्वर ननणाय होईपयांत उक्त दींडात्मक 
रक्कमेच्या र्वसूलीस स्थगगती हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौज ेसािूर (ता.सांिमनेर, जज.अहमदनिर) येथील मळूा  
नदीपात्रातून वाळूची चोरी होत असल्याबाबत 

  

(२०)  ११७९२ (१०-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे साकूर (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) मळूा नदीपात्रातील र्वाळू  जेसीबी र्व 
पोकलेनच्या सहाय्यान े चोरली जात असल्याचा व्हीडीओ सामाजजक कायाकत्याान े सोशल 
ममडीयार्वर व्हायरल केल्यानींतर महसूल वर्वर्ागान े दोन हजार ब्रास र्वाळूचा पींचनामा 
करण्याऐर्वजी केर्वळ १०० ब्रासचा पींचनामा केल्याने सींबींिीत तहसीलदाराींचे र्वाळू तस्कराींशी 
सींगनमत असल्याच े माहे माचा, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जेसीबी र्व पोकलेनच्या सहाय्याने र्वाळू उपसा सुध् असताना तलाठी र्व मींडळ 
अगिकारी तसेच तहसीलदार याकड ेहेतू पुरस्सर  दलुाक्ष करीत असून र्वाळूच्या उपसामुळे नदी 
पात्रात मोठे-मोठे खड्ड ेपडल्यान ेनदी काठार्वरील गार्वाींना पाणी ी्ंचाईचा सामना करार्वा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व त्यानुसार र्वाळू तस्करीकड े दलुाक्ष करणाऱ्या 
अगिकारी र्व कमाचारी याींच्यार्वर तसेच र्वाळू तस्कराींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२), (३) र्व (४) मौज े साकूर, ता.सींगमनेर, 
जज.अहमदनगर येथील मूळा नदीच्या पात्राशेजारील ग् नीं.१२२/२, हे ३५ आर पो्खराबा ०.१७ 
आर मिून हद.४/२/२०२० त े२८/२/२०२० या कालार्विीकरीता सींबींगितास ३०० ब्रास मातीममश्रीत 
र्वाळू उत्खनन र्व र्वाहतूकीची परर्वानगी देण्यात आली होती.  
     मौजे साकूर येथील मूळा नदीच्या पात्रातून र्वाळू उत्खनन होत असल्याच्या तहमसलदार, 
सींगमनेर याींना हद.२२/२/२०२० रोजी ग्रामस्थाींच्या दरुध्र्वनीद्र्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्यान े त्याच 
हदर्वशी मींडळ अगिकारी र्व तलाठी याींनी मूळा नदीच्या पात्रात पाहणी करण्यात आली. 
पाहणीच्या र्वेळी मौजे साकूर येथील ग् नीं.१२२/२ लगतच्या मळूा नदीपात्रातून १०० ब्रास 
र्वाळूचे अर्विै उत्खनन र्व र्वाहतूक झाल्याचे ननदशानास आले आहे. त्यामुळे सींबींगित 
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परर्वानािारकास मींजूर परर्वाना के्षत्रातील ग् नीं.१२२/२ मिून र्वाळू उत्खनन हद.२३/२/२०२० 
पासून बींद करण्यात आले आहे. तसेच सदर हठकाणाचा केलेल्या पींचनामानसुार सींबींगितास 
दींडात्मक कायार्वाहीची नो्ीस बजार्वण्यात आली आहे.   
     सन २०१९-२०२० या कालार्विीत सींगमनेर तालुक्यात र्वाळूच ेअर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूक 
करणाऱ्या ८१ र्वाहनाींर्वर कारर्वाई कध्न ध्.११.३६ लक्ष इतकी दींडात्मक रक्कम र्वसूल करण्यात 
आली आहे. तसेच २९ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.         
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

’मािेल त्याला शेततळे’ या योजनचे्या तनधी वाटपात झालेला िैरव्यवहार 
  

(२१)  ११७९५ (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय रोजिार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या ननिी र्वा्पात कृंी वर्वर्ागाने गैरव्यर्वहार कध्न सन 
२०१६ पासून शेततळयाींसाठी को्यार्विी ध्पयाींच्या ननिीच ेर्वा्प करण्यात आल्याच ेमाहे माचा, 
२०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अक्षाींश (लॅह््यूड) र्व रेखाींश (लॉजज्यूड) याचा तयार होत असलेला 
कोआडीनेट्स (ननदेशाींक) चा र्वापर कध्न शेततळयाींच्या स्थानाची ननश्चीती केलेल्याला 
जजओ्ॅगगींग असे सींबोिले जात असुन शेततळे िारकाींच्या शतेात जार्वुन तळयासह शेतकऱ्याींच े
फो्ो घेर्वून जजओ्ॅगगींग केले जात असल्यामुळे एकाच हठकाणी शेततळयासाठी दोनदा र्वा्प 
दाखवर्वता येत नसल्यामळेु असा गैरव्यर्वहार ्ाळण्यासाठी शेततळयाींच े फो्ो जजओ्ॅगगींग 
घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने हदले होते. तसेच माजी मुख्यमींत्री याींच्या समोर जजओ्ॅगगींग 
आणण शेततळे योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले होते, हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेततळयाींसाठी सुमारे सहा अब्ज ननिीचा खचा र्व १ लाख ७ हजार ४०० 
शेततळी तयार करण्यात आल्याचे दाखवर्वण्यात आले असनु प्रत्यक्षात ही शतेतळे जागेर्वरच 
नसल्याच े मींत्रालय प्रशासनाचे म्हणणे असून सव्र्वा दोन हजार तळयाींना जजओ्ॅगगींग न 
करताच आनुदान देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेततळे अनुदान र्वा्प प्रकरणी कृंी आयुक्त, पुणे याींचेकड े शासनाकडून  
स्पष्ीकरण मागवर्वण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननष कंा काय 
आहेत,गैरव्यर्वहार  रोखणारे जजओ्ॅगगींग नाकारण्याच े आदेश कोणी हदले तसेच चौकशीच्या 
अनुंींगाने सींबींगिताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (२९-०७-२०२०) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.  
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     अनुदान अदा केलेल्या १,३४,२१० शेततळे पैकी १८७१ शेततळयाींना वर्ववर्वि कारणामुळे 
जजओ ्ॅगगींग न करता अनुदान अदा करण्यात आलेले होते. त्यापैकी सद्य:जस्थतीत ४८८ 
शेततळयाींना जजओ ्ॅगगींग करण्याची कायार्वाही सुध् आहे.   
(४) र्व (५) होय, हे खरे आहे.  
     प्रस्तुत प्रकरणी दक्षता पथकाकडून प्राथममक चौकशी अहर्वाल प्राप्त झाला असून 
त्यामध्ये गैरव्यर्वहार झालेला आढळून आलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
नामशि शहरातील सातपूर ववभािातील आनांदवल्लीजवळील पूर तनयांत्रण रेषेजवळ बिेायदा 

उत्खनन िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२२)  ११९३९ (१०-०७-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नामशक शहरातील सातपूर वर्वर्ागातील आनींदर्वल्लीजर्वळील पूर ननयींत्रण रेंेजर्वळ बेकायदा 
उत्खनन करण्यात येत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदी सींर्विानाबाबत मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानादेखील याचे उल्लींघन 
होत असून उत्खनन करून नदीपात्र अध्ीं द करीत  माती थे् नदीपात्रात ्ाकली जात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक शहरातील सातपूर वर्वर्ागातील आनींदर्वल्ली जर्वळ बेकायदेशीर उत्खनन 
करणाऱ्या दोंीींर्वर कारर्वाई करणेबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) मौजे आनींदर्वल्ली, ता.जज.नामशक 
येथील स.नीं.६५/१/१ अ ही ममळकत गोदार्वरी नदीपात्रालगत असनू सदर के्षत्राजर्वळ नदीच े
र्वळण आहे. सदर के्षत्रामध्ये सींबींगित के्षत्रिारकाच ेबाींिकाम सुध् असून सदर जागेर्वर कोणतेही 
उत्खनन झाल्याचे हदसून आले नाही. त्याचप्रमाणे नदीपात्रालगत सींरक्षक मर्ींतीच े काम सुध् 
असून सदर सींरक्षण मर्ींत ही परू रेंेबाहेर ममळकत मालकाचे जागेत आहे. सदर सींरक्षण 
मर्ींतीच् या बाींिकामासाठी खोदकामातून ननघालेली माती, मुध्म हे त्याच के्षत्रात ्ाकल्याच े
हदसून आले आहे.  
     सदर बाींिकाम हे महानगरपामलकेच्या मींजूर अमर्न्यासाप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेर्वर सुध् 
असल्याच ेहदसून आले आहे.  सदर हठकाणी अर्वैि उत्खनन झाल्याचे ननदशानास आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
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मौज ेसाबलखेडा (ता.सेनिाव, जज.हहांिोली) फाट्या नजीि तथा खांडाळा-भाांडिेाव मािागवरील 
माळावर जमीन खोदनू मुरुम उत्खनन िेल्याबाबत 

(२३)  ११९७१ (१०-०७-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांिोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौज े साबलखेडा (ता.सेनगार्व, जज.हहींगोली) फाट्या नजीक तथा खींडाळा-र्ाींडगेार्व 
मागाार्वरील माळार्वर जमीन खोदनू मोठ्या प्रमाणात मुध्माच ेउत्खनन करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पळशी फाट्यापासनू मागे गोरेगार्वच्या हदशेने नयाान ेदोपदरी रस्त्याच े सुिारणा 
काम सींथगतीने दजााहीन पद्धतीने सुध् असून याच कामासाठी सदर माळ पोखध्न मोठ्या 
प्रमाणात मुध्म र्वापरण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू उत्खननाच्या परर्वानगीबाबतही साशींकता असून केर्वळ कागदोपत्री 
रॉयल््ी र्रल्याच ेदाखर्वून एका ब्रासच्या ऐर्वजी शींर्र ब्रास अनगिकृत उत्खनन केले जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू अनगिकृत उत्खननाबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२), (३) र्व (४) मौजे साबलखेडा (ता.सेनगार्व, 
जज.हहींगोली) येथील ग् क्र.२ मिून ५०० ब्रास मुध्म उत्खनन करण्यासाठी स्र्वाममत्र्विनाच्या 
रक्कमेचा र्रणा कध्न घेऊन ररतसर परर्वानगी तहमसलदार, सनेगार्व याींच्याकडुन देण्यात 
आली आहे. सदर हठकाणाहून ५०० ब्रासपेक्षा अगिक गौण खननजाचे उत्खनन झाले नसल्याच े
केलेल्या चौकशीत ननषपन्न झाले आहे. 
      सेनगार्व तालुक्यातील पळाशी फाट्यापासून मागे गोरेगार्वच्या हदशेन ेनव्याने रस्त्याच्या 
सुिारणा कामासाठी मौज ेखींडाळा र्व र्ाींडगेार्व (ता., जज.हहींगोली) येथील मुध्म र्वापरण्यात आला 
नसल्याच ेतहमसलदार, हहींगोली याींनी केलेल्या चौकशीत हदसून आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
चांद्रपूर व िडधचरोली जजल्हयाांमधील अपघातरामस्त शेतिऱ्याांना ववमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 
  

(२४)  १२१८३ (१०-०७-२०२०).   श्री.बांटी भाांिडडया (धचमूर), श्री.िृष्ट्णा िजब े (आरमोरी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जजल््यात शतेीची काम े करताींना शेतकऱ्याींचा अपघाती मतृ्य ु झाल्यास त्याींच्या 
कु्ुींबाला आगथाक मदत ममळण्यासाठी सुध् केलेल्या गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात वर्वमा 
योजनेतींगात सन २०१६ ते २०२० या कालार्विीत जजल्हा अिीक्षक कृंी अगिकारी याींच्याकड े
तालुका कृंी अगिकारी याींचे माध्यमातून सुमारे ३३९ प्रस्तार्व सादर करण्यात आले असताींना 
फक्त १४३ प्रस्तार्व मींजूर करण्यात आले असुन ५९ प्रस्तार्व नामींजूर करण्यात आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच, गडगचरोली जजल्हयात सन २०१७ त े २०२० या कालार्विीतील सदरहू योजनेतींगात 
एकूण ९९ प्रस्तार्व वर्वमा कीं पनीकड ेप्रलींबीत असल्याच ेमाहे जुन, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान  
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तार्व प्रलींबबत असल्यामुळे लार्ाथी शेतक-याींचे कु्ुींब आगथाक 
मदतीच्या प्रनतके्षत असताना प्रस्तार्व नामींजूर र्व प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू  जजल्हयाींमिील अपघातग्रस्त शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबाला वर्वमा योजनेचा 
लार् देण्यास हदरींगाई करणाऱ्या वर्वमा कीं पनी र्व सींबींगिताींर्वर कारर्वाई करण्यासह र्वींचीत 
लार्ार्थयाांना वर्वम्याचा लार् ममळण्याचे दृष्ीने शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(२७-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर कालार्विी मध्ये वर्वमा कीं पनी कड े३४२ वर्वमा प्रस्तार्व सादर करण्यात आले असुन 
त्यापैकी १५५ प्रकरणे मींजूर करण्यात आली असनू ६० प्रकरणे नामींजूर करण्यात आली आहेत. 
९२ प्रकरणे कागदपत्राींच्या अर्ार्वी प्रलींबबत आहेत तर ३५ प्रकरणे कायार्वाहीत आहेत. 
(२) अींशत:  खरे आहे. 
     सदर कालार्विी मध्ये वर्वमा कीं पनी कड े१९४ वर्वमा प्रस्तार्व सादर करण्यात आले असुन 
त्यापैकी ५५ प्रकरणे मींजूर करण्यात आली असून २७ प्रकरणे नामींजूर करण्यात आली आहेत.  
८१ प्रकरणे कागदपत्राींच्या अर्ार्वी प्रलींबबत आहेत तर ३१ प्रकरणे कायार्वाहीत आहे. 
(३) सदर योजनेतींगात वर्वमा प्रस्तार्व हे शेतकरी कु्ुींबाकडून आर्वश्यक असणा-या कागदपत्राच्या 
पुतातेअर्ार्वी प्रलींबबत असून बहुताींशी प्रकरणामध्ये ७/१२, ६-क, ६-ड, जव्हसेरा अहर्वाल, पोलीस 
अींनतम अहर्वाल इत्यादी कारणाींचे कागदपत्रा अर्ार्वी वर्वमा प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, असे 
ननदशानास आलेले आहे. 
(४) सदर योजनेमध्ये वर्वमा प्रस्तार्व शीघ्रगतीन ेमींजूर होण्यासाठी प्रलींबबत वर्वमा प्रकरणाींच्या 
जजल्हयाननहाय यादया कध्न राज्यातील सर्वा सींबींगित यींत्रणाींच्या वर्वर्ाग प्रमखुाींना पुतातसेाठी 
कळवर्वण्यात येऊन वर्वशें कॅम्पद्र्वारे मोहहम राबर्वनू कागदपत्राींच्या पुतातेसाठी प्रयत्न करण्यात 
येत आहेत. 
    कृवं आयुक्तालय स्तरार्वर अगिकारी ननयममतपणे वर्वमा कीं पनीच्या कायाालयास र्े् देऊन 
प्रगतीचा आढार्वा घेत आहेत. वर्वमा कीं पनी र्व वर्वमा सल्लागार कीं पनीच्या ननयममत आढार्वा 
बैठका घेण्यात येत आहेत. तसचे योजनेच्या सींननयत्रणासाठी तालुका स्तरार्वर तहसीलदार 
याींच्या अध्यक्षतखेाली  र्व जजल्हा स्तरार्वर मा. जजल्हागिकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली सममत्याींची 
ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(५) वर्वलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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मौज ेसावळी (ता.मानोरा, जज.वामशम) येथ ेअवैधरीत्या मुरूम उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(२५)  १२३६८ (१७-०७-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेसार्वळी (ता.मानोरा, जज.र्वामशम)  येथे राषरीय महामागााच्या बाींिकामासाठी लागणारा 
मुरूम  अर्वैिरीत्या उत्खनन केल्याप्रकरणी आर.एन.एस इन्रास्रक्चर मलमम्ेड हुबळी, कनाा्क 
या कीं पनीला एकूण १४ को्ी १५ लाख ६१ हजार ६०० ध्पयाींचा दींड मानोरा तहसीलदाराींनी 
ठोठार्वला असून दींडाची रक्कम र्रण्याची नो्ीस सींबींगित कीं पनीस हदनाींक २० जून, २०२० 
रोजी र्वा त्यासमुारास हदली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर नो्ीसमध्ये कीं पनीला द्ींडाची रक्कम तीन हदर्वसाच्या आत शासनान ेजमा 
करण्याचे आदेश हदले असून कीं पनीने तीन हदर्वसाच्या आत दींडाची रक्कम शासनाकड ेर्रणा 
केली आहे काय, 
(३) नसल्यास, उक्त कीं पनीर्वर कारर्वाई करून कीं पनीकडून सदरहू दींडाची रक्कम र्वसूल 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१), (२) र्व (३) मौज ेसार्वळी येथील ग् क्र.१३ मिून 
२२११९ ब्रासच ेअर्वैि उत्खनन केल्याप्रकरणी म.ेआर. एन.एस. इन्रास्रक्चर मल.,हुबळी याींना 
तहमसलदार, मानोरा याींनी ध्.१४,१५,६१,६००/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेचे आदेश हद.८/६/२०२० 
रोजी पारीत केले आहेत. सदर आदेशात दींडाची रक्कम तीन हदर्वसाच्या आत जमा 
करण्याबाबत कळवर्वले आहे. 
     तहसीलदार, मानोरा याींच्या हद.८/६/२०२० रोजीच्या आदेशावर्वध्ध्द सींबींगित कीं पनीन े
महाराषर जमीन महसूल अगिननयम, १९६६ चे कलम २४७ अन्र्वये उपवर्वर्ागीय अगिकारी, 
कारींजा याींचेकड ेअपील दाखल केले आहे. सदर अपीलाबाबत उपवर्वर्ागीय अगिकारी, कारींजा 
याींनी हद.८/७/२०२० रोजी आदेश पारीत केले असून आदेशामध्ये सदर प्रकरणात उपवर्वर्ागीय 
अगिकारी स्तरार्वर सींयुक्त पथक तयार कध्न सदर खदानीची मोजणी करार्वी र्व खदानीच्या 
अनतररक्त उत्खननाबाबतचा अहर्वाल जजल्हागिकारी, र्वामशम याींना सादर करण्यात यार्वा, अस े
नमुद आहे.  त्यानुसार उपवर्वर्ागीय स्तरीय पथकाने हद.१६/७/२०२० पासून सदर खदानीच्या 
हठकाणी मोजणी प्रक्रक्रया सुध् केली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

साांिली येथील मध्यवती िारािहृात सुरिेच्या दृष्ट्टीने त्रुटी आढळून आल्याबाबत 
  

(२६)  १२४९३ (१०-०७-२०२०).   श्री.धनजांय (सधुीर) िाडिीळ (साांिली) :   सन्माननीय िहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली  येथील मध्यर्वती कारागहृाची तपासणी  पोलीस महासींचालक र्व कारागहृ 
महाननरीक्षक याींनी केली असता यामध्ये सुरके्षच्या दृष्ीने गींर्ीर त्रु्ी आढळल्याचे माहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारागहृ साींगली शहरामध्ये मध्यर्वती हठकाणी अत्यींत कमी जागेत 
असून  कारागहृात कैद्याींची सींख्या मयाादेपेक्षा दपु्प् झाल्यान ेिोकादायक बनले आहे, हे ही  
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे मध्यर्वती कारागहृ कर्वलापूर (ता.ममरज, जज.साींगली) येथे  हलवर्वण्याबाबतचा 
प्रस्तार्व सींबींगित वर्वर्ागान ेशासनास सादर केला असून तो शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रस्तार्वास तातडीन ेमींजुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमुख (२८-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२), (३) र्व (४) अींशत: खरे. 
       साींगली जजल्हा कारागहृ हे शहराच्या मध्य र्ागी दा् लोकसींख्येमध्ये र्वसलेले आहे. 
कारागहृाची अगिकृतबींदी क्षमता २०५ पुध्ं र्व ३० महहला अस ेएकूण २३५ अशी असुन सध्या 
कारागहृात २९९ पुध्ं र्व २२ महहला असे एकूण ३२१ बींदी दाखल आहेत. कारागहृ र्वैद्यकीय 
अगिकाऱ्याींच्या सल्ल्यान े बींद्याींची र्वैद्यकीय तपासणी, आरोग्य मशबीर आयोजजत कध्न 
बींद्याींची व्यर्वजस्थत काळजी घेण्यात येत आहे. जजल्हा कारागहृाकडून नवर्वन कारागहृ 
बाींिणेकरीता जागा उपलब्ि कध्न देणेबाबतचा प्रस्तार्व जजल्हागिकारी, साींगली याींच्याकड ेसादर 
करण्यात आलेला असून त्यानुंींगाने पाठपुरार्वा करण्यात येत आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (जज. बलुढाणा) तालुक्यातील हुतात्मा वीर जिदेवराव सहिारी सूतधिरणीच्या 
जममनीची ववक्री प्रकक्रया रद्द िरुन सांचालि मांडळ बरखास्त िरण्याबाबत 

  

(२७)  १२५२६ (११-०७-२०२०).   श्री.राजेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर, नाींदरुा र्व मोताळा (जज.बुलढाणा) या तालुक्यातील कापूस उत्पादक शतेकऱ्याींच्या 
हहतासाठी सुरू करण्यात आलेल्या र्वीर जगदेर्वरार्व सहकारी  सुतगगरणी (ता.मलकापूर, 
जज.बुलढाणा) च्या मालकीची जमीन कामगाराींचे र्वेतन अदा करण्याचे कारण पुढे करून सदर 
सतूगगरणीचे मूळ मालक र्ागदारक शेतकरी याींना वर्वश्र्वासात न घेता वर्वक्री करण्याचा ननणाय 
सूतगगरणीच्या सींचालक मींडळान ेघेतला असल्याच ेहदनाींक २८ जून २०२० रोजी र्व त्यासुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राषरीय महामागामध्ये सदर सूतगगरणीची जमीन गेलेली असून त्यामिून करोडो 
ध्पये सदर सूतगगरणीला ममळालेले असल्याने त्या पशैाींमिून सूतगगरणीच्या कामगाराींना र्वेतन 
अदा केले जाऊ शकत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हुतात्मा र्वीर जगदेर्वरार्व कापूस उत्पादक सहकारी सूतगगरणी याींच्या सींचालक 
मींडळाने केलेल्या गैरकारर्ाराची चौकशी होऊन सींचालक मींडळ बरखास्त करणे बाबत स्थाननक 
लोकीं प्रनतननिी याींनी २४ फेब्रुर्वारी २०२० रोजी सादर केलेल्या पत्राच्या अनुंींगाने अहर्वाल सादर 
करणेबाबत हदनाींक ३ माचा २०२० रोजी आयुक्त, र्वस्त्रोद्योग याींना शासनान ेपत्र हदले आहे, हे 
ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याअनुंींगाने सतूगगरणीची करण्यात येत असलेली जमीन वर्वक्रीची प्रक्रक्रया रद्द 
करण्यासह राषरीय महामागाास हदलेल्या जममनीच्या बदल्यात ममळालेल्या पैशातून कामगाराींच े
र्वेतन अदा करणेबाबत तसेच गैरकारर्ार र्व अननयममतता करणारे सींचालक मींडळ बरखास्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाच कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. अस्लम शेख (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     हुतात्मा र्वीर जगदेर्वरार्व कापसू उत्पादक सहकारी सूतगगरणी मयाा., मलकापूर 
जज.बुलढाणा या सूतगगरणीने कोरोना वर्वंाणूच्या प्रादरु्ाार्वामुळे हद.२८.०६.२०२० रोजी क्रकीं बहुना 
माचा २०२० पासून आज रोजी पयांत लॉकडाउन मळेु सींचालक मींडळ सर्ा घेऊन जमीन 
वर्वक्रीचा ठरार्व घेतलेला नाही. मात्र मा. हदर्वाणी न्यायालय, प्रथम शे्रणी न्यायदींडागिकारी, 
मलकापूर याींच ेफौजदारी क्रकरकोळ अजा क्र.५७/२०१९ मिील हद.१६.०३.२०२० च्या आदेशानुसार 
कामगाराींच े क्रकमान र्वेतन फरकाची रक्कम ध्.१,३६,०९,८८३/- सतूगगरणीची २२.३६ हे.आर. 
जममनीमिून देणेबाबत मा.जजल्हागिकारी बुलढाणा याींना ननदेमशत केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सूतगगरणीला राषरीय महामागाामध्ये गेलेल्या जममनी पो्ी ध्.८२,७६,७५५/- हह रक्कम 
मींजूर झाली. त्यापकैी ्ीडीएस र्व जमीन महसूल रक्कम ध्.३५,६३,३७४/- कपात करून 
ध्.४७,१३,३८१/- हद.०७.०४.२०१६ रोजी सतूगगरणीला प्राप्त झाली. सदर रक्कमेतून सूतगगरणीचे 
कमाचारी पगार, पी.एफ.रक्कम सींचालक मींडळ ननर्वडणूक सींबींगित खचा, व्हॅ् ्ॅक्स, इलेकरीक 
र्रणा, ठेर्व परतफेड इत्यादी बाबीर्वर सदर रक्कम सन २०१६-१७ मध्ये सूतगगरणीने खचा 
केलेली आहे. त्यामुळे सतूगगरणीच्या कामगाराींना क्रकमान र्वतेन कायद्यानुसार फरकाची 
थकबाकी देण्याकररता सूतगगरणीकड ेरक्कम मशल्लक नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
     सदर सूतगगरणीचे सींचालक मींडळाबाबतची तक्रार आयुक्तालयास प्राप्त झाली असून 
सदर तक्रारीचे अनुंींगान े प्रादेमशक उपआयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींच्याकडून अहर्वाल 
मागवर्वण्यात आल्याचे आयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींनी नमूद केले आहे. प्रादेमशक उप 
आयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींनी त्याींच े पत्र हद.२८.०२.२०२० र्व हद.०५.०६.२०२० अन्र्वये 
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सूतगगरणीकडून र्वस्तुजस्थतीचा अहर्वाल र्व खुलासा मागवर्वण्यात आलेला आहे. परींत ु
सूतगगरणीकड ेकमाचारी कायारत नसल्याने र्व कोरोनाचा साथीमुळे लॉकडाउन घोवंत झाल्यान े
माहहती / खुलासा प्राप्त झालेला नाही. सदर खलुासा प्राप्त होताच चौकशीची पुढील कायार्वाही 
करण्यात येत असल्याच ेआयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींनी नमूद केले आहे. 
(४) चौकशीची कायार्वाही प्रादेमशक उप आयकु्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींच े स्तरार्वर सुध् 
असल्याच ेआयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींनी नमूद केले आहे. 
(५) सुतगगरणीने जममन वर्वक्रीबाबत कोणताही ठरार्व घेतलेला नाही. तथावप मा. न्यायालयाच े
फौजदारी क्रकरकोळ अजा क्र. ५७/२०१९ मगिल आदेशानुसार मा. जजल्हागिकारी याींचेकडुन पुहढल 
कायार्वाही करण्यात येत आहे. तसेच राषरीय महामागााकडुन प्राप्त रक्कमेचा वर्वननयोग सन 
२०१६-१७ मध्ये झालेला असुन कोणतीही रक्कम सतुगगरणीकड ेमशल्लक नाही. 
     सुतगगरणीचे सन २००६-०७ ते २०११-१२ या कालार्विीचे लेखा पररक्षण अहर्वाल र्व वर्वशें 
अहर्वालात गींर्ीर दों आढळुन आल्यान ेमहाराषर सहकारी सींस्था अगिननयम १९६० च ेकलम 
८३(१) अन्र्वये आयुक्तालयाच े आदेश हद.२७.०४.२०१४ नुसार चौकशी करण्याकरीता जजल्हा 
उपननबींिक, सहकारी सींस्था, बुलढाणा याींची चौकशी अगिकारी म्हणुन नमेणूक करण्यात 
आली. जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, बुलढाणा याींनी चौकशी अहर्वाल त्याींच े पत्र 
हद.२४.०२.२०१५ अन्र्वये आयुक्तालयास सादर केला आहे. सदर चौकशी अहर्वालातील गींर्ीर 
दोंानुसार सुतगगरणीत झालेल्या गैरव्यर्वहाराची आणण आथीक नुकसानीची जबाबदारी तसेच 
नुकसान र्रपाईची र्वसुलपात्र रक्कम ननजश्चत करण्याकरीता महाराषर सहकारी सींस्था 
अगिननयम १९६० चे कलम ८८ अींतगात हद.१४.०६.२०१६ रोजी आदेश ननगाममत करण्यात आले 
असून प्रागिकृत चौकशी अगिकारी म्हणून श्री.नानासाहेब चव्हाण, प्रादेमशक उपसींचालक, 
र्वस्त्रोद्योग, नागपूर याींची ननयकु्ती करण्यात आली. तदनींतर श्री.नानासाहेब चव्हाण,याींची 
बदली झाली असल्यान ेआयुक्तालयाच ेहद.११.१०.२०१९ रोजीच ेआदेशान्र्वये सहाय्यक ननबींिक, 
सहकारी सींस्था, ता.मलकापूर जज.बुलढाणा याींची प्रागिकृत चौकशी अगिकारी म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आली.सदरची चौकशी अद्याप पुणा झालेली नसुन चौकशी सुध् आहे. चौकशी पूणा 
झाल्यार्वर पुहढल कायार्वाही करण्यात येणार आहे. तसेच सूतगगरणीचे सन २०१४-१५ पासून 
लेखापररक्षण प्रलींबबत असुन अद्यार्वत लेखापरीक्षण पुणा झाल्यानींतर प्राप्त लेखापररक्षण 
अहर्वालानसुार नमुद मुद्याबाबत कायार्वाही करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त, र्वस्त्रोद्योग, 
नागपूर याींनी नमूद केले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

येसिी व िोळेिाव (ता.बबलोली,जज.नाांदेड) येथील माांजरा नदीच्या  
पात्रातून अवैधररत्या वाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२८)  १२५७६ (१०-०७-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येसगी र्व गोळेगार्व (ता.बबलोली, जज.नाींदेड) येथील माींजरा नदीच्या पात्रातील हजारो ब्रास 
लाल र्वाळूचा अर्विैरीत्या उपसा सुध् असल्याच े हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१९ रोजी र्वा त्या 
सुमारास ननदशानास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नदीपत्रातून र्वाळू उपसा करणाऱ्या र्वाळू माक्रफयाकड े महसलू वर्वर्ागाचे 
अगिकारी दलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून अर्विैररत्या र्वाळूचा उपसा करणाऱ्याींर्वर र्व त्याींना 
सहकाया करणाऱ्या अगिकारी र्व कमाचाऱ्याींर्वर शासनान ेकोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) र्व (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही.  
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

नरपड (ता.डहाणू, जज.पालघर) समुद्र किनारी वाळू तस्िरी होत असल्याबाबत 
  

(२९)  १२५८३ (१०-०७-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरपड (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील समुद्र क्रकनारी र्वाळू माफीयाींची मोठ्या प्रमाणात 
दहशत पसरली असून हदनाींक २१ जून, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास प्रशासनान ेअर्वैि र्वाळू 
र्वाहतुक करत असलेल्या र्वाहनाींर्वर कारर्वाई कध्न जप्त केलेले र्वाहने र्वाळू माक्रफयाींनी पळर्वून 
नेल्याचे हदनाींक २६ जून, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या क्रकनाऱ्यार्वर र्वाळू माक्रफयाींतफे मुख्यत: रात्रीच्या र्वेळी मोठ्या प्रमाणात 
उत्खनन करण्यात येत असल्यान ेशासनाच्या कोट्यार्विी ध्पयाींच्या महसूलाच ेनुकसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबींगित र्वाळू तस्कराींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत  
शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे,तसेच या कारर्वाईच ेस्र्वध्प काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) र्व (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही.  
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौज ेपडघा (ता.मभवांडी, जज.ठाणे) येथील सवे नां १०१ या शासिीय  
िायरान जमीनीवर अततक्रमण िेल्याबाबत 

  

(३०)  १२६८५ (१०-०८-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज े पडघा (ता.मर्र्वींडी, जज.ठाणे) ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेर्वक र्व महसूल वर्वर्ागातील 
सींबींगित अगिकारी याींच्या सींगनमतान े सर्वे नीं १०१ या शासकीय गायरान जमीनीर्वर 
अनतक्रमण करून प्लॉ् पाडून  त्याींची वर्वक्री केली असल्याबाबतच ेननर्वेदन स्थाननक सामाजजक 
कायाकत ेयाींनी मा.मुख्यमींत्री याींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पडघा येथ े होत असलेल्या अनगिकृत बाींिकामाबाबत अनके तक्रारी  
तहसीलदार, मर्र्वींडी याींच्याकड ेकरूनही त्याींनी कोणतीही कारर्वाई केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननर्वेदनाच्या अनुंींगान े सींबींगित दोंीींवर्वध्द्ध शासनान े कोणती कारर्वाई 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) मौज ेपडघा, ता.मर्र्वींडी, जज.ठाणे येथील स.नीं. १०१ या शासकीय जममनीर्वरील तीन 
पत्राशेड, एक खुले पत्राशेड, दोन खोल्याींचे सुध् असलेल्या बाींिकामाच्या मर्ींती अशी एकूण ६ 
अनगिकृत बाींिकामे हदनाींक २५/०६/२०२० रोजी पूणात: ननषकामसत करण्यात आले असून 
सींबींगिताींवर्वध्ध्द पडघा पोलीस स््ेशन, ता.मर्र्वींडी येथ े हदनाींक २३/०७/२०२० रोजी प्रथम खबर 
क्रमाींक २०१/२०२० अन्र्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

नानाजी देशमुख िृषी सांजीवनी प्रिल्प योजनेंतिगत रेशीम उद्योग योि  
घटिास पूवग सांमती देणेबाबत 

  

(३१)  १२७११ (१०-०७-२०२०).   श्री.अमभमन्य ुपवार (औसा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नानाजी देशमखु कृंी सींजीर्वनी प्रकल्प योजनेंतगात हदनाींक ६ म,े २०२० रोजीपासून 
र्वैयजक्तक लार्ाींच्या कोणत्याही अजाांना पूर्वा सींमती न देण्याबाबत प्रकल्प सींचालक,नानाजी 
देशमुख कृंी सींजीर्वनी प्रकल्प,मुींबई याींनी राज्यातील सर्वा जजल्हा अिीक्षक  कृंी अगिकारी 
याींना त्याींच्या कायाालयीन पत्र जा.क्र.नादेकृसींप्र-कृवंवर्वद्या /३३४/२०२० हदनाींक ६/५/२०२० नसुार 
सूचना हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, रेशीम लागर्वडीसाठी रेशीम अमर्यानातींगात लागर्वडीसाठी नोंदणी केलेल्या र्व 
लागर्वडीची नसारीसह तयारी केलेल्या बहुर्ूिारक शेतकऱ्याींच्या रेशीम लागर्वडीसाठी शासनाची 
इतर कोणतीही योजना नसल्यान ेर्व लागर्वडीसाठी पुरेसा र्वेळ न ममळाल्यामळेु शेतकऱ्याींमध्ये 
फसर्वणुकीची र्ार्वना ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेशीम लागर्वडीसाठी रेशीम वर्वर्ागाकड ेनोंदणी केलेल्या पोकराअींतगात समावर्वष् 
गार्वातील शेतकऱ्याींना रेशीम लागर्वडीसाठी पूर्वासींमती देण्याबाबत औसा वर्विानसर्ा स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री, उप मुख्यमींत्री, कृंी मींत्री, पालकमींत्री, लातूर, प्रकल्प 
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सींचालक पोकरा, जजल् हागिकारी लातूर याींच्याकड ेहदनाींक २४ म,े२०२० रोजी र्वा त्यासुमारास 
ननर्वेदनाद्र्वारे मागणी केली आहे, हे ही  खरे आहे काय,   
(४)  असल्यास, सदर रेशीम लागर्वड या र्वैयजक्तक  घ्कास पूर्वा सींमती देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची  कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुस े(२७-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) नाही. रेशीम लागर्वडीसाठी रेशीम अमर्यानाताींगात लागर्वडीसाठी नोंदणी केलेल्या र्व 
लागर्वडीची नसारी सह तयारी केलेल्या शेतकऱ्याींची लेखी तक्रार के्षत्रीय स्तरार्वर प्राप्त झालेली 
नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे 
(४) र्व (५) सदर बाबीचा लार् पात्र लार्ार्थयाांना महात्मा गाींिी राषरीय रोजगार हमी योजनेतनू 
देणेबाबत के्षत्रीय स्तरार्वर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.   

___________ 
  

वैजापूर (जज.औरांिाबाद) तालुक्यातील िोदावरी नदीतून वाळूचा 
बेसुमार उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३२)  १२७७१ (१७-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस् वाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वैजापूर (जज.औरींगाबाद) तालकु्यातील गोदार्वरी नदीची पाणीपातळी खालार्वली असल्यान े
र्वाळू तस्कराींकडून अर्वैिररत्या र्वाळूचा उपसा केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ग्रामस्थाींनी र्वारींर्वार प्रशासनाकड ेतक्रारी करून देखील महसूल र्व 
पोलीस प्रशासन याकड ेदलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून गोदार्वरी नदीपात्रातनू अर्विैररत्या र्वाळू उपसा 
करणाऱ्याींर्वर तसचे याकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींगित अगिकाऱ्याींर्वर शासनान ेकोणती कारर्वाई 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१), (२) र्व (३) र्वैजापूर तालुक्यातील गोदार्वरी पात्रात 
र्वाळूचा अर्वैि उपसा होत असल्याची बाब ननदशानास आली आहे. 
   र्वैजापूर तालुक्यात र्वाळूच्या अर्वैि उत्खननास र्व र्वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी 
तालुकास्तरार्वर तलाठी, मींडळ अगिकारी, नायब तहमसलदार याींच ेबैठे र्व र्रारी पथक तसेच 
ग्रामपींचायत स्तरार्वर सरपींच, ग्रामसेर्वक, पोलीस पा्ील, कोतर्वाल इ.याींचे ग्राम दक्षता सममती 
स्थापन करण्यात आली आहे. 
     र्वैजापूर तालुक्यात सन २०१९-२० या काळात र्वाळूचे अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या १५ 
प्रकरणी दींडात्मक कायार्वाही कध्न ध्.१५,४५,०००/- इतकी रक्कम शासनजमा करण्यात आली 
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आहे. तर माहे जून, २०२० ते हद.१७ जुल,ै२०२० अखेर र्वाळूचे अर्वैि र्वाहतूकीच्या ७ प्रकरणी 
ध्.२,७६,०००/- इतका दींड आकारण्यात आला असून ध्.१,४६,०००/- इतकी रक्कम शासनजमा 
करण्यात आली आहे. 
     र्वैजापूर तालुक्यातील र्वीरगाींर्व पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उपवर्वर्ागीय पोलीस अगिकारी, 
र्वैजापूर र्व स्थाननक गुन्हे शाखा याींच्या वर्वशें पथकामाफा त हद.१/७/२०१९ ते हद.२/६/२०२० या 
कालार्विीत र्वाळूच ेअर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या ३२ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येर्वून ४८ 
ब्रास र्वाळूसह ३२ र्वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच मशर्वूर पोलीस ठाणे याींनी केलेल्या 
कारर्वाईत हद.२४/५/२०१९ ते हद.३१/५/२०२० या कालार्विीत र्वाळूच्या अर्वैि र्वाहतकूीच्या ३१ 
प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच २५ र्वाहनाींचे नोंदणी रद्द करण्याच ेप्रस्तार्व 
पररर्वहन वर्वर्ागास सादर करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मसल्लोड (जज. औरांिाबाद) तालुक्यातील नदीपात्राांमध्ये वाळूचा  
अवैधररत्या उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३३)  १२७७७ (१०-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस् वाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसल्लोड (जज.औरींगाबाद) तालकु्यातील कोणत्याही नदीच्या र्वाळूपट्टय्ाचा प्रशासनाने मललार्व 
केला नसताना रात्रीच्या र्वेळी नदीपात्रात मोठमोठे खड्ड े पाडून  र्वाळूचा अर्वैिररत्या बेसमुार 
उपसा होत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून  मसल्लोड तालुक्यातील नदीपात्रातून 
अर्वैिररत्या र्वाळू उपसा करणाऱ्या र्वाळूमाक्रफयाींर्वर तसेच सींबींगित अगिकाऱ्याींर्वर कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) र्व (२) मसल्लोड तालुक्यामध्ये नदीपात्रातून र्वाळूचा 
अर्वैि उपसा र्व र्वाहतकू होत असल्याची बाब ननदशानास आली आहे.  
     मसल्लोड तालुक्यात गौण खननजाच ेअर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीला प्रनतबींि घालण्यासाठी 
ग्रामपातळीर्वर ग्रामदक्षता सममती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच तालुका स्तरार्वर र्रारी 
पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकाींमाफा त मसल्लोड तालुक्यात माहे एवप्रल, 
२०२० ते जून, २०२० या कालार्विीत र्वाळूच्या अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या १२ प्रकरणी 
कायार्वाही कध्न ध्.२०,६५,२००/- इतकी दींडात्मक रक्कम र्वसूल करण्यात आली आहे.  र्वाळूचे 
अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतकू करणाऱ्या ५ रॅक््र, २ जेसीबी र्व १ ह्प्पर जप्त कध्न दींडात्मक 
कायार्वाही प्रस्तावर्वत आहे. तसेच १७ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.    
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.           

___________ 
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औरांिाबाद येथील खाम नदीपात्रातनू वाळूचा अवैध उपसा होत असल्याबाबत 
  

(३४)  १२७८५ (१०-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप जैस् वाल (औरांिाबाद मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औरींगाबाद येथील खाम नदीपात्रातनू र्वाळू तस्कराींकडून मोठ्या प्रमाणात अर्वैिररत्या 
र्वाळूचा उपसा केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींनी र्वारींर्वार प्रशासनाकड ेतक्रारी करून देखील महसूल प्रशासन 
याकड ेदलुाक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून खाम नदीपात्रातून अर्वैिररत्या र्वाळू उपसा करणाऱ्याींर्वर 
तसेच सींबींगित अगिकाऱ्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) औरींगाबाद येथील खाम नदीच्या 
पात्रात र्वाळूच े अर्वैि उत्खनन होत असल्याबाबत ग्रामस्थाींकडून स्थाननक प्रशासनास तक्रारी 
प्राप्त नाहीत. तथावप, माहे फेब्रुर्वारी,२०२० मध्ये स्थाननक र्वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झालेल्या 
बातमीच्या अनुंींगान े केलेल्या पाहणीत खाम नदीपात्रात र्वाळूचे अर्वैि उत्खनन कध्न काही 
अींतरार्वर र्वाळू साठा केल्याची बाब ननदशानास आली आहे.  सदर र्वाळूसाठा जप्त कध्न 
याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीवर्वध्ध्द बेगमपूरा पोलीस ठाणे येथ े खबर क्र.००४३, हद.२५/२/२०२० 
अन्र्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अहमदनिर व मुांबई येथ ेनवीन िारािहृ उभारण्याबाबत 
  

(३५)  १२८१६ (१०-०७-२०२०).   श्री.रमेश िोरिाांविर (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय िहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील मध्यर्वती कारागहृाची कैद्याींना ठेर्वण्याची क्षमता २४०० असताना त्या 
कारागहृात ५८०० कैदी तसेच मुींबईतील आथार रोड कारागहृात देखील क्षमतेपेक्षा अगिक कैदी 
ठेर्वण्यात आल्याचे हदनाींक ५ माचा, २०२० रोजी र्वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येरर्वडा (पुणे) र्व मुींबईतील ऑथार रोड कारागहृातील कैद्याींची सींख्या कमी 
कध्न क्षमतेच्या प्रमाणात कैद्याींना पुरेशी जागा उपलब्ि करण्याच्यादृष्ीन े अहमदनगर र्व 
मुींबई येथ ेनवर्वन मध्यर्वती कारागहेृ उर्ारण्याचा ननणाय शासनान े घेतल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून अहमदनगर र्व मुींबई येथे नर्वीन मध्यर्वती कारागहेृ 
उर्ारण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अतनल देशमुख (२८-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) र्व (३) नर्वी मुींबई मौजे मींडाळे, मानखुदा येथे ३००० बींद्याींकरीता नर्वीन कारागहृाच े
बाींिकाम करण्याचे प्रस्तावर्वत असून, र्वास्तूशास्त्रज्ञ, मुींबई याींचेकडून नकाश ेर्व आराखड ेप्राप्त 
करणेबाबतची प्रक्रीया चालू आहे. अहमदनगर (नारायणडोह) येथ े ५०० बींदी क्षमतेचे नर्वीन 
कारागहृाच े बाींिकामाकरीता ११ एकर जागा  प्राप्त झाली आहे. उपर्वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वाजननक 
बाींिकाम वर्वर्ागाकडून नकाशे र्व आराखडा प्राप्त करण्याची प्रक्रक्रया सुध् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अांबेला (ता.मुलचेरा, जज.िडधचरोली) येथे रस्त्याच्या िामासाठी  
अवैधररत्या मुरुम उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

  

(३६)  १२८४९ (१०-०८-२०२०).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबेला (ता.मुलचेरा, जज.गडगचरोली) येथ े रस्त्याच्या बाींिकामासाठी अर्वैिररत्या मुरूम 
उत्खनन करणाऱ्या पाच र्वाहनाींर्वर उपवर्वर्ागीय अगिकारी, चामोशी याींनी कारर्वाई कध्नही 
अर्वैि मुध्म उत्खनन  सुध् असल्याचे माहे म,े २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोंी ठेकेदारार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१), (२) र्व (३) अींबेला येथे सुध् असलेल्या रस्त्याच्या 
कामाच्या कीं त्रा्दारान े अींबेला येथील स.नीं.४ आराजी १.६२ हे.आर.मिून वर्वनापरर्वाना मुध्म 
उत्खनन करत असल्याच े उपवर्वर्ागीय अगिकारी, चामोशी याींना हद.२/५/२०२० रोजी आढळून 
आल्याने उपवर्वर्ागीय अगिकारी, चामोशी याींनी सींबींगित कीं त्रा्दारार्वर कारर्वाई करण्याच ेआदेश 
तहमसलदाराींना हदले.                    
     त्यानसुार अींबेला येथील रस्त्याच्या कामार्वरील कीं त्रा्दारान े मुध्माच े अर्वैि उत्खनन 
केल्याप्रकरणी कीं त्रा्दारास हदनाींक १९/५/२०२० रोजी ध्पये ३,९९,६००/- इतक्या दींडात्मक 
रक्कमेचे आदेश पाररत केले आहेत. तसेच सदर दींडात्मक रक्कम कीं त्रा्दाराने हद.२७/५/२०२० 
रोजी शासनजमा केली आहे. तसचे सींबींगित कीं त्रा्दाराकडून गौणखननजाचे अर्वैि उत्खनन र्व 
र्वाहतूक न करण्याबाबत हद.२९/५/२०२० रोजी ध्.५,००,०००/- इतक्या रक्कमचेे जातमुचलका 
(बींिपत्र) र्ध्न घेण्यात आले आहे.  तद्नींतर उक्त हठकाणाहून मुध्माचे अर्विै उत्खनन 
झाल्याची बाब ननदशानास आली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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वासरी (ता.मुदखेड, जज.नाांदेड) येथ ेअवैध वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 
  

(३७)  १२८५२ (१०-०७-२०२०).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वासरी (ता.मुदखेड, जज.नाींदेड) येथे अर्विै र्वाळू उपसा प्रकरणी जजल्हागिकारी, नाींदेड याींनी 
तहमसलदार याींना कारर्वाई करण्याचे आदेश देऊनही अर्वैि र्वाळू उपसा सुध् असल्याच े माहे 
एवप्रल, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोंी ठेकेदाराींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) जजल्हागिकारी, नाींदेड याींच्याकड े
होणाऱ्या बैठकाींमध् ये उपवर्वर्ागीय अगिकारी र्व तहमसलदार याींना अर्वैि उत्खनन र्व 
र्वाहतूकीबाबत प्रनतबींिात्मक उपाययोजना करणेबाबत जजल्हागिकारी याींनी ननदेश हदले आहेत.  
     माहे एवप्रल,२०२० मध्ये मौजे र्वासरी, ता.मुदखेड येथे र्वाळूचा अनगिकृतपणे उपसा 
करणारे ३ सक्शन पींप (बो्ी) जजले्ीनच्या सहाय्यान े स्फो् कध्न नष् करण्यात आले 
आहेत.  तसेच अर्वैिररत्या करण्यात आलेले २४ रेतीसाठे (एकूण ३७२ब्रास) जप्त केले आहेत. 
त्यापैकी २२८ ब्रास करीता ५ र्वाळूसाठ्याचा मललार्व करण्यात आला असून मललार्वातून 
ध्.९,५६,५००/- इतका महसूल शासनजमा करण्यात आला आहे.  उर्वाररत १९ रेतीसाठे (१४४ 
ब्रास) ज्याींच्या शेतात आढळून आले  त्या शतेकऱ्याींच्या नमुना ७/१२ र्वर पाचप् दींडाच्या 
रक्कमेच्या बोजाची नोंद घेण्याची कायार्वाही सुध् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौज ेखापरी (ता.शहापूर जज.ठाणे) येथे सुरु असलेली दिडखाण बांद िरण्याबाबत 
  

(३८)  १२९४२ (१०-०७-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े डोळखाींब (ता.शहापूर, जज.ठाणे) ते ्ोकार्वड े म्हसा (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) या एक 
र्वंाापासून सुरू असलेल्या रस्त्यासाठी लागणारी खडी, डाींबर प्लाीं्, आर.एम.सी. खापरी 
गार्वालगत सुरू असून खापरी येथे दगडखाणीमध्ये र्सूुध्ीं ग स्फो् सुरू असल्याने तेथील एक 
हजारहून अगिक घराींना तड ेगेल्यामुळे घरे कमकुर्वत होऊन िोकादायक झालेली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ूसुध्ीं ग स्फो्ामळेु मोठ्या प्रमाणार्वर ध्र्वननप्रदूं ण होत असून पयाार्वरणासही  
गींर्ीर िोका ननमााण झाल्याने तथेील मशक्षक  तसेच ग्रामस्थाींनी सदरहू दगडखाण त्र्वररत बींद 
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करण्यात यार्वीत यासाठी तहसीलदार, शहापूर, जजल्हागिकारी, ठाण,े मा.महसूल मींत्री, 
पालकमींत्री, ठाणे याींच्याकड ेसहा महहन्याींपासून सातत्यान े लेखी ननर्वेदनाद्र्वारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त मागणीच्या अनुंींगान ेशासनान ेकोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) मौज ेखापरी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) या 
गार्वापासून २०० मी्रपेक्षा अगिक अींतरार्वर असलेल्या दगडखाणीत स्फो्ामुळे सौम्य प्रमाणात 
आर्वाज होत आहे. मात्र कोणत्याही घराींना तड े गेल्याची र्वा पयाार्वरणास गींर्ीर िोका ननमााण 
झाल्याची बाब ननदशानास आली नाही.  
     सदर दगडखाणीबाबत रा.सरळगाींर्व, ता.मुरबाड येथील नागररकाने जजल्हागिकारी, ठाणे 
याींच्या कायाालयाकड े केलेल्या तक्रारीनसुार जजल्हा खननकमा अगिकारी, ठाण े र्व सींबींगित 
अगिकारी याींनी सींबींगित तक्रारदार याींच्यासमर्वेत हद.१७/१/२०२० रोजी स्थळपाहणी करण्यात 
आली आहे. मौज े खापरी येथील स.नीं.३७/२ या जागेत गौण खननजाचे उत्खनन हे 
जजल्हागिकारी, ठाणे याींच्या कायाालयाकडून हदलेल्या परर्वानगीनुसार तसेच शासनजमा केलेल्या 
स्र्वाममत्र्विनाच्या मयाादेत झाले आहे. सदर प्रकरणी कोणतीही अननयममतता झाल्याच े
स्थळपाहणीत हदसून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यात घरिुल बाांधिामािरीता शून्य रॉयल्टी पासेसवर  
रेती उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३९)  १२९९८ (१७-०७-२०२०).   श्री.बळवांत वानखड े (दयागपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरार्वती जजल््यात प्रिानमींत्री आर्वास योजना र्व इतर ग्रामीण राज्य पुरस्कृत योजन े
अींतगात घरकुल बाींिकामाकरीता आर्वश्यक रेती उपलब्ि करून देण्याच े महसूल र्व र्वन 
वर्वर्ागाच्या पररपत्रक क्रमाींक गौखनन १०/०११९/प्र.क्र.५/ख-२ हदनाींक १२/०२/२०१९ मध्ये नमूद 
केले असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पररपत्रकामध्ये नमूद कायापद्धतीनुसार ५ ब्रास रेती उपलब्ि करून 
देण्यासाठी शून्य रॉयल््ी पाससे देण्याबाबत कायार्वाही करण्याचे आदेश हदनाींक ६ माचा, २०१९ 
रोजी अपर जजल्हागिकारी, अमरार्वती याींनी हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही कालार्विीनींतर घरकुल लार्ार्थयाांना शासकीय िोरणाप्रमाणे ५ ब्रास रेती 
उपलब्ि करून देण्याबाबत कायार्वाही होत नसल्याने आणण रेती घा्ाींचा मललार्व झाला 
नसल्यान े मोठ्या प्रमाणात घरकुलाच े कामे ठप्प झाल्याच े माहे म,े २०२० मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून घरकुल लार्ार्थयाांना शासकीय िोरणाप्रमाणे शून्य 
रॉयल््ीर्वर ५ ब्रास रेती उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनान े कोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१) र्व (२) हे खरे आहे. 
(३) र्व (४) सन २०१८-१९ करीता अमरार्वती जजल््यातील र्वाळूघा्ाींना हदलेली पयाार्वरण 
मान्यता हद.३०/९/२०१९ रोजी सींपषु्ात आली आहे.  तसेच सन २०१९-२० मध्ये माहे माचा, 
२०२० पासून कोवर्वड-१९ मुळे र्वाळूघा् मललार्वप्रक्रक्रयेस वर्वलींब झाला आहे. 
     सन २०२०-२१ मध्ये अमरार्वती जजल््यातील ९६ र्वाळूघा्ाींसाठी जनसुनार्वणी घेण्यात 
आली असून पयाार्वरण अनुमतीसाठी सदर र्वाळूघा्ाींचे प्रस्तार्व राज्यस्तरीय पयाार्वरण आघात 
मुल्याींकन सममतीकड े सादर करण्याची कायार्वाही सुध् आहे. प्रस्तावर्वत र्वाळूघा्ाींना पयाार्वरण 
अनुमती प्राप्त होताच र्वाळूघा्ाींची मललार्व प्रक्रक्रया र्व घरकुलासाठी र्वाळूघा् आरक्षक्षत करण्याची 
कायार्वाही करण्यात येईल.   
     अर्वैिररत्या केलेल्या जप्त र्वाळू साठ्याची वर्वल्हेर्वा् लार्वणेकामी सदर र्वाळूसाठ्यातून 
शासनाच्या कोणत्याही गहृननमााण योजनेअींतगात लार् घेणाऱ्या व्यक्तीस शासन तरतूदीनसुार ५ 
ब्रास र्वाळू वर्वनामुल्य वर्वतरीत करण्याचे ननदेश सर्वा तहमसलदाराींना जजल्हागिकारी, अमरार्वती 
याींनी हदले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

आवी, आष्ट्टी व िारांजा (जज.वधाग) तालुक्याांसाठी धडि मसांचन ववहीर  
योजनेतांिगत तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४०)  १३००५ (१०-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े(आवी) :   सन्माननीय रोजिार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आर्वी, आष्ी, कारींजा (जज.र्विाा) या तालुक्याींसाठी िडक मसींचन वर्वहीर योजनेतींगात सन 
२०१९-२० मध्ये शासनान ेसुमारे १०८० वर्वहीरीींकररता एकूण १०५०.०० लक्ष रूपये ननिी मींजूर 
केला असुन त्यापकैी फक्त २०७.२५ इतका ननिी वर्वतरीत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना एकूण ८९१ वर्वहीरी मींजुर करण्यात आल्या असून त्यापैकी ४२० 
वर्वहीरीींचे बाींिकाम शतेकऱ्याींनी स्र्वत: जर्वळील पैशाींनी पुणा केले असून आता शेतकऱ्याींचे पैस े
देण्याकररता ननिी उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना पार्वसाळयातील शेतीचे कामे करण्याकररता पैसे उपलब्ि 
नसल्यामळेु िडक मसींचन वर्वहीर योजनेतींगात उर्वाररत ननिी ८४२.७५ लक्ष रूपये तातडीन े
शेतकऱ्याींना उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनान े कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांदीपानराव भुमरे (२९-०७-२०२०) : (१) र्व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) अनुदान उपलब्ि झाल्यानींतर ननिी वर्वतरीत करण्यात येईल.   
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौजा तळेिाांव (रघुजी) (ता.आवी, जज.वधाग) येथील बत्रनेव्हा िां पनीन े 
ब्लाजस्टांि िेल्यामळेु घराांना तड ेिेल्याबाबत 

(४१)  १३००८ (१०-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेच े(आवी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा तळेगाींर्व (रघुजी) (ता.आर्वी, जज.र्विाा) येथे बत्रनेव्हा कीं पनीच्या गगट्टी क्रशर साठी 
लागणारे दगड काढण्यासाठी जमीनीत ५० फु् खोलर्वर ब्लाजस् ी्ंग केल्यामुळे शेजारील गार्वातील 
नाररकाींच्या घराला तड ेगेले  असून अनेक जनार्वराींचा मतृ्यु झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील गगट्टी खदाणीर्वर होत असलेल्या ब्लाजस् ी्ंगमुळे गार्वातील नागररकाींच्या 
मनात मर्तीचे र्वातार्वरण ननमााण झाले आहे, हे ही खरे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीने जमीनीतील दगड र्व मुरूम काढण्याची कोणतीही परर्वानगी न घेता 
प्रमाणापेक्षा जास्त उत्खनन केले असून कीं पनीर्वर दींडात्मक कारर्वाई केलेली असताींनासुध्दा  
सदर गगट्टी क्रशर बींद केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ब्लाजस् ी्ंगमुळे ज्या नागररकाींच्या घराींना तड ेगेले आहेत त्याींना नुकसान र्रपाई 
देण्याबाबत तसेच सदरहू कीं पनीर्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) र्व (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) र्विाा-आर्वी या राषरीय महामागााच े बाींिकामाकरीता सींबींिीत कीं पनीस मौजा तळेगार्व 
(रघुजी), ता.आर्वी जज.र्विाा येथील खाजगी जागेतून ७५०० ब्रास गौण खननजाच े उत्खनन र्व 
र्वाहतूकीकरीता तात्पुरता गौण खननज परर्वाना मींजूर करण्यात आला आहे. तथावप, सदर 
कीं पनीन े परर्वानगीपेक्षा अगिक गौण खननजाच े उत्खनन केल्याचे ननदशानास आले आहे. 
परर्वानगीपेक्षा अगिक उत्खनन केलेल्या गौण खननजापो्ी स्र्वाममत्र्विनाची रक्कम सींबींगित 
कीं पनीकडून र्वसूल करण्याची कायार्वाही सुध् आहे. तसेच सद्य:जस्थतीत सदर खदानीतनू गौण 
खननजाच ेउत्खनन र्व क्रशर मशीन बींद करण्यात आले आहे. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौजा रोहणा (ता.आवी, जज.वधाग) येथील पोलीस चौिीचे रूपाांतर 
पोलीस स्टेशनमध्ये िरण्याबाबत 

(४२)  १३०३० (११-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय िहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  मौजा रोहणा (ता.आर्वी, जज.र्विाा) येथे पोलीस चौकी असून सदर पोलीस चौकी पुलगाींर्व 
पोलीस स््ेशनच्या कायाके्षत्रात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोहणा या गार्वाच्या पररसरातील गाींर्व ेही खराींगणा र्व आर्वी पोलीस स््ेशनच्या 
कायाके्षत्रात येत असल्यामुळे तेथील नागररकाींची तक्रार दाखल करण्यास जाण्यासाठी गैरसोय 
होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोहणा स्र्वतींत्र पोलीस स््ेशन ननमााण करून या गार्वाच्या सर्ोर्वतालची 
खराींगणा र्व आर्वी पोलीस स््ेशन अींतगात येणारी गार्वे रोहणा पोलीस स््ेशनला जोडल्यास 
तेथील अर्वैि िींदयास प्रनतबींि  बसेल र्व नागररकाींची गैरसोय दरू होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून रोहणा येथील पोलीस चौकीचे रूपाींतर पोलीस स््ेशन 
मध्ये करून खराींगणा र्व आर्वी पोलीस स््ेशन अींतगात येणारी गार्वे या पोमलस स््ेशनला 
जोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अतनल देशमुख (२७-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) र्व (४) रोहणा तसेच रोहणा गार्वाींच े सर्ोर्वताल खराींगणा र्व आर्वी पोलीस स््ेशन 
हद्दीतील गार्वाींमध्ये कायदा र्व सुव्यर्वस्था सुरळीत असल्याने गुन््याींची आकडरे्वारी कमी आहे.  
तसेच रोहणा येथे दरुके्षत्र कायाान्र्वीत असल्यामुळे पोलीस चौकीच ेध्पाींतर पोलीस स््ेशनमध्ये 
करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्तार्व सद्य:जस्थतीत वर्वचारािीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
मौज ेलवेल, आजनी, मेटे, अणसपुरे, बहहरवली व तळघर (ता.खेड, जज.रत्नािीरी) या पररसरात 

दिड्खानीतून अवैधरीत्या उत्खनन होत असल्याबाबत 
  

(४३)  १३१८९ (१७-०७-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे लर्वले, आजनी, मे्े, अणसपुरे, बहहरर्वली र्व तळघर (ता.खेड, जज.रत्नागीरी) या 
पररसरात अर्वैिरीत्या  गचरेखानीतनू (दगडखान) १०० ब्रास उत्खननाच्या परर्वान्यार्वर ३५० पेक्षा 
अगिक ब्रास उत्खनन करण्यात येत असून सदर अर्वैि उत्खननामुळे शासनाच्या  कोट्यर्विी 
ध्पयाींच्या महसुलाचे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दगडखानीमुळे मोठ्या प्रमाणार्वर प्रदूं ण होत असून या दगड्खानीचे 
ध्पाींतर तलार्वात होत असल्यामळेु त्यातील दवुंत पाणी पररसरातील वर्वहहरीत ममसळण्याचा 
गींर्ीर िोका ननमााण झाल्याने याकड े जाणीर्वपूर्वाक दलुाक्ष करणाऱ्या प्रदूं ण महामींडळ र्व 
खननकमा वर्वर्ागातील सींबींगितार्वर तसेच दगडखाण मालकार्वर कठोर कारर्वाईची मागणी 
करणारे ननर्वेदन माहे माचा, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान जजल्हागिकारी, रत्नागीरी याींचकेड े
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी उपरोक्त ननर्वेदनाच्या अनुंींगान ेसींबींगिताींर्वर कोणती कारर्वाई 
करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१) खेड तालुक्यातील मौजे लर्वले, आजनी, मे्े, 
अणसपुरे, बहहरर्वली र्व तळघर या गार्वाींपैकी फक्त मे्े र्व तळघर येथे सन २०१९-२० मध्ये 
२९०० ब्रास जाींर्ा दगड उत्खननाकरीता ५ परर्वान े मींजूर करण्यात आले आहे. त्यापो्ी 
ध्.२,९०,०००/- इतके स्र्वामीत्र्विन शासनजमा करण्यात आले आहे.  गचरेखाणीतून १०० ब्रास 
उत्खननाच्या परर्वान्यार्वर ३५० पके्षा अगिक ब्रास उत्खनन होत असल्याची बाब ननदशानास 
आली नाही. 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

िोवा येथील व्यावसातयि महाराष्ट्राच्या हद्दीत बिेायदेशीरररत्या  
वाळूचे उत्खनन िरत असल्याबाबत 

  

(४४)  १३२०० (१७-०७-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोर्वा राज्यात रेती उपसार्वर असलेल्या ननबांिाींमुळे गोर्वा येथील व्यार्वसानयक महाराषराच्या 
हद्दीत येणाऱ्या  क्रकनाऱ् यार्वरून  मागील एक र्वंाापासून रात्रीच्या र्वेळी बकेायदेशीरररत्या र्वाळूचे 
उत्खनन करून तस्करी करीत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बेकायदेशीर र्वाळू उपसाबाबत आरोगा मच्छीमार सींस्था र्व  स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी मा.महसलू मींत्री, तहसीलदार, र्वेंगुलाा इत्यादीींकड े लेखी ननर्वेदनाद्र्वारे र्वाळू 
माक्रफयाींर्वर कारर्वाई तसेच बेकायदेशीर र्वाळू उत्खननार्वर प्रनतबींि घालण्याबाबत मागणी  केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु  मागणीच्या अनुंींगाने राज्याच्या हद्दीतील आरोंदा क्रकनाऱ्यार्वर 
गोव्यातील र्वाळू माक्रफयाींकडून होणारी र्वाळूची लू् वर्वनावर्वलींब थाींबर्वण्याच्या दृष्ीन ेशासनान े
कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१) र्व (२) अशी बाब ननदशानास आली आहे. 
(३) गोर्वा राज्याच्या हद्दीशेजारील सार्वींतर्वाडी तालुक्यातील मौजे आरोंदा, तेरेखोल, क्रकरणपाणी 
तसेच र्वेंगुलाा तालुक्यातील र्वेंगुलाा खाडीपात्रामध्ये र्वाळूच्या अर्वैि उपश्यास प्रनतबींि करण्यासाठी 
महसूल, पोलीस र्व बींदर वर्वर्ाग याींची सींयुक्त र्रारी पथके नमेण्यात आली आहेत. र्वेंगुलाा 
तालुक्यात सन २०१९-२० मध्ये र्वाळूच्या अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या  ५ प्रकरणी 
ध्.४,९५,१९२/- इतकी दींडात्मक कारर्वाई करण्यात आली आहे. तर सार्वींतर्वाडी तालुक्यात सन 
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२०१९-२० मध्ये र्वाळूच्या अर्वैि र्वाहतूकीच्या २ प्रकरणी कारर्वाई करण्यात येर्वून त्यापैकी एका 
प्रकरणी ध्.१,६०,८३२/- इतकी दींडात्मक रक्कम र्वसूल करण्यात आली आहे. तर उर्वाररत एका 
प्रकरणात र्वसलूीची कायार्वाही सुध् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

सातारा जजल्हयात बनावट खत ेव किटिनाशिाांची ववक्री होत असल्याबाबत 
  

(४५)  १३२२८ (११-०७-२०२०).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल्हयात ३ हजार ३९९ पेक्षा अगिक खते र्व क्रक्कनाशके वर्वक्रीची  दकुान ेअसून 
यातील अनेक दकुानाींमध्ये बनार्व् खते र्व क्रक्कनाशकाींची वर्वक्री केली जात असल्याबाबतच्या 
तक्रारी शेतकऱ्याींनी माहे एवप्रल, २०२० पासून केल्याच े हदनाींक १२ जून, २०२० रोजी र्वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खते र्व क्रक्कनाशके उत्पाहदत करणाऱ्या कीं पन्याींकडून बनार्व्  खताींची तसेच 
कालबाहय क्रक्कनाशकाींर्वर मुदतर्वाढीचे जस््कर गचक्र्वून वर्वक्री होत असल्याबाबत तक्रारी 
शेतकऱ्याींनी केल्या असताना शासनाच्या गुणननयींत्रण वर्वर्ागाकडून कोणतीही कारर्वाई करण्यात 
येत नसून  अशा कालबाहय क्रक्कनाशकाींची फर्वारणी केल्यामुळे शेतकऱ्याींना गींर्ीर आजार 
होत असून जजर्वीतहानी देखील होण्याची शक्यता असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््यातील ६४६ कृंी कें द्राची शासनाच्या र्व जजल्हा पररंदेच्या कृंी 
वर्वर्ागामाफा त तपासणी केली असता अनेक कृंी कें द्राींमध्ये गींर्ीर स्र्वध्पाच्या त्रु्ी आढळून 
आल्यामुळे १७ कृंी कें द्रार्वर वर्वक्री बींदीच ेआदेश लागू करण्यात आल्याच े हदनाींक २० जून, 
२०२० रोजी र्वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून बनार्व् खात े र्व कालबाहय क्रक्कनाशकाींची वर्वक्रीर्वर 
प्रनतबींि बसण्यासाठी कठोर ननबांि घालण्याबाबत तसचे कीं पन्याींर्वर कारर्वाई न करणाऱ्या 
गुणननयींत्रण वर्वर्ागाच्या अगिकाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(२८-०७-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  होय हे खरे आहे. 
(४) जजल्हयातील ९९५ कृवं सेर्वा कें द्राची तपासणी करण्यात आली असून तपासणीत आढळून 
आलेल्या त्रु्ीच्या अनुंींगाने १७ कृवं सेर्वा कें द्राना वर्वक्री बींदच ेआदेश देण्यात आले असून 
त्यापैकी ७ कृवं सेर्वा कें द्राींना सक्त ताक्रकद र्व ४ कृवं सेर्वा कें द्राच ेपरर्वाने ननलींबबत करण्यात 
आले आहेत. 
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      बनार्व् खत ेउत्पादन र्व वर्वक्री प्रकरणी २ पोमलस केस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 
त्यातील एक वर्वक्री कें द्र परर्वाना ननलींबबत केला असनू एक परर्वाना रद्द करण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे सदर प्रकरणी कारर्वाई पूणा झालेली असल्यामुळे गुण ननयींत्रण वर्वर्ागाच्या 
अगिकाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्याचा प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
      बोगस खताींचा १४.७५ म.े ्न इतका एकूण ध्. ४,९८,००० हजार क्रकीं मतीचा साठा जप्त 
केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

पेडिाांव, म्हसे (ता.श्रीिोंदा, जज.अहमदनिर) येथे भीमा व घोड नदीपात्रात  
अवैध वाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४६)  १३२५३ (११-०७-२०२०).   श्री.बबनराव पाचपुत े(श्रीिोंदा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेडगाींर्व, म्हसे (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर)  येथे र्ीमा र्व घोड नदीपात्रात सुध् असलेल्या 
र्वाळू चोरीकड े प्रशासन जाणीर्वपरू्वाक दलुाक्ष करत असल्याच े माहे एवप्रल, २०२० मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नदीपात्रात अर्वैि र्वाळू उपसा अद्यापही सुध् असून या अर्वैि र्वाळू 
उपसार्वर प्रनतबींि घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) र्व (२) मौज ेपेडगाींर्व (ता.श्रीगोंदा) येथील र्ीमा 
नदीपात्रात र्वाळूची अर्विै र्वाहतकू करताना हद.१७/४/२०२०, हद.२२/४/२०२० र्व हद.२५/४/२०२० 
रोजी प्रत्येकी १ रॅक््र पकडण्यात आला असून सींबींगित र्वाहनचालक र्व र्वाहनिारक 
याींच्यावर्वध्ध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  तसेच मौज ेम्हसे येथील घोड नदीपात्रात 
हद.२७/४/२०२० रोजी र्वाळूचे अर्वैि उत्खनन करताींना २ जे.सी.बी., २ हायर्वा र्व २ रॅक््र जप्त 
करण्यात आले असून सींबींगित र्वाहनाचे िारक र्व चालक याींच्यावर्वध्ध्द गुन्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत. 
     श्रीगोंदा तालुक्यात गौण खननजाचे अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतकूीला प्रनतबींि घालण्यासाठी 
तालुका स्तरार्वर र्रारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकाींमाफा त श्रीगोंदा 
तालुक्यात माहे एवप्रल, २०२० त ेजून, २०२० अखेर र्वाळूच ेअर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या २४ 
प्रकरणी गुन्हे दाखल कध्न ध्.१,८७,५००/- इतकी दींडात्मक रक्कम र्वसूल करण्यात आली 
आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
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जळिाव शहरासह जजल््यात बिेायदेशीर वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 
  

(४७)  १३२७५ (११-०७-२०२०).   श्री.धचमणराव पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगार्व शहरासह जजल््यात बेकायदेमशर र्वाळू उपसा सुध् असनू र्वाळूमाक्रफयाींकडून बनार्व् 
पार्वत्या तयार करून शासनाच्या  कोट्यर्विी ध्पयाींच्या महसूलाचे नकुसान केले जात 
असल्याची बाब माहहतीच्या अगिकारातून माहे जून, २०२० मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये र्वाळूमाक्रफयाींसह सींबगित वर्वर्ागाच े अगिकारी, बाींिकाम वर्वर्ागाचे 
अगिकारी याींच ेसींगनमत  असल्याचेही  ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी कध्न बनार्व् पार्वत्या तयार करून शासनाचा कोट्यर्विी 
ध्पयाींचा महसूल बुडवर्वणा-याींर्वर शासनान ेकोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) र्व (३) मौजे आव्हाणी, ता.िरणगाींर्व, 
जज.जळगाींर्व येथील गगरणा नदीर्वरील र्वाळूघा् सन २०१८-१९ कररता कायाकारी अमर्यींता, तापी 
खोरे सर्वेक्षण र्व अन्र्वेंण वर्वर्ाग, जळगाींर्व याींना मींजूर करण्यात आला होता. हद.८/३/२०१९ 
रोजी सदर र्वाळूघा्ातून ५ र्वाहन ेप्रत्येकी २ ब्रास याप्रमाणे १० ब्रास अर्वैि परर्वान्याच्या आिारे 
र्वाहतूक करीत असताींना आढळून आले आहेत. तसेच पोलीसाींनी र्वाळूची अर्वैि र्वाहतूक 
करताींना एक र्वाहन पकडले आहे.  
     र्वाळूची अर्वैि र्वाहतकू करणाऱ्या उक्त प्रत्येक र्वाहनास तहमसलदार, जळगाींर्व याींनी 
ध्.२,३५,७२०/- इतक्या दींडाच े आदेश पारीत कध्न सदर दींडाची रक्कम हद.२९/३/२०१९ रोजी 
शासनजमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

हहांिणघाट (जज.वधाग) तालुक्यातील वेणा, वधाग आणण यशोदा या नदयाांवरील  
वाळू घाटाांचा मललाव िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३५७३ (१७-०७-२०२०).   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगणघा् (जज.र्विाा) तालुक्यातील र्वेणा, र्विाा आणण यशोदा या नदयाींमध्ये ५४ रेती घा् 
असून यापैकी १३ रेती घा्ाींच ेसन २०२०-२१ करीता मललार्व करण्याबाबत परर्वानगी मागगतली 
असून कोरोना वर्वंाणूच्या पाश्र्वार्मूीर्वर अद्यावप परर्वानगी ममळाली नसल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्वाळू घा्ाींचा अद्यावप मललार्व झाला नसल्यान ेअर्वैि रेती उपसामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात र्वाढ झाली असून हदनाींक १ एवप्रल, २०२० पासून चोरीच्या १० ब्रास रेतीची जप्ती 
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कध्न ५ लाख ९४ हजार ५०० ध्पये दींड र्वसलू केल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार उक्त प्रकरणातील दोंीींर्वर कारर्वाई कध्न घा्ाींच्या मललार्वास मींजुरी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१) हद.३/९/२०१९ रोजीच्या र्वाळू िोरणानुसार र्विाा 
जजल््यातील र्वाळूघा् मललार्व प्रक्रक्रया जजल्हास्तरार्वर सुध् असताींना कोवर्वड-१९ वर्वंाणू सींसगाास 
प्रनतबींिासाठी सींचारबींदी असल्याने जनसुनार्वणीची कायार्वाही ननयोजजत र्वेळेत घेण े शक्य न 
झाल्याने मललार्वप्रक्रकयेस वर्वलींब होत आहे. 
(२), (३) र्व (४) हहींगणघा् तालुक्यामध्ये गौण खननजाचे अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीला प्रनतबींि 
घालण्यासाठी ग्रामपातळीर्वर ग्रामदक्षता सममती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच तालकुा 
स्तरार्वर र्रारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथकामाफा त तालुक्यात माहे 
एवप्रल,२०२० ते १५ जुल,ै२०२० या कालार्विीत र्वाळूच्या अर्विै उत्खनन र्व र्वाहतूकीच्या २८ 
प्रकरणी दींडात्मक कायार्वाही कध्न ध्.९,९४,६५०/- इतकी रक्कम र्वसूल करण्यात आली आहे. 
तसेच एका प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     हद.३/९/२०१९ रोजीच्या र्वाळू िोरणानुसार र्विाा जजल््यातील ननजश्चत करण्यात आलेल्या 
र्वाळूघा्ाींच्या मललार्वासाठी जनसुनार्वणी प्रक्रक्रया पूणा करण्यात आली असून र्वाळूघा्ाींचे प्रस्तार्व 
पयाार्वरण अनमुतीसाठी राज्य पयाार्वरण सममतीस सादर करण्यात आले आहेत. पयाार्वरण 
अनुमती प्राप्त होताच मललार्व प्रक्रक्रयेची पुढील कायार्वाही करण्यात येईल.   
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौजा अांतोरा, खांबीत, बेलोरा, लहान आवी, साहुर, मातनिवाडा, द्रिुवाडा व वडाळा 
(ता.आष्ट्टी,जज.वधाग) िावाांत टोळघाट पिाांनी शेत वपिाांच ेिेलेले नुिसान 

  

(४९)  १३६५९ (१७-०७-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा अींतोरा, खींबीत, बेलोरा, लहान आर्वी, साहुर, माननकर्वाडा, द्रगुर्वाडा र्व र्वडाळा 
(ता.आष्ी, जज.र्विाा) या गार्वाींमिील शेताींच्या वपकाींचे  हदनाींक २३ र्व २४ म,े २०२० रोजी र्वा 
त्यासुमारास ्ोळघा् पक्षाींनी मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींच े शेतातील सींत्रा, मोसींबी, डाींगर, मका, र्वाींगी, केळी या वपकाींच े
नुकसान झाले असून आता पार्वसाळयात शेतकऱ्याींना परेणी करायची असल्यामुळे 
शेतकऱ्यासमोर आगथाक सींक् उर् ेराहहले आहे, हे  खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ्ोळघा् पक्षाद्र्वारे नकुसान झालेल्या गार्वाींतील शेत वपकाींच े कृंी 
वर्वर्ागामाफा त पाहणी करून अहर्वाल शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार आष्ी तालुक्यात ्ोळघा् पक्षाींमळेु वपकाींचे नुकसान झालेल्या 
शेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुस े(०२-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     र्विाा जजल््यात २५ म े २०२० रोजी आष्ी तालुक्यातील बेलोरा ब.ु, खींबबत, र्वडाळा, 
सत्तरपूर, र्विापूर, बोरगार्व ब,ु साहूर, तारासार्वींगा या गार्वात ्ोळिाड आढळून आली होती. 
परींतु सदर गार्वाींमध्ये सींत्रा,मोसींबी तसेच र्ाजीपाला वपकाींर्वर २० त े२५ ममनन् वर्वसार्वल्यानींतर 
पुढे ननघून गेली. ्ोळिाड आढळून आलेल्या के्षत्राच्या सर्ोर्वतालच्या शेतात उपलब्ि असलेला 
काडीकचरा जाळून, िूर करण्यात आला, तसेच मोठे आर्वाज करून ्ोळिाडीला उडर्वून लार्वले, 
त्यामुळे ्ोळिाड क्रकड जस्थरार्वली नाही. सदर के्षत्रामध्ये अत्यल्प प्रमाणात वपकाींची पाने 
खाल्लेली आढळून आली. यामळेु मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
     कृंी, महसूल र्व जजल्हा पररंद या तीनही यींत्रणाींच्या के्षत्रीय कमाचाऱ्याींनी सर्वेक्षण करून 
अहर्वाल सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मौज ेवामसांद (ता.शहापूर, जज.ठाणे) रामामपांचायत हद्दीतील जजांदाल जस्टल िोटेड प्रा.मल. या 
िां पनीन ेबेिायदेशीरररत्या उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(५०)  १३८७४ (१७-०७-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वामसींद (ता.शहापूर, जज.ठाणे) ग्रामपींचायत हद्दीतील जजींदाल जस््ल को्ेड प्रा.मल. या 
कीं पनीन ेस्थाननक नागररकाींच्या तीव्र वर्वरोिानींतरही सदरहू हठकाणी नवर्वन कारखाना उर्ारताना 
हजारो ब्रास मातीच े बेकायदेशीरररत्या उत्खनन करून त्याचा र्वापर केल्यान े शासनाला 
रॉयल््ीपो्ी ममळणाऱ्या को्यर्विी रूपयाींच्या महसुलाच े नुकसान झाल्याचे माहे मे र्व जनू, 
२०२० मध्ये र्वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींपूणा प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  त्यात काय आढळून 
आले र्व त्यानुंींगान ेसदरहू कीं पनीकडून रॉयल््ीची रक्कम र्वसूल करण्यासाठी कीं पनीला नो्ीस 
पाठवर्वण्यात आली आहे काय, अद्याप नो्ीस पाठवर्वली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) तसेच सदरहू प्रकरणी शासनाचा को्यर्विी रूपयाींचा महसलू बडुवर्वणाऱ्या सींबींगित कीं पनीस 
सहकाया करणाऱ्या दोंी अगिकारी र्व कमाचारीर्वर याींचेर्वर शासनान ेकोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे तसेच कीं पनीने बुडवर्वलेली रॉयल््ीची रक्कम कीं पनीकडून क्रकती कालार्विीत 
र्वसूल करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१), (२) र्व (३) मौजे र्वामसींद, ता.शहापूर, जज.ठाणे 
येथील मे.जे. एस.डब्ल्य.ूस््ील को्ेड प्रा.मल., या कीं पनीन ेमे.रे कन्स्रक्शन र्व मे.युननको इन्रा 
इींजजननअरीींग प्रा.मल. या दोन कीं पन्याींना कीं पनी अींतगात कामाचे कीं त्रा् हदले असून सदर 
कीं पन्याींनी तहमसलदार, शहापूर याींचे कायाालयाकडून २५००  र्व २००० ब्रास असे एकूण ४५०० 
ब्रास माती या गौण खननजाचे उत्खननाकरीता परर्वानगी घेतलेली आहे. प्रत्यक्षात 
मे.जे.एस.डब्ल्यू. स््ील को्ेड प्रा.मल. या कीं पनीने परर्वानगीपेक्षा जास्त उत्खनन झाल्याची 
शक्यता वर्वचारात घेर्वून शहापरू तहमसल कायाालयाच्या पथकान े पाहणी केली असता 
मे.जे.एस.डब्ल्यू.स््ील को्ेड प्रा.मल. या कीं पनीच्या अींतगात र्ागात ८०११ ब्रास माती र्व 
कीं पनीच्या बाहेरील र्ागात ६९४० ब्रास असे एकूण १४९५१ ब्रास माती या गौण खननजाच े
उत्खनन, र्रार्व र्व सपा्ीकरण केले असल्याच े हद.११/२/२०२० रोजीच्या अहर्वालार्वध्न हदसून 
आले आहे. त्यानुसार तहमसलदार, शहापूर याींनी हद.११/३/२०२० रोजी मे.जे.एस.डब्ल्यू. स््ील 
को्ेड प्रा.मल. या कीं पनीस नो्ीस पारीत केली आहे. सदर कीं पनीने उक्त नो्ीसीस खुलासा 
सादर करण्यास हद.९/७/२०२० पयांत मुदतर्वाढ ममळणेबाबत वर्वनींती अजा कध्न सदर प्रकरणाची 
कागदपत्र े उपलब्ि कध्न देण्याची मागणी केली आहे. तथावप, मौजे र्वामसींद हे कोवर्वड-१९ 
प्रनतबींगित के्षत्र असल्यान ेअद्याप सींबींगित कीं पनीचा खुलासा प्राप्त झाला नाही. खुलाशानुसार 
उक्त प्रकरणी महाराषर जमीन महसूल अगिननयम,१९६६ चे कलम ४८(७) (८) नुसार कायार्वाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   राजेन्द्र भािवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
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