
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सोळावी यादी 

 
 महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अमरावती शहरात डपे्टी ग्राऊां ड, वलगाांव रोड येथे बीओटी तत्वावर 
 हॉिीच ेस्टेडीयम उभ ेिरण्याबाबत 

  

(१)  ५७५ (०९-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरात डपे््ी ग्राऊीं ड, वलगाींव रोड येथे बीओ्ी तत्वावर हॉकीच ेस््ेडीयम उभ े
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.क्रिडा मींत्री याींच्याकड ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान  ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२९-०९-२०२०) : (१) याबाबतच ेननवेदन आढळून आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िर्जत (श्र्.रायगड) तालुक्यातील पाली भूनतवली लघुपाटबांधारे प्रिल्पात 
बेिायदा मासेमारी िेली र्ात असल्याबाबत 

(२)  ८११ (०९-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजयत (जज.रायगड) तालुक्यातील पाली भूनतवली लघुपा्बींधारे प्रकल्पात बेकायदा मासेमारी 
केली जात असून धरण के्षत्रात जाण्यास सक्त मनाई असतानाही अनेक जण अनधधकृतपणे 
प्रवेश करत असून याकड ेपा्बींधारे ववभागाचे दलुयक्ष होत असल्याची बाब ददनाींक ८ जानेवारी, 
२०२० रोजी त्यासुमारास ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 



वव.स. १६ (2) 

 
(२) असल्यास, बेकायदा मासेमारी करणाऱयाींवर कारवाई करण्याची मागणी स्थाननकाींनी 
पा्बींधारे ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तदनुषींगान े बेकायदा मासमेारी करणा-याींववरोधात शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. र्यांत पाटील (०१-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

 

हहांगोली श्र्ल्हयात ग्रामपांचायती अांतगजत देण्यात आलेल्या मांर्ूर  
ववहहरीांची िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३)  ९२२ (१४-०४-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोर्गार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  दहींगोली जजल्हयात सावयजननक पाणी पुरवठयासाठी प्रत्येक ग्रामपींचायती अींतगयत देण्यात 
आलेल्या मींजूर ववदहरीींपैकी २९८ ववदहरीींचे काम अदयाप सुरु झाले नसल्याच े माहे 
जानेवारी,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर ववदहरीपैकी २९८ ववदहरीची काम ेसुरु न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने दहींगोली जजल्हयातील 
ववदहरीींची काम ेतात्काळ सुरु करुन ववदहरीींची काम ेप्रलींबबत ठेवणाऱया सींबींधधताींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (१७-०९-२०२०) : (१) व (२)  होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     दहींगोली जजल््यात ८९ सावयजननक पाणी पुरवठा ववहीरीींची काम ेसुरू झालेली नाहीत. 
त्यामध्ये ३३ ववहीरीींची काम ेजलस्त्रोताच्या जवळ असल्यान,े ३२ ववदहरीींची काम ेजागेची तिार 
असल्यामळेु व २४ ववहीरीींची कामे मजूराींच्या काम मागणी नसल्यामुळे सुरू झालेली नाहीत. 
जलस्त्रोताींचा पाणीसाठा कमी झाल्यानींतर व मजूराींच्या उपलब्धतेनुसार ववहीरीची काम ेसुरु 
करण्यात येतील.            
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.                   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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खेरी (ता.पातूर, श्र्.अिोला) येथ ेमहसूल ववभागाच्या पथिान े 
शेति-याांना मारहाण िेल्याबाबत 

  

(४)  १३९७ (२२-०३-२०२०).   श्री.गोवधजन माांगीलाल शमाज (ऊर्ज ) लालार्ी (अिोला पश्श्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेट्री (ता.पातूर, जज.अकोला) येथील ववश्वममत्र नदीपात्रात वाळूचे उत्खनन करणारे समजून 
दोन तरुण शेतक-याींना पातुरच्या महसूल ववभागाच्या पथकान े मारहाण केल्याची घ्ना 
ददनाींक  ६ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकरी हे कपाशी वपकाींना पाणी देण्यासाठी जात होते परींत ुमहसूल 
पथकान े कोणतीही ववचारपूस न करता थे्  मारहाण केल्यान े त्या शेतक-याींनी सींबींधधत 
पथकातील मारहाण करणाऱयाववरोधात पोलीसात तिार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलय्ास, याबाबत चौकशी करून मारहाण करणाऱया सींबींधधताींववरोधात तसेच नदीपात्रात           
अवैध उत्खनन करणाऱया वाळू माक्रियाववरोधात शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(३) पातूर तालुक्यात सन २०१९-२० मध्ये वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या १५ प्रकरणी 
दींडात्मक काययवाही करुन रु.९,९०,०४६/- इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच ३ 
प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली (श्र्. बुलढाणा) येथील िृषी अधधिारी िायाजलयाच्या र्ागेची  
पी आर िाडजला नोंद घेणेबाबत 

  

(५)  २०७४ (२०-०३-२०२०).   श्रीमती श्वेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (जज.बुलढाणा) येथील  तालकुा कृषी अधधकारी कायायलयाच्या इमारत बाींधकामाचा 
प्रस्ताव तयार असून ज्या जागेवर बाींधकाम होणार आहे ती जागा कृषी ववभागाच्या ताब्यात 
असुन सदर जागेची नझलूच्या पी आर काडयला नोंद नसल्यान ेबाींधकाम सुरु करण्यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जागेची पी आर काडयला कृषी ववभागाची नोंद घेण्याची मागणी कृषी 
ववभागामािय त उप अधधक्षक भूममअमभलेख, धचखली याींच्याकड े वारींवार करण्यात आली असून 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेलेखी स्वरुपात मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन धचखली येथील तालकुा कृषी अधधकारी 
कायायलयाच्या इमारतीच ेबाींधकाम सुरु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादार्ी भुस े (२५-०९-२०२०) : (१) उप अधधक्षक भूमम अमभलेख धचखली याींचेकडील 
ममळकत पबत्रकेनुसार मौ.धचखली येथील मश् नीं. १७ भूखींड िमाींक १३१ के्षत्रिळ ५७९८.३ 
चौ.मी्र जागा ही लोककमय ववभाग (सरकारी गोडावून) याींची आहे. सदर जागेवर सन १९८०-
२००३ पयतं महाबीजच ेगोडावून होत.े सदर गोडावून दद.०१.११.२००३ पासून महाबीजकडून कृवष 
ववभागाच ेताब्यात घेण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर जागेच्या ममळकत पबत्रकेवर कृवष ववभागाची नावाची नोंद घेण्याकरीता 
तालुका कृवष अधधकारी, धचखली याींनी उप अधधक्षक भूमम अमभलेख, धचखली याींचेमािय त 
काययकारी अमभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग याींचेशी पत्रव्यवहार केला आहे. काययकारी 
अमभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, बुलढाणा याींनी सदर ममळकत हस्ताींतरीत 
करण्याकररता कृवष ववभागाने जागा मागणीबाबतचा ववहीत प्रस्ताव शासन स्तरावर सावयजननक 
बाींधकाम ववभागाकड ेसादर करुन ममळकत हस्ताींतरणाच ेआदेश प्राप्त करण्याबाबत कळववले 
आहे. त्यामुळे सदयजस्थतीत सदर जागा कृवष ववभागाच्या ताब्यात असली तरी सावयजननक 
बाींधकाम ववभागाकडून ममळकत हस्ताींतरणाच े आदेश प्राप्त झाल्यानींतरच तालुका कृवष 
अधधकारी, धचखली याींच ेकायायलयाच्या बाींधकाम प्रस्तावास मींजूरी प्राप्त होणार आहे. 

___________ 
  

मलिापूर (श्र्.बुलढाणा) येथील तालुिा क्रीडा सांिुलामध्ये र्लतरण तलाव, बॅडममांटनचे  
वुडण िोटज नसल्यामुळे र्लतरणपटू व बॅडममांटन खेळाडूांची होत असलेली गैरसोय 

  

(६)  २२४५ (०९-०४-२०२०).   श्री.रार्ेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर (जज. बुलढाणा) येथील तालकुा िीडा सींकुलामध्ये जलतरण तलाव, बॅडममी्ं नच े
वुडण को य् नसल्यामुळे जलतरणप्ू व बॅडममी्ं न खेळाडूींची गैरसोय होत असल्याच े ददनाींक १ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय खेळाडूींसह हौशी जलतरणप्ू व बॅडममी्ं न खेळाडू याींची देखील सरावाची 
गैरसोय  होत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मलकापूर येथील तालकुा िीडा सींकुलामध्ये जलतरण तलाव व बॅडममी्ं नच े
उडण को य् मींजूर करण्यासह रात्र कालीन स्पधाय घेण्यासाठी मैदानामध्ये फ्लड लाई् 
लावणेबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुननल िेदार (२५-०९-२०२०) :(१)  व (२)  हे खरे नाही. 
(३) सदर तालुका िीडा सींकुलामध्ये वुडन को य्सह बॅडममी्ं न हॉल व अन्य िीडा सुववधा व 
फ्लड लाई्ची सुववधा उपलब्ध केल्या आहेत. तालुक्यातील महाववदयालय व शाळा येथ े
उपलब्ध असलेल्या जलतरण सुववधेचा लाभ खेळाडू घेत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदरुा व मलिापूर तालुक्यातील पाांदण रस्ते व शेत रस्त्याांची दरुावस्था झाल्याबाबत 
  

(७)  २२५२ (१४-०४-२०२०).   श्री.रार्ेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय रोर्गार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा व मलकापुर (जज.बुलढाणा) या तालुक्याींत माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु पाींदण व शेत रस्ते जलमय तसेच धचखलमय झाल्याचे 
ददनाींक ३० ऑक््ोबर २०१९ रोजी व त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकरी आपल्या शेताच्या बाींधावर पोहोच ू न शकल्यामुळे वपकाींच े मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन नाींदरुा व मलकापरु या तालुक्याींतील जलमय, 
धचखलमय तसेच खड्ड ेपडलेले पाींदण व शेत रस्त्याींची दरुुस्ती करणेबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (२९-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.   
    नाींदरुा तालुक्यामध्ये ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये अनतवषृ्ी झालेली नाही. तथावप 
दद.३०.१०.२०१९ रोजी नाींदरुा तालुक्यातील नाींदरुा मींडळाींतगयत उदेपुर मशवारातील शेत रस्ता 
आणण ननमगाींव मींडळामध्ये ननमगाींव-नारायणपुर मशवारातील नदीपात्रातून असलेला शेत रस्ता 
जलमय तसेच धचखलमय झाल्याचे ननदशयनास आले होते.   
     मलकापूर तालुक्यात ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये अनतवषृ्ी झालेली होती तथावप पाींदण व 
शेत रस्ते जलमय तसेच धचखलमय झाल्याची कोणतीही लेखी तिार उपववभागीय अधधकारी, 
मलकापूर कायायलयास प्राप्त झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही, वपकाींचे नुकसान झाल्याबाबतची कोणतीही लेखी तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) पालकमींत्री पाणींद/शेत रस्ते योजनेंतगयत सन २०१९-२० मध्ये नाींदरुा तालुक्याकरीता 
रु.२१.५० लक्ष प्राप्त ननधीमधून १५ गावातील १५ रस्त्याींसाठी रु.२१.४९ लक्ष ननधी खचय 
करण्यात आला आहे. 
     मलकापूर तालुक्याकरीता रु.२१.५० लक्ष प्राप्त ननधीमधून एकूण १८ क्रक.मी. लाींबीच े१५ 
रस्त्याींची काम े पूणय झालेली असून त्याकरीता रु.१३,९१,६००/- इतका ननधी खचय करण्याींत 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पोलीस उपननरीक्षि पदी ननवड झालेल्या ६३६ उमेदवाराांना प्रमशक्षणासाठी पाठववण्याबाबत 
  

(८)  २५१० (२२-०३-२०२०).   श्री.रोहहत पवार (िर्जत र्ामखेड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६ मध्ये महाराषट्र लोकसेवा आयोगामािय त पोलीस उपननरीक्षक पदासाठी परीक्षा 
घेण्यात आली होती,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या  परीके्षत उपननरीक्षक पदासाठी पात्र ठरलेल्या ६३६ उमेदवाराींना अदयापही 
प्रमशक्षणासाठी पाठववण्यात आले नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ६३६ उमेदवाराींना प्रमशक्षणासाठी पाठववण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. अननल देशमुख (१८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषट्र लोकसेवा आयोगान े मशिारस केलेल्या ८२८ उमेदवाराींना पोलीस 
उपननरीक्षक पदाच्या प्रमशक्षणासाठी पाठववण्याची  काययवाही पोलीस महासींचालक, महाराषट्र 
राज्य, मुींबई याींनी केलेली आहे.    
     दरम्यान पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मा. उच्च न्यायालयान े दद. ०४/०८/२०१७ रोजी 
ददलेल्या ननणययाच्या अनुषींगान,े मागासवगय प्रवगायसाठी राखीव असलेल्या जागाींवर त्या-त्या 
प्रवगायतील उमेदवाराींना प्रमशक्षणासाठी पाठववण्यात आल्याच्या काययवाहीववरुध्द उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषींगाने पोलीस उपननरीक्षक मयायददत ववभागीय परीक्षा सन २०१६ 
मधील महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या मशिारस यादी व्यनतररक्त २३० व त्यापेक्षा जास्त गुण 
प्राप्त झालेल्या ६३६ उमेदवाराींना पोलीस उपननरीक्षक पदावर ननयुक्ती देण्याबाबतचा शासन 
ननणयय दद. २२/०४/२०१९ रोजी ननगयममत करण्यात आला आहे. या उमेदवाराींना भववषयात 
मयायददत ववभागीय परीके्षच्या कोट्यात ररक्त होण्याऱया पदाींवर ्प्या-्प्याने सामावून घेण्याच े
शासन ननणयय नमुद करण्यात आले आहे.  त्याप्रमाण ेपुढील काययवाही करण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
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वस्त्रोद्योगाला नवसांर्ीवनी देण्यासाठी िर्ाजवरील व्यार्ात व  
वीर् दरात सवलत देण्याबाबत 

  

(९)  २८९६ (१४-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.ववर्यिुमार देशमुख (सोलापूर 
शहर उत्तर), श्री.महेश चौघुले (मभवांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय वस्त्रोद्योग  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वस्त्रोदयोगाला नवसींजीवनी ममळण्यासाठी नव्या वस्त्रोदयोग धोरणात सवय प्रकारच्या 
कजायवरील व्याजात पाच ्क्के सवलत, वीज दरात प्रनतयुनन् दोन रुपयाींची सवलत आणण 
्ि योजनेत ३० ्क्के अनुदान पूवयवत देण्याचे प्रस्ताववत असल्याबाबत माहे डडसेंबर,२०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,कें द्र सरकारकडून नवे वस्त्रोदयोग धोरण जादहर करण्यात येणार आहे त्यामध्ये 
राज्य शासनाकडून उक्त सवलत ममळणेबाबत मशिारस करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर शहरात यींत्रमाग धारक सींघान ेशासनाकड े्ि योजन ेबरोबरच यींत्रमाग 
उदयोजकाींना ननयायत कर परताव् यासाठी कें द्र व राज्य सरकारकड ेथकीत अनुदान ममळण्यासाठी 
पाठपुरावा केल्याच ेददनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोलापूर शहरातील तब्बल ५८ यींत्रमाग उदयोजकाींच े पाच को्ी रूपये ्ि 
अनुदान थकीत असुन ननयायत क्षमता वाढववण्याकररता ही योजना जाहीर केली असुन  ररबे् 
ऑि स््े् अँण्ड सेंट्रल  ्ॅक्सेस लेव्ही या योजनअेींतगयत वस्त्रोदयोग ववभागान ेकोणता ननणयय 
घेतला आहे, 
(५) असल्यास, मभवींडी तालुक्यात यींत्रमाग उदयोगासाठी ३० ्क्के अनुदान देण्याची मागणी 
यींत्रमाग असोमसएशनन े मा.वस्त्रोदयोग मींत्री महोदयाींकड े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली असुन यींत्रमाग व्यावसानयक याींना ममळणारे अनुदान हे मागील २ वषे 
देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, वस्त्रोदयोग धोरणात व्याज, वीज दरात सवलत देण्यासह यींत्रमाग उदयोगासाठी 
अनुदान देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ओहत ? 
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श्री. अस्लम शेख (२१-०९-२०२०) : (१) राज्य शासनाकडून नव्या वस्त्रोदयोग धोरणात सवय 
प्रकारच्या कजायवरील व्याजात पाच ्क्के सवलत, आणण नववन वस्त्रोदयोग धोरणानुसार 
वस्त्रोदयोग प्रकल्पाींना त्याींच्या प्रकारानुसार २५ ते ४० ्क्के भाींडवली देय्य ठरते. त्याचप्रमाण े
तसेच वस्त्रोदयोगाींना त्याींच्या प्रकारानुसार वीज दरात प्रनतयुनन् २ ते ३.७७ रुपयाींची सवलत 
सुरु आहे. त्याचप्रमाण े राज्याच्या वस्त्रोदयोग धोरणातील योजना रोजगार ननमीतीशी सींलग्न 
करण्याबाबतची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. तसेच राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाकड े
कुठलीही मशिारस केलेली नाही. 
(२) व (३) राज्य शासनाकड े प्रलींबबत वस्त्रोदयोग प्रकल्पाींच े व्याज अनुदान ववतरीत 
करण्याबाबत बरेच वस्त्रोदयोग प्रकल्प तसेच त्याींच्या सींघ्ना याींचे ननवेदने शासनास प्राप्त 
झालेले आहेत. या योजनखेाली सोलापूरसह राज्यातील अन्य जजल््यातील एकुण १८६७ मींजूर 
वस्त्रोदयोगाींच्या रु. १९०८७.४६ लक्षच्या प्रस्तावाींना ननधी ववतरीत करणे बाकी होत.े तथापी सन 
२०१९-२० मध्ये ववत्त ववभागान ेया योजनेखाली खचायसाठी रु. रु.४९,६१.७७ लक्ष इतकाच ननधी 
उपलब्ध करुन ददला होता. त्यामुळे ववभागाने या उपलब्ध ननयतव्ययातून सवय प्रस्तावाींना 
ननधी ववतरीत करता येईल अशा उच्चतम मयायदेत एकुण रु. ४९,५९.२८ लक्ष ननधी ववतरीत 
केला आहे. तसेच ननयायत कर परतावा हा ववषय कें द्र शासनाच्या आखत्यारीत येत असल्यान े
राज्य शासनाकडून त्यावर काययवाही करता येत नाही. त्याचप्रमाण े ररबे् ऑि  स््े् अण्डँ 
सेंट्रल ्ॅक्सेस या योजना कें द्र शासनाच्या आखत्यारीतील ववषय असल्यान े त्यावर राज्य 
शासनाकडून कुठमलही काययवाही करता येणार नाही. 
(४), (५) व (६) व्याज अनुदान, वस्त्रोदयोगाींना वीज अनुदान तसेच व्याज अनुदाना एवजी 
भाींडवली अनुदान या योजनाींखाली अनुदान ववतरीत करणेबाबत वस्त्रोदयोगाींच्या ववववध 
सींघ्ना /वस्त्रोदयोग प्रकल्प याींचेकडून शासनाकड ेपाठपुरावा सुरु आहे. अनुदान मागणीसाठी 
वस्त्रोदयोग प्रकल्पाींचे प्रस्ताव आयुक्त (वस्त्रोदयोग), तसेच शासन स्तरावर प्राप्त झालेले 
आहेत. या प्रस्तावाींना ननधी देण्यासाठी अनतरीक्त ननधीची आवश्यकता आहे. कोववड-१९ या 
रोगामुळे उद्भवलेल्या पररस्थीतीनुसार ववत्त ववभागाने ववववध ववभागाच्या काययिम खचायत 
कपात केली आहे. त्यामूळे वस्त्रोदयोग ववभागास वस्त्रोदयोगाींच्या प्रस्तावाींना ननधी ववतरीत 
करता येत नाही. त्यामुळे अनतरीक्त ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत ववत्त ववभागाकड े
पाठपुरावा सूरू आहे. 
(७) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सातबाऱ्यावर नाव नसणाऱ्या शेतिऱ्याच्या पाल्याला अपघात ववम्याचा लाभ देण्याबाबत 
  

(१०)  ३०९४ (०३-०४-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वीज पडून, साप चावून, पाण्यात बुडून इत्यादी प्रकारच्या दघुय् नाींमध्ये शेतकऱयाींचा मतृ्यू 
झाल्यास अपघात ववमा ददला जातो, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, केवळ सातबाऱयावर नाव असणाऱया शेतकऱयाींनाच त्याचा लाभ ददला जातो, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सातबाऱयावर  नाव नसणाऱया मात्र वडीलोपाजजयत शेती करणाऱया शेतकऱयाींच्या 
पाल्याचा शेतात अशा प्रकारच्या अपघातान े मतृ्यू झाल्यास त्याच्या पररवारास अपघात 
ववम्याचा लाभ ददला जात नाही, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सातबाऱयावर नाव नसणाऱया शेतकऱयाच्या 
पाल्याला अपघात ववम्याचा लाभ देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादार्ी भुस े(२९-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     शासन ननणयय ि.शेअवव-२०१९/प्र.ि.१९३/११-अे, कृवष व पदमु ववभाग, ददनाींक ३१.८.२०१९ 
रोजीच्या शासन ननणययान्वये वदहतीधारक खातेदार शेतक-याींच्या कु्ुींबातील एका सदस्याला या 
योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. सदर योजनेची अींमलबजावणी ददनाींक १०.१२.२०१९ रोजी 
पासून करण्यात येत आहे. 
(४) गोपीनाथ मुींड ेशेतकरी अपघात ववमा योजनेतींगयत शेतक-याच ेकु्ुींब ववमा छत्राखाली येत 
नसल्यामळेु त्याच्या कु्ुींबातील एखादया व्यक्तीचा अपघातान े मतृ्य ू झाल्यास अपींगत्व 
आल्यास सदर व्यक्तीसाठी ववमा सींरक्षण अनुजे्ञय नसल्यामळेु शेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींना 
आधथयक लाभ ददला जात नव्हता. सबब अशाप्रकारे अपघात झाल्यास शेतकरी व त्याच्या 
कु्ुींबबयाना आधथयक लाभ देता यावा याकरीता नव्यान े प्रमसध्द झालेल्या कृवष गणना सन 
२०१५-१६ प्रमाणे ननधायरीत केलेल्या सुमारे १.५२ को्ी वदहतीधारक शेतकरी व वदहतीधारक 
खातेदार म्हणून नोंद नसलेले शेतकऱय्ाींच्या कु्ुींबातील कोणत्याही एका सदस्याचा देखील 
सदरच्या ववमा योजनेतींगयत समावशे करुन एकूण ३.०४ को्ी जणाींना सदर योजनतेींगयत ववमा 
छत्र देऊन शासन ननणयय ि.शेअवव-२०१९/प्र.ि.१९३/११-अे, कृवष व पदमु ववभाग, ददनाींक 
३१.८.२०१९ अन्वये योजना अधधक व्यापक व सवयसमावेशक करण्यात आलेली आहे. सदर 
सुधाररत योजनेची अींमलबजावणी ददनाींक १०.१२.२०१९ पासून करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील गड किल्ल्याांसाठी पहारेिरी उपलब्ध िरून दरुुस्तीसाठी ननधी देण्याबाबत 
  

(११)  ३२९४ (१३-०४-२०२०).   श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ), श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांड) :   
सन्माननीय साांस्िृनति िायज मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
( १) राज्यातील गड व क्रकल्याींच े शास्त्रशुध्द पध्दतीने सींवधयन व्हावे यासाठी शासनान े गड 
सींवधयन सममतीची स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सममतीच्या मशिारशीनुसार राज्यातील ५१ राज्य सींरक्षक्षत स्मारकापैकी पदहल्या 
्प्प्यात १४ क्रकल्ले व दसुऱया ्प्प्यात १४ अस ेएकुण २८ क्रकल्ल्याींच्या सींवधयनाच ेकाम सुरू 
करण्यात आले असून आतापयतं रू.८४.६९ को्ी इतका ननधी खचय करण्यात आलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ९ क्रकल्ल्याींवर ११ पहारेकरीच ननयुक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उवयररत क्रकल्ल्याींवर पहारेकरी तात्काळ ननयुक्त करण्याबाबत तसेच उवयररत 
ननधी तात्काळ ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. अममत ववलासराव देशमुख (१३-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ररक्त पहारेकऱयाींच्या पदावर बा्ययींत्रणेच े कमयचारी काययरत आहेत. राज्य सींरक्षक्षत 
स्मारकाच्या जतन व दरुूस्तीकरीता वेळोवेळी ननधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब (श्र्. यवतमाळ) तालुक्यातील कक्रडा सांिुलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(१२)  ३३४६ (०९-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (जज यवतमाळ) नगरपींचायत येथील नागरीकाींच्या प्राप्त ननवेदनावरुन तालुक्यात 
क्रिडाींगण ववकासा अींतगयत सन २०१२ ते २०१३ मध्ये क्रिडा सींकुल बाींधकामाकररता शासनाकडुन 
ननधी प्राप्त झाला, परींतु जजल्हा क्रिडा ववभागाच्या मािय त ननधी प्राप्त असताींना क्रिडा सींकुलाच े
काम करण्यात आले नसल्याच े ददनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रिडा सींकुल बाींधकामाकरीता ननधी मींजुर असताींना जजल्हा क्रिडा अधधकारी 
याींच ेकडुन सींकुलाच ेबाींधकाम करण्याबाबत कोणतीही काययवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय , 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन कळींब येथील क्रिडा सींकुलाच े मींजुर काम सुरू 
करण्याच ेआदेश देवुन त्याकड ेदलुयक्ष करणाऱया सींबींधधत अधधका-यावर कारवाई करण्याबाबत 
शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (२५-०९-२०२०) : (१)  व (२) तालकुा िीडा सींकुलाच ेकाम सुरू झालेले 
नाही,  हे खरे आहे. 
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(३) या तालुका िीडा सींकुलासाठी उपलब्ध केलेली जागा खाजगी मालकीची असल्यान ेपयाययी 
जागा उपलब्ध झाल्यानींतर पुढील उधचत काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धारावी (मुांबई) येथील ७५ टक्िे वस्त्रोद्योगाांच्या उत्पादनात घट झाल्याबाबत 
  

(१३)  ३३६९ (१६-०४-२०२०). श्री.राधािृष्ट्ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय वस्त्रोद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारावी (मुींबई) येथ ेसुमारे ८०० पेक्षा अधधक वस्त्रोदयोग कारखान ेअसून या कारखान्याींवर 
अवलींबून असणाऱया दीड लाखाींहून अधधक घरगुती छो्या-मोठया व्यवसायाींमध्ये ५० हजाराहून 
अधधक कारागीर तसेच अडीच लाखाींहून अधधक कामगार काम करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दीड वषायत २५० कारखान ेपूणयत: बींद पडले असून २५० पेक्षा अधधक 
कारखान ेडबघाईला आले असल्याच ेधारावी मॅन्यूिॅक्चसय असोमसएशनन ेमाहे सप् े्ंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशयनास आणून दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धारावीच्या वस्त्रोदयोगामधील वावषयक उत्पादन साडपेाच हजार को्ी रुपये 
असुन मालाची मागणी ७५ ्क्क्याींनी कमी झाल्यान ेसदर उत्पादन दीड हजार को्ीींवर आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, धारावीमधील वस्त्रोदयोग कारखान ेबींद पडू नये तसेच कामगार बेरोजगार होऊ 
नये म्हणून शासनान ेकोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्लम शेख (११-०९-२०२०) : (१) वस्रोदयोग ववभागाकड ेयाबाबतची नोंद झालेली नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात शेतिरी हक्ि आयोगाची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(१४)  ३५०९ (०४-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.ज्ञानरार् चौगुले (उमरगा), 
डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.सांर्य गायिवाड (बुलढाणा), 
अॅड.शहार्ीबाप ू पाटील (साांगोले), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतक-याींच े हक्क आणण अधधकाराींच े रक्षण व्हावे यासाठी राज्य शासनान े
शेतकरी हक्क आयोगाची स्थापना करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. मुख्यमींत्री महोदयाींना कृषी 
सल्लागार व शेतकरी नेते श्री क्रकशोर नतवारी याींनी ददनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास दिला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाच ेस्वरुप काय आहे व त्या अनुषगाींने राज्यात शेतकरी हक्क 
आयोगाची स्थापना करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादार्ी भुस े(०६-१०-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
     ददनाींक व सही नसलेले ननवेदन मा. मुख्यमींत्री कायायलयास दद. ९.३.२०२० रोजी प्राप्त 
झालेले असून या ववभागास दद. ३०.६.२०२० रोजी प्राप्त झाले आहे 
(२) व (३) सदर ननवेदनामध्ये कृवष सींक्ाच ेकारण व त्यावर एकाजत्मक उपायासाठी पत 
पुरवठा धोरण, लागवडीचा खचय वा शेतीमालाच े भाव, जलसींपत्तीच े समान वा्प तसेच 
पाऊसाच े व जममनीखालच्या जलसींपत्तीच े ननयींत्रण, पीकपध्दती, ग्रामीण जोड व्यवसाय व 
मदहला तसेच युवकाींच्या रोजगाराचा प्रश्न, सक्षम ववपदा प्रबींधन प्रणाली, शेतीमाल सींरक्षण व 
शेतीमाल साठवण प्रक्रिया व्यवस्था, आरोग्य व वन्यप्राणी- शेतकरी सींघषय, पयायवरणाच्या तसेच 
जागनतक धोरणाींच्या अींमलबजावणीमुळे ननमायण झालेल्या समस्याींचे ननवारण. इत्यादी के्षत्राींत 
उपाययोजना करण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
     यासींदभायत नमूद करण्यात येतक की, शेतकऱयाींच्या प्रश्नासींदभायत राज्यामध्ये वेगवेगळ्या 
सींघ्ना काययरत असून त्याींच्या मािय त शेतकऱयाींच े ववववध प्रश्न हाताळले जातात. तसेच, 
शासनही यासदींभायत सकारात्मक प्रनतसाद देत असते. ननवेदनाच्या अनुषींगान ेनमूद करण्यात 
येते की, मानवी हक्क आयोग हा सवय मानवजातीसाठी असल्यान ेशेतकऱयाींसाठी वेगळा हक्क / 
अधधकार आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता वा्त नाही 

___________ 
  

उस्मानाबाद श्र्ल््यात गौण खननर् वसूलीिड ेदलुजक्ष िरणाऱ्या  
अधधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(१५)  ३६७८ (२३-०३-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद), डॉ.तानार्ी सावांत 
(पराांडा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल्हयात मोठ्या प्रमाणात राषट्रीय महामागय व राज्य मागायची नवीन काम े
चाल ूअसून त्यासाठी मोठया प्रमाणात अवैध वाळूची तस्करी होत असून वाहन चालकाींकडून 
गैरमागायन े हप्ते वसूल केले जात असल्याची बाब ददनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास  ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, त्यावर उपाय म्हणून उस्मानाबाद जजल्हयातील ११ वाळू घा्ाींच े मललाव 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे तसेच या मागायच्या 
कामासाठी उत्खनन केलेल्या  गौण खननजासाठी क्रकती दींड  वसूल करण्यात आला  आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१) अशा आशयाची बातमी स्थाननक वतृ्तपत्रामध्ये 
दद.२२/१/२०२० रोजी प्रमसध्द झाली होती. त्यानुषींगान ेजजल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींनी जजल्हा 
पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद याींना आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत कळववले आहे. 
(२) उस्मानाबाद जजल््यातील एकूण ३२ वाळूघा्ाींच े सवके्षण तालुकास्तरीय ताींबत्रक 
उपसममतीमािय त करण्यात आले असून त्यापैकी २४ वाळूघा् योग्य ठरववण्यात आले आहेत. 
सदर वाळूघा्ाकरीता पयायवरण सल्लागार याींचेमािय त मायननींग प्लॅन, पयायवरण अनुमती 
घेण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) उस्मानाबाद जजल््यातील राज्य महामागायच ेकामासाठी ववनापरवाना गौण खननज उत्खनन 
केल्याप्रकरणी कळींब-ढोकी रस्त्याच े कीं त्रा्दार याींना तहमसलदार, कळींब याींनी अनुिम े
रु.२,९७,१९,२००/- व रु.७,४६,८८,८६३/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेच ेआदेश पाररत करण्यात आले 
आहेत. तसेच कळींब-लातूर रस्त्याचे कामासाठी गौण खननजाच ेअवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी 
सींबींधधत कीं त्रा्दार याींना तहमसलदार, कळींब याींनी रु.६८,१४,९२०/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेच े
आदेश पारीत केले आहेत. सदर दींडाची रक्कम वसूल करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोनुली (ता.िेळापुर, श्र्.यवतमाळ) येथील शासिीय आहदवासी आश्रमशाळेतील 
व्यायामशाळेच ेसाहहत्य ननिृष्ट्ट दर्ाजच ेअसल्याबाबत 

  

(१६)  ३७७३ (०९-०४-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोनुली (ता.केळापुर, जज.यवतमाळ) येथील शासकीय आददवासी आश्रमशाळेमध्ये प्रकल्प 
कायायलय पाींढरकवडा अींतगयत मशक्षण घेत असलेल्या आददवासी ववदयार्थयांसाठी ननयममत 
व्यायाम करण्याकररता परीसरामध्ये बसववण्यात आलेले व्यायामशाळेच ेसादहत्य ननकृष् दजायच े
असल्याच ेददनाींक २८ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकात्मीक आददवासी ववकास प्रकल्प कायायलयाकडून जजल्हातील प्रत्येक 
शासकीय आददवासी आश्रमशाळेमध्ये व्यायामशाळा साहीत्य बसववण्याकररता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्याअनुषींगान ेसींबधधत दोषी ववरुध्द शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुननल िेदार (२५-०९-२०२०) : (१) नाही. 
(२) होय. 
      जजल््यातील ४ आददवासी आश्रम शाळाींमध्ये व्यायामशाळा सादहत्याकरीता आददवासी 
उपयोजनेतगयत ननधी देण्यात आला आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे श्र्ल््यातील दौंड, मशरूर आणण हवेली तालुक्यातील नदीपात्रामध्ये  
अनधधिृत वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 

  

(१७)  ३९४९ (२३-०३-२०२०).   श्री.सुननल िाांबळे (पुणे िॅन्टोनम्ेंट), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील भीमा नदी पात्रातून अवैधररत्या वाळू उपसा करणाऱया िायबर 
बो् जजलेद्नच्या सहाय्यान े महसूल ववभागाने उडवून ददल्याची घ्ना माहे जानेवारी 
मदहन्याच्या पदहल्या आठवड्यात घडली असून भीमा नदीच्या पात्रात होणाऱया वाळूच्या अवैध 
उपशाकड ेमहसूल ववभागाच ेलक्ष नसल्यान ेअनेक ददवसापासून शेकडो वाळू माक्रियाींनी मोठ्या 
प्रमाणात वाळूचा उपसा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे जजल््यातील नदीपात्रातील वाळूच ेमललाव पयायवरणाच्या परवानग्या अभावी 
न झाल्याने दौंड, मशरूर आणण हवेली तालुक्यातील नदीपात्रामध्ये अनधधकृत वाळू उपसा 
मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
 (३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून वाळू माक्रियाींवर शासनान े कोणती कारवाई केली 
तसेच अनधधकृत वाळू उपसा थाींबवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) दौंड तालकु्यातील भीमा नदी पात्रात 
अवैधररत्या वाळू उपसा करणाऱया िायबर बो् जजले्ीनच्या सहाय्यान ेमहसूल ववभागाने माहे 
जानेवारी मदहन्याच्या पदहल्या आठवड्यात उडवून ददल्याची बाब ननदशयनास आली नाही. 
तथावप, माहे जानेवारी मदहन्याच्या पदहल्या आठवड्यात दौंड तालुक्यातील भीमा नदीपात्रात 
वाळूच ेअवैध उत्खनन करणाऱया एकूण २३ बो्ीींची भववषय्ात अवैध वाळू उत्खनन करण्यास 
वापरता येणार नाही, अशा पध्दतीने मोडतोड करण्यात आली आहे. 
       पुणे जजल््यातील नदी पात्रातील वाळू पाण्याखाली असल्याने मा.राषट्रीय हररत लवाद, 
नवी ददल्ली याींच्या आदेशानुसार पाण्याखालील वाळू उत्खनन करण्यास मनाई असल्यान े
पयायवरण अनुमतीच ेप्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत, त्यामुळे मललावप्रक्रिया करता येत नाही. 
       दौंड तालुक्यामध्ये माहे एवप्रल,२०१९ ते मे,२०२० पयतं अवैध वाळू वाहतूकीच्या ६८ 
प्रकरणी रु.१,११,९२,७२२/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच ११ 
प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
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      मशरुर तालुक्यामध्ये माहे एवप्रल,२०१९ त ेमाचय, २०२० या कालावधीत वाळूच ेअवैध 
उत्खनन व वाहतूकीच्या १६७ प्रकरणी रु.१,३०,२१,०००/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसूल 
करण्यात आली आहे. तसेच ४५ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
     हवेली तालुक्यामध्ये माहे एवप्रल,२०१९ त ेमे,२०२० अखेरपयतं अवैध वाळू वाहतूकीच्या 
२३ प्रकरणी रु.७४,०४,६६८/- इतक्या दींडात्मक रक्कम आकारण्यात आली असून रु.९,९३,८९३/- 
इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. उवयररत दींडाची रक्कम वसूल करण्याची काययवाही 
तहसीलदार, हवेली याींच्यामािय त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राहाता (श्र्.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना प्लॅश्स्टि िागदाचे अनुदान देण्याबाबत 
  

(१८)  ४०१७ (१६-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट्ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय रोर्गार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना शासनान ेसन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सुरु 
केली असुन सदर योजनचे ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगयत राहाता (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील ज्या शेतकऱयाींनी 
शेततळे योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्या शेतकऱयाींना तळ्यामध्ये ्ाकावयाच े प्लॅजस््कच्या 
कागदाच ेअनुदान न ममळाल्यान े तलावामध्ये पाणी साठववता येत नसल्यामुळे शेततळ्याचा 
वापर करता येत नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुसार राहाता तालुक्यातील 
शेतकऱयाींना प्लॅजस््क कागदाच ेअनुदान देण्याच्या दृष्ीने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (२५-०९-२०२०) : (१) होय. 
     ननयोजन ववभागाच्या ददनाींक १७ िेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन ननणययान्वये मागेल त्याला 
शेततळे योजना सुरु करण्यात आली. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

  
रत्नाधगरी श्र्ल्हयात गौणखननर्ाची वाहतूि िरण्यासाठी  

बारिोडची सक्ती िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१९)  ४११९ (२५-०३-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदवली पूवज) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) रत्नाधगरी जजल्हयात गौणखननजची वाहतूक करण्यासाठी बारकोडची सक्ती करण्यात आली 
असून त्यासाठी सन २०१३ च्या ननयमानुसार अींमलबजावणी होणे गरजेचे असताींनाही 
अींमलबजावणी होत नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे शासनाचा महसूलही बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, बारकोडची पध्दती अवलींबण्यास ददरींगाई करण्याची कारणे काय व याींस 
जबाबदार असणा-या अधधका-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१) महाराषट्र गौण खननज उत्खनन (ववकास व 
ववननयमन) ननयम,२०१३ मधील ७८ मध्ये दद.१२/१/२०१८ रोजीच्या अधधसूचनेन्वये गौण 
खननजाची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक पासबाबत केलेल्या सुधारणेनुसार रत्नाधगरी जजल््यात 
गौण खननजाची वाहतूक करण्यासाठी बारकोडची सक्ती करण्यात आली असून त्याची 
अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हठबि मसांचन अनुदानाची १० वषाजची अट मशथील िरण्याबाबत 
  

(२०)  ४२१५ (०४-०४-२०२०).   श्री.धचमणराव पाटील (एरांडोल) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतक-याींना दठबक मसींचन अनुदान ममळण्यासाठी असलेली ७ वषायची अ् रद्द 
करुन १० वषायची अ् करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळ, अवकाळी पाऊस, गारपीठ इत्यादी ववववध नैसधगयक आपत्तीत 
सापडलेल्या शेतक-याींना ववववध समस्याींचा सामना करावा लागत असल्यामुळे शेतक-याींना 
ददलासा ममळण्यासाठी दठबक मसींचन अनुदानाची १० वषायची अ् मशथील करुन पुन्हा पुवयवत ७ 
वषायची अ् करण्याबाबत शासन ननणययात्मक काययवाही कधी करणार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन दठबक मसींचन अनुदानाची १० वषायची अ् 
मशथील करुन पुन्हा पुवयवत ७ वषायची करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादार्ी भुसे (०५-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) दद.३० ऑगस््, २०१९ च्या शासन 
ननणययान्वये सूक्ष्म मसींचन सींच बसववलेल्या शेतकऱयाींना पुन्हा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १० 
वषायची कालमयायदा ननजश्चत करण्यात आली होती. दद.२४ िेब्रुवारी, २०२० च्या शासन 
ननणययान्वये सदर कालमयायदा ७ वषायची करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बोररवली (मुांबई) येथील नॅशनल पािज  हायवेवर वाहतुिीची िोंडी  
सोडववण्यािररता राकर्ि मसग्नल बसववण्याबाबत 

  

(२१)  ४२५० (१४-०३-२०२०).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाण)े, श्री.सुनील राण े (बोरीवली) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोररवली, मुींबई येथील नॅशनल पाकय , कुलुपवाडी हायवेवरील वाहतुकीची कोंडी 
सोडववण्याकररता ट्राक्रिक मसग्नल बसववण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १३ जून, 
२०१७ पासुन वारींवार पोमलस सह आयुक्त (वाहतूक), वरळी, मुींबई याींच्याकड े लेखी मागणी 
केली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबई उपनगरातील बोररवली पजश्चम येथील स्वयींभू गणेश मींददर वणझरा नाका येथे 
दर मींगळवार व सींकष्ी चतुथी ननममत्त्ताने होणारी गदी लक्षात घेता पोमलस व वाहतूक 
अधधकारी याींना बींदोबस्त ठेवण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा त्या सुमारास वररषठ पोमलस ननररक्षक, बोररवली पोमलस ठाणे, बोररवली- प. मुींबई 
याींना लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (२१-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या ननवेदनाच्या अनुषींगान े कुलुपवाडी, नॅशनल पाकय  बोररवली 
हायवेवरील वाहतूकीची कोंडी सोडववण्याकररता ट्राक्रिक मसग्नल बसववण्याबाबत वाहतूक पोमलस 
मुख्यालयाकडून मुींबई महानगरपामलकेस अनुिम े दद.१६.०३.२०१८ व दद.१०.०९.२०१९ रोजी “ना 
हरकत” प्रमाणपत्र देण्यात येऊन त्या दठकाणी नववन मसग्नल यींत्रणा बसववण्याबाबतची 
काययवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
     मुींबई उपनगरातील बोररवली-प. येथील स्वयींभ ू गणेश मींदीर  वणझरा नाका येथ े
बींदोबस्ताकरीता  पोमलस  रायडरची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. स्वींयभू गणेश मींदीर 
वणझरा नाका येथ ेवाहतूकी कोंडी होऊ नये याकरीता वररषठ पोमलस ननरीक्षक गस्ती दरम्यान 
वारींवार सदर दठकाणी भे् देऊन तेथे ननयुक्त पोमलस कमयचाऱयाींना सुचना देतात. 
तसेच मींगळवार व सींकष्ी चतुथी ददवशी वाणझरा नाका येथे आवश्यकतेनुसार अनतररक्त 
पोमलस कमयचारी नेमण्यात येतात.  
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
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बाशी (श्र्.सोलापूर) शहरातील उस्मानाबाद र्नता सहिारी बँिेवर दरोडा टािल्याबाबत 
  

(२२)  ४४९८ (२४-०३-२०२०).   श्री.राम सातपुत े(माळमशरस) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशी (जज.सोलापूर) शहरातील उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेवर दरोडा ्ाकून अज्ञात 
चोराींनी ६८ लाख ४३ हजार ८०० रुपये चोरी केल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी पोमलसाींनी दोन अज्ञात व्यक्तीींना अ्क केली असून पुढे कोणतीही 
कारवाई केल्याच ेददसून येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन अज्ञात व्यक्तीींवर कोणता गुन्हा दाखल केला आहे व तपासात 
होणाऱया ददरींगाईची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०१-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) दद.१४/१२/२०१९ ते दद.१६/१२/२०१९ रोजी दरम्यान अज्ञात चोरट्याींनी बॅंकेमधील 
लोखींडी कपा्े बनाव् चावीन ेउघडून त्यातील बॅंकेच्या नतजोरीच्या चाव्या काढून नतजोरीमधील 
६८,४३,८००/- रु क्रकीं मतीचा मुदे्दमाल चोरुन नेले प्रकरणी बॅंक मॅनेजर, उस्मानाबाद जनता 
सहकारी बॅंक, बाशी याींच्या क्रियायदीवरुन बाशी शहर पोलीस स््ेशन येथ ेदद.१६/१२/२०१९ रोजी 
गु.र.नीं. ८९५/२०१९ भा.दीं.वव.सीं. कलम ४५७, ३८० प्रमाण ेअज्ञात आरोपीींववरुद्ध गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
     सदर प्रकरणाच्या तपासामध्ये बॅंकेतील एका कमयचारी व इतर एक इसमाींनी गुन्हा 
केल्याच ेउघड झाले असून त्याींना अ्क करण्यात आली आहे. त्याींच्याकडून रुपये ६७,००,०००/- 
मेमोरींडम पींचनामेप्रमाण े रक्कम हस्तगत केली असून सदर रक्कम मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार बॅंकेच्या ताब्यात देण्यात आलेली आहे. तपासादरम्यान आरोपी बॅंकेतील कमयचारी 
असल्याच े ननषपन्न झाल्यान े व गुन्हा दोघाींनी सींगनमताींनी केला असल्यान े गुन््यात 
भा.दीं.वव.सीं. कलम ३८१ व ३४ वाढीव लावण्यात आले आहेत. आरोपीींववरुद्ध मा.न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

सायन े(ता.मालेगाव, श्र्.नामशि) येथे महसलू ववभागाच्या पथिावर  
गौण खननर् मार्ीयाांनी दगडरे्ि िेल्याबाबत 

  

(२३)  ५६५३ (२५-०३-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नामशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन े (ता.मालेगाव, जज.नामशक) येथे खाणपट्टयाींच्या तपासणीसाठी गेलेल्या जजल्हा 
खननकमय अधधका-याच्या नेततृ्वाखालील महसूल ववभागाच्या पथकावर अवैध उत्खनन करणाऱ या 
गौण खननज मािीयाींनी दगडिेक कररत हल्ला केल्याच े माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गौण खननजाच े उत्खनन करणा-या मािीयाींकडून यापूवी देखील महसुल 
ववभागातील अधधका-याींवर अनेक गींभीर स्वरुपाच ेहल्ले झाले असल्यान ेमहसुल प्रशासनाच्या 
सुरके्षचा प्रश्न ननमायण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणय प्रकरणाची चौकशी करून दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच अधधकाऱयाींच्या सुरके्षबाबत कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार 
आहे ?  
  
श्री. अननल देशमुख (२२-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) गौण खननजाच े उत्खनन करणा-या मािीयाींकडून महसुल ववभागातील अधधकारी व 
कमयचारी याींच्यावर सन २०१७ ते सन २०१९ मध्ये झालेल्या हल्ल्याबाबत खालील प्रमाण ेगुन्हे 
दाखल आहेत :-            

वषय दाखल गुन्हे उघड गुन्हे अ्क आरोपी 
२०१७ ७ ६ २३ 
२०१८ ८ ८ २२ 
२०१९ ५ ५ १० 

___________ 
  

उस्मानाबाद श्र्ल्हयात महात्मा गाांधी ग्रामीण रोर्गार हमी योर्नेंतगजत  
शेत रस्त्याांची िाम ेसुरु ठेवण्याबाबत 

  

(२४)  ५७४४ (१६-०४-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
रोर्गार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल््यात माहे एवप्रल २०१४ ते ऑक््ोबर २०१९ या कालावधीत महात्मा 
गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत पूणय झालेल्या व चाल ूअसलेल्या शेत रस्त्याींच्या कामाची 
तालुका ननहाय तपशीलवार आकडवेारी काय आहे, 

(२) असल्यास, या पाच वषायत सदरहू योजनेच ेपो य्ल अनधधकृतररत्या बींद करुन योजनेच्या 
जबाबदार अधधकाऱयाींनी ग्रामीण शेत रस्त्याींची काम ेमींजूर केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उस्मानाबाद जजल्हयात महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगायतील शेत 
रस्त्याींची काम ेसुरु ठेवण्याबाबत उपाययोजना करुन ग्रामीण भागातील बेरोजगार नागररकाींना  
कामापासून वींधचत ठेवणाऱया तसेच योजनेकड े दलुयक्षीं करणाऱया अधधकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांदीपानराव भुमरे (१४-०९-२०२०) : (१) उस्मानाबाद जजल्हयातील माहे एवप्रल २०१४ ते 
ऑक््ोबर २०१९ या कालावधीतील शेत रस्त्याींच्या कामाींची तालुकाननहाय तपशीलवार 
आकडवेारी पुढीलप्रमाणे आहे :- 
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 माहे एप्रिल २०१४ ते ऑक्टोबर २०१९ िरम्यान 
तालुका एकुण पूणण कामाांची सांख्या िगतीपथावरील एकूण अपूणण कामाांची सांख्या 

उस्मानाबाि ७९ ४० 
तुळजापूर १६४ ३३ 
उमरगा ७५ ८१ 
लोहारा १९७ २४ 
भूम २५४ ३२ 
परांडा ३७१ १८१ 
कळांबा ७११ ०६ 
वाशी २४२ २२५ 
एकूण २०९३ ६२२ 

(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वधाज श्र्ल्ह्यातील िामगार अधधिारी िायाजलयातील  
अधधिारी व िमजचाऱ्याांच्या गैरवतजनाबाबत 

  

(२५)  ५८७३ (०३-०४-२०२०).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) वधाय जजल््यातील कामगार अधधकारी कायायलयातील अधधकारी व कमयचाऱयाींच्या 
गैरवतयनामुळे कामगाराींनी मा.पालकमींत्री याींना माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदनान्वये तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अधधकारी / कमयचारी याींनी करावयाची मशषयवतृ्ती अनुदान 
नवीन ओळखपत्र, ओळखपत्राच े नुतनीकरण अशी काम े दलालामािय त परस्पर केली जात 
असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप वळस-ेपाटील (०९-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. दद.२४.०१.२०२० रोजी श्री.बींडुजी 
वासेकर व इतर याींनी मा. पालकमींत्री , वधाय जजल्हा याींना अशा स्वरुपाची तिार ददलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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यांत्रमागधारिाांना हदलासा देण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोर्ना िरण्याबाबत 
  

(२६)  ७२३८ (१६-०४-२०२०).   श्री.झीशान मसहििी (वाांदे्र पूवज), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय वस्त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशाींतगयत बाजारपेठेत मालाला भाव नसणे, ननयायतीच ेप्रमाण कमी, निापेक्षा तो्ा अधधक 
होत असल्यामुळे कामगाराींची रोजींदारी धोक्यात आल्यान े दीड ते दोन लाख यींत्रमागधारक 
मभवींडी, जज. ठाण े येथून ननघुन गेल्याचे मभवींडी पद्मानगर पॉवरलून असोमसएशनन े माहे 
सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशयनास आणून ददले, हे खरें आहे काय, 
(२) असल्यास, यींत्रमाग बींद पडल्यान ेलाखो कामगार बेरोजगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार यींत्रमागधारकाींना 
ददलासा देण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्लम शेख (१४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सडि-अर्ुजनी (श्र्.गोंहदया) तालुक्यात अवैध वाळु उपसा होत असल्याबाबत 
  

(२७)  ९३४३ (२९-०५-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अर्ुजनी-मोरगाांव), श्री.रार् ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पुसद) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सडक-अजुयनी (जज.गोंददया) तालुक्यातील वनववभागाच्या अींतगयत येणाऱया वडगेाींव, 
केसरवाडा, साले्ोला, घा्बोरी, या वाळु घा्ातुन रात्रीच्या सुमारास वाळुतस्करी होत 
असल्याची बाब माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याकड ेसींबींधधत वनपररके्षत्र अधधकारी याींच ेअक्षम्य दलुयक्ष झाले असून वाळु 
तस्करी करणाऱयाींना सींबींधधत ववभागाच ेअभय असल्याच ेतसेच या वाळु तस्करीमुळे शासनाचा 
लाखो रुपयाींचा महसुल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या प्रकरणी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) सडक-अजुयनी (जज.गोंददया) 
तालुक्यातील वनपररके्षत्राअींतगयत येणाऱया वडगेाव, केसलवाडा, घा्बोरी या के्षत्रात वाळूघा् 
नाहीत. तसेच वनपररके्षत्राअींतगयत सालई्ोला के्षत्रात छो्े नाले असून त्यामध्ये वाळू अत्यल्प 
प्रमाणात आहे.   
     सडक-अजुयनी वनपररके्षत्रात वन ववभागाच ेअधधकारी/कमयचारी सतत गस्त करीत असून 
माहे मे,२०२० मध्ये वा त्या दरम्यान वन ववभागाच्या अींतगयत के्षत्रातील नाल्यामधून वाळूच े
अवैध उत्खनन व वाहतूक झाल्याची बाब ननदशयनास आली नाही.  
   तथावप, वनक्षेत्र सडक-अजुयनीमािय त मागील ३ वषायच्या कालावधीत वाळूच्या अवैध 
वाहतूकीच्या ४ प्रकरणी वनगुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

साखरीआगर (ता.गुहागर, श्र्.रत्नाधगरी) येथील मश्च्िमाराांच्या 
र्ेटीच ेबाांधिाम पुणज िरण्याबाबत 

  

(२८)  १०५६८ (०५-०६-२०२०).   श्री.भास्िर र्ाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मत्स्यवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरीआगर (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील राषट्रीय कृवष ववकास योजनेंतगयत सन 
२०१२-१३ मध्ये मींजूर झालेल्या तसेच मजच्छमाराींची उपजजववका अवलींबून असलेल्या मजच्छमार 
जे्ीच ेकाम मागील ५ वषांपासून अधयव् जस्थतीत बींद असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जे्ीच ेबाींधकाम पूणयत्वास जाव ेयासाठी ददनाींक २४ जून २०१९ रोजी मा. 
मत्स्यव्यवसाय ववकास मींत्री याींच्या उपजस्थतीत झालेल्या बैठकीत ननधीची उपलब्धता 
असल्यान ेतात्काळ काम सुरु करण्याच े ननदेश मा. मींत्री महोदय याींनी सींबींधधत अधधकाऱयाींना 
ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मींत्री महोदयाींच्या बैठकीत झालेल्या ननणयय व आदेशानुसार सदरहू 
मजच्छमार जे्ीच ेकाम सुरु करण्यात आले आहे काय आणण कामाची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) अदयाप काम सुरु झाले नसल्यास ववलींब करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कारवाई 
करण्यासह मजच्छमार जे्ीच ेकाम तात्काळ सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अस्लम शेख (१५-१०-२०२०) : (१) सदर कामास माहे ऑक््ोंबर २०१२ मध्ये सुरवात 
करतेवेळी ननवडलेल्या जागेवर काम सुरू करू देण्यास मच्छीमाराींनी तीव्र ववरोध केला. तदनींतर 
कामाची जागा स्थाननक लोकाींच्या मागणीनुसार स्थानाींतरीत करण्यात येऊन, सुधाररत 
आराखडयास मे २०१३ रोजी सी.डब्यू.पी.आर.एस. पुणे याींचेकडून मींजुरी प्राप्त झाली. त्यानुसार 
कामाचा माींडणी आराखडयास मुख्य अमभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, (ववप्र) मुींबई याींची 
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जानेवारी २०१४ रोजी मान्यता ममळाली. मींजूर माींडणी नकाशानुसार प्रस्ताववत जेट्टीच्या 
जागेवरील चाचणी नछदे्र ननषकषायनुसार आर. सी. सी. सींकल्पन करण्यात आले आहे. सदर 
दठकाणी ९० मी्र सींरक्षण मभींतीचे काम झालेले आहे. ठेकेदाराींन ेएवप्रल २०१३ पासुन काम बींद 
केल्यान े ननववदा शतीनसुार ठेकेदारावर दींडात्मक काययवाही करण्यात आलेली आहे. तसेच 
ठेकेदारान ेकामात प्रगती न राखल्यान ेननववदा शतय खींड ३ (क) नुसार काम काढुन घेणेबाबत 
काययवाही सुरु केली आहे. दरम्यान शासन पयायवरण ववभाग पत्रि दद. १९/०५/२०१६ नुसार सदर 
कामाींस सागरी ननयमन के्षत्र प्राधधकरण व पयायवरण ववभागाची परवानगी घेतली नसल्यामुळे 
काम स्थधगत का करु नये याबाबत नो्ीस प्राप्त झाल्यामुळे सदय:जस्थतीत काम बींद आहे.  
(२) व (३) दद. २४ जून २०१९ रोजी बैठकीमध्ये सदर काम पयायवरण ववभागाच्या आवश्यक 
त्या मींजुरी नींतर त्वरीत सुरु करणेबाबत मा. मींत्री महोदयाींनी ननदेश ददले होत.े   मा. मींत्री 
महोदयाींच्या ननदेशास अनुसरुन पत्तन अमभयींता रत्नाधगरी याींनी सल्लागार याींची नेमणूक 
केली व पयायवरण आघात अहवाल तयार करून महाराषट्र सागरी ननयमन के्षत्र प्राधधकरणाकड े
ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी दद. २४/०१/२०२० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. ना 
हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त होताच काम सुरु करण्यात येणार आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्र्ल््यातील सर्ाळ्याच्या पश्श्चमेला असलेल्या िोळांबी प्रिल्पातून  
िोळांबीची चोरी होत असल्याबाबत 

  

(२९)  ११५५७ (१३-०९-२०२०).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देवेंद्र र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्रीमती याममनी यशवांत र्ाधव (भायखळा) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यातील सिाळेच्या पजश्चमेला दानतवरे, खडी, जलसार े्ंभी खोडाव े वेढ, 
ववलींगी, डोंगरे त्याचप्रमाण ेमाहीम व केळवे पररसरातील गावालगत सुमारे पाच हजार एकर 
के्षत्र खार जममनीच ेअसून या के्षत्रातील जवळपास लहान-मोठ्या ३५० कोळींबी प्रकल्पात कोळींबी 
उत्पादन घेण्याआधीच लाखो रुपयाींच्या कोळींबीची चोरी होत असल्याच ेददनाींक २४ जून, २०२० 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चोरीला गेलेली कोळींबी ववरार, वसई व सिाळे येथील मासळीबाजारात 
वविीसाठी नेली जात असून यासींदभायत सिाळे व केळव ेपोमलसाींकड ेअनेकदा तिारी केल्या 
असतानाही कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याच े ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या प्रकरणी सींबींधधत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०७-१०-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
    पालघर जजल््यात सिाळा व केळव ेपोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एकूण ३९ कोळींबी प्रकल्प 
आहेत. कोळींबीची चोरीप्रकरणी सन २०१४ ते आजपावतेो सिाळा पोलीस ठाण ेयेथे ४ गुन्हे व 
केळवा पोलीस ठाण ेयेथ े८ गुन्हे अस ेएकूण १२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकाराबाबत क्रियायदी याींनी ददलेल्या क्रियायदी वरुन सिाळा पोलीस ठाणे 
येथील ४ गुन््यापैकी एका गुन््यात मा.न्यायालयान ेआरोपीींना ननदोष मुक्त केले आहे व एका 
दावा मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे.  तसेच दोन गुन््यात आरोपी सापडून आलेले नाहीत. 
तसेच केळवा पोलीस ठाणे  येथील ८ गुन््यापैकी एका गुन््यात मा.न्यायालयान ेआरोपीींना 
मशक्षा सुनावली आहे. व एका दावा मा.न्यायालयात प्रलींबबत असून १ गुन््यात आरोपी सापडून 
आलेले नाहीत. उवयररत ५ गुन््याींचा तपास केळवा पोलीस ठाणे याींच्यास्तरावर चाल ूआहे.    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंहदया श्र्ल्हयातील र्ॉब िाडजधारि मनरेगा मर्ूराांना रोर्गार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३०)  ११६१६ (१२-०८-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अर्ुजनी-मोरगाांव) : सन्माननीय रोर्गार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल्हयातील अडीच लाख जॉब काडयधारक मनरेगा मजूराींपैकी िक्त ७०५४ 
मजूराींना मनरेगाचे काम ममळाले असल्याच ेमाहे म,े २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ाळेबींदीच्या काळात जजल्हयातील सुमारे ५४५ ग्रामपींचायतीमध्ये सोशल 
डडस््मसींग, सॅनन्ायझर व आरोग्य ववषयक काळजीच्या सींदभायतील काम ेजॉब काडयधारकाींना 
ममळत नसल्याच ेननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ाळेबींदीमुळे सींचारबींदी असल्यान ेकाम ेसुरु करण्याकररता जजल्हा प्रशासनाकडून 
अक्षम्य दलुयक्ष झाले असनु मजुराींच्या रोजगारासींबींधात ननणयय न घेतल्यान े जजल्हा प्रशासनात 
ननयोजनाचा अभाव असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने गोंददया जजल्हयातील 
जॉब काडयधारक मनरेगा मजूराींना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासह मजुराींच्या रोजगारा सींदभायत 
ननणयय न घेणाऱया सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (१५-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४)  व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर श्र्ल््यातील िृषी सेवा िें द्र टांचाई भासवून र्ादा दराने व मलांकिां गद्वारे 
 युररयाची ववक्री िरत असल्याबाबत 

(३१)  ११७१९ (१७-०७-२०२०).   श्री.रार् ु (बाबा) र्यवांतराव आवळे (हातिणांगले) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल््यातील गोदामात सुमारे पाच हजार ्न जादा युररया असतानाही कृषी सेवा 
कें द्र चालक ी्ंचाई असल्याच े भासवून जादा दराने व मलींक्रकीं गदवारे युररयाची वविी करत 
असल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, कृषी अधीक्षक श्री. ज्ञानेश्वर वाकोरे याींनी वेशाींतर करून कृषी सेवा कें द्र व 
सींघाच्या कें द्रावर छाप े ्ाकल्यानींतर मलींक्रकीं गदवारे आणण जादा दराने खताींची वविी होत 
असल्याच ेआढळून आले असुन, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तालुका पातळीवरील कृषी अधधकारी आणण कृषी सेवा कें द्र चालक याींचे 
सींगनमत असल्यान ेजाणीवपूवयक दलुयक्ष केल्याच ेप्रकारही जजल््यात घडत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगाने सींबींधधत दोषी कृषी 
सेवा कें द्र चालक व कृषी अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. दादार्ी भुस े(२५-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कोल्हापूर जजल्हयातील कृषी सेवा कें द्र चालक, युररया जादा दराने वविी करीत असल्याच े
तसेच मलींक्रकीं ग पध्दतीने खत वविी करीत असल्याच्या तिारी दरूध्वनीदवारे प्राप्त झालेल्या 
आहेत. त्यानुसार भरारीपथकान ेतपासणी करुन सदर प्रकारावर आळा घातलेला आहे.  तसेच, 
कृवष सेवा कें द्रावर कृषी सहायक, कृवष पययवेक्षक, मींडळ कृवष अधधकारी याींच े समक्ष 
शेतकऱयाींना खते वविी केली आहेत.  
     तसेच, जजल्हा अधीक्षक कृवष अधधकारी, कोल्हापूर याींनी डमी ग्राहक बनून गुणवत्ता 
ननयींत्रण ननरीक्षकाींसह एकूण १९ कृवष सेवा कें द्राची तपासणी केली आहे. त्यापैकी ५ कृवष सेवा 
कें द्राींमध्ये अननयममतता आढळून आल्यान े४ परवान े ननलींबबत करण्यात आले आहेत. तसेच, 
एका कृवष सेवा कें द्रास सक्त ताक्रकद देण्यात आली आहे. 
     तसेच, कोल्हापूर जजल्हयातील २४८८ कृवष सेवा कें द्राींची गुणवत्ता ननयींत्रण ननरीक्षक व 
भरारी पथकामािय त तपासणी करुन त्रु्ी आढळून आलेल्या कृवष सेवा कें द्रावर कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाण,े “बाींधावर खत वा्प” या मोदहमेतींगयत खत उत्पादक 
कीं पन्याींच्या युररया खत साठयास वविी बींद आदेश देवून, एकूण ३०९ मे. ्न इतका युररया 
खत शेतकऱयाींच्या मागणीनुसार थे् बाींधावर पुरवठा करुन ी्ंचाईवर मात करण्यात आली 
आहे.  सदर प्रकरणी कृवष अधधकारी याींनी कारवाई केलेली असल्यामुळे त्याींचेवर काययवाही 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. ___________ 
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महहला व बालवविास ववभागाच्या िाटिसरीच्या धोरणामुळे योर्नाांचा  
खचज िमी िरण्यात आल्याबाबत. 

  

(३२)  ११७६२ (१४-०९-२०२०).   श्री. राधािृष्ट्ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून चालववण्यात येणाऱया तसेच राज्याच्या  मदहला व 
बालववकास ववभागामािय त अनेक योजना चालववण्यात येत असून शासनान ेसन २०२०-२०२१ 
या वषायच्या अींथयसींकल्पात या ववभागासाठी ३ हजार को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात आली 
असून त्यापैकी ३३ ्क्के या मयायदेतच खचय करावा लागणार असल्यान ेववभागास काही योजना 
बींद कराव्या लागणार आहेत, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्यास, समाजातील शेव्च्या घ्कासाठी अनेक योजना मदहला व बालववकास 
ववभागामािय त राबववल्या जात असून सध्या हा घ्क अडचणीत असून एकाजत्मक बालववकास 
सेवा योजनतेींगयत सहा मदहने ते सहा वषे वयाची बालके, गरोदर व स्तनदा माता याींना पोषण 
आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो परींत ुशासनाच्या का्कसरीच्या धोरणामळेु कुपोषण तसेच 
गरोदर व स्तनदा माता याींचा मतृ्यूदर वाढण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार ६ मदहने ते ६ वषे वयाींची बालके, गरोदर व स्तनदा माता याींच्यावर 
उपासमारीची वेळ येऊ नये व मतृ्यूदर वाढू नये याकरीता शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (१२-१०-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नेवासा (श्र्.अहमदनगर) तालुक्यात युररया, ममश्र खत ेव किटिनाशि  
औषधाांचा तुटवडा असल्याबाबत 

  

(३३)  ११८३९ (१७-०७-२०२०).  श्री. राधािृष्ट्ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यात लॉकडाऊनमुळे सवायधधक नुकसान शेती उदयोगाच े
झाले असुन शेतीला लागणारे युररया, ममश्र खते व क्रक्कनाशक औषधाींचा तु्वडा शेतकऱयाींना 
भासत असल्याच ेददनाींक १ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शेतीसाठी लागणाऱया पूरक मालाची ननममयती करणारे कारखान े सध्या बींद 
असल्यामळेु शेतीशी ननगडीत मालाचा पुरवठा कमी झाल्यान ेशेतकऱयाींना अनेक समस्याींना 
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सामोरे जावे लागत असल्यामळेु शेतीच्या मशागतीची काम ेप्रलींबबत आहेत, तसेच गेली दोन 
वषे दषुकाळ, अवकाळी पावसासह रोगराई व सध्या करोना अशा कारणामळेु शेतकरी आधथयक 
सींक्ात सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगान ेशेतीशी ननगडीत 
मालाच ेउदयोग कारखान ेसुरू करुन शेतकऱयाींना खताींचा व इतर आवश्यक वस्तुींचा पुरवठा 
सुरळीतपणे करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. दादार्ी भुस े(१५-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक १ एवप्रल, २०२० रोजी नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यात १०७८० म.े ्न व 
अहमदनगर जजल्हयात १०२१२० मे. ्न इतका रासायननक खताींचा साठा उपलब्ध होता.      
     तसेच, क्रक्कनाशकाींची पुरेशी उपलब्धता होती. मात्र, कोवीड १९ च्या प्रादभुायवामुळे 
देशामध्ये लॉकडाऊन घोवषत केल्यान ेसुरुवातीस काही कालावधीसाठी वविी कें द्र बींद होती.   
     तथावप, लॉकडाऊन सुरु झाल्यानींतर शेतकऱयाींना कृवष ननववषठाींचा पुरवठा सुरळीत 
राहण्यासाठी समन्वय केलेला आहे. बबयाणे, खत ेआणण की्कनाशके याींची खरेदी, प्रक्रिया 
आणण वाहतुक याबाबत मागयदशयक सूचना दद.२७/०३/२०२० रोजी प्रमसध्द करण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यानुसार, कृषी वस्तू व उत्पादन ेव सवय वस्तूींची आयात व ननयायत करण्यास परवानगी 
देण्यात आलेली आहे. तसेच, आवश्यक वस्तू आणण सेवा प्रदान करणारी दकुाने / आस्थापनाींना 
वरील प्रनतबींधाींमधून वगळण्यात आलेले आहे. 
      तसचे, लॉकडाऊन कालावधीमध्ये खत े व बबयाण्याच्या वाहतूक व पुरवठा मध्ये 
अडचणी येऊ नयेत. त्याचप्रमाण,े मजुराींदवारे खताींची चढ-उतार करण्यास अडचण भास ूनये, 
याकरीता सवय जजल्हाधधकारी याींना दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामळेु, 
शेतकऱयाींना शेतीशी ननगडीत मालाचा पुरवठा सुरळीत होत आहे. 
    शेतीसाठी लागणाऱया पुरक मालाची ननममयती करणारे कारखान ेनेवासा तालुक्यात नाहीत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर मतदार सांघातील म्हारळ या ग्रामपांचायतीला साांडपाणी व्यवस्थापन  
िरण्यासाठी र्ागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३४)  ११९२५ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) (()उल्हासनगर  मतदार सींघातील म्हारळ या ग्रामपींचायतीला साींडपाणी व्यवस्थापन 
करण्यासाठी म्हारळ  हद्दीतील सवे नींबर ५३/५ अ के्षत्र ०-८०-० जागा उपलब्ध होण्याकररता 
प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकड े ददनाींक २० िेब्रुवारी, २०२० रोजी तहसीलदार, 
उल्हासनगर याींनी पाठववला  आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जागा उपलब्ध होण्याबाबत मागणी जजल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
झालेल्या बैठकीत सुद्धा लोकप्रनतननधी याींनी केली असून सदर प्रस्तावावर कोणतीच काययवाही 
करण्याींत आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१२-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर मागणीच्या अनुषींगाने सादर केलेल्या प्रस्तावात काही त्रु्ी असल्यामुळे सदर 
त्रु्ीींची पूतयता करुन अहवाल सादर करण्याचे ननदेश जजल्हाधधकारी, ठाण ेयाींनी तहमसलदार, 
उल्हासनगर याींना ददले आहेत.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौर् ेिाांबा (ता.िल्याण, श्र्.ठाण)े येथील सवे नांबर ५२ मधील र्मीन गैरव्यवहाराबाबत 
  

(३५)  १२०५९ (१३-०९-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेकाींबा (ता.कल्याण, जज.ठाण)े येथील सवे नींबर ५२ के्षत्र २०० एकर सावकार ववषणू 
िडके याींची ममळकत असून यामध्ये स््ोमेसा इींडडस्ट्रीज या कीं पनीची ३ हेक््र सातबारा मध्ये 
नोंद होती या के्षत्रावर जजल्हाधधकारी ठाणे याींनी १९९५ ते २००२ या कालावधीसाठी स््ोमेसा 
कीं पनीला खाणपट्टा ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९६ साली स््ोमेसा कीं पनीच ेभागीदार याींनी जजल्हाधधकारी कायायलयातील 
खननकमय अधधकारी याींच्याशी सींगनमत करून शेतकरी देवराम मशरोसे याींच्या मालक्रकच्या 
जागेमध्ये अनतिमण करून सुमारे ३ हेक््र जागा कागदोपत्री कोणतीही नोंदणी न करता 
सरकारी कागतपत्र ेतयार करून त्यावर स््ोमेसा या कीं पनीच ेनाव दाखववले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जागेबाबत देवराम मशरोसे याींनी जजल्हाधधकारी, ठाण ेयाींच्याकड ेतिार 
दाखल केली आणण जजल्हाधधकारी याींनी सदर कीं पनीच ेसवय परवाने रद्द केले असून बनाव् 
कागदपत्र ेसादर करून जमीन हडप स््ोमेसा कीं पनीववरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याबाबत आदेशही 
देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स््ोमेसा कीं पनीच ेभागीदार चेतन डडेडया याींनी पुन्हा सन २०१३ साली ५०/९६ 
बनाव् नकाशा जोडून उप ववभागीय अधधकारी कल्याण याींच्याकड ेअपील ४१/२०१३ दाखल 
केले व ६ हेक््र नोंदीच ेआदेश ददनाींक १३/१०/२०१६ रोजी करून घेतले असून सदयजस्थतीत 
उक्त प्रकरण मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,    
(५) असल्यास, सदर जमीन शेतकऱयाींना परत ममळवून देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) मौज ेकाींबा, ता.कल्याण, जज.ठाणे 
येथील स.नीं. ५२ पैकी के्षत्र ३-००.०० हे-आर या के्षत्रामध्ये दगड आणण साधी माती या 
गौणखननजाच्या उत्खननासाठी जजल्हाधधकारी, ठाण ेयाींच ेआदेश ददनाींक ०५/०१/१९९५ अन्वये 
ददनाींक १६/०१/१९९५ ते ददनाींक १५/०१/२००२ या कालावधीसाठी खननपट्टा मींजूर करण्यात आला 
होता. तथावप, खननपट्टाधारक हे मींजूर केलेल्या के्षत्राबाहेर गौणखननज उत्खनन करीत 
असल्याच े ननदशयनास आल्यान े जजल्हाधधकारी, ठाण े याींनी ददनाींक २६/०९/२००१ च्या 
आदेशान्वये सदर खननपट्टाधारकाचा खननपट्टा रद्द केला आहे.      
(४) व (५) मौज ेकाींबा, ता.कल्याण, जज.ठाण ेयेथील स.नीं. ५२/१ पैकी के्षत्र ६-००.०० हे-आर या 
ममळकतीबाबत गाव दप्तरी नोंदववण्यात आलेल्या िेरिार िमाींक १८६४, ददनाींक २६/१२/२००६ 
ववरुध्द स््ोमेसा इींडस्ट्रीजच ेभागीदार याींनी उप ववभागीय अधधकारी, कल्याण याींच्याकड ेदाखल 
केलेले अपील ददनाींक १३/१०/२०१६ च्या आदेशान्वये अींशत: मींजूर केले असून सदयजस्थतीत 
सदर ममळकतीसींदभायतील दावा मा.मींत्री (महसूल) याींच्या न्यायालयात प्रलींबबत आहे.       
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील शेतिरी बाांधावर बबयाण ेव खते पोहचववण्याच्या योर्नपेासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(३६)  १२३७० (१२-०८-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शेवगाांव - 
पाथडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींच्या बाींधावर बबयाण े व खते पोहचववण्याची योजना शासनाकडून माहे मे-जुन, 
२०२० पासून राबववण्यात आली असुन योजनेच्या अ्ीनुसार गावातील क्रकमान १२ ते १५ 
शेतकऱयाींनी ग् तयार करून आवश्यक असणारी खत ेव बबयाण ेस्थाननक कृषी पययवेक्षकाच्या 
माध्यमातून खरेदी करावयाची आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, योजनेच्या अ्ीनुसार सदरहू ग् शेतकऱयाींनी स्वत: तयार करावयाचा असल्यान े
तसेच एकबत्रत मागण्याींची नोंद करणे शेतकऱयाींना अवघड जात असल्यामळेु शेतकरी स्वत:च 
कृषी कें द्रावर जावून स्वतींत्रररत्या खत ेव बबयाणाींची खरेदी करीत असल्यान ेही योजना पूणयपणे 
अयशस्वी ठरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाररवली, पालसई, आमगाव, केळठण, पाली, आींबबस्ते, गोऱहे, धचींचघर, 
उज्जैनी, कुडूस, गुहीर, कोना, गारगाव, नतळसा, नेहरोली, परळी, माींडवा, खाननवली, माननवली, 
वाडा (ता.वाडा, जज.पालघर) या गावाींमध्ये ही योजना केवळ कागदोपत्री राबववण्यात आल्याच े
दशयवुन प्रत्यक्षात मात्र या गावाींतील शेतकऱयाींना सदरहू योजनेचा कोणताही लाभ ममळालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगान े राज्यातील 
शेतकऱयाींना बाींधावर बबयाण ेव खत ेपोहचववण्याच्या योजनेचा लाभ देण्याबाबत तसेच वाडा 
तालुक्यात या योजनेत गैरप्रकार करणाऱया कृषी कायायलयातील सींबींधधत दोषी अधधकारी व 
कमयचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादार्ी भुस े (०१-१०-२०२०) : (१) राज्यात शेतकऱयाींच्या बाींधावर कृवष ननववषठा उपलब्ध 
करून देण्याच्या योजनेंतगयत कृवष ववभागातील अधधकारी/कमयचारी हे ग्राम पातळीवर कृवष सेवा 
कें द्र व शेतकरी ग् याींच्यामध्ये समन्वयक म्हणून काम करून  शेतकऱयाींच्या बाींधावर खते व 
बबयाण ेउपलब्ध करून देतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर योजनेंतगयत प्रश्नाींक्रकत गावाींतील ६० शेतकरी ग्ाींतील ५०५ शेतकऱयाींना एकूण ५२ 
म.े ्न खताींचा  व ८१ जक्वीं्ल बबयाणाींचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील हदव्याांगाांच्या शाळेतील मशक्षिाांचे समायोर्न िरण्याबाबत 
  

(३७)  १२७८७ (१७-०९-२०२०).   श्री.अमभमन्यु पवार (औसा) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आयुक्त, ददव्याींग कल्याण आयुक्तालय, पुणे याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये राज्यातील 
काही मोजक्याच ददव्याींग शाळाींची तपासणी करून त्यापैकी काही ददव्याींगाींच्या शाळेच े
नुतनीकरण रद्द केले असून या शाळेतील ददव्याींग ववदयार्थयांच ेशैक्षणणक नुकसान होऊ नये 
यासाठी या शाळेतील ववदयार्थयांच े इतर ददव्याींगाींच्या शाळेत प्रवेश देण्याच े आदेश ददले 
असल्याच ेमाहे जून, २०२० मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नुतनीकरण रद्द केलेल्या शाळेतील कायम सेवेत असलेल्या  मशक्षकाींच े
समायोजन करण्याबाबत कोणतीही काययवाही झाली नसल्यान े या मशक्षकाींवर व त्याींच्या 
कु्ुींबावर वेतन व काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आल्यान ेसदर मशक्षकाींचे व कमयचाऱयाींच े
समायोजन करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े महाराषट्र राज्य अपींग शाळा/कमयशाळा 
कमयचारी सींघ, महाराषट्र राज्य याींनी ददनाींक २२ जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननवेदनादवारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाींच्या अनुषींगाने शासनान े उक्त मशक्षकाींचे व कमयचाऱयाींच े
समायोजन करण्याबाबत वा त्याींना वेतन देण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े(१२-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषट्र राज्य अपींग शाळा/कमयशाळा कमयचारी सींघ, महाराषट्र राज्य याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, महाराषट्र राज्य याींना पाठववलेले दद.२२ जुन, २०२० रोजीच ेपत्र आयुक्तालयात 
आढळून आलेले नाही. परींतू सदरहू प्रकरणी आयुक्त, ददव्याींग कल्याण, पुणे याींच े स्तरावर 
काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद व र्ालना श्र्ल्हयाांतील नुिसानग्रस्त मोसांबी  
उत्पादिाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(३८)  १२७८८ (१७-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप र्ैस्वाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय 
र्लोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद व जालना हे जजल्हे मोसींबीच ेआगार म्हणून ओळखले जात असून मोसींबीींचा 
पुरवठा हया जजल्हयाींमधुन केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉकडाऊनमुळे वविी न झाल्यामुळे सदरहू जजल््याींमधील लाखो ्न मोसींबी 
अदयापही झाडाींवरुन काढण्यात आलेली नसल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मोसींबी वविीववना खराब झाल्यामुळे मोसींबी उत्पादकाींच े मोठया 
प्रमाणात आधथयक नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, औरींगाबाद व जालना जजल्हयाींतील नुकसानग्रस्त मोसींबी उत्पादकाींना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराव भुमरे (१६-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

दवडीपार (ता.श्र्.भांडारा) येथे रस्त्याच्या बाांधिामासाठी 
अवैधररत्या मुरुम उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(३९)  १३०६८ (१३-०९-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारधा ते ननलज रस्ता बाींधकामासाठी दवडीपार (ता.जज.भींडारा) येथील श्रीमती ताराबाई 
मेश्राम याींच्या मालकीच्या ग् ि. ३२३, आराजी १.१८ हे.आर शेतजममनीची परस्पर कागदपत्र े
ममळवून रस्त्याच्या कीं त्रा्दारान े शेतातुन अवैधररत्या ५ हजार पेक्षा जास्त ब्रास मुरुमाचे 
उत्खनन केल्याची बाब माहे जुन, २०२० च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशयनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खोदकामामुळे शेतात खड्डा पडल्याने पीडीत शेतकरी वहीवा्ीपासुन वींचीत 
झाला असून त्याींना नुकसान भरपाई ममळाली नसल्याचेही ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन नुकसानग्रस्त शेतकऱयाला नुकसान भरपाई व 
अवैधररत्या मुरुमाच े खोदकाम करणाऱया कीं त्रा्दाराकडुन शासनाचा बुडालेला महसुल वसुल 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१), (२)  व (३) मौजा दवडीपार (बा), ता.,जज.भींडारा 
येथील श्रीमती ताराबाई मेश्राम व इतर याींच्या ग् ि.३२३ आराजी १.१८ हे.आर.मधून सींबींधधत 
जमीनमालकाच्या सींमतीनुसार कीं त्रा्दार कीं पनीस १००० ब्रास मुरुम उत्खनन करण्यास 
तहमसलदार, भींडारा याींनी परवानगी ददली होती. तथावप, सदर कीं त्रा्दार कीं पनी याींनी उक्त 
ग्ातून मींजूर १००० ब्रासच्या व्यनतररक्त १८३५ ब्रास अधधक मुरुम उत्खनन व वाहतूक 
केल्याची बाब ननदशयनास आली आहे. 
     तिारदार श्रीमती ताराबाई मेश्राम याींनी मागणी केलेल्या नुकसान भरपाईकरीता सींबींधधत 
कीं पनीस नो्ीस ददली असता, सदर कीं पनीन े तिारदार याींच्या सींमतीन े करारपत्र करुन 
रु.३,५०,०००/- इतकी नुकसान भरपाई तिारदार याींना दद.१६/७/२०२० रोजी अदा केली आहे. 
     तसेच सींबींधधत कीं त्रा्दार कीं पनीन े १८३५ ब्रास अधधक उत्खनन केल्याप्रकरणी 
तहमसलदार, भींडारा याींनी सींबींधधत कीं त्रा्दार कीं पनीस रु.१,४४,९६,५००/- इतक्या दींडात्मक 
रक्कमेच ेआदेश दद.९/७/२०२० रोजी पारीत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वन ववकास महामांडळ वनक्षेत्र िन्हाळगाव (ता.बल्लारपूर, श्र्.चांद्रपूर) येथे 
रेतीचा अवैध उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४०)  १३२०९ (१०-०७-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रार्ूरा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वन ववकास महामींडळ वनक्षेत्र कन्हाळगाव (ता.बल्लारपूर, जज.चींद्रपूर) मधील कक्ष िमाींक 
१३९ मधील नाल्यातून सींचारबींदीचे ननयम तोडुन हजारो ब्रास रेतीचा अवैधरीत्या उपसा सुरु 
असल्याच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करून अवैधरीत्या रेतीचा उपसा करणाऱया रेती तस्कराींवर 
शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड (०९-०९-२०२०) : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
     वन ववकास महामींडळ मध्य चाींदा वनप्रकल्प ववभागात कन्हाळगाव-२ वनपररके्षत्रात कक्ष 
िमाींक १३९ मधील नाला पररसरात दद.०१.०५.२०२० रोजी पहा्े वनपररके्षत्र अधधकारी, क्रिरत े
पथक याींनी वन व वन्यजीव सींरक्षणाथय गस्त करताना नाल्यातून अवैध रेती उत्खनन केली 
जात असल्याची बाब ननदशयनास आले असता, त्याबाबत तात्काळ दखल घेऊन मुदे्दमाल व 
आरोपी याींचेवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. सदर अवैध उत्खननामध्ये रेतीची मात्रा हजारो 
ब्रास नसून ३४.९० ब्रास रेती आहे. 
(२) कन्हाळगाव-२ पररके्षत्रातील कक्ष िमाींक १३९ मधील नाल्यातून रेती तस्करी करणाऱया 
दोन टॅ्रक््रचालक व इतर आरोपीींवर भारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे कलम २६(१) ड व ग, 
कलम ४१, कलम ५२ (१) नुसार प्रथम वन गुन्हा ि.६५/३२३२, दद.०१.०५.२०२० दाखल करुन 
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टॅ्रक््र-ट्रॉली रेतीसह वनपररके्षत्र अधधकारी, क्रिरत े पथक जप्त करुन पुढील चौकशी एक 
आठवड्याच्या कालावधीत पूणय केली व चौकशी अहवाल सहायक व्यवस्थापक-२ तथा प्राधधकृत 
अधधकारी, मध्य चाींदा वन प्रकल्प ववभाग, बल्लारशाह याींचेकड ेसादर केले. प्राधधकृत अधधकारी 
याींनी भारतीय वन अधधननयम १९२७ मधील कलम ६८ नुसार आरोपीबाबत व गुन््यातील 
वापरलेल्या वाहन व इतर सादहत्याबाबत अींनतम आदेश पाररत केले असून वनोपज 
महामींडळाकड ेताब्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील र्ैव वैद्यिीय िच-यात वाढ होत असल्याबाबत 
  

(४१)  १३३६० (१९-०७-२०२०).   श्रीमती याममनी यशवांत र्ाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
पयाजवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवयसाधारणपण े ददवसाला ६० ्न जैव वैदयकीय कचरा जमा होत असतो परींत ु
कोरोना या साथीच्या आजारामुळे सुमारे ३० ्न जादा कोववड जैव वैदयकीय कचरा जमा होत 
असल्यान ेराज्यातील जैव वैदयकीय कच-याचे प्रमाण दीडप् वाढल्याच ेदद.२२.६.२०२० रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशयनास आल्याच ेमहाराषट्र प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच ेमुख्य वैज्ञाननक अधधकारी 
डॉ.अमर सुपाते याींनी स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कचरा ४८ तासाींत नष् करणे बींधनकारक असताींना जैव वैदयकीय कचरा 
ननमुयलन कें द्राच्या अप-ुया क्षमतेमुळे सदर कचरा नष् करण्यास ववलींब होत असल्यान ेकोरोना 
रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार जैववैदयकीय कचरा ४८ तासात नष् करण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे (०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. महाराषट्र राज्यामध्ये जैव वैदयकीय कचऱयावर एकूण ३० सामूदहक प्रक्रिया व 
ननमूयलन कें द्रामािय त प्रक्रिया केली जाते. ३० सामूदहक प्रक्रिया व ननमूयलन कें द्राींची एकूण 
स्थावपत क्षमता भस्मीकरण (Incinerator)-९२ म.े ्न आणण आ्ोक्लेव (Autoclave)-१० 
म.े्न इतकी आहे. दद २२.६.२०२० रोजी २९.६ मे.्न कोववड कचरा सींकमलत करण्यात येवून 
ववहीत कालमयायदेत नष् करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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गडधचरोली श्र्ल्हयात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोर्गार हमी  
योर्नेअांतगजत झालेला गैरव्यवहार 

  

(४२)  १३४७१ (१७-०७-२०२०).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय रोर्गार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
( १) गडधचरोली जजल्हयात महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनअेींतगयत सन 
२०१३-२०१४, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ या आधथयक वषायतील 
सींववधाननक लेखा परीक्षणाच्याअहवालात आधथयक गैरव्यवहार झाल्याच े नमूद करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लेखा परीक्षण अहवालावर अनुपालन/काययपालन अहवाल शासनातिे करण्यात 
न आल्यान ेलेखा परीक्षणातील आके्षप व गैरव्यवहारावर कोणतीही काययवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपजजल्हाधधकारी, (रोहयो) गडधचरोली याींनी सदरहू लेखा परीक्षण अहवालावर 
जाणीवपूवयक दलुयक्ष करुन शासनाची ददशाभूल केली असुन याच ववभागात ई े्ंडर न करता 
उच्च दरामध्ये सादहत्याची खरेदी करून गैरव्यवहार करण्यात आल्याच ेननदशयनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने गैरव्यवहार करणाऱया 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराव भुमरे (०६-१०-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहेत. 
     सींवैधाननक लेखा पररक्षण अहवालात आधथयक गैरव्यवहार झालेला नसून अननयममतता 
झाल्याच ेनमुद आहे. 
(२) सन २०१८-१९ या आधथयक वषायच े अनुपालन अहवाल यींत्रणेकडून प्राप्त आहे. सींबींधधत 
लेखापररक्षकाकडून पडताळणी करण्यात येईल. सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ चे काययपालन 
अहवाल शासनास सादर करण्याची काययवाही सुरू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) गैरव्यवहार मसध्द झाल्यास आवश्यक ती काययवाही करण्यात येईल. 

___________ 
 

पुणे येथ ेठेिेदारान ेमहसूल ववभागाचे लाखो रुपयाांच ेस्वामित्वधन बुडववल्याबाबत 
  

(४३)  १३५१३ (१३-०९-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील राडारोड्याची (ड्रबेीज) ववल्हेवा् लावण्याच ेकाम ददलेल्या ठेकेदारान ेमहसूल 
ववभागाच े लाखो रुपयाींचे स्वाममत्वधन बुडववले असल्याच े माहे जून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सींबधधत ठेकेदारावर व अधधकाऱयाींवर शासनाकडून कोणत्या 
स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली तसेच ठेकेदाराकडून स्वाममत्वधन वसूल केले आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) पुणे शहरात ननमायण होणारा राडारोडा 
(डबे्रीज) सींकलीत करुन त्याची वाहतूक करणे व सदर राडारोड्यावर प्रक्रिया करणेकामी पुणे 
महानगरपामलकेकडून ननववदा प्रक्रिया राबवून कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सदर कीं त्रा्दारामािय त पुणे शहरात ननमायण होणारा राडारोडा सींकलीत करुन उरुळी- 
िुरसुींगी कचरा डपेो येथे भू-भरावाच्या दठकाणी आग लागू नये म्हणून ्ाकण्यात येत आहे. 
सदर कामाअींतगयत कोणत्याही प्रकारच ेउत्खनन करण्यात येत नसल्यामुळे वाहतूक करण्यात 
येत असलेल्या राडारोड्यासाठी (डबे्रीज) स्वामीत्वधन भरण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िेळझर, मांदातुिुम व सार्रखेड (ता.मुल,श्र्.चांद्रपूर) येथील अवैध रेतीसाठ्याबाबत 
  

(४४)  १३५५८ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुभाष धोटे (रार्ूरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केळझर, मींदातुकुम व साजरखेड (ता.मुल, जज.चींद्रपूर) येथील अवैध रेतीसाठा जप्त करून 
मललाव करण्यात आला मात्र या साठ्यावर नदीमधून रेतीची अवैध वाहतूक केली जात 
असल्यान ेशासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडत असल्याची बाब ददनाींक २७ मे, २०२० 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जप्त केलेल्या रेती साठ्याची तात्काळ चौकशी करून िेर मोजणी करण्याची 
मागणी नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१) मौज ेकेळझर, मौज ेमींदातुकूम व मौज ेसाजरखेड 
(ता.मुल, जज.चींद्रपूर) येथून माहे एवप्रल,२०२० मध्ये एकूण १५६ ब्रास अवैध वाळूसाठा जप्त 
करण्यात आला आहे. सदर वाळूसाठ्याची उपअमभयींता, सावयजननक बाींधकाम उपववभाग, मुल 
याींचेकडून मोजणी करुन माहे म,े२०२० मध्ये सदर वाळूसाठ्याचा मललाव करण्यात आला असून 
सदर मललावातून शासनास रु.१,७४,०००/- इतका महसूल प्राप्त झाला आहे. 
 तसेच सदर पररसरातून वाळूच्या अवैध वाहतूकीच्या ३ प्रकरणी दींडात्मक काययवाही 
करुन रु.६,१९,९००/- इतकी रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे. तर ४ वाहनाींच्या प्रकरणी 
मुल पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
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(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये मास्िच्या किां मतीत तर्ावत असल्याबाबत 
  

(४५)  १३६५५ (१४-०९-२०२०).   श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट) :   सन्माननीय सावजर्ननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये गेल्या वषी मास्कची क्रकीं मत १७ रुपये ३३ पैसे होती तेच मास्क आता 
राज्याच्या वेगवेगळ्या १४ जजल््याींमध्ये १४ वेगवेगळ्या दराने खरेदी झाल्याची बाब ददनाींक ८ 
जुल,ै २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कोरोनाचा प्रादभुायव रोखण्यासाठी राज्यात सध्या आपत्ती ननवारण कायदयानुसार 
आपत्कालीन पररजस्थनतच्या नावाखाली आरोग्य ववभागाकडून १७ रुपये ३३ पैसे क्रकमतीचा 
मास्क २०० रूपयाींना खरेदी करण्यात आल्याच ेमाहे जुल,ै २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात 
ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 (३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये काय ननषपन्न झाले 
व त्यानसुार सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रार्ेश टोपे (०९-१०-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) कोववड-१९ च्या अनुषींगान ेलॉकडाउन पररजस्थतीमुळे उत्पादन क्षमता कमी व मागणीत 
झालेली प्रचींड वाढ यामुळे पुरवठा दाराींकडून वेगवेगळया दरान ेएन-९५ मास्कची वविी करण्यात 
आली आहे. 
 कोववड-१९ या ववषाणूचा प्रादभुायव रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून खरेदी केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खताांच्या साठेबार्ीला आळा घालून शेतिऱ्याांना योग्य भावात  
खत ेउपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४६)  १३७२६ (१७-०७-२०२०).   श्रीमती लताबाई सोनवणे (चोपडा), श्री.देवेंद्र र्डणवीस 
(नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्रीमती याममनी यशवांत र्ाधव (भायखळा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील खानदेश, मराठवाडा व ववदभायतील बहुताींश जजल््याींमध्ये खताींची साठवणुक 
करुन व्यापाऱयाींकडून जास्त दराने गरजू शेतकऱयाींना खत े ववकली जात असल्याच ेमाहे जून, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबादमध्ये कृषी मींत्री याींनी प्रत्यक्ष खत े व बबयाणाींची वविी करणाऱया 
दकुानास भे् ददली असता दकुानाींमध्ये खताींची साठवणुक केली जात असल्याच े ददनाींक २१ 
जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, कोरोनाच्या काळात खताींची कृबत्रम ी्ंचाई ननमायण करणाऱया तसेच खताींची 
साठवणुक करणाऱया व्यापाऱयाींवर कारवाई करुन शेतकऱयाींना रास्त दराने खत ेउपलब्ध करून 
देण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादार्ी भुस े(१५-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय खरे आहे. 
(३) होय.   
(४) राज्यामध्ये कोरोना ववषाणुच्या पाश्वयभूमीवर खताींची कृबत्रम ी्ंचाई ननमायण करुन जादा 
दराने युरीया खताींची वविी करणाऱया खानदेश, मराठवाडा व ववदभायतील जादा दराने वविी 
करणाऱया २५ परवाना धारकाींच ेपरवाने ननलींबबत करण्यात आले आहेत.  तसेच, इतर त्रु्ीींसाठी 
३४ परवान े ननलींबबत करण्यात आले असून ३२ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 
कोरोना ववषाणूच्या पाश्वयभूमीवर शेतकऱयाींना वेळेत व मागणीप्रमाणे खत ेपुरवठा होण्यासाठी 
खत पुरवठा करणाऱया उत्पादकाच्या बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत.  खरीप हींगाम २०२० सुरु 
होण्यापूवी खताींची उपलब्धता मदहनाननहाय पुरवठा ननयोजनाप्रमाणे करण्यात आलेला आहे.  
यास्तव भरारी पथकाच्या माध्यमातून तसेच, खत ननरीक्षकाींच्या माध्यमातून कृवष ननववषठा 
वविी कें द्राींची व्यापक तपासणी करुन शेतकऱयाींना आवश्यकतेनुसार “बाींधावर खत वा्प” या 
मोदहमेतींगयत युररया खत शेतकऱयाींच्या मागणीनुसार थे् बाींधावर पुरवठा करुन ी्ंचाईवर मात 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (श्र्.सोलापूर) तालुक्यातील तेर्आधार नवयुग क्राांती बामलिाश्रम या सेवाभावी  
सांस्थेस बालगहृ सुरू िरण्याची परवानगी ममळण्याबाबत 

  

(४७)  १३७५१ (१४-०९-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील तेजआधार नवयुग िाींती बामलकाश्रम या सेवाभावी 
सींस्थेनी अनाथ बालकाींच्या सींगोपनासाठी बालगहृ सुरू करणेसाठी प्रस्ताव मान्य करण्याची 
ऑनलाईन ववनींती आयुक्त, मदहला बालववकास, महाराषट्र राज्य, पुणे याींचकेड ेददनाींक २२ मे, 
२०२० रोजीच्या पत्र िमाींक-१५ अन्वये केल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर सींस्थेन ेशासन ननणययाप्रमाण े(G.R.) ववदहत नमुन्यात अजय सादर केला 
असून शासनाच्या सवय ननयम, अ्ी व ननकष पूणय केले असतानाही अदयाप सदर सींस्थेला 
बाल सुधारगहृ सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली नसल्याच ेननदशयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सांस्थलेा बालगहृ सुरू करण्यासाठी ककती कालावधीत परवाना िेण्यात 
येणार आहे. 
(४) तसेच पांढरपुर येथे बालगहृ सरुू करण्यास परवानगी िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, प्रवलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावण)े (०७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
आयुक्त, मदहला बालववकास,महाराषट्र राज्य, पुणे याींचकेड े प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाींपैकी १० 
्क्के पेक्षा कमी त्रु्ी असणाऱया सींस्थाींच े प्रस्ताव आवश्यकतेनुसार मान्यतेस्तव सादर 
करण्याबाबतचा ननणयय घेण्यात आला होता त्यानुसार तालुक्यातील   तेजआधार नवयुग िाींती 
बामलकाश्रम या सींस्थेच्या प्रस्तावात १० ्क्के पेक्षा जास्त त्रु्ी असल्यान े सदर सींस्थेच्या 
प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महागाव व उमरखेड (श्र्.यवतमाळ) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात  
वाळु तस्िरी सुरु असल्याबाबत 

  

(४८)  १३८२९ (१३-०९-२०२०).   श्री.नामदेव ससान े (उमरखेड) :  सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव व उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक्यात गेल्या काींही मदहन्यापासून मोठ्या 
प्रमाणात वाळु तस्करी सुरु असून त्यामळेु शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या महसूलाच ेनुकसान 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वाळु माक्रियासोबत महसूल ववभागातील काही अधधकारी याींच ेसींगनमत 
असल्यान े चेक पोस््वर पकडण्यात आलेल्या वाहनावर कारवाई करण्यास ्ाळा्ाळ केली 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणी चौकशी करून वाळू माक्रिया व दोषी असलेले महसूल 
ववभागातील अधधकारी, कमयचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच याबाबतची सदयजस्थनत काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वव.स. १६ (39) 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१) यवतमाळ जजल््यात गौण खननजाच े अवैध 
उत्खनन व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्यासाठी तहसील स्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात 
आली आहेत. सदर पथकामािय त माहे एवप्रल, २०२० त े२० जुल,ै २०२० या कालावधीत महागाव 
तालुक्यात गौण खननजाच्या अवैध वाहतूकीच्या २५ प्रकरणात रु.३०.६१ लक्ष इतकी दींडात्मक 
काययवाही करुन रु.१५.१७ लक्ष इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच उमरखेड 
तालुक्यात गौण खननजाच्या अवधै वाहतूकीच्या ८ प्रकरणात रु.६.७५ लक्ष इतकी दींडात्मक 
काययवाही करुन रु.३.५३ लक्ष इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच महागाव व 
उमरखेड तालुक्यात प्रत्येकी ६ प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौर्ा अर्यपूर (श्र्. चांद्रपूर) येथील अांधारी नदीतुन अवैध रेती उत् खनन होत असल्याबाबत 
  

(४९)  १३८९७ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा अजयपूर (जज.चींद्रपूर) येथील अींधारी नदीतून अवैध रेती उत्खनन होत असल्याबाबत 
तिार वव.स.स. बल्लारपूर याींनी जजल्हाधधकारी, चींद्रपूर याींच्याकड ेददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजी 
वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान ेया प्रकरणी शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करणय्ात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (१८-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे.     
(२) सदर ननवेदनाच्या अनुषींगान ेदद.२५/७/२०२० रोजी मौजा अजयपरू येथील अींधारी नदीपात्रात 
व पररसरात सींयुक्त पाहणी केली असता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह दथुडी भरुन वाहत 
असल्याच े ददसून आले. तसेच नदीपात्राच े पररसरामध्ये वाळूच े अवैध उत्खनन झाल्याचे, 
वाहतूक होत असल्याच ेवा साठा केल्याच ेननदशयनास आले नाही. 
     तथावप, सदर नदीपात्रात यापुवी वेळोवेळी वाळूच्या अवैध साठ्या प्रकरणी कारवाई करुन 
जप्त वाळूसाठ्याच्या मललावातनू रु.९१,५००/- इतकी रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे.  
तसेच दद.२०/६/२०२० रोजी मौजा अजयपूर येथील अींधारी नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन व 
वाहतूकीच्या प्रकरणी सींबींधधतास रु.१२,८७,९००/- इतक्या दींडात्मक रक्कमेच ेआदेश पाररत केले 
आहेत व २ वाहने जप्त करण्यात येवून रामनगर पोलीस ठाण,े चींद्रपूर येथ े गुन्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  



वव.स. १६ (40) 

मौर् ेओवळी (ता.मभवांडी, श्र्.ठाणे) येथील र्मीन अवैधरीत्या अिृषि िेल्याबाबत 
(५०)  १४२६३ (१३-०९-२०२०).   श्री.देवेंद्र भुयार (मोशी), श्री.अब ू आर्मी (मानखूदज 
मशवार्ीनगर), श्री.रईस शेख (मभवांडी पूवज) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े ओवळी (ता.मभवींडी, जज.ठाणे)  येथील सव ेिमाींक ४/८/१, ६४/६, ६/४, ६४/१५६ , 
५/७, ५/४ पैकी ५/२, ८/८/२, ४/८/२, ६४/१, ६४/७ पैकी  ११/७ पैकी  ६/२ पैकी  जममनीवर  
श्री.शींकर एस पवार याींनी ददनाींक २३ जानेवारी, २००८ आणण ददनाींक २८ जानेवारी, २००८ 
रोजी  अकृषक परवानगी ममळण्यासाठी मयत झालेल्या व्यक्तीींच्या नावे  सींमतीपत्र े तयार 
करून  या बनाव् दस्तावेजादवारे बेकायदेशीरररत्या अकृषक परवानगी देण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकृषक परवानगी देताना कोणतीही चौकशी न करता हे दाखले ववतररत 
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू परवानगी रद्द करून तेथे झालेले बेकायदेशीर बाींधकाम ननषकासीत 
करण्याबाबत तसेच सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींवर व शासनाची िसवणूक  करणाऱया श्री.शींकर 
एस. पवार  याींच्यावर िौजदारी कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. बाळासाहेब थोरात (१२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) श्री.गणेश म्हात्र े व इतर याींच े
कुलमुखत्यार श्री.शींकर एस. पवार याींनी ददनाींक २३/०१/२००८ व ददनाींक २८/०१/२००८ रोजी 
सादर केलेल्या खातधेारकाींच्या हमी पत्रकाींच्या आधारे मौज ेओवळी, ता.मभवींडी, जज.ठाणे येथील 
स.नीं. १/३६ व इतर या ममळकतीस जजल्हाधधकारी, ठाण े याींच्या ददनाींक ०७/०२/२००८ च्या 
आदेशान्वये औदयोधगक प्रयोजनाथय बबनशेती परवानगी देण्यात आली आहे. 
     तथावप, सदर बबनशेती आदेशातील काही व्यक्ती सींमतीपत्रके बनवायच्या काही वषय 
अगोदर मयत झाले असल्याची तिार श्री.रघुनाथ मारुती पा्ील याींनी केली होती. सदर 
तिारीत तर्थय आढळून आल्यान े जजल्हाधधकारी, ठाण े याींचे उक्त बबनशेती आदेश 
पुनववयलोकनात घेण्यास ववभागीय आयुक्त, कोकण याींनी ददनाींक ३०/०६/२०१८ च्या पत्रान्वये 
मान्यता ददली आहे.  
      सदर मान्यतेच्या अनुषींगाने जजल्हाधधकारी, ठाण ेयाींनी महाराषट्र जमीन महसूल सींदहता, 
१९६६ च ेकलम २५८ अन्वये सनुावणी घेऊन ददनाींक ११/०९/२०१९ रोजी पुनववयलोकन आदेश 
पारीत केले आहेत.       
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववधान भवन :   रार्ेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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