
    
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौतीसावी यादी 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

धुळे शहरातील पाांझरा नदी किनारी असलेला रॅव्हल्स पााँईट मद्यपीांचा अड्डा बनल्याबाबत 
  

(१)  ११४५ (२०-०३-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे शहरात पाींझरा नदी ककनारी असलेल्या टॅ्रव्हल्स पााँई् हा मद्यपीींचा अड्डा बनला 
असुन या टॅ्रव्हल पाईं्ला लागूनच शशतला माता मींददर, काशलका माता मींददर,पींचमखुी हनुमान 
मींददर व इतरही पववत्र धाशमिक स्थळे असुन येथून जाणाऱ्या  रस््याचा वापर बहुताींशी 
शासकीय अधधकारी तसेच पोशलस सेवेतील अधधकारी करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूवी हा रस्ता व आसपासचा पररसर येथ े केवळ गाींजा वपणाऱ्या गदुिल्ल्याींचा 
वावर असायचा परींतु आता या पररसरात मद्यपी बेददक्कतपणे वावरत असल्याने  धाशमिक 
स्थळाला भे् देणा-या तसेच या रस््यावरुन ये-जा करणा-या आसपासच्या पररसरातील 
मदहलाींमध्ये शभतीचे वातावरण ननमािण झाले असून पोशलस प्रशासन याबाबत कोणतीही 
कायिवाही करत नसल्याचे  माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या मद्यपीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायिवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) पाींझरा नदी ककनारी असलेला साविजनिक 
रस्ता हा रहदारीचा असल्यान ेसतत गजबजलेला असतो. सदर रोड लगत असलेल्या टॅ्रव्हल्स 
पॉईं् येथुन दररोज रात्री ये-जा करणारे प्रवासी तसेच टॅ्रव्हल्स बसेस याींची वदिळ असते. सदर 
पररसरात मद्यपी अगर गदुिल्ले याींचा त्रास असलेबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त नसुन असा 
कोणताही प्रकार ननदशिनास आलेला नाही. सदर पररसरात गणशे मींददर ते अींजनशा दगाि 
पररसरात धुळे शहर पोलीस ठाण्याची सतत पेट्रोलीींग सुरु असुन शहर वाहतुक शाखेच ेकमिचारी 
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वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी तैनात असतात. ्यामुळे सदर दठकाणी अशा कोण्याही घ्ना 
ननदशिनास आल्यास तसचे या सींदभाित कोण्याही तक्रार प्राप्त झाल्यास ता्काळ कारवाई 
करण्याबाबत सींबींधधताींना आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील अिैध दारूचा िाढता िापर रोखण्यासाठी  
प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(२)  १२०५ (२२-०३-२०२०).   श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर पोशलसाींच्या गुन्हे शाखेकडून माहे डडसेंबर,  २०१९ मध्ये वा त्यादरम्याि 
राबवलेल्या ववशेष मोहीमेत मोठ्या प्रमाणात हातभट्टीची दारू, कच्चे रसायन, बनाव्  देशी-
ववदेशी दारूच्या बा्ल्या जप्त करून नष् करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जप्त करुि िष्ट केलेल्या मुदे्दमालाचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील दोषीवर शासनान ेकोण्या स्वरुपाची कायदेशीर कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच पुणे शहरातील अवैध दारूचा वाढता वापर रोखण्यासाठी कोण्या  
स्वरुपाच्या प्रनतबींधा्मक उपाययोजना केल्या वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुख (०७-१२-२०२०) : (१) व (२) होय हे खरे आहे, 
     माहे डडसेंबर, २०१९ च्या अींनतम आठवड्यात ककीं वा ्या सुमारास राबवलेल्या ववशेष 
मोहीमेत सहकारनगर, येरवडा, वानवडी इ्यादी पोलीस स््ेशन कायिके्षत्रात गुन्हे शाखेकडून ०५ 
केसेस दाखल करण्यात आल्या असून रु.८४,४१०/- ककीं मतीच े४३५ शल्र गावठी दारु व १५९६० 
शल्र रसायन जप्त करुन नष् करण्यात आले आहे. 
(३) एकूण ०५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सवि गुन्हयाींचा तपास पूणि करुन 
दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 
     अवैध धींदे वारींवार करणाऱ्याींववरुध्द सीआरपीसी १०७, १०९, ११० प्रमाणे वेळोवळेी 
प्रनतबींधक कारवाई करण्यात येते. तसेच सदर इसमाववरुध्द मोका कायद्यान्वये कारवाई 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे.   
     तसेच सपाई ्ास्क अींतगित प्राप्त होणाऱ्या सींदेशाप्रमाणे सदर दठकाणी चौकी, 
तपासपथक च े अधधकारी व कमिचारी याींचेसह जावून सदर दठकाणी अवैध दारु ववक्री होत े
ककीं वा कस े याबाबत खात्री करण्यात येते.  ववक्री करताींना शमळून आल्यास ्याींचेववरुध्द 
महाराषट्र प्रनतबींधक कायद्याअींतिगत कारवाई करुन मुींबई प्रनतबींधक कायदा कलम ९३ अन्वये 
कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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भभिांडी-िाडा रोडिरील शेलार गािातील मखु्याध्यापिाने विद्यार्थ्यींयीनीशी  
अश्लील चाळे िेल्याबाबत 

  

(३)  २८५९ (२२-०३-२०२०).   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी-वाडा रोडवरील शेलार गावातील दहींदी माध्यम शाळेतील मुख्याध्यापकान े शाळेत 
शशकणाऱ्या १४ वषीय अल्पवयीन ववद्यार्थ्यींनीशी अश्लील चाळे  केल्याची  घ्ना घडल्याच े
ददनाींक २६ डडसेंबर,२०१९ रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेनींतर पररसरात सींतापाची ला् पसरली असून ववकृत 
मुख्याध्यापकाला कठोर शशक्षा होण्याच्या दृष्ीन े तालुका पोशलस ठाण्यात वपडीत मुलीच्या 
पालकाींनी तक्रार नोंदववली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार याप्रकरणी दोषी असलेल्या मुख्याध्यापकावर  शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणी पीडडत अल्पवयीन 
मुलीन े ददलेल्या तक्रारीवरून शभवींडी तालकुा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. ४८७/२०१९  भादींववसीं 
कलम ३५४ (अ) (१) (२) (४), सह बालकाींच ेलैंधगक अपराधापासून सींरक्षण अधधननयम २०१२ 
चे कलम १२ प्रमाणे ददनाींक २६.१२.२०१९ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्हयातील आरोपीताला अ्क करण्यात आली असून सध्या आरोपी हा जामीनावर मुक्त आहे. 
नमुद गुन्हयासींदभाित मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असनू सद्यस्स्थतीत 
सदर गुन्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िसई (जज.पालघर) किल्ल्याच्या सरुके्षबाबत उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(४)  ४००५ (२३-०३-२०२०).   श्री.अबू आजमी (मानखूदद भशिाजीनगर), श्री.रईस शेख (भभिांडी 
पूिद) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (स्ज.पालघर) ककल्ल्यावर रात्रीच्या अींधाराचा फायदा घेत  िशेखोर नागररकाींनी आग 
लावल्याची घ्ना घडल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा ्यासुमारास ननदशिनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, या आगीमध्ये ककल्ल्यावर असणारी खजुराींची झाड ेजळाली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ककल्ल्यात बसणाऱ्या नशखेोर लोकाींना दरू ठेवण्यासाठी आणण ककल्ल्याच्या 
सुरके्षबाबत शासनातफे कोण्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०९-१२-२०२०) : (१) वसई ककल्ला आग लागल्याची घ्ना खरी आहे. 
परींतु सदरची आग अज्ञात कारणामुळे लागल्याबाबत भारतीय पुरात्व सवेक्षण वसई उपमींडल 
वसई, स्ज. पालघर याींनी कळववले आहे.  
(२) या आगीमध्ये ककल्ल्यावरील सुके गवत व पालापाचोळा जळालेला आहे.  इतर कोण्याही 
प्रकारचे नकुसान झाले नसल्याच े भारतीय पुरात्व सवेक्षण, वसई उपमींडळ याींनी कळववले 
आहे. 
(३) ककल्ल्यात बसणाऱ्या नशेखोर लोकाींना दरू ठेवण्यासाठी आणण ककल्ल्याच्या सुरके्षबाबत 
भारतीय पुरात्व ववभागाकडून सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आलेले आहेत.  तसेच वसई पोलीस 
ठाणे येथून ददवसा व रात्री ककल्ला व पररसरात पोलीस अधधकारी व कमिचारी याींची गस्त 
नेमण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िनादळा नागरी सहिारी बाँि मयादददत, पनिेल िडून मुद्ाांि शुल्ि िसुल िरण्याबाबत 
  

(५)  १४८६८ (१३-११-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली 
पूिद), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनािळा िागरी सहकारी बाँक मयािददत, पनवेल (ता.पनवेल, स्ज.रायगड) च्या व्यवस्थापनान े
कजि वा्प व  नुतनीकरण करताना चुकवलेले मुद्ाींक शुल्क दींडासह वसुल करण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान मुद्ाींक 
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र मुद्ाींक अधधननयम / मुींबई मुद्ाींक अधधननयमानुसार आवश्यक मुद्ाींक 
शुल्क कनािळा बाँकेने न भरल्यामळेु शासनाच ेमोठया प्रमाणात नकुसान झाल्याच ेस्जल्हा ववशेष 
लेखा पररक्षक, सहकारी सींस्था, रायगड - अशलबाग याींनी ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या 
तपासणी अहवालात स्पष्पणे नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु बाब ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास मुद्ाींक 
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींच्या ननदशिनास आणली असतानाही महसूल वसुलीबाबत कोणतीही 
कायिवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून बुडववलेला महसूल वसूल करण्यासह ददरींगाई 
करणा-या सींबींधधत अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच या कायिवाहीच ेस्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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     कनािळा नागरी सहकारी बाँक मयािददत, पनवेल याींचे केलेल्या तपासणीच्या अनुषींगाने 
स्जल्हा ववशेष लेखा पररक्षक सहकारी सींस्था रायगड-अशलबाग याींनी दद.१९/१२/२०१९ रोजीच्या 
तपासणी अहवालामध्ये बाँकेन े कजि प्रकरणात मुद्ाींक शुल्क चुकववल्याचा आके्षप नोंदववलेला 
आहे.उक्त बाब मा.ववधानसभा सदस्य याींच े दद.२०.०१.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ननदशिनास 
आल्यानींतर सह स्जल्हा ननबींधक, रायगड याींनी ्याींच्या दद.२३.०१.२०२० च्या पत्रान्वये स्जल्हा 
ववशेष लेखा पररक्षक सहकारी सींस्था, रायगड याींना सदर अहवालाची प्रत व आके्षवपत कजि 
प्रकरणातील दस्तऐवजाींच्या प्रतीींची मागणी करण्याींत आली तदनींतर उक्त बाबत 
दद.३०.०९.२०२० रोजी स्मरणपत्र देण्यात आलेले आहे. 
     स्जल्हा ववशेष लेखा पररक्षक सहकारी सींस्था, रायगड-अशलबाग याींच े दद.२७.०२.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये पाठववण्यात आलेला अहवाल दद.०१.१०.२०२० रोजी सह स्जल्हा ननबींधक 
तथा मुद्ाींक स्जल्हाधधकारी, रायगड याींचे कायािलयास प्राप्त झालेला असुन उक्त अहवालात 
नमुद एकूण ६३ प्रकरणाींची पडताळणी करणेकरीता उक्त प्रकरणे सादर करणेबाबत 
व्यवस्थापक, कनािळा नागरी सहकारी बाँक मयाि. पनवले याींचकेड ेमागणी करण्यात आली होती. 
्यानुषींगान े बाँकेच्या प्रभारी मुख्य कायिकारी अधधकारी याींनी ्याींच्या दद.१३.११.२०२० च्या 
पत्रान्वये सदर प्रकरणी पनवेल शहर पोलीस स््ेशन येथ े गुन्हा दाखल झाला असनू 
सध्यस्स्थतीत सदरच्या गुन्हयाचा तपास हा गुन्हे शाखा, नवी मुींबई येथे वगि झालेला आहे व 
ही सवि प्रकरणे तपासाकररता पोलीसाींनी जप्त ् करण्यात आली असल्यान े सदरची कागदपत्र े
बाँकेकड े उपलब्ध नाहीत असे कळववले असता, सदर प्रकरणी गुन्हे शाखेकड े चौकशी केली 
असता सदर प्रकरणाींचा तपास आधथिक गुन्हे शाखा पुणे याींचे माफि त सुरु असल्याचे समजले, 
्यानुसार दद.२०.११.२०२० रोजी आधथिक गुन्हे शाखा, पुणे याींचे कायािलयाकडून सदर दस्ताींच्या 
प्रती उपलब्ध करुन घेण्याींत आलेल्या असून ्यानुषींगान े महाराषट्र मुद्ाींक अधधननयमाच्या 
कलम ३३ नुसार पुढील कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) स्जल्हा ववशेष लेखा पररक्षक सहकारी सींस्था, रायगड-अशलबाग याींच ेदद.२७.०२.२०२० 
रोजीच्या ई-मेल द्वारे पाठववण्यात आलेल्या तपासणी अहवालाच्या आधारे बुडववलेला महसूल 
वसूल करण्याच्या अनुषींगान े झालेल्या ववलींबाबाबत सह स्जल्हा ननबींधक तथा मुद्ाींक 
स्जल्हाधधकारी, रायगड याींचे स्पष्ीकरण मागववण्यात आले आहे. उक्त स्पष्ीकरण प्राप्त 
झाल्यानींतर ददरींगाई करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याच्या अनुषींगाने पुढील 
कायिवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज्यात महाबीजसह विविध नामाांकित िां पनयाांिडून ननिृष्ट्ट प्रतीच्या  
बबयाणाांची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(६)  १४९६८ (१५-११-२०२०).   श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमनयु पिार 
(औसा), श्री.मनोहर चांदद्िापूरे (अजुदनी-मोरगाांि), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.अननल पाटील 
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(अमळनेर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा), श्री.चांद्िाांत ऊफद  राजुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत), श्री.बबनराि दत्तात्रय यादि 
(लोणीिर) (परतूर), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.माधिराि जिळगाििर पाटील 
(हदगाि), श्रीमती नभमता मुांदडा (िेज), श्री.नामदेि ससान े (उमरखेड), श्री.भशरीष चौधरी 
(रािेर), श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथडी), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.अशोि पिार 
(भशरुर), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सुननल शळेिे (मािळ), श्री.बाळासाहेब आजब े(आष्ट्टी), 
श्री.ननतीन अजुदन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सुननल भुसारा (विक्रमगड), श्री.ददलीप मोदहते-
पाटील (खेड आळांदी), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.राजेश पाटील (चांदगड), श्री.बबनराि 
भशांदे (माढा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिद), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०२० च्या खररप हींगामासाठी शेतकऱ्याींनी  महाबीज तसेच ववववध नामाींककत 
कीं पन्याींच ेखरेदी केलेले सोयाबीन, मका, कापूस, तूर व हरभरा इ्यादी वपकाींच ेबबयाणे ननकृष् 
प्रतीचे तसचे उगवण क्षमता कमी असलेले असल्यामुळे हजारो शेतकऱ्याींना दबुार पेरणी करावी 
लागल्याच ेननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बबयाणे उगवले नसल्यामुळे शेतकऱ्याींनी सींबींधधत स्थाननक कृषी 
अधधकारी, प्रधान सधचव, कृषी ववभाग, कृषी मींत्री व मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े ददनाींक २४ जनू, 
२०२० रोजी वा ्यासुमारास तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला स्जल्हयात बनाव् बबयाणाींच्या एकूण ३३६१ तक्रारीींपैंकी कृषी 
ववभागाच्या पींचनाम्यात केवळ ३३५ तक्रारी योग्य असल्याचा अहवाल कृषी ववभागाकडून 
महाबीजकड ेदेण्यात आला असता केवळ ३५ शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्यात आली असनु 
याच स्जल्हयात खासगी कीं पन्याींकड े प्राप्त झालेल्या ८०३९ तक्रारी पैकी केवळ १११ तक्रारी 
योग्य असल्याच ेसाींगून ्याींना मोबदला देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना झालेल्या नकुसानीची भरपाई देण्याबाबत 
मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक २८ जून,२०२० रोजी वा ्यासुमारास घोषणा करुन ्याबाबत 
चौकशी करण्यासाठी परभणी येथील वसींतराव नाईक कृषी ववद्यावपठाच े सोयाबीन ववषयक 
तज्ज्ञ आणण कृषी ववभागाचे ज्येषठ अधधकारी याींची सशमती नमेण्यात आली असल्याचे मा.कृषी 
मींत्री याींनी जाहीर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर सशमतीच्या अहवालानुसार ककती खासगी कीं पन्याींववरुध्द गुन्हे दाखल 
करण्याींत असुन महाबीजमधील सींबींधधत जबाबदार अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच शेतकऱ्याींना मोफत दजेदार बबयाणे उपलब्ध करून नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (०२-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) अींशत: खरे आहे 
     अकोला स्जल्हयात महाबीज व खाजगी कीं पन्याींनी उ्पाददत सोयाबीन बबयाणाच्या एकूण 
८०३९ तक्रारी प्राप्त असून ्यापकैी महाबीजच्या ३३६१ व खाजगी बबयाणे कीं पन्याींच्या ४६७८ 
तक्रारी प्राप्त आहेत. सदर तक्रारीींची तालुकास्तरीय तक्रार ननवारण सशमतीन ेतपासणी करुन 
्यापैकी महाबीजच्या ३३५ व खाजगी कीं पन्याींच्या ३४६ अशा एकूण ६८१ तक्रारीमध्ये बबयाणे 
सदोष असल्याचे अहवाल ददलेले आहेत. आज अखेर अकोला स्जल्हयात सोयाबीन सदोष 
बबयाणे तक्रारीींपैकी महाबीजन े ६.६ स्क्वीं्ल बबयाणे व रुपये ३,६६,४००/- रोख स्वरुपात 
शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई ददली असून खाजगी कीं पन्याींनी ४५.३ स्क्वीं्ल बबयाण े व रुपये 
५,२४,४६०/- रोख स्वरुपात शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई ददलेली आहे.  
(४) राज्यात सोयाबीन बबयाणाच्या उगवणीबाबतच्या तक्रारीच्या अनुषींगाने महा्मा फुले कृवष 
ववद्यापीठ, राहुरी, पींजाबराव देशमुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला व वसींतराव नाईक मराठवाडा 
कृवष ववद्यापीठ, परभणी याींना ताींबत्रक अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले होते. 
्यानुसार तीनही कृवष ववद्यापीठाींनी अहवाल सादर केले आहेत. 
(५)  राज्यात ४२ सोयाबीन उ्पादक कीं पन्याींववरुध्द ८३ पोलीस गुन्हे दाखल करण्यात आलेले 
आहेत. बबयाणे अधधननयमातील तरतूदीनुसार अप्रमाणणत बबयाणाींबाबत ९६५ न्यायालयीन दाव े
दाखल करण्यात आले आहेत. सोयाबीन उ्पादक कीं पन्याींना सदोष बबयाणे प्रकरणी शेतकऱ्याींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत ननदेश देण्यात आलेले आहेत.  
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
  
महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बाहेरील राज्यातील बोटीांना मासेमारी िरण्यास बांदी घालण्याबाबत 

  

(७)  १५००७ (१५-११-२०२०).   अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपूर 
दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिद), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सुनील राणे 
(बोरीिली), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सागरी हद्दीत मासमेारीसाठी गुजरात तसचे इतर राज्यातील बहुसींख्य मासेमारी 
बो्ी सरािस मासेमारी करत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील भाऊचा धक्का येथ ेमासेमारी व्यवसायासाठी गुजरातमधील साधारण 
१००० ते १५०० बो्ी येत असून ज्यावर बींदी आहे अशा प्रकारची गु्रप पद्धतीची मासेमारी करीत 
असतानाही म्स् यव्यवसाय ववभाग ्याकड ेदलुिक्ष करत आहे, हे  खरे आहे काय, 
 



वव.स. ३४ (8) 

(३) असल्यास, गुजरातमधील सागरी हद्दीत इतर राज्यातील मासमेाराींनी मासेमारी केल्यास 
एक लाख रुपयाींचा दींड व ्या ददवशी पकडलेल्या माशाींच्या पाचप् दींड आकारण्यात येणारे 
ववधेयक गुजरात ववधानसभनेे मींजूर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गुजरात राज्याच्या धतीवर महारषट्राच्या सागरी हद्दीत बाहेरील राज्यातील 
बो्ीींना मासमेारी करण्यास बींदी आणण्यासाठी मासेमारी प्रनतबींधक ववधेयक मींजूर करण्यासाठी 
शासन भूशमका घेणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. अ्लम शेख (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) राज्याच्या जलधी के्षत्रात अवैध व अनधधकृत मासेमारीस आळा घालण्याच्या दृष्ीने 
अनधधकृत नौकाींवर कठोर कारवाई करण्याच्या अनुषींगान ेमहाराषट्र सागरी मासमेारी ननयमन 
अधधननयम १९८१ कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कायिवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला जजल्हा पररषदेमाफद त राबविण्यात आलेल्या दधुाळ  
जनािरे गट िाटपामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(८)  १५०३० (१५-११-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधदन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्हा पररषदेमाफि त ववशेष घ्क योजनअेींतगित दधुाळ जनावरे गट वा्पात 
गैरव्यवहार झाल्याच ेददनाींक १ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहाराींच्या अनुषींगाने प्राप्त तक्रारी नसुार चौकशी सशमती गदठत 
करण्यात आली असुन गैरव्यवहाराबाबत सशमतीन ेअद्यापपयतं आपला अहवाल सादर केलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्याअनुषींगान े दधुाळ जनावरे 
वा्पामध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) ववशेष घ्क योजनेअींतगित दधुाळ 
जनावराींच ेग् वा्पाबाबत लेखी तक्रार स्जल्हा पररषद, अकोला याींचेकड ेप्राप्त झालेली आहे.  
 



वव.स. ३४ (9) 

  
     सदर प्रकरणी मुख्य कायिकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, अकोला याींनी चौकशी 
करण्यासाठी सशमती गठीत केली असून, सशमतीकडून सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात येत 
आहे. सदर चौकशी एक मदहन्याच्या आत पूणि करून, चौकशी अहवाल शासनास सादर 
करण्याबाबत सींबींधधताींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   
  

___________ 
  

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील महाराष्ट्र मेररटाईम बोडादच्या शासिीय  
जागेमधील झाडाांची अिैधररत्या तोड िरून चोरी िेल्याबाबत 

  

(९)  १५०३६ (२६-११-२०२०).   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय बांदरे मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गुहागर (स्ज.र्नाधगरी) समुद्ककनारी असलेल्या महाराषट्र मरेर्ाईम बोडािच्या शासकीय 
जागेवरील झाडाींची अवधैरर्या तोड करून ्याींची चोरी करण्यात आल्याचे ददनाींक ६ जुल,ै 
२०२० रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी झाड ेतोडणाऱ्याींची नावे, वाहतूक करणारी गाडी, 
नतचा नींबर याची मादहती सहाय्यक बींदर ननरीक्षक याींच्याकड ेददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १३ जुलै, २०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये ही बाब मुख्य कायिकारी अधधकारी, महाराषट्र मेरर्ाईम बोडि याींच्या ननदशिनास आणून 
ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन झाड े अवैधरी्या तोडून चोरून 
नेणाऱ्या तसेच ्याकड ेदलुिक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अ्लम शेख (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर झाड ेददनाींक ०३.०६.२०२० रोजी झालेल्या ननसगि चक्रीवादळामळेु पडली आहेत. 
(२) होय. 
ददनाींक ०६.०७.२०२० रोजी गुहागर चे माजी नगराध्यक्ष याींनी भ्रमणध्वनीद्वारे सहायक बींदर 
ननररक्षक, पालशेत याींना कळववले आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर झाडाींची तोड/क्तल झालेली नाही. ननसगि चक्रीवादळामुळे झाड ेपडलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रिल्पाच्या भुसांपादनाबाबत 
  

(१०)  १५०९४ (२६-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिद) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ववकासाच्या बाबतीत अ्यींत मह्वाच्या असणाऱ्या मुींबई-अहमदाबाद   बुले् 
टे्रन प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या महाराषट्रातील जशमनीचे अधधग्रहण अ्यींत धधम्या गतीन े
होत असून माहे  ऑक््ोबर, २०२० पयतं केवळ २३ ्क्के भसुींपादन करण्यात आल्याच े
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आवश्यक भसुींपादन लवकरात लवकर पूणि करून हा प्रकल्प वळेेत  पूणि 
होण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणते  ननयोजन करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, ककती ददवसाींत आवश्यक भुसींपादन पूणि करण्यात येणार आहे तसेच  या 
प्रकल्पाकररता मींत्री  व प्रमुख अधधकाऱ्याींची ववशेष सशमती स्थापन करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई-अहमदाबाद अनतजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी मुींबई उपनगर, ठाणे व पालघर या तीन 
स्जल्हयातील जशमनीपैकी (शासकीय, रेल्वे व वन जमीन वगळता) एकूण २६७.०९ हे. आर 
खाजगी जशमनीची आवश्यकता असून ्यापैकी ४९.७२ हे. आर जशमनीच ेभूसींपादन पूणि झाले 
असून ्याची ्क्केवारी १८.६१ इतकी आहे. उविररत खाजगी जशमनीच्या सींपादनाची कायिवाही 
भूसींपादन अधधननयम, २०१३ च्या तरतूदीनुसार व थे् खरेदीच्या धोरणानुसार सुरु आहे.   
(२), (३) व (४) मुींबई- अहमदाबाद बुले् टे्रन प्रकल्पाच्या अींमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या 
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉपोरेशन शलशम्ेड (NHSRCL) या ववशेष उपयोस्जता वाहन 
कीं पनीमध्ये २५% समभाग खरेदीस शासन ननणिय क्र. आरएलवाय २०१४/ ९५/प्र.क्र.३१/रेल्व े
कक्ष, दद.१२/०९/२०१७ अन्वये राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्प 
अींबलबजावणीची जबाबदारी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉपोरेशन शलमी्ेड याींची असल्याने या 
प्रकल्पाकररता मींत्री व प्रमुख अधधकाऱ्याींची ववशेष सशमती स्थापन करण्याच ेकोणतेही प्रयोजन 
नाही. 

___________ 
  

प्रधानमांत्री पीि विमा योजनेंतगदत िेळी वपिासांदभादत ननविदा  
जाहीर िरताना ननिषात बदल िरण्याबाबत 

(११)  १५१०८ (२६-११-२०२०).   श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमनयु पिार 
(औसा), श्री.चांद्िाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनेंतगित  केळी वपकासींदभाित शासनाने सन २०२०-२१ ते २०२२-
२३ या वषांसाठी ननववदा जाहीर करताना केलेले बदल केळी उ्पादकाींवर अन्याय करणारे व 
ववमा कीं पन्याींना लाभ देणारे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकषात बदल करून फेरननववदा काढण्याची मागणी  ववधानसभा ववरोधी 
पक्षनेता याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास 
पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  केळी ववमाबाबत कीं पन् याींनी ननकष बदलल् यामुळे जळगाव स्जल् हयातील केळी 
उ् पादकाचे नुकसान होणार असल् यामुळे ् याींचे प्रनतननधी याींची मा.मुख् यमींत्री, जळगावच े
पालकमींत्री, लोकप्रनतननधी, अधधकारी व कमिचारी याींच्यासमवेत ददनाींक २० ऑक् ्ोबर, २०२० 
रोजी वा ्यासमुारास बैठक घेण्यात आली असता उक्त बैठकीत अनननयमतता दरू करण् यासाठी 
उपसशमतीची ननयुक् ती करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  उपसशमती आपला अहवाल ककती ददवसात सादर करणार आहे वा केला आहे, 
सादर केला असल् यास अहवालाच् या शशफारशी काय आहेत, 
(५)असल्यास, ्यानुषींगान े तसचे ववरोधी पक्षनेता याींनी केलेल्या मागणीनुसार केळी 
वपकाींसदभाितील ननकषात बदल करून फेरननववदा काढण्याच्या दृष्ीन े शासनान े कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.    
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे 
     पुनरिधचत हवामान आधाररत फळवपक ववमा योजनेची प्रभावी अमींलबजावणी व हवामान 
धोके ननस्श्चत करण्यासाठी मा. आयुक्त कृवष याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक ११ नोव्हेंबर २०२० 
रोजीच्या शासन ननणियान्वये सशमती गदठत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीन ेअधधसुधचत 
फळवपकाींसाठी हवामान ववभाग ननहाय, स्जल्हाननहाय व्यवहारीक हवामान धोके (शास्त्रोक्त 
स्पष्ीकरण व सींशोधन सींदभािसह) ननस्श्चत करुन शासनास शशफारस करणार आहे. 
(४) अद्यापयतं अहवाल प्राप्त झालेला नाही. सशमती आपला अहवाल दद.१५/१२/२०२० पयतं 
शासनास सादर करणार आहे. ्यानुसार कायिवाही चाल ूआहे. 
(५) आींबबया बहार सन २०२०-२१ कररता सद्यस्स्थतीतील ननववदा रद्द करुन नवीन ननववदा 
प्रशसद्ध करण्यासाठी ववशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव कें द् शासनास सादर 
करण्यात आला असता, कें द् शासनाने ्याींच ेददनाींक ११ सप् े्ंबर २०२० व ०६ ऑक््ोबर २०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये आींबबया बहार सन २०२०-२१ मधील द्ाक्ष तसेच स्ट्राबेरी या 
फळवपकासाठीचा पदहला हवामान धोका दद. १६ ऑक््ो. २०२० पासनू सुरु होत असल्याने पनुि-
ननववदा काढण्यास परवानगी ददलेली नाही. मात्र पुढील वषि सन २०२१-२२ कररता सुधाररत 
प्रस्ताव सादर करणेबाबत ननदेश ददले आहेत. 
  

___________ 
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पुिद विदभादत ्ितांत्र िृवष विद्यापीठ ्थापन िरण्याबाबत 
  

(१२)  १५१९७ (१८-११-२०२०).   श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्रीमती माधुरी भमसाळ (पिदती), अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् 
पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.देिेंद् फडणिीस 
(नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभांतील ११ स्जल्हयाींसाठी डॉ. पींजाबराव देशमुख कृषी ववद्यापीठ, अकोला हे एकच 
ववद्यापीठ असल्याने उ्पादनक्षम वाण, पूरक तींत्रज्ञान देण्यास अपयशी ठरत असल्यामुळे या 
भागातील शेतक-याींना पारींपाररक पीक पध्दतीवरच अवलींबबत रहावे लागत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ पींजाबराव देशमुख कृवष ववद्यापीठ, अकोला चे ववभाजन करून पूवि ववदभाित 
चींद्पूर स्जल् हयात स् वतींत्र कृवष ववद्यापीठ स् थापन करण् यासदभाित गठीत करण् यात आलेल् या  
डॉ. वेंक्ेश् वरलु सशमतीचा सकारा् मक अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे,हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सशमतीच् या अहवालाच् या अनुषींगान ेनववन कृषी ववद्यापीठाच्या कायिके्षत्र 
अींतगित येणारी महाववद्यालये, सींशोधन कें द्ाींची वपकाींचा ववचार करून ववभागणी व आवश् यक 
ननधी इ् यादी बाबीींचा सववस् तर अहवाल कृवष पररषद कायािलयान े ववद्यापीठाकडून मागववला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल् यास, सदर अहवाल कृवष पररषदेला प्राप् त झाला आहे काय, ् यानुषींगान ेपुवि ववदभाित 
चद्पूर स्जल्हयात स्वतींत्र कृवष ववद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) डॉ. पींदेकृवव, अकोला ववद्यापीठान े कृवष पररषद कायािलयास दद.२१.१.२०२० रोजी नवीन 
कृवष ववद्यापीठाचे कायिके्षत्र, ्याअींतगित येणारी सध्याची महाववद्यालये, सींशोधन कें द्ाींची 
वपकाींचा ववचार करुन ववभागणी व आवश्यक ननधी याबाबतचा सववस्तर अहवाल सादर केलेला 
होता.  तथावप सदर प्रस्तावात त्रु्ी असल्याने प्रस्ताव सुधारीत करण्याबाबत कृवष पररषद 
कायािलयान े डॉ. पींदेकृवव, अकोला ववद्यापीठास कळववले आहे. याबाबत ववद्यापीठ स्तरावर 
कायिवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्नच उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ितृ्तिादहनीांच्या टीआरपी गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१३)  १५१९८ (१४-११-२०२०).   श्रीमती याभमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सुननल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.अजय चौधरी 
(भशिडी), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.सभुाष धोटे 
(राजूरा), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.श्रीननिास 
िनगा (पालघर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.परृ्थ्यीं िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.उदयभसांग राजपुत (िननड) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात काही वृ् तवादहींन्या अधधकाधधक जाहीराती शमळववण्यासाठी प्रेक्षकाींना पैस े देऊन 
कृबत्रमरर्या “्ीआरपी” (्ेशलव्हीजन रेद्ींग पॉइन््) वाढववण्यासाठी गैरप्रकार करीत असून  
्यामुळे जादहरातदाराींच ेकोट्यवधी रुपयाींच ेनकुसान होत असल्याच ेददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ीआरपी गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या फक्त मराठी, बॉक्स शसनेमा आणण 
ररपस्ब्लक ्ीव्ही चॅनेल याींच्या बाँक खा्याींमधनू को्यवधीींचे व्यवहार घडल्याचे ननदशिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई पोलीसाींच्या गुन्हे शाखेच्या ववशेष पथकान े ररपस्ब्लक वृ् तवादहनीसह 
मराठी, बॉक्स शसनेमा वादहनी आणण हींसा ररसचि गु्रप कीं पनीच ेमालक / मॅनेजर याींना ्ीआरपी 
गैरव्यवहार प्रकरणी अ्क केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषि काय आहे 
व ्यानसुार वृ् तवादहन्याींच े गैरप्रकार रोखण्यासह या गैरव्यवहारातील सींबधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) गुन्हे प्रक्ीकरण शाखा गु.र.क्र.१४३/२०२० या गुन्हयाच्या अनुषींगान े झालेल्या आधथिक 
व्यवहाराबाबतचा तपास करण्याकररता आधथिक गुन्हे शाखा, मुींबई याींच े तपास पथक तयार 
करण्यात आले असून, सदर गुन्हयाचे अनुषींगाने सींशनयताींचे व्यवहाराचे तपशशल बाँकेकडून 
प्राप्त करुन घेण्यात येत असून सदर प्रकरणामध्ये अधधक तपास चालू आहे. तसेच मे.सरथ 
अाँड असोशसएट्स या कीं पनीची फॉरेस्न्सक ऑडी्र म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) गुन्हे प्रक्ीकरण शाखा गु.र.क्र.१४३/२०२० (काींददवली पोलीस ठाणे गु.र.क्र.८४३/२०२०) या 
गुन्हयामध्ये हींसा ररसचि गु्रप प्रा.शल. कीं पनीच ेररलेशनशशप मॅनेजर ववशाल वेदप्रकाश भींडारी व 
ववनय राजेंद् बत्रपाठी याींना अनुक्रमे ददनाींक ०६.१०.२०२० व ददनाींक १४.१०.२०२० रोजी अ्क 
करण्यात आली आहे. फक्त मराठी चॅनेलचे मालक शशरीष पट्टण्शेट्टी व बॉक्स शसनेमा चॅनेलच े
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मालक नारायण नींदककशोर शमाि याींना ददनाींक ०८.१०.२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे. 
तसेच तपासा दरम्यान एकूण १२ आरोपीींना गुन्हयात अ्क करण्यात आली आहे. 
(४) हींसा ररसचि गु्रप प्रा.शल. ही एक ररसचि कीं पनी असून सदर कीं पनी Broadcast Audience 
Research Council (BARC) या कीं पनीच े बेरोमी्र लावण्याच े व सदर मी्र देखभालीच े
काम करते. Broadcast Audience Research Council (BARC) ही कीं पनी भारतात 
ब्तीस हजार करोडच्या ्ी.व्ही.अडॅ एजन्सीचा अॅनेशलसीस करतात. ्ी.व्ही.चॅनेल्स व द्.व्ही. 
प्रोगॅ्रमची TelevisionRating Point काढणारी एकमेव कीं पनी असून सदर कीं पनी Ministry of 
Information and Broadcasting (MIB)  आणण Telecom Regulatory Authority of 
India (TRAI) च्या मागिदशिनाखाली  काम करते. सदर ्ी.आर.पी. मोजण्याकररता BARC हे 
भारतातील ठराववक घराींमध्ये बेरोमी्र नावाचे यींत्र लावते. BARC कररता हींसा ररसचि गु्रप 
प्रा.शल. मुींबईसह महाराषट्रात सदरचे बेरोमी्र लावणे व ्याींच ेदेखभाल करण्याच ेकाम करते. 
     हींसा ररसचि गु्रप प्रा.शल. या कीं पनीमधील ररलेशनशीप मॅनजेर श्री.ववशाल भींडारी याने 
्याच्या इतर साथीदाराींबरोबर क् रचून काींदीवली (पस्श्चम) मुींबई येथ ेतसचे अन्य दठकाणी 
नोव्हेंबर २०१९ त े म े २०२० या कालावधीत ररलेशनशीप मॅनजेर म्हणून ज े कतिव्य करणे 
कायदेशीर असताना ्याींनी ्या पदाचा गैरवापर करुन कीं पनीने ददलेले कायदेशीर काम सोडून 
स्वतःच्या आधथिक फायद्याकररता कीं पनीबरोबर केलेला डडस्क्लोजर कराराचे उल्लींघन करुन 
कीं पनीतफे ज्या घराींमध्ये बेरोमी्र लावले आहे ्यातील तेजल सोलींकी तसचे अन्य व्यक्तीींना 
फुस घालून ्याींनी  इींडडया ्ुड े हे द्व्ही न्यजू चॅनेल तसेच अन्य काही चॅनेल्स जास्तीत 
जास्त काळ पाहावे याकररता ्याींना पैसे ददले तसेच ्याींच्या इतर साथीदाराींकडून कशमशन 
म्हणून पैसे स्स्वकारले. ्यामळेु कीं पनीच्या ववश्वासाहितेला तडा गेला असनू ववशाल भींडारी यान े
्याच्याकड े सोपवण्यात आलेल्या डे् ाबेसचा वापर अन्यायाने ववश्वासघात करुन तो अन्य 
लोकाींबरोबर शेअर करुन ववक्री केल्यान े हींसा ररसचि गु्रप प्रा.शल. या कीं पनीचा अन्यायाने 
ववश्वासघातकरुन फसवणूक केलेली आहे. सदर गुन्हयामध्ये हींसा ररसचि गु्रप प्रा.शल. कीं पनीच े
ररलेशनशशप मॅनेजर ववशाल वेदप्रकाश भींडारी व ववनय राजेंद् बत्रपाठी याींना अ्क करण्यात 
आली आहे. फक्त मराठी चॅनेलच ेमालक शशरीष पट्टण्शेट्टी व बॉक्स शसनेमा चॅनेलच ेमालक 
नारायण नींदककशोर शमाि याींना देखील अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सदर गुन्हयामध्ये 
एकूण १२ आरोपीींना अ्क करुन ्याींच्याववरुध्द ददनाींक २४.११.२०२० रोजी मा.न्यायालयात 
दोषारोप पत्र  दाखल करण्यात आले आहे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
पालघर जिल्ह्यात खदान माकफयाांनी बेिायदेशीर डोंगर पोखरुन खोदिाम सुरु िेल्याबाबत 

  

(१४)  १५४४७ (२६-११-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.श्रीननिास िनगा 
(पालघर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पालघर स्जल् हयातील बोईसर व आजूबाजूच् या पररसरातील नागझरी, ननहे, ककरा्, लालोंड े
इ्यादी भागात  खदान माकफयाींनी डोंगर पोखरुन तसचे  वन ववभागाच् या  जशमनीवर  
बेकायदेशीररर् या स्जले्ीन व डडटे्रनो्रमाफि त खोदकाम सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामळेु पयािवरणाचा ऱ हास होत असून अनतशय स् फो्क असलेल् या स्जले्ीनच्या 
वापरामुळे  सुरके्षचा प्रश्नही ननमािण झाला आहे तसेच खदानीना परवानगी व रॉयल् ्ी देताना 
वनववभागाची परवानगी घेणे बींधनकारक असताना ननयम डावलनू परवानगी देण्यात आली 
आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,  प्रस् ताववत असलेल् या मुींबई अहमदाबाद महामागाित देखील बकेायदेशीरपणे सुरु 
असलेल् या खदानीना महसूल ववभागाने ननयमबाहय रॉयल् ्ी ददली असल्यान ेयाबाबत तपासणी 
करून ननयमबाहय सवि खदानी ववनाववलींब कायमस् वरुपी बींद होण् याबाबत शासनान े कोणती 
कायिवाही केली वा करत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) वन पररके्षत्र अधधकारी बोईसर याींनी 
कळववल्यानुसार मोज े नागझरी, ननहे, ककरा् व लालोंड े येथील वन ववभागाच्या ताब्यातील 
वनके्षत्रात बेकायदेशीररी्या स्जले्ीन व डडटे्रनो्रच्या सहायाने उ्खनन सुरु असल्याच े
ननदशिनास आले नाही.  
     पालघर तालुक्यातील मौज े नागझरी, लालोंड,े ककरा् व ननहे पररसरात तहशसलदार 
पालघर याींचकेडून ववववध ववभागाच्या परवानग्या घेवनू खासगी मालकीच्या १० खदानधारकास 
दगड उ्खनननाकररता ता्पुरते परवाने देण्यात आले असून ्यापासून शासनास ४६ लक्ष एवढे 
स्वाशम्वधन प्राप्त झाले आहे.  
(३) अशी बाब ननदशिनास आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
ठाणे जिल्ह्यातील मे.ज.ेएस. डब् ल् यू ् टील िोटेड प्रा.भल. या िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१५)  १५५२४ (२६-११-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.राजेश पाडिी (शहादा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तहशसलदार शहापूर (स्ज.ठाणे) याींनी ददनाींक  ११ माचि, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
मे.जे.एस. डब् ल् यू स् ्ील को्ेड प्रा.शल. या कीं पनीस अवधै उ् खनन केल् याबाबत नो्ीस 
पाठववली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कीं पनीन े उक् त नो्ीसच्या अनुषींगान े खुलासा सादर करण् यास ददनाींक ९ 
जुलै, २०२० पयतं मुदतवाढ शमळणेबाबत ववनींती अजि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनषुींगाने अवैध गौण खननजाच े उ् खनन करणा-या सदरहू 
कीं पनीवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) म.ेज.ेएस. डब् ल् यू स् ्ील को्ेड प्रा.शल. या कीं पनीच्या वतीने सदर प्रकरणाची सींधचका 
शमळणेकामी ददनाींक ०९/०७/२०२० रोजी तहशसलदार शहापूर याींचेकड ेअजि करण्यात आला आहे. 
(४) तहशसलदार शहापूर याींनी ददनाींक १७/११/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये रु.१५,५४,९०,४००/- 
दींडा्मक आदेश पारीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
माढा (जज.सोलापुर) तालुक्यातील लाभार्थ्यींयाांना शेततळयाांच्या अनुदानाची रक्िम देण्याबाबत 

  

(१६)  १५६४० (१५-११-२०२०).   श्री.बबनराि भशांदे (माढा), श्री.सांजयमामा भशांदे (िरमाळा), 
श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागेल ्याला शेततळे ही योजना त्कालीन शासनान ेराबववण्याचा ननणिय घेतला 
असुन या योजनेच्या ननकषानसुार शेतकऱ्याींनी स्वखचािने शतेतळी तयार केल्यानींतर 
शेतकऱ्याींना अनुदानाची रक्कम ववतररत केली जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माढा (स्ज.सोलापुर) तालुक्यातील सुमारे ४५० पेक्षा अधधक शेतकऱ्याींनी 
बाँकाींकडून तसेच सावकाराींकडून कजि घेऊन शेततळी केली असतानाही मागील २ वषािपासून या 
शेतकऱ्याींना अनुदानाची रक्कम ववतररत करण्यात आली नसल्याच ेददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०२० 
रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मौ.मानेगावींच े शतेकरी, जामगाींवचे सरपींच, उदरगाींवच े रयत 
क्राींती सींघ्नेच ेपदाधधकारी याींनी माढा तालकुा कृषी अधधकारी याींचेकड ेचौकशी केली असता 
माढा तालुक्यातील अनके पात्र शेततळयाींच े अनुदान मींजुरीच े प्रस्ताव वररषठ कायािलयाकड े
सादर केले आहेत परींत ु शासनाकडून अनुदानाची रक्कम प्राप्त झालेली नाही अस े ्याींना 
साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, ्याअनुषींगाने माढा तालुक्यातील 
पात्र लाभार्थ्यांना शेततळयाींच्या अनुदानाची रक्कम तातडीन ेदेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  हे, खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात शासिीय नोिरी भमळविण्यासाठी उमेदिाराांना  
बनािट क्रीडा प्रमाणपत्र ेबनिून ददल्याबाबत 

  

(१७)  १५७०९ (२७-११-२०२०).   श्री.मोहन मत े(नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दक्षक्षण), श्री.महेश चौघुले (भभिांडी पजश्चम), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाभशि 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कक्रडा ववभागात कायिरत असणाऱ्या काही आजी-माजी अधधकाऱ्याींनी बनवून ददलेल्या 
बनाव् कक्रडा प्रमाणपत्राच्या आधारे सन १९९७ त े२००५ या कालावधीत एकूण २५९ जणाींनी 
राषट्रीय स्पधते सहाभागी न होता नोकरी शमळवनू शासनाची फसवणूक केल्याचे ददनाींक ९ 
ऑक््ोंबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले असुन उक्त प्रकरणी क्रीडा आयुक्त, 
पुणे याींनी चौकशीच ेननदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ट्रम्पोशलन या खळे प्रकारात राषट्रीय स्तरावर पदक स्जींकल्याच्या बनाव् प्राववण्य 
प्रमाणपत्राींची राज्यात ववक्री करुन सुमारे ८ को्ी ३७ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले असुन यामध्ये सवािधधक २५८ जणाींनी 
औरींगाबाद ववभागात व नागपुर ववभागामध्ये २१ जणाींनी बनाव् प्रमाणपत्र शमळवुन शासकीय 
नोकरी शमळवली असल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषट्रीय, आींतरराषट्रीय स्पधेत पदकववजेती कामधगरी करणाऱ्या खेळाडूींना ५ 
्क्के आरक्षणाींतगित शासकीय सेवेत नोकरी ददली जात असताना बनाव् शैक्षणणक व 
खेळाींच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी ददली जात असल्यामळेु गुणव्ताधारक खळेाडूींना 
नोकरीची सींधी शमळत नसल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, ववववध ववभागाींच्या आस्थापनाींमध्ये बनाव् शकै्षणणक अहिता व खेळाच्या 
प्रमाणपत्राच्या आधारे ततृीय व चतुथि वगािमध्ये अनके बनाव् खेळाडू असून याींचा प्रनतबींध 
करण्यासाठी कक्रडा अधधकारी वगळून उच्च स्तरीय त्रयस्थ सशमती नमेून सदरहू कमिचाऱ्याींच े
पुन:श्च प्रमाणपत्राींची पडताळणी व या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, ्याअनुषगाींन े राज्यात बनाव् खळेाडूींबाबत आलेल्या तक्रारीींच े ननवारण करुन 
सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच अन्याय झालेल्या उमेदवाराींना 
शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. टॅ्रम्पोशलन व  ी्ंबशलग या खळे प्रकारात 
२५८ जणाींनी बनाव् प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतल्या प्रकरणी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
पुणे याींनी चौकशीच ेननदेश ददले आहेत. 
(३), (४) व (५) बनाव् खेळाडू प्रमाणपत्रासींदभाित आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे याींच्या 
स्तरावरुन चौकशी होत आहे., २५८ खेळाडू उमेदवाराींबाबत ननयकु्तीपत्र रद्द करुन प्रनतक्षा 
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यादीतील पात्र उमेदवाराींचा ननयकु्तीसाठी ववचार करण्याबाबत ननयुक्ती प्राधधकरणास सूधचत 
करण्याचे ननदेश, उपसींचालक, क्रीडा, औरींगाबाद ववभाग याींना ददले असून याबाबत कायिवाही 
सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

विदभादतील शेतिऱयाांना सोयाबीन वपिाच् या झालेल् या नुिसानाची भरपाई भमळण् याबाबत 
  

(१८)  १५७३० (१५-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर 
(िरोरा), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.बळिांत िानखड े
(दयादपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाितील चींद्पूर, वधाि, नागपूर, भींडारा, गोंददया, गडधचरोली, यवतमाळ, अमरावती आदी 
स्जल् हाींमध् ये सोयाबीन वपकाींवर अळीचा प्रादभुािव झाल् यामुळे तसेच वातावरणात झालेल् या 
बदलामुळे सोयाबबन वपकाींचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, दहींगणघा् व समुद्पूर (स्ज.वधाि) तालुक्यातील एकूण १५ हजार २१९ 
शेतकऱ्याींनी सोयाबीनची पेरणी केली असता सोयाबीन वपकाींवर कीड रोगाचा प्रादभुािव होवुन 
समुद्पूर तालुक्यात जवळपास ६ हजार हेक््र वपकाींच े व दहींगणघा् तालुक्यात १४ हजार 
हेक््र वपकाींचे असे एकूण २० हजार हेक््र वपकाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, काही स्जल् हयात १०० ्क् के, काही स्जल् हयात ९० ्क् के तर काही स्जल् हयात 
८० ्क् के नकुसान सोयाबबन उ् पादक शतेक-याींचे झाले असल्याने यासींदभाित ववधानसभा 
सदस्य,बल् लारपूर याींनी ददनाींक १९  सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ् यासुमारास मा.कृषी मींत्री याींना 
लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्याअनुषींगान ेउक्त स्जल्हयाींमधील सोयाबीनच्या वपकाींच्या झालेल्या नुकसानीचे 
पींचनाम े करुन नुकसानग्रस्त सोयाबीन उ्पादक शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (२७-११-२०२०) : (१) हे अशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ववदभाितील भींडारा, वधाि, नागपूर, चींद्पूर, यवतमाळ व अमरावती या स्जल्हयात सोयाबीन 
वपकावर कीड / रोगामुळे बाधधत झालेल्या के्षत्राचे पींचनामे करण्यात आले असून नुकसानग्रस्त 
शेतकऱ्याींना भरपाई देण्याबाबत महसूल ववभागाकडून कायिवाही सुरू आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मालेगाि (जज.िाभशम) तालुिा अांतगदत एिूण ८६ ग्रामपांचायतीमध्ये  
रोजगार हमी योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१९)  १५७४२ (२६-११-२०२०).   श्री.राजेंद् पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (स्ज.वाशशम) तालुका अींतगित एकूण ८६ ग्रामपींचायतीमधील रोजगार हमी योजना 
योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी दसुऱ्या स्जल्हयातून आलेल्या 
सशमतीन ेसवि प्रकरणाचा अहवाल स्जल्हा पररषद प्रशासनाकड ेमाहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनुषींगाने स्जल्हा पररषद प्रशासनाकडून गैरव्यवहार 
करणाऱ्या सींबींधधत दोषी अधधकारी व कमिचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) जबाबदारी ननस्श्चतीची कायिवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
माहूांली ते चािूर (ता.मानोरा, जज.िाभशम) येथील पाणांद र्त्याांच्या िामास मांजुरी देण्याबाबत 

  

(२०)  १५७४९ (२३-११-२०२०).   श्री.राजेंद् पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहूींली ते चाकूर (ता.मानोरा, स्ज.वाशशम) येथील शेतीच्या पाींदण रस््याची दरुावस्था 
झाल्यामुळे रस््याच्या कामाला मींजुरी देण्यात यावी अन्यथा स्जल्हाधधकारी कायािलयासमोर 
उपोषण करण्यात येईल अशी मागणी शेतकऱ्याींनी तहसीलदार, मानोरा याींच्याकड े ददनाींक २६ 
ऑक््ोंबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, माहूींली त ेचाकूर येथील पाणंद रस््याींच्या कामास मींजुरी देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) ननधी उपलब्धतेनुसार ववदहत पध्दतीन े सदर रस््याच े काम पालकमींत्री पाणींद रस्त े
योजनेअींतगित सुरु करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्पूर जजल् हयातील मलु, पोंभुणाद, सािली यासह अनेि तालुक् याांमध् ये  
िाळू त् िरी होत असल् याबाबत 

  

(२१)  १५८८९ (१३-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्पूर स्जल् हयातील मुल, पोंभुणाि, सावली यासह अनेक तालकु् याींमध् ये मोठया प्रमाणावर 
वाळू तस् करी होत असल् याच् या तक्रारी सात् याने प्राप् त होत असून या तालकु्यातील नदी 
काठावर वाळू  तस् कर स् वतःच घा् तयार करून वाळू तस् करी करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, स्जल् हयात शासकीय बाींधकामाींसाठी तसचे घरकुल बाींधकामाींसाठी वाळू उपलब् ध 
होत नसल् यामुळे बाींधकामे प्रलंबबत असून ववधानसभा सदस्य, बल् लारपूर याींनी या प्रकरणी 
मा.मुख् यमींत्री व मा.महसुल मींत्री याींना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ् ाा सुमारास लेखी 
ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या तालुक्यात वाळू तस्करी करणाऱ्याींवर शासनान े कोणती 
कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) चींद्पूर स्जल्हयात गौण खननजाचे अवधै उ्खनन 
व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्याकररता स्थापन केलेल्या भरारी पथकाद्वारे माहे एवप्रल २०२० ते 
२५ नोव्हेंबर २०२० पयतं भरारी पथकाद्वारे ३३० प्रकरणामध्ये ३,००,५८,४८०/- एवढा दींड वसूल 
करुन १३ व्यक्तीींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
     ्याअनुषींगान े स्जल्हाधधकारी कायािलयान े तहशसलदार मुल, सावली व पोंभुणाि माफि त 
रेतीघा्ावर जाऊन मौका चौकशी केली असता अवैध रेतीसाठा आढळून आला नाही. तथावप, 
मुल येथील मौजा बोरचाींदली येथ ेउमा नदीकाठावर अवैधपणे साठवणूक केलेला १०१७.१६ ब्रास 
रेतीसाठा तसचे मौजा बोरचाींदली येथील ७४२ ब्रास रेतीसाठा आढळून आला असून तो जप्त 
करण्यात आला आहे. सदर जप्त केलेला रेतीसाठा शासकीय कामासाठी कायिकारी अशभयींता 
साविजननक बाींधकाम क्र.२ चींद्पूर याींना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(४) सुधारीत वाळू/रेती ननगिती धोरण शासन ननणिय  ददनाींक ०३/०९/२०१९ अन्वये वाळूच्या 
अवैध उ्खनन व वाहतूकीला प्रनतबींध करण्यासाठी गाव, तालुका तसेच स्जल्हा स्तरावर भरारी 
पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.  सदर पथकामाफि त वळेोवळेी तपासणी करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सांगमनेर (जज.अहमदनगर) तालुक्यात भोगिटा िगद-२ च्या जभमनीांची  
पर्पर खरेदी-विक्री होत असल्याबाबत 

  

(२२)  १५८९४ (२७-११-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (भशडी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुींजाळवाडी, वेल्हाळे, सायणखींडी, कऱ्हे सींगमनेर खुदि (ता.सींगमनेर, स्ज.अहमदनगर) व इतर 
गावातील भोगव्दार वगि-२ च्या व इतर स्ता प्रकारातील शेतजशमनीींची अ्यींत कमी भावाने 
खरेदी-ववक्री सुरु असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास एका सींघ्नेन े
प्राींत कायािलयासमोर धरणे आींदोलन करुन सींबींधधताींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भोगव्ादार वगि-२ च्या जशमनीींची  परस्पर खरेदी-ववक्री होत असून  महसूल व 
नजराणा शासनाकड ेजमा न करता फेर खरेदी-ववक्री होत असल्याने शासनाचे लाखो रुपयाींच े
नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) असल्यास,  ्यानुसार सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) सदर बाब खरी नाही. 
(२) भारतीय जनसींसद या सींघ्नेने दयु्यम ननबींधक कायािलय क्र.१, सींगमनेर याींच्या 
कायािलयासमोर ददनाींक २/१०/२०२० रोजी लाक्षणणक आींदोलन केलेले आहे. 
(३) अशी बाब आढळुन आलेली नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

म ांबईतील मुलुांड येथील अ ॅपेक्स रु्णालयात आग लागून दोन रु्णाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(२३)  १५९८६ (१३-११-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.सांजय पोतनीस (िभलना), श्री.भमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सनुील 
राणे (बोरीिली), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील मुलुींड येथील अ पॅेक्स रुग्णालयात ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा 
्यासुमारास जनरे्रने पे् घेऊन लागलेल्या आगीत ११ रुग्णाींना गींभीर दखुापत व दोन 
रुग्णाींचा मृ् यू झाला,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषि काय आहे व गींभीर दखुापत झालेल्या  रुग्णाींना व मतृ 
रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना कोणती मदत देण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) नाही. 
     ददनाींक १२.१०.२०२० रोजी मुलुींड पोलीस ठाणे हद्दीमधील अपॅेक्स रुग्णालयात जनरे्रन े
पे् घेऊन आग लागली होती. परींतू सदर दठकाणी जनरे्रला लागलेल्या आगीमळेु 
हॉस्पी्लमधील रुग्णाींना इतर हॉस्पी्ल येथून घेऊन जात असताना व्हेन््ीले्रवर असलेले 
कोववड रुग्ण श्री.पाींडुरींग द्तात्रय कुलकणी याींचा मृ् य ूझाला आहे. तसेच दसुरे कोववड रुग्ण 
श्री.ववरेंद् शसींग याींना ददनाींक १२.१०.२०२० रोजी फो्ीस हॉस्पी्ल, मुलुींड (पस्श्चम), मुींबई येथे 
शशफ्् करण्यात आले होत.े ्याींचा ददनाींक १३.१०.२०२० रोजी फो्ीस रुग्णालयात कोववडमुळे 
मृ् यू झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यामधील खाडीांतील गाळ िाढणेबाबत 
  

(२४)  १६२५९ (२६-११-२०२०).   श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :   सन्माननीय मत््यवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींजलाा व आड-ेउ ी्ंबर (ता.दापोली, स्ज.र्नाधगरी) येथील खाडीमध्ये गाळ साचल्यामुळे 
हणे, पाज तसेच आड-ेउ ी्ंबर येथील मस्च्िमार व्यावसानयकाींना ्याींच्या होड्या लावण्यास 
अडचण ननमािण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाडीतील गाळ काढण्यासाठी मच्िीमार व्यावसायीकाींनी शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुषींगाने दापोली तालकु्यातील सदरहू खाडीतील गाळ काढण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अ्लम शेख (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र मेरर्ाईम बोडि याींच्यामाफि त आींजलाि, दाभोळ व आडे-उ ी्ंबर येथील खाडीतील 
गाळ काढण्याकररता सववस्तर सवेक्षण होऊन अींदाजपत्रके तयार केली असून, प्रधानमींत्री 
म्स्यसींपदा योजनेतींगित मींजूरीसाठी प्रस्ताव कें द् शासनास सादर करण्याची कायिवाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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दयादपूर आणण अांजनगाि (सुजी) (जज.अमरािती) तालुक्यातील  
वपिाांिर मोझ्याि रोगाचा झालेला प्रादभुादि 

  

(२५)  १६६३२ (१५-११-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयादपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दयािपूर आणण अींजनगाव (सजुी) (स्ज.अमरावती) तालुक्यात खारपाण पट्टय्ाचा भाग असून 
सन २०२० च्या खरीप हींगामात दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्याींनी मोठ्या प्रमाणात मुग आणण 
उडीद या वपकाींची पेरणी केली असता मोझ्याक या रोगाच्या प्रादभुािवामुळे वपकाींच े मोठया 
प्रमाणात नुकसान झाल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे 
खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, सदरहू रोगाच्या प्रादभुावामुळे शेतकऱ् याींची वपके नष् होवुन शेतकऱ् याींचे आधथिक 
नुकसान झाले असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, दयािपूर आणण अींजनगाव (सुजी) तालुक्यातील नुकसान झालेल्या वपकाींची 
पाहणी करुन नुकसानग्रस्त शतेकऱ् याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नैसधगिक आप्ती अींतगित नुकसानग्रस्त के्षत्राचे पींचनाम े करण्यात येवून नुकसानग्रस्त 
शेतकऱ्याींना भरपाई देण्याबाबत महसूल ववभागाकडून कायिवाही सुरू आहे 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

विदभद ि मराठिाडयात िपाशी वपिाांिर बोंड अळीचा प्रादभुादि झाल्याबाबत 
  

(२६)  १६७०१ (१५-११-२०२०).   श्री.चांद्िाांत ऊफद  राजुभैय्या रमािाांत निघरे (बसमत), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूद), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार 
(िणी), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.बळिांत िानखड े (दयादपूर), श्री.सांददप 
क्षक्षरसागर (बीड), श्री.देिेंद् फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्िाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), अॅड.आभशष शेलार (िाांदे् पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (भशडी), श्री.सुभाष 
देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अभभमनयु पिार (औसा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीसह दादहया रोगाचा प्रादुिभाव झाल्याचे औरींगाबाद 
येथील कृषी ववज्ञान कें द्ाच्या तज्ञाींनी केलेल्या पाहणीत आढळून आल्याचे ददनाींक ८ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले असुन दादहया रोगाचा प्रादुिभाव वाढत रादहल्यास 
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कपाशीचा हींगाम एकाच वेचणीत पूणि होवुन कापूस उ्पादक शतेकऱ्याींच े मोठया प्रमाणात 
नुकसान होईल अस ेमत तज्ञाींनी व्यक्त केले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) तसचे ववदभाितील अकोला, चींद्पूर  (ता.धचमूर, वरोरा), यवतमाळ (ता.वणी, मोरेगाींव व 
झरी-जामडी), अमरावती (ता.दयािपूर, अींजनगाव (सजुी)) व वधाि (ता.समुद्पुर) स्जल्हयाींतील 
कपाशी वपकाींवर बोंडसड, बोंडअळी व गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभुािव झाल्यामुळे शतेकऱ्याींच े
मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आले,हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदभाित बोंड अळीचा प्रादभुािव वाढत असून ्यावर तातडीन ेउपाययोजना न 
केल्यास प्रादभुािव मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो अस े मत डॉ.पींजाबराव देशमुख कृषी 
ववद्यापीठाच्या तज्ञाींनी ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा ्यासमुारास व्यक्त केले, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, बोंडअळीची औषधे फवारून सुध्दा रोगाचा प्रसार कमी होत नसनु कपाशीवर 
बोंड अळीच े व्यवस्थापन करण्यासाठी कृषी ववभागाकडून ददरींगाई होत असल्याचे ननदशिनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ववदभि व मराठवाडयातील कपाशी वपकाींचे सवेक्षण करुन गुलाबी बोंडअळी व 
दादहया रोगाचा होणारा प्रादुिभाव रोखण्यासह नुकसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     या वषी सष े्ंबर त े ऑक््ोबर मधील सततच्या पावसामळेु मराठवाडयात कपाशीवर 
गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभुािव ददसून आला तर औरींगाबाद स्जल्हयातील काही पररसरातील 
शेतामध्ये २०-२५ ्क्के प्रमाणात कपाशीवर दहीया रोगाचा प्रादभुािव ददसुन आला होता, परींत ु
शास्त्रज्ञाींनी दहीया रोगाचा प्रादभुािव कमी करण्याकरीता प्रनतबींधा्मक व उपचारा्मक 
उपाययोजनाींची मादहतीपर वृ् त वृ् ताींपत्रामध्ये प्रशसध्द करण्यात आले. वपकावरील कीड रोग 
सवेक्षण व सल्ला प्रकल्प (CROPSAP) अींतगित कृवष ववद्यापीठाकडून वेळोवळेी प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना (Advisory) शेतकऱ्याींना एम-ककसान एस.एम.एस., ग्रामपींचायतस्तरावर जम्बो 
झरेॉक्स, घडीपबत्रका, गावसभा, प्रशशक्षणे, शेतीशाळा यामाफि त देण्यात आलेल्या आहेत. तसचे 
रेडीओ स््ेशन, वृ् तपत्र े व यु्ूबद्वारे शेतकऱ्याींमध्ये जागरूकता केलेली आहे. शेतकऱ्याींना 
वेळेमध्ये मादहती शमळाल्यामुळे यावर ननयींत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     ववदभाित गुलाबी बोंड अळीचा प्रादभुािव आढळलेल्या के्षत्रावर वेळीच उपाययोजना करणे 
आवश्यक असल्याच ेमत कृवष ववद्यापीठाच्या तज्ञाींनी व्यक्त केले होते. 
(४) हे खरे नाही. 
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     सतत पाऊस व ढगाळ वातावरण असे बोंडअळीसाठी पोषक वातावरण असल्यामुळे 
ककडीचा प्रादभुािव वाढत असल्याचे ननदशिनास आले होते. परींतु शेतीशाळेमाफि त जनजागतृी, 
अनुदानावर फेरोमन सापळे, आप्कालीन कक्कनाशके ननववषठा पुरवठा, प्रचार व प्रशसध्दीसाठी 
मादहती पुस्स्तका, एम-ककसान पो ि्ल माफि त सल्ला प्र्यक्ष शेतक-याींच्या मोबाईलवर पाठवून व 
गाव पातळी बठैका, वृ् तपत्र इ्यादीींच्या माध्यमातुन शतेक-याींना वेळेवर मागिदशिन व सल्ला 
ददल्यामुळे गुलाबी बोंड अळी प्रादभुािव कमी करण्याकरीता प्रनतबींधा्मक व उपचारा्मक 
उपाययोजना वेळेमध्ये केल्याने प्रादभुािव ननयींत्रणात आहे.   
(५) मराठवाडयातील कापसावरील गुलाबी बोंडअळी व ददहया रोगाचा प्रादभुािव कमी करण्यासाठी 
वेळीच उपाययोजना  केल्याने प्रादभुािव ननयींत्राणात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जजल््यातील डाळीांब ि द्ाक्ष उत्पादि शेतिऱयाांच ेझालेले निुसान 
  

(२७)  १६७४८ (२६-११-२०२०).   श्री.बबनराि भशांदे (माढा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माढा, पींढरपूर, साींगोले, माळशशरस (स्ज.सोलापूर) या तालकु्याींमधील डाशळींब व द्ाक्ष 
उ्पादक शेतकऱ्याींचे चाल ू वषी झालेल्या सततच्या पावसामळेु मोठ्या प्रमाणात आधथिक 
नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डाळीींब व द्ाक्षाींच्या बागेत मशागत करणे, िा्णी करणे, खत देण,े औषधाींवर 
खचि करणे, मधमाशा ववकत घेण ेअशा प्रकाराींनी शेतकऱ्याींनी बागेत बहार आणण्यासाठी लाखो 
रुपये खचि केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वातावरणात होणारा बदल तसेच सतत पाऊस पडल्यामुळे डाशळींब व द्ाक्ष या 
फळाींवर बुरशीजन्य रोगाींचा प्रादभुािव वाढुन तसचे स्वच्ि सुयिप्रकाश शमळत नसल्यामुळे फळ 
ननशमिती होण्यास अडचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या तालुक्याींमधील नुकसानग्रस्त डाळीींब व द्ाक्ष उ्पादक शेतकऱ्याींना आधथिक 
मदत व कृवष ववभागातील तज्ञाींकडून समुपदेशन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) माहे जनु ते ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अनतवषृ्ी/पुरामळेु बाधीत झालेल्या 
के्षत्राकरीता मदत व पुनविसन ववभागाचा शासन ननणिय क्र. सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.२१९/म-३, 
दद.९/११/२०२० अन्वये स्जरायत व आश्वासीत शसींचनाखालील वपकाींच्या नुकसानीसाठी 
रू.१००००/-प्रती हेक््र तर बहुवावषिक वपकाकरीता रू.२५०००/- प्रती हेक््र याप्रमाण ेमदत देय 
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आहे. नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याींना भरपाई देण्याबाबत महसूल ववभागाकडून कायिवाही सुरू आहे. 
तसेच कृवष ववभागातील तज्ञाींकडून समुपदेशन बाबतची कायिवाही केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांद्पू (ता.जज.सोलापूर) येथील र्त्याांसह शेत भशिरातील पाणांद र्त ेदरुु्त िरण्याबाबत 
  

(२८)  १६८०२ (२६-११-२०२०).   श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींद्पू (ता.स्ज.सोलापूर) येथील मींद्पू-औराद, मींद्पू-कुरघो्, मींद्पू-्ाकळी, मींद्पू-वाींगी, 
मींद्पू-हनुमाननगर, मींद्पू-स्वाई मींददर रस््यासह इतर शेत शशवरातील पाणींद रस्ते नादरुुस्त 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींद्पु येथील रस््याींसह शेत शशवारातील पाणींद रस््याींच्या दरुुस्तीची काम े
्वररत पुणि करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, सदरहू 
दरुुस्तीची काम ेकेव्हापयतं पूणि होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. मींद्पू (ता.स्ज.सोलापूर) येथील मींद्पू-
औराद, मींद्पू-कुरघो्, मींद्पू-्ाकळी, मींद्पू-वाींगी, मींद्पू-हनुमाननगर, मींद्पू-स्वाई मींददर हे 
रस्ते पाणींद रस्त ेनाहीत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दहांगणघाट (ता.दहांगणघाट, जज.िधाद) शहरातील निीन ि्तीमध्ये ि माांडगाि  
येथे निीन पोलीस चौिी ्थापन िरण्याबाबत 

  

(२९)  १६८७२ (२६-११-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् (ता.दहींगणघा्, स्ज.वधाि) शहराची वाढती लोकसींख्या व वाढती गुन्हेगारी लक्षात 
घेता शहरातील नवीन वस्तीमध्ये व माींडगाव येथ े नवीन  पोलीस चौकी स्थापन करण्याची 
मागणी अनेक वषािपासून केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणी प्रलींबबत असून वाढ्या गुन्हेगारीवर प्रनतबींध बसण्यासाठी या 
दोन्ही पोलीस चौकीींची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०१-१२-२०२०) : (१) दहींगणघा् शहरातील शशवाजी माके् याडि व इींददरा 
गाींधी वाडि येथ ेव मौजा माींडगाींव ता.समुद्पूर स्ज.वधाि येथे पोलीस चौकी ननमािण करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केली आहे. 
(२) व (३) शशवाजी माके् याडि (दहींगणघा् शहर) चे अींतर दहगींणघा् पोलीस स््ेशन पासून 
अींदाज े२ ककमी असल्यान ेसदर दठकाणी पोलीस चौकी ननमािण करण्याची आवश्यकता नाही. 
     वव्त ववभाग, शासन ननणिय दद.०२.०६.२०१५ व दद.०४.०५.२०२० नुसार नवीन 
पदननशमितीस बींदी आहे. पदननशमितीवरील ननबधं शशथील झाल्यानींतर माींडगाींव, ता.समुद्पूर, 
स्ज.वधाि येथे पोलीस चौकी ननशमितीबाबत उधचत ननणिय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल् ्यात नानाजी देशमखु िृवष सांजजिनी योजनेतील 
शेळी पालन योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(३०)  १६९४८ (१५-११-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिद) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्जल् हयात नानाजी देशमुख कृवष सींस्जवनी योजनेतील शेळी पालन योजनेमध् ये 
सुमारे ५९ लाख रूपयाचा गैरव् यवहार झाल् याच े माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गैरव् यवहार प्रकरणी तपासणी पथकान ेतपासणी केली असता प्र् यक्षात 
शेळया खरेदी करण् यात आल् या नसल् याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या गैरव् यवहार प्रकरणी व् ही.सी.एम.आर.सी. चे सदस् य, समुह सहाय्यक, कृवष 
सहाय्यक याींच ेकडून गैरव् यवहाराची रक् कम वसुल करण् यासाठी उपववभागीय कृवष अधधकारी, 
अको् (स्ज.अकोला) याींनी नो्ीस बजावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्याअनुषींगान े शेळी पालन 
योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. शळेी खरेदी प्रकक्रया मागिदशिक सूचनेनुसार झालेली आहे. मोका तपासणीनींतर 
शेळी खरेदी बबलानुसार पात्र अनदुानाची पररगणना करुन अनुदान थे् लाभार्थ्यािच्या आधार 
सींलग्न बाँक खा्यात अदा करण्यात आलेले आहे.  या प्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर 
तपासणी पथक नेमून पाहणी करण्यात आली.  या तपासणी मध्ये १७९ लाभार्थ्यानंी ्याींना 
ददलेल्या शळेया ३ वषािपयतं साींभाळण्याच्या अ्ीचा भींग करुन १८५४ शेळयाींची परस्पर ववक्री 
केल्याच े आणण ५ लाभार्थ्यांकडील ५५ शेळया साथीच्या रोगामळेु मरण पावल्याचे आढळून 
आलेले आहे.   
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(३) व (४) ज्या लाभार्थ्यांनी शेळयाींची परस्पर ववक्री केली आहे ्याींच्याकडून वसुली 
करण्याबाबत ग्राम कृवष सींजीवनी सशमतीला सूचना ददल्या आहेत  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जजल्हयात अनुदाननत युररया ि इतर खताांचा िाळ्या बाजार होत असल्याबाबत 
  

(३१)  १७२८० (२६-११-२०२०).   श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.अभमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पालघर स्जल्हयातील बोईसर तारापूर औद्योधगक वसाहतीमधील कारखा-याींना लाखो ्न 
अनुदाननत युररया व इतर खत ेकाळया बाजारान ेववकली जात असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०२० 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुदाननत युररया खताचा पालघर स्जल्हयात मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार 
होत असल्यासींदभाित शेतकऱ्याींनी मा.मुख्यमींत्री, कृषी मींत्री, कृषी आयुक्त, स्जल्हाधधकारी, 
पालघर, स्जल्हा कृषी अधधकारी, पालघर याींच्याकड े लेखी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हयातील युररयासह इतर खताींचा काळा बाजार करणा-या २० कृषी सेवा 
कें द्ाींवर कारवाई करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, ्याअनुषींगाने अनुदाननत युररया 
खताींच्या काळाबाजारास आळा घालुन खताींचा काळाबाजार करणा-याीं कृषी सेवा कें द्ावर व 
सींबींधधत कृषी कें द् चालकाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींना देय असलेले अनुदाननत 
युररया खत उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) लेखी तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(३) पालघर स्जल्हयातील युरीया ववकणाऱ्या ्ॉप २० कृषी सेवा कें द्ाींची तपासणी स्जल्हाधधकारी 
याींचे माफि त केली. रासायननक खताची ववक्री करताना पॉस मशशनवर आधारकाडिची नोंद करुन 
ववक्रीची पावती देणे बींधनकारक आहे. परींत ुबऱ्याच ववके्र्याींकड ेपॉस मशशन व प्र्यक्ष ववक्री 
पावती जुळत नसल्याच े ददसून आले आहे. ्यामुळे खत ननयींत्रण आदेश १९८५ मधील 
तरतूदीचे उल्लींघन केल्यामळेु पालघर स्जल्हयातील २१ कृषी ननववषठा कें द्ाींचे परवाने ननलींबबत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) वतिमान पत्राच्या बातमीच्या अनुषींगाने कृषी आयुक्तालय स्तरावरुन स्थापन केलेल्या 
पालघर स्जल्हयाबाहेरील ननरीक्षकाींच्या पथकामाफि त चौकशी करण्यात आली. ्यामध्ये दोन 
दोषी ववके्र्याींचे परवाने ननलींबबत केले असून एक ववके्र्या ववरुध्द पोलीसात गुन्हा दाखल 
केला आहे. 
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     तसेच पालघर स्जल्हयामध्ये आवीं्नाद्वारे उपलब्ध करुन ददलेले युरीया खत 
शेतकऱ्यापयतं उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल््यात अिैध रेती िाहतूि होत असल्याबाबत 
  

(३२)  १७३५३ (१३-११-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिद), श्री.गोिधदन माांगीलाल 
शमाद (ऊफद ) लालाजी (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्हयात प्रस्ताववत वाळू घा्ाींचा शललाव मागील वषिभरापासून प्रलंबबत 
असल्यामळेु इमारतीींच्या बाींधकामाकररता  वाळू  उपलब्ध होत नसल्याने वाळूची  अवैधरर्या 
चोरी करून  ववक्री केली जात असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हयात अवैध रेती वाहतूक करणारी अनेक वाहने महसूल व पोलीस 
ववभागाने जप्त केली असून यापकैी अनके वाहने ही नननावी नींबरची असताींना वाळू  चोरीचा 
गुन्हा ककीं वा दींड आकारून सोडून देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रेती घा्ाचा शललाव झाला नसतानाही मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीची वाहतूक 
होत असल्यान ेशासनाच्या महसुलाचेही नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अकोला स्जल्हयात रेतीचा अवैध उपसा करणाऱ्या रेती माकफयाींवर व सींबींधधत 
दोषी अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) अकोला स्जल्हयात शललावाकररता 
१४ वाळूग् ननस्श्चत करण्यात आले असुन पयािवरण अनमुती कररता राज्यस्तरीय पयािवरण 
मुल्याींकन सशमती याींचेकड ेसदर वाळूग्ाींच ेप्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे.  
     तहशसल कायािलय तेल्हारा येथे नननावी नींबरचे ०१ वाहन जप्त करण्यात आले असून 
सदर वाहनाींवर दींडा्मक कारवाई करण्यात येऊन नननावी नींबरच्या अनुषींगान े उप प्रादेशीक 
पररवहन अधधकारी अकोला याींना कळववण्यात आले आहे. 
     अकोला स्जल्हयात गौण खननजाचे अवैध उ्खनन व वाहतूक करण्यास प्रनतबींध 
करण्याकररता तालुकास्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात आलेले आहेत. तसेच महसूल व 
पोशलस ववभागाकडून तपासणीची कारवाई करण्यात येत असून ्याींनी केलेल्या कारवाईत माहे 
एवप्रल २०२० त ेऑक््ोबर २०२० पयतं ८१ वाहन े जप्त करण्यात आली असून ्याींचेकडून 
तसेच रु.७२,५५,८४३/- एवढा दींड वसुल करण्यात आला आहे. ्याचप्रमाणे ०२ प्रकरणामध्ये 
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जजल््यातील डोंगरी तालुक्याांचा नानाजी देशम ख िृवष  
सांजजिनी प्रिल्प योजनेमध्ये समािेश िरणेबाबत 

  

(३३)  १७४६३ (२६-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृवष ववभागातींगित राबववण्यात येणारा नानाजी देशमुख कृवष सींस्जवनी प्रकल्प (पोकरा) 
योजनेमध्ये कोल्हापूर स्जल्हयातील डोंगरी तालुक्याींचा समावेश करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.कृवष मींत्री याींचेकड ेमाहे जुल,ै २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर स्जल्हयातील डोंगरी भागात मोठ्या प्रमाणात पडत असलेला पाऊस 
तसेच वन्य प्राण्याींमुळे वपकाींच ेनकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नानाजी देशमखु कृवष सींस्जवनी प्रकल्प योजनेमध्ये कोल्हापूर स्जल्हयातील 
डोंगरी तालुक्याींचा समावेश करणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, ्याची सद्यस्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) कोल्हापूर स्जल्हयातील गावाींचा प्रकल्पाींतगित समावेश नसल्याबाबत ददनाींक २४.११.२०२० 
च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
गडधचरोली जजल्हयात मािा ि तुडतुडा किटिाांच्या प्रादभुादिान ेधान वपिाांचे झालेले नुिसान 

  

(३४)  १७४८६ (२६-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरमोरी, देसाईगींज, कुरखेडा व कोरची तालुक्यासह सींपुणि गडधचरोली स्जल्हयात धान 
वपकाींवर मावा व तुडतुडा कक्काींचा प्रादभुािव होवुन ५० ्क्याहुन अधधक धान वपकाींच ेनकुसान 
झाले असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास,  नुकसान झालेल्या वपकाींच ेसींयुक्त सव्हे करुन शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी शासनास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  धान वपकाींच्या नुकसानीच े सव्हे करुन शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनान े कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, या कायिवाहीच े
सविसाधारण स्वरुप  व तपशील काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सवेक्षणाची कायिवाही चाल ुआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौ.ताांबडी (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील १४ िषादच्या शाळिरी मुलीिर 
बलात्िार िरुन हत्त्या िेल्याबाबत 

  

(३५)  १७५०८ (१३-११-२०२०).   श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.ननतीन अजुदन (ए.टी.) पिार 
(िळिण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.ताींबडी (ता.रोहा, स्ज.रायगड) येथील १४ वषािच्या शाळकरी मुलीवर ददनाींक २६ जुलै, 
२०२० रोजी वा ्यासुमारास मौज ेतामशेत येथ ेसात व्यक्तीींनी बला्कार करुन दगडाींनी ठेचून 
नतची ह््या केल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीडीत मुलीच्या कु्ुींबबयाींना न्याय देण्यासाठी व आरोपीींना जरब बसववण्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी व कायिकते याींनी मा.गहृ मींत्री महोदयाींची प्र्यक्ष भे् घेऊन हा ख्ला 
फास्् टॅ्रक को्ाित चालववण्याबाबत ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी पोलीस तपास करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, तपासाच्या अनुषींगाने आरोपीववरुद्ध कारवाई करून सदरहू ख्ला फास्् टॅ्रक 
को्ाित चालववण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी कफयािदीने ददलेल्या तक्रारीवरून रोहा पोलीस ठाणे येथ े गु.र.नीं. 
५४/२०२० भादववसीं कलम  ३७६ डड ए, ३०२, ३९७, २०१, ३४१ सह  बालकाींचे लैंधगक 
अपराधापासून सींरक्षण अधधननयम २०१२ चे कलम ४,६,८  प्रमाणे ०७ आरोपीींववरूध्द गुन्हा 
नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयातील आरोपी क्र.१ यास दद.२७.०७.२०२० रोजी व आरोपी 
क्र.२ ते ६ याींना दद. ३१.०७.२०२० रोजी अ्क करण्यात आली. नमुद गुन्हयातील आरोपी     
क्र.१, २, ३, ५ व ६ हे पाच आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. आरोपी क्र. ४ व ७ हे 
दोन आरोपी ववधी सींघषीत बालक असल्याने मा. न्यायालयानी ददलेल्या आदेशानुसार ्याींना 
बालसुधारगहृ, कजित येथ ननगराणीखाली ठेवले आहे. सदर गुन्हयाचा तपास पुणि झालेला 
असून मा.न्यायालयात आरोपीींववरूध्द दोषारोपपत्र दाखल केलेले आहे. सदर ख्ला जलदगती 
न्यायालयात चालववण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयास ववनींती करण्यात आली असून 
सद्यस्स्थतीत सदर ख्ला न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ३४ (32) 

राज्यात प्रधानमांत्री किसान सनमान योजनेच्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३६)  १७५२० (२७-११-२०२०).   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.चांद्िाांत (भाऊ) ननांबाजी 
पाटील (मुक्ताईनगर), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्रीमती 
मेघना सािोरे बोडीिर (जजांतूर), श्री.उदयभसांग राजपतु (िननड), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), 
श्री.ददलीपराि बनिर (ननफाड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील शेतक-याींसाठी प्रधानमींत्री ककसान सन्मान योजना सुरु करण्यात आली असनू 
सुमारे २ लाखाींपेक्षा अधधक अपात्र लोकाींना शेतकरी दाखवून सदरहू योजनेतींगित एकूण २१० 
को्ीच्या ननधीत गैरव्यवहार केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या सुरुवातीस लाभ शमळण्यासाठी समुारे ८८ लाख शेतकरी पात्र 
ठरलेले असताना माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ५० ्क्क्याींपेक्षा जास्त पात्र शेतकरी 
या योजनेच्या लाभापासनू वींधचत असल्याचे ननदशिनास आले असुन अपात्र लाभधारकाींना 
योजनेचा ननधी शमळाल्यामळेु कें द् शासनान ेसुमारे १३०० को्ी रुपये वसलू करण्याच े ननदेश 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेअींतगित अपात्र असताींनाही लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्याींकडुन वसुली 
करण्यासाठी शेतकऱ्याींना नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, ्याअनषुींगान े उक्त 
योजनेच्या लाभापासुन पात्र लाभाथी शेतकरी वींधचत न राहता शेतकऱ्याींना ववना ववलींब लाभ 
शमळण्याबाबत तसेच योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत दोषीववरुध्द कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     पी.एम.ककसान पो ि्लवर दद.१९ नोव्हेंबर, २०२० अखेर एकुण ११२.१७ लाख शेतकऱ याींनी 
नोंदणी केली असनू ्यापैकी एकुण १००.८० लाख शेतक-याींना योजनेचा लाभ शमळालेला आहे. 
     राज्यात दद. १९ नोव्हेंबर २०२० अखेर एकुण २.१० लाख आयकर परतावा केलेल्या 
शेतकऱ याींकडुन रक्कम रु. १९८.९४ को्ी आणण एकुण १.०९ लाख अपात्र शतेक-याींकडुन रक्कम 
रु. ७२.४९ को्ी अशी एकत्रीत रु. २७१.४३ को्ी रक्कम वसलु करावयाची आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) योजनेच्या लाभापासुन पात्र लाभाथी शेतकरी वींधचत न राहता शेतकऱ्याींना ववना ववलींब 
लाभ शमळण्याबाबत तसेच अपात्र लाभार्थ्यांकडुन लाभ वसलु करण्याबाबतची कायिवाही सुरु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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खानापूर (जज.साांगली) तालुक्यातील लघ ुपशुिैद्यकिय धचकित्सालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(३७)  १७५९० (२६-११-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पशुसांिधदन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर (स्ज.साींगली) तालकु्यातील लघ ु पशुवैदयककय धचकक्सालय हे कमिचाऱ्याींच्या 
अभावी मागील सहा ते सात मदहन्याींपासून बींद असल्याचे माहे ऑक््ोंबर,२०२० मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धचकक्सालय बींद असल्यान े पश ु मालकाींची गैरसोय होत असल्यामुळे 
यासींदभाित स्थाननक लोकप्रनतननधधनी मा.मुख्यमींत्री, पशुसींवधिन मींत्री याींच्याकड े पत्रव्यवहार 
करुनही अदयापही कोणतीच कायिवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यानुसार लघु पशुवैदयककय 
धचकक््सालय ता्काळ सुरु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) साींगली स्जल्हयामधील खानापूर 
तालुक्यातील तालुका लघुपशुवैद्यकीय सविधचकी्सालय, वव्ा या राज्यस्तरीय सींस्थेमधील 
सहाय्यक आयुक्त पशुसींवधिन हे पद ददनाींक १४.६.२०१९ पासून तर पशुधन ववकास अधधकारी 
हे पद ददनाक ६.७.२०१९ पासून ररक्त आहे. सहाय्यक आयुक्त पशुसींवधिन व पशुधन ववकास 
अधधकारी सदर दोन्ही पदाींचा अनतररक्त कायिभार नस्जकच्या तासगाींव तालुक्यामधील 
अधधकाऱ्याींकड े सोपववण्यात आला होता. परींत ु जनावराींची व पशपुालकाींची गैरसोय ववचारात 
घेऊन, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सविधचकक्सालय खानापूर स्ज.साींगली येथ े ददनाींक 
२४.११.२०२० पासून पशुधन ववकास अधधकारी याींच्या सेवा पूणि वेळ उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खानापूर आऊट पो्ट (पोलीस) च्या इमारतीची दरुाि्था झाल्याबाबत 
  

(३८)  १७५९३ (२६-११-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर आऊ् पोस्् (पोलीस) च्या इमारतीची अ्यींत दरुवस्था झाल्याच े माहे 
ऑक््ोंबर,२०२० मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त इमारतीच्या दरुुस्तीकररता ननधी शमळण्याबाबत लोकप्रनतननधधनी मा.गहृ 
राज्यमींत्री याींच्याकड े पत्रव्यवहार केला असून उक्त पत्राच्या अनुषींगाने अद्याप कोणतीही 
कायिवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इमारतीच्या दरुुस्तीकररता तातडीने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) मौज ेखानापूर (स्ज. साींगली) येथ ेपोलीस दरूके्षत्र कररता कायािलयीन इमारत आणण 
सात सेवाननवासस्थाने बाींधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषट्र राज्य पोलीस गहृननमािण व 
कल्याण महामींडळाकड े कायिवाहीधीन आहे. उक्त प्रकल्पास प्राधान्यक्रम व ननधी उपलब्ध 
झाल्यानींतर प्राधान्याने कायिवाही करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गेिराई येथून िाहणाऱया गोदािरी ि भसांदफना नदी पात्रातून  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(३९)  १७९८१ (०२-१२-२०२०).   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेवराई ववधानसभा के्षत्रातून वाहणाऱ्या गोदावरी व शसींदफना नदी पात्रातनू मोठया प्रमाणात 
अवैधरर् या वाळुचा उपसा करून अवजड वाहनाींनी वाहतूक करण्यात येत असल्यामुळे रस् ते 
नादरुुस्त होण् याबरोबरच शासनाच्या महसूलाचेही नुकसान होत असल्याच े ननदशिनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अवैध वाळु उपसा करून वाहतूक करणारे वाहन पकडल् यानींतर महसूल 
ववभागातील अधधकारी दींड आकारुन महसूल शासनजमा  करण् याऐवजी वाळु तस् काराींशी अधथिक 
तडजोड करतात ्यामळेु शासनाच्या महसलूाच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वाळु घा्ाींचा  अधधकृत शललाव न केल् यामुळेच शासकीय अधधका-याींच् या 
सहकायािन े अवैध वाळू उपसा होत असून ्यामुळे शासनाच्या ककती महसलूाच ेनुकसान झाले 
आहे तसेच यास जबाबदार कोण आहे, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करून वाळु घा्ाींच े शललाव करण् याबाबत व वाळू 
माकफयाींचा  बचाव करणाऱ्या शासकीय अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण् यात येत  आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०३-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) बीड स्जल्हयामध्ये अवैध गौण 
खननजाच्या उ्खनन व वाहतूकीस प्रनतबींध करण्याकररता उप ववभागीय तसेच तालकुास्तरावर 
पथके स्थापन करण्यात आली आहे. सदर पथकामाफि त गेवराई तालकु्यात माहे एवप्रल २०२० त े
२३ नोव्हेंबर २०२० पयतं या कालावधतीत अवैध गौण खननजाच्या वाहतकू प्रकरणी ०९ 
प्रकरणामध्ये रु.१५,८१,६२८ एवढा दींड वसूल करुन शासन जमा करण्यात आला आहे. 
     गेवराई तालुक्यामध्ये ववववध दठकाणी ५३३ ब्रास आढळून आलेला अवैध रेतीसाठा जप्त 
करण्यात आला असून सदर साठ्याचा शललावामधनू रु. १३,२९,०४९/- एवढा महसूल शासनास 
प्राप्त झाला आहे. तसेच मौजे राक्षसभुवन येथील ३९० ब्रास अवैध वाळूसाठा तसेच सावरगाींव 
येथील २२० ब्रास अवैध वाळूसाठा जप्त करुन शासकीय कामासाठी उपलब्ध करुन ्यापो्ी 
रक्कम रु.१५,२०,७३०/- एवढा महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे. 
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     बीड स्जल्हयात सन २०२०-२१ कररता ३२ वाळूग्ाींच्या शललावाकररता पयािवरण अनुमती 
घेण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

देगलूर (जज.नाांदेड) येथील दयु्यम ननांबधि िायादलयात झालेला गैरव्यिहार 
  

(४०)  १८१०७ (२६-११-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देगलूर (स्ज.नाींदेड) येथील दयु्यम ननींबधक कायािलयात माहे माचि, २०१७ ते माहे ऑक््ोबर, 
२०१९ या कालावधीत दस्त नोंदणीत हेराफेरी करून शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या  महसूलाच े
नुकसान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई-चलानद्वारा रक्कम भरून न घेता तसे भासवून सींगनमताने बनाव्      
ई- चलानद्वारे वा आय-सरीता प्रणालीद्वारे इतर पयाियाचा वापर करून हा अपहार केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून दयु्यम ननबींधक व इतर जबाबदार अधधकारी याींना 
दोषी न मानता कीं त्रा्ी पदावर काम करण्याऱ्या सींगणक चालकास दोषी ठरववले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत फेरचौकशी करून खऱ्या दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत  
तसेच शासनाचा बुडववलेला महसलू वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     राषट्रीय सुचना कें द् (NIC) याींचेकडुन प्राप्त नोंदणी केलेल्या दस्ताींच्या डे् ाची सहस्जल्हा 
ननबींधक तथा मुद्ाींक स्जल्हाधधकारी, नाींदेड याींनी तपासणी केली असता, सह दयु्यम ननबींधक 
कायािलय, देगलुर येथील ८ दस्ताींमध्ये रु.९,१७,३००/- मुद्ाींक शलु्क रुपी महसुलाची हानी 
झाल्याच े ननदेशनास आले. ्यानसुार प्रस्तुत कायािलयात झालेल्या अननयशमतेच्या अनषुींगान े
सींबधधत सींगणक चालकावर पोशलस स््ेशन, देगलुर, नाींदेड येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. प्रस्ततु प्रकरणाशी सींबधधत दयु्यम ननबींधक श्री.येवते हे सन २०१९ मध्ये मयत झालेले 
आहेत. तसेच प्रभारी दयु्यम ननबींधक (कननषठ शलवपक) श्री.कुलकणी याींचेवर ननींलबींनाची 
कायिवाही कऱण्यात आली असनु ्याींचेवर ववभागीय चौकशीची कायिवाही सुरु करण्यात आली 
आहे. 
     प्रस्तुत प्रकरणी हानी झालेल्या मुद्ाींक शुल्क रुपी महसलुाची वसुली करण्याच े ननदेश 
नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्ाींक ननयींत्रक, महाराषट्र राज्य, पुणे याींचेकडुन सहस्जल्हा ननबींधक 
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तथा मुद्ाींक स्जल्हाधधकारी, नाींदेड याींना देण्यात आले आहेत. ्यानुसार ८ दस्ताींमधील १ 
दस्ताच्या अनुषींगाने वसुली करणयात आली असुन उविररत रक्कमचेी वसुलीची कायिवाही सुरु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगणघाट (जज.िधाद) तालुक्यातील शेतिऱयाांना धडि भसांचन  
विदहरीचा प्रलांबबत ननधी देण्याबाबत 

  

(४१)  १८१९६ (२६-११-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगणघा् (स्ज.वधाि) तालुक्यातील शेतकऱ्याींना धडक शसींचन ववहीर योजनतेींगित सुमारे 
१३००० ववदहरी मींजूर केल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त १३००० ववदहरीींपैकी ११००० ववदहरी मींजूर झालेल्या असताना अद्यापही 
अनुदान न शमळाल्यान ेशेतकऱ्याींच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगणघा् तालुक्यातील लाभाथी शेतकऱ्याींना  धडक शसींचन ववहीर योजनेतींगित 
अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
गोरेगाि (मुांबई) येथील आरे िसाहतीमधील िनके्षत्रातील अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाभसत िरून 

या के्षत्रातील झोपडीधारिाांच ेपुनिदसन िरण्याबाबत 
  

(४२)  १८२१२ (१५-११-२०२०).   श्री.रविांद् िायिर (जोगेश्िरी पिूद), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूिद), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाद) :   सन्माननीय दु्  धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील दगु्धववकास ववभागाच्या अधधप्याखालील आरे वसाहतीमधील 
वनके्षत्रात मोठया प्रमाणात अनधधकृत बाींधकाम े सुरू असल्याचे माहे माचि व एवप्रल, २०२० 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले असुन सदरहू अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आरे प्रशासनाकड े वारींवार तक्रारी करूनही या 
अनधधकृत बाींधकामाींवर कोणतीच कारवाई होत नसल्यान ेसदरहू बाींधकामे ही आरे प्रशासनाच े
मुख्य कायिकारी अधधकारी व आरे प्रशासनाचे सुरक्षा व दक्षता ववभागाच्या सींगनमान े होत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अनधधकृत बाींधकामाववषयी सोशल माध्यमातनू आरे प्रशासनावर ्ीका होणे, 
स्थाननक लोकप्रनतननधीना लक्ष करणे,कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्यान ेअजूनही नव्यान े
वाढत जाणाऱ्या बाींधकामास कामाींना अप्र्यक्षरी्या प्रशासकीय यींत्रणाच कारणीभतू ठरत 
असल्यामळेु काम े आजही ननयशमतपणे सुरु आहे, तसेच याच अनधधकृत बाींधकामास आरे 
प्रशासन जबाबदार असल्याने या पूवीच्या प्रशासकीय अधधकारी याींना दोषी ठरवनू ्याींच्या 
ववरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनधधकृत तातडीने ननषकाशसत करून या अनधधकृत बाींधकामास 
प्रो्साहन देणारे व ्याकड े जाणीवपूविक दलुिक्ष करणारे सींबींधधताींवर तातडीने कारवाई 
करण्याबाबत तसेच या वनक्षेत्रात ४६ दठकाणी पसरलेल्या झोपडपट्टी के्षत्राचे सव्हेक्षण करून 
शासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार यातील पात्र झोपडयाींचे शासनाच्या प्राधधकरणामाफि त पुनविसन 
करून सदरहू वनके्षत्राच े सौंदयि अबाधधत ठेवण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.पालकमींत्री, मुींबई उपनगर तसचे मा.दगु्धववकास मींत्री याींचकेड ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
वा ्यादरम्यान ववनींती अजि सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ्याअनुषींगाने अनधधकृत बाींधकाम े ककती कालावधीत ननषकाशसत करण्यात 
येणार आहेत तसेच या वनके्षत्रातील झोपडीधारकाींच े पुनविसन करण्याबाबत तसेच अनधधकृत 
बाींधकामाींना प्रो्साहन देणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) होय. 
     यासींदभाित नमूद करण्यात येत े की, आरे वसाहतीमध्ये आरे प्रशासनाच्या सुरक्षा 
ववभागामाफि त दैनींददन गस्ती करण्यात येते. या गस्तीदरम्यान तसेच वसाहत फेरीदरम्यान 
अनधधकृत बाींधकाम/अनतक्रमण होत असल्याच े ननदशिनास आल्यावर त े ता्काळ ननषकाशसत 
करण्यात येते. याशशवाय, एखाद्या अनधधकृत बाींधकामाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर 
दठकाणाची प्र्यक्ष पाहणी व चौकशी केल्यावर अनधधकृत बाींधकाम/अनतक्रमण ननदशिनास 
आल्यास ्याबाबत ता्काळ कारवाई करुन ते ननषकाशसत करण्यात येते.  सदर प्रकरणी 
वेळोवेळी अनधधकृत बाींधकाम व अनतक्रमणावर आरे प्रशासनामाफि त ननषकासन कारवाई 
करण्यात येत असल्यामुळे तसचे अनधधकृत बाींधकामाींना प्रो्साहन ददले जात नसल्यामळेु 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उपस्स्थत होत नाही. 
     उपस्जल्हाधधकारी तथा सक्षम प्राधधकारी, मालाड या कायािलयाकडून सदर दठकाणावरील 
झोपड्याींचे पात्र/अपात्रता सींदभाितील सव्हेक्षण अहवाल अद्यापही अप्राप्त असल्याने याबाबतची 
पुढील कायिवाही सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावर करण्यात येईल. 

___________ 
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भोर ि िेल्हे (जज.पुणे) तालुिा कक्रडा सांिुलासाठी शासिीय जमीन उपलब्ध होणेबाबत 
  

(४३)  १८४९१ (२७-११-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मौज ेभोलावड े (ता.भोर, स्ज.पुणे) येथील ग् नींबर ५६३ व इतर मधील एकूण के्षत्र ०४ 
हेक््र ०२ आर जागा भोर तालुका कक्रडा सींकुलासाठी शमळणेबाबत स्जल्हा कक्रडा अधधकारी पुणे 
याींच्या मागणीनुसार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी याबाबतचा प्रस्ताव मा.महसूल मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे २१ जुलै, २०२० रोजी वा ्यासुमारास ददला आहे, हे खरे आसहे काय, 
(२) तसेच, भोर व वेल्हे (स्ज.पणेु) येथे तालुका कक्रडा सींकुलासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध 
होणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.वव्त व ननयोजन तसेच पणेु पालकमींत्री याींना ददनाींक 
१७ जानेवारी, २०२० रोजी वा ्यासुमारास लेखी ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याचे ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आवश्यक जमीन प्राधान्यान ेस्जल्हा कक्रडा सींकुल, पुणे याींना 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुननल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) तालकुा क्रीडा सींकुल, भोर व तालकुा क्रीडा 
सींकुल, वेल्हे साठी शासकीय जमीन उपलब्ध करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
पालकमींत्री, पुणे याींना दद.०१ जलुै, २०२० रोजी पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
(३) व (४) तालुका क्रीडा सींकुल, भोर साठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव महसूल 
ववभागाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
     तालकुा कक्रडा सींकुल, वेल्हे साठी जागा अद्याप सींकुल सशमतीच्या नाव ेझालेली नाही. 
वेल्हे येथे उपलब्ध असलेल्या दोन पयाियी जागाींमधून एका जागेची ननवड करण्याची कायिवाही 
क्रीडा सींकुल सशमतीमाफि त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िौलखेड, ददहगाांि गािांड,े पळसो (जज.अिोला) हया गािाांतील  
शेतिऱयाांना वपि विम्याची रक्िम भमळण्याबाबत 

  

(४४)  १८५०८ (२४-११-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिद) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौलखेड, ददहगाींव गावींड,े पळसो (स्ज.अकोला) हया गावाींतील पात्र शतेक-याींना सींबींधधत 
बॅंक व ववमा पो ि्लवरील चुकीच् या माहीतीमुळे खरीप हींगाम सन २०१९ मधील सोयाबीन 
वपकाचा ववमा शमळला नसल्यामुळे स् थाननक लोकप्रनतननधीींना शेतक-याींना वपक ववमा 
ममळण्यासाठी उपोषण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मौज े कौलखेड (जहॉ ीं) येथील ऑनलाईन पो ि्लवर ववमा हप्ता भरणाऱ या 
शेतकऱ याींना देय रकमेपेक्षा कमी रक्कम ववतररत करण्यात आली असुन देय रकमेपेक्षा कमी 
ववतरीत केलेल् या एकुण ९६ लक्ष रूपयाींच् या फरकाची रक् कम  शतेक-याींना अदा करण्यासाठी 
आींदोलनक् याि लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े शतेकऱ्याींना ववमा फरकाची देय रक् कम अदा 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. दादाजी भुसे (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) खरीप हींगाम २०१९-२० मध्ये अकोला स्जल्हयात प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेची 
अींमलबजावणी भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफि त करण्यात आली. योजनेच्या मागिदशिक 
सूचनेनुसार वपक ववमा नकुसान भरपाई अदा करण्यात आलेली आहे. योजनेअींतगित अकोला 
तालुक्यातील कौलखेड महसूल मींडळातींगित २०२२ शतेकऱी अजिदाराींनी रक्कम रु.१४.६० लाख 
ववमा हप्ता भरुन १५९७.४७ हे. के्षत्र ववमा सींरक्षक्षत केले आहे. सींबींधधत ववमा कीं पनीकडून पात्र 
एकूण १०२५ लाभार्थ्यांच्या बाँक खा्यावर नकुसान भरपाई रक्कम रु. १५५.७३ लाख जमा 
करण्याची कायिवाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
गडधचरोली जजल्हयासह पुिद विदभादतील नागपूर, भांडारा ि चांद्पुर जजल्हयातील भशांगाडा वपिाांिर 

किटिजनय रोगाचा प्रादभुादि होिनु वपिाांच ेझालेले नुिसान 
  

(४५)  १८५९३ (२६-११-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े(आरमोरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली स्जल्हयासह पुवि ववदभाितील नागपूर, भींडारा व चींद्पुर स्जल्हयात गोडया 
पाण्याच े तलाव, बोडया, शेततळयामध्ये मोठया प्रमाणात शशींगाडा वपकाची लागवड करण्यात 
येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जुल ैत ेसप् े्ंबर या कालावधीत झालेल्या अनतपावसामळेु शशींगाडा वपकावर 
कक्कजन्य रोगाचा प्रादभुािव होवनु वपकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्याि ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शशींगाडा उ्पादक शेतकऱ्याींनी अन्य वपकाींप्रमाणे शशींगाडा वपकाींला नैसगीक 
आप्ती वपक नुकसानीत नोंद करुन नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीनुसार नुकसानग्रस्त शशींगाडा वपक उ्पादक शेतकऱ्याींना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
नागपूर, भींडारा, चींद्पुर व गडधचरोली स्जल्हयात शशींगाडा वपकाखाली १३७.५० हे. के्षत्र आहे 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ििठाबाजार (ता.आणी, जज.यितमाळ) येथे मनरेगा योजनेंतगदत 
पुनभदरण योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४६)  १८५९६ (१५-११-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कवठाबाजार (ता.आणी, स्ज.यवतमाळ) येथे मनरेगा योजनेंतगित सन २०१६-१९ मध्ये 
ववहीर पुनभिरणा योजना सुरु करण्यात आली असुन योजनेंतगित गावातील काही शेतकऱ्याींची 
ननवड करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, योजनेंतगित लाभाथी शतेकऱ्याींच्या शतेात ववहीर पनुभिरण योजनेनुसार कोणतेही 
काम झाले नसताना शेतकऱ्याींच्या शेतातील ववदहरीजवळ पुनभिरण झाल्याचे दशिववण्यात आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गावातील लाभाथी  शेतकऱ्याींनी ग्रामपींचायतीमधून मनरेगा योजनेची यादी 
काढून पादहली असता शेतात ववदहर पुनभिरणाचे काम न करताच ननधीत गैरव्यवहार झाल्याच े
ननदशिनास आल्याने ्याींची व शासनाची फसवणूक झाल्यान े लाभाथी शतेकऱ्यानी 
स्जल्हाधधकारी, मुख्य कायिकारी अधधकारी, तहसीलदार, ग्ववकास अधधकारी याींच्याकड ेतक्रारी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तक्रारीच्या अनषुींगाने सदरहू गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत रोजगारसेवक, 
कीं त्रा्दार, कमिचारी आदीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भुमरे (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     लाभाथी शेतकऱ्याींनी याप्रकारच्या तक्रारी केल्या हो्या.  तथावप, सदर तक्रारी 
गैरसमजातून केल्या असल्याच ेलेखी नमूद करुन तक्रारी मागे घेतल्या आहेत.   
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रािेर, यािल, मुक्ताईनगर (जज.जळगाि) तालुक्यातील िेळी वपिाांला 
सी.एम.व्ही. िुिुां बर (मोझॅि) रोगाचा झालेला प्रादभुादि 

  

(४७)  १८६१२ (२७-११-२०२०).   श्री.भशरीष चौधरी (रािेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रावेर, यावल, मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाव) तालुक्याींतील हजारो एकर जशमनीवर लागवड  
केलेल्या केळी वपकाींला सी.एम.व्ही.कुकुीं बर (मोझॅक) या रोगाचा प्रादभुािव झाल्याचे माहे  
सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, केळी वपक अ्यींत खधचिक असनू या नव्याने आलेल्या सी.एम.व्ही.कुकुीं बर 
(मोझॅक) या रोगावर प्रनतबींध म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी शासन प्रय्नशील आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालुक्याींतील केळी वपकाींची पाहणी शासनाने केली आहे काय,  
(४) असल्यास, या तालुक्याींतील केळी वपकाींवर आलेल्या सदरहू रोगावर प्रनतबींध घालुन 
नुकसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. दादाजी भुसे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) माहे जनु २०२० ते ऑगस्् २०२० दरम्यान जळगाव स्जल्हयात केळी वपकावर 
सी.एम.व्ही. कुकुीं बर (मोझॅक) या रोगाचा प्रादभुािव आढळून आला होता. कृवष ववभागाच ेके्षबत्रय 
अधधकारी व कमिचारी याींच ेमाफि त कृवष ववज्ञान कें द् याींच ेसहकायािन ेप्रनतबींधक उपाययोजना 
बाबत केळी उ्पादक शतेकऱ्याींमध्ये प्रचार प्रशसध्दी करण्यात येत आहे. प्रादभुािवग्रस्त के्षत्राच े
स्थाननक शेतकरी, उपववभागीय कृवष अधधकारी जळगाव व कृवष ववज्ञान कें द् पाल येथील 
शास्त्रज्ञ याींच ेसमवेत सव्हेक्षण करण्यात आले आहे. सवेक्षण आधाररत ६४५३.२९ हेक््र बाधधत 
के्षत्र अींनतम करण् यात आले आहे व या अनुषींगान ेपुढील कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िसई पूिद (जज.पालघर) येथील िालीि पररसरात दगडखाणीांसाठी  
विनापरिाना र्ता तयार िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४८)  १८६१९ (१३-११-२०२०).   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई पूवि (स्ज.पालघर) येथील वालीव पररसरात शासनाने आरक्षक्षत केलेल्या गुरचरण 
जागेत दगडखाणीींसाठी डोंगर भुईसपा् करुन रस्ता तयार करण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०२० मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील दगडखाणीसाठी ववनापरवाना उ्खनन करण्यात आले असल्यान े
शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचेही नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ३४ (42) 

 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने आरक्षक्षत केलेल्या गुरचरण जागेत ववनापरवाना 
दगडखाणीसाठी उ्खनन करून शासनाच्या महसूलाचे नकुसान करणाऱ्याींवर  शासनान ेकोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बाळासाहेब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१) मौजे वालीव येथील सवे नीं २६/१ या शासकीय 
जागेत उ्खनन करुन रस्ता तयार केल्याच े ननदशिनास आले आहे. सदर रस्ता कोणी तयार 
केला हे आढळून न आल्याने सदर रस्ता खोल खड्डा मारुन बींद करण्यात आला आहे.  
(२), (३) व (४) मौज े वालीव ता. वसई येथील स.नीं.२६ मध्ये दोन खाणपट्टाधारकाींना दगड 
उ्खननाकररता परवाना देण्यात आला होता. तथावप, उपवनसींरक्षक ठाणे व डहाणू वन ववभाग 
याींनी वने्तर काम करावयाच ेअसल्यास सदर के्षत्राचा दजाि वन असल्यान ेकें द् शासनाची पूवि 
परवानगी आवश्यक असल्याने सदर खाणपटे्ट रदद करण्याची ववनींती केली. ्याअनुषींगान े
स्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक २३/११/२०२० रोजी सदर दोन्ही खाणी बींद करण्याचे 
आदेश ननगिमीत केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अांबरनाथ (जज.ठाण)े येथील पोलीस ठाणे ि पोलीस ननिासी इमारतीांची दरुाि्था झाल्याबाबत 

  

(४९)  १९०५२ (२६-११-२०२०).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिद) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील पोलीस ठाणे व पोलीस ननवासी इमारतीींची दरुावस्था झाल्यान े
नवीन इमारती बाींधण्याकररता ववशेष बाब म्हणून ननधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.गहृ मींत्री याींचेकड े ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा ्यासुमारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नवीन इमारती उभारण्याकररता ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
वा ्या सुमारास त्कालीन गहृ राज्यमींत्री याींच्या दालनात घेण्यात आलेल्या बैठकीत पोलीस 
ठाण्यासह पोलीस ननवासस्थानाच्या ्ाईप-२ व ्ाईप-३ च्या प्र्येकी २५ मजली इमारती 
बाींधण्याच े ननदेश देण्यात आले असनू वास्तुववशारद सल्लागार ध्रुव कन्सल् ी्ंसी माफि त 
इमारतीींचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पोलीस ठाणे व ननवासी  इमारतीच्या  बाींधकामाबाबत  शासनान े
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अननल देशमुख (०३-१२-२०२०) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) व (३) i) पोलीस ठाणे, सहायक पोलीस आयुक्त कायािलय व पोलीस ननवासस्थानाच्या १६ 
मजलीच्या दोन इमारती एकूण १२८ ननवासस्थान े बाींधण्याबाबतचे आराखड े वास्तुववशारद 
सल्लागार मे.ध्रुव कन्सल् ी्ंसी याींचे माफि त तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर प्रकल्प 
महाराषट्र राज्य पोलीस गहृननमािण व कल्याण महामींडळ मयािददत, मुींबई याींच्याकड े
कायिवाहीधीन आहे. 
ii) सदर प्रकल्पास ननधी व प्राधान्यक्रम प्राप्त होताच पुढील कायिवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दौंड (जज.पुणे) तालुिा क्रीडा सांिुलाच्या सांरक्षण भभांत बाांधिामासाठी ननधी भमळणेबाबत 
  

(५०)  १९०८२ (२६-११-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (स्ज.पुणे) तालुका क्रीडा सींकुलासाठी सुमारे ८ एकर जागा माहे सप् े्ंबर, २०१९ मध्ये 
वा ्यादरम्यान उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी क्रीडा सींकुल उभारण्यासाठी सुमारे ८ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध 
झाला असनू ्यामध्ये सींरक्षण शभींतीचे बाींधकाम करण्यासाठी ननधीची तरतूद केलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी क्रीडा सींकुलासाठी सींरक्षण शभींत बाींधकामासाठी समुारे १ को्ी 
६५ लक्ष रुपयाींचा ननधी शमळणेबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० 
रोजी वा ्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दौंड तालकुा क्रीडा सींकुलाच्या सींरक्षण शभींत बाींधकामासाठी ननधी शमळणेबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुननल िेदार (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही 
(३) व (४) स्जल्हा ननयोजन पुणे कडून कायािस्न्वत नाववण्यपूणि योजनेअींतगित, सदर तालुका 
क्रीडा सींकुलाच्या सींरक्षक शभींतीच्या बाींधकामाच े रू. १६४.२४ लक्ष चे अींदाजपत्रक व आराखड े
सादर केले आहेत. ननधी उपलब्धतेनींतर पुढील कायिवाही करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

  

विधान भिन :   रािेन्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. __________________________________________________________________ 
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