
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

ततसरे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे येथील जिल्हाधधिारी िायाालयाच्या पुनिासन शाखेतरे्फ िाटप   
 िरण्यात आलेल्या िममनीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१)  २० (०३-०४-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.चेतन 
तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) पुणे येथील जिल्हाधिकारी कायाालयाच्या पुनर्ासन शाखेतरे्फ र्ा्प करण्यात आलेल्या 
िममनीमध्ये मोठ्या प्रमाणार्र गैरव्यर्हार झाल्याची बाब माहे िानेर्ारी २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुनर्ासन शाखेच्या िमीनर्ा्प गैरव्यर्हाराबाबत वर्भागीय आयुकताींकड े लेखी 
तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयाींनी तीन िणाींसह ८ मदतनीसाींची 
चौकशी सममती स्थापन केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सममतीकडून सुरु असलेली चौकशी अद्यापयतं पूणा झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उकत िमीन र्ा्पात झालेला गैरव्यर्हाराच्या चौकशीमध्ये होत असलेला 
वर्लींबाच्या अनुषींगान ेशासनान ेचौकशी पुणा करुन कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. वििय िडटे्टीिार (०८-०७-२०२०) : (१) पुणे जिल्हाधिकारी कायाालयातील पुनर्ासन 
शाखेमार्फा त र्ा्प करण्यात आलेल्या पयाायी िममनीमध्ये गैरप्रकार झाला असल्याबाबतच्या 
तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      वर्भागीय आयुकत, पुणे याींनी चौकशी सममती स्थापन केली आहे. या सममतीला मदत 
करण्यासाठी अनतररकत अधिकारी याींची ननयुकती अपर जिल्हाधिकारी, पुणे याींनी केली आहे. 
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(३) र् (४) वर्भागीय आयुकत, पुणे याींच्या स्तरार्र प्रकरणाची प्राथममक तपासणी करुन 
अहर्ाल तयार करण्याची कायार्ाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________  
हिेली (जि.पुणे) तालुक्यातील प्रिल्पग्रसताांच्या पुनिासनाबाबत 

  

(२)  ६५ (०२-०४-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) हर्ेली (जि.पुणे) तालुकयातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनर्ासनासह पनुर्ामसत गार्ठाणाींचे नागरी 
सुवर्िा प्रश्न अनेक र्षांपासून प्रलींबबत असल्याच ेमाहे िानेर्ारी २०२०, मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनर्ासनासह पुनर्ामसत गार्ठाणाींच े नागरी प्रश्न मागी 
लार्ण्यासाठी जिल्हास्तर कृती आराखडा तयार करून कायार्ाही करण्याच्या सूचना वर्भागीय 
आयुकत, पुणे याींनी ददल्या असताींना देखील अद्यापपयतं कोणतीही कायार्ाही झाली नसल्याच े
ददनाींक १७ िानेर्ारी २०२० रोिी र्ा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०७-२०२०) : (१) र् (२) अशींत: खरे आहे. 
(३) पानशेत प्रकल्पाींतील १२९८ खातेदाराींना ४८५३ हेक्र पयाायी िममनीचे आणण १२११ 
खातेदाराींना भूखींड र्ा्प करण्यात आले आहे. वर्रबािी पासलकर प्रकल्पातील २०५६ 
खातेदाराींना २३८७ हेक्र िममन आणण २०५७ खातेदाराींना भूखींड र्ा्प करण्यात आले आहेत. 
अींदाजित २०४ खातेदाराींनी पयाायी िममन ममळण्याकररता अिा सादर केले असून  त्याींची 
पात्रता तपासून पयाायी िममन र्ा्पाबाबतची कायार्ाही जिल्हाधिकारी, पुणे याींच ेस्तरार्र चाल ू
आहे. हर्ेली तालुकयात सदर प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनर्ासनासाठी नाींदोशी, कोरेगाींर्मुळ आणण 
लोणीकाळभोर ही गार्ठाणे ननमााण केली आहेत. या गार्ाकररता प्रत्येकी ९ प्रकारच्या २७ 
नागरी सुवर्िा देय आहेत. त्यापकैी २० नागरी सुवर्िा पुरवर्ण्यात आल्या आहेत. उर्ाररत ७ 
नागरी सुवर्िा पकैी ६ नागरी सुवर्िाींची आर्श्यकता वर्चारात घेऊन उधचत कायार्ाही चाल ू
आहे.  
     कोरेगाींर् मुळ या गार्ातील उघडी ग्ारे कामाींचे चालू दरसचुीनुसार अद्यार्त अींदािपत्रक 
तयार करण्याची कायार्ाही उपसा मसींचन व्यर्स्थापन वर्भाग, पुणे याींचेकडून चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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सावित्रीबाई रु्फले विद्याथी उपजसथती भत्ता योिनते िाढ िरण्याबाबत 
  

(३)  १४५ (०७-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांद्रििापूरे (अिुानी-मोरगाांि), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष 
शेलार (िाांिे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दद्रहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील 
(िल्याण ग्रामीण), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.तनलेश लांिे 
(पारनेर), श्री.सुतनल शळेिे (मािळ), श्री.सुतनल द्रटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहेब आिब े
(आष्ट्टी), श्री.सांद्रदप क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत मान े (मोहोळ), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांद्रदिली पूिा), अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाि शहर), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.अतलु बेनिे (िुन्नर), श्री.द्रदपि चव्हाण (र्फलटण), श्री.द्रदलीप मोद्रहत-ेपाटील 
(खेड आळांदी), श्री.श्रीतनिास िनगा (पालघर), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सांिय साििारे 
(भुसािळ), श्री.रािू िारेमोरे (तुमसर), श्री.नरेंि भडेडिेर (भांडारा), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), 
श्री.शखेर तनिम (धचपळूण), श्री.बळिांत िानखड े (दयाापूर), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी), 
श्री.सभुाष धोटे (रािूरा), श्री.विक्रममसांह सािांत (ित), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्रीमती सुमन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), डॉ.किरण लहामटे (अिोले), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), 
श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.महेंि थोरि े (ििात), श्री.चेतन तुप े (हडपसर) :   
सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क्राींनत ज्योती सावर्त्रीबाई रु्फले याींच्या ियींती ददनी शासनाने २३ िानेर्ारी, १९९२ रोिी १ 
ली त े ४ थी मिील जिल्हा पररषद, नगरपामलका, नगरपररषदाींमार्फा त चालवर्ल्या िाणाऱ या 
शाळेतील आददर्ासी उपाययोिना के्षत्राव्यनतररकत राज्याच्या अन्य भागातील अनुसूधचत िाती-
िमाती, भ्कया िमाती आणण वर्मुकत िमातीतील गरीब वर्द्याथींनीींना प्रनतददन १ रुपया 
भत्त्ता योिना सुरु केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत योिना सरुु करुन िर्ळपास २७ र्षााचा कालार्िी उल्ूनही गरीब 
वर्द्याथीनीींचा उपजस्थती भत्ता प्रनतददन अर्घा एक रुपया असल्याच े माहे िानेर्ारी २०२० 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे हे,ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ाढती महागाई र् शालेय सादहत्य खचाात र्ाढ होत असल्यान े उपजस्थती 
भत्त्यामध्ये र्ाढ करण्याबाबत शासनाला प्राथममक मशक्षण वर्भागाकडून पत्रव्यर्हार करण्यात 
आलेला असताींना अद्याप ननणाय न घेण्याची कारणे काय आहेत र्ा सुरु असलेल्या 
कायार्ाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाा गायििाड (२५-०८-२०२०) : (१) र् (२) होय,हे खरे आहे.  
(३) उपजस्थती भत्ता या योिननेींतर कें द्र/राज्य पुरस्कृत मध्यान्ह भोिन योिना, मोर्फत 
पाठयपुस्तके योिना र् मोर्फत गणर्ेष योिना सुरू करण्यात आल्या. 
     तसेच मानर् वर्कास ममशन मार्फा त मलुीींना मोर्फत सायकल र्ा्प योिना राबवर्ण्यात 
येते. मलुीींना १२ र्ी पयतं मोर्फत मशक्षण योिनाही राबवर्ण्यात येत आहे. 
     त्यामळेु उपजस्थती भत्ता ही योिना आता कालबाहय झाली आहे. ही र्स्तुजस्थती लक्षात 
घेता “उपजस्थती भत्ता योिन”ेचे रूपाींतर “मुलीींकरीता शौचालयाची देखभाल” या नर्ीन योिनेत 
करण्याचे शासनाच्या वर्चाराधिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल््यातील महारािाबाग प्राणणसांग्रहालयाने िन विभागािड े 
एिा िाघाची मागणी िेली असल्याबाबत 

  

(४)  २२७ (०३-०४-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दक्षिण), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्रीय प्राणणसींग्रहालय प्राधिकरणाचा ननयम आणण प्राण्याींच्या िैवर्क गरिा लक्षात घेता 
प्राणणसींग्रहालयात नर आणण मादी र्न्यप्राणी योग्य सींख्येत ठेर्णे आर्श्यक असुन 
त्याअनुषींगान े नागपूर येथील महारािबाग प्राणणसींग्रहालयाने माहे डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा 
त्यादरम्यान िान या र्ानघणीकररता राज्याच्या र्न वर्भागाकड े एक र्ाघाची मागणी केली 
असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापूर्ी र्नखात्याने अस्र्लाच्या िोडीदाराची मागणी पूणा केली आहे मात्र 
महारािबाग प्रशासनान ेचींद्रपूरच्या ट्राजन्झन्् दट्र्में् कें द्रातील र्ाघाची मागणी केली असता ती 
अमान्य करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच र्ाघाची मागणी पुणा 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
   

श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) आम्े ॲननमल आका , हेमलकसा या बचार् कें द्रात पयााप्त िागा नसल्यान े ४ 
अस्र्ल वपल्ले (०२ मादी र् ०२ नर) महारािबाग प्राणी सींग्रहालयातील बचार् कें द्रात 
स्थलाींतरीत करण्याची परर्ानगी देण्यात आली आहे. 
     तसेच र्ाघासह इतर प्राणी महारािबाग प्राणी सींग्रहालयास उपलब्ि करुन देण्याकरीता 
राज्यातील इतर प्राणीसींग्रहालय र् गोरेर्ाडा प्राणी सींग्रहालय, नागपूर याींना कळवर्ण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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माळढोि अभयारण्यातील (ता.ििात, जि.अहमदनगर) सांरक्षित िेत्रात प्रततबांधधत  
असलेली खाण ि ब्लाजसटांगची विना परिाना सुरु असलेली िाम े

  

(५)  ३५९ (०९-०४-२०२०).   श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मनुगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आमशष शेलार (िाांिे पजश्चम), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांद्रदिली पूिा), श्रीमती देियानी र्फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर र् सोलापूर जिल््यातील ३६६.७३ चौ. कक.मी. के्षत्र महसूल र् र्न वर्भागाच्या 
ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१९ रोिीच्या शासन ननणायान्र्ये अधिसूधचत झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या ददनाींक ९ रे्फब्रुर्ारी, २०११ रोिीच्या मागादशाक सचूनाींनसुार 
सींरक्षक्षत के्षत्रापासून १० कक.मी. पके्षा कमी अींतरार्र खाणकाम करता येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, किात तालुकयातील माळढोक अभयारण्यातील सींरक्षक्षत के्षत्रात प्रनतबींधित 
असलेली खाण र् ब्लाजस् ी्ंगची कामे वर्ना परर्ानगी सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेयाप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेसींबधित 
दोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) तसचे अभयारण्यातील सींरक्षक्षत के्षत्रातील प्रनतबींधित असलेली खाण र् ब्लाजस् ी्ंगची कामे 
रोखण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) अधिसूचना क्रमाींक :- डब्ल्यूएलपी-०६.१४/प्र.क्र.१११/र्फ-१ 
ददनाींक ०५.०३.२०१६ अन्र्ये अहमदनगर र् सोलापूर जिल््यातील ३६६.७६ चौ.कक.मी. के्षत्र हे 
माळढोक पक्षी अभयारण्य म्हणून अधिसूधचत करण्यातआले असून ददनाींक ०९.०३.२०१६ च्या 
महाराषट्र शासन रािपत्रात प्रमसध्द करण्यात आले आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या ददनाींक १९.१२.२०१२ च्या आदेशान्र्ये सींरक्षक्षत के्षत्रापासून १०.०० कक.मी. 
कमी अींतरार्र खाणकाम करण्यास प्रनतबींि आहे. तथावप कें द्र शासनाने माळढोक पक्षी 
अभयारण्याच्या पयाार्रण सींर्ेदनशील के्षत्राची अींनतम अधिसूचना ददनाींक ११.०२.२०२० रोिीच्या 
प्रमसध्द केली आहे. सदर अधिसचून्र्ये अभयारण्याच्या मसमेपासनू ०.०० कक. मी. ते ०.४०० 
कक.मी. पयात खाणकाम करण्यास बींदी आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) र्न्यिीर् वर्भागातील सींरक्षक्षत के्षत्रात के्षबत्रय अधिकारी र् कमाचाऱयाींमार्फा त ननयममत गस्त 
घालण्यात येत े
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 



वर्.स. ४ (6) 

निी मुांबई महापामलिेने औद्योधगि वििास महामांडळािड ेभखूांडाची िेलेली मागणी 
  

(६)  ५०० (०२-०४-२०२०).   श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नर्ी मुींबई वर्भागातील ददघा, ऐरोली, रबाळे, महाप,े पार्ण,े तुभे र् नेरूळ या भागातील 
नागररकाींना स्र्च्छतागहृ, समािमींददर, स्मशानभूमी, शाळा, अींगणर्ाड्या इत्यादी स्र्रूपाच्या 
नागरी सुवर्िा पुरवर्ण्यासाठी भखूींड हस्ताींतरीत करून ममळण्याबाबत नर्ी मुींबई महापामलकेन े
औद्योधगक वर्कास महामींडळाकड ेभूखींडाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत के्षत्रातील नागररकाींना नागरी र् मुलभूत सुवर्िा पुरर्ार्याच्या असल्याने 
र् त्यापासून महापामलकेला कोणताही महसूल ममळणारा नसल्याने सदरच े भखूींड नाममात्र 
दराने ममळार्ते म्हणून महापामलकेने मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी महापामलकेला भूखींड उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायार्ाही 
केली तसेच अद्यापपयतं ककती भखूींड नाममात्र दरान ेकायमस्र्रुपी हस्ताींतरीत केले आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२६-०८-२०२०) : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र औद्योधगक वर्कास महामींडळाने महापामलकेला आतापयतं नाममात्र दराने ३१ 
भूखींड कायमस्र्रुपी हस्ताींतरीत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िारखान ेि सतू धगरण्याांसाठीची ििा थिहमी योिना  
शासनाने पुन्हा सुरु िेली असल्याबाबत 

  

(७)  ६३३ (०२-०४-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांद्रदिली पिूा), अॅड.आमशष शेलार (िाांिे 
पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (दद्रहसर), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), 
श्री.चांििाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील साखर कारखान ेर् सूत धगरण्याींसाठीची किा थकहमी योिना शासनाने पुन्हा 
सुरु केली असल्याचे माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आधथाक अडचणीत असलेल्या दोन साखर कारखान्याींना ७२ को्ीींच्या किााला 
राज्य सहकारी बकेँकडून थकहमी देण्यात आली असल्याचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, भवर्षयात अशा ककती साखर कारखान्याींना राज्य सहकारी बकेँकडून थकहमी 
देण्यात येणार आहे तसेच थकहमी योिनेमुळे राज्यार्र एकूण ककती रकमचेा र्ाढीर् आधथाक 
भार पडणार आहे, 
(४) असल्यास, राज्यार्र र्ाढीर् आधथाक भार पडू नये म्हणून शासनाने कोणती कायार्ाही केली 
र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (११-०८-२०२०) : (१) राज्य शासनामार्फा त थकहमी 
देण्याची योिना बींद केलेली नसल्याने ती पुन्हा सुरु करण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(२) दद. १९.१२.२०१९, ददनाींक १३.५.२०२० र् ददनाींक २.७.२०२०  च्या शासन ननणाय/ 
शुध्दीपत्रकानसुार दोन सहकारी साखर कारखान्याींना   शासन थकहमी देण्याचा ननणाय घेण्यात 
आला आहे. 
(३) महाराषट्र राज्य सहकारी बॅंकेकडून थकहमी ददली िात नसून, बॅंकेने थकहमीची मागणी 
केल्यानींतर सदर किाास थकहमी देण्याबाबत शासनस्तरार्र कायार्ाही करण्यात येते. भवर्षयात 
अशाप्रकारे ककती सहकारी साखर कारखान्याींना थकहमी देण्यात येईल हे ननजश्चत साींगता येण े
शकय नाही. तसचे सहकारी साखर कारखान्याींनी शासनाची थकहमी ददलेल्या किााची परतरे्फड 
न केल्यास थकहमीचा भार शासनार्र येत असतो. 
(४) र् (५) वर्भागाच्या ददनाींक २.३.२०२० च्या शासन ननणायान्र्ये सहकारी साखर 
कारखान्याींना राज्य शासनामार्फा त हमी देण्याबाबत िोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे.   

___________ 
 

राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पुिी तनयुक्त झालेल्या मशिि ि मशििेत्तर  
िमाचाऱयाांना िुनी पेन्शन योिना लागू िरण्याबाबत 

  

(८)  ६६० (२३-०४-२०२०).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांिे पजश्चम), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दद्रहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांद्रदिली पूिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.रोद्रहत पिार (ििात िामखेड), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधीर मुनगांटीिार 
(बल्लारपूर) :   सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सर्ा खािगी अनुदाननत, वर्नाअनुदाननत अींशत: अनुदाननत र् तुकड्याींर्र 
ददनाींक १ नोव्हेंबर २००५ पुर्ी ननयुकत झालेल्या सर्ा मशक्षक र् मशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींना िुनी 
पेन्शन योिना लागू करण्याबाबत ददनाींक २५ िलुै २०१९ च्या शासन ननणायान्र्ये अ्यास 
सममती नेमली त्यास ६ मदहन्यापके्षा िास्त कालार्िी होऊन ही अद्याप या सममतीचा अहर्ाल 
शासनास प्राप्त झाला नसल्याची बाब माहे िानेर्ारी २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अ्यास सममतीचा अहर्ाल शासनास र्ळेेत प्राप्त न झाल्यामळेु 
सेर्ाननर्तृ्ती नींतर र्दृ्धापकाळातील मशक्षक/मशक्षकेत्तर कमाचाऱयाींचा उदरननर्ााह आिार दहरार्ून 
घेतला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयीन कमाचाऱयाप्रमाणे राज्यातील मशक्षक/मशक्षकेत्तर कमाचारी आणण 
इतर सर्ा शासकीय कमाचाऱयाना िुन्या पेन्शनचा लाभ शासन देणार आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (२०-०८-२०२०) : (१) होय. सींयुकत सममतीन ेददनाींक ३ िुल,ै २०२० रोिी 
अहर्ाल सादर केलेला आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) वर्त्त वर्भागाच्या िोरणानुसार कायार्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 

  
बालभारतीच्या अभ्यास मांडळािरील िाही सदसयाांच्या तनयुक्त्या रद्द िरण्याबाबत 

  

(९)  ७२३ (०९-०४-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पूिा), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.महेंि थोरिे (ििात) :   
सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बालभारतीच्या सध्याच्या अ्यास मींडळार्रील काींही ननयुकत्या रद्द करुन नर्ीन अ्यास 
मींडळे नेमण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने बाल भारतीच्या इनतहासाच्या पाठ्यपुस्तकात कधथत बोर्फसा घो्ाळ्या 
चा उल्लेख र् सींरक्षण सामग्री आणण वर्शेषतः बोर्फसा कीं पनीकडून लाींब पल्ल्याच्या तोर्फाींच्या 
खरेदी सींदभाात झालेल्या भ्रष्ाचाराच े प्रकरण र् आणीबाणीचा करण्यात आलेला उल्लेख 
र्गळण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय र् त् यानुषींगाने कायार्ाहीची 
सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (२५-०८-२०२०) : (१) पाठ्यपुस्तक मींडळाच्या प्रचमलत पध्दतीप्रमाणे 
तज््ाींच्या र्षाभरातील कामकािाचे अर्लोकन करुन वर्षयननहाय, इयत्ताननहाय सममत्या र् 
अ्यासग्ामिील २५ ते ३० ्कके सदस्याींची नार्े कमी करण्यासाठीचा प्रस्तार् ननयामक 
मींडळाच्या सभेपुढे सादर करणे प्रस्तावर्त आहे. 
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(२) र् (३) इयत्ता नर्र्ीच्या इनतहास र् राज्यशास्त्र वर्षयाच्या पुनराधचत अ्यासक्रमामध्ये 
सन १९६१ ते २००० या कालार्िीतील महत्त्र्ाच्या घ्ना र् घडामोडी याींचा समार्ेश करण्यात 
आला आहे. सदरच ेपाठ्यपुस्तक प्रकामशत झाल्यानींतर वर्षयाींककत प्रकरणी प्राप्त ननर्ेदन र् 
प्रमसध्द झालेल्या बातम्या वर्चारात घेर्ून बोर्फसा प्रकरणात तत्कामलन मा. प्रिानमींत्री याींना 
सन २००४ मध्ये मा. न्यायालयान ेननदोष ठरर्ल्याबाबतचा उल्लेख पाठ्यपुस्तकात नमूद केला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल््यात शासनाच्या विविध योिनाांच्या लाभाथ्याांची  
दलालाांिडून होत असलेली र्फसिणूि  

  

(१०)  ९०९ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), िॅप्टन आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांिे पजश्चम), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (दद्रहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम) :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परभणी जिल््यात वर्िर्ा, ननरािाराींच्या, अपींग ननर्तृ्ती र्ेतन, श्रार्णबाळ या सर्ा 
योिनाींच्या लाभार्थयाचंी दलालाींकडून र्फसर्णूक होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ र्ा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी दलाल लाभार्थयांना बँकेत बोलार्ून घेऊन पसैे काढण्यास मदत 
करतात र् पैस ेममळताच ननम्मे ककीं र्ा चौथा दहस्सा काढून घेतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र् त्यानुषींगाने दलालाींर्र शासनान ेकोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(१८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

 मालेगाि (जि.धुळे) येथील शॉवपग िॉम्पप्लेक्समध्ये विदेशी दारुची दिुान ेसुरु असल्याबाबत 
  

(११)  ११४९ (०३-०४-२०२०).   श्री.र्फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगार् (जि.िळेु) येथील ८० रु्फ्ी रस्त्यार्र असलेल्या शॉवपग कॉम्प्लेकसमध्ये पुनम 
तसेच सत्यम र्ाईन्स अशी दोन वर्देशी दारुची दकुान ेअसनू, सदर र्ाईन्स दकुान े ननयममत 
सुरु असल्याने दकुानाच्या समोरच असलेल्या कनोसा क ान्व्हें् तसेच पीिी इींजग्लश शाळेत 
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देखील नसारी ते दहार्ी पयातच्या वर्द्यार्थयांना र् त्याींच्या पालकाींना गैरसोयीचा सामना करार्ा 
लागत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाईन्स दकुानामध्ये खरेदीकरीता येणारी र्ाहन े आडर्ी-नतडर्ी उभी 
असल्यान े शाळकरी मुलाींना र् मदहला र्गाास त्रासदायक होत असून र्ाहतूकीसही अडथळा 
ननमााण होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररसरात नागरी र्साहती मोठया प्रमाणात असून अग्रसेन महारािाींच्या 
पुतळ्याची उभारणी करण्यात आली असून पररसराचेही नुतनीकरण करण्यात आले आहे. 
यास्तर् शाळा/महावर्द्यालय/िाममाक पुतळे याींच्या पररसरात मद्याच्या दकुानाींना परर्ानग्या 
देर्ू नयेत असा शासन ननणाय असतानाही या दठकाणी मद्याच्या दकुानाींना परर्ानग्या 
ददलेल्या आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळा / महावर्द्यालय / िाममाक पुतळे 
याींच्या पररसरात मद्याच्या दकुानाींना परर्ानगी न देण्याबाबत तसेच सदर दठकाणी ननयमाींची 
पायमल्ली करुन दकुानाींना परर्ानगी देण्याऱया सींबधिताींर्र कारर्ाई करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.द्रदलीप िळस-ेपाटील (१४-०८-२०२०) : (१), (२),  (३) र् (४) पुनम र्ाईन्स, एफ़एल-२ 
अनु्प्ती र् सत्यम र्ाईन्स ॲन्ड रेस््ॉरीं् ही एफ़एल-३ अनु्प्ती  या मुींबई वर्देशी मद्य 
ननयम १९५३ मिील तरतुदीनुसार शैक्षणणक सींस्था तसेच शासनाने वर्हीत केलेल्या राषट्रीय  
महापुरुषाींच्या पुतळ्यापासून आींतरननबिंमुकत आहेत. 
त्यानुसार सदर  अनु्प्त्याींना ननयमातील तरतुदीनुसार परर्ानगी देण्यात आलेली आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  
राज्यातील शालेय पोषण आहार योिनेंतगात सियांपािी ि मदतनीसाांचे मानधन देण्याबाबत 

  

(१२)  ११७९ (०८-०४-२०२०).   श्री.र्फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील शालेय पोषण आहार योिनेअींतगात स्र्यींपाकी र् मदतननसाींच ेमानिन दरमहा 
तीन तारखेपयात वर्तरीत करण्याच्या सूचना मशक्षण सींचालक कायाालयाने मशक्षणाधिका-याींना 
ददल्या होत्या मात्र राज्यात गत सहा मदहन्याींपासून या मदतननसाींना मानिन देण्यात आले 
नसल्याच े ददनाींक १३ ऑक्ोबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय पोषण आहार योिनेअींतगात ग्रामीण भागातील शाळाींमध्ये पोषण आहार 
मशिवर्णे र् आहार र्ा्प करणा-या मदहलाींना यापूर्ी दरमहा एक हिार रुपये प्रनतमदहना 
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मानिन देण्यात येत होते र्ाढती महागाई लक्षात घेता माहे एवप्रल, २०१९ पासून दरमहा दीड 
हिार रुपये मानिन देण्याचा ननणाय सरकारने घेतला मात्र नर्ीन शैक्षणणक र्षा सुरु 
झाल्यापासून या मदहलाींना अद्याप मानिन ममळाले नसल्यान ेया मदहलाींर्र उपासमारीची र्ळे 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने स्र्यींपाकी र् मदतनीस मदहलाींना त्याींच ेमानिन लर्करात लर्कर 
देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाा गायििाड (२५-०८-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्र्यींपाकी र् मदतनीस मानिन अदा करण्याकरीता मशक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा पररषद 
सर्ा याींना प्राथममक मशक्षण सींचालनालय स्तरार्रुन ननदेश देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्हयात अततिषृ्ट्टी ि पूरामळेु झालेल्या निुसानाबाबत 
  

(१३)  १२९० (१८-०४-२०२०).   श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिाती), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती 
नममता मुांदडा (िेि), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुतनल द्रटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.द्रदलीप 
मोद्रहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (मशरुर) : सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयातील एकूण के्षत्राच्या ३७ ्ककेहून अधिक के्षत्रार्रील वपकाींच ेपूर-अनतर्षृ्ीमुळे 
नुकसान झाले असून समुारे अडीच लाख शतेकरी बाधित झाले असल्याच ेददनाींक १२ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोिी र्ा त्यासुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पुणे शहरातील आींबील ओढ्याला ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासुमारास 
अनतर्षृ्ीमुळे आलेल्या पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात िीवर्त र् वर्त्तहानी झाल्याची बाब 
ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच े मा. मुख्यमींत्री याींनी या नुकसानीसींदभाात आधथाक मदत देण्यासाठी 
पुणे वर्भागाला ३८९ को्ी रुपयाींचा ननिी  जिल्हाधिकाऱयाींकड ेर्गा केला आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ननिी प्राप्त होऊनही अद्यापपयात नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र् त्या अनुषींगान ेनुकसानीच े पींचनाम े करुन बाधित शेतकऱ याींना तसेच नुकसानग्रस्ताींना  
नुकसानभरपाई तात्काळ देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) होय. 
     पुणे जिल्हयात माहे ऑक्ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अनतर्षृ्ी, गारवप्मुळे 
शेतीवपके, र्फळवपके नुकसान झालेले आहे. पुणे जिल्हयात एकूण १३ तालुकयाींतील १७८२ 
गार्ाींमिील २,६५,३९८ लाभाथींच े १,२६,३४४.०४ हेक्र के्षत्रार्र भात, सोयाबीन, भािीपाला, 
र्फळवपके, काींदा र् इतर वपके याींच ेनुकसान झालेले आहे.  
(२) दद.२५ डडसेंबर, २०१९ रोिी पुणे जिल्हयात पाऊस झालेला नसल्यामुळे प्रश्न उद्् ार्त 
नाही. 
(३) पुणे जिल्हयात माहे ऑक्ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अनतर्षृ्ी, गारवप्मुळे 
शेतीवपकाींच,े र्फळवपकाींच ेनुकसान झाले आहे. त्याची नकुसान भरपाई म्हणून २,६५,३९८ बाधित 
शेतकऱयाींना रू.१०९९३.९१ लक्ष इतके अनुदान वर्तरीत करण्यात आले आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

सन २०२१ च्या िनगणनेपूिी शौचालय नसलेल्या िुटुांबाच े
सिेिण िरुन शौचालय बाांधण्याबाबत 

  

(१४)  १५४० (०६-०४-२०२०). श्री.अतनल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
सिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०२१ च्या िनगणनेपूर्ी शौचालय नसलेल्या सर्ा कु्ुींबाचे सर्ेक्षण करुन 
शौचालय बाींिण्याची मोदहम राबवर्ण्याच्या सूचना माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान 
कें द्रीय िलशकती मींत्रालयाने ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत कें द्रीय िलशकती मींत्रालयाने ददलेल्या सूचनाींसींदभाात राज्यात 
शासनाकडून कोणती मोदहम राबवर्ण्यात आली र्ा येत आहे, याबाबतची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
      ददनाींक १३/१२/२०१९ रोिी सधचर्, िलशकती मींत्रालय, भारत सरकार र् मुख्य सधचर् 
याींच्या राज्यातील सर्ा जिल्हाधिकारी र् मुख्य कायाकारी अधिकारी याींच्या समर्ेत झालेल्या 
जव्हडीओ कॉन्र्फरन्स मध्ये अशा सूचना देण्यात आल्या. 
(२) प्रिान सधचर् स्तरार्रुन ददनाींक ४ रे्फब्रुर्ारी, २०२० च्या अिाशासकीय पत्रान्र्ये मुख्य 
कायाकारी अधिकारी, सर्ा जिल्हा पररषद याींना प्रलींबबत र्ैयजकतक शौचालय बाींिकाम उदद्दष् 
पूणा करण्याबाबत ननदेश देण्यात आले. तसेच राज्यस्तरार्रुन र्ारींर्ार पत्राव्दारे र् जव्हडीओ 
कॉन्र्फरन्सव्दारे प्रलींबबत र्ैयजकतक शौचालय बाींिकाम पूणा करण्याबाबत पाठपुरार्ा करण्यात 
येत आहे. 
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     सद्य:जस्थतीत स्र्च्छ भारत अमभयान (ग्रामीण) अींतगात पायाभूत सर्ेक्षण, २०१२ नुसार 
त्यार्ेळी शौचालय नसलेल्या ५९६४१३७ कु्ुींबाींनी आत्ता र्ैयजकतक शौचालय बाींिकाम केलेले 
आहे. पायाभूत सर्ेक्षणातून सु्लेल्या कु्ुींबाींचे र्ैयजकतक शौचालय बाींिकामाच े१०७१०२३ इतके 
उदद्दष् होते. त्यापैकी ९६०९८८ इतकया र्ैयजकतक शौचालयाच ेबाींिकाम करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

दहीगाांि गािांड े(जि.अिोला) येथे िन्य प्राण्याांमुळे शेतीचे झालेले निुसान 
  

(१५)  १६१७ (१५-०४-२०२०).   श्रीमती याममनी यशिांत िाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहीगाींर् गार्ींड े (जि.अकोला) येथील शेती मशर्ारातील शतेक-याींचे सींपूणा हरभरा वपक 
हरणाींच्या कळपान े उध्र्स्त केल्याचे ददनाींक ५ िानेर्ारी, २०१९ रोिी र्ा त्यासमुारास 
ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान े
नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, भवर्षयात हरणाींमुळे होणाऱया शेतीच्या नुकसानीस प्रनतबींि करण्यासाठी 
शासनामार्फा त कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्या र्ा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) र् (२) श्री.गिानन दयाराम र्स,ु रा. अन्र्ी ममझाापूर 
याींचे मौि े ददहगार् गार्ींड े येथील शेतातील ददनाींक १२.०२.२०१९ रोिी हरणाींच्या कळपान े
हरभरा वपकाच ेनुकसान केल्याची घ्ना ननदशानास आली आहे.   
     प्रचमलत शासन ननणायातील तरतूदीनुसार नुकसानग्रस्त शतेकऱयास रु. ८,३५९/- इतकी 
नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे.  
(३) डॉ.श्यामा प्रसाद मुखिी िन-र्न वर्कास योिनाींतगात प्रायोधगक तत्र्ार्र र्नालगतच्या 
सींर्ेदनमशल गार्ाींच्या र्नमसमेर्र लोखींडी िाळीच े कुीं पन उभारण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील मशिािीराि भोसले सहिारी बँिेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(१६)  १६४४ (०३-०४-२०२०).  श्रीमती याममनी यशिांत िाधि (भायखळा) : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील मशर्ािीरार् भोसले सहकारी बँकेच्या रोख रककमेत सुमारे ७१ को्ी ८७ 
हिार ७२३ रुपयाींचा गैरव्यर्हार झाला असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) होय.  
(२) र् (३) मशर्ािीरार् भोसले सहकारी बँकेच्या सन २०१८-१९ या आधथाक र्षााच्या र्ैिाननक 
लेखापररक्षण अहर्ालामध्ये रु.७२.०५ को्ी इतकया रोख रकमेचा गैरव्यर्हार झाल्याच े
ननदशानास आले आहे. सदर अहर्ालाच्या अनुषींगान ेसींबींधित लेखापररक्षकाींनी बँकेतील झालेल्या 
अपहारास िबाबदार असणाऱया सींबींधित व्यकतीींवर्रुध्द मशर्ािीनगर पोलीस स््ेशन येथे 
गु.र.नीं. २६/२०२०, ददनाींक १८.०१.२०२० अन्र्ये गुन्हा नोंदवर्ला आहे.                   
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
 

अांगािर िीि पडून मतृ्युमखुी झालेल्या शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना 
आधथाि भरपाई देण्याबाबत 

  

(१७)  १९०५ (१०-०४-२०२०).   श्री.तनलेश लांिे (पारनेर), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सुतनल 
शेळिे (मािळ), श्री.सुतनल द्रटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहेब आिब े (आष्ट्टी), श्री.सांद्रदप 
क्षिरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.रािेश एिड े (मलिापूर), अॅड.माणणिराि 
िोिाटे (मसन्नर), श्री.द्रदपि चव्हाण (र्फलटण), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाि- 
ििठेमहाांिाळ) : सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेतार्र काम करीत असणाऱया शेतकरी र् शेतमिूराींर्र र्ीि पडून मतृ्य ु
पार्ल्याच्या दघुा् ना माहे सप् े्ंबर र् ऑक्ोबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान घडल्याचे 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िळगार् जिल्हयातील मौि ेभर्रखेड (ता.िरणगार्) येथे शेतकऱयाींसह शेतमिूर 
ममळून ५ िणाचा झालेला मतृ्यु, नाींदरुा तालुकयात अलमपूर (जि.बुलढाणा) १ मदहलेचा, 
दहींगोली जिल्हयातील बसमत तालुकयातील मौ.रासतळ (ता.िार्फराबाद, जि.िालना) येथ े ३ 
िणाींचा तर अकोला जिल्हयातील अको् तालुकयातील लाडगेार् मशर्ारात एक शेतकऱयाचा, 
तेल्हारा तालुकयातील र्रुड-भोकर मशर्ारात ३ िणाींचा, अमरार्तील जिल्हयातील पुणाानगर येथे 
३ िणाींचा तसेच नाींदेड जिल्हयातील माळबोरगार्, (ता.ककनर््) माहूर तालुकयातील सारखणी 
र् दहमायतनगर तालुकयातील मौ.मसरपल्ली आदद दठकाणी सुमारे २१ शेतकऱयाींच्या अींगार्र 
र्ीि पडून मतृ्य ुझाल्याचे ननदशानास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच बलुढाणा जिल््यात झालेल्या अनतर्षृ्ीमळेु पाच िणाींचा मतृ्यु झाल्याची बाब 
ददनाींक २८ ऑक्ोबर, २०१९ रोिी र्ा त्या सुमारास ननदशानास आली हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी मतृ्युमुखी पडलेल्याींच्या र्ारसाींना शासनाकडून अद्यापही 
नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, मुत्यमृखुी पडलेल्याच्या र्ारसाींना आधथाक नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे सप् े्ंबर र् ऑक्ोबर, २०१९ मध्ये िळगार् जिल्हयातील मौि े भर्रखेड 
(ता.िरणगाींर्) येथील ५ शतेकऱयाींचा, अलमपूर (ता.नाींदरुा, जि.बुलढाणा) येथील १ मदहलेचा, 
अकोला जिल्हयातहील अको् तालुकयातील १ शेतकऱयाचा र् तेल्हारा तालुकयातील ३ 
शेतकऱयाींचा, अमरार्ती जिल्हयातील पूणाानगर येथ े ३ िणाींचा नाींदेड जिल्हयातील ककनर्् 
तालुकयातील माळबोरगार् येथ े एकाचा, माहूर तालुकयातील साखरणी येथ े एकाचा, 
दहमातयनगर तालुकयातील मौि े मसरपल्ली येथ े एकाचा असे एकूण १६ िणाींचा र्ीि पडून 
मतृ्यू झाल्याचे ननदशानास आले आहे.  
     तथावप, दहींगाली तालुकयात बसमत तालुकयात र् मौि े रासतळ(ता.िार्फराबाद, 
जि.िालना) येथे माहे सप् े्ंबर र् ऑक्ोबर, २०१९ मध्ये र्ीि पडून मतृ्यू झाल्याचे ननदशानास 
आलेले नाही. 
(३), (४) र् (५) सदर प्रकरणी शासन ननणाय दद.१३.०५.२०१५ मिील तरतूदीनसुार उकत १६ 
मतृ व्यकतीींच्या र्ारसाींना प्रत्येकी ४ लक्ष प्रमाणे मदत र्ा्प करण्यात आली आहे.  

___________ 
  

मळीच्या तनयाात बांदीमळेु ऊस उत्पादि तोट्यात आल्याबाबत 
  

(१८)  २४७१ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऊसातून ननमााण केलेली मळी या र्षी परराज्यात र् परदेशात ननयाात करण्यास शासनान े
बींदी घातल्याने ऊस उत्पादन तोट्यात आल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानुषींगाने मळीर्रील ननबिं उठवर्ण्याबाबत 
शासन कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. द्रदलीप िळस-ेपाटील (२९-०७-२०२०) : (१), (२) र् (३) सन २०१९-२० या मळी हींगामामध्ये 
 मळीचे उत्पादन दरर्षी उत्पाददत होणाऱया मळीच्या तुलनेत कमी प्रमाणात होणार असल्यान े
इथेनॉल ननममाती र् देशी / वर्देशी मद्य ननममातीकरीता आर्श्यक असलेल्या मद्याकााच े
उत्पादन देखील कमी होऊन मद्याकााचा तु्र्डा भासणार होता. त्यामुळे, गहृ वर्भाग, शासन 
ननणाय, दद.२७.१२.२०१९ अन्र्ये, सन २०१९- २० या मळी हींगामातील उत्पाददत मळीच्या 
परराज्यात / परदेशात ननयाातीर्र दद.३०.०९.२०२० पयतं बींदी घालण्यात आली होती. सदर 
ननयाातीर्रील बींदी ही गहृ वर्भाग, शासन ननणाय दद.२९ िून, २०२० अन्र्ये उठवर्ण्यात आली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
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िन अधधिारी (िन्यिीि) याांचे मखु्यालय बुलढाणा येथ ेसथलाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(१९)  २५५२ (१६-०४-२०२०).   अॅड.आिाश रु्फां डिर (खामगाांि) :  सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल््यातील ्ानगींगा अभयारण्याचे के्षत्रर्फळ २०३५४.६० हेक्र असून ्या 
अभयारण्यात अस्र्ल, बबब्या इत्यादी दहींस्त्र पशु असुन या दहींस्त्र पशुींच्या हल्ल्यात अनके 
व्यकती िखमी तसेच मतृ  पार्ल्या असनु हे  प्राणी नागरी र्स्तीत येत असल्याच्या  
घ्नाींमध्ये  र्ाढ झाली असल्याच ेननदशानास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, र्न अधिका-याींच े मुख्यालय अकोला येथ ेअसल्याने बुलढाणा येथ े 
घ्नास्थळी पोहचण्यास र्न वर्भागाच्या अधिकारी  अथर्ा कमाचा-याींना र्ेळ लागत 
असल्यामळेु अनेक समस्या ननमााण होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  अकोला जिल््यातील का्ेपुणाा अभयारण्यात के्षत्रर्फळ हे केर्ळ  ३८७६.४५ 
हेक्र असून देखील र्न अधिकारी (र्न्यिीर्) याींचे मुख्यालय अकोला येथे आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, बुलढाणा  जिल््यातील ्ानगींगा अभयारण्याचे के्षत्रर्फळ हे अकोला 
जिल््यातील का्ेपुणाा अभयारण्यापेक्षा िास्त असल्यामुळे र्न अधिकारी (र्न्यिीर्) याच े
मुख्यालय बुलढाणा येथे स्थलाींतरीत करण्याबाबत तसेच मानर्ी र्स्तीर्र र्न्य प्राण्याींकडून 
होणारे  हल्ले रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) ्ानगींगा अभयारण्यात मागील ४-५ र्षेपासून व्यकती 
िखमी ककीं र्ा मतृ पार्ल्याची घ्ना झाल्याचे ननदशानास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      ्ानगींगा अभयारण्य के्षत्राच्या व्यर्स्थापनासाठी तीन र्नपररके्षत्र अधिकारी (र्न्यिीर्) 
असून त्यापैकी एका र्नपररके्षत्र अधिकारी (र्न्यिीर्) याींचे मुख्यालय, बुलढाणा येथ ेआहे. 
(३) र् (४) वर्भागीय र्न अधिकारी, र्न्यिीर् वर्भाग, अकोला याींच्या अधिनस्त का्ेपुणाा, 
कारींिा सोहळ र् लोणार ही ३ अभयारण्य आहेत. 
     अकोला याींच ेमखु्यालय अकोला असून अकोला त ेका्ेपुणाा अींतर ३५ कक.मी. र् अकोला 
ते कारींिा सोहळ १०० कक.मी. आहे. बलुढाणा मखु्यालय झाल्यास मुख्यालयापासनु का्ेपुणाा  
अभयारण्य १३५ कक.मी. होईल र् कारींिा सोहळ २०० कक.मी.होईल. 
     मानर् र् र्न्यप्राणी याींचा सींघषा ्ाळण्याच्या दृष्ीन ेखालीप्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येत आहेत :- 
• मानर् र् र्न्यप्राणी सींघषा ्ाळण्यासाठी उपाययोिना बाबतचे मभींती पत्रके (Poster) 
गार्ोगार्ी लार्ण्यात आले आहेत. 
• र्नक्षेत्रात तसेच र्नक्षेत्राच्या िर्ळच्या भागामध्ये ददर्स-रात्र गस्त घालण्यात येते. 
• मानर् र् र्न्यप्राणी याींचा सींघषा कमी करण्याच्या दृष्ीने िनिागतृी करण्यात येत.े  
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• र्न्यप्राण्याींना र्नके्षत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हार् ेयाकरीता कृबत्रम पाणर्ठ्याींची ननममाती 
करण्यात येते. 
• र्न्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ्यमुुखी पडलेल्या इसमाच्या र्ारसास तसेच पशुहानी झालेल्या 
लाभार्थयाास प्रचमलत शासन ननणायातील तरतूदीनसुार नकुसान भरपाई अदा करण्यात येत.े 
• मानर्ाच े र्नार्र अर्लींबन कमी करण्याच्या दृष्ीन े र्नालगत असलेल्या गार्ामिील 
ग्रामस्थाींना एल.पी.िी. ग स  र्ा्प करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

महागाांि तालुक्यातील (जि.यितमाळ) िोठारी येथील  
शेतमिूराांिर तीन असिलाांनी िेलेला हल्ला 

  

(२०)  २६६९ (०७-०४-२०२०).   श्री.नामदेि ससान े(उमरखेड) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महागाींर् तालुकयातील (जि.यर्तमाळ) कोठारी येथील शतेमिूराींर्र तीन अस्र्लाींनी ददनाींक 
१४ िानेर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासुमारास हल्ला केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हल्ल्यातील गींभीर शेतमिूराींना कोणती तातडीची र्ैद्यककय मदत केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या भागात अस्र्लाींचा मुकत सींचार असल्याने नागररकाींर्र होणारे िीर्घेणे 
हल्ले रोखण्याकररता शासनान ेकाय उपाययोिना केल्या आहेत र्ा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) र् (२) पुसद र्नवर्भागातील मौिा कोठारी येथ े
श्री.वर्श्र्ासरार् देर्रार् माका डे, रा.कोठारी याींचे शेतात काम करीत असलेला मिूर श्री.आत्माराम 
सींभािी ठाकरे रा.रािुरा याींना ददनाींक १४.०१.२०२० रोिी अस्र्लाींनी हल्ला करुन गींभीर िखमी 
केल्याची घ्ना ननदशानास आली आहे. 
     सदर व्यकतीर्र डॉ. शकररार् चव्हाण शासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालय, नाींदेड येथे 
उपचार करण्यात आले असून प्रचमलत शासन ननणायातील तरतुदीनुसार िखमी व्यकतीस 
उपचाराकरीता आधथाक मदत रु. १,२५,०००/- अदा करण्यात आले आहेत. 
(३) पूसद र्न वर्भागामार्फा त मानर् र्न्यप्राणी सींघषा ्ाळण्याच्या अनुषींगान े खालीलप्रमाण े
उपययोिना करण्यात येतात. 
• स्थाननक गार्कऱयाींमध्ये िन िागतृीद्र्ारे सतका  करण्यात येत.े 
• र्नकमाचारी / अधिकारी याींचेमर्फा त पेट्रोमलींग र्ाहनाद्र्ारे गस्त करण्यात येत.े 
• र्न्यप्राण्याींना वपण्याचे पाणी र्नके्षत्रात उपलब्ि व्हार् ेम्हणून नसैधगाक पानर्ठ्याींसह कृबत्रम 
पाणर्ठे तयार करण्यात येतात. 
• र्नक्षेत्र र् र्न्यप्राणी प्रर्ण के्षत्रात र्न कमाचाऱयामार्फा त सातत्यान े गस्त करुन 
र्न्यप्राण्याींच्या हालचालीर्र लक्ष ठेर्ण्यात येत.े 
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• र्नक्षेत्रा लगतच्या गार्ाींमध्ये मानर्-र्न्यप्राणी सींघषा रोखण्याच्या अनुषींगाने मभती पत्रके, 
इशारा दशाक र्फलक लार्ण्यात येतात. 
• र्न्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ/ िखमी व्यकती ककीं र्ा त्याच्या कायदेशीर र्ारसास तसेच 
पशुिनाच्या मालकाींना तात्काळ आधथाक मदत देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

धचचाळा, ताडाळा (ता.मलु, जि.चांिपुर) या पररसरात िाघाची दहशत असल्याबाबत 
  

(२१)  २८२० (०५-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचचाळा, ताडाळा (ता.मुल, जि.चींद्रपुर) या पररसरात र्ाघाची दहशत असल्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी र्नसींरक्षक तथा के्षत्र सींचालक ताडोबा अींिारी व्याघ्र प्रकल्प 
चींद्रपूर याींना ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासमुारास लेखी ननर्ेदन ददले हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     धचचाळा, ताडाळा (ता.मुल. जि.चींद्रपूर) हे के्षत्र मखु्य र्नसींरक्षक (प्रादेमशक), चींद्रपूर याींच े
अधिकार के्षत्रात येत.े 
(२) र् (३) माहे डडसेंबर, २०१८ चे सुमारास चींद्रपूर र्न वर्भागातील धचचपल्ली 
र्नपररके्षत्राअींतगात के्षत्रीय कमाचाऱयाींना गस्तीदरम्यान रींगारी तलार्ािर्ळ र्ाघीण चार 
बछड्याींसह र्ार्रत असल्याचे ननदशानास आले आहे. सदर के्षत्र प्रनतबींिीत करुन र्न 
कमाचाऱयाींची गस्त र्ाढर्ीण्यात आली. 
     माहे िून २०१९ च ेदरम्यान सदर र्ानघणीन ेनतच्या चार वपल्लाींसह पाींढरा चुहा खोदतळे 
िर्ळ र्ास्तव्य केल्याच ेननदशानास आलेले होत.े  
     कर्पेठ र् धचचाळा या गार्ामध्ये माहे एवप्रल, २०१९ त ेऑक्ोबर, २०१९ या कालर्िील 
सदर र्ानघणणच्या हल्ल्यात २ व्यकतीचा र् १५ पाळीर् प्राण्याींचा मतृ्यु झाल्याच्या घ्ना 
ननदशानास आल्यास आहेत. 
     सदर पररसरात मानर्-र्न्यिीर् सींघषााची जस्थती उद्भर् ू नये यादृष्ीन े आर्श्यक 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत.  
     सदर घ्नेच े गाींभीया लक्षात घेर्ून उपरोकत र्ानघण र् नतच्या चार बछड्याींना िेरबींद 
करुन Translocate करण्याच्या अनुषींगाने Tiger Conservation Translocation करीता 
राज्य स्तरीय सममतीची स्थापना करण्यात आली.  सदर सममतीने केलेल्या मशर्फरशीनुसार 
सदर र्ानघण र् चार बछड्याींना िेरबींद करुन गडधचरोली येथे  ननसगामुकत करण्याच्या 
अनुषींगाने पूढील आर्श्यक कायार्ाही सूरु आहे. 

___________ 
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यितमाळ जिल््यातील तहमसल िायाालयातील सांिय गाांधी 
 तनराधार ि श्रािणबाळ योिनेतील प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत 

  

(२२)  २८५० (०३-०४-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यर्तमाळ  जिल््यातील तहमसल कायाालय येथ े सींिय गाींिी ननरािार र् श्रार्णबाळ 
योिनेतील प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत श्री.मामा का्े याींनी श्री.म्हस्के, तहमसलदार याींना प्रकरण 
मींिूर करण्याबाबत वर्चारणा केली असता त्याींना अरेरार्ीची भाषा र्ापरुन कायाालयातून बाहेर 
काढले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी ग्रामीण भागातील लाभाार्थयाींनी सदर नायब तहमसलदाराींवर्रुध्द 
जिल्हाधिकारी याींचेकड े ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासमुारास तक्रार केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) हे खरे नाही 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

खानापूर, आटपाडी तालकु्यात (जि.साांगली) अििाळी पािसामुळे  
रब्बी ि र्फळ वपिाांचे झालेले निुसान 

  

(२३)  २८८८ (०७-०४-२०२०).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मदत ि पनुिासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी तालुकयात (जि.साींगली ) अर्काळी पार्सामळेु रब्बी आणण र्फळ वपकासह वर्वर्ि 
वपकाींचे तीनशे को्ी रुपयाींच्यार्र नुकसान झाले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नुकसानीबाबत प्रशासनान ेपींचनामे केले असून १० को्ी रुपयाींची नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत नुकसानग्रस्त शेतक-याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासन स्तरार्र 
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१), (२) र् (३) अशींत: खरे आहे. 
साींगली जिल्हयाकररता एकूण २१९६६.७० लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला 
असून, आ्पाडी तालुकयाकररता अर्काळी पार्सामुळे रब्बी र् र्फळवपकाींसह बाधित के्षत्राकररता 
मदत म्हणून रू.९३०.२३ लक्ष इतका ननिी र्ा्प करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयात परतीच्या पािसाने खरीप हांगामातील तीन लाख ९२ हिार  
हेक्टरिरील वपिाांच ेझालेले नुिसान 

  

(२४)  ३००३ (१०-०४-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयात परतीच्या पार्सान ेखरीप हींगामातील तीन लाख ९२ हिार हेक्रर्रील 
सोयाबीन, ज्र्ारी र् कपाशी वपकाच े नुकसान झाल्याचा राज्याच्या कृवष वर्भागाचा प्राथममक 
अींदाि असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जिल्हयातील भोकर वर्भागात शेतीच ेप्रचींड प्रमाणात परतीच्या पार्साने 
नुकसान झाल्यान ेसींपूणा जिल्हयात तीन लाख ९२ हिार हेक्र र्रील शेतीचे नकुसान झाले 
असुन शासकीय यींत्रणेसह वर्मा कीं पनीकडूनही सव्हे करुन नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मदत 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) शेतीवपकाींच्या नुकसानीकररता नाींदेड जिल्हयासाठी एकूण रू.५०९०४.२१ लक्ष एर्ढा ननिी 
उपलब्ि करून देण्यात आला असून, त्यापैकी नाींदेड जिल्हयातील भोकर वर्भागात शेतीच्या 
झालेल्या नकुसानीकररता बाधित  शेतकऱयाींना रू.२८१०.७५ लक्ष एर्ढया ननिीच ेर्ा्प करण्यात 
आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे शहर ि जिल्हयामध्ये झालेल्या अततिषृ्ट्टीमळेु बाधधत  
व्यक्तीांच्या नातेिाईिाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२५)  ३३७० (१४-०४-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) : सन्माननीय मदत ि 
पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहर र् जिल््यामध्ये झालेल्या अनतर्षृ्ीत १६ व्यकतीींचा तसचे शकेडो िनार्राींचा 
मतृ्यू झाला असून, ९ नागरीक बपेत्ता झाले असल्याची घ्ना ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१९ रोिी 
र्ा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या पार्सामुळे प्रामुख्याने दक्षक्षण पुणे आणण मसींहगड रस्ता पररसरात बहुताींश 
सोसायट्याींमध्ये पाणी मशरल्याने मसमा मभींती कोसळून नाल्यातून आलेल्या पाण्याच्या 
लोंढ्यान,े मो्ारीसह हिारो दचुाकी र्ाहून गेली आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानुसार भवर्षयात अशी पररजस्थती उद्भर् ू
नये म्हणून कोणती उपाययोिना केली आहे तसेच नकुसानग्रस्ताींना र् मतृाींच्या नातेर्ाईकाींना 
मदत करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायार्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
      पुणे शहर र् जिल्हयामध्ये दद.२५.०९.२०१९ रोिी झालेल्या अनतर्षृ्ीमळेु एकूण ३० 
व्यकतीींचा मतृ्य ूझाला  र् ४ नागरीक बेपत्ता झाले आहेत. 
      तसचे सदर कालार्िीत अनतर्षृ्ीमुळे लहान-मोठी २०४ िनार्रे मतृ झाली असून पश ु
कोंबडया ६२८ मयत झाल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) र् (४) पुणे शहर र् जिल्हयामध्ये दद.२५.०९.२०१९ रोिी झालेल्या अनतर्षृ्ीमळेु पुणे 
जिल्हयात एकूण ३० मयत व्यकतीींपैकी २७ मयत व्यकतीींच्या नातेर्ाईकाींना रू.१०८,००,०००/- 
लक्ष इतकी मदत र्ा्प करण्यात आली असून उर्ारीत ३ मयत व्यकतीींचे र्ारस ममळून न 
आल्याने मदत देता आलेली नाही. त्याचप्रमाण े लहान र् मोठी िनार्राींच्या मालकाींना 
रू.२४,५४,०००/- र् मयत कोंबडयाींच्या  मालकाींना रू.१३,२५०/- मदत र्ा्प करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

गट ग्रामपांचायत गेिधाा (ता.िुरखडेा, जि.गडधचरोली) येथील पाणी पुरिठा  
िमाचाऱयाचा वििेचा धक्िा लागुन झालेला मतृ्य ु

  

(२६)  ३५४१ (०३-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिब े(आरमोरी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग् ग्रामपींचायत गेर्िाा (ता.कुरखेडा, जि.गडधचरोली) येथील पाणी पुरर्ठा कमाचारी रहीम 
गुलमीर खॉ पठान ग्रामपींचायत अींतगात येणाऱया कुरुीं डी येथील डी.पी.र्र चढुन दरुुस्ती करीत 
असताींना वर्िेचा िकका लागुन मतृ्युमुखी पडल्याची गींभीर घ्ना ददनाींक ४ िानेर्ारी, २०२० 
रोिी र्ा त्यासमुारास ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेमतृ्युमुखी पडलेल्या ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींच्या 
कु्ुींबीयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ॽ 
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डॉ. तनततन राऊत (१९-०८-२०२०) : (१) ग् ग्रामपींचायत गेर्िाा (ता.कुरखेडा, जि.गडधचरोली) 
येथील पाणी पुरर्ठा कमाचारी श्री. रहीम गुलमीर खान पठान (बा्यव्यकती) कुरींडी 
गार्ािर्ळील शेतीपींपाींना र्ीि पुरर्ठा करणाऱया डीपीर्र अनधिकृतररत्या चढल्यान े र्ीि 
र्ादहन्याशी सींपका  झाल्याने वर्िचेा िकका लागून दद.०४.०१.२०२० रोिी अपघात झाला र् 
ददनाींक ०७.०१.२०२० रोिी नागपूर येथील रुग्णालयात त्याींचा मतृ्यू झाला. 
(२) श्री. रहीम गुलमीर खान पठान याींना झालेल्या वर्द्युत अपघाताबाबत वर्द्युत ननरीक्षक, 
गडधचरोली याींच्यामार्फा त चौकशी केली असून त्याींनी ददनाींक २०.०२.२०२० रोिीच्या पत्रान्र्ये 
कळवर्ल्यानुसार र्ारसदारास तातडीची मदत रु.२०,०००/- ददनाींक २४.०२.२०२० रोिी अदा 
करण्यात आली. तसेच महावर्तरणच्या ननयमाप्रमाणे नुकसान भरपाई रककम रु.३,८०,०००/- 
ददनाींक २८.०२.२०२० नुसार अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

ग्रामीण भागातील अिैध मदयतनममाती ि मदयविक्रीला आळा घालण्यासाठी  
सथातनि पातळीिर ग्रामरिि दलाची सथापना िरण्याबाबत 

  

(२७)  ३६३७ (०३-०४-२०२०).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सुरेश िरपुडिर 
(पाथरी), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.रािसाहेब अांतापूरिर (देगलूर) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ग्रामीण भागात अर्ैि मदयननममाती र् मदयवर्क्री सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील अर्ैि मदयननममाती र् मदयवर्क्रीला आळा घालण्यासाठी 
लोकसहभागातून स्थाननक पातळीर्र ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याची सचुना 
जिल्हाधिकाऱ याींना शासनान े ददल्याच े माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. द्रदलीप िळस-ेपाटील (२७-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.   अर्ैि मद्यननममाती / वर्क्री इत्यादीींर्र िनसहभागातून ननयींत्रण 
ममळवर्ण्यासाठी “महाराषट्र ग्रामरक्षक दल ननयम २०१७” तयार करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार ग्रामरक्षक दल स्थापनेकरीता आर्श्यक कायार्ाही करण्याकरीता आयुकत, राज्य 
उत्पादन शुल्क, मुींबई याींचेकडून यापूर्ी सर्ा अिीक्षकाींना दद.६.३.२०१८, दद.२८.११.२०१८ र् 
दद.१५.१२.२०१८ रोिी कळवर्ण्यात आले आहे. तसेच, आयुकत, राज्य उत्पादन शुल्क, मुींबई 
याींच्या दद. १३ िानेर्ारी २०२० रोिीच्या अिा शासकीय पत्रान्र्ये, राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये 
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ग्रामरक्षक दलाची स्थापना होऊन ते कायारत होणे गरिेचे र्ा्त असल्याने दद.२६ िानेर्ारी 
२०२० रोिी महाराषट्र ग्रामपींचायत अधिननयम, १९५८ अींतगात प्रत्येक गार्ात होणाऱया 
ग्रामसभेच्या वर्षयसुचीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेबाबत वर्षय समावर्ष् करण्यास तसेच, 
ग्रामरक्षक दल स्थापनेकररता आर्श्यक ती यथायोग्य कायार्ाही करण्याच्या सुचना सर्ा 
जिल्हाधिका-याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) राज्य उत्पादन शुल्क वर्भागाने माहे एवप्रल, २०१९ ते माचा, २०२० या कालार्िीत अर्ैि 
दारूची ननममाती/ वर्क्री/ र्ाहतुक करणाऱयाींवर्रूध्द एकूण ४६६५१ गुन्हे नोंदवर्ले असून रु.११५.१६ 
को्ी इतकया रकमेचा मुदे्दमाल िप्त केला आहे. अर्ैि दारु िींद्यार्र ननबिं आणण्याच्या 
दृष्ीने पोलीस वर्भाग आणण राज्य उत्पादन शुल्क वर्भाग हे दोन्ही वर्भाग स्र्तींत्रपणे कारर्ाई 
करतात, तसेच, केलेल्या कायार्ाहीची मादहती एकमेकाींना देत असतात. तसचे कायार्ाहीसाठी 
गरिेनुसार सींयुकतररत्या कारर्ाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत िासतव्यास असलेल्या िेष्ट्ठ नागररिाांना 
पुनिासन प्रिल्पात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(२८)  ३७२३ (०२-०४-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभू (द्रदांडोशी) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (पूर्ा) येथील सींिय गाींिी राषट्रीय उद्यानाच्या र्न वर्भागाच्या हद्दीत र्ास्तव्य 
करीत असलेल्या, र्ैिनाथ बाब ूसाबरे याींचेसह सहा ज्येषठ नागररकाींनी, मुख्य र्न सींरक्षण र् 
सींचालक सींिय गाींिी राषट्रीय उद्यान बोरीर्ली याींना, पुनर्ासनाच्या यादीमध्ये त्याींच्या नार्ाचा 
समार्ेश करण्याची मागणी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासुमारास ददलेल्या लेखी 
ननर्ेदनाद्र्ारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननर्ेदनाच्या अनुषींगाने उकत सहा ज्येषठ नागररकाींची नार् ेपुनर्ासनाच्या 
यादीमध्ये समावर्ष् करण्याच्या दृष्ीने, शासनातरे्फ कोणती कायार्ाही करण्यात आली र्ा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) :(१) ददनाींक २३.१२.२०१९ च ेलेखी ननर्ेदनाद्र्ारे मागणी केली 
आहे. 
(२) र् (३) पुनर्ासनाचा दार्ा करणा-या उकत सहा नागररकाींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननदेशानुसार रककम रु. ७०००/- र्न वर्भागाकड े िमा केली आहे. सदर सहा व्यकतीींच्या 
कागदपत्राींच्या स्क ननींगची कायार्ाही पूणा करण्यात आली असून पात्रता ननजश्चतीअींती 
सदननकाींच्या उपलब्ितेनुसार पुढील कायार्ाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
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सहिारी बँिेन ेदैनांद्रदन अहिाल ररझिा बँिेला पाठविणेसांदभाात 

  

(२९)  ३७४३ (०३-०४-२०२०).   श्री.सुतनल प्रभ ू(द्रदांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पींिाब एण्ड महाराषट्र सहकारी बँकेतील गैरव्यर्हार ननदशानास आल्यानींतर 
भारतीय ररझर्ा बँकेने सहकारी बँकेचा दैनींददन अहर्ाल सध्याच्या ईमेलर्र आिारीत पद्धती 
ऐर्िी इीं्रने्र्र आिारीत पद्धतीनुसार पाठवर्ण्याचे आदेश सहकारी बँकाींना ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एकूण ककती सहकारी बँका कायारत आहेत, भारतीय ररझर्ा बँकेच्या 
आदेशानुसार एकूण ककती सहकारी बकँानी आपला दैनींददन अहर्ाल ईमलेर्र आिारीत पद्धती 
ऐर्िी इीं्रने्र्र आिारीत पद्धतीनुसार पाठवर्ण्याबाबत कायार्ाही केली आहे, 
(३) असल्यास, अद्याप सहकारी बँकाींनी इीं्रने्र्र आिारीत पद्धतीनुसार दैनींददन अहर्ाल 
ररझर्ा बँकेला सादर केला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत 
(४) तसेच दैनींददन अहर्ाल ररझर्ा बँकेला पाठवर्णेसींदभाात सहकारी बँकाींना ननदेश देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) नाही.  
(२) राज्यात एकूण ४९६ सहकारी बँका कायारत आहेत. त्यापैकी कोणत्याही बँकेन ेइीं्रने्र्र 
आिारीत दैनींददन अहर्ाल ररझर्ा बँकेला सादर केलेला नाही. 
     तथावप, ररझर्ा बँकेने ददनाींक २७.१२.२०१९ रोिीच्या पररपत्रकान्र्ये रु.५ को्ी र् त्यापेक्षा 
िास्त किा रककम असलेल्या सर्ा किादाराींची मादहती सादर करण्याचे ननदेश राज्यातील सर्ा 
नागरी सहकारी बँकाींना ददले आहेत.  
(३), (४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

नामशि जिल््यातील सांिय गाांधी तनराधार योिनतेील प्रलांबबत प्रिरणाांबाबत 
  

(३०)  ३७६८ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती देियानी र्फराांदे (नामशि मध्य), श्रीमती सीमा महेश 
द्रहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल््यातील सींिय गाींिी ननरािार योिनेतील बहुताींशी प्रकरणे तहसीलदार 
नामशक याींच्याकड ेप्रलींबबत असल्याची बाब ददनाींक २२ िानेर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासमुारास 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सेर्ा योिनेच्या माध्यमातून ऑनलाईन अिा केलेला असताना र् 
त्यासाठी आर्श्यक शासकीय शुल्क भरलेले असतानाही अिा प्राप्त होत नसल्याची बाब त्याच 
दरम्यान ननदशानास आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानुषींगान े ददव्याींग, ननरािार, वर्िर्ा, 
पररत्यकता, र्दृ्ध याींना सींिय गाींिी ननरािार योिनेच्या लाभापासून र्ींधचत ठेर्ण्यास िबाबदार 
असणाऱया अधिकारी र् कमाचारी याींच्यार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) र् (५)  सेतू/ ई-महासेर्ा कें द्राव्दारे उमशरा अिा प्राप्त झाल्यामुळे अिा प्रलींबबत रादहले 
आहेत. त्यामुळे सींबींधित सेतू चालकार्र जिल्हाधिकारी, याींच्याकड े कारर्ाई  करण्यासींदभाात 
सींबींधित तहमसलदार याींनी प्रस्तार् सादर केला आहे. 
  

___________ 
  
टेंभुणी (ता.भोिरदन-िाफ्राबाद, जि.िालना) ग्रामपांचायत िायाालयाअांतगात सिच्छतागहृाच्या 

अनुदानास पात्र लाभाथ्याांच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३१)  ३९७७ (०७-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
सिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभुणी (ता.भोकरदन-िाफ्राबाद, जि.िालना) ग्रामपींचायत कायाालयाअींतगात स्र्च्छतागहृाच्या 
अनुदानास ८७२ लाभाथी पात्र असून त्याींना प्रती लाभाथी १२ हिार रुपये प्रोत्साहन अनुदान 
ददले िाणार असल्याच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी ४७२ लाभार्थयांच े र्फो्ो देण्यात आले असून ३९४ लाभार्थयांच े वर्दहत 
नमुन्यातील प्रस्तार् माहे माचा, २०१९ मध्ये ग्वर्कास अधिकारी कायाालयात ऑनलाईन 
करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रस्तार् सादर होऊन ९ मदहन्याींचा कालार्िी होऊनही अद्याप या 
लाभार्थयांच ेखात्यार्र रककम िमा झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र् त्यानुसार लाभार्थयांच ेप्रलींबबत अनुदान देण्यासाठी कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गुलाबराि पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) र् (२) े्ंभुणी (ता.भोकरदन-िाफ्राबाद, जि.िालना) 
ग्रामपींचायत अतींगात पायाभूत सर्ेक्षणातून सु्लेली लाभार्थयांची सींख्या ८७२ आहे. त्यापैकी 
११६ लाभाथींना मयत, दबुार, कायम स्थलाींतरीत अशा वर्वर्ि कारणामुळे पात्र यादीतनू 
र्गळण्यात आले आहे. उर्ाररत ७५६ लाभार्थयांपैकी ६७९ कु्ुींबाींनी बाींिकाम पूणा केलेले आहे  र् 
४७२ लाभार्थयांचे र्फो्ो  अपलोड  केले आहेत. पात्र  ३८७  लाभार्थयांचे माहे माचा-२०१९ मध्ये 
ग् वर्कास अधिकारी, िाफ्राराबाद याींचकेड े प्राप्त झालेले प्रस्तार् अपूणा असल्याने त े परत 
करण्यात आले. त्यानींतर नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये ०४ प्रस्तार्, डडसेंबर, २०१९ मध्ये २४२ प्रस्तार्, 
िानेर्ारी,२०२० मध्ये ७८ प्रस्तार्, रे्फब्रुर्ारी, २०२० मध्ये ९८ प्रस्तार् र् माचा,२०२० मध्ये २५७ 
प्रस्तार् असे एकूण ६७९ पररपूणा प्रस्तार् प्राप्त झाले.  

उपरोकतनुसार स्र्च्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगात अनुदानासाठी ऑक्ोबर,२०१९ 
पयतं एकही पररपूणा प्रस्तार्  प्राप्त झाला नाही. 
(३) र् (४) उपरोकतनसुार पात्र ७५६ लाभार्थयांपैकी ६७९ लाभार्थयांचे पररपूणा प्रस्तार् 
नोव्हेंबर,२०१९ते माचा,२०२० पयतं प्राप्त झाले. त्यास अनुसरुन ६७९ लाभार्थयांना स्र्च्छ भारत 
ममशन (ग्रामीण) अींतगात प्रत्येकी रुपये १२,०००/-याप्रमाणे एकूण रुपये८१,४८,०००/-अदा 
करण्यात आले आहे. उर्ाररत ७७ कु्ुींबाींचे पररपूणा प्रस्तार् अद्याप अप्राप्त आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

श्री.सिाममनाथन आयोगाने ५० टक्िे नर्फा देण्याच्या मशर्फारशीच्या अनुषांगान े
 शेतिरी िगााला ििामार्फीचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३२)  ४०३६ (०३-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळमशरस) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गत सरकारच्या काळात खािगी सार्काराींकडील १७० को्ीींचे किा मार्फ करण्याची घोषणा 
केली असनू, काही ननकषाींमळेु र् ककचक् ऑनलाईन प्रक्रीयेमळेु मोठ्या प्रमाणात शेतकरी 
र्गााला लाभ ममळालेला नसल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.स्र्ाममनाथन याींच्या नेततृ्र्ाखालील आयोगाने ५० ्कके नर्फा देण्याची 
मशर्फारस शासनाला केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत मशर्फारशीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) वर्दभा र् मराठर्ाड्यातील शेतकऱयाींनी 
परर्ानािारक सार्काराींकडून घेतलेल्या किाास मार्फी देण्याचा ननणाय ददनाींक १०.०४.२०१५ 
रोिीच्या शासन ननणायान्र्ये घेण्यात आला असून त्यानुसार राज्यातील ४२,६८७ शेतकऱयाींनी 
१३७३ परर्ानािारक सार्काराींकडून घेतलेल्या रु.६२.८७ को्ीींच्या किाास मार्फी देण्यात आलेली 
आहे.  
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(२) नाही.  
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील ग्रामीण भागातील शेतिरी ि नागररिाांिर होणाऱया  
बबबट्याच्या हल्ल्यापासून सांरिण ममळण्याबाबत 

  

(३३)  ४५१२ (०९-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.द्रदलीप 
मोद्रहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.सुतनल शेळिे (मािळ), श्री.तनलेश लांिे (पारनेर), श्रीमती 
माधुरी ममसाळ (पिाती), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील दौंड, आींबेगार्, िुन्नर, खेड, मशरूर या तालुकयामध्ये बबबट्या र् अन्य 
र्न्य प्राण्याींचा उपद्रर् मोठ्या प्रमाणात र्ाढल्याची बाब माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दौंड तालुकयातील मौि ेयर्त, कासुडी, पारगार्, वपींपळगार्, र्ाळकी, र्ाखारी, 
र्रर्ींड, कुसेगार्, खामगार्, कानगार्, नानगार् इ. पररसरात बबब्याचा र्ार्र मोठया प्रमाणात 
र्ाढला आहे हेही खरे हे दह खरे आहे काय  
(३) असल्यास, दौंड तालुकयातील पा्स या दठकाणी ३० नोव्हेंबर २०१९ र्ा त्यासुमारास 
बबबट्याचा र्ाहनाच्या िडकेने मतृ्यू झाला आहे हेही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, नागररकाींनी र्ळेो र्ेळी मागणी करून देखील र्न वर्भागाकडून वपींिरा लार्ला 
िात नसून मोठ्या प्रमाणार्र पशिुनाचे देखील नकुसान झाले आहे हेही खरे आहे काय  
(५) असल्यास, उकत बबबट्याींचा प्रनतबींि करण्याबाबत र्न वर्भागाकडून कोणती कायार्ाही 
करण्यात आली र्ा येत आहे 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) र् (२) पुणे र्नर्तृ्तामध्ये पूणे र् सोलापूर या दोन 
जिल््याींचा समार्ेश आहे.  पुणे र्नर्ाृत्तमध्ये बबब्, धचींकारा, ससा, रानडुककर, मोर, कोल्हा, 
लाींडगा र् तरस या र्न्यप्राण्याींचा अधिर्ास आहे. त्यामुळे मानर्-र्न्यप्राणी सींघषाची शकयता 
नाकारता येत नाही. 
(३) पूणे-सोलापूर महामागाार्ारील पा्स येथे अ्ात र्ाहनाच्या िडकेने ददनाींक २८.११.२०१९ 
रोिी मध्यरात्री १२.०० त े१२.१० र्ािताच्या सुमारास एक बबब् (मादी) मतृ्य ुझाल्याची घ्ना 
ननदशानास आली आहे. 
(४) बबब् हा अनुसूधच-१ मिील प्राणी आहे.  त्यामळेु बबबट्याच्या हल्ल्याची घ्ना र् त्याच े
गाींभीय लक्षात घेर्ून र्न्यिीर् (सींरक्षण) अधिननयम, १९७२ मिील तरतूदीींच ेनुसार बबबट्याला 
िेरबींद करण्याची कायार्ाही करण्यात येत.े 
(५) मानर्-र्न्यप्राणी सींघषा ्ाळण्याच्या अनुषींगाने के्षबत्रय स्तरार्र खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येतात. 
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• र्न कमाचाऱयाींचे पथक तयार करुन ननयममत पणे सींरक्षक्षत के्षत्र र् बबब् प्रर्ण के्षत्रात गस्त 
घालण्यात येत.े 
• र्न्यप्राण्याींना र्नके्षत्रातच पीण्याचे पाणी उपलब्ि व्हार्े म्हणून कृबत्रम पाणस्थळे, र्नतळी, 
चेकड मची ननममाती करण्यात येते. 
• सींयुकत र्नव्यर्स्थापन सममत्याींचे मार्फा त नागरीकाींना मानर्-र्न्यप्राणी-सींघषाच्या 
पररजस्थतीत खबरदारी घेणेबाबत सभेच े अयोिन करुन  स्थाननकाींच े प्रबोिन करण्यात येते. 
तसेच सचूना र्फलक / मभत्तीपत्रकाद्र्ारे मादहती देण्यात येते. 
• बबब् र्न्यप्राणी मानर्ी र्स्तीमध्ये आढळून आल्यास तात्काळ त्यास िेरबींद करुन त्यास 
नैसधगाक अधिर्ासत मुकत करण्यात येते. 
• र्न्यप्राण्याींनी नुकसान केल्यास प्रचमलत शासन ननणायातील तरतूदीनुसार सींबींधिताींना 
नुकसान भरपाईची रककम अदा करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

सामाजिि न्याय विभागामार्फा त विविध योिनाांना देण्यात येणारे अनुदान  
तसेच उत्पन्न दाखल्याची मयाादा िाढविणेबाबत 

  

(३४)  ४५५८ (०३-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनामार्फा त पुरवर्ल्या िाणाऱया सींिय गाींिी ननरािार योिना, श्रार्णबाळ सेर्ा 
राज्य ननर्तृ्ती र्ेतन योिना, इींददरा गाींिी राषट्रीय र्दृ्धापकाळ ननर्तृ्ती योिना, इींददरा गाींिी 
राषट्रीय वर्िर्ा ननर्तृ्ती र्ेतन योिना, इींददरा गाींिी राषट्रीय अपींग ननर्तृ्ती योिना इ. योिन े
मार्फा त दरमहा केर्ळ १००० रुपये अनुदान देण्यात येत असून हे तु्पुींि े अनुदान र्ाढवर्णे 
तसेच, यासाठी आर्श्यक असलेल्या कागदपत्रामध्ये २१,०००/- रु. पेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला 
काढणे आर्श्यक असून शहरी भागामध्ये गरिूींना सदरचा दाखला ममळणे शकय होत नाही 
यामुळे उत्पन्न दाखल्याची मयाादा र्ाढवर्णेबाबत र्ारींर्ार शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय , 
(२) असल्यास, सींिय गाींिी र् श्रार्णबाळ योिनेतील लाभाथी ननर्डीमध्ये उत्पनाची अ् २१ 
हिार र्रुन ५० हिार करण्याबाबत तत्कालीन सामाजिक न्यायमींत्री महोदयाींनी सभागहृास 
आश्र्ासीत केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनामार्फा त वर्वर्ि योिनेतून देण्यात 
येणारे अनुदान र्ाढवर्णे तसेच उत्पन्न दाखल्याची मयाादा र्ाढवर्णेबाबत कोणती कायार्ाही 
केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांिय मुांड े(१८-०८-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक २० ऑगस््, २०१९ च्या शासन ननणाायान्र्ये लाभार्थयांच्या अथासहाय्यात दरमहा 
रु. ६००/- र्रुन रुपये १०००/- तर १ अपत्य असलेल्या वर्िर्ा लाभार्थयांना रु. ११००/- र् २ 
अपत्य असलेल्या  
       वर्िर्ा लाभार्थयांना रु. १२००/- इतकी अथासहाय्यात र्ाढ करण्यात आली आहे. तसेच 
सदरहु योिनेतील ददव्याींग लाभार्थयांसाठी र्ावषाक उत्पन्न मयाादा रु. ५००००/- करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

आिी, आष्ट्टी ि िारांिा (जि.िधाा) तालुक्यात अततिषृ्ट्टीने बाधधत शतेिऱयाांना  
नुिसान भरपाई पासनू िांधचत ठेिल्याबाबत 

  

(३५)  ४५८४ (१४-०४-२०२०).   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :  सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्िाा जिल््यातील आर्ी-आष्ी-कारींिा तालुकयात माहे सप् े्ंबर-ऑक्ोबर, २०१९ मध्ये 
अनतर्षृ्ी होर्ून शासकीय अधिकाऱयाींनी चुकीचा अहर्ाल सादर केल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून 
र्ींचीत राहीले असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्ी तालुकयात ६७२.६ हेक्र, आष्ी तालुकयात ४०१.१४ हेक्र, कारींिा 
तालुकयात ३१०.२७ हेक्र इतकी नुकसानीची शासकीय आकडरे्ारी आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई  देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, 
(३) माहे िुल ैते ऑगस्् मिील अनतर्षृ्ीमुळे शेतीवपकाच्या झालेल्या नकुसानीकररता आधथाक 
मदत देण्याची बाब शासनाच्या वर्चारािीन आहे.  
तसेच, माहे ऑक्ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये अर्काळी पाऊसामळेु शेती/र्फळवपकाींच्या झालेल्या 
नुकसानीकररता रू.१५०.९७ लक्ष एर्ढया ननिीचे र्ा्प करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही.  

___________ 
  

द्रहांगोली जिल्हयातील एि गाि एि ग्राम विद्युत व्यिसथापि योिनेबाबत 
  

(३६)  ४६३४ (१०-०४-२०२०). श्री.तान्हािी मुटिुळे (द्रहांगोली) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली जिल्हयातील ग्रामीण भागात वर्द्युत सुवर्िा तातडीन ेउपलब्ि करुन देण्यासाठी 
एक गार् एक ग्राम वर्द्युत व्यर्स्थापक ही योिना पात्र उमेदर्ार ममळत नसल्यान ेअनके 
ददर्सापासून व्यर्स्थापक उमेदर्ाराींच्या ननयुकता प्रलींबबत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागात वर्द्युत वर्तरण कीं पनीला वर्द्युत सुवर्िा देण्यात अनेक 
अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे शेतक-याींना र् नागररकाींना असींख्य अडचणीींना सामोरे िार् े लागत 
असून शासनाकडून याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. तनततन राऊत (१९-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. सद्यजस्थतीत ग्रामीण भागात वर्द्युत वर्तरण कीं पनीकड े वर्द्युत 
सुवर्िा देण्यासाठी तींत्र्, र्ररषठ तींत्र्, प्रिान तींत्र् हे कमाचारी उपलब्ि आहेत. तसचे ज्या 
भागात पदे ररकत आहेत  अशा दठकाणी बा्यस्त्रोत कमाचाऱयाींच्या ननयुकत्या करण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

सेनगाि तालुक्यातील (जि.द्रहांगोली) सुिळी (खु.) शेत मशिारात  
रानडुिराांनी शेतीचे िेलेले नुिसान 

  

(३७)  ४६३७ (०२-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (द्रहांगोली) : सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोलीतील सनेगार् तालुकयातील सुकळी (खु.) शेत मशर्ारात रानडुकाराींनी  शेतक-याींच्या 
शेतातील कपाशीचे र्फार मोठया प्रमाणात नुकसान केले असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, कपाशीच ेकाही पीक परतीच्या पार्सान ेतसेच काही पीक रानडुकराच्या मुकत 
सींचारान ेनष् झाले असल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररसरातील रानडुकाराींचा उपद्रर् थाींबर्ण्यासाठी र्न वर्भागाने कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) तालुका कृवष अधिकारी सेनगाींर् याींचे कडुन प्राप्त ददनाींक १८.०२.२०२० च्या पत्रानुसार 
सेनगाींर् तालुकयात कापसाच ेपरतीच्या पार्सामुळे ३३% पेक्षा कमी नुकसान झाले असल्याच े
ननदशानास आले आहे. 
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(३) रानडुककराींचा उपद्रर् थाींबवर्ण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात. 
• रानडुककर प्रर्ण के्षत्रात र्फ्ाके र्फोडुन, आर्ि करुन त्याींना र्नक्षेत्रात/ िींगलात 
हुसकावर्ण्यात येते. 
• वपण्याच्या पाण्याच्या शोिात रानडुककर िींगला बाहेर पडू नये म्हणून त्याींना र्नके्षत्रात 
कृबत्रम पाणर्ठ्याींची व्यर्स्था करण्यात येत.े 
• रानडुककराींनी शेतवपकाींचे नकुसान केल्यास प्रचमलत शासन ननणायातील तरतुदीनसुार तत्काळ 
आधथाक सहाय्य देण्यात येत.े 
• शेतवपकाींसाठी हानीकारक असणाऱया रोही र् रानडुककराना पारि करण्याची परर्ानगी देण्यात 
येते. 
• स्थाननक ग्रामस्थाींना र्न अधिकारी / कमाचारी तसचे सींयुकत र्न व्यर्स्थापन सममत्याींच्या 
बैठकीमिून मागाशन करण्यात येते. 
• र्न्यिीर्ाींबद्दल िनतते िनिागतृी ननमााण करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल््यातील लाभाथ्याांना सांिय गाांधी तनराधार योिनअेांतगात अनुदान ममळणेबाबत 
  

(३८)  ४६४७ (०३-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िुळे जिल््यातील सींिय गाींिी ननरािार योिनअेींतगात गरीब, गरिू लाभार्थयांना ममळणारे 
अनुदान मागील ४ मदहन्याींपासून ममळाले नसल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अनुदानासाठी र्धृ्द मदहलाींनी जिल्हाधिकारी कायाालयाच्या 
आर्ारात ननदशाने केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन लाभार्थयांना योिनाींचे अनुदान तातडीन ेदेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायार्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े (१८-०८-२०२०) : (१) िुळे जिल््यात सींिय गाींिी ननरािार योिनेअींतगात 
९२५२५ इतके लाभाथी असून त्यापैकी राषट्रीयकृत बँकेत खाते असणाऱया ९१९२१ लाभार्थयांना 
अथासहाय्य वर्तरीत करण्यात आले आहे.  उर्ारीत लाभार्थयांनी कागदपत्राींची पुताता न केल्यान े
त्याींना अथासहाय्याचे वर्तरण करण्यात आले नाही. कागदपत्राींच्या पुतातेनींतर त्याींना 
अथासहाय्याचे वर्तरण करण्याची कायार्ाही करण्यात येईल. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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औसा (जि.लातूर) अििाळी पािसामुळे झालेल्या नुिसानाची भरपाई ममळण्याबाबत 
  

(३९)  ४७८८ (१४-०४-२०२०).   श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय मदत ि पुनिासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा वर्िानसभा मतदार सींघातील (जि.लातूर) येथील १६ हिार शेतकऱयाींना अर्काळी 
पार्सामळेु झालेल्या नुकसानीचे राज्य शासनान े मींिूर केलेले अनुदान अद्याप शेतकऱयाींना 
ममळाले नसनू तसेच प्राप्त अनुदानही राषट्रीयकृत बँकेकडून देण्यास वर्लींब केला िात 
असल्याच ेमाहे िानेर्ारी २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वर्भागीय आयुकत कायाालय,औरींगाबाद येथ े लातरू जिल्हा आढार्ा बैठकीत 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी उकत प्रकरणी नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई ममळाली 
नसल्याबाबत वर्भागीय आयुकत औरींगाबाद याींनी तातडीन ेकायार्ाही करण्याबाबत ददनाींक १० 
िानेर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासुमारास ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनुदान र्ा्पास झालेल्या वर्लींबाबाबत तसेच वर्भागीय आयुकत 
औरींगाबाद याींना ननदेश देर्ुनही अद्यापही अप्राप्त शेतकऱयाींना अनुदान ममळण्याबाबत शासनान े
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्लींबाची सर्ासािारण काय आहेत ? 
 
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
     तथावप, लातूर जिल्हयाकररता माहे रे्फब्रुर्ारी, २०२० पयतं तीन ्प्प्यात रू.३७१०३.५४ 
लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे. तद्नींतर माहे, िून, २०२० मध्ये 
रू.२४४९.२६ लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे. असा एकूण लातूर 
जिल्हयाकररता ३९५५२.८० लक्ष एर्ढा ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे. त्यापकैी औसा 
तालुकयासाठी एकूण ६५२०.०० लक्ष इतका ननिी र्ा्प करण्यात आला आहे.  
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायत म्पहारळ (ता.िल्याण) याांना सािाितनि िामासाठी  
सिे नांबर ३८ गटविभाग द्रह िागा ममळण्याबाबत 

  

(४०)  ५०८४ (१५-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण तालुकयातील म्हारळ ग्रामपींचायत याना सार्ािननक कामासाठी शासकीय िागा 
उपलब्ि नसल्यामुळे म्हारळ येथील सर्े नींबर ३८ ग्वर्भाग दह िागा सार्ािननक कामासाठी 
उपलब्ि करून द्यार्ी अशी मागणी लोकप्रनतननिी याींनी ठाण े जिल्हा ननयोिन बैठकीत र् 
मा.उप मुख्यमींत्री याींच्याकड ेठाण े जिल्हा आराखडा बैठीकीमध्ये ददनाींक २० र् २४ िानेर्ारी 
२०२० रोिी र्ा त्यासुमारास ननर्ेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननर्ेदनामध्ये क्रीडाींगण, घनकचरा व्यर्स्थापन, पाण्याची ्ाकी, गाडान, 
शाळा, अींगणर्ाडी अश्या महत्र्पणूा कामाींची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा प्रस्तार् ददनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोिी र्न पररके्षत्र अधिकारी 
कल्याण याींच्याकड ेप्रलींबीत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननिीींनी केलेल्या मागणी र्र शासनान े कोणती कायार्ाही केली र्ा 
करण्यात येत आहे  
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१८-०८-२०२०) : (१) कल्याण तालुकयात मौिे म्हारळ येथील सर् ेनींबर ३८ 
ग्वर्भाग दह िागा सार्ािननक कामासाठी उपलब्ि करून द्यार्ी अशी मागणी 
लोकप्रनतनीिीींनी ठाणे जिल्हा ननयोिन बैठकीत ददनाींक २४ िानेर्ारी, २०२० रोिी 
मौणखकररत्या केली आहे. 
(२) लोकप्रनतननिीींनी क्रीडाींगण, घनकचरा व्यर्स्थापन, पाण्याची ्ाकी, गाडान, शाळा, 
अींगणर्ाडी अशा महत्र्पुणा कामाींची मौणखक मागणी केली आहे. 
(३) ग्रामपींचायत म्हारळ याींच्याकडून उप वर्भागीय अधिकारी, कल्याण याींना ददनाींक 
१४.८.२०१८ रोिी प्रस्तार् सादर करण्यात आला असून तो प्रत्यक्षात र्न पररके्षत्र अधिकारी, 
कल्याण याींना ददनाींक २६.११.२०१८ रोिी प्राप्त झालेला होता. 
(४) ग्रामपींचायत, म्हारळ याींनी सदर र्न िमीन मागणी प्रस्तार्ामध्ये केर्ळ सार्ािननक 
शौचालय, कक्रडाींगण, र् घनकरचा व्यर्स्थापन या सुवर्िाींकरीता र्न िमीन मागणी केली आहे. 
सदर तरतूद सामूदहक सुवर्िाींकरीता देण्याच ेअनुसूधचत िाती र् इतर पारींपाररक र्न ननर्ासी 
(र्न हकक मान्यता) अधिननयम, २००६ मिील कलम ३(२) मध्ये नाही. प्रस्तार्ानुषींगाने त्रु्ीींची 
पुताता करण्याबाबत र्न पररके्षत्र अधिकारी, कल्याण याींनी सींबींधित ग्रामपींचायतीस कळवर्ले 
आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

िेदारखेडा (ता.भोिरदन, जि.िालना) येथील शेतिऱयाांच्या  
शेतातील सोयाबीन गांिीला लागलेली आग  

  

(४१)  ५३५१ (०९-०४-२०२०).   श्री.नारायण िुच े(बदनापूर) :   सन्माननीय मदत ि पुनिासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुदाम िािर्, केदारखेडा (ता.भोकरदन, जि.िालना) येथील शेतक-याच्या शेतातील 
सोयाबबन गींिीला आग लागून भस्मसात झाले असून सदर शतेक-यास नकुसान भरपाई 
ममळार्ी याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननिी (बदनापूर-अींबड) याींनी कृषी मींत्री याींना ददनाींक २८ 
िानेर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासुमारास ननर्ेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत मागणीर्र शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, 
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(३) त्यानुसार शेतकऱ यास नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायार्ाही करण्यात आली आहे 
र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) सदर घ्नेकररता आधथाक मदत देण्याबाबत शासन ननणाय, दद.१३.०५.२०१५ मध्ये 
कोणतीही तरतूद नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील रुपी िो.ऑ.बँि मल. पुणे या बँिेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(४२)  ५६०९ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांिय िगताप (पुरांदर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील रुपी को.ऑ.बँक मल. पुणे या बकेँत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यर्हार झाला 
असून ठेर्ीदाराींच्या ठेर्ी िोकयात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र् त्यानुषींगाने ठेर्ीदाराींच्या ठेर्ी त्याींना परत ममळर्ून देण्याबाबत तसेच बँकेच्या सींचालक 
मींडळार्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (३१-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) रुपी बकेँर्र ररझव्हा बँकेन े दद. २१/०२/२०१३ पासून ननबिं लादले आहेत. ररझव्हा बँकेच्या 
सूचनेनुसार रुपी बँकेर्र  प्रशासक मींडळाची ननयुकती करण्यात आली आहे.  
     बकेँच्या ठेर्ीदाराींना ठेर्ी र्ा्प करण्याच्या अनुषींगान ेहाडाशीप योिनेंतगात एकूण ७४,१२२ 
ठेर्ीदाराींना रु.२९४.४९ को्ी रककम अदा करण्यात आली आहे. तसेच बँकेन ेनोव्हेंबर, २०१९ 
अखेर एकूण रु.३००.६३ को्ीींची  किार्सूली केलेली आहे.  
     बकेँतील गैरव्यर्हाराींच्या अनुषींगाने सहकार आयुकताींनी ददनाींक ०२.०२.२०१६ रोिीच्या 
आदेशान्र्ये महाराषट्र सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्र्ये प्राधिकृत 
अधिकाऱयाची ननयुकती केली असनू प्राधिकृत अधिकाऱयाींनी रुपी को-ऑप. बँकेच ेसींचालक र् 
अधिकारी/कमाचारी अशा एकूण ८७ व्यकतीींर्र सुमारे रु.१,४९० को्ी रकमेची िबाबदारी 
ननजश्चत केली आहे. 
    सहकार आयुकताींच्या सदर आदेशावर्रुध्द सींबींधित ४८ सींचालक र् अधिकारी/कमाचारी 
याींनी तत्कालीन मा.मींत्री (सहकार) याींचेकड ेअपील दाखल केले होत.े त्या अनुषींगान ेतत्कालीन 
मा.मींत्री (सहकार) याींनी दद.०२.०२.२०१६ रोिीच्या आदेशास दद.२७.१२.२०१६ र् दद.०४.०१.२०१७ 
रोिीच्या आदेशान्र्ये स्थधगती ददली आहे. सद्यजस्थतीत या प्रकरणी अपर मुख्य सधचर् 
(पाणीपुरर्ठा र् स्र्च्छता) याींचसेमोर सुनार्णी चालू आहे. 
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      रुपी बकेँच्या सींदभाात कायम स्र्रुपी तोडगा ननघार्ा यासाठी सहकार आयुकताींनी रुपी 
बँकेचे महाराषट्र राज्य सहकारी बकेँत वर्मलनीकरणाचा प्रस्तार् ररझव्हा बँकेला दद. १६.०१.२०२० 
च्या पत्रान्र्ये सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

सातपुर (जि.नामशि) येथील िामगार नगर नागररि िसाहतीतील 
 देशी ि विदेशी दारुच ेदिुान सथलाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(४३)  ५६५० (०३-०४-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश द्रहरे (सीमाताई) (नामशि पजश्चम) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातपुर (जि.नामशक) येथील कामगार नगर नागररक र्साहतीत धगव्ह ॲण्ड ्ेक नार्ान े
सुरु होत असलेल्या देशी र् वर्देश दारु दकुानास तीव्र वर्रोि होत असताींना देखील दकुान सुरु 
केले असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणी महानगरपामलकेची शाळा तसेच एक खािगी शाळा असनू देखील 
देशी र् वर्देशी दारुचे दकुान सुरु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी देशी र् वर्देशी दकुान इतरत्र 
स्थलाींतरीत करण्याकरीता अप्पर जिल्हाधिकारी याींच्याकड ेलेखी ननर्ेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन देशी र् वर्देशी दारुच ेदकुान स्थलाींतरीत 
करण्याबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. द्रदलीप िळस-ेपाटील (१७-०८-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
     सदर दठकाणी अद्यापी मद्यवर्क्री दकुान सुरु नाही. परींत ू सदर दठकाणी अनु्प्ती 
स्थलाींतरणाबाबतचा अिा प्राप्त असून त्यार्र कायाार्ाही सुरु आहे. 
(३)  र् (४) सदर मद्यवर्क्री अनु्प्तीबाबत स्थाननक नागररकाींकडून तक्रारी प्राप्त आहेत 
त्यार्र कायार्ाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

राज्यातील लबाना समािाला ओ बी सी मध्ये सामाविष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(४४)  ५७२४ (१०-०४-२०२०).  श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) : सन्माननीय इतर मागास 
बहुिन िल्याण विभाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर, ठाणे तसेच महाराषट्रात इतर दठकाणी लबाना समाि मोठ्या प्रमाण े राहत 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य सरकारच्या वर्वर्ि योिना आणण र्फायदे यापासुन र्ींधचत रहात असल्याने 
लबाना समािाला ओ.बी.सी मध्ये सामावर्ष् करार् े अशी मागणी लोकप्रनतननिी याींनी 
मा.मुख्यमींत्री तथा मा.मींत्री सामाजिक न्याय मींत्री याना ददनाींक २९ िुल,ै २०१९ रोिी र्ा 
त्यासुमारास ननर्ेदन द्र्ारा केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्रातील वर्मुकत िाती या प्रर्गाामध्ये ७ या क्रमाींकार्र लबान अस े
मलदहलेलीं असून या बरोबर लबाना असेही समावर्ष् करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, लबाना समािाला ओबीसी मध्ये समावर्ष् करण्याची मागणी अनेक र्षापासून 
करीत असून या मागणीकड ेराज्य शासन दलुाक्ष करीत असल्यामुळे या समािामध्ये नारािीच े
र्ातार्रण ननमााण होत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, लबाना समािाला ओबीसी समािामध्ये समावर्ष् करण्याच्या दृजष्ने शासनान े
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची करणे कोणती ?  
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (२४-०७-२०२०) : (१), (२), (३), (४), (५) र् (६) राज्यातील लबाना 
समािाला ओबीसी प्रर्गाामध्ये आरक्षण देण्यात यार् ेयाबाबतच ेददनाींक २९.०७.२०१९ चे ननर्ेदन 
शासनास प्राप्त झाले आहे. सदर ननर्ेदनाचे अनुषींगान ेमहाराषट्र राज्य मागासर्गा आयोगाकडून 
दद.०७ नोव्हेंबर,२०१९ ला अहर्ाल मागवर्ण्यात आला असुन आयोगाचा अहर्ाल प्राप्त 
झाल्यानींतर त्यानुषींगान ेयोग्य ती कायार्ाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

देऊळगािरािा तालुक्यातील (जि.बलुढाणा) येथील महावितरण उपिें िािर 
 एि ऑपरेटर असल्यान ेहोत असलेली गैरसोय 

  

(४५)  ५७८२ (०२-०४-२०२०).  श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगार्रािा तालुकयातील (जि.बुलढाणा) येथील महावर्तरण उपकें द्रार्र एक ऑपरे्र 
असल्यान ेकृवष पींपाना ऐन रब्बी हींगामात कमी दाबान ेर्ीि पुरर्ठा होत असल्याची बाब माहे 
िानेर्ारी, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान  ननदशानास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे डीगस कर्फडरची कृवषपींपाची व्हीसीबी ककत्येक ददर्साींपासून नादरुुस्त आहे हेही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत सींबधित अधिका-याींकड ेतक्रार करुनही कोणतीच कायार्ाही करण्यात 
आली नाही हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. तनततन राऊत (१९-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  तथावप ११ के.व्ही ददग्रस कृषी र्ादहनीची व्हीसीबी देखभाल र् दरुुस्तीनींतरही 
र्ारींर्ार नादरुुस्त होत असल्याकारणाने सदर र्ादहनीचा र्ीिभार हा लगतच्या ११ के.व्ही 
्ाकरखेड कृषी र्ादहनीर्र िोडण्यात आलेला आहे. सद्यजस्थतीत या दोन्ही र्ादहनीर्रील कृषी 
पींपाींना चक्राकार पध्दतीने प्रत्येक कर्फडरला आठर्डयातील तीन ददर्स ८ तास र् ४ ददर्स रात्री 
१० तास याप्रमाणे योग्य दराने र्ीि पुरर्ठा करण्यात येत आहे. 
(४) ३३/११ के.व्ही. देऊळगाींर्रािा मही उपकें द्रातील ११ के.व्ही.ददग्रस कर्फडरची नादरुुस्त 
जव्हसीबी बदलवर्ण्याकररता कीं त्रा्दाराींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

मौि ेखान ू(ता.िेल्हे, जि.पुणे) येथ ेविद्युतीिरण िरणेबाबत. 
  

(४६)  ५९९४ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), िुमारी 
प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांिय िगताप (पुरांदर), श्रीमती सुलभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.बळिांत िानखड े(दयाापूर), श्री.द्रहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश िरपडुिर (पाथरी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े खानू (ता.र्ेल्हे, जि.पुणे) येथील डोंगरी, दगुाम र् िींगलात बसलेल्या गाींर्ात 
वर्द्युतीकरण करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी तत्कालीन मा.उिाामींत्री याींना ददनाींक २१ 
ऑक्ोबर, २०१९ रोिी र्ा त्यासुमारास लेखी पत्र सादर केले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास,या पत्रार्र शासनाने ननणाय घेऊन र् ननिीची तरतूद करुन सदरील गार्ाचे 
वर्द्युतीकरण करणेबाबत कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. तनततन राऊत (१९-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौिे खानू (ता.र्ेल्हे, जि.पुणे) या गार्ातील १७ घरकुलाींना महाऊिाामार्फा त सौर ऊिेद्र्ारे 
र्ीि पुरर्ठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील डबघाईस गेलेल्या द मसटी िो-ऑपरेटीव्ह बँिेत गुांतिणुि  
िेलेल्या खातेदाराांच्या रक्िमेबाबत 

 (४७)  ६१२३ (०३-०४-२०२०).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाि शहर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिाती) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील डबघाईस गेलेल्या द मस्ी को-ऑपरे्ीव्ह बँकेत सुमारे ९१ हिार खातेदार असून 
त्याींची करोडो रुपयाींची रककम बँकेत अडकून असल्याचे माहे िानेर्ारी, २०२० मध्ये 
र्ात्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत १० शाखा असलेली सदरहू बकँ डबघाईस गेल्यामुळे ददनाींक १८ एवप्रल, 
२०१८ रोिीपासून ररझव्हा बँकेने ननबिं घातले असून अद्याप त ेकायम आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर बँकेच्या डबघाईमुळे ११ खातेदार मतृ्यूमुखी पडल्याचेही ननदशानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र् त्यानुषींगाने सदरहू बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत वर्मलननकरण करून खातेदाराींना न्याय 
ममळर्ून देण्याबाबत, गुींतर्णूक खातेदाराींना त्याींची रककम परत करण्याबाबत तसेच सींबींधित 
बँकेच्या सींचालक मींडळान े गैरव्यर्हार केल्याबाबत त्याींचेर्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती 
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊर्फा  बाळासाहेब पाटील (३१-०७-२०२०) : (१) र् (२) होय. 
(३) र् (४) सदर बँकेमिील गैरव्यर्हाराच्या तक्रारीच्या अनुषींगान ेबँकेचे सन २०१० त े२०१५ 
या कालार्िीच े चाचणी लेखापररक्षण करण्यात आले आहे. सदर अहर्ालानुसार ५९ किा 
प्रकरणात रु. ९८.८० को्ी रकमचेा गैरव्यर्हार झाल्याच ेननदशानास आले असून सदर अहर्ाल 
आधथाक गुन्हे शाखते पाठवर्ण्यात आलेला आहे. त्यानुषींगान ेआधथाक गुन्हे शाखमेार्फा त पुढील 
कायार्ाही चाल ूआहे. 
     उपरोकत चाचणी लेखापररक्षण अहर्ालातील मशर्फारसीनुसार बँकेस झालेल्या आधथाक 
नुकसानीची िबाबदारी सींबींधिताींर्र ननजश्चत करण्यासाठी सहकार आयुकताींनी दद.२१.०५.२०१९ 
रोिीच्या आदेशान्र्ये महाराषट्र सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम ८८ अन्र्ये 
प्राधिकृत अधिकाऱयाची ननयुकती केली आहे. 
     बकेँच्या ठेर्ीदाराींना ठेर्ीींच ेर्ा्प करण्याच्या अनुषींगाने हाडाशीप योिनेंतगात माचा, २०२० 
पयतं १८,६८७ ठेर्ीदाराींना रु. ७८.८२ को्ी अदा करण्यात आलेले आहेत. 
     बकेँचे अध्यक्ष र् ठेर्ीदाराींनी केलेल्या वर्नींतीनुसार मस्ी को. ऑप. बँकेचे राज्य सहकारी 
बँकेत वर्लीनीकरणाचा प्रस्तार् सहकार आयुकताींनी दद. १६.०१.२०२० रोिीच्या पत्रान्र्ये ररझव्हा 
बँकेला सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जिल््यामध्ये ऊस बागायत िेत्र असलेल्या  
भागाांमध्ये बबबट्याचा िाढलेला उपिि 

  

(४८)  ६३५० (०९-०४-२०२०).   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) : सन्माननीय िन े मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौि े वपींपळगार् रु्फनधग तालुका राहुरी (जिल्हा अहमदनगर) या प्रर्रा नदी काठाच्या 
गार्ाींमध्ये िािर् र्स्तीतील तीन र्षााच्या मुलीर्र बबबट्यान ेहल्ला केल्याची घ्ना ददनाींक २० 
रे्फब्रुर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासमुारास घडल्याचे उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अहमदनगर जिल््यामध्ये ऊस बागायत के्षत्र असलेल्या भागाींमध्ये बबबट्या र्ाघाींची सींख्या 
र्ाढली असून त्याींचा मानर्ी र्स्तीर्र देखील र्ार्र र्ाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूर्ीही श्रीरामपरू तालुकयातील कुरणपूर येथील १९ र्षीय युर्क र् मौि े
गळननींब येथील बामलकेचा बबबट्याच्या हल्ल्यामध्ये मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्न वर्भागात याची र्ारींर्ार मादहती ददली असून शेतामध्ये अनके दठकाणी 
बबबट्या माददने अनेक वपल्लाींना िन्म ददल्याची बाब ग्रामस्थाींनी लक्षात आणून देर्ूनही र्न 
वर्भागाने र्न्यप्राणी सींरक्षणाच्या नार्ाखाली कोणतीही कायार्ाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, बबबट्याींचा बींदोबस्त करण्यासाठी शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात 
येत आहे, तसेच बबबट्यापासून र्ारींर्ार होणारे हल्ले रोखण्यासाठी र्नवर्भागाकडून कोणती 
उपायोिना करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) मौिे वपींपळगार् रु्फनधगीं तालुका राहूरी या प्रर्रा नदी 
काठाच्या गार्ामिील िािर् र्स्तीर्र ददनाींक ०३.०२.२०२० रोिी कु.शे्रया मींिाबापू िािर् या 
मुलीर्र बबबट्यान ेहल्ला करुन िखमी केले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्रीरामपूर तालुकयातील मौि ेकुरणपुर येथे ददनाींक ०४.०९.२०१९ रोिी धच. दशान चींद्रकाींत 
देठे र्य र्षा १० यास बबबट्याने हल्ला करुन िखमी केले. उपचाराकरीता प्रर्रा मेडीकल 
कॉलेि मध्ये दाखल केले तथावप सदर मुलाचा उपचारादरम्यान मतृ्यु झाला आहे. 
      मौिे गळननींग येथे ददनाींक ३१.०१.२०२० रोिी कु. ्ानेश्र्री नामदेर् मारकड, र्य र्षा 
३ दहस बबबट्यान ेहल्ला करुन िखमी केल्याची घ्ना घडली  उपचाराकरीता प्रर्रा मेडीकल 
कॉलेि, लोणी येथ ेदाखल केले असता उपचारापुर्ी तीचा मतृ्य ुझाला आहे. 
(४) र् (५) मानर् र्न्यप्राणी सींघषा ्ाळण्याच्या दृष्ीने अहमदनगर र्न वर्भागामार्फा त 
खालीलप्रमाण ेउपाय योिना करण्यात येतात. 
• र्न्यिीर् (सींरक्षण) अधिननयम, १९७२ चे कलम ११ नसुार आर्श्यक कायार्ाही करुन बबब् 
प्रर्ण के्षत्रात वपींिर लार्ण्यात आले असून मौिे उककलगार् येथ ेददनाींक २०.०२.२०२० रोिी २ 
बछड,े ददनाींक २३०२.२०२० रोिी १ बछडा र् १ बबब् मादी तर मौिे ममदापूर (चाींदेर्ाडी) येथ े
ददनाींक २२.०२.२०२० रोिी १ बछडा र् १ बबब् मादी असे एकूण २ मादी बबब् र् ४ 
बछड्याींना िेर बींद करण्यात आले आहे. 
• बबबट्याींचा आढळ, मादहती ककीं र्ा तक्रार प्राप्त झाल्यार्र सदर के्षत्रात ककीं र्ा पररसरात 
तात्काळ र्न कमाचारी िार्ून िनिागतृी करुन स्थाननकाींना सतका  केले िाते. 
• नागररकाींना बबबट्यापासून सार्िधगरीचे ऊपाय समिार्ून साींगण्यात येतात. 
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• गार्ाींमध्ये मभींतीपत्रके र् िनिागतृी र्फलक लार्ण्यात येतात. 
• बबबट्याींपासून सार्िधगरीचे उपाययोिना ध्र्नीर्फीत ध्र्नीके्षपकार्र दचुाकी र्ाहनाद्र्ारे 
कर्फरवर्ले िाते. मानर् र् र्न्यप्राणी सींघषा ्ाळण्याच्या दृष्ीने शाळाींमध्ये कायाशाळा घेर्ून 
वर्द्याथााचे प्रबोिन करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

उिनी धरणातील पाणलोट िेत्रात मगरीांचा िािर िाढला असल्याबाबत 
  

(४९)  ६८०९ (०५-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उिनी िरणातील पाणलो् के्षत्रात मगरीींचा र्ार्र र्ाढला असल्याची बाब दद. ९ िानेर्ारी 
२०२० रोिी र्ा त्यासुमारास ननदशानास आली आहे हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास, या िलाशयात मोठ्या प्रमाणार्र मच्छीमार व्यर्साय करीत असून अनके 
शेतकरी देखील या परीसरात शतेीपींपाच्या वर्द्युत मो्ार सुरु करण्यासाठी िात असल्यान े
त्याच्या िीवर्तास िोका ननमााण झाला आहे हेही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, याच पररसरातील एका ओढ्यातील मगरीचा जव्हडीओ देखील सोशल ममडीयार्र 
व्हायरल झाल्यामळेु देखील नागररकामध्ये मोठ्याप्रमाणार्र भीतीचे र्ातार्रण पसरलेले आहे 
हेही खरे आहे काय  
(४) असल्यास, उकत दठकाणच्या मगरीींचा बींदोबस्त करण्याबाबत र्न वर्भागाकडून कोणती 
कायार्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) पूणे र्नर्तृ्तील इींदापुर र्नपररके्षत्रामध्ये उिनी िरणाच े
मभींतीलगतच्या शेतात ददनाींक ०१.१२.२०१९ रोिी मगर आढळून आली आहे. 
(२) र् (३) हे खरे नाही. 
     या पररसरात मगरीन े हल्ला केल्याची ककीं र्ा हानी पोहचवर्ल्याची घ्ना ननदाशनास 
आलेली नाही. 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
  

बपेरा िन विभाग अांतगात (जि.भांडारा) बबनाखी गािात  
िाघान े३ लोिाांना िखमी िेल्याबाबत 

  

(५०)  ७६६८ (०३-०४-२०२०).   श्री.देिेंि र्फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आमशष शेलार (िाांिे पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) बपेरा र्न वर्भाग अींतगात (जि.भींडारा) बबनाखी गार्ात र्ाघान े िुमाकुळ घालून ३ 
गार्कऱयाींना गींभीर िखमी केल्याची बाब ददनाींक २५ िानेर्ारी, २०२० रोिी र्ा त्यासुमारास 
ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्न्य प्राणी र् मा ा़नर्ी सींघषा ्ाळण्याकररता शासनाने कोणत्या उपाययोिना 
केल्या आहेत र्ा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१४-०७-२०२०) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मानर् र् र्न्यप्राणी सींषघा ्ाळण्याच्या दृष्ीन े खालील प्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येतात. 
• भींडारा र्न वर्भागामध्ये िलद बचार् ग् (Rapid Rescue Team) ची स्थापना करण्यात 
आली आहे. 
• बचार् ग्ातील कमाचाऱयाींना मानर् - र्न्यप्राणी सींघषााची पररजस्थती हाताळण्याच्या दृष्ीन े
प्रमशक्षण ददले आहे. 
• ददनाींक २६.०१.२०२० रोिी िलद बचार् पथक, नागपूर, र्िाा र् नर्ेगार्-नागणझरा वर्शेष 
व्याघ्र सींरक्षण दल तसेच र्न कमाचाऱयाींच्या समुहानी मौिा बपेरा बबनाकी, सुकाळी या 
गार्ातील शेतमशर्ारात र्ाघाचा शोि घेतला असता र्ाघाचे अजस्तत्र् ननदशानात आले नाही. 
• िलद बचार् पथक, भींडारा र् नर्ेगार्-नागणझरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या पथकाने र्ाघाचा मागोर्ा 
घेण्यासाठी वर्वर्िी १० दठकाणी क मेरा ट्र प लार्ण्यात आले होते. तथावप र्ाघाच े अजस्तत्र् 
असल्याच ेकोणतेही पूरार्े आढळून आलेले नाहीत. 
• उन्हाळ्यात र्न्यप्राण्याींना र्नके्षत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हार्े म्हणून कृबत्रम 
पाणर्ठाद्र्ारे वपण्याच्या पाण्याची व्यर्स्था करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 

  
  

विधान भिन :   रािेन्ि भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
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