
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेरावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पनवेल (जि.रायगड) येथील वळेेच ेबांधन न पाळणाऱ्या मद्यववक्री  
अनुज्ञप्त्याांवर िारवाई िरण्याबाबत  

  

(१)  ४८ (०२-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :  
सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात देशी व ववदेशी दारूची दकुान ेसकाळी १० वाजता सुरु करण्याचा ननयम असताना 
रायगड जजल्ह्यातील पनवेल तसेच नवीन पनवेल ससडको वसाहतीतील देशी व ववदेशी दारूची 
दकुान ेपहा्े ६ वाजल्हयापासून सुरू करण्यात येत असल्हयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, देशी व ववदेशी दारूच्या दकुानाींसाठी ननजचचत वेळापत्रक ठरलेले असून सुद्धा 
सींबींधीत ववभागातील राज्य उत्पादन शुल्हक ववभागाच्या अधधकाऱयाींच्या दलुशक्षामुळे दकुानदार 
सराशसपण ेननयमाींच ेउल्हलघींन करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननयमाींचे उल्हलघींन करून पहा्ेच्या वेळी देशी व ववदेशी दारूची ववक्री करणाऱया 
दकुानदाराींवर कारवाई करण्यासाठी सवशधमश सेवा ससमती या सींस्थेने वारींवार जजल्हहाधधकारी, 
रायगड असलबाग याींच्याकड े तक्रार करुनही अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून ननयमाींच ेउल्हलघींन करून पहा्ेच्या वेळी 
देशी व ववदेशी दारूची ववक्री करणाऱयाीं दकुानदाराींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप वळस-ेपाटील (२८-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
       ववहीत वेळेनींतर अनुज्ञप्तत्या कायशरत असल्हयाच े ननदशशनास आल्हयास त्यावर कारवाई 
करण्यात येत.े  
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(३) अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार जजल्हहाधधकारी, रायगड याींच्या कायाशलयीन असभलेखावर 
उपलब्ध नाही. 
(४) पनवेल पररसरातील मद्यववक्री अनुज्ञप्तत्या ववहीत वेळेत सुरू/बींद करण्यात येतात अथवा 
कस ेयाबाबत वेळोवेळी मोहहम राबववण्यात येत असून वेळेच ेबींधन न पाळणा-या अनुज्ञप्तत्याींवर 
कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल्हयात लािुड तस्िरीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 
  

(२)  १४२ (२८-०७-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुनुी-मोरगाांव) : सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जजल्हहयात वन ववभागामार्श त करण्यात येणारी कारवाई बींद झाल्हयाने लाकुड तस्करी 
मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्हयाची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वन सींरक्षण कमशचारी कायाशलयात हजर नसल्हयान ेलाकुड तस्करी मोठ्या प्रमाणात 
होत असल्हयाच े ननदशशनास आले असून तस्करी करणाऱयाींवर भरारी पथकाद्वारे कारवाई 
करण्याबाबत ननयोजन केले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींपूणश प्रकरणी शासनान े सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुषींगान ेसींबधधत दोषीींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच तस्करीला आळा घालण्यासाठी शासनान ेकोणती उपायोजना केली आहे वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (२८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

 ववदभाुत आहदवासी माना समािाच्या नागररिाांच्या प्रलांबबत  
असलेल्या िात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत 

  

(३)  ३३२ (०९-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुनुी-मोरगाांव), श्री.बांटी भाांगडडया 
(धचमूर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्यातील ववदभाशतील बहुताींश ग्रामीण आहदवासी भागात ववखुरलेल्हया माना 
समाजाच्या नागररकाींच े जात पडताळणी प्रमाणपत्र समळणे प्रलींबबत असल्हयाबाबत 
लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १३ रे्ब्रुवारी, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन 
हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनान े माहे रे्ब्रुवारी–माचश, २०१९ पासून माना समाजाच्या नागररकाींच्या 
शैक्षणणक कायाशसाठी र्क्त ववद्यार्थयाांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणे सुरु केल्हयाच े
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर जात पडताळणी प्रमाणपत्र शैक्षणणक कायाशसाठी र्क्त ववद्यार्थयाांना 
देताींना मा.न्यायालयाच्या नोंदीचा उल्हलेख करून देण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर माना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताींना जुन्या प्रलींबबत असलेल्हया,      
नोकरीच्या व अन्य प्रकरणात ननणशय त्वरेने घेवून प्रमाणपत्र ेववतरीत करण्याची मागणी माना 
समाज कृती ससमती नागपूर याींचकेडून हदलेल्हया पत्रान्वये होत असल्हयाच ेननदशशनास येत आहे,  
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, माना समाजाला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देताींना र्क्त ज्या उमेदवाराींना 
नो्ीस समळालेल्हया आहेत र्क्त अशा उमेदवाराींनाच माना समाजाच े प्रमाणपत्र न देता सवश 
समाजातील नागररकाना जात प्रमाणपत्र समळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडवी (०६-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी ससमत्याींमार्श त अधधननयम २००० व ननयम 
२००३ मधील तरतूदीनुसार अनुसूधचत जमातीच्या दाव्याींची पडताळणी करण्यात 
येते. ससमत्याींकड े प्रलींबबत असलेली सवश प्रकारची प्रकरणे कालबध्द पध्दतीन े ननकाली 
काढण्यासाठी गती असभयान राबववण्याबाबत ससमत्याींना सूचना देण्यात आलेल्हया 
आहेत. त्यानुसार ससमत्याींमार्श त प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत आवचयक कायशवाही 
करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

अविाळी पावसान ेबाधधत झालेल्या शेति-याांना शासनान ेिाहहर िेलेली आधथिु मदत 
  

(४)  ५६९ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), 
श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.सांिय िगताप (पुरांदर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुरेश वरपुडिर (पाथरी), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य), श्री.बळवांत वानखड े(दयाुपूर), श्री.मोहनराव हांबड े(नाांदेड दक्षिण) : सन्माननीय मदत व 
पुनवसुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात झालेल्हया अवकाळी पावसामळेु सुमारे ७० लाख हेक््रवरील शेतीवपकाींच ेमोठया 
प्रमाणात नुकसान झालेल्हया शेतक-याींना त्वरीत दहा हजार को्ी रुपयाींची मदत देण्याची 
घोषणा तत्कालीन मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतक-याींना आधथशक मदतीची घोषणा करुन दोन आठवड ेहोऊनही राज्याच्या 
ववत्त ववभागाकड ेमदतीचा कोणताच प्रस्ताव पोहचला नसल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषगान े
नुकसानग्रस्ताींना त्वरीत मदत समळण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. वविय वडटे्टीवार (०९-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) व (३) राज्यात माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्हया क्यार व महा 
चक्रीवादळामळेु झालेल्हया अवेळी पावसामळेु शेतीवपकाींच े नुकसान झालेल्हया शेतक-याींना चार 
्प्तप्तयात रूपये ७६४४४७.६९ लक्ष ननधीच ेववतरण आतापयांत करण्यात आलेले आहे.   
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील अनुसूधचत िातीच्या ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवतृ्ती वाटप िरण्याबाबत 
  

(५)  १०९६ (०२-०४-२०२०).   श्री.टेिचांद सावरिर (िामठी), श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुनुी-
मोरगाांव) : सन्माननीय सामाजिि न्यायअ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्ह्यातील १ हजार २४३ ववद्यार्थयाांच्या खात्यात सशषयवतृ्ती जमा करण्यात आली 
नसल्हयाची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त जजल्ह्यातील ८७ हजार ८०१ ववद्यार्थयाांच्या खात्यात सशषयवतृ्तीची 
रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, डी.बी.्ी. पो श्लमध्ये काही त्रु्ी असल्हयान ेसशषयवतृ्तीची रक्कम खात्यात जमा 
झाली नसल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन ववद्यार्थयाांना सशषयवतृ्ती वा्प 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही, ववद्यार्थयाांच ेआधार क्रमाींक बॅंक खात्याशी सींलग्न नसणे, बॅंक खात ेबींद 
असण,े आधारसींलग्न मोबाईल क्रमाींक बींद असण,े ववद्यार्थयाांनी ररडीम केलेले नसणे, दसुऱया 
हप्तत्यासाठी अजश महाववद्यालयास्तरावर प्रलींबबत असण ेइ. कारणास्तव ववद्यार्थयाांच्या खात्यात 
शैक्षणणक लाभाची रक्कम जमा होण्यास ववलींब होत असल्हयाच ेननदशशनास आलेले आहे. 
(४) सन २०१९-२० या वषाशमध्ये महाडीबी्ी पो श्लवर पुणे जजल्ह्याअींतगांत अनुसूधचत जाती 
प्रवगाशतील ववद्यार्थयाशच्या सशषयवतृ्ती/ फ्रिसशपच्या अजाशवर केलेल्हया कायशवाहीचा तपसशल 
खालील प्रमाणे :- 
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• नोंदणी झालेले अजश :- ४५,००० 
• पात्र अजश सींख्या :- ३५,०००  
• महाववद्यालयाींनी मींजूर केलेले अजश :- ३४,२०४ 
• जजल्हहास्तरावर मींजूर केलेले अजश :- ३४,२०४ 
• देयके मींजूरीची अजश सींख्या :- ३३,४११ 
• देयके मींजूरीची रक्कम :- रुपये २,११,१४,७८,०००/- 
• २८,४०१ ववद्यार्थयाांच्या बॅन्क खात्यावर जमा झालेली रक्कम १,९६,८०,४१,०००/- 
• महाडीबी्ी प्रणालीवरील (Pool account) व PFMS या प्रणालीव्दारे ५,०१०   
  ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक लाभाच्या रुपये १४,३४,३८,०००/- इतक्या रक्कमेच्या  
  ववतरणाची प्रफ्रक्रया चाल ूआहे. 

(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
___________ 

  
गहृननमाुण सांस्थाांच्या छतावरील सौरऊिा ुनेटशमटररांग पॉशलसीबाबत 

  

(६)  १६८७ (०२-०४-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.सुनील राणे 
(बोरीवली), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ु :   सन्माननीय ऊिा ुमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेली चार वषे सुरु असलेली छतावरील सौरऊजाश ने्मी्ररींग पॉसलसी बींद करुन 
महाराषर वीज ननयामक आयोगाने (एम.ई.आर.सी.) नवी पॉलीसी हदनाींक १ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास मींजूर केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, छतावरील पॅनलद्वारे सौरऊजाश घेऊन ती महाववतरणाच्या मी्रला जोडणा-या 
ग्राहकाींकडून प्रनतयुनन् तब्बल ४.४६ ते ४.७३ रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव महाववतरणान ेहदला 
हे खरे आहे काय, तसेच ’’ग्रीड सपो श्’’ शुल्हकाच्या नावाखाली ग्राहकाींकडून अनतररक्त शुल्हक 
आकारण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत (२१-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. मा.महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगान े
“ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरावरील नूतनशील ऊजाश ननसमशती यींत्रणा, ववननयम २०१९” 
हद.३० डडसेंबर, २०१९ रोजी जाहीर केले आहे. 
(२) सदर ववननयमातील कलम ११.५ नुसार ने् सम्रीींग घेणा-या ग्राहकाींना ग्रीड सपो श् शुल्हक 
लागू करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीच्या अनुषींगान ेमहाववतरण कीं पनीन ेआधथशक वषश २०२०-
२१ ते सन २०२४-२५ या कालावधीसाठी मा.आयोगाकड ेसादर केलेल्हया वीज दर याधचकेत ग्रीड 
सपो श् आकार प्रस्ताववत केला होता. परींतु मा.आयोगान े ने् मी्रीींगचा पयाशय घेणा-या 
ग्राहकाींना ग्रीड सपो श् आकार लागू केलेला नाही. त्यामुळे ते आकारण्यात येत नाही.         



वव.स. १३ (6) 

(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जिल््यातील आांतरिातीय वववाह िेलेल्या दाम्पत्याांना 
 प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत 

  

(७)  १८३१ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरावती), श्री.वविास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.मोहनराव हांबड े
(नाांदेड दक्षिण) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्ह्यातील आींतरजातीय वववाह केलेल्हया ५४४ दाम्यत्याींना सन २०१७  पासून 
अद्यापपयांत प्रोत्साहनपर अनुदान समळाले नसल्हयाची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योजनेतींगशत हदल्हया जाणाऱया अनुदानातुन कें द्र आणण राज्याचा ननम्मा 
ननम्मा हहस्सा असून कें द्रातून माहे जुल,ै २०१७ पासून ५० ्क्के हहचशाचा ननधी प्राप्तत झालेला 
नाही त्यामळेु अनुदान देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन कें द्र शासनाकडून ५० ्क्के हहचशाचा ननधी प्राप्तत 
करुन लाभार्थयाांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(२१-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय, अींशतः खरे आहे, कें द्र शासनाकडून यापूवी अपुरा ननधी प्राप्तत झालेला होता. 
त्याचप्रमाणे सन १९-२० या आधथशक वषाशमध्ये माचश दरम्यान ननधी प्राप्तत झाल्हयान ेकोववडच्या 
पररजस्थतीत सदर ननधी खचश झालेला नाही. 
(३) या योजनअेींतगशत कें द्र शासनाकडून ५०% कें द्र हहस्सा प्राप्तत होताच प्रलींबबत प्रकरणे 
ननकाली काढण्यात येतील, त्यानषुींगाने शासनाचा ५०% कें द्र हहस्सा प्राप्तत होण्यासाठी कें द्र 
शासनाकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

उिनी िलाशयावर तरांगत्या स्वरुपात उभारण्यात येणाऱ्या सौरऊिा ुप्रिल्पाबाबत 
  

(८)  २०१८ (०२-०४-२०२०). श्री.बबनराव शशांदे (माढा) : सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय उिा ु
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जसमनीवरील उपलब्ध नैसधगशक स्त्रोताींच्या वीज ननसमशती सशवाय केरळ राज्यान े सुरु 
केलेल्हया जलाशयावरील वीज प्रकल्हपाच्या पाचवशभूमीवर उजनी जलाशयात तरींगत्या स्वरुपात 
सौरऊजाश प्रकल्हपाच्या उभारणीसाठी योजना आखली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उजनी जलाशयावर तरींगत्या स्वरुपात सौरऊजाश प्रकल्हपाच्या उभारणीची आणण 
त्यातून ननमाशण होणाऱया ववज ववतरणाची ननववदा प्रफ्रक्रया पुणश झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकल्हपामुळे जलाशयाला व मासमेारी करणारे मच्छीमार याींना बाधा न 
पोहचवता व पयश् क वाढीसाठी कोणता ववचार करण्यात आला आहे, असल्हयास त्याींचे 
थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) तसेच, या प्रकल्हपामुळे स्थाननकाींना रोजगाराच्या सींधी ननमाशण करण्यासाठी शासनान े
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (२२-०९-२०२०) : (१) व (२) उजनी जलाशयावर तरींगत्या स्वरुपात १००० 
मेगावॅ्  क्षमतेचा सौर ऊजाश ननसमशती प्रकल्हप उभारणीकरीता हद.२४.१२.२०१८ रोजी स्पधाशत्मक 
प्रफ्रक्रयेद्वारे ननववदा मागववण्यात आल्हया होत्या. परींत ुननववदेस प्रनतसाद न समळाल्हयान ेननववदा 
रद्द करण्यात आली. 
(३) व (४) लागू नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नाांदरुा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील मुलाांच्या शासिीय  
वसतीगहृािररता स्वतांत्र इमारत मांिूर िरण्याबाबत 

  

(९)  २३८९ (०३-०४-२०२०). श्री.रािेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा (जजल्हहा बुलढाणा) तालुक्यातील मुलाींच ेशासकीय वसतीगहृ भाड्याच्या इमारतीमध्ये 
सुरू असल्हयाची बाब हदनाींक १ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वसतीगहृातील मुलाींसाठी आवचयक असणाऱया भौनतक सोयी सुववधा या 
इमारतीमध्ये उपलब्ध नसल्हयान े वसनतगहृातील मुलाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांच्या होणाऱया गैरसोयीमळेु ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक 
अभ्यासावर देखील र्रक पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगान ेनाींदरुा तालुक्यातील मुलाींच्या शासकीय वसतीगहृासाठी सवश भौनतक सोयी-सुववधा 
असणारी स्वतींत्र इमारत मींजूर करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांिय मुांड े(०९-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) वसनतगहृ इमारत बाींधकामासाठी मौज े नाींदरुा येथे सवे नीं २८ मधील ३.८४ हे.आर 
जसमनीपैकी ०.८० आर जमीन उपलब्ध झाली आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 

 
खामगाांव( जि.बुलढाणा) येथे झालेल्या अनतवषृ्ट्टीमुळे बाधधत झालेल्या  

 शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(१०)  २५४९ (१४-०४-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) : सन्माननीय मदत व 
पुनवसुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव( जज.बुलढाणा) येथ ेझालेल्हया अनतवषृ्ीमुळे हजारो हेक््र शेतीच नुकसान झाले 
असल्हयाची बाब माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खामगाींव तालुक्यातील ७३१९६.९४  हेक््र तसेच खामगाींव व शेगाींव 
तालुक्यातील अशी एकुण १ लाख हेक््र जमीनीवरील वपकाींच ेनुकसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, नुकसानग्रस्त शेतक-याींना नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. वविय वडटे्टीवार (०९-०९-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) होय हे खरे आहे, 
(३) हे खरे नाही, 

खामगाव तालुक्यातील बाधधत शेतकऱयाींना मदत वा्प करण्याकररता रूपये 
५३,५२,१०,३००/- व शेगाव तालुक्यातील बाधधत शेतकऱयाींना रूपये २९,६४,३१,४७०/- इतका ननधी 
ववतरीत करण्यात आला आहे.  
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

गत वषाुत झालेल्या अनतवषृ्ट्टी व पूर बाधधताांच्या मदतीसाठी राज्य शासनान े
िें द्र शासनािड ेिेलेली आधथिु मदतीची मागणी 

  

(११) २७५५ (०९-०४-२०२०). श्री.श्रीननवास वनगा (पालघर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला)ु, 
श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
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श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.ववश्वनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी), श्री.रावसाहेब अांतापूरिर (देगलूर), श्री.रोहहत पवार (िितु िामखेड), 
श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.ननतीन अिुनु (ए.टी.) पवार 
(िळवण), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबािी पाटील (मुक्ताईनगर) : सन्माननीय मदत व पुनवसुन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 ( 

(१) राज्यात मागील वषाशत पावसाळ्यात झालेल्हया अनतवषृ्ी व पूर बाधधताींना मदत 
करण्यासाठी राज्य शासनान ेकें द्र शासनाकड े७,२८८ को्ी रुपयाींची आधथशक मदत समळावी अशी 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणी पैकी केवळ ९२७ को्ी रुपयाींची मदत कें द्र शासनान ेकेली आहे,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात ववशेतः कोल्हहापूर, साींगली, पालघर जजल्ह्यात, कोंकणात जुलै-ऑगस््, 
२०१९ मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ी व महापूरामुळे ७२८८ को्ीच ेनुकसान झाले, यामध्ये शेतीचे 
३५७६ को्ी, रस्ते, पुल, इमारती अशा पायाभुत सुववधाींच े २,६६७ को्ी रुपयाींचा समावेश 
असल्हयाबाबत राज्य शासनान ेकें द्राला मदत समळावी असा प्रस्ताव पाठववला आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्हयास, कें द्र शासनाकडून आलेल्हया तु्पुींज्या आधथशक मदतीवर अवलींबून न राहता 
शासनान े नुकसानगस्त शेतकऱयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. वविय वडटे्टीवार (०९-०९-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे,  
(२) कें द्र शासनान ेरूपये ९५६.९३ को्ी मदत केली आहे. 
(३) होय 
(४) राज्यात जुलै-ऑगस््, २०१९ मध्ये झालेल्हया अनतवषृ्ी व महापुरामुळे बाधधत झालेल्हया 
कु्ुींबाींना आधथशक मदतीसाठी वेगवेगळ्या बाबीींकरीता आतापयांत वेळोवेळी रूपये ११८३७५.४९ 
लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

िळमनुरी (जि.हहांगोली) तालुक्यातील अत्यल्प, अल्पभुधारि व इतर अनेि  
शेतिऱ्याांना किसान सन्मान योिनेतांगतु ििमुाफी देण्याबाबत 

  

(१२)  २८७५ (०३-०४-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (जज.हहींगोली) तालकु्यातील अत्यल्हप, अल्हपभुधारक व इतर अनेक शेतकऱयाींना 
फ्रकसान सन्मान योजनतेींगशत कजशमार्ीसींदभाशत आलेल्हया तक्रारीचा ननप्ारा करण्यासाठी 
तालुकास्तरीय ससमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त ससमतीकड ेआतापयशत ८८१ शेतकऱयाींच्या तक्रारी प्राप्तत झाल्हया आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगान ेशासनान ेचौकशी करुन आतापयशत फ्रकती शेतकरी 
कजशमार्ीकररता पात्र तसेच अपात्र ठरले आहेत, 
(४) तसेच पात्र ठरलेल्हया शेतकऱयाींना कजशमार्ी समळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (२२-०९-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) छत्रपती सशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनअेींतगशत गठीत करण्यात आलेल्हया 
कळमनुरी तालुक्यातील तालुकास्तरीय ससमतीकड े८८१ प्राप्तत तक्रारी पैकी ११ शेतकऱयाींना पात्र 
ठरवून लाभ हदलेला आहे, ५१ शेतकऱयाींना पात्र ठरवून सींबींधीत बँकेस पुन्हा शेतकऱयाींचा डा्ा 
अपलोड करण्याच्या सुचना हदलेल्हया आहेत, एक शेतकरी एकरक्कमी योजनेअींतगशत पात्र 
असूनही त्यान े एकरक्कमी परतरे्ड योजनेमध्ये त्याचा स्वहहस्सा भरलेला नसल्हयामुळे त्यास 
लाभ देण्यात आला नाही, ७५१ शतेकरी सींबींधीत बँकेच्या असभलेखानुसार अपात्र ठरले आहेत व 
उवशरीत ६७ तक्रार अजाशवर बँकाींमार्श त कायशवाही सुरु आहे. 
सदर योजनेअींतगशत पात्र लाभार्थयाांना कजशमार्ी देण्याची प्रफ्रक्रया सुरु असून सद्यजस्थतीत 
४४.०४ लाख कजश खात्याींवर रु. १८,७६१.५५ को्ी लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

आहदवासी नायिडा समािाला िात वैधता प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत 
  

(१३)  २९४२ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांिय गायिवाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी नायकडा समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र समळण्याबाबत 
तसेच शासन ननणशय काढण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन हदले आहे हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, या लेखी ननवेदनानुसार शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (०६-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) महाराषर अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर 
मागासवगश व ववशेष मागास प्रवगश जातीच े प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच े
ववननयमन) अधधननयम २००० व महाराषर अनुसूधचत जमातीच ेप्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या 
पडताळणीच ेववननयमन ननयम २००३ मधील तरतूदीनुसार सक्षम प्राधधकाऱयाींमार्श त अनुसूधचत 
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जमातीच ेप्रमाणपत्र देण्याची कायशवाही करण्यात येत.े  तसेच अधधननयम २००० मधील कलम 
८ नुसार दावा ससध्द करण्याची जबाबदारी असा दावा करणाऱया अजशदार आहे. सदर अधधननयम 
व ननयम हे सवश अनुसूधचत जमातीींसाठी लागू आहेत. 
      लोक प्रनतननधीींच्या हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१९  च्या ननवेदनाच्या अनुषींगान े नायकडा 
समाजातील लोकाींना जात प्रमाणपत्र देण्यासींदभाशत अधधननयम २००० व ननयम २००३ मधील 
तरतूदीनुसार कायशवाही करण्याबाबत जजल्हहाधधकारी याींना सूचना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही.   

___________ 
  

सामाजिि न्याय ववभागाच्या महाडीबीटी पोटुल मधील त्रुटीांबाबत 
  

(१४)  ३०२२ (०३-०४-२०२०).   श्री.रािेश एिड े(मलिापूर) :   सन्माननीय सामाजिि न्याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ववभागाच्या महाडीबी्ी पो श्ल मधील त्रु्ीमुळे तींत्रववद्याननकेतनमध्ये 
प्रवेश घेणाऱया ववद्यार्थयाांना अनतररक्त र्ी भरावी लागत असल्हयाची बाब हदनाींक १ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मलकापूर (जजल्हहा बुलढाणा) तालुक्यातील डॉ.व्ही.बी कोणते कॉलेज ऑर् 
इींजजनीररींग मध्ये प्रवेश घेतलेल्हया ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयाांना सदर पो श्लच्या त्रु्ीमुळे 
मोठी आधथशक झळ सोसावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त त्रु्ीमध्ये दरुुस्ती करणेबाबत वारींवार सूचना करुन देखील अद्यापपयांत 
महापो श्लमधील त्रु्ी ननकाली काढण्यात आलेल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन महाडीबी्ी पो श्लमधील त्रु्ी दरु करण्याबाबत 
शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(०८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींशत: होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ववववध महाववद्यालयामार्श त राबववण्यात येत असलेल्हया वैववध्यपुणश उपक्रमामुळे इतर 
शुल्हकाच्या बाबीमध्ये वाढ झाल्हयाच े शासनाच्या ननदशशनास आल्हयान े तसेच इतर बाबननहाय 
र्ीमध्ये ववववध महाववद्यालय / ववद्यावपठननहाय मोठ्या प्रमाणा वर मतसभन्नता असल्हयान े
माहहती तींत्रज्ञान ववभागाने सवश महाववद्यालयाींकडून माहहती मागवून सवश प्रशासकीय 
ववभागाींसाठी सवशसींमतीन ेइतर शुल्हकाच्या १६ बाबी ननजचचत केलेल्हया असून, त्या माहहती व 
तींत्रज्ञान ववभागामार्श त महाडीबी्ी पो श्लवर देखील अपलोड करण्यात आलेल्हया आहेत.  
     त्यानुषींगान ेसामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाने हदनाींक १५ जानेवारी, २०२० 
च्या शासन ननणशयान्वये सन २०१९-२० पासून महाडडबी्ी प्रणालीव्दारे अनुसूधचत जाती  
प्रवगाशतील ववद्यार्थयाांना, भारत सरकार मॅरीकोत्तर सशषयवतृ्ती व सशक्षण शुल्हक प्रतीपुती 
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योजनेअींतगशत शैक्षणीक लाभ महाडीबी्ी प्रणालीव्दारे अदायगीसाठी इतर शुल्हकाच्या एकुण १६ 
बाबी ननजचचत केलेल्हया असुन, त्यानुषींगान ेपुढील कायशवाही करण्याच्या सूचना सवश सींबींधधताींना 
देण्यात आलेल्हया आहेत.    
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील शासिीय वसतीगहृाच्या इमारतीच ेिाम पुण ुिरण्याबाबत 
  

(१५)  ३०५६ (०३-०४-२०२०).   श्री.मोहनराव हांबड े(नाांदेड दक्षिण) :   सन्माननीय सामाजिि 
न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्ह्यात मुला व मुलीींची प्रत्येकी दोन वसतीगहृ खाजगी इमारतीमध्ये असल्हयामुळे 
ववद्याथी व ववद्याधथशनीींच्या शैक्षणणक गुणवत्तेवर, इतर सोयी-सुववधाींवर व सुरके्षबाबत समस्या 
ननमाशण होत असल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त जजल्ह्यात गुणवींत मुलाींच्या वसतीगहृासाठी नाींदेड दक्षक्षण येथील 
धनगरवाडी येथ ेसन २०१६-१७ मध्ये शासनान ेमान्यता हदली असनू देखील वसतीगहृाींच ेकाम 
अद्यापही पुणश झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सन २०१८-१९ मध्ये २०० ववद्यार्थयाांच्या ववशेष वसतीगहृाींसाठी शासनाने 
बाींधकामाची परवानगी हदलेली असून त्याींच्या बाींधकामास देखील अद्याप सुरुवात झालेली 
नसल्हयान ेमागासवगीय ववद्यार्थयाशच्या शैक्षणणक गुणवत्तेत वाढ होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुषींगान े वसतीगहृाच्या शासकीय इमारतीच े काम पूणश करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(२८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर इमारतीच ेबाींधकाम हे अींनतम ्प्तयात असून सींरक्षण सभींतीच ेबाींधकाम सुरू आहे. 
बाींधकाम पूणश होताच इमारत ताब्यात घेवून पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(३) शासन ननणशय हद.१२/३/२०१८ अन्वये डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागासवगीय मुलाींच े (२०० 
मुलाींच)े शासकीय वसनतगहृ बाींधकामास अींदाजपत्रकानसुार रू.१९.३५ को्ी तरतूद मींजूर 
करण्यात  आली आहे.त्यापैकी रू.३.०० को्ी इतकी तरतूद कायशकारी असभयींता, सावशजननक 
बाींधकाम ववभाग याींचेकड ेहद. १०/६/२०१९ रोजी वगश करण्यात आली आहे. सदरील इमारतीच्या 
नकाशामध्ये दरुूस्तीबाबतचा प्रस्ताव प्राप्तत झालेला असून त्यावर कायशवाही सुरू आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

__________ 
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"सहिाराांतगतु सहिार" या तत्वानुसार सिम, िमिुवत सहिारी सांस्थाच्या  

बळिटीिरणासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत 
  

(१६) ३२१४ (०३-०४-२०२०). श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर 
(नालासोपारा) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) “सहकाराींतगशत सहकार” या तत्वानुसार महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे 
कलम ६९ मधील तरतुदी अन्वये पालघर जजल्ह्यातील सहकारी सींस्थाची त्याींच्या आधथशक 
वषाशत होणाऱया ननषर्ळ नफ्यातनु २०% पयांत नफ्याची रक्कम सहकारी, धमशदाय फ्रकीं वा 
सावशजननक जनहहताथश ववहीत केलेल्हया कायशपद्धतीप्रमाण े वापरले जात नसल्हयाच े शासनाच्या 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पालघर जजल्ह्यातील एकुण फ्रकती सहकारी सींस्थानी प्रचन भाग १ मधील 
कायशपद्धतीच ेपालन केलेले नसल्हयाचे चौकशीअींती आढळून आले आहे, 
(३) असल्हयास, सींबींधधत दोषी सहकारी सींस्थावर शासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (०७-१०-२०२०) : (१) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम 
१९६० चे कलम ६९ अन्वये सावशजननक प्रयोजनासाठी अशींदान या करीता तरतूद करण्यात  
आलेली आहे. या तरतूदीनुसार कलम ६६ व कलम २४ अ प्रमाणे तरतूदी करण्यात आलय्ावर 
सींस्थेस आपल्हया ननव्वळ नफ्याच्या वीस ्क्क्याींहून अधधक नाही इतकी रक्कम सावशजननक 
प्रयोजनाथश अींशदान यासाठी काढून ठेवता येईल. मात्र, सदर तरतूद बींधनकारक नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण रािापूर (जि.रत्नाधगरी) येथील िां त्राटी  
िमचुाऱ्याांच ेवेतन बँि खात्यामाफुत सुरु िरण्याबाबत 

  

(१७)  ३३५५ (१८-०४-२०२०). श्री.रािन साळवी (रािापूर) : सन्माननीय ऊिा ु मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर राज्य ववद्युत ववतरणच्या  राजापूर (जज.रत्नाधगरी) ववभागामध्ये गेली १५ त े
२० वषे ठेकेदारी पध्दतीने सुरु केलेल्हया कीं त्रा्ी काम करणा-या कमशचा-याींच े ठेकेदाराींकडून 
आधथशक शोषण सुरु असल्हयाची बाब माहे जानेवारी,२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदरहू  ठेकेदारी पध्दत बींद करुन कीं त्रा्ी कमशचा-याींच े वेतन थे् त्याींच्या 
बँकेच्या खात्यामार्श त सुरु करण्याबाबतची मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्याअनुषींगान े कीं त्रा्ी कमशचाऱयाींच े ठेकेदाराकडून होणारे आधथशक शोषण रोखण्याच्या दृष्ीन े
शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ३० लाख पात्र शेतिऱ्याांना ििमुाफी शमळण्याबाबत 
  

(१८)  ३३९३ (०२-०४-२०२०). श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े सन २०१७ मध्ये छत्रपती सशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनअेींतगशत 
राज्यातील ५० लाख शेतकऱयाींना हदड लाख पयांतची कजशमार्ी जाहहर केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शेतकऱयाींकडून ऑनलाईन अजश भरुन घेण्यात आले असून 
बँककडूनही अहवाल मागववण्यात आला तसेच अजश व बँकेचा अहवाल यातील माहहतीमध्ये 
असलेली तर्ावत या त्रु्ी दरुुस्त करण्याच ेकाम अजुनही पुणश न झाल्हयान ेदोन वषश होवूनही 
पात्र शेतकरी कजशमार्ी पासुन वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरच्या कजशमार्ीनुसार ५० लाख शेतकऱयाींना कजशमार्ी देण्यासाठी २४ हजार 
को्ीींची तदतूद करण्यात आली आहे, तद्नुसार सुमारे २० लाख शेतकऱयाींना कजशमार्ीचा लाभ 
समळाला असून ३० लाख पात्र शेतकरी अद्यापही कजशमार्ी पासून वींचीत राहहले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेअधधक चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानुषींगान ेकजशमार्ीस पात्र शेतकऱयाींना कजशमार्ी देण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (२२-०९-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
     छत्रपती सशवाजी महाराज शेतकरी  सन्मान योजना २०१७ योजनेअींतगशत जानेवारी, 
२०२० अखेर ५०.५९ लाख कजशखात्याींमध्ये लाभ मींजूर करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) नाही. 
     सद्यजस्थतीत ४४.०४ लाख कजश खात्याींवर रु. १८,७६१.५५ को्ी लाभाची रक्कम जमा 
करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही. 

__________ 
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देसाईगांि (जि.गडधचरोली) तालुक्यातील िनाबाई मुलीांच ेवसतीगहृात 
ववद्याधथांनीचा झालेला मतृ्यु 

  

(१९)  ३५३२ (०३-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय सामाजिि न्याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  देसाईगींज (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील जनाबाई मुलीींच ेवसतीगहृातील इयत्ता ११ वी 
मध्ये सशक्षण घेत असलेल्हया कु.पल्हलवी वासुदेव चोपड ेया ववद्याथीनीचा वेळेवर उपचार न 
समळाल्हयान ेमतृ्यु झाल्हयाच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त वसतीगहृात प्रशासनाचा गैरकारभार व हलगजीपणमुळे ववद्याथीनीचा 
मतृ्यु झाल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
व त्यानुषींगान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(१०-०९-२०२०) : (१) नाही. 

कु.पल्हलवी वासुदेव चोपड े ही ववद्याथीनी जनाबाई कन्या अनुदाननत वसनतगहृ 
देसाईगींज येथ ेप्रवेसशत होती. सदर ववद्याथीनीची प्रकृती बरी नसल्हयान ेआई-वडडलाकड े गेली 
असता नतच्या मूळ गावी नतचा मतृ्यू झाला आहे.  
(२) नाही. 
(३) जजल्हहा समाजकल्हयाण अधधकारी, जजल्हहा पररषद, गडधचरोली याींच्या कायाशलयामार्श त 
चौकशी करण्यात आली असून चौकशीत वसनतगहृ प्रशासनाचा हलगजीपणा आढळून आलेला 
नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 

  
ठाणे व रत्नाधगरी जिल््यातील आांतरिातीय वववाह िरणाऱ्या  

िोडप्याांना अथसुहाय्य देण्याबाबत 
  

(२०)  ३५६२ (०३-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुनुी-मोरगाांव), श्री.शेखर ननिम 
(धचपळूण), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), अॅड.माणणिराव िोिाटे (शसन्नर) : सन्माननीय सामाजिि न्याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य व कें द्र शासनाकडून आींतरजातीय वववाह करणाऱया जोडप्तयास कें द्र व राज्य शासनान े
समळून ५० हजार रुपयाींच ेअथशसहाय्य करण्याचा धोरणात्मक ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, ठाणे जजल्हहयातील ३५० तसेच रत्नाधगरी जजल्हहयातील १५० लाभाथी जोडप्तयाींना 
अथशसहाय्यीत रक्कम देण्यात न आल्हयामळेु ही लाभाथी जोडपी गेल्हया दीड वषाशपासून 
अथशसहाय्य समळण्यापासून वींधचत राहहलेली असल्हयाच े हदनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासानान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगान े उक्त जजल्ह्यातील लाभाथी 
जोडप्तयाींना अथशसहाय्य करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(२१-०९-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) आींतरजानतय वववाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आधथशक सहाय्य देण्याची योजना ही 
योजना कें द्र पुरस्कृत असून या योजनेसाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून ५०:५० ्क्के या 
प्रमाणात ननधी प्राप्तत होतो. कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्तत झाल्हयासशवाय राज्य शासनाकडून 
राज्य समरूप हहस्सा ववतरीत करता येत नाही. सबब या योजनेअींतगशत कें द्र शासनाकडून ५०% 
कें द्र हहस्सा प्राप्तत होताच प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतील. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापुर जिल्हयातील वांधचत शेतिऱ्याांना ििमुाफी  
योिनेचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(२१)  ३८७२ (०३-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापुर जजल्हहयातील १०० ्क्के कजश परतरे्ड करणाऱयाीं १३० सींस्थाींतील सुमारे ४० 
हजार खातेदाराींना राज्य शासनाने घोषीत केलेल्हया महात्मा रु्ले कजशमार्ी योजनेचा लाभ 
होणार नसल्हयाची बाब माहे जानवेारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास सदर प्रकरणी नव्यान ेघोषीत केलेल्हया कजशमार्ी योजनेचा जजल्हहयातील फ्रकती 
शेतकऱयाींना लाभ होणार असून त्याींची बँक व सींस्थाननहाय सींख्या फ्रकती आहे, 
(३) असल्हयास, योजनेपासून वींधचत शेतकऱय्ाींना कजशमार्ी योजनेचा लाभ समळण्यासाठी 
शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (२१-०९-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
     कोल्हहापूर जजल्ह्यातील एकूण १५८ सींस्थामधील सवशसाधारण १९६९९ खातेदाराींची १०० 
्क्के कजशवसूली आहे.  
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     महात्मा जोनतराव रु्ले शेतकरी कजशमुक्ती योजना २०१९ अींतगशत थकीत 
कजशखातेधारकाींना कजशमार्ीचा लाभ देण्यात येतो. 
(२) महात्मा जोनतराव रु्ले शेतकरी कजशमुक्ती योजना २०१९ अींतगशत कोल्हहापूर जजल्ह्यातील 
बँकननहाय लाभाथी खातेदाराींची सींख्या खालील प्रमाणे आहे  

अ.क्र. राषरीयकृत बँकेचे नाव सभासद सींख्या 
१ अलाहाबाद बँक १९ 
२ आींध्रा बँक ०७ 
३ बँक ऑर् बडोदा+ देना बँक 

+ ववजया बँक 
७६६ 
 

४ बँक ऑर् इींडडया ८३०५ 
५ बँक ऑर् महाराषर   २९३९ 
६ कॅनरा बँक ३९६ 
७ सेंरल बँक ऑर् इींडडया ८५ 
८ कोपोरेशन बँक ४३७ 
९ आयडडबीआय बँक १३१५ 
१० इींडडयन ओव्हरसीज बँक ०९ 
११ ओररयीं्ल बँक ऑर् कॉमसश १२३ 
१२ पींजाब अँड ससींध बँक   ०६ 
१३ स््े् बँक ऑर् इींडडया  १५९० 
१४ ससींडडके् बँक ७० 
१५ युको बँक ०३ 
१६ युननयन बँक ऑर् इींडडया ३७५ 
१७ ॲक्सीस बँक १३ 
१८ रे्डरल बँक १८५ 
१९ एचडडएर्सी बँक १६ 
२० आयसीआयसीआय बँक ८३१ 
२१ आरबीएल बँक ४९१ 
२२ ववदभश कोकण ग्रासमण बँक २५५ 
२३ कोल्हहापूर जजल्हहा मध्यवती 

सहकारी बँक 
३२३७८ 

 
२४ सुभद्रा लोकल एरीया बँक ०४ 

एकूण ५०६१८ 
 
कोल्हहापूर जजल्हहा मध्यवती सहकारी बँक सलसम्ेड कोल्हहापूर अींतगशत एकुण १६२८ 

ववववध कायशकारी सवेा सहकारी  सींस्थेतील ३२३७८ इतके सभासद सदर योजनेस पात्र आहेत. 
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(३) अल्हपमुदत पीक कजश व अल्हपमुदत पीक कजाशच े केलेले पुनगशठीत / रे्रपुनगशठीत कजश 
याींची रु. २.०० लाखापेक्षा जास्त थकबाकीची रक्कम असलेल्हया खातेदाराींना तसेच 
अल्हपमुदतीच्या पीक कजाशची ननयसमतपणे परतरे्ड करणाऱया  खातेदाराींना योग्य समपशक 
योजनेद्वारे हदलासा देण्यासाठी हदनाींक १५.०१.२०२० च्या शासन ननणशयाद्वारे मींत्रीमींडळ 
उपससमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

शभवांडी (जि.ठाणे) येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर शासिीय मागासवगीय  
मुलाांच्या वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(२२)  ४०५६ (०३-०४-२०२०).   श्री.अबू आिमी (मानखूदु शशवािीनगर), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनुरी), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.रईस शेख (शभवांडी पूव)ु : सन्माननीय 
सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सभवींडी (जज.ठाण)े येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर शासकीय मागासवगीय मुलाींच्या 
वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांची गैरसोय होत असल्हयाची बाब हदनाींक १२ जानेवारी, २०२० वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वसतीगहृातील ववद्याथी गैरसोयीमुळे मानससक तणावाखाली असून 
ववद्यार्थयाांना दमदा्ी करणे तसेच वसतीगहृातून काढून ्ाकण्याच्या धमक्या वसनतगहृाच्या 
गहृपालाींकडून वारींवार देण्यात येत आहेत व ववद्यार्थयाांच्या तक्रारीींकड ेदलुशक्ष करत असल्हयाच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुषींगान ेसींबींधधत अधधकारी व कमशचाऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०४-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) प्रवेसशत ववद्यार्थयाांनी गहृपाल वसनतगहृात येत नसून सोयी-सुववधाींकड े दलुशक्ष करीत 
असल्हयाची तक्रार केली आहे. 
(३) होय.  
     चौकशीअींती सींबींधधत गहृपालाींचा अनतररक्त कायशभार काढून घेण्यात आला आहे. 
तसेच त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत असनू सदर वसनतगहृाचा कायशभार अन्य 
गहृपालाकड ेसोपववण्यात आला आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
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भातिुली (जि.अमरावती) तालुक्यातील मागासवगीय व इतर मागासवगीय घटिामधील  
युवि-युवतीांसाठी शासिीय वसतीगहृ मांिूर िरण्याबाबत 

  

(२३)  ४३४७ (०३-०४-२०२०).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भातकुली (जज.अमरावती) तालुक्यातील मागासवगीय व इतर मागासवगीय घ्काींमध्ये 
अनेक गोर-गरीब ववद्याथी युवक-युवती पदवी व उच्च सशक्षण घेत असून आधथशक पररजस्थती 
अभावी खेड ेगावातून सशक्षणासाठी तालुक्याच्या हठकाणी व जजल्ह्याच्या हठकाणी भाड्यान ेघर 
घेऊन सशक्षण घ्यावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन उक्त तालुक्यात युवक-युवतीींच ेशासकीय 
वसतीगहृ मींजूर करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांिय मुांड े(०९-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) राज्यात सवश तालुक्यात मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी शासकीय वसनतगहृ सुरू करण्याचा 
शासनाचा मानस आहे. ज्या तालकु्याींमध्ये वसनतगहृ नाही तेथे वसनतगहृ मींजूर करण्याबाबत 
तपासणी करण्यात येत आहे.  
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

सोलापूर जिल््यातील आांतरिातीय वववाह िरणाऱ्या िोडप्याांना  
प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत 

  

(२४)  ४४८४ (०३-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुत े (माळशशरस) :   सन्माननीय सामाजिि 
न्यायअ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींतरजातीय वववाह करणाऱया जोडप्तयाींना कें द्र व राज्य शासन मार्श त ५० हजार रुपये 
अनुदान देण्यात येत असून गेल्हया दोन वषाांपासून सोलापूर जजल्हहातील २०७ जोडपी या वववाह 
प्रोत्साहन अनुदान पासून वींधचत असल्हयाच ेननदशशनात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या वतीन े अनुदान आले नसल्हयाने राज्य शासनाच े अनुदान 
लाभार्थयाांना ववतरीत करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासानान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगान ेसोलापूर जजल्ह्यातील लाभाथी 
जोडप्तयाींना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 



वव.स. १३ (20) 

श्री. धनांिय मुांड े(२१-०९-२०२०) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) आींतरजानतय वववाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आधथशक सहाय्य देण्याची योजना 
ही योजना कें द्र पुरस्कृत असून या योजनसेाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून ५०:५० ्क्के या 
प्रमाणात ननधी प्राप्तत होतो. कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्तत झाल्हयासशवाय राज्य शासनाकडून 
राज्य समरूप हहस्सा ववतरीत करता येत नाही. सबब या योजनेअींतगशत कें द्र शासनाकडून ५०% 
कें द्र हहस्सा प्राप्तत होताच प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतील. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

वनववभागान े(ता.मालेगाांव, जि.नाशशि) येथ ेलावलेल्या 
झाडाांच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 

  

(२५) ५३२० (०२-०४-२०२०).  श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि 
पजश्चम) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वनववभागाकडून (ता.मालेगाींव, जज.नासशक) एकाच जागेवर दोन वेळा वकृ्ष लागवड करुन 
शासनाची र्सवणुक केल्हयाची बाब माहे जुलै, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली,     
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रोपे ननसमशतीसाठी लागवड व सींगोपन यासाठी चार वषाशत एकट्या मालेगाव 
तालुक्यातील खचश कोट्यवधीत झाला असुन प्रत्यक्ष के्षत्रावर जीवींत रोपाींसबींधी हदशाभुल करणा-
या शासन नोंदी केल्हया जात आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्हयास या सींपूणश प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचा अनुषींगान े
सींबधधत दोषीववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (०५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

प्रत्येक रोपवनाच्या अक्षाींश, रेखाींश नोंदी घेतल्हया जात असल्हयामळेु एकाच जागेवर 
दोन वेळा वकृ्ष लागवड करण्याचा प्रचन उद् भवत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महात्मा ज्योतीराव फुले ििमुुक्त योिनेच्या माहहतीसाठी भ्रमणध्वनीवर पाठववण्यात  
आलेल्या प्रशशिण धचत्रकफतीच्या शलांिमध्ये झालेली छेडछाड 

  

(२६)  ५४०८ (०५-०४-२०२०). श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), 
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) महात्मा ज्योतीराव रु्ले कजशमुक्ती योजनेची राज्यात अींमलबजावणी सुरु करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबतचा क्युट्योररयल जव्हडीओ (प्रसशक्षण धचत्रफ्रर्त) शेतकऱय्ाींच्या 
माहहतीसाठी भ्रमणध्वनीवर पाठववण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या भ्रमणध्वनीतील धचत्रफ्रर्तीच्या सलींकमध्ये छेडछाड झाल्हयाच ेसमोर आल्हयान े
या गींभीर घ्नेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा ननणशय शासनान ेघेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनान ेसींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (२१-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींशतः खरे आहे. 

योजनेच्या माहहतीप्ाच्या ध्वनीधचत्रफ्रर्तीची सलींक सींक्षक्षप्तत सींदेशाद्वारे शेतकऱयाींच्या 
माहहतीसाठी भ्रमणध्वनीवर पाठववण्यात आली होती.  
(३) व (४) होय. 

सदर प्रकरणी हदनाींक २१.०१.२०२० रोजीच्या आदेशाद्वारे तत्कालीन प्रभारी सहकार 
आयुक्त व ननबींधक याींना शासकीय सेवेतून तात्काळ ननलींबीत करण्यात आले होत.े 
याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येत असून चौकशी अहवाल प्राप्तत झाल्हयानींतर 
त्यानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येईल.  
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

शसांधुदगु ुजिल््यात आांतरिातीय वववाह िेलेल्या िोडप्याांना  
प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबत 

  

(२७)  ५८४६ (०५-०४-२०२०). श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय सामाजिि न्याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससींधुदगुश जजल्ह्यात शासनाच्या आींतरजातीय वववाह प्रोत्साहन योजनअेींतगशत आींतरजातीय 
वववाह करणाऱया सन २०१८-१९ पासून १५० जोडप्तयाींनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल करुन ही 
ननधी उपलब्ध नसल्हयान ेप्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले नसल्हयाची बाब माहे जानेवारी २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन या योजनअेींतगशत आींतरजातीय वववाह 
करणाऱया जोडप्तयाींना ५० हजार रुपयाींचे अनुदान तात्काळ देण्यासाठी शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांिय मुांड े(२१-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आींतरजानतय वववाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आधथशक सहाय्य देण्याची योजना ही योजना 
कें द्र पुरस्कृत असून या योजनसेाठी कें द्र व राज्य शासनाकडून ५०:५० ्क्के या प्रमाणात ननधी 
प्राप्तत होतो. कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्तत झाल्हयासशवाय राज्य शासनाकडून राज्य समरूप 
हहस्सा ववतरीत करता येत नाही. सबब या योजनेअींतगशत कें द्र शासनाकडून ५०% कें द्र हहस्सा 
प्राप्तत होताच प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतील. कें द्र हहचचयासाठी कें द्र शासनाकड े
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी वविास ववभागामाफुत (जि.यवतमाळ) येथ ेअनुसुधचत िमातीच े 
िात वैधता प्रमाणपत्र िायाुलय सुरु िरण्याबाबत 

  

(२८)  ६३८७ (०२-०४-२०२०). डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी ववकास ववभाग मार्श त (जज.यवतमाळ) पररसरातील आहदवासीना अनुसूधचत 
जामाती जातवैधता प्रमाणपत्र समळाव ेयाकररता यवतमाळ येथे कायाशलय सुरू करण्याच ेपाच 
महहन्याींपूवी आदेश देऊनही त्याअनुषींगाने शासन ननणशय काढण्यात आला परींतु कायाशलय सुरु 
झाले नसल्हयाच े हदनाींक २० जानवेारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास यवतमाळ येथे कायाशलय मींजुर होऊन सुरू करण्यात आले नसल्हयान ेपररसरातील 
आहदवासी ववदयाथी व नागरीकाींना जात वैधता प्रमाणपत्र समळण्यास ववलींब होत असल्हयाच े
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करुन जात वैधता प्रमाणपत्र कायाशलय सुरु करण्याच्या दृजष्ने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (०६-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) सध्या अजस्तत्वात असलेल्हया आठ 
अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी ससमत्याकडील प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या ववचारात घेवून 
हद. १३/०९/२०१९ च्या शासन ननणशयान्वये सात नवीन अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
ससमती कायाशलये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये यवतमाळ तपासणी 
कायाशलयाचा समावेश आहे.  सदर अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी कायाशलय कायशरत 
करण्यासाठी इमारत, साधनसामुग्रीची  उपलब्धता तसेच अधधकारी व कमशचाऱयाींच्या ननयुक्तीची 
कायशवाही करण्यात येत आहे.  सध्या असलेल्हया अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
ससमती, अमरावती कायाशलयाकडून यवतमाळ जजल्ह्यातील अनसुूधचत जमातीच्या दाव्याची 
तपासणी करण्यात येत आहे. 

___________ 
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गारगाई आणण वपांिाळ या दोन नववन धरणाांच्या ननशमतुीिररता होणारी विृतोड 
   

(२९)  ६५२७ (०३-०४-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्रीमती 
याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा) :  सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई शहराला पाणी पुरवठा करण्याकररता गारगाई आणण वपींजाळ ही दोन नववन धरण े
बाींधण्याकररता २ आर हेक््र वन जसमन बाधधत होणार असल्हयान ेलाखो वकृ्षाींची तोड होणार 
असल्हयाच ेमाहे जानेवारी, २०२० रोजी च्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या धरणाींकररता ज्या वकृ्षाींची तोड होणार आहे त्या वकृ्षाींचे पुनरोपण करण्यात 
येणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. सांिय राठोड (२९-०९-२०२०) : (१) मुींबई शहराला वपण्याचे पाणी पुरवठा करण्याच्या 
उद्देशान े गारगाई नदीवर धरण बाींधण्याकरीता वन (सींवधशन) अधधननयम, १९८० अींतगशत 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेन े ६४४.९०७ हेक््र वनक्षेत्र वळतीकरणाचा प्रस्ताव हदनाींक 
२७/०६/२०२० रोजी ऑनलाईन पद्धतीन े वन ववभागास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावात 
१८९.९२ हेक््र वनेत्तर के्षत्राचा समावेश आहे. प्रस्ताववत धरणाच ेबुडीत के्षत्र सुमारे ६,४८,१४२ 
वकृ्षतोड होणार असल्हयाच ेप्रस्ताववत आहे. 
      प्रकल्हप यींत्रणेकडून हाडश कॉपी मध्ये सववस्तर प्रस्ताव व तपशील प्राप्तत झाल्हयानींतर 
प्रकल्हपाकरीता नेमकी फ्रकती वकृ्षाींची तोड सींभाववत आहे याची ननजचचती होईल. 
(२) व (३) सदर प्रकल्हपात तानसा अभयारण्यातील के्षत्र अींतभूशत असल्हयान ेवन्यजीव (सींरक्षण) 
अधधननयम, १९७२ अनुसार राज्य वन्यजीव मींडळ तसेच राषरीय वन्यजीव मींडळ या 
प्राधधकरणाींची पूवश मान्यता आवचयक राहील. उक्त दोन्ही अधधननयमाींतगशत सक्षम 
प्राधधकरणाींची औपचारीक मान्यता प्राप्तत झाल्हयानींतर व मान्यतेत घातलेल्हया अ्ी व शतीनुसार 
प्रभाववत होणा-या वकृ्षाींचे सींदभाशत ववहहत उपाययोजना करण्यात येईल. 
     वन (सींवधशन) अधधननयम, १९८० अींतगशत सवशसाधारणेपण ेवळती होणा-या वनक्षेत्राइतके 
पयाशयी जमीन व सदर जसमनीवर वकृ्षलागवड करण्यासाठी पयाशयी वनीकरणाचा सींपूणश खचश 
प्रकल्हप यींत्रणेकडून उपलब्ध करुन देण्यात येते आणण उक्त जसमनीवर पयाशयी वनीकरण 
करण्यात येत असत.े  

___________ 
  

वरप गावा (ता.िल्याण, जि.ठाणे) वन िेत्रात विृ लागवडीत झालेला गैरव्यवहार 
  

(३०)  ६५२८ (०२-०४-२०२०). श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरप गावात (ता.कल्हयाण, जज.ठाण)े  राधास्वामी आश्रमच्या मागील बाजूस असलेल्हया वन 
के्षत्रात हदनाींक १ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासुमारास केलेल्हया वकृ्ष लागवडीत गैरव्यवहार 
झाल्हयाच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
चौकशीच्या अनुषगाने सींबधधत दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांिय राठोड (२२-०९-२०२०) : (१) व (२)  अशा आशयाच्या बातम्या वतृ्तपत्रात प्रससद्ध 
झाल्हया होत्या. तथापी सदर प्रकरणी कोणताही गैरव्यवहार झाल्हयाच ेआढळून आले नाही. 
     सन २०१८ च्या पावसाळयात १३ को्ी वकृ्ष लागवड कायशक्रमाींतगशत वरप (ता.कल्हयाण, 
जज.ठाण े) येथे ९००० रोपाींची लागवड करण्यात आलेली आहे. यासाठी पुवशपावसाळी कामाकरीता 
रोपवन या बाबीसाठी रु.९,९२,६५२ इतक्या अींदाजपत्रकीय तरतूदीपैकी रु.८,०६,८६९/- इतका खचश 
झालेला आहे. तसेच प्रथम वषीय कामासाठी करण्यात आलेल्हया रु.१४,६३,७६५/- इतक्या 
अींदाजपत्रकीय तरतूदीचा सींपूणश खचश झालेला आहे. 
     अींदाजपत्रकीय तरतूदीनुसार पूवश पावसाळी व प्रथम वषीय कामाींवर उपरोक्त प्रमाण ेखचश 
करण्यात आला असून द्ववतीय वषाशपासून रोपवनाच ेसींगोपन, देखभाल, परररक्षण करण्यात 
येत आहे. सदर रोपवनातील जजवींत  रोपाींची  ्क्केवारी  माहे ऑक््ो, २०१९  मध्ये  ८७.२४% 
आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही.  

___________ 
 

राज्यात ३३ िोटी विृलागवड योिने अांतगतु सातपुडा पवतुामध्ये होणाऱ्या  
िामाांमध्ये ननववदा प्रकियेत झालेला गैरव्यवहार 

  

(३१)  ७३३४ (०५-०४-२०२०).   श्री.शशरीष चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ३३ को्ी वकृ्षलागवड योजन ेअींतगशत सातपुडा पवशतामध्ये होणाऱया कामाींमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्हयाची बाब माहे जानेवारी, २०२० रोजी वा मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ३३ को्ी वकृ्षलागवड योजनेंतगशत ननववदा प्रफ्रकयेत पैसे घेऊन ठेकेदारास 
काम देण्यात आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
तसेच चौकशीच्या अनुषींगाने सबधधत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (०५-१०-२०२०) : (१) व (२) अस ेननदशशनास आले नाही. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य वीि ननशमतुी िां पनीन े(महािनिो) िोराडीतील  
(जि.नागपूर) ननिामी सांच ववक्रीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(३२)  ८८४३ (०२-०६-२०२०). श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय ऊिा ु मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्ह्यातील महाराषर राज्य वीज ननसमशती कीं पनीने (महाजनको) कोराडीतील 
ननकामी झालेले सींच ववक्रीमध्ये गैरव्यवहार केला असल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, महाजनकोच्या अधधकाऱयाींनी ननववदा प्रफ्रक्रयेच्या अ्ी व शतीमध्ये बदल करुन 
२५० को्ी रकमेची ४६५ मेगावॅ्  क्षमतेच े सींच काम समळववण्यासाठी धनववजय रररोसलींग 
इींजजननअररींग वक्सश या कीं पनीला केवळ ६०.६० को्ी रुपयात ववकले असल्हयाच ेननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी एमएस्ीसीमार्श त सदर सललाव करताना घातलेल्हया जाचक 
अ्ीींमुळे जास्त कीं पन्याना यामध्ये सहभाग घेता आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान े सखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुषींगान े सललावात बदल करुन चारही सींच कमी फ्रकीं मतीत 
ववकून गैरव्यवहार करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (२१-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर राज्य वीज ननसमशती 
कीं पनीच्या सींचालक मींडळान े हद. २८.०२.२०१२ रोजी ठरावान्वये सदर सींच सुमारे ४५ वषाशपेक्षा 
जास्त जुने असल्हयान ेव त्यातील तींत्रज्ञान जुन ेझाले असल्हयान ेया सींचाचा नवीन हठकाणी 
पुनशवापर करणे आधथशकदृष्या योग्य नसल्हयान ेकोराडी येथील ननकामी झालेले (४x१२०/१०५) 
म.ेव.ॅ क्षमतेचे ४ सींच ई-सललाव प्रफ्रक्रयेव्दारे ववकण्याचा ठराव पाररत केला. त्यानींतर 
हद.३०.११.२०१६ रोजी ई-सललावाव्दारे सदर सींचाची ववक्री प्रफ्रक्रया करण्यात आली. म.े सनववजय 
रोसलींग ॲण्ड इींजजननअरीींग सल. या एकच कीं पनीन ेसदर सललावामध्ये भाग घेवून रु.६०.६० 
को्ीच ेकमाल बोली लावली. 
     ही बोली मान्य करण्याबाबत महाननसमशती सींचालक मींडळान े ठराव क्र. २०१७/२१६७ 
हद.०१.०३.२०१७ रोजीच्या सींचालक मींडळाच्या बैठकीमध्ये सदर सींचाची फ्रकमींत खालील प्रमाणे 
ग्राहय धरण्यात आली.  
सींचाची फ्रकमींत-रु.६०.६० को्ी 
मुल्हयावधधशत कर १३.५% - रु. ०८.१८ को्ी 
     त्यानसुार सवाशत जास्त बोलीदारालाच हे जुने सींच ववकण्यात आले. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
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उस्मानाबाद जिल्ृयात सामाजिि वनीिरणाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(३३)  ९०५३ (०२-०६-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) : सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जजल्हृयातील सामाजजक वनीकरणाच्या कामामध्ये हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ ते 
३१ ऑगष्, २०१९ या कालावधीत ११ लाख ५० हजार रुपयाींच्या शासकीय ननधीचा, काम न 
करताच बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे गैरव्यवहार झाल्हयाच ेननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी जजल्हहाधधकारी, उस्मानाबाद याींनी ववभागीय वन अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती ननयुक्त करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याच े ननदेश हदले 
आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशी ससमतीन ेअद्यापपयशत चौकशी करून अहवाल सादर केला नाही 
तसेच चौकशीस ववलींब करीत असल्हयाची बाब ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यापूवीही माहे जुल ै २०१९, मध्ये वा त्यादरम्यान रोपवाह्केच्या कामासाठी 
ववतरीत करण्यात आलेल्हया ननधीचा मोठ्याप्रमाणावर गैरव्यवहार केल्हयाच े ननदशशनास आले 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदरहु प्रकरणी सबींधधत दोषीींववरोधात तसेच चौकशी अहवाल सादर करण्यास 
ववलींब करणाऱया सबींधधत अधधकारी याींचेवर जबाबदारी ननजचचत करून त्याींच्यावर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ववभागीय वन अधधकारी, उस्मानाबाद याींनी सहायक वन सरींक्षक, उस्मानाबाद याींना 
चौकशीच ेआदेश हदले होते. त्यानुसार सहायक वन सींरक्षक, उस्मानाबाद याींनी चौकशी करुन 
चौकशी अहवालानुसार चौकशीत काहीही तर्थय आढळून आलेले नाही. 

___________ 
  

टाळेबांदीमळेु औरांगाबाद ते मध्य प्रदेश पायी िाणाऱ्या १६ मिुराांचा  
रेल्वे रुळावर झालेला अपघात 

  

(३४)  १०२२० (०२-०६-२०२०). श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय मदत व पुनवसुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद व जालना जजल्ह्यातील सळई ननसमशती कारखाना ्ाळेबींदीमुळे बींद पडल्हयान े
मध्य प्रदेशात पायी जाण्यासाठी ननघालेल्हया १६ मजुराींचा करमाठजवळ रेल्हवे रुळावर अपघात 
होऊन मतृ्यु झाल्हयाची घ्ना हदनाींक ८ म,े २०२० रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास सदरहू घ्नेची शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषश काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास सदरहू मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना शासनान े आधथशक मदत देऊन त्याींचे 
पुनवशसन करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. वविय वडटे्टीवार (०९-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) सदरहू घ्नेची दींडाधधकारी मार्श त चौकशी करण्यात आली असून त्याचा ननषकषश 
खालीलप्रमाण ेआहे :- 
     जालना जजल्हहयातील एस. आर. ज.े वपत्ती जस््ल प्रा. सल. आणण भाग्यलक्ष्मी रोसलींग 
समल प्रा. सल. येथे काम करणारे १६ मजूर हे हदनाींक ७ म,े २०२० रोजी पासून जालना येथून 
रेल्हवे रूळावरून पायी ननघाले होते. सदरील मजूर लॉकडाऊन कालावधीमध्ये कीं पनी बींद 
असल्हयान ेव कुठलेही रोजगार नसल्हयान ेस्वगहृी मध्यप्रदेश येथील मूळगावी परत जाण्यासाठी 
वाहतुकीच े कुठलेही साधन नसल्हयामुळे रेल्हवे रूळावरून औरींगाबाद मागे भुसावळच्या हदशेने 
जजल्हहा प्रशासनाला पुवशसूचना न देता ववना परवानगी पायी ननघाले होत.े हदनाींक ७ मे, २०२० 
रोजी सायींकाळी ७.०० वा. मौज ेस्ाणा ता.जज.औरींगाबाद (बदनापूर व करमाड रेल्हवेस््ेशनच्या 
मध्ये) पोहचले. पायी चालून थकल्हयामुळे सवशजण तेथेच रेल्हवे रूळावर झोपले होत.े हदनाींक ८ 
म,े २०२० रोजी सकाळी ०५.०२ वा. रेल्हवे मालगाडी क्र.बी्ीपीएल/ई बदनापूर रेल्हवे स्थानकावरून 
ननघाली. त्यानींतर काही अींतरावरून रेल्हवे चालक (लोको पायल्) यास रेल्हवे रूळावर काही 
व्यक्ती झोपलेले अवस्थेत  हदसल्हयान े त्याींनी तात्काळ हॉनश वाजववले तसेच इमशजन्सी ब्रेक 
लावले परींतु तो पयांत रेल्हवे थाींबू न शकल्हयामळेु सदरील मजूर रेल्हवेखाली येवून त्याींचा मतृ्यू 
झाला. सदरील घ्ना ही केवळ एक  अपघात असून कोणतीही त्रयस्थ व्यक्ती या घ्नेस 
जबाबदार नसल्हयाच ेदींडाधधकारी याींनी चौकशीत ननषकषश नोंदववला आहे.  
(३) सदरहू १६ कामगाराींच्या कायदेशीर वारसाींना मा.मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधीमधून प्रत्येकी 
रू.५.०० लक्ष इतकी आधथशक मदत देण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद् भवत नाही.  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्यातील मध्य चाांदा वनवविास महामांडळाच्या बल्लारपूर  
वनप्रिल्पाअांतगतु झालेला गैरव्यवहार 

  

(३५)  १०४९४ (०७-०६-२०२०). श्री.सुधीर मुनगांटीवार (बल्लारपूर) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर जजल्ह हयातील मध् य चाींदा वनववकास महामींडळाच् या बल्ह लारपूर वनप्रकल्ह पाअींतगशत 
ववरळणापूवी स् वच् छतेची काम े केल्ह याच े दाखवून लाखो रूपयाींची देयके ववरळणानींतर मींजूर 
करून घेतल्ह याची बाब माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, वनववकास महामींडळाच् या झरण, कन् हाळगाींव, तोहोगाींव व धाबा 
वनपररके्षत्रातील हजारों हेक् ्रमधील ववरळणाची काम ेमींजूर करण् यात आली असून ववरळणापूवी 
स् वच् छतेची कामे पूणश होणे अननवायश असल्ह याची बाब अींदाजपत्रकात नमूद असूनही ती न 
करताच काम केल्ह याचे दशशववण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, हजेरी प्ावर बनाव् मजूर दाखवून या प्रकरणात मोठा गैरव् यवहार झाल्ह याची 
तक्रार वनववकास महामींडळाच् या उच् चाधधका-याींकड ेकरण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक्त गैरव् यवहाराची चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीच ेननष कषश काय 
आहेत, त् यानुषींगान ेदोषीींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांिय राठोड (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मात्र हद.२०.०५.२०२० चे दै.पुण्यनगरी वतृ्तपत्रात “कन्हाळगाव पररके्षत्रात मजूराींच्या 
मजूरीवर वनअधधकाऱयाींचा डल्हला” या मथळ्याखाली प्रकाशीत बातमीची दखल घेऊन ववशेष 
अधधकारी नेमून चौकशी केली असता, प्रस्तुत प्रकरणी कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्हयाच े
ससध्द झाले.   
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

वनववभाग महामांडळ वनिेत्र िन्हाळगाव (ता.बल्लारपूर, जि.चांद्रपूर)  
येथे रेतीचा अवैध उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३६)  १०८३३ (०३-०६-२०२०). श्री.सुभाष धोटे (रािूरा) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वनववभाग महामींडळ वनक्षेत्र कन्हाळगाव (ता.बल्हलारपूर, जज.चींद्रपूर)  मधील कक्ष क्रमाींक 
१३९ मधील नाल्हयातून सींचारबींदीचे ननयम तोडुन हजारो ब्रास रेतीचा अवैधरीत्या उपसा सुरु 
असल्हयाच ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी करून अवैधरीत्या रेतीचा उपसा करणाऱया रेती तस्कराींवर 
शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांिय राठोड (०९-०९-२०२०) : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
     वन ववकास महामींडळ मध्य चाींदा वनप्रकल्हप ववभागात कन्हाळगाव-२ वनपररके्षत्रात कक्ष 
क्रमाींक १३९ मधील नाला पररसरात हद.०१.०५.२०२० रोजी पहा्े वनपररके्षत्र अधधकारी, फ्रर्रत े
पथक याींनी वन व वन्यजीव सींरक्षणाथश गस्त करताना नाल्हयातून अवैध रेती उत्खनन केली 
जात असल्हयाची बाब ननदशशनास आले असता, त्याबाबत तात्काळ दखल घेऊन मुदे्दमाल व 
आरोपी याींचेवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. सदर अवैध उत्खननामध्ये रेतीची मात्रा हजारो 
ब्रास नसून ३४.९० ब्रास रेती आहे. 
(२) कन्हाळगाव-२ पररके्षत्रातील कक्ष क्रमाींक १३९ मधील नाल्हयातून रेती तस्करी करणाऱया 
दोन रॅक््रचालक व इतर आरोपीींवर भारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे कलम २६(१) ड व ग, 
कलम ४१, कलम ५२ (१) नुसार प्रथम वन गुन्हा क्र.६५/३२३२, हद.०१.०५.२०२० दाखल करुन 
रॅक््र-रॉली रेतीसह वनपररके्षत्र अधधकारी, फ्रर्रत े पथक जप्तत करुन पुढील चौकशी एक 
आठवड्याच्या कालावधीत पूणश केली व चौकशी अहवाल सहायक व्यवस्थापक-२ तथा प्राधधकृत 
अधधकारी, मध्य चाींदा वन प्रकल्हप ववभाग, बल्हलारशाह याींचेकड ेसादर केले. प्राधधकृत अधधकारी 
याींनी भारतीय वन अधधननयम १९२७ मधील कलम ६८ नुसार आरोपीबाबत व गुन््यातील 
वापरलेल्हया वाहन व इतर साहहत्याबाबत अींनतम आदेश पाररत केले असून वनोपज 
महामींडळाकड ेताब्यात आहे. 
(३) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

टाळेबांदीच्या पाश्वभुूमीवर राज्यातील घरिामगाराांना  
तातडीन ेआधथिु सहाय्य देण्याबाबत 

  

(३७)  ११३२७ (१७-०८-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा), श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्रीमती लताबाई सोनवण े (चोपडा), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ु : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) करोना मुकाबला करण्यासाठी गेल्हया तीन महहन्याींपासून राज्यात लागू असलेल्हया 
्ाळेबींदीमळेु घरकाम करून उदरननवाशह करणाऱया सुमारे साडचेार लाख कामगार व त्याींच्या 
कु्ुींबावर उपासमारीची वेळ आली असल्हयाच े हदनाींक ६ जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामध्ये महहला कामगाराींची सींख्या सवाशधधक असून घरकामगाराींच्या 
कल्हयाणासाठी कायदा अजस्तत्वात असताींना अशा आपत्कासलन पररजस्थतीत सींबींधधत प्रशासनाने 
कोणतीही कायशवाही केली नसल्हयाचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कामगार महहलाींना १० लाख रुपयाींच ेआरोग्य जीवन ववमा कवच, २ 
लाख रुपयाींच े आरोग्य उपाय ववमा व पुढील ६ महहन्यासाठी प्रनत महहना १५००० 
मदत देण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी शासनाला ननवेदन हदलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, घरकामगाराींना आधथशक मदतीसाठी हदनाींक २२ माचश, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास राज्य शासनान े एक ससमती स्थापन केली असून सदरहू ससमतीन े अद्यापही 
अहवाल शासनास सादर केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच े ननषकषश काय 
आहेत, त्यानुषींगान ेघरकामगाराींना तातडीन ेआधथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप वळस-ेपाटील (२५-०९-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. महाराषर घरेल ूकामगार अधधननयम, २००८ च्या कलम ३ अींतगशत 
राज्यस्तरीय घरेल ूकामगार कल्हयाण मींडळ स्थापन करण्यात आले 
असून सदर मींडळामार्श त कें द्र शासन/ राज्य शासन पुरस्कृत योजना राबववण्यात येतात. 
(४) घरकामगाराींना आधथशक मदत करण्यासाठी कोणतीही ससमती स्थापन करण्यात आलेली 
नाही. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
   

 िोिणातील ननसग ुचक्रीवादळातील बाांधधताना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(३८)  ११३३२ (१५-०७-२०२०).   श्री.देवेंद्र फडणवीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा), श्री.मोहन मते (नागपूर 
दक्षिण), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश 
बालदी (उरण), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुननल 
प्रभू (हदांडोशी), श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम), श्री.अब ूआिमी (मानखूदु शशवािीनगर), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ु, श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दक्षिण), श्री.रािेश पाटील (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा), 
डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) : सन्माननीय मदत व पुनवसुन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोकणात ववशेषत: रायगड, रत्नाधगरी व ससींधुदगूश जजल्ह्यात झालेल्हया ननसशग 
चक्रीवादळामळेु फ्रकनारपट्टी भागातील र्ळबागायतदार, शेतकरी, मजच्छमाराींच े व स्थाननक 
रहहवाचयाींचे जवळपास ३४०० को्ी रुपयाींच ेआधथशक नुकसान झाले असल्हयाच ेमाहे जून, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोकणातील बागायती के्षत्र व त्यातील झाडाींची सींख्या ववचारात घेता 
जमीनदोस्त झालेल्हया एक हेक््रमधील नारळाच्या व सुपारीच्या झाडाींची घनता पाहता एका 
नारळाच्या झाडाला ४० रुपये व एका सुपारीच्या झाडाला २० रुपये इतकी फ्रकीं वा गुींठा ५०० रुपये 
इतकी अत्यल्हप नुकसान भरपाई समळणार असल्हयान े बागायतदाराींना प्रनत हेक््री मदत न 
करता प्रती वकृ्ष मदत जाहहर करण्याची आवचयकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, रत्नाधगरी जजल्ह्यातील दापोली व मींडणगड या दोन तालुक्याच ेसवाशत जास्त 
नुकसान झाले असून जजल्ह्यात नुकसान झालेल्हया २७ हजार ७८२ घराींपैकी ९३ % घरे दापोली 
व मींडणगड तालुक्यातील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणातील नुकसानीच े पींचनाम े करण्यात आले आहेत काय, उक्त 
सवेक्षणानुसार शेतकरी, मजच्छमार व स्थाननक रहहवाचयाींच ेएकूण फ्रकती नुकसान झाले आहे व 
त्यानुषींगान ेनुकसानग्रस्ताींसाठी कें द्र व राज्य शासनातरे् फ्रकती ननधी मींजूर करण्यात आला 
आहे, 
(५) असल्हयास, चक्रीवादळामळेु कोकणातील झालेले नुकसान पहाता नुकसानग्रस्ताींना शासनान े
जाहहर केलेली आधथशक मदत ही तु्पुींजी असल्हयान े ती वाढववण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. वविय वडटे्टीवार (०९-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) बहुवावषशक वपकाच्या नुकसानीसाठी प्रनत हेक््री रूपये ५०,००० या दरान े २ हेक््रच्या 
मयाशदेत मदत अनुजे्ञय करण्यात आली आहे. तसेच सुपारी व नारळ या बहुवावषशक वपकाींच्या 
सींपूणशत: नष् झालेल्हया झाडाींना सुपारी रू.५० प्रती झाड व नारळ रू.२५० प्रती झाड याप्रमाण े
मदत अनुजे्ञय करण्यात आलेली आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     रत्नाधगरी जजल्हहयामध्ये ४५२४१ घराींच,े ७१ झोपडयाींचे, व २६८० गोठ्याींच ेनुकसान झाले 
असून जजल्हहयातील एकूण नुकसानग्रस्त घराींपैकी ८४ घरे ही मींडणगड व दापोली येथील 
आहेत.  
(४) ननसगश चक्रीवादळामुळे कोकण फ्रकनारपट्टीतील जजल्हहयामधील नुकसानीबाबत पींचनाम े
करण्यात आलेले आहेत. शेतकरी, मजच्छमार व स्थाननक रहहवाचयाींचे रू. ६०४८.३१ को्ी एवढे 
नुकसान झाल्हयाचा अींदाज आहे. राज्य शासनान ेराज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधी दराच्या वाढीव 
दराने मदत अनुजे्ञय केली असून आतापयांत रू. ६१३.७९ को्ी एवढा ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आहे. त्याचप्रमाण े रू. १०६५.५८ को्ी एवढया ननधीच्या मागणीकररता हदनाींक 
१७.०७.२०२० रोजी कें द्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.   
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली वनववभागात होत असलेली अवैध बाांब ुतोड 
  

(३९)  ११७२२ (१९-०७-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशवांत िाधव (भायखळा) : सन्माननीय वने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल्ह्यात पेसा कायद्याअींतगशत ग्रामसभाींना समळालेल्हया सामूहहक वनहक्काचा 
दरुुपयोग करून बाींबूची मोठ्या प्रमाणात तोड करून त्याची अवधै मागाशन े ववक्री केल्हयाची 
घ्ना हदनाींक २४ जुन, २०२० रोजी वा त्यासुमारास मुख्य वनसींरक्षक प्रादेसशक वनवतृ्त 
गडधचरोली याींच्या ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्यानुषींगाने सींबधधत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच वनहक्काचा दरुुपयोग होऊ नये यासाठी शासनान ेकोणती उपायोजना करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१०-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) सींवगश ववकास अधधकारी, कोरची याींनी 
जजल्हहाधधकारी तथा अध्यक्ष, जजल्हहा मागशदशशन व तक्रार ससमती याींना मोठाझलेीया येथ ेअवैध 
बाींबुतोड झाल्हयाची तक्रार केली असून, त्याची एक प्रत मुख्य वनसींरक्षक (प्रा.) गडधचरोली  
याींना हदनाींक १०.०७.२०२० रोजी प्राप्तत झाली आहे. 
        सदर तक्रारीच्या अनुषींगान ेउपवनसींरक्षक, गडधचरोली वनववभाग याींनी स्वतींत्र चौकशी 
अधधकारी नेमून चौकशी केली आहे.  त्याींनी सादर केलेल्हया चौकशी अहवालामध्ये याप्रकरणी 
बाींबू तोडीच ेआदेश मौ.मोठाझोलीया ग्रामसभेन े हदलेले आहेत. तसेच तक्रारकत ेमोठाझलेीयाचे 
सरपींच व ग्रामकोष अध्यक्ष याींनी गैरसमजुतीन ेतक्रार केलेली असल्हयाच े कबुल केलेले आहे. 
त्यामुळे याबाबतची तक्रार ही अनावधानान ेझालेली असून, त्यात काहीही तर्थय आढळून आले 
नाही. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

खामगाांव (जि.बुलढाणा) येथे शासिीय िापूस खरेदी सुरु न िेल्याबाबत 
  

(४०)  ११८३८ (१७-०८-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगावीं (जज.बुलढाणा) येथे भारतीय कपास ननगम सल. (सी.सी.आय) याींनी ८ जजनीींग 
रॅ्क््री सोबत कापूस खरेदी बाबत करार केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्तपैकी केवळ ६ जजनीींग रॅ्क््रीन ेननयमीत कापूस खरेदी सुरु केली परींत ु
इतर २ जजनीींग रॅ्क््रीींनी कापूस खरेदी सुरु न केल्हयामळेु ववहीत कालावधीमध्ये शेतकऱय्ाींना 
अडचणी ननमाशण झाल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, २ जजननींग प्रायव्हे् सलसम्ेड कीं पनीला रॅ्क््री सुरु न केल्हयामुळे हदनाींक १९ 
म,े २०२० रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावून करारनाम्याचा भींग केल्हयाप्रकरणी हदनाींक २ 
जून, २०२० रोजी जजल्हहाधधकारी, बुलढाणा याींनी गुन्हे दाखल करण्याबाबत आदेश हदले आहेत 
तसेच त्याींच्याववरुद्ध शासकीय कापूस खरेदी न केल्हया प्रकरणी गुन्हा नोंद करणे बाबत 
जा.क्र.वव ४/कापूस खरेदी/ जजननींग रॅ्क््री / बींद /१६६३ /२०२० हद. २/६ /२०२० रोजी सहाय्यक 
ननबींधक सहकारी सींस्था खामगाव याींना जजल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था बुलढाणा याींनी पत्र 
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, जजल्हहाधधकारी याींचे आदेश असताना ही हदनाींक ३ जून, २०२० रोजी पुन्हा 
जजल्हहा उपननबींधक सहकारी सींस्था बुलढाणा याींनी राजकीय दबावाखाली येऊन याींच ेपत्र क्र 
जा.क्र. वव.४/कापूसखरेदी/जजननींग रॅ्क््री/ बींद/१६९०/२०२० नुसार सदरचे गुन्हे दाखल न 
करण्याबाबत आदेश हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त सींपुणश प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुषींगान े कोरोना सदृचय पररजस्थतीत शेतकऱयाींचा नोंद केलेला कापूस 
मोठ्या प्रमाणात ववक्रीसाठी येत असूनसुद्धा त्याींचा कापूस खरेदी न करणे या बाबीकड ेदलुशक्ष 
करणारय्ा सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (०५-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     खामगाव कापूस खरेदी कें द्रावर कापूस खरेदी होत नसल्हयाबाबत जजल्हहा उपननबींधक, 
बुलढाणा या कायाशलयाला कोणतीही तक्रार प्राप्तत झालेली नसून, ०६ जजननींग प्रेससींग रॅ्क्रीींमध्ये 
कापूस खरेदी सुरु होती. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नाही, हे खरे नाही. 
     सदर जजननींग रॅ्क्री याींनी हदनाींक १ जून २०२० रोजी च्या पत्रान्वये त्याींना मजुराींची 
उपलब्धता झालेली असल्हयाच ेकळवून व त्यानुसार हदनाींक ०३/०६/२०२० पासून सुगोसा जजननींग 
प्रा.सल. व हदनाींक ०४/०६/२०२० पासून जय शाकीं भरी जजननींग प्रा.सल. येथे कापूस खरेदी प्रफ्रक्रया 
पूवशवत चाल ू झालेली असल्हयान,े जजल्हहाधधकारी, बुलढाणा याींच्यासोबत उपननबींधक सहकारी 
सींस्था, बुलढाणा याींनी चचाश केल्हयानींतर सदरचे गुन्हे दाखल न करणेबाबत पत्र देण्यात आलेले 
आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 
(६) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
 

डोळखाांब (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील उपवनसांरिि िायाुलयाच्या अधधपत्याखालील  
वनपररिेत्र हद्दतील बाांधिाम ेननिृष्ट्ट दिाुची असल्याबाबत 

  

(४१)  ११९१५ (१८-०७-२०२०). श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोळखाींब (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील उपवनसींरक्षक कायाशलयाच्या अधधपत्याखालील 
वनपररके्षत्र हद्दतील बाींधकाम े ननकृष् दजाशची असल्हयाची तक्रार स्थाननक ग्रामस्थाींनी सींबधधत 
अधधकाऱयाींकड े केली असल्हयाची बाब हदनाींक १२ मे, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शहापूर, खडाश, वाशाळा, धसई, डोळखाींब येथील ननकृष् दजाशच्या 
बाींधकामाबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी तक्रार करुनही सींबींधधत अधधकारी जाणीवपुवशक दलुशक्ष 
करीत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वनपररके्षत्र कायाशलयाअींतगशत करण्यात येणाऱया ननकृष् दजाशच्या बाींधकामाची 
चौकशी करुन सींबींधधत दोषी अधधकारी व कीं त्रा्दारावर कठोर कारवाई करण्याच्या दृजष्ने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांिय राठोड (१०-०९-२०२०) : (१) तक्रार प्राप्तत झाली आहे. 
(२) व (३) तक्रार र्क्त डोळखाींब बाबत प्राप्तत झाली आहे. डोळखाींब वनपररके्षत्र अधधकारी व 
वनपाल हहींगळोद याींनी तक्रारदार व स्थाननक ग्रामस्थ याींच ेसमवेत कामाच ेअींदाजपत्रक तसेच 
कामाबाबत प्रत्यक्ष स्थळावर जावून चौकशी केली आहे. त्यावेळी तक्रार केलेल्हया ग्रामस्थानी 
जबाब व पींचनामा सादर करुन झालेले बाींधकाम हे उत्कृष् दजाशचे असून अींदाजपत्रकानुसार 
करण्यात आले आहे. तसेच याबाबतची तक्रार गैरसमजूतीन ेकेल्हयाच ेकबूल केले आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जिल्हयातील बांगाली िास्तिाराांना अनतक्रमणाच ेपटे्ट शमळण्याबाबत 
  

(४२)  ११९४५ (१३-०९-२०२०). श्री.धमरुावबाबा आत्राम (अहेरी) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महसूल ववभागातील अधधकाऱयाींच्या अक्षम्य दलुशक्षामुळे गडधचरोली जजल्हहयातील बींगाली 
पुनवशसीत शेतकऱयाींना शासनाच्या धोरणाप्रमाण ेअनतक्रमण केलेल्हया जागेच ेमालकी हक्क (पटे्ट) 
माहे जून, २०२० पयांत प्राप्तत झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गडधचरोली जजल्हहयात कें द्र शासनाच्या पुनवसशन ववभागाकडून भारतीय वन 
अधधननयम १९७२ च ेकलम २७ नुसार सन १९६४ ते १९७१ पयांत राखीव वने ननवशणीकरण 
करुन २५५५६ हे. आर. जमीनीपकैी एकूण ११००० हे.आर. जमीन शेतीकरीता व ४००० हे.आर. 
जमीन सावशजननक उपयोगाकरीता वा्प करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गडधचरोली जजल्हहयातील वन ववभागाच्या जसमनीपैकी उवशरीत पडीक वन 
जमीनीवर अनेक बींगाली पुनशवसीत कु्ूींब १९७०-७१ पासून अनतक्रमण करुन आपल्हया कु्ूींबाच े
उदारननवाशह करीत असल्हयाबाबतच्या नोंदी महसूल ववभागातील रेकॉडशवर असून सन १९९१ नींतर 
त्या नोंदी बींद करण्यात आल्हया, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सवश अनतक्रमणधारकाींनी महसूली पुराव्यासह सवश कागदपञ माहे डडसेंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यानच्या गडधचरोली जजल्हहयातील महसूल अधधकाऱयाींच्या नो्ीसप्रमाणे 
जजल्हहाधधकारी गडधचरोली याींचेकड ेसादर केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अनतक्रमण धारकाींना मालकी हक्क समळण्यास 
होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच या प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहेत ? 



वव.स. १३ (35) 

श्री. सांिय राठोड (०५-१०-२०२०) : (१) व (२) सन १९६५ मध्ये बींगाली ननवाशससत लोकाींच्या 
पुनवशसनासाठी ब वगश राखीव के्षत्रापैकी २५५५६.४० हे. आर वनक्षेत्राच े हदनाींक १५.७.१९६५ 
रोजीच्या शासन अधधसूचनेव्दारे ननवशणीकरण करण्यात आले आहे. सदर ननवशणीकरण करण्यात 
आलेल्हया के्षत्रापैकी १६५७२.१२ हे.आर के्षत्र बींगाली ननवाशससत लोकाींच्या राहण्यासाठी तसेच 
शेतीसाठी वा्प करण्यात आले आहे. सद्यजस्थतीत या के्षत्रावर ४४ गाव ेअजस्तत्वात आहेत.   
(३) व (४) नमूद ४४ गावाींपैकी ३१ गावाींच्या ससमेअींतगशत असलेले ८९८४.३३ हे.आर के्षत्र शासन 
अधधसूचना हदनाींक ८.११.१९९० अन्वये भारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे कलम ४ अतींगशत 
राखीव वन म्हणून घोवषत करण्यात आले आहे. तसेच सदरचे के्षत्र भारतीय अधधननयम, १९२७ 
चे कलम २० अींतगशत अींनतमत: राखीव वन म्हणून घोवषत करण्यासाठी वन जमाबींदी 
अधधकारी, नागपूर याींच्याकडून चौकशी आदेश पाररत करण्यात आले आहेत.  
     सदर चौकशी आदेशाींववरुद्ध ३० गावातील गावकऱयाींनी जजल्हहाधधकारी, गडधचरोली 
याींच्याकड ेभारतीय वन अधधननयम, १९२७ च ेकलम १७ नुसार अपील सादर केले आहेत. सदर 
प्रकरणात जजल्हहाधधकारी, गडधचरोली याींनी हदनाींक २७.१२.२०१९ रोजी अींनतम आदेश पाररत केले 
असून वन जमाबींदी अधधकारी, नागपूर याींनी पाररत केलेले आदेश रद्द करुन अपीलार्थयाांनी 
नमूद केलेल्हया बाबीींची तपासणी होवून आदेश पाररत करण्याबाबत कळववले आहे.       
(५) अनुसूधचत जमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी वन अधधकाराींची मान्यता) अधधननयम, 
२००६ व ननयम, २००८ च्या तरतुदीनुसार २००५ पुवीचे अनतक्रमण धारकाींच्या के्षत्राला वन 
हक्क प्रदान करण्याच ेनमूद आहे. तथावप, सदर कायद्याच्या तरतुदीमध्ये गैर आहदवासी वन 
हक्क धारक स्थाननक तीन वपढीपासून रहहवासी असणे गरजेचे आहे. तथावप, सदर अनतक्रमण 
धारकाींजवळ तीन वपढयाींचा गैर आहदवासी रहहवाशी पुरावा नसल्हयामुळे म्हणजेच ७५ वषाशपुवीच े
रहहवासी नसल्हयामुळे उक्त अधधननयमाींतगशत वन जसमनीच े मालकी हक्क मान्य करण्यात 
आलेले नाहीत.    

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील ववववध वविासिामाांसाठी लागणारी वन ववभागाच्या नाहरित 
प्रमाणपत्राची अट शशथील िरण्याबाबत 

   

(४३)  ११९८० (१३-०७-२०२०). श्री.धमरुावबाबा आत्राम (अहेरी) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजल्हहयाचे भौगोलीक के्षञ मोठे असून अत्यल्हप लोकसींख्या असलेले आहदवासी 
पाड े व गाव े याींना बारमाही सोयी सुववधा देण्याच्या दृष्ीने त्याींना रस्ते व पुलान ेजोडण े
अत्यींत आवचयक असून वन ववभागाच्या जाचक अ्ीमळेु सदरहु कामाींना अनतववलींब होत 
असल्हयाच ेमाहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वन ववभागाच्या जाचक अ्ीच े उल्हलींघन झाल्हयास वन ववभागान े अनेक 
अधधकारी, कमशचारी व कीं ञा्दार याींच्यावर गुन्हे दाखल केल्हयान े जजल्हहयातील ववकासकाम े
करण्यास अधधकारी व कीं ञा्दार याींच्या मध्ये अनास्था ननमाशण झालेली असून त्याींचा पररणाम 
ववकासकामाींवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन ववकास जलदगतीन ेकरण्याकरीता वन ववभागाच्या 
जाचक अ्ी सशथील करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांिय राठोड (१५-०९-२०२०) : (१) व (२) गडधचरोली जजल्ह्यातील ७७.०१ % के्षत्र हे 
वनक्षेत्र असल्हयान े वनक्षेत्रातील रस्त्याींची काम े करण्यासाठी प्रकल्हप यींत्रणेने वन (सींवधशन) 
अधधननयम, १९८० अींतगशत कें द्र शासनान े ववहहत केलेल्हया नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे 
आवचयक असते. सदर प्रस्तावास कें द्र / राज्य शासनाची पूवश परवानगी आवचयक असत.े वन 
(सींवधशन) अधधननयम, १९८० अजस्तत्वात येण्यापूवी म्हणजेच हद.२५.१०.१९८० पूवी वनक्षेत्रात 
अजस्तत्वात असलेल्हया रस्त्याींचे अजस्तत्वातील रूीं दीमध्ये डाींबरीकरण व अद्ययावतीकरण 
करण्यास परवानगी देण्याच ेअधधकार कें द्र शासनान ेराज्य शासनास प्रदान केले आहेत. रस्ते, 
कालव,े पारेषण वाहहन्या इ. प्रकारचे एकरेषीय प्रकल्हप जलदगतीन ेपूणश होण्याच्या दृष्ीने वन 
(सींवधशन) अधधननयम, १९८० अींतगशत सक्षम प्राधधकरणाच्या तत्वत: मींजूरीनींतर आवचयक 
अ्ीींची पूतशता केल्हयास वन ववभागामार्श त वकृ्षतोड परवानगी व काम सुरू करण्याची परवानगी 
देण्यात येते. याव्यनतररक्त अनसुूधचत जमाती व इतर परींपरागत रहहवाशी (वनहक्काींची 
मान्यता) अधधननयम, २००६ च्या कलम ३ (२) अींतगशत गावाला जोडणा-या नवीन जोड 
रस्त्याकरीता जर ७५ पेक्षा जास्त वकृ्षतोड होणार नसेल तर १ हे. च्या मयाशदेत परवानगी 
देण्याच े अधधकार सींबींधधत उपवनसींरक्षक याींना आहेत. त्याींतगशत गडधचरोली जजल्ह्यातील 
ववववध रस्त्याींच्या कामाींसाठी वनजमीन वळती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अशा 
प्रकारे गडधचरोली जजल्ह्यातील प्रकल्हपाींसाठी वन मींजूरी समळण्याची प्रफ्रक्रया सोपी करण्यात 
आली आहे. तथावप, काही वेळी वन ववभागाकड ेमींजूरीसाठी पररपूणश दस्ताऐवजासह प्रस्ताव 
सादर न करता कीं त्रा्दाराच्या नाव े कायाशरींभ आदेश काढल्हयानींतर कीं त्रा्दाराकडून काही 
हठकाणी वनक्षेत्रामध्ये रस्त्याच्या कामाकररता मुरुम, माती, दगड इ. बेकायदेशीरररत्या उत्खनन 
करण्यात आल्हयाच े ननदशशनास येते. अशा प्रकरणाींमध्ये वन ववभागाकडून सींबींधधत 
कीं त्रा्दाराववरूध्द वनगुन्हे नोंदववले जातात. यामध्ये कोणत्याही शासकीय यींत्रणेच्या अधधका-
याींवर वनगुन्हा नोंदववण्यात आलेला नाही. 
(३) अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक व कें द्रस्थ अधधकारी याींनी हद.१७.०२.२०२० रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये वन (सींवधशन) अधधननयम, १९८० लागू होण्यापूवीपासून अजस्तत्वात असलेल्हया 
रस्त्याींची दरुूस्ती व डाींबरीकरण करण्यासाठी वन ववभागाची परवानगी समळण्यासाठी कशा 
प्रकारे प्रस्ताव सादर करावयाचा याबाबत मागशदशशक सूचना हदल्हया आहेत. सदरच े
राज्यस्तरावरील अधधकार अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक तथा कें द्रस्थ अधधकारी, महाराषर 
राज्य, नागपूर याींना प्रदान करण्याबाबत कें द्र शासनास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील िाांदा तालुिास्तरावरुन िृवष उत्पन्न बािार सशमतीमाफुत  
नाफेडिडून खरेदी होणेबाबत 

  

(४४)  १२०६७ (१५-०७-२०२०).   श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल हटांगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण) : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेली तीन वषाशपासून काींदयाला बाजारभाव नसल्हयान ेशेतकरी हवालहदल असताना 
यावषी कोववड-१९ या सींसगशजन्य आजारामुळे तसेच यावषी झालेली अनतवषृ्ी, ढगाळ हवामान 
याींमुळे काींदयाच े उत्पन्न कमी व ननयाशत बींदीमुळे काींदयाच्या दरात घ् झाली असल्हयाच्या 
तक्रारी काींदा उत्पादक शेतकरी व त्याींच्या सींघ्नाींनी माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यासमुारास 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, काींदयाच ेभाव जस्थराववण्यासाठी व शेतकरय्ाींना परवडणारा भाव समळण्यासाठी 
प्रत्येक तालकुा स्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीच्या मार्श त नारे्डकडून १५ ते २० रुपये 
दराने काींदा खरेदी करणेबाबत शेतकऱ याींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे, 
(३) तसेच काींद्याचा उत्पादन खचश हा सुमारे १ हजार रुपयाींपयशत येत असल्हयान ेकाींद्याच्या 
सतत कोसळलेल्हया दरामुळे काींदा उत्पादक शेतकऱयाींवर उपासमारीची पाळी आली असल्हयाच े
हद.१९ जून, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आल्हयान े काींदा उत्पादक शेतकरी व 
शेतकरी सींघ्नाींनी काींद्यास फ्रकमान २ हजार रुपये दर समळावेत अशी मागणी पणन मींत्री, 
प्रधान सधचव, पणन ववभाग मींत्रालय व सींचालक माकेह्ींग रे्डरेशन याींचेकड ेमाहे जून, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व त्यानषुींगाने उत्पादक शेतकऱय्ाींना 
हदलासा देऊन नारे्डमार्श त काींदा खरेदी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफु बाळासाहेब पाटील (२५-०९-२०२०) :१) दरवषी काींद्याच ेउत्पादन व मागणी 
आणण मान्सूनचा पाऊस यानुसार काींद्याींच्या दरात चढउतार होत असतात. सन २०१६-१७ 
वगळता २०१५-१६ व २०१७-१८ मध्ये माहे ऑक््ोंबर ते जानेवारीपयशत शेतकऱयाींना काींद्याच े
सरासरी दर फ्रकमान रुपये ११५० प्रनत जक्वीं्ल व कमाल रुपये २७३६ प्रनत जक्वीं्ल प्राप्तत झाले 
आहेत. सन २०१९-२० मध्ये तर माहे ऑगस्् ते माचश पयशत काींद्याच ेचाींगले दर प्राप्तत झाले 
आहेत. माचश, २०२० मध्ये कोववड-१९ या सींसगशजन्य रोगामुळे देशात लॉकडाऊन लागू 
केल्हयामुळे, काींदा पुरवठा साखळीत ननमाशण झालेल्हया अडचणीमुळे देशाींतगशत तसेच ननयाशतीच्या 
बाजारपेठेवर मोठा पररणाम झाल्हयान ेकाींद्याच्या घाऊक दरात घ् झालेली आहे. 
(२) नारे्डकडून काींदा खरेदी करण्याची मागणी अहमदनगर जजल्हहयातील शेतकऱयाींनी सींगमनेर 
कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीकड ेकेली आहे. 
(३) व (४) सन २०१९-२० मध्ये माहे ऑक््ोंबर, २०१९ ते जानवेारी २०२० या कालावधीत 
देशाींतगशत बाजारपेठेत मागणी व पुरवठा यामध्ये बरीच तर्ावत आल्हयान,े देशाींतगशत 
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बाजारपेठेतील काींद्याींच े दर जस्थर ठेवण्यासाठी कें द्रशासनान े ननयाशत बींदी लागू केली होती. 
तसेच इजजप्तत व तुकश स्थानमधून काींदा आयात करुन, दर जस्थर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात 
आला होता. हदनाींक १५ माचश, २०२० पासून काींद्याींवरील ननयाशतबींदी मागे घेतली आहे. 
     कें द्र शासनाच्या फ्रकीं मत जस्थरीकरण योजनेंतगशत ग्राहकाींना फ्रकर्ायतशीर दरात काींदा 
उपलब्ध करण्यासाठी नारे्डमार्श त चाल ू बाजारभावान े दरवषी काींदा खरेदी केली जात.े सन 
२०२०-२१ मध्ये नारे्ड ववभागीय कायाशलय, नासशककडून मे २०२० च्या पहहल्हया 
आठवडयापासून काींदा खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. खरेदीचा लक्षाींक ८०००० मे.्. असून 
आतापयशत ५५००० मे.्.काींदा सरासरी रुपये १०५० ते ११०० दराने खरेदी केलेला आहे. 
नारे्डमार्श त काींदा खरेदी सुरु केल्हयानींतर बाजार ससमतीमध्ये काींद्याची आवक वाढली असून 
सरासरी बाजार भावाच्या दरामध्ये वाढ झालेली हदसून येते. 
     तसेच कें द्र शासनाच्या MEIS या योजनेमध्ये काींद्याचा समावेश करुन ५% अनुदान 
मींजूर करण्याची मागणी राज्य शासनान ेकें द्र शासनाकड ेकेलेली आहे. 
(५) प्रचन उद् भवत नाही. 

___________ 
  

धचखली (ता.किनवट जि.नाांदेड) येथे अवैधररत्या सागवान तस्िरी होत असल्याबाबत 
  

(४५)  १२६३६ (१८-०८-२०२०). डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (ता.फ्रकनव्. जज.नाींदेड) येथे वन व महसूल ववभागाच्या पथकान ेछापा ्ाकून २१ 
रक सागवान जप्तत केल्हयाची बाब हदनाींक २ रे्ब्रुवारी, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, छाप्तयात गावातील घरात ह्नपत्रावर, शेतात साठवून ठेवलेले सागवानाच ेपलींग, 
सोपासेठ, डायननींग ्ेबल, चौक्ी, पाट्या, गोलमाल इत्यादी र्ननशचर जप्तत केले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी जप्तत केलेल्हया मालाचा सललाव करुन मालाची रक्कम 
शासनाकड ेभरणा केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून अवैधररत्या सागवानाची तस्करी 
करणाऱयावर तसेच त्याींना सहकायश करणाऱया वन ववभागातील सींबींधधत अधधकारी व 
कमशचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
श्री. सांिय राठोड (०८-०९-२०२०) : (१) धचखली (ता.फ्रकनव् जज.नाींदेड) येथे वन ववभागाने 
पोलीस ववभाग व महसूल ववभागाच ेअधधकारी/ कमशचारी तसेच राज्य राखीव दलाच ेकमशचारी 
याींच्या सहकायाशन ेहदनाींक २.२.२०१९ रोजी सींयुक्तररत्या छापा ्ाकून एकूण २४.४२७ घनसम्र 
इतका सागी माल जप्तत करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (५) उपरोक्त प्रकरणी २१ आरोपीववरुध्द २१ वनगुन्हे नोंदववण्यात आले असून सवश 
प्रकरणे न्यायप्रववष् आहे. सदर मालाचा सललाव करण्याची परवानगी मा.न्यायालयाकड े
मागण्यात आलेली आहे. सदरील धाडीमधील जप्तत सागी माल राजगड वनोपज ववक्री 
आगारावर ठेवण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणातील आरोपीींना वनाधधकारी/कमशचारी याींनी 
सहकायश केल्हयाच ेआढळून आले नाही.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्ृयात सामाजिि वनीिरणाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(४६)  १२६८० (१९-०७-२०२०).   श्री.महेश चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जजल्हृयातील सामाजजक वनीकरणाच्या कामामध्ये हदनाींक १ एवप्रल २०१९ ते 
३१ ऑगष् २०१९ या कालावधीत काम न करताच बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे ११ लाख ५० 
हजार रुपयाींच्या शासकीय ननधीचा गैरव्यवहार झाल्हयाचे ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी जजल्हहाधधकारी, उस्मानाबाद याींनी ववभागीय वन अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती ननयुक्त करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याच े ननदेश हदले 
आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशी ससमतीन ेअद्यापपयशत चौकशी करून अहवाल सादर केला नाही 
तसेच चौकशीस ववलींब करीत असल्हयाची बाब ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यापूवीही माहे जुल ै २०१९, मध्ये वा त्यादरम्यान रोपवाह्केच्या कामासाठी 
ववतरीत करण्यात आलेल्हया ननधीचा मोठ्याप्रमाणावर गैरव्यवहार केल्हयाच े ननदशशनास आले 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदरहु प्रकरणी सबींधधत दोषीींववरोधात तसेच चौकशी अहवाल सादर करण्यास 
ववलींब करणाऱया सबींधधत अधधकारी याींचेवर जबाबदारी ननजचचत करून त्याींच्यावर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांिय राठोड (०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) अशा स्वरुपाची तक्रार प्राप्तत झाल्हयान े ववभागीय वन अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली बत्रसदस्यीय चौकशी ससमती ननयुक्त करुन तात्काळ अहवाल सादर करण्याच े
आदेश जजल्हहाधधकारी, उस्मानाबाद याींचेमार्श त देण्यात आले होते. तथावप,  ववभागीय वन 
अधधकारी, उस्मानाबाद याींनी सहायक वन सींरक्षक याींना चौकशीच ेआदेश हदले होत.े सहायक 
वनसींरक्षक याींनी तत्पूवीच चौकशी करुन चौकशी अहवाल हदनाींक ०३.०७.२०२० रोजी सादर 
केलेला आहे. सदर चौकशी अहवालानुसार चौकशीत काहीही तर्थय आढळून आलेले नाही. 

___________ 
ववदेशी गुांतवणूिदाराांसाठी स्थापन िरण्यात आलेल्या ववशेष िृती दलाबाबत 

  

(४७)  १२९१८ (१४-०७-२०२०).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूव)ु : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सींपूणश जगभरात कोरोना व्हायरसचा प्रादभुाशव वाढला असून मोठ्या सींख्येने ववववध ववदेशी 
कीं पन्या चीनमधनू बाहेर पडून अन्य देशाींत गुींतवणूक करणार असल्हयान े राज्यात ववदेशी 
गुींतवणूकदाराींना उद्योग उभारण्यासाठी आकवषशत करण्यासाठी ववशेष कृती दल स्थापन 
करण्यात आल्हयाच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववदेशी गुींतवणूकदाराींना आपल्हया राज्यात उद्योग उभारण्यासाठी कृती 
दलाकडून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन मोठ्या सींख्येने ववदेशी गुींतवणूकदार 
राज्यात आल्हयास, त्याींना आवचयक मनुषयबळ व अन्य सुववधा पुरववण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायशवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१८-०९-२०२०) :(१) कोववड-१९ ववषाणु प्रादभुाशवाच्या पचचात अथशव्यवस्थेला 
गती देण्याकररता राज्यातील औद्योधगक गुींतवणुक वाढ व्हावी व अस्तीत्वातील उद्योगाींना 
चालना देण्याकरीता ववववध उपाय योजना राज्य शासनान ेहाती घेतल्हया आहेत. 
(२), (३) व (४) या अनुषींगान ेखालीलप्रमाण ेउपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत:- 
* महापरवाना, नवीन औद्योधगक प्रकल्हपासाठी ४८ तासात सवश परवान े देण्याची प्रणाली 
ववकसीत करण्यात येत आहे. 
* MIDC कडून प्तलग ॲड प्तले इन्िास्रक्चर आणण भाडतेत्वावर शेडची तरतूद. 
* ववसशषठ देशाींशी व्यापार करणाऱया सींस्थाींच्या सहकायाशन े त्या देशाींसाठी खास समवपशत 
कक्षाची स्थापना. 
* गुींतवणुकदाराींच्या सोयीसाठी सींपकाांच ेमाध्यम म्हणून ररलेशनसशप मॅनजरची नेमणुक. 
* औद्योधगक रोजगार ब्युरो म्हणून काम करण्यासाठी महाजॉब्ज पो श्ल. 
* मुींबईत स्थावपत केलेल्हया ववववध देशाींच्या वाणणज्य दतूावासाींसोबत सतत सींपकश . 
* इन्व्हेस्् इींडडया आणण डीपीआयआय्ी बैठकाींमध्ये सहभाग. उद्योगात गुींतवणुक वाढीसाठी 
सीआयआय आणण फ्रर्क्कीसह बैठक आयोजजत करणे. 

___________ 
  

िोळी महादेव िमातीला अनुसूधचत िमातीचा दिा ुदेण्याबाबत 
  

(४८)  १२९२३ (१५-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ु :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान े सामाजजक न्याय व ववशेष साहाय्य ववभागाच े सींकीणश-२००८/यादी/प्र.क्र/ 
५५३ मावक-५ हदनाींक २६ सप्त े्ंबर २००८ चे शासन ननणशयानुसार महाराषर राज्यातील 
अनुसूधचत जाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागास वगश व ववशेष मागास प्रवगाशची 
यादी प्रससद्ध केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) उक्त शासन ननणशयामध्ये अनुक्रमाींक ४ अींतगशत १४ व्या क्रमाींकावर अनुसूधचत 
जमातीमध्ये समावेश नसलेल्हया कोळी समाजाचा समावेश ववशेष मागास प्रवगाशत करण्यात आला, 
हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, अनुसूधचत जमातीमध्ये राज्यातील कोणत्या कोळी समाजाचा समावेश करण्यात 
आला आहे, 
(४) असल्हयास,अकोला व अमरावती जजल्हहयातील तत्कालीन बेरार प्राींतातील महादेव कोळी 
याींचा समावेश अनुसूधचत जमातीमध्ये करण्यात आला आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (०६-१०-२०२०) : (१) सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या हदनाींक 
२६ सप्त े्ंबर, २००८ च्या पत्रान्वये महाराषर राज्याची अनुसूधचत जाती, ववमुक्त जाती, भ्क्या 
जमाती, इतर मागास वगश व ववशेष मागास प्रवगाशची यादी शासनाच्या सींकेतस्थळावर 
्ाकण्यात आली आहे.  
(२) सदर पत्रासोबतच्या ववशेष मागास प्रवगाशच्या यादीमध्ये अनुक्रमाींक ४ येथे १४ व्या 
क्रमाींकावर “अनुसूधचत जमातीमध्ये समावेश नसलेले कोळी” असा उल्हलेख आहे.   
(३) कें द्र शासनामार्श त प्रससध्द करण्यात आलेल्हया अनुसूधचत जमातीच्या यादीमधील महाराषर 
राज्यासाठीच्या यादीमध्ये अ. क्र. २८ वर कोळी ढोर, ्ोकरे कोळी, कोलचा, कोलघा, अ. क्र. 
२९ येथे कोळी महादेव, डोंगर कोळी व अ. क्र. ३० येथे कोळी मल्हहार या जमातीींचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे.  
(४) व (५) सन १९७६ मध्ये के्षत्रबींधन उठववल्हयात आल्हयानींतर अनसुूधचत जमातीच्या यादीमध्ये 
ववभाग अथवा प्राींतननहाय कोणत्याही जमातीचा स्वतींत्र उल्हलेख करण्यात आलेला नाही. तसेच 
सदर यादीमध्ये कोळी महादेव असा उल्हलेख आहे.  
(६) प्रचन उद् भवत नाही.   

___________ 
 

श्रीगोंदा, (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मौि ेवडगाांव शशदोडी, माठ, रािापूर क्र.२, म्हस,े 
रािापूर क्र.१, दाणेवाडी या प्रिल्प बाधधत गावच ेगावठाणाांच ेपुनवसुनाबाबत 

  

(४९)  १३०३९ (१३-०९-२०२०). श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा) : सन्माननीय मदत व पुनवसुन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील मौज ेवडगाींव सशदोडी, माठ, राजापूर क्र.२, म्हसे, 
राजापूर क्र.१, दाणेवाडी या प्रकल्हप बाधधत गावचे गावठाणाींच ेपुनवशसन केल्हयाच ेमाहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त गावाींचे पुनवशसन होऊनही अद्यापही सोई- सुववधा उपलब्ध करुन 
हदल्हया नसल्हयाचेही ननदशशनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, तदनुसार चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनषुींगाने गावाींना सोई -सुववधा उपलब्ध करुन देण्याकररता 
शायनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. वविय वडटे्टीवार (२५-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. घोड प्रकल्हप हा सन १९५४ मध्ये 
बाींधण्यात आला आहे. घोड धरणामुळे अहमदनगर जजल्हहयातील श्रीगोंदा तालुक्यातील मौज े
वडगाींव सशदोडी, माठ, म्हसे, राजापूर, दाणेवाडी ही गावे प्रकल्हप बाधधत झालेली आहेत. सदर 
प्रकल्हप हा १९७६ पूवीचा आहे.   
(२) हे अींशत: खरे आहे. पुनवशससत सवश गावात काही नागरी सुववधा उपलब्ध आहेत.   
(३), (४) व (५) घोड प्रकल्हपाींतगशत अहमदनगर जजल्हहयातील श्रीगोंदा तालुक्यातील मौज ेवडगाींव 
सशदोडी, माठ, राजापूर क्र. २, म्हसे, राजापूर क्र. १, दाणेवाडी ह प्रकल्हप बाधधत गावे आहेत.  
मौज ेवडगाींव सशदोडी येथील ग्रामस्थाींनी वन जसमनीवर गावठाण वसववले आहे. सदर प्रकल्हप 
१९७६ पूवीचा असल्हयान,े त्यास पुनवशसन अधधननयम लागू नव्हता. त्यामुळे गावठाणाचा 
रेखाींकन आराखडा तयार करणे व तद्नींतर भूखींड वा्प करणे अशी कायशवाही झालेली हदसून 
येत नाही. सदरचे के्षत्र वन ववभागाचे असल्हयामुळे त्या हठकाणी कोणतीही नागरी सुववधा काम े
करता आलेली नाहीत. वन ववभागाकडून सदर जसमन पुनवशसनासाठी हस्ताींतररत करण्यासाठी 
ने् प्रेझें् व्हॅल्हयूचा व पयाशयी वनीकरण अशी एकूण रक्कम रुपये १,०५,९६,६६१/- इतकी 
कळववलेली आहे. सदर ने् प्रेझें्  व्हॅल्हयुचा प्रस्ताव जजल्हहा यींत्रणेने हद. २६.११.२०१३ अन्वये,  
प्रधान सधचव, जलसींपदा ववभाग, मींत्रालय याींना सादर केलेला आहे. उक्त गावठाणाींसाठी 
नागरी सुववधा पुरववण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, नासशक याींच्या कायाशलयाकड ेसादर 
करण्यात आला आहे.   

___________ 
 

औरांगाबाद जिल््यातील मागासवगीय वसनतगहृाांमध्ये  
मूलभूत सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत 

  

(५०)  १३१२४ (२१-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप िैसव्ाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय 
सामाजिि न्यायअ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्ह्यात मागासवगीय ववद्यार्थयाांसाठी समाज कल्हयाण ववभागातरे् ५५ 
वसनतगहृाींना मींजुरी देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास सदर वसनतगहृाींमध्ये मूलभूत सोयी-सुववधा न देणे, ननकृष् दजाशच े जेवण, 
अपुऱया जागेत १०-१५ ववद्याथाींना वास्तवास ठेवण,े तसेच अस्वछ प्रसाधनगहृ अशा अनेक 
प्रकारच्या तक्रारी ननदशशनास आल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर वसनतगहृाींमध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या व सोयी सुववधाींचा अभाव असून 
शासनामार्श त पुरववले जाणारे अनुदान वसतीगहृापयांत पाहोचत नसलय्ाच ेननदशशनास आले आहे 
हे हह खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्यानुषींगान े औरींगाबाद जजल्ह्यातील मागासवगीय वसनतगहृाींना अनुदान उपलब्ध करुन 
सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. १३ (43) 

 
श्री. धनांिय मुांड े(३१-०८-२०२०) : (१) होय.  
     ५५ अनुदाननत वसनतगहृाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) प्रचन उद् भवत नाही 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   रािेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव  

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवश सवश प्रफ्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


