
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तावीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
      _____________ 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात अििाळी पािसामळेु फळ ि भाज्याांचे झालेले नुिसान 
  

(१)  ३४४ (२७-०७-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात परतीच्या अवकाळी पावसामळेु फळ भाज्याींच ेमो या माणमा ात नकुसान ्ाायान े
भाजीपाला व फळभाज्याींच े भाव दपु्प् ्ाले असून ववके्रतयाींना इतर राज्यातून फळे व 
भाजीपाला आयात करावा लागत असायाच े माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, मुींबई दररोज ये ाऱ् या भाजीपाायाच्या ८०० ते ९०० ट्रकपैकी ४०० ट्रक 
भाजीपाला येत असून तयापैकी बराचसा र्ेतमाल खराब येत असायाने ववके्रतयाींच ेनुकसान होत 
असायान ेवाढतया भावाने ववके्रतयाींना भाजीपाला ववकावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, सदर माणकर ी ववके्रतयाींमाफश त दपु्प् भावाने विकल्या जा ाऱ्या भाजीपाायामुळे 
नागररकाींचे आर्थशक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी करून नागररकाींना नाहक आर्थशक भूदंि पिू 
नये याकररता को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (११-११-२०२०) : (१), (२) व (३) अर्ींत: खरे आहे. 
     राज्यात ्ालेाया परतीच्या अवकाळी पावसामुळे भाजीपाला बाजार आवारात ये ाऱ्या 
भाजीपाायाच्या आवक मध्ये थोिया माणमा ात फरक ्ालेला आहे. पावसामुळे रात्रीला ये ारी 
वाहने बाजारात उर्ीरा येतात. कोाहापूर व साींगली या भागात पाऊस जास्त असायामळेु 
कनाश्क, बींगलुरू याभागातून भाजीपाला र्ेतमाल बाजारात आ ताना तयाींचे वाहन इतर 
भागातून बाजार आवारात येत होते. परींत ुया कार ामुळे बाजारभावामध्ये फरक ्ालेला नाही. 
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     राज्यात ्ालेाया परतीच्या अवकाळी पावसामळेु फळ भाज्याींच े मो या माणमा ात 
नुकसान ्ाायान े भाजीपाला वपकाींची मुींबई कृवि उतपन्न बाजार सममतीमध्ये आवक कमी 
्ालेली नाही. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

धचखली (श्ि.बुलडाणा) तालुक्यातील मांिूर टेक्सटाईल्स पािफ  सुरु िरण्याबाबत 
  

(२)  ९५९ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखली (जज.बुलिा ा) तालुक्यात अनके ददवसापासून ्ेक्स्ाईास पाकश ला मान्यता देण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर माणकर ी र्ासकीय पातळीवर बै का होऊन देखील सवश सुववधा उपलब्ध 
असताींनाही र्चखली येथ ेमींजूर ्ेक्स्ाईास पाकश  कायाशजन्वत करण्यात आलेले नाही, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी ददनाींक २० डिसेंबर, २०१९ रोजी 
वा तयादरम्यान मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तयानुिींगाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०३-११-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     र्चखली ववकास कें द्रतील एकू  २०१.९९ हे.आर जागा सींपादीत केली असून तयापकैी 
्ेक्स्ाईल पाकश  करीता ४०.०० हे.आर जागा राखीव  ेवण्यात आली आहे. 
     या द का ी एकू  ६ भखूींि आरेखीत करण्यात आले असनू वस्त्रोद्योग उद्योजकाींच्या 
माग ीमाणमा े भखूींिाच ेके्षत्रफळ कमी जास्त करता ये े र्क्य आहे. 
     तसेच अमभयाींत्रत्रकी ववभागामाफश त आवश्यक तया सोई-सुववधा, २०.०० मम्र रीं दीचे 
रस्ते,पथददवे व जलवाहीनी ्ाकण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) सद्य:जस्थतीत भखूींि ममळ े करीता माणाधान्य स्तरावर एक अजश माणाप्त ्ाला असून 
भखूींि वा्पाची कायशवाही सुरू आहे. 

___________ 
  

नाशशि शहरात पाईपलाईनव्दारे घरोघरी नसैधगफि गॅस पुरिठा उपक्रम राबविण्याबाबत 
  

(३)  १११८ (०३-०४-२०२०).   अडॅ.राहुल हििले (नाशशि पूिफ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र र्ासनाने देर्ातील १७४ र्हरामध्ये पाईपलाईनव्दारे घरोघरी नैसर्गशक गॅस पुरव ा 
उपक्रम हाती घेतला असून तयात नामर्क र्हराचाही समावेर् करण्यात आला असायाने 
महाराषट्र नॅचलर गॅस मलममटेड राज्य र्ासनामाफश त नामर्क र्हरात सदर माणकाप राबववण्यात 
ये ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर माणकाप नामर्क र्हरातील को तया भागात पाईप लाईनव्दारे नसैर्गशक 
पुरव ा कर ार आहे व कसे ननयोजन करण्यात आले आहे, 
(३) असायास, सदरील माणकाप सुर करण्याबाबत महाराषट्र नॅचलर गॅस मलममटेड माफश त 
अद्याप को तीही कायशवाही करण्यात आली नसायाचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०२-११-२०२०) : (१) होय. 
     पेट्रोमलयम व नैसगीक वायू ननयामक मींिळान े नामर्क, धुळे, वलसाि जजाहयाींमध्ये 
मस्ी गॅस डिस्ट्रीब्युर्न उपक्रम राबववण्यासा ी एमएनजीएल ला ददनाींक २८/९/२०१९ रोजी 
अर्धकृत केले आहे. 
(२) एमएनजीएल नामर्क र्हरामध्ये ्प्प्या्प्यान े गॅस पाईपलाईनचे जाळे ववकसीत करीत 
आहे. एमएनजीएलची सुरवातीस पाथिी, इींदीरानगर, रा े नगर, राजीव नगर आण  गींगापुर 
रोि भागामध्ये काम करण्याची योजना असून माचश २०२१ पयतं जास्तीत जास्त भागामध्ये 
गॅस पाईपलाईन पोहचववण्याचा माणयतन आहे.  
एमएनजीएल ने पाथिी, इींदीरानगर, रा  ेनगर राजीव नगर, आर्ोका मागश, नामर्क रोि आण  
गींगापुर रोि भागामधील सोसाय्ीअींतगशत जवळपास १५००० मी. जीआय पाईपलाईन ्ाकली 
आहे. आण  समुारे ७५००० घरापयतं गॅस पुरव ा करण्यासा ी पाईपलाईनच े जाळे ननमाश  
कर ार आहे.   
(३) सीएनजी पुरव ा करण्यासा ी ५ सीएनजी स््ेर्न ननयमीतप े सुरू केलेली आहेत.     
     र्हरामध्ये आरएलएनजी माणकाप उभारण्यासा ी नामर्क महानगरपामलकेची जागा भािे 
ततवावर ताब्यात घेण्यात आली असून तयावर माणकाप उभार ीचे काम सुरू आहे. 
(४) नामर्क र्हरामध्ये गॅस पुरव ा करण्यासा ी ववववध र्ासकीय परवानग्या ममळ ेकरीता 
अजश केलेले असून परवानग्या माणाप्त होताच तयाअनुिींगाने काम सुरू होईल. 

___________ 
  

गडधचरोली श्िल्हयातील शेतमिुराांिडील मिुरी स्िरुपात प्राप्त धान्याची  
आहदिासी वििास महामांडळािडुन खरेदी िरण्याबाबत 

  

(४)  २०५८ (१४-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिर्चरोली जजाहयात र्ेतात काम कर ाऱ्या मजुराींना मजुरी स्वरपात ममळ ारे धान्य 
आददवासी ववकास महामींिळाकिुन ५ जक्वीं्ल च्या मयाशदेत खरेदी करण्याची योजना सुर 
करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, सद्य:स्थीतीत र्ेतात काम कर ाऱ्या मजुराींना मजुरी स्वरपात ममळ ारे धान्य 
आददवासी ववकास महामींिळाकिुन खरेदी करण्यात येत नसायाची बाब माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असायास, उक्त पकर ी चौकर्ी करन र्ेत मजुराींच े मजुरी स्वरपातील धान्य खरेदी 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ॽ  
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (०२-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) र्ासन नन शय, ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१९ नुसार आधारभतू ककीं मत खरेदी योजनेंतगशत ७/१२ 
उतारा घेऊनच FAQ धानाची खरेदी केली जात.े 
(३) माणश्न उद् ाित नाही. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
यितमाळ-आणी मागाफिरील हहिरी (ता.जि.यवतमाळ) शासिीय आश्रमशाळेतील गैरसोयीांबाबत 

  

(५)  २७७४ (१९-०४-२०२०).   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ-आ ी मागाशवरील दहवरी (ता.जि.यितमाळ) येथील ग्रामी  भागातील गरजू 
मुलीींना मर्क्ष  ममळाव े या करीता र्ासनाने र्ासकीय पोस््बेसीक आश्रमर्ाळा मींजूर केली 
असुन मलुीींच ेवसनतगहृ ही बाींधण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, र्ासनाकिून ववद्यार्थयांना दोन वळेचे जेव , नास्ता, चहा या बरोबरच दैनींददन 
गरजेच्या वस्तू पुरववाया जात असून इमारतीच्या िागिुजी व दरुस्तीकरीता ननधीही ददला 
जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त ननधी ज्या माणयोजनासा ी देण्यात आला आहे तयासा ी तयाचा वापर न 
होता तयामध्ये मो या माणमा ात गैरव्यवहार होत असायाची बाब ननदर्शनास आली असून 
मुलीींना कपि ेआण  वस्त ू  ेवण्याकररता ददलेाया पे्ीमध्ये तयाींना पा ी गरम करावे लागत 
असून वस्तीगहृाच्या णखिक्याींना काच ेऐवजी पत्रयाींची तावदान ेलावण्यात आायाचे  ननदर्शनास 
आले हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच  या पररसरातील समाजकीं ्क मलुाींकिून ननवासी ववद्याथीनीींना त्रास होत असून    
छेिछािीचे माणकार सराशस होत असायाने ववद्याथीनीींच्या सुरक्षक्षततेचा माणश्न ननमाश  ्ाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असायास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीच्या अनुिींगाने को ती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसायाींस ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (०९-११-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     आश्रमर्ाळेतील मलुीींना गरम पाण्याकररता र्ग्र बसववण्यात आलेले आहेत. तसेच 
मुलीींच्या वसनतगहृाच्या काचा फु्लेाया व तिकेलेाया असनू सरप् ाऱ्या माणाण्याींपासून तसेच 
हवा, पा ी इ. बाबीींपासून मुलीींना अपाय होऊ नये म्ह ून मलुीींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीन े
णखिक्याींना जाि पत्रा बसववण्यात आलेला आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
     र्ासककय आश्रमर्ाळा दहवरी या द का ी मुलीींना को तयाही माणकारची छेिछाि ्ालेली 
नाही. तसेच वसनतगहृाच्या मागच्या बाजुने सींरक्षक मभींत बाींधण्यात आली असनू स्त्री 
अर्धक्षक्षका व चौकीदार हे २४ तास आश्रमर्ाळेमध्ये मुक्कामी राहतात. तयामळेु आश्रमर्ाळेतील 
मुलीींची सुरक्षक्षतता व्यवजस्थत आहे.  
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाशशि श्िल््यातील आांतरिातीय वििाह िरणाऱ्या िोडप्याांना अनदुान देण्याबाबत 
  

(६)  ३९३१ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क जजा्यातील आींतरजातीय वववाह कर ाऱ्या जोिप्याींना देण्यात ये ाऱ्या 
अनुदानातील राज्य र्ासनाचा दहस्सा न ममळाायामळेु ४५० जोिप्याींचे आींतरजातीय वववाह 
अनुदान माणलींत्रबत असायाची बाब ददनाींक २३ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासुमारास ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असायास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तयानुिींगाने नामर्क जजा्यातील आींतरजातीय 
वववाह कर ाऱ्या जोिप्याींना अनुदान देण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) आींतरजानतय वववाहास माणोतसाहन देण्यासा ी आर्थशक सहाय्य देण्याची योजना ही 
योजना कें द्र पुरस्कृत असून या योजनेसा ी कें द्र व राज्य र्ासनाकिून ५०:५० ्क्के या 
माणमा ात ननधी माणाप्त होतो. कें द्र र्ासनाकिून ननधी माणाप्त ्ाायामर्वाय राज्य र्ासनाकिून 
राज्य समरूप दहस्सा ववतरीत करता येत नाही. सबब या योजनेअींतगशत कें द्र र्ासनाकिून ५०% 
कें द्र दहस्सा माणाप्त होताच माणलींत्रबत माणकर े ननकाली काढण्यात येतील. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  



वव.स. २७ (6) 

िोल्हापुर श्िल््यातील औद्योधगि वििास महामांडळाने सेिाशुल्िात िरण्यात आलेली िाि  
  

(७)  ४३३२ (०३-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोाहापुर जजा्यातील कागल-हातक ींगले औदयोर्गक वसाहत, मर्रोली आ ी गोकुळ 
मर्रगाव येथील उद्योजकाींवर औदयोर्गक ववकास महामींिळान ेसेवा र्ुाकवाढ केली असायाच े
माहे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सेवा र्ुाक वाढववायामुळे उदयोजकाींनी नाराजी व्यक्त केली असून माणचींि 
मो या माणमा ात उदयोग के्षत्रामध्ये मींदी असताना सेवा र्ुाकात केलेाया वाढीमुळे ती वाढ 
मागे घ्यावी याकरीता उदयोजकाींनी महामींिळाकि ेमाग ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगान े
सेवार्ुाकात केलेली वाढ मागे घेण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
     ववववध औद्योर्गक सींघ्नाींनी महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींिळाकि ेसेवार्ुाक दर 
वाढ मागे घेण्याबाबत ननवेदन े ददली असून सेवा र्ुाकामध्ये केलेाया वाढीस स्थर्गती 
देण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे.  
(३) महामींिळाचे पररपत्रक क्र. २५ ददनाींक ३१/१२/२०१९ नुसार सेवा र्ुाकाच्या आकार ीस 
स्थर्गती देण्यात आली आहे.  
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शेतिऱ्याने वपििलेले वपि बािारात वििताना शेतिरी असल्याचा  
पुरािा सी.सी.आय.ला द्यािा लागत असल्याबाबत 

  

(८)  ५२९२ (२७-०७-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ेतकऱ्याींनी वपकवलेले धान्य बाजारात ववकताना र्ेतकरी असायाचा पुरावा सी.सी.आय.ला 
द्यावा लागतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, र्ेतजमीन कस ाऱ्या र्ेतकऱ्याींना आण  मक्तदेाराला कापसू ववक्री पासून 
मुकाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, हींगामी वपक पेरा नोंदववण्याचे कतशव्य तलाठ्याचे असायाच ेवपक पेरा नोंदवून 
सी.सी.आय.च्या अ्ीींची पुतशता र्तेकऱ्याींना करण्यासा ी तलाठ्याकि ेजावे लागत,े हे खरे आहे 
काय, 
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(४) असायास, तलाठ्यान ेअद्यापही हींगामी वपक पेरा नोंद घेतलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असायास, र्ेतकऱ्याींना तलाठ्याकि े माराव्या लाग ारा फेऱ्या वाचण्यासा ी र्ासनान े
को ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०५-११-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे. 
     कें द्र र्ासनाच्या मुख्य अमभकताश CCI व तयाींचे उपअमभकताश महाराषट्र राज्य सहकारी 
कापूस उतपादक प न महासींघ याींच्यामाफश त राज्यात ककमान आधारभूत दराने कापसाची 
खरेदी करताना कापूस उतपादक र्ेतकऱ्याींना ते र्ेतकरी असायाचा पुरावा म्ह ून ७/१२ उतारा 
आवश्यक आहे. तसेच सदर ७/१२ उताऱ्यावर कापूस वपकपेऱ्याची नोंद अस े आवश्यक असून 
सींबींर्धत कृवि उतपन्न बाजार सममतीमध्ये नोंद ी करताना सदर पुरावा द्यावा लागतो.  
(२) कें द्र र्ासनाने ननजश्चत केलेाया ननयमामाणमा े ककमान आधारभूत दरान े र्ेतमालाची 
खरेदीसा ीची नोंद ी ही ७/१२ ज्या र्ेतकऱ्याींच्या नाव ेतयाींचीच केली जात.े या मागील एकमेव 
उद्देर् र्ेतमालाची हमीदरान ेखरेदी ही खरोखर (Genuine) र्ेतकऱ्याींचीच व्हावी हा आहे. 
(३) नाही. हे खरे नाही. 
     ककमान आधारभूत दरान े कापसाची ववक्री कर ाऱ्या र्ेतकऱ्याने तयाच्या र्ेतीचा 
ऑनलाईन डिजज्ल स्वाक्षरी असलेला ७/१२ उतारा काढायास तयाला तलाठ्याकि ेजाण्याची 
आवश्यकता नाही.  
(४) नाही. हे खरे नाही. 
     तलाठ्याद्वारे हींगामी वपकपेऱ्याची नोंद ननयमामाणमा  े ववदहत केलेाया ददनाींकास 
ऑनलाईन पद्धतीने घेऊन वपकपेऱ्याची नोंद वेळोवेळी अद्यावत केली जाते. 
(५) र्ासनाच्या ई-महाभूमी या सींकेतस्थळावर ऑनलाईन डिजज्ल स्वाक्षरी असलेला ७/१२ 
उतारा काढायास र्ेतकऱ्याींना तलाठ्याकि ेजाण्याची आवश्यकता नाही.  
(६) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या िसाहतीमध्ये  
मोिळ्या भखूांडािर झालेले अनतक्रमण 

  

(९)  ७३३६ (०५-०४-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रातील औद्योर्गक के्षत्रातील मोकळ्या भखूींिावर ददवसेंददवस अनर्धकृत ्ोपडयाींचे 
अनतक्रम  वाढत आहे यावर कारवाई करन हे भूखींि अनतक्रम  मुक्त कराव े अस ेआदेर् 
महाराषट्र औद्योर्गक ववकास महामींिळाच्या मुख्य कायशकारी अर्धकारी याींनी ददनाींक १ 
जानेवारी, २०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये आदेर् ददायाच े ननदर्शनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असायास, तसेच ननषकासन सममतीची स्थापना केली असायाचे ननदर्शनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी सममतीकिून ननषकासनाची कारवाई होत नसायाची बाब 
माणर्ासनाच्या ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, सदरहू माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी करन को ती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. सुभाष देसाई (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
     महामींिळाच्या पररपत्रक क्र.०१, ददनाींक १/१/२०२० अन्वये महामींिळाच्या जागेवरील 
अनतक्रम  काढण्याच्या कायशमाण ालीमाणमा े कायशवाही करण्याच े ननदेर् सींबींर्धत के्षत्रीय 
अर्धकाऱ्याींना ननगशममत करण्यात आले आहेत.  
(२) हे खरे आहे.  
     महामींिळाच्या ददनाींक २४/१/२०२० रोजीच्या पररपत्रकान्वये महामींिळाच्या कायशके्षत्रासा ी 
अनतक्रम  ननषकासन सममती गद त करण्यात आली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
     महामींिळाच्या कायशके्षत्रातील औद्योर्गक के्षत्राींतगशत महामींिळाच्या जागेवर ्ालेले/सींभाव्य 
अनतक्रम  ननषकासन व ननयींत्र  याबाबत आढावा घेण्याच्या कायशवाहीसा ी अनतक्रम  
ननषकासन सममती गद त करण्यात आली आहे. महामींिळाच्या औद्योर्गक के्षत्राींतगशत ्ालेाया 
अनतक्रम  ननषकासनाची कारवाई वेळोवेळी स्थाननक कायाशलयामाफश त करण्यात येत.े 
(४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

निी मुांबईतील िाशी येथील िृषी उत्पन्न बािार सशमतीच्या  
पररसरातील िोरोनाच ेसांक्रमण रोखण्याबाबत 

  

(१०)  ८८३८ (०२-०६-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.अशमत साटम (अांधरेी पश्श्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिफ), श्री.सुननल प्रभू 
(हदांडोशी), श्री.गणेश नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील वार्ी येथील कृिी उतपन्न बाजार सममतीच्या पररसरात कोरोना रग् ाींची 
सींख्या वाढायान े कोरोना वविा ूचे सींक्रम  रोखण्यासा ी मुींबई कृिी उतपन्न बाजार 
सममतीतील (एपीएमसी) बाजार ददनाींक ११ ते १७ मे, २०२० पयतं बींद  ेवण्याचा नन शय 
ददनाींक ९ मे, २०२० रोजी वा तयासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच यामुळे सवशत्र भीतीच े वातावर  ननमाश  ्ाले असून अनेक अर्धकारी, कमशचारी 
याींनी बाजार सममतीमध्ये ये े थाींबवले असून २२ कमशचारी व अर्धकारी याींनी नोकरीचा 
राजीनामा देण्याचा नन शय घेतला असून स्वेच्छाननवतृतीसा ी अजश सादर केायाची मादहती 
ददनाींक १५ म,े २०२० रोजी वा तया सुमारास ननदर्ाशस आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, कृिी उतपन्न बाजार सममती लॉकिऊनच्या काळातदेखील सुर असायामुळे 
खरेदी करीता मोठ्या सींख्येने व्यापारी व नागररकाींची गदी होऊन तयाद का ी को तेही सोर्ल 
डिस््मसींग पाळले जात नसायामळेु अनेक माथािी, मापारी कामगार व व्यापारी, सुरक्षारक्षक 
याींना कोरोनाची लाग  ्ाली असून, उक्त पररसरातील व्यापाऱ्याींचा व सुरक्षा रक्षकाींचा देखील 
कोरोनामुळे मतृय ु्ाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उपरोक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व तयानुिींगाने मुींबई कृिी उतपन्न बाजार सममतीतील व्यापारी, ग्राहक, हमाल व कमशचारी 
याींना कोरोनाची बाधा होऊ नये याकरीता को ती आवश्यक ती कायशवाही व उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (११-११-२०२०) : (१) होय. 
     दद.११ त े१७ मे, २०२० या कालावधीमध्ये बाजार सममतीच े पाचही बाजार आवारे बींद 
 ेवण्यात आले असून बींद कालावधीमध्ये बाजार आवारात ववववध उपाय योजना करून 
तयामध्ये सवश घ्काींची वैद्यकीय तपास ी, बाजार आवार ननजतंुकीकर  तसचे सोमर्यल 
डिस््मसींगचे पालन करण्यासा ी गाळयाींच्या समोर व आवार माणवेर् गे्च्याबाहेर वतुशळ 
आकाराची माककंग करण्यात आलेली आहे. 
(२) अर्ींत खरे आहे. 
     बाजार सममतीच्या आस्थापनेवर एकू  ५१५ कमशचारी कायशरत आहे. तयापैकी सुमारे ७५ 
्क्के कमशचारी कामावर उपजस्थत असायामुळे पाचही बाजार प ेेचे कामकाज सुरळीत सुरू 
आहे. र्ासनान े बाजार सममतीच्या ननयमनाखालील साखर सन २०१० पासून, ददनाींक 
०३.०३.२०१४ रोजी आ्ा, मैदा, िाळी, खाद्य तेल, ड्रायफु्रट्स तसेच सन २०१६ मध्ये 
भाजीपाला-फळे हा र्तेमाल बाजार आवाराबाहेर ननयमन मुक्त केला आहे. तयामुळे बाजार 
सममतीच्या उतपन्नात मो या माणमा ात घ् ्ालेली आहे. उतपन्नात घ् ्ाायामुळे बाजार 
सममतीच्या अर्धकारी/कमशचारी याींचेकरीता प न सींचालक याींनी सन २०१६ पासनू 
स्वेच्छाननवतृती योजना लागू केलेली आहे. तयाअनुिींगाने २० अर्धकारी/कमशचारी याींच े
स्वेच्छाननवतृती अजश मींजूर करण्यात आले आहेत. 
(३) नाही. 
     मुींबई कृिी उतपन्न बाजार सममती ही अतयावश्यक सेवमेध्ये येत असायान ेबहृन्मुींबई व 
उपनगरे, नवी मुींबई या द का ी जीवनावश्यक वस्तूींचा पुरव ा सुरळीत हो े आवश्यक 
असायाने बाजार आवार आवश्यक तया उपाययोजना करून सुरू  ेवण्यात आलेले आहेत. परींत ु
बाजार आवार सुरू असताींना माणतयेक बाजार आवारात ये ाऱ्या घ्काींची कमीत कमी सींख्या 
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जवळपास १५ ते २० हजारापयतं असते तयानुसार पाचही बाजार पे ेमध्ये ये ाऱ्या घ्काींची 
एकू  १ लाख इतकी सींख्या होत.े तयाअनुिींगाने बाजार सममतीने पाचही बाजारातील ये ाऱ्या 
र्ेतमालाच्या आवक सींख्येत मयाशदा आ ून गदी ननयींत्रत्रत करण्याचा माणयतन केला असून 
मसाला माके्, भाजीपाला माके्, धान्य बाजार या बाजार आवारातील को तयाही व्यापारास 
ककरकोळ ववक्री करण्यास माणनतबींध केला आहे. फळ बाजारमध्ये ये ाऱ्या ग्राहकाींन े रूपये १० 
हजारापेक्षा अर्धक र्तेमाल खरेदी करण्यात बींधनकारक केलेले आहेत. धान्य बाजार येथे 
ग्राहकाींची गदी ्ाळण्यासा ी ददवसाआि लोिीींग केली जात होती. तयामुळे गदीवर ननयींत्र  
 ेवलेले आहे. बाजार सममतीमध्ये कामगार, व्यापारी, सुरक्षा रक्षक याींना कोरोनाची लाग  
्ालेली आहे, मात्र को तयाही कामगार ककीं वा सुरक्षा रक्षकाचा मतृयू ्ालेला नाही. परींतु काही 
व्यापाऱ्याींना कोरोना चा सींसगश ्ाायामुळे मतृयू ्ालेला आहे. 
(४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

हदगाि (ता.सेलू, श्ि.परभणी) येथील पािड ेशशिारात मांिूर झालेल्या १३२ िे.व्ही िीि 
उपिें द्रासाठी अधधग्रहहत िेलेली िमीन सोलर प्रिल्पाला हदल्याबाबत 

  

(११)  ९४०६ (०२-०६-२०२०).   श्रीमती मघेना सािोरे बोडीिर (श्िांतूर) :   सन्माननीय ऊिाफ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदगाव (ता.सलेू, जज.परभ ी) येथील पावि े मर्वारात मींजूर ्ालेाया १३२ के.व्ही वीज 
उपकें द्रासा ी  अर्धग्रदहत केलेली जमीन सोलर माणकापाला देण्यात आली असायाचे ददनाींक १७ 
मे २०२० रोजी वा त या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सलेू तालुक्याची ननममशती ्ाायानींतर कृिीपींप, उद्योग, आण  नागररकाींना 
उच्च दाबान ेवीजपुरव ा व्हावा म्ह ून मींजूर ्ालेले उपकें द्र  जममनी अभावी नामींजूर करून 
सेलु तालुक्यात पुन्हा वीजसमस्या ननमाश  होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगान े
अर्धग्रहीत करण्यात आलेली जममन १३२ के.व्ही वीज उपकें द्रासा ी देण्याबाबत को ती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०३-११-२०२०) : (१) व (२) महापारेि  कीं पनीच्या ददनाींक ११.०७.२०१८ च्या 
 रावान्वये हदगाव (ता.सलेु, जज.परभ ी) येथील सव्हे नीं. २६७ व २६८ येथील जमीन 
महाववतर  कीं पनीला “मुख्यमींत्री सौर कृिी वाहीनी” योजनेअींतगशत सौर माणकापाकरीता ३० 
विाशच्या भाि ेकरार ततवावर हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. सदर जममनीवर दद.२७.०५.२०२० 
रोजी २.५९६ मे.व.ॅ इतक्या क्षमतचेा माणकाप आस्थावपत ्ालेला आहे.  सदर ऊजाश माणकाप हा 
३३/११ के.व्ही. हदगाव पावि ेउपकें द्रार्ी सींलग्न आहे व माणकापामळेु सदर उपकें द्राचा भार कमी 
होऊन सेलू तालुक्यातील इतर सवश ग्राहकाींना योग्य दाबाचा, चाींगाया दजाशचा वीज पुरव ा 
सुरळीतप े हो ार आहे. 
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(३) सेलू तालकु्यात वीजसमस्या ननमाश  होत असायाबाबत को तीही तक्रार महाववतर  
तसेच महापारेि  कीं पनीकि ेमाणाप्त ्ालेली नाही.  
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत िाती-िमातीच्या सहिारी सांस्थाांना उद्योग उभारण्यासाठी  
ददलेला ननधी शासन िमा िरण्याचे ददलेले ननदेश 

  

(१२)  ११३९७ (१८-०७-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिफ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :  सन्माननीय 
सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुूर्चत जाती-जमातीच्या सहकारी सींस्थाींना / सूतर्गरण्याींना दीघश मुदतीचे कजश देण्याचा 
नन शय सामाजजक न्याय ववभागाने माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान घेतला असून 
तयानुसार तयाींना कजशवा्प करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, कोरोना सींक्काळात राज्याची आर्थशक जस्थती त्रबघिायाच े कार  देऊन 
सामाजजक न्याय ववभागाच्या प ेु येथील सहाय्यक आयुक्ताींनी आदेर् काढून सदर ननधी 
र्ासन जमा करण्याचे ननदेर् ददले असायाची बाब माहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्शनास आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, सदर अथशसहाय्यातून काही सींस्थाींनी इमारतीचे बाींधकाम केले असनू यींत्र 
खरेदीही केली असायान ेसदर अथशसहाय्य परत करण्याबाबत सींस्थेसमोर माणश्न ननमाश  ्ाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनान े चौकर्ी करन अथशसहाय्य परत करण्याचा घेतलेला 
नन शय मागे घेण्याबाबत को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े (२६-१०-२०२०) : (१) माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये एका मागासवगीय सूत 
र्गर ीस कजश मींजूर करण्यात आलेले आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

घाटांिी (जि.यवतमाळ) येथील िापूस खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३)  ११५६२ (२२-०९-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
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चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), डॉ.सांदीप धुिे (अणी) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) घा ी्ंजी (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील व्यापाऱ्याींनी सुमारे ११ हजार ७०० र्तेकऱ्याींच्या 
नावावर बोगस नोंद ी करन कापुस ववकला असायाच े माहे एवमाणल, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोववि सींक्ाच्या काळात र्तेकऱ्याींची नोंद ी करून ्ोकन पद्धतीन ेकापसू खरेदीला 
सुरवात ्ाली याचा फायदा उचलत व्यापारी र्ेतकऱ्याींचा कापूस अतयींत कमी ककमतीत ववकत 
घेऊन तोच माल सीसीआयला दसुऱ्या र्ेतकऱ्याींच्या नावावर चढ्या ककिंमतीत ववकत असायाचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी कापूस खरेदीत गैरव्यवहार ्ाला असायाचे र्तेकऱ्याींकिून 
वारींवार सािंगण्यात येऊनही अद्यापपयतं को ती कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असायास, सदर माणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तयानुिींगाने दोिी व्यापारी, जजननींग माणेमसींगचे मालक, गे्रिर आण  वररष  अर्धकारी याींच्यावर 
र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०५-११-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. हींगाम 
२०१९-२० मध्ये कापसाची हमी भावाने खरेदी C.C.I. व महाराषट्र राज्य सहकारी कापूस 
उतपादक प न महासींघ याींच्यामाफश त नोव्हेंबर २०१९ पासून सुर करण्यात आली होती. मात्र, 
कोरोनाच्या सींसगाशमुळे राज्यात ददनाींक २३ माचश, २०२० पासून ्ाळेबींदी घोवित केायामळेु 
काही काळ कापसाची हमी भावान े खरेदी बींद करावी लागली होती. कें द्र र्ासनान े
लॉकिाऊनच्या कालावधीत र्ेतमालाची आवश्यक तया उपाययोजना करन हमी भावाने खरेदी 
करण्यास परवानगी ददायानींतर यवतमाळ जजा्यातील र्ेतकऱ्याींचा FAQ दजाशचा कापसू हमी 
भावान े खरेदी करण्याची माणकक्रया सुरळीत पार पािण्यासा ी कापूस उतपादक र्ेतकऱ्याींची 
ऑफलाईन नोंद ी कृिी उतपन्न बाजार सममती स्तरावर करण्यात आली. तसेच तीन वेळा 
कापूस नोंद ी सा ी मुदतवाढ देण्यात आली. तयानुसार यवतमाळ जजा्यात एकू  ५३,७९१ 
र्ेतकऱ्याींची नोंद ी करण्यात आली. या नोंद ी सींदभाशत तालुका सहाय्यक ननबींधक सहकारी 
सींस्था याींचमेाफश त घरोघरी सवेक्ष  करण्यात आले. सदर यादीतील दबुार नावे आण  सवेक्ष ात 
ज्या र्ेतकऱ्याींकि ेकापूस आढळून आला नाही अर्ा ११,७०० र्ेतकऱ्याींची नाव े यादीतून 
वगळण्यात आली आहेत. तयाींच्याकिून कापूस खरेदी करण्यात आलेली नाही. 
(४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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अिुफनी-मोरगाांि (श्ि.गोंहदया) िेत्रातील नतरखुरी िांगलात सागिान  
ििृाांची होत असलेली अिैध तोड 

  

(१४)  ११६२० (१३-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अिुफनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अजुशनी-मोरगाींव (जज.गोंददया) तालुक्यातील नतरखुरी जींगलात वन अर्धकारी श्री.पा्ील व 
वन रक्षक याींनी सागवनाच्या जींगलातील कक्ष क्र. ३३६ मध्ये अवैधररतया र्ासककय यींत्र ेचा 
वापरकरन सागवानाची आरा लावून काप ी केायाची बाब माहे मे, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्शनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, वन अर्धकारी श्री.पा्ील व वनरक्षकावर कारवाई करण्याची माग ी स्थानीक 
ग्रामस्थाींनी वन ववभागाकि ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, अवैधररतया काप ी केलेाया सागवानाच्या वाहतकुी करीता र्ासककय वाहनाचा 
दरुपयोग केलेला आहे हे ही खेरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी करन सींबर्धत दोिी अर्धकाऱ्याींना ननलींबीत 
करण्याबाबत को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (११-११-२०२०) : (१)  हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) या ववियावर माणकाष  ननषकासन अर्धकारी, नवेगाींवबाींध याींचेमाफश त चौकर्ी करण्यात 
आलेली आहे. चौकर्ी अहवालाच्या आधारे दद.२२.०५.२०२० अन्वये वनरक्षक श्री.आर.जी. 
िोंगरवार याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शासनाने िापूस खरेदी न िेल्यान ेशेतिरी आधथफि अडचणीत आल्याबाबत 
  

(१५)  ११६३९ (१४-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनान े राज्यात १२ लाख जक्वीं्ल कापूस खरेदी न केायाने राज्यातील ८५ हजार 
र्ेतकरी आर्थशक अडचणीत असायाचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उक्त माणकर ी र्ासकीय खरेदी केद्राींवर र्तेकऱ्याींची आर्थशक लू् होत असून, 
सींचालक माणनतददनी रपये १ लाख कमवून गैरव्यवहार करीत असायाचे ननदर्शनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने कापूस खरेदीचे अर्धकार हे तया तया द का च्या 
बाजार सममतयाींना ददाया असायाकार ास्तव कापूस खरेदीमध्ये मो ा गैरव्यवहार होत असून 
कापसाच्या आधारभतू ककीं मतीत तब्बल २८ ्क्क्याींनी घ् ्ाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असायास, सदर माणकर ी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय व तयानुिींगान े मर्ालक 
असलेला कापसू खरेदी करन र्ेतकऱ्याींना आर्थशक ददलासा ममळवून देण्याबाबत को ती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०६-११-२०२०) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
     हींगाम २०१९-२० मध्ये कें द्र र्ासनाद्वारे कापसाला जाहीर केलेाया ककमान हमीदरान े
राज्यात कें द्रर्ासनाच े मुख्य अमभकताश भारतीय कपास ननगम मल. (CCI) व तयाींच े उप 
अमभकताश म्ह ून महाराषट्र राज्य सहकारी कापूस उतपादक प न महासींघ याींचेद्वारे FAQ 
दजाशच्या कापसाची खरेदी केली गेली. 
     ्ाळेबींदीपूवी CCI द्वारे एकू  ८२ खरेदी कें द्राींवर ९१.९० लाख जक्वीं्ल तर कापूस प न 
महासींघाद्वारे ७४ खरेदी कें द्राींवर ५४.०३ लाख जक्वीं्ल कापसाची खरेदी ्ाली. 
     तर ्ाळेबींदीत देण्यात आलेाया मर्र्थलतेनींतर CCI द्वारे एकू  ९० खरेदी कें द्राींवर 
३६.२१ लाख जक्वीं्ल तर कापसू प न महासींघाद्वारे एकू  ८९ खरेदी कें द्राींवर ३९.८६ लाख 
जक्वीं्ल कापसाची खरेदी ्ालेली आहे. अर्ामाणकारे CCI व कापूस प न महासींघ याींच्याद्वारे 
राज्यात ककमान हमीदरान े एकू  ८,७६,२७० र्ेतकऱ्याींकिून एकू  रपये रपये ११,८०० को्ी 
मूायाच ेएकू  २२२ लाख जक्वीं्ल कापसाची खरेदी ्ालेली असनू सवश र्ेतकऱ्याींना कापसाच े
चुकारे अदा करण्यात आलेले आहेत. 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
     कें द्रीय वस्त्रोद्योग मींत्रालयाच्या अ्ी व र्तींनुसार कृिी उतपन्न बाजार सममती कि े
नोंद ी केलेाया र्ेतकऱ्याींकिून  FAQ दजाशच्या कापसाची खरेदी केली जात.े  
(३), (४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

हातिणांगले ि शशरोळ (श्ि.िोल्हापूर) तालुक्यामध्ये बनािट दारू तयार  
िरून मोठ्या प्रमाणात विक्री िरीत असल्याबाबत 

  

(१६)  ११६५७ (१३-०९-२०२०).   श्री.रािु (बाबा) ियिांतराि आिळे (हातिणांगले) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हातक ींगले व मर्रोळ (जज.कोाहापूर) तालुक्यात कोरोना सींसगाशच्या लॉकिाऊन काळामध्ये 
बनाव् दारू तयार करून मोठ्या माणमा ात ववक्री करण्याच्या घ्ना ननदर्शनास आाया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उक्त माणकर ी आर्थशक लालसेपो्ी बनाव् दारू उतपन्न व अवैध दारू ववक्री 
करून जनतेच्या आरोग्यार्ी खळे करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, सदर माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तयानुिींगाने सींबींर्धत अवैध 
व बनाव् दारू ववक्री कर ाऱ्या सींबींर्धताींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०४-११-२०२०) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) लॉकिाऊन कालावधीत हातक ींगले व मर्रोळ, जज. कोाहापूर येथे अवैध मद्य ववक्री 
कर ा-याींववरध्द राज्य उतपादन र्ुाक ववभागाकिून एकू  १५५ गुन्हे नोंदवून तयामध्ये १०८ 
आरोपी अ्क करण्यात आले आहेत. सदर गुन््यात १५ वाहन े जप्त केली असून 
र.२६,७२,०३६/- इतका मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला आहे.  
     राज्य उतपादन र्ुाक आण  पोलीस ववभागामाफश त इचलकरींजी, ता.हातक ींगले या 
द का ी सींयुक्तररतया छापा घालनू पोलीस ववभागामाफश त गु.र.क्र.२२९/२०२० नोंद केला आहे. 
सदर गुन््यामध्ये र.२१,१२०/- इतक्या ककीं मतीची २५.९२ मल्र बनाव् मद्य व एक वाहन 
जप्त करण्यात आलेले आहे. 
     अवैध दार धींद्यावर ननबधं आ ण्याच्या दृष्ीने पोलीस ववभाग आण  राज्य उतपादन 
र्ुाक ववभाग हे दोन्ही ववभाग स्वतींत्रप े कारवाई करतात व केलेाया कायशवाहीची मादहती 
एकमेकाींना देत असतात. गरजनेसुार दोन्ही ववभागाींकिून सींयुक्तररतया कारवाई करण्यात येत.े 
तसेच, रात्रीची गस्त घालनू वाहनाींची तपास ी करण्यात येत.े 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िौशल्य वििास योिनेच्या प्रशशिणाची रक्िम िामगाराांना शमळणबेाबत. 
  

(१७)  ११७७२ (१८-०७-२०२०).   श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या वतीने बाींधकाम कामगाराींसा ी कौर्ाय ववकास योजना सुर करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर योजनेंतगशत बाींधकाम कामगाराींना ८० तासाच्या माणमर्क्ष  कालावधीत दर 
तासाला २७.५० रपये देण्याचे व मुायाींकन ्ाायानींतर १००० रपये मानधन देण्याचे इमारत व 
बाींधकाम काया कारी मींिळ व आयएलएफएस (ILFS) या सींस्थमेध्ये ्ालेाया करारात नमूद 
करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे, 
(३) असायास, मागील ३ विाशपासून कौर्ाय ववकास योजनेच्या अींतगशत माणमर्क्ष  देण्यात 
आलेाया कामगाराींना रक्कम तसचे प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले नसायाचे ननदर्शनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी कामगाराींना माणमर्क्ष ाची रक्कम व माणमा पत्र न ददायाबद्दल 
बाींधकाम कामगार सींघ्नेच्यावतीने बाींधकाम कामगार काया कारी मींिळास ननवेदन देऊन 
आींदोलनाचा इर्ारा देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असायास, सदर माणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तयानुिींगाने कौर्ाय ववकास योजनेअींतगशत माणमर्क्ष  देण्यात आलेाया कामगाराींना थकीत 
रक्कम व माणमा पत्र देण्याबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार काया कारी मींिळाकि े नोंदीत बाींधकाम 
कामगाराींस कौर्ाय ववकास वदृ्धीकर  योजना सुर होती. 
(२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
     कें द्र र्ासनाच्या महासींचालक, रोजगार आण  माणमर्क्ष  याींनी ननगशममत केलेाया 
मागशदर्शक सूचनाींनुसार व कें द्र र्ासनाने माणार्धकृत केलेाया माणमर्क्ष  सींस्थामाफश त नोंदीत 
(जजववत) बाींधकाम कामगाराींना कौर्ाय ववकास वधृ्दीकर  माणमर्क्ष  देण्यात आले व 
मुायाींकन सींस्थामाफश त तया माणमर्क्ष ाचे मूायाींकन करण्यात आले. 
     पु े ववभागातील नोंदीत सकक्रय (जजवीत) बाींधकाम कामगाराींना कौर्ाय ववकास 
वधृ्दीकर  माणमर्क्ष  देण्याकरीता मे. आय एल ॲण्ि एफ एस या सींस्थेसोबत करार करण्यात 
आला असून माणनत लाभाथी माणनत तास रू.३५/- या दरान ेमाणमर्क्ष  सींस्थेस माणमर्क्ष  खचश देय 
आहे व माणनत लाभाथी माणनत तास रू.३५/- माणमा े वतेन नकुसान भरपाई माणमर्क्ष ाथींना देय आहे. 
     यामर्वाय माणाथममक मूायाींकनाकररता माणनत लाभाथी रू.१०००/- व अींनतम मूायाींकनाकरीता 
रू.१०००/- इतके र्ुाक मूायाींकन सींस्थेस देय आहे.   
(३) हे खरे नाही, 
     महाराषट्र इमारत व इतर बाींधकाम कामगार काया कारी मींिळाींतगशत माहे माचश, २०१९ 
अखेर पु े जजाहयातील ११६४ नोंदीत (जजववत) बाींधकाम कामगाराींना कौर्ाय ववकास 
वधृ्दीकर ाच े माणमर्क्ष  देण्यात आले. तयापैकी १०१५ नोंदीत सकक्रय (जजवीत) बाींधकाम 
कामगाराींनी माणमर्क्ष  यर्स्वीररतया पू श केले आहे. ज्या नोंदीत (जजववत) बाींधकाम कामगाराींना 
कौर्ाय ववकास योजनेंतगशत माणमर्क्ष  देण्यात आलेले आहे, अर्ा बाींधकाम कामगाराींना 
माणमा पत्र वा्प केायाचा अहवाल माणमर्क्ष  सींस्थेमाफश त माणाप्त ्ालेला आहे.   
(४) होय, हे खरे आहे. 
     बाींधकाम कामगार सेना या सींघ्नेने माणमर्क्ष  घेतलेाया नोंदीत सकक्रय (जजवीत) 
बाींधकाम कामगाराींना वेतन नकुसान भरपाई अदा करण्याबाबत मींिळास दद. ३०.१२.२०१९ रोजी 
ननवेदन सादर केलेले होते. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 
(६) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

खामगाांि (श्ि.बुलिाणा) येथ ेलॉिडाऊन िाळात अवैधररत्या दारु विक्री िेल्याबाबत 
  

(१८)  ११८२७ (१४-०९-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (जज.बलुढा ा) र्हरात रा ा टे्रिसश व देर्ी दार सप्लायसश याींनी सींपु श देर्ात 
लॉकिाऊन सुर असताींना गोदामातून अवैधररतया दार ववक्री केली असायाच े ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, सदर माणकर ी सींबींर्धताींवर पोलीस अर्धक्षक, राज्य उतपादन र्ुाक, बुलढा ा 
याींनी आयुक्त राज्य उतपादन र्ुाक, महाराषट्र राज्य याींच्याकि ेगोपनीय अहवालाद्वारे कारवाई 
करण्याबाबत मर्फारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त माणकर ी खामगाींव उपववभागामाफश त ककती अवैध दार पकिली असून तयाींच े
बँच नींबर ककती आहेत व तयाींच्याववरद्ध बॅचनींबर सदहत एफ.आय.आर. दाखल केला आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न ्ाले व तयानुिींगान ेसींबींर्धत अवैध दारू दकुानदार / दारू ववके्रता / पुरव ादार याींचे 
परवाने रद्द करन र्ासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     परींतु, लॉकिाऊन काळात मे.रा ा टे्रिसश, सीएल-२ अनुज्ञप्ती क्र.६३ या अनुज्ञप्तीच े
दद.२४.४.२०२० रोजी ननरीक्ष  करन आढळून आलेाया त्रु्ीबाबत ननयमभींगाच े माणकर  
नोंदववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) सदर घ्काववरध्द करण्यात आलेली कारवाई अवैध मद्यववक्री केायाबाबत नसून 
सींबींर्धत अनुज्ञप्तीतील जागेच्या नकार्ात बदलाच्या त्रु्ीबाबत आहे. याबाबत अधीक्षक, राज्य 
उतपादन र्ुाक, बुलिा ा याींनी सादर केलेाया अहवालाच्या अनुिींगाने सींबींर्धत घ्कास 
आयुक्त, राज्य उतपादन र्ुाक याींच्यामाफश त कार े दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे.  
     सदर माणकर ी घ्कान े केलेाया ननयमभींग माणकर ी कायशवाही सुर असून या सीएल-२ 
अनुज्ञप्ती मध्ये अवैध दार पकिली नसायान े गुन्हा दाखल नसून जागेच्या नकार्ात 
बदलाबाबत ननयमभींग माणकर  नोंदववण्यात आले आहे. सदर घ्काकिून लॉकिाऊनच्या 
कालावधीत अवैधररतया मद्यववक्री केायाचे अथवा मद्यसाठ्यात तफावत आढळुन आलेली 
नाही. 
(४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर श्िल्हयातील उत्पादन शुल्ि अधधिि याांनी ताळेबांदी िाळात 
नागरीिाांिडून पशैाची लूट िेल्याबाबत 

  

(१९)  ११८४० (१४-०९-२०२०).   श्री.धमफरािबाबा आत्राम (अहेरी) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजाहयातील उतपादन र्ुाक अर्धक्षक याींनी ताळेबींदी मध्ये सुर करण्यात आलेाया 
मद्यववक्री माणकर ी व्यवसानयकाींसोबत सींगनमत करन नागरीकाींकिून र्ासनाने  रवून ददलेाया 
दरापेक्षा अर्धकचे दरान ेवसूली केायाचे माहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, उक्त माणकर ी मद्यववक्री व्यवसानयकाींना र्ासनाच्या धोर ानुसार ऑनलाईन 
ववक्री कर े बींधनकारक असताींना ते राजरोसप े मद्यववक्री केायाचे ननदर्शनास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असायास, नागपूर जजाहा उतपादन र्ुाक अर्धक्षक याींनी सदर माणकर ी अक्षम्य दलुशक्ष 
केले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, राज्य उतपादन र्ुाक ववभागाने नागपूर ववभागाचे अर्धक्षक याींना ननलींबीत 
करन ववभागीय चौकर्ी माणस्तावित करण्याबाबत को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०४-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     नागपूर महानगरपामलका हद्दीत घरपोच मद्यसेवेबाबत जजाहार्धकारी, नागपूर याींनी 
ददलेाया मागशदर्शक सचुनाींनसुार अनुज्ञप्तीधारक घरपोच मद्य सवेा पुरवतात. ग्रामी  भागात 
दकुाने उघिी  ेवनू मद्यववक्री सुर आहे. 
     अर्धक्षक, राउर्ु, नागपूर तसेच ववभागाच े इतर के्षत्रीय अर्धकारी याींनी तयाींच्या 
कायशके्षत्रात गस्त घालताना ननयमबा्य बाबी आढळून आायान े१५ अनुज्ञप्तीधारकाींवर गुन्हे 
नोंदववलेले आहेत. तयानुसार पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) अर्ा माणकारची को तीही कायशवाही माणस्ताववत नाही. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर श्िल्हयात अििाळी पािसामळेु झालेल्या नुिसानीची भरपाई देण्याबाबत 
  

(२०)  ११८५७ (१५-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिफसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाथिी, नेवासा व र्ेवगाव (जज.अहमदनगर) या तीन तालकु्यात माहे माचश, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ्ालेाया अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे ५० गावातील १ हजार २५४ हेक््र 
के्षत्रातील र्ेतीच ेनुकसान ्ाायाचा माणर्ासनाचा माणाथममक अींदाज आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, पावसामुळे फळबागाचेही मो या माणमा ावर नुकसान ्ाले असताना नगर 
तालुक्यातील नुकसानाची पाह ी करण्यासा ी माणर्ासनातील एकही अर्धकारी न आायान े
सींतप्त ्ालेाया र्ेतकऱ्याींनी ददनाींक २ माचश, २०२० रोजी वा तयासुमारास रस्तयावर सींत्री 
फेकून आींदोलन करन, तातिीन ेपींचनाम ेकरन हेक््री १ लाख रपये देण्याची माग ी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असायास, यामाणकर ी उपजजाहार्धकारी याींना मर्ष्मींिळाने भे्ून कजशत, पाथिी, र्ेवगाव, 
नगर, जामखेि या तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपी्ीने गहू, हरबरा, तूर, फळबाग आधीच े
नुकसान ्ााया माणकर ी लक्ष वधेनू नुकसान भरपाईची माग ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असायास, या माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले, 
(५) असायास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना तातिीन े मदत करण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसायास ववलींबाची कार े 
काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) अर्ींत: खरे आहे, 
(४) व (५) अहमदनगर जजाहयातील पाथिी व र्ेवगाव तालुक्यातील ४३७० बार्धत 
र्ेतकऱ्याींच्या २४२७.५५ हेक््र के्षत्रावरील र्ेतीवपकाींच े व फळवपकाींचे नकुसान ्ालेले आहे. 
बार्धत र्ेतकऱ्याींना आर्थशक मदत देण्याची बाब ववचाराधीन आहे.  

___________ 

  
पाांिरापूल (ता.नेिासा, श्ि.अहमदनगर) येथील औद्याधगि िसाहतीचा वििास िरण्याबाबत 

  

(२१)  ११८७१ (१४-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरापलू (ता.नेवासा, जज.अहमदनगर) येथे सन १९६६ मध्ये औद्योर्गक कें द्राची स्थापना 
करण्यात आली असून अद्यापही उक्त वसाहतीचा ववकास ्ाला नसायाची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सींस्कृती युवा माणनतष ानच्या माध्यमातून सन २००८ त े२०१८ या कालावधीत 
पाींढरापूल औद्योर्गक के्षत्राच्या ववभागात वळेोवळेी आींदोलने व उपोि े केली असूनही सदरहू 
बाबीकि ेर्ासनान ेदलुशक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, ततकालीन एम.आय.िी.सी.च्या अर्धकाऱ्याच्या ननषकाळजीप ामळेु ४०० हेक््र 
के्षत्रापैकी केवळ २५३ हेक््र के्षत्र सींपादीत करण्यात आले असून उवशरीत सुमारे १०० हेक््र के्षत्र 
अद्यापही सींपादीत करण्यात आले नसायाने सदर औद्योर्गक के्षत्रात अद्यापही मो या 
उद्योगासा ी भूींखि उपलब्ध करन देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, सदरहू औद्योगीक वसाहतीत माणाथममक सुववधा सें्र, पोस्् ऑफीस, पोलीस 
स््ेर्न इतयादी सुववधाही पुरववण्यात आलेाया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तद् नुिींगाने उक्त वसाहतीचा 
ववकास करण्याच्या दृष्ीने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२२-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
     नेवासा (पाींढरीपूल) औद्योर्गक के्षत्रासा ी मऔवव अर्धननयम १९६१ च ेमाणकर  ६ नुसार 
४०१.७८ हे. आर के्षत्र अर्धसुचीत करण्यात आले होत.े खातेदाराींच ेहरकतीनींतर ४०१.७८ हे. आर 
पैकी २५४.१० हे. आर के्षत्रास कलम ३२ (१) ची अींतीम अर्धसुचना ननगशममत करण्यात आली 
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आहे. तयानुसार सींपू श २५४.१० हे. आर के्षत्राचा ताबा महामींिळास माणाप्त ्ाला आहे. नेवासा 
(पाींढरीपूल) औद्योर्गक के्षत्रामध्ये एकू  आरेणखत केलेले ३४४ भखुींि असनू तयापैकी वा्प 
केलेले भखुींि १९५ व मर्ालक भखुींि १४९ आहेत. 
     सींपाददत के्षत्रापैकी आराखियातील ११२ भखूींिावर ४९.८१ हे. आर र्ेतकऱ्याींनी र्ेती करून 
अनतक्रम  केले आहे. तयामुळे ४९.८१ हे. आर के्षत्राचा ववकास करता आला नाही.सदर 
अनतक्रम  काढण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे.  
(४) सदरहू औद्योर्गक वसाहतीत माणाथममत सुववधा सें्र, पोस्् ऑकफस, पोमलस स््ेर्न इ. 
सुववधाींसा ी भखूींि राखीव  ेवण्यात आले आहेत. 
(५) सदर औद्योर्गक के्षत्रात  िाींबरी रस्ते, पथददवे, जलववतर  वादहन्या, दोन द का ी  
वाहनतळ, १३२ KVA क्षमतचेे ववदयुत पुरव ा कें द्र कायाशन्वीत असनु मुलभूत सुववधा उपलब्ध 
करून देण्यात आलेाया आहेत.  
(६) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नाशशि पश्श्चम प्रादेशशि िन विभागाच्या हरसूल िनिेत्राला 
पूणफिेळ िनपरीिेत्र अधधिारी नमेण्याबाबत 

(२२)  ११८७४ (१५-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :  
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क पजश्चम माणादेमर्क वन ववभागाच्या हरसलू वनके्षत्राला प ूशवेळ वनपरीके्षत्र अर्धकारी 
नसायान ेमोठ्या माणमा ात वनसींपदेची कततल होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, तीस हेक््रच्या वनसींपदा के्षत्राच्या सींरक्ष ासा ी गेाया विशभरापासून पू शवळे 
अर्धकारी न नेमता या ववभागाची अनतररक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असायास, गुजरात राज्यातील तस्कराींकिून मोठ्या माणमा ात वकृ्षाची बेसुमार तस्करी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, नामर्क पजश्चम माणादेमर्क वन ववभागाच्या हरसूल वनके्षत्राला पू शवळे 
वनपरीके्षत्र अर्धकारी नेमण्याबाबत तसेच होत असलेली वकृ्षाची तस्करी थाींबववण्याबाबत 
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सांिय राठोड (२८-१०-२०२०) : (१) नाही. 
(२) वनपररके्षत्र अर्धकारी, हरसूल (माणादेमर्क) या बदलीन े ररक्त ्ालेाया पदाचा अनतररक्त 
कायशभार तातकाळ अन्य अर्धकाऱ्याकि ेसोपववण्यात आला आहे.  
(३) नाही. 
(४) वनपररके्षत्र अर्धकारी सींवगाशतील ररक्त पदे वनपाल सींवगाशतून पदोन्नतीने भरण्याची बाब 
कायशवाहीत असून तयामधून माणस्ततु पद भरण्यात येईल.  
(५) माणश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
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िोरोना सांिट िाळात शासनाने आपत्ती ननधीतून िेिळ १७२ िोटी रुपयेच खचफ िेल्याबाबत 
  

(२३)  १२०६६ (१५-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय मदत ि पनुिफसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना सारख्या महामारीच्या सींक् काळात र्ासनाने आपतती ननधीतून केवळ १७२ को्ी 
रपयेच खचश केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उक्त आपततीच्या काळात राषट्रीय आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाने ददलेला १ 
हजार ६११ को्ीचा पदहला हफ्ता देखील खचश करण्यात आला नाही, तसेच, अद्यापपावतेो 
आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर  स्थापन केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, राषट्रीय आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाने ददलेली १ हजार ६११ को्ीची 
रक्कम महामारी ननयींत्र ात आ ण्यासा ी खचश कर ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (१४-१०-२०२०) : (१) खरे नाही. 
(२) खरे नाही. 
(३) महाराषट्र राज्यासा ी कें द्र र्ासनाने राषट्रीय आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाअींतगशत 
रू.४२९६ को्ी इतकी रक्कम मींजरू केली  आहे. तयापैकी ७५% कें द्राचा दहस्सा असनू (रू.३२२२ 
को्ी) राज्याचा दहस्सा २५% (रू.१०७४ को्ी) इतका आहे. कें द्र र्ासनाने महाराषट्र राज्यास 
मींजूर केलेाया राषट्रीय आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाच्या एकू  ननधीपैकी ४०% ननधी मदत 
व माणनतसादकररता ननधाशरीत आहे. तयानुसार मदत व माणनतसादकररता सींपू श विाशकररता एकू  
रू.१७१८.४० को्ी इतका ननधी ननधाशरीत असून तयापैकी कें द्र र्ासनाने कोव्हीि-१९ च्या ववववध 
उपाययोजनावरील खचाशकररता ववदहत केलेाया ५०% मयाशदेनुसार रू.८५९.२० को्ी इतका ननधी 
ननधाशरीत आहे. तयाचमाणमा  े कें द्र र्ासनाने राषट्रीय आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाअींतगशत 
पदहाया हप्तयापो्ी राज्यास रू.१६११ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करून ददला आहे. राज्य 
र्ासनाच्या २५% दहस्सा ववचारात घेता राज्य आपतती व्यवस्थापन माणार्धकर ाअींतगशत एकू  
२१४८ को्ी इतका ननधी उपलब्ध आहे. तयापैकी मदत व माणनतसादसा ी ४०% माणमा  े
रू.८५९.२० को्ी इतका ननधी पदहला हप्ता म्ह ून उपलब्ध आहे. सदर अनुदानातून राज्य 
र्ासनाने कोव्हीि-१९ च्या ववववध उपाय योजनाींसा ी रूपये ४८५.१३ को्ी इतका ननधी ववतरीत 
केला आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर श्िल््यातील िेळी ननयाफतीसाठी क्लस्टर ननमाफण िरणेबाबत 
  

(२४)  १२१७२ (१०-०७-२०२०).   श्री.बबनराि शशांदे (मािा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माढा, करमाळा, पींढरपूर व  माळमर्रस (जज.सोलापूर) तालुक्याींमध्ये मोठ्या माणमा ावर 
ननयाशतक्षम केळीचे उतपादन घेतले जात असनु आखाती देर्ातील सौदी, इरा , ओमान, 
अफगाण स्तान व रमर्या या देर्ाींमध्ये उक्त भागातून केळी ननयाशत होत असायामळेु 
र्ेतकऱ् याींना परकीय चलन ममळत असायाने सोलापूर येथे केळी क्लस््र ननमाश  करण्यासा ी 
र्ासन ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, यासींदभाशत ववववध सेवा सुववधा ननमाश  करण्यासा ी जजाहा स्तरावर कृवि 
ववभाग, अपेिा याींच्या बै का ्ााया असुन स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनीही र्ासनाकि ेकेळी 
क्लस््र ननममशतीसा ी माग ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, ननयाशतक्षम केळीसा ी  र्ेतकऱ्याींना अस ाऱ्या सींधी लक्षात घेता सोलापूर 
जजाहयात केळी क्लस््र ननमाश  करण्याबाबत र्ासनान ेको ती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०९-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्याच्या कृवि ननयाशत धोर ात सोलापूर जजा्यात केळी क्लस््र ननमाश  करण्याबाबत 
माणस्ताववत करण्यात आले आहे.  
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

परभणी तालुक्यासह श्िल््यात माहे ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या  
अनतिशृ्ष्ट्टमुळे शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे झालेले नुिसान 

  

(२५)  १२२२८ (१३-०९-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मदत ि पुनिफसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभ ी तालुक्यासह जजा्यात माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये ्ालेाया अनतवजृष्मुळे 
र्ेतकऱ्याींच्या वपकाींचे मोठ्या माणमा ात नुकसान ्ाले असून याबाबत माणर्ासनाकिून नुकसानीच े
पींचनाम े करण्यात येऊन तालुक्यातील अन्य गावानाीं मदतीच े धनादेर् देण्यात आले, परींतू 
कारेगाव येथील र्ेतकऱ्याींना अद्यापही मदत ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, कारेगाव येथील र्ेतकऱ्याींना मदत देण्यास ववलींब लागण्याच े कार े काय 
आहेत, तसचे खरीप हींगामाच्या तयारीसा ी तातकाळ मदत देण्यात यावी अर्ी माग ी कारेगाव 
येथील र्ेतकऱ्याींनी  जजाहार्धकारी, परभ ी याींच्याकि ेमाहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, र्ासनाने नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना तातकाळ मदत देण्याच्या अनुिींगान ेको ती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) क्यार व महा चक्रीवादळामळेु माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये पिलेाया अवेळी 
पावसामळेु र्ेतीवपकाींच ेनुकसान ्ालेाया बार्धत र्ेतकऱ्याींना आतापयतं चार ्प्प्यात ननधी 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. परभ ी तालुक्याकररता एकू  रू.६६९२.७० लक्ष एवढा ननधी 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

शहापूर (श्ि.ठाणे) तालुक्यातील उप िनसांरिि िायाफलयाच्या अधधपत्याखाली येणाऱ्या िन 
पररिेत्र िायाालयाांतर्ातची िामे अांदािपत्रिानुसार िेली नसल्याबाबत  

  

(२६)  १२४६२ (१३-०७-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्हापूर (जज. ा े) तालुक्यातील उप वनसींरक्षक कायाशलयाच्या अर्धपतयाखाली ये ाऱ्या वन 
पररके्षत्र कायाशलयाअींतगशत करण्यात ये ारी दगिी बाींधकामे, जाळीबाींध तसेच मसमें् बींधाऱ्याींची 
काम े अींदाजपत्रकानुसार केली नसून माणनतबींधातमक उपाययोजना व वकृ्ष लागविीवर करण्यात 
ये ारा खचश माणतयक्षात केला नसायाचे माहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उक्तमाणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले, 
तदनुसार अींदाज पत्रकामाणमा े कामे न कर ाऱ्या  ेकेदार व तयाींना पा ीर्ी घाल ाऱ्या वन 
ववभागाच्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. सांिय राठोड (२१-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. र्हापूर वन ववभागामध्ये ववववध 
योजनेअींतगशत सन २०१९-२० मध्ये जलमदृसींधार ाची कामे अींदाजपत्रकीय मोजमापानूसार 
करण्यात आलेली आहेत. माणनतबींधातमक उपायोजना व वकृ्ष लागविीसा ी अींदाजपत्रकीय 
तरतूदीनूसार खचश करण्यात आलेला आहे. 
(२) माणश्न उद् ाित नाही. 
(३) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोगेश्िरी येथील आरे िसाहतीमधील आहदिासी बाांधि वििासापासनु िांधचत असल्याबाबत 
  

(२७)  १२४८० (१३-०९-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (िोगेश्िरी पूिफ) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी बाींधवाींना ववकासाच्या व समाजाच्या मुख्य माणवाहासोबत जोिण्यासा ी 
मदहला व बाल ववकास मींत्रालयामाफश त एकाजतमक बालववकास माणकाप,  क्कर बाप्पा योजना, 
न्युक्लेस बजे् अींतगशत ननधीची उपलब्धता करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, जोगेश्वरी (मुींबई) येथील आरे कॉलनी येथे बहुताींर्ी आददवासी पाि ेअसनू या 
द का ी आददवासी बाींधवाींची सींख्या ही लक्ष ीय असतानाही या द का चे माणकाप अर्धकारी 
एकाजतमक बालववकास माणकाप अींतगशत कामाचे माणस्ताव तयार करताना स्थाननक 
लोकमाणनतननधीींना ववश्वासात न घेताच परस्पर माणस्ताव तयार करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असायास, आरे वसाहतीमधील आददवासी पाियाींच्या ववकासाबाबत स्थाननक 
लोकमाणनतननधीींनी सन २०१४ त े २०२० या कालावधीत एकू  ककती व को को ती कामे 
माणस्ताववत केली होती व तयापैकी ककती कामाींचा समावरे् या द का च े माणकाप 
अर्धकाऱ्यामाफश त र्ासनाकि ेसादर करण्यात आलेाया माणस्तावाींमध्ये करण्यात आला आहे, 
(४) सन २०१४ ते २०२० या कालावधीत आरे वसाहतीमधील ववकासकामाींकररता या माणकाप 
अर्धकाऱ्यामाफश त सादर करण्यात आलेाया ज्या माणस्तावाींना मींजूरी ममळाली ती कामे 
को को तया अर्ासकीय सींस्थाींमाफश त करण्यात आली व तयाकररता ककती ननधीचे वा्प या 
अर्ासकीय सींस्थाींना करण्यात आले आहे, 
(५) असायास, सदरहू माणकर ी माणकाप अर्धकारी याींनी सुरू केलेाया मनमानी कारभारामुळे 
आरे वसाहतीमधील आददवासी बाींधव हे तयाींच्या हक्काच्या ववकासापासून वींर्चत रादहले 
असायान े या माणकाप अर्धकाऱ्याची चौकर्ी करून, चौकर्ीच्या अनुिींगाने को ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसायास ववलींबाची कार े काय आहे ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (१५-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     राज्यातील आददवासी बाींधवाींना ववकासाच्या व समाजाच्या मखु्य माणवाहात आ ण्यासा ी 
आददवासी ववकास ववभागामाफश त  क्कर बाप्पा आददवासी वस्ती सुधार ा योजना तसेच 
न्युजक्लयस बजे् योजने अींतगशत ननधी उपलब्ध करन देण्यात येत आहे. 
(२) व (३) आददवासी पाडयाच्या ववकासाबाबत स्थाननक लोकमाणनतननधीींनी सन २०१४ ते २०२० 
या कालावधीमध्ये ग्ार बाींधकाम व दरुस्ती, अींतगशत पायवा्ा, लादीकर , समाजमींदीर 
बाींधकाम व दरुस्ती, सुर्ोमभकर , र्ौचालय बाींधकाम व पुनबाधं ी, बसण्याकररता बाकिी, 
वाचनालय, पाण्याची ्ाकी, र्ेि बाींधकाम, बालवािी दरुस्ती, बोअरवले बाींधकाम व सोलार ददवे 
बसवव े याींसारखी एकू  ५५ काम ेमाणस्ताववत केली होती. तयातनू उपलब्ध ननधीच्या व अनुजे्ञय 
मयाशदेत सन २०१४-१५ मध्ये ३ मसमें् काँक्री्ीकर ाची व १ र्ौचालयाचे बाींधकाम, सन २०१७-
१८ मध्ये अींतगशत रस्तयाींची २ व सौर ददवे बसवव े अर्ी ३ कामे, सन २०१८-१९ मध्ये ३ 
द का ी सौर ददवे बसवव े, सन २०१९-२० मध्ये १ मसमें् रस्ता काकँ्री्ीकर ाचे काम 
करण्यात आले आहे. 
(४) सन २०१४ ते २०२० या कालावधीदरम्यान आरे वसाहतीमधील मींजूर ववकास कामे ही 
र्ासककय यींत्रा ाींमाफश त पू श करण्यात आलेली आहेत. या यींत्र ा १. कायशकारी अमभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम, ववर्ेि माणकाप, आरे गोरेगाव, २. कायशकारी अमभयींता, उततर ववभाग, 
सावशजननक बाींधकाम ववभाग, अींधेरी व ३. बहृन्मुींबई महानगर पामलका या असून को तयाही 
अर्ासककय सींस्थाींना ननधीच ेवा्प करण्यात आले नाही.            
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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शशराळा ि िाळिा (श्ि.साांगली) तालुक्यातील िारणा नदी ि िारणा डािा  
पोटिालव्यात मगरीांचा िािर मोठ्या प्रमाणात िािल्याबाबत 

  

(२८)  १२५०० (१३-०९-२०२०).   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय िन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्राळा व वाळवा (जज.साींगली) तालुक्यातील वार ा नदी व वार ा िावा पो्कालव्यातून 
मगरीींचा वावर मोठ्या माणमा ात वाढायान ेर्ेताकऱ्याींवर हाले होण्याच्या घ्ना माहे मे, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, या मगरी र्ेतजममनी ककीं वा नागरी वस्तीमध्ये येऊ नयेत याकररता र्ासनाने 
को तया उपाययोजना केाया वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, मगरीच्या हाायामध्ये मतृय ्ालेाया व्यक्तीच्या कु्ुींत्रबयाना नुकसान भरपाई 
देण्यासा ी र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची काय कार े आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
        मर्राळा व वाळवा (जजाहा साींगली) तालुक्यातील वार ा नदी व वार ा िावा 
पो्कालव्यातून मगरीींचा वावर असायाच ेननदर्शनास आलेले आहे. तथावप माहे मे, २०२० मध्ये 
वा तयादरम्यान मगरीने र्ेताकऱ्याींवर हाले केायाची घ्ना ननदर्शनास आलेले नाही.  
(२) मगरी तयाींच्या नैसर्गशक अर्धवासातून बाहेर येवू नये म्ह ून के्षत्रत्रय स्तरावर खालीलमाणमा े 
उपाययोजना करण्यात येतात. 
• गस्ती पथकाींची ननयुक्ती करण्यात आली असून मगरी असलेाया के्षत्रात ननयममत गस्त 
करण्यात येते.  
• स्थाननकानी नदीपात्रात जावू नये याकररता सतकश  करण्यात येत आहे.   
• मगरीचा वावर असलेाया के्षत्रात खबरदारी घे ेबाबत मादहतीदर्शक फलक लावण्यात आले 
आहेत. 
• स्थाननक के्षत्रात माणबोधनातमक घिीपत्रत्रका व मादहती पुजस्तका वा्ून स्थाननक ग्रामस्थाींच े
माणबोधन करण्यात येते आहे.  
(३) मगरीच्या हाायात व्यक्तीचा मतृय ु्ाायास सदर व्यक्तीच्या कायदेर्ीर वारसास माणचमलत 
ननयमानुसार अथशसहाय्य अदा करण्यात येत.े  
(४) माणश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

नाांदरुा (श्ि.बुलिाणा) शहरातील ि तालुक्यातील ठप्प झालेले उद्योगधांदे सुरु िरण्याबाबत 
  

(२९)  १२५२४ (१७-०९-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



वव.स. २७ (26) 

(१) नाींदरुा (जज.बुलढा ा) तालुक्यातील व र्हरातील सवश व्यापार, उद्योगधींदे कोरोनाच्या 
पाश्वशभूमीवर ददनाींक २२ माचश २०२० पासून सुरू असलेाया लॉकिाऊनमळेु बींद असायान े
आर्थशक मींदी ननमाश  ्ाली असायाची बाब ददनाींक १ जुल ै २०२० रोजी वा तयासुमारास 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, नाींदरुा र्हर व तालुक्याींमधील उद्योग व्यापाराची ववस्क्लेली घिी सुरू 
करण्यासा ी नवीन एमआयिीसी मींजूर कर ेबाबत स्थाननक लोकमाणनतननधी याींनी उद्योग मींत्री 
याींना ददनाींक १५ जानेवारी २०२० रोजी वा तयासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असायास, उपरोक्त बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे व तयानुिींगान े नाींदरुा जजाहा 
बुलढा ा येथ ेनवीन एमआयिीसी मींजूर करन िबघाईला आलेले उद्योग धींदे सुर करण्याबाबत 
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०३-११-२०२०) : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाींदरुा तालुक्यालगत असलेाया खामगाींव येथील खामगाव औद्योर्गक के्षत्राचे २०२.४७ हे. 
आर जममन महामींिळान े ववकसीत केली असून ५३४ भखूींिाींच ेआरेखन करण्यात आले आहे. 
तयापैकी अींदाजे ३०० भूखींिावर उतपादन चालू आहे.तसचे नाींदरुा तालुक्यापासून २० कक.मी. 
अींतरावर मौजे सु्ाळा ब.ु येथे नव्याने खामगाव औद्योर्गक के्षत्राचे ववस्तारी कर ाचे काम 
चाल ूअसून २५४.४६ हे. आर जमीनीच ेभूसींपादनाची कायशवाही सूरू आहे. नाींदरुा तालुक्यापासून 
अींदाज े३० कक.मी. अींतरावर मलकापूर तालुक्यात अजस्ततवात असलेली २०३.३९ हे. आर जमीन 
महामींिळाने ववकसीत केली असनू नवउद्योजकाींसा ी भूखींि उपलब्ध आहेत. तसेच नाींदरुा 
येथून अींदाजजत १० कक.मी. अींतरावर मे.मर्वर्क्ती आददवासी मागासवगीय सहकारी साखर 
कारखान्याची १०४.६२ हे. आर. जमीन हस्ताींतर ाची कायशवाही चालू आहे. नाींदरूा तालुक्यात 
नव्याने औद्योर्गक वसाहत स्थापन करण्याबाबत तहसीलदार नाींदरुा याींनी मौजे महाळुींगी येथ े
५७.२० हे. आर व मौज े माळेगाव येथ े ४१.४२ हे.आर ई क्लास/सरकारी जमीन उपलब्ध 
असायाचा अहवाल महामींिळाच्या के्षत्रीय कायाशलयास ददला आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 

  
राज्यात हमी भािापेिा िमी भािाने धान्याची खरेदी होत असल्याबाबत 

  

(३०)  १२५६४ (२०-०९-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), डॉ.किरण लहामटे (अिोले) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाने जाहीर केलेाया हमी भावापेक्षा खुाया बाजारात कमी भावान ेर्ेतकऱ्याींचा माल / 
धान्य खरेदी केायास माल खरेदी कर ाऱ्या ककीं वा व्यापाऱ्याींवर फौजदारी गुन्हे दाखल 
करण्याची तरतूद प न व ववननयमन अर्धननयमात केली आहे आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, खुाया बाजारात हमीभावापेक्षा कमी भावान ेधान्याची सराशसप े खरेदी करून 
र्ेतकऱ्याींची लू् होत असायान ेर्ेतकरी अडचणीत आला असल्याचे माहे जनू, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, सदर माणकर ी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व 
तयानुिींगाने र्तेमालाला हमीभाव देण्याबाबत तसचे व्यापाऱ्याींवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत 
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०९-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) माणश्न उद् ाित नाही. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मॅग्नेटीि महाराष्ट्र योिनेअांतगफत राज्य शासनाने चीनी  
िां पन्याांशी गुांतिणूि िरार िेल्याबाबत 

  

(३१)  १२६०१ (१७-०९-२०२०).   श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र सरकारन े हेंगली, पीएमआय इलेक्ट्रोमोबीली्ी सोायुर्न, जेव्ही ववथ फो्ोन 
आण  गे्र् वॉल मो्सश या तीन चीनी कीं पन्याींर्ी सुमारे ५०२० को्ी रपयाच्या गुींतव ूक 
माणकापाचे करार माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान मॅग्ने्ीक महाराषट्र योजनेअींतगशत केले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सध्या भारत आण  चीन दरम्यान सींघिाशच्या पाश्वशभूमीवर कें द्र सरकारने चीनच े
५९ मोबाईल अँप बींद करन, आयआरसी्ीचे सुमारे ४७१ को्ीचे कीं त्रा् रद्द केायाच ेववचारात 
घेता, याबाबत महाराषट्र सरकारने तीन चीनी कीं पन्याींर्ी केलेले करार तातकाळ रद्द करण्याबाबत 
को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (११-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) कें द्र र्ासनाकिुन या सींदभाशत अद्याप को तयाही सचुना माणाप्त ्ालेाया नाहीत. तयामुळे 
सदर माणकर ी राज्य र्ासनाकिुन कायशवाही करण्याचा माणश्न उद् ाित नाही. कें द्र र्ासनाकिून 
पुढील सचुना आायानींतर उर्चत कायशवाही केली जाईल. 
(३) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मुखेड -िां धार (श्ि.नाांदेड) तालुक्यातील िांगलात होणारी अिधै ििृतोड 
  

(३२)  १२६२९ (१३-०९-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेि-कीं धार (जज.नाींदेि) हे तालुके िोंगराळ असनू मागील काही मदहन्यापासून या 
तालुक्यात वनके्षत्रपालाींच्या दलुशक्षामुळे अवैध वकृ्षतोि होत असायाचे ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असायास, मुखेि तालुक्यातील वसूर व त्रबालाळी गावाच्या मसमेवर हर ाचा सींर्यास्पद 
मतृयू ्ाायाचे माहे म,े २०२०२ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगान े अवैध 
वकृ्षतोि कर ाऱ्या सींबर्धत दोिीींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. सांिय राठोड (११-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) माहे मे, २०२० मध्ये मुखिे तालुक्यात ददनाींक १२.५.२०२० रोजी त्रबालारी गावाच्या 
मर्वारात बाऱ्हाळी ते जाहुर रोिवर अज्ञात वाहनाचे धिकेने एका नर काळवी्ाचा अपघाती 
मतृयू ्ालेला आहे. सींर्यास्पद मतृयू ्ालेला नाही. 
(३) व (४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

एिाश्त्मि आहदिासी प्रिल्प किनिट (श्ि.नाांदेड) अांतगफत आहदिासी  
िसनतगहृाांिररता पुस्ति पुरिठयामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३३)  १२६३० (१३-०९-२०२०).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववकास ववभागातींगशत माणकाप अर्धकारी, एकाजतमक आददवासी ववकास माणकाप, 
ककनव् याींच्याकि ेर्ासकीय आददवासी वसतीगहृाींना स्पधाश परीके्षची पुस्तके पुरववण्याबाबतची 
योजना मींजूर असून ककनव् कायाशलयातींगशत ये ा-या १५ वसतीगहृाींना माणतयेकी २ लक्ष र. 
म्ह जेच ३० लाख रपयाींच ेपुस्तके वा्प ्ाायाचे माहे जानेवारी २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असायास, सदर वा्प करण्यात आलेाया पुस्तकाींच्या मुळ ककीं मतीवर अर्धकच्या 
ककीं मतीच ेस््ीकर लावून ८६,२५० रपयाींचा अपहार केायाची बाब आददवासी ववकास ननरीक्षक 
याींच्या तपास ी अहवालात ननषपन्न ्ाली आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असायास, उपरोक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिगान े
सींबींर्धत दोिी, जजाहा ग्रींथालय अर्धकारी, नाींदेि श्री ढोक व सींबींर्धत पुरव ादार याींच्यावर 
को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (२८-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) एकाजतमक आददवासी ववकास माणकाप, ककनव् अींतगशत ये ाऱ्या १५ र्ासकीय 
आददवासी वसतीगहृाींना स्पधाश परीके्षची पुस्तके पुरववण्याबाबत जजाहा ग्रींथालय अर्धकारी, 
नाींदेि याींना माणती वसतीगहृ रपये २.०० लक्ष या माणमा े रपये ३०.०० लक्ष रपयाींची पुस्तके 
पुरववण्याबाबत ददनाींक १८.९.२०१९ रोजीच्या आदेर्ान्वये कळववण्यात आले होत.े जजाहा 
ग्रींथालय अर्धकारी, नाींदेि याींनी सींबींर्धत वसतीगहृाींना पुस्तकाींचा पुरव ा केला असून तयाींना 
रपये ३०.०० लक्ष इतका ननधी ववतरीत केला आहे. 
     सींबींर्धत वसतीगहृास पुरव ा केलेाया पुस्तकाींची तपास ी आददवासी ववकास ननरीक्षक 
याींच्यामाफश त करण्यात आली असून सदर तपास ीत पुरव ा केलेाया काही पुस्तकाींच्या मुळ 
ककीं मतीवर वाढीव ककीं मतीच ेस््ीकर लावण्यात आलेले असायाचे आढळून आले.  
     तपास ी अहवालाच्या अनुिींगाने वाढीव ककीं मतीच्या तफावतीची रक्कम सींबींर्धत 
पुरव ादार याींच्याकिून रपये ८६,२५०/- परत करण्याबाबत तसेच खुलास े सादर करण्याबाबत 
जजाहा ग्रींथालय अर्धकारी, नाींदेि याींना माणकाप अर्धकारी, एकाजतमक आददवासी ववकास 
माणकाप, ककनव् याींच्या ददनाींक ३०.१.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. जजाहा 
ग्रींथालय अर्धकारी, नाींदेि व पुरव ादार याींचेकिून खुलास ेमाणाप्त ्ाले असून तयामध्ये तयाींनी 
माणकार्कामुळे ननमाश  ्ालेाया ताींत्रीक बाबीमळेु ककीं मतीमध्ये फरक आढळून आायाचे नमूद 
केले आहे.  
     जजाहा ग्रींथालय अर्धकारी, नाींदेि याींनी ददनाींक २०.२.२०२० रोजी सदर तफावतीची 
रक्कम रपये ८६,२५०/- एकाजतमक आददवासी ववकास माणकाप, ककनव् या कायाशलयात जमा 
केलेली आहे. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्िल््यात शेतिऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्येबाबत 
  

(३४)  १२६६४ (१३-०९-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.ननतेश राण े (िणििली), 
श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय मदत ि पनुिफसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जजा्यात मागील पाच मदहन्यात २२ र्ेतकऱ्याींनी आतमहतया केायाच ेमाहे जनु, 
२०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर आतमहतया केलेाया २२ र्ेतकऱ्याींपैकी बहुताींर् र्ेतकऱ्याींच्या कु्ुींबीयाींनी 
कागदपत्र े सादर होण्यास ववलींब व कोरोनामुळे मींजूर करण्यास ववलींब ्ाायाने र्ासनाच्या 
आर्थशक मदतीपासून वींर्चत रादहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असायास, सदर माणकर ी चौकर्ी करन र्ेतकऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना आर्थशक मदत 
ममळण्याच्या दृष्ीने र्ासनान ेको ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नावपकी, राषट्रीयकृत ककीं वा सहकारी बँकेकिून घेतलेाया कजाशची परतफेि न करू 
र्कायान े हो ारा कजशबाजारीप ा व कजश परतफेिीचा तगादा या तीन कार ाींसा ी केलेाया 
र्ेतकरी आतमहतया माणकर ी र्ासन नन शय ददनाींक २३ जानेवारी, २००६ नुसार रू.१.०० लक्ष 
इतकी मदत देण्यात येत.े 
     मागील पाच मदहन्यात एकू  २२ आतमहतयाींची माणकर े आढळून आली. तयापैकी ८ 
माणकर े जजाहास्तरीय सममतीन ेपात्र  रववली असून ४ माणकर े अपात्र  रववण्यात आली आहेत. 
१० माणकर े चौकर्ीकरीता माणलींत्रबत असून पात्र ८ माणकर ी र्ासन नन शय ददनाींक २३ जानेवारी, 
२००६ नुसार माणतयेकी र.१.०० लक्षची मदत आतमहतयाग्रस्त र्तेकऱ्याींच्या वारसाींना देण्यात 
आली आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राळेगाि (श्ि.यितमाळ) येथ ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये झालेल्या िादळी पाउस ि गारपीटी 

मुळे निुसान झालेल्या शतेिऱ्याांना मोबदला शमळण्याबाबत 
  

(३५)  १२७६० (१३-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय मदत ि पनुिफसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव (जज. यवतमाळ) येथे माहे डिसेबींर २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ्ालेाया वादळी 
पाउस व गारवप् मुळे जजाहयातील र्ेतक-याींच्या सोयाबीन, कपास, तुर, चना, गहू भाजीपाला 
या वपकाींच्या ्ालेाया नुकसानीचा सींबींर्धत ववभागाच्या अर्धकाऱ्याींनी सवेचा अहवाल देवून 
पाच मदहन्या पेक्षा जास्त कालावधी ्ाला असताना देखील  काही र्ेतक-याींना अजुन पयशत 
अनुदान माणाप्त ्ाले नसायाचे ददनाींक २५ मे २०२० रोजी वा तया सुमारास ननदर्शनास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगान े
अनुदानापासून वींर्चत राहीलेाया र्ेतकऱ्याींना लवकरात लवकर अनुदान ममळण्याच्या दृजष्ने 
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) डिसेंबर, २०१९ मध्ये ्ालेाया अवळेी पाऊस व गारवप्ीमळेु यवतमाळ जजाहयामध्ये 
वपकाींचे नुकसान ्ालेाया बार्धत र्ेतकऱ्याींना मदत वा्पासा ी रू. २०.०० लक्ष इतका ननधी 
दद.२६ ऑगस््, २०२० च्या र्ासन नन शयान्वये ववतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली 
असून ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) माणश्न उद् ाित नाही.  
  

___________ 
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िन विभागामाफफ त इगतपुरी-त्र्यांबिेश्िर (श्ि.नाशशि) येथील िनतळे,  
साठिण बांधारे, पाझर तलािाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३६)  १३२३२ (१३-०९-२०२०).   श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वन ववभागामाफश त इगतपुरी-त्रयींबकेश्वर (जज.नामर्क) येथील वनतळे, सा व  बींधारे, पा्र 
तलाव व रस्त ेयाकरीता मो या माणमा ात र्ासनाकिून ननधी माणाप्त होऊनही वन ववभागान ेना 
हरकत माणमा पत्र न ददायाने माणतयक्ष कामाींना सुरवात ्ाली नसायाचे माहे फेब्रुवारी, २०२० 
मध्ये वा तयासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उपरोक्त माणकर ी वनववभागाकिून ना हरकत माणमा पत्र ममळण्यासा ी वन 
ववभागातील अर्धकारी ्ाळा्ाळ करीत असायाच ेननदर्शनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उपरोक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुिींगाने या 
ववभागातील रस्तयाींची व जलसींधार ाची मींजूर असलेली काम े तातिीने पू श होण्यासा ी वन 
ववभागाचे आवश्यक असलेले “ना हरकत” माणमा पत्र तातकाळ उपलब्ध करून देण्यासा ी 
र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१२-११-२०२०) : (१) वनजममनीचा वनेततर वापर करावयाचा  असायास 
तयास वन (सींवधशन) अर्धननयम १९८० अींतगशत कें द्र र्ासनाची परवानगी घे  ेबींधनकारक आहे. 
वनक्षेत्रात काम करण्यास ना हरकत दे ेबाबतचे अर्धकार या कायाशलयास नाहीत. सन २००४-
०५ ते आजतागायत इगतपूरी व व्यींबक वनपररके्षत्रात सा व  बींधारे माणस्ताव ननरींक आहे. 
वनतळयाींच े काम वनववभागामाफश त होत असायाने यींत्र ेकिून माणस्ताव सादर होत नाही. 
रस्तयाचा एक माणस्ताव माणकाप यींत्र ेकि े त्रु्ीच्या पूतशतेसा ी माणलींत्रबत आहे. तसेच एकु  ०८ 
पा्र तलावाच े माणस्ताव, स्थाननकस्तर व लधुपा्बींधारे ववभाग याींचेकिून तयार करण्याींत 
आलेले आहेत. त्रु्ीची पुतशता कर ेकामी वेळावेळी सदरचे माणस्ताव सींबींर्धत यींत्र ेकि े परत 
पा ववण्यात आलेले आहे. वनववभागाचे स्तरावर एकही माणस्ताव माणलींबीत नाही. 
(२) माणश्न उद् ाित नाही. 
(३) माणश्न उद् ाित नाही. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौिे घोडगेाांि (ता.श्रीगोंदा, श्ि.अहमदनगर) येथील वििास सेिा सोसायटीिडून 
शेतिऱ् याांच्या नािे ििफ िािून िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३७)  १३२४९ (१५-०७-२०२०).   श्री.बबनराि पाचपुत े(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे घोिगेाींव (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील ववकास सेवा सोसाय्ीकिून 
र्ेतकऱ् याींच्या नावे परस्पर कजश काढून मोठ्या माणमा ात गैरव्यवहार केला जात असायाचे माहे 
एवमाणल, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, उपरोक्त माणकर ाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(३) असायास, तद्नुसार चौकर्ीत काय ननषपन्न ्ाले आहे व तयानुिींगान े सींबींर्धताींवर 
को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (१९-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
     ववववध कायशकारी सेवा सहकारी सींस्था मयाश. घोिगेाींव, ता. श्रीगोंदा या सींस्थेच्या ददनाींक 
०१/०४/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ या लेखापररक्ष  कालावधीत आढळून आलेाया ननयमबा्य 
मागील बाकी असताींना ९ कजशदाराींना पनु:श्च ववतर  केलेले रू.२५,३६,३०५/- सींस्थेचे चेअरमन 
व सर्चव याींचेकिून वसूल करून जजाहा मध्यवती सहकारी बँक खातयात भर ा करण्यात 
आली आहे. तसेच सींबींर्धत दोिीींववरूध्द पोलीस स््ेर्न श्रीगोंदा येथ ेकफयाशद दाखल केली आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

आांबा-िाि ूननयाफतिािीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योिनेच्या अांमलबिािणीबाबत 
  

(३८)  १३३१४ (१७-०७-२०२०).   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबा व काजूच्या ननयाशतवाढीसा ी कें द्र र्ासनान े क्लस््र योजना राबववण्याचा नन शय 
घेतला असून तयात कोक ातील सवश जजाहयाींचा समावेर् करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असायास, या योजनेच ेसवशसाधार  स्वरूप काय आहे,  
(३) असायास, आींबा व काजूच्या ननयाशतवाढीसा ी राबववण्यात ये ाऱ्या क्लस््र योजनेच्या 
अींमलबजाव ीबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०९-११-२०२०) : (१) कृविमालाच्या ननयाशतवाढीसा ी कें द्र 
र्ासनाने कृवि ननयाशत धोर  जाहीर केले आहे. या धोर ानुसार राज्यातील आींबा व काजूच्या 
ननयाशतवदृ्धीच ेकायशक्रम राबववण्याकरीता कोक ात क्लस््र ननमाश  करण्याचे माणस्ताववत आहे. 
तयामध्ये कोक ातील सवश जजा्याींचा समावरे् करण्यात आला आहे. 
(२) सदर योजनेच ेस्वरप 
• महाराषट्र राज्य हे कृवि ननयाशतीचे माणमुख कें द्र तयार कर े, 
• कृवि ननयाशतीमध्ये उद्योजकता ववकास कर े, 
• नवनवीन उच्चमूाय व मूायवदृ्धीत कृविमालाची नवनवीन देर्ाींमध्ये ननयाशतवदृ्धी कर े, 
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• स्वदेर्ी, सेंद्रीय, पारींपारीक कृवि व अन्न पदाथांची ननयाशतवदृ्धी, 
• कृवि ननयाशतीमधील ववववध घ्काींची क्षमतावदृ्धी,  
• ननयाशतवदृ्धीकररता पायाभूत सुववधा उभार े व उपलब्ध वापर वाढव े,  
• बाजार ववकास, सॅनन्री व फाय्ोसॅनन्री बाबी तसेच क्लस््र अींमलबजाव ीकररता 
सींस्थाींतमक यींत्र ा तयार कर े. 
(३) राज्याच्या कृवि ननयाशत धोर ाची अींमलबजाव ी करण्यासा ी सींबींधीत जजा्याींच े
जजाहार्धकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली क्लस््र फॅमसमल्ेर्न सेल ग ीत करण्यात आली आहे. 
या क्लस््र फॅमसली्ेर्न सममतीने क्लस््रमधील सवश सींबींर्धत घ्काींसोत चचाश करन उपलब्ध 
साधनसींपततीचा अभ्यास करन आवश्यकतेनुसार ननयाशतवदृ्धी होण्यासा ी आवश्यक असलेाया 
कायशक्रमाींची मर्फारस केायानींतर यासदभाशत मा.मुख्य सर्चव, महाराषट्र राज्य याींच्या 
अध्यक्षतेखा ा़लील राज्यस्तरीय सकुा ू सममती माफश त नन शय घेण्यात ये ार आहे.  
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पाांिरििडा (श्ि. यितमाळ) प्रिल्पाअांतगफत येणा-या शासिीस आहदिासी  
आश्रमशाळाांमध्ये मुख्याध्यापिाांमाफफ त होणारा गैरव्यिहार 

  

(३९)  १३३४६ (१३-०९-२०२०).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकविा (जज. यवतमाळ) माणकापाअींतगशत ये ा-या र्ासकीस आददवासी आश्रमर्ाळाींना 
जजाहा वाविशक योजना कायापाल् अींतशगत ये ाऱ्या १७ र्ासकीय आश्रम र्ाळाींना माणतयेकी ३ 
लक्ष रूपये रींगरींगो्ी करण्याच्या कामाकररता मींजूर करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर कामाकररता ई ननवीदा न मागववता र्ाळेतील मुख्यध्यापकाने को तया 
कीं पनीचा रींग ककती स्वेकअर मम्र, इतयादी मादहती बाींधकाम ववभागाकिून न घेता 
स्वमजीतील कत्रा्दाराींकिुन काम केली असायाच े ददनाींक १० जुन, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, आददवासी ववकास माणकाप कायाशलयाकिून माणतयेक र्ासकीय आश्रमर्ाळाींना 
ककरकोळ कामाकररता देण्यात ये ाऱ्या ननधीच्या रक्कमेमध्ये मुख्याध्यापकाींमाफश त गैरव्यवहार 
होत आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
चौकर्ीच्या अनुिींगान े सींबर्धत दोिी मुख्याध्यापकाींवर व कीं त्रा्दारावर को ती कायशवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसायास ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
    ९ र्ासकीय आश्रमर्ाळेला र्ाळा व्यवस्थापन सममतीद्वारे करण्यात ये ाऱ्या र्ैक्षण क 
बाबी, पा ी, स्वच्छता, सुरक्षक्षतता, ककचन, अन्न व पोि , आरोग्य तपासण्या, आजारप  व 
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अपघात इ. कक्रिा व कला, र्ाळेचे सरु्ोभीकर  व मान्सुन पवूश कामे करण्याकररता ननधी 
ववतरीत करण्यात आला. केवळ रींगरींगो्ी काम कर ेकररताच आश्रमर्ाळेला रू.३.०० लक्ष 
ननधी मींजूर करण्यात आला नाही. 
(२) र्ाळा व्यवस्थापन सममतीच्या  रावानूसार दरपत्रके मागवून न्युनतम असलेाया पुरव ा 
धारकास मुख्याध्यापक स्तरावरून रींगरींगो्ीच्या कामाच ेआदेर् ननगशममत करून काम करण्यात 
आले आहेत. 
(३) व (४) लेखा परीक्ष  अहवाल व चौकर्ी अहवालाच्या अनुिींगाने अपर आयुक्त, आददवासी 
ववकास, अमरावती याींनी तयाींच्या दद.१५/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये माणकाप अर्धकारी, 
पाींढरकविा याींना तयाींच्या स्तरावर कायशवाही करण्याचे ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर श्िल््यातील अनुसूधचत िाती ि निबौद्ध घटिातील मागास िगीय स्ियांसहाय्यता 

बचत गटाांना शमनी रॅक्टर ि त्याची उपसाधन ेपुरिठािामी झालेला गैरव्यिहार 
  

(४०)  १३४५४ (१५-०७-२०२०).   डॉ.डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी) :   
सन्माननीय सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोाहापूर जजा्यातील अनुसूर्चत जाती व नवबौद्ध घ्कातील मागासवगीय स्वयींसहाय्यता 
बचत ग्ाींना सन २०१४-२०१५ ते सन २०१७-१८ मध्ये ममनी टॅ्रक््र व तयाची उपसाधन ेपुरव ा 
करण्यात आलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदरहू बचत ग्ाींना उक्त कालावधीत ममनी टॅ्रक््र व तयाची उपसाधने पुरव ा 
करताींना अर्धकारी/कमशचारी याींचरे्ी सींगनमत करन बचत ग्ाींच ेसर्चव/अध्यक्ष याींनी मोठ्या 
माणमा ात गैरव्यवहार केलेला असनू तयाची र्ासनामाफश त चौकर्ी करण्यात आलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त चौकर्ीमध्ये कागदपत्र े गहाळ करण्यात आलेली असायाची बाब 
ननदशर्नास आायाने कोाहापूर जजा्यातील अनुसूर्चत जाती व नवबौद्ध घ्कातील पात्र व 
गरजू मागासवगीय स्वयींसहाय्यता बचत ग्ाींना ममनी टॅ्रक््र व तयाची उपसाधने पुरव ा 
करण्यात आलेली नसायामुळे अनसुूर्चत जातीतील घ्क लाभापासनू वींर्चत रादहलेले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तयानुिींगाने सदर गैरव्यवहारातील जबाबदार अस ाऱ्या अर्धकारी/कमशचारी व 
बचत ग्ाींच े सर्चव/अध्यक्ष याींच्यावर गुन्हे दाखल करून ्ालेाया गैरव्यवहाराची एकरकमी 
वसुली कर ेबाबत को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०२-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
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(३) नाही. सदर योजनेंतगशत लाभार्थयांना ममनी टॅ्रक््र व तयाची उपसाधने याींचा लाभ 
खालीलमाणमा  ेदेण्यात आलेला आहे:- 
अ.क्र. विश पुरव ा 
१ २०१४-१५ १२९ 
२ २०१५-१६ ३२१ 
३ २०१६-१७ ५१ 
४ २०१७-१८ ६५ 

(४) चौकर्ी अहवाल माणाप्त ्ाला असून तयावर पुढील कायशवाही सुर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
आखाडा बाळापूर, (ता.िळमनुरी, श्ि.हहांगोली) येथील शशिािी मोघे आहदिासी आश्रम शाळेमध्ये 

मुख्याध्यापिाांिडून शशििाला मानशसि त्रास हदला िात असल्याबाबत 
  

(४१)  १३४८४ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आखािा बाळापूर, (ता.कळमनुरी, जज.दहींगोली) येथील मर्वाजी मोघे आददवासी आश्रम 
र्ाळेमध्ये मुख्याध्यापकाींकिून मर्क्षकाला मानमसक त्रास देत असायाची तक्रार आददवासी 
माणकाप कायाशलय याींना ददनाींक ६ जून, २०२० रोजी वा तयासमुारास देण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असायास, उपरोक्त माणकर ाींची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तद्नुसार चौकर्ीत 
काय ननषपन्न ्ाले आहे, 
(३) असायास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने सींबर्धत दोिीवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (०४-११-२०२०) : (१) होय, ददनाींक ०१.०७.२०२० रोजी तक्रार माणाप्त ्ाली 
आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुिींगाने माणकाप अर्धकारी कायाशलयामाफश त चौकर्ी करण्यात आली 
आहे. सदर चौकर्ीमध्ये अस े ननदर्शनास आले की, माणकाप अर्धकारी, एकाजतमक आददवासी 
ववकास माणकाप, कळमनुरी, जज.दहींगोली अींतगशत महातमा मुींगसाजी आददवासी मर्क्ष  सींस्था, 
पुसद, जज.यवतमाळ द्वारा सींचमलत श्री.मर्वाजीराव मोघे माणाथममक आददवासी आश्रमर्ाळा, 
आखािा बाळापूर, ता.कळमनुरी, जज.दहींगोली ही अनुदाननत आश्रमर्ाळा कायशरत आहे. सदर 
सींस्थेचे अध्यक्ष याींनी तक्रारदार श्री.आर.एस.पिवाल, माणाथममक मर्क्षक याींची माणर्ासकीय 
कार ास्तव सींस्थेद्वारा सींचमलत आददवासी आश्रमर्ाळा मरसुळ, ता.पुसद, जज.यवतमाळ या 
र्ाळेत बदली करण्यात आली आहे. सदर बदलीच्या द का ी रज ूहोण्यासा ी श्री.पिवाल याींना 
ददनाींक ३०.०६.२०२० रोजी कायशमकु्त करण्यात आले होते. परींतु श्री.पिवाल याींना बदलीच्या 
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द का ी रजू व्हावयाचे नसायामुळे तयाींनी बदली आदेर् जस्वकारले नाही.  सदर घ्नेच्या 
अनुिींगाने आकसातनू श्री.पिवाल याींनी मुख्याध्यापक हे मानमसक त्रास देत असायाची तक्रार 
केलेली आहे, अस ेननदर्शनास आले आहे. 
(३) सदर तक्रारीमध्ये काहीही तर्थय आढळून आले नाही  तसचे को ीही दोिी आढळून आलेले 
नाही. तयामुळे सींबर्धताींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िॉटन िॉपोरेशन ऑफ इांडडया माफफ त खरेदी िेलेल्या  
िापूस माश्िफनमध्ये गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

(४२)  १३६६२ (२०-०९-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कॉ्न कॉपोरेर्न ऑफ इींडिया माफश त खरेदी केाया जात असलेाया कापसात 
घ्च्या नावाखाली मो ी माजजशन  ेवले जात असायामुळे तयाआि कोट्यवधी रपयाींची उलाढाल 
सुरू असून प न महासींघाचे व सीसीआयचे गे्रिर आण  जजननींग-माणेमसींग मालकाच्या सींगनमतान े
र्ेतकऱ्याींना लुबािून र्ासनाची फसव ूक करत असायाच े ददनाींक १० जनू, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, सदर माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असायास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तयानुिींगान े कापूस खरेदीबाबत व घ्च्या 
नावाखाली माजजशन  ेव ाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०५-११-२०२०) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
     हींगाम २०१९-२० मध्ये कें द्र र्ासनाद्वारे कापसाला जाहीर केलेाया ककमान हमीदरान े
राज्यात कें द्रर्ासनाच े मुख्य अमभकताश भारतीय कपास ननगम मल. (CCI) व तयाींच े उप 
अमभकताश म्ह ून महाराषट्र राज्य सहकारी कापूस उतपादक प न महासींघ याींचेद्वारे FAQ 
दजाशच्या कापसाची खरेदी केली गेली.  
     कापूस खरेदी कें द्र सुर करण्यापूवी CCI च्या अ्ी व र्तीनसुार जजननींग माणेमसींग फॅक्ट्रीींची 
ननवि ननववदेद्वारे करण्यात येते. जजननींग माणेमसींग फॅक्ट्रीींसोबत करार करताना मदहना ननहाय 
रईचा उतारा, रईतील टॅ्रर्ची ्क्केवारी व माणकक्रया घ्ीच ेमाणमा  (माजजशन) ननजश्चत केले जात.े 
तयासा ी मागील ५ विांच्या माणतयक्ष घ्ीचे (माजजशन) माणमा  व मागील विाशच्या घ्ीचे माणमा  
ववचारात घेऊन CCIची उच्चस्तररय सममती व CIRCOT या सींस्थेतील र्ास्त्रज्ञाींद्वारे कापूस 
घ्ीच े ननजश्चत केलेले माणमा  ववचारात घेण्यात येते. तयानुसार जजननींग माणेमसींग फॅक्ट्रीींना 
कापसाची घ् (माजजशन) देण्यात येते. कापूस खरेदी करतेवेळी कें द्रर्ासनाच्या हमीदर पत्रकातील 
सुचनाींच्या आधारे करावयाच्या कपातीव्यनतररक्त को तीही अनतररक्त कपात करण्यात येत 
नाही. 
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     जजननींग माणेमसींग फॅक्ट्रीींना ननजश्चत करण्यात आलेाया कापसू घ्ीचे माणमा  ननररक्ष  
करण्यासा ी CCI द्वारे ग ीत सममती व कापूस प न महासींघाचे ववभागीय व्यवस्थापक 
कापूस खरेदी कें द्राींना भे्ीच्या वळेी को तयाही अनुर्चत कपातीची बाब ननदर्शनास आलेली 
नाही तसचे कपातीबाबतची को तीही लेखी ककीं वा तोंिी तक्रार CCI व प न महासींघाकि ेमाणाप्त 
्ालेली नाही.  
(२), (३) व (४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 

  
ननसगफ चक्रीिादळामळेु पुणे श्िल््यात शेतिरी ि नागररिाांचे झालेले नुिसान 

  

(४३)  १३८०६ (२०-०९-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मदत ि पुनिफसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात दद. ८ जून २०२० रोजी आलेाया ननसगश चक्रीवादळामुळे र्ेतकऱ्याींच ेव 
नागररकाींचे मोठ्या माणमा ावर नुकसान ्ाायाच ेननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय   
(२) असायास, पु े जजा्यातील दौंि, जुन्नर, खेि व मावळ तालुक्यातील र्ेतकऱ्याींच ेसुमारे 
२९०० हेक््र र्ेतीच ेनुकसान ्ाले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त र्तेीच े पींचनामे करून तयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने 
को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) ददनाींक ३ जून, २०२० रोजी आलेाया ननसगश 
चक्रीवादळामळेु र्तेकऱ्याींच ेव नागरीकाींच ेमो या माणमा ात नकुसान ्ाले ही बाब खरी आहे. 
(२) होय. 
(३) माहे जनू, २०२० मध्ये ननसगश चक्रीवादळामुळे र्तेीवपकाींच्या नुकसानीपो्ी बार्धत 
र्ेतकऱ्याींना आर्थशक मदत वा्पासा ी ववभागीय आयुक्त, पु े याींच्या कायाशलयास रू.२९३२.६६ 
लक्ष एवढा ननधी ददनाींक १५.९.२०२० च्या र्ासन नन शयान्वये ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

शेतमालाला हमीभाि देण्यासाठी स्ितांत्र मांत्रालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४४)  १३८०९ (०७-१०-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नार्वींत र्तेमालाच ेउतपादन कर ाऱ्या र्ेतकऱ्याींना योग्य बाजारभाव ममळण्याच्या दृष्ीने 
उपाययोजना सुचववण्यासा ी स्वतींत्र र्ेतकरी मींत्रालय स्थापन करण्याची माग ी लोकमाणतीननधी 
याींनी केली असून अद्याप तयावर को तीही कायशवाही ्ालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. २७ (38) 

(२) असायास, उक्त माणकर ी कायशकारी सींचालक, महाराषट्र राज्य कृिी प न मींिळ याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ददनाींक २४ एवमाणल, २०१७ रोजी वा तयासुमारास सममती ग ीत करण्यात आलेली 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असायास, सममतीन ेर्ेतमालाला हमीभाव देण्याबाबत को ती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (११-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नार्वींत र्ेतमालाबाबतच्या ववववध समस्याींचा अभ्यास करन र्ेतमालाचे काढ ी पश्चात 
नुकसान ्ाळण्यासा ी तसचे र्तेमालाचे उतपादन कर ाऱ्या र्तेकऱ्याींना योग्य बाजारभाव 
ममळण्यासा ी उपाययोजना सुचववण्याकररता र्ासन नन शय, ददनाींक २४.४.२०१७ अन्वये, 
कायशकारी सींचालक, महाराषट्र राज्य कृिी प न मींिळ, पु े याींच ेअध्यक्षतेखाली सममती ग ीत 
करण्यात आली आहे. 
(३) सममतीन े ददनाींक २६.२.२०१८ च्या पत्रान्वये र्ासनास अहवाल सादर केला असून सदर 
अहवालातील सूचना व मर्फारर्ीींवर पुढील कायशवाही सुर आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सफाई िामगाराांना िारसा हक्िान ेनोिरी देणेबाबत 
  

(४५)  १३९५२ (२०-०९-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिफ), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय सामाश्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाने सफाई  व मेहेतर काम कर ाऱ्या सफाई कामगाराींच्या सेवा आण  योजनाींकररता 
ततकालीन कामगार आयुक्त श्री.लाि याींच्या अध्यक्षतेखाली  सममती स्थापन करून सममतीन े
सींपू श राज्याचा दौरा करून सववस्तर अहवाल र्ासनास सादर केलेला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, या अहवालातील मर्फारर्ी र्ासनाने स्वीकारून र्ासनाच्या उद्योग, उजाश व 
कामगार ववभागाकिून सफाई कामगार व मेहेतर कामगार याींना ततकालीन वर्ीला पद्धतीन े
जवळच्या नातेवाईकास नोकरी देण्याची सुर असलेली पद्धत यापुढेही सुर  ेवावी अस ेलाि-पाींगे 
सममतीने ननदेर् ददलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, परींतु, राज्य र्ासनाच्या ददनािंक ११ माचश २०१६ च्या नन शयानुसार इतर 
मागासवगीय, ववर्ेि मागासवगीय, भ्क्या जाती व जमाती, खुला व इतर जातीच्या 
कामगाराींच्या वारसाींना वारसा हक्काने नोकरी ममळ  ेर्क्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असायास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे व तयानिुींगाने राज्यातील सवश सफाई 
कामगाराींना वारसा हक्कान े नोकरी दे ेबाबत र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. धनांिय मुांड े(२३-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) लाि सममतीच्या मर्फारर्ी या मेहतर व अनुसूर्चत जातीतील सफाई कामगार 
याींच्यासा ीच असायामळेु ददनाींक ११ माचश, २०१६ च्या र्ासन नन शयातील तरतूदी इतर जाती-
जमातीच्या सफाई कामगाराींना लागू होत नाहीत. 
(४) व (५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ननराधार, अपांग, विधिा, िदृ्ध याांना शासनािडून देण्यात येणाऱ्या अथफ सहाय्य 
ग्रामीण भागात ग्रामपांचायत स्तरािर त्याांच्या गािात शमळण्याबाबत 

(४६)  १३९५६ (२०-०९-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिफ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय विशेष सहाय्य मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ननराधार, अपींग, ववधवा, वदृ्ध याींना र्ासनाकिून देण्यात ये ाऱ्या अथश 
सहाय्याची योजना राबववत असताींना सद्य:जस्थतीत या लाभार्थयानंा ममळ ारे अथश सहाय्य हे 
बँकेच्या र्ाखेत जाऊन रीतसर घ्यावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, परींतु राज्यामध्ये माणतयेक गावाींत बँकेच्या र्ाखा नसायाने या लाभार्थयांना 
बँकेकि ेजाण्यासा ी अनके अिच ीींना तोंि द्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, उक्त माणकर ी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तयानुिींगान े लाभार्थयानंा ममळ ाऱ्या अथशसहाय्यची रक्कम सूलभ रीतीने ग्रामपींचायत 
स्तरावर तयाींच्याच गावात ममळण्याच्या अनुिींगान ेको ती उपाययोजना व कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०४-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.     
(२) व (३) ददनाींक २० ऑगस््, २०१९ च्या र्ासन नन शयामध्ये ववर्ेि सहाय्य योजनेतील 
लाभार्थयांना अनुजे्ञय असलेले अथशसहाय्य बँक/पोस्् बचत खात ेयाींच्यामाफश त ववतरीत करण्यात 
येते. तसेच सदरहू योजनतेील लाभार्थयांना तयाींच्या जवळच्या बँकेत/ पोस््ात बचत खात े
उघिण्याची तरतूद आहे.  
(४) माणश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

सोलापूर श्िल््यातील सन २०१८ मधील खरीप हांगामातील  
शेतिऱ्याांना दषु्ट्िाळी अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(४७)  १४२९२ (१५-०९-२०२०).   श्री.बबनराि शशांदे (मािा) :   सन्माननीय मदत ि पनुिफसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजा्यातीत सन २०१८, मध्ये वा तयादरम्यान खरीप हींगामातील दषुकाळामळेु 
बाधीत र्ेतकऱ्याींना अनुदान देण्याचा नन शय राज्य र्ासनान ेघेतलेला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असायास, माढा, मोहोळ, साींगोला, द. सोलापूर या तालुक्यातील अनेक र्ेतकऱ्याींना 
दषुकाळ ननधी ममळालेला नसायान े जजाहार्धकारी, सोलापूर याींनी आवश्यक अस ारा 
अनतररक्त ननधीची माग ी माहे ऑगस्् २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान र्ासनाकिे केलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असायास, दषुकाळामळेु बार्धत ्ालेाया र्ेतकऱ्याींना तातिीने ननधी उपलब्ध करन 
देण्याच्या दृजष्ने र्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबनाची कार े काय आहेत ?  
  

श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     खरीप २०१८ मधील दषुकाळामूळे बार्धत र्ेतकऱ्याींना दषुकाळी अनुदानाच े वा्पासा ी 
अनतररक्त ननधी ममळण्याबाबतचे माग ीपत्र ववभागीय आयुक्त, पु े याींच्याकिून 
दद.०८.०१.२०२० च्या पत्रान्वये र्ासनास माणाप्त ्ाले. तयामध्ये सोलापूर जजा्यातील 
दषुकाळामळेू बार्धत र्ेतकऱ्याींना दषुकाळी अनुदानाचे वा्पासा ी रू.६७१.३५ लक्ष एवढ्या 
ननधीची माग ी करण्यात आली होती. सदर माणस्ताव मींत्रत्रमींिळ उपसममतीच्या दद. १३.०३.२०२० 
रोजी ्ालेाया बै कीत  ेवण्यात आला असता, ववभागीय आयुक्त, पु े याींच्याकिून दोन 
खरीप हींगाम गेायानींतर, उर्ीरान ेमाग ी केायामूळे माणस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. 
(४) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बळीरािा चेतना योिना बांद िेल्याबाबत 
 

(४८)  १४४०५ (२४-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिफ) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिफसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील र्ेतकरी आत महत या रोखण् यासा ी ददनाींक २४ जलुै, २०१५ रोजी तत कालीन 
र्ासनाने जाहीर केलेली बळीराजा चेतना योजना बींद केा याचा आदेर् मदत व पुनशवसन 
ववभागाने ददनाींक ३ ऑगस््, २०२० रोजी जारी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असा यास, सदर योजना बींद करण् याची कार े काय आहेत, तसेच र्ेतकरी आत महत या 
रोखण् यासा ी र्ासन पयाशयी योजना राबवव ार आहे काय, 
(३) असा यास, सींभाव् य पयाशयी योजनेचे सींक्षक्षप् त स् वरूप वा धोर  काय आहेत ? 
  
श्री. वििय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर योजनेच्या अींमलबजाव ीच्या अनुिींगान े मागील ५ विाशचा आढावा घेण्यात 
आला असता, र्ेतकरी आतमहतया माणकर ाींमध्ये घ् ददसून आलेली नसून योजनेचा माणभावी 
परर ाम होत नसायाचे ददसून आायाने योजना बींद करण्याचा नन शय घेण्यात आला. 
     र्ेतकऱ्याींवरील ता  कमी व्हावा, यासा ी कृिी, प न, सहकार ववभागाच्या वतीने PM-
KISAN, र्ेतीमालाला हमी भाव व महातमा ज्योतीराव फुले र्ेतकरी कजशमकु्ती योजना 
राबववण्यात येत आहे. 

___________ 
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िापसाची खरेदी होत नसलेल्या, नोंदणीिृत शेतिऱ्याांिररता रुपये २००० श्क्िांटल प्रमाणे प्रनत 
हेक्टर २५ श्क्िांटलला भािाांतर योिना लागू िरण्याबाबत 

(४९)  १४४१७ (१८-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोना महामारीमधील लॉगिाऊनमुळे र्ेतकरी वगश आर्थशक सींक्ात सापिलेला असताींना 
जळगाींव जजा्यातील ववर्ेितः चाळीसगाव तालुक्यात र्ासकीय कापूस कें द्रात कापसाची खरेदी 
थाींबलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, चाळीसगाव तालकु्यातील नोंद ीकृत र्ेतकऱ्याींचा कापसू घरातच पिून आहे, 
तसेच व्यापारी ३००० ते ४००० र.च्या भावाने कापूस खरेदी करीत असून, र्ेतकऱ्याींना २००० त े
२५०० माणनत जक्वीं्ल तो्ा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असायास, कापसाची खरेदी होत नसलेाया, नोंद ीकृत र्तेकऱ्याींकररता रपये २००० 
जक्वीं्लमाणमा े माणनत हेक््र २५ जक्वीं्लला भावाींतर योजना लागू करण्याबाबत र्ासनान े को ती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील (०६-११-२०२०) : (१) होय,हे खरे आहे. 
     हींगाम २०१९-२० मध्ये जळगाव जजा्यातील चालीसगाव तालुक्यात भारतीय कपास 
ननगम मल. (CCI)याींच ेहमीदरान ेकापूस खरेदी कें द्र सुर करण्यात आलेले होते. सदर कें द्रावर 
एकू  ७१०८४ जक्वीं्ल कापूस खरेदी केलेला आहे.              
     ददनाींक ०३/०६/२०२० पासून चाळीसगाव तालुक्यात वादळ, वारा व त्रबगर मोसमी 
पावसामळेु खरेदी कें द्र बींद करण्यात आलेले होत.े तयानींतर वळेोवेळी कें द्र माणमुख तसेच 
महामाणबींधक, CCI, औरींगाबाद ववभाग याींच्यार्ी पत्रव्यवहार करन देखील सदर कें द्रावर कापूस 
 ेवण्यास जागा नस े, कापूस ओला ्ाायान ेजजननींगची अिच , जजननींग मर्नरी खराब हो  े
अर्ा अिच ीमुळे CCI न ेसदर कें द्र वेळोवेळी बींद  ेवलेले आहे. 
(२) होय, अींर्त: खरे आहे. 
     जजाहार्धकारी, जळगाव याींच्या ददनाींक २३/०५/२०२० रोजीच्या आदेर्ानुसार नोंद ी 
केलेाया र्ेतक-याींची तहमसलदार, चाळीसगाव याींनी पींचनामा केायानींतर कृवि उतपन्न बाजार 
सममतीकि ेनोंद ी केलेाया ३०९४ पैकी २४१२ र्ेतकऱ्याींचा कापूस ववक्रीस मर्ालक होता.  
जजाहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, जळगाव याींनी दद.२९/६/२०२० रोजीच्या पत्रानसुार 
चाळीसगाव तालुक्यातील नोंद ी केलेाया र्ेतकऱ्याींचा कापूस, कापसू प न महासींघान ेतयाींच्या 
पारोळा येथील खरेदी कें द्रान े खरेदी करावा, अर्ा सचूना देण्यात आायात, तथावप, कापूस 
प न महासींघाने सदर कापूस खरेदी केलेला नाही. तसेच जजाहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
जळगाव याींनी दद.२८/७/२०२० रोजीच्या पत्रानुसार CCI ने तयाींच्या एरींिोल येथील खरेदी कें द्राने 
खरेदी करावा, अर्ा सूचना ददाया होतया, तथावप, CCI न ेदेखील सदर कापूस खरेदी केलेला 
नाही. 
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     नोंद ी केलेाया २४१२ पकैी २२५ र्ेतक-याींचा ९९९०.९५ जक्वीं्ल कापूस ककमान हमीदरान े
खरेदी करण्यात आलेला असून उवशररत २१८७ र्ेतक-याींचा अींदाजे ७०००० जक्वीं्ल कापूस खरेदी 
कर े बाकी रादहलेला असावा. 
(३) राज्य र्ासनान े अद्याप पयतं भावाींतर योजना लागू केलेली नाही आण  ती लागू 
करण्याबाबत को ताही माणस्ताव ववचाराधीन नाही. 
(४) माणश्न उद्वभत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली श्िल््यात गौण िनोपिािर आधाररत उद्योग ननशमफती बाबत 
  

(५०)  १४५१० (१५-०९-२०२०).   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) गिर्चरोली जजा्यात ७०% जमीन जींगलव्याप्त आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असायास, येथील जींगलात मोठ्या माणमा ावर तेंद,ू बाींबू, मोहफुल, दहरिा, बेहिा ि आवळा 
या सारख ेगौ  वनोपज मोठ्या माणमा ावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असायास या जजा्यात गौ  वनोपजावर आधाररत एकही मो ा उद्योग नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४)  असायास गौ  वनोपजावर आधाररत उद्योग ननमाश  केायास येथील बाींधवाना मोठ्या 
माणमा ावर रोजगार ममळू र्केल यादृष्ीन ेर्ासनाने को ती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसायास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?  
  
श्री. सांिय राठोड (३०-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, गिर्चरोली जजाहयात वनावर आधारीत आष्ी येथे पेपर ममल आहे. तसेच 
वनववभागाचे पुढाकारान ेगिर्चरोली अगरबतती माणकाप, गोंिवाना हबशस ् माणकाप, मोहा माणकक्रया 
उद्योग राबववण्यात येत आहे. 
(४) याबाबतच ेधोर  ननजश्चत करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) माणश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
विधान भिन :   रािेन्द्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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