अताराााांकित प्रश्नोत्तराााांची बेचाळीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०२१
___________

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी
प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५०
___________

राज्यातील मानसेवी शशक्षिााांच्या ववववध मागणयााांबाबत
(१) ९०० (०६-०४-२०२०).

श्रीमती मेघना सािोरे बोर्डीिर (ज ाांतूर) : सन्माननीय अल्पसाांख्यााांि

वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अल्पसींखयाींक विभागामार्फत सुरू असलेल्या मराठी भाषा र्ाऊींडेशन िगफ मानसेिी
शशक्षकाींचा

९ महिन्याींचा

असलेला

कालािधी

ि

रुपये

५००० इतके

अल्प

असलेले

मानधन िाढविण्याची मागणी मािे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान शासनाकडे
केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सन २००६ ते २०१४ पयंत मानसेिी शशक्षकाींचा कायफकाळ ११ महिन्याींचा िोता
तथावप, तो सन २०१५ पासून ९ महिन्याींचा करण्यात आला, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या मानसेिी शशक्षकाींना शमळणारे मानधन िाढविण्याबाबत ि ९
महिन्याींचा कालािधी अपूणफ असल्याने ११ महिन्याींचा करण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा
करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. नवाब मशलि (२२-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२) ि (३) शासन ननणफय हद.२७ एविल, २०१५ अन्िये मराठी भाषा र्ाऊडेशन योजना सुधारीत
करण्यात आलेली आिे . या योजनेअींतगफत ननयुक्त मानसेिी शशक्षकाींची ननयुक्ती िी तात्पूरत्या

स्िरुपात ि त्या शैक्षणणक िषाफपत
ू ी (१ जुलै ते ३१ माचफ) असे ९ महिन्याकरीता मानधन

तत्िािर करण्यात येते. सदर शशक्षकाला शाळे च्या िेळेनत
ीं र इयत्ता ८ िी ते १० िी च्या मल
ु ाींना
मराठी भाषा शशकविण्यासाठी अनतरीक्त शशकिणी करणे अपेक्षक्षत आिे . शासन ननणफय हद २७

एविल २०१५ अन्िये त्याींच्या मानधनामध्ये दरमिा रु.३००० िरुन रु.५००० अशी िाढ करण्यात
आली आिे . शैक्षणणक िषफ िे साधारण जुलै ते माचफ असे असल्याकारणाने ि तद्नींतर एविल

महिन्यात िावषफक पररक्षा िोत असल्याकारणाने सदर योजनेचा कालािधी ९ महिने असा
करण्यात आलेला आिे . शैक्षणणक िषफ सींपषु ्ात येताच सदर शशक्षकाींच्या ननयक्
ु त्या दे णखल
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सींपुष्ात येतात. सबब सदर कालािधी ९ महिन्यािरुन ११ महिने असा िाढविण्याचा िश्न
उद्भित नािी.

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________

िौर्डगाव (ज .उस्मानाबाद) येथील ५० मेगावॅट सौरऊ ाा प्रिल्पाच्या िामाबाबत
(२) १३२० (०७-०४-२०२०).

श्री.राणा ग ीतशसाांह पाटील (तुळ ापूर) :

सन्माननीय ऊ ाा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कौडगाि (जज. उस्मानाबाद) येथील एमआयडीसी मध्ये ५० मेगािॅ् चा सौरऊजाफ िकल्प
मींजुर िोऊन सदरिू सौरऊजाफ िकल्पाचे काम बीएचलएल या कींपनीला दे ण्यात आले आिे, िे
खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदरिू ५० मेगािॅ् िकल्प पण
ू फ करण्यासााठी कींपनीस अींनतम तारीख ३१ माचफ,
२०२० हदली आिे , िे खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

असल्याबाबत

सदरिू ५० मेगािॅ् सौरऊजाफ िकल्पाचे काम अत्यींत सींथगतीने सुरु
तसेच सदरिू िकल्प हदनाींक ३१ माचफ, २०२० पयंत पुणफ िोण्याबाबत

लोकिनतननधीींनी लेखी पत्राद्िारे शींका ननमाफण केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदरिू सौरऊजाफ िकल्प पण
ु त्फ िास जाण्यासाठी शासनाने कोणती कायफिािी केली
िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
र्डॉ. नननतन राऊत (१५-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) िोय, हदनाींक २२ एविल, २०१९ रोजी मौजे
कौडगाि (जज.उस्मानाबाद) येथील एमआयडीसी मध्ये ५० मेगािॅ् सौरऊजाफ िकल्प उभारणीचे
काम बीएचलएल (भेल) या कींपनीला दे ण्यात आले आिे. ननविदे नस
ु ार िकल्पासाठीची जमीन
हदनाींक १४ जन
ू , २०१९ रोजी बीएचलएल (भेल) कींपनीला िस्ताींतररत केल्यानींतर २७५

हदिसाींमध्ये िकल्प पूणफ करणे अननिायफ आिे . त्यानस
ु ार बीएचलएल (भेल) कींपनीव्दारे िकल्प
पूणफ करण्याची अींनतम तारीख १४ माचफ, २०२० िोती. तथावप, हदनाींक ३१ माचफ, २०२० पयंत
िकल्पाचे काम पण
ू फ झालेले नािी. लोकिनतननधीींनी मिाजनकोला पत्र दे ऊन िकल्पाच्या
सद्यजस्थतीचा आढािा घेण्यासाठी बैठक आयोजजत करण्यात आली िोती.

(४) बीएचलएल (भेल) कींपनीला मिाननशमफतीमार्फत िेळोिेळी पत्राव्दारे तसेच माशसक िकल्प
आढािा बैठकीत कामाचा िेग िाढविण्याबाबत सूचचत करण्यात आले िोते, तथावप, कोविड-१९
च्या िसारामुळे हदनाींक २४ माचफ, २०२० पासून सींपूणफ दे शात लॉकडाऊन जािीर झाल्यामुळे िे

काम थाींबविण्यात आले. तसेच, भारत सरकारच्या हदनाींक १५ एविल, २०२० आणण मिाराषर
सरकारच्या हदनाींक १७ एविल, २०२० च्या सुधाररत मागफदशफक सूचनाींनुसार जजल्िाचधकारी
उस्मानाबाद याींच्या पूिप
फ रिानगीने िे काम पुन्िा सरू
ु करण्याची सच
ू ना मे. बीएचलएल (भेल)
याींना हदनाींक १७ एविल, २०२० च्या पत्रानुसार दे ण्यात आली आिे .
(५) िश्न उद्भित नािी.

___________
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शशाांपी समा ाच्या ववववध मागणयााांबाबत
(३) १४९६ (०३-०४-२०२०).

श्री.गोवधान मााांगीलाल शमाा (ऊर्ा) लाला ी (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय इतर मागास बहु न िल्याण माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शशींपी समाज सींघषफ सशमतीद्िारे शासन स्तरािरील िलींबबत मागण्या ननकाली काढाव्या,
शशींपी समाजास इतर मागास ििगाफतन
ू विभाजन करून िेगळ्याने आरक्षण दे ण्यात यािे ि
इतर मागण्याींकरीता विधान भिन, मुींबल येथे मािे डडसेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान मोचाफ
काढण्यात आला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागण्याींचे ननिेदन मा.मख
ु यमींत्री याींना सादर करण्यात आले आिे, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शशींपी समाजाच्या मागण्या काय आिे त मागण्या पण
ू फ करण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (३०-१२-२०२०) : (१) नािी.
(२) नािी.
(३) िश्न उद्भित नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
मुाांबईतील सााांताक्रुझ येथे बनावट ववदे शी मद्याचा साठा
(४) १६२७ (०३-०४-२०२०).

श्रीमती याशमनी यशवाांत

प्त िेल्याबाबत

ाधव (भायखळा) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शुल्ि माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबलतील साींताक्रुझ येथील धडक कारिालमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हदनाींक
११ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ४ लक्ष ९ िजार इतक्या रकमेच्या बनाि् विदे शी
मद्याचा साठा जप्त केला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारिाल केली िा करण्यात येत
आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदलीप वळसे-पाटील (०९-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आिे
ननररक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क “ओ” विभाग, मुींबल उपनगर याींच्या पथकाने अिैध

धींद्याविरोधातील

कारिाल

करताना

साींताक्रुझ

येथे

ग.ु

र.

नीं.

१/ओ/२०२०

अन्िये

हद. ११.०१.२०२० रोजी गुन्िा नोंद केला नसून हद. ०७.०१.२०२० रोजी सदर गुन्िा दाखल केला

आिे . सदर िकरणी रु. ४,०९,२४०/- इतक्या रकमेचा मुद्दे माल जप्त करण्यात आला असून

आरोपीींच्या जबाबाचे आधारे रु. १,०५,३००/- ककीं मतीचा अनतररक्त मद्
ु दे माल, असा एकूण
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रु. ५,१४,५४०/- इतक्या ककीं मतीचा मुद्दे माल जप्त करण्यात आला आिे . सदर गुन््यात तीन
आरोपीींना हद. ०८.०१.२०२० रोजी अ्क करण्यात आली िोती. सदर आरोपीींना मा. न्यायालयाने
जामीन मींजरू केला आिे . िकरण तपासाधीन आिे .
___________
ववदभाात

ात प्रमाणपत्र पर्डताळणी सशमतीतील अध्यक्ष पद ररक्त असल्याबाबत

(५) १६३३ (२९-०७-२०२०).

अॅर्ड.आशशष

यस्वाल (रामटे ि) :

सन्माननीय सामाज ि न्याय

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामाजजक न्याय ि विशेष सिाय्य विभागाच्या अचधनस्थ असलेल्या विदभाफतील जात
िमाणपत्र पडताळणी सशमतीतील अध्यक्ष पद ररक्त आिे, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त िकरणी कािी अध्यक्षाींकडे ४ ते ५ जजल्ियाींचा िभार असून विदभाफतील
अचधकाऱयाींकडे मराठिाडयाचा कायफभार सोपविण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त असलेली जात िमाणपत्र
पडताळणी सशमतीमधील अध्यक्ष पद भरण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत
आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धनाां य मुाांर्डे (१६-१२-२०२०) : (१) िे अशींत: खरे आिे.

(२), (३) ि (४) विदभाफतील एकूण ११ जजल्ियापैकी ४ जजल्ियामध्ये ननयशमत स्िरुपात

अध्यक्ष, जजल्िा जात िमाणपत्र पडताळणी िी पदे भरण्यात आली असून, विदभाफतील अन्य ७
जजल्ियामध्ये त्याच अचधका-याींना सदर पदाचा अनतररक्त कायफभार सोपविण्यात आला आिे .

सन २०१८-१९ ि सन २०१९-२० या ननिडसूचीच्या िषाफमध्ये अपर जजल्िाचधकारी

(ननिडश्रेणी)

या

सींिगाफतील

सेिा

ज्येषठतेनस
ु ार

खुल्या

ििगाफतील

पदे

पदोन्नतीने

भरण्याबाबतचा िस्ताि (आस्थापना मींडळ क्र.२) सामान्य िशासन विभागास सादर करण्यात
आला असता, त्यास आस्थापना मींडळाने मान्यता हदलेली असल्याने सदर ररक्त पदे भरण्याची
कायफिािी करण्यात येत आिे .
___________
रायगर्ड ज ल्हयातील प्रिल्प बाधीत शेतिऱयााांना
(६) २०५९ (०३-०४-२०२०).

श्री.रववशेठ पाटील (पेण) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

शमनी परत शमळणेबाबत
सन्माननीय उद्योग माांत्री पुढील

(१) रायगड जजल्ियात १५ िषाफपुिी स्थाननक शेतकऱयाींिर ‘विशेष आचथफक क्षेत्र’ (SEZ)
िकल्पाकररता शेतकऱयाींच्या शेतजशमनी घेतल्या असल्याचे ननदशफनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,
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(२) असल्यास, सदरिू िकल्प १५ िषाफच्या मुदतीत कायाफजन्ित न िोता िकल्प रद्द करण्यात
आला असून, शेतकऱयाींचे पुनिफसन न झाल्याने शेतकऱयाींचे नुकसान झाले आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले

ि त्यानुषींगाने िकल्प बाधीत शेतकऱयाींना जशमनी परत शमळणेबाबत शासनाने कोणती
कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२४-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) रायगड जजल््यामध्ये मुींबल बिुद्दे शशय
विशेष आचथफक क्षेत्र विकसीत करण्याकरीता उरण, पेण ि पनिेल तालक्
ु यातील ८२५७-७९-३५
िे .आर. जमीन सींपादीत करण्याकरीता िाथशमक अचधसूचना सन २००६ मध्ये राजपत्रात िशसध्द

झाली. याकरीता रायगड जजल््यातील ४५ गािाींमधून एकूण १४५९-१४-१५ िे .आर. एिढे क्षेत्र

सींपादीत केले गेले ि त्याचा ताबा मे.मब
ुीं ल सेझ शल. कींपनीकडे दे ण्यात आला. उिफरीत क्षेत्र
अचधग्रिणाच्या िकक्रयेतन
ू िगळण्यात आले. सींपादीत केलेल्या जशमनीचा तालक
ु ाननिाय तपशशल
खालीलिमाणे आिे:अ.क्र.

तालुक्याचे नाि

गािाींची सींखया

सींपादीत केलेले क्षेत्र
(िे .आर. मध्ये)

१

पेण

२४

९८३-५६-७

२

उरण

२०

४७५-५७-४५

३

पनिेल

०१

एकूण

४५

१४५९-१४-१५

सेझ ियोजनाथफ कराियाची भूसींपादनाची कायफिािी व्यपगत झाल्याने, मिसूल ि िन

विभागाच्या हद.१८/०२/२०११ च्या पत्रान्िये हदलेल्या ननदे शानुसार, पेण तालुक्यातील जशमनीच्या
गाि नमुना ७/१२ िरील इतर िक्कातील शेरे कमी करण्यात आले आिे त, तसेच सींपादीत

केलेल्या क्षेत्राच्या ७/१२ िर नोंदी न ठे िल्यामुळे इतर िक्कातील शेरे कमी करण्याचा िश्न
उद्भिला नािी. सद्यजस्थतीत सदर जशमनी शेतकऱयाींच्या नािे आिे त. त्याचा तपशील
पुढीलिमाणे आिे .
तालुक्याचे
नाि

एकूण गािाींची
सींखया

७/१२ िरील इतर

सींपादीत केलेल्या

िक्कातील शेरे कमी

क्षेत्राच्या ७/१२ िर

करण्यात आले क्षेत्र

नोंदी न ठे िण्यात

(िे .आर. मध्ये)

आलेले क्षेत्र
(िे .आर.मध्ये)

पेण

२४

७ गािातील

१७ गािातील

२६२-१६-९१

७२१-३९-७९
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उरण ि पनिेल तालुक्यातील सींपादीत ४७५-५७-४५ िे .आर. क्षेत्रापैकी सींमतीदशफक

ननिाड्याद्िारे सींपादीत झालेल्या जशमनीचे क्षेत्र ४१७-५२-८० िे .आर. इतके आिे. तर, सेझ

कींपनीने ५८-०४-६५ िे .आर. इतके क्षेत्र खरे दी खताद्िारे खरे दी केले आिे. उरण तालक्
ु यातील
ज्या जशमनी सेझ करीता सींपादीत केल्या आिे त त्याचा ताबा भूसींपादन अचधकारी याींनी

कींपनीच्या सुपूदफ केला आिे. त्याबाबत कींपनी ि शेतकरी याींच्यात झालेल्या साठे करारानुसार,

कींपनीमार्फत शेतक-याींना मोबदला अदा करण्यात आला आिे . मोबदला दर सरासरी भात
शेतीसाठी एकरी रुपये १०,००,०००/- ि पड जशमनीसाठी एकरी रुपये ५,००,०००/- इतका हदला
आिे . भस
ू ींपादनाची कायफिािी व्यपगत झाल्याने, मिसल
ू ि िन विभागाच्या हद.१८/०२/२०११

च्या पत्रान्िये हदलेल्या ननदे शानस
ु ार, पनिेल तालुक्यातील एका गािातील ८६-६८-० िे .आर.
क्षेत्राच्या ७/१२ िरील इतर िक्कातील शेरे कमी करण्यात आली असून सदर जशमनी
शेतक-याींच्या नािे आिे त.

रायगड जजल््यातील पेण, उरण ि पनिेल तालक्
ु यातील सेझकरीता सींपादीत केलेल्या

जशमनी या साधारणत: सन २००६ ते २०१० या कालािधीत खरे दी केल्या आिे त. सेझसाठी

सींपादीत करण्यात येणा-या जशमनीचा िापर, खरे दी खताच्या हदनाींकापासून १५ िषाफमध्ये,
ख-याख-ु या औद्योचगकरणासाठी करािा असे आदे शात नमूद आिे. त्यामुळे सदर व्यििारास १५
िषफ पूणफ झाली आिे त, िे खरे नािी.

सदर सेझ विकसीत करण्याकरीता केंद्र शासनाने तत्त्ित: मींजरू ी हदल्यानुसार सदर

सेझ पाच िषाफच्या कालािधीत म्िणजे हद.०७/०८/२००८ पयंत विकसीत िोणे आिश्यक िोते.

तथावप, विहित कालािधीत सेझ विकसीत करण्याची कायफिािी पूणफ न झाल्याने सदर तत्त्ित:

मींजूरीस केंद्र शासनाच्या िाणणज्य ि उद्योग मींत्रालयाने हद.०३/१०/२०१४ पयंत एकूण पाच

मद
ु तिाढी हदल्या आिे त. तद्नींतर हद.०३/१०/२०१४ पासन
ू ते अद्यापपयंत केंद्र शासनाच्या बोडफ
ऑर् ॲिुिलच्या (BoA) बैठकीत मुदतिाढीचा िस्ताि विषयसच
ू ीिर घेण्यात आलेला नािी.

त्यामुळे मुींबल बिुद्दे शशय विशेष आचथफक क्षेत्र विकसीत करण्याबाबत पुढील कायफिािी झालेली
नािी. त्यामुळे सदर सेझ िकल्प रद्द करण्यात आला आिे असे म्िणता येणार नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
मौ ा िरवन येथील आहदवासी बााांधवााांचे अनतक्रमण ननयमानुिुल िरणयाबाबत
(७) २७९४ (१८-०४-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर) : सन्माननीय आहदवासी वविास

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजा करिन येथील कक्ष क्र. ७६३ मधील आहदिासी बाींधिाींचे अनतक्रमण ननयमानुकुल
करण्याबाबत

मा.लोकिनतननधी

बल्लारपरू

याींनी

जजल्िाचधकारी

चींद्रपरू

याींना

हदनाींक

३ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास लेखी ननिेदने सादर केले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (२९-१२-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) दािेदाराच्या अपील अजाफिर जजल्िास्तरीय िनिक्क सशमतीद्िारे जोपयंत अींनतम ननणफय
िोत नािी तोपयंत िन विभागाने दािेदाराच्या भोगिट्याखालील िनभम
ू ीिरील अनतक्रमण
ि्विण्याची कायफिािी करु नये, असे जजल्िाचधकारी, चींद्रपूर याींनी हद.०५/१०/२०१९ ि हद.१८
जानेिारी, २०२० च्या पत्रान्िये िन विभागास ननदे श हदले आिे त तसेच ननिेदनातील
४ दािेदाराींनी जजल्िास्तरीय िनिक्क सशमतीकडे अपील दाखल केलेली असल्यामुळे दािेदाराींचा

मूळ अपील अजफ तिशसलदार, मुल याींना पुढील कायफिािी कररता जजल्िाचधकारी, चींद्रपूर
कायाफलयाने हद.१५ जानेिारी, २०२० रोजी पाठविला आिे .
(३) िश्न उद्भित नािी.
___________
साविारग्रस्त शेतिरी सशमती, महाराष्ट्र या साांघटनेने िेलेल्या मागणयााांबाबत
(८) २९४६ (२७-०७-२०२०).

श्री.साां य गायिवार्ड (बुलढाणा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सािकारग्रस्त

शेतकरी

सशमती,

मिाराषर

या

सन्माननीय सहिार माांत्री पुढील

सींघ्नेच्याितीने

आपल्या

न्याय

मागण्याकररता नागपूर येथील हििाळी अचधिेशनात केलेल्या धरणे आींदोलनाच्या िेळी हदनाींक
१७ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास मा.मुखयमींत्री मिोदयाींना लेखी ननिेदन हदले िोते,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या लेखी ननिेदनात केलेल्या मागणीचे स्िरुप काय आिे ,
(३) असल्यास, या मागण्यासींदभाफत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील (२२-१२-२०२०) : (१) िोय.
(२) ि (३) सािकारग्रस्त शेतकरी सशमती, मिाराषर या सींघ्नेच्या ितीने करण्यात आलेल्या
मागण्या ि त्यासींदभाफत शासनाने केलेली कायफिािी खालीलिमाणे आिे i) मिाराषर सािकारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ चे कलम १८ मध्ये सािकारग्रस्त
शेतकऱयाींसाठी शासनाने तक्रार करण्यासाठी घालून हदलेली कालमयाफदा १५ िषांिरुन ३० िषे
करािी:-

िा कालािधी िाढविल्यामळ
ु े अींमलबजािणीच्या दृष्ीने अडचण ननमाफण िोऊ शकेल, असे

शासनाचे मत आिे.

ii) अचधननयमाचे कलम ३९ मध्ये शशक्षेची तरतुद ५ िषांिरुन १० िषे करािी ि दीं डाची

रक्कम ५० िजाराींिरुन ५ लाख करािी:-

अचधननयमातील कलम ३९ ते ४६ मधील तरतुदीनुसार सािकाराविरुध्द शास्तीसींबींधी पुरेशी

तरतद
ु असल्याने त्यात बदल करणे सींयक्
ु तीक िोणार नािी असे शासनाचे मत आिे .

iii) अचधननयमामध्ये जजल्िा उपननबींधक ि विभागीय सिननबींधक याींचेकडून दािे िगफ

करण्याची तरतुद करािी:-
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अिैध सािकारी िकरणात अपील ि पुनरीक्षणाची कायद्यात तरतद
ु असल्याने अशी

िकरणे जजल्िा उपननबींधक ि विभागीय सिननबींधक याींचक
े डून िगफ करणे उचचत िोणार नािी
असे शासनाचे मत आिे.

iv) ज्या शेतकऱयाींनी सोने तारण गिाण योजना जािीर झाल्यानींतर सोने सोडिून घेतले

त्याींना लाभ शमळािा:-

यानुषींगाने सािकाराींकडून घेतलेल्या कजाफस मार्ी दे ण्याकरीता शासनाने हद. १०.०४.२०१५

च्या शासन ननणफयानुसार ४२,६८७ पात्र लाभाथींना रु. ६२.८७ को्ीचा लाभ हदलेला आिे.

v) अचधननयमाच्या कलम १६, १८ (२) ि १८ (४) च्या चौकशीमध्ये मागफदशफनाकररता

िकीलाींची ननयुक्ती करुन मानधनासाठी विशेष ननधीची तरतूद करािी:याबाबतचा कोणतािी िस्ताि शासनास िाप्त झालेला नािी.

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
अिोले (ज .अहमदनगर) तालक्
ु यात घरिूल यो नेत झालेला गैरव्यवहार
(९) ३२४६ (०५-०४-२०२०).

अॅर्ड.माणणिराव िोिाटे (शसन्नर), श्री.अतुल बेनिे ( ुन्नर),

श्री.ननलेश लाांिे (पारनेर), श्री.लहू िानर्डे (श्रीरामपूर), श्री.दौलत दरोर्डा (शहापूर), श्री.साांग्राम
गताप (अहमदनगर शहर), श्री.साांहदप क्षक्षरसागर (बीर्ड) : सन्माननीय आहदवासी वविास माांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अिमदनगर जजल्ियातील अकोले, श्रीगोंदा, कजफत ि जामखेड तालुक्यासाठी राज्य
शासनाच्या आहदिासी विकास विभागामार्फत सन २००६ ते २०१२ या कालािधीत आहदिासी
समाजासाठी घरकुले बाींधण्यास मींजरु ी दे ण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेनुसार अकोले तालुक्यात राजूर कायाफलयाला १४३ घरे मींजूर
करण्यात आली असून तत्कालीन िकल्प अचधकारी याींनी सदर घरबाींधकामाींचा ठे का पररस या
सींस्थेस दे ण्यात आला िोता, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच, आहदिासीसाठी घरे न बाींधताच ठे केदाराने स्थाननक अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने
१ को्ी ३४ लाख रक्कमेचा गैरव्यििार झाल्याचे हदनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी िा
त्यासुमारास ननदशफनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, आहदिासीसाठी काम करणाऱया सींघ्नाींनी त्याविरोधात तक्रारी केल्यानींतर
सींबींचधत अचधकारी ि ठे केदाराविरुध्द एकाजत्मक आहदिासी विकास िकल्प याींनी हदनाींक
१३ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास पोशलसात गन्
ु िा दाखल केला आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(५) असल्यास, सदर िकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय आढळुन आले
ि त्यानस
ु ार सींबचधत दोषीींिर कोणती कारिाल केली िा करण्यात येत आिे ,

(६) असल्यास, आहदिासी समाजाला मजींरू झालेली घरे बाींधण्यासाठी शासनाने काय कायफिािी
केली िा करण्यात येत आिे , नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?
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अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (१७-१२-२०२०) : (१) िोय.
(२), (३), (४) ि (५) सन २००८-०९ मध्ये १४३ घरकुलाींचे बाींधकाम करणेकामी पयाफिरण

ररसोसफ सें्र, अिमदनगर (पररस) या सींस्थेस आदे श दे ण्यात आले िोते. पयाफिरण ररसोसफ
सें्र, अिमदनगर (पररस) या सींस्थेने आहदिासी लाभार्थयांना लाभ न दे ता ननधीचा अपिार
केल्याबाबत सींस्थेविरोधात कोतिाली पोलीस स््े शन, अिमदनगर येथे हद. २५.९.२०१२ रोजी
गुन्िा दाखल करण्यात आला िोता. सदर गुन््याची चौकशी कोतिाली पोलीस स््े शन
अिमदनगर याींचेमार्फत िोिून पयाफिरण ररसोसफ सें्र अिमदनगर (पररस) याींनी ककरकोळ कामे
िगळता

जिळपास

घरकुलाींचे

बाींधकाम

पण
ु फ

झाले

असल्याबाबतचा

अििाल

मा.मख
ु य

न्यादीं डाचधकारी अिमदनगर याींना सादर करण्यात आला असता पोलीसाींच्या अििालानुसार

मा.मुखय न्यादीं डाचधकारी अिमदनगर याींनी हद.९.१०.२०१५ च्या ननकालानुसार िकरण Dismiss
केले आिे . १४३ घरकुलाींची ककरकोळ कामे कींत्रा्दाराकडून पूणफ करण्यात आली आिे त. तथावप,
मा.न्या. गायकिाड सशमतीच्या शशर्ारशीिर कायफिािी करणेसाठी मा.उच्च

न्यायालयाचे

िारीं िारचे ननदे श लक्षात घेऊन मा.न्या.गायकिाड सशमतीच्या अििालातील पररच्छे द क्र.४.१२
नूसार स्थाननक पोलीस स््े शन राजूर येथे पयाफिरण ररसोसफ सें्र अिमदनगर (पररस) ि
तत्कालीन िकल्प अचधकारी याींचे विरोधात ०९/२०२० अन्िये हद.१४.१.२०२० रोजी तक्रार दाखल
करण्यात आलेली असून सदर िकरणी पोलीसाींमार्फत चौकशी सुरु आिे .

(६) िकल्प अचधकारी, एकाजत्मक आहदिासी विकास िकल्प, राजरू , ता. अकोले, जज.

अिमदनगर याींचे कायाफलयामार्फत िाप्त ननधी लक्षाींकानस
ु ार आहदिासी समाजाला मींजूर
झालेली घरे बाींधण्याची कायफिािी पूणफ झालेली आिे.

___________
रा ापूर तालुक्यातील (ज .रत्नाधगरी) अ न
ुा ा प्रिल्पग्रस्तााांसाठी स्थापन
िेलेल्या वसाहतीाांना सोयी-सुववधा पुरववणयाबाबत

(१०) ३३६२ (०९-०४-२०२०).

श्री.रा न साळवी (रा ापूर) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) राजापूर तालुक्यातील (जज.रत्नाचगरी) अजन
ुफ ा िकल्पग्रस्ताींसाठी खास स्थापन करण्यात
आलेल्या पुनिफसन िसाितीमध्ये अनेक सोयी-सुविधाींचा अभाि असल्याचे मािे जानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सदरिू िसाितीतील सींतप्त झालेल्या िकल्पग्रस्ताींनी यािषी धरणातून
कालव्यात एक थेंबिी पाणी सोडायला दे णार नािी असा इशारा हदला आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) तद्नुसार उक्त िसाितीींना तात्काळ सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत शासन स्तरािर कोणती
कायफिािी करण्यात आली िा येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
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श्री.

वव य

वर्डेट्टीवार

(२४-१२-२०२०)

:

(१)

िे

खरे

नािी.

िकल्पग्रस्ताींना

मिाराषर

िकल्पबाचधत व्यक्तीींचे पन
फ सन अचधननयम १९९९ नुसार १८ नागरी सुविधा पुरविण्यात
ु ि
आल्या िोत्या, तथावप सदर नागरी सवु िधा जजल्िा पररषदे कडे िस्ताींतरीत न झाल्यामळ
ु े
त्यामध्ये दरु
ु स्ती करण्याची आिश्यकता ननमाफण झाली िोती.
(२) िोय.

(३) ि (४) हद. २१/०८/२०१८ च्या उपजजल्िाचधकारी (पुनि
फ सन), रत्नाचगरी याींची सींयुक्त क्षेत्रीय

पिाणीमध्ये सूचचत केल्यािमाणे नागरी सुविधाींच्या दरु
ु स्तीची कामे बिुताींशी पूणफ केली असून
उिफररत कामे माचफ २०२१ अखेर पण
फ
करुन
नागरी
सवु िधा जजल्िा पररषदे कडे िस्ताींतर
ू
करण्याबाबत ननयोजन करण्यात आले आिे.
(५) िश्न उद्भित नािी.
___________
वनहक्ि पट्टयााांिररता अनुसूचीत

माती वगळता ओबीसी, एस.सी, एन.टी व इतर

समा ासाठी असणारी तीन वपढयााांची अट शशधथल िरणयाबाबत

(११) ३५४६ (१०-०४-२०२०).

र्डॉ.दे वराव होळी (गर्डधचरोली) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िनिक्क कायद्यान्िये िैयजक्तक पट््े वितररत करताींना अनुसूचीत जमातीला तीन
वपढयाींची अ् नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, अनस
ु च
ू ीत जमाती िगळता ओबीसी, एस.सी, एन.्ी ि लतर समाजासाठी तीन
वपढयाींची अ् पूणफ केल्याशशिाय िस्ताि मींजूर केला जात नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ओबीसी, एस.सी, एन.्ी ि लतर समाजातील िजारो िन िक्क धारक िन
पट््ा शमळािा याकररता िस्ताि सादर करूनिी अपात्र ठरले आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, अनस
ु च
ू ीत जमाती िमाणेच िनिासी असणाऱया ओबीसी, एस.सी, एन.्ी ि
लतर समाजालािी िी तीन वपढयाींची अ् शशचथल करुन त्याींना िैयजक्तकपट््े वितरीत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय?
अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (२९-१२-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .
अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पाररक िन ननिासी (िन िक्काची मान्यता)

अचधननयम, २००६ मधील कलम २ (ण) नस
ु ार “इतर पारीं पाररक िनननिासी” याचा अथफ १३
डडसेंबर,

२००५

पि
ू ी

ककमान

तीन

वपढयाींपासन
ू

मख
ु यत्िेकरुन

िनात

रािणारा

आणण

उपजीविकेच्या खऱयाखुऱया गरजाींसाठी िनाींिर ककीं िा िन जशमनीींिर अिलींबन
असणारा
ू

कोणतािी सदस्य ककीं िा समाज असा आिे ि ननयम १३ (ज) नुसार िन िक्क ननजश्चत
करण्यासाठी पूिीच्या भूमी अशभलेखात नमूद केलेली व्यक्तीींच्या पि
फ ाींचा माग काढणारी ककीं िा
ू ज
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पूिीच्या काळी त्या गािातील कायदे शीर रहििासी असल्याची ओळख प्िणारी िींशािळ िी
पुरािा म्िणून इतर गोष्ीींबरोिर अींतभत
ूफ असतील अशी तरतूद आिे .

(३) “इतर पारीं पाररक िनननिासी” याींनी िनिक्क शमळण्याकररता दाखल केलेल्या कािी
िकरणात अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पाररक िन ननिासी (िन िक्काची मान्यता)

अचधननयम, २००६ कलम २ (ण) ि ननयम १३ (ज) मधील तरतद
फ ा िोत नसल्याने
ू ीींची पूतत
दािे अपात्र ठरविण्यात आले आिेत. पात्र दािे मींजूर केले आिे त

(४) अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पारीक िनननिासी (िनिक्काची मान्यता) अचधननयम-२००६

नस
ु ार बबगर आहदिासीींसाठी ७५ िषाफचा जो परु ािा मागीतला जातो, याबाबतची अ् शशथील

करण्याबाबत जनजातीय कायफ मींत्रालय, निी हदल्ली याींना हद.२४/१२/२०१८ च्या पत्रान्िये तसेच
हद.०३.०९.२०१९ च्या स्मरणपत्रान्िये विनींती करण्यात आलेली आिे .
(५) िश्न उद्भित नािी.
___________

राज्यातील मुजस्लम समा ाला आरक्षण दे णयाबाबत
(१२) ३६२३ (०६-०४-२०२०).

श्री.अशमन पटे ल (मुाांबादे वी), श्रीमती सुलभा खोर्डिे (अमरावती),

श्री.वविास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.सरु े श वरपर्ड
ु िर
(पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), श्री.सध
ु ीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर), श्री.झीशान शसद्हदिी

(वााांद्रे पूव)ा , श्री.सुभाष धोटे (रा ूरा), श्री.लहू िानर्डे (श्रीरामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.र्ारूि शाह (धुळे शहर) : सन्माननीय अल्पसाांख्यााांि वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मुजस्लमाींना योग्य आरक्षण ि विशेष तरतुदी द्याव्यात अशी शशर्ारस शासनाने
नेमलेल्या अनेक आयोग, सशमती ि अभ्यास ग्ाींनी केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) तसेच, राज्यात मस्
ु लीम बाींधिाींना शैक्षणणक क्षेत्रात तसेच नोक-याींमध्ये ५ ्क्के आरक्षण

दे ण्याचा िस्ताि शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे ि सदर ननणफय लिकरच घेणार असल्याचे
मा. अल्पसींखयाींक विकास मींत्री याींनी मािे र्ेब्रुिारी २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान जािीर केले
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या ननणफयाची अींमलबजािणी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आिे काय ि त्यानुसार मुस्लीम समाजाला
आरक्षण तसेच इतर सुविधा दे ण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. नवाब मशलि (१४-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे.
(३) ि (४) मुस्लीम समाजाला (विशेष मागास ििगफ-अ) नोकरी ि शैक्षणणक सींस्थामध्ये
ििेशासाठी ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराचधन आिे .
(५) िश्न उद्भित नािी.
_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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मौ ा

ााांब व साराां गपुरी (ता.आवी, ज .वधाा) येथे औद्योधगि क्षेत्र स्थापन िरणयाबाबत

(१३) ३७६७ (०२-०४-२०२०).

श्री.दादाराव िेचे (आवी) : सन्माननीय उद्योग माांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा जाींब ि सारीं गपुरी (ता.आिी, जज.िधाफ) येथे औद्योचगक क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत

मिाराषर औद्योचगक विकास मिामींडळ, उद्योग भिन याींनी हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१८ रोजी
िा त्यासुमारास मींजुरीकरीता शासनाकडे १०६.०१ िे .आर. जमीन सींपादीत करण्यासाठी िस्ताि
सादर केला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर िस्तािाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०७-१२-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे.

िधाफ जजल््यातील मौजा जाींब ि सारीं गपुरी, ता.आिी, जज.िधाफ येथील १०६.०१ िे .आर

भूसींपादनाचा िस्ताि िादे शशक कायाफलय, मऔविम, नागपूर याींचे मार्फत मिाराषर औद्योचगक
विकास मिामींडळाच्या मख
ु यालयास सादर करण्यात आलेला िोता.

(२) ि (३) िस्तावित क्षेत्राची स्थळ पािणी केली असता मौजा सारीं गपुरी येथील जागा उीं च
सखल असून याच जागे मधून ्ॉिर लालन जाते ि मौजा जाींब येचथल िस्तावित जागेत

निीन स्मशानभूमीचे काम सूरू आिे .तसेच नगरपररषद, आिी याींचा कचरा विलगीकरण डेपो

आिे . तसेच सदर जागेमधन
ू िस्तावित बायपास रस्ता (तळे गाि ते पल
ु गाींि) जात असल्याने

जागेचे विभाजन िोते. िस्तावित जागेला पाणी पुरिठ्याची व्यिस्था नािी. मिामींडळाच्या
भूननिड सशमतीने सदर जागा औद्योचगक क्षेत्र म्िणून योग्य नसल्याचा अििाल हदला
असल्याने भूसींपादनाची कायफिािी करण्यात आलेली नािी.
___________
राळे गाव (ज . यवतमाळ) पररसरातील

शमनी लेव्हीच्या ननबंधााांमध्ये अर्डिल्याने शेति-यााांना

खरे दी ववक्री िरणयास अर्डचणी येत असल्याबाबत
(१४) ६३८८ (२७-०३-२०२०).

र्डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन माांत्री

(१) राळे गाि (जज. यितमाळ) िकल्पाची ननमीती करताींना लाभक्षेत्रातील मोठया िमाणात
जशमनीचे िस्ताींतर करण्यात आले असन
ू िकल्पाची ननमीती िोऊन २५ िषाफचा कालािधी िोऊन
सुध्दा शेतक-याींच्या सींपादीत केलेल्या शेत जशमनीिरील लेव्िी ि्विली नसल्याने खरे दी विक्री

करण्यास अडचणी येत असल्याचे हदनाींक ३० जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यासुमारास ननदशफनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, बेंबळा िकल्पाच्या मुखय कालव्यािर मायनरच्या कामाकररता शासनाने
शेतक-याच्या शेत जशमनी खरे दी करून लेव्िी लािण्यात आली, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, कालव्याचे काम पुणफ िोऊन शेतक-याींच्या शेतजमीनीिरची लेव्िी ि्िीली

नसल्याने शेत जमीन खरे दी ि विक्री करण्यास अडचण येत असल्याने शासनाकडुन सबींचधत
विभागाला लेव्िी काढण्याबाबत आदे श दे ण्यात येतील काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (०१-०१-२०२१) : (१) बेंबळा िकल्पाचे धरणाचे काम १०० ्क्के पुणफ
झाले असुन िकल्पाच्या कालव्याची कामे ८५ ्क्के पूणफ झाली असून उिफरीत कामे माचफ २०२१

अखेर पण
ू फ करणे ननयोजजत आिे . िकल्प पण
ू फ झाल्यानींतर लाभ क्षेत्रातील शेतजमीनीच्या
खरे दी/विक्री/िा्णी िरील ननबंध उठविण्याबाबत कायफिािी करण्यात येलल.
(२) िे खरे नािी.
(३)

बेंबळा िकल्पाकरीता मिाराषर िकल्पबाचधत व्यक्तीींचे पुनिफसन अचधननयम १९९९ नुसार

कलम ११ ि कलम १३ (१) ची अचधसच
बाचधत
ू ना िशसध्द करण्यात आली असन
ु

िकल्पग्रस्ताींच्या पुनिफसनासाठी या अचधननयमाच्या कलम १२ अन्िये उक्त अचधसुचनेतील
लाभधारक पररमींडळातील जशमनीींच्या िस्ताींतरणािर ननबंध आिे त. बेंबळा िकल्पाचे धरणाचे

काम १०० ्क्के पुणफ झाले असुन िकल्पाच्या कालव्याची कामे ८५% पूणफ झाली आिे त. सदर
कामे माचफ २०२१ अखेर पूणफ करण्याचे ननयोजन आिे. कायफकारी अशभयींता याींचक
े डुन िकल्प
पण
ू फ झाला आिे , तसेच विस्थावपताींचे पन
ु िफसन पण
ु फ झालेले आिे , असा अििाल िाप्त
झाल्यानींतर बाचधत पररमींडळातील जशमनी या अचधननयमाच्या ियोजनाथफ आिश्यक नािी अशी

घोषणा जजल्िाचधकारी याींनी केल्यानींतर सदरचे ननबंध उपरोक्त अचधननयमातील कलम १२(१)
अन्िये जजल्िाचधकारी याींचेमार्फत उठविण्याची कायफिािी करण्यात येलल.
(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
मोहार्ुलासाांदभाातील अधधननयम १९५० रद्द िरणेबाबत
(१५) ८६४७ (२९-०७-२०२०).

श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंहदया), श्री.वव य रहााांगर्डाले (नतरोर्डा) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मिाराषर राज्यातील पूिफ विदभाफच्या भागात मोिार्ुलाची झाडे मोठ्या िमाणात असून,
मिाराषर राज्य मोिर्ुल िे मिाराषर बींदी (आबकारी) ननयम १९५० च्या अधीन येत,े िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यात मोिार्ुलाची विक्री, खरे दी, िाितक
ू , साठिण ्यािर बींदी असन
ू , र्क्त

परिाना धारकाींना व्यापाराची अनम
ु ती आिे, त्यामुळे शेतकऱयाींना र्ार कमी भाि शमळतो, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी करुन मोिार्ुलािरील ननबंध ि्िून शेतकऱयाींचे
उत्पन्न िाढविण्याबाबत कोणती कायफिािी िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. हदलीप वळसे-पाटील (०४-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) मुींबल दारुबींदी अचधननयम, १९४९ ि
त्या अनुषींगाने ननगफशमत केलेल्या मुींबल मोिार्ुले ननयम, १९५० नुसार मोिार्ुलाची खरे दी,

विक्री, िाितक
ू , साठिण यािर बींदी आिे . मोिार्ुलाींची खरे दी/विक्री, साठिणक
ू ि िाितक
ु ीिर
राज्य

उत्पादन

शुल्क

विभागाचे

ननयींत्रण

बाळगण्याची/विक्री करण्याची परिानगी आिे .

असन
ू ,

र्क्त

अनुज्ञप्तीधारकाींनाच

मोिार्ुले

राज्यातील ठराविक विभागाींकररता चालू िीं गामातील मोिार्ुलाींची साठिणूक ि

िाितूक करण्याकररता ठराविक कालािधीत ननबंध शशचथल करण्यात येतात.

शासन अचधसच
ू ना हदनाींक १०.०४.२०१८ अन्िये केलेल्या सध
ु ारणेनस
ु ार, राज्यातील

आहदिासी क्षेत्रात रािणारे आहदिासी जे मोिार्ुलापासुन उध्िफपतन करुन ककीं िा उकळून स्ित:
पारीं पाररक

पेय

तयार

करतात,

त्याींना

आिुतीसाठी ककीं िा खाजगी आणण सामाजजक
ियोजनासाठी मद्याचे वितरण आपसातील व्यिस्थेनस
ु ार िोत असल्यास, त्यासाठी ककतीिी

पररमाणातील मोिार्ुले गोळा करणे त्याची िाितक
ू करणे, विक्री करणे ककीं िा जिळ बाळगणे
यासाठी कोणतीिी अनुज्ञप्ती, परिाना अथिा पास आिश्यक नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
पााांढरिवर्डा (ज . यवतमाळ) उपवनसाांरक्षि िायाालयााांतगात सन २०११-१२ मध्ये झरी तालुक्यात
रो गार हमी यो नेच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

(१६) १०८०९ (०७-०६-२०२०).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), र्डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव),

श्री.नामदे व ससाने (उमरखेर्ड) : सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पाींढरकिडा (जज.यितमाळ) उपिनसींरक्षक कायाफलयाींतगफत सन २०११-१२ मध्ये झरी
तालक्
ु यात रोजगार िमी योजनेची कामे करण्यात आली असन
ू मातीकाम, दगडी बाींध या
कामाींमध्ये मोठया िमाणात गैरव्यििार झाल्याचे ननदशफनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर िकरणात चौकशीअींती िन ि मिसूल अचधकाऱयाींिर २ को्ी ५७ लाख ४२
िजार १३६ रुपये इतक्या रकमेची ननजश्चत करण्यात आलेली िसुली गेल्या हदड िषाफपासून
करण्यात आली नसल्याचे ननदशफनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणात दोषी असलेल्या तीन तत्कालीन िनपररक्षेत्र अचधकारी
श्री.विठठ्ल मळघणे याींच्याकडे १ को्ी १७ लाख ७४ िजार रुपये ि आरएर्ओ श्री.ए.ओ.मेत्रे
(सेिाननित्त
ृ ) याींच्याकडे ९० लाख ७१ िजार ४६४ रुपये तर श्री.ए.ए.शेख याींच्याकडे ४८ लाख ९६

िजार ४७९ रुपय असे एकुण २ को्ी ५७ लाख ४२ िजार १३६ रुपयाींची िसुली िलींबबत आिे ,
िे खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदर िकरणात ३५ पैकी ३४ अचधकारी कमफचाऱयाींिर ठपका ठे िला असून ३४
पैकी ४ िनरक्षक ि १ िनपाल याींना बडतर्फ करुन अवपलानींतर शासनाने त्याींना पुन्िा सेित
े
घेतले मात्र उिफरीत २९ अचधकाऱयाींिर कोणतीिी कारिाल केली गेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
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(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२१-१२-२०२०) : (१) िोय िे खरे आिे .
(२) शासनाचे अींनतम आदे शातील रक्कम रु.२,५२,०१,८४१/- पैकी कोणतीिी रक्कम अद्यापपयंत
िसूल झालेली नािी.
(३)

शासनाकडून

श्री.ए.ए.शेख,

तत्काशलन

िनक्षेत्रपाल

(मयत)

ि

श्री.व्िी.एच.मळघणे,

िनक्षेत्रपाल याींच्याबाबतीत िस्तावित शशक्षेबाबत दस
ु री कारणेदशफक सच
ु ना ि श्री. ए.ओ.मेत्रे
(सेिाननित्त
ृ ) याींच्याबाबतीत अींनतम आदे श जारी झालेले नािीत, त्यामुळे अद्याप िसूली झालेली
नािी.

(४) िस्तुत िकरणात समाविष् असलेल्या एकूण ३५ पैकी १ मत
ृ िन कमफचारी िगळून ३४ िी
िन अचधकारी/िनकमफचारी याींच्यािर विभागीय आयक्
ु त, अमरािती याींचेमार्फत विभागीय
चौकशी सुरु करण्यात आलेली आिे . एकूण ३४ पैकी २० िन कमफचाऱयाींविरुध्द विभागीय
चौकशीच्या अधीन रािून शासनाकडून अींनतम आदे श ननगफशमत झालेले आिे त. त्याचिमाणे ११
िन अचधकारी/िन कमफचारी याींचब
े ाबतीत विभागीय चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाकडून दस
ु री
कारणे दाखिा नो्ीस जारी झालेली आिे . उिफरीत ३ (तत्काशलन िनक्षेत्रपाल) १. श्री. व्िी.एच.
मळघणे, २. श्री.ए.ए. शेख, (मयत) आणण ३. श्री. व्िी.जी. नारनिरे (तत्का. िनपाल)
िन अचधकारी/िन कमफचारी याींच्याबाबतीत विभागीय चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाकडून अींतीम
आदे श ककीं िा िस्तावित शशक्षेबाबत दस
ु री कारणेदशफक नो्ीस जारी झालेली नािी.
(५) िश्न उद्भित नािी.

___________
ववदभा व खान्दे शातील अविाळी पावसामळ
ु े नि
ु सान झालेल्या
शेतिऱयााांना नि
ु सान भरपाई शमळणयाबाबत

(१७) ११३६७ (०७-१०-२०२०).

श्री.दे वेंद्र र्र्डणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चाांद्रिााांत (दादा)

पाटील (िोथरुर्ड), अॅर्ड.आशशष शेलार (वााांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशर्डी), श्री.राम
िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अशभमन्यु पवार (औसा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन माांत्री

(१) विदभफ, खान्दे शामधील बिुतक
े भागात मािे माचफ, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान िादळी
िाऱयासि पडलेल्या अिकाळी पािसामळ
ु े गिू, ज्िारी, िरभरा, मका, काींदा ि रब्बी वपकाींचे
िचींड नुकसान झाल्याचे ननदशफनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच, ्रबुज, स्रॉबेरी, आींबा, केळी, द्राक्ष अशा र्ळबागा तसेच भाजी उत्पादक

शेतकऱयाींनचेिी अतोनात नक
ु सान झाले असून कोरोनाच्या साथीमुळे आचधच अडचणीत
सापडलेला शेतकरी अिकाळी पािसामुळे आणखी अडचणीत सापडला आिे , िे िी खरे आिे
काय,
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(३) असल्यास, नक
ु सानीचे तातडीने सव्िे ि पींचनामे करुन नुकसानगग्रस्त शेतकरी ि
बागायतदार याींना नक
ु सान भरपाल दे ण्याच्या दृजष्ने शासनाने कोणती कायफिािी केली िा
करण्यात येत आिे त,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) ि (२) िोय.
(३) शेती वपकाींच्या नुकसानीचे पींचनामे करुन कृषी आयुक्ताींकडून शासनास अििाल िाप्त
झालेला आिे .

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
राज्यातील स्थाननि भूशमपुत्रााांना तसेच प्रिल्पग्रस्तााांना रो गार उपलब्ध िरून दे णयाबाबत
(१८) ११४१२ (१३-०७-२०२०).

श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेर्ड आळाां दी), श्री.अशोि पवार

(शशरुर), श्री.चेतन तप
ु े (हर्डपसर), श्री.सनु नल हटाांगरे (वर्डगाव शेरी), श्री.साां य पोतनीस (िशलना),

श्री.गणेश नाईि (ऐरोली), श्री.योगेशदादा िदम (दापोली), श्री.महेश चौघल
ु े (शभवाांर्डी पजश्चम),
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माज वर्डा), श्री.सुननल प्रभू (हदाांर्डोशी) :

सन्माननीय उद्योग माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना विषाणूच्या मिामारीमुळे दे शभर लॉकडाऊन करण्यात आल्याने रोजगार नसल्याने
आणण

कोरोनाच्या

भीतीमळ
ु े

िस्त्र,

उद्योग,

बाींधकाम

औद्योचगक,

कींपन्या,

िॉ्े ल,

उद्योगाींमधील लाखो मजूर आणण कामगार आपआपल्या राज्यात ननघून गेले असल्याचे
ननदशफनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यात शासनाने जािीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे मजूर ि कामगार त्याींच्या

राज्यात ननघन
ू गेल्याने सम
ु ारे दिा लाख भशू मपत्र
ु ाींना नोकरीच्या सींधी उपलब्ध झाल्या आिे त,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यात मनुषयबळाची ्ीं चाल भासू नये यासाठी कामगार ब्युरोची स्थापना

करण्यात येणार असल्याचे उद्योग मींत्री याींनी हदनाींक १५ मे २०२० रोजी िा त्यासुमारास
जािीर केले असून, उद्योगाींमध्ये ररक्त झालेल्या जागेिर भूशमपुत्राींना िाधान्य द्यािे अशा
सच
ू ना उद्योग मींत्री याींनी उद्योगपतीींना हदल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

िकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

स्थाननक

भूशमपुत्राींना

तसेच

िकल्पग्रस्ताींना नोकरीत िाधान्याने सामािून घेण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात
येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-०१-२०२१) : (१), (२)

िोय.

(३) ि (४) शासनाने मिाराषर औद्योचगक विकास मिामींडळाच्या द्िारे मिाजॉब्स िी
ऑनलालन िणालीिर आधाररत पो्फ ल विकशसत केले असून, त्या अींतगफत रोजगार इच्छुक
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उमेदिार ि उद्योग याींच्यासाठी समान व्यासपीठ ननमाफण करून कामकाज सुरू केले आिे.सदर
पो्फ लिर उद्योग घ्क तसेच उमेदिार याींनी नोंदणी करण्यास सुरूिात केली असून, सुमारे
२००० उद्योग घ्काींनी ि २,५१,००० उमेदिाराींनी सद्यजस्थतीत नोंदणी केली आिे .
(५) िश्न उद्भित नािी.
___________
लॉिर्डाऊन िालावधीत उद्योगााांना सट
ू दे ताना आवश्यि
प्रकक्रयााांचे सुलभीिरण िरणयाबाबत

(१९)

११५६५

(२०-०९-२०२०).

अॅर्ड.आशशष

शेलार

(वााांद्रे

पजश्चम),

अॅर्ड.पराग

अळवणी

(ववलेपाले), श्री.साां य िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवार्डा), श्रीमती मननषा

चौधरी (दहहसर), श्री.चाांद्रिााांत (दादा) पाटील (िोथरुर्ड), श्री.सुननल प्रभू (हदाांर्डोशी), श्री.दे वेंद्र

र्र्डणवीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशर्डी), श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु
(सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग माांत्री पुढील

(१) हदनाींक २० एविल, २०२० पासून लॉकडाऊनच्या कालखींडात सू् जािीर झाल्यानींतर
उद्योगाींच्या सींदभाफत सू् दे ताना अनेक जाचक अ्ी ि शती ठे िण्यात आल्या असून विविध
िकारच्या परिानग्यािी घेण्यास साींगण्यात आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उद्योग कामगाराींमध्ये कोणी कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळल्यास उद्योजकािर
कायदे शीर कारिाल करण्याच्या सींदभाफत सुद्धा उद्योजकाींमध्ये भीतीचे िातािरण पसरले आिे ,
िे

िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सिफ िस्तजु स्थती नमद
ू करून विरोधी पक्षनेता, विधानसभा याींनी
हदनाींक २४ एविल, २०२० रोजी ककीं िा त्या सुमारास मा.मुखयमींत्री मिोदय याींना पत्र शलिून
परिान्याींची सींखया कमी करून त्या डडजज्ल प्लॅ ्र्ॉमफिर आणण्याबाबत तसेच कोरोना

पॉणझह्व्ि रोखण्याची जबाबदारी पूणप
फ णे उद्योजकाींिर ्ाकता येणार नसून याबाबत सींभ्रम दरू
करून विश्िासाचे िातािरण तयार करण्यासींदभाफत उचचत ननणफय घेण्याबाबत विनींती केली िोती,
िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, लॉकडाऊन नींतर उद्योग कािी िमाणात सुरु िोऊन उद्योग विश्िात नुकतीच
धुगधुगी येऊ लागलेली असताना अनलॉकच्या कालािधीमध्ये राज्यातील पुणे, ठाणे ि अन्य

कािी हठकाणी पुन्िा लॉकडाऊन सुरू केल्याने उद्योजकाींमध्ये असींतोषाचे िातािरण ननमाफण
झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन उद्योजकाींमध्ये विश्िासाचे िातािरण ननमाफण
करण्याच्या दृष्ीने शासन कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करणार आिे त, नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२४-१२-२०२०) : (१) दे शात कोरोना विषाणु सींसगाफच्या अींतगफत केंद्र शासनाने
हदलेल्या मागफदशफक सुचना ि अ्ी अन्िये राज्यामध्ये उद्योग घ्काींना परिानग्या दे ण्यात
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आल्या. लॉकडाऊनच्या िथम चरणात हद. २४ माचफ २०२० ते १९ एविल २०२० पयंत
अत्यािश्यक उत्पादने ि सेिा दे णा-या उद्योगाींना परिानग्या दे ण्यात आल्या. लॉकडाऊनच्या
दस
ु -या चरणात हद. २० एविल २०२० पासन
ु केंद्र शासनाने िेळोिेळी विहित केलेल्या मागफदशफक

सूचना/तत्िे विचारात घेिून ज्या उद्योगाींत कामगाराींची ननिास व्यिस्था िोिु शकेल तसेच जे

उद्योग त्याींच्या कामगाराींची समवपफत िाितुकीची व्यिस्था करु शकतील अशा ग्रामीण ि शिरी
औद्योचगक क्षेत्राींतील उद्योगाींना उत्पादन सुरु करण्यास परिानग्या दे ण्यात आल्या. सदर
परिानगी

िी

उद्योजकाींना

ऑनलालन

पध्दतीने

स्ियींम

घोषणापत्राव्दारे

एमआयडीसीचे

पो्फ लिरुन दे ण्यात आल्या. लॉकडाऊनच्या नतस-या ्प्प्यात कामगाराींची समवपफत िाितक
ु
तसेच उद्योगाींमधे कामगार ननिास व्यिस्था करण्याबाबत केंद्र शासनाने अ् शशथील केल्याने

त्यािमाणे उद्योग घ्क सुरु करण्याच्या परिानग्या दे ण्यात आल्या. उद्योग घ्काींना जाचक

ठरतील अशा अ्ी ि शती न ठे िता ्प्या ्प्याने उद्योगाींना उत्पादन सुरु करण्यास
परिानग्या दे ण्यात आल्या.

(२) एखादया उद्योगात कामगार कोरोना पॉझी्ीव्ि आढळल्यास त्याला कींपनी / उद्योग
व्यिस्थापनास जबाबदार धरले जालल ककीं िा कसे याबाबत उद्योजकाींच्या मनात सींभ्रम िोता.
तथावप उद्योग घ्काींनी आिश्यक काळजी घेिुन अ्ीींचे पालन केल्यािरिी एखादया
कामगाराींस करोना सींक्रमण झाल्यास व्यिस्थापन जबाबदार रािणार नािी याची माहिती
उद्योजकाींना िशासनाचे ितीने दे ण्यात आली िोती.
(३)

मिाराषर

शासन,

मिसूल,

िने

ि

आपत्ती

व्यिस्थापन

विभागाकडील

आदे श

क्र.डीएमयू/२०२०/सीआर.९२/ डीआयएसएम-१ हद.१७/०४/२०२० अन्िये ननगफशमत सूचनाींमधील

कलम क्र.२१(vi) मध्ये उल्लेख केल्यानुसार लॉकडाऊन कालािधीत उद्योगाचे कामकाज सुरु
करणेकररता परिानगी शमळणेसाठी http://permission.midcindia.org/ िे पो्फ ल विकसीत
करण्यात येऊन सदर पो्फ लव्दारे उद्योगाचे कामकाज सुरु करण्यात आल्याचे शासनास
कळविणेची सुविधा उद्योजकाींना उपलब्ध करुन दे ण्यात आली िोती.

(४) राज्यातील पुणे, ठाणे ि अन्य कािी हठकाणी जजल्िाचधकारी ि जजल्िा दीं डाचधकारी

कायाफलयाने ि शिरी भागातील मिानगरपाशलकाींच्या आयुक्ताींनी अत्यािश्यक सेिा ि अखींडीत
िकक्रया उद्योग सरु
ु ठे िण्याबाबत िेळोिेळी ननदे शशत केले आिे .
(५) िश्न उद्भित नािी.

___________
खेर्ड (ज .पण
ु े) तालक्
ु यातील आहदवासी क्षेत्रात असणारी २७ गावााांना
पेसा िायदा लागू िरणयाबाबत

(२०) ११५६७ (१३-०९-२०२०).

श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेर्ड आळाां दी), श्री.अशोि पवार

(शशरुर), श्री.चेतन तुपे (हर्डपसर), श्री.सुननल हटाांगरे (वर्डगाव शेरी) : तारााांकित प्रश्न क्रमााांि
१०६५ ला हदनााांि २७ र्ेब्रुवारी, २०२० रो ी हदलेल्या उत्तराच्या साांदभाात:
आहदवासी वविास माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ४२ (19)
(१) खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील आहदिासी क्षेत्रात असणारी २७ गािे पाचिी अनुसूचचत
क्षेत्राींतगफत येत असल्याचे मािे जानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, िे खरे
आिे ,
(२) असल्यास, उक्त आहदिासी क्षेत्रातील २७ गािाींना पेसा कायदा लागू झाला नसल्याने
विविध विकासाच्या योजना पासून आहदिासी नागररकाींना िींचचत रािािे लागत आिे , िे िी खरे
आिे का,

(३) असल्यास, सदरिू २७ गािाींना कायद्याअींतगफत समाविष् करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (२२-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .
(२) पेसा कायद्याचे दे य लाभ लागू नािीत, िे खरे आिे . तथावप, आहदिासी विकास विभाग,
शासन ननणफय हद.१०.११.२००५ नस
ु ार सदर गािाींना अन्य विकासाच्या योजना लागू आिे त.

(३) केंद्र शासनाचे ननकष पूणफ करणा-या गािाींचा अनुसुचचत क्षेत्रात समािेश करण्याबाबतच्या

सुधारीत िस्तािाची तपासणी आयुक्त, आहदिासी सींशोधन ि िशशक्षण सींस्था, पुणे याींच्याकडून
करण्यात येत असन
ू , याबाबतचा िस्ताि िाप्त झाल्यानींतर केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर
करण्यात येणार आिे.

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
अ न
ुा ी-मोरगााांव (ज .गोंदया) तालक्
ु यात अविाळी
पावसामळ
ु े शेतवपिाचे झालेले नुिसान

(२१) ११५८१ (०७-१०-२०२०).

श्री.मनोहर चाांहद्रिापूरे (अ न
ुा ी-मोरगााांव) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अजन
ुफ ी-मोरगाींि (जज.गोंदया) तालुक्यात मािे एविल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान झालेल्या
अिकाळी पािसात शेतकऱयाींच्या शेत वपकाचे लाखो रुपयाचे नक
ु सान झाल्याची बाब मािे
एविल, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशफनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) तसचे, अिकाळी पािसामळ
ु े शेतीचे ि कािी िमाणात नागरी िस्त्याींचे मोठया िमाणात
नुकसान झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त िकरणी नुकसानीचे पींचनामे करण्यात आले आिे त काय,

(४) असल्यास, पींचनामे करुन शेतकऱयाींना नुकसान भरपाल दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आिे त?
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श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१७-१२-२०२०) : (१) ि (२) िे अींशत: खरे आिे .
(३)

ि

(४)

शेती

वपकाींचे

नुकसानीबाबत

सींयुत

पींचनामे

करण्यात

आलेले

नक
ु सानीबाबतचा िस्ताि कृवष आयक्
ु त, पण
ु े याींनी शासनास सादर केलेला आिे .

असून

(५) िश्न उद्भित नािी.

___________
गर्डधचरोली ज ल्हयातील ववववध भागात वाघाच्या व अन्य वन्यप्राणयााांच्या
हल्ल्यााांमध्ये होत असलेली ज वीत हानी
(२२) ११७६७ (१५-०९-२०२०).

श्री.धमारावबाबा आत्राम (अहे री), श्री.िृष्ट्णा ग बे (आरमोरी) :

सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जजल्ियातील जींगलात मािे र्ेब्रुिारी ते मे २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
िाघाच्या ि अन्य िन्यिण्याींच्या िल्यात अींदाजे ३ ते ५ लोकाींना जीि गमिािा लागला ि
ककत्येक लोकाींना कायमचे अपींगत्ि आलेले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, आरमोरी ि दे सालगींज (जज.गडचचरोली) तालक्
ु यात हदनाींक १६ एविल, ८ ि ९

मे, २०२० रोजी िा त्यासुमारास िाघाने िल्ला केल्याने २ पुरुषाींचा मत्ृ यु झाला तर १ महिला
गींभीर जखमी झाली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) गडचचरोली जजल्ियातील जींगलात कोट्यिधी रुपयाची िन सींपत्ती ि िन औषधी
असल्यामळ
ु े िजारो लोकाींच्या उपजजविकेचे साधन िनोपज आिे , परीं तू जींगली िाण्याींच्या
िल्लामळ
ु े लोकाींना उपजजिीकेकरीता जींगलात जाणे कठीण झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त िकरणी मत
ृ क ि जखमी झालेल्या कु्ुबबयाींना आचथफक मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(५) तसेच िारीं िार िोणाऱया िन्य िाण्याचे िल्ले रोखण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना
केली िा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२३-१२-२०२०) : (१) मािे र्ेब्रुिारी, २०२० ते मे, २०२० या कालािधीत
िाघाच्या िल्ल्यात ३ व्यक्तीींचा मत्ृ यु तर इतर िन्यिाण्याींच्या िल्ल्यात ०९ व्यजक्त जखमी
झाल्याच्या घ्ना ननदशफनास आलेल्या आिे त.

(२) आरमोरी ि दे सालगींज तालक्
ु यात हदनाींक १६ एविल, २०२० हदनाींक २४ एविल, २०२०

हदनाींक ०८ मे, २०२० ि हदनाींक ०९ मे, २०२० रोजी िाघाच्या िल्ल्यात २ पुरुष ि १ महिला
असे ०३ व्यक्तीींचा मत्ृ यु झाला आिे तसेच १ महिला ककरकोळ जखमी झाली आिे .
(३) िे खरे आिे.

गडचचरोली िनित्त
ृ ातील ५ िनविभागापैकी िडसा िनविभागात िाघाींची सींखया जास्त

असलेल्या क्षेत्रातील गािामध्ये जनजागत
ृ ी करण्याींत येत. विशेष व्याघ्र सींरक्षण दल ि विशेष

चमु तयार करून गस्तीच्या िेळी िाघाचे अजस्तत्ि आढळून आल्यास त्याबाबत गािक-याींना
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जागत
करण्यात येत.े मनुषय िानी ्ाळण्यासाठी ग्रामस्थाना अकाषठ िनोपज सींकलन
ृ
करण्यास िनक्षेत्रात जाण्यास मज्जाि करण्यात येतो.

(४) िन्यिाण्याींच्या िल्ल्यात मत्ृ यु झालेल्या व्यक्तीच्या कायदे शीर िारसास, जखमी व्यक्तीस
ककीं िा

कायमचे

अपींगत्ि

आलेल्या

व्यक्तीस

िचशलत

शासन

ननणफयातील

अथफसिाय्य अदा करण्यात येत.े

तरतुदीनुसार

(५) मानि िन्यिाणी सींघषफ ्ाळण्याच्या अनुषींगाने क्षेबत्रय स्तरािर खालीलिमाणे उपाययोजना
करण्यात येतात.

• िनक्षेत्रात तसेच िनक्षेत्राच्या जिळच्या भागामध्ये हदिस-रात्र गस्त घालण्यात येते.
• मानि ि िन्यिाणी याींचा सींघषफ कमी करण्याच्या दृष्ीने जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े

• िन्यिाण्याींना िनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्िािे याकरीता कृबत्रम पाणिठ्याींची ननशमफती
करण्यात येते.

• िन्यिाण्याींच्या िल्ल्यात मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडलेल्या इसमाच्या िारसास तसेच पशि
ु ानी झालेल्या

लाभार्थयाफस िचशलत शासन ननणफयातील तरतूदीनस
ु ार तात्काळ नक
ु सान भरपाल अदा करण्यात
येते.

• ग्रामस्थाींचे िनािर अिलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने डॉ. श्यामािसाद मख
ु जी जन-िन

विकास योजने अींतगफत िनालगत असलेल्या गािामधील ग्रामस्थाींना एल. पी.जी. गॅस रास्त
दरात िा्प करण्यात येत.े
(६) िश्न उद्भित नािी.
___________
गल
ु टे िर्डी (ज .पण
ु े) मािेट यार्डा घाऊि व्यापारी िेंद्रात अनधधिृतपणे
किरिोळ व्यापार सुरु असल्याबाबत

(२३) ११९४२ (२०-०९-२०२०).

श्री.शभमराव तापिीर (खर्डिवासला) :

सन्माननीय पणन माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गुल्े कडी (जज.पुणे) माके् याडफ घाऊक व्यापारी केंद्रात अनचधकृतपणे ककरकोळ व्यापार
सरु
ु असल्याचे मािे जन
ू , २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, त्याचा विपरीत पररणाम मिात्मा र्ुले मींडलसि शिरातील इतर छोट्या
व्यािसानयकाींिर िोत असल्याची तक्रार मिात्मा र्ुले मींडलतील व्यापाऱयाींनी ििेली तालुका कृषी
उत्पन्न बाजार सशमतीच्या िशासनाकडे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी कोणतीिी कायफिािी केली नसल्याचे ननदशफनास आले आिे, िे िी
खरे आिे काय,
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय ि त्यानुषींगाने कोणती
कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. ४२ (22)
श्री. शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील (२१-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) अशींत: खरे आिे .
मा.मींत्री (पणन) याींच्या अध्यक्षतेखाली पणन सींचालक, मिाराषर राज्य, पुणे ि

जजल्िा उपननबींधक, सिकारी सींस्था, पण
ु े ग्राशमण ि बाजार सशमतीचे िशासक याींची सींयक्
ु त
सभा हद.०१.१०.२०१८ रोजी झाली िोती. सदर सभेमध्ये झालेल्या ननणफयािमाणे बाजार
सशमतीचे आिारातील शेतीपूरक / अनुषींचगक ि ककरकोळ व्यिसायाबाबत बाजार सशमती
कायद्यातील कलम ५९ अन्िये सिलत दे णेबाबत हद.१६.०२.२०१८ रोजी आदे श ननगफशमत केले
असून त्यानुसार सदरचे व्यिसाय गुळ भुसार बाजार आिारामध्ये सरू
ु आिे त.
र्ळे

भाजीपाला

बाजारसींदभाफत

खरे दीदार

असणाऱया

परिानाधारक

ककरकोळ

व्यापाऱयाींना भेडसािणाऱया समस्याींबाबत मिात्मा र्ुले मींडल शेतमाल व्यापारी सींघ्ना याींनी
हद.१७.०६.२०२० रोजी बाजार सशमतीकडे अजफ सादर केला आिे.

सदर अजाफतील समस्याींचे अनुषींगाने बाजार सशमतीकडून आडत्याींना आपले िजनका्े

िे िजनमाप ननयींत्रण कायाफलयाकडून िमाणणत करून घेणेबाबत ि शेतीमालाची आडत्याने
गाळयािर दब
ु ार विक्री केलेली आढळल्यास त्याींच्यािर दीं डात्मक कारिाल करणेत येलल, अशा
सुचना सींबींचधताींना दे ण्यात आलेल्या आिे त.
(४) ि (५) िश्न उद्भित नािी.

___________
शशरुर (ज .पुणे) तालुक्यातील एमआयर्डीसी मधील िाांपन्यााांमध्ये
स्थाननि भूशमपुत्रााांना ८० टक्िे नोिऱया दे णेबाबत

(२४) १२११५ (२०-०९-२०२०).

श्री.अशोि पवार (शशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेर्ड

आळाां दी), श्री.सनु नल हटाांगरे (वर्डगाव शेरी), श्री.चेतन तप
ु े (हर्डपसर) :

सन्माननीय उद्योग माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शशरुर (जज.पुणे) तालुक्यात राींजणगाींि गणपती िी पींचताराींकीत एमआयडीसी असून
यामध्ये लिानमोठया २५० पेक्षा जास्त कींपन्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू कींपन्यामध्ये स्थाननकाींना स्थाननक या कारणाने अनेक कींपन्याकडून
नोकरीसाठी नाकारले जात आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, एल.जी., कर्या्, बब्र्ाननया, व्िपल
ुफ , जॉन डडअर, िायर, आय्ीसी, करारो
इींडडया,

जव्िल्स

इींडडया,

बेकाडफ

याींसारखया

मोठया

कींपन्यामध्ये

एकुण

कामगाराींपैकी

तालुक्यातील ककती जणाींना नोकऱया हदल्या गेल्या आिे त, असल्यास त्याचा तपशशल काय
आिे ,

(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन स्थाननक भशू मपुत्राींना ८० ्क्के नोकरी

मध्ये समाविष् करुन स्थाननकाींना नोकरी नाकारणाऱया कींपनी व्यिस्थापनािर कारिाल
करण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. ४२ (23)
श्री. सुभाष दे साई (१७-१२-२०२०) : (१) िोय.

(२) या सींदभाफत स्थाननक लोकाींकडून अथिा सींघ्नाींकडून विभागीय तसेच जजल्िा कायाफलयास
कोणत्यािी िकारचे ननिेदन िाप्त झालेले नािी.

(३) सींबींचधत उद्योग घ्काींनी जजल्िा उद्योग केंद्र कायाफलयाकडे सादर केलेल्या स्थाननक
लोकाींना रोजगार िपत्र-१ नुसार या घ्काींमध्ये एकूण १४४१३ रोजगाराींपैकी पयफिेक्षककय
श्रेणीमध्ये २५३२ पैकी २१०१ इतक्या स्थाननकाींना तसेच पयफिेक्षकीय श्रेणीसिीत इतर श्रेणीत
११६३२ पैकी १००४६ इतक्या स्थाननकाींना रोजगार उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आिे
(४) ि (५) िश्न उद्भित नािी.
___________
रत्नाधगरी ज ल््यात शेतमालाची ववक्री िरणयािररता
बा ारशेर्ड उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(२५) १२१७० (१७-०९-२०२०).

श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन माांत्री पुढील

(१) रत्नाचगरी जजल््याच्या हठकाणी शेतमालाची विक्री करण्याकररता बाजारशेड उपलब्ध
नसल्याचे ननदशफनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतमालाची विक्री करण्याकरीता
बाजारशेड उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील (२१-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
रत्नाचगरी जजल््यामध्ये रत्नाचगरी जजल्िा कृषी उत्पन्न बाजार सशमती, रत्नाचगरी िी

एकच बाजार सशमती कायफरत असन
ू रत्नाचगरी शिरापासन
ू ०५ कक.मी. अींतरािर नाचणे-

शाींनतनगर येथे बाजार सशमतीचे मुखय बाजार आिार असन
ू ०९ व्यापारी गाळे ि १० शललाि
गाळे कायफरत आिे त.

(२) ि (३) िश्न उद्भित नािी.
___________
बाांदर (ता.धचमूर, ज .चाांद्रपूर) तालुक्यातील दोनदा रद्द झालेल्या बाांदर
िोळसा ब्लॉि ननववदा प्रकक्रया सरु
ु िरणयाबाबत

(२६) १२२१८ (१७-०९-२०२०).

श्री.बाांटी भााांगडर्डया (धचमरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खननिमा माांत्री पढ
ु ील

(१) सन १९९९ ि २०१० मध्ये कोल ब्लॉक ननविदा रद्द करण्यात आल्या असताींना स्थाननक
िशासनास विश्िासात न घेता ४१ कोल ् ब्लॉक ननविदा िकक्रयेत बींदर (ता.चचमूर, जज.चींद्रपूर)
कोळसा खाणीचा मािे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान समािेश करण्यात आला आिे , िे खरे
आिे काय,

वि.स. ४२ (24)
(२) असल्यास, सदर बींदर कोल ब्लॉक ननविदा त्िररत रद्द करण्यात यािी याकररता विविध
सामाजजक ि सींघ्नाींकडून ननिेदने िशासनास दे ण्यात आली असून, बींदर कोल ब्लॉक
परिानगी दे ताींना खल्
ु या खाणी ऐिजी ताडोबा शेजारील भशू मगत (अींडरग्राउीं ड) खाणणचा
(कोल्माइन्सचा) िस्ताि करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर बींदर कोल ब्लॉक परिानगीमळ
ु े पाच गािासि पररसरातील अींदाजे
११७०.१६ िे क््र िनजमीन ि अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पाररक िनननिासी िनिक्कासाठी

ना िरकती घेण्याची िकक्रया सरु
ु करण्यास हदनाींक २ जानेिारी २०२० रोजीचे सुमारास
ग्रामपींचायतीला ग्रामसभेत ठराि घेण्यासाठी पत्रव्यििार केला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

बींदर

भूशमगत

(अींडरग्राउीं ड)

खाण

(कोल्माइन्सचा)

िस्तािामुळे

पररसरातील ताडोबा अींधारी व्याघ्र िकल्पाच्या िन्यजीि धोक्यात आले असल्याच्या तक्रारी
िाप्त झाल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय ि त्यानष
ु ींगाने उक्त क्षेत्र
िनाशी ननगडीत असताींनािी ननविदा िकक्रयेत समािेश केल्यािकरणी दोषीींिर कोणती कारिाल
केली िा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.

सभ
ु ाष

दे साई

(१६-१२-२०२०)

:

(१) केंद्र

सरकार,

कोळसा

मींत्रालय

(nominated

authority) निी हदल्ली याींचे िेबसाल् http://coal.nic.in िरील माहिती नस
ु ार दे शातील ४१
कोळसा ब्लॉक ननविदा िकक्रयेत बींदर (ता.चचमूर, जज.चींद्रपूर) कोळसा खाणीचा समािेश
करण्यात आला िोता.

(२) कोळसा ब्लॉकची परिानगी दे ताना खल्
ु या खाणीऐिजी ताडोबा शेजारील भम
ु ीगत (coal

mines) चा कुठलािी िस्ताि सींचालनालयास िाप्त झालेला नािी. तथावप, बींदर कोळसा

मालन्सला स्थचगती दे ण्याबाबत पयाफिरण सींिधफन सशमती, चचमूर ि हरर्ाऊींडेशन, चचमूर
याींच्याकडून उपविभागीय अचधकारी, चचमूर याींचक
े डे ननिेदन िाप्त झाले.

(३) उपविभागीय अचधकारी चचमरू याींनी हद.०२.०१.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये, मौजा शेंडग
े ाि,

शशिापूर, अमरपुरी, माजरी बेगडे ि गदगाि या क्षेत्राींमध्ये असलेली ११७०.१६ िे क््र िनजमीन
बाबत अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पाररक िन ननिासी िनिक्क मान्य करणे अचधननयम
२००६, ननयम २००८ ि सुधारणा ननयम २०१२ अन्िये विहित िमाणपत्र ि ग्राम पींचायतीचा
ननणफय घेऊन ठराि िाप्त करणे कामी सींबींधीत ग्रामपींचायती ि नगरपाशलका याींच्यासोबत
पत्रव्यििार केलेला आिे
(४) मुखय िनसींरक्षक चींद्रपुर िनित्त
ृ , चींद्रपुर याींनी सादर केलेल्या अििालानुसार सदर िकरणी
िन विभागात तक्रारी िाप्त झालेल्या नािी, असे जजल्िाचधकारी कायाफलय, चींद्रपूर याींनी
हद. ०७.०८.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये कळविले आिे .

(५) सदर बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्यामळ
ु े राज्य शासनाने कारिालचा िश्न
उद्भित नािी.

(६) िश्न उद्भित नािी.
___________

वि.स. ४२ (25)
पुणे येथील हदव्यााांग आयुक्त िायाालयातील आयुक्त पदावरील
अधधिाऱयााांची ननयुक्ती िरणयाबाबत

(२७) १२२६० (१७-०९-२०२०).

श्री.चेतन तप
ु े (हर्डपसर) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील हदव्याींग आयुक्त कायाफलय िे हदव्याींगाचे िश्न, त्याींना भेडसािणाऱया समस्या
अडी-अडचणी, शैक्षणणक सुविधा, रोजगार तसेच व्यिसायाच्या आचथफक समस्या सोडविण्यासाठी
शासनाने या कायाफलयाची ननशमफती केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या कायाफलयात आयक्
ु त पदािर सन २०१५ पासन
ू मािे डडसेंबर, २०१९ पयंत
सुमारे १९ अचधकाऱयाींनी पदभार साींभाळला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, बिुताींशी सनदी अचधकाऱयाींकडे या विभागाच्या आयुक्त पदाचा अनतररक्त
पदभार असल्याने या विभागात कायफरत असलेले अचधकारी आणण कमफचारी याींची शासकीय
कामे दे खील िेळेिर झाली नसल्याची बाब ननदशफनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, सदर िकरणी हदव्याींग कायाफलयात पण
फ ेळ आयक्
ु ि
ु त पदािर अचधकाऱयाींची
ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. धनाां य मुाांर्डे (१६-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
करण्यात

शासन ननणफय हद. १९.८.२००० अन्िये आयुक्त हदव्याींग कल्याण या पदाची ननशमफती
आली

आिे.

सदर पद भारतीय

िशासन सेिेतील िररषठ

िेतनश्रेणी

अथिा

मींत्रालयातील उपसचचि दजाफच्या अचधका-याींतून भरण्यात येते.

(२), (३) ि (४) सदर पदािर सद्यजस्थतीत श्रीमती िेरणा दे शभ्रतार (भा.ि.से.) या हद.
२७.२.२०१९ पासून पूणि
फ ेळ कायफरत आिे त.
(५) िश्न उद्भित नािी.

___________
दे साईगाां , िुरखेर्डा, िोरची व आरमोरी (ज . गर्डधचरोली) तालुक्यातील अविाळी पाऊस व
गारवपटीमुळे नुिसानग्रस्त शेतिऱयााांना नुिसान भरपाई शमळणयाबाबत

(२८) १२२७३ (०७-१०-२०२०).

श्री.िृष्ट्णा ग बे (आरमोरी) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) दे सालगींज, कुरखेडा, कोरची ि आरमोरी (जज. गडचचरोली) या तालुक्याींमध्ये मोठया

िमाणात अिकाळी पाऊस ि गारपी्ीने शेतकऱयाींचे िजारो िे क््र क्षेत्रातील उन्िाळी धान, गिु,
मका, िरभरा ि भाजीपाला इत्यादी वपकाींचे अतोनात नक
ु सान झाल्याचे मािे मे २०२० च्या
दस
ु ऱया आठिडयात ननदशफनास आले िे खरे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक लोकिनतनीधी ि नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींच्या मागणीनुसार मिसुल

विभागाने शेतवपकाींच्या नुकसानीचा सींयुक्त सव्िे करुन नुकसान भरपालचा अििाल शासनाकडे
सादर केलेला आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाल दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा
करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे तॽ
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१७-१२-२०२०) : (१) िोय िे खरे आिे ,
(२), (३) ि (४) शेतवपकाींच्या नुकसानीकररता नक
ु सान भरपालचा अििाल शासनास िाप्त
झाला आिे .

___________
िाराां ा व मानोरा (ज .वाशशम) येथील अविाळी पावसाने नुिसान झालेल्या शेतिऱयााांना
नुिसान भरपाई शमळणयाबाबत

(२९) १२३४३ (०७-१०-२०२०).

श्री.रा ेंद्र पाटणी (िाराां ा) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन

(१) कारीं जा ि मानोरा (जज.िाशशम) या दोन्िी तालक्
२०२० मध्ये िा
ु याींमध्ये मािे जन
ू

त्यादरम्यान िादळी िा-यासि झालेल्या पािसामुळे शेतकऱयाचे शेतीचे मोठ्या िमाणात
नुकसान झाले आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

शेतकऱयाींच्या

झालेल्या

नुकसानीचे

पींचनामे

शासनाने

केले

असून

या

शेतकऱयाींना नुकसान भरपाल दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .
जन
ू , २०२० मध्ये कारीं जा तालक्
ु यात १७९.७६ िे . आर. क्षेत्रािरील ४८१ शेतकऱयाींचे

वपकाचे ३३ ्क्के पेक्षा अचधक नुकसान झाले आिे. तसेच मानोरा तालुक्यातील मािे जुन,
२०२० मधील वपकनुकसानीचा अििाल ननरीं क आिे .

(२) मािे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालािधीत अनतिषृ ्ी ि पुरामुळे झालेल्या नक
ु सानीसाठी
आचथफक मदतीचा पहिला िप्ता हदनाींक ९.११.२०२० रोजी वितरीत करण्यात आलेला आिे.

त्यानस
ु ार कारीं जा तालक्
ु यासाठी पहिला िप्त्याची रु. ९,५८,७३०/- इतकी रक्कम ४८१ बाचधत
शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आिे .
(३) िश्न उद्भित नािी.
___________
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शशराळा व वाळवा (ज . सााांगली) तालुक्यातील चााांदोली अभयारणय
पररसरात ९ बबबट्यााांचा झालेला मत्ृ यु

(३०) १२५०६ (१५-०९-२०२०).

श्री.मानशसाांग नाईि (शशराळा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) शशराळा ि िाळिा (जज. साींगली) तालुक्यातील चाींदोली अभयारण्य पररसरात विविध
कारणाींनी ९ बबबट्याींचा मत्ृ यू झाल्याचे मािे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले
िे खरे आिे ,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळुन आले,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने सींबचधत दोषीींिर कोणती कायफिािी केली िा करण्यात
ु ग
येत आिे ,

(४) असल्यास, भविषयात अश्या िकारे िन्य िाण्याींचे मत्ृ यू िोऊ नयेत याकररता शासनाने
कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२३-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
शशराळा तालुक्यातील खुजगाींि ननयत क्षेत्रातील मौजे. िाकुडे-पडिळिाडी रस्त्यािर

हदनाींक १९.०५.२०२० रोजी एक नर बबबट्या (िय अींदाजे ८ ते १० महिने) मत्ृ यु झाल्याची
घ्ना ननदशफनास आली आिे.

(२) सदर बबब् अज्ञात िािनाच्या धडकेत अींतगफत रक्तस्त्रािामळ
ु े ि िदय बींद पडल्याने मत्ृ यू
झाल्याचे पशुिैद्यककय अचधकारी, शशराळा याींचे शिविच्छे दन अििालात नमूद करण्यात आले
आिे .

(३) उपरोक्त िकरणी अज्ञात िािनधारकाींविरुध्द हदनाींक १९.०५.२०२० रोजी िथम गुन्िा ररपो्फ
नोंदविण्यात आला असून, िनपररक्षेत्र अचधकारी शशराळा याींचे मार्फत पुढील तपास सुरु आिे .

(४) रस्ते अपघातामध्ये िन्यिाण्याींचे मत्ृ यु िोिु नये याकरीता खालीलिमाणे उपाययोजना
करण्यात येतात.

• िन्यिाण्याींचे भ्रमणमागफ असलेल्या क्षेत्रातील रस्त्याच्यालगत िािनाींचा िेग कमी
ठे िणेबाबत सच
ू ना र्लक िदे शशफत करण्यात आले आिे .

• शभींतीपत्रके ि िस्तपबत्रकेचे िा्प करुन जनमानसाींत िबोधन करण्यात येत आिे.
(५) िश्न उद्भित नािी.
___________

गोंहदया ज ल्हयातील वक्ष
ृ लागवर्डीच्या िामाबाबत
(३१) १२७५३ (१५-०९-२०२०).

श्री.मनोहर चाांहद्रिापूरे (अ न
ुा ी-मोरगााांव) :

सन्माननीय वने माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोंहदया जजल्िातील ५४४ ग्रामपींचायतीींना मागील िषी दे ण्यात आलेल्या १७ लक्ष ४७ िजार
७५० रोप्े लािण्याचे उहदष् गाठण्यास अपयशी ठरल्याची बाब मािे जून, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशफनास आली, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, १ लक्ष २८ िजार खड्डे रोपे न लािताच ठे िण्यात आलेली आिे त, िे िी खरे
आिे काय,
(३) असल्यास, उद्हदष्ात नमद
ू केलेली रोपे गोंहदया जजल्ियातील ग्रामपींचायतीला दे ण्यात
आलेली आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, रोपे न लािता ती र्ेकण्यात आली असून, शासनाने िक्ष
ृ लािण्याकरीता ननधी
न हदल्याने त्यामळ
फ केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
ु े ग्रामपींचायतीनी याकडे अक्षम्य दल
ु क्ष

(५) असल्यास, िन विभागाने सींबींचधत िकरणी चौकशी करुन कारिाल कोणती कारिाल केली
िा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२१-१२-२०२०)

: (१), (२), (३) ि (४) गोंहदया

जजल्िातील ५४५

ग्रामपींचायतीींना सन २०१९ च्या पािसाळयात १७,४७,७५० (िक्ष
ृ लागिडीचे ) उद्दीष् दे ण्यात
आले िोते. गोंहदया िन विभागाकडून ग्रामपींचायतीींना १५,९८,०९० रोपे पुरिण्यात आली ि
त्यानुसार ग्रामपींचायतीींनी रोपे लागिड केली आिे .
(५) ि (६) िश्न उद्भित नािी.

___________
साांभा ीनगर (ज .औराां गाबाद) येथील उद्योग सुरु िरणयाबाबत
(३२) १२७८२ (२०-०९-२०२०).

श्री.प्रदीप

ैस्वाल (औराां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय उद्योग

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींभाजीनगर (जज.औरीं गाबाद) येथील कािी उद्योगाींना शासनाने सरु
ु करण्याची परिानगी
हदली आिे , परीं तू िाळूज, शेंद्रा ि पैठण येथील औद्योचगक िसाितीतील कींपन्या मजूराीं अभािी
बींद आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन मजूराीं अभािी बींद असलेले उद्योग
सुरळीत सुरु िोण्याच्या दृष्ीने कोणती कायफिािी िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०४-०१-२०२१) : (१) ि (२) िे खरे नािी.

केंद्र शासनाने हदनाींक २५ माचफ, २०२० रोजीच्या आदे शानस
ु ार अत्यािश्यक सेिेतील

उद्योग सुरु करण्याकरीता सिफ राज्य शासनास ननदे श हदले िोते. हदनाींक २५ माचफ, २०२० ते
हदनाींक १९ एविल, २०२० पयंत औरीं गाबाद जजल्ियातील अत्यािश्यक सेिेतील एकूण ५४७
उद्योजकाींना परिानग्या दे ण्यात आल्या आिे त.
तद्नींतर

केंद्र

शासनाच्या

हदनाींक

२०

एविल,

२०२०

च्या

ननणफयानस
ु ार

मिानगरपाशलकेच्या िद्दीबािे रील ग्रामीण क्षेत्रातील उद्योग सुरु करण्याबाबत कािी अ्ी ि

शतीस अधीन रािून परिानगी दे ण्यात यािी असे ननदे श िाप्त झाले. त्यानुसार मिाराषर
औद्योचगक विकास मिामींडळाने हदनाींक २० एविल, २०२० पासन
ू ऑनलालन पो्फ ल तयार
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करुन http://permission.midcindia.org उद्योजकाींना ऑनलालन परिानग्या दे ण्याबाबत
कायफिािी सुरु केली. सदर पो्फलद्िारे हदनाींक २१ जुल,ै २०२० पयंत १००६४ उद्योजकाींनी
ऑनलालन अजफ मिाराषर औद्योचगक विकास मिामींडळाकडे सादर केले असन
ू , त्यापैकी ५६०२
उद्योजकाींना

परिानग्या दे ण्यात

आलेल्या आिे त.

उद्योजकाींनी

कामगार

ठे िण्याकरीता

माचगतलेल्या परिानगीस अनुसरुन कामगाराींना येण्या-जाण्यासाठी पासेसची सोय करण्यात

आली िोती ि सदर औद्योचगक क्षेत्रात र्ेज-िालज उद्योग शासनाकडून िेळोिेळी हदलेल्या
ननदे शाींना अनुसरुन सुरु करण्यात आले.

तसेच लॉकडाऊन कालािधीत कािी कामगार परराज्यात, परजजल्ियात गेलेले असन
ू ,

परजजल्ियातील कामगार कामािर आले असल्याचे तसेच परराज्यातील कामगारिी कािी
िमाणात परत येत असल्याचे हदसून येत आिे . सद्य:जस्थतीत िाळुींज, शेंद्रा ि पैठण
औद्योचगक िसाितीतील सिफ उद्योग पण
ू फ क्षमतेने सरु
ु झालेले आिे त.
(३) िश्न उद्भित नािी.

___________
रा रू ा (ज .चाांद्रपरू ) तालक्
ु यात अनतवष्ट्ृ टीने बाधधत झालेल्या

शमनीचा व वपिााांचा

मोबदला शमळणयाबाबत

(३३) १३२०४ (२५-०९-२०२०).

श्री.सुभाष धोटे (रा ूरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन माांत्री

(१) राजुरा (जज.चींद्रपुर) तालुक्यातील हदनाींक ५, ६, ७ जुलै, २०१९ च्या अनतिषृ ्ीमळ
ु े बाचधत
झालेल्या जशमनीचा मोबदला शमळण्यासाठी शेतकऱयाींनी तिशसल कायाफलय, राजुरा येथे िारीं िार

जाऊनिी कायाफलयीन कमफचाऱयाींच्या अनास्थेमळ
ु े नक
ु सानग्रस्त शेकडो शेतकऱयाींना अद्याप
नक
ु सान भरपाल शमळाली नसल्याचे मािे मे, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशफनास आले,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास उक्त शेतकऱयाींना जशमनीचा मोबदला शमळणेबाबत स्थाननक लोकितीननधीींनी
हदनाींक १८ मे २०२० रोजी िा त्यासुमारास स्थाननक िशासनास ननिेदन हदले आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास ननिेदनाच्या अनुषग
ीं ाने शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
(२)

िोय. मा. विधानसभा सदस्याींनी हदनाींक १८.५.२०२० रोजी जिशसलदार, राजरू ा याींना

हदलेल्या ननिेदनात जुल,ै २०१८ मध्ये झालेल्या अनतिषृ ्ीमळ
ि
ु े मौजा चचींचोली बज
ु
पररसरातील अनेक शेतकऱयाींच्या वपकासि शेतजशमनी खरडून गेल्याने शेतकऱयाींना मोबदला
शमळाला नािी याबाबत विचारणा केली आिे .
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(३) हदनाींक ५, ६ ि ७ जुलै, २०१८ मध्ये अनतिषृ ्ीमळ
ु े खरडून गेलेल्या जशमनीमुळे बाचधत
झालेल्या

एकूण

४५४०

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱयाींपैकी

३५४०

रु. ३,५९,०७,६०३/- अनद
ु ान िा्प करण्यात आले आिे .

नुकसानग्रस्त

शेतकऱयाींना

इतर खातेदार िे सींयुक्त खातेदार तसेच बािे रगािी रािात असल्यानमुळे बँक खात्यात

रक्कम िगफ िोऊ शकलेली नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
पूर नुिसानीसाांदभाात असलेल्या पररपत्रिातील ननिषामध्ये बदल िरणयाबाबत
(३४)

१३२७६

(१३-०९-२०२०).

श्री.शेखर

ननिम

(धचपळूण),

श्री.चेतन

सन्माननीय आपत्ती व्यवस्थापन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तुपे

(हर्डपसर) :

(१) शासनाच्या पूर नक
ु सानीसींदभाफतील परीपत्रकातील ननकषान्िये पूर पररजस्थतीचा कालािधी

साधारणतः २४ तास ककीं िा अचधक असा असेल तरच नक
ु सान भरपाल शमळण्यास पात्र
ठरविण्यात येत,े िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कोकणात विशेषतः रत्नाचगरी जजल््यातील चचपळूण, खेड, सींगमेश्िर, राजापूर

या शिरात पािसाळ्यात िचींड िमाणात पाणी शशरुन सातत्याने पुर पररजस्थती ननमाफण िोते

परतु कोकणातील भौगोशलक पररजस्थतीमुळे शिरात पुराचे पाणी लिकर भरुन ते लिकर

ओसरते मात्र पुर पररजस्थती ननमाफण झाल्याने शेतीच्या नुकसानीबरोबरच इतर पायाभूत
सवु िधादे खील कोलमडून परु बाचधत क्षेत्रातील शेतकरी, जनता, शिरातील छो्े -मोठे व्यापारी
िगाफचे िचींड िमाणात नक
ु सान िोते, िे िी खरे आिे काय,

(३) कोकणातील भौगोशलक पररजस्थतीमुळे कािी पुरािेळी पुरजस्थती २४ तासापेक्षा कमी असूनिी

िोणारे नुकसान िे मात्र िचींड स्िरुपाचे असते त्यामुळे िी बाब पािता अशा िकारच्या पुर
पररजस्थतीतील नक
ु सान भरपालचा दे खील समािेश िोऊन शासन पररपत्रक ककीं िा शासन
ननणफयाच्या ननकष बदलणेबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) नािी.
राज्य आपत्ती िनतसाद ननधीच्या मागफदशफक सच
ू नानस
ु ार नैसचगफक आपत्तीमध्ये दोन

हदिसाींपेक्षा अचधक कालािधीकरीता क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास बाचधताींना आचथफक मदत
दे ण्यात येत.े
(२) िोय.
(३) नैसचगफक आपत्तीींमध्ये राज्य आपत्ती िनतसाद ननधीमधन
ू बाचधताींना आचथफक मदतीचे ननकष
/ मागफदशफक सूचना केंद्र शासनाकडून ननजश्चत करण्यात येतात.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
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िाराां ा (ज .वाशशम) तालुक्यातील धन

महसूल माांर्डळ येथे अविाळी पावसामळ
ु े नि
ु सान

झालेल्या शेतिऱयााांना नि
ु सान भरपाई शमळणेबाबत

(३५) १३३६७ (०७-१०-२०२०).

श्री.रा ेंद्र पाटणी (िाराां ा) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) कारीं जा (जज.िाशशम) तालक्
ु यातील धनज मिसल
ू मींडळ मध्ये हदनाींक २२ जन
ू , २००९ रोजी
िा त्यासम
ु ारास ढगर्ु्ी सदृश्य पाऊस झाल्याने या विभागातील िीस गािातील शेतकऱयाींचे

नुकसान झाल्याने सुमारे १९३.३७ जमीन बाचधत झाल्याचे मिसूल विभागाने पींचनामे पूणफ
करून हदनाींक ०५ जुलै २०२० रोजी तिसील कायाफलय कारीं जा याींना कळविले आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर पींचनाम्यानस
ु ार शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाल दे ण्याबाबात शासनाने
कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१७-१२-२०२०) :(१) अशींत: खरे आिे,
धनज (ब.ु ) या मिसल
ू मींडळामध्ये २३ जन
ू , २०२० रोजी ११७.० शम.शम. पजफन्यमान

झाल्याने शेती वपकाचे नुकसान झाले आिे.

(२) मािे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालािधीत अनतिषृ ्ी ि पुरामुळे नुकसानीबाबत पींचनामे

करण्यात आलेले असन
ू नक
ु सानीबाबत आचथफक मदतीसाठीचा पहिला िप्ता रू.२२९७.०६ लक्ष
इतका ननधी सिफ विभागीय आयक्
ु त याींना हद.०९.११.२०२० रोजी वितरीत करण्यात आला आिे .
(३) िश्न उद्भित नािी.

___________
िुपटा (ता. मानोरा, ज ल्हा वाशशम) येथील अविाळी पावसामळ
ु े
शेतिऱयााांचे झालेले नुिसान

(३६) १३४६५ (०२-१२-२०२०).

श्री.रा ेंद्र पाटणी (िाराां ा) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) कुप्ा (ता मानोरा, जज. िाशशम) येथील पररसरामध्ये मािे जुन ि जुलै, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान झालेल्या अनतिषृ ्ीमुळे शेतवपकाचे मोठया िमाणात नक
ु सान झाले असल्याचे
ननदशफनास आले, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

नक
ु सानीचे

पींचनामे

करुन

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱयाींना

नक
ु सान

भरपाल

शमळण्याबाबत नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींनी हदनाींक ५ जुल,ै २०२० रोजी िा त्यासुमारास
शासनाकडे तसेच तिसीलदार मानोरा याींच्याकडे लेखी मागणी केली आिे िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने चौकशी करुन नुकसानग्रस्त शेतक-याींना नुकसान
भरपाल दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. ४२ (32)
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) िोय.
(२) ि (३) तिसीलदार, मानोरा याींच्या कायफक्षेत्रातील कुप्ा पररसरातील २० गािातील वपक
नक
ु सानीबाबत सींयक्
ु त पींचनामे करण्यात आलेले आिे त. मािे जन
ू ि जल
ु ै, २०२० मध्ये ६५
शम.शम. पेक्षा कमी पजफन्यमान झालेले असल्याने तसेच नक
ु सानीचे िमाण ३३% पेक्षा कमी
असल्याने राज्य आपत्ती िनतसाद ननधीच्या ननकषानुसार आचथफक़ मदत अनुज्ञेय िोत नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
मोशी व वरूर्ड (ज .अमरावती) तालुक्यामध्ये अनतवष्ट्ृ टी व टोळधार्डीमुळे शेतीचे नुिसान
झालेल्या शेतिऱयााांना भरपाई शमळणयाबाबत

(३७) १३५७८ (१२-१०-२०२०).

श्री.रईस शेख (शभवाांर्डी पव
ू )ा :
करतील काय :-

श्री.दे वेंद्र भुयार (मोशी), श्री.अबू आ मी (मानखूदा शशवा ीनगर),
सन्माननीय मदत व पन
ु वासन माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मोशी ि िरूड (जज.अमरािती) तालक्
ु यामध्ये झालेल्या अनतिषृ ्ीमळ
ु े तसेच ्ोळधाडीमळ
ु े
शेती वपकाींचे नुकसान झाले असल्याचे ननदशफनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच, कोरोना आजाराच्या साथीमुळे शासनाने लॉकडाऊन जािीर केल्याने भाजी विक्रेत्याींना
भाजी विकण्यासाठी कुठे िी जाता न आल्याने भाजीपाला शेतात पडून राहिल्याने कुजुन गेला,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त नक
ु सानीचे पींचनामे करुन नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाना भरपाल दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) ि (२) अींशत: खरे आिे .
(३) मािे जून, २०२० ते ऑक््ोबर, २०२० या कालािधीत अनतिषृ ्ीमुळे नुकसान झालेल्या
शेतकऱयाींना

आचथफक

मदत

दे ण्याबाबतचा

ननणफय

घेण्यात

आला

असून,

िथम

िप्ता

रु. २२९७०६.३७ लक्ष इतका ननधी सिफ विभागीय आयुक्ताींना वितरीत करण्यात आला आिे .
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
सााांगली ज ल््यातील वन ववभागाच्या हद्दीच्या बाहे र असलेल्या शेतिऱयााांच्या खा गी
शमनीमध्ये

ाणयािररता असलेला रस्ता वन ववभागाने बाांद िेल्याबाबत

(३८) १३६१८ (१५-०९-२०२०).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) : सन्माननीय वने माांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) साींगली जजल््यातील नरसेिाडी, कचरे िाडी इ. गािातील िन विभागाच्या िद्दीच्या बािे र
असलेल्या

शेतकऱयाींच्या

शेतजशमनीमध्ये

जाण्याकररता

असलेला

रस्ता

िन

विभागाने

शेतकऱयाींसाठी बींद केल्याचे मािे जन
ू २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, िन विभागाने शेतकऱयाींना स्ितःच्या मालकी असणाऱया जशमनीकडे जाणारा
रस्ता बींद केल्याने शेतकऱयाींना शेती करता येत नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२१-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
(२) ि (३) साींगली िन विभागाकडील तासगाींि िन पररक्षेत्रामधील मौजे नरसेिाडी ते कचरे िाडी
असा एकूण ५०० मी. पैकी ४०० मी. चा रस्ता स.नीं. ३१४ कक्ष क्र. १४९ मौजे नरसेिाडी येथील
िनक्षेत्रातून जातो. सदरचा कच्चा रस्ता पािसाळ्यात लगतच्या शेतकऱयाींसाठी अडचणीचा

असल्याने सदर रस्त्याची स्थाननक शेतकऱयाींकडून डागडुजी करण्यात येणार असल्याचे

समजल्यािरून स्थाननक िन कमफचाऱयाींकडून सींबध
ीं ीत शेतकऱयाींशी सींपकफ साधून िनक्षेत्रातील
रस्त्याच्या डागडुजी करीता िन (सींिधफन) अचधननयम, १९८० चा भींग िोणार नािी याची

खबरदारी घेण्याकररता सुचचत करण्यात आले असून शेतकऱयाींसाठी कोणतािी रस्ता बींद
करण्यात आलेला नािी.

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
अमरावती ज ल््यात वादळी वाऱयासह झालेल्या पाऊस व गारपीठीमुळे
शेतिऱयााांचे झालेले नुिसान

(३९) १३६९० (०७-१०-२०२०).

श्री.बळवाांत वानखर्डे (दयाापूर) :

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) अमरािती जजल््यात हदनाींक १२ मे २०२० च्या सुमारास िचींड िादळी िाऱयासाि पाऊस
आणण गारपीठ झाल्याने काींदा, केळी, सींत्रा, गिू, शमरची ि भाजीपाल्याचे िजारो िे क््रिरील
वपकाींचे िचींड िमाणात नुकसान झाले असल्याचे ननदशफनास आले आिे , िे खरे आिे काय ,
(२) तसेच िादळी िाऱयासाि झालेल्या पािसाने जजल््यातील शिरासि ग्रामीण भागातील घराींचे
पडझळीमुळे नक
ु सान झाल्याचे ननदशफनास आले आिे िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

िादळी

िाऱयासाि

पािसामळ
ु े

नक
ु सान

झालेल्या

शेतमालाचे,

वपकाचे,

र्ळबाींगाींच,े भाजी वपकाींच्या नक
ु सानीचे सिेक्षण करुन नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान
भरपाल दे णेबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१७-१२-२०२०) : (१) िोय िे खरे आिे ,
(२) अमरािती जजल्ियात िादळी िाऱयासि झालेल्या पािसाने एकूण ३९० अींशत: ि १९ पूणत
फ :
घराींचे नक
१८४ अींशत: पडझड झालेल्या घराींसाठी बाचधत व्यक्तीींना
ु सान झाले असन
ू

रू.८,०८,८९१/- एिढया रक्कमेचे िा्प करण्यात आले आिे , तर पूणत
फ : पडझड झालेल्या ८
घराींसाठी बाचधत व्यक्तीींना रू.८,००,०००/- चे अनुदान िा्प करण्यात आले आिे .
(३) नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींच्या नक
ु सानीचे अििाल शासनास िाप्त झाले आिे त.
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
राज्यातील लघु उद्यो िााांना सौर वी

यो नेच्या लागू असलेल्या

ाचि अटी शशधथल िरणयाबाबत

(४०) १३७०७ (२०-०९-२०२०).

श्री.प्रदीप

ैस्वाल (औराां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय ऊ ाा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील लघु उद्योजकाींना उद्योग सरु
ु करता यािे याकररता शासनाने सौर िीज योजना
सुरु केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेत अनेक जाचक अ्ी असून त्या अ्ी दरू करून सौर िीज योजना
कायाफजन्ित करण्याची मागणी लघु उद्योजकाींनी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासन राज्यातील लघु उद्योगास उभारणी दे ण्याकररता सौर िीज योज़नेिरील
जाचक अ्ी रद्द करून योजना कायाफजन्ित करण्यासाठी कोणती कायफिािी केली िा करण्यात
येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
र्डॉ. नननतन राऊत (१५-१२-२०२०) : (१) ि (२) राज्यातील लघु उद्योजकाींना उद्योग सरू
ु करता

यािे याकरीता शासनाने सौर िीज योजना सुरू केलेली नािी. तथावप, मा. मिाराषर विद्युत
ननयामक आयोगाने ने् शम्रीींग/ने् बबशलींग सींदभाफत “ग्रीडला जोडलेली परस्पर सकक्रय
छपरािरील नुतनशील ऊजाफ ननशमफती यींत्रणा, विननमय, २०१९” मसुदा हद. २६.१०.२०१९ रोजी
िकाशशत केला. त्यािर िाप्त िरकती ि सूचना विचारात घेऊन मा. मिाराषर विद्युत ननयामक

आयोगाने “ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरािरील नत
ू नशील ऊजाफ ननशमफती यींत्रणा,

विननमय, २०१९” हद.३० डडसेंबर, २०१९ रोजी जािीर केले आिे . िे विननमय सिफ िगफिारीतील
िीज ग्रािकाींसाठी म्िणजे ननिासी, िाणणजज्यक ि औद्योचगक ग्रािकाींसाठी लागू आिे त. यामध्ये

लघु उद्योगाींचा दे खील समािेश असून त्याींनी सुचविलेल्या िरकती ि सूचना विचारात घेण्यात
आल्या आिे त.

(३) सदर विननयमातील कलम ११.५ नुसार ने् शम्रीींग घेणाऱया ग्रािकाींना ग्रीड सपो्फ शुल्क
लागू करण्याची तरतूद आिे. या तरतुदीींच्या अनुषींगाने मिावितरण कींपनीने आचथफक िषफ सन
२०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालािधीसाठी मा.आयोगाकडे सादर केलेल्या िीज दर, याचचकेत
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ग्रीड सपो्फ आकार लागू केलेला नािी. त्यामळ
ु े ते आकारण्यात येत नािी. याचा लाभ सुध्दा
सिफ िगफिारीतील िीज ग्रािकाींना म्िणजे ननिासी, िाणणजज्यक ि औद्योचगक ग्रािकाींना िोणार
आिे . यात लघु उद्योगाींचािी लाभ िोणार आिे .
(४) िश्न उद्भित नािी.

___________
यावल (ज . ळगााांव) उपवनसाांरक्षि ववभागात मोहमााांर्डली, नतड्या अशा ७ वनक्षेत्रात
रें च खोदणे व भरणयाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(४१) १३७९४ (२०-०७-२०२०).

श्री.शशरीष चौधरी (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने माांत्री पढ
ु ील

(१) यािल (जज.जळगाींि) उपिनसींरक्षक विभागात मोिमाींडली, नतड्या अशा ७ िनक्षेत्रात रें च
च्या सिाय्याने खींदक खोदणे ि भरण्याच्या कामात तत्कालीन अचधकाऱयाींनी लाखो रूपयाींचा
गैरव्यििार केल्याची बाब हदनाींक २२ र्ेब्रुिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशफनास आली,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सबींचधत दोषी अचधकाऱयाींिर कोणती कारिाल केली िा
करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. साां य राठोर्ड (२१-१२-२०२०) :(१) यािल िन विभागात सन २०१९-२० या कालािधीत
रोपिन पूिफ पािसाळी कामे घेण्यात आलेली नािीत. त्यामुळे िया कामात गैरव्यििार केल्याची
बाब २२ र्ेब्रुिारी २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदशफनास आलेली नािी.
(२), (३) ि (४) िश्न उद्भित नािी.

___________
बीर्ड ज ल््यात अनतवष्ट्ृ टीमळ
ु े नि
ु सान झालेल्या नि
ु सानग्रस्तााांना भरपाई दे णयाबाबत
(४२) १४०३० (०७-१०-२०२०).

श्रीमती नशमता मुाांदर्डा (िे ) :

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) बीड जजल््यात मािे ऑक््ोबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान अनतिषृ ्ीमुळे शेतकऱयाींचे
अतोनात नक
ु सान झाले परीं तु ननधीअभािी शेतकऱयाींना नुकसान भरपाल अद्यापपयफत दे ण्यात
आलेली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, केज तालुक्यातील जिळपास पींधरा गािाींचे ि पुरिणी यादीिमाणे शेतकऱयाींचे
अनुदान िा्प झाले नसल्याने शेतकऱयाींमध्ये िचींड िमाणात नाराजी ननमाफण झाली असून
त्याींना त्िररत अनुदान िा्प करण्याबाबतचे ननिेदन स्थाननक लोकिनतननधी (केज मतदारसींघ)
याींनी जजल्िाचधकारी बीड याींना हदनाींक ५ मे , २०२० रोजी िा त्यासुमारास हदले आिे , िे खरे
आिे काय,

वि.स. ४२ (36)
(३) असल्यास, सदर ननिेदनानुसार िशासनाकडून अद्यापपयंत कोणतीच कायफिािी करण्यात
आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, ननधीअभािी अनद
ु ान िा्पापासन
ू िींचचत असलेल्या शेतकऱयाींना लिकरात
लिकर नुकसान अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास , विलींबाची कारणे काय आिे त?

श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१७-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे अींशत: खरे असन
ू केज तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना अनद
ु ान वितरीत करण्यात आले आिे .
(३) िश्न उद्भित नािी.
(४) िश्न उद्भित नािी.
(५) िश्न उद्भित नािी.
___________
नगर पाांचायत िाराां ा, (ता.िाराां ा, ज .वधाा) येथील पाणयाच्या टािी िररता वन ववभागाच्या
ोगची परवानगी शमळणयाबाबत
(४३) १४२७३ (१५-०९-२०२०).

श्री.दादाराव िेचे (आवी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) नगर पींचायत कारीं जा, (ता. कारीं जा, जज. िधाफ) येथील तत्कालीन ग्रामपींचायतची ३०
िषाफपि
ु ी असलेली पाण्याची ्ाकी ESR ि GSR मधन
ु सव्िे क्र. १९४ ि १२२ मध्ये बाींधण्यात
आली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, तत्कालीन ग्रामपींचायतीने ३० िषाफपुिी सव्िे क्र. १९४ ि १२२ मध्ये ESR ि
GSR मधुन बाींधकाम करण्यात आलेली जागा िन विभागाची आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मिाराषर सि
ु णफ जयींती नगरोत्थान मिाअशभयान अींतगफत जन
ु ी पाण्याची ्ाकी

ननषकाशसत करून नविन ्ाकी बाींधायचे िस्तावित असून सदरिू जागा िी िन विभागाची
असल्याने अनुसूचचत जमाती ि इतर पारीं पारीक िन ननिासी (िन िक्काची मान्यता)
अचधननयम २००६ च्या कलम ३ चे पो्कलम (२) अन्िये सदर जागेची परिानगी िन
विभागाकडे मागीतलेली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, मिाराषर सि
ु णफ जयींती नगरोत्थान योजनेअींतगफत िस्तावित असलेल्या पालप
लालन ि पाण्याची ्ाकी बाींधकामाकररता िन विभागाच्या जागेिर मींजुरी दे ण्याबात शासनाने
कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आिे त ?

वि.स. ४२ (37)
श्री. साां य राठोर्ड (२२-१२-२०२०) : (१) ि (२) मौ. कारीं जा येथील सव्िे नीं. १९४ मधील ५.३३
िे . आर ि सव्िे क्र. १२२९ मधील ३९.६० िे . आर इतके झड
ु पी जींगल क्षेत्र हद.२१.०३.१९९६

रोजी मिसल
ू विभागाकडून िन विभागाला िस्ताींतरीत करण्यात आले आिे . सदर जशमनीिर
पाण्याची ्ाकी असून िी जमीन भारतीय िन अचधननयम, १९२७ च्या कलम ४ अींतगफत
अचधसूचचत करण्यात आली आिे .

(३) ि (४) मुखयाचधकारी नगरपींचायत कारीं जा (घा.) याींनी मौ. कारीं जा येथील सव्िे क्र. १९४ ि

१२२९ येथे बाींधण्यात आलेल्या ्ाक्या जीणफ झाल्यामुळे मिाराषर सुिणफ जयींती नगरोत्थान
मिाअशभयाना अींतगफत जन्
ु या झालेल्या ्ाक्या ननषकाशसत करून सदर जागेिर निीन

पालपलालन ि निीन ्ाकीचे बाींधकाम करण्याकरीता अनस
ु ुचीत जमाती ि इतर पारीं पाररक िन
ननिासी (िन िक्काची मान्यता) अचधननयम, २००६ च्या कलम ३ चे पो्कलम (२) अन्िये
िन विभागास िस्ताि सादर केला िोता. सदर िस्तािामध्ये कािी त्रु्ी आढळून आल्याने त्रु्ी
पत
फ ा करण्याबाबत मख
ू त
ु याचधकारी, नगर पींचायत कारीं जा याींना हद.१८.०९.२०२० रोजी कळविले
आिे .

(५) िश्न उद्भित नािी.
___________
मौ े माणगााांव (ता.शाहूवार्डी, ज .िोल्हापूर) येथील गावठाणाच्या हद्दीतील
ओढयाला पुर आल्यामळ
ु े झालेले नुिसान
(४४) १४३०६ (२२-०९-२०२०).

र्डॉ.ववनय ववलासराव िोरे (साविर) (शाहूवार्डी) :
मदत व पुनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौजे माणगाींि, (ता. शािूिाडी, जज. कोल्िापूर) येथील गािठाणाच्या िद्दीतील ओढयामळ
ु े
पािसाळी पुर येिन
ू ओढयाच्या काठच्या जशमनी िािून गेल्याने शेतकऱयाींच्या शेतीचे मोठ्या
िमाणात नक
ु सान झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, पुरामळ
ु े ओढयाचे क्षेत्र बदलल्यामळ
ु े तेथील शेतकऱयाींच्या जशमनी िािून गेल्याने
७/१२ धारक भूशमिीन झाले आिेत तसेच त्याींच्या जशमनी अन्य गािाींतील शेतकरी सदरच्या
जशमनी कसत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ओढयाला आलेल्या पुरामळ
ु े तेथील अल्प भूधारक भशू मिीन शेतकऱयाींना त्याींच्या
जशमनी परत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायिाफिी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. वव य वर्डेट्टीवार (१६-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) ि (४) िश्न उद्भित नािी.
___________

वि.स. ४२ (38)
पर्डझरी चि (ता.मुल) येथील भुमापन क्रमााांि २६७ आरा ी ०.८० हे . आर या अनतक्रमीत
शमनीचा स्थायी पट्टा शमळणयाबाबत

(४५) १४३३८ (१९-०९-२०२०).

श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पडझरी चक (ता.मल
ु ) येथील भम
ु ापन क्रमाींक २६७ आराजी ०.८० िे . आर या अनतक्रमीत

जशमनीचा स्थायी पट््ा शमळण्याबाबत वि.स.स. बल्लारपूर याींनी मा. जजल्िाचधकारी, चींद्रपूर
याींना हदनाींक १५ जुल,ै २०२० रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी ननिेदन सादर केले आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीनूसार अनतक्रमीत
जशमनीचा स्थायी पट््ा शमळण्याबाबत कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (२२-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२) मौजा-पडझरी चक (ता.मुल) येथील भुमापन क्रमाींक २६७ आराजी ०.८० िे . आर िी शेती

मिाराषर शासन िन विभाग असे नमद
ू आिे . अनस
ु चू चत जमाती ि इतर पारीं पाररक िन
ननिासी (िनिक्क मान्य करणे) अचधननयम, २००६ ननयम २००८ ि सुधारणा ननयम, २०१२

अन्िये उपविभागीय स्तरीय िनिक्क सशमती, मल
ु याींनी हद.०३.०४.२०१८ रोजी झालेल्या सभेत
(१) तीन वपढीींचा रहििासी पुरािा जोडला नसल्यामुळे (२) पी-१ चा सींबींधीत धारकाशी
(िींशािळ) सोबत सींबींध जळ
ु त नसल्यामळ
ु े या दोन कारणाने दािेदार श्री.लव्िा काशीनाथ

नागोसे, रा.भादण
ु ी याींचा दािा नामींजूर केला असन
ू दािेदारास मा.जजल्िास्तरीय िनिक्क
सशमती, चींद्रपूर कडे ६० हदिसाींचे आत अपील दाखल करण्यास हद.२६.०४.२०१८ चे पत्रान्िये
कळविले आिे.

(३) िश्न उद्भित नािी.
___________
वसई (ज .पालघर) तालुक्यात सहिार भवन बााांधणयास
ागा उपलब्ध िरून दे णेबाबत

(४६) १४४४२ (२०-०९-२०२०).

श्री.सध
ु ीर मन
ु गाांटीवार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय सहिार माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसल (जजल्िा पालघर) तालक्
ु यात सिकार भिन बाींधण्यास राज्य शासनाने मींजरू ी हदलेली
असल्याने त्यासाठी जजल्िाचधकारी (पालघर) याींनी आिश्यक असलेली शासकीय जागा सिकार
विभागाला उपलब्ध करून हदलेली नािी, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, िसल तालक्
ु याची लोकसींखया मोठ्या िमाणात असल्याने तेथे मोठ-मोठ्या
बँका, सिकारी पतसींस्था, शेतकरी सिकारी सोसायट्या तसेच मजच्छमारी सिकारी सोसायट्या

कायफरत असल्याने याहठकाणी मींजरू झालेले सिकार भिन उभारण्यासाठी शासनाने जागा

वि.स. ४२ (39)
उपलब्ध करून दे ण्याची मागणी नगरसेविका (गास, ता.िसल) याींनी मा.मुखयमींत्री, सिकार
मींत्री, सचचि, सिकार विभाग, जजल्िाचधकारी (पालघर), तिशसलदार (िसल), याींच्याकडे हदनाींक
२५ जल
ु ै, २०२० रोजीिा त्यासम
ु ारास पत्राद्िारे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी करून सिकार भिन उभारण्यासाठी
जागा उपलब्ध करून दे णेसाठी कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील (२९-१२-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
िसल (जजल्िा पालघर) तालक्
ु यात सिकार भिन बाींधण्यास राज्य शासनाने मींजरू ी

हदलेली नािी. तथावप, सिकार आयुक्त ि ननबींधक, सिकारी सींस्था, पुणे याींचे सच
ु नेनुसार
िसल

कायाफलयाने

तत्का.

जजल्िाचधकारी,

ठाणे,

िसल-विरार

शिर

मिानगरपाशलका

ि

तिशसलदार, िसल याींचेकडे मौजे साींडोर येथील जागेची मागणी केली िोती. परीं तु सदर जागेिर
बारािी महिने खाडीचे पाणी साचलेले असते, तसेच, त्याहठकाणी नतिराींची झाडे असून जागेच्या

दक्षक्षण बाजस
ू उच्च दाबाची विद्यत
ु िाहिनी जात असल्याने सदरील जागा सिकार भिन

बाींधणेस उपलब्ध िोऊ शकणार नसल्याचे तिशसलदार िसल याींनी हदनाींक २०.१२.२०१२ च्या
पत्रान्िये कळिून जमीन मागणीचा अजफ ननकाली काढला आिे .
(२) िोय.

(३) श्रीमती जोस्पीन र्रगोज, नगरसेविका याींच्या हदनाींक २५.०७.२०२० रोजीच्या ननिेदनाच्या
अनुषींगाने उपननबींधक, िसल जजल्िा पालघर याींनी जजल्िाचधकारी, पालघर याींना हदनाींक
२५.०८.२०२० रोजी सिकार भिन बाींधणेसाठी जागा उपलब्ध करुन दे णेबाबत विनींती केली

आिे . त्यानुसार त्या कायाफलयाकडून जजल्िाचधकारी, पालघर याींचेकडे जागेसाठी पाठपुरािा
करण्यात येत आिे.

(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
गर्डधचरोली ज ल््यात पेसा िायद्यात सध
ु ारणा िरणयाबाबत
(४७) १४५११ (१५-०९-२०२०).

र्डॉ.दे वराव होळी (गर्डधचरोली) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गडचचरोली जजल््यातील जिळपास ८०% गािाचा पेसा कायद्याींतगफत समािेश करण्यात
आलेला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, ज्या गािाींमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आहदिासी समाज आिे अशा गािाींचा पेसा
अींतगफत गािाींमध्ये ि ५०% पेक्षा जास्त गैर आहदिासी असणाऱया गािाींचा पेसा बािे रील
गािाींमध्ये समािेश कराियाचे िोते, िे खरे आिे काय,
(३) असल्यास, पेसा अींतगफत गािाींमध्ये िोणाऱया नोकर भरतीमध्ये आहदिासी समाज िगळता
इतर कोणत्यािी समाजातील तरुणाींना सींधी शमळत नसल्याने इतर समाजािर अन्याय िोत
असल्याने पेसा अींतगफत गािाींचे पनसफिेक्षण करणे अत्यािश्यक झालेले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास ज्या गािाींमध्ये आहदिासी ५०%च्या खाली आिे त ि गैर आहदिासी (ओ.बी.सी,
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एस.सी, एन.्ी इत्यादी) ५०% च्या िर आिे त अशी गािे पेसा अचधसूचना ५ मधन
ू िगळण्यात
यािी याकररता पेसा कायद्यात दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणाती कायफिािी केली िा
करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त?
अॅर्ड. िे.सी.पार्डवी (२२-१२-२०२०) : (१) नािी
(२), (३), (४) ि (५) सन २०११ च्या जनगणनेनस
ु ार अनस
ु चू चत क्षेत्रातील गािाींपासन
ू नव्याने

ननमाफण झालेल्या गािाींचा तसेच आहदिासी लोकसींखया ५० % पेक्षा जास्त असलेल्या ि
आहदिासी उपयोजना क्षेत्रास भौगोलीक दृषट्या सींलग्न असलेल्या गािाींचा अनुसूचचत क्षेत्रात
समािेश करण्यासींदभाफतील अनुसचू चत क्षेत्राच्या पन
ु रफ चनेच्या िस्तािाची आयक्
ु त, आहदिासी

सींशोधन ि िशशक्षण सींस्था, पण
ु े याींच्याकडून पन
ु : तपासणी करण्यात येत आिे. याबाबत
आयक्
ु त, आहदिासी सींशोधन ि िशशक्षण सींस्था, पण
ु े याींच्याकडून सध
ु ारीत िस्ताि िाप्त

झाल्यानींतर अनस
ु ूचचत क्षेत्राच्या पुनरफ चनेचा िस्ताि केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर
करण्यात येणार आिे.

___________
पारस ते मलिापरू या २२० िे.व्ही टॉवर व लाईनच्या िामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहार
(४८) १५३२५ (२०-११-२०२०).

श्री.रा ेश एिर्डे (मलिापरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊ ाा माांत्री पढ
ु ील

(१) पारस ते मलकापरू या २२० के.व्िी. ्ािर ि लालनच्या कामामध्ये मोठ्या िमाणात
अननयशमतता झाली असून ्ॉिरच्या लालन अचथंग चे काम कोळसा ि मीठ याचा िापर न

करता पालप ि पट््ी अधफि् ्ाकून पूणफ करण्यात आली असल्याने शेतकऱयाींच्या जीवितास

धोका ननमाफण झाल्याचे हदनाींक १५ ऑगस्् २०२० रोजी िा त्या सुमारास ननदशफनास आले,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कामाींची त्रयस्थ यींत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करून सदर कामात
अननयशमतता करणाऱया सींबींचधताींिर कारिाल करण्यासींदभाफत स्थाननक लोकिनतननधी याींनी
हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास मख
ु य अशभयींता ल.एच.व्िी.्ी. लालन
विभाग, अमरािती याींना ननिेदन हदले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय ननषपन्न
झाले,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने दोषीींिर कोणती कारिाल केली िा करण्यात येत आिे,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

र्डॉ. नननतन राऊत (२३-१२-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) २२० के.व्िी. पारस-बाळापूर िाहिनीिर
२२० के.व्िी. मलकापरू उपकेंद्रासाठी शललो पध्दतीने उभारण्यात आलेल्या िाहिनीचे काम

कींत्रा्दार मे. अशमताशा एीं्रिाइझेस याींनी कायाफदेशातील वििीत मानकाींच्या अचधन रािून पूणफ
केले आिे . या सींदभाफत मा. श्री. राजेश एकडे, वि.स.स. याीं चे हद.२०.१०.२०२० रोजी मुखय
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अशभयींता, ल.एच.व्िी.्ी. लालन विभाग, अमरािती पररमींडळ कायाफलयास हदलेल्या ननिेदनाच्या
अनुषींगाने सदर कायाफलयाने त्याींचे हद.२०.११.२०२० च्या पत्रान्िये िस्तुजस्थती ि सदर
िाहिनीच्या बाींधकामामळ
ु े सींबींचधत शेतक-याींच्या जीिास सींभाव्य धोका नािी असे कळविण्यात

आले आिे . सदर िाहिनीच्या कािी मागाफमधील विचलनाबाबत (Deviation in route) हदनाींक
२४.०९.२०२०

च्या

पत्रान्िये

व्िी.एन.आय.्ी.

नागपूर

या

मागविण्यात आले आिे. सदर अििाल अिाप्त आिे .

त्रयस्त

सींस्थेकडून

अशभिाय

___________
गर्डधचरोली ज ल््यातील अनुसूधचत

ातीच्या लाभार्थयांना रमाई घरिुल यो नेंतगात घरिुल

बााांधिाम माां ूर िरणयाबाबत

(४९) १६९५७ (१९-११-२०२०).

र्डॉ.दे वराव होळी (गर्डधचरोली) :

सन्माननीय सामाज ि न्याय

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जजल््यातील िजारो अनस
ु चू चत जातीच्या लाभार्थयांना रमाल घरकुल योजनेंतगफत
घरकुल बाींधकाम मींजूर करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मात्र २०१८-१९ मध्ये मींजूर झालेल्या अनेक लाभार्थयांना केिळ २० िजार
रुपयाींचा पहिलाच िप्ता दे ण्यात आल्यानींतर आजतागायत पढ
ु ील िप्ते दे ण्यात आलेले
नसल्यामळ
ु े अनेकाींचे घरकुल बाींधकाम थाींबलेले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने चौकशी करुन या लाभार्थयाफचे रमाल घरकुल योजनेंतगफत
िलींबबत िप्ते तातडीने दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धनाां य मुाांर्डे (३१-१२-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे.

(३) सन २०२०-२१ या आचथफक िषाफत रू.५००.०० को्ी (अक्षरी रूपये पाचशे को्ी र्क्त) इतका
ननधी या योजनेकरीता अथफसींकल्पीत करण्यात आला आिे. कोविड-१९ ची उद्भिलेली
पररजस्थती विचारात घेता, या लेखाशशषाफखाली रू.३००.०० को्ी (अक्षरी रूपये तीनशे को्ी
र्क्त) इतका ननधी वितरीत करण्यात आला आिे. तसेच, सदर योजनेसाठी मागणी विचारात
घेऊन तातडीची बाब म्िणन
डडसेंबर, २०२० च्या हििाळी अचधिेशनात या योजनेकरीता
ू

रू.५००.०० को्ी (अक्षरी रूपये पाचशे को्ी र्क्त) इतका ननधी पुरक मागणीव्दारे उपलब्ध
करून दे ण्यात आला आिे .
(४) िश्न उद्भित नािी.
___________
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ढे िु (ज .खालापूर, ज .रायगर्ड) एमआयर्डीसीमधील आरिोस लघू औद्योधगि नगरी येथील
सनव्हा िेशमिल िाांपनीत झालेला स्र्ोट

(५०) १९४४९ (१९-११-२०२०).

श्री.महें द्र थोरवे (ि त
ा ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खोपोली

(ता.खालापूर,

जज.रायगड)

येथील

ढे कु

सन्माननीय िामगार माांत्री पुढील
एमआयडीसीमधील

आरकोस

लघू

औद्योचगक नगरी येथील जसनव्िा केशमकल कींपनीत हदनाींक ५ नोव्िें बर, २०२० रोजी िा
त्यासुमारास स्र्ो् िोऊन या दघ
फ नेत २ कामगाराींचा मत्ृ यू ि ८ कामगार गींभीर जखमी
ु ्
आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, स्र्ो्ाच्या आिाजामळ
ु े ५ कक.मी. पररसरातील घराींना तडे गेले असून
स्र्ो्ामळ
ु े लागलेल्या आगीमुळे कींपनीचे ि पररसरातील मालमत्त्तेचे मोठ्या िमाणात नुकसान
झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर िकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानष
ु ींगाने सदर स्र्ो्ामध्ये मत
ृ पािलेल्या

कामगाराींच्या कु्ुींबबयाींना, जखमी कामगाराींना ि पररसरातील नुकसानग्रस्त नागरीकाींना मदत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिािी केली िा करण्यात ये त आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. हदलीप वळसे-पाटील (१६-१२-२०२०) : (१) ि (२) खरे आिे .
जसनोव्िा केशमकल्स िा. शल., आरकोस इींडस्रीयल इस््े ्, साजगाि, ता.खालापरू ,

जज.रायगड या कारखान्यात हद.०५/११/२०२० रोजी स्र्ो् िोऊन २ व्यक्तीींचा मत्ृ यू झाला. दोन
व्यक्ती पैकी एक महिला असून ती शेजारील आस्थापनेच्या सुरक्षा रक्षकाची पत्नी िोती. तसेच
दस
ु री व्यक्ती समोरील आस्थापनेतील सुरक्षा रक्षक िोती.

सदर घ्नेत जसनोव्िा कारखान्यातील दोन कामगार ककरकोळ जखमी आिे त ि

शेजारील कारखान्याच्या सरु क्षा रक्षकाच्या कु्ुींबातील चार व्यक्ती ककरकोळ जखमी झाल्या
िोत्या. सिफ सिा ककरकोळ जखमी व्यक्तीींना िथमोपचारानींतर घरी सोडण्यात आले.

सदर स्र्ो्ामध्ये तकाल गािातील २९ नागररकाींच्या घराींचे नुकसान झालेले आिे .

तसेच सींपूणफ कारखाना उध्िस्त झाला असून पररसरातील मालमत्तेचे दे खील नुकसान झाले
आिे .

(३) सदर िकरणाची औद्योचगक सुरक्षा ि आरोग्य सींचालनालयामार्फत चौकशी करण्यात आली
आिे .

(४) जसनोव्िा केशमकल्स िा. शल., २६ आरकोस इींडस्रीयल इस््े ्, साजगाि, ता.खालापूर, जज.
रायगड या कारखान्यात अलील अल्कोिोल (Allyl Alcohol), सोडीयम िायड्रॉक्साइड ि

डायशमथाइल अमालन िी रसायने िापरुन ३-३, Dimethyl, Amino, Proponol िे रसायन
तयार करण्याची िककया १० KL च्या ररॲक््रमध्ये सुरु िोती. िी िकक्रया ७-८ ककग्रॅ / से.
मी.२ एिढया दाबाखाली करण्यात येत.े पिा्े २.१५ च्या सम
ु ारास ररॲक््रमधील िेशर १०

ककग्रॅ. / सेमी पेक्षा जास्त झाल्यामुळे ऑपरे ्रने ररॲक््रिरील मॅन्युअल व्िें ् व्िाल्व्ि उघडला

वि.स. ४२ (43)
िोता. या व्िें ्मधून डीएमए गॅस बािे र आला ि कारखान्यात पसरला. जिळपास ४०-४५

शमनी्े िा व्िॉल्व्ि उघडा राहिल्यामुळे बऱयाच िमाणात डीएमए गॅस बािे र आला िोता. िा गॅस

थशमफक फ्लल्यड
ू (गरम ऑलल साधारणत: १८०० से.ग्रे) िािून नेणाऱया पालप लालनच्या सींपकाफत
येऊन आग लागली ि िी आग व्िें ् पालप मधून ररॲक््र मध्ये गेली. तेथे डीएमए िा
ज्िालाग्रािी गॅस असल्याने त्याने पे् घेतला ि त्यामुळे ररॲक््रमध्ये क्षणणक (Momentarily)
मोठ्या िमाणात सुमारे ४०-४५ कक.ग्रॅ /चौसेमी एिढा दाब ननमाफण झाला ि ररॲक््र र्ु्ला.

सदर घ्नेमध्ये कारखान्याच्या भोगि्ादाराविरुद्ध मिाराषर कारखाने ननयम, १९६३

चे ननयम ४(४), ननयम ७३- O (१) (c) (f) &amp; (h), ननयम ६५ (४) (a) (b) (c), ननयम
७३- ZA (१)(xiii), ननयम ७३- ZA (१) (xv) चा भींग आढळला आिे . सदर भींगाींबाबत पुढील
कायफिािी सुरु आिे.

सदर स्र्ो्ामध्ये मत
ृ पािलेल्या कामगाराींच्या िारसाींना नुकसान भरपाल दे ण्याकरीता

पाठपरु ािा करण्यात येत आिे.
(५) विलींब झालेला नािी.

___________

ववधान भवन :
मुाांबई.

रा ेंद्र भागवत
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूिफ सिफ िकक्रया मिाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ल.

