अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची एिावन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०२१
___________

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी
प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५०
___________

नवी माांबई नेरुळ नवी माांबई ववभागामध्ये ग्राहिााांिनून होत असलेली ववच चोरी
(१)

१७३ (२८-०७-२०२०).

श्री.माांगेश िनाळिर (िलाा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊचाा माांत्री पुढील

(१) नेरुळ नवी मुींबई ववभागामध्ये वीज ग्राहकाींकडून मी्रमध्ये फेरफार करु वीजचोरी
करण्यात येत असल्याची बाब दिनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यािरम्यान ननिर्शनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वीज चोरी करणा-याींववरूध्ि राज्यभर महाववतरणाने सुरु केलेल्या ववर्ेष
मोदहम अींतगशत भाींडूप (मींब
ु ई उपनगर) पररमींडळाच्या मख्
ु य अभभयींता व वार्ी मींडळाचे
अधिक्षक अभभयींता याींच्या आिे र्ानूसार नेरुळ (नवी मुींबई) ववभागाचे कायशकारी अभभयींता
याींनी नेरुळ ववभागामध्ये १९० वीज चोरीची प्रकरणे पकडली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ककती युनन्ची वीज चोरी होत असल्याचे ननषपन्न झाले आहे व चोरीची
वीज वापरणा-या ग्राहकाींवर कोणती िीं डात्मक कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
नॉ. नननतन राऊत (२९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे.
(३) महाववतरण कींपनीमाफशत नेरुळ ववभागामध्ये दिनाींक ०१.११.२०१९ ते दिनाींक ३१.१२.२०१९
या

कालाविीत

वीज चोरी ववरुन

मोदहम

राबववण्यात आली. सिर मोदहमेत

ववद्युत

अधिननयम, २००३ च्या कलम १३५ व १२६ नुसार १९० वीज ग्राहकाींववरुध्ि २.८८ लक्ष युनन्

वीज चोरी प्रकरणी रु.५२.६६ लक्ष इतक्या रक्कमेची िीं डात्मक कारवाई केलेली असून ९
ग्राहकाींववरुध्ि फौजिारी कारवाई केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१ (2)

नागपूर येथील बटीबोरी औद्योधगि क्षेत्रातील रस्त्याची दरवस्तथा झाल्याबाबत
(२)

२२५ (१२-०४-२०२०).

श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अममन पटे ल (माांबादे वी),

श्री.सभाष धोटे (राचरू ा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.पथ्
ृ वीराच चहाहाण (िरान दषिणक्षण),
श्रीमती सलभा खोनिे (अमरावती) :
करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नागपूर येथील बु्ीबोरी औद्योधगक क्षेत्रातील रस्तत्याची िरु वस्तथा झाली असल्याने या

मागाशवर अपघात व जजववतहानी होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वेणा निीवरील पल
ु ाच्या मागाशची िरु वस्तथा झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन रस्तते सुजस्तथतीत करणेबाबत तसेच
यास जबाबिार असणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभाष दे साई (२९-१२-२०२०) : (१) सन २०१९ च्या पावसाळ्यामध्ये अनतवषृ ्ीमळ
ु े सिर
रस्तत्यावर खड्डे पडले होते हे खरे
आहे . तथावप माहे नोव्हे बर २०१९ मध्ये वा त्या सुमारास
अपघाताने जजववतहानी झाल्याबाबतची कुठलीही घ्ना ननिर्शनास आलेली नाही
(२) व (३) सन २०१९ च्या पावसाळ्यामध्ये अनतवषृ ्ीमळ
ु े वेणा निीच्या पुलावर काही
दठकाणी खड्डे पडले होते, माहे डडसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० मध्ये वेणा
पल
ु ाच्या मागाशची िरू
ु स्तती करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही

निीवरील

___________

राज्यातील आ्मह्या िेलेल्या शेति-यााांच्या ववधवा महहलााांना
शासिीय योचनााांचा लाभ दे ण्याबाबत

(३)

३४५ (०२-०४-२०२०).
श्री.प्रशााांत ठािूर (पनवेल), श्री.महे श बालदी (उरण), अॅन.आमशष
शेलार (वााांद्रे पश्श्चम), श्री.अममत साटम (अाांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),
अॅन.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवाना), श्री.साांचय िेळिर
(ठाणे) :
सन्माननीय मदत व पनवासन माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आत्महत्या केलेल्या र्ेतक-याींच्या वविवा मदहलाींसाठी र्ासनाने मदहला
आयोगाच्या

भर्फारर्ी

जस्तवकारून

सिर

मदहलाींना

ववववि

र्ासकीय

योजनाींचा

लाभ

िे ण्याबाबतचा आिे र् र्ासनाने काढला असल्याचे माहे जून २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्शनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर आिे र्ानस
ु ार र्ासनाने आत्महत्या केलेल्या र्ेतक-याींच्या ककती वविवा

मदहलाींना र्ासकीय योजनाींचा लाभ भमळवून िे ण्याबाबत कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (3)
श्री. ववचय वनेट्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) आत्महत्याग्रस्तत र्ेतकऱ्याींच्या वविवाींना ववववि

र्ासकीय योजनाींचा लाभ िे ण्याबाबतचा र्ासन ननणशय दिनाींक १८ जून, २०१९ रोजी ननगशभमत
करण्यात आला आहे .

(२) राज्यातील आत्महत्या केलेल्या र्ेतकऱ्याींच्या सुमारे ७१०३ वविवाींना र्ासकीय योजनाींचा
लाभ भमळवन
ू िे ण्यात आला आहे .
(३)

प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

येऊर (श्च.ठाणे) पररसरात असलेल्या अनधधिृत हॉटे ल आणण ढाबयााांबाबत
(४)

९३७ (०२-०४-२०२०).

अॅन.राहल नावेिर (िलाबा), श्री.मशरीष चौधरी (रावेर), श्रीमती

माांदा म्हात्रे (बेलापूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

येऊर (जज.ठाणे) पररसरात हॉ्े ल्स, ढाबे, हुक्का पालशर आणण मद्यपीींचा मध्यरात्रीपयंतचा
वावर वाढल्यामळ
ु े वन्यप्राण्याींच्या जीवाला िोका ननमाशण होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर
२०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषग
ीं ाने येऊरमिील वन्यजीवाींचे सींरक्षण करण्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. साांचय राठोन (०५-०२-२०२१) : (१) येऊर गाव हे राषरीय उद्यानाच्या आत वसलेले महसल
ू
गाव असून त्याच्या भोवताली राखीव वन असून िे खील येऊर गावाचा सींजय गाींिी राषरीय
उद्यानात समावेर् होत नाही.

या गावामध्ये येण्या-जाण्यासाठी अजस्ततत्वात असलेला रस्तता

येऊर पररक्षेत्राअींतगशत सींरक्षक्षत वनातून जातो.
तसेच रदहवार्ी दठकाणे आहे त.

सिर गावामध्ये उपहारगह
ृ , हॉ्े ल, व्यवसायी
त्यामुळे येथे येणाऱ्या वाहनाींची व यादठकाणी भे् िे णाऱ्या

पयश्काींच्या विशळीमळ
ु े येथील वन्यजीव अधिवासाला त्रास व अडथळा ननमाशण होतो हे खरे
आहे .

(२) व (३) रर् याधचका क्रमाींक ८२३९/२०११ व ३५०७/२०११ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने
पाररत केलेल्या आिे र्ानसार येऊर येथील िोन हॉ्े ल मालक व त्याीं चे कमशचारी याींना रात्री
११.०० वाजेपयशत ये-जा करण्यास परवानगी आहे.

तसेच स्तथाननक ग्रामस्तथाींची िे खील ये-जा

सरु
ु असते. याींचे व्यनतरीक्त इतर लोकाींवर ननबशि घालण्यात आलेले आहे .

तसेच वन्यप्राण्याींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ु खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात.
•

ननयभमत वनक्षेत्रात गस्तत घालण्यात येते.

•

सींरक्षक्षत क्षेत्रातुन येऊर गावाींत ये-जा करणाऱ्याींची नोंि करण्यात येते.

•
•

वनक्षेत्रात चेकपोस्त्ची उभारणी करण्यात आली आहे .

आवश्यकतेनस
ु ार सींरक्षक्षत क्षेत्रात व इतर दठकाणी सी.सी. द्व्ही कॅमेरे बसववण्यात

आलेले आहे त.

(४) प्रश्न उिभवत नाही.

___________

वव.स. ५१ (4)

हहाांगोली श्चल््यातील शेतिऱयााांना छत्रपती मशवाची महाराच शेतिरी
सन्मान योचनेताांगत
ा िचामाफी ममळण्याबाबत
(५)

१०७४ (०३-०४-२०२०).

श्री.तान्हाची मटिळे (हहाांगोली), श्री.साांतोष बााांगर (िळमनरी) :

सन्माननीय सहिार माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यातील ७४ हजार २८८ र्ेतकरी छत्रपती भर्वाजी महाराज सन्मान

योजनेतींगत
श कजशमाफीसाठी पात्र ठरलेले असन
ू त्यातील ४ हजार २८८ र्ेतकऱ्याींना अजुनही
कजशमाफीचा लाभ िे ण्यात आला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दहींगोली तालुक्यात ५३६, वसमत तालुक्यात २२९, कळमनुरी तालुक्यात १०७८,
औींढा नागनाथ तालुक्यात ११६ तर सेनगावीं तालुक्यात ९२७ र्ेतकऱ्याींना कजशमाफीचा लाभ
भमळाला नसल्याबाबतची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनष
ु ींगाने दहींगोली
जजल््यातील र्ेतकऱ्याींना कजशमाफी िे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (१४-०१-२०२१) : (१) नाही.
(२) अींर्तः खरे आहे .

दहींगोली तालुक्यातील ५३६, वसमत तालुक्यातील २२८, कळमनुरी तालुक्यातील १०७८, औींढा

नागनाथ तालुक्यातील ११६ व सेनगावीं तालुक्यातील ९२७ र्ेतकऱ्याींच्या तक्रारी तालुका तक्रार
ननवारण सभमतीकडे प्राप्त झालेल्या आहे त.

(३) छत्रपती भर्वाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगशत दहींगोली जजल््यातील

तालुका तक्रार ननवारण सभमत्याींकडे एकुण २८८५ अजश प्राप्त झाले असून त्यापैकी २७२५अजश
ननकाली काढण्यात आले आहे त. उवशरीत तक्रार अजाशवर आवश्यक ती कायशवाही करण्यात येत
आहे . तसेच सिर योजनेअींतगशत दहींगोली जजल््यातील ९१,०३३ र्ेतकऱ्याींना कजशमाफीचा लाभ
िे ण्यात आला असन
ू उवशरीत र्ेतकऱ्याींना लाभ िे ण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

आहदवासी वविास महामाांनळामाफात होत असलेली पदभरती प्रक्रीया पणा िरण्याबाबत

(६)
१३५४ (०२-०४-२०२०).
श्री.टे िचाांद सावरिर (िामठी), श्री.मोहन मते (नागपूर
दषिणक्षण) :
सन्माननीय आहदवासी वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आदिवासी ववभागातील सुमारे ३७३ ररक्त पिाींची भरती प्रकक्रया सन २०१४ मध्ये एका
ववभर्ष् यींत्रणेमाफशत राबववली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आजभमतीस सुमारे ५ वषे उल्ली तरी सिरहू भरती प्रकक्रया पूणश झालेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने सिरहू भरती प्रकक्रया तातडीने पूणश करण्याबाबत
र्ासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (5)
अॅन. िे.सी.पानवी (१५-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) सन २०१४ मध्ये ३६१ पिाींच्या

भरती प्रकीया राबववण्यात आली होती. त्यासाठी मे. कुणाल आय्ी सववशसेस प्रा. भल., पुणे या
सींस्तथेची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती. सिर भरती प्रक्रीयेसींिभाशत तक्रारी प्राप्त झाल्याने
दि.२६.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय आयुक्त, नाभर्क याींना सखोल चौकर्ी करण्याबाबत
कळववण्यात आले. ववभागीय आयुक्त, नाभर्क याींनी दि.२५.०१.२०१७ रोजी सािर केलेल्या
चौकर्ी अहवालामध्ये पिभरतीमध्ये अननयभमतता झाली असल्याचे ननिर्शनास आल्याने सिर
भरती प्रक्रीया दि.१५.०५.२०२० रोजी रद्ि करण्यात आली आहे.
___________

लोणार तालिा (श्च. बलढाणा) येथे ओला दष्ट्िाळग्रस्तत चाहहर िरण्याची िेलेली मागणी
(७)

१३६१ (०५-०४-२०२०).

श्री.साांचय रायमलिर (मेहिर) : सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लोणार तालक
ु ा (जज. बल
ु ढाणा) येथे ओला िषु काळग्रस्तत जादहर करण्याची लेखी
ननवेिनाद्वारे तहभसलिार याींच्याकडे दि.२५ नोव्हें बर, २०१९ रोजी च्या सम
ु ारास राजकीय
पक्षाच्या पिाधिकारी याींनी मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननवेिनानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) : (१) होय.

(२) माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ मध्ये “क्यार” व ”महा” या चक्रीवािळामुळे ननमाशण
झालेल्या अवेळी पावसामुळे लोणार तालुक्यातील र्ेतीवपकाींचे नुकसान झालेल्या र्ेतकऱ्याींना रु.
३८,४५,२३,९५०/- इतक्या ननिीचे वा्प करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

भाांनारा श्चल््यात मािन व राननिरााांिनून शेतीचे झालेले निसान
(८)

२१९४ (०५-०४-२०२०).

श्री.राचू िारे मोरे

(तमसर), श्री.नरें द्र भोंनेिर (भाांनारा) :

सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जजल््यात मोठ्या प्रमाणात वनसींपिा असन
वनसींपिे च्या नजीक असलेल्या
ू
र्ेतजमीनीवर माकड आणण रानडुकराींसारखे वन्यप्राणी मुक्तसींचार करत र्ेतपीकाींचे मोठ्या
प्रमाणात नक
ु सान करीत असल्याचे माहे नोव्हें बर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
आले, हे खरे आहे काय,

ननिर्शनास

(२)

असल्यास, सिर वन्यप्राण्याींमळ
ु े तुमसर मतिारसींघातील र्ेतावर काम करणाऱ्या
र्ेतकऱ्याींवर हल्ला केल्याच्या घ्ना नेहमी घडत असल्यामळ
ु े र्ेतकऱ्याींमध्ये भीतीचे वातावरण
ननमाशण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

जींगलार्ेजारी

असलेल्या

र्ेतात

जाऊन

िानपीकाींचे

नुकसान

करणाऱ्या

वन्यप्राण्याींना अ्काव करण्याकररता जींगलाभोवती तारे चे कींु पण घालण्यासाठी र्ासनाने कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (6)
श्री. साांचय राठोन (१३-०१-२०२१) : (१) माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान भींडारा वन

ववभागामध्ये रानडुक्करानी र्ेतवपकाींचे नुकसान केल्याच्या घ्ना ननिर्शनास आहे ते तथावप
माकडानी र्ेतवपकाींचे नक
ु सान केल्याच्या घ्ना ननिर्शनास आलेल्या नाहीत.

(२) सन २०१९-२०२० मध्ये तुमसर व मोहाडी तालुक्यामध्ये वन्यप्राण्याींच्या हल्यात मनुषय
जखमीच्या ८ घ्ना ननिर्शनास आल्या असून प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतूिीनुसार
सींबींधित जखमी व्यक्तीस अथशसहाय्य अिा करण्यात आले आहे.

(३) व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये / राषरीय उद्याने याींच्या भसमेपासन
ू ५
कक.मी.

सींवेिनभर्ल

असलेल्या

गावामध्ये

वन्यप्राण्याींमुळे

होणारे

र्ेतवपकाींचे

नक
ु सान

्ाळण्यासाठी प्रयोधगक तत्वावर १० र्ेतकऱ्याींचा समुहासाठी ९०% र्ासकीय अनुिान व १०%

वैयजक्तक अनुिानातून १ कक.मी. जाळीचे कींु पण (चेन भलींक फेजन्सींग) उभारण्याची योजना
कायशन्वीत

करण्यात

आली

आहे .

वनालगत

गावाींच्या

वनभसमेवर

प्रायोधगक

तत्वावर

वनववभागाद्वारे लोखींडी जाळीचे कींु पण उभारणे तसेच DPDC, व्याघ्र प्रकल्प प्रनतषठान
योजनींतगशत र्ेतकऱ्याींना अजश केल्यास त्यास वैयजक्तक व सामह
ु ीक स्ततरावर सौर कींु पन /
चेनभलींग फेन्सीगकरीता उपलब्ि ननिीच्या मयाशिेत वा्प करण्यात येते.
(४) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
िसारा (श्च. नामशि) पररसरात नोंगर खचल्याने घरााांचे झालेले निसान .
(९)

२२१० (०५-०४-२०२०).

श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.अममन पटे ल (माांबादे वी),

श्री.वविास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.साांचय चगताप (पराां दर), श्रीमती सलभा खोनिे
(अमरावती), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पनवासन माांत्री पढ
ु ील

(१) नाभर्क जजल्हयातील कसारा पररसरात डोंगर खचल्याने पींचर्ीलनगर, भमभलींिनगर येथील
्े कडीवरील ५ घराींचे मोठे नुकसान झाले असल्याची बाब दिनाींक १३ जुल,ै २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ननिश र्नास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिभाशत र्ासनाने तात्काळ पींचनामे करुन बाधिताींचे पुनवशसन करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववचय वनेट्टीवार (०८-०२-२०२१) : (१)सिर बाब ठाणे जजल््यातील असून ती खरी आहे .

(२) र्हापूर तालुक्यातील कसारा पररसराींत जुलै, २०१९ मध्ये डोंगर खचल्याने पींचर्ीलनगर,

भमभलींिनगर येथील ्े कडीवरील ५ घराींचे अींर्त: नक
ु सान झाले असन
ू र्ा.नन. सीएलएस-

२०१७/प्र.क्र.२६७/म-३, दि. २५/०१/२०१८ अन्वये तहभसलिार र्हापरू कायाशलयाने प्रत्येकी रु.
६०००/- प्रमाणे आधथशक सहाय्य िे ण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१ (7)
उमरगा श्च.उस्तमानाबाद तालक्यातील शेतिऱयााांना दष्ट्िाळी अनदान न ममळाल्याबाबत
(१०)

२४०१ (१९-०४-२०२०).

श्री.ज्ञानराच चौगले (उमरगा), श्री.िैलास घानगे पाटील

(उस्तमानाबाद) : सन्माननीय मदत व पनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील िषु काळजन्य पररजस्तथतीमुळे र्ासनाकडून र्ेतकऱ्याींना सन २०१८ साली हे क््री

१३,५०० रुपये िषु काळ अनि
ु ान जाहीर करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उमरगा,

(जज.उस्तमानाबाि)

तालुका

िषु काळग्रस्तत

यािीत

असन
ू ही

या

तालुक्यातील एकाही र्ेतकऱ्याला अद्यापपयं अनुिान भमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उमरगा - लोहारा येथील लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक १७ मे, २०१९ रोजी वा
त्या सुमारास महसूलमींत्री, व पालक मींत्री, उस्तमानाबाि याींच्याकडे लेखी ननवेिनाद्वारे मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास उस्तमानाबाि जजल््यात माहे ऑक््ोबर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या
अनतवषृ ्ीमुळे खरीप हीं गामातील वपकाींचे नुकसान झाले असुन महसुल व कृवष ववभागाच्या

अधिकाऱ्याींमाफशत चक
ु ीचे पींचनामे करण्यात आल्याने नुकसानग्रस्तत र्ेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई
भमळाली नसल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन िषु काळग्रस्तत र्ेतकऱ्याींना अनि
ु ान व
अनतवषृ ्ीमुळे नुकसान झालेल्या र्ेतक-याींना नक
ु सान भरपाई भमळण्याबाबत कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववचय वनेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सन २०१८ च्या खरीप हीं गामामध्ये राज्यातील िषु काळ घोवषत केलेल्या १५१

तालुक्याींमध्ये उमरगा तालुक्याचा समावेर् नाही. तथावप, महसल
व वन ववभाग, र्ासन
ु
ननणशय दिनाींक ८ जानेवारी, २०१९ अन्वये जून ते सप््ें बर, २०१८ या कालाविीत झालेले एकूण

पजशन्यमान ७५० भम.भम. पेक्षा कमी असलेल्या महसुली मींडळातील अींनतम पैसेवारी ५०
पैर्ाींपेक्षा कमी आलेल्या ९३१ गावाींमध्ये िषु काळ सदृश्य पररजस्तथती जाहीर करण्यात आली.

यामध्ये उस्तमानाबाि जजल््यातील उमरगा तालक्
ु यातील उमरगा, मरु
ु म, नारीं गवाडी, मळ
ु ज,

िाभळींब या महसल
ु ी मींडळाींतील ९६ गावाींचा समावेर् आहे . या िषु काळ सदृश्य पररजस्तथती जाहीर
केलेल्या महसल
ु मींडळे व गावाींमध्ये ववववि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहे त. या
गावाींमध्ये

केंद्र

र्ासनाच्या

ननकषानुसार

व

कायशपद्ितीप्रमाणे

िषु काळ

र्ेतीवपकाींच्या नक
ु सानासाठी राज्य आपत्ती प्रनतसाि ननिीमिन
ू मित िे य नाही
(४)

माहे

ऑक््ोबर-नाव्हें बर

२०१९

मध्ये

झालेल्या

अवेळी

पावसामूळे

नसल्यामळ
ू े

र्ेतीवपकाींच्या

नुकसानीच्या अनुषींगाने उस्तमानाबाि जजल््यातील ३९३९६७ र्ेतकऱ्याींना एकूण २८८१०.३२ लक्ष
ननिी ववतररत करण्यात आला आहे .

(५) राज्यात खरीप २०१८ च्या हीं गामात राज्यातील िषु काळ घोवषत केलेल्या २६८ महसुली
मींडळे व िषु काळ सदृश्य पररजस्तथती घोवषत केलेल्या ५४४९ गावाींतील ३३% पेक्षा अधिक
नुकसान झालेल्या बाधित र्ेतकऱ्याींना मितीचे वा्प करण्याच्या अनुषींगाने रु २८५८.४० को्ी

वव.स. ५१ (8)
इतका ननिी उपलब्ि करून िे ण्याबाबत केंद्र र्ासनास दि. २१.११.२०१९ रोजी ज्ञापन
पाठववण्यात आले होते. त्यावर राज्य र्ासनाकडून पाठववलेले दिनाींक २१.११.२०१९ रोजीचे
ज्ञापन “िषु काळ व्यवस्तथापन सींदहता, २०१६” मिील बाबीींची पत
श ा करत नसल्यामळ
ू त
ू े , सिरचा
प्रस्तताव अमान्य करण्यात आला असल्याचे केंद्र र्ासनाच्या कृषी मींत्रालयाने

दि. २५.०२.२०२०

च्या पत्रान्वये कळववले आहे.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही

___________
मसाांधदगा श्चल््यातील मध्यम मदत शेतीिचा व शेतीपरि खावटी िचा घेतलेल्या
शेतिऱयााांना िचामक्तीचा लाभ ममळण्याबाबत
(११)

३०७६ (०३-०४-२०२०).

श्री.वैभव नाईि (िनाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार माांत्री पुढील

(१) र्ेतकरी कजशमाफी योजनेमध्ये फक्त अल्प मि
ु तीच्या कजशमाफीचा समावेर् असल्याने
भसींिुिग
ु श जजल््यातील सुमारे १२ हजार थकबाकीिार र्ेतकऱ्याींचे ५० को्ीचे कजश माफ होऊ

र्कते, मात्र मध्यम मुित र्ेतीकजश व र्ेतीपुरक खाव्ी कजश घेतलेल्या १५ हजार र्ेतकऱ्याींचे
७० को्ी रुपयाींच्या कजशमुक्तीचा लाभ र्ेतकऱ्याींना भमळणार अर्ी प्राथभमक मादहती जजल्हा
बँक व सहकार खात्याकडून र्ासनास उपलब्ि झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी भसींिुिग
ु श जजल््यातील ९ हजार ५२६ सभासि र्ेतकऱ्याींकडे थकीत
असलेल्या र्ेतपुरक खाव्ी कजाशचा कजशमुक्ती योजनेत समावेर् करावा व िोन लाखाींवरील
कजश असलेल्या जजल््यातील ३२३ र्ेतकऱ्याींना कजश मुक्तीचा लाभ भमळावा अश्या मागण्या
ननवेिनात केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्ेतकऱ्याींना कजशमक्
ु तीचा लाभ
भमळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (२२-०१-२०२१) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) सन २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ या वषाशत नैसधगशक आपत्तीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या

थकबाकीिार र्ेतकऱ्याींना कजाशच्या िषु ्चक्रातून बाहे र काढण्यासाठी दिनाींक २७.१२.२०१९ च्या

र्ासन ननणशयान्वये “महात्मा जोनतराव फुले र्ेतकरी कजशमुक्ती योजना २०१९” जाहीर करण्यात
आली आहे .

या योजनेमध्ये अल्पमुित पीक कजे व अल्पमुित पीक कजाशचे पुनगशठन/फेरपुनगशठन

केलेले कजे याचाच समावेर् आहे . अर्ा थकीत कजाशची मद्
ु िल व व्याजासह रु. २.००
लाखापयंत असलेली रक्कम ववचारात घेण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१ (9)
भोिरदन (श्च.चालना) तालक्यात अनतवष्ट्ृ टीमळे शेतिरी बााांधवााांच्या पशधनाचे झालेले निसान
(१२)

५२५४ (१०-०४-२०२०).

श्री.साांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकरिन (जज.जालना) तालक्
ु यात माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या
अनतवषृ ्ीमध्ये र्ेतकरी बाींिवाींच्या पर्ुिनाचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान होऊन ११७ िि
ु ाळ व
इतर जनावराींचा मत्ृ यू झाल्याने नुकसान भरपाईसाठी सुमारे २२ लक्ष ९६ हजार रुपये ननिीची
मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननिीनी मा.मुख्यमींत्री, िग्ु िववकास व पर्ुसींविशन मींत्री व
जजल्हाधिकारी, जज.जालना याींच्याकडे माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिनाद्वारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याअनुषगाींने भोकरिन तालुक्यातील पर्ुिनाचे नक
ु सान झालेल्या र्ेतकऱ्याींना
आधथशक मित िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?

श्री. ववचय वनेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) भोकरिन तालुक्यात नोव्हें बर, २०१९ मध्ये

नैसधगशक आपत्तीमध्ये (वीज पडून/पुरात वाहून) एकही पर्ुिन मत
झालेली नाही. पींरतु
ृ
ववषबािा व ननमोननया रोगाची लागण होऊन ५८९ लहान िि
ु ाळ जनावरे (मेंढया) मत
ृ झालेली
आहे त.
(२) व (३) नोव्हें बर, २०१९ मध्ये भोकरिन तालक्
ु यात नैसधगशक आपत्तीमळ
ु े (वीजपडून/परु ात
वाहून) एकही पर्ुिन मत
ृ झाल्याचे आढळून आलेले नाही. त्यामुळे राज्य आपत्ती प्रनतसाि
ननिीमिून आधथशक मित िे ण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही.

___________

पाचोरा तालक्यातील वन सीमेवर लोखाांनी चाळीचे िाां पण उभारण्याबाबत
(१३)

५२६३ (०९-०४-२०२०).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) राज्य र्ासनाच्या महसूल व वन ववभागाने र्ासन ननणशय क्र. डब्ल्यूएलपी-०४१७/प्र.क्र.९१/
फ-१, दि.२९.८.२०१९ नस
ु ार डॉ. श्यामाप्रसाि मख
ु जी जन-वन ववकास योजनेअींतगशत प्रायोधगक

तत्वावर वनालगतच्या सींवेिनर्ील गावाच्या वन सीमेवर लोखींडी जाळीचे कींु पण उभारण्याचा
ननणशय घेतला हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या र्ासन ननणशयानस
ु ार पाचोरा तालक्
ु यातील आसनखेडा ख, आसनखेडा ब.ु ,
नाींद्रा, मोहाडी/पहाण/राणीचे बाींबरुड व भडगावीं गावातील पेंडगाव/ जुवाडी/ पथराड/ आडळसे/
भर्ींिी/ भर्वणी ही गावे वन सीमेवर असून या सीमेलगतच्या गावात बबब्या, ननलगाय,
रानडुक्कर, काळवव्, तरस व हरण या वन्य प्राण्याींचा उपद्रव होत असन
ू र्ेतवपकाींचे नक
ु सान
होवून नागररकाींच्या जजववताला िोका ननमाशण होत आहे हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त र्ासन ननणशयानस
ु ार

स्तथाननक लोकप्रनतननिीनी वाींरवार र्ासनाकडे

गावाच्या वन सीमेवर लोखींडी जाळीचे कींु पण उभारण्याबाबत मागणी केली आहे हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (10)
श्री. साांचय राठोन (२०-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) पाचोरा तालुक्यातील आसनखेडा खु., आसनखेडा बु., नाींद्रा, मोहाडी, पहाण, राणीचे बाींबरुड
व भडगाव तालुक्यातील पेडगाव, जुवाडी, पथराळ, आडळसे, भर्ींिी, भर्वणी ्या गावाींचा पाचोरा
वनक्षेत्रात तर भडगाव तालुक्यातील मौजे पेंडगावीं जुवाडी, पथराड, आडळसे, भर्ींिी, भर्वणी या
गावाींचा चाळीसगाींव वनक्षेत्रात समावेर् होतो.

दिनाींक ०१.०४.२०१७ ते ०५.०६.२०२० या कालाविीत वन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाींचे नक
ु सान

केल्याच्या ७०४ घ्ना ननिर्शनास आल्या असून प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतुिीनुसार रु.
३८,९१,७२८/- इतकी रक्कम सींबींधित नुकसानग्रस्तत र्ेतकऱ्यास अिा करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे आहे.

(४) मौजे पहाण, नाींद्रा, आसनखेडा, मोहाडी, बाबरुड या ५ गावाींचा प्रस्तताव तयार करण्यात
आला असून सिर अींिाजपत्रकास ताींबत्रक मींजुरी प्रिान करण्यात आली असून प्रर्ासकीय मींजूरी
प्राप्त होणे प्रनतक्षीत आहे.

पेडगाव, जुवाडी, पथराड व आडवसे या गावाींचा वनभसमेवर लोखींडी जाळी कींु पण

उभारण्याच्या अींिाजपत्र तयार करण्यात आले असून त्यास ताींबत्रक व प्रर्ासकीय मींजूरी प्राप्त
होणे प्रनतक्षीत आहे .

(५) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
उस्तमानाबाद श्चल््यात अनेि शेतिऱयााांना राइट ऑफ लोन िेल्याने पीि िचा
व अन्य िचा ममळत नसल्याबाबत
(१४)

५७४५ (०५-०४-२०२०).

श्री.िैलास घानगे पाटील (उस्तमानाबाद) : सन्माननीय सहिार

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्तमानाबाि जजल््यातील आयसीआयसीआय बँक व िे ना बँक अर्ा अनेक बँकाींनी
र्ेतकऱ्याींना राइ् ऑफ लोन केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बँक ननहाय व तालुका सववस्ततर तपर्ील काय आहे ,

(३) असल्यास, अर्ा कायम थकीत र्ेतकऱ्याींचे कजश अर्ा बँकाींनी स्तव-ननिीतून भरून त्याींना
राइ् ऑफ लोन केल्याने असे र्ेतकरी अन्य कोणत्याच बँकेत कजाशसाठी पात्र ठरत नाहीत व
अन्य बँक कसलेही कजश िे त नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, अर्ा र्ेतकरी वगाशस नवीन पीक कजश व अन्य कजश उपलब्ि होण्यासाठी अर्ा
बँकाींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (१४-०१-२०२१) : (१) अींर्तः खरे आहे .
उस्तमानाबाि जजल््यातील कँनरा बँक, स्त्े ् बँक ऑफ इींडडया व महाराषर ग्राभमण बँक या
बँकाींनी र्ेतकऱ्याींचे पीक कजश ननलेखन केल्याचे ननिर्शनास आले आहे .

वव.स. ५१ (11)
(२) बँक आणण त्याींनी ननलेखीत केलेली खाते सींख्या खालील प्रमाणे आहे .
अ.क्र. बँकेचे नाव ननलेखीत खाते सींख्या
१ कॅनरा बँक ५०७

२ स्त्े ् बँक ऑफ इींडडया २७२२
३ महाराषर ग्राभमण बँक २८४
तसेच उस्तमानाबाि जजल््यात कायशरत असलेल्या बँकाींपक
ै ी बँक ऑफ बडोिा, युको बँक, सेंरल

बँक ऑफ इींडडया, आयडडबीआय, आयसीआयसीआय व युननयन बँक ऑफ इींडडया या बँकाींनी
कजे ननलेखीत केली नाहीत.
(३) अींर्तः खरे आहे .
काही बँका (उिा. स्त्े ् बँक ऑफ इींडडया) एका मदहन्याच्या कालाविीनींतर परत र्ेतकऱ्याींस
कजशपुरवठा करतात. तथापी इतर बँका थकबाकी वसूल झाल्याभर्वाय अर्ा र्ेतकऱ्याींस कजश
परू वठा करीत नाहीत.

(४) राज्यातील र्ेतक-याींना खरीप, २०२० च्या हीं गामामध्ये बँकामाफशत पीक कजश उपलब्ि
करुन िे ण्यासाठी र्ासनामाफशत दिनाींक २१.०५.२०२० रोजीच्या राज्यस्ततरीय खरीप आढावा

सभेमध्ये, दिनाींक २९.०५.२०२० रोजीच्या राज्यस्ततरीय बँकसश सभमतीच्या ववर्ेष सभेमध्ये,
त्याचप्रमाणे दिनाींक १७.०६.२०२० रोजीच्या मा. मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
सभेमध्ये बँकाींना तसेच क्षेत्रीय अधिका-याींना आवश्यक कायशवाहीच्या सूचना िे ण्यात आल्या
आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

किन्हीच (ता. राळे गाव, श्च. यवतमाळ) येथील आहदवासी आश्रम शाळे ला कक्रनााांगण वविास
योचनेअत
ाां गात ममळालेल्या ननधीत झालेला गैरहायवहार

(१५)

५७९७ (०५-०४-२०२०).

नॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

(१)

ककन्हीज (ता. राळे गाव, जज. यवतमाळ) येथील र्ासकीय आदिवासी आश्रमर्ाळे ला

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास

कक्रडाींगण ववकास योजनेअींतगशत खेळाच्या कक्रडाींगणाकररता आदिवासी प्रकल्प कायाशलयामिन
ू

िे ण्यात आलेल्या ननिीत गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब दिनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा
त्यासुमारास ननिर्शनास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास आदिवासी ववकास प्रकल्प कायाशलय पाींढरकवडा येथन
ु जजल्हातील सवश र्ासकीय
आदिवासी आश्रमर्ाळे मध्ये खेळाचे कक्रडाींगण तयार करण्याकररता ननिी िे ण्यात आला होता हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,
चौकर्ीच्या अनुषींगाने सींबधित िोषी अधिकारी व कींत्रा्िारावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) तसेच र्ासकीय आदिवासी आश्रमर्ाळे मध्ये खेळाचे कक्रडाींगण तयार करण्याकररता ननिी
उपलब्ि करुन िे ण्याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाींची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (12)
अॅन. िे.सी.पानवी (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
ककन्ही

(जवािे ),

ता.राळे गाींव,

जज.यवतमाळ

या

र्ासकीय

आश्रमर्ाळे तील

कक्रडाींगणावर

भाींडारगह
ृ बाींिणे कररता सािर केलेल्या प्रस्ततावानुसार जजल्हा कक्रडा अधिकारी, यवतमाळ याींना
जजल्हा वावषशक आदिवासी ववकास उपयोजनेअींतगशत कक्रडाींगण ववकास अनुिान योजनेमिून
रु.७.०० लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन िे ण्यात आला आहे.
(२) होय.

सिरचे काम पूणश झाले आहे .

एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा या प्रकल्प कायाशलयाींतगशत एकूण १३

र्ासकीय आश्रमर्ाळाींना कक्रडाींगण ववकास योजनेअींतगशत कक्रडाींगणावर भाींडारगह
ृ ाचे बाींिकाम
करणे या प्रयोजनाकररता प्रत्येकी रु.७.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रु.९१.०० लक्ष ननिी प्रकल्प
अधिकारी, पाींढरकवडा याींच्यामाफशत मींजूर करण्यात आला आहे .
(३)

आहे .

उपरोक्त १३ आश्रमर्ाळाींपक
ै ी ७ आश्रमर्ाळाींमिील भाींडारगह
ृ ाचे बाींिकाम पूणश झाले

उवशररत ६ आश्रमर्ाळाींपैकी ३ आश्रमर्ाळाींमिील भाींडागरृहाचे काम प्रगतीपथावर आहे व

२ आश्रमर्ाळाींमिील कामास सरु
ु वात करण्यात येत आहे .

र्ासकीय आश्रमर्ाळा दहवरी,

ता.यवतमाळ येथील भाींडारगह
ृ ाचे कामास ताींबत्रक कारणामुळे सुरुवात करण्यात आलेली नाही.
सबब, सिर प्रकरणी चौकर्ीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४)

कक्रडागींण ववकास अनुिान योजने अींतगशत प्रस्तताव प्राप्त करुन ननिी उपलब्ि करुन

िे ण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वाल्हे (ता.पराां दर, श्च.पणे) येथे रोहहत्रााांतून वीच चोरी होत असल्याबाबत.
(१६)

६१७९ (२८-०७-२०२०).

श्री.साांचय चगताप (पराां दर), श्री.अममन पटे ल (माांबादे वी), श्रीमती

सलभा खोनिे (अमरावती), श्री.साांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), िमारी
प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सरे श वरपनिर (पाथरी) :

सन्माननीय ऊचाा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाल्हे (ता.परु ीं िर, जज.पण
ु े) पररसरातील गोपाळवस्तती, वाल्हे गावठाण, वाजल्मकी वस्तती येथे
प्रर्ासनाच्या िल
श ामळ
ु क्ष
ु े वीजचोरी होत असल्याचे माहे डडसें.२०१९ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिर्शनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींिभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन आले,
चौकर्ीच्या अनुषींगाने वीज रोजी करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, वीज चोराला आळा घालण्याच्या दृजष्ने र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (13)
नॉ. नननतन राऊत (२९-०१-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
महाववतरणच्या स्तथाननक कायाशलय व भरारी पथक माफशत वेळोवेळी वीज चोरी तपासणी
मोदहम घेऊन वीजचोरी करणाऱ्या ग्राहकाींववरुध्ि ववद्युत कायिा, २००३ अन्वये कारवाई
करण्यात येत असते. सिर दठकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता वीज चोरी आढळून आलेली
नाही.

(३) महाववतरणच्या स्तथाननक कायाशलय व भरारी पथकामाफशत वेळोवेळी वीज चोरी तपासणी
मोदहम

घेऊन

वीज

चोरी

करणाऱ्या

ग्राहकाींववरुध्ि

तरतुिीनुसार कारवाई करण्यात येते.

ववद्युत

अधिननयम,

२००३

मिील

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
राष्ट्रीय वन्यचीव माांनळ यााांचि
े नून दे ण्यात येणारे ना हरित प्रमाणपत्र
(१७)

६९७० (०५-०४-२०२०).

िमारी प्रणणती मशाांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वने माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय वन्यजीव मींडळ (NBWL) याींचेकडून येणा-या ना हरकत प्रमाणपत्र समस्तयेबाबत

लोकप्रनतननिी याींनी मा. मख्
ु यमींत्री याींना वाींरवार लेखी ननवेिने दिली असल्याचे बाब माहे मे,
२०१९ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने सिर ननवेिनानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. साांचय राठोन (०५-०२-२०२१) : (१) मा. सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्रमाींक
४६०/२००४ मध्ये दिनाींक ०४.१२.२००६ रोजी पाररत केलेल्या आिे र्ान्वये अभयारण्यभोवती चे
पयाशवरण सींविे नर्ील क्षेत्राची अींनतम अधिसूचना जारी होईपयशत अभयारण्य भोवतीचे १०
कक.मी. अींतरामध्ये येणाऱ्या क्षेत्रास मानीव पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्र म्हणन
ू गह
ृ ीत िरण्यात
येईल असे नमूि आहे .

त्यानुसार राज्यातील सवश सींरक्षक्षत क्षेत्राच्या सभोवताली पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्रा

अींभमत होत नाही तोपयाशत ववकास कामाींसाठी ववहीत कायशपध्ितीचा अवलींब करुन राषरीय
वन्यजीव मींडळाची (NBWL) परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
तसेच रर् याधचका क्रमाींक २०२/१९९५ मध्ये दिनाींक ११.१२.२०१८ रोजी पाररत
आिे र्ामध्ये िे र्ातील २१ अभयारण्याचे पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्राची अींनतम अधिसूचना न

झाल्याबद्िल खेि व्यक्त करुन १० कक.मी. पररघातील पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्र घोवषत
करण्याबाबत केंद्र र्ासनास ननिे र् दिले आहे त. त्यानस
ु ार महाराषरीतील ३ अभयारण्याींपैकी
दिनाींक १०.०५.२०१८ रोजी घोवषत करण्यात आलेल्या ठाणे खाडी फ्लेभमींगो अभयारण्याचा
त्यामध्ये समावेर् आहे .

सिर अभयारण्याच्या पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्राबाबत व त्यामुळे

ववकास कामामध्ये येणाऱ्या अडचणीींबाबत मे, २०१९ च्या िरम्यान वतशमानपत्रात बातम्या
प्रभसध्ि झाल्याचे ननिर्शनास आले आहे .

वव.स. ५१ (14)
(२) केंद्रीय पयाशवरण, वन व जलवायू पररवतशन मींत्रालयामाफशत दिनाींक ०६.११.२०१९ रोजी ठाणे

खाडी फ्लेभमींगो अभयारण्या सभोवताली ० ते ३.५ ककलो भम्रपयशतचे क्षेत्र सींवेिनर्ील म्हणून
जाहीर करण्याबाबत प्रारुप अधिसच
ू ना प्रभसध्ि करण्यात आली आहे .

दिनाींक ०४.०२.२०२० रोजी केंद्र र्ासन स्ततरावर तज्ञ सभमतीची बैठक सींपन्न झाली

आहे .

सिर सभमतीने सुचववलेल्या सुिारणानुसार सि
ु ारीत प्रस्तताव तयार करुन केंद्र र्ासनास

पाठववण्याची कायशवाही सुरु आहे .

सिर प्रस्ततावास केंद्र र्ासनाची मींजूरी भमळे पयशत पयाशवरण सींवेिनर्ील क्षेत्र १० कक.मी.

पयशतच मान्यण्यात येत.े

(३) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
परााांना तालक्
ू यातील (श्च.उस्तमानाबाद)सोनारी गााांवात मािनााांचा होत असलेला म्ृ य
(१८)

७५३८ (०२-०४-२०२०).

नॉ.तानाची सावाांत (परााांना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने माांत्री पढ
ु ील

(१) सोनारी गाींवातील (ता.पराींडा, जज.उस्तमानाबाि) येथील श्री काळ भैरवनाथ मींिीर पररसरात
माकडे मत
ृ ावस्तथेत आढळून आल्याचे दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास
ननिर्शनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अचानक माकडे मत
ु े त्याींना सींसगश झाला असल्याची र्क्यता
ृ पावल्यामळ
नाकारता येत नाही त्यामळ
ु े स्तथाननक नागरीकाींच्या जजवीतालाही िोका पोहचू र्कतो हे ही खरे
आहे काय

(३) असल्यास, सिर मत
ृ माकडे कोणत्या आजाराने िगावलेली आहे त याबाबत चौकर्ी
करण्याींत आलेली आहे काय असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले आहे .

(४) असल्यास, अश्या प्रकारची घ्ना पुन्हा होऊ नये व स्तथाननक नागरीकाींना याचा सींसगश
होऊ नये म्हणन
ू र्ासनस्ततरावरुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?

श्री. साांचय राठोन (१३-०१-२०२१) :(१) हे खरे आहे.
(२) व (३) प्रस्ततुत प्रकणामिील २ माकडे Hemorrhagic Shock, २ माकडे Respiratory
failure आणण १ माकडाचा मत्ृ यू Gastroenteritis

या कारणामुळे झाला तर २ माकडाींचे

र्रीर कुजल्यामळ
ु े ननजश्चत कारण समजू र्कले नसल्याचे पर्व
ु ैद्यकीय अधिकारी याींचे
र्वववच्छे िन अहवालात नमूि करण्यात आले आहे.

मत
ृ माकडाच्या द्श्यु आणण पाण्याचे नमूने तपासणी केली असता त्यामध्ये E-coli

हा जजवाणू आढळून आले आहे त.

सिर ववषाणूचा सींसगश िवु षत पाण्यामुळे होतो सिर (ववषाणू) मनुषय व इतर

प्राण्याींच्या आतड्यामध्ये आढळून येतेव त्यामळ
ु े उल््ी, मत्र
ु वपींडाचे व इतर आजार होऊ
र्कतात.
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(४) काळभैरवनाथ मींदिर सींस्तथानाचे पिाधिकारी व ग्राम पींचायत पिाधिकारीींच्या सहभागाने
मींदिर पररसर स्तवच्छ करण्यात येवून कींु ड्यातील िवु षत पाणी काढून स्तवच्छ वपण्याचे पाणीच्या
कींु ड्या ठे वण्यात आल्या आहे . तसेच याबाबत सिर क्षेत्रात जनजागत
ृ ी अभभयान राबववण्यात
आले.

(५) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
राज्यात मागील पाच वषाात सामाश्चि न्याय ववभागाचा ननधी अखधचात राहहल्याबाबत
(१९)

श्री.लहू िानने (श्रीरामपूर) :
माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

७५५८ (०५-०४-२०२०).

सन्माननीय सामाश्चि न्याय

राज्यात मागील ५ वषाशत सामाजजक न्याय ववभागाला एकूण ३६ हजार ४६६ को्ीचा

ननिी भमळाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववभागाला भमळालेल्या ननिी पैकी २२ हजार २६८ को्ी रुपये खचश झाले
आणण सुमारे १४ हजार १९८ को्ी रुपये अखधचशत रादहल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाच्या िोरणानुसार अनूसूचीत जातीचा ननिी हा त्या त्या ववत्तीय वषाशत

खचश करण्याचे बींिनकारक असताींनाही सिरहू ननिी हा खचश न केल्याने अनूसूचीत जातीच्या
लोकाींना ववकासापासून वींधचत ठे वन
ू त्याींच्यावर अन्याय केल्याचे ननिर्शनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिरहू ननिी अखधचशत राहण्याची कारणे काय आहे त व यास जबाबिार
असणाऱ्या सींबधिताींववरुध्ि र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनाांचय माांने (२८-०१-२०२१) : (१) व (२) मागील ५ वषाशत (सन २०१४-१५ ते २०१८-१९)
अनस
श रु.३६४१९.५१ को्ी इतका ननिी मींजरू झाला होता. त्यापैकी
ु च
ू नत जाती उपयोजनेतींगत
रु.२४९९१.४१ को्ी इतका ननिी खचश झालेला आहे .

(३), (४) व (५) या ववभागाकडून अनुसूधचत जाती व नवबौध्ि प्रवगाशतील वैयजक्तक लाभाच्या
ववववि योजना राबववण्यात येतात. तसेच इतर ववभागाींच्या वैयजक्तक लाभार्थयांच्या योजनेला

अनुसूधचत जाती व नवबौध्ि लाभार्थयांसाठी अनस
श ननिी
ु ूधचत जाती घ्क उपयोजनेतींगत
उपलब्ि करुन िे ण्यात येतो. मात्र ननिी खचश करताना पात्र लाभार्थयांनाच दिला जाणे आवश्यक

आहे . त्यासाठी आवश्यक ववदहत प्रकक्रया राबववताना ननिी खचश करण्यास मयाशिा येतात.
आींध्रप्रिे र्, कनाश्क व ओररसा या राज्याने सन २०१३ पासन
ू अनस
ु ूधचत जाती उपयोजना व

आदिवासी उपयोजनेचा कायिा केलेला आहे . सिरहू कायद्याींचा अभ्यास करुन महाराषर
राज्यामध्ये अनस
ु धू चत जाती उपयोजना कायिा करण्यासाठीच्या प्रस्ततावावर ववत्त ववभाग,
ननयोजन ववभाग व वविी व न्याय ववभागाच्या अभभप्रायानस
ु ार कायशवाही करण्यात येत आहे .
___________
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नऱहे , (ता.हवेली, श्च.पणे) ग्रामपाांचायत हद्दीतील वन ववभागासह इतर शासिीय चममनीवर
(२०)

अनधधिृत बााांधिामे सरु असल्याबाबत

८८११ (१६-१०-२०२०).

श्री.मभमराव तापिीर (खनिवासला) :

सन्माननीय वने माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नऱ्हे , (ता.हवेली, जज.पुणे) ग्रामपींचायत हद्िीतील वन ववभागासह इतर र्ासकीय जभमनीवर
वक्ष
ृ तोडी सह ्े कड्या फोडून अनधिकृत बाींिकामे सुरु असल्याबाबत माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भमळालेल्या मादहतीनस
ु ार ग्रामपींचायत नऱ्हे हद्िीमध्ये वन ववभागासह इतर
र्ासकीय जभमनीवरील ्े कड्याींवर व ्े कड्याींच्या उतारावर वक्ष
ृ तोडीसह होत असलेल्या
अनधिकृत बाींिकामाींना सींबींधित प्रर्ासनाच्या अधिकाऱ्याींच्या सींगनमताने होत असल्याचेही
ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या भागात उीं च सखल दठकाणी होणाऱ्या वक्ष
ु े व चक
ु ीच्या बाींिकामाींमुळे
ृ तोडीमळ

र्ेजारील इमारतीच्या खालचा भाग पोखरून कामे सरु
ु असल्याने पररसरातील इमारतीींना िोका
ननमाशण झाला असल्याचे ननिर्शनास येत असताींना वन ववभाग, तहसीलिार, पीएमआरडीए
प्रर्ासन कारवाई करत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीमध्ये काय
आढळून आले, त्यानुसार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. साांचय राठोन (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही,
(२), (३), (४) व (५)

(२१)

प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मलिापूर नगर पररषद (श्च.बलनाणा) येथे दमलत वस्तती सधार योचनेअाांतगात
साांरक्षण मभाांत बााांधिाम माांचूर िरणेबाबत...
९१९४ (०७-०६-२०२०).
श्री.राचेश एिने (मलिापूर) :
सन्माननीय सामाश्चि न्याय

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलकापूर नगर पररषि (जज.बुलडाणा) अींतगशत येणाऱ्या नळगींगा काठावरील िभलत

वस्ततीमध्ये िरवषी पावसाचे व पुराचे पाणी भर्रून जनजीवन ववस्तकळीत होऊन नागररकाींचे

प्रचींड आधथशक नक
ु सान होत असल्याची बाब दिनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास
ननिर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मलकापूर नगरपररषि हद्िी अींतगशत नळगींगा निीच्या काठावरील रोदहिास

नगर, ज्ञानेश्वर नगर, डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर नगर, रमाबाई नगर पुलापयंत सींरक्षण भभींत
बाींिकाम डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर िभलतवस्तती सुिार योजनेअींतगशत करण्याबाबत स्तथाननक
लोकप्रनतननिी याींनी माहे माचश, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींना
दिलेले ननवेिन र्ासनास प्राप्त झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे, चौकर्ीत काय

आढळून आले व त्यानुषींगाने डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर िभलत वस्तती सुिार योजनेअींतगशत
उपरोक्त सींरक्षण भभींत मींजूर करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धनाांचय माांने (२१-०१-२०२१) : (१)

होय.

(२) होय. ननवेिन प्राप्त झालेले आहे .
(३) दिनाींक ३१ माचश, २०२०नींतर भारतरत्न डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर सामाजजक ववकास
योजनेंतगशत नवीन कामे मींजूर करण्यात आलेली नाहीत.
(४) प्रश्न उिभवत नाही.

___________
आाांबीखालसा (ता.साांगमनेर, श्च.अहमदनगर) येथे बबबटयााांचे होत असलेले हल्ले
(२२)

९६६९ (०४-०६-२०२०).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशनी) : सन्माननीय वने माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींबीखालसा (ता.सींगमनेर, जज.अहमिनगर) येथे बबब्याने तीन नागररकाींवर दिनाींक ११
माचश, २०२० रोजी वा त्यासुमारास हल्ला केल्याची बाब ननिर्शनास आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापूवीही दिनाींक १५ सप््ें बर २०१५, १ एवप्रल, २०१८ व १० माचश २०२० या
कालाविीत १५ हल्ले झाले असन
ू ५ लोकाींचा बळी गेला तर २० जण जखमी झाले तसेच

दिनाींक २० डडसेंबर २०१८ रोजी नगर तालक्
ु यात १८ कामगार जखमी व कुरामपरू येथे एक ९
वषाशच्या मुलीचा मत्ृ यु झाल्याची घ्ना घडली हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, २०० पेक्षा अधिक बबब्े या भागात असल्याचा वनखात्याचा अींिाज असून,
गेल्यावषी १०९१ जनावराींचा बळी घेतल्याचे ननिर्शनास आले असतानाही वन ववभाग त्याकडे
िल
श करीत आहे हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, बबब्याींना जरे बि
ीं करण्याची यींत्रणाच वन खात्याकडे उपलब्ि नसल्याने
र्ेतकरी व जनावराींचे

बळी जात आहे त हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे , चौकर्ीत काय आढळून आहे व
त्यानुषींगाने बबब्याचा बींिोबस्तत करण्याच्या दृष्ीने तसेच मत
ृ व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना
नुकसानभरपाई िे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?

श्री. साांचय राठोन (२८-०१-२०२१) : (१) आींबीखालसा (ता. सींगमनेर, जज. अहमिनगर) येथे
दिनाींक १२.०२.२०२० रोजी बबबट्याच्या हल्ल्यात एक मदहला जखमी झाल्याची घ्ना
ननिर्शनास आली आहे .

(२) सींगमनेर ववभागात एवप्रल, २०१५ ते माचश, २०२० या कालाविीत बबबट्याच्या हल्ल्यात
मनषु य जखमीच्या ६१

तर मनषु य मत्ृ यच्
ू या ७ घ्ना ननिर्शनास आल्या आहे त.
मौजे कुरणपुर, ता. श्रीरामपरू जज. अहमिनगर येथे दिनाींक ०४.०९.२०१९ रोजी बबबट्याने

हल्ल्यात करुन एका १० वषीय मुलाला जखमी केले.

सिर मुलाला उपचाराकरीता

रुग्णालयात िाखल केले असता उपचारा िरम्यान त्याचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना घडली आहे.

(३) सींगमनेर वन ववभाग व अहमिनगर वन ववभागामध्ये सन २०१९-२० मध्ये वन्यप्राण्याींच्या
हल्ल्यामुळे

पर्ि
सिर
ु न हानी झाल्याची १९५७ प्रकरणे ननिर्शनास आली आहे त.
प्रकरण्याींमध्ये प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतूिीनस
ु ार नक
ु सान ग्रस्तत पर्ुिन मालकास रु.
१,७१,२१,७५८/- इतकी नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .
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(४) हे खरे नाही.

सींगमनेर व अकोले तालक्
ु यासाठी एक बचाव पथक (रे स्तक्यु ्ीम) कायशरत आहे .

तसेच वनपररक्षेत्राींसाठी चार गस्तती वाहने व बचाव पथकाींसाठी एक वपकअप व्हॅन, केन, रे स्तक्यु
सादहत्यासह एकूण २६ वपींजरे उपलब्ि आहे त.
(५)

मानव

वन्यप्राणी

सींघषश

्ाळण्याच्या

उपाययोजना करण्यात येतात.

अनुषींगाने

क्षेबत्रय

स्ततरावर

खालीलप्रमाणे

•

वनक्षेत्रात तसेच वनक्षेत्राच्या जवळच्या भागामध्ये दिवस-रात्र गस्तत घालण्यात येत.े

•

मानव व वन्यप्राणी याींचा सींघषश कमी करण्याच्या दृष्ीने जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े

•

वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हावे याकरीता कृबत्रम पाणवठ्याींची

ननभमशती करण्यात येत.े
•

वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मत्ृ युमुखी पडलेल्या इसमाच्या वारसास तसेच पर्ुहानी झालेल्या

लाभार्थयाशस प्रचभलत र्ासन ननणशयातील तरतूिीनस
ु ार तात्काळ नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात
येते.
•

क्षेबत्रय अधिकारी / कमशचाऱ्याींना मानव-वन्यप्राणी सींघषश ्ाळण्याच्या दृष्ीने प्रभर्क्षण

िे ण्यात आले असन
ू त्याींना रॅ जन्क्यल
ु ायझर गन / ब्लो पाईप, रॅ प कॅमेरा, वपींजरे इत्यािी
सादहत्य उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेले आहे .
•

वन्यजीव (सींरक्षण) अधिननयम, १९७२ चे कलम ११ (१) (a) मिील तरतुिीनुसार व केंद्र

र्ासनाच्या मागशिर्शक सूचनेने नुसार मानवी जजववतास िोकािायक असलेल्या बबब् या
वन्यप्राण्याींस जेरबींि करण्याची कायशवाही करण्यात येते.

___________
चनता सहिारी बॅंि (श्च. गोंहदया) या साांस्तथेत झालेला गैरहायवहार
(२३)

१०१४४ (०२-०६-२०२०).

श्री.राचू िारे मोरे (तमसर), श्री.नरें द्र भोंनेिर (भाांनारा) :

सन्माननीय सहिार माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंदिया जजल््यातील जनता सहकारी बॅंक. या सींस्तथेच्या सींचालक मींडळातील ६ सिस्तयाींनी
व जनता सहकारी बॅंकेच्या पिाधिकाऱ्याींनी इतर सींचालक मींडळातील सिस्तयासह दिनाींक १८
सप््ें बर, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास सींगनमत करुन तसेच बेकायिे र्ीर ननणशय घेऊन

केलेल्या अननयभमततेमुळे बॅंकेचे आधथशक नक
ु सान झाल्याची तक्रार प्रिान सधचव, सहकार
ववभाग याींचक
े डे केली असल्याचे ननिर्ाशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सहा सींचालकाींनी दिनाींक १७ ऑगस्त्, २०१८ पासून ववभागीय सह
ननबींिकाकडे सतत तक्रार करूनही गेल्या िोन वषांपासन
ू व सहकार खात्यानेही गेल्या १०
मदहन्यापासून आधथशक अननयभमतता व बेकायिे र्ीर झालेली नोकर भरती याबाबत कोणतीही
कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जनता सहकारी बॅंक, गोंदिया येथील सींचालक आणण मख्
ु य कायशकारी अधिकारी
याींनी बेकायिे र्ीरररत्या कजशवा्प केले असन
ू ज्या सिस्तय सभमतीने कजश वा्प केले आहे

त्याींचेवर कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नसून बॅंकेचे सींचालक िे खील दिनाींक २३ सप््ें बर,
२०१९ पासून अनुपजस्तथत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली करुन सींचालक मींडळ बरखास्तत करून

त्यावर प्रर्ासक नेमून सींस्तथेत बेकायिे र्ीरररत्या गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधिताींवर कारवाई
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (२१-०१-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे .

बँकेच्या सींचालक मींडळातील ३ सिस्तयाींनी बँकेतील होणाऱ्या अननयमीत कारभाराबाबतचा

तक्रार अजश प्रिान सधचव, सहकार ववभाग याींचेकडे सािर केला होता.
(२), (३) व (४)

सिर बँकेच्या सींचालकाकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनु ु्षींगाने, ववभागीय सहननबींिक, नागपूर
याींनी बँकेची चौकर्ी करण्यासाठी दि. २७.११.२०१९ रोजीच्या आिे र्ाने चौकर्ी अधिकाऱ्याची

ननयुक्ती केली. चौकर्ी अधिकारी याींनी सािर केलेल्या अहवालामध्ये बँकेने सहकार अधिननयम
तसेच बँकेच्या मींजुर उपवविीतील तरतूिीचे उल्लींघन केल्याचे ननिर्शनास आल्याने ववभागीय
सहननबींिक,

नागपरू
याींनी दि. ०१.०७.२०२० रोजीच्या आिे र्ान्वये अधिननयम तसेच
उपवविीतील तरतूिीनूसार कामकाज करणेबाबत अधिननयमाचे कलम ७९ अन्वये बँकेला
वैिाननक ननिे र् दिले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मौचे धचखलोली (ता.अाांबरनाथ, श्च.ठाणे) येथे अनसूधचत चाती व नवबौद्ध घटिातील
मलााांसाठी शासिीय ननवासी शाळा उभारण्याबाबत

(२४) १०८८१ (०७-०६-२०२०).
नॉ.बालाची किणीिर (अाांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवान
(िल्याण पूव)ा : सन्माननीय सामाश्चि न्याय माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे धचखलोली (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) येथे अनुसूधचत जाती व नवबौद्ि घ्कातील
िोनर्े मुलाींसाठी र्ासकीय ननवासी र्ाळा उभारण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर र्ासकीय ननवासी र्ाळे च्या सुिाररत अींिाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता
भमळण्यासाठी

स्तथाननक

लोकप्रनतननिीींनी

दिनाींक

१५

जानेवारी

२०२०

मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींना ननवेिन दिले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वा

त्यासुमारास

(३) असल्यास, सिर प्रस्ततावाच्या अनुषींगाने र्ासनाने उक्त दठकाणी अनुसूधचत जाती व
नवबौद्ि घ्कातील मल
ु ाींसाठी र्ासकीय ननवासी र्ाळा उभारण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धनाांचय माांने (०३-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे
(२) होय, हे खरे आहे ,

(३) मौजे धचखलोली (ता.अींबरनाथ, जज.ठाणे) येथे अनस
ु ूधचत जाती व नवबौध्ि मुला-मुलीींच्या
२००

ववद्याथी

क्षमता

असलेल्या

र्ासकीय

ननवासी

र्ाळे च्या

प्रस्ततावास

दि.११.८.२०२० रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

ववभागाच्या
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सेलू (श्च.परभणी) येथे महाववतरणािनून ननववदा प्रकियेत होत असलेला गैरहायहार
(२५)

११६४३ (१३-०९-२०२०).

श्रीमती मेघना सािोरे बोनीिर (श्चाांतरू ) : सन्माननीय ऊचाा

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेलू (जज.परभणी) तालुक्यात पूवश मोसमी पावसासह वािळी वाऱ्यामुळे सेलू र्हरासह
तालुक्यातील ग्रामीण भागात अनेक दठकाणी ववजेचे खाींब पडले असुन जीणश झालेल्या ववजेच्या
तारा अनेक दठकाणी त्
ु ल्याचे माहे जन
ू २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररकाींनी महाववतरणाकडे तक्रार करुनही महाववतरण याकडे
िल
श कररत असल्याचे ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३)

असल्यास, ककरकोळ

िरु
ु स्ततीसाठी

महाववतरणाकडून

काढण्यात

आलेल्या ननवविा

प्रकक्रयेमध्ये अधिकारी व ठे केिार गैरव्यवहार करीत असल्याचे ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगाने
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

नॉ. नननतन राऊत (२९-०१-२०२१) : (१) पूवश मोसमी व मोसमी वािळी पावसामळ
ु े जून, २०२०

या मदहन्यात परभणी जजल््यातील सेलू तालुक्यात उच्चिाब वादहनीचे ४८, लघुिाब वादहनीचे
८२ ववजेचे खाींब पडले होते. तसेच काही दठकाणी ववद्युत ताराींवर झाडे पडल्यामळ
ु े वीजेच्या
तारा त्
ु ू न वीज परु वठा खींडीत झाला होता.

(२) हे खरे नाही. सेलू तालुक्यात पाऊस व वािळामळ
ु े पोल पडून वीज पुरवठा खींडीत झाला
होता.

या

पावसामुळे

अनेक

दठकाणी

पाणी

साचून

धचखल

झाला

होता.

महाववतरण

कींपनीमाफशत काम करणे र्क्य असणाऱ्या दठकाणी तातडीने काम करुन तेथील वीज पुरवठा
त्वरीत सुरळीत करण्यात आला.

तसेच काही र्ेती भागामध्ये काम करण्यायोग्य पररजस्तथती

झाल्याबरोबर पोल व तारा ओढून वीज पुरवठा दिनाींक ०५.०७.२०२० रोजी सुरळीत करण्यात
आला.

(३) हे खरे नाही. महाववतरणकडून िे खभाल व िरु
ु स्ततीच्या कामासाठी साींनघक कायाशलयाच्या
ननिे र्ानुसार

व

ठरवून

दिलेल्या

मागशिर्शक

प्रणालीनुसारच

ई-ननवविे द्वारे

प्रनतबींिात्मक

िे खभाल/बबघाड िरु
ु स्तती िे खभाल (Preventive Maintenance/Breakdown Maintenance)

च्या कामासाठी एकूण तीन वषाशच्या कालाविीकररता जे ठे केिार ननयुक्त करण्यात आलेले
आहे त, त्याच्यामाफशत कामे करण्यात येतात. त्याकररता नवीन ननवविा प्रकक्रया करण्यात
आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१ (21)
िळमनरी (श्च.हहाांगोली) तालक्यात झालेल्या अविाळी पावसामळे निसान
झालेल्या शेतिऱयााांना निसान भरपाई दे ण्यबाबात
(२६)

११७४० (०७-१०-२०२०).

श्री.साांतोष बााांगर (िळमनरी) : सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनरु ी (जज.दहींगोली) तालुक्यात दि. २१ मे, २०२० रोजी वा त्या सुमारास वािळी
वाऱ्यासह झालेल्या पावसामळ
ु े दहवरा, वरुड, डोंगरकडा या गावातील व पररसरातील र्ेतकऱ्याींचे
व बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्तथाननक लोकप्रनतननधिनी तालुका कृवष अधिकारी, नायब तहसीलिार याींच्यासह
दिनाींक २२ मे, २०२० रोजी वा त्यासुमारास नुकसाननची पाहणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, नक
ु सानीचे तातडीने पींचनामे करून नक
ु सानग्रस्तत र्ेतकरी, बागायतिार याींना
आधथशक मित िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.

(३) व (४) राज्य आपत्ती प्रनतसाि ननिीच्या ननकषानस
ु ार नक
ु सानीचे प्रमाण ३३% पेक्षा कमी
असल्याने आधथशक मित अनुज्ञेय ठरत नाही.

___________

शाहवानी (श्च.िोल्हापूर) तालक्यााांमध्ये चाांगलालगतच्या भागात अनेि िाांपन्यााांिनून
अवैध बॉक्साइट उ्खनन होत असल्याबाबत

(२७)

११७७६

(१५-०९-२०२०).

श्री.राच

(बाबा)

चयवाांतराव

सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

आवळे

(हातिणाांगले) :

(१) र्ाहुवाडी (जज.कोल्हापरू ) तालक्
ु याींमध्ये स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमा रे षेपासन
ू पींचवीस
ककलोमी्रच्या पररसरात कोणतेही औद्योधगक प्रकल्प ककीं वा त्या अनुषींगाने कोणतेही काम
करता येत नसतानाही जींगल लगतच्या भागात तीन ते चार कींपन्या बॉक्साइ् उत्खनन करीत
असल्याचे ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास बॉक्साईड उत्खनना करीता सरु
ु ीं ग लावण्यास वनखात्याने बींिी घातली
असतानाही िररोज रात्रीच्या वेळेस सरु
ींु ग लावले जात आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सुरुींगाच्या स्तफो्ामुळे भयभीत होऊन या भागातील बहुतेक वन्य प्राणी पक्षाींनी
पलायन केले आहे , तसेच एकीकडे केंद्र र्ासन स्याद्री व्याघ्र प्रकल्प जोपासण्यासाठी आणण
नावारुपाला आणण्यासाठी कोट्यविी रुपये खचश करीत असून
प्रकल्पाला अडचणीचे होत आहे हे ही खरे आहे काय,

बॉक्साईड खाणीमुळे

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले
त्या अनुषींगाने उत्खनन करणाऱ्या कींपन्यावर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्याास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५१ (22)
श्री. साांचय राठोन (१३-०१-२०२१) : (१) रर् याधचका क्रमाींक ४६०/२००४ मध्ये वन्यजीव
अभयारण्य / राषरीय उद्यान/ व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रापासून १० कक.मी. हवाई अींतरामध्ये केंद्र
र्ासन व राषरीय वन्यजीव मींडळ याींच्या पव
श रवानगी भर्वाय औद्योधगक व खननकमश उद्योग
ू प

उभारण्यात येवु नये असे आिे र् मा. सवोच्च न्यायालयाने दिनाींक ०४.१२.२००६ रोजी पाररत
केले आहे त.

कोल्हापूर जजल््यातील र्ाहूवाडी तालुक्यामध्ये एकूण १२ खाणी मींजूर असून स्याद्री व्याघ्र
प्रकल्पापासन
ू २५ ते ३० कक.मी. अींतर असलेल्या २ खाणी कायशरत असून उवशररत १० खाणी
बींि करण्यात आलेल्या आहे त.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
आहदवासी वविास महामाांनळामाफात शहापूर येथे ननयक्त िरण्यात आलेले
गोदामपाल यााांनी िेलेला आधथाि गैरहायवहार

(२८)

११९१३ (१४-०९-२०२०).

श्री.दौलत दरोना (शहापूर) :

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास

(१) आदिवासी ववकास महामींडळामाफशत र्हापूर येथे ननयुक्त करण्यात आलेले गोिामपाल
याींनी चालू आधथशक वषाशत भात खरे िी करताना आपल्या कायशक्षेत्रातीलच भात खरे िी करण्याचे
जजल्हाधिकारी याींचे स्तपष् ननेिेर् असताना स्तवत:च्या आधथशक फायद्याकररता जाणीवपूवक
श

त्याींच्या केंद्राच्या कायशक्षेत्राबाहे रील व्यापारी व र्ेतकऱ्याींकडून अनधिकृतररत्या भात खरे िी करून
अपहार केल्याची बाब माहे मे-जन
ु , २०२० मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच, सन २०१८-१९ मध्ये बेडीसगाव खरे िी केंद्रात भात खरे िी करताना र्ेतकऱ्याींकडून
प्रत्यक्षात गोणीमध्ये ४१ ककलो ५०० ग्राम भात घेत असताना र्ेतकऱ्याींना मात्र ४० ककलोची

पावती िे ण,े प्रत्येक का्यामागे र्ेतकऱ्याींकडून ननयमबा्यररत्या ५ ते १० रूपयाींची हमाली
वसल
ु करणे, र्ेतकऱ्याींना गोण ककीं वा गोणीच्या ककीं मतीच्या रकमेचे कोणतेचे वा्प न करणे,
खरे िी केलेला भात ठे वण्यास पयाशप्त जागा नसताना जास्ततीच्या भाताची खरे िी करणे अर्ा

अनेक तक्रारी स्तथाननक सामाजजक कायशकत्यांकडून र्ासनाकडे करण्यात आलेल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,
त्यानष
ु ींगाने िोषी गोिामपाल व इतर सींबधितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅन. िे.सी.पानवी (०४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

गोिामपाल, र्हापरू याींनी उप प्रािे भर्क कायाशलय, र्हापरू अींतगशत असलेले मढअींबजेच्या खरे िी
केंद्राच्या कायशक्षेत्रात र्ेतकऱ्याींकडून र्ासन ननणशयानुसार नमूि अ्ी-र्तीनस
ु ार आवश्यक
कागिपत्रे ७/१२ उतारे , बँक पासबक
ु , आिारकाडश घेऊनच १०१९ र्ेतकऱ्याींकडून वजन ३९०८५.२३
जक्वीं्ल नुसार रक्कम रु.७०९३९६९२.४५ रकमेचा िान खरे िी केलेला आहे . मढअींबजेच्या खरे िी
केंद्राच्या कायशक्षेत्राबाहे रील, तसेच व्यापाराींकडून िान खरे िी केलेला नाही.

वव.स. ५१ (23)
(२), (३) व (४) अध्यक्ष, ठाणे जजल्हा बहुजन पत्रकार सींघ याींनी दिनाींक १६.०६.२०२० रोजी उप
प्रािे भर्क कायाशलय, र्हापूर येथे भात खरे िीबाबत सींबींधित गोिामपाल याींचक
े डून अपहार
झाल्याची तक्रार केली आहे .
करण्याींत येईल.

याबाबत चौकर्ी सरु
ु असन
ू चौकर्ीअींती योग्य ती कायशवाही
___________

हहाांगोली श्चल््यातील लाभाथ्यााना सौर िृषी पाांप योचनेमधन वीच चोनणी दे ण्याबाबत
(२९)

११९७९ (१३-०९-२०२०).

श्री.तान्हाची मटिळे (हहाांगोली) : सन्माननीय ऊचाा माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जजल््यातील ववववि र्ासकीय योजनेंतन
ू िाररद्रय रे षेखालील मागासवगीय व
सवशसािरण र्ेतकऱ्याींनी ववहीर खोिल्या, मात्र त्याींना नवीन वीज जोडणी िे ण्यास महाववतरण
समोर अडचणी येत असल्याचे माहे डडसेंबर २०१९ च्या सम
ु ारास ननिर्शनास आले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महाववतरण लाभार्थयांची मुख्यमींत्री सौर कृषी पींप योजनेत अजश करावा असे
साींधगतले जाते, मात्र काहीींनी त्यात ही अजश करुन ववववि कारणे साींगन
ू ते फे्ाळले गेले
त्यामुळे सिर लाभाथी अडचणीत आले हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगाने
लाभार्थयाशना सौर कृषी पींप योजनेमिून वीज जोडणी िे ण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
नॉ. नननतन राऊत (२५-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) र्ेतक-याींना दिवसा भसींचनाची सोय उपलब्ि करुन िे ण्याच्या हे तूने र्ासनाद्वारे

दि.१५.११.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ च्या र्ासन ननणशयान्वये मुख्यमींत्री सौर कृषीपींप योजना
जाहीर केली आहे . सिर योजनेची अींमलबजावणी महाववतरण कींपनीद्वारे करण्यात ये त
आहे .

दहींगोली जजल्हयात मख्
ु यमींत्री सौर कृषीपींप योजनेंतगशत आतापयंत १५०८६ एवढे अजश प्राप्त
झालेले असून ५०२८ अजश मींजूर करण्यात आले आहे त. एकूण ९३९० अजश अयोग्य ७/१२,
असींबींधित आिार काडश, पारीं पाररक पध्ितीने कृषी पींपाला वीज पुरवठा, र्ाश्वत जलस्तत्रोत
उपलब्ि नसणे, भज
ु ल सवेक्षण ववभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सािर न करणे, सामुदहक
प्रकरणात इतर भागीिार र्ेतकऱ्याींचे ना हरकत प्रमाणपत्र सािर न करणे, इ. कारणाींमळ
ु े

अपात्र करण्यात आले. पात्र अजाशपैकी ३३७५ लाभार्थयांनी मागणी पत्राचा भरणा केलेला असन
ू
३२८८ लाभार्थयांना पुरवठािाराची ननवड केलेली आहे. त्यापैकी २१३७ सौर कृषीपींप आस्तथावपत
करण्यात आलेले आहे त.

अजश अपात्र ठरववण्यात आलेल्या र्ेतकऱ्याींना एस.एम.एस व्िारे त्याींच्या अजाशतील त्र्
ु ी िरू
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . ्प्पा-२ व ३ कररता ननवविा प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

वव.स. ५१ (24)
वनपररक्षेत्र वरोरा अाांतगात सालोरी गावातील वनामध्ये लागलेली आग
(३०)

१२१८८ (२२-०९-२०२०).

(वरोरा) :
(१)

श्री.बाांटी भााांगडनया (धचमूर), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर

सन्माननीय वने माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वरोरा – धचमूर (जज.चींद्रपूर) मागाशलगत वनपररक्षेत्र वरोरा तालुक्यातील सालोरी येथील

रोपवनात आग लागन
ू ५० हे क््र वन जभमनीवरील रोपे जळून नक
ु सान झाले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सालोरी वनपररक्षेत्रात नाल्यावर ववना परवानगी भसमें् काींक्री् बींिारा
बाींिण्यास सुरुवात करताींना केलेल्या खोिकामात अनेक झाडाींची कत्तल करण्यात आल्याच्या
तक्रारी करण्यात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१९ मध्ये करण्यात आलेले रोपवन अचानक सन २०२० मध्ये
पावसाळ्यापूवी आगीत भस्तमसात होवून वाताहत झाल्याने याबाबतची सववस्ततर चौकर्ी
करण्याची मागणी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सालोरी रोपवन आग प्रकरणात सववस्ततर चौकर्ी होवून िोषीींवर कारवाई
करण्यात आली आहे काय, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. साांचय राठोन (०८-०२-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे .
चींद्रपूर ववभागाअींतगशत येत असलेल्या वनपररक्षेत्र वरोरा येथील सालोरी येथे सन २०१९ चे

पावसाळयात

घेण्यात

आलेल्या

५०

हे क््र

भमश्र

रोपवनाच्या

बाजुच्या

र्ेतात

कचरा

जाळण्यासाठी आग लागली असता, आगीचा डोंब रोपवनात येऊन दिनाींक ३१.५.२०२० रोजी
रोपवनातील २६.०६ हे क््र क्षेत्रात आग पसरली. सिर आगीमध्ये रोपवनातील वाळलेले गवत व
पालापाचोळा जळाले असून, त्यामध्ये रोपाींना लाग लागून रोपाींचे नक
ु सान झाले आहे .
(२) नाही.

तथावप, बामनडोह नाल्यालगत राषरीय महामागश प्राधिकरणाकडून बींिारा बाींिण्याकरीता

५०० चौ.कक.मी. जागा साफसफाई करुन खोिकाम केले आहे . परीं तू सिर खोिकामामुळे वक्ष
ृ तोड
झालेली नाही.

(३) सिर घ्नेच्या सींबींिात सहायक वनसींरक्षक (तेंि)ू , चींद्रपूर याींचेमाफशत चौकर्ी करण्यात
आलेली आहे .

(४) सिर प्रकरणातील आग ही रोपवनालगत असलेल्या र्ेतातील कचरा जळत असलेल्या
र्ेतकरी याींचेमुळे आग लागलेली असल्याने बब् वनरक्षक याींनी सिर मदहलेववरुध्ि भारतीय
वन अधिननयम १९२७ अींतगशत गुन्हा िाखल करुन मा.न्यायिीं डाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायालय,

वरोरा याींचे न्यायालयात तक्रार िाखल केलेली आहे . सद्य:जस्तथतीत प्रकरण न्यायालयात सुरु
आहे .

___________

वव.स. ५१ (25)
हहाांगोली श्चल््यातील हदग्रस (ख), सालापूर, दााांनग
े ाव व पररसरातील
अविाळी पावसाने शेति-यााांचे झालेले निसान

(३१)

१२२३७ (०७-१०-२०२०).

श्री.साांतोष बााांगर (िळमनरी) : सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जजल््यातील दिग्रस (ख)ु , सालापरू , िाींडग
े ाव व पररसरातील केळी व ऊसाच्या

वपकाींचे माहे जून, २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे र्ेतकऱ्याींचे मोठे नक
ु सान झाले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नुकसानीचे पींचनामे करून नक
ु सानग्रस्तत र्ेतकऱ्याींना आधथशक मित िे ण्यात
आली आहे काय,

(३) अद्याप नक
ु सानग्रस्तत र्ेतकऱ्याींना आधथशक मित िे ण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) माहे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालाविीत अनतवषृ ्ी व पुरामळ
ु े नुकसान
झालेल्या र्ेतीवपकाींसाठी बाधित र्ेतकऱ्याींना आधथशक मित वा्प करण्यासाठी पदहला हप्ता रु.

२२९७०६.३७ लक्ष इतका ननिी दिनाींक ९ नोव्हें बर, २०२० रोजी ववतरीत करण्यात आला असून
दहींगोली जजल्हयाकररता रू.११४९८.१२ लक्ष ननिी िे ण्यात आला आहे.
___________
दे गलूर व बबलोली (श्च.नााांदेन) तालक्यात झालेल्या अविाळी पावसामळे निसान
झालेल्या शेतिऱयााांना निसानभरपाई दे ण्याबाबत

(३२)

१२२४३ (०७-१०-२०२०).

श्री.रावसाहे ब अाांतापूरिर (दे गलूर) :

सन्माननीय मदत व

पनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िे गलूर व बबलोली (जज.नाींिेड) तालुक्यात माहे एवप्रल -मे, २०२० मदहन्याच्या सुमारास

गारपी्ीसह झालेल्या अवकाळी पावसाने मोठ्या प्रमाणावर र्ेतकऱ्याींच्या रब्बी वपकाींचे नुकसान
झाले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनामाफशत पींचनामे करण्यात आले आहेत काय,
(३) असल्यास, उक्त नक
ु सानीचे पींचनामे करुन नुकसानग्रस्तत र्ेतकऱ्याींना नुकसानभरपाई
िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) :
(१) अींर्त: खरे आहे.

(२) व (३) माहे एवप्रल २०२० मिील अवेळी पाऊस / गारपी्ीमुळे बबलोली तालुक्यातील
१८०.७५ हे क््र आर. क्षेत्रावरील वपकाींचे नुकसान झालेले आहे . मात्र िे गलूर तालुक्यात वपक

नुकसान झालेले नाही. त्याप्रमाणे माहे मे, २०२० मध्ये अवेळी पाऊस / गारपी्ीमुळे बबलोली व
िे गलूर तालुक्यात वपक नुकसान झालेले नाही.

वव.स. ५१ (26)
माहे माचश ते मे, २०२० या कालाविीत अनतवषृ ्ी व गारपी्ीमळ
ु े नुकसानीबाबतचा

प्रस्तताव ववभागीय आयुक्त, औरीं गाबाि याींच्याकडून र्ासनास प्राप्त झालेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
तानोबा (श्च.चाांद्रपर) अभयारण्यातील १६० वाघााांपैिी ५० वाघ इतर
श्चल््यात स्तथलााांतरीत िरण्याचा घेतलेला ननणाय
(३३)

१२५११ (१५-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मानमसाांग नाईि (मशराळा) : सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) राज्यातील वन्यजीव-मानव सींघषश कमी करण्यासाठी ताडोबा (जज.चींद्रपरु ) अभयारण्यातील
१६० वाघाींपैकी ५० वाघ इतर जजल््यात स्तथलाींतरीत करण्याचा िोरणात्मक ननणशय घेतल्याची
बाब माहे मे २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पयश्नास

चालना

िे ण्याकररता

यामिील

काही

वाघ

स्याद्री

व्याघ्र

प्रकल्पामिील चाींिोली अभयारण्यात (जज. साींगली ) सोडण्यात येणार आहे त हे ही खरे आहे
काय ,

(३) असल्यास, सींबींधित ववभागाने तसा प्रस्तताव तयार करून र्ासनास सािर केला आहे वा
करण्यात येणार आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. साांचय राठोन (१३-०१-२०२१) : (१) व (२) चींद्रपूर जजल््यातील वाघाींच्या सींख्येवर ननयींत्रण

ठे वणे व मानव-व्याघ्र सींघषश कमी करण्याकरीता प्रस्तताववत व्यवस्तथापकीय हस्ततक्षेपाबाबत
बारकाईने

पाहणी

करण्याकरीता

वन्यजीव

व्यवस्तथापन,

वाघ

सींननयत्रण,

स्तथाननकाींच्या

उपजजववकेचे प्रश्न, सामाजजक व आधथशक मुद्िे या ववषयाींर्ी सींबींधित तज्ज्ञ व अर्ासकीय ११
सिस्तयाींचा समावेर् असलेला ताींबत्रक अभ्यासग् स्तथापन करण्यात आला आहे .

सिर अभ्यास ग् आपला अहवाल मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रिान मुख्य वनसींरक्षक

(वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपरू याींचे कडे सािर करे ल. मख्
ु य वन्यजीव रक्षक तथा
प्रिान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपूर हे त्याींचे स्तवयींस्तपष् अभभप्रायासह
अहवाल र्ासनास सािर करतील तद्नींतर चींद्रपूर जजल््यातील वाघाींचे स्तथलाींतरण व त्याींच्या
सींख्येवर सींननयत्रणाच्या अनुषींगाने आवश्यक तो ननणशय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उिभवत नाही.
(४) प्रश्न उिभवत नाही.

___________

हदग्रस (श्च.यवतमाळ) तालक्यातील लायगहाहान येथील हरणाची झालेली मशिार
(३४)

१२५३२ (१५-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

नॉ.साांदीप धवे (अणी) :

सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) दिग्रस (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील लायगव्हान येथील हरीण भर्कार प्रकरणात कतशव्यात
कसूर करणाऱ्या वनरक्षकाला ननलींबबत करण्यात आले हे खरे आहे काय,

वव.स. ५१ (27)
(२) असल्यास हररणाची भर्कार झाल्याचे वनपालास कळल्यानींतरही सात ते आठ दिवसानींतर
चौकर्ी करुन कारवाई करण्यात आली असल्याने या प्रकरणात वनपालही जबाबिार आहे हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वनपालाने कतशव्यात कसूर केल्याने त्याींचेवरही कडक कारवाई करण्याबाबत
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच सिर घ्ना वनमींत्री असलेल्या तालुक्यातील असुन त्या मतिारसींघात भर्कारीच्या

घ्नाींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे त्यामुळे भर्कारीींवर आळा घालण्याकररता कोणती
उपाययोजना र्ासनाने केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. साांचय राठोन (२०-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उिभवत नाही.
(४) मानव वन्यप्राणी सींघषश ्ाळण्याच्या अनुषींगाने क्षेबत्रय स्ततरावर खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येतात.

• वनक्षेत्रात तसेच वनक्षेत्राच्या जवळच्या भागामध्ये दिवस-रात्र गस्तत घालण्यात येते.
• मानव व वन्यप्राणी याींचा सींघषश कमी करण्याच्या दृष्ीने जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े

• वन्यप्राण्याींना वनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हावे याकरीता कृबत्रम पाणवठ्याींची ननभमशती
करण्यात येते.

• ववभागीय स्तथरावर Control Room ची स्तथापन करुन २४ तास सेवा िे ण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
बेलवाांनी, (ता.श्रीगोंदा, श्च.अहमदनगर) येथील बबबट सफारी पािाच्या प्रलाांबबत िामाबाबत
(३५)

१३०७० (१३-०९-२०२०).

श्री.बबनराव पाचपते (श्रीगोंदा) :

७३९४ ला हदनााांि १२ माचा, २०२० रोची हदलेल्या उत्तराच्या साांदभाात:

तारााांकित प्रश्न क्रमााांि

सन्माननीय वने माांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बेलवींडी, (ता.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) या दठकाणी सन २००४ ते २००९ या कालाविीत
राज्य र्ासनाच्या वनववभागामाफशत बबबट्या सफारी पाकश होणेसाठी परवानगी िे ण्यात आलेली
होती हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास या उक्त पाकशसाठी ननिीची तरतूि करण्यात आली हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास सिर दठकाणी ननिी मींजूर झालेला असतानाही बबब् सफारी पाकशचे काम
अियापपयंत सरु
ु झाले नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुषींगाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (28)
श्री. साांचय राठोन (२०-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

मौजे बेलवींडी ता. श्रीगोंिा येथे बबब् ननवारा केंद्र स्तथावपत करण्यासाठी केंद्रीय

धचडीयाघर प्राधिकरण याींची काही अ्ीींच्या अधिन राहून मींजरू ी प्राप्त झालेली आहे.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

श्रीगोंदा (श्च.अहमदनगर) तालक्यातील अनेि गावामध्ये बबबटे
मोठ्या प्रमाणात आढळून येत असल्याबाबत

(३६)

१३१०७ (१३-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बबनराव पाचपते (श्रीगोंदा) : सन्माननीय वने माांत्री पुढील

(१) श्रीगोंिा (जज.अहमिनगर) तालक्
मोठ्या प्रमाणात
ु यातील अनेक गावामध्ये बबब्े
आढळून आल्याने सिर भागातील नागररकाींमध्ये भभतीचे वातावरण ननमाशण झाल्याचे माहे
एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत वन ववभागास वारीं वार तक्रार करुनही कोणती कायशवाही
केली नसल्याचे ननिर्शनास आले हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, बबबट्याींवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा

करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. साांचय राठोन (१३-०१-२०२१) : (१) श्रीगोंिा (जज. अहमिनगर) तालुक्यातील ढवळगाव
पररसरात

घोडनिीकाठच्या

गावाींमध्ये

ऊसाचे

असल्याच्या घ्ना ननिर्शनास आल्या आहे त.

क्षेत्रात

बबब्या

या

वन्यप्राण्याींचा

वावर

(२) व (३) मानव-वन्यप्राणी सींघषश कमी करण्याच्या दृष्ीने क्षेबत्रय स्ततरावर खालीलप्रमाणे
उपाययोजना करण्यात येतात.
•

बबबट्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रालगतच्या गावातील स्तथाननकाींमध्ये जनजागत
ृ ी करुन
साविधगरीचे उपाय समजावन
ू साींधगतले जातात.
•

बबब्यापासन
ू साविधगरीचे उपाय साींगणारे जनजागत
ृ ी फलक व भभींतीपत्रके गावाींमध्ये
लावण्यात येताता.
•
•

बबब्याचा वावर असलेल्या क्षेत्रात क्षेबत्रय वनकमशचारी / अधिकारी ननयमीत गस्तत करताता.

मानव-वन्यप्राणी सींघषश हाताळण्याच्या दृष्ीने क्षेत्रातील कमशचारी व अधिकारी याींना

प्रभर्क्षण िे ण्यात येत.
•

क्षेबत्रय कमशचाऱ्याींना जसे ्ॅं न्क्युलायजर गन, ब्लो पाईप, रॅ प कॅमेरा, वपींजरा ईत्यािी

सादहत्य उपलब्ि करुन िे ण्यात येते.
•

वन्यप्राणी पाण्याच्या र्ोिात मानवी वस्ततीकडे येऊ नये म्हणन
ू वनक्षेत्रात वन्यप्राण्याींना
वपण्याचे पाणी उपलब्ि व्हावे यासाठी पाणवठ्याींची ननभमशती करण्यात येते.
•

मानवी जजववतास वन्यप्राण्याींकडून िोका असल्यास सिर वन्यप्राण्याींला वन्यजीव (सींरक्षण),
अधिननयम १९७२ चे कलम ११ नस
ु ार जेरबींि/बेर्ुध्ि करण्याची कायशवाही करण्यात येते.
(४) प्रश्न उिभवत नाही.

___________

वव.स. ५१ (29)
औराां गाबाद श्चल््यातील मसनिो-चळगाव रस्त्यावर वक्ष
ृ तोन होत असल्याबाबत
(३७)

१३१२५ (२२-०९-२०२०).

श्री.प्रदीप चैस्तवाल (औराां गाबाद मध्य) : सन्माननीय वने माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात वक्ष
ृ लागवड, सींविशनासाठी लाखो रुपये खचश करून हररतपट््े ववकभसत केले जात
आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास औरीं गाबाि जजल््यातील भसडको-जळगाव रस्तत्यावर अनेक झाडाींची तोड केली
जात असल्याचे ननिर्शनास आले आहे हे दह खरे आहे काय,
(३) असल्यास सिर प्रकरणाची चौकर्ी करून सींबधित िोषीींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. साांचय राठोन (०८-०२-२०२१) :१) होय,

वक्ष
ृ लागवड व सींविशनासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु आहे त.

(२) औरीं गाबाि जळगाींव रस्तत्याचे रुीं िीकरणात महानगर पाभलका हद्िीबाहे रील बािीत होणाऱ्या
झाडाींची वक्ष
ृ तोड करण्याकरीता कायशकारी अभभयींता, राषरीय महामागश ववभाग औरीं गाबाि याींनी
मागणी केल्यानस
ु ार औरीं गाबाि वन ववभागाचे अखत्यारीत येत असलेल्या वन पररक्षेत्र

अधिकारी औरीं गाबाि, भसल्लोड, अींजजठा याींनी एकूण ६७८९ वक्ष
ृ तोडीस परवानगी दिलेली आहे.
मात्र अवैि वक्ष
ृ तोड झालेली नाही.
(३) अवैि वक्ष
ृ तोड झालेली नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

चााांभवली (ता.राचापूर, श्च.र्नाधगरी) येथे चममन मालिााांची परवानगी
न घेता घानीवानी रस्तता तयार िेल्याबाबत

(३८)

१३२०८ (११-०९-२०२०).

श्री.सभाष धोटे (राचूरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाश्चि न्याय माांत्री

(१) जाींभवली (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी) येथे जभमन मालकाींची परवानगी न घेता वरकस
जभमनीच्या २०-२५ मी्र िगडी बाींिाची नासिूस करून ग्ारे खोिन
ू घाडीवाडी रस्तता तयार
केल्याबाबत बाधित जमीन मालकाींनी जजल्हाधिकारी (जज.रत्नाधगरी), तहसीलिार (ता.राजापूर),
वररषठ पोलीस ननरीक्षक (ता.राजापूर) याींना मेलद्वारे (ऑनलाईन) पाठवलेल्या ननवेिनाद्वारे

रस्तत्याचे काम तात्काळ थाींबवन
ू भरपाई भमळण्याबाबत माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सिरहू रस्तता बौध्िवाडीकररता प्रस्तताववत असताींना तो इतरत्र वळववण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार तक्रारिाराींस भरपाई
िे ण्यासह रस्तत्याचे बाींिकाम थाींबवून िोषी अधिकारी व कींत्रा्िार याींच्यावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (30)

श्री. धनाांचय माांने (२१-०१-२०२१) : (१) ननवेिन प्राप्त झाले आहे.
(२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उिभवत नाही.
___________
ननसगा वादळामळे सातारा श्चल्हयात साधनसाांपत्तीचे िोटयवधी रुपयााांचे झालेले निसान
(३९)

१३२३४ (१३-०९-२०२०).

श्री.हदपि चहाहाण (फलटण), श्री.ववनोद ननिोले (नहाण)ू :

सन्माननीय मदत व पनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अभलबाग (जज.रायगड) तालक्
ु यामध्ये दिनाींक ३ जन
ु , २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास आलेल्या
ननसगश वािळ सातारा जजल्हयाकडे गेल्याने सातारा जजल्हयातील सािनसींपत्तीचे मोठया प्रमाणात
नुकसान झालेले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननसगश वािळामुळे जजल्हयातील ऊसाचे वपक, बागायती वपके, भाजीपाला

तसेच १८५ घराींची पडझड झाली असल्याने त्यामध्ये ४ को्ीपेक्षा अधिक रक्कमेचे तसेच
महाववतरण कींपनीचे िे खील स्तथाननक पातळीवर १० लाख रुपये रक्कमेचे नक
ु सान झाले
असल्याचे ननिर्शनास आले आहे हेही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर वािळामुळे सुमारे ३२ हे क््र र्ेतीचे नक
ु सान झाले असताना र्ासनाने
फक्त ४ हे क््र ६४ गुींठे क्षेत्राचे पींचनामे केले असल्याचे दिनाींक १७ जुन, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने ननसगश वािळामळ
ु े राज्यातील नुकसानग्रस्तत क्षेत्राींचे तातडीने पींचनामे
करुन नुकसानग्रस्तताींना आधथशक सहाय करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववचय वनेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) अींर्त: खरे आहे ,

(२), (३) व (४) ननसगश चक्रीवािळामुळेपुणे ववभागातील र्ेती वपकाींच,े मत
ृ पर्ुिन, मनुषयहानी,
घरपडझड, याींच्या नुकसानीसाठी ७८,२८,०८,०००/- इतक्या ननिीचे ववतरण दि.१५.०९.२०२०
रोजी करण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

अहमदनगर श्चल््यात शासिीय हमी भाव िेंद्र चालिााांिनून
शेतिऱयााांची होत असलेली फसवणि
ू

(४०)

१३३२७ (०२-१२-२०२०).

श्री.बबनराव पाचपते (श्रीगोंदा) : सन्माननीय पणन माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमिनगर जजल््यात र्ासकीय हमी भाव केंद्र चालकाींकडून र्ेतकऱ्याींची फसवणक
ू केली
जात असल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ५१ (31)
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने उक्त केंद्र चालकाींकडून
र्ेतकऱ्याींची फसवणूक होऊ नये म्हणून र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (०४-०२-२०२१) : (१) व (२) कजशत तालुक्यात नाफेडच्या

वतीने पणन महासींघामाफशत हमी भावाने तूर व हरभरा खरे िीसाठी कजशतकर फामशसश प्रोडयूसर
कीं.भल.कजशत या सींस्तथेकडून खरे िी केंद्र सुरु करण्यात आले होते. श्री.महें द्र बापू िाींड,े िाींडव
े ाडी
जजल्हा अहमिनगर याींनी र्ासकीय हमी भाव केंद्रावर र्ेतकऱ्याींचा माल खरे िी करताना रुपये

१/- याप्रमाणे पैसे घेतले जातात, अर्ी तक्रार करुन चौकर्ी करण्याची मागणी दिनाींक
१.७.२०२० च्या पत्रान्वये केली होती.
सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने सहाय्यक ननबींिक, सहकारी सींस्तथा, कजशत याींनी

दिनाींक ७.७.२०२० च्या पत्रान्वये कजशतकर फामशसश प्रोडयूसर कीं.भल. कजशत या सींस्तथेकडून
स्तवयींस्तपष् लेखी खल
ु ासा सािर करण्याचे सधु चत केले होते. कजशतकर फामशसश प्रोडयस
ू र कीं. भल.

कजशत या सींस्तथेने तहभसलिार, कजशत याींना खल
ु ासा सािर करुन त्याची प्रत सहाय्यक
ननबींिक, सहकारी सींस्तथा, कजशत याींना सािर केली आहे.

(३) हमी भावाने खरे िी योजनेंतगशत एफएक्यु िजाशचा र्ेतमाल खरे िी करणे सींस्तथेला बींिनकारक
आहे . ज्या र्ेतकऱ्याींचा माल एफएक्यु िजाशचा नाही, असे र्ेतकरी स्तवेच्छे ने सींस्तथेसमोरील

एजन्सीमाफशत मालाचे ग्रेडीींग व जक्लननींग करुन घेतात. यासाठी र्ेतकऱ्याींसाठी रुपये १००/प्रनत जक्वीं्ल याप्रमाणे बबलाची आकारणी केली जाते. सिर आकारणी अहमिनगर माथाडी व
असींरक्षक्षत कामगार मींडळ, यर्ाजींली सप्लायसश अँड एन््रप्रायझेस तसेच कजशतकर फामशसश
प्रोडयूसर कीं. भल. कजशत याींच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार केली जाते. सिर खुलाश्यानींतर श्री.

िाींडे याींनी हमीभाव केंद्रावर प्रत्यक्ष पाहणी करुन व कींपनीचे कामकाज ननयमानस
ु ार चालू
आहे , असे ननिर्शनास आल्यानींतर आपला तक्रार अजश मागे घेतला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
राज्यातील आहदवासीाांना वनपट्ट्यााांचे अधधिार बहाल िरण्याबाबत
(४१)

१३४८२ (२०-०९-२०२०).

श्री.मोहन मते (नागपूर दषिणक्षण) :

वविास माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी

(१) गेल्या अनेक वषांपासून प्रलींबबत असलेल्या उक्त जभमन आदिवासीींना िे ण्यात याव्यात
अर्ा सूचना मा. राज्यपाल, महाराषर राज्य याींनी माहे जून २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान
र्ासनास दिल्या आहे त, हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सिरहू सच
ू नेच्या अनष
ु ींगाने राज्यातील आदिवासीींना वनपट्ट्याींचे अधिकार
बहाल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (32)
अॅन. िे.सी.पानवी (०४-०२-२०२१) : (१) व (२)

मा. राज्यपाल महोिय याींच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३ जुल,ै २०२० रोजी वनहक्क कायिा

अींमलबजावणीबाबत बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. सिर बैठकीत मा.राज्यपाल महोिय

याींनी प्रलींबबत िाव्याींबाबत ववचारणा केली असता जजल्हाधिकारी, पालघर याींनी पालघर
जजल््यातील प्रलींबबत िावे हे पढ
ु ील ३ मदहन्यात ननकाली काढण्यात येतील असे साींधगतले
आहे .

पालघर जजल््यात अनुसूधचत जमाती व इतर पारीं पाररक वनननवासी (वनहक्काींची मान्यता)

अधिननयम २००६ व ननयम २००८ तसेच सुिाररत ननयम २०१२ अींतगशत पालघर जजल््यामध्ये

वैयजक्तक हक्कासाठी एकूण ६०३०४ िावे प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४४३८४ िावे ननकाली

काढले आहे त.ननकाली काढलेल्या िाव्याींपक
ै ी ४४३८४ िावे मींजूर करण्यात आले असून त्याींचे
एकूण क्षेत्र ५५९५८.१५ (एकर) इतक्या वन जभमनीचे िावेिाराींना वनहक्क (्ाय्ल डीडस) मींजूर
करण्यात आले आहे त.

सद्य:जस्तथतीत पालघर जजल्हयामध्ये उपववभागस्ततरीय सभमतीकडे १९२६ िावे प्रलींबबत आहे त
व जजल्हास्ततरीय सभमतीकडे ७६९५ इतके िावे प्राप्त झालेले आहे त.असे एकूण ९६२१ िावे

प्रलींबबत आहे त. ७६९५ िाव्यापैकी १९३८ िावे मींजरू करण्यात आलेले असन
ू उवशररत िाव्याींवर
पुढील कायशवाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
सााांगली श्चल््यात श्िल्हा बँिा व राष्ट्रीयिृत बँिा शेतिऱयााांना
पीि िचा दे ण्यास टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत

(४२)

१३६०८ (१८-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय सहिार माांत्री पुढील

(१) साींगली जजल््यातील जजल्हा बँका व राषरीयकृत बँका र्ेतकऱ्याींना पीक कजश िे ण्यास
्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे जून २०२० वा त्यािरम्यान मध्ये ननिर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने र्ेतकऱ्याींना नवीन पीककजश िे ण्याबाबतचे आिे र् दिलेले असतानाही
साींगली जजल््यातील सवशच बँका र्ासनाचे आिे र् डावलत असून र्ेतकऱ्याींना नवीन पीककजश
िे ण्यास नकार िे त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींिभाशत र्ेतकरी सींघ्नेने जजल्हा उपननबींिकाकडे तक्रारी केली आहे हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे , चौकर्ीत काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१ (33)
श्री. शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (२२-०१-२०२१) : (१) व (२)

नाही.

(३) व (४) होय.
स्तवतींत्र भारत पक्ष र्ेतकरी सींघ्ना याींचेकडून दिनाींक ०५.०६.२०२० रोजी जजल्हा उपननबींिक,
सहकारी सींस्तथा, साींगली याींना ननवेिन प्राप्त झाले होते. सिर ननवेिनामध्ये कुठल्याही बँकेचा

ककीं वा र्ाखेचा ककीं वा र्ेतकऱ्याींचा उल्लेख केलेला नव्हता. तथापी सिर ननवेिनातील तक्रारीच्या
अनुषींगाने,

साींगली

जजल्हा

मध्यवती

सहकारी

बँक

व

राषरीयकृत

बँकाींना

कजशवा्प

करण्याबाबत जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्तथा, साींगली याींचे स्ततरावरुन ननिे र् िे ण्यात आले
आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मरबान (श्च.ठाणे) तालक्यातील ननसगा चक्रीवादळामध्ये झालेल्या निसानीबाबत
(४३)

१३६१०

(१५-०९-२०२०).

श्री.किसन

िथोरे

(मरबान),

श्री.िमार

आयलानी

(उल्हासनगर) : सन्माननीय मदत व पनवासन माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील माहे जन
ू २०२० मध्ये ननसगश चक्रीवािळामध्ये नक
ु सान
झालेल्या २२ गावातील सुमारे १३१ घराींचे पींचनामे करुनही आजतागायत नुकसानग्रस्तताींना
नुकसान भरपाई दिलेली नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनष
ु ींगाने ननसगशचक्री वािळाच्या तडाख्यात नक
ु सान झालेल्या
नुकसानग्रस्तताींना मित िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववचय वनेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय,
(२), (३) ननसगश चक्रीवािळामळ
ु े घरपडीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या घराींचे पींचनामे झालेले असन
ू
बाधित नागरीकाींना ननकषानुसार मित ननिी िे ण्याची कायशवाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
खानापरू (श्च. सााांगली) तालक्यातील लेंगरे ,ऐनवानी,पोसेवानी व अन्य गावातील घर मालिााांना
वनववभागािनून ननष्ट्िामसत िरण्याचा नोटीसा पाठववल्याबाबत

(४४)

१३६१६ (१५-०९-२०२०).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

खानापरू

ग्रामस्तथाींची

घरे

वनववभागाकडून

(जज.साींगली)
वन

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

तालक्
ु यातील

ववभागाच्या

ग्रामस्तथाींना

नो्ीसा

लेंगरे ,

हद्िीत

येत

पाठवण्यात

त्यािरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

सन्माननीय वने माांत्री पुढील

ऐनवाडी,पोसेवाडी
असल्याने
आल्याचे

माहे

व

अन्य

ननषकाभसत
जून

२०२०

गावातील

करण्याबाबत
मध्ये

वा

वव.स. ५१ (34)
(२) असल्यास, वन ववभागाच्या हद्िीत गेल्या र्ींभर वषांपासून वसलेल्या घराींना ननषकाभसत
करण्याबाबतच्या नो्ीसा काढण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनष
ु ींगाने बेघर
होणाऱ्या ग्रामस्तथाींना न्याय िे ण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४). नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. साांचय राठोन (०४-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तथावप, तासगाींव वनपररक्षेत्रातील पेड, डोंगरसोनी, नेहरुनगर, ननमणी या गावातील वन

जभमनीवर बाींिकाम केलेल्या अनतक्रमणिारकाींना वन जभमनीवर केलेले अनतक्रमण काढून
्ाकण्याबाबत वन पररक्षेत्र अधिकारी, तासगाींव याींच्याव्िारे माहे, ऑगस्त् व माहे सप््ें बर,
२०२० या कालाविीमध्ये नो्ीसा जारी करण्यात आलेल्या आहे त.
(३)
(४)

प्रश्न उद्भवत नाही.
प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

आहदवासी महामाांनळातील २०१६ मधील वादग्रस्तत नोिरभरती बाबत
(४५)

१३६७५ (१५-०९-२०२०).

श्री.श्रीननवास वनगा (पालघर), श्री.मशरीष चौधरी (रावेर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आदिवासी

महामींडळातील

सन

२०१६

मध्ये

वा

त्यािरम्यान

करण्यात

आलेल्या

नोकरभरतीत तीनर्े को्ी रुपयाींच्या गैरव्यवहारामळ
ु े राज्यभर गाजलेल्या आदिवासी ववकास
महामींडळातील वािग्रस्तत नोकरभरती प्रकक्रया अखेर आदिवासी ववभागाने दि.३० जुन, २०२० वा
त्यासम
ु ारास रद्ि केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास आदिवासी महामींडळातील या भरतीप्रकक्रयेत अननयभमतता झाल्याचा अहवाल

श्री.एकनाथ डवले चौकर्ी सभमतीने दिला असन
ू त्या आिारे भरती प्रकक्रया रद् करण्याचे आिे र्
ववभागाला दिले आहे त, हे दह खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ी अहवालावरून काय ननषपन्न झाले वा त्या अनुषींगाने िोषी आढळून
आलेल्या सबींधित अधिकारी याींच्यावर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

अॅन. िे.सी.पानवी (१५-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४)

सन २०१४ मध्ये ३६१ पिाींच्या भरती प्रकीया राबववण्यात आली होती. त्यासाठी मे. कुणाल
आय्ी सववशसेस प्रा. भल., पुणे या सींस्तथेची ननयुक्ती करण्यात आली होती. सिर भरती

प्रक्रीयेसींिभाशत तक्रारी प्राप्त झाल्याने दि.२६.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय आयुक्त, नाभर्क

याींना सखोल चौकर्ी करण्याबाबत कळववण्यात आले. ववभागीय आयुक्त, नाभर्क याींनी
दि.२५.०१.२०१७ रोजी सािर केलेल्या चौकर्ी अहवालामध्ये पिभरतीमध्ये अननयभमतता झाली

असल्याचे ननिर्शनास आल्याने सिर भरती प्रक्रीया दि.१५.०५.२०२० रोजी रद्ि करण्यात आली

आहे . तसेच सींबींधित कींपनी व अधिकाऱ्याींवर FIR िाखल करून सखोल चौकर्ी करण्याचे
ननिे र् िे ण्यात आले आहे त.

___________

वव.स. ५१ (35)
माांबई मध्ये वीच ग्राहिााांना वीच दे यि हप््याने भरणा िरण्याची
महाराष्ट्र वीच ननयामि आयोगाने हदलेली मभा
(४६)

१३८७८ (२०-०९-२०२०).

श्री.अबू आचमी (मानखूदा मशवाचीनगर) :

सन्माननीय ऊचाा

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई व मींब
ु ई उपनगरामध्ये माहे , जन
ू २०२० मध्ये वा त्यािरम्यान अवाजवी वीज िे यक

आलेल्या ग्राहकाींना हप्त्याने भरणा करण्याची मभ
ु ा महाराषर वीज ननयामक आयोगाने दिली
आहे हे खरे आहे काय,

(२) तसेच हप्ताने भरणा करताींना थकीत असलेल्या िे यकावर ग्राहकाींना व्याज द्यावे लागणार
असल्याची बाब दिनाींक ६ जल
ु ै, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अिानी वीज मींडळाकडून ९ ्क्के तर बेस्त् वीज मींडळाकडून

१२ ्क्के

व्याज आकारणी करणार असल्याने नागररकाींमध्ये असींतोषाचे वातावरण पसरले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन व्याज आकारणी न करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
नॉ. नननतन राऊत (२८-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
महाराषर वीज ननयामक आयोगाने दिनाींक २९ जून, २०२० च्या प्रभसध्िी पत्रान्वये जेथे

वीज िे यक माहे माचश ते मे या कालाविीसाठी सरासरी िे यकाच्या िप्ु प् आहे अर्ा ग्राहकाींना
तीन हप्त्यात वीज िे यक भरण्याचा पयाशय दिला होता.
(२) होय, हे खरे आहे ,
काही प्रभसध्िी माध्यमाींनी अर्ा प्रकारची बातमी प्रभसध्ि केली होती.
(३)

अींर्त: खरे आहे.
महाराषर वीज ननयामक आयोगाने वीज ववतरण परवाना िारक कींपन्याींना आपल्या

स्तवत:च्या ननिीतन
स्
ू
ू िे ण्याची मभ
ु ा दिल्यामळ
ु े महाराषर राज्य वीज ववतरण कींपनी
मयाशदित, अिानी इलेजक्रभस्ी मब
ुीं ई भलभम्े ड व ्ा्ा पॉवर कींपनी भलभम्े ड या तीन वीज
ववतरण कींपन्याींनी थकीत वीज िे यकाचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकाींना ववलींब आकार अथवा
व्याजाची आकारणी केली नाही.
बह
ृ न्मुींबई ववद्युत पुरवठा आणण पररवहन उपक्रम (बेस्त्) या वीज ववतरण कींपनीने

त्याींच्या ग्राहकास व्याजाच्या बाबतीत स्
ू दिलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१ (36)
समाचिल्याण ववभागािने ववद्याथ्याांच्या मशष्ट्यवत्त
ृ ीचे ४ लाख अचा प्रलाांबबत असल्याबाबत
(४७)

१३९२२ (१६-१०-२०२०).

श्री.भारत भालिे (पाांढरपूर) : सन्माननीय सामाश्चि न्याय

माांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागासवगीय ववद्यार्थयांना भमळणारी भर्षयवत्त
ृ ीच्या लाभाची रक्कम थे् त्याींच्या
खात्यात जमा होण्याच्या दृष्ीने डीबी्ी पो्श ल सुरु करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असून

तद्नुषींगाने राज्यातील र्ैक्षणणक सींस्तथाींमध्ये ववववि अभ्यासक्रमास प्रवेर् घेतलेल्या ५ लाख ७२
हजार ववद्यार्थयांनी ववदहत मुितीत भर्षयवत्त
ृ ीसाठी र्ासनाकडे अजश केल्याचे दिनाींक ३ नोव्हें बर,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त ५ लाख ७२ हजार अजश केलेल्या ववद्यार्थयांपैकी केवळ १ हजार २४३

ववद्यार्थयांच्या खात्यावरच भर्षयवत्त
ू , २०२०
ृ ीची रक्कम जमा झाली झाली असल्याचे माहे जन
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उवशरीत ववद्यार्थयांच्या खात्यात भर्षयवत्त
ृ ीची रक्कम जमा न होण्याची कारणे
काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,
तद्नुषींगाने भर्षयवत्त
ृ ी पासून वींधचत असलेल्या ववद्यार्थयांच्या खात्यावर तात्काळ भर्षयवत्त
ृ ीची
रक्कम जमा करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. धनाांचय माांने (१३-०१-२०२१) : (१) अींर्त खरे आहे , सन २०१९-२० या र्ैक्षणणक वषाशत
अनुसूधचत जाती प्रवगाशतील ववद्यार्थयांचे ऑनलाईन नोंिणी झालेले अजश ४,९५,४१६ इतके

आहे त.त्यापैकी ३,८२,४४८ अजश मींजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ३,८०,९१७ अजाशचे रूपये
११३७.७७ को्ी या रकमेची िे यके प्रणालीव्िारे तयार करण्यात आलेली आहेत.

(२) हे खरे नाही. र्ैक्षणीक वषश २०१९-२० या वषाशमध्ये दिनाींक १ एप्रील,२०२० पयंत सरकार
मॅरीकोत्तर भर्षयवत्त
ू ी योजनेअींतगंत नोंिणीकृत झालेल्या अनस
ु धु चत
ृ ी व किभर्प प्रनतपत
जातीच्या अजांपैकी ३ लाख ८० हजार ९१७ अजाशचे ११३७.७७ को्ी या रकमेच्या िे यकापैकी
१,६७,८४१

अजाशचे

एकुण रूपये २७७.६९ को्ी एवढी रक्कम सींबींिीत ववद्याथी व
महाववद्यालयाच्या आिार सींलग्नीत बॅक खात्यात प्रणालीव्िारे ववतरीत झालेले आहे त. तसेच
दिनाींक २२.११.२०२० च्या अद्ययावत आकडेवारीनुसार ३,०३,४५५ अजाशचे एकूण रूपये ११०१.२४
को्ी एवढी रक्कम सींबि
ीं ीत ववद्याथी व महाववद्यालयाच्या आिार सींलग्नीत बॅक खात्यात
प्रणालीव्िारे ववतरीत करण्याची प्रकक्रया पुणश झालेली आहे .

(३) उवशरीत ववद्यार्थयांच्या खात्यात भर्षयवत्त
ृ ीची रक्कम जमा न होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे
आहे त,
ववद्यार्थयांचे आिारक्रमाींक अद्ययावत नसणे
ववद्यार्थयांचे आिारकाडश नॅानअॅक््ीव असणे
ववद्यार्थयांनी ररडीम ब्न न िाबणे
आिारकाडश बॅंकेला सींलग्न नसणे
आिार सींलग्न फोन बींि असणे

िस
ु -या हप्त्यासाठी अजश महाववद्यालय स्ततरावर प्रलींबीत असणे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही
(५) प्रश्न उद्भवत नाही

___________

वव.स. ५१ (37)

पाांढरपूर (श्च.सोलापूर) तालक्यात वादळी वाऱयासह झालेल्या
गारपीटीमळे द्राक्षााांच्या बागााांचे झालेले निसान

(४८)

१३९२४ (०७-१०-२०२०).

श्री.भारत भालिे (पाांढरपूर) :

सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालक्
ु यात वािळी वाऱ्यासह झालेल्या गारपी्ीमुळे सुमारे ५०

हे क््रहून अधिक क्षेत्रावरील द्राक्षाींच्या बागाींचे कोट्याविी रुपयाींचे नुकसान झाल्याचे ननिर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अवकाळी पावसामध्ये कासेगाींव, लक्ष्मी ्ाकळी, खडी, को्ी येथील
र्ेतकऱ्याींच्या द्राक्ष बागाींचे प्रचींड नुकसान होवून याबाबतच्या प्राथभमक अहवालात सम
ु ारे १००
ते १५० एकर क्षेत्रावरील फळबागाींचे नुकसान झाल्याचेही ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने तात्काळ पींचनामे करून सींबींधित नक
ु सानग्रस्तत
र्ेतकऱ्याींना तातडीने आधथशक मित िे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िामाच्या हठिाणी होणाऱया महहलााांच्या लैंधगि छळवणि
ू ी साांदभाातील सममतीबाबत...
(४९)

१४०२० (१९-०९-२०२०).

श्री.फारूि शाह (धळे शहर) :

सन्माननीय िामगार माांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कामाच्या दठकाणी होणाऱ्या मदहलाींच्या लैंधगक छळवणक
ु ीच्या तक्रारी सींिभाशत कामगार
आयुक्त कायाशलयात सभमती गठीत करण्यात आलेली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी सभमतीस मागील एक वषाशपासून तक्रार प्राप्त होऊन िे खील

त्याची सुनावणी घेण्यास ्ाळा्ाळ करीत असून, सभमतीने वावषशक अहवाल िे खील सािर केला
नसल्याचे ननिर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानष
ु ींगाने कायद्यातील
नमूि तरतुिी लक्षात घेता सींबींधिताींववरुद्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. हदलीप वळसे-पाटील (०१-०१-२०२१) : (१)
(२) व (३)

होय,खरे आहे.

कामगार आयुक्त कायाशलयातील सभमतीस जानेवारी २०१९ ते डडसेंबर २०२० या

कालाविीत एक तक्रार दि.०५/०३/२०१९ रोजी प्राप्त झालेली होती. सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने
सभमतीने

दि.२०/०३/२०१९, दि.२२/०४/२०१९,

सुनावणी घेतलेली आहे.

दि.२७/११/२०१९

व

दि.११/११/२०२०

रोजी

सभमतीने दि.११/११/२०२० रोजी अींनतम सुनावणी घेतलेली असुन

वव.स. ५१ (38)
दि.१७/११/२०२० रोजी कामगार आयुक्त याींना चौकर्ी अहवाल कामगार आयुक्त याींना सािर
केला आहे . त्यानुषींगाने पुढील कायशवाही कामगार आयुक्त याींच्या स्ततरावर चालु आहे.

जानेवारी २०१९ ते डडसेंबर २०१९ या कालाविीचा वावषशक अहवाल कामगार आयक्
ु त

कायाशलयाने दि.२२/१०/२०२० रोजी जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर, बाींद्रा, मुींबई याींना सािर केला
आहे .
(४)

प्रश्न उिभवत नाही
___________
मानोरा (श्च. वामशम) तालक्यातील निसानग्रस्तत शेतिऱयााांना
२५ हचार रुपये मदत दे ण्याबाबत

(५०)

१४०२६ (०७-१०-२०२०).

श्री.राचेंद्र पाटणी (िाराां चा) :

सन्माननीय मदत व पनवासन

माांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मानोरा (जज. वाभर्म) तालक्
ु यात र्ेतकऱ्याींनी िब
ु ारा पेरणीसाठी पींचनामे करून प्रत्येक

हे क््री २५ हजार रुपयाींची मित िे ण्यात यावी यासाठी दिनाींक १३ जल
ु ै, २०२० रोजी वा

त्यासम
ु ारास बैलगाडी मोचाश काढून तसेच दिनाींक १ जल
ु ै २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननवेिन
िे ऊन तहसीलिार मानोरा याींच्याकडे मागणी केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सिर मागणीच्या अनुषींगाने र्ेतकऱ्याींना मित िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववचय वनेट्टीवार (१९-०१-२०२१) :
(१)

होय,

(२) माहे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालाविीत अनतवषृ ्ी व अवेळी पावसामळ
ु े नुकसान
झालेल्या बाधिताींना दिनाींक ०९.११.२०२० रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये आधथशक मितीचा पदहला
हप्ता रू.२२९७०६.३७ लक्ष सवश ववभागीय आयुक्त याींना ववतरीत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

ववधान भवन :

राचेन्द्र भागवत

माांबई.

सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

________________________________________________________________
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