
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 

 ---------------------------------------------  

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०२ माचच, २०२० / फाल्गनु १२, १९४१ (शिे) 
  
(१) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) िामगार, राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 
(३) ऊर्ाच मांत्री 
(४) बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन 
मांत्री 

(५) िने, भिूां प पनुिचसन मांत्री 
(६) आददिासी वििास मांत्री 
(७) सहिार, पणन मांत्री 
(८) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६३ 
------------------------------------- 

  

श्री.पी.व्ही. हरदास सममतीच्या अहिालाची सिारात्मिरीत्या 
अांमलबर्ािणी िरणेबाबत 

  

(१) * ४४६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्यातील अनसुचूचत जाती, अनसुचूचत जमाती आणि इतर 
मागासप्रवगग अशा एकूि ४७ जाती-जमातीींना न्याय ममळण्यासाठी व तयाींच े
जात प्रमािपत्र तातडीने सपुरू्ग करण्यासाठी शासनाने श्री.पी.व्ही. हरर्ास 
सममतीची स्थापना माहे जानेवारी, २०१९ च्या व्व्र्तीय सप्ताहात केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, श्री.पी.व्ही. हरर्ास सममतीने आपला सकारातमक अहवाल माहे 
मे, २०१९ च्या शवे्च्या सप्ताहात शासनाकड ेसपुरू्ग केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र अहवालाची पडताळिी व अभ्यास करून अहवालाचे 
कायद्यात रूपाींतर करून अींमलाजाविी करण्याााात शासनाने कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) अनसुचूचत जाती/जमातीच्या लोकाींना 
जात प्रमािपत्र वधैता प्राप्त करण्यासाठी येत असलले्या अडचिीींचा अभ्यास 
करुन तयावर उपाययोजना सचुववण्यासाठी दर्नाींक १४ जानेवारी, २०१९ च्या 
शासन ननिगयान्वये श्री.पी.व्ही. हरर्ास, माजी न्यायमतुी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सममती स्थापन करण्यात आली. सर्र सममतीने दर्नाींक 
२९/०५/२०१९ रोजी शासनास अहवाल सार्र केलेला आहे. सर्र अहवालाचा 
अभ्यास करुन अहवालातील मशफारशीींसींर्र्ागत कायरे्शीर ाााी तपासनू 
तयाााात अमर्प्राय रे्ण्याााात प्रस्ताव ववधी व न्याय ववर्ागास सार्र 
करण्यात आला आहे. ववधी व न्याय ववर्ागाचे अमर्प्राय प्राप्त लाल्यानींतर 
पढुील कायगवाही अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
  

राज्यात अनुसूधचत र्मातीच्या आरक्षणाला धक्िा न लािता  
धनगर समार्ाला आरक्षण देण्याबाबत 

  

(२) * ५४३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
र्गताप, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अनसुचूचत जमातीच्या आरक्षिाला धक्का न लावता धनगर 
समाजाला आरक्षि रे्ण्याची मागिी धनगर समाजाने केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्ा्ा इव्न्स्््यू्  ऑफ सोशल सायन्स, मुींाई याींनी धनगर 
समाजाााातचा अहवाल शासनास दर्नाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास सार्र केला असनू उक्त अहवालाच्या अनषुींगाने धनगर 
समाजाााात शासनास प्राप्त लालेल्या सींशोधन/सवेक्षि अहवालाच्या 
अनषुींगाने धनगर समाजाच्या ववववध मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी 
मींत्रत्रमींडळ उपसममती स्थापन करण्याचा ननिगय ेेण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, धनगर समाजास मशक्षि आणि नोकऱयाींमध्ये आरक्षि 
रे्ण्याााात गेल्या अनेक वषाांपासनू ववचाराधीन असलेल्या न्याय्य मागिीवर 
ननिगय ेेण्यात आला आहे काय, ननिगयाचे स्वरुप काय आहे, ननिगय ेेऊन 
आरक्षि रे्ण्यासाठी ककती कालावधी लागिार आहे, तसेच धनगर समाज 
आरक्षि आींर्ोलनात र्ाखल लालेले गनु्हे परत ेेण्याााात कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने धनगर समाजास मशक्षि व नोकरीमध्ये आरक्षि रे्ण्याााात 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) व (४) धनगर समाजामाफग त तयाींना 
अनसुचूचत जमातीचे आरक्षि रे्ण्याची मागिी करण्यात आलेली आहे. 
मा.मींत्रत्रमींडळाच्या दर्नाींक २७ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी सींपन्न लालेल्या ाठैकीत 
्ा्ा सामाव्जक ववज्ञान सींस्था, मुींाई याींचेकडून धनगर समाजाााात 
शासनास प्राप्त लालेल्या सींशोधन व सवेक्षि अहवालाच्या अनषुींगाने धनगर 
समाजाच्या ववववध मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी मींत्रत्रमींडळाची उपसममती 
स्थापन करण्याचा ननिगय ेेण्यात आला होता. तयानसुार यासींर्र्ागत दर्नाींक १ 
माचग, २०१९ च्या शासन ननिगयान्वये मींत्रत्रमींडळाची उपसममती गठीत करण्यात 
आली आहे. सर्र सममतीच्या दर्नाींक २ माचग, २०१९ रोजी सींपन्न लालेल्या 
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ाठैकीत ्ा्ा सामाव्जक ववज्ञान सींस्था, मुींाई याींनी धनगर समाजाााात 
सार्र केलेला अहवाल महाअचधवक्ता, महाराषर राज्य याींना पाठवनू तयाींच े
अमर्प्राय ेेण्यात यावे असा ननिगय ेेण्यात आला. तयानसुार धनगर 
समाजाााातचा ्ा्ा सामाव्जक ववज्ञान सींस्था, मुींाई याींचा अहवाल ववधी व 
न्याय ववर्ागामाफग त महाअचधवक्ता याींच्या अमर्प्रायाथग सार्र करण्यात 
आलेला आहे. सर्र प्रकरिीचे महाअचधवक्ता याींचे अमर्प्राय प्राप्त 
लाल्यानींतर पढुील कायगवाही अपेक्षक्षत आहे. 
 राज्यात धनगर आींर्ोलनार्रम्यान गनु्हे र्ाखल करण्यात आलेले 
आहेत. सर्र ख्ले मागे ेेण्याााात गहृ ववर्ागाने पोलीस महासींचालक 
याींच्याकडून अहवाल मागववला आहे. 
 सद्य:व्स्थतीत धनगर समाजास महाराषरात र््क्या जमाती (क) 
मध्ये आरक्षि रे्ण्यात आललेे आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
  

समार्िल्याण विभागािड ेविद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्तीच े 
अर्च प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३) * ३५९ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.ननलय नाईि, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ववद्यार्थयाांच्या खातयात मशषयवतृतीची थे् रक्कम जमा 
करण्याकरीता डीाी्ी पो ग्ल सरुु करण्याचा ननिगय ेेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील शकै्षणिक सींस्थाींमध्ये ववववध अभ्यासक्रमास प्रवेश 
ेेतलेल्या ५ लाख ७२ हजार ववद्यार्थयाांनी ववदहत मरु्तीत माहे ऑक््ोार, 
२०१९ मध्ये मशषयवतृतीसाठी शासनाकड े अजग केल्याचे दर्नाींक ३ नोव्हेंार, 
२०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ५ लाख ७२ हजार अजग केलेल्या ववद्यार्थयाांपकैी केवळ      
१ हजार २४३ ववद्यार्थयाांच्या खातयावरच मशषयवतृतीची रक्कम जमा लाली 
असल्याचेही ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीमध्ये काय आढळून आले, उवगररत ववद्यार्थयाांच्या खातयात 
मशषयवतृतीची रक्कम जमा करण्याााात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०१९-२०२० या वषागमध्ये दर्नाींक ११/०२/२०२० अखेर, 
महाडीाी्ी पो ग्लवर र्ारत सरकार मॅरीकोततर मशषयवतृती व किमशप प्रनतपतूी 
योजनेंतगांत नोंर्िीकृत लालेल्या अनसुचूचत जातीच्या ४ लाख ६० हजार ७६० 
अजाांपकैी ३ लाख ८९ हजार ४३९ अजग पात्र ठरलेले आहेत. तयापकैी ३ लाख 
५१ हजार २६३ अजग महाववद्यालयाींनी मींजूर केलेले असनू तयापकैी २ लाख 
७१ हजार ०३८ अजाांचे रुपये ३७८ को्ी ३५ इतक्या रक्कमेची रे्यके 
महाडीाी्ी पो ग्लव्र्ारे जनरे् करण्यात आलेली आहेत. तयामधील १ लाख ४१ 
हजार ५२७ ववद्यार्थयाांची मशक्षि शलु्क, परीक्षा शलु्क व इतर शलु्काची रुपये 
१७१.१६ को्ी व ननवागहर्ततयाची रुपये ३५.०३ को्ी अशी एकूि रुपये 
२०६.१९ को्ी इतकी रक्कम सींाींचधत ववद्यार्थयाांच्या महाडीाी्ी पो ग्लवरील 
ई-वॉले् वर ववतरीत करण्यात आली आहे. उवगरीत १ लाख २९ हजार ५११ 
ववद्यार्थयाांची मशषयवतृतीची रक्कम रुपये १७२.१६ को्ी महाडीाी्ी 
प्रिालीवरील (Pool account) व PFMS या प्रिालीव्र्ारे ववतरिाची प्रकक्रया 
चाल ूआहे. 
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 महाडीाी्ी प्रिालीवर पात्र आढळून आलेल्या सवग अनसुचूचत जाती 
प्रवगागतील ववद्यार्थयाांना माहे माचग, २०२० अखेरपयांत शकै्षणिक लार् अर्ा 
करण्याची र्क्षता ेेण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
 

राज्यातील िीर् ननयामि आयोगाचा प्रस्तावित 
 मसुदा ग्राहिामभमूख नसल्याबाबत 

  

(४) * ५४१ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लाखो वीज ग्राहकाींना, सौरऊजाग ग्राहक, उतपार्क आणि 
उद्योजकाींसाठी वीज ननयामक आयोगाचा प्रस्ताववत मसरु्ा ेातक असल्याचा 
आरोप ठािे ले ुउद्योजक सीें ्नेने केल्याचे माहे नोव्हेंार, २०१९ मध्ये वा 
तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर वीज ननयामक आयोगाने सौरऊजेची ननममगती, वापर, 
मम्रीींग आणि त्रामलींग याााातचा नवीन प्रारूप मसरु्ा सचूना तसेच 
हरकतीसाठी जाहीर केला असनू या मसदु्यानसुार तीनश ेयनुन्पयांत ेरगतुी 
वीज वापरासाठी ने् मम्ररींग लाग ूराहिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तीनश ेयनुन्पेक्षा जास्त वापरलेल्या ववजेसाठी व्स्थर आकार 
अचधक वीज आकार ककमान ११.१८ पसेै प्रनतयनुन् ककीं वा तयाहून अचधक 
र्राने वीज रे्यक र्राव े लागिार आहे तसेच अशा प्रकारच्या नवीन 
मसदु्याच्या प्रारूपामळेु ३ ककलो व्हॅ्च्यावर सौरऊजाग ननममगतीला चालना 
ममळिार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्र नवीन प्रारूपामळेु औद्योचगक ववकास व पयागयाने 
राज्याच्या ववकासावर पररिाम होिार असल्याने सर्र प्रारूप मसरु्ा 
र्रुुस्तीााात शासन ननिगय ेेिार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
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डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, ठािे ले ु उद्योजक सीें ्नेने मा.महाराषर 
ववद्यतु ननयामक आयोगाकड े प्रारूप ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय 
छपरावरील नतुनशील ऊजाग ननममगती यींत्रिा ववननयम, २०१९ च्या 
मसदु्याााात सचूना व हरकती उपव्स्थत केल्या होतया. 
(२) महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय 
छपरावरील नतुनशील ऊजाग ननममगती यींत्रिा ववननयम, २०१९ च्या प्रारूप 
मसदु्यामध्ये ३०० यनुन्पयांत ेरगतुी वीज वापरासाठी ने् मम्रीींग लाग ू
करण्याचे प्रस्ताववत होत.े परींत,ु आयोगाने दर्नाींक ३०/१२/२०१९ रोजी जाहीर 
केलेल्या या सींर्र्ागतील अींनतम ववननयमामध्ये सर्रची मयागर्ा काढून 
्ाकण्यात आली आहे.  
(३) मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने दर्नाींक २६ ऑक््ोार, २०१९ 
च्या जाहीर सचूनेनसुार प्रारूप ववननयम मसदु्यामध्ये ३०० यनुन्पेक्षा अचधक 
वीज वापराकरीता मान्यता दर्लेल्या फेजननहाय व शे्रिीननहाय ग्रीड वीज 
र्राने रे्यक रे्ण्याची तरतरु् केली होती. परींत,ु दर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ 
रोजी जाहीर केलेल्या या सींर्र्ागतील अींनतम ववननयमात जर ग्राहकाने आयात 
केलेल्या ववजेच ेयनुन् हे तयाने ननयागत केलेल्या ववजेच्या यनुन्पेक्षा जास्त 
असतील तर ववतरि परवानाधारक ववजेच्या जमा यनुन्चे समायोजन करून 
नक्त वीज वापरासाठी रे्यक रे्ण्याची तरतरु् आहे.  
(४) मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने या ववननयमासींर्र्ागत प्राप्त 
ववववध हरकती व सचूना ववचारात ेेऊन दर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ रोजी 
जाहीर केलेल्या अींनतम ववननयमानसुार नक्त मापन (Net Metering) 
व्यवस्था सवग वगगवारीतील वीज ग्राहकाींसाठी लाग ूलाली असनू और्योचगक 
ग्राहकाींनाही तयाचा लार् ेेता येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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मराठी भाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना िरण्याबाबत 
  

(५) * ६ श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.विलास पोतनीस, श्री.र्गन्नाथ 
मशांदे, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठी र्ाषा ववद्यापीठाची स्थापना करण्याााातची मागिी 
गेल्या ८० वषागपासनू तसेच सन २००७ मध्ये वा तयार्रम्यान नागपरू येथे 
लालेल्या सादहतय महामींडळाच्या सींमेलनातरे्खील तशी मागिी शासनाकड े
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाषा सल्लागार सममतीचे माजी अध्यक्ष डॉ.सर्ानींर् मोरे याींनी 
मराठी र्ाषा धोरिाचा मसरु्ा माहे सप् े्ंार, २०१६ मध्ये वा तयार्रम्यान 
शासनास सार्र केलेला असनू शासनाच्या सवग ववर्ागाींकडून मशफारशी 
मागवनू हा मसरु्ा मींत्रत्रमींडळापढेु माींडून तयावर ननिगय ेेिे अपेक्षक्षत असताना 
समुारे सव्वा तीन वषाांचा कालावधी लो्ल्यानींतरही तयावर कायगवाही लालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाडोर्ा येथे र्ोन वषागपवूी अणखल र्ारतीय मराठी सादहतय 
सींमेलनामध्ये ततकालीन मा.मखु्यमींत्री तसेच ततकालीन मा.मराठी र्ाषा 
ववकास मींत्री याींनी मराठी र्ाषा ववद्यावपठासह मराठी र्ाषचे्या 
धोरिाववषयाच्या सवग मागण्या ननकालात काढण्यात येतील अशी ेोषिा 
करुन मराठी ववद्यावपठासाठी राज्याची उच्चाचधकार सममती तयार करण्याची 
कायगवाही सरुु असल्याचे जाहीर केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात मराठी ववद्यापीठ स्थापन करण्याााातची 
सद्य:व्स्थती काय आहे व तयानसुार मराठी र्ाषा ववद्यापीठ स्थापन 
करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२) र्ाषा सल्लागार सममतीने सार्र केलेल्या मराठी र्ाषा धोरिाच्या 
मसदु्यावर ववववध मींत्रालयीन ववर्ागाचे अमर्प्राय ेेण्यात आले असनू 
तयानसुार सधुाररत मसदु्यावर धोरिातमक ननिगय ेेण्याची ााा ववचाराधीन 
आहे.  
(३) व (४) ााात राज्यात मराठी र्ाषा ववद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी 
ववववध ाााीींचा अभ्यास करण्याच्या अनषुींगाने उच्च व तींत्र मशक्षि 
ववर्ागाकड ेसममती गठीत करण्याची कायगवाही सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
  

शतेिऱयाांची आधथचि लूट बॅंिेच ेअधधिारी ि दलालामाफच त  
होत असल्याबाबत 

  

(६) * ७८१ श्री.अांबादास दानिे, श्री.विप्लि बार्ोररया, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकऱयाींना कजगमाफी ममळूनही ककरकोळ व्याजापो्ी अनेक 
शतेकऱयाींना कजगााजारी ठरववले जात असनू तयाींना पीक कजग रे्ताना 
ाँकाकडून अडविकू केली जात असल्याच े दर्नाींक १४ जुल,ै २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑक््ोार-नोव्हेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
अनतवषृ्ीमळेु ज्या शतेकऱयाींच्या वपकाींचे नकुसान लाले अशा शतेकऱयाींची 
नकुसान र्रपाईची रक्कम ाँकाकड े सपुरू्ग केली असनू काही ाँकाकडून 
शतेकऱयाींना अथगसहाय्य ववतरि ववलींााने केले जात आहे तसेच ककनव् 
येथील नाींरे्ड व्जल्हा मध्यवती ाँकेच े अचधकारी व र्लाल याींच्याकडून 
क्रमवारी डावलनू अनरु्ानाची रक्कम वा्प केली जात असनू सर्र अनरु्ान 
तवरीत ममळण्याााात शतेकऱयाींकडून ५००/- रुपयाींची मागिी करण्यात येत 
असल्याचेही माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कजगवा्पाच्या उदिष्ाच्या फक्त २० ्क्के पीक कजग वा्प 
लाले असनू यासींर्र्ागत शासनाने आढावा ेेवनू शतेकऱयाींची ाँकाकडून पीक 
कजागपासनू होिारी अडविकू थाींाववण्याााात व शतेकऱ याींना ाँकेकडील ननधी 
ववतरीत करण्याााात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) नाही. 
(३) सन २०१९-२०२० हींगामामध्ये राज्यातील ाँकाींना खरीप हींगामामध्ये रुपये 
४३,८४४.२९ को्ी व रब्ाी हींगामामध्ये रुपये १५,९२१.४५ को्ी असा एकूि 
रुपये ५९,७६५.७४ को्ीचा लक्षाींत रे्ण्यात आला. तयापकैी खरीप हींगामात 
रुपये २१,४८३.६२ को्ी (४९%) व दर्नाींक ३१/०१/२०२० अखेर ाँकाींनी रब्ाी 
हींगामात ४२८४.२१ को्ी (२७%) पीक कजग वा्प केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

अििाळी पाऊस ि गारपीठमुळे वपिाांच ेनुिसान र्ाल्याबाबत 
  

(७) * ८४७ डॉ.पररणय फुिे, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, 
प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत 
ममर्ाच, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सजुर्तमसांह 
ठािूर, श्री.अरुणभाऊ अडसड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववशषेत: ववर्र्ागतील नागपरू, अमरावती, यवतमाळ, चींद्रपरू, 
गडचचरोली, र्ींडारा, वधाग, अकोला व वामशम व्जल््यात आणि मराठवाड्यात 
नाींरे्ड, दहींगोली व परर्िी या व्जल््यात माहे ऑक््ोार-नोव्हेंार, २०१९ मध्ये 
लालेल्या अनतवषृ्ी, गारपी् तसेच माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या 
आठवड्यात लालेल्या अवकाळी पाऊसामळेु शतेकऱ याींच्या धान, सोयााीन, 
कापसू खरीप वपकाींचे ७० ्क्के नकुसान व रब्ाी हींगामातील गहू, तरू, 
हरर्रा, धना, डाळी, सींत्रा, मोसींाी या वपकाींच े नकुसान लाल्याच े दर्नाींक    
३ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजगााजारीपिा, र्षुकाळी पररव्स्थती, पीक ववम्याच्या 
लार्ापासनू वींचचत, शतेमालाच्या र्रातील तफावत इतयार्ी कारिामळेु 
ववर्र्ागत मागील ११ मदहन्यात ११०० शतेकऱयाींनी व मराठवाड्यात एका 
मदहन्यात ७४ शतेकऱयाींनी तसेच राज्यात एका मदहन्यात ३०० शतेकऱयाींनी 
आतमहतया केल्याची मादहती दर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास 
ननर्शगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अनतवषृ्ी व अवकाळी पावसामळेु पीक नकुसान 
र्रपाईपासनू लाखो शतेकरी वींचचत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
तयार्रम्यान ननर्शगनास आले असनू राज्यात ककती हेक््र शतेी वपकाींच े
नकुसान लाले आहे व ककती शतेकऱयाींना पीक नकुसान र्रपाई रे्ण्यात आली 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना मर्त रे्ऊन शतेकरी आतमहतया 
रोखण्याााात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) ववर्र्ागतील नागपरू व अमरावती महसलुी ववर्ागातील ११ व्जल््यात    
१ जानेवारी, २०१९ त े ३१ डडसेंार, २०१९ या कालावधीत एकूि १२८६ 
शतेकऱ याींच्या आतमहतया लाल्या आहेत. तयापकैी ५७६ आतमहतयाींची प्रकरिे 
पात्र ठरली असनू ४४८ प्रकरिे अपात्र ठरली, तर २६२ प्रकरिे चौकशीसाठी 
प्रलींत्रात आहेत. 
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 मराठवाडा महसलू ववर्ागातील ८ व्जल््यात डडसेंार, २०१९ या एका 
मदहन्यात एकूि १०२ शतेकऱ याींच्या आतमहतया लाल्या आहेत. तयापकैी ५४ 
प्रकरिे पात्र ठरली असनू १० प्रकरिे अपात्र ठरली आहेत. तर ३८ प्रकरिे 
चौकशीसाठी प्रलींत्रात आहेत.  
 राज्यात डडसेंार, २०१९ या एका मदहन्यात २४२ शतेकऱ याींच्या 
आतमहतया लाल्या आहेत. तयापकैी ५९ प्रकरिे पात्र ठरली असनू १२ प्रकरिे 
अपात्र ठरली आहेत व १७३ प्रकरिे चौकशीसाठी प्रलींत्रात आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
 अनतवषृ्ी व अवकाळी पावसामळेु शतेीवपकाचे नकुसानीसाठी दर्नाींक 
१८/११/२०१९ रोजी रुपये २०५९३६.६५ लाख, दर्नाींक १३/१२/२०१९ रोजी रुपये 
४५००००.०० लाख आणि दर्नाींक ०१/०२/२०२० रोजी ७५०००.०० लाख अशा 
प्रकारे तीन हप्तयात रुपये ७३०९३६.६५ लाख ननधीचे ववतरि करण्यात आल े
आहे. तयापकैी ६६९०८२.२४ लाख ननधीचे वा्प ९३.८६ लाख शतेकऱ याींना 
ाँकाींमाफग त करण्यात आलेले आहे. उवगररत ननधी वा्पाचे काम सरुू आहे. 
(४) शतेकरी आतमहतया रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना रााववण्यात 
येतात. 
(अ) दर्नाींक १९/१२/२००५ च्या शासन ननिगयान्वये ववर्र्ागतील अमरावती, 

अकोला, ालुढािा, यवतमाळ, वामशम, वधाग या व्जल््यात 
आतमहतयेचे प्रमाि जास्त असलेल्या सहा व्जल््यात शतेकऱ याींच्या 
ववकासासाठी व कल्यािासाठी ववववध उपाययोजना अींतर्ूगत असलेल्या 
ववशषे पॅकेज रे्ण्यात आले आहे. 

(आ) शतेकऱ याींच्या आतमहतया रोखण्यासाठी शतेकऱ याींना समपुरे्शन तसेच 
प्राोधनाची आवश्यकता ववचारात ेेऊन दर्नाींक २८/०४/२०१४ च्या 
शासन पररपत्रकान्वये ववववध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 

(इ) दर्नाींक २४/०७/२०१५ च्या शासन ननिगयानसुार आतमहतयाग्रस्त 
र्ागातील शतेकऱ याींच्या ववकासासाठी कृषी समधृ्र्ी योजनेच्या 
अनषुींगाने सावगजननक आरोग्य ववर्ाग, सहकार ववर्ाग, जलसींधारि 
ववर्ाग, कृषी व पिन ववर्ाग, जलसींपर्ा ववर्ाग, पर्मु ववर्ाग, 
ननयोजन ववर्ाग (रोहयो), मदहला व ाालववकास ववर्ाग, कौशल्य 
ववकास व उद्योजकता ववर्ाग या ववर्ागामाफग त ववववध योजना 
रााववण्यात येतात. 
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(ई) दर्नाींक २४/०७/२०१५ च्या शासन ननिगयानसुार आतमहतयाग्रस्त 
क्षेत्रासाठी व्जल्हास्तरीय/ग्रामस्तरीय सममतया, यवतमाळ व 
उस्मानााार् व्जल््यात ाळीराजा चेतना अमर्यान राावविे अशा 
प्रकारचा ववशषे मर्तीचा कायगक्रम रााववण्यात येतो. 

(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
----------------- 

  

िां बाटा एव्हीएशन प्रा.मल. िां पनीतील िमचचाऱयाांबाबत 
  

(८) * १५९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िार्ा 
बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१३८० ला ददनाांि ११ 
र्ुल,ै २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कीं ाा्ा एव्हीएशन प्रायव्हे् मलमम्ेड कीं पनी दर्नाींक १० ऑगस््, २०१६ 
रोजी वा तयासमुारास ाींर् पडल्याने ३००० कमगचारी ाेकार लाले असनू 
आतापयांत १२ कमगचाऱयाींचे मतृय ूहोिे तसेच ाेरोजगार कमगचाऱयाींची हक्काची 
रे्िी थकीत असनू तयाींना ती ममळाली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींर्र्ागत माहे माचग, २०१६ पासनू ववववध सींसर्ीय 
माध्यमातनू ववचधमींडळात प्रश्न उपव्स्थत करण्यात येिे, तसेच मा.सर्ापती 
महोर्याींच्या र्ालनात सींाींचधत अचधकारी, मा.मींत्री महोर्य याींच्या ाठैका 
आयोव्जत करण्यात आल्या, परींत ु कामगाराींची रे्िी ममळण्याााात वारींवार 
पाठपरूावा करुनही कायगवाहीस ववलींा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ३००० कमगचाऱयाींची थकीत रे्िी रे्ण्यासींर्र्ागत कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील : (१) मे.कीं ाा्ा एव्व्हएशन प्रा. मल. कीं पनीतील 
कमगचाऱ याींची र्ववषय ननवागह ननधी ााातची थकीत रक्कम कें द्र शासनाच्या 
र्ववषय ननवागह ननधी ववर्ागाने वसलू केली असनू ऑक््ोार, २०१७ त े
जानेवारी, २०२० पयांत एकूि २६९२ र्ावे ननकाली काढले असनू र्ववषय 
ननवागह ननधीच्या रकमेतनू रुपये २९,१२,३९,७४४/- इतकी रक्कम सींाींचधताींना 
प्रर्ान करण्यात आलेली आहे. 
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(२) व (३) सर्र आस्थापनेकरीता समचुचत शासन हे कें द्र शासन असनू 
ववववध कामगार कायद्याींची अींमलाजाविी करण्याचे काम प्रारे्मशक श्रम 
आयकु्त, मुींाई (कें द्र शासन) याींचेमाफग त केले जात.े  
 र्ववषय ननवागह ननधीााातची थकीत रक्कम कें द्र शासनाच्या र्ववषय 
ननवागह ननधी ववर्ागाने वसलू केली आहे. तसेच, सर्र आस्थापना, सींचालक 
आणि मखु्य कायगकारी अचधकारी याींच्याववरुध्र् र्ववषय ननवागह ननधी 
अचधननयमाचे उल्लीें न केले म्हिून फौजर्ारी ख्ले र्ाखल केले आहेत. 
 कें द्र शासनाचे प्रारे्मशक श्रम आयकु्त याींनी सर्र कामगाराींच्या थकीत 
वेतनासींर्र्ागत एकूि रक्कम रुपये ३४,८६,६५,७७२/- इतकी रे्िी ननव्श्चत केली 
आहे. सर्र रे्िी वसलू करण्यासींर्र्ागत मे.मुींाई इीं्रनॅशनल एअरपो ग् प्रा.मल. 
(MIAL) याींना वसलूी नो्ीस पाठववण्यात आलेली होती. परींत,ु मे.मुींाई 
इीं्रनॅशनल एअरपो ग् प्रा.मल. (MIAL) याींनी सर्र नो्ीसीच्या ववरुध्र् 
मा.मुींाई उच्च न्यायालयात याचचका र्ाखल केली असनू न्यायालयाने सर्र 
वसलूी नो्ीसला स्थचगती दर्ली आहे. तयामळेु सर्र प्रकरि न्यायप्रववष् 
आहे. 
 या व्यनतररक्त मे.कीं ाा्ा एव्व्हएशन प्रा.मल. येथील १३० कामगाराींनी 
औद्योचगक न्यायालय, मुींाई येथे थकीत वेतनासींर्र्ागत एम.आर.्ी.य.ु अॅंड 
पी.य.ुएल.पी. अॅक्् (Maharashtra Recognition of Trade Unions Act 
and Prevention of Unfair Labour Practices Act) या 
अचधननयमाींतगगत तक्रार र्ाखल केली असनू तयाअन्वये थकीत वेतनाची वसलूी 
कायगवाही महसलू ववर्ागामाफग त करण्यात येत आहे. व्जल्हाचधकारी, मुींाई 
उपनगर याींनी मे.कीं ाा्ा एव्व्हएशन प्रा.मल. याींचे ाॅंकेचे खात े गोठवनू व 
वाहनाींचे र्ाड े वसलूीव्र्ारे एकूि रुपये ३७,३७,४८५/- एवढी रक्कम 
न्यायालयात जमा केलेली आहे. मे.कीं ाा्ा याींच्या मालकीची वाहने व यींत्र े
याींचा मललाव करण्यासींर्र्ागत तहमसलर्ार, मुींाई उपनगर याींच्यामाफग त 
कारवाई करण्यात आली होती. परींतु, सर्र प्रकरिात मा.मुींाई उच्च 
न्यायालयाने दर्नाींक १४/०१/२०२० रोजीच्या आरे्शान्वये मे.मुींाई इीं्रनॅशनल 
एअरपो ग् प्रा.मल. याींना मललाव करण्याचे आरे्श दर्लेले आहेत. या 
आरे्शासोात रे्ण्यात आलले्या मललाव करावयाच्या वाहनाींच्या तपशीलामध्ये 
ार्ल करुन ममळावा ककीं वा मा.उच्च न्यायालयाने दर्नाींक १४/०१/२०२० रोजी 
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दर्लेल्या आरे्शामध्ये ार्ल करावा म्हिून मे.मुींाई इीं्रनॅशनल एअरपो ग् प्रा. 
मल. याींनी मा.मुींाई उच्च न्यायालयात याचचका र्ाखल केली असनू प्रकरि 
न्यायप्रववष् आहे. 
 मे.कीं ाा्ा एव्व्हएशन प्रा.मल. या आस्थापनेतील पररिाममत 
कामगाराींपकैी समुारे ७५३ कामगाराींना मे.ाी.डब्ल्य.ूएफ.एस. व मे.सेमलत्रानास 
या ग्राऊीं ड हँडमल ींग एजन्सीमध्ये नव्याने ननयकु्त करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात विविध अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाांमध्ये विद्यार्थयाांच्या 

मशष्ट्यितृ्तीमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(९) * ७२२ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २००८-२००९ मध्ये ववववध अभ्यासक्रमाच्या 
महाववद्यालयाींमध्ये अनसुचूचत जाती व ओाीसी प्रवगागतील ववद्यार्थयाांच्या 
मशषयवतृतीमध्ये २ हजार १७४ को्ी रूपयाींचा गरैव्यवहार लाल्याच ेननर्शगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरैव्यवहार लाल्याचे ननर्शगनास आल्यानींतर अचानक अनेक 
महाववद्यालये ाींर् लाली आहेत तसेच या मशषयवतृतीमध्ये लालेल्या 
गरैव्यवहारामळेु राज्याचा अथगसींकल्प ६-७ वषागत एक हजार को्ीहून साडतेीन 
हजार को्ीवर गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरैव्यवहार लाल्याचे ननर्शगनास आल्यानींतर या गरैव्यवहाराची 
चौकशी अतयींत सींथगतीने सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्र प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानसुार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
 
 
 



16 

श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) र्ारत सरकार मॅरीकोततर मशषयवतृती वा्पातील अननयममतताेाात 
ववशषे चौकशी पथकाने सार्र केलले्या अींनतम चौकशी अहवालातील लखेा 
परीक्षिाच्या आकडवेारीची पडताळिी समाजकल्याि आयकु्तालयामाफग त पिूग 
करुन, तयाााातचा अनपुालन अहवाल गहृ ववर्ागास सार्र करण्याची 
कायगवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये पूणचिेळ िला ि  
क्र ीडा मशक्षि भरणेबाबत 

  

(१०) * ९९० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र 
ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : ददनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१९ रोर्ी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ४५२०१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आश्रमशाळाींना कला व क्रीडा मशक्षक हे पिूगवेळ पर् नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तया क्रीडा मशक्षकाींचे पर् पिूगवेळ नसल्यामळेु ववद्यार्थयाांच्या 
कलागुींिाना वाव ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कला व क्रीडा मशक्षकाींचे पर्ननममगतीच े धोरि काय आहे व 
आश्रमशाळाींमध्ये ववनाववलींा क्रीडा मशक्षकाींची नेमिूक करण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोिती कारवाइग केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) राज्यातील प्रतयेक शासकीय 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांच्या क्रीडा गिुाींना वाव ममळण्याकरीता आदर्वासी 
ववकास ववर्ागाच्या शासन ननिगय, दर्नाींक ०६/०३/२०१८ नसुार कीं त्रा्ी 
पध्र्तीने क्रीडा मशक्षक/क्रीडा मागगर्शगकाची (Coach) ननयकु्ती करिेसाठी 
मान्यता प्रर्ान करण्यात आली आहे. तसेच शासन ननिगय, दर्नाींक 
१३/०६/२०१९ नसुार शासकीय आश्रमशाळेसाठी कला (कायागनरु्व) मशक्षक 
कीं त्रा्ी पध्र्तीने र्रण्याााात शासन मान्यता प्रर्ान करण्यात आली आहे.  
 तयानसुार शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये ३३१ क्रीडा मशक्षक/क्रीडा 
मागगर्शगकाची (Coach) व २१७ कला (कायागनरु्व) मशक्षक पिूगवेळ र्रण्यात 
आले असनू उवगरीत शाळाींमध्ये र्रती प्रकक्रया सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील िारखाने बांद पडल्यामुळे िामगार बेरोर्गार र्ाल्याबाबत 
  

(११) * ६१९ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्री.र्नादचन चाांदरूिर : 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २०१७-२०१८ या कालावधीत ककमान ८०० त े८५० कारखाने ाींर् 
पडल्यामळेु लाखो कामगार ाेरोजगार लाल्याच े दर्नाींक १० ऑक््ोार, २०१९ 
रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सध्या ाींर् पडलेले 
कारखाने पवूगवत सरुु करुन कामगाराींना काम ममळावे यासाठी कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) चौर्थया अणखल र्ारतीय प्रगिनेनसुार माहे 
माचग, २००७ अखेर राज्यात ाींर् असलेल्या सकु्ष्म, ले ुव मध्यम उद्योगाींची 
सींख्या ही ३७,७५३ इतकी आहे. तयानींतर औद्योचगक प्रगिना लालेली नाही. 
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 तथावप, कामगार आयकु्त, महाराषर राज्य, मुींाई याच्याकडून प्राप्त 
लालेल्या अहवालानसुार राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या कालावधीत ३१७ 
कारखाने ाींर् असल्याचे व तयामळेु १४,७८७ कामगार ााचधत लाल्याच े
ननर्शगनास आले आहे. 
 औद्योचगक आस्थापना ाींर् लाल्याची ााा ननर्शगनास आल्यानींतर 
सींाींचधत कायागलयाकडून तयाााात चौकशी करुन, उर्यपक्षीय ाठैकाींच े
आयोजन करण्यात येत.े सींप /्ाळेाींर्ी इ. कामगार प्रश्नाींमळेु आस्थापना ाींर् 
लाली असल्यास, उर्यपक्षाींमध्ये तडजोड ेडवनू आिण्यासाठी प्रयतन केले 
जातात. 
 महाराषर औद्योचगक वववार् अचधननयम, १९४७ च्या कलम २५ (ओ) 
अन्वये सन २०१७-१८ मध्ये शासनस्तरावर १०० पेक्षा जास्त कामगार 
असलेल्या आस्थापना ाींर् करण्याच्या अनषुींगाने ४ अजग प्राप्त लाल े होत.े 
तयापकैी एक अजग व्यवस्थापनाने मागे ेेतला. तर २ अजग नाकारण्यात आल े
आहेत. एक प्रकरि नॅशनल कीं पनी लॉ दरब्यनूल याींच्याकड े प्रलींत्रात 
असल्याने, शासनस्तरावर कायगवाही केलेली नाही. 
 सन २०१७-१८ या कालावधीत ५० पेक्षा अचधक कामगार असलेल्या 
१२ आस्थापनाींमध्ये कामगाराींनी सींप केल्याचे आढळून आले. तयापकैी १० 
सींपाींमध्ये तडजोड ेडवनू आिण्यात सींाींचधत यींत्रिेला यश आले आहे. ४ 
आस्थापनाींमध्ये व्यवस्थापनाने ्ाळेाींर्ी सरुु केली असल्याचे आढळून आले. 
 तसेच राज्याच्या औद्योचगक धोरिामध्ये "पनुरुज्जीवनक्षम नसलेल्या 
तसेच ाींर् असलेल्या उपक्रमाींना सलुर् ननगगमन पयागय उपलब्ध होण्यासाठी" 
राज्य शासनाने वेळोवळी "ववशषे अर्य योजना" जाहीर केली आहे. सर्र 
ववशषे अर्य योजनेचा वधैता कालावधी दर्नाींक ३१ माचग, २०१७ पयांत होता. 
शासनाने नकुतचे नवीन औद्योचगक धोरि सन २०१९ मध्ये जाहीर केल े
असनू, सर्र धोरिात ववशषे अर्य योजनेचा समावेश आहे. तसेच ाींर् 
पडलेल्या औद्योचगक उपक्रमाींच्या जममनी मकु्त करण्याााात धोरि जाहीर 
केले आहे. जेिेकरून राज्यात उद्योगाींत गुींतविूक व रोजगार वाढीसाठी 
प्रोतसाहन ममळू शकेल.  
 

----------------- 
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 बीड जर्ल््यातील शासिीय िापूस खरेदी िें रातील अननयममततेबाबत 
  

(१२) * ११७८ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सदामशि खोत : ददनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१९ रोर्ी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४६७६१ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ाीड व्जल््यात कापसू खरेर्ीसाठी पिन महासीें ाकडून कापसू खरेर्ी कें द्र 
सरुू करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मैंर्ा (पोखरी) ता.व्ज.ाीड येथील कापसू खरेर्ी कें द्रास पिन 
महासीें ाने मींजुरी दर्ली असनू या कापसू खरेर्ी कें द्रात कापसू चाींगला नाही 
असे साींगनू ाेर्ाव कापसू ेेतला जातो ककीं वा खरेर्ीच केला जात नाही तसेच 
येथील कापसू खरेर्ी कें द्रावर कवडीच्या (कडती) नावाखाली ७ त े११% कापसू 
कपात केली जात े यासह अनेक गरैव्यवहार होत असल्याने शतेकऱयाींनी व 
अनेक सीें ्नाींनी प्रशासनाला ननवेर्ने सार्र केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्रहू गरैव्यवहार ननर्शगनास आल्याने दर्नाींक ०९ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा तयासमुारास कापसू खरेर्ी कें द्रात जािीवपवूगक आग लावण्याच े
षडयींत्र येथील कें द्र चालकान ेगरैव्यवहार लपववण्याकरीता केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन या कें द्रावर व कें द्र 
चालकाींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, ाीड व्जल््यात कापसू पिन 
महासीें ाकडून कापसू खरेर्ी कें दे्र सरुु करण्यात आली आहेत. 
(२) होय, मैंर्ा (पोखरी) ता.व्ज.ाीड येथील कापसू खरेर्ी कें द्रास पिन 
महासीें ाने मींजूरी दर्ली आहे. कें द्र शासनाने जाहीर केलेल्या ककमान 
आधारर्तू (रुपये ५३५५ त ेरुपये ५५५० प्रनत व्क्वी्ं ल) र्राने एफएक्य ूर्जागच्या 
(८ त े १२% आद्रगता) कापसाची खरेर्ी केली जात आहे. तयामळेु कवडीच्या 
नावाखाली कापसू कपात केली जात नाही. 
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 सर्र कापसू खरेर्ी कें द्रावर गरैव्यवहार होत असल्याााात एका 
शतेकऱयाने कापसू पिन महासीें ाकड ेर्रूध्वनीद्वारे तक्रार केली होती. 
(३) व (४) नाही. 
 कापसू पिन महासीें ाच्या ववर्ागीय व्यवस्थापकाींनी र्रूध्वनीद्वारे 
प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सर्र कापसू खरेर्ी कें द्रास प्रतयक्ष र्े् रे्ऊन 
तपासिी केलेली असनू तयात कोिताही गरैव्यवहार आढळून आलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

देिरी (जर्.गोंददया) आददिासी प्रिल्पाांतगचत राबविल्या र्ाणाऱ या 
योर्नेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(१३) * ५०९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००४ त े२००६ या वषागत आदर्वासी प्रकल्पाींतगगत रे्वरी (व्ज.गोंदर्या) 
येथील आदर्वासीींसाठी रााववल्या जािाऱ या योजनेत १५ लाख ७ हजार ६०८ 
रूपयाींचा गरैव्यवहार लाल्याचे दर्नाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
तयासमुारास ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींाींचधत र्ोषी 
अचधकाऱयाींववरुध्र् कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) सन २००४-२००९ या कालावधीत आदर्वासी 
ववकास ववर्ागाच्या ववववध योजनाींच्या अींमलाजाविीमध्ये लालेल्या 
अननयममततसेींर्र्ागत मा.मुींाई उच्च न्यायालयाच्या ननरे्शानसुार गदठत 
करण्यात आलेल्या न्या.गायकवाड सममतीने सार्र केलेल्या अहवालातील 
मशफारशीींच्या अनषुींगाने एकाव्तमक आदर्वासी ववकास प्रकल्प, रे्वरी येथील 
ततकालीन र्ोन प्रकल्प अचधकारी याींच्याववरुध्र् पोलीस स््ेशन रे्वरी येथ े
गनु्हे र्ाखल करण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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महापूर ि पुराचा इशारा देणारी यांत्रणा प्रस्थावपत िरण्याबाबत 
  

(१४) * ६८ श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुणिािा र्गताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.पररणय फुिे, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींाई, पिेु, कोल्हापरू, साींगली व सातारा आदर् दठकािी यावषी 
माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान आलेल्या महापरुामळेु नागररकाींची 
व्जववतहानी व सींपततीच ेनकुसान लाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या परृ्थवी ववज्ञान मींत्रालयाचे सचचव याींनी 
चेन्नईच्या पध्र्तीची यींत्रिा मुींाई महानगरपामलका व राषरीय त्ीय सींशोधन 
कें द्र याींच्या मर्तीने परृ्थवी ववज्ञान मींत्रालयाच्यावतीने मुींाई येथे करिार 
असल्याचे दर्नाींक ११ डडसेंार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या यींत्रिेमळेु परुासींर्र्ागतील इशारा लालेला पाऊस, ककती 
पािी ओसरल,े र्रतीच्या ला्ाींची उींची व अपके्षक्षत पाऊस यााााी २४ तास 
आधी राज्यातील जनतसे कळिार असल्याचेही कें द्रीय सचचव, परृ्थवी ववज्ञान, 
मींत्रालय याींनी तयाच समुारास साींचगतले असल्याचेही ननर्शगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोल्हापरू आणि साींगली व्जल््यात गेल्यावषी लालेल्या 
प्रलींयकारी महापरूाची र्खल सींयकु्त राषराींनी (यएुन) ने ेेतली असनू 
र्ववषयात या र्ोन व्जल््यात महापरुाची आपतती उद् र्वल्यास आपतती 
व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची सचूना सींयकु्त राषराींनी जपानला केली 
तयानसुार स्थाननक अचधकाऱयाींच्या व शासनाच्या सहर्ागातनू या 
आराखड्याच्या कामाला सरुुवात करण्यात येिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यात वा मुींाईमध्ये सर्र यींत्रिा प्रस्थावपत 
करण्याच्यादृष्ीने तसेच या परुााचधत कु्ुींाे, ेरे, मस ींचन प्रकल्पाचे नकुसान, 
शतेी, महाववतरिचे लालेले नकुसान, इतर सवग प्रकारे लालेले नकुसान र्रुन 
काढण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याााात शासनाने कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चैन्नईच्या धतीवर परूासींर्र्ागतील पवूग इशारा प्रिाली ववकमसत करण्याचे 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) नाही. 
(५) व (६) ाहृन्मुींाई महानगरपामलकेमाफग त ाहृन्मुींाईकरीता तयार करण्यात 
आलेला आपततकालीन व्यवस्थापन आराखडा सन २०१८ मध्ये अद्ययावत 
करुन आपततकालीन व्यवस्थापन ववर्ागाच्या सींकेतस्थळावर 
(dm.mcgm.gov.in) उपलब्ध करुन रे्ण्यात आला आहे. सन २०१८ मध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने दर्लेल्या आरे्शानसुार मुींाई शहर व उपनगर 
व्जल््याकरीता र्ोन स्वतींत्र आपतकालीन व्यवस्थापन आराखड े तयार 
करण्यात आले आहेत.  

----------------- 
  

बेस्ट, अदानी ि टाटा समुहािडून पारेषण शुल्ि िाढीच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(१५) * २६८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सदामशि खोत, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, प्रा.र्ोगने्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींाई शहर व उपनगरात महाववतरिासह ाेस््, अर्ानी व ्ा्ा 
समहुाकडून ववजेचा परुवठा होत असनू उक्त वीज परुवठा करिाऱया 
कीं पन्याींकडून पारेषि शलु्कात वाढीचा प्रस्ताव महापारेषिमाफग त महाराषर 
राज्य वीज ननयामक आयोगाकड ेाहुवावषगक म्हिजे २०२०-२०२१, २०२१-२०२२, 
२०२२-२०२३, २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ असा ५९२७ को्ी रुपयाींचा वीज 
र्रवाढीचा प्रस्ताव र्ाखल केला असनू आयोगाने महाववतरिची ही वीज 
र्रवाढीची याचचका दर्नाींक १३ जानेवारी, २०१९ रोजी र्ाखल करून ेेतल्याच े
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरिने केलेल्या र्रवाढीचा उच्चर्ाा, लेरु्ाा, वीज 
ग्राहकाींना, उद्योग आणि कृषी वीज ग्राहकाींना ही फ्का ासिार असनू 
र्रवाढीच्या प्रस्तावात सरासरी एक त े पाच ्क्के वाढ र्शगववण्यात आली 
असली तरी प्रतयक्षात मात्र हा वीज र्रवाढीचा प्रस्ताव थे् २०% असल्याचे 
ननर्शगनास येत असल्याने राज्यातील व्जल्हा पररषर् शाळा आणि इतर 
शाळाींना रे्ण्यात येिारी वीज ेरगतुी र्राने रे्ण्याााातचे शासनाने धोरि 
काय आहे तसेच ेरगतुी वीज र्र वाढत असताना लावण्यात येिारे सवग कर 
एकत्र करुन एकच कर लावण्यात येिार काय व या प्रस्तावावर महाराषर 
राज्य वीज ननयामक आयोगाने काय ननिगय ेेतला आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील वीज ग्राहकाींवर माहे एवप्रल, २०२० पासनू 
र्रवाढीची ्ाींगती तलवार असताना, तयाआधीच महाववतरिने इींधन 
समायोजन आकाराच्या रूपाने माहे जानेवारी, २०२० पासनू वीज वापरापो्ी 
प्रनतयनुन् ५५ पसैे त े१.४० रुपयाींचा र्ार वीज ग्राहकाींवर ्ाकला असल्याने, 
आता ग्राहकाींना येतया मदहन्यापासनू मामसक वीज त्रालामध्ये साधारि २०० 
त े३०० रुपये अनतररक्त मोजावे लागिार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्रहू वावषगक र्रवाढीच्या प्रस्तावावर वीज ननयामक आयोग 
ननिगय ेेिार आहे. मात्र तयाआधीच माहे ऑक््ोार, २०१९ मधील वीज 
खरेर्ीवरील खचागपो्ी इींधन समायोजन आकार वसलू करण्याचा ननिगय 
महाववतरिने ेेतला आहे. इतकेच नव्हे तर माहे जानेवारी, २०२० चे वीज 
रे्यक तयार करताना सवग ग्ातील ग्राहकाींवर हा आकार लावण्याचा आरे्श 
महाववतरिने राज्यातील सवग पररमींडळाना दर्ला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार महाववतरिच्या या वीज र्रवाढीमळेु वीज 
ग्राहकाींवर पडिारा अनतररक्त मामसक र्ार र्रू करण्याचेदृष्ीने कोिता ननिगय 
ेेतला वा ेेण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) मुींाई महानगर व मुींाई उपनगर पररसरात ाेस््, 
अर्ानी आणि ्ा्ा पॉवर कीं पनीकडून ग्राहकाींना वीज परुवठा करण्यात येतो. 
तसेच मुींाई उपनगरातील मलुुींड, र्ाींडुपसह राज्यातील इतर र्ागातील 
ग्राहकाींना महाववतरिकडून वीज परुवठा करण्यात येतो. या सवग वीज ववतरि 
कीं पन्या ग्राहकाींपयांत वीज पोहोचवण्यासाठी वीजननममगती कीं पन्याींकडून ववजेची 
खरेर्ी करुन पारेषि यींत्रिेमाफग त ग्राहकाींपयांत पोहोचवत असतात. या सवग 
ाााीींचा (वीज खरेर्ी, पारेषि व ववतरि) खचग ववचारात ेेऊन ग्राहकाींसाठी 
लाग ूकरावयाचे वीज र्र ठरवण्यात येतात. 
 पारेषि शलु्काााात प्रस्ताव सार्र केलेला नाही. तथावप, महाराषरात 
वीज परुवठा करिाऱया सवग वीज ववतरि कीं पन्याींनी महाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोग (ाहु-वषीय वीजर्र) ववननयम, २०१९ नसुार सन     २०२०-
२०२१ त े सन २०२४-२०२५ या कालावधीसाठी स्वतींत्रपिे वीज र्राच्या 
ननव्श्चतीकरिासाठी आयोगासमोर प्रस्ताव सार्र केलेले आहेत. 
(२) ववद्यतु अचधननयम, २००३ मधील तरतरु्ीनसुार महाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोगास वीज ववतरि परवानाधारकाींच्या ग्राहकाींचे वीजर्र 
ननव्श्चत करण्याचे अचधकार प्रर्ान करण्यात आलेले आहेत. 
 महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोग (ाहु-वषीय वीजर्र) ववननयम, 
२०१९ नसुार आयोगासमोर ननव्श्चतीकरिासाठी आललेे वीजर्र हे दर्नाींक 
१/०४/२०२० पासनू लाग ू होिे अपेक्षक्षत असनू महाववतरि, ाेस््, अर्ानी व 
्ा्ा पॉवर कीं पन्याींकडून वीज सींर्र्ागतील याचचकाींची आयोगामाफग त छाननी, 
शहाननशा, ग्राहकाींच्या सचूना व हरकतीााात जाहीर सनुाविी ेेऊन अींनतम 
करण्यात येत असनू, सद्य:व्स्थतीत तया आयोगासमोर न्यायप्रववष् आहेत. 
 प्रचमलत वीज र्र आरे्शानसुार राज्यातील व्जल्हा पररषर् शाळा आणि 
इतर शाळाींना रे्ण्यात येिारी वीज ही अनकु्रमे सावगजननक सेवा (शासकीय) व 
सावगजननक सेवा (इतर) या उपवगगवारीच्या र्रानसुार आकारण्यात येत.े 
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(३) व (४) महाववतरि कीं पनी ववववध स्त्रोताकडून वीज खरेर्ी करीत 
असलेल्या ववजचेा एकूि खचग तसेच करावयाची एकूि ववजचेी खरेर्ी 
महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोग मींजूर करत े व ववववध वगगवारीतील 
ग्राहकाींना आकारण्यात येिारे र्र ननव्श्चत करण्यात येत असतात. तथावप, 
महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने मींजूर केलेल्या वीज खरेर्ी खचागपेक्षा 
प्रतयक्षात वीज खरेर्ीचा खचग कमी अथवा अचधक लाल्यास अशा खचागची 
वसलुी अथवा समायोजन हे महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या 
ाहुवावषगक वीजर्र ववननयमाच्या तरतरु्ीनसुार, इींधन समायोजन आकाराच्या 
माध्यमातनू करण्यात येत असत.े म्हिजचे सर्र इींधन समायोजन आकार हा 
महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाच्या ाहुवावषगक वीजर्र ववननयमाच्या 
तरतरु्ीनसुार र्र मदहन्याच्या वीज त्रालामध्ये लाग ूकरण्यात येतो.  
 माहे जानेवारी, २०२० च्या त्रालामध्ये प्रनतयनुन् ५५ पसैे त े १.४० 
रुपया र्रम्यान ग्राहकाींच्या वगगवारीनसुार इींधन समायोजन आकार हा 
लावण्यात आललेा आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मसांधदुगुच जर्ल््यातील धचपी विमानतळ सुरु िरण्याबाबत 
  

(१६) * ७४१ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींधुर्गुग व कोकि पररसराच्या ववकासाला योगर्ान ठरिारे चचपी 
ववमानतळ ्ममगनलच े दर्नाींक ५ माचग, २०१९ रोजी ततकालीन मखु्यमींत्री व 
कें दद्रय हवाई वाहतकू मींत्री याींच्या हस्त ेउद्ेा्न होवनू एक वषागचा कालावधी 
सींपत आला असनूही चचपी ववमानतळ सरुु करण्यात आले नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चचपी ववमानतळ ्ममगनलचे उद्ेा्न होवनूही ववमानतळ सरुु 
न होण्यामागची कारिे काय आहेत, याााात शासनाने चौकशी करुन सर्र 
ववमानतळ सरुु करण्याााात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्ारतीय ववमानतळ प्राचधकरि (AAI) याच्या मानकाप्रमािे 
ववमानतळाच्या उर्ारिीसाठी आवश्यक पायार्तू सवुवधा, उपकरिे, अखींडीत 
ववद्यतु परुवठा इ.ाााीींची पतुगता करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
अांर्नगाि सुर्ी (जर्.अमरािती) येथील बार्ार सममतीसाठी आरक्षक्षत 

र्मीन वििासिाला देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१७) * ११०७ प्रा.र्ोगने्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींजनगाव सजुी (व्ज.अमरावती) येथील नगरपामलकेच्या ववकास योजनेत 
ााजार सममतीसाठी आरक्षक्षत असलले्या जममनीच े अचधग्रदहत करण्यास 
सींचालकाींनी नकार दर्ल्याने सर्र जमीन ववकासकाच्या ताब्यात जािार 
असल्याची ााा माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननर्शगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपव्जल्हाचधकारी (र्सूींपार्न), अमरावती याींनी दर्नाींक     
१३ डडसेंार, २०१९ रोजी जममनीचे पसैे र्रण्याचे आरे्श ााजार सममतीला 
दर्ले असनू सींचालकाने ववकासकाारोार असलेल्या सींगनमतामळेु उक्त जागा 
ववकत ेेण्यास नकार दर्ल्याचे ननर्शगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ााजार सममतीच्या 
सींचालकाींववरुध्र् कारवाई करुन सर्र कोट्यवधीची जमीन शासन जमा 
करण्यासाठी कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही, परींत ु
व्जल्हाचधकारी, अमरावती याींचे सर्र जमीन र्सूींपार्नाकरीता जममनीच्या 
मलु्याींकनानसुार रुपये २.४० को्ी एवढी रक्कम र्रिा करण्याााातच े पत्र 
कृषी उतपन्न ााजार सममती अींजनगाव सजुी याींना दर्नाींक १२/०६/२०१९ रोजी 
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प्राप्त लाले असता, ााजार सममतीने सर्र जागा र्सुींपार्न करण्याकरीता 
एकूि रुपये १,२९,८८,५१६/- एवढी रक्कम र्रिा केलेला असनू सद्य:व्स्थतीत 
ााजार सममतीकड े ननधीचा अर्ाव असल्याने उवगररत रक्कम र्रण्याााात 
सींचालक मींडळाने दर्नाींक २७/१२/२०१९ रोजी ाहुमताने ठराव क्र. १३ पारीत 
करुन असमथग असल्याचे व्जल्हाचधकारी, अमरावती याींना कळववले आहे. 
(३) व्जल्हा उपननाींधक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींनी सहाय्यक ननाींधक, 
सहकारी सींस्था, अींजनगाव सजुी याींना सर्र प्रकरिी चौकशी करण्याकरीता 
प्राचधकृत केलेले असनू, सद्य:व्स्थतीत चौकशी सरुु आहे. 
 तसेच ााजार सममती सींचालक मींडळ सर्ा दर्नाींक २७/१२/२०१९ ठराव 
क्र. १३ ववरुध्र् ववर्ागीय सहननाींधक, सहकारी सींस्था, अमरावती याींचेसमोर 
र्ाखल ररव्हीजन अजागवर दर्नाींक ०४/०२/२०२० रोजीच्या आरे्शानसुार ठराव 
क्र.१३ ला अींतररम स्थचगती दर्लेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात िर्चबार्ारीपणाला िां टाळून शतेिऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या  

  

(१८) * ४११ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिच .अनांत 
गाडगीळ, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
श्री.रामदास िदम : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे ऑक््ोार, २०१४ त े ऑगस््, २०१९ या पाच वषाांच्या 
कालावधीत कजगााजारीपिा व गरीाीमळेु समुारे १४,४७४ शतेकऱयाींनी तसेच 
माहे नोव्हेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान अवकाळी पावसामळेु ३०० 
शतेकऱयाींनी आतमहतया केल्याचे ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकरी आतमहतया रोखिे, तयाींचे जीवनमान उींचाविे यासाठी 
सन २०१६-२०१७ मध्ये रााववण्यात आलेल्या योजनामध्ये रुपये ९ को्ी ८८ 
लाखाींचा गरैव्यवहार लाल्याचे माहे जून, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मागील १० वषागत १० हजार शतेकऱयाींनी आतमहतया केल्या 
असनू र्ववषयात शतेकरी आतमहतया करिार नाहीत यासाठी ववववध 
शतेीववषयक तज्ञाींनी दर्लले्या अहवालाींची अींमलाजाविी होत नसनु शतेकरी 
आतमहतया रोखण्याााात शासनाने कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, नसैचगगक आपतती/अवकाळी येिाऱया पररव्स्थतीींचा शतेकऱयाींना 
सामना करता यावा याकरीता शासनातफे र्ववषयात काही प्रयोजन अथवा 
योजना तयार करण्यात आल्या आहेत काय,  
(५) असल्यास, शतेकऱ याींसाठी रााववण्यात येिाऱया योजनामध्ये लालेल्या 
गरैव्यवहाराची चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
 माहे ऑक््ोार, २०१४ त े ऑगस््, २०१९ या कालावधीत एकूि 
१४,५९१ शतेकऱयाींनी आतमहतया केल्या आहेत. तयापकैी ८,९४७ आतमहतयेची 
प्रकरिे पात्र असनू ५,४३० प्रकरिे अपात्र आहेत. एकूि २१४ प्रकरिे 
चौकशीसाठी प्रलींत्रात आहेत. 
 नोव्हेंार, २०१९ मध्ये ३०८ शतेकऱयाींनी आतमहतया केल्या असनू 
तयापकैी १४९ आतमहतयेची प्रकरिे पात्र असनू ४४ प्रकरिे अपात्र आहेत. ११५ 
प्रकरिे चौकशीसाठी प्रलींत्रात आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शतेकरी आतमहतया रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमािे उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत :- 

i) शतेी वपकाींसाठी पयागप्त सवुवधा उपलब्ध होण्यासाठी ववर्र्ागतील 
आतमहतयेचे प्रमाि जास्त असलेल्या ६ व्जल््याींकरीता ववशषे पॅकेज. 

ii) शतेकऱयाींना समपुरे्शनाची व प्राोधनाची आवश्यकता ववचारात ेेऊन 
ववववध उपाययोजना. 

iii) ववशषे मर्तीच्या कायगक्रमाींतगगत शतेकऱयाींच्या ववकासासाठी “कृषी 
समधृ्र्ी” योजनेच्या अनषुींगाने ववववध ववर्ागाींकडून उपाययोजना. 
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iv) पथर्शी प्रकल्प म्हिून ववशषे मर्तीचा कायगक्रम रााववण्याच्या 
अनषुींगाने यवतमाळ व उस्मानााार् व्जल््यात ाळीराजा चेतना 
अमर्यान राावविे. 

v) शतेकऱयाींना अन्न सरुक्षा, आरोग्य सेवा, शतेी ववकासाच े कायगक्रम 
राावविे व तयाींच्या मलुाींना मशक्षिाची सोय उपलब्ध करून रे्िे अशा 
उपाययोजनाींची अींमलाजाविी करण्यासाठी कै.वसींतराव नाईक शतेी 
स्वावलींान ममशनची पनुरगचना करण्यात आली आहे. 

(४) उक्त योजनाींची प्रर्ावीपिे अींमलाजाविी करण्याचे प्रयोजन आहे. 
(५) व (६) गरैव्यवहार लाला नसल्याने प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  

र्ात पडताळणी सममत्या आधथचि दांडाची रक्िम  
शासिीय नतर्ोरीतून भरत असल्याबाबत 

  

(१९) * ८८६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच् च न् यायालयाने माधुरी पा्ील प्रकरिी दर्लेल् या आरे्शान् वये 
राज् यात अधगन् यानयक अचधकार असलेल् या आदर्वासी ववर्ागाच् या जात 
पडताळिी सममत या जात पडताळिी अचधननयम कलम ७(२) चा गरैवापर 
करुन राजकीय र्ाावाखाली ननिगय होत असल् याने आतापयांत चुकीच् या 
ननिगयामळेु मा.उच् च न् यायालयाने अनेक प्रकरिी जात पडताळिी सममत याींना 
मोठ्या प्रमािावर आचथगक र्ींड केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उमेर्वाराींचा र्ावा योग् य असतानाही जात पडताळिी सममतीने 
दर्लेल् या चुकीच् या ननिगयामळेु मा.उच् च न् यायालयाने केलेला र्ींड वयैव्क्तक 
र्रण् याऐवजवजी आयकु् त, जात पडताळिी सममती, पिेु याींनी शासकीय 
नतजोरीतनू र्रण् यास परवानगी दर्लेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वारींवार मा.उच् च न् यायालयाकडून जात पडताळिी सममत याींना 
तयाींनी दर्लेल् या जात वधैतचे् या चुकीच् या ननिगयामळेु होिारे र्ींड व त े
शासकीय नतजोरीतनू र्रावयास परवानगी रे्िारे आयकु् त, जात पडताळिी 
सममती, पिेु याींच् यावर तसेच त याींनी अशी परवानगी रे्व ू नये म् हिून 
शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने काही जात 
पडताळिी प्रकरिाींमध्ये अनसुचूचत जमाती प्रमािपत्र तपासिी सममती 
सर्स्याींना आचथगक र्ींड केललेा आहे. 
 अचधननयम २००० च्या कलम ७(२) नसुार पडताळिी सममतीने 
दर्लेला आरे्श अींनतम असले आणि याववरुध्र् केवळ उच्च न्यायालयात र्ार् 
मागता येत.े अनसुचूचत जमाती प्रमािपत्र तपासिी सममतयाींमाफग त मा.सवोच्च 
न्यायालयाने माधुरी पा्ील प्रकरिी दर्लेल्या मागगर्शगक ततवानसुार अनसुचूचत 
जमातीचा प्रतयेक र्ावा पडताळिी प्रकरिी स्वतींत्रपिे गिुवततनेसुार ननिगय 
ेेण्यात येतात. तयामळेु सममतयाींमाफग त अचधननयम २००० च्या कलम ७(२) 
चा गरैवापर होत आहे अशी वस्तवु्स्थती नाही. 
 अचधननयमातील कलम १६ नसुार सममती कायागलयामध्ये काम करीत 
असलेल्या सर्स्याींनी आदर्वासीींचे दहत जोपासताना लोकसेवक या नातयाने 
सद् र्ावनेने केलेल्या कृतीींना सींरक्षि असल्याने आदर्वासी सींशोधन व 
प्रमशक्षि सींस्था, पिेु कायागलयाने सममती सर्स्याींना तयाींना ठोठावलेल्या 
र्ींडाच्या रक्कमेची प्रतीपतूी केली होती. तथावप, रर् याचचका क्र. ८१३९/२०१९ 
मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दर्नाींक ६ ऑगस््, २०१९ रोजी पाररत केलेल्या 
आरे्शाींच्या अनषुींगाने सममती सर्स्याींना प्रतीपतूी करण्यात आलेल्या र्ींडाची 
रक्कम तयाींच्याकडून वसलु करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जर्ल््यात नैसधगचि आपत्तीमुळे बाधधत र्ालेल्या  
नुिसानग्रस्त शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२०) * २८२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालेर व्जल््यात माहे ऑगस्् त े सप् े्ंार, २०१९ या कालावधीत 
लालेल्या अनतवषृ्ीमळेु ३० हजार शतेकऱयाींच ेसात हजार हेक््र र्ात शतेीच े
व फळ ाागायतर्ाराींच ेनकुसान लाले असनू प्रशासनाकडून नकुसान र्रपाई 
ममळण्याााात ‘समथगन’ या सींस्थेने सचचव (मर्त व पनुवसगन ववर्ाग), 
सचचव (कृषी ववर्ाग) याींना दर्नाींक २६ सप् े्ंार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास 
लेखी पत्राद्वारे मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालेर व्जल््यात परतीच्या पावसाने ५० त े६० गावाींमधील 
पाच त े सात हजार हेक््र क्षते्रातील शतेीच े रुपये र्ोन त े अडीच को्ीचे 
नकुसान लाले तसेच जव्हार व मोखाडा (व्ज.पालेर) तालकु्यात माहे 
ऑक््ोार-नोव्हेंार, २०१९ मध्ये लालेल्या अनतवषृ्ीमळेु शतेकऱयाींच्या शतेाींच्या 
ााींधाींचे प्रचींड प्रमािात नकुसान लाले असनू नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना 
शासनाने तु् पुींजी मर्त दर्ल्याने शतेजममनीची तु् लेली ााींध-ाींदर्स्ती र्रुुस्त 
करण्यासाठी मोठ्या खचागची आवश्यकता असनू हा खचग अल्पर्धूारक 
आदर्वासी शतेकऱयाींच्या आवाक्याााहेर असल्याने पढुील हींगामात नकुसान 
लालेल्या शतेामधून र्ात कसा वपकवायचा अशी तक्रार शतेकऱयाींनी मोखाडा 
तालकुा कृषी अचधकारी याींचेकड े तसेच नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना ननधागररत 
मर्त रे्ण्याची मागिी शतेकरी व स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.मर्त व पनुवगसन मींत्री, व्जल्हाचधकारी, पालेर याींचेकड े माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा तयार्रम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन पालेर व्जल््यातील 
नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना नकुसान र्रपाई रे्ण्याााात कोिती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) माहे ऑगस्् त े सप् े्ंार, २०१९ या कालावधीत 
पालेर व्जल््यात लालेल्या अनतवषृ्ीमळेु २७३८२ त्रागर कजगर्ार शतेकऱयाींच े
६०५५.६४ हेक््र क्षते्रावरील शतेी/फळवपकाींच ेनकुसान लाले असल्याच े दर्सनू 
आले आहे. तयाााात समथगन या सींस्थेने दर्नाींक २६ सप् े्ंार, २०१९ रोजीच्या 
पत्रान्वये सचचव, मर्त व पनुवगसन याींच्याकड े नकुसान र्रपाई 
ममळण्यासींर्र्ागत लेखी पत्राद्वारे मागिी केली आहे.  
(२) माहे ऑक््ोार-नोव्हेंार, २०१९ या कालावधीत पालेर व्जल््यात “क्यार” 
व “महा” चकक्रवार्ळामळेु लालेल्या परतीच्या पावसामळेु ११७१४८ शतेकऱयाींच े
५२१९२.५४ हेक््र क्षते्रावरील शतेी/फळवपकाींचे नकुसान लाले असल्याच ेदर्सनू 
आले आहे.  
(३) पालेर व्जल््यात माहे ऑक््ोार, २०१९ मध्ये “क्यार” व “महा” 
चकक्रवार्ळामळेु लालेल्या अवकाळी पावसामळेु लालेल्या शतेीवपकाींच्या 
नकुसानीमळेु ााचधत लालेल्या शतेकऱयाींना शासन ननिगय, दर्नाींक 
१८/११/२०१९, दर्नाींक १३/१२/२०१९ अन्वये व शासन ननिगय, दर्नाींक 
०१/०२/२०२० अन्वये एकूि रुपये ३८९५.६७ लक्ष एवढा ननधी ववतरीत 
करण्यात आला आहे. तयापकैी ८७४६८ शतेकऱयाींना रुपये ३०.७८ को्ी इतका 
ननधी वा्प करण्यात आला आहे. 
 माहे जुल ै त े ऑक््ोार, २०१९ मधील अनतवषृ्ी व परुााचधताींना 
द्यावयाच्या मर्तीसाठी ननधी मागिीचा प्रस्ताव प्राप्त लाला असनू ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार ननधी ववतरीत करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मुांबईतील सहिारी सांस्थाांनी लेखापररक्षण पूणच िेले नसल्याबाबत 
  

(२१) * ३१३ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींाईतील २९ हजार सहकारी सींस्थाींपकैी १० हजार सींस्थाींनी लखेापररक्षि 
केले नसल्याची ााा माहे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाच्या ननयमानसुार लेखापररक्षि करुन अहवाल माहे 
सप् े्ंारपयांत सहकार ववर्ागाला सार्र करिे ाींधनकारक असतानाही मरु्त 
सींपषु्ात येऊनही सींस्थाींनी लेखापररक्षि सार्र केले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लेखापररक्षि न केलेल्या ककती सींस्थाींवर शासनाने कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१८-२०१९ या वषागत लेखापररक्षिासाठी मुींाईतील एकूि 
२९,८९४ सहकारी सींस्था पात्र होतया. तयापकैी माहे जानेवारी, २०२० अखेर 
एकूि २२,१३२ सींस्थाींचे लेखापररक्षि पिूग लाले असनू, ७,७६२ सींस्थाींच े
लेखापररक्षकाींना लेखापररक्षि करण्यासाठी सींस्थाींकडून र्प्तर उपलब्ध करुन 
न रे्िे, लेखापररक्षि करण्यासाठी सहकायग न करिे, सींस्थाींचे र्प्तर अपिूग 
असिे, पतता न सापडिे इतयार्ी कारिास्तव सींस्थाींचे लेखापररक्षि लालेले 
नाही. 
(३) सींाींचधत ननाींधकाींनी लेखापररक्षि न लालेल्या मुींाईतील एकूि ७,७६२ 
सींस्थाींपकैी ६०८ सींस्थाींना कलम १०२ अन्वये अवसायनपवूग नो्ीस दर्ली 
असनू, ३,१४३ सींस्थाींना लखेापररक्षि करण्याााात पत्रव्यवहार केला आहे. 
तसेच, महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम, १९६० चे कलम ७५(५) अन्वये 
१,१८१ सींस्थाींची सनुाविी सरुु असनू, उवगररत सींस्थाींवर कायद्यातील 
तरतरु्ीनसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. ज्या सींस्था लेखापररक्षिासाठी 
रेकॉडग उपलब्ध करुन रे्िार नाहीत, तयाींच्याववरुध्र् अचधननयमातील ८०(१) 
अन्वये रेकॉडग जप्तीची कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 
 ----------------- 
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यितमाळमध्ये रमाई आिास योर्नेंतगचत घरिुलाची  
िामे स्थधगत िेल्याबाबत 

  

(२२) * ३५३ श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात रमाई आवास योजनेंतगगत मागासवगीयाींना ेरकुले मींजूर 
करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषी यवतमाळ नगरपररषरे्ने तथेील मागासवगीयाींना सर्र 
योजनेंतगगत ेरकुल मींजूर करण्यात येवनू प्राथममकस्तरावरील कामाच े
धनारे्श रे्खील अर्ा करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींाींचधत लार्ार्थयाांनी ेरकुलाींची कामे सरुु केल्यावर यवतमाळ 
नगरपररषरे्ने सर्र ेरकुलाची कामे अनतक्रमि ठरवनू रमाई आवास 
योजनेची कामे स्थचगत केल्यामळेु सींाींचधत लार्ार्थयागचे सींसार उेड्यावर 
पडले असल्याचे दर्नाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय, सर्र प्रकरिी मखु्याचधकारी, नगरपररषर्, यवतमाळ याींनी चौकशी 
केली असता, नेताजीनगर, यवतमाळ येथील ५ लार्ार्थयाांना ेरकुल मींजूर 
करण्यात आलेली जागा ही रेल्वे ववर्ागाच्या अखतयाररतीत असल्याचे 
आढळून आले आहे. तयामळेु ेरकुलाची कामे स्थचगत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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पाांढरििडा प्रिल्पातील शासिीय आश्रमशाळेतील  
मशक्षिाांच्या िेतनिाढीबाबत 

  

(२३) * ११२६ डॉ.रणजर्त पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवडा प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळेतील ४८ मशक्षकाींच्या तीन 
सराव परीक्षा आयोव्जत करुन केवळ एकाच सराव पररक्षेच्या ननकालावर सवग 
माध्यममक मशक्षकाींच्या वेतनवाढी रोखण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षकाींनी अपर आयकु्त, आदर्वासी ववकास, अमरावती 
याींच्याकड ेअपील करुन सहा मदहन्याींचा कालावधी होऊनही सनुाविी लाली 
नसनू पवुीच्या प्रकल्प अचधकाऱ याींनी मशक्षकाींािल सकारातमक अहवाल 
पाठवनू सधु्र्ा पनुश्च मशक्षकाींच्या मागील ५ वषागच े ननकाल मागवविे आणि 
तयाींच्या परीक्षा ेेिे यामध्ये वेळ वाया ेालविे सरुु आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन पाींढरकवडा 
प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळेतील मशक्षकाींच्या रोखलेल्या वेतनवाढीााात 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सर्र प्रकरिी ४८ मशक्षकाींना वयैव्क्तक सनुाविी रे्ऊन अवपले 
ननकाली काढण्याची कायगवाही अपर आयकु्त स्तरावर करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

दद परभणी वपपल्स िो-ऑप. बँिेच्या मालमत्ता विक्रीत 
 गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२४) * ६७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) परर्िी शहरातील मशवाजी महाराज पतुळयाजवळील ऐवजन मोक्यावर 
असिाऱया वपपल्स को-ऑप ाँकेच्या मखु्य इमारतीचे ााजारमलु्य ७५ को्ीहून 
अचधक असताना व्जल्हा उपननाींधक याींनी खरेर्ीर्ाराच्या सोयीसाठी 
अ्ीमधील फेरफार व इतर गरैप्रकार करीत केवळ १३ को्ीींना ववक्री करून 
शासनाचे नकुसान व खरेर्ीर्ारास फायर्ा करून रे्ण्याचा प्रकार केल्यावरून 
या प्रकरिी मींत्रालयस्तरावरून चौकशी करावी अशी मागिी सामाव्जक 
कायगकत े परर्िी याींनी सन २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान सचचव, सहकार 
याींच्याकड ेलेखी ननवेर्नाव्र्ारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाचा फायर्ा करण्यासाठी ााजारमलु्याप्रमािे रक्कम 
ममळावी, तसेच जास्तीच े खरेर्ीर्ार उपलब्ध व्हावेत, तसेच स्पधाग वाढावी 
यासाठी जाहीर प्रमसध्र्ी न करता व अ्ीमध्ये सोयीस्कररीतया फेरफार करीत 
दहतसींाींधास फायर्ा पोहचववण्यासाठी प्रकार केलले्या व्जल्हा उपननाींधक 
याींच्या सींशयास्पर् कारर्ाराची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींाींचधत र्ोषीींववरुध्र् 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) दर् परर्िी वपपल्स को-ऑप. 
ाँकेच्या मालमतता मललाव प्रकक्रयेााात तक्रार प्राप्त लाली असनू सर्र 
तक्रारीमधील मदु्याींच्या अनषुींगाने तातडीने कायगवाही करिेााात सहकार 
आयकु्ताींना कळववण्यात आले आहे.  
(२) व (३) सहकार आयकु्ताींनी परर्िी वपपल्स को-ऑप. ाँकेच्या स्थावर 
मालमतताींच्या ववक्रीस दर्नाींक ०८/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता दर्ली 
असनू सर्र मालमततचेी वाजवी ककींमत रुपये १०.६४ को्ी ननधागररत केली 
आहे. तयानषुींगाने ननयमानसुार ई-ननववर्ा प्रकक्रया रााववण्यात आली असनू 
प्राप्त ननववर्ाींपकैी रुपये १२.०६ को्ी इतक्या रकमेच्या सवोच्च 
ननववर्ाधारकाींस सर्र मालमततचेी ववक्री करण्यास सहकार आयकु्ताींनी दर्नाींक 
२१/०६/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता दर्ली आहे. 
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 वरील ववक्री प्रकक्रयेववरुध्र् तक्रारर्ाराींनी मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगााार् खींडपीठ येथे याचचका र्ाखल केलेल्या होतया. सर्र याचचका 
मा.उच्च न्यायालयाने फे्ाळल्या असनू सर्र ववक्री प्रकक्रयेत अननयममतता 
लालेली नसल्याचे स्पष् केले आहे. तसेच या प्रकरिी मा.सवोच्च 
न्यायालयामध्ये ववशषे अनमुती याचचका र्ाखल करण्यात आली होती. 
तयानषुींगाने मा.सवोच्च न्यायालयाने अवसायकाच्या ााजूने ननकाल दर्लेला 
आहे. सर्र न्यायननिगयाच्या अचधन राहून अवसायकाने पढुील कायगवाही 
करण्याााात सहकार आयकु्ताींनी दर्नाींक २८/११/२०१९ च्या पत्रान्वये कळववले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

पूिच विदभाचतील शतेिऱ याांच्या वपिाांच्या नुिसानीबाबत 
  

(२५) * ३९७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: पवूग ववर्र्ागतील चींद्रपरू, वधाग, गडचचरोली व्जल््यात 
रान्ी डुकराकडून शतेकऱ याींच्या धान, सोयााीन, तरु, हरारा वपकाच ेमोठ्या 
प्रमािात नकुसान होत असल्याचे दर्नाींक १२ ऑगस््, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र रान्ी डुकराकडून होिाऱ या वपकाींच्या नकुसानाची र्रपाई 
रे्ऊन सर्र डुकराींचा ाींर्ोास्त करण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.सांर्य राठोड : (१) व (२) पवूग ववर्र्ागतील नागपरू, चींद्रपरू व गडचचरोली 
(प्रारे्मशक) वनवतृत तसेच वन्यजीव, पवूग नागपरू वनवतृतात दर्नाींक       
०१ एवप्रल, २०१९ त े३१ डडसेंार, २०१९ पयांत एकूि २३८६१ पीक नकुसानीची 
प्रकरिे ननर्शगनास आली असनू सर्र प्रकरिाींमध्ये प्रचमलत शासन 
ननिगयानसुार एकूि रक्कम रुपये १५४९.७२ लक्ष नकुसान र्रपाई सींाींचधताींना 
अर्ा करण्यात आली आहे.  
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 शासन ननिगय, दर्नाींक २२ जुल,ै २०१५ अन् वये शतेवपकास नकुसान 
करिारे रोही/रानडुक् कर याींना पारध करण् यासाठी प्रकक्रयेचे सलुर्ीकरि 
करण् यात आलेली आहे. तसेच पारध करण् यासाठी तात काळ कायगवाही 
करण् याकरीता परवाने जारी करण् याच े अचधकार वनपररक्षेत्र अचधकाऱ याींना 
प्रर्ान करण् यात आलेले आहे. शतेकऱ याींकडून मागिी केल् यास रानडुक् कराींना 
पारध करण् यासाठी तात काळ परवाने जारी करण् यात येतात. 
 मानव-वन् यजीव सीें षग ्ाळण् यासाठी खालीलप्रमािे उपाययोजना 
करण् यात येतात.  

• वन्यप्रािी वनक्षेत्राच्या ााहेर येव ू नये म्हिून वनक्षेत्रात तयाींना 
वपण्याकरीता पानवठे तयार करण्यात आलेले असनू जलसींधारि व 
मरृ् सींधारिाची कामे हाती ेेण्यात येतात. वनक्षेत्रात चारा उपलब्ध 
व्हावा म्हिून ववववध योजनेंतगगत गवत रोपवन व ममश्र रोपवन 
ेेण्यात येत.े तसेच उपलब्ध ाारमाही व हींगामी पािस्थळावर 
ननयममतपिे गस्त वाढवनु तयामध्ये सधु्र्ा पािी जास्त काळ 
उपलब्ध राहील याााात काळजी ेेण्यात येत.े 

• अशासकीय सींस्थाद्वारे गावामध्ये प्रमशक्षि ेेऊन मानव वन्यजीव 
सीें षग ्ाळण्याच्या अनषुींगाने गावकरी व क्षते्रत्रय कमगचाऱ याींना मानव 
वन्यजीव सीें षागची कारिे, सीें षग ्ाळिेसाठी तसेच सीें षागचे वेळेस 
करावयाची वतगिूक याााात प्रमशक्षि रे्ण्यात येत.े 

• वन् यप्राण् याींपासनू ाचाव करिेसाठी ग्रामस् थाींना/शतेकऱ याींना ग्रामसर्ा 
र्े्ीद्वारे, मर् ींतीपत्रकाद्वारे मादहती रे्ण् यात येत ेतसेच ववशषे प्रकरिी 
र्वींडी, प्रत यक्ष ग्रामस् थाींशी चचाग, ननसगग सींवधगन प्रमशक्षिाद्वारे 
मादहती परुववली जात.े 

• वन ववर्ागात मानव वन्यप्रािी सेींषग रोखण्याकरीता जलर् ाचाव 
ग् गठीत करण्यात आलेली असनू तयाींना सवग सादहतयासह वाहन 
उपलब्ध करुन रे्ण्यात आलेले आहे. सर्र चमवु्र्ारे वनक्षेत्रात सतत 
गस्ती करुन मानव-वन्यप्रािी सीें षग रोखण्याचे कायग करण्यात येत 
आहे. 
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• डॉ.श् यामाप्रसार् मखुजी जन-वन योजनेंतगगत वनालगत असिाऱ या 
गावातील जनतलेा एल.पी.जी., कुीं पि, शौचालय ााींधकाम इत यार्ी 
सवुवधा परुववण् यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  

विदभाचतील मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पातील गािाांच े 
तथा पेढी प्रिल्पाच्या पुनिचसनाबाबत 

  

(२६) * १५७८ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववर्र्ागतील मेळेा् व्याघ्र प्रकल्पातील गावाींचे तथा पेढी प्रकल्पाच्या 
पनुवगसनाचे काम मागील पाच वषागपासनू प्रलींत्रात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या पनुवगसनाचे काम प्रलींत्रात राहण्याची कारिे 
काय आहेत तसेच यासर्ींर्ागत आदर्वासी ााींधवानी अकोल्यातील व्जल्हाचधकारी 
कायागलयात सन २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान मोचाग काढला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या पनुवगसनाााात शासनाने चौकशी करुन 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही. मेळेा् व्याघ्र प्रकल्पाींतगगत 
अमरावती व्जल््यातील १८ ााचधत गावाींतील कु्ुााींचे स्वेच्छेने पनुवगसन केले 
असनू ७ गावाींची पनुवगसनाची प्रकक्रया प्रगथीपथावार आहे व ८ ााचधत गावाींच े
पनुवगसन ्प्प्या-्प्प्याने करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. ननम्न पेढी 
प्रकल्पाींतगगत पाच गावे पिूगत: व र्ोन गावे अींशत: पनुवगमसत करिे आवश्यक 
आहे. पाच पिूगत: ााचधत गावातील ९० ्क्के नागरी सवुवधाींची कामे पिूग 
लाली आहेत. प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवगमसत गावाठािाींमध्ये स्थलाींतरीत 
होण्याच्यादृष्ीने ेराींचे ााींधकाम सरुु केले आहे. 
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(२) व (३) ननम्न पेढी प्रकल्पाींतगगत पनुवगसनाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
तथावप, ननम्न पेढी प्रकल्पाींतगगत काही र्धुारकाींनी ेराींचा ननवाडा रि 
करण्याााात र्ाखल केलले्या रर् याचचकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दर्नाींक 
२४/०७/२०१८ च्या आरे्शान्वये प्रकल्पग्रस्ताींच्या स्थलाींतरिास स्थचगती दर्ली 
आहे. प्रकल्पाला व पनुवगसनाला प्रकल्पग्रस्ताींचा असलेल्या तीव्र ववरोधामळेु 
पनुवगसन प्रकक्रयेला अडथळा येत आहे. 

मेळेा् व्याघ्र प्रकल्पाींतगगत ााचधत आदर्वासीींच्या मागिीााात 
दर्नाींक ७/१२/२०१८ रोजी व्जल्हाचधकारी कायागलय, अकोला येथ े पायर्ळ 
मागागने मोचाग काढण्यात आला होता, हे खरे आहे. यानषुींगाने अकोला 
व्जल््यातील पनुवगमसत गावाठािाींमध्ये पायार्तू व नागरी सवुवधा 
परुववण्याच्या अनषुींगाने दर्नाींक ०२/०२/२०१९ रोजी व्जल्हाचधकारी, अकोला 
याींनी तातडीची ाठैक आयोव्जत करून ग्रामस्थाींना रोजगार ववषयक प्रमशक्षि 
व सादहतय ववतरि, शाळा, अींगिवाडी ग्रामपींचायत इमारत, पािीपरुवठा, 
अींतगगत रस्त ेव पोहोच रस्त,े आरोग्य ववषयक सवुवधा परुववण्याााात ननरे्श 
रे्ण्यात आले होत.े तयानसुार कायगवाही करण्यात आली आहे. पनुवगसन प्रकक्रया 
तवरीत पिूग करण्याची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) ववलींा लालेला नाही. 

----------------- 
  

साांगली ि िोल्हापूर जर्ल््यात अनतिषृ्ट्टीबाधधत  
पूरग्रस्ताांना मदत देण्याबाबत 

  

(२७) * १५९९ श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय मदत 
ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१९ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु कोल्हापरू व साींगली येथील 
धरिाींमधून मोठ्या प्रमािात करण्यात आलेल्या पाण्याच्या ववसगागमळेु ३८२ 
जिाींचा ाळी गेला असनू आचथगक नकुसान लाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, परूग्रस्त र्ागातील पररव्स्थतीचा आढावा ेेऊन पाऊस आणि 
परुामळेु ाळी गेलेल्या कु्ुींत्रायाींना आचथगक मर्त रे्ण्याााात तसेच ााचधत 
लालेल्या परुग्रस्ताींना नकुसान र्रपाई रे्ण्याााात शासनाने चौकशी करुन 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 

जुल-ैऑगस््, २०१९ मधील अनतवषृ्ी व परुामळेु साींगली व कोल्हापरू 
व्जल््यात एकूि ४१ व्यक्तीींचा ाळी गलेेला आहे. 
(२) साींगली व कोल्हापरू व्जल््यात अनतवषृ्ी व परुामळेु ाळी गेलेल्या एकूि 
४१ व्यक्तीींपकैी ३५ व्यक्तीींच्या कु्ुींत्रायाींना राषरीय आपतती प्रनतसार् ननधी 
(NDRF), मखु्यमींत्री सहाय्यता ननधी व पींतप्रधान सहाय्यता ननधीमधून रूपये 
२.०५ को्ी रूपयाींची आचथगक मर्त रे्ण्यात आली आहे. उवगररत ६ मतृ 
व्यक्तीींपकैी एका मतृ व्यक्तीची ओळख न प्ल्याने, २ व्यक्तीींच्या वारसाींची 
तपासिी ठरलेली नसल्याने व तीन व्यक्तीींचे शवववच्छेर्न लालेले नसल्याने 
मर्तीच ेवा्प करण्यात आलेले नाही.  
 तयाचप्रमािे परूग्रस्त र्ागातील ााचधत परुग्रस्ताींना मर्त 
रे्ण्यासींर्र्ागत दर्नाींक ३०/७/२०१९ व ७/८/२०१९ रोजी मींत्रत्रमींडळ ाठैकीत ववशषे 
र्राने मर्त रे्ण्याचा ननिगय ेेण्यात आला, तयानषुींगाने दर्नाींक ०८/०८/२०१९, 
दर्नाींक २९/०८/२०१९, दर्नाींक ११/०९/२०१९ रोजी मर्तीााात शासन ननिगय 
पाररत करण्यात आलेले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

शहापूर (जर्.ठाणे) आददिासी प्रिल्पाांतगचत आश्रमशाळाांना  
सोयी सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२८) * १७८० श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
मसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े 
श्री.सजुर्तमसांह ठािूर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ठािे व्जल््यातील शहापरू आदर्वासी ववकास प्रकल्पाच्या ाहुताींश 
आश्रमशाळातील गरीा आदर्वासी मलुा-मलुीींना प्रचींड असवुवधाींना सामोरे जावे 
लागत असल्याची ााा माहे सप् े्ंार, २०१९ च्या शवे्च्या आठवड्यात 
ननर्शगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदर्वासी ववकास प्रकल्पाच्या ककतयेक शाळाींमध्ये 
मखु्याध्यापकाींच्या ररक्त जागाींवर सहमशक्षकाींनाच प्रर्ारी मखु्याध्यापकाींचा 
कारर्ार सोपववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्याध्यापकाींची परे् र्रण्याचा अचधकार आदर्वासी अप्पर 
आयकु्ताींना असतानाही परे् न र्रण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) शहापरू प्रकल्पामधील २३ आश्रमशाळाींपकैी १६ 
आश्रमशाळाींना पक्क्या इमारती आहेत, २ आश्रमशाळा जलसींपर्ा ववर्ागाच्या 
शडेमध्ये आहेत. तसेच ५ आश्रमशाळा र्ाड्याच्या इमारतीत कायगरत आहेत. 
सवग आश्रमशाळाींमध्ये वपण्याचे पािी, वीज, शौचालय, स्नानगहृ, मलुीींची 
स्वतींत्र वसनतगहृ, रस्त े व सींरक्षि मर्ींत अशा सवुवधा आहेत. सवग 
आश्रमशाळाींना ाेंचेस, ाेड, डायनन ींग ्ेाल, खुची, कपा् इ. फननगचर परुवठा 
केलेला आहे. तसेच उवी वपरामल फाऊीं डशेनमाफग त ननयममत आरोग्य तपासिी 
केली जात.े  
(२), (३), (४) व (५) प्रकल्प अचधकारी, एकाव्तमक आदर्वासी ववकास प्रकल्प, 
शहापरू अींतगगत एकूि २३ शासकीय आश्रमशाळा कायगरत असनू माध्यममक 
मखु्याध्यापकाींची एकूि २० परे् मींजूर आहेत. तयापकैी १३ दठकािी ननयममत 
मखु्याध्यापक कायगरत असनू उवगररत ७ दठकािी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांची 
गरैसोय होऊ नये म्हिून माध्यममक मशक्षक व पर्वीधर मशक्षक याींच्याकड े
प्रर्ारी मखु्याध्यापक म्हिून अनतररक्त कायगर्ार रे्ण्यात आला आहे. 
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 माध्यममक मशक्षक सींवगागची अींनतम सेवा जषेठता यार्ी प्रमसध्र् 
करण्याची व पर्ोन्नतीने माध्यममक मखु्याध्यापक परे् र्रण्याची अपर 
आयकु्त आदर्वासी ववकास, ठािे याींचेमाफग त कायगवाही सरुू आहे. 
मखु्याध्यापकाींच्या पर्ोन्नतीची कायगवाही तातडीने करण्याच्या सचूना अपर 
आयकु्त, आदर्वासी ववकास, ठािे याींना रे्ण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
 

राज्यातील अनतिषृ्ट्टीबाधधत शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 
  

(२९) * १७९८ श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनतवषृ्ीने ााचधत लालेल्या राज्यातील १ को्ी ३ लाख शतेकऱ याींसाठी 
रुपये साडसेहा हजार को्ी ववतरीत केले असनू मर्तीची सवग रक्कम सींाींचधत 
शतेकऱयाींना ववतरीत केल्याचा तहमसलर्ाराींचा अहवाल व्जल्हाचधकाऱयाींमाफग त 
शासनास पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रतयक्षात समुारे १३ लाख ७० हजार शतेकऱयाींची रुपये      
१ हजार २१४ को्ीींची रक्कम तहमसलर्ाराींच्या खातयावर जमा असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकरी अनतवषृ्ीमळेु अडचिीत असताना लाखो शतेकऱयाींची 
कोट्यवधी रुपयाींची रक्कम ज्या तहमसलर्ाराींनी तयाींच्या खातयावर प्रलींत्रात 
ठेवली आहे अशा तहमसलर्ाराींची चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींाींचधत तहमसलर्ाराींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) अवेळी पावसामळेु शतेीवपकाींचे नकुसान लालेल्या राज्यातील १ को्ी ६ 
लाख ााचधत शतेकऱ याींना दर्नाींक १८/११/२०१९ रोजी रुपये २०५९३६.६५ लाख, 
दर्नाींक १३/१२/२०१९ रोजी रुपये ४५००००.०० लाख आणि ०१/०२/२०२० रोजी 
७५०००.०० लाख अशा प्रकारे तीन हप्तयात रुपये ७३०९३६.६५ लाख ननधीच े
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ववतरि करण्यात आल ेआहे. तयापकैी ६६९०८२.२४ लाख ननधीचे वा्प ९३.८६ 
लाख शतेकऱ याींना ाँकामाफग त करण्यात आलेले आहे. उवगररत ननधी वा्पाचे 
काम सरुू आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यात रांगिैखरी महाविद्यालयीन स्पधेच ेआयोर्न िरण्याबाबत 
  

(३०) * १९१५ श्री.महादेि र्ानिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.ननलय 
नाईि : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्य मराठी ववकास सींस्थेकडून मागील र्ोन वषागपासनू महाराषराच्या 
सींस्कृतीसाठी “रींगवखैरी” या राज्यस्तरीय आींतरमहाववद्यालयीन कलाववषकार 
स्पधेचे आयोजन करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्पधेच्या आयोजन आणि खचागसाठी ववतत व प्रकल्प 
सममतीने र्ोन वषागपवूीच मान्यता दर्ल्याने तयासाठी सींस्थेच्या अथगसींकल्पात 
रुपये ४० लाखाींची तरतरू् केल्याचे ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र स्पधाग तीन वषागसाठी सरुु ठेवण्यास मान्यता रे्ण्यात 
आली असनू नतसऱया वषी होिाऱया स्पधेस राज्य मराठी ववकास सींस्थेच े
ततकालीन प्रर्ारी सींचालक प्रा.डॉ.का्ीकर आणि रींगवखैरी प्रकल्प प्रमखु 
श्री.चगरीश पतके याींनी स्थचगती दर्ल्याच ेदर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ततकालीन मराठी र्ाषा ववर्ागाच्या मा.मींत्रयाींच्या आरे्शाचे 
तसेच शासकीय ननयमाींच े उल्लीें न करुन स्पधेच्या पवग तीनची फेरी 
आयोव्जत केल्याचे कारि रे्ऊन पवग तीनच्या फेरीस ववद्यमान सींचालक 
याींनी स्थचगती दर्ली, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सर्र स्पधेच्या पवग 
तीनच्या फेरीस ववद्यमान मा.मराठी र्ाषा मींत्री महोर्याींची पनु्हा मान्यता 
ेेवनू रींगवखैरी महाववद्यालयीन स्पधेचे आयोजन करण्याााात कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तयाचे थोडक्यात स्वरुप व तयाााातची 
सद्य:व्स्थती काय आहे ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) होय. 
(२), (३) आणि (४) ततवत: खरे आहे.  
 राज्य मराठी ववकास सींस्थेचे सवग प्रस्ताव/उपक्रमाींना प्रकल्प ववतत 
सममतीची मान्यता ेेऊन कायगकारी सममतीसमोर सार्र करण्याची राज्य 
मराठी ववकास सींस्थेच्या े्नेनसुार तरतरू् आहे. तयानसुार प्रस्ताव सार्र 
करण्याच्या ततकालीन मा.मींत्री (मराठी र्ाषा) याींच्या सचूना असतानाही 
ववदहत कायगपध्र्तीनसुार प्रस्ताव प्रकल्प ववतत सममतीच्या मान्यतसेाठी 
ठेवण्यात आलेले नाही. ही ााा ननर्शगनास आल्याने ततकालीन सींचालक 
(श्रीमती ममनाक्षी पा्ील) राज्य मराठी ववकास सींस्था याींनी सर्र स्पधेच्या 
आयोजनाला स्थचगती दर्ली आहे.  
(५) याााात शासनाने दर्नाींक २८/०१/२०२० च्या पत्रान्वये रींगवखैरी हा 
महाववद्यालयीन स्पधेचा उपक्रम यापढेुही चाल ूठेवण्याच्या ककीं ाहुना आवश्यक 
असल्यास तयात अचधक व्यापकता कशी येईल यादृष्ीने सींस्थेने ववदहत 
प्रस्ताव कायगकारी सममतीच्या मान्यतसे्तव सार्र करावा असे स्पष् ननरे्श 
सींचालक, राज्य मराठी ववकास सींस्था, मुींाई याींना दर्ले आहेत. 

----------------- 
  

नागपूर येथील ममरची ि सोयाबीन वपिाांची भाििाढ रोखण्याबाबत 
  

(३१) * २११६ श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परतीच्या पावसामळेु ममरचीच्या वपकाींचे नकुसान लाल्याने राज्यात 
आींध्रप्ररे्शातनू ममरची मागववल्या जात असनू ममरचीची मागिी वाढल्यामळेु 
र्ाव र्जागनसुार रुपये १५० त े २०० पयांत गले े आहेत, आवक कमी 
असल्यामळेु ममरचीच े र्ाव रुपये ५० त े ६० ने वाढले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, परतीच्या पावसामळेु सोयााीनची आवक कमी लाली आहे, 
नागपरूच्या कळमना ााजारात र्ररोज १५०० त े २००० सोयााीन पोतयाींची 
आवक असायची मात्र आता फक्त ४०० त े ५०० पोतयाींपयांत इतकी कमी 
लाली आहे, तर सोयााीनचा र्ाव रुपये १५० त े२०० ने वाढून रुपये ४३५० 
पयांत गेला आहे, ााजारात सोयााीन तलेाचे र्ाव रुपये १०४ पयांत गेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथील ममरची 
व सोयााीन वपकाींची र्रवाढ रोखण्याााात कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
 नागपरू व्जल््यातील १३ कृषी उतपन्न ााजार सममतीपकैी नागपरू, 
मर्वापरू व माींढळ या तीन ााजार सममतयाींमध्ये ममरच्याींची आवक होत.े 
तयापकैी मर्वापरू व माींढळ येथे आींध्रप्ररे्शातनू ममरची येत नाही. कृषी उतपन्न 
ााजार सममती, नागपरू येथे आींध्रप्ररे्शातनू ममरची येत.े सन २०१८-२०१९ व 
सन २०१९-२०२० या वषागतील ऑगस्् त े जानेवारी यार्रम्यान ममरचीची 
आवक व ममरचीला ममळिारा र्ाव लक्षात ेेता सन २०१९-२०२० मध्ये 
आवक े्ल्याचे व ककींमतीमध्ये वाढ लाली आहे. 
 

माहे आवक कमीत 
कमी 

जास्तीत 
जास्त 

माहे 
 

आवक 
 

कमीत 
कमी 

जास्तीत 
जास्त 

ऑगस्् २०१८ १०१६७ व्क्व. ६००० ६६४३ ऑगस्् २०१९ २९३० व्क्व. ७४०४ १०४०४ 
सप् े्ं २०१८  १५५७२ व्क्व. ६००० ६७०० सप् े्ं २०१९ २४४९ व्क्व. ७७१७ १०६५७ 
ऑक््ो २०१८ १९४८९ व्क्व. ६००० ७००० ऑक््ो २०१९ १२१९ व्क्व. ७००० १०००० 
नोव्हे २०१८ २३६७३ व्क्व. ६००० ७००० नोव्हें २०१९ १४२४६ व्क्व. ९५७१ १२५५२ 
डडसें २०१८ ३१०२८ व्क्व. ६२०० ८१४२ डडसें २०१९ १७४७४ व्क्व. १०००० १३००० 
जाने २०१९ ३२४५७ व्क्व. ६००० ८००० जाने २०२० १८१७६ व्क्व. ११६२८ १४०८५ 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 नागपरू व्जल््यातील १३ कृषी उतपन्न ााजार सममतीपकैी राम्ेक, 
कामठी, दहींगिा, नरखेड या सममती वगळता इतर ााजार सममतीमध्ये 
सोयााीनची आवक होत नाही. माहे ऑक््ोार, २०१८ च्या तलुनेत माहे 
ऑक््ोार, २०१९ मध्ये सोयााीनची आवक कमी लाल्याची दर्सनू येत.े 
तयानसुार ममळिाऱया र्ावाची तलुना केल्यास सन २०१८-२०१९ च्या तलुनेत 
२०१९-२०२० चे र्ाववाढ लाल्याचे ननर्गशनास येत.े 
 

माहे 
 

आवक कमीत 
कमी 

जास्तीत 
जास्त 

माहे 
 

आवक कमीत 
कमी 

जास्तीत 
जास्त 

ऑक््ो २०१८ १०४१३८ व्क्व. २६५९ ३०७८ ऑक््ो २०१९ ५०९०७ व्क्व. ३०६० ३५६२ 
नोव्हे २०१८ ३४७१८ व्क्व. २९९४ ३३४६ नोव्हे २०१९ ११०९४२ व्क्व. ३०७९ ३७८९ 
डडसें २०१८ १७९९५ व्क्व. ३००० ३२७३ डडसें २०१९ ३५८१६ व्क्व. ३५९५ ४११६ 
जाने २०१९ २६१६८ व्क्व. ३२६८ ३५७८ जाने २०२० ११५०९ व्क्व. ३७१४ ४१५२ 
 

(३) कृषी उतपन्न ााजार सममतीमध्ये ववक्रीसाठी आलेल्या कृषी मालाची उेड 
मललावाद्वारे ववक्री केली जात.े तयामळेु सींाींचधत कृषी मालाची ााजारातील 
मागिी व तयाचा परुवठा यावर, तया कृषीमालास र्र ममळतात. ऑगस््, 
२०१९ त ेडडसेंार, २०१९ या कालावधीत राज्यात सरुूवातीला लाींालेला पाऊस 
व नींतर अवकाळी पावसामळेु शतेमालाचे नकुसान लाल्यामळेु र्र वाढले होत.े 
मात्र, आता शतेमालाच्या परुवठ्यात काही अींशी वाढ लाल्यामळेु माफक र्र 
प्राप्त होत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मालेगाि (जर्.नामशि) तालुक्यात शतेिऱ याांनी  
आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(३२) * ५४८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
र्गताप, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड े: सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कीं धािे, सायने व नाींर्गाींव (ता.मालेगाव, व्ज.नामशक) येथे एकाच दर्वशी 
तीन शतेकऱयाींनी नावपकी, कजगााजारीपिामळेु आतमहतया केल्याचे दर्नाींक   
१९ ऑक््ोार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तीनही शतेकऱ याींच्या 
कु्ुींत्रायाींना आचथगक मर्त रे्ण्याााात कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
 मौजे कीं धािे व सायने (ता.मालेगाव) येथील प्रतयेकी १ शतेकऱयाने व 
नाींर्गाींव (ता.मालेगाव) येथील १ शतेकऱयाने अशा एकूि ३ शतेकऱयाींनी 
अनकु्रमे दर्नाींक १७/०१/२०१९ व दर्नाींक १८/०१/२०१९ रोजी आतमहतया 
केल्याचे ननर्शगनास आले आहे.  
(२) व्जल्हास्तरीय सममतीने शासनाच्या ननकषानसुार १ प्रकरि मर्तीस पात्र 
ठरववले असनू, २ प्रकरिे अपात्र ठरववली आहेत. पात्र प्रकरिात 
आतमहतयाग्रस्त शतेकऱयाच्या वारसास आचथगक मर्त रे्ण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

मौरे् िोटांबा ि इटाळा (ता.सेल,ू जर्.िधाच) येथील  
रोपिनाच ेनुिसान र्ाल्याबाबत 

  

(३३) * ३२९ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौज े को ी्ंाा व इ्ाळा (ता.सेल,ू व्ज.वधाग) येथे सामाव्जक वनीकरि 
ववर्ागाने शासकीय व लडुपी जींगल जममनीवर रोपवनाची ननममगती केली 
असता ॲफकॉन्सच्या उपकीं त्रा्र्ाराींनी शकेडो एकर जममनीतनू मरुुम व माती 
चोरी केल्याने सर्र रोपाींचे नकुसान लाल्याची ााा ननर्शगनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ॲफकॉन्स उपकीं त्रा्र्ाराववरुध्र् सामाव्जक वनीकरि ववर्ागाने 
सींाींचधत पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्हा र्ाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवधैररतया शकेडो एकर जममनीवरील मरुुम व माती 
उतखननाची परवानगी व व्जल्हाचधकारी, वधाग याींना सर्र प्रकरिाची 
सामाव्जक वनीकरि ववर्ागाने मादहती दर्ली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी सींाींचधत कीं त्रा्र्ार व उपकीं त्रा्र्ाराववरुध्र् 
व्जल्हाचधकारी, वधाग याींनी कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.सांर्य राठोड : (१) मौजे को ी्ंाा व मौजे इ्ाळा ता.सेल,ू व्ज.वधाग येथील 
अनकु्रमे सव्हे नीं.२१० व ७ या जममनीतनू ॲफकॉन्सच्या उपकीं त्रा्र्ाराींनी 
अनचधकृतपिे माती चोरी केल्याने सर्र जममनीवरील रोपवनाींचे नकुसान 
लाल्याची ाातमी दर्नाींक ०१/१२/२०१९ रोजी रै्. लोकमत या वतृतपत्रात 
प्रमसध्र् लाली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन क्षेत्र हे महसलूी क्षेत्र असनू सींाींचधत 
ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात आहे. सर्र जागेवरील रोपवन कालावधी सन   
१९९१-१९९२ मध्ये पिूग लाल्याने वन ववर्ागाकडून ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत 
करण्यात आले आहे. वतृतपत्रात प्रमसध्र् लालेल्या ाातमीच्या अनषुींगाने 
चौकशी करुन आवश्यक कायगवाही करण्याााात ववर्ागीय वन अचधकारी, 
सामाव्जक वनीकरि, वधाग याींनी तहमसलर्ार सेल ू याींना कळववले आहे. या 
प्रकरिी महसलूी यींत्रिेमाफग त सींपिूग उतखनन क्षते्राची ई.्ी.एस.द्वारे मोजिी 
करण्यात आली आहे. मोजिी अहवालानसुार सर्रच ेउतखनन परवानगी प्राप्त 
सव्हे क्रमाींकाचे क्षते्राााहेरील आहे ककीं वा कसे याााात शहाननशा करण्याााात 
उपअधीक्षक, र्मुम अमर्लेख सेल ू याींचा अहवाल मागववला असनू अहवाल 
प्राप्त लाल्यानींतर तहमसलर्ार, सेल ू याींच्यामाफग त आवश्यक ती कायगवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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मसांधदुगुच जर्ल््यासह शतेिऱयाांना िर्चमाफी देण्याबाबत 
  

(३४) * १४३२ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींधरु्गुग व्जल््यात ननयममत कजग र्रिाऱया शतेकऱयाींची सींख्या मोठी 
असनू हजारो कजगर्ाराींनी आपल्या कजागची ननयममत परतफेड केली आहे 
तसेच अनेक शतेकऱयाींनी र्ाचगिे गहाि ठेवनू कजागचे व्याज र्रून कजग 
ननयममत करून ेेतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ेोवषत केलेल्या कजगमाफीत ननयममत कजगर्ाराींना 
वगळल्यामळेु ननयममत कजग र्रिाऱ याींवर अन्याय लाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ननयममत कजगर्ाराींना सरसक् कजगमाफी द्यावी अशी मागिी 
मस ींधुर्गुग व्जल््यातील शतेकऱयाींनी शासनाकड े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील ववशषेत: 
मस ींधुर्गुग व्जल््यासह ननयममत कजग र्रिाऱया शतेकऱयाींना दर्लासा रे्ण्याााात 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) शासनाने दर्नाींक १५/०१/२०२० च्या शासन ननिगयान्वये अल्पमरु्त पीक 
कजग व अल्पमरु्त पीक कजागचे केलेले पनुगगठीत/फेर पनुगगठीत कजग याींची 
रुपये २.०० लाखापेक्षा जास्त थकााकीची रक्कम असलेल्या खातरे्ाराींना तसेच 
अल्पमरु्तीच्या पीक कजागची ननयममतपिे परतफेड करिाऱया खातरे्ाराींना 
योग्य समपगक योजनेद्वारे दर्लासा रे्ण्यासींर्र्ागत अभ्यास करुन मशफारशी 
करण्यासाठी मींत्रत्रमींडळ उपसममती गठीत केली आहे.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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चांरपूर महाऔजष्ट्णि िें राच्या िॉटर एटीएम  
यांत्रणेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(३५) * १० श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुणिािा र्गताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू येथील महाऔव्षिक कें द्राच्या ववस्तारीत प्रकल्पाींतगगत चींद्रपरू 
शहरालगतच्या १०१ व चींद्रपरू पररसरातील ५१ गावासाठी मागील वषागपासनू 
वॉ्र ए्ीएम यींत्रिा ासववण्यात येत असल्याचे दर्नाींक १८ डडसेंार, २०१९ 
रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाकरीता ६ कीं त्रा्र्ाराींनी ननववर्ा र्रल्या असताना त ेकाम 
राई् वॉ्र सोल्यशून प्रा.मल.नागपरू या कीं पनीस रे्ण्यात आले असनू 
तयासाठी पदहली ननववर्ा दर्नाींक २५ जून, २०१८ रोजी रक्कम रुपये ५ को्ी 
६ लाख ८० हजाराींची काढण्यात येऊन र्सुऱ या ्प्प्यातील कामासाठी ननववर्ा 
न मागववताच रक्कम रुपये ५ को्ी २९ लाख इतक्या ककींमतीचे काम पनु्हा 
तयाच कीं पनीला रे्ण्यात आल्याचे माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र कीं पनीमाफग त ासववण्यात आलेल्या वॉ्र ए्ीएम 
ममशन्सपकैी ननम्म्यापेक्षा जास्त वॉ्र ए्ीएम ममशन्स सध्या ाींर् 
असल्याच्या तक्रारी सींाींचधत गावकऱयाींनी शासनाकड े केल्या असल्याचेही 
ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर जीवन प्राचधकरिामाफग त तसेच चींद्रपरू व्जल्हा 
पररषरे्माफग त तयाच क्षेत्रातील अनेक गावाींमध्ये तयाच पध्र्तीची वॉ्र ए्ीएम 
यींत्रिा ासववली असनू एका वॉ्र ए्ीएम ममशन्सची ककींमत रुपये ७ लाख 
असताना, ााींधकाम ववर्ागाने हे कीं त्रा् राई् वॉ्र सोल्यशून कीं पनीला प्रनत 
वॉ्र ए्ीएमसाठी रुपये १० लाख ३६ हजार इतक्या रक्कमेस दर्ल्याने 
तयामध्ये करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार लाल् याचे माहे डडसेंार, २०१९ च्या 
नतसऱ या आठवड्यात ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींाींचधत अचधकाऱयाींववरुध्र् कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) चींद्रपरू महाऔव्षिक कें द्राच्या ववस्तारीत प्रकल्पाींतगगत 
महाननममगती कीं पनीने पदहल्या ्प्प्यात एकूि ५० वॉ्र ए्ीएमची कामे पिूग 
लाली आहेत. तसेच र्सुऱ या ्प्यातील ५१ दठकािी वॉ्र ए्ीएम कामास 
मान्यता रे्ण्यात आली असनू तयापकैी १६ वॉ्र ए्ीएम उर्ारिीची कामे सरुु 
आहे.  
(२) पदहल्या ्प्प्यातील ५० वॉ्र ए्ीएमच्या कामाची ककींमत रुपये 
४,२९,४९,५००.०० तर र्सुऱ या ्प्यातील ५१ वॉ्र ए्ीएमच्या कामाची ककींमत 
रुपये ४,६४,८८,२५०.०० इतकी आहे. सर्र कामाींकरीता जाहीर ननववर्ा वतगमान 
पत्रात प्रकामशत करुन खुल्या ननववरे्व्र्ारे न्यनूतम र्राच्या ननववर्ाधारकास 
रे्ण्यात आल्या आहेत.  
(३) जलशधु्र्ीकरि सींयींत्र ासववल्यानींतर कीं त्रा् करारानसुार पदहल्या 
्प्प्यातील ५० वॉ्र ए्ीएमकरीता १ वषागचा सींचलन व रे्खर्ाल कालावधी 
पिूग लाल्यानींतर महाननममगती कीं पनीने सींाींचधत ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत 
केले आहेत. उक्त वॉ्र ए्ीएम ाींर् असल्याची तक्रार प्राप्त लाली नसल्याचे 
मखु्य कायगकारी अचधकारी, व्जल्हा पररषर्, चींर्परू व महाननममगती कीं पनीने 
कळववले आहे. र्सुऱया ्प्प्यातील वॉ्र ए्ीएम उर्ारिीचे काम सरुु आहे. 
(४) जलशधु्र्ीकरि सींयींत्राची ककींमत ही महाननममगती कीं पनीने काढलले्या 
स्पधागतमक ननववरे्व्र्ारे १०००, १५०० व २००० मल्र क्षमतचे्या जलशदु्धीकरि 
सींयींत्राची ककींमत अनकु्रमे ८.०२ लक्ष, ९.४५ लक्ष व १०.०७ लक्ष एवढी आहे.  
(५) व (६) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 ----------------- 
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र्ालना जर्ल््यातील शतेिरी अनुदानापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(३६) * ७८९ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना व्जल््यात अनतवषृ्ीमळेु नकुसान लालेल्या ५ लाख ९० हजार 
शतेकऱयाींना शासनाने पदहल्या ्प्प्यात ११० को्ी व र्सुऱया ्प्प्यात २४० 
को्ी रुपयाींचा ननधी दर्ल्याचे माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाव पातळीवर लार्ाथी शतेकऱयाींच्या याद्या तयार करताना 
केवळ तलाठी आणि ग्रामसेवकाींच्या चकुाींमळेु साडतेीन हजार शतेकरी 
अनरु्ानापासनू वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
तयानषुींगाने लार्ार्थयाांना अनरु्ान ममळण्यासाठी कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सर्र ााा ननर्शगनास आलेली नाही. 
(३) जालना व्जल््यात माहे ऑक््ोार, २०१९ मध्ये “क्यार” व “महा” 
चकक्रवार्ळामळेु लालेल्या अवेळी पावसामळेु एकूि ५९०५७४ शतेकऱयाींच्या 
शतेीवपकाींच ेनकुसान लाले असनू ााचधत शतेकऱयाींना वा्पासाठी अद्यापपयांत 
शासन ननिगय, दर्नाींक १९/११/२०१९, दर्नाींक १३/१२/२०१९ व दर्नाींक 
०१/०२/२०२० अन्वये ३ ्प्प्याींमध्ये एकूि रुपये ४२९.४४ को्ी एवढा ननधी 
ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही.  

----------------- 
  

एसएनडीएल िां पनीने महावितरणच ेबबल थिविल्याबाबत 
  

(३७) * २०४२ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहरातील महाल, गाींधीााग व मसव्हील लाईन्स ववर्ागातील वीज 
ववतरि व्यवस्था साींर्ाळण्याऱया एसएनडीएल कीं पनीने आचथगक पररव्स्थती 
चाींगली नसल्याकारिाने सर्र र्ागात वीज ववतरि व्यवस्था साींर्ाळण्यास 
असमथगता र्शगवली होती, तयामळेु महाववतरि या ववर्ागातील वीज ववतरि 
व्यवस्था ताब्यात ेेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, एसएनडीएलकडून महाववतरिला रुपये २२५ को्ीची त्राल येिे 
ााकी असताना महाववतरिने एसएनडीएलची रुपये १० को्ी ाँक गॅरीं्ी जप्त 
करण्याचा र्ावा करुन आता केवळ रुपये १ त े२ को्ी एसएनडीएलकडून येिे 
असल्याचे जाहीर केल्याने महाववतरि उवगररत त्रालाींची रक्कम 
एसएनडीएलकडून कशाप्रकारे वसलू करिार आहे, याााातचा खुलासा केला 
नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिातील दहशोााींचे र्ोन मदहन्यात लेखापररक्षि 
करुन खरे काय आहे त ेसार्र करण्याच े ननरे्श ततकालीन ऊजाग मींत्री याींनी 
दर्ले असनू आता चार मदहन्याींचा कालावधी होऊनही सर्र लेखापररक्षि पिूग 
लाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करिाऱया र्ोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) महाववतरि कीं पनीने नागपरू शहरातील महाल, 
गाींधीााग व मसव्हील लाईन्स या ववर्ागातील वीज ववतरि, रे्खर्ाल र्रुुस्ती 
सींाींचधत इतर सवग कामाींसाठी मे.स्पॅनको मलमम्ेड (मे.एसएनडीएल) याींची 
ववतरि िॅन्चाइली म्हिून १५ वषागच्या कालावधीसाठी ननयकु्ती केलेली होती 
व या तीन ववर्ागाींची सींपिूग वीज ववतरि प्रिाली दर्नाींक ०१/०५/२०११ पासनू 
तयाींच्याकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आली होती.  
 वीज ववतरि िॅन्चाइलीच्या कालावधीत मे.एसएनडीएलमाफग त 
महाववतरिकडून िॅन्चाइली करारातील तरतरु्ीनसुार वेळोवेळी रे्ण्यात 
आलेल्या त्रालाच्या पिूग रकमेचा र्रिा ववदहत कालावधीत करण्यात येत 
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नव्हता. मे.एसएनडीएलने दर्नाींक १२/०८/२०१९ रोजीच्या पत्राद्वारे कीं पनीच्या 
अननव्श्चत आचथगक पररव्स्थतीची मादहती दर्ली व तयानींतर मे.एसएनडीएलने 
दर्नाींक ०६/०९/२०१९ रोजीच्या पत्राद्वारे पनु्हा एकर्ा ववतरि िॅन्चाइली 
कराराींतगगत आपली कतगव्ये पार पाडण्यास असमथगता र्शगववली आणि 
महाववतरि कीं पनीला तातडीने पाऊल उचलण्याची व आचथगक अडचिीमळेु 
ववतरि िॅन्चाइली ऑपरेशन ताब्यात ेेण्याची ववनींती केली होती. तद्नींतर 
ववतरि िॅन्चाइली करारातील तरतरु्ीनसुार दर्नाींक ०७/०९/२०१९ रोजी 
एसएनडीएलला नो्ीस रे्ऊन दर्नाींक ०९/०९/२०१९ रोजी शनू्य तासापासनू 
महाववतरिने महाल, गाींधीााग व मसव्हील लाईन्स या तीन ववर्ागातील वीज 
ववतरिाचे सींचालन महाववतरिने ताब्यात ेेतले. दर्नाींक ०९/०९/२०१९ पासनू 
महाववतरि आणि मे.एसएनडीएलने १ मदहना ममळून तीनही ववर्ागाींच े
समाींतर सींचालन केले व दर्नाींक ०९/१०/२०१९ रोजी महाववतरिने तीनही 
ववर्ागाचे सींचालन पिूगपिे ताब्यात ेेतले आहे. 
(२) व (३) मे.एसएनडीएलने ववववध कारिाींसाठी समुारे रुपये ८८ को्ी 
रकमेचे र्ाव ेमहाववतरिकड ेसार्र केलेले आहेत. तया वववार्ास्पर् र्ाव्याींपो्ी 
ववतरि िॅन्चाइली करारातील तरतरु्ीनसुार कायमस्वरुपी वववार् सममती 
(Permanent Dispute Resolution Body) गठीत करण्यात आलेली आहे. 
 सर्र सममतीच्या ननिगयानींतरच मे.एसएनडीएलचे सींपिूग लेखा पररक्षि 
करुन ववतरि िॅन्चाइली तरतरु्ीनसुार अींनतम दहशोााची प्रकक्रया पिूग करता 
येईल. 
(४) व (५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील सहिारी साखर िारखान्याांमधील नोिर भरतीिर  
बांदी घातल्याबाबत 

  

(३८) * ७४३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े श्रीमती जस्मता िाघ : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवग सहकारी साखर कारखान्याींमधील नोकर र्रतीवर 
शासनाने ाींर्ी ेातली असल्याची ााा माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या 
आठवड्यात ननर्शगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रतयेक कारखान्याच्या कमगचाऱ याींचा आकृनताींध तयार करुन 
कधीपयांत नोकर र्रती करण्यात येिार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) होय. 
(२) राज्यातील सहकारी कारखान्यातील अचधकारी/कमगचारी याींचा सधुाररत 
आकृनताींध तयार करण्यासाठी साखर सींचालक (प्रशासन) याींचे अध्यक्षतखेाली 
सममतीचे दर्नाींक २५/४/२०१९ रोजी पनुगगठन करण्यात आले आहे. या 
सममतीचे आकृनताींध ननव्श्चत करण्याचे कामकाज अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

िैदयिीय प्रनतननधी ि औषध विक्री सांिधचन  
िमचचाऱ याांच्या मागण्याांबाबत 

  

(३९) * ९९१ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र 
ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७३४ ला ददनाांि १९ 
र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ४५००० वरै्यकीय प्रनतननधी व औषध ववक्री सींवधगन कमगचारी 
कायगरत असनू ककमान वेतन अचधननयम १९४८ अींतगगत काम करिाऱ या ववक्री 
सींवधगन कमगचाऱ याींसाठी ककमान वेतन ननव्श्चत करण्याााात तसेच तयाींच्या 
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कामाच्या वेळा महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये सकाळी १० त े२, र्पुारी ४ त े६ 
अशा असनू इतर क्षेत्राींमध्ये सकाळी १० त े६ अशा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अचधननयमाची अींमलाजाविी होण्यासाठी औषध ववक्री 
सीें ्नाींनी अनेकवेळा ननवेर्न रे्ऊन मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींर्र्ागत अचधसचूना क्रमाींक एसपीई-२०१०/प्र.क्र.१४३/काम-३ 
दर्नाींक १५/०१/२०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या अचधसचूनेत ार्ल करुन 
महानगरपामलका व इतर क्षते्रात ही वेळी सकाळी १० त े सायींकाळी ६ 
वाजेपयांत करावी, अशी मागिी औषध ववक्री सींवधगन व वदै्यकीय प्रनतननधी 
सीें ्नेने अनेकवेळा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन औषध ववक्री कमगचारी 
याींच्यासाठी ककमान वेतन ननव्श्चत करण्याचे धोरि रााववण्याााात तसेच 
वदै्यकीय प्रनतननधी याींच्या कामाींच्या वेळेत ार्ल करण्याााात कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. ववक्री सींवधगन कमगचाऱ याींची 
कामाची वळे इतर क्षेत्राींमध्ये सकाळी १० त े सायींकाळी ०६.३० वाजेपयांत 
(अधाग तास ववश्राींतीसह) ननव्श्चत केली आहे. 
(२) व (३) या सींर्र्ागत ननवेर्ने प्राप्त लाली असनू तयानषुींगाने र्खल ेेऊन 
सींाींचधताींच्या ाठैका ेेण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
मसरमेटी िनक्षेत्र (जर्.नाांदेड) येथे बबबटा मतृ अिस्थेत आढळल्याबाबत 

  

(४०) * ११७९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींरे्ड व्जल््यातील ककनव् पररक्षेत्राींतगगत मसरमे्ी वनक्षेत्रात दर्नाींक ०६ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास एक मार्ी जातीचा त्राा्ा मतृ 
अवस्थेत आढळून आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील चार मदहन्यामध्ये त्राा्याच्या मतृयचूी ही र्सुरी 
े्ना असनू या र्ागातील त्राा्याींचे मतृय ू हे सींशयाच्या र्ोवऱयात अडकले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी कतगव्यात कसरू करिाऱया र्ोषी वन 
अचधकारी व कमगचारी याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.सांर्य राठोड : (१) हे खरे आहे.  
(२) दर्नाींक २८/०९/२०१९ रोजी मौजे पवनाताींडा ननयतक्षेत्र पवनताींडा येथील 
मालकी क्षेत्रामध्ये एक त्राा् मतृ अवस्थेत आढळून आला. मतृ त्रााट्याच े
सवग अवयव जागेवर उपलब्ध होत.े सर्र प्रकरिात वन्यजीव (सींरक्षि) 
अचधननयम, १९७२ अन्वये गनु्हा नोंर्ववण्यात आला असनू पढुील तपास सरुू 
आहे. 
 दर्नाींक ०६/०१/२०२० रोजी ननयतक्षेत्र मसरमे्ी येथे एक त्राा् (मार्ी) 
मतृ अवस्थेत आढळून आली. मतृ त्रााट्याचे सवग अवयव जागेवर उपलब्ध 
होत.े सर्र प्रकरिात वन्यजीव (सींरक्षि) अचधननयम, १९७२ अन्वये गनु्हा 
नोंर्ववण्यात आला असनू पढुील तपास सरुू आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

नागपूर येथील चोखामेळा िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना  
ननिृष्ट्ट दर्ाचच ेभोर्न ममळत असल्याबाबत 

  

(४१) * ५०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील समाजकल्याि ववर्ागाव्र्ारे चालववल्या जािाऱ या 
चोखामेळा वसनतगहृातील ववद्यार्थयाांना ननकृष् र्जागच े र्ोजन ममळत 
असल्याचे दर्नाींक २४ डडसेंार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सर्र ननकृष् र्ोजनाची तक्रार ववद्यार्थयाांनी समाजकल्याि 
ववर्ागाच े सहाय्यक आयकु्त याींचेकड े केली असनू ववद्यार्थयाांना धरिे 
आींर्ोलन करावे लागल्याचेही ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन र्ोषी अचधकाऱ याींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 सींत चोखामेळा पररसरातील गड्डीगोर्ाम नागपरू येथील वसनतगहृात 
ननर्शगनास आले आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
 चोखामेळा पररसरातील गड्डीगोर्ाम नागपरू येथील वसनतगहृातील 
ववद्यार्थयाांनी आींर्ोलन केले आहे. 
(३) चौकशी करून सींाींचधत वसनतगहृाच्या गहृपालाची ार्ली करण्यात आली 
असनू वसनतगहृातील र्ोजन परुवठार्ार ार्लण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

िरप (ता.िल्याण, जर्.ठाणे) येथील िकृ्ष लागिड  
योर्ना ननष्ट्फळ र्ाल्याबाबत 

  

(४२) * १०८ श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरप (ता.कल्याि, व्ज.ठािे) येथील ३३ को्ी वकृ्ष लागवड योजनेचा 
शरु्ारींर् दर्नाींक १ जलु,ै २०१८ रोजी वा तयासमुारास ततकालीन मा.मखु्यमींत्री 
व वनमींत्री याींच्या उपव्स्थतीत करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेनसुार र्हा हजार रोपाींची लागवड केली असनू या 
रोपाींच्या सींरक्षिासाठी शासनाने पढुील पाच वषाांसाठी लाखो रुपयाींची तरतरू् 
केली असता सर्र तरतरु्ीचा ववननयोग केवळ कागर्ावरच रादहल्याने या 
दठकािी ५ हजाराींपेक्षा कमी वकृ्ष मशल्लक रादहलेले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 



60 

(३) असल्यास, शासनाने तरतरू् केलेल्या लाखो रुपयाींपकैी मोठ्या प्रमािात 
रक्कम खचग लालेली असनू अध्यागपेक्षा अचधक वकृ्ष/रोपे नष् लाल्याने सर्र 
योजनेत आचथगक गरैव्यवहार लाल्याचा आरोप स्थाननक नागररकाींनी केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सींाींचधत र्ोषीींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.सांर्य राठोड : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१८ च्या पावसाळयात १३ को्ी वकृ्ष लागवड 
कायगक्रमाींतगगत वरप (ता.कल्याि, व्ज.ठािे) येथ े ९००० रोपाींची लागवड 
करण्यात आलेली आहे. यासाठी पवुगपावसाळी कामाकरीता रोपवन या 
ाााीसाठी रुपये ९,९२,६५२ इतक्या अींर्ाजपत्रकीय तरतरू्ीपकैी रुपये 
८,०६,८६९/- इतका खचग लालेला आहे. तसेच प्रथम वषी कामासाठी करण्यात 
आलेल्या रुपये १४,६३,७६५/- इतक्या अींर्ाजपत्रकीय तरतरू्ीचा सींपिूग खचग 
लालेला आहे. 
 अींर्ाजपत्रकीय तरतरू्ीनसुार पवूग पावसाळी व प्रथम वषीय कामाींवर 
उपरोक्त प्रमािे ााावार खचग केला असनू व्व्र्तीय वषागपासनू रोपवनाचे 
सींगोपन, रे्खर्ाल, परररक्षि करण्यात येत आहे. सर्र रोपवनातील व्जवींत 
रोपाींची ्क्केवारी माहे ऑक््ोार, २०१८ मध्ये ८५%, मे, २०१९ मध्ये ७२% 
ऑक््ोार, २०१९ मध्ये ८७.२४% आहे. आजममतीस एकूि ७८५२ इतकी रोपे 
व्जवींत आहेत. 
 याााात स्थाननक नागरीकाींनी आचथगक गरैव्यवहार लाल्याचा आरोप 
केलेला नाही. तथावप, अशा आशयाच्या ाातम्या वतृतपत्रात प्रमसध्र् लाल्या 
होतया. सर्र प्रकरिी चौकशी केली असता या प्रकरिी कोिताही गरैव्यवहार 
लाल्याचे आढळून आले नाही.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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राज्यात सौर ऊरे्सारख्या अक्षय ऊर्ाचस्रोताांना प्रोत्साहन देण्याबाबत 
  

(४३) * १३६१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पारींपररक ऊजेवरील अवलींातव कमी करण्यासाठी सौर ऊजेसारख्या अक्षय 
ऊजागस्रोताींना प्रोतसाहन रे्ण्याची कें द्र शासनाची योजना असतानाही राज्यातील 
महसलू कमी होऊ नये, यासाठी महाववतरिच्या अचधकाऱयाींकडून या योजनेच े
अनरु्ान ककीं वा योजना ाींर् लाल्याचे ग्राहकाींना साींगण्यात येवनू या योजनेत 
अडथळा ननमागि करण्याचा प्रयतन सरुू असल्याचे दर्नाींक २० जानेवारी, २०२० 
रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र योजनेमळेु उच्च वापर ग्राहकाींच्या ववजेची मागिी कमी 
लाल्याची ााा ननर्शगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने सींाींचधत र्ोषीींववरोधात कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यात सौर ऊजेसारख्या अक्षय ऊजागस्रोताींना प्रोतसाहन रे्वनू 
सर्र योजनेची प्रर्ावीपिे अींमलाजाविी करण्यासाठी शासनाकडून कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) कें द्र शासनाने दर्नाींक २६ जून, २०१४ साली 
छतावरील पारेषि सींलग्न सौर ऊजाग सींयींत्रासाठी ३०% कें दद्रय ववततीय 
सहाय्याचे धोरि जाहीर केले होत.े तद्नींतर सन २०१५ साली कें द्र शासनाने 
राषरीय सौर ऊजाग ममशन जाहीर केले.  
 मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने छपरावरील सौर फो्ो 
व्होल््ॅक यींत्रिाकरीता नक्त मापन, ववननयम, २०१५ प्रमसध्र् लाल्यानींतर 
छपरावरील सौर ऊजाग ननममगतीत हवा नततका प्रनतसार् न ममळाल्याने व 
ार्लत असलेल्या पररव्स्थतीचा ववचार करता तसेच मोठे ग्राहक सौर ऊजाग 
प्रकल्पाकड ेवळल्याने होिाऱ या क्रॉस सामसडीच्या तो्यामळेु इतर ग्राहकाींवर 
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वीज र्र वाढवण्याच ेसींक् येऊ शकत,े अशी शक्यता महाववतरि कीं पनीने 
व्यक्त केल्याने या सवाांचा आढावा ेेऊन मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाने दर्नाींक २६ ऑक््ोार, २०१९ च्या जाहीर सचुनेनसुार प्रारुप ग्रीडला 
जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरावरील नतुनशील ऊजाग ननममगती यींत्रिा 
ववननयम, २०१९ चा मसरु्ा प्रमसध्र् करुन तयावर जाहीर अमर्प्राय, सचूना व  
हरकती मागववल्या. प्राप्त लालेले अमर्प्राय, सचूना व हरकती ववचारात ेेऊन 
मा.आयोगाने वरील ववननयम दर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ रोजी अींनतमत: 
प्रमसध्र् केले आहेत. ही व्यवस्था सवग वगगवारीतील वीज ग्राहकाींसाठी लाग ू
आहे. असे करत असताना मा.आयोगाने ग्राहक, व्यावसानयक व ववतरि 
कीं पनी इ.च्या सवगसमावेश दहताचा ववचार केलेला आहे.  
 आता कें द्र शासनाने माहे माचग, २०१९ मध्ये कें दद्रय ववततीय 
सहाव्य्यत/पारेषि सींलग्न रुफ ्ॉप सौर ववद्यतु सींयींत्र-२ ही योजना जाहीर 
केली असनू राज्यात सर्र योजनेची अींमलाजाविी राज्यातील वीज ववतरि 
कीं पन्या आहेत. सर्र योजना रााववण्यासाठीची प्रकक्रया सरुु करण्याची 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(२) सर्र योजनेमळेु महाववतरिव्र्ारा माहे डडसेंार, २०१९ पयांत स्थावपत 
क्षमता ४४४ मेगावॅ्  इतकी आहे. यापकैी ेरगतुी ग्राहकाींचा दहस्सा २५% 
असनू वाणिव्ज्यक व औद्योचगक ग्राहकाींचा दहस्सा ७५% आहे. यावरुन 
वाणिव्ज्यक व औद्योचगक ग्राहक प्रामखु्याने रुफ ्ॉप सौर स्थावपत करीत 
आहेत. तयामळेु उच्च वापर ग्राहकाींच्या ववजेची मागिी या योजनेमळेु काही 
प्रमािात कमी लाली आहे.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(४) पारेषि सींलग्न रुफ ्ॉप सौर ववद्यतु सींयींत्र-२ ही योजना ग्रीडला 
जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरावरील नतुनशील ऊजाग ननममगती यींत्रिा 
ववननयम, २०१९ नसुार वगगवारीतील ग्राहकाींकरीता वीज ववतरि कीं पन्याद्वारे 
रााववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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उरण (जर्.रायगड) येथे िाांदळिन नष्ट्ट िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४४) * ११३३ श्री.रवि ांर फाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरि तालकु्यातील (व्ज.रायगड) ननसगग सींवधगनासाठी तसेच ककनारपट्टीची 
धूप थाींावण्यासाठी आवश्यक असिारे काींर्ळवन नष् करण्यात येत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरि पररसरात मसडकोच्या जममनीवर मोठ्या प्रमािात 
खारफु्ी असनू उक्त दठकािी कचरा तसेच राडारोडा ्ाकून आगी लावनू व 
रसायनाींचा वापर करुन काींर्ळवन नष् करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शासनस्तरावर कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.सांर्य राठोड : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 तथावप, मा.उच्च न्यायालयाने जनदहत याचचका क्र. ८७/२००६ मध्ये 
दर्नाींक १७/०९/२०१८ रोजी दर्लेल्या आरे्शानसुार शासन ननिगय, दर्नाींक 
१६/१०/२०१८ अन्वये राज्यातील सागरत्ीय व्जल््याींकरीता काींर्ळवन सींरक्षि 
व सींवधगन करण्यासाठी ववर्ागीय आयकु्त, कोकि याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सींननयींत्रि सममती गठीत करण्यात आली आहे. काींर्ळवन ऱहासाच्या 
अनषुींगाने प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने सर्र सममतीमाफग त कायगवाही केली 
जात.े 
 

----------------- 
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मुांडीपार एमआयडीसी (जर्.गोंददया) पररसरात रॅक्शन सबस्टेशन  
िादहनी विना परिानगी उभारण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४५) * ११२४ प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदर्या येथील मुींडीपार एमआयडीसी पररसरात रॅक्शन सास््ेशन वादहनी 
उर्ारण्याचे काम ववना परवानगी तसेच जममनीचा मोार्ला न रे्ताच सरुु 
असल्याची ााा माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननर्शगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ याींना प्रनत ्ॉवर रुपये ३ लाख रे्ण्याचे ठरले 
असताना रुपये २ लाख २५ हजार फक्त रे्ण्यात येत होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ याींना 
पवूगननयोव्जत रक्कम न रे्ता कमी रक्कम रे्िाऱ या अचधकाऱ याींवर कारवाई 
करुन अन्यायग्रस्त शतेकऱ याींना पवूी ठरलेली रक्कम अर्ा करण्याााात 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२) व (३) गोंदर्या दहराडामाली १३२ के.व्ही. रॅक्शन 
सास््ेशन वादहनीची उर्ारिी रेल्वे इलेव्क्रकफकेशन, मसकीं र्रााार् तफे 
करण्यात येत आहे. सर्र कामास अधीक्षक अमर्यींता, सावगजननक ााींधकाम 
ववर्ाग, नागपरू ववर्ाग याींच्या मान्यतनेींतर वादहनीचे काम सरुु करण्यात 
आले. व्जल्हाचधकारी, गोंदर्या याींच्यामाफग त र्ारतीय ्ेमलग्राफ कायर्ा १८८५ 
च्या कलम १० अनसुार वादहनीग्रस्ताींना मोार्ल्याची रक्कम ठरववण्यात 
आली. तयानसुार वादहनीग्रस्ताींना मोार्ल्याची रक्कम अर्ा करुन रेल्वे 
ववर्ागातफे महापारेषि कीं पनीच्या रे्खरेखीखाली वादहनीचे काम सरुु आहे.  
 सर्र वादहनीच्या ६१ मनोरा स्थळापकैी ०८ मनोरा स्थळावरच्या 
जमीनधारकाींनी ववरोध केला असनू मोार्ल्याच्या रकमेत वाढ करण्याााात 
व्जल्हाचधकारी, गोंदर्या याींना ननवेर्न दर्ले आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच ेभूखांड अमेररिेच्या 
“िॉलमाटच” िां पनीला देण्याचा ननणचय घेण्यात आल्याबाबत 

  

(४६) * ४६४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या प्रचमलत धोरिात ार्ल 
करुन सध्याच्या ननववर्ा (मललाव) पध्र्तीऐवजवजी मललाव न करता मऔववमच े
र्खूींड अमेररकेच्या “वॉलमा ग्” या ाहुराषरीय कीं पनीला वाणिव्ज्यक 
प्रयोजनासाठी रे्ण्याचा ननिगय माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
ेेण्यात आला असनू खलु्या ााजारातील ककींमतीपेक्षा हे र्खूींड अनतशय कमी 
ककींमतीत उपलब्ध करण्यात येिार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववर्ा प्रमसध्र् करुन र्खूींड ववतरीत केल्यास महामींडळाला 
अचधकचे उतपन्न ममळेल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाचे आचथगक नकुसान 
होिार असतानाींही धोरिात ार्ल करुन “वॉलमा ग्” कीं पनीला अशाप्रकारे र्खूींड 
रे्ण्याचा ननिगय ेेण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) तसेच, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मऔववमचे म्हिजेच 
पयागयाने राज्याचे आचथगक नकुसान होऊ नये यासाठी उक्त ननिगयाचा 
फेरववचार करुन र्खूींड वा्पासाठी पवूीच्याच धोरिानसुार ननववर्ा प्रकक्रया 
रााववण्यासाठी कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर औद्योचगक ववकास 
महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या दर्नाींक २३/०८/२०१९ रोजी लालेल्या ३८३ 
व्या ाठैकीत पाररत ठराव क्र.५९७६ अन्वये मे.वॉलमा ग् कीं पनीस र्खूींडाच े
वा्प करताना नव्जकच्या कालावधीत (वाणिज्यक र्खूींडासाठी) मललावाव्र्ारे 
प्राप्त लालेल्या उच्चतम र्राने र्खूींड वा्प करण्याचा ननिगय ेेण्यात आला 
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आहे. लहान र्खूींडास ननववरे्व्र्ारे प्राप्त होिारा र्र हा मोठ्या र्खूींडास प्राप्त 
होिाऱया र्रापेक्षा अचधक असतो व अशा लहान र्खूींडास ननववरे्द्वारे प्राप्त 
होिारा उच्चतम र्र मे.वॉलमा ग् कीं पनीस वा्पासाठी लावण्यात येिार 
असल्याने तयातनू महामींडळास अचथगक लार् होिार आहे. यामशवाय 
मे.वॉलमा ग् कीं पनीमाफग त मोठ्या प्रमािात होिारी आचथगक गुींतविूक व 
तयातनू होिारी मोठी रोजगार ननममगती इतर राज्यात जाऊ नये याचा ववचार 
करून महामींडळाने ननिगय ेेतलेला आहे. 
 

----------------- 
 

चांरपूर जर्ल््यातील आददिासीांच्या पारांपररि िस्त्याांमध्ये  
नागरी सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४७) * २३२७ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू व्जल््यातील अनकु्रमे मलू, सावली, व्जवती, कोरपिा, राजूरा, 
ब्रम्हपरुी, मस ींरे्वाही या तालकु्याच्या र्रम्यान आदर्वासी वाडा, परर्ान वाडा व 
ारुड वाडा अशा नावाने आदर्वासीींच्या पारींपररक वस्तया असलेल्या दठकािी 
आदर्वासी समाजाला रै्नींदर्न जीवनमान उींचववण्याच्यादृष्ीने ववकास काम े
होिे आवश्यक असताना येथे रस्त,े आरोग्य, पािी, शाळा, स्वयींरोजगार या 
महततवाच्या मलूर्तू नागरी सवुवधा व आवश्यक ती ववकास कामे उपलब्ध 
करून रे्ण्यासाठी आदर्वासी ग्रामस्थाींनी, तसेच राज्यस्तरीय आदर्वासी 
आढावा सममतीच्या प्रनतननधीींनी प्रधान सचचव, आदर्वासी ववकास ववर्ाग, 
व्जल्हाचधकारी, चींद्रपरू याींच्याकड े दर्नाींक ९ ऑक््ोार, २०१९ रोजी वा 
तयासमुारास मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदर्वासीींच्या समस्या सोडवनू तयाींना नागरी सवुवधा 
परुववण्याााात शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठक्कर ााप्पा आदर्वासी वस्ती सधुारिा योजनेंतगगत सर्र आदर्वासी 
वाड्याींना आवश्यक सवुवधा परुववण्याकरीता मलू, सावली, व्जवती, कोरपिा, 
राजूरा, ब्रम्हपरुी, मस ींरे्वाही तालकु्यातील नगरपररषर्/नगरपींचायतीच्या 
मखु्याचधकाऱयाींना कामे प्रस्ताववत करण्याााात प्रकल्प कायागलय, एकाव्तमक 
आदर्वासी ववकास प्रकल्प, चींद्रपरू याींचे दर्नाींक १४/११/२०१९ व ०१/०२/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये सचूना रे्ण्यात आलेल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

शहापूर (जर्.ठाणे) येथील इांडो िेस्टनच रेवप्ररेशन  
एर्न्सीने ददलेल्या र्ादहरातीबाबत 

  

(४८) * २०६४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (व्ज.ठािे) मधील इींडो वेस््नग रेवप्ररेशन या सरुक्षारक्षक एजन्सीने 
सोशल मीडडयावर “कमगचारी पादहजेत” अशी जादहरात ्ाकून जादहरातीमध्ये 
“स्थाननकाींना नोकरी ममळिार नाही” असा स्पष् उल्लेख केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ८० ्क्के र्मूमपतु्राींना नोकऱयाींमध्ये रोजगार रे्िे ाींधनकारक 
असताना अशा प्रकारे जादहरात रे्ऊन स्थाननकाींना नोकरी ममळिार नसल्याच े
साींगिाऱया इींडो वेस््नग रेवप्ररेशन एजन्सीवर ाींर्ी ेालण्यासाठी स्थाननकाींनी 
आींर्ोलन करण्याचा इशारा दर्ला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र एजन्सीने दर्लेल्या जादहरातीााात चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त एजन्सीवर तातकाळ ाींर्ी ेालण्याााात 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.ददलीप िळस-ेपाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
मे.इींडो वेस््नग रेवप्ररेशन या नावाची एजन्सी अव्स्ततवात नसनू मे.इींडो 

वेस््नग रेवप्ररेशन प्रा. मल. या नावाची कीं पनी शहापरू, व्ज.ठािे अव्स्ततवात 
आहे. सर्र कीं पनीस मे.मसक्यरुर्ी ॲण्ड इीं्ेमलजन्स सव्व्हगसेस इींडडया प्रा. मल. 
या सरुक्षा रक्षक परुवविाऱया खाजगी एजन्सीच्या ऑपरेशन्स एक्सीक्यदु्व्ह 
याींनी तयाींच्या वयैव्क्तक whatsup ग्रपु वर दर्नाींक २२/०१/२०२० रोजी इींडो 
वेस््नग रेकिजरेशन या कीं पनीत सरुक्षा रक्षक ननयकु्त करण्याकरीता “लोकल 
नही चादहए” असा सींरे्श पाठववला असल्याची ााा ननर्शगनास आली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) या प्रकरिी कामगार उपायकु्त, ठािे याींना प्रायव्हे् सेक्यरुर्ी 
एजन्सीज (रेग्यलेुशन) अचधननयम, २००५ (पसारा) तसेच सरुक्षा रक्षक 
अचधननयम, १९८१ अींतगांत व पोलीस ववर्ागाच्या सायार सेल याींच्या 
सहाय्याने चौकशी करण्याचे ननरे्श रे्ण्यात आलेले आहेत. चौकशी अहवाल 
प्राप्त लाल्यानींतर पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
  

----------------- 
  
अचलपूर (जर्.अमरािती) तालुक्यात छत्रपती मशिार्ी महारार् शतेिरी 
सन्मान योर्नेंतगचत पीि िर्च िाटपात अननयममतता र्ाल्याबाबत 

  

(४९) * ३७८ श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अचलपरू (व्ज.अमरावती) तालकु्यात छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान योजनेंतगगत पीक कजग वा्पात अननयममतता केल्याप्रकरिी व्जल्हा 
ग्राहक मींचाने पींजाा नॅशनल ाँकेला माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
तयार्रम्यान र्ींड ठोठावला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ककती ाँकानी छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान योजनेच्या पीक कजग वा्पात अननयममतता केल्याचे आढळून आले 
आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानसुार सर्र ाँकाींववरुध्र् कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 श्री.वसींत केशवराव गिोरकर, रा.काींडली, पो.परतवाडा, ता.अचलपरू, 
व्ज.अमरावती याींच े कजगप्रकरिी छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान 
योजनेच्या एकरकमी परतफेड योजनेंतगगत लार् रे्ताना पींजाा नॅशनल ाँकेने 
आकारलेल्या रकमेच्या अनषुींगाने श्री.गिोरकर याींनी व्जल्हा ग्राहक तक्रार 
ननवारि मींच अमरावती याींचेकड े र्ाखल केलले्या तक्रारीवर दर्नाींक 
२/११/२०१९ रोजी ननिगय रे्ताना व्जल्हा तक्रार ननवारि मींचाने तक्रार अींशत: 
मींजूर करुन तक्रारर्ाराला रुपये ४४,७६३/- व तयावर र्.सा.र्.श.े १० ्क्के 
व्याज रे्ण्याचे आरे्श पींजाा नॅशनल ाँकेस दर्ले आहेत.  
(२) छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेंतगगत पीक कजग 
वा्पात अननयममतता केल्याचे ननर्शगनास आललेे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  

रामटेि मशिारात (ता.मुनत चर्ापूर, जर्.अिोला)  
विद्युत पोल पडल्याबाबत 

  

(५०) * १५८१ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक मशवारातील (ता.मनुत गजापरू, व्ज.अकोला) तायड ेयाींच्या शतेातील 
ववद्यतु पोल आणि राजनापरू-णखनखीनी मशवारातील अनेक दठकािी ववद्यतु 
पोल खाली वाकलेले असिे तसेच कार्वी-चचखली रस्तयावर पोल तारा पिूगपिे 
जमीनर्ोस्त लाल्याच े ननर्शगनास येवनूही महाववतरि ववर्ागाकडून कोितीच 
कायगवाही लाली नसल्याच े माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान 
ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शतेात ववद्यतु पोल पडून तारा खाली वाकलेल्या असल्याने 
शतेकऱयाींचे जीव धोक्यात आल्याचेही ननर्शगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महाववतरिाकड े शतेकऱयाींनी तक्रारी करुनही कोितीच 
कायगवाही लालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाववतरिाच्या ाेजााार्ार कारर्ाराची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानषुींगाने सींाींचधताींववरुध्र् 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
 

डॉ. नननतन राऊत : (१), (२) व (३) मौजे राम्ेक मशवारातील (ता.मनुत गजापरू, 
व्ज.अकोला) येथील श्री.तायड े याींच्या शतेातील ववद्यतु पोल वाकले 
असल्याााातची तक्रार महाववतरि कीं पनीच्या मनुत गजापरू उपववर्ाग कायागलय 
येथे दर्नाींक २१/०८/२०१९ रोजी प्राप्त लाली होती. तयानषुींगाने महाववतरि 
कीं पनीमाफग त सर्र दठकािची तपासिी करण्यात आली व तयानींतर मौजे 
राम्ेक मशवारातील श्री.तायड े तसेच मौजा राजनापरु णखनणखनी येथील 
शतेकऱयाींच्या शतेातील वाकलेले ववद्यतु पोल सरळ करण्यात आले व वीज 
परुवठा पवूगवत करण्यात आला. तसेच कार्वी-चचखली रस्तयालगतच े ववद्यतु 
पोलजवळ रस्तयाच्या कडलेा नाल्याचे खोर्काम करण्यात आले होत.े तया 
नाल्यामध्ये पावसाळयात पािी साचल्याने ववद्यतु खाींा जममनीवर कोसळले. 
सर्र कामाची र्रुुस्ती करण्यासाठी महाववतरि कीं पनीने कीं त्रा्र्ारामाफग त काम 
सरुु केले होत.े परींत ु सर्र दठकािच्या शतेातील उभ्या वपकाींच्या होिाऱया 
नकुसानीमळेु शतेकऱयाींनी कामाला आक्षेप ेेतला. तयामळेु शतेकऱयाींच्या कृषी 
पींपाचा वीज परुवठा नजीकच्या र्सुऱया वीज वादहनीवरुन सरुु करण्यात आला 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जर्ल््यातील शासिीय आश्रमशाळेतील सांगणि  
मशक्षिाांिर अन्याय र्ाल् याबाबत 

  

(५१) * २०४५ श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालेर व्जल््यातील डहािू व जव्हार आदर्वासी ववकास प्रकल्पाींतगांत 
शासकीय आश्रमशाळेत ९ त े१० वष ेसेवा केलेल्या मशक्षकाींना डावलनू परस्पर 
अन्य मशक्षकाींना सेवेत सामावनू ेेण्याचे आरे्श रे्ण्यात आल्याची ााा माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयासमुारास ननर्शगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शकै्षणिक वषग सन २००९ त ेसन २०१८ पयांत सर्र शाळाींमध्ये 
शकै्षणिक सींस्थेच्या माध्यमातनू ३० हून अचधक मशक्षक अल्प मानधनावर 
काम करीत असनू या शकै्षणिक वषागपासनू नवीन शासन आरे्शानसुार सींस्थचेे 
अचधकार काढून सर्र परे् कीं त्रा्ी पध्र्तीने र्रण्याच ेधोरि स्वीकारले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननिगयामधील जाचक शकै्षणिक अ्ी कमी करून 
सींगिक मशक्षकाींना प्राधान्य रे्ण्यासाठी शासनाने कोिती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) प्रकल्प कायागलय, जव्हार व डहािू 
अींतगगत आश्रमशाळाींवर सन २००९ त े २०१८ पयांत ववर्ागाच्या दर्नाींक 
१४/०१/२००९ रोजीच्या शासन ननिगयान्वये सींगिक प्रमशक्षिासाठी खाजगी 
सींस्थेची ननवड केली होती. तयानसुार सींगिक प्रमशक्षिासाठी खाजगी सींस्थेने 
तयाींचेस्तरावर काही व्यक्तीींना नेमले होत.े तयामळेु सींस्थेने नेमलेल्या सींगिक 
मशक्षकाींचा प्रकल्प कायागलय, जव्हार व डहािू याींच्या शासकीय आस्थापनेशी 
थे् सींाींध नव्हता. 
 आश्रमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांना सींगिक प्रमशक्षि रे्ण्याची योजना सवग 
प्रकल्पामध्ये सरुू नव्हती म्हिून आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना अद्ययावत 
सींगिक ज्ञान व प्रमशक्षि उपलब्ध होिेसाठी ववर्ागाने B.Sc(IT), BCA, 
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B.E.(Computer), B.Tec(Computer) तसेच MCA, M.Sc.(Computer) 
अशा पात्रताधारक व्यक्तीींना ननवडण्याचे आरे्श काढले. तयानसुार 
व्जल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने गिुवततनेसुार प्रतयेक 
आश्रमशाळेसाठी एक याप्रमािे सींगिक मशक्षक/ननरे्शक याींची ननवड केलेली 
आहे. खाजगी सींस्थेच्या माध्यमातनु काम करिाऱया उमेर्वाराींमध्ये सर्र 
पात्रता व गिुवतता नसल्याने तयाींची ननवड होऊ शकली नाही. खाजगी 
सींस्थेकड े यापवुी कायगरत व्यक्तीींना प्राधान्य रे्ण्याची कोितीही ााा 
शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
िोयना, धोम, िन्हेर ि नागेिाडी (जर्.सातारा) धरणाांच्या ननममचतीसाठी 

र्ममनी ददलेल्या शतेिऱ याांना योर्नेचा लाभ ममळणेबाबत 
  

(५२) * १०५८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
र्गताप, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड े: सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा व्जल््यातील कोयना, धोम, कन्हेर व नागेवाडी धरिाींच्या 
ननममगतीसाठी जममनी दर्लेल्या शतेकऱयाींपकैी काही शतेकऱयाींना जमीन 
कसण्यासाठी सोलापरू व्जल््यात जममनी दर्ल्या होतया तया शतेकऱयाींना 
आजही शासनाच्या योजनेचा लार् ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू व्जल््यात कसण्यासाठी दर्लेल्या १०० हून अचधक 
शतेकऱयाींची प्रकरिे सोलापरू व्जल्हाचधकारी कायागलयातील पनुवगसन ववर्ागात 
गत र्हा वषागपासनू प्रलींत्रात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींर्र्ागत शासनाने आढावा ेेवनू प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
पनुवगसनाााात कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सातारा व्जल्हाचधकारी कायागलयाकडून प्राप्त लालेल्या १५१ 
प्रस्तावाींपकैी ७२ प्रकल्पग्रस्ताींना ७७.८० हे.आर. क्षेत्र व्जल्हाचधकारी, सोलापरू 
कायागलयाकडून वा्प करण्यात आले आहे. उवगररत प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
प्रस्तावातील त्रु् ी/कागर्पत्र याींच्या पतूगत े अर्ावी पयागयी जमीन वा्पाची 
कायगवाही होऊ शकली नाही. यास्तव सींाींचधत प्रकल्पग्रस्त याींचशेी समन्वय 
करुन कागर्पत्राींच्या पतूगताेाात कायगवाही चाल ूआहे. 

----------------- 
  

नागपूर येथील ५५० आरा मशीन विना परिाना असल्याबाबत 
  

(५३) * ३९१ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथे आरा मशीन त्रब्र्ीशकालीन परवान्यावर सरुू असनू ५५० 
आरा मशीन ववना परवाने असल्याची ााा माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
तयार्रम्यान ननर्शगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका क्षते्रात ३५० व महानगर क्षेत्रात २५० आरा 
मशीन असनू आरा मशीन चालववताींना अव्ग्नशामक ववर्ागाचे ननयम व 
अ्ीींची पतूगता करिे आवश्यक असतानाही ाहुसींख्याक आरा मशीन ननयमाींची 
पतूगता करीत नसल्याचे ननर्शगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींााचे कारि काय आहेत ? 
  
श्री.सांर्य राठोड : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) नगरववकास ववर्ागाच्या अहवालानसुार नागपरू महानगर 
प्ररे्श ववकास प्राचधकरि याींनी महाराषर प्रारे्मशक नगररचना अचधननयम, 
१९६६ नसुार आतापयांत परवानगी न ेेतलेल्या २१ आराचगरण्याींना नो्ीस 
दर्ल्या आहेत. प्राचधकरिाचे एकूि क्षते्र ३५६७ चौ.कक.मी. असल्याने व 
मनषुयाळाअर्ावी इतर र्ागात कायगवाही करण्यास ववलींा होत आहे. तथावप, 
याप्रकरिी चौकशी सरुु आहे. 
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 अव्ग्नशमन उपाययोजनाींची पतूगता केली नाही अशा महानगरपामलका 
हिीतील १७० व सीमेलगत असलेल्या ७ अशा एकूि १७७ आरामशीन 
मालकाींना महाराषर आग प्रनताींधक व जीवसींरक्षक उपाययोजना अचधननयम, 
२००६ चे कलम ६ अींतगगत नो्ीस दर्ल्यानींतर, ववदहत कालावधीत 
उपाययोजना न केल्यामळेु, या अचधननयमाच्या कलम ८(१) अींतगगत ६१ 
आरामशीन मालकाींना धोकार्ायक इमारतीतनू र्रू ननेनू जाण्याााात, ३८ 
आरामशीनचा ववद्यतु व पािीपरुवठा खींडीत करण्याााात सींाींचधत 
प्राचधकरिाला कलम ८(२)क अींतगगत आणि २ आरा मशीनवर इमारतीतनू/ 
नतच्या र्ागातनू व्यक्तीींना हलववण्याााात सींाींचधत पोलीस ववर्ागाला ननरे्श 
रे्ण्याााात, तर एकूि १५ आरामशीनवर फौजर्ारी गनु्हा र्ाखल करण्याााात 
सींाींचधत पोलीस ववर्ागाला ननरे्श रे्ण्याााातची नो्ीस ाजाववण्याची 
कायगवाही नागपरू महानगरपामलकेच्या अव्ग्नशमन ववर्ागाकडून करण्यात 
आलेली आहे. 

----------------- 
  
 

रुममत िेमममसांथ (ता.मशरपूर, जर्.धळेु) या रासायननि िां पनीत 
र्ालेल्या स्फोटात जर्वितहानी र्ाल्याबाबत 

  

(५४) * १२७२ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रुममत केमममसींथ कीं पनीमध्ये (ता.मशरपरू, व्ज.धुळे) र्ीषि स्फो् लाल्याच े
दर्नाींक ३१ ऑक््ोार, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्फो्ात १३ जिाींचा मतृय ूव ४० जि गींर्ीर जखमी लाल े
असता शासनामाफग त मतृाींच्या वारसाींना रुपये ५ लाखाची आचथगक मर्त 
ततकालीन मा.मखु्यमींत्री याींनी जाहीर केली असनू ही आचथगक मर्त अनेकाींना 
ममळाली नसल्याचे माहे डडसेंार, २०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मतृाींच्या वारसाींना 
आचथगक मर्त ममळण्याच्यादृष्ीने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पाटील : (१), (२) व (३) रूममत केमममसींथ प्रा.मल., मशरपरु 
(व्ज.धुळे) या कारखान्यात दर्नाींक ३१/०८/२०१९ रोजी उतपार्न प्रकक्रया सरुु 
असताना नायरेशन ररॲक््रचा स्फो् होवनू स्फो्ाची व आगीची े्ना 
ेडलेली आहे. 
 सर्र े्नेमध्ये कारखान्यातील ८ कामगार व कारखान्याााहेरील ६ 
व्यक्ती अशा एकूि १४ व्यक्तीींचा मतृय ूलाला आहे. तसेच कारखान्यातील 
३५ कामगार व कारखान्याााहेरील ३२ व्यक्ती असे एकूि ६७ व्यक्ती जखमी 
लाले आहेत.  
 सर्र े्नेची औद्योचगक सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफग त 
चौकशी करण्यात आली आहे.  
 कारखाना व्यवस्थापनाकडून मयत कामगार/व्यक्तीींच्या अवलींत्रातास 
प्रतयेकी रुपये ५ लक्ष इतक्या रकमेची आचथगक मर्त रे्ण्यात आली आहे. तर 
कायमचे अपींगतव आलले्या र्ोन कामगाराींस प्रतयेकी रुपये २.५० लक्ष इतक्या 
रकमेची आचथगक मर्त रे्ण्यात आली आहे. 
 मा.पींतप्रधान, र्ारत सरकार याींचे कायागलयाकडून मयत कामगार / 
व्यक्तीींच्या अवलींत्रातास प्रतयेकी रुपये २ लक्ष आणि कारखान्यातील े्नेत 
गींर्ीर जखमी लालेल्या २० कामगार/व्यक्तीींना प्रतयेकी रुपये ५० हजार 
इतक्या रकमेची आचथगक मर्त रे्ण्यात आलेली आहे. 
 सर्र र्ुे ग् नेत शासनामाफग त मतृाींच्या वारसाींना रुपये ५ लक्ष इतक्या 
आचथगक मर्तीााात ततकालीन मा.मखु्यमींत्री याींनी जाहीर केल्याच्या 
अनषुींगाने मा.मखु्यमींत्री कायागलयाकडून प्राप्त मादहतीनसुार व्जल्हाचधकारी 
कायागलय, धुळे याींचेकडून कोिताही अहवाल/प्रस्ताव/ननवेर्न प्राप्त लाल्याच े
आढळून येत नाही. 
 
 



76 

 मे.रुममत केमममसींथ प्रा.मल., मशरपरू, व्ज.धुळे या कारखान्यात दर्नाींक 
३१/०८/२०१९ रोजी लालेल्या अपेाताााात सखोल चौकशी व अशा े्नाींची 
पनुरावतृती होव ू नये याकरीता दर्नाींक १३/०९/२०१९ रोजीच्या शासन 
ननिगयान्वये शासकीय अचधकारी व तज्ञ व्यक्तीींची सममती गदठत करण्यात 
आली होती. सर्र सममतीने नकुताच चौकशी अहवाल सार्र केला असनू 
तयावर शासनस्तरावरुन पढुील कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

औरांगाबाद मधील बहुमर्ली इमारतीांमध्ये बसविले  
र्ाणारे उद्िाहि (मलट)ट) बाबत 

  

(५५) * ८१३ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगााार् शहरातील ाहुमजली इमारतीमध्ये उद्वाहक (मलट्) 
ासववण्याची परवानगी मुींाईमधून घ्यावी लागत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वावषगक पररक्षि करिारे कमगचारीही मुींाईमधून कागर्ाींवरच 
पररक्षि करीत असल्याच ेननर्शगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. उद्वाहन उर्ारिीचा व चालववण्याचा 
परवाना रे्ण्याचे अचधकार दर्नाींक २७ जून, २०१९ च्या अचधसचूनेनसुार मुींाई, 
पिेु, औरींगााार् व नागपरू येथील अधीक्षक अमर्यींता, प्रारे्मशक ववद्यतु 
ननरीक्षि मींडळ याींना प्रर्ान करण्यात आले आहेत. सर्र कामाींना परवाने 
रे्ण्याकरीता ऑनलाईन प्रिालीद्वारे अजगर्ाराकडून अजग अपलोड करण्यात 
येतात. तद्नींतर मुींाई, मुींाई उपनगर, पालेर, ठािे व पिेु या व्जल््यासाठी 
ववद्यतु ननरीक्षक (उद्वाहन), मुींाई व उवगररत व्जल््याींसाठी ववद्यतु ननरीक्षक 
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(सचचव, अनजु्ञापक मींडळ व उद्वाहन ननरीक्षक), मुींाई याींच्या डॅशाोडगवरुन 
अजागची छाननी होऊन, अजग स्वीकृत करण्यात येतात. सर्र अजग ऑनलाईन 
प्रिालीद्वारे सींाींचधत सहाय्य्क ववद्यतु ननरीक्षक याींना पाठववण्यात येतात. 
क्षेत्रत्रयस्तरावरील सींाींचधत प्रारे्मशक मींडळाच्या सहाय्यक ववद्यतु ननरीक्षक 
याींच्याकडून ननरीक्षिे करुन तयानींतर ननरीक्षि अहवाल ववद्यतु ननरीक्षक 
(उद्वाहन), मुींाई व ववद्युत ननरीक्षक (सचचव, अनजु्ञापक मींडळ व उद्वाहन 
ननरीक्षक), मुींाई याींच्यामाफग त सींाींचधत अधीक्षक अमर्यींता, प्रारे्मशक ववद्यतु  
ननरीक्षि मींडळ याींच्या डॅशाोडगवर मशफारशीसह सार्र करण्यात येतात. 
ननरीक्षि अहवालाप्रमािे व तयावरील मशफारशीनसुार पढुील अींनतम परवानगी 
सींाींचधत अधीक्षक अमर्यींता, प्रारे्मशक ववद्यतु ननरीक्षि मींडळ याींच्यामाफग त 
रे्ण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. ववद्यतु ननरीक्षक (उद्वाहन), मुींाई व ववद्यतु ननरीक्षक 
(सचचव, अनजु्ञापक मींडळ व उद्वाहन ननरीक्षक), मुींाई अींतगगत क्षेत्रत्रयस्तरावर 
सींाींचधत प्रारे्मशक मींडळात कायगरत सहाय्यक उद्वाहन ननरीक्षक तथा 
सहाय्यक अमर्यींता, शाखा अमर्यींता/कननषठ अमर्यींता याींच्याकडून वावषगक 
ननरीक्षिे करण्यात येतात व तयासींाींधीचा अहवाल ननरीक्षि केलले्या 
अचधकाऱयाींकडून थे् ववद्यतु ननरीक्षक (उद्वाहन) मुींाई व ववद्यतु ननरीक्षक 
(सचचव, अनजु्ञापक मींडळ व उद्वाहन ननरीक्षक) उद्वाहन याींच्याकड े सार्र 
करण्यात येतो. ननरीक्षिाींतगगत आढळून आलेल्या उणिवाींची पतूगता 
करण्याकरीता सींाींचधत अचधकाऱयाींकडून उपर्ोक्ता ग्राहकास ज्ञापन रे्ण्यात 
येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
  

भांडारा शहरासह ग्रामीण भागातील विद्युत रोदहत्राांची  
देखभाल दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(५६) * २०४३ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्ींडारा शहरासह ग्रामीि र्ागातील ववद्यतु रोदहत्राच्या ााजूला लाडलेुडपे 
व कचरा मोठ्या प्रमािात वाढत असनू ाहुताींश ववद्यतु रोदहत्र े उेड्या 
व्स्थतीत असल्याने या रोदहत्राींच्या रे्खर्ाल, र्रुुस्तीकड ेर्लुगक्ष होत असल्याने 
एखार्ी े्ना ेडून मोठी र्ुे ग् ना होण्याची शक्यता ननमागि लाल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, र्ींडारा शहरात ४५० पेक्षा जास्त रोदहत्राींची सींख्या असनू 
रदहवासी पररसरात असलेल्या डीपीची र्रुवस्था लाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याााात र्ींडारा शहरासह ग्रामीि र्ागातील ववद्यतु रोदहत्राींची 
रे्खर्ाल र्रुुस्ती करण्याााात नागररक, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री व मा.ऊजाग मींत्री याींचेकड े पत्राद्वारे मागिी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ववद्यतु रोदहत्राींची रे्खर्ाल व र्रुुस्ती करण्याााात कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ?  
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) महाववतरि कीं पनीच्या र्ींडारा मींडलाींतगगत 
र्ींडारा शहर उपववर्ागामध्ये एकूि ३५४ रोदहत्र कायगरत आहेत व र्ींडारा 
ग्रामीि उपववर्ागामध्ये एकूि ९९१ रोदहत्र कायगरत आहेत. सर्र रोदहत्राींच्या 
प्रनताींधातमक रे्खर्ाल (Preventive Maintenance) करीता र्ींडारा शहर व 
र्ींडारा ग्रामीि उपववर्ागाकरीता ननववरे्द्वारे Empanel केलेल्या सींस्थेस 
काम रे्ण्यात आले. रोदहत्राच्या जुन्या लालेल्या ववतरि पेट्याींच्या र्रुुस्तीची 
कामे ननयममतपिे करण्यात येतात. सन २०१९-२०२० र्रम्यान १०० रोदहत्राींची 
रे्खर्ाल व र्रुुस्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच रोदहत्र र्रुुस्तीच्या वेळी व 
इतर वेळी रोदहत्राींच्या आजाुाजुला वाढलेली लाड ेलुडपे व गवत ननयममतपिे 
काढण्यात येत.े 
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(३) सन २०१९ मध्ये र्ींडारासह ग्रामीि र्ागातील ववद्यतु रोदहत्राींची रे्खर्ाल 
र्रुुस्ती करण्याााात नागररक, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ऊजाग मींत्री 
याींचेकड े र्ींडारा येथे दर्नाींक १७/११/२०१९ रोजी लालेल्या आढावा सरे्मध्ये 
मागिी केललेी होती. 
(४) उक्त प्रकरिी र्ींडारा महाववतरि मींडल कायागलयामाफग त चौकशी केली 
असनू, चौकशीच्या अनषुींगाने ३२ दठकािी रोदहत्राींची ककरकोळ रे्खर्ाल व 
र्रुुस्तीची कामे Empanel कीं त्रा्र्ारामाफग त करण्यात आली आहेत.  
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

राज्यात आश्रमशाळा चालविण्यात येणाऱ या सांस्थाांच्या  
इमारतीच ेभाड ेपूिीप्रमाणे सुरु ठेिण्याबाबत 

  

(५७) * ९९७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र 
ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२०३ ला ददनाांि २२ 
नोव्हेंबर, २०१८ रोर्ी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आश्रमशाळा चालववण्यात येिाऱ या सींस्थाींना इमारतीींना 
सावगजननक ााींधकाम ववर्ागाने ठरवनु दर्लेल्या रकमेचे ७५ ्क्के र्ाड े
पवुीप्रमािे सरुु करण्याची मागिी व्यवस्थापनाने सींाींचधत ववर्ागाकड े केली 
असल्याच ेदर्नाींक ७ माचग, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी सर्र सींस्थाींना ७५ ्क्के र्ाड े ननयममत 
रे्ण्याााात शासनाने कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२) व (३) आदर्वासी ववकास ववर्ागाच्या पवूीच्या 
आश्रमशाळा सींदहतमेध्ये सींस्थेने स्वत:ची इमारत शाळा सरुु केल्यापासनू    
२ वषागत पिूग करिे ाींधनकारक राहील, अशी तरतरू् होती. आदर्वासी ववकास 
ववर्ागाींतगगत स्वयींसेवी सींस्थाींमाफग त चालववण्यात येिाऱया सवग अनरु्ाननत 
आश्रमशाळा या अनेक वषागपासनू सरुु असनू गेल्या १० वषागत एकही नववन 
आश्रमशाळा सरुु लालेली नाही.  
 स्वयींसेवी सींस्थाींमाफग त चालववल्या जािाऱया अनरु्ाननत आश्रमशाळाींना 
शासनामाफग त मशक्षक व मशक्षकेतर कमगचाऱयाींचे पिूग वेतन व र्तत े रे्ण्यात 
येतात. तसेच ववद्यार्थयाांच्या अल्पोपहार व र्ोजनासाठी प्रनतमाह 
प्रनतववद्याथी रे्ण्यात येिाऱया पररपोषि अनरु्ानात वाढ करुन सर्र अनरु्ान 
नकुतचे रुपये १५००/- इतके केलेले आहे. याव्यनतररक्त सर्र सींस्थाींना 
ववद्यार्थयाांच्या रै्नींदर्न खचागसाठी व इतर अनषुींचगक ाााीींसाठी आकव्स्मक 
अनरु्ान दर्ले जात.े राज्य शासन अनरु्ाननत आश्रमशाळाींवर र्रवषी समुारे 
रुपये १३०० को्ी पके्षा अचधक खचग करीत आहे. अनरु्ाननत आश्रमशाळेच्या 
पररचालनामध्ये स्वयींसेवी सींस्थाींच ेयोगर्ान रे्खील आवश्यक आहे. स्वयींसेवी 
सींस्थाींनी आश्रमशाळाींसाठी इमारत ााींधकाम करुन सवग र्ौनतक सवुवधा 
परुवविे आवश्यक आहे. 

----------------- 
  

मौरे् लव्हुरी (ता.िेर्, जर्.बीड) येथील िुां भारमाळ रान्सफामचर 
बसविण्यास विलांब होत असल्याबाबत  

  

(५८) * १९९४ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे लव्हुरी (ता.केज, व्ज.ाीड) येथील कुीं र्ारमाळ रान्सफामगरला 
महाववतरि कीं पनीने दर्नाींक २४ नोव्हेंार, २०१७ रोजी वा तयासमुारास मींजुरी 
दर्ली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववतरि कीं पनीने रान्सफामगर ानववण्याकरीता ठेकेर्ारास 
कायागरींर् आरे्श दर्ला होता, रान्सफामगर मींजुरी तसेच कायागरींर् आरे्श रे्ऊन 
तीन वष ेउल्ली तरीही सर्रील ठेकेर्ाराने रान्सफामगर ासववला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सींर्र्ागत अचधकृत को्ेशन असलेल्या शतेकऱयाने वारींवार 
लेखी व तोंडी ननवेर्ने कायगकारी अमर्यींता, अींााजोगाई, सहाय्यक अमर्यींता 
केज याींना दर्ली तरीही कोितीही कायगवाही महाववतरिच्या अचधकाऱयाींनी 
ठेकेर्ाराींवर केली नसनु कुीं र्ारमाळ रान्सफामगर व्यनतरीक्त तालकुा व 
व्जल्हामध्ये महाववतरिच्या अचधकाऱयाींने ठेकेर्ाराचे आचथगक सींगनमत 
असल्याने याचा नाहक त्रास शतेकऱयाींना होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सर्रील 
महाववतरिाच्या अचधकारी व ठेकेर्ाींराना काळया यार्ीत ्ाकण्याकरीता 
कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मौज े लहुरी (ता.केज, व्ज.ाीड) कुीं र्ारमाळ रोदहत्रास नवीन 
कृषीग्राहकाींना ववद्यतु परुवठा करण्याकरीता व जनु्या रोदहत्रावरील र्ार कमी 
करण्याकरीता मराठवाडा ववशषे योजनेंतगगत मींजुरी रे्ण्यात आली असनू 
दर्नाींक २४/११/२०१७ रोजी ठेकेर्ारास कायागरींर् आरे्श रे्ण्यात आला होता. 
सर्रील रोदहत्रावर एकूि ७ नवीन ग्राहक होत.े सर्र रोदहत्राींच ेकाम कायागरींर् 
आरे्श दर्ल्यानींतर ठेकेर्ाराने सरुु केले होत.े परींत ु सर्र दठकािी ववदहरीचे 
काम अधगव् असल्यामळेु ववद्यतु पोल उरे् करण्यासाठी अडचिी येत होतया. 
तथावप, सर्र रोदहत्राचे काम माहे जानेवारी, २०२० मध्ये पिूग लाले असनू 
सर्र रोदहत्र कायागव्न्वत करण्यात आले आहे. 
(४) सर्र रोदहत्राींचे काम ववदहत वेळेत पिूग न केल्याााात सींाींचधत 
कीं त्रा्र्ाराववरुध्र् ननववरे्तील तरतरू्ीनसुार र्ींडातमक कारवाई महाववतरि 
कीं पनीमाफग त करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
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अनुसूधचत र्ातीतील युििाांना विद्यािेतन ममळण्याबाबत 
  

(५९) * ५६५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू व्जल््यातील अनसुचूचत जातीतील यवुकाींना डॉ.ाााासाहेा 
आींाेडकर सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्थेतफे स्पधाग पररक्षकेरीता प्रमशक्षि ेेिाऱया 
ववद्यार्थयाांना गेल्या सहा मदहन्यापासनू ववद्यावेतन ममळाले नसल्याचे दर्नाींक 
२२ ऑगस््, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननर्शगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र प्रमशक्षिार्थयाांना ववद्यावेतन रे्ण्याााात कोिती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
 महासींचालक, डॉ.ाााासाहेा आींाेडकर सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्था 
(ाा्ी), पिेु माफग त ककरि फाींऊडशेन चींद्रपरू येथे दर्नाींक ०८/१०/२०१८ त े
०७/०२/२०१९ या चार मदहने कालावधीमध्ये IBPS प्रमशक्षि कायगक्रमाची ाॅच 
(क्र.२) स्पधाग परीक्षा पवुग प्रमशक्षि कायगक्रम रााववण्यात आला. सर्र 
ववद्यार्थयाांची उपव्स्थतीत अहवालाची पडताळिी करुन ववद्यावेतनास पात्र 
असलेल्या ववद्यार्थयागना तयाींच्या ाँक खातयामध्ये रक्कम ववतरीत करण्यात 
आली होती मात्र SBI (State Bank Of India) खातया व्यनतरीक्त ज्या 
ववद्यार्थयाांचे ाँक खात े इतर ाँकेमध्ये आहेत, अशा ववद्यार्थयाांना अर्ा 
करण्यात आलेली ववद्यावेतनाची रक्कम ममळालेली नाही. सर्रहू ताींत्रत्रक ााा 
ननर्शगनास आल्यानींतर डॉ.ाााासाहेा आींाेडकर सींशोधन व प्रमशक्षि सींस्था 
(ाा्ी), पिेु ाा्ी या कायागलयाकडून State Bank Of India पिेु कॅम्प 
शाखा याींचेमाफग त ववर्यागर्थयाांना रक्कम अर्ा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
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शासिीय आददिासी आश्रमशाळाांमध्ये विद्यार्थयाांची  
गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(६०) * २११३ श्री.रवि ांर फाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विर्य ऊफच  
भाई धगरिर : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये आवश्यक सोयी सवुवधा नसल्यामळेु 
आदर्वासी ववद्यार्थयाांची अवस्था र्यननय लाली असनू मागील वषागत आठ 
आदर्वासी ववद्यार्थयाांचे मतृय ूलाल्याची ााा ननर्शगनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांचे पालकतव स्वीकारलेले मखु्याध्यापक, अधीक्षक, 
आश्रमशाळेत राहत नसल्याची ााा दर्सनू आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन आदर्वासी 
आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांच ेमतृयचूे प्रकार रोखण्यासाठी व आश्रमशाळाींमध्ये 
अद्यावत सोयी सवुवधा परुववण्यासाठी कोिती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांचे मतृय ूहे आश्रमशाळेतील 
असवुवधामळेु लालेले नसनू अन्य ववववध कारिाींमळेु लालेले आहेत. तसेच 
मतृय ू पावलेल्या ववद्यार्थयाांच्या पालकाींना शासनाच्या प्रचमलत धोरिाप्रमािे 
सानगु्रह अनरु्ानाची रक्कम अर्ा करण्यात आली आहे.  
(२) शासकीय आश्रमशाळेतील मखु्याध्यापक, अधीक्षक, आश्रमशाळेत ननवासी 
राहतात. 
(३) सावगजननक आरोग्य ववर्ागामाफग त आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांना 
परुववण्यात येिाऱया आरोग्य सवुवधाव्यनतररक्त आदर्वासी ववकास 
ववर्ागामाफग त ववववध कायगक्रमाींद्वारे आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या सोयी 
सवुवधेत वाढ करण्यात आलेली आहे. अ्ल आरोग्य वादहनी योजनेंतगगत या 
ववर्ागाच्या अचधनस्त ३०१ अनतर्गुगम र्ागातील शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये 
क्लस््र तयार करुन ४८ ॲम्ालुन्समाफग त ववद्यार्थयाांना वदै्यकीय सेवा 
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उपलब्ध करुन रे्ण्यात येत.े या कायगक्रमाींतगगत दर्ड वषागमध्ये १,७२,८६९ 
ववद्यार्थयाांची वदै्यकीय तपासिी करून ४४,२७१ ववद्यार्थयाांवर आश्रमशाळेच्या 
सीकरूममध्ये उपचार करण्यात आले असनू ७,६७२ ववद्यार्थयाांना रूग्िालयात 
र्ाखल केले व ६५ ववद्यार्थयाांवर ववववध शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या आहेत.  
 उवगररत २०१ शासकीय आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयाांना ्ेलीमेडीसीनद्वारे 
वदै्यकीय सवुवधा उपलब्ध करुन रे्ण्यात येत.े या प्रकल्पाींतगगत वदै्यकीय 
अचधकाऱयाींच्या पथकाींद्वारे १,३०,६८२ ववद्यार्थयाांची तपासिी करून ६०६ 
ववद्यार्थयाांना रूग्िालयात र्ाखल करण्यात आल ेव ३८ ववद्यार्थयाांवर ववववध 
शस्त्रकक्रया करण्यात आल्या आहेत.  
 तसेच शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये स्वच्छता गहृ/स्नानगहृाींची र्रुूस्ती, 
आवश्यकेतनसुार नवीन ााींधकाम करिे, पािीपरुवठा, र्ोजनगहृ, हॅण्डवॉश 
स््ेशन्स इतयार्ी सवुवधा वाढववण्यासाठी वॉश कायगक्रम रााववण्यात आला 
आहे. कायापाल् अमर्यानाींतगगत शासकीय आश्रमशाळाींना फननगचर, ाेंचेस, 
ाेडीींग सादहतय, कपा्, गाद्या, खुच्याग इतयार्ी सादहतय परुववण्यात आले. 
तसेच शाळेच्या ननयममत रे्खरेख व ननयींत्रिाकरीता प्रतयेक शाळेत शाळा 
व्यवस्थापन सममती स्थापन करण्यात आली असनू सर्र सममतीला ककरकोळ 
र्रुूस्तीकरीता ननधी उपलब्ध करून रे्ण्यात येतो. 
 ववद्यार्थयाांच्या आरोग्याींची परेुपरू काळजी ेेतली जात.े 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

महाराष्ट्र िीर् ननयामि आयोगाने आखलेल्या धोरणामुळे  
िीर् ननममचतीिर पररणाम होत असल्याबाबत 

  

(६१) * १५४१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादचन 
चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
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(१) अपारींपररक ऊजाग ननममगतीला गती रे्ण्यासाठी सौर ऊजेची ननममगती 
करण्याचे धोरि सन २०१२-२०१३ साली ततकालीन मा.पींतप्रधानाींच्या 
कालावधीत ठरववण्यात आले होत ेव कें द्र शासनाने यासाठी तयावेळी ३० ्क्के 
अनरु्ान दर्ले होत ेआणि तद्नींतर सन २०१५ साली राषरीय सौर ऊजाग ममशन 
कें द्र शासनामाफग त जाहीर करण्यात आले व तयानसुार सन २०२२ पयांत 
महाराषरात ४ हजार २०० मेगावॅ्  सौर ऊजचे ेउदिष् रे्ण्यात आले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ त े२०१९ या चार वषागत महाराषरात केवळ २६६ 
मेगावॅ्  सौरऊजाग ननममगती लालेली असनू ही एकूि उदिष्ाींच्या ६.६५ ्क्के 
आहे व सन २०२२ पयांत ९३.३५ ्क्के उदि ष् गाठावयाचे आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या धोरिाऐवजवजी महाराषर वीज ननयामक आयोगाने सौर 
ऊजेची ननममगती, वापर, मम्रीींग आणि त्रामलींग याााात नववन धोरि 
रााववण्याचे ठरववलेले असनू तयासाठी नववन मसरु्ा तयार केलेला आहे व 
तयामळेु वीज ननममगतीवर ववपरीत पररिाम होऊन वीज ग्राहकाींवर मोठ्या 
प्रमािात पररिाम होईल व या क्षेत्रातील समुारे र्ोन हजार व्यावसानयक 
अडचिीत येिार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१२-२०१३ व २०१५ साली जाहीर करण्यात आलेले 
धोरि असताना तयानसुार सौर ऊजाग ननममगती न होता ती मींर्गतीने होण्याची 
कारिे, तसेच महाराषर वीज ननयामक आयोगाने नवीन प्रस्ताव रााववण्याची  
कारिे याााात आढावा ेेण्यात आला आहे काय, तयात काय आढळून 
आलेले आहे व तयानसुार वीज ननममगती व व्यावसानयकाींवर पररिाम होऊ नये 
यासाठी कोिती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) कें द्र शासनाने दर्नाींक २६ जून, २०१४ साली 
छतावरील पारेषि सींलग्न सौर ऊजाग सींयींत्रासाठी ३०% कें दद्रय ववततीय 
सहाय्याचे धोरि जाहीर केले होत.े तद्नींतर सन २०१५ साली कें द्र शासनाने 
राषरीय सौर ऊजाग ममशन जाहीर केले. तयाअींतगगत सन २०२२ पयांत ४०,००० 
मेगावॅ्  छपरावरील सौर ऊजाग ननममगती उदिष्ाींपकैी महाराषरासाठी ४७०० 
मेगावॅ् चे उदिष् रे्ण्यात आलेले होत.े  
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 आता कें द्र शासनाने माचग, २०१९ मध्ये पारेषि सींलग्न रुफ ्ॉप सौर 
ववद्यतु सींयींत्र-२ ही योजना जाहीर केली असनू याअींतगगत सन २०२२ पयांत 
सींपिूग रे्शासाठी एकूि ४००० मेगावॅ्  क्षमतचे ेउदिष् ननव्श्चत करण्यात आल े
आहे. 
(२) महाववतरि कीं पनीच्या परवाना क्षेत्रात माहे डडसेंार, २०१९ अखेर 
छतावरील पारेषि सींलग्न सौर प्रिालीींची एकूि स्थावपत क्षमता ४४४ मेगावॅ्  
इतकी आहे. तयापकैी ११२ मेगावॅ्  ेरगतुी ग्राहकाींनी स्थावपत केलेली आहे. 
इतर वगगवारीतील ग्राहकाींनी स्थावपत केलेली क्षमता एकूि स्थावपत क्षमतचे्या 
७५% आहे. सद्य:व्स्थतीत वाणिव्ज्यक आणि औद्योचगक ग्राहक प्रामखु्याने 
रुफ ्ॉप सौर यींत्रिा स्थावपत करीत आहेत.  
 आता कें द्र शासनाने जाहीर केलेली पारेषि सींलग्न रुफ ्ॉप सौर 
ववद्यतु सींयींत्र-२ योजना रााववण्यासाठीची प्रकक्रया वीज ववतरि कीं पन्याींमाफग त 
सरुु करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने दर्नाींक २६ ऑक््ोार, २०१९ 
च्या जाहीर सचुनेनसुार प्रारुप ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरावरील 
नतुनशील ऊजाग ननममगती यींत्रिा ववननयम, २०१९ चा मसरु्ा प्रमसध्र् करुन 
तयावर जाहीर अमर्प्राय, सचूना व हरकती मागववल्या. प्राप्त लालेले 
अमर्प्राय, सचूना व हरकती ववचारात ेेऊन आयोगाने वरील ववननयम दर्नाींक 
३० डडसेंार, २०१९ रोजी अींनतम केले आहेत. ही व्यवस्था सवग वगगवारीतील 
वीज ग्राहकाींसाठी लाग ू आहे. असे करत असताना आयोगाने ग्राहक, 
व्यावसानयक व ववतरि कीं पनी इ.च्या सवगसमावेश दहताचा ववचार केलेला 
आहे. औद्योचगक ग्राहकाींनाही तयाचा लार् ेेता येईल. 
(४) मा.महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने छपरावरील सौर फो्ो व्होल््ॅक 
यींत्रिाकरीता नक्त मापन, ववननयम, २०१५ प्रमसध्र् लाल्यानींतर छपरावरील 
सौर ऊजाग ननममगतीत हवा नततका प्रनतसार् न ममळाल्याने व ार्लत 
असलेल्या पररव्स्थतीचा ववचार करता तसेच मोठे ग्राहक सौर ऊजाग 
प्रकल्पाकड ेवळल्याने होिाऱ या क्रॉस सामसडीच्या तो्यामळेु इतर ग्राहकाींवर 
वीज र्र वाढवण्याच ेसींक् येऊ शकत,े अशी शक्यता महाववतरि कीं पनीने 
व्यक्त केल्याने या सवाांचा आढावा ेेऊन मा.आयोगाने नक्त मापन व्यवस्था, 
नक्त रे्यक व्यवस्था व ग्राहकाचा मी्रच्या मागे जोडलेली नतुनशील ऊजाग 
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ननममगती यींत्रिा इ.चा समावेश करुन ग्राहकाींसाठी दर्नाींक ३० डडसेंार, २०१९ 
रोजी ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरावरील नतुनशील ऊजाग ननममगती 
यींत्रिा ववननयम, २०१९ अींनतमत: प्रमसध्र् केले आहेत.  
 जेिेकरुन छपरावरील ऊजाग ननममगतीस चालना ममळेल. तसेच 
मा.आयोगाने नतुनशील ऊजाग खरेर्ी ाींधनाचा (आर.पी.ओ.) लक्षाींक सन 
२०१९-२०२० ला असलले्या ३.५० ्क्केवरुन सन २०२४-२०२५ पयांत १३.५० 
्क्के पयांत वाढ करुन सौर ऊजाग ननममगतीस चालना ममळण्यासाठी महततवाचे 
पाऊल उचलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
 

अमरािती विभागातील शतेिऱयाांना र्ाहीर िेलेल्या सिलतीबाबत 
  

(६२) * ३७९ श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अमरावती ववर्ागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वामशम व 
ालुढािा या व्जल््याची खरीप हींगामाची अींनतम पसेैवारी ववर्ागीय आयकु्त, 
अमरावती याींनी दर्नाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास जाहीर 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पाचही व्जल््यातील प्रतयेकी हींगामी पसैेवारी ककती जाहीर 
केली असनू या ववर्ागातील र्षुकाळग्रस्त शतेकऱयाींना कोिकोितया सवलती 
जाहीर करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींना 
सवलतीींचा लार् रे्ण्याााात कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
 अमरावती ववर्ागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वामशम व 
ालुढािा या व्जल््याींची अींनतम पीक पसेैवारी दर्नाींक ३१ डडसेंार, २०१९ रोजी 
जाहीर करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) अमरावती ववर्ागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, 
वामशम व ालुढािा या ५ व्जल््याींची अींनतम पीक पसेैवारी अनकु्रमे ४६, ४५, 
४७, ४७ व ४३ ्क्के एवढी आहे.  
 राज्यात अींनतम पसेैवारीच्या आधारे र्षुकाळ ेोवषत करण्याची 
कायगवाही केली जात नाही. र्षुकाळ व्यवस्थापन सींदहता, २०१६ नसुार 
व्जल््यातील र्षुकाळी पररव्स्थतीचे मलु्याींकन करून ववदहत केलेल्या  
ननकषानसुार र्षुकाळ ेोवषत करण्याची कायगवाही केली जात असल्याने सन 
२०१९ च्या खरीप हींगामात अमरावती ववर्ागात र्षुकाळ ेोवषत करण्यात 
आलेला नाही. तयामळेु सवलती जाहीर करण्याचा प्रश्न उद् र्वत नाही. 
 

----------------- 
 

बाळापूर, पातूर, तेल्हारा ि मालेगाांि (जर्.अिोला) तालुक्यातील 
शतेिऱयाांना चिुारे ममळाले नसल्याबाबत 

  

(६३) * १५८२ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८९६० ला 
ददनाांि २८ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााळापरू, पातरू, तले्हारा व मालेगाव (व्ज.अकोला) तालकु्यातील 
शतेकऱयाींनी गेल्या खररप हींगामात नाफेडला ववकलेल्या उडीर्, तरू आणि चिे 
या शतेमालाचा एक वषग उल्ूनही चकुारे ममळाले नसल्याचे माहे डडसेंार, 
२०१९ मध्ये वा तयार्रम्यान ननर्शगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ोन मदहन्यात शतेकऱयाींना चकुारे ममळिे अपेक्षक्षत असताना 
एक वषग उल्ून गेले तरीही चुकारे न ममळण्याची कारिे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने यास जााार्ार असिाऱयाींववरुध्र् कोिती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींााची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) हींगाम २०१८-२०१९ मध्ये ककमान आधारर्तू ककींमतीने खरेर्ी 
केलेल्या उडीर्, तरू व हरर्रा (चना) याींच े शतेकरी चकुारे ऑनलाईन 
पो ग्लवरुन अर्ा करण्यात आले आहेत. 
 नाफेडकडून जसजसा ननधी उपलब्ध होईल तसतसे शतेकरी चकुारे 
अर्ा केले आहेत. पो ग्लवरुन चुकारे अर्ा करताना जनधन खात ेअसिे, खात े
non-operative ककीं वा dormant असिे, अथवा KYC पिूग नसिे इतयार्ी 
कारिाींमळेु रक्कम शतेकऱयाींच्या खातयावर जमा होण्यास अडचिी येत होतया. 
अशा प्रकरिी पनु्हा शतेकऱयाींची मादहती ेेऊन रक्कम ववतरीत करण्यात 
आल्यामळेु ववलींा लालेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् र्वत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.रार्ेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रिपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींाई. 


