
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १२ माचच, २०२० / फाल्गनु २२, १९४१ ( शिे ) 
   

(१) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

आपात्ती व्यिस्थापान, मदत ि पानुिचसन मांत्री 
(५) िने, भिूां पा पानुिचसन मांत्री 
(६) आददिासी वििास मांत्री 
(७) सहिार, पाणन मांत्री 
(८) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३० 
------------------------------------- 

  

लोनाड (ता.मभिांडी, जर्.ठाणे) येथे िकृ्ष तोड िरुन  
अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(१) *  २३५   श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पाजश्चम) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोनाड (ता.भिवींडी, जि.ठाणे) येथील सर्व्हे क्रमाींक २३/ब या ठठकाणी 
हिारो वकृ्ाींची तोड करून आरसीसी स्वरुपाचे सींरक्ण भिींतीचे अनधिकृत 
बाींिकाम गल्फ ऑइल कॉपोरेशन भल. मुींबई याींनी केल्याप्रकरणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.महसलू मींत्री, मा.वन मींत्री व 
जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े कारवाई करण्याची मागणी माहे ऑगस््, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू वविागाकडून सन २००७ मध्ये कीं पनीच्या नावे 
असलेल्या सर्व्हे क्रमाींक २३/ब च्या सात बारा उताऱ्यावर इतर हककाींमध्ये कें द्र 
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शासनाच्या पवूव परवानगीभशवाय वनेतर कामास बींदी, अशी नोंद ठेवण्यात 
आली असनू तसा फेरफार देखील नोंदववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी वन वविागाची कोणतीही परवानगी न घेता 
आरसीसी स्वरुपाचे सींरक्ण भिींतीचे अनधिकृत बाींिकाम केलेल्या कीं पनीवर 
अद्याप गनु्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, तद्नषुींगाने कीं पनीवर तसेच कारवाई करण्यास ववलींब 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांर्य राठोड : (१) मौिे लोनाड, ता.भिवींडी, जि.ठाणे येथील सर्व्हे नींबर 
२३/ब या ठठकाणी गल्फ ऑइल कॉपोरेशन ली. मुींबई याींनी हिारो वकृ्ाींची 
कत्तल करुन बाींिलेल्या अनधिकृत सींरक्ण भिींत बाींिकामाबाबत गल्फ 
ऑईल कॉपोरेशन भल.कीं पनी प्रशासनावर फौिदारी गनु्हा दाखल करुन 
अनधिकृत सींरक्ण भिींत बाींिकाम त्वरीत ननषकाभसत करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी ठदनाींक ६.२.२०१९ रोिी मा.मखु्यमींत्री याींना उद्देशनू 
ननवेदन ठदल्याच े ननदशवनास येत.े सदर ननवेदनाची प्रत मा.मींत्री (महसलू), 
मा.मींत्री (वने) व मा.मींत्री (पयाववरण) याींना पषृठाींककत केल्याचे ठदसनू येत.े  
     तसेच श्रमिीवी सींघ्ना, भिवींडी महाराषर याींनी लोनाड (ता.भिवींडी) या 
ठठकाणी गल्फ ऑईल कॉपोरेशन भल.,मुींबई ही कीं पनी रस्त्याचे खोदकाम 
करण्याचा प्रयत्न करीत असनू त्यावर योग्य ती कायववाही करण्याबाबत मखु्य 
वनसींरक्क (प्रा.), ठाणे याींचकेड ेठदनाींक २८.९.२०१९ रोिी तक्रार केली आहे.    
     सदर तक्रारीचे अनषुींगाने क्ेत्रत्रय स्तरावर िागेवर पाहणी केली असता 
गल्फ ऑइल कॉपोरेशन भल.मुींबई याींनी लोनाड येथील सर्व्हे नीं.२३/ब चे िागते 
पवुीपासनू अजस्तत्वात असलेल्या आरसीसी सींरक्ण भिींतीचे ४ त े५ वषावपवूी 
दरुुस्तीचे काम केले असल्याचे आढळून आले आहे. परींत,ू सदर भिींतीच े
दरुुस्तीचे काम करताना कोणत्याही प्रकारची वकृ्तोड झालेली नसल्याच े
ठदसनू येत.े  
(२) हे खरे आहे.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



3 

इचलिां रर्ी (जर्.िोल्हापाूर) येथील मशिम सहिारी 
बँिेत झालेला गैरव्यिहार 

(२) *  १६१२   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकीं रिी (जि.कोल्हापरू) येथील भशवम सहकारी बॅकेत कै.वसींतराव 
नाईक ि्कया ववमकुत िमाती सहकारी सतूधगरणी भल., सोलापरू या 
सींस्थेच्या नाव ेबनाव् कागदपत्राींद्वारे किवखाती उघडली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थनेे चार बनाव् किवखाती उघडून समुारे २५ को्ी 
४० लाख ४० हिार ७९९ रूपयाींचा गरैर्व्यवहार केला असल्याचे माहे नोर्व्हेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, तद्नषुींगाने सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) व (२) होय. 
     भशवम सहकारी बॅंकेच्या सन २०१७-१८ या आधथवक वषावच्या 
लेखापररक्ण अहवालावरुन सींबींधित कै.वसींतराव नाईक ि्कया ववमकुत 
िमाती सहकारी सतुधगरणी भल. सोलापरू या सतुधगरणीच्या नावे बनाव् 
खात ेननमावण करुन रु.२४.४२ को्ी रकमचेा गरैर्व्यवहार झाल्याचे ननदशवनास 
आले आहे.  
(३) सदर बॅंकेच्या सन २०१७-१८ या आधथवक वषावच्या लेखापररक्ण 
अहवालानसुार सींबींधित दोषीींववरुध्द भशवािीनगर पोलीस ठाणे, इचलकरींिी 
येथे ठदनाींक १२.११.२०१९ रोिी FIR क्र.०५९९/२०१९ दाखल करण्यात आला 
आहे. 
     महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये 
सींस्थेत झालेल्या आधथवक नकुसानीची िबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी 
सहकार आयकुत कायावलयाकडून ठदनाींक १९.१२.२०१९ रोिी चौकशीच ेआदेश 
देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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मौरे् िारला ि िुमठा (ता.औसा, जर्.लातुर) या भूिां पाग्रस्त  
गािाांच ेपाुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(३) *  १७६०   श्री.अमभमन्य ुपािार (औसा) :   सन्माननीय भिूां पा पानुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौिे कारला व कुमठा (ता.औसा, जि.लातरू) येथील दोन्ही गावे ही 
ककल्लारी गावा लगतची असनू सन १९९३ व त्यानींतर झालले्या अनेक लहान 
मोठ्या िकूीं पाच्या िककयामळेु गावातील घरे राहण्यायोग्य राठहली नसल्याने 
या गावाींच े सींपणूव पनुववसन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, लातरू याींनी रुपये 
४७.८७ को्ीींचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रस्तावाच्या अनषुींगाने शासनाकडून जिल्हाधिकारी, 
लातरू याींच्याकडून कोणत्या मदु्याींची माठहती मागववण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, समुारे २७ वषावचा कालाविी उल्ूनही उकत गावाींच ेपनुववसन 
न झाल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकशी करुन गावाींचे पनुववसन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. सांर्य राठोड : (१) होय. 
(२) शासन पत्र ठद. २३.०४.२०१९ अन्वये  जिल्हाधिकारी, लातरू याींचेकडून 
खालील मदु्दयाींची माठहती मागववण्यात आली आहे :- अ) सावविननक बाींिकाम 
वविागाच्या सन २०१९-२० च्या दरसचूीनसुार  खचावचे अींदािपत्रक सादर न 
करता सन २०१८-१९ नसुार अींदािपत्रक सादर करण्यात आले आहे. 
ब) पत्रासोबत सादर प्रस्तावामध्ये मौि े कालाव व कुमठा येथील 
िकुीं पग्रस्ताींसाठी बाींिावयाच्या प्रस्ताववत घरकुलाचे क्ेत्रफळ नमदू केलेले 
नाही. यासींदिावत शासनाच्या सन १९९३-९४ च्या ननणवयानसुार अनजु्ञेय 
क्ेत्रफळाचे घरकुल लािार्थयाांना देण्याचे प्रस्ताववत आहे ककीं वा कसे, 
क) प्रकल्प सींचालक, जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, लातरू याींच्या 
ठद.२०.०५.२०१९ च्या पत्रानसुार मौिा कालाव व कुमठा येथील लािार्थयाांना 
घरासाठी एकूण रू. १,५०,५००/- इतके अनदुान देता येईल ककीं वा कसे,  
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(३), (४) व (५) शासनाच्या प्रचभलत ननणवयानसुार तसेच दरसचूीनसुार प्राप्त 
प्रस्ताव नसल्याने कायववाही पणूव होऊ शकलेली नाही. 

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

िोसांबी ररठ (ता.पाोंभुणाच, जर्.चांद्रपाूर) येथील सांपाादीत शतेर्ममनीांचा 
मोबदला शतेिऱयाांना देण्याबाबत 

  

(४) *  ५९४५   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपारू) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोसींबी ररठ (ता.पोंिणुाव जि.चींद्रपरू) येथील महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळासाठी िभमनी सींपादीत करण् यात आल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींपादीत शतेिमीनीींचा मोबदला सींबींधिताींना 
भमळण्याबाबत लोकप्रनतननिी याींनी मा.उद्योग मींत्री याींना ठदनाींक ३१ 
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शतेकऱ्याींना 
शतेिभमनीचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) मौिे कोसींबी (ररठ) येथील सींपादीत होणाऱ्या िभमनीचा मोबदला 
शतेकऱ्याींना वा्प करून १०.७५ हे.आर िागचेा ताबा महामींडळास प्राप्त 
झालेला आहे. सलगतनेे उपलब्ि होणाऱ्या उववरीत क्ेत्रासाठीच मोबदला 
ववतरण करून िसूींपादनाची कायववाही िसूींपादन अधिकारी याींच ेमाफव त चाल ू
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौरे् चाळ (ता.पानिेल, जर्.रायगड) येथील तळोर्ा पााणी पाुरिठा 
योर्नेसाठी सांपाादीत िेलेल्या र्ममनीांचा  

मोबदला शतेिऱ याांना देण्याबाबत 
  

(५) *  ४१६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पाजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि ेचाळ (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाने तळोिा पाणी परुवठा योिनेसाठी सींपादीत केलेल्या िभमनीींचा 
मोबदला शतेकऱ् याींना अद्यापही भमळाला नसल्याच े माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत वविागातील पाणी परुवठा योिनेसाठी िवळपास ३५ वष े
होवनूसदु्धा शतेकऱ् याींना कोणत्याही स्वरूपात िभमनीचा मोबदला ठदला गेला 
नसल्याने शतेकऱ् याींमध्ये ती अस असींतोषाची िावना ननमावण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी नकुसान िरपाई भमळावी म्हणून शतेकऱ् याींनी 
मागणी व ननवेदन े देऊनही सींबींिीत वविागाने कोणतीच कायववाही केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नषुींगाने 
शतेकऱ् याींना तातडीने नकुसान िरपाई देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
     मौि-ेचाळ येथील महामींडळाने पाणीपरुवठा योिनेसाठी सींपादीत 
केलेल्या िभमनीच्या सींबींिीत खातदेाराींना सन १९९४ पयांतचे वावषवक ि-ूिाड े
अदा करण्यात आले असनू िमीन अींनतमत: िसूींपादन करणेची कायववाही 
चाल ूआहे. 
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(४) सींपादीत क्ेत्राचा ननवाडा अींनतम करण्याबाबतची कायववाही उपवविागीय 
अधिकारी, पनवेल याींच्या स्तरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मसरोंचा (जर्.गडधचरोली) येथे शतेमाल विक्रीसाठी  
आधारभूत खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(६) *  ३५३६   श्री.िृष्ट्णा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय पाणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसरोंचा (जि.गडधचरोली) तालकुयातील कापसु व भमरची उत्पादक 
शतेकऱ्याींना माल ववकक्रकरीता आिारितु खरेदी कें द्र तसेच जिननींग भमल 
उपलब्ि नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसरोंचा तालकुयातील समुारे ६,७२७ हेक्रवरील कापसु व 
भमरची उत्पादक शतेकऱ्याींना खरेदी कें द्राअिावी त्याींचा शतेमाल तलेींगणा 
राज्यात नेऊन कमी दराने ववक्री करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने उकत तालकुयात 
कापसु व भमरची उत्पादक शतेकऱ्याींसाठी खरेदी कें द्र सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१), (२), (३) व (४) होय. 
     राज्यात ककमान आिारितू ककींमतीने कापसाची खरेदी िारतीय कापसू 
ननगम भल. (सी.सी.आय.) याींच्या वतीने महाराषर राज्य सहकारी कापसू 
उत्पादक पणन महासींघ मयावठदत याींच्यामाफव तही करण्यात येत आहे. 
यासींदिावत सी.सी.आय. सोबत केलेल्या करारानसूार जिननींग पे्रभस ींग फॅक्री 
उपलब्ि असलेल्या ठठकाणी कापसू खरेदी कें द्र सरुु करणे आवश्यक आहे. 
गडधचरोली जिल््यात भसरोंचा तालकुयात एकही जिननींग पे्रभस ींग फॅक्री 
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उपलब्ि नाही. या जिल््यातील चामोशी तालकुयात अनखोडा येथ े जिनन ींग 
पे्रभस ींग फॅक्री उपलब्ि असल्यामळेु तथेे महाराषर राज्य सहकारी कापसू 
उत्पादक पणन महासींघाकडून हमी दराने कापसू खरेदी सरुु असनू, 
ठद.१५/२/२०२० पयांत ६८०८ जकवी्ं ल कापसाची खरेदी झालेली आहे. सदर 
कें द्रावर भसरोंचा तालकुयातील काही शतेक-याींनी कापसू ववक्रीस आणत आहेत. 
    कें द्र शासनाने भमरची ला शतेमालाला ककमान आिारितू ककींमत घोवषत 
केलेला नसल्यामळेु भमरचीची हमी िावाने खरेदी केली िात नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

फुलसािांगी (जर्.यितमाळ) येथील दमलत िस्त्याांची वििास िामे 
ननिृष्ट्ट दर्ाचची िरण्यात आल्याबाबत 

  

(७) *  २६६५   श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :   सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फुलसावींगी (जि.यवतमाळ) येथील िारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
याींच्या सवुणव ियींतीच्या कायवक्रमाींतगवत करण्यात आलेली दभलत वस्त्याींची 
ववकास कामे अत्यींत ननकृष् दिावची झाली असल्याच ेननदशवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कामाकररता नाल्यातील माती भमधश्रत वाळूची चोरी 
करुन त्याचा वापर करीत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जर्ांतूर (जर्.पारभणी) तालुक्यात मशक्षणासाठी येणाऱया आददिासी 
समार्ातील विद्यार्थयाांिरीता स्ितांत्र िसतीगहृ उभारण्याबाबत 

  

(८) *  ७५५०   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जर्ांतरू) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिींतरू (जि.परिणी) तालकुयामध्ये भशक्णासाठी ग्रामीण िागातील 
आठदवासी मलुामलुीींचे येण्याचे प्रमाण अधिक असनू आठदवासी मलुामलुीींसाठी 
स्वतींत्र वसतीगहृ नसल्याने आठदवासी समािातील ववद्यार्थयाांना राहण्याकररता 
अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत आठदवासी ववद्यार्थयाांना राहण्याची र्व्यवस्था 
मागासवगीय वसनतगहृात करण्यात येत,े परींत ु मागासवगीय ववद्यार्थयाांची 
सींख्या िास्त असल्याने, तसेच वसतीगहृाच्या कमतरतमेळेु आठदवासी 
ववद्यार्थयाांची राहण्याची र्व्यवस्था होत नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आठदवासी मलुामलुीींचे शकै्णणक नकुसान ्ाळण्यासाठी 
आठदवासी वविागाकडून स्वतींत्र वसतीगहृ बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) व (२) हे खरे आहे. एकाजत्मक आठदवासी ववकास 
प्रकल्प, कळमनरुी, जि.ठहींगोली याींच्या अधिनस्त परिणी जिल््यात परिणी 
येथे ३ मलुीींचे व २ मलुाींचे असे एकूण ५ शासकीय वसतीगहेृ कायवरत आहेत. 
(३) व (४) वसतीगहृात प्रवेश न भमळालेल्या ववद्यार्थयाांसाठी वविागाने पींडडत 
ठदनदयाल उपाध्याय स्वयम ्योिना सरुू केली आहे. याअींतगवत  इयत्ता १० 
वी नींतरच्या दोन वषव ककीं वा त्यापेक्ा अधिक कालाविीच्या र्व्यावसायीक व 
ताींत्रत्रक अ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या परींत ु शासकीय वसतीगहृामध्ये 
प्रवेश न भमळालेल्या अनसुधूचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांना िोिन, ननवास व 
इतर शकै्णणक साठहत्य उपलब्ि करुन घेण्यासाठी तालकुास्तर, जिल्हास्तर, 
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वविागीयस्तर व मोठया शहराींमध्ये (महानगराींमध्ये) भशक्ण घेत असलेल्या 
ववद्यार्थयावच्या आिार सींलग्न बँक खात्यामध्ये ननिावरीत करण्यात आलेली 
रककम थे् िमा करण्यात येत.े 

----------------- 
  
राज्यात विदभच, मराठिाडा ि मध्य महाराष्ट्रातील अनेि भागात िादळी 

पााऊस, गारपाीट ि अििाळी पाािसाने शतेिऱयाांच ेझालेले नुिसान 
  

(९) *  ९   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपारू दक्षक्षण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पााटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपारू), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पाजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपााटील (मशडी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह पााटील 
(तळुर्ापारू), श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पािूच), श्री.राम िदम (घाटिोपार पाजश्चम), श्री.अमभमन्य ु पािार 
(औसा), श्री.र्यिुमार रािल (मश ांदखेडा), अॅड.पाराग अळिणी (विलेपााले), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पाजश्चम), िॅप्टन 
आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पानिेल), श्री.सांर्य िेळिर 
(ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.प्रमोद (रार्)ू 
रतन पााटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.अननल बाबर 
(खानापारू), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.सममर मेघे (दहांगणा), 
श्री.मोहन मत े (नागपारू दक्षक्षण), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमती माधुरी 
ममसाळ (पािचती), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.रार्ेंद्र पााटणी 
(िारांर्ा), श्री.योगेश सागर (चारिोपा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), श्री.नारायण िुचे (बदनापारू), श्री.गणपात गायििाड 
(िल्याण पािूच), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.अममत झनि (ररसोड), 
श्री.अममन पाटेल (मुांबादेिी), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षक्षण), श्री.देिेंद्र भयुार 
(मोशी), श्री.सांर्य साििारे (भसुािळ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.प्रतापा 
अडसड (धामणगाि रेल्िे), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापारू दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मदत ि पानुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववशषेतः ववदिव, मराठवाड्यातील व मध्य तसेच उत्तर 
महाराषरातील अनेक िागात वादळी पाऊस व गारपी् झाल्याने रब्बी 
वपकाींसह िात, गहू, कापसू, तरू, सोयाबीन व इतर कडिान्ये आणण सींत्रा, 
मोसींबी फळबागाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िींडारा जिल््यात आिारितू िान खरेदी कें द्रावर असलेले िान 
अवकाळी पावसाने भििून अनेक शतेकऱ्याींचे आधथवक नकुसान झाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उकत नकुसानीचे पींचनामे करुन बाधित शतेकऱ्याींना 
त्याींच्या नकुसानीची िरपाई म्हणून सरसक् हेक्री २५ हिार देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, राज्य शासनाने राज्यातील शतेकऱ्याींना दोन लाख रुपयाींपयवतच्या 
किवमाफीचा अध्यादेश काढला तथावप, अद्याप अध्यादेशाची अींमलबिावणी 
झाली नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, असल्यास सदरहू अध्यादेशाची 
अींमलबिावणी किी पासनू करण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, उपरोकत सींदिावत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) राज्यात माहे डडसेंबर, २०१९ व िानेवारी, २०२० 
याकालाविीत अवळेी पाऊस व गारपी्ीमळेु ७ जिल््याींमिील ९८,०८१ हेक्र 
क्ेत्रातील शतेी वपके व फळ वपकाींचे नकुसान झाले आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
     खरेदी कें द्रावर आलेले िान ताडपत्री व पॉभलथीनने सरुक्षक्त झाकुन 
ठेवण्यात आले होत.े तसेच पाण्याने ओलसर झालेले िान वपक सकुवनू 
वाळवनू त्याची खरेदी करण्यात आलेली आहे.  
(३) राज्यात माहे डडसेंबर, २०१९ व िानेवारी, २०२० याकालाविीत अवेळी 
पाऊस व गारपी्ीमळेु शतेी व फळवपकाींच े झालेले नकुसानीबाबत आधथवक 
मदत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे.  
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(४) व (५) शासन ननणवय क्रमाींक कृकमा-१२१९/प्र.क्र.१५७/२-स, ठद.२७.१२.२०१९ 
अन्वये महात्मा ज्योतीराव फुले शतेकरी किवमकुती योिना, २०१९ या योिने 
अींतगवत शतेकऱ् याींना किवमकुती देण्याचा ननणवय घेतलेला आहे. 
     सदर योिनेच्या अींमलबिावणीची कायववाही सरुू झालेली असनू ठदनाींक 
०३.०३.२०२० अखेर पयांत १२.०१ लाख किवखात्याींचे प्रमाणीकरण करण्यात 
आलेले असनू ११.४० लाख किवखात्याींना रू.७५०० को्ी रककम मींिूर 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदरुा (जर्.बुलढाणा) येथे ३३ िे.व्ही. विद्युत उपािें द्राची 
शे्रणी िधधचत िरण्याबाबत 

  

(१०) *  २२६८   श्री.रार्शे एिड े (मलिापारू) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरुा (जि.बलुढाणा) येथील ३३ के.र्व्ही. ववद्यतु उपकें द्रातील ववद्यतु 
यींत्रणा व वाठहन्या िीणव झाल्याने ववद्यतु परुवठा वारींवार खींडडत होत 
असल्याची बाब ठदनाींक १ नोर्व्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कालबा्य ववद्यतु यींत्रणा व वाठहन्या यामध्ये वारींवार त्रबघाड 
होत असल्याने नागररकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े तद्नषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी कालबा्य झालले्या मभशनरी व िीणव 
झालेल्या ववद्यतु वाठहन्या बदलनू सदर ठठकाणी िास्त क्मतचे े राींसफामवर 
बसववण्याबाबत व सदर उपकें द्र शे्रणी वधिवत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) नाींदरुा (जि.बलुढाणा) येथील वीि परुवठा हा 
वाठहन्या िीणव झाल्याच्या कारणामळेु खींडीत होत नाही. तथावप, ३३ के.र्व्ही. 
नाींदरुा उपकें द्रास वीि परुवठा करणाऱ्या १३२ के.र्व्ही. मोताळा येथून 
ननघणाऱ्या ३३ के.र्व्ही. मोताळा-नाींदरुा वाठहनीवर ३ उपकें द्र िोडलेले 
असल्यामळेु एखादेवेळी ताींत्रत्रक त्रबघाड ककीं वा अनतिारीत झाल्यास नाींदरुा 
उपकें द्राचा वीि परुवठा खींडीत होतो. 
(३) याबाबत महाववतरण कीं पनीमाफव त चौकशी करण्यात आली आहे. 
सद्यजस्थतीत ३३/११ के.र्व्ही. नाींदरुा उपकें द्रास मोताळा अनत उच्चदाब 
उपकें द्रातनू ननघणाऱ्या मोताळा-नाींदरुा वीि वाठहनीर्व्दारे तसेच मलकापरू अनत 
उच्चदाब उपकें द्रातनू ननघणाऱ्या मलकापरू-नाींदरुा या ३३ के.र्व्ही. वाठहनेद्वारे 
वीि परुवठा िोडलेला आहे. यापकैी ३३ के.र्व्ही. मलकापरू-नाींदरुा वाठहनीवर 
बेलाड, चाींदरुववस्बा ही ३ उपकें द्र िोडली असल्यामळेु ती अनतिारीत होत 
असल्याने, १३२ के.र्व्ही. मलकापरू उपकें द्रातनू येणारा ३३ के.र्व्ही.चा स्त्रोत 
नाींदरुा उपकें द्रासाठी कायमस्वरुपी वापरता येत नाही. तसेच ३३ के.र्व्ही. 
मोताळा वाठहनीवर नाींदरुा उपकें द्रासह सिुातपरू, ननमगाींव, नारखेड ही तीन 
उपकें द्र िोडलेली आहेत. त्यामळेु वाठहनी अनतिारीत होत ेव त्यामळेु वाठहनी 
अनतिारीत होत ेव त्यामळेु या वाठहनीवरील िार कमी करण्याच्या दृष्ीने ३३ 
के.र्व्ही. नारखेड व ३३ के.र्व्ही. ननमगाींव या वाठहन्याींना १३२ के.र्व्ही उपकें द्र 
िळगाींव िामोद येथून स्वतींत्रररत्या वीि परुवठा भमळण्याच्या हेतनेू पॉवर 
इर्व्हॅकयएूशन  (Power Evacuation DPR) योिनेअींतगवत प्रस्ताववत आहे. 
(४) उपकें द्राची क्मता ६.१५ एम.र्व्ही.ए वरुन १० एम.र्व्ही.ए करण्यात आली 
आहे. नाींदरुा उपकें द्रातील इनडोअर जर्व्हसीबीच े रुपाींतर आऊ्डोअरमध्ये 
करण्यात आले आहे. तसेच अखींडडत वीि परुवठयाकररता ३३ के.र्व्ही. स्वतींत्र 
वीि वाठहन्या उिारण्याचे प्रस्ताववत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
 



14 

 
सोलापाूर जर्ल््यातील धचांचोळी औद्योधगि िसाहत माळढोि पाक्षी 

अभयारण्याच्या क्षेत्रातून िगळण्याबाबत 
  

(११) *  ६९५४   िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापारू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्हयातील धचींचोळी औदयोधगक वसाहत माळढोक पक्ी 
अियारण्याच्या पररक्ेत्रातनू वगळण्याचा ननणवय घेतला परींत ू या क्ेत्राला 
पयाववरण सींवेदनशील क्ते्र िाठहर करण्यात आल्याने औदयोधगक ववकासास 
बािा ननमावण होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धचींचोळी औद्योधगक 
वसाहत पयाववरण सींवेदनशील क्ेत्रातनू वगळण्याबाबत कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांर्य राठोड : (१) व (२) सोलापरू जिल्हयातील मौिा धचींचोली या 
गावातील कोणतहेी क्ते्र माळढोक पक्ी अियारण्यात समाववष् नाही. परींत ु
निीकचे मौिा कोंडी या गावातील क्ते्र माळढोक पक्ी अियारण्याच े
क्ेत्रािोवती असलेल्या पवुीच्या १० कक.मी. अींतराच्या मानीव पयाववरण 
सींवेदनशील क्ेत्राचे सीमेत येत असल्याने औद्योधगक ववकासासींबींिी अडचणी 
येत होत्या. तथावप, पयाववरण, वने आणण वातावरण बदल मींत्रालय, नवी 
ठदल्ली याींनी ठदनाींक ११.०२.२०२० रोिीच्या अींनतम अधिसचूने अन्वये 
माळढोक पक्ी अियारण्याच्या सिोवताल पयाववरण सींवेदनशील क्ेत्र घोवषत 
केले आहे. सदर अधिसचूनेप्रमाणे औद्योधगक वसाहतीचे ठठकाणी पयाववरण 
सींवेदनशील क्ते्राची सीमा ० कक.मी. ठेवण्यात आली आहे. त्यामळेु 
औद्योधगक ववकासास बािा येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िरळी (मुांबई) येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबडेिर  
िसतीगहृात सोई-सुविधा पाुरविण्याबाबत 

  

(१२) *  ५९४०   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पािूच), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापारू), श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि 
(भायखळा), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपारू), श्री.योगेश सागर (चारिोपा), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पाजश्चम), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुींबई) येथील िारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर वसतीगहृाच्या 
ववद्यार्थयाांनी वसतीगहृातील असवुविाींबाबत माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान आींदोलन केल े असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् दिावचे िेवण, शकै्णणक साठहत्याचा अिाव, 
भशषयवतृ्ती न भमळणे तसेच इमारतीची झालेली दरुवस्था या बाबीींमळेु 
ववद्यार्थयाांची गरैसोय होत असल्यामळेु तक्रार केली असल्याच े ननदशवनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने उकत वसतीगहृातील ववद्यार्थयाांना सोई-
सवुविा परुववण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय.  
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
    वसनतगहृाच्या चव रजिस््रमध्ये बहुताींश ववद्यार्थयाांनी चाींगला शरेा ठदला 
आहे. िुन्या प्रवेभशत ववद्यार्थयाांचे शकै्णणक साठहत्याचे पसेै िमा झाले असनू 
नवीन प्रवेभशत ववद्यार्थयाांच ेदेयक कोषागारात सादर करण्यात आले आहे.  
    इमारत दरुूस्तीसाठी रू.१,४९,५१,६४२.००/- (रूपये एक को्ी 
एकोणपन्नास लक् एकावन्न हिार सहाश ेबेचाळीस फकत) इतकया रकमेच्या 
खचावस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
(३) होय. 
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     सोयी-सवुविाबाबत लोखींडी कॉ्, गादी, उशी, ्ेबल, खुची, प्रयोगशाळा 
साठहत्य इत्यादी वस्तूींच्या खरेदीस मान्यता देण्याची बाब ववचारािीन आहे. 
त्यापकैी डायनन ींग ्ेबल, खुची, बँच, कपा् व पलींग या वस्त ू परुववण्यात 
आल्या आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी, मुींबई शहर याींच्या कायावलयाकडून खुची, 
वप्र ी्ं र, सींगणक, कपा् इत्यादी वस्त ूवसनतगहृास प्राप्त झालेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापाूर जर्ल््यातील बोगस मागासिगीय औद्योधगि सांस्थाांबाबत 
  

(१३) *  ३३९८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपााटील (मशडी) :   सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल््यात शासनाकडून कोट्यविी रुपयाींचे िाग िाींडवल घेवनू 
उद्योग न उिारणाऱ् या ४२ मागासवगीय सींस्थाींनी शासनाचे १२५ को्ी रुपये 
अनदुान घेतल्याचे माहे िलु,ै २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीय औद्योधगक सींस्था उिारण्यासाठी कोट्यविी 
रुपयाींचा ननिी मींिुर करण्यात आला असनू सींस्थेच्या पदाधिकाऱ् याींनी 
शासनाची फसवणूक करुन सींस्थाींच्या नावावर अनदुान घेतले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, तद् नसुार सींबींधिताींवर कारवाई करुन ठदलेले 
अनदुान वसलू करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   

श्री. धनांर्य मुांड े : (१), (२) व (३) सदर सींस्थाींना ठदलेल्या अथवसहाय्य 
रककमेची दींडात्मक र्व्यािदरासह महसलुी थकबाकी म्हणून Maharashtra 
Land Revenue Code १९६६ आणण Revenue Recovery Act,१८९० 
प्रमाणे  वसलुीची कारवाई करण्यासींदिावत जिल्हाधिकारी, कोल्हापरू याींना 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िुरुां दिाड (जर्ल्हा िोल्हापाूर) येथील एस.िे.पााटील  
सहिारी बँिेत झालेला गैरव्यिहार 

(१४) *  ४०४   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरुीं दवाड (जिल्हा कोल्हापरू) येथील एस.के.पा्ील सहकारी बँकेच्या 
सींचालकाींनी केलेल्या आधथवक गरैर्व्यवहारामळेु बँकेवर शासनाने सन २००८ 
मध्ये अवसायक नेमण्यात येऊन १० वषाांचा कालाविी झाली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत बॅकेतील ठेवीदाराींच्या कोट्यविी रुपयाींच्या ठेवी अद्याप 
ठेवीदाराींना परत भमळालले्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवसायक नेमनू १० 
वषव पणूव झाली तरी ठेवीदाराींच्या ठेवी त्याींना परत न भमळण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) तसेच बँकेतील ठेवीदाराींना त्याींच्या ठेवी परत देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सहकार आयकुताींनी त्याींच्या ठद. १३.०९.२०१९ रोिीच्या 
पत्रान्वये बँकेच्या अवसायन कालाविीस मदुतवाढ नाकारली असल्याने 
सध्यजस्थतीत अधिननयमातील तरतदुीनसुार बँकेवर कस््ोडीयन नेमणूकीची 
कायववाही सरुू आहे.  
     बँक अवसायनात घेतली त्या ठदनाींकास बँकेमध्ये ९४१६ ठेवीदाराींच्या रु. 
२२.०२ को्ीींच्या ठेवी होत्या. त्यापकैी िानेवारी, २०२० अखेर ३८२२ 
ठेवीदाराींना रु. १३.१२ को्ीींच्या ठेवीींचे वा्प करण्यात आले आहे. 
     अधिननयमाच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी अधिकारी याींनी १७ 
सींचालकाींवर रु. १६.५० को्ी रककमेची िबाबदारी ननश्चीत केली आहे. 
त्यापकैी ९ सींचालकाींच्या रु. ४.२३ को्ी रककमेच्या स्थावर मालमत्ता िप्त 
केल्या असनू सदर मालमत्ताींच्या ववक्री करणेबाबतची कायववाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर (जर्.ठाणे) येथे चमचिार समार्ासाठी  
सांत रोदहदास भिन बाांधण्याबाबाबत 

  

(१५) *  ४७८०   श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.गणेश नाईि 
(ऐरोली) :   सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे चमवकार समािाच्या कायावसाठी शहरामध्ये 
समाि सिागहृ नसल्यामळेु सींत रोठहदास िवन बाींिण्यासाठी िागा उपलब्ि 
करुन देण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.सामाजिक न्याय मींत्री 
याींचेकड ेठदनाींक २३ ऑक्ोबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी उल्हासनगर-१ येधथल राम िपो आश्रमाच्या 
लगत महानगरपाभलकेची मोकळी िागा असनू, उकत िागा चमवकार समाि 
गत १५ वषावपासनू साींिाळत असनू सदर िागेवर समािाचे सिागहृ बाींिून 
देण्यासाठी सन २०१२ पासनू वाींरवार मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीकड े महानगरपाभलका दलुवक् करीत असल्याने 
चमवकार समािामध्ये नारािीचे वातावरण ननमावण झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चमवकार समािासाठी 
सींत रोठहदास िवन बाींिण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) आयकुत, उल्हासनगर महानगपाभलका याींनी ठदलेल्या माठहतीनसुार 
अशा प्रकारचा पत्रर्व्यवहार सन २०१२ पासनू महानगरपाभलकेकड े केल्याचे 
आढळुन आलेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जर्ल््यात ११ िेव्ही विद्युत रोदहत्र  
प्रणालीद्िारे िीर् पाुरविण्याबाबत 

  

(१६) *  २०६२   श्री.रविशठे पााटील (पाणे) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सवव ठठकाणी ११ केर्व्ही ववद्यतु रोठहत्र प्रणालीर्व्दारे (पॉवर 
रान्स्फामव) ववद्यतु ववतरण सेवा असताींना केवळ रायगड जिल््यात २२ 
के.र्व्ही. ववद्यतु रोठहत्र प्रणालीर्व्दारे वीि परुवठा केला िात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामळेु वारींवार वीि खींडीत होत असल्याने नागररकाींची मोठी 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जिल््यात वीि मागणीप्रमाणे ्प्या्प्याने आवश्यक 
त्या ठठकाणी ११ के.र्व्ही. ववद्यतु रोठहत्र प्रणाली बसवनू सरुळीत वीि परुवठा 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्यात रायगड जिल््यासह पणेु, सातारा, पालघर व 
ठाणे या जिल््यामींध्ये महापारेषण कीं पनीर्व्दारे वीिचेे ववतरण करण्यासाठी 
उपलब्ि केलले्या २२ के.र्व्ही. ववद्यतु प्रणालीद्वारे वीि परुवठा करण्यात 
येतो. राज्यातील उववररत सवव जिल््याींमध्ये ११ के.र्व्ही ववद्यतु प्रणालीद्वारे 
वीि परुवठा देण्यात येतो. 
(२) हे खरे नाही. २२ के. र्व्ही. उच्चदाब वाठहनी व ११ के. र्व्ही. उच्चदाब 
वाठहनी याींच्या सींचलन व सरु्व्यवस्थेमध्ये कोणताही लक्णीय फरक नाही. 
त्यामळेु २२ के.र्व्ही. ववद्यतु ववतरण प्रणालीमळेु वारींवार वीिपरुवठा खींडीत 
होण्याचा प्रकार घडत असल्याचे म्हणणे सींयकुतीक नाही. 
(३) महाववतरण कीं पनीमाफव त रायगड जिल््यातील ग्राहकाींना वीि परुवठा 
उपलब्ि करण्यात येतो. कायवरत असलेली २२ के.र्व्ही. प्रणाली ११ के.र्व्ही 
द्वारे बदलववण्याकररता पारेषण अनतउच्चदाब उपकें द्राचे रान्सफॉमवर, २२/२२ 
के.र्व्ही. ववतरण उपकें दे्र तसेच २२/०.४१५ के.र्व्ही. सवव ववतरण रोठहत्र ेइत्यादी 
प्रणालीमध्ये बदल करणे आवश्यक असत.े सदर बाब खधचवक आहे त्याींच्या 
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आधथवक िार ग्राहकाींवर पडू शकतो. तथावप, सद्यजस्थतीत २२ के.र्व्ही. ववतरण 
प्रणालीर्व्दारे रायगड जिल्हयातील ग्राहकाींना अखींडीत व दिदेार वीि परुवठा 
उपलब्ि करण्यासाठी महाववतरण कीं पनीमाफव त ननयभमतपणे देखिाल व 
दरुुस्ती करण्यात येत.े वीि ववतरण प्रणालीचे बळक्ीकरण व नतूनीकरणाचे 
काम ठदन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिना (DDUGJY), एकात्मीक 
ऊिाव ववकास योिना (IPDS) तसेच महानगर पररक्ते्रातील ववद्यतु प्रणालीच े
बळक्ीकरण (SSMR) योिनेर्व्दारे करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
महात्मा र्ोनतराि फुले िर्चमाफी योर्नेंतगचत दोन लाख रुपायाांपायांतच े

अल्पा मुदतीच ेपाीििर्च माफ िरण्याबाबत 
  

(१७) *  ८५४   श्री.सांर्य पाोतनीस (िमलना), श्री.प्रिाश फातपेािर (चेंबरू), 
श्री.महेंद्र दळिी (अमलबाग), श्रीमती श्िेता महाल े (धचखली), श्री.प्रतापा 
सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबार्ी पााटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपारू दक्षक्षण पाजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पााटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपारू), अॅड.आमशष 
शलेार (िाांदे्र पाजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपााटील (मशडी), श्री.राणार्गर्ीतमसांह 
पााटील (तळुर्ापारू), श्रीमती देियानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पािूच), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), डॉ.राहूल पााटील (पारभणी), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पाजश्चम), श्री.मोहन मत े (नागपारू दक्षक्षण), 
श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) (िरै्ापारू), श्री.विर्यिुमार देशमखु 
(सोलापारू शहर उत्तर), श्री.सांर्य गायििाड (बलुढाणा), श्री.ननतीन अर्ुचन 
(ए.टी.) पािार (िळिण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.ज्ञानरार् चौगलेु 
(उमरगा), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), 
श्रीमती याममनी यशिांत र्ाधि (भायखळा), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपारू), 
अॅड.शहार्ीबापा ूपााटील (साांगोले), श्री.किशोर पााटील (पााचोरा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महात्मा िोनतराव फुले किवमाफी योिनेंतगवत राषरीयकृत, जिल्हा 
मध्यवती, ग्रामीण बँकाबरोबरच खासगी बँकेकडील दोन लाख रुपयाींपयांतच े
अल्प मदुतीचे पीककिव माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने ठदनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास आढावा बठैक घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत आढावा बठैकीच्या अनषुींगाने सदरहू प्रस्तावावर 
शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे व किवमाफीचे कोणकोणत े ननकष 
ठरववण्यात आल,े तसेच सदर किवमाफी योिनेत कोणत्या कालाविीतील किव 
माफ करण्यात आले आहे, 
(४) उकत प्रकरणी अद्यापी कोणताच ननणवय घेण्यात आला नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) महात्मा िोनतराव फुले शतेकरी 
किवमकुती योिनेत खािगी क्ेत्रातील बँकाचा अींतिूवत आहेत. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
     महात्मा िोनतराव फुले शतेकरी किवमकुती योिना २०१९ च्या 
अींमलबिावणीबाबत मा. मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्तखेाली राज्यस्तरीय बँकसव 
सभमतीची ववशषे बठैक ठदनाींक ०३.०१.२०२० रोिी घेण्यात आली होती. 
(३) शासनाने शासन ननणवय क्रमाींक कृकमा १२१९/प्र.क्र.१५७/२-स 
ठद.२७.१२.२०१९ अन्वये महात्मा िोनतराव फुले शतेकरी किवमकुती योिना 
२०१९ या योिने अींतगवत शतेक-याींना किवमकुती देण्याींचा ननणवय घेतलेला 
आहे. सदर योिने अींतगवत ठदनाींक १.०४.२०१५ त े३१.०३.२०१९ या कालाविीत 
उचल केलेल्या अल्पमदुत पीककिावची ठदनाींक ३०.०९.२०१९ रोिी मदु्दल व 
र्व्यािासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रककम रु २ लाखापयवत 
आहे अशा किवखात्याींना तसेच ठदनाींक १.०४.२०१५ त े ३१.०३.२०१९ या 
कालाविीत वा्प करण्याींत आलले् या अल्पमदुत पीककिावच े
पनुगवठन/फेरपनुगवठन करुन मध्यम मदुत किावत रुपाींतरीत केलेल्या 
किवखात्याची ठद. ३०.०९.२०१९ रोिी मदु्दल व र्व्यािासह थकीत असलेली व 
परतफेड न झालेली हप्त्याची रककम रु २ लाखापयवत आहे अशा 
किवखात्याींना रु २ लाखापयवत किवमकुतीचा लाि देण्यात येणार आहे. 
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     सदर योिने अींतगवत वयैकतीक शतेकऱ् याींच्या सवव किवखात्याींची एकत्रत्रत 
थकबाकीची रककम ववचारात घेऊन प्रती शतेकरी कमाल रु २ लाख 
मयावदेपयवत किवमकुतीचा लाि अनजु्ञेय आहे. 
     ठद ३०.०९.२०१९ रोिी थकबाकीची रककम रु २ लाखापके्ा िास्त 
असलेल्या किवखात्याींना सदर योिनेचा लाि भमळणार नाही. 
     सदर किवमकुती योिनेसाठी खालीलप्रमाणे ननकष ननजश्चत करण्यात 
आले आहेत- 
  १) किवमकुतीचा लाि देत असताना वयैजकतक शतेकरी हा ननकष गहृीत 
िरण्यात येईल. 
  २) या योिनेसाठी केवळ राषरीयकृत बँका, र्व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व 
जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका, ववववि कायवकारी सेवा सहकारी सींस्थाींनी 
शतेकऱ्याींना ठदलेले, तसेच, राषरीयकृत बँका व र्व्यापारी बँकाींनी ववववि 
कायवकारी सहकारी सींस्थाींमाफव त शतेकऱ्याींना ठदलेले अल्पमदुत पीक किव व 
अल्पमदुत पीक किावचे पनुगवठठत/फेर पनुगवठठत किव ववचारात घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ब्रम्हनाळ (ता.पालूस, जर्.साांगली) येथे बोट उलटून  
१६ र्णाांचा झालेला मतृ्यू 

  

(१८) *  ६८४०   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूपा पाजश्चम) :   सन्माननीय 
मदत ि पानुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली पररसरात मोठ्या प्रमाणावर झालेली अनतवषृ्ीमळेु महापरुात 
अडकलेल्या ब्रम्हनाळ (ता.पलसू, जि.साींगली) येथील ग्रामस्थाींना सरुक्षक्त 
स्थळी घेऊन िात असताना ठदनाींक ८ ऑगस््, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
बो् उल्ून १६ िणाींचा मतृ्य ूझाल्याची बाब ननदशवनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, परुाच्या गींिीर पररजस्थतीची जिल्हा व तालकुा प्रशासनाला 
वारींवार कल्पना देऊन याींत्रत्रक बो्ी देण्याबाबत ववनींती केली असताींनाही 
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महसलू व पोलीस प्रशासनाने याकड ेदलुवक् केल्याने ग्रामपींचायतीच्या साध्या 
होडीतनू परुामिुन बाहेर पडण्याचा ननणवय घ्यावा लागला व त्यामळेु 
क्मतपेेक्ा िास्त लोकाींनी बो्ीत प्रवेश केल्याने सदर दघुव् ना घडली 
असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच मतृ्य र्व्यकतीच्या कु्ूींत्रबयाींना नकुसान िरपाई देण्याच्या दृजष्ने 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, िववषयात गावाींना परुाचा िोका पोहचू नये ककीं वा परुग्रस्त 
गाींवाच्या सरुक्षक्ततचे्या दृजष्ने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ठदनाींक ०८.०८.२०१९ रोिीच्या परूात अडकलेल्या नागररकाींना सरुक्षक्त 
स्थळी हलवताना बो् उल्ून १७ िणाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदर दघुव् नेची चौकशी करण्याकरीता अप्पर जिल्हाधिकारी याींच्या 
अध्यक्तखेाली त्रत्रस्तरीय चौकशी सभमती गठठत करण्यात आली होती. 
बो्ीच्या खालच्या बािुस इलेकरीक केबल अडकल्याने बो् उल्ून दघुव् ना 
झाल्याचे ननषपन्न झाल ेआहे.  
(४) सदर दघुव् नेत मतृ्य ूझालेल्या १७ र्व्यकतीींच्या वारसाींना राज्य आपत्ती 
प्रनतसाद ननिीमिून (NDRF) प्रत्येकी रू. ४ लाख, मा. मखु्यमींत्री सहाय्यता 
ननिी मिून प्रत्येकी रू. १ लाख आणण मा.पींतप्रिान सहाय्यता ननिी मिून 
प्रत्येकी रू. २ लाख अशाप्रकारे  एकूण  रू. १ को्ी १९ लाख ननिीची मदत 
देण्यात आली आहे. 
(५) िववषयात गावाींना परुाचा िोका पोहचू नये ककीं वा परुग्रस्त गाींवाच्या 
सरुक्षक्तचे्या दृजष्ने खालील उपाययोिना व कायवक्रम राबववण्यात येत आहेत. 
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(i) २०१९ च्या मान्सनू कालाविीत राज्यात ननमावण झालेल्या अितुपवूव परू 
पररजस्थतीचा ववचार करून िास्त क्मतचे्या आणण सरुक्षक्त इन््ले्ेबल रबर 
बो् (IRB) उपलब्ि करून जिल्हा प्रशासनाला देण्याचा ननणवय शासनाने 
घेतला आहे.  
(ll) कें द्र शासनाने देशातील परूप्रवण जिल््यात “आपदा भमत्र” हा कायवक्रम 
राबववला होता त्यामध्ये कोल्हापरू जिल््याचा समावेश करण्यात आला होता. 
“आपदा भमत्र” हा कायवक्रम राज्यातील अन्य परूप्रवण जिल््यात 
राबववण्याबाबत कें द्र शासनास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(lll) परूपररजस्थमध्ये घ्यावयाची काळिी आणण करावयाच्या उपाययोिना 
यासींबींिात गावस्तरावर प्रभशक्णाचे कायवक्रम राबववण्यात येतात. यामध्ये 
परूपररजस्थतीत लोकाींच ेवतवन कसे असावे, घरगतुी सामगु्रीतनू तरींगण्यासाठीच े
साठहत्य तयार करणे, शोि व बचाव, प्रथमोपचार पध्दती याबाबत िनिागतृी 
कायवक्रम राबववण्यात येतात.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पारभणी जर्ल््यातील शतेिऱयाांना रब्बी हांगामासाठी  
पाीि िर्च उपालब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) *  १०६   डॉ.राहूल पााटील (पारभणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परिणी जिल्हा प्रशासनाने सन २०१९-२० या वषावच्या रब्बी हींगामासाठी 
बँकाना ३१३ को्ी ४७ लाखाींचे पीक किव वा्पाचे उठद्दष् ठदले असताींनाही 
केवळ १८.०४ ्ककेच पीक किव वा्प करण्यात आल ेअसल्याचे ठदनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी बँकेतील अधिकारी मनमानी कारिार करीत 
असल्यामळेु पीक किव वा्प करण्यास ववलींब होत असल्याचे ननदशवनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मनमानी 
कारिार करुन शतेकऱ् याींना वा्प करण्यात येणाऱ् या पीक किावस ववलींब 
करणाऱ् या सींबींधित बँकेच्या अधिकाऱ् याींवर कारवाई करुन शतेकऱ् याींना रब्बी 
हींगामासाठी पीक किव वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पााटील : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) र्व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, परिणी, वविागीय र्व्यवस्थापक, 
महाराषर ग्राभमण बँक व सरर्व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक 
मयावदीत परिणी याींनी ठदलेल्या माठहती प्रमाणे बँक शाखा स्तरावर पात्र 
शतेकऱ्याींच े किवमागणी अिव प्रलींत्रबत नाहीत. तसेच जिल्हाधिकारी परिणी 
याींच्या अध्यक्तखेाली जिल्हयातील सवव बँकाींनी ठदनाींक १३.०९.२०१९, ठदनाींक 
१७.१२.२०१९, ठदनाींक ०१.०१.२०२०, ठदनाींक ०६.०१.२०२०, ठदनाींक २८.०१.२०२० 
व ठदनाींक १२.०२.२०२० रोिी आयोिीत DLCC व आढावा सिेमध्ये रब्बी 
पीक किव वा्पाचा आढावा घेऊन पात्र शतेकऱ्याींना रब्बी पीक किव वा्प 
प्रािान्याींने करण्याबाबत सधुचत करण्यात आले होत.े तसेच जिल्हा 
उपननबींिक, सहकारी सींस्था, परिणी याींनी वेळोवेळी सवव बँकसव व क्ेत्रत्रय 
कायावलयाींना सधूचत करुन रब्बी पीक किव वा्प वेळेवर करण्याबाबत सधूचत 
केले होत.े अवकाळी झाललेा पाऊस, नसैधगवक पररजस्थती आणण परिणी 
जिल््यातील ८० % पयांत शतेकऱ्याींनी कापसू वपकाची लागवड केली 
असल्यामळेु बरेचसे शतेकरी रब्बी हींगामात पीक किव घेण्यास पात्र नाठहत. 
त्याप्रमाणे ववववि रािकीय सींघ्ना, रािकीय पक् याींनी वेळोवेळी केलेली 
पीक किवमाफीची मागणी, शासनाने िाहीर केलेल्या किवमकुती योिनेमळेु 
सींबींिीत शतेकरी सिासदाींकडून किव िरणा होत नसल्यामळेु सदर शतेकरी 
रब्बी हींगामात पीक किव घेण्यास अपात्र ठरलेले आहेत. त्यामळेु रब्बी 
हींगामात पीक किव वा्पाची ्ककेवारी कमी आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपाूर विभागातील िनमरु्राांच ेथिीत िेतन अदा िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ३२६२   अॅड.माणणिराि िोिाटे (मसन्नर), श्री.मनोहर चांदद्रिापारेू 
(अर्ुचनी-मोरगाांि) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  नागपरू वनवतृ्त वविागामध्ये येणाऱ्या िींडारा, गोंठदया व विाव 
वविागातील हींगामी वनमिरू, बारमाही वनमिूराींसह कीं त्रा्ी कमवचाऱ्याींचे वेतन 
ननयभमत केले िात असताना मात्र नागपरू वन वविागातील मिूराींना गत 
आठ मठहन्याींपासनू वेतन प्रदान केले नसल्याचे ठदनाींक ७ िानेवारी, २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्य वनसींरक्क नागपरू येथील कायावलयाकडून सवव 
वनपररक्ेत्रातील मिूराींच्या वेतनासाठी ननिी उपलब्ि करुन ठदला असल्याचेही 
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य वनसींरक्क कायावलयाकडून मिुराींच्या वेतन ननिीची 
तरतदू केलेली असतानाही नागपरू वन वविागातील मिूर कमवचाऱ्याींचे वेतन 
गत आठ मठहन्याींपासनू अदा न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नसुार 
वनमिुराींना थकीत वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) एका वतृ्तपत्रात ठदनाींक ०८ िानेवारी, २०२० रोिी 
वनमिुराींचे वेतन थकीत असल्याची बातमी प्रभसध्द झालेली आहे. सदर 
बातमीमध्ये मिुराींच े वेतन ८ मठहन्याींपासनू थकीत असल्याच े नमदू आहे. 
तथावप, सदर बाब वस्तजुस्थतीवर आिारीत नसनू दोन त े तीन मठहन्याींची 
मिूरी प्रलींत्रबत असल्याच ेननदशवनास आले आहे. 
(२) प्रिान मखु्य वनसींरक्क, महाराषर राज्य, नागपरू याींचे कायावलयातनू 
प्राप्त झालेला ननिी सींबींिीत उपवनसींरक्क याींना ववतरीत करण्यात आला 
आहे. तसेच जिल्हा योिनेअींतगवत ननिी जिल्हाधिकारी कायावलयाकडून थे्  
उपवनसींरक्क कायावलयास उपलब्ि केला िातो. उपलब्ि ननिीनसुार 
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उपवनसींरक्क कायावलयाकडून सींबींिीत वनपररक्ेत्र अधिकारी कायावलयास ननिी 
ववतरीत केला िातो. 
(३) मिूराींची मिूरी प्रामखु्याने येािना व योिनेत्तर भशषावतनू अदा केली 
िात.े तसेच कीं त्रा्ी कमवचा-याींचे वेतन योिना / कॅम्पा मिील ३% 
आकजस्मक ननिीतनू ठदले िात.े तथावप, नागपरू वनवविागातील मिूर  
कमवचा-याींचे वेतन उभशरा होण्याची कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत. 
    अ) अथवसींकल्पीय तरतदुीच्या तलुनेत डडसेंबर, २०१९ अखेर पयांत ६०% 
ननिी योिनेत्तर व योिनेअींतगवत ननगवभमत झालेले आहे. 
    ब) जिल्हा योिनेअींतगवतचा ननिी नागपरू वनवविागास सप् े्ंबर-२०१९ 
पासनू उपलब्ि होण्यास सरुुवात झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) वरील प्रश्न ३ अनषुींगाने नमदू केल्याप्रमाणे. 

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

लातूर ि उस्मानाबाद जर्ल््यातील भूांिपाग्रस्त  
गाांिातील बाधधताांच्या मागण्याांबाबत 

(२१) *  २१४७   श्री.ज्ञानरार् चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय भिूां पा 
पानुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू व उस्मानाबाद जिल््यातील ववववि िूींकपग्रस्त गाींवातील 
बाधिताींच्या मागण्याींबाबत वविागीय आयकुत, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्तखेाली ठदनाींक २८ नोर्व्हेंबर, २०१८ च्या शासन ननणवयान्वये ननयकुत 
केलेल्या अ्यास सभमतीने त्याींचा अहवाल शासनास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उमरगा लोहारा तालकुयातील िकूीं पग्रस्त नागररकाींना मालकी 
हकक प्रदान करणे, ववववि प्रकारे होणाऱ्या हस्ताींतरणाची परवानगी देणे, 
अधिकार खरेदीखत नोंदी करणे व त्याच्याशी ननगडीत प्रक्रीया सलुि करणे, 
आदी प्रकक्रयाींचे अधिकार ग्रामपींचायत व तहसीलदार याींना प्रदान करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ठदनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्याकड ेलेखी पत्रर्व्यवहार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उकत अहवाल व लोकप्रनतननिी याींनी पत्राद्वारे केलेल्या 
ववनींतीच्या अनषुींगाने शासनाकडून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) उस्मानाबाद जिल््यातील िकुीं पग्रस्त नागरीकाींकडून परस्पर 
झालेल्या ववववि प्रकारच्या (ववक्री, गहाणे, बक्ीस, िाडपेट्टा इ. बाबत) 
हस्ताींतरणाची िी प्रकरणे परवानगीसाठी प्रलींत्रबत आहेत. त्यास सभमतीने 
त्याींच्या पत्र क्रमाींक २०१८/पनुववसन/कक्-१/ कावव-५७१, ठदनाींक १७/०६/२०१९ 
च्या सहपत्र (ब) मध्ये अनकु्रमाींक ९ येथे शासनास केलेल्या भशफारशीनसुार 
िसे जिल्हाधिकारी, लातरू याींनी त्याींच्या अधिकारात यापवूी त्याींच्या ठद. 
२९/०९/२०१७, ठद.१८/०१/२०१८व ठद. ३१/०१/२०१८ च े आदेशानसुार ववक्री, 
गहाणे, बक्ीस, िाडपेट्टा इ. बाबत त्याींचे स्तरावर परवानगी देणेबाबतच े
अधिकार क्ेत्रीय अधिकाऱ्याींना देण्याबाबत ननणवय घेतला आहे. त्यानसुार 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींनी ठद.०१/०१/२००१ रोिी पवूी 
गावठाणालगतच्या खािगी िभमनीत अनोंदणीकृत झालेले  र्व्यवहार 
ननयमानकुुल करणेववषयी महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयमानकुुल, 
उन्नतीकरण व ननयींत्रण) अधिननयम, २००१ अन्वये तसेच सदरील 
अधिननयमाच्या कलम ३(२) नसुार िखुींडाचे ननयमानकुुल करताना अ्ी व 
शतीनसुार क्ेत्रत्रय अधिकारी याींना अधिकार प्रदान करणेबाबत कायववाही 
करण्याचे ननवदेश शासन पत्र ठद. १७/०२/२०२० अन्वये देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
  
पाुणे जर्ल््यातील मसांहगड किल्ल्याांच्या पाायिाटाांिरील उच्च दाबाच्या 
विद्युत िादहन्याांच्या लोखांडी खाांबाांच ेमर्बुतीिरण िरण्याबाबत 

  

(२२) *  २५   श्री.मभमराि तापािीर (खडििासला) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जिल््यातील ऐनतहाभसक भसींहगड ककल्ल्याच्या पायर्थयापासनू गडावर 
िाणाऱ्या पायवा्ाींवर असलेल्या उच्च दाबाच्या ववद्यतु वाठहन्याींच े लोखींडी 
खाींब िोकादायक झाल्याने अपघातसदृश्य पररजस्थती ननमावण झाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, भस ींहगड ककल्ल्यावर मागील २५ त े ३० वषाांपवूी ्ाकलेले 
ववद्यतु वाठहन्याींचे खाींब िीणव झाल्याने गडावर पायी िाणाऱ्या पयव् क, 
इनतहासपे्रमी व स्थाननक नागरीकाींच्या िीववताला िोका ननमावण झाला 
असल्याचेही ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ववद्यतु वाठहन्या व खाींबाींच ेमिबतुीकरण करण्यासाठी 
महाववतरणकड ेवारींवार बठैका तसेच, पत्रर्व्यवहार करून सींपकव  सािून देखील 
उकत प्रकरणी कोणतीही कायववाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू ववद्यतु वाठहन्या व खाींबाींचे मिबतुीकरण करण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) हे खरे नाही. भस ींहगड ककल्ल्यावर िाणारी 
वीि वाठहनी २५ त े ३० वषावपवूीची आहे. सदरील वाठहनीची गरिेनसुार 
आवश्यक दरुुस्ती व देखिालीची कामे वेळोवेळी केली िातात. त्यामळेु तथे े
जिववतास िोका आहे अशी पररजस्थती ननदशवनास आललेी नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पााांढरििडा (जर्.यितमाळ) येथील िें द्रीय विशषे  
सहाय्य योर्नेंतगचत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२३) *  ७४८२   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प कायावलय (ता.पाींढरकवडा, 
जि.यवतमाळ) माफव त कें द्रीय ववशषे सहाय्य योिनेंतगवत सन २०१२ व २०१३ 
मध्ये कृवष ववकास मिुन आठदवासी शतेकऱ् याींसाठी शतेतळे, हळद लागवड व 
मोगरा लागवड करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कामाींमध्ये प्रकल्प कायावलयातील अधिकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने कीं त्रा्दाराने केलेल्या गरैर्व्यवहारची चौकशी करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मा.अप्पर आयकुत, आठदवासी ववकास, अमरावती याींच्याकड े ठदनाींक 
२३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासमुारास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रस्तावाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नषुींगाने अननयभमतता केलेल्या 
अधिकारी व कीं त्रा्दाराींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) खरे आहे. 
(२) व (३) एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, पाींढरकवडा कायावलयाकडुन 
सन २०१७ मध्ये वयैजकतक लािाच्या हळद लागवड, फुलबाग लागवड, 
शतेतळे खोदणे या कें ठद्रय सहाय्य योिनेअींतगवत कामे मींिूर करण्यात आले. 
सदर योिना शतेक-याींसाठी वयैजकतक देय (डीबी्ी) स्वरूपाच्या असनू 
यामध्ये कीं त्रा्दाराचा समावेश नाही. मींिूर योिनाींमध्ये लािार्थयाांना ६० ्कके 
अग्रीम अदा करण्यात आले होत.े उववररत ४० ्कके रककम ववतरीत 
करण्याच्या अनषुींगाने प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आठदवासी ववकास 
प्रकल्प, पाींढरकवडा कायावलयाने माहे मे-िुन, २०१९ दरम्यान मोका तपासणी 
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केली असता योिना राबववताना ननयमानसुार कायववाही न झाल्याने व 
लािाथी ननवड अ्ी व शतीनसुार न झाल्याने  अननयभमतता ननदशवनास 
आली आहे. त्यानषुींगाने प्रकल्प कायावलयाने ठद. १५/०६/२०१९ रोिी सहाय्यक 
प्रकल्प अधिकारी याींच्या अध्यक्तखेाली चौकशी सभमती नेमनू प्राथभमक 
चौकशी केली आहे. सदर सभमतीचा अहवाल अपर आयकुत, आठदवासी ववकास 
अमरावती याींना अधिक चौकशीकरीता सादर करण्यात आला आहे. 
त्यानषुींगाने अपर आयकुत, आठदवासी ववकास अमरावती याींनी सदर 
योिनेंतगवत सखोल चौकशी करण्यासाठी सहाय्यक आयकुत लेखा, आठदवासी 
ववकास अमरावती याींच्या अध्यक्तखेाली ४ सद्स्याींची सभमती गठीत केली 
आहे.सदर चौकशी अहवालानसुार सींबींधिताींवर कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नामशि जर्ल््यातील शतेिऱयाांच ेिनहक्ि िायद्यानुसार  
िनपाटे्ट नािािर िरण्याबाबत 

  

(२४) *  ४२५७   श्री.सहुास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :   
सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वनहकक कायद्यानसुार वनिमीन कसत असलेल्या नाभशक जिल््यातील 
५० हिाराहून अधिक शतेकऱ् याींना वनपटे्ट नावावर करण्याचा ननणवय तत्कालीन 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने ३० हिार प्रकरणे पात्र ठरवनू 
लािार्थयाांच्या नावावर वनपटे्ट करुन ठदले असनू त्यापकैी २० हिार १७४ 
प्रकरणे अपात्र ठरववण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी न्यायालयाने अपात्र दार्व्याींची पनुतवपासणी करण्याच े
आदेश ठदले असनू, यापकैी ककती अपात्र लािार्थयाांनी वनहककाचे सबळ परुावे 
सादर केले आहेत, 
(४)  तसेच अपात्र दार्व्याींची पनुतवपासणी करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने ठदलेल्या ननदेशाच्या अनषुींगाने 
जिल्हास्तरीय सभमतीने अींनतमत: नाकारलेले दावे व अपीलाींची पनुतवपासणी 
करून ती प्रकरणे पनुननवणवयासाठी सभमतीसमोर ठेवण्याबाबत ठद.१८.०३.२०१९ 
रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी याींना कळववल े आहे.  तसेच आयकुत, 
आठदवासी सींशोिन व प्रभशक्ण सींस्था, पणेु याींनी ठद.२५.०९.२०१९ रोिीच्या 
पत्रान्वये पनुतवपासणीचे मदु्द ेननिावररत करून ठदले आहेत. 
     सद्य:जस्थतीत जिल्हास्तरीय वनहकक सभमतीने अपात्र केलले्या २० 
हिार १४२ दार्व्याींच्या पनु: तपासणीचे कामकाि उपवविागस्तरीय वनहकक 
सभमतीमाफव त चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

टेंभुणी शहर (ता.र्ाफराबाद, जर्.र्ालना) येथील िीर्  
पाुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 

(२५) *  ३९८५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे 
(बदनापारू) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) े्ंिणुी शहरातील (ता.िाफराबाद, जि.िालना) येथील रोठहत्र िळाल्याने 
शहरातील काही ठठकाणी मठहन्यािरापासनू वीि परुवठा होत नसल्याचे 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार मागणी करूनही वीिपरुवठा सरुळीत होत नसल्याने 
स्थाननक रठहवाशाींनी वीि ववतरण कीं पनीतील अभियींता याींना माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ठदल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, े्ंिणुी शहरामध्ये ववववि िागाींत २२ त े२८ रोठहत्राद्वारे वीि 
परुवठा केला िातो, परींत ु दत्तनगर, आींबेगाव रोड, बािार िागातील अनेक 
रोठहत्र वषविरापासनू िळालेल्या अवस्थेत असनु त्यामळेु इतर रोठहत्रावर 
वविेचा अनतररकत िार पडत असल्याने माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नवीन रोठहत्रही िळण्याच ेप्रकार ननदशवनास आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िवळपास भसींगल फेिची ९ रोठहत्र कीं पनीकड ेिमा करून वषव 
पणूव झाले असनू अद्यापी वीि ववतरण कीं पनीच्या ताींत्रत्रक वविागाकडून 
रोठहत्राचा परुवठा होत नसल्याने नागररकाींना अींिारात राहावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही. माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये े्ंिणुी 
शहरातील २५ के.र्व्ही.ए. चे चार व ६३ के.र्व्ही.ए.चे एक रोठहत्र िळाले होत.े 
सदर नादरुुस्त रोठहत्र े महाववतरण कीं पनीकडून ताबडतोब दरुुस्त करुन 
बदलण्यात आली होती. 
(२) हे खरे आहे. माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये े्ंिणुी शहरातील नादरुुस्त रोठहत्र 
बदलण्याचे काम प्रगतीपथावर असतानाच स्थाननक नागररकाींनी शाखा 
कायावलयात ठदनाींक २३.१२.२०१९ रोिी ननवेदन ठदले होत.े 
(३) व (४) े्ंिणुी शहरातील (तालकुा िाफ्राबाद, जि.िालना) वीि ग्राहकाींची 
एकूण सींख्या २९०९ इतकी आहे. सदर शहरास थ्री फेि २०० के.र्व्ही.ए.चे ३ 
रोठहत्र,े ६३ के.र्व्ही.ए.चे १ रोठहत्र व भसींगल फेि २५ के.र्व्ही.ए.च्या ४५ 
रोठहत्राींद्वारे वीि परुवठा करण्यात येत आहे. िानेवारी मठहन्यात आींबेगाींव 
रोड व बािार िागातील भसींगलफेिचे एकूण ९ रोठहत्र ेनादरुुस्त झाले होत.े 
त्यापकैी ठदनाींक १८.०२.२०२० पयांत ६ रोठहत्र ेदरुुस्त करुन बसववण्यात आले 
आहेत. उववररत रोठहत्राींवरील ग्राहकाींचा वीि परुवठा पयावयी र्व्यवस्था म्हणून 
िवळील दसुऱ्या रोठहत्रावरुन पवूववत करुन देण्यात आला आहे. उववररत ३ 
रोठहत्र ेदरुुस्त करुन बदलण्यात येत आहेत. 
(५) अनधिकृत वीि िारामळेु रोठहत्र अनतिारीत होऊन नादरुुस्त होऊ नये, 
तसेच वविचेा गरैवापर होऊ नये म्हणून े्ंिणुी शहरात १ कक.मी. एअरबींच 
केबल ्ाकण्याच ेकाम जिल्हा ननयोिन व ववकास कामाींतगवत प्रगतीपथावर 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पाुसद िनपाररक्षेत्र अांतगचत (जर्.यितमाळ) िाघर्ाळी येथे महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोर्गार हमी योर्नेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  ६४६१   श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद वनपररक्ेत्र अींतगवत (जि.यवतमाळ) मारवाडी वनक्ेत्रात बेलोरा त्रब् 
कक् ३८२ वाघिाळी येथ े महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेतनू दगडी बाींिाची (एल.बी.एस.) कामे करून १०५ दगडी बाींि ्ाकून 
त्यापकैी ५० च्या वर दगडी बाींि पवूीचचे िुने असनू नवीन दगड व उींची 
तसेच लाींबी वाढवनू आणण घनमी्र वाढवनू त्या कामावर प्रत्यक्ात काम न 
करता बोगस मिुराींच्या नावे हिेरी प् नोंदवनू मिुरीची रककम 
वनवविागाच्या कमवचाऱ्याींनी हडप केल्याची तक्रार उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) 
जिल्हा यवतमाळ याींना ठदनाींक ७ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्या समुारास 
श्री.महेश नाईक (यवतमाळ) जिल्हा सदस्य रोिगार हमी योिना याींनी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी नवीन बाींिाची लाींबी व रुीं दी अत्यींत कमी असनू 
प्रत्यक्ात िागेवर काम कमी केले आहे, तसेच मोिमाप पजुस्तकेत व अींदाि 
पत्रकाप्रमाणे बनाव् नोंद घेवनू मिीतल्या बोगस मिुराींच्या नावे देयके अदा 
करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी जि.पी.एस. मिील नोंदीप्रमाणे चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले व प्रत्यक्ात कामाच्या ठठकाणची 
अींदाि पत्रकातील व मोिमाप पजुस्तकेतील तफावतीची सखोल चौकशी 
करण्यात आली आहे काय त्यात काय आढळून आले, तद्नसुार दोषीींववरुद्ध 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांर्य राठोड : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सहायक वनसींरक्क (िींकास व कॅम्पा) पसुद याींचेमाफव त प्राथभमक 
चौकशी करण्यात आली असनू ठद. ०२/०३/२०२० रोिी उपवनसींरक्क, पसुद 
वनवविाग याींना अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालानसुार कक् क्र.३८२ 
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मध्ये कोणतहेी नवीन काम न करता कामाची रककम खची घालणे, कामाची 
मोिमापे न घेता ढोबळमानाने मिुरी अदा करणे, िबाबदार अधिकाऱ्याींनी 
मोिमाप न घेणे, कामावर देखरेख न ठेवणे, कामावर न आलेल्या  लोकाींच्या 
बँक खाती रककम िमा करणे इ. अननयभमतता झाल्याचे ठदसनू येत.े 
     सदर प्राथभमक चौकशी अहवालानसुार वनक्ते्रपाल (प्रादेभशक) मारवाडी, 
क्ेत्र सहायक बेलोरा व वनरक्क, बेलोरा हे सकृतदशवनी दोषी आढळून आले 
असनू त्याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे व त्याींचेववरुध्द भशस्तिींगववषयक 
कायववाही सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
एिाजत्मि आददिासी प्रिल्पा किनिट (जर्.नाांदेड) अांतगचत आददिासी 

िसनतगहृाांिररता पाुस्तिे पाुरिठयामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(२७) *  ६८२८   श्री.बालार्ी िल्याणिर (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक आठदवासी प्रकल्प ककनव् (जि.नाींदेड) अींतगवत कायवरत 
असलेल्या १५ शासकीय आठदवासी वसनतगहृाींकररता पसु्तके परुवठा 
करण्यासाठी जिल्हा ग्रींथालय अधिकारी याींना सहा.जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प 
अधिकारी याींनी ठदलेल्या आदेशानसुार खरेदी केलेल्या पसु्तकाींच्या मळू 
ककींमतीवरच अधिकच्या ककींमतीचे स््ीकसव लावनू अपहार केल्याची बाब माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान आठदवासी ववकास ननररक्काींच्या 
तपासणी अहवाल ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नषुींगाने सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) एकाजत्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, ककनव् अींतगवत येणाऱ्या १५ 
शासकीय आठदवासी वसतीगहृाींना स्पिाव परीक्ेची पसु्तके परुववण्याबाबत 
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जिल्हा ग्रींथालय अधिकारी, नाींदेड याींना प्रती वसतीगहृ रुपये २.०० लक् या 
प्रमाणे रुपये ३०.०० लक् रुपयाींची पसु्तके परुववण्याबाबत ठदनाींक १८.९.२०१९ 
रोिीच्या आदेशान्वये कळववण्यात आले होत.े  जिल्हा ग्रींथालय अधिकारी, 
नाींदेड याींनी सींबींधित वसतीगहृाींना पसु्तकाींचा परुवठा केला असनू त्याींना रुपये 
३०.०० लक् इतका ननिी ववतरीत केला आहे. 
     सींबींधित वसतीगहृास परुवठा केलेल्या पसु्तकाींची तपासणी आठदवासी 
ववकास ननरीक्क याींच्यामाफव त करण्यात आली असनू सदर तपासणीत परुवठा 
केलेल्या काही पसु्तकाींच्या मळु ककींमतीवर वाढीव ककींमतीचे स््ीकर लावण्यात 
आलेले असल्याचे आढळून आले. तपासणी अहवालाच्या अनषुींगाने वाढीव 
ककींमतीच्या तफावतीची रककम सींबींधित परुवठादार याींच्याकडून रुपये 
८६,२५०/- परत करण्याबाबत जिल्हा ग्रींथालय अधिकारी, नाींदेड याींना 
कळववण्यात आले. त्या अनषुींगाने जिल्हा ग्रींथालय अधिकारी, नाींदेड याींनी 
ठदनाींक २०.२.२०२० रोिी सदर तफावतीची रककम रुपये ८६,२५०/- एकाजत्मक 
आठदवासी ववकास प्रकल्प, ककनव् या कायावलयात िमा केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आददिासी विभागातील िसतीगहृािररता खरेदी िेलेल्या  
फननचचर खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(२८) *  ७४८५   श्री.देिेंद्र भयुार (मोशी) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आठदवासी वविागातील आश्रमशाळा वसतीगहृाकररता फननवचर खरेदीमध्ये 
३७३ को्ी रुपयाींचा गरैर्व्यवहार झाला असल्याच े ठदनाींक ७ ऑगस््, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू वविागातील स्पॅसेवडु कीं पनीचा वगावतील बेंच चा दर 
४७२० रुपये इतका असनू तोच बेंच ठाणे येथील गोदरेि कीं पनीने ११२३२ 
रुपयाचा दर लावला असनू, इतर सवव खरेदी केलेल्या वस्तूींच्या दराींमध्ये 
तफावत असल्याचे देखील ननदशवनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यामध्ये आठदवासी वविागाींतगवत ४९८ शासकीय आश्रमशाळा व 
४९४ शासकीय वसतीगहेृ सरुु आहेत. शासकीय आश्रमशाळेमध्ये िौनतक 
सवुविा बेड, डसे्क, बेंच, ्ेबल इ. नसणे याबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे, 
राषरीय मानवधिकारी आयोग, वविान मींडळ सभमत्या यामध्ये शासनास 
सचूना व ननदेश प्राप्त झालेले आहेत. आठदवासी ववकास वविागाच्या 
आश्रमशाळाींच्या दरुावस्थेबाबत काही वषावपासनू सातत्याने ववववि स्तरावरुन 
चचाव होत होती. हे धचत्र बदलनू आश्रमशाळामिील ववद्याथावना उत्तमाउत्तम 
सवुविा उपलब्ि करुन देण्यासाठी आठदवासी ववकास वविागामाफव त भमशन 
कायापाल् हे अभियान राबववण्यात आले. सदर कायापाल् अभियानाींतगवत 
१२५ पथकाींनी शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतीगहृामिील सवव 
िौनतक सवुविाींची तपासणी करुन मागणी ननजश्चत केली. मोठया प्रमाणावरील 
खरेदी पाहता आठदवासी ववकास वविागाने प्रसार माध्यमाद्वारे िाहीरात देऊन 
ननववदापवूव बठैकीकररता इच्छुक ववके्रत्याींना ठदनाींक २९/१२/२०१८ रोिी  
आमींत्रत्रत केले होत.े सदर बठैकीस समुारे ४० ववके्रत्याींचे प्रनतननिी उपजस्थत 
होत.े दगुवम आणण डोंगराळ िागातल्या ठठकाणी फननवचर परुवठा 
करण्यासोबतच  त्यानींतरच्या दरुुस्तीची सवुविा  परुववण्याची क्मता असलेला 
उत्पादक परुवठादार उपलब्ि होण्याच्या अनषुींगाने  त्याप्रमाणे ननववदा ननकष 
ठरववण्यात आले. सदर ननववदा प्रकक्रयेसाठी दोन वेळा ननववदा मागववण्यात 
आल्या.  वरील खरेदी प्रकक्रया राषरीय स्तरावरील वाणणज्य वविागाच्या GeM 
पो व्लवर पारदशवकपणे व मानवी हस्तक्ेप ववरठहत आणण खरेदी िोरणातील 
तरतदुीस अनसुरुन पार पाडण्यात आलेल्या आहेत. 
     नागपरू व अमरावती  या वविागासाठी दोन ननववदािारक गोदरेि व  
स्पेसवडू पात्र ठरले. ठाणे व नाभशक या वविागासाठी  स्पेसवडूने ननववदा 
िरली नर्व्हती. त्यामळेु गोदरेि याींची  ननववदा L-१ असनू ती ननववदा पात्र 
ठरली. नाभशक वविागासाठी गोदरेि तफे सवव वस्तुींवर सरासरी 
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बािारिावाच्या तलुनेत २२.५ ्कके तर ठाणे वविागासाठी २७ ्कके कमी दर 
नमदु केले तर स्पेसवडु याींनी अमरावती वविागासाठी ५१ ्कके व नागपरू 
वविागासाठी ५४ ्कके कमी दराच्या L-१ ननववदा प्राप्त झाल्या.  
     प्रत्येक वविागासाठी स्वतींत्र ननववदा असल्याने ताींत्रत्रकदृष्या पात्र 
ननववदाकाराची ननववदा L-१ म्हणून प्रत्येक वविागात ननवडण्यात आली. 
प्रत्येक वविागासाठी परुवठादार व बँ्रड वेगळे आहेत. फननवचरच्या सवव 
प्रकारच्या वस्तचूे नमनेु प्राप्त करुन घेऊन तज्ञ सल्ला तसेच प्रयोगशाळा 
तपासणीच्या माध्यमातनू गणुवत्तचेी खात्री केल्यावरच वविागामाफव त पढुील 
कायववाही करण्यात आली आहे.  सदर प्रकक्रयेसींदिावत उद्योग वविागानेही 
सहमती दशवववलेली आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पाेण (जर्.रायगड) तालुक्यातील शतेिऱयाांना शतेीची बाांधणी ि 
दरुुस्तीिरीता ननधी उपालब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२९) *  २०५३   श्री.रविशठे पााटील (पाेण) :   सन्माननीय खार र्ममनी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगड) तालकुयात सन २०१९ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमध्ये 
नारवेल-बेनवले, वाशी-वडाींगी, भशकी-वाशी, वावे-वडखळ, सोनखार-उणोली, रावे, 
दतुफाव कोपर, िीत,े नगदी-सापोली, पा्खार, िुई-अब्बास, माचेला-धचरबी, 
गाींिेचोळे या गावातील शतेीसींरक्क बींिारा वाहुन गेल्याने समदु्राचे खारे पाणी 
शतेात भशरुन शतेीचे अतोनात नकुसान झाले असल्याचे ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी स्थाननक शतेकऱ्याींनी स्वत:ची शतेी 
वाचववण्यासाठी काही बींिाऱ्याींची दरुुस्ती व बाींिणी केली असनू त्याींना योग्य 
आधथवक मोबदला देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना शतेीचे बींिारे दरुुस्ती व बाींिणी 
करण्यासाठी आधथवक मदत भमळाली नसल्याने त्याींना आवश्यक ननिी 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत लोकप्रनतननिी याींनी मागणी केली केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नषुींगाने उकत गावातील शतेकऱ्याींना आधथवक मदत 
भमळण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय. 
(२) लाििारकाींनी केलेल्या दरुूस्तीचा मोबदला देणे अनजु्ञेय नाही. 
(३) होय. 
(४) झालेल्या नकुसानीची पहाणी क्ेत्रत्रयस्तरावर करण्यात आलेली आहे. तसेच 
लोकप्रनतननिीींनी मागणी केल्यानसुार नादरुुस्त बींिारे दरुुस्त करण्यासाठी 
ननिीच्या मागणीचा प्रस्ताव माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये शासनास प्राप्त झाला 
असनू सदर प्रस्ताव तपासनू पढुील कायववाही करण्यात येत आहे.  
        तसेच सन २०१९-२० मध्ये पेण तालकुयातील मींिूर प्रापणसचूीनसुार 
रु.१.४८ को्ी इतकया रककमेच्या १३ योिनाींची मिबतुीकरणाची कामे हाती 
घेण्यात येत आहेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िमलापाूर (ता.पाूणाच, जर्.पारभणी) येथील पाारधी िस्तीमध्ये ठक्िरबाप्पाा 

िस्ती सुधार योर्नेतून िीर् पाुरिठा िरण्याबाबत 
(३०) *  १९४७   डॉ.राहूल पााटील (पारभणी) :   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कमलापरू (ता.पणूाव, जि.परिणी) येथील पारिी वस्तीवर ठककरबाप्पा 
वस्ती सिुार योिनेतनू वीि परुवठा देण्याची मागणी गत १५ वषाांपासनू 
स्थाननक आठदवासी बाींिव करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने वीि परुवठा करण्याकड ेप्रशासन 
दलुवक् करीत असल्याने ठदनाींक २३ िानेवारी, २०२० पयांत याबाबत 
ननणवयात्मक कायववाही न झाल्यास प्रिासत्त्ताक ठदनी बठहषकाराचा इशारा 
ग्रामपींचायत कायावलयाकडून आठदवासी ववकास प्रकल्प कायावलयाला देण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहु प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच सदर गावातील पारिी वस्तीला वीि परुवठ्यासह इतर मलुितू 
सवुविा उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पााडिी : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबतचे ननवेदन हे ग्रामपींचायतकडुन जिल्हाधिकारी कायावलय, परिणी 
येथे देण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) सदर वस्तीला वीि परुवठा देण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्ववकास 
अधिकारी, पींचायत सभमती, पणुाव याींचेमाफव त सन २०१९-२० मध्ये प्रकल्प 
कायावलयास प्रथमच सादर करण्यात आलेला होता. सदर प्रस्तावाच्या 
अनषुींगाने जिल्हाधिकारी, परिणी  याींनी ठदनाींक १३ फेब्रवुारी, २०२० रोिीच्या 
आदेशान्वये वीि परुवठा करण्याकररता रु. ७.०० लक् ननिीच्या कामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आललेी आहे. तसेच सदर गावामध्ये आवश्यक 
असलेल्या अन्य सोई सवुविा परुववण्यासाठी एकाजत्मक आठदवासी ववकास 
प्रकल्प, कळमनरूी या कायावलयाकडून सींबींधित यींत्रणाींकडून प्रस्ताव 
मागववण्यात आलेले आहेत. 

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