
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०५ माचच, २०२१ / फाल्गनु १४, १९४२ (शिे) 
  
(१) मखु्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री 
(३) िामगार, राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री 
(४) ऊर्ाच मांत्री 
(५) इतर मागास बहुर्न िल्याण,  

खार र्ममनी वििास, आपत्ती  
व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन मांत्री 

(६) आहदिासी वििास मांत्री 
(७) सहिार, पणन मांत्री 
(८) सामाजर्ि न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८ 
------------------------------------- 

  
माण ि मभमा नदीला (जर्.सोलापूर) आलेल् या महापूरामु े नदीिाठयया 

गाांिातील शतेिऱयाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 
  

(१) * ७२५३ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सोलापरू जिल्ह्यातील माण व भिमा नदीला गत वर्षी आलेल्ह या 
महापरूामळेु साींगोला, माळभिरस, पींढरपरू, मोहोळ, मींगळवेढा, बािी आणण 
दक्षिण सोलापरू तालकु् यातील नदीका् या गावाींमलील १५ हिार ३०२ 
ितेकऱयाींच े हिारो हेक््र वरील ववववल ठ्काणाींच े पीक, ऊस, फळ बागाींच े
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प्रचींड मोठ्या प्रमाणात नकुसान होवनू घरातील सींपणूण सामान, िनावरे, 
टॅ्रक््र, पींप वाहून गेल्हयाचा प्राथभमक अींदाि जिल्हहा कृर्षी अधलकारी याींनी 
व्यक्त केला असनू परुग्रस्त ितेकऱयाींसा्ी िासनाने प्रत् येक  रुपये १ लाख 
अिी किणमाफ  िाहीर केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आधथणक मदत परुग्रस्त ितेकऱयाींया खात् यावर िमा 
झाली नसल्हयामळेु ितेकऱयाींना पढुील हींगामासा्ी किण घेण्याबाबत समस्या 
ननमाणण झाली असल्ह याची बाब माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्षींगाने परुग्रस्त ितेकऱयाींना थककत आधथणक मदतीची 
रक् कम अदा करण् याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे तसेच सदर आधथणक मदत अदा न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींित: खरे आहे, परींत ु परुग्रस्त ितेकऱयाींसा्ी 
प्रत्येक  रुपये १ लाख किणमाफ  देण्याचा ननणणय घेतलेला नाही  
(२) हे खरे नाही   
     जिल्हहा उपननबींलक, सहकारी सींस्था, सोलापरू याींयाकड े किण भमळत 
नसल्हयाबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही   
(३) िून त े ऑक््ोबर, २०२० या कालावलीत अनतवषृ्ीमळेु व परुामळेु 
नकुसान झालेल्हया सोलापरू जिल्ह्यातील बाधलत ितेकऱयाींना दोन हप्त्यात 
एकूण रुपये ५४५५३ ०४ लि इतका ननली वविागीय आयकु्ताींमाफण त ववतररत 
करण्यात आला आहे  यापकै  रुपये ४३५८१ ७२ लि इतक्या ननलीचे वा्प 
करण्यात आले असनू उवणररत ननली वा्पाचे काम सरुू आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही   
 

----------------- 
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ठाणे-बेलापूर औद्योधगि िसाहतीत अपघात होत असल्याबाबत 
  

(२) * ७०९८ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ्ाणे-बेलापरू महापे औद्योधगक वसाहतीींतगणत रस्त्याींची दरुवस्था झाली 
असनू ए ब्लॉक त े इलेक्ट्रॉननक्स झोनमलील रस्त्याींवर एक त े दीड फु्ाच े
खड्ड ेअसल्हयाने वाहतकु ला अडथळा ननमाणण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नवी मुींबई औद्योधगक वसाहतीमध्ये छो्े-मो्े ५००० 
व्यावसानयक व्यवसाय करीत असनू दोन लाखापेिा िास्त नागररकाींना 
रोिगार उपलब्ल झाला असनू औद्योधगक वसाहतीमलील समस्या 
ठदवसेंठदवस वाढल्हयाने त्या सोडववण्याकड ेएमआयडीसी प्रिासन दलुणि करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महापे औद्योधगक वसाहतीमलील खड्ड्याींमळेु मो्र 
सायकलया अपघाताच ेप्रमाण वाढले असनू अनेक िण िखमी झाले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, महापे औद्योधगक िेत्रामध्ये कीं पन्याींकडून कर घेऊन त्याींना 
रस्त ेआणण ग्ारे व फु्पाथ याींची सवुवला नसल्हयाने व्यावसानयक कामगार 
व वाहतकुदाराींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन व्यावसानयक 
कामगार व वाहतकुदाराींची होणारी गरैसोय दरू करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) हे अींित: खरे आहे  
     महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाने ्ी्ीसी औद्योधगक 
िेत्रातील आर, ए व डी ब्लॉक मलील एकूण २१ ०० कक मी  कााँक्र ्ीकरणाच े
काम हाती घेतलेले असनू त े आता पणूणत्वाया अींनतम ्प्प्यात आहे  
त्याचप्रमाणे महामींडळाकडून ए ब्लॉक व ईएल ब्लॉक मलील १५ ०० कक मी  
लाींबीया रस्त्याया कााँक्र ्ीकरणाच े काम सधु्दा हाती घेण्यात येत असनू 
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सदर कामाची ननववदा लवकरच प्रभसध्द करण्यात येईल  ए ब्लॉक व ईएल 
ब्लॉक महापे वविागातील खड्ड ेखडी मरुूमाने िरण्याचे काम महामींडळाकडून 
हाती घेण्यात आल े होत े तसेच तात्परुत्या डागडुिीकरीता सेमी ग्राउ् 
डाींबरीकरण पध्दतीने खड्ड ेिरण्याया कामाची ननववदा मींिूर करण्यात आली 
असनू लवकरच प्रत्यि काम हाती घेण्यात येईल  
(२) व (३) हे खरे नाही  
 ए ब्लॉक व ईएल ब्लॉक महापे वविागातील खड्ड े खडी मरुूमाने 
िरण्याचे काम महामींडळाकडून हाती घेण्यात आले होत े तसेच तात्परुत्या 
डागडुिीकरीता सेमी ग्राउ् डाींबरीकरण पध्दतीने खड्ड े िरण्याया कामाची 
ननववदा मींिूर करण्यात आली असनू लवकरच प्रत्यि काम हाती घेण्यात 
येईल  
(४) हे खरे नाही   
 महापे औद्योधगक िेत्रातील रस्त्याींचे कााँक्र ्ीकरण करणे, ग्ार व 
फु्पाथ बनववणे, पावसाळी ड्रने बनववणे, कबणस््ोन बसववणे, यु् ीली्ी चेंबर 
बाींलणे इ  करीता नवी मुींबई महानगरपाभलकेकडून ननववदा प्रभसध्द करण्यात 
आली आहे  
(५) महाप ेऔद्योधगक िते्रातील ए ब्लॉक व ईएल इलेक्ट्रॉननक्स झोनमलील 
रस्त्याींया खड्ड े िरण्याच े काम वेळोवेळी महाराषट्र औद्योधगक ववकास 
महामींडळाकडून करण्यात येत असनू मखु्य क्रााँक्र ्ीकरणाया कामास 
प्रिासक य मान्यता प्राप्त झाली असनू ननववदा प्रकक्रया सरुु आहे  लवकरच 
मखु्य क्रााँक्र ्ीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल   
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

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

लातूर जर्ल््यातील ननराधार योर्नेयया लाभार्थयाांना  
अनुदान अदा िरण्याबाबत 

  

(३) * ७२८९ श्री.रमेश िराड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य व कें द्र िासनाया ववववल ननरालार योिनेंतगणत ठदल्हया िाणाऱया 
लािातनू लातरू जिल्ह्यातील लािार्थयाांचे माहे नोव्हेंबर, २०२० पासनू मानलन 
थक त असनू याबाबत लोकप्रनतननलीींकडून व िनततेनू तक्रारी स्थाननक 
प्रिासनाकड ेप्राप्त होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र व राज्य िासनायावतीने ववववल योिनेतनू ननरालाराींना 
देण्यात येत असलले्हया सींिय गाींली ननरालार, अनसुधूचत िाती, अनसुधूचत 
िमाती, श्रावणबाळ, इींठदरा गाींली ननरालार, राषट्रीय वधृ्दापकाळ योिनेंतगणत 
कोट्यवली रुपयाींचे मानलन लािार्थयाांना िासनामाफण त ठदले िात े मात्र माहे 
नोव्हेंबर, २०२० पासनू िवळपास हिारो लािार्थयाांना अनदुान अदा करण्यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्नाबाबत िासनाकड ेव स्थाननक प्रिासनाकड ेवारींवार 
तक्रारी करून सधु्दा लािार्थयाांना अनदुान प्राप्त होत नसल्हयाचे ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय  
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लािार्थयाांना 
योिनाींचा लाि भमळण्यासींदिाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही  
(२) वविरे्ष सहाय्य योिनेतील लािार्थयाांना माहे डडसेंबर, २०२० पयांत 
अथणसहाय्य ववतररत करण्यात आलेले आहे  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 ----------------- 
  

राज्यात अनतिषृ्ट्टीमु े नुिसानग्रस्त झालेल्या शतेिऱयाांना 
 नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(४) * ७४९३ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि र्ानिर, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िर्ाहत 
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ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्रूिर, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, 
श्री.रवि ांद्र फाटि, डॉ.रणजर्त पाटील, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.र्यांत आसगाििर, श्री.विक्रम िा े, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.सांर्य 
दौंड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात माहे िून त े ऑक््ोबर, २०२० मध्ये अनतवषृ्ी, परू व 
ढगफु्ीमळेु तसेच माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये अवकाळी पावसामळेु       
३४ जिल्ह्यातील ६२ लाख ितेकऱयाींया ३११२७ हेक््रमलील खरीप वपकाींच,े 
पिलुन, घरे, गहृपयोगी वस्त,ू गो्े, िाळा/िासक य इमारतीींचे व वव्िट्टयाींच े
नकुसान झाल्हयामळेु िासनाकड े रुपये ५९५८ को्ीया नकुसान िरपाईच े
प्रस्ताव आले असनू नकुसानग्रस्ताींना १०००० को्ीचे पॅकेि िाहीर करुन 
परुवणी मागण्याींमध्ये केवळ २२१९ को्ी रुपयाींची तरतदू केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, परुवणी मागण्याींमध्ये रुपये २२१९ को्ी तरतदु करुन 
िासनाने माहे िून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावलीत अनतवषृ्ी व परुामळेु 
बाधलत झालेल्हया ितेकऱयाींना मदत करण्यासा्ी िरपाईया दसुऱया 
हप्त्यापो्ी रुपये २१९२ को्ी ननली ववतररत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अनतवषृ्ी व परुामळेु ितेीवपकाींचे व बहुवावर्षणक वपकाींचे ककमान 
३३ ्क्के नकुसान झालेल्हया ितेकऱ याींना ितेी वपकाींया नकुसानीसा्ी रुपये 
१० हिार प्रनत हेक् ्र व बहुवावर्षणक वपकाींया नकुसानीसा्ी रुपये २५ हिार 
प्रनत हेक् ्र दराने दोन हेक््रया मयाणठदत मदत देण्याचे ननददेशि असल्हयामळेु 
िासनाकडून दोन हप्त े ववतररत होऊनही बऱयाच ितेकऱयाींना मदत भमळाली 
नसल्हयाचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सोलापरू जिल्ह्यात माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये झालेल्हया 
अनतवषृ्ीमळेु नकुसानग्रस्ताींना िरपाईसा्ी िासनाकडून जिल्हहा प्रिासनाकड े
आलेली मदतीची रक्कम पणूणपणे ववतररत झाली असल्हयाचा अहवाल जिल्हहा 
प्रिासनाने िासनाकड ेपा्ववला आहे, परींत ुसदर मदत ऑक््ोबर मठहन्याची 
नसनू माहे िून त े ऑक््ोबर मलील असल्हयाच े जिल्हहा प्रिासनाया 
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अहवालात नमदू केल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले असनू बाधलत ितेकऱयाींना मदत न भमळाल्हयाया तक्रारी 
तलाठ्याींकड ेप्राप्त झाल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार वपकाींचे पींचनामे करुन ितेकऱ याींना नकुसान 
िरपाई देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
केलेल्हया कायणवाहीचा सींपणूण तपिील काय आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अींित: खरे आहे  
(२) मागणीनसुार रुपये २१९२.८९ को्ी एवढा ननली ववतररत करण्यात आला आहे  
(३), (४) व (५) माहे िून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावलीत अनतवषृ्ीमळेु 
व परुामळेु ितेवपकाींचे तसेच ितेिमीन, मनषुयहानी, पिलुन हानी, 
मत्स्यव्यवसाय याींया नकुसानीसा्ी, घर पडझड, सानगु्रह अनदुान याकरीता 
ठदनाींक ०९/११/२०२० रोिीया िासन ननणणयान्वये रुपये २२९७०६.३७ लि व 
ठदनाींक ०७/०१/२०२१ या िासन ननणणयान्वये ितेीवपकाींया नकुसानीबाबत 
रुपये २१९२८९.०५ लि असा एकूण रुपये ४४८९९५.४२ लि इतका ननली 
वविागीय आयकु्त याींयामाफण त जिल्हहयाींना ववतररत करण्यात आला असनू 
ननली वा्पाचे काम सरुू आहे  
 सोलापरू जिल्ह्यासा्ी दोन हप्त्यात रुपये ५४५५३.०४ लि ननलीच े
ववतरण करण्यात आल े आहे  त्यापकै  रुपये ४३५८१.७२ लि ननलीचे वा्त 
बाधलताींना करण्यात आले आहे  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

धनगर समार्ायया वििासासाठी िराियायया उपाययोर्नाांबाबत 
  

(५) * ६५४४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, डॉ.िर्ाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत आसगाििर : सन्माननीय इतर 
मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लनगर समािाया ववकासासा्ी एक हिार को्ी रुपये खचाणया      
१३ योिना राबववण्याया ठदनाींक ३० िुल,ै २०१९ रोिी िासनाने घेतलेल्हया 
ननणणयाची अींमलबिावणी सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोणत्या योिनासा्ी ककती ननली उपलब्ल करण्यात आला 
असनू त्याबाबतया अींमलबिावणीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्हयास, लनगर समािाला आरिण देण्याबाबत ननणणय घेण्यासा्ी 
आवश्यक असलेला ्ा्ा इजन्स्््यू्  ऑफ सोिल सायन्सेस, मुींबई या 
सींस्थेचा अहवाल ठदनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोिी िासनास सादर झालेला 
असल्हयामळेु याबाबत ननणणय घेण्यात आला आहे काय, ननणणयाचे स्वरुप काय 
आहे व त्यानरु्षींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) लनगर समािाया ववकासासा्ी एक हिार 
को्ी रुपये खचाणया १३ योिना राबववण्याबाबत ठदनाींक ७/८/२०१९ रोिीया 
िासन ननणणयान्वये ननणणय घेण्यात आलेला असनू सन २०२०-२०२१ ववत्तीय 
वर्षाणकरीता ५१ ५० को्ी इतका ननली अथणसींकल्हपीत केलेला आहे  तथावप, 
ववत्त वविागाया ठदनाींक ४/५/२०२० रोिीया िासन ननणणयान्वये कोववड-१९ 
या सींसगणिन्य रोगामळेु सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय वर्षाणत होणाऱया अथण 
व्यवस्थेवरील पररणामाबाबत ववत्तीय उपाययोिना म्हणून ववत्त वविागाने 
ननली उपलब्ल करुन ठदलेला नाही  
(३) ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्था, मुींबई याींचा अहवाल ठदनाींक १ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी िासनाया ववचाराथण सादर करण्यात आला होता  
मा मींत्रत्रमींडळाया ठदनाींक २७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी सींपन्न झालेल्हया 
बै् क मध्ये ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्था याींनी लनगर समािाया केलेल्हया 
अभ्यासाया अनरु्षींगाने लनगर समािाया ववववल मागण्याींया सींदिाणत 
मींत्रत्रमींडळाची उपसभमती स्थापन करण्याचे ननददेशि देण्यात आले   
 मा मींत्रत्रमींडळाया ननददेशिानसुार ठदनाींक १ माचण, २०१९ या िासन 
ननणणयान्वये मा मखु्यमींत्री महोदयाींया अध्यितखेाली मींत्रत्रमींडळ उपसभमती 
ग्न करण्यात आलेली आहे   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 

----------------- 
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हदव्याांग शा ा/िमचशा ेतील िमचचाऱयाांना सातव्या िेतन  
आयोग लागू िरण्याबाबत 

  

(६) * ७३८४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.र्यांत 
आसगाििर, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.विक्रम िा े, श्री.बा ाराम पाटील, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, डॉ.रणजर्त पाटील, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठदव्याींग ववद्यार्थयाांया िाळा/कमणिाळेतील मखु्याध्यापक, भििक व 
भििकेतर कमणचाऱयाींना सातव्या वेतन आयोगाया भिफारिी लाग ू करण्यात 
आल्हया नसल्हयाची तसेच ठदव्याींग िाळाींया अनजु्ञाप्ती नतुनीकरणाची अनेक 
प्रकरणे प्रलींत्रबत असणे तसेच िुन्या मान्यता प्राप्त अलणवेळ वदै्यक य 
अधलकारी व इतर पदाींना पणूणवेळ पदामध्ये रुपाींतरीत करणे इत्यादी बाबी 
ननदिणनास आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१८-२०१९ मध्ये अनदुानावर आलेल्हया १२३ ठदव्याींग 
िाळेतील भििक कमणचाऱयाींना वेतनाया ५० ्क्के अनदुानाऐविी १०० ्क्के 
वेतन अनदुान सतू्र व त्याींया वयैजक्तक मान्यता ननयभमत वेतन सरुु 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िाळा/कमणिाळेतील भििक/कमणचाऱयाींचे वेतन ननयभमत होत 
नसल्हयाने भििक सींघ्नाींयावतीने ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०२० व ठदनाींक ४ त े
८ िानेवारी, २०२१ रोिी जिल्हहा पररर्षद, नागपरू समोर आींदोलन करण्यात 
आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी नागपरू वविागाया लोकप्रनतननलीींनी ठदनाींक    
१९ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास िासनास पत्र पा्वनू प्रलींत्रबत 
प्रकरणे ननकाली काढण्याची ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ठदव्याींग ववद्यार्थयाांया िाळा/कमणिाळेतील मखु्याध्यापक, 
भििक/भििकेतर कमणचाऱयाींना सातव्या वेतन आयोगाया भिफारिी लाग ू
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) अींित: खरे आहे   
 ठदव्याींग ववद्यार्थयाणया िाळा/कमणिाळेतील मखु्याध्यापक, भििक व 
भििकेतर कमणचाऱ याींना सातव्या वेतन आयोगाया भिफारिी लाग ू करण्यात 
आल्हया नाहीत  परींत ु ठदव्याींग िाळाींया अनजु्ञप्ती नतुनीकरणाची प्रकरणे 
आयकु्त, ठदव्याींग कल्हयाण, पणेु याींयास्तरावर प्रलींत्रबत नाहीत  
(२) होय  
(३) व (४) होय  
(५) आयकु्त, ठदव्याींग कल्हयाण, पणेु याींयास्तरावर कायणवाही सरुु आहे  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही     

----------------- 
  
मागाठाणे विधानसभा क्षेत्रातील िन र्ममनीिरील पाडयाांमध्ये राहणाऱया 

रहहिाश्याांना मूलभूत नागरी सेिा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(७) * ६४०१ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मागा्ाणे (मुींबई) ववलानसिा िते्रातील वन िभमनीवरील केतक पाडा, 
समता नगर, लारकाडी, सींिय गाींली राषट्रीय उद्यानातील अनेक पाड्याींमध्ये 
राहणाऱया रठहवाश्याींना मलूितू नागरी सेवा उपलब्ल करुन त्याींच े पनुवणसन 
करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननलीींनी सन २००९ पासनू सातत्याने मुींबई 
महानगरपाभलकेकड ेव िासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यापवूी िासनाने आरे वसाहतीत पनुवणसन करण्याबाबत ननणणय 
घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर पाड्याींमध्ये 
राहणाऱया रठहवाश्याींना मलूितू नागरी सेवा उपलब्ल करुन देण्याबाबत तसेच 
त्याींया पनुवणसनाबाबत कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) व (२) हे खरे आहे  
(३) रर् याधचका क्रमाींक ३०५/९५ व िनठहत याधचका क्रमाींक २०२५/२००४ 
मलील नो्ीस ऑफ मोिन क्रमाींक ४६५/२००७ मध्ये मा उच न्यायालयाने 
पाररत केलले्हया आदेिान्वये सींिय गाींली राषट्रीय उद्यानाया वन 
िभमनीवरील अनतक्रमणाींस नव्याने नागरी सवुवला परुववण्यास परवानगी देता 
येत नाही  तथावप, सावणिननक प्राधलकरणाया अजस्तत्वातील नागरी 
सवुवलाींया ननव्वळ दरुुस्तीकरीता परवानगी देण्यात येत े  
 पठहल्हया ्प्प्यात सन २००० मध्ये पनुवणसनाकरता रक्कम िरणा 
केलेल्हया ११३५९ पात्र अनतक्रमकाींचे सींघर्षणनगर चाींठदवली येथे पनुवणसन 
करण्यात आले असनू दसुऱया ्प्प्यातील अनतक्रमकाींच ेपनुवणसन आरे वसाहत 
येथे म्हाडामाफण त करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील महाराष्ट्र लोिसेिा आयोग िरण्याऱया मागासिगीय 
विद्यार्थयाांच ेथिीत विद्यािेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(८) * ७१०५ श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजिक न्याय व वविरे्ष सहाय्य वविागाया बा्ी या 
सींस्थेमाफण त महाराषट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) करणाऱया मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांना दर मठहना रूपये ९ हिार ववद्यावेतन ठदल ेिात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागील सहा मठहन्याींपासनू राज्यातील ४०० मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांचे ववद्यावेतन थक त असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बा्ी या सींस्थेकेड े वारींवार अिण ववनींती करूनही कोणत्याच 
प्रकारची कायणवाही होत नसल्हयाचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील गरीब व 
गरिू मागासवगीय ववद्यार्थयाांचे थक त ववद्यावेतन अदा करण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे   
(२) हे खरे नाही  
(३) व (४) लॉकडाऊन कालावलीत ववद्यार्थयाांनी ऑनलाईन प्रभििण घेतले 
असल्हयाकारणाने ववद्यावेतन देय नसल्हयाचा ननणणय डॉ बाबासाहेब आींबेडकर 
सींिोलन व प्रभििण सींस्था, पणेु या सींस्थेने घेतला आहे  
 सध्या सदर प्रकरणी मा उच न्यायालयात रर् याधचका दाखल 
करण्यात आली असनू प्रकरण न्यायप्रववष् आहे  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही   

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

शतेीसाठी िापरण्यात येणाऱया िीर् दरात िाढ झाल्याबाबत 
  

(९) * ७४७७ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववद्यतु कीं पनीने उपसा भस ींचन योिनेसा्ी लाग ू केलेले वविेचे दर 
िरमसा् वाढववले असनू सदर दर ितेीसा्ी न परवडण्याइतके वाढले 
असल्हयामळेु ितेकऱयाींना वीि दर परवडत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यात िासन 
खचाणने झालेल्हया २३ उपसा िलभसींचन योिनेचे देयक िासन ७९% व 
ितेकरी २१% िरत असनू अिी सवलत ितेकऱयाींनी िभमनीवर किण काढून 
ननमाणण केलेल्हया भलफ्् इररगेिनला भमळण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही  ऊिाण वविागाचा िासन ननणणय ठदनाींक 
३१ िानेवारी, २०१९ अन्वये राज्यातील उपसा िलभसींचन योिनाींना      
रुपये १ १६ प्रती यनुन् हा सवलतीचा वीि दर आकारण्यात येत होता  सदर 
सवलत माचण, २०२० पयांत असनू सदर सवलत पढेु चाल ू ्ेवण्याबाबत 
अद्याप ननणणय झालेला नाही  
(२) प्रश्न उद् िवत नाही  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
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िर्चमाफीयया यादीत नाि न आल्यामु े शतेिऱयाांने  
आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१०) * ६५८२ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पड िर, श्री.महादेि र्ानिर : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गरिू ितेकऱयाींना किणमाफ चा लाि भमळत नसल्हयामळेु माहे नोव्हेंबर, 
२०१९ त े नोव्हेंबर, २०२० या कालावलीत किणबािारीपणामळेु आत्महत्या 
करण्याया प्रमाणात वाढ होत असनू अलाणपरू तालकु्यातील (जि नाींदेड) िणेी 
(पाडी) येथील ितेकरी श्री सरेुि बाबाराव लुमाळ याींचवेर बाँक ऑफ इींडडयाचे 
पाच लाख तर जिल्हहा मध्यवती बाँकेचे ही किण असनू त्याींचे नाव 
किणमाफ या यादीत नसल्हयाने, तसेच त्याींनी याबाबत सींबींधलताींकड ेववचारणा 
केली असतानाही त्याकड ेिाणीवपवूणक दलुणि व ्ाळा्ाळ यामळेु नरैाश्येपो्ी 
मा मखु्यमींत्री, मा सावणिननक बाींलकाम मींत्री व मा पालकमींत्री याींच े नावासह 
धचठ्ठी भलहून ठदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास सकाळी दहा 
वािता त्याींया ितेात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, िासनाया िभूमकेमळेुच लमुाळ याींयासारख्या अनेक 
ितेकऱयाींनी आत्महत्या केलेली असलेली अनेक उदाहरणे असनू या प्रकरणाची 
िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती सींबींधलताववरोलात िबाबदारी ननजश्चत करून 
कायदेिीर कारवाई करण्याया तसेच आत्महत्या केलेल्हया सवण ितेकऱयाींया 
कु्ुींत्रबयाींना तात्काळ आधथणक मदत देण्याया दृष्ीने िासनाकडून कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) मयत ितेकरी श्री सरेुि बाबाराव 
लुमाळ याींनी ठदनाींक २१/११/२०२० रोिी नावपक  व किणबािारीपणामळेु 
गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे  
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(२) व (३) तालकुास्तरीय सींयकु्त चौकिी सभमतीया प्राप्त अहवालाव्दारे 
उक्त प्रकरण हे ितेकरी आत्महत्याबाबतया जिल्हहास्तरीय चौकिी सभमतीत 
ठदनाींक २१/१२/२०२० रोिी चचदेशसा्ी ्ेवण्यात आले  जिल्हहास्तरीय सभमतीव्दारे 
सदर प्रकरण ननकर्षाींत बसत असल्हयाने मदतीसा्ी पात्र ्रववले असनू िासन 
ननकर्षाींनसुार मयत ितेकऱयाींया वारसास रुपये १.०० लि अनदुान ववतररत 
करण्यात आले आहे  
     राज्यातील आत्महत्या केलेल्हया ितेकऱयाींया कु्ुींत्रबयाींना महसलू व वन 
वविाग, िासन ननणणय, ठदनाींक २३/०१/२००६ नसुार आधथणक मदत देण्यात येत े 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

विदभाचतील अांनतम पैसेिारी घोवषत िरण्यात आलेल्या जर्ल्हयाांना 
शासनायया विविध योर्नेचा लाभ मम णेबाबत 

  

(११) * ७३९५ डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िा े, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अरुणिािा र्गताप, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सांर्य दौंड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदिाणतील िींडारा, चींद्रपरू, गडधचरोली, वलाण, गोंठदया, नागपरू, अमरावती, 
अकोला, यवतमाळ, वाभिम, बलुढाणा इत्यादीसह इतर जिल्ह्यात पाऊस व 
अनतवषृ्ीमळेु लाखो हेक््रमलील खरीप हींगामाची वपके उध्वस्त झाली असनू 
िासनाने अींनतम पसैेवारी माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये ४७ ्क्के अिी िाहीर 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींनतम पसेैवारी िाहीर केल्हयामळेु ितेकऱयाींना कोणत्या 
प्रकारया सवलती िाहीर करण्यात आलेल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, ककती ितेकऱयाींना खरीप पीक ववम्याींचा लाि देण्यात आलेला आहे, 
(४) असल्हयास, ज्या गावाींची पसैेवारी ५० पशै्याींपकै  अींित: िास्त आहे अिा 
ितेकऱयाींना या सवलतीचा लाि देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) अमरावती वविागातील ७२०८ गावाींपकै  ६९४० 
गावाींची पसैेवारी ५० पिैापेिा कमी व २६८ गावाींची पसैेवारी ५० पिैापेिा 
िास्त घोवर्षत करण्यात आली आहे  तर नागपरू वविागातील ८१७२ गावाींपकै  
३६९० गावाींची पसैेवारी ५० पिैापेिा कमी व ४४८२ गावाींची पसैेवारी ५० 
पिैापेिा िास्त घोवर्षत करण्यात आली आहे   
(२) खरीप २०१७ हींगामापासनू दषुकाळ घोवर्षत करण्यासा्ी कें द्र िासनाने 
लाग ू केलेल्हया दषुकाळ व्यवस्थापन सींठहता, २०१६ मलील कायणपध्दतीनसुार 
कायणवाही केली िात आहे  पसेैवारीया आलारे दषुकाळ घोवर्षत करण्यात येत 
नाही  त्यामळेु पसेैवारीनसुार सवलती देण्यात येत नाहीत  
(३) खरीप २०२० हींगामात स्थाननक नसैधगणक आपत्ती व काढणी पश्चात 
नकुसान िरपाई यासा्ी प्रलानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगणत अमरावती व 
नागपरू वविागातील नकुसान िरपाईसा्ी पात्र ्रलेल्हया एकूण १८४३०८ 
लािार्थयाांना नकुसान िरपाईपो्ी एकूण रुपये १३९ १५ को्ी ववमा कीं पनीकडून 
देय असनू त्याया वा्पाची कायणवाही सरुू आहे  
(४) व (५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 ----------------- 
  

अनुदाननत शासिीय आश्रमशा ाांच ेपररपोषण ि िेतनेतर  
अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१२) * ६७९२ श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.र्यांत आसगाििर, 
श्री.रार्ेश राठोड : सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याया इतर मागास बहुिन कल्हयाण वविागाया अधलपत्याखाली 
असलेल्हया अनदुाननत िासक य आश्रमिाळाींचे पररपोर्षण व वेतनेतर अनदुान 
िासनाकडून ठदले िात े मात्र आधथणक अडचणीमळेु िासनाने अनदुान न 
ठदल्हयाने मागील काही वर्षाणपासनू हे अनदुान प्रलींत्रबत असल्हयाचे         
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 



16 

(२) असल्हयास, उक्त अनदुान िासनाव्दारे भमळत नसल्हयाने सींस्था आधथणक 
अडचणीत आल्हया असनू या सींस्थाचालकाींना सदरहू सींस्था किण काढून 
चालवाव्या लागत असल्हयाने या सींस्थाींचा लाि घेणाऱ या ववद्यार्थयाणवर त्याचा 
ववपरीत पररणाम होत असल्हयाने सदरहू सींस्थाींना अनदुान भमळणेबाबत 
िासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय  
(२) इतर मागास बहुिन कल्हयाण वविागाींतगणत सरुु असलेल्हया सवण 
आश्रमिाळाींसा्ी सन २०१९-२०२० पयांतचे मागणी केल्हयानसुार सींपणूण 
पररपोर्षण व वेतनेतर अनदुान ववतररत करण्यात आल ेआहे  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  
 ----------------- 
  

पुरग्रस्ताांना नुिसान भरपाई मम णेबाबत 
  

(१३) * ६४९६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.अमभजर्त िांर्ारी : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल्ह्यात माहे ऑगस्् मठहन्याया िवे्ी परुाने झालेल्हया 
नकुसानीची पाहणी चार मठहन्यानींतर झाल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सालई मावली (ता पारभिवनी, जि नागपरू) दरम्यानचा पेंच 
नदीवरील वाहून गेलेल्हया पलुाया पनुबाांलणी दरुूस्तीसा्ी नव्याने प्रस्ताव 
पा्ववण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यापवूी कृर्षी वविागामाफण त झालेल्हया नकुसानीया पींचनाम्यात 
२९२६२११ हेक््रवरील ितेीचे नकुसान झाल्हयाचे ननषपन झाले असनू कृर्षी 
वविागामाफण त नकुसानीचा अहवाल िासनास पा्ववण्यात आला होता, हे खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱयाींया 
ितेीच,े िनावराींचे तसेच िते अविाराींया झालेल्हया नकुसानाची िरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे नाही  नकुसानीचे सींयकु्त पींचनामे करुन 
ठदनाींक २४/०९/२०२० रोिी प्रस्ताव वविागीय आयकु्ताींकडून प्राप्त झाला 
आहे   
(२) होय  
(३) होय  
(४) ठदनाींक ३०, ३१ ऑगस््, २०२० व १ सप् े्ंबर, २०२० रोिी नागपरू 
वविागात झालेल्हया नकुसानीसा्ी सानगु्रह अनदुान घर पडझड व मदत 
छावण्याींसा्ी तातडीने ठदनाींक ०४/०९/२०२० रोिी रुपये ४३८ ८० लि इतका 
ननली नागपरू जिल्ह्यासा्ी ववतररत करण्यात आला  सींयकु्त पींचनाम्यानींतर 
ठदनाींक २९/०९/२०२० रोिी ितेवपकाींचे नकुसानीसा्ी, िते िभमनीया 
नकुसानीसा्ी, घरपडझड, मनषुयहानी, पिलुनहानी, मत्स्यव्यवसाय, 
दकुानदार, ्परीलारक, हस्तकला, कारागीर, मोफत अन्नलान्य व केरोसीन 
आणण सानग्रह अनदुान या बाबीकरीता नागपरू जिल्ह्यास रुपये ४५१७ ७९ 
लि ननलीचे ववतरण करण्यात आलेले आहे  यापकै  रुपये ३०८७ ६८ लि 
ननली बाधलत ितेकऱयाींना वा्प करण्यात आला असनू इतर नकुसानीसा्ी 
रुपये ९०१ ५९ लि ननली बाधलताींना वा्प करण्यात आला आहे  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही   

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

परभणी येथील िायचिारी अमभयांता, महाराष्ट्र िीर् वितरण िां पनी 
याांययाविरूध्द िारिाई िरणेबाबत 

  

(१४) * ६८५३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमोल 
ममटिरी, श्री.विक्रम िा े : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) परिणी येथील कायणकारी अभियींता, महाराषट्र वीि ववतरण कीं पनी 
याींयाकड ेस्थाननक लोकप्रनतननलीींनी माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
लेखी स्वरूपात मागणी करूनही त्याींनी ववठहत मदुतीत माठहती न देता िासन 
पररपत्रक क्र  ववमस-२०१३/प्र क्र ६७/१८(रवका), ठदनाींक २७ िुल,ै २०१५ या 
आदेिाचे उल्हलींघन केल्हयाप्रकरणी त्याींयाववरूध्द कारवाई करण्यात यावी अिी 
मागणी परिणी येथील सामाजिक कायणकत्याणनी वविागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींयाकड ेलेखी ननववदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वरील पररपत्रकाच ेउल्हलींघन केल्हयाप्रकरणी वविागीय आयकु्त 
याींनी सींदभिणय पररपत्रकानसुार कायणकारी अभियींता याींयाववरूध्द कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींधलताींवर कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३) व (४) सन्माननीय श्री अब्दलु्हलाखान 
दरुाणणी, ववलानपररर्षद सदस्य याींनी ठदनाींक ०८/०६/२०२० या पत्रान्वये 
कोल्हहापरू ववद्यतु अप्रें्ीस स्वींयरोिगार सींस्था, या सींस्थेमाफण त पाथरी, 
मानवत, सोनपे्  व इतरत्र करण्यात आलेल्हया आऊ्सोसींगया कामाची 
माठहती, मखु्यमींत्री महािनादेि दौऱयाींसा्ी केलेल्हया में्नन्स कामाची माठहती 
तसेच पाथरी, मानवत, सोनपे् तालकु्यात मागील तीन वर्षाांपासनू झालेले 
डीपीडीसी, एससीपी, एलसीपी, या हेड खाली करण्यात आलेली काम,े 
इत्यादीींची मागणी केली होती  सींबींधलताींनी सन्माननीय ववलानपररर्षद सदस्य 
याींना लेखी स्वरुपात ववठहत मदुतीत माठहती न ठदल्हयाने श्री मकुुीं द वव्ेकर, 
स्वीय सहाय्यक तथा सामाजिक कायणकताण, परिणी याींनी त्याींया ठदनाींक 
०१/०२/२०२१ या पत्रान्वये सामान्य प्रिासन वविागाया ठदनाींक २७/०७/२०१५ 
या िासन ननणणयानसुार परिणी येथील कायणकारी अभियींता याींयावर 
भिस्तिींगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे  उक्त पत्राया अनरु्षींगाने 
वविागीय आयकु्त कायाणलय, औरींगाबाद याींनी त्याींया ठदनाींक १२/०१/२०२१ 
या पत्रान्वये श्री मकुुीं द वव्ेकर याींचे उपरोक्त ननवेदन कायणकारी अभियींता,  
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महाववतरण, परिणी याींयाववरुध्द कारवाई करण्याकरीता कायणकारी अभियींता, 
महाववतरण, परिणी याींना पा्ववले  सन्माननीय ववलानपररर्षद सदस्य याींना 
लेखी स्वरुपात ववठहत मदुतीत माठहती देण्यास ्ाळा्ाळ व कुचराईस 
िबाबदार महाववतरण कीं पनीया सवणसींबींधलताींववरुध्द प्रचभलत ननयमानसुार 
भिस्तिींगाची कारवाई करण्याचे महाववतरण कीं पनीस िासनाने आदेि ठदल े
आहेत   

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

र्व्हार (जर्.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी पाडयात 
िीर् पुरिठा होत नसल्याबाबत 

  

(१५) * ६७४५ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.रामननिास मसांह : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि पालघर) तालकु्यातील अनतदगुणम िागात असलेल्हया १५ 
आठदवासी पाड्याींवर देिाला स्वातींत्र्य भमळून ७४ वर्षदेश होऊनही अद्यापपयांत 
वीि पोहचली नसल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आठदवासी पाड्याींमध्ये वीि तसेच कोणत्याही पायाितू सवुवला 
नसल्हयामळेु ग्रामस्थाींच ेप्रचींड हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आठदवासी पाड्याींना 
तात्काळ वीि पोहचववण्याबाबत िासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) िव्हार (जि पालघर) तालकु्यातील केळीचा पाडा, 
लामण घर्ा व प्लॉ् पाडा या तीन आठदवासी पाड्याींचे ववद्यतुीकरण झालेले 
नाही असे ननदिणनास आले आहे  
(२) व (३) िव्हार (जि पालघर) तालकु्यातील ववद्यतुीकरण न झालेल्हया ३ 
वाडीपाड्याींपकै  २ (केळीचा पाडा व लामण घर्ा) वाडीपाड्याींचे ववद्यतुीकरण 
महाऊिाणमाफण त प्रस्ताववत आहे व १ (प्लॉ् पाडा) वाडीपाड्याया 
ववद्यतुीकरणाचे काम जिल्हहा वावर्षणक योिनेंतगणत प्रगतीपथावर आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
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भूममगत विद्युत प्रणाली प्रिल्पाांतगचत रायगड जर्ल््यातील  
गािाांचा समािेश िरण्याबाबत 

  

(१६) * ६९८६ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय चक्र वादळ लोके ननवारण प्रकल्हपाींतगणत िभूमगत ववद्यतु प्रणाली 
प्रकल्हपाव्दारे समदु्र ककनारी असलेल्हया गावाींमलील ववद्यतु वाठहन्या िभूमगत 
करण्याचा िासनाकडून ननणणय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठदनाींक ३ िून, २०२० रोिी वा त्यासमुारास झालेल्हया ननसगण 
चक्र वादळामळेु रायगड जिल्ह्यातील समदु्र ककनारी असलेल्हया अनेक 
गावामलील ववद्यतु खाींब, ववद्यतु वाठहन्या पडल्हयामळेु नागररकाींसह महाराषट्र 
राज्य वीि ववतरण मींडळाचहेी नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, समदु्र ककनारी असलेल्हया गावाींना चक्र वादळाच ेतसेच वादळी 
वाऱयाचे लोके सातत्याने ननमाणण होत असल्हयामळेु या गावाींचा १०० ्क्के 
समाववष् करून ववद्यतु वाठहन्या िभूमगत करण्याची आवश्यकता आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राषट्रीय चक्र वादळ 
लोके ननवारण प्रकल्हपाींतगणत िभूमगत ववद्यतु प्रणाली प्रकल्हपाव्दारे समदु्र 
ककनारी असलेल्हया सींपणूण गावाींमलील ववद्यतु वाठहन्या िभूमगत करण्यासा्ी 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) महाराषट्र िासनाने राषट्रीय चक्र वादळ लोके ननवारण 
प्रकल्हपाींतगणत अभलबाग, रत्नाधगरी व सातपा्ी येथील ववद्यतु वाठहन्या 
िभूमगत करण्याचा ननणणय घेतला आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) हे खरे आहे  
(४) िासन ननणणय क्र  आव्यप्र-२०१४/प्र क्र १२२/आव्यप्र १, ठदनाींक १७ िुल,ै 
२०१५ नसुार सदर प्रकल्हप हा एकूण ३९७ ९५ को्ी इतक्या रकमेचा आहे  
ज्यामध्ये इतर कामाींसोबतच िभूमगत वाठहन्याींचे काम समाववष् आहे  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
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सारखणी (ता.किनिट, जर्.नाांदेड) येथील महावितरण िां पनीयया 
सहाय्यि अमभयांत्यानी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(१७) * ६७१९ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सारखणी (ता ककनव्, जि नाींदेड) येथील महाववतरण कीं पनीचे सहाय्यक 
अभियींता याींनी वररष् अधलकारी याींची कोणतीही परवानगी न घेता तसेच 
कायाणदेि (वकण  ऑडणर) न घेता स्वत:च कामे करुन गरैव्यवहार केला 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सारखणी गावात िळालेले रोठहत्र दरुुस्त करुन बसववण्यासा्ी 
आलेल्हया भस ींगलफेि दोन डीपी एक बामनगडुा येथे बसववण्यात आल तर 
दसुरा भस ींगल फेि डीपी माहूर रोडया िखूींडावर बसववण्यात आला यामध्ये 
गतु्तदेाराींनी ही फसवणकू बनाव् कागदपत्राया आलारे केली असल्हयाचे 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींधलत दोर्षीींववरोलात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे  सारखणी (ता ककनव्, जि नाींदेड) येथील 
महाववतरणया सहाय्यक अभियत्याींने डीडीएफ योिनेंतगणत मींिूर असलेल्हया 
ठ्काणी ग्राहकाींने खरेदी केलेले रोठहत्र न बसववता महाववतरण कीं पनीचे 
दरुुस्त केलेले रोठहत्र बसवनू गरैव्यवहार केल्हयाचे ननदिणनास आले आहे  
(२) ककनव् उपवविागास भसींगल फेि नादरुुस्त रोठहत्र बदलण्यासा्ी ठदलेल्हया 
रोठहत्राींपकै  एक रोठहत्र डीडीएफ योिनेंतगणत मींिूर कामाया ठ्काणी 
बसवण्यात आले व दसुरे रोठहत्र नादरुुस्त असलेल्हया रोठहत्राया ठ्काणी 
बसववले  
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(३) सारखणी िाखेंतगणत मौिे सलाईगडुा, ता ककनव् या गावामध्ये 
अिणदाराया मागणीनसुार १ ३% डीडीएफ योिनेंतगणत अींदािपत्रक मींिूर 
करण्यात आले होत े त्यास अनसुरुन कीं त्रा्दाराने पोल उिारणीच ेकाम पणूण 
केल,े परींत ु भस ींगल फेि २५ के व्ही ए  चा रोठहत्र बसववण्याचे काम भिल्हलक 
होत े सदर ठ्काणी कननष् अभियींता, सारखणी िाखा याींनी वविागीय 
कायाणलयाने नादरुुस्त रोठहत्र बदलण्यासा्ी देण्यात आलेले रोठहत्र बसववले  
सदर प्रकरणी उपकायणकारी अभियींता, ककनव् व कननष् अभियींता, िाखा 
कायाणलय, सारखणी याींना आरोपपत्र देण्यात आल े होत े व चौकिीअींती 
सींबींधलत कननष् अभियींता, िाखा कायाणलय, सारखणी हे दोर्षी आढळले असनू 
त्याींयावर ननलींबनाची कायणवाही करण्यात आली आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील आहदिासी उपयोर्ना क्षेत्रातील शा ेतील िमचचाऱयाांना 
सातव्या िेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता मम णेबाबत 

  

(१८) * ७१३६ श्री.बा ाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, 
डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.र्यांत आसगाििर, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.विक्रम 
िा े : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोर्ी सभागहृायया पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांयया यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि 
५६६४ ला हदलेल्या उत्तरायया सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आठदवासी उपयोिना िते्रातील िाळाींव्यनतररक्त इतर 
वविागातील कमणचाऱयाींना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन ित्ता 
भमळतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींस्थाींतगणत असणारे कमणचारी या प्रोत्साहन ित्त्यापासनू 
वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील आठदवासी उपयोिना िेत्रात काम करणाऱया 
कमणचाऱयाींया (सींस्थाींतगणत आश्रमिाळेतील कमणचाऱयाींसह) प्रोत्साहन ित्त्यात 
सलुारणा करण्याची बाब सामान्य प्रिासन वविागाया ववचारालीन असनू 
याबाबत ननणणय घेतला आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने ननणणय घेऊन या िेत्रातील भििकाींना 
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सलुाररत प्रोत्साहन ित्ता देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) हे खरे नाही  
  आठदवासी उपयोिना िते्रात काम करणाऱया कमणचाऱयाींना (सींस्थाींतगणत 
आश्रमिाळेतील कमणचाऱयाींसह) सामान्य प्रिासन वविागाया िासन ननणणय 
ठदनाींक ६/०८/२००२ अन्वये ५ व्या वेतन आयोगानसुार मळू वेतनाया     
१५ ्क्के (ककमान २००/- व कमाल १५००/-) या दराने प्रोत्साहन ित्ता ठदला 
िातो  
(३) व (४) राज्यातील आठदवासी/निलग्रस्त िागात सेवारत असणाऱया राज्य 
िासक य अधलकारी/कमणचारी याींना कोणत्या आधथणक व त्रबगर आधथणक 
सवलती अनजु्ञेय कराव्यात, याबाबतचा अभ्यास करण्यासा्ी अपर मखु्य 
सधचव, ननयोिन वविाग याींया अध्यितखेाली सभमती ग्न करण्यात आली    

आहे   
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 ----------------- 
  

राज्यातील रु्न्या िीर् ननममचती सांचाांना अपारांपररि  
ऊर्ाच ननममचतीमध्ये परािनतचत िरण्याबाबत 

  

(१९) * ६६३९ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ४०७० मेगावॉ् िमतचेे ११ वीि ननभमणती सींच २० वर्षाांहून 
अधलक काळ िुने झाले असल्हयाने या िुन्या वीि सींचाींचे मदुतवाढीच े
ननयोिन केल्हयास प्रदरू्षण आणण दरुुस्तीसा्ी समुारे २ हिार को्ी रुपयाींचा 
खचण होण्याची िक्यता असल्हयाची बाब ऊिाण अथणकारण व ववत्त ववश्लेर्षण 
सींस्थेने ठदनाींक १९ डडसेंबर २०२० रोिी वा त्यासमुारास िाहीर केलेल्हया 
अहवालातनू ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



24 

(२) असल्हयास, सदरहू सींचाींना अपारींपररक ऊिाण ननभमणतीमध्ये परावनत णत 
केल्हयास ग्राहकाींना वीि ककमान रुपये १ प्रती यनुन्ने स्वस्त भमळणे िक्य 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू अहवालातील 
ननषकर्षाांनसुार राज्यातील िुने झालेल े ११ वीि ननभमणती सींच बदलनू या 
सींचाींचे अपारींपररक ऊिाण ननभमणतीत परावनत णत करण्याबाबत कोणता ननणणय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३) व (४) ऊिाण अथणकारण व ववत्त ववश्लेर्षण 
सींस्थेचा नमदू अहवाल आललेा नाही   
 महाननभमणती कीं पनीया एकूण २८ औजषणक ववद्यतु सींचाींपकै  कोराडी 
सींच क्र  ६ व ७ (प्रत्येक  २१० मे व ॅ), नाभिक सींच क्र  ३, ४ व ५ (प्रत्येक  
२१० मे व ॅ), िसुावळ सींच क्र  ३ (२१० मे व ॅ), खापरखेडा सींच क्र १ त े ४ 
(प्रत्येक  २१० मे व ॅ), चींद्रपरू सींच क्र  ३ व ४ (प्रत्येक  २१० मे व ॅ), आणण 
चींद्रपरू सींच क्र  ५, ६ व ७ (प्रत्येक  ५०० मे व ॅ), अिा एकूण १२ (२१० मे व ॅ) 
व ३ (५०० मे व ॅ) सींचाींचे आयमुाणन २० वर्षण अथवा त्यापेिा िास्त झालेले 
असनू सदर सींचाींची एकूण िमता ४०२० मे व ॅ आहे   
 सद्य:जस्थतीत वर नमदू केलेल्हया २० वर्षाणहून अधलक आयमुाणन 
झालेल्हया औजषणक वीि ननभमणती सींचाींना अपारींपाररक ऊिाण ननभमणतीमध्ये 
परावनत णत करण्याचे महाननभमणतीचे ननयोिन नाही  

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

आडगाि सरि (जर्.औरांगाबाद) येथील शतेिऱयाचा  
विरे्यया धक्क्याने मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२०) * ६६३५ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खाींबात ववदयतु प्रवाह उतरल्हयाने रा आडगाव सरक (जि औरींगाबाद) 
येथील श्री रुस्तमु माणणकराव प्ाड,े वय वर्षदेश ५२ या ितेकऱयाचा 
उपचारादरम्यान मतृ्य ू झाल्हयाची घ्ना माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, महाववतरणाया ननषकाळिीपणामळेु ितेकऱयाचा मतृ्य ू
झाल्हयाने सींतप्त झालेल्हया नातवेाईक आणण ग्रामस्थाींनी मतृदेह ताब्यात 
घेण्यास नकार ठदला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आल ेव त्यानरु्षींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) ववद्यतु ननरीिक, औरींगाबाद याींनी सदर घ्नेची चौकिी करुन सादर 
केलेल्हया अहवालानसुार सदर अपघात ताींत्रत्रक दोर्षामळेु घडला असनू सदर 
अपघातास महाववतरण कीं पनी िबाबदार असल्हयाचे नमदू केले आहे  
त्यानरु्षींगाने महाववतरण कीं पनीने तातडीची आधथणक मदत म्हणून        
रुपये २०,०००/- ठदनाींक ०९/०१/२०२१ रोिी अदा करण्यात आले  उवणररत 
नकुसान िरपाई अदा करण्याववर्षयी कागदपत्र े प्राप्त होताच नकुसान 
िरपाईचा प्रस्ताव महाववतरणया ननयमाप्रमाणे मींिरू करुन देय रक्कम 
सींबींधलताींस अदा करण्यात येईल  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यात शतेीसाठी हदिसा उयचदाबाने िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(२१) * ६६४९ श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त 
िांर्ारी : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ितेीला ठदवसाया २४ तासाींपकै  फक्त ८ तास रात्रीया वळेेत 
वीि देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रात्री ितेातील वपकाींना पाणी द्यायला िाताना त्रबब्याचा 
वावर, साप, वन्य प्राणी, वव ींचू, वविेया तु् लेल्हया तारा या सवाांचा लोका 
असल्हयामळेु अनेक ितेकऱयाींना िीव गमवावा लागत असल्हयाया घ्ना 
घडल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्यात ितेीसा्ी रात्री करण्यात येणाऱया वीि परुवठ्या 
ऐविी ठदवसा वीि उचदाबाने १६ तास द्यावी अिी मागणी ितेकऱयाींकडून 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱ याींना ठदवसा 
१६ तास वीि परुव्ा करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) वीि िार व्यवस्थापन करण्यासा्ी तसेच कृर्षी 
पींपासा्ी आवश्यक असलेला ववद्यतु परुव्ा लिात घेऊन महाराषट्र ववद्यतु 
ननयामक आयोगाया ननददेशिानसुार सींपणूण राज्यात कृर्षी वाठहन्याींवरील कृर्षी 
ग्राहकाींना रात्रीया काळात १० तास ककीं वा ठदवसा ८ तास थ्री फेि वविचेी 
उपलब्लता चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) राज्यात नागपरू, चींद्रपरू, गोंठदया, गडधचरोली, िींडारा व वलाण या पवुण 
ववदिाणतील सहा जिल्ह्याींमलील ितेकऱयाींनी ितेीसा्ी ठदवसा १६ तास तसेच 
इतर काही जिल्ह्याींमलील ितेकऱयाींनी ठदवसा वीि परुव्ा करण्यात यावा 
अिी मागणी केलेली आहे  
(४) ितेकऱ याींना ठदवसा ८ तास वीि परुव्ा करण्याकरीता महाराषट्र िासनाने 
कृर्षीपींप वीि िोडणी लोरण-२०२० अींतगणत कृर्षी ग्राहकाींना पढुील तीन वर्षाणत 
ठदवसा वीि परुव्ा करण्यासा्ी ननयोिन केले आहे  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
  
मांगरू पीर (जर्.िामशम) तालुक्यातील ननराधाराांना मानधन देण्याबाबत 

  

(२२) * ६९८३ डॉ.िर्ाहत ममझाच : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मींगरूळपीर (जि वाभिम) तालकु्यातील ननरालाराींना सींिय गाींली ननरालार 
योिनेंतगणत मानलन भमळाले नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०२१ या 
पठहल्हया सप्ताहात ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने मींगरूळपीर येथील ननरालाराींना मानलन 
भमळण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे अींित: खरे आहे  
(२) सींिय गाींली योिनेतील लािार्थयाांववर्षयी जिल्हहाधलकारी, कायाणलय वाभिम 
याींयाकड े अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्हयाने बोगस लािाथी िोल मोठहम 
राबववण्यात येत आहे  सदर िोल मोठहममध्ये लािार्थयाांची चौकिी करुन 
अपात्र लािाथी िोलण्याची कायणवाही सरुु आहे  
 वविरे्ष सहाय्य योिनेतील लािार्थयाांना माहे नोव्हेंबर, २०२० अखेर 
पयांत अथणसहाय्य अदा करण्यात आले आहे  तर डडसेंबर, २०२० व िानेवारी, 
२०२१ चे अथणसहाय्य अदा करण्याची कायणवाही सरुु आहे  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

अिोला महावितरण मांड ातील ननविदा प्रकक्रयेत  
अननयममतता झाल्याबाबत 

  

(२३) * ६८९८ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महाववतरण मींडळाींतगणत अकोला ग्रामीण, अकोला िहर, अको् 
वविागीय कायाणलय असताना या वविागातील िासना या ववववल योिनेंतगणत 
औद्योधगक, व् यावसानयक, घरगतुी व कृर्षी पींपाया उिीकरणाया कामासा्ी 
ववववल ननववदा प्रकक्रया राबववताना िासना या ननणणयाची अींमलबिावणी न 
करता या िागातील अधलकारी प्रामखु् याने स् थाननक एिन् सीला बािूला करून 
पणेु येथील साई व लूपा या दोन कीं पनीलाच कोट्यवलीच े कामे आधथणक 
सींगनमत करून देत असल्ह याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०२० मध् ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, साई व लुपा या कीं पनीने केवळ खाींबाची उिारणी करुन 
कोट्यवलीची देयके काढून सदर देयकाची वसलूी सवणसामान् य नागररकाींकडून 
करापो्ी करण् यात येत असनू त्यात गरैव् यवहार करण् यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणाची तक्रार या पररमींडळातील नागररकाींनी 
वेळोवेळी लोकप्रनतननली व वविागाकड ेकेली असनू लोकप्रनतननलीींनी लेखी व 
मौणखक स् वरूपात तक्रार अधलकाऱ याींना देवनूही कोणतीही कारवाई करण् यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींधलत दोर्षीींववरोलात कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
  
नायगाि (ता.पाटोदा, जर्.बीड) येथील मयूर अभयारण्य क्षेत्रातील 

जललररसीडडया (उां दीरमारी) झाड ेनष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(२४) * ७३८८ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नायगाींव (ता पा्ोदा, जि बीड) येथील सपु्रभसध्द मयरु अियारण्यात 
मोराींची सींख्या सन २०१८-२०१९ या मोिणीनसुार ८५०० इतक  असनू    
इतर अनेक वन्य पिपुिीही मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, या अियारण्य िते्रातील जरलररसीडडया (उीं दीरमारी) या झाडाींची 
सींख्या लिणीय असनू त ेअत्यींत ववर्षारी असल्हयाने त्याचा पररणाम मोर व 
अन्य वन्यिीव याींची प्रिनन िक्ती कमी होवनू मोराींया सींख्येत मोठ्या 
प्रमाणावर घ् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ही झाड े नष् करुन त्यािागी वन्यिीवाींना पोर्षक वड,   
वप ींपळ, बेहडा, करवींद, त्रबबा, े्ंिणूी, उींबर, धच ींच, लामोडा यासारख्या विृाींची 
लागवड करुन वन्यिीवाींना वाचवण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मयरु 
अियारण्यातनु जरलररसीडडया ही वनस्पती नष् करुन त्यािागी वन्यिीव 
पोर्षक झाड ेलावनु वन्यिीवसषृ्ी वाचवण्यासा्ी कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे आहे  
(२) हे खरे नाही  
(३) हे खरे आहे  
(४) नायगाव मयरु अियारण्याया मींिूर व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये 
जरलररसीडडया वनस्पती काढून त्यािागी इतर वन्यिीव पोर्षक झाड े
लावण्याची बाब अींतिुणत नसल्हयाने जरलररसीडडयाची झाड े काढण्यात आलेली 
नाहीत  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

पाांढरििडा (जर्.यितमा ) प्रिल्पातील शासिीय आश्रमशा ेतील 
मशक्षिाांयया िेतनिाढी रोखल्याबाबत 

  

(२५) * ७१२२ डॉ.रणजर्त पाटील : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोर्ी 
सभागहृायया पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांयया यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ४३०६ ला हदलले्या उत्तरायया सांदभाचत 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पाींढरकवडा (जि यवतमाळ) प्रकल्हपातील िासक य आश्रमिाळेतील     
४८ भििकाींया तीन सराव परीिा आयोजित करुन केवळ एकाच सराव 
पररिेया ननकालावर सवण माध्यभमक भििकाींया वेतनवाढी रोखण्यात आल्हया 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, भििकाींनी अपर आयकु्त, अमरावती याींयाकड ेअपील करुन 
सहा मठहन्याींचा कालावली होऊनही सनुावणी झाली नसनू पवुीया प्रकल्हप 
अधलकाऱ याींनी भििकाींबल सल सकारात्मक अहवाल पा्वनू सधु्दा पनुश्च 
भििकाींया मागील ५ वर्षाणचे ननकाल मागववणे आणण त्याींया परीिा घेणे 
यामध्ये वेळ वाया घालवणे सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी अपर आयकु्त स्तरावर ४८ भििकाींना वयैजक्तक 
सनुावणी देऊन अवपले ननकाली काढण्याची कायणवाही पणूण झाली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने उक्त ४८ भििकाींना वयैजक्तक सनुावणी 
देऊन अवपल ेननकाली काढण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे  
(२), (३) व (४) ठदनाींक २४/०८/२०२० रोिी अपर आयकु्त अमरावती 
याींचेस्तरावर अवपलाची सनुावणी घेण्यात आली असनू रोखण्यात आलेल्हया 
वेतनवाढी ननयभमत लाग ूकरणेबाबत आदेि देण्यात आले आहेत  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

मौरे् टेण (जर्.पालघर) येथील रै्िविविधता उद्यानामध्ये  
िाम िरणाऱ या मरु्राांच ेिेतन अदा न िेल्याबाबत 

  

(२६) * ६८१५ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाया सामाजिक वनीकरण वविागाया मौि े्ेण (जि पालघर) येथे 
िैवववववलता उद्यानामध्ये काम करणाऱया समुारे ४५ त े५० वनवासी मिुराींच े
रुपये आ् लाख वेतन अदा न केल्हयाच े माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू रक्कम अदा न केल्हयास आठदवासी एकता 
भमत्रमींडळायावतीने ती्र  आींदोलन करण्याचा इिारा देण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त मिुराींचे वेतन अदा न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू वेतन अदा 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) वनपररिेत्र पालघर मलील, मौिे ्ेण येथील 
िैवववववलता उद्यान पररसरात रोपवाठ्का तयार करण्यात आली आहे  सदर 
रोपवाठ्केत काम करणाऱया ३६ मिूराींची ७,००,४३८/- इतक  मिूरी प्रलींत्रबत 
आहे  
(२) होय, हे खरे आहे  
(३), (४) व (५) ववत्त वविागाचे पररपत्रक ठदनाींक ४/०५/२०२० या 
सचूनेनसुार कायणक्रमाींतगणत योिनाींसा्ी सन २०२०-२०२१ या अथणसींकल्हपीत 
ननलीया ३३% या मयाणदेत खचण करणे बींलनकारक असल्हयाने सदर योिनेस 
कमी अनदुान प्राप्त झाल्हयाने मिूराींची मिूरी थक त आहे  
 सदर योिनेत अप्राप्त अनदुान प्राप्त झाल्हयानींतर सींबींधलत सवण 
मिुराींचे मिूरी अदा केली िाईल  

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

राज्यातील समार्िायच महाविद्यालयातील मशक्षि ि मशक्षिेतर 
िमचचाऱयाांयया मागण्याबाबत 

  

(२७) * ७१४२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 



32 

(१) राज्यातील सामाजिक न्याय व वविरे्ष सहाय्य वविागाींतगणत चालववण्यात 
येणारी समािकायण महाववद्यालये सातव्या वेतन आयोगापासनू वींधचत असनू 
ही महाववद्यालये उच व तींत्र भििण वविागाकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबत 
ठदनाींक ८ िुल,ै २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी महाराषट्र असोभसएिन ऑफ सोिल वकण  
एज्यकेुिन या सींघ्नेयावतीने िासनास अनेक वेळा ननवेदने ठदली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, समािकायण महाववद्यालयातील ठदले िाणारे भििण हा ववर्षय 
भििण वविागाींतगणत कसा व कोणत्या कारणाने िोडण्यात आला तसेच 
समािकायण महाववद्यालयातील भििक/भििकेतर कमणचारी याींना सातवा वेतन 
आयोग लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, या प्रकरणी ठदनाींक २८ िलु,ै २०२० रोिी ननवेदन 
प्राप्त झाले आहे  
(२) होय  
(३) सदरचा ववर्षय पवूीपासनू या वविागाया अखत्याररत आहे  तसेच 
समािकायण महाववद्यालयातील भििकेतर कमणचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग 
ठदनाींक २९/०१/२०२१ या िासन ननणणय अन्वये लाग ूकरण्यात आला असनू 
भििक कमणचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लाग ू करण्याचा प्रस्ताव 
मा मींत्रत्रमींडळाया मान्यतसेा्ी सादर करण्याबाबतची कायणवाही सरुू आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील महावितरण ि खार्गी िां पनीयया  
िीर् दरात तफाित असल्याबाबत 

  

(२८) * ६९४४ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाववतरण व खािगी कीं पनीया वीि दरात मो्ी तफावत 
असनू महाववतरणच ेदर िास्त असल्हयाच ेठदनाींक २२ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ३० यनून्पयांत वीि वापर असलेल्हया ग्राहकाींकडून महाववतरण 
२४७ ३० रूपये तर अदानीकडून २०४ १० रुपये तर बेस्् कडून १६५ ४० रूपये 
याप्रमाणे दर आकारण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर तफावतीची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील महाववतरण 
व खािगी कीं पनीया वीि दरातील तफावत दरू करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) वीि दर हे ववतरण कीं पनीचे आगामी महसलू व खचण 
पाहून महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाकडून ननजश्चत केले िातात  
(२) ३० यनून्पयांत वीि वापर असलेल्हया ग्राहकाींकडून प्रनतमाह महाववतरण 
रुपये ५९ ६, अदानी रुपये ८७ १, ्ा्ा रुपये १०३ ६ व बसे्् रुपये ९० ४ 
याप्रमाणे दर आकारण्यात येतो  
(३) व (४) वीि दर हे ववतरण कीं पनीचे आगामी महसलू व खचण पाहून 
मा महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाकडून ्रववले िातात  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राष्ट्रीय िुटुांब अथचसहाय्य योर्नेंतगचत लाभार्थयाांना  
आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(२९) * ७४५२ श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िा े, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.अमोल ममटिरी, श्री.सांर्य दौंड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील दाररद्रय रेर्षखेालील कु्ुींबातील १८ त े ५९ वयोग्ातील 
कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नसैधगणकररत्या मतृ्य ूझाल्हयास, त्याया 
कु्ुींबाला एक रक्कमी वीस हिार रुपये अथणसहाय्य देण्याची योिना गेल्हया 
अनेक वर्षाणपासनू िासनाया सामाजिक न्याय व वविरे्ष सहाय्य 
वविागामाफण त राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींबेिोगाई (जि बीड) तालकु्यातील दाररद्रय रेर्षखेालील 
यादीमध्ये समाववष् असलेल्हया काही गावातील ४० कु्ुींबातील कमावत्या 
व्यक्तीचा नसैधगणक व अपघाती कारणामळेु मतृ्य ू झाला असल्हयाचे ठदनाींक   
४ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मतृ व्यक्तीया नातवेाईकाींनी राषट्रीय कु्ुींब अथणसहाय्य 
योिनेया ननकर्षानसुार रुपये २० हिाराींचे एकरक्कमी आधथणक मदत 
भमळण्याबाबत ररतसर अिण अींबेिोगाई तहभसलदार कायाणलयाकड े सादर 
करुनही गेल्हया ६ मठहन्यापासनू त्याींना आधथणक मदत देण्यात आली 
नसल्हयाचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने आधथणक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे  
(२) व (३) अींबेिोगाई तालकु्यासा्ी राषट्रीय कु्ुींब लाि योिनेकरीता ६५ अिण 
प्राप्त झाले आहेत  त्यापकै  ५८ अिण मींिूर, ५ अिण नामींिूर व २ अिण 
त्रु् ीींया पतुणतसेा्ी प्रलींत्रबत आहेत  मींिूर ५८ लािार्थयाांना अथणसहाय्य ववतररत 
करण्यात आले आहेत   
(४) व (५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
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परभणी जर्ल््यातील रब् बी हांगामासाठी पीि िर्च िाटप िरण्याबाबत 
  

(३०) * ७१३० श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परिणी जिल्ह्यातील ितेकऱ याींना रब् बी हींगामासा्ी रुपये ४५१ को्ी   
८७ लाख पीक किण वा्प करण् याचे उठल सष् ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ठदनाींक १ डडसेंबर, २०२० पयांत फक् त १ हिार १२० 
ितेकऱ याींना रुपये ९ को्ी १० लाख इतक्या रकमचे े किण वा्प करण् यात 
आले असनू हे प्रमाण एकूण उठल सष्ाया २ ०१ ्क् के आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्ह यास, ितेकऱ याींना रब् बी हींगामासा्ी पीक किण वा्प सींथगतीने 
करणाऱ या बाँके या सींबींधलत अधलकाऱ याींवर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
आली, तसेच रब् बी हींगामासा्ी पीक किण वा्प करण् याचे उठल सष ् पणूण 
करण् यास ककती कालावली लागणार आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱ याींना रब् बी 
हींगामासा्ी िलदगतीने पीक किण वा्प करण् याबाबत कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) व (२) होय  
(३) जिल्हहा उपननबींलक, सहकारी सींस्था, परिणी याींनी जिल्हहाधलकारी याींया 
अध्यितखेाली झालले्हया आढावा सिेत, जिल्हहास्तरीय समन्वय सभमतीया 
सिेत जिल्हहा अग्रणी बाँक व सवण बाँक व्यवस्थापक याींना उठल सष् पणूण 
करण्याया वेळोवेळी सचूना देण्यात आलेल्हया आहेत  रब्बी पीक वा्पाचा 
कालावली ठदनाींक ३१/०३/२०२१ पयांत असनू ठदनाींक १५/०२/२०२१ पयांत 
बाँकाींनी २९९८४ ितेकऱयाींना रक्कम रुपये १६१.५९ को्ीचे पीक किण वा्प 
करुन ३५.७६ ्क्के उठल सष् पतुणता केली आहे  
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(४) जिल्हहाधलकारी याींनी पीक किण वा्प वाढववण्याबाबत राषट्रीयकृत बाँक, 
व्यापारी बाँक, ग्रामीण बाँक, सवण बाँक व्यवस्थापक याींना जिल्हहास्तरीय 
समन्वय सभमतीया सिेत, तसेच वेळोवेळी झालेल्हया आढावा सिेत सचूना 
ठदलेल्हया आहेत  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

सोना ा (ता.सांग्रामपूर, जर्.बुलढाणा) येथील शतेिऱयाांना  
िर्चमाफीचा लाभ देण्याबाबत 

  

(३१) * ७५१२ श्री.गोवपचांद पड िर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींग्रामपरू (जि बलुढाणा) तालकु्यातील महात्मा फुले किणमाफ  योिनेंतगणत 
६७५ ितेकऱयाींना लाि न भमळाल्हयामळेु त्याींनी सींग्रामपरू सहकार वविागाकड े
तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींग्रामपरू तालकु्यात किणमाफ  योिनेतनू वगळण्यात 
आलेल्हया बाँक ऑफ महाराषट्र िाखा सींग्रामपरू ८९, बावणबीर १५०, स््े् बाँक 
िाखा सोनाळा २३०, सींग्रामपरू ४८, सेंट्रल बाँक पातडुाण ६६, ववदिण कोकण बाँक 
वरव् बकाल ९२, अिा एकूण ६७५ ितेकऱयाींनी सहकार वविाग, सींग्रामपरू 
याींयाकड े ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास तक्रारी दाखल 
केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱयाींया 
तक्रारीचे ननवारण करुन किणमाफ चा लाि भमळवनू देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) अींितः खरे आहे  
 सहकार अधलकारी शे्रणी-१, सहकारी सींस्था, सींग्रामपरू, जि बलुढाणा 
या कायाणलयास ठदनाींक २८/१२/२०२० पयांत किणमाफ  योिनेबाबत एकूण ६७५ 
तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत  त्यापकै  ६४९ तक्रार अिण छत्रपती भिवािी 



37 

महाराि ितेकरी सन्मान योिना २०१७ या योिनेिी सींबींधलत असनू उवणरीत 
२६ तक्रार अिण महात्मा िोनतराव फुले ितेकरी किणमकु्ती योिना २०१९ िी 
सींबींधलत आहेत  
(२) होय  
(३) सदर तक्रारीींचे ननवारण करण्यासा्ी ठदनाींक १८/०७/२०१९ पासनू ठदनाींक 
२५/०५/२०२० यादरम्यान दर आ्वड्याला दोन याप्रमाणे एकूण ४९ 
तालकुास्तरीय सभमतीया सिा आयोजित करण्यात येऊन तक्रार अिण या 
सिेसमोर ्ेवण्यात आले  सदर सिेमध्ये छत्रपती भिवािी महाराि ितेकरी 
सन्मान योिना २०१७ या योिनेचे िासनाच े पो ण्लवरून प्राप्त पात्र अपात्र 
यादीमलून सदर प्राप्त तक्रार अिाांची तपासणी करण्यात येऊन १९२ अपात्र 
अिण लगेच ननकाली काढण्यात आले  तर ३३९ अिणदार पात्र यादीमध्ये 
आढळून आले आहेत  तसेच १०२ अिणदाराींची खाती ही एकवेळ समझोता 
योिनेमध्ये असल्हयाने त्याींना बाँक िाखाींिी सींपकण  करुन एकवेळ समझोता 
योिनेंतगणत आवश्यक रक्कम िरणा करण्याबाबत सधुचत करण्यात आले 
आहे  तर दोन्ही यादीमध्ये नावे नसलेले १६ अिण आवश्यक कायणवाहीस्तव 
जिल्हहा उपननबींलक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा कायाणलयाकड े (जिल्हहास्तरीय 
सभमती) प्राप्त झाले आणण त ेजिल्हहास्तरीय सभमतीव्दारे ननकाली काढण्यात 
आले   
     उवणरीत २६ तक्रारी या महात्मा िोनतराव फुले ितेकरी किणमकु्ती 
योिनेसींदिाणत असनू त्यामध्ये अींगठ्याचा ्सा येत नसलेल्हया ०६ अिणदाराींना 
आलार काडण अपडे्  करण्याबाबत सधुचत करण्यात आले  तसेच ०४ मयत 
किणदाराींया बाबतीत आलेल्हया तक्रारदार अिणदाराींना बाँक िाखेकड े पा्वनू 
सींबींधलत किण खात्याला वारसाची नोंद घेऊन बाँकेकड े अद्ययावत नाव 
किणमाफ  पो ण्लवर अपलोड करण्याची कायणवाही करण्यात आली आणण    
१६ अिणदाराींनी पो ण्लवरील किाणचा तपिील मान्य केला आहे   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
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माथाडी िामगाराांयया िायदेशीर हक्िाांच ेसांरक्षण िरण्याबाबत 
  

(३२) * ७५३७ श्री.रामननिास मसांह : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनेक वर्षाणपासनू अनोंठदत रहेिा यनुनव्हसणल-्ेस्ला कमभिणअल 
कॉम्पलेक्स त्रबल्हडीींग, िुईनगर, नवी मुींबई येथील अनेक आस्थापनाींमलील 
माथाडी स्वरुपाची कामे कायद्याप्रमाणे माथाडी मींडळाया नोंदीत ग्ातील 
कामगार करीत असल्हयाच े माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आस्थापनाींची ननयमानसुार नोंदणी करुन सींबींधलत 
मींडळाींनी सपुदुण आदेि उक्त ग्ाया नावाने काढून माथाडी कायदा व 
योिनेनसुार नोंदणी करीत असलेल्हया कामगाराींना माथाडी स्वरुपाची कामे 
देण्याची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, माथाडी कामगाराींना दरमहा १५ त े२० हिार एवढे कमी वेतन 
देऊन त्याींचे आधथणक िोर्षण केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िासनाने नोंदणी नसलेल्हया आस्थापनाींची ननरीिणे करुन 
त्याींना नोंदणी करण्यास साींधगतले असनू नोंदणी न करणाऱ या सवण 
आस्थापनाींववरुध्द कामगार न्यायालयात ख्ले दाखल करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ग्ातील 
कामगाराींया कायदेिीर हक्काींचे सींरिण न करणाऱया तसेच कतणव्य व 
िबाबदारी वळेेत पार न पाडणाऱ या ननरीिकाींववरुध्द व सधचवाींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री.हदलीप ि स-ेपाटील : (१) व (२) हे खरे आहे  
(३) हे खरे नाही  
(४) रहेिा ्ेस्ला कीं पाऊीं ड िुईनगर या ठ्काणी वेगवेगळया मींडळाया 
अनसुधूचमलील व्यवसाय समाववष् होत असनू त्यानसुार सींबींधलत मींडळाया 
िेत्रत्रय ननरीिकाींनी तपासणी िे्ी देऊन मालक नोंदणी व कामगार नेमणूक 
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केलेली आहे  कापड बािार व दकुाने मींडळ याींचेकड े२ आस्थापना, ककराणा 
बािार व दकुाने मींडळाने २ आस्थापना, माल वाहतकू कामगार मींडळाने १ 
आस्थापना व लात ूव कागद बािार दकुाने मींडळाकड े२ आस्थापना नोंदीत 
केलले्हया आहेत  तसेच ककराणा बािार व दकुाने मींडळाया ११ व लात ु व 
कागद बािार मींडळाया ११ अनोंठदत आस्थापनाया नोंदणीबाबत 
मींडळस्तरावर पा्परुावा सरुु आहे  ज्या अनोंठदत आस्थापनानी मींडळाची 
योिना व कायदयाची अींमलबिावणी केली नाही, त्या मींडळाया ननरीिकाींना 
सदर ठ्काणी सींयकु्त िे् देऊन उवणररत सवण गाळयाींमध्ये तपासणी 
करण्याया व कायदयाया अींमलबिावणीकरीता उधचत कायणवाही करण्याया 
सचूना ठदलेल्हया आहेत  
(५) व (६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

परदेशी मशष्ट्यितृ्ती योर्नेंतगचत विद्याथी मशष्ट्यितृ्तीपासून  
िांधचत असल्याबाबत 

  

(३३) * ७६३६ श्री.महादेि र्ानिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पड िर, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िर्ाहत ममझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.र्यांत आसगाििर, श्री.रार्ेश राठोड : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िाती, िमाती आणण नवबौध्द ववद्यार्थयाांना परदेिातील 
नामाींककत ववद्यापी्ामध्ये उच भििण घेता याव ेयासा्ी राज्य िासनाची 
रािर्षी िाहू महाराि परदेिी भिषयवतृ्ती योिना असनू या योिनेव्दारे 
प्रनतवर्षी ७५ ववद्यार्थयाांना परदेिात पा्ववले िात े तसेच कें द्रीय सामाजिक 
न्याय वविागातफदेश  नॅिनल ओव्हरभसस स्कॉलरभिप ठदली िात असनू परदेिी 
भििणासा्ी इछुक ववद्याथी कें द्र व राज्य या दोन्ही योिनाींसा्ी अिण 
करतात यातील काही ववद्यार्थयाांची दोन्ही योिनासा्ी ननवड होत,े मात्र 
ननयमानसुार एकाच योिनेचा फायदा ववद्यार्थयाांना घेता येतो, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, राज्य व कें द्र िासनाया परदेिी भिषयवतृ्ती योिनेंतगणत 
ववदेिात भििण घेणाऱ या ववद्यार्थयाांना यापकै  एकाच योिनेचा लाि घेता 
येत असल्हयामळेु बहुसींख्य ववद्याथी हे कें द्र िासनाया योिनेची ननवड करत 
असनू राज्य िासनाया परदेिी भिषयवतृ्ती योिनेत ननवड झालेल्हया ७५ 
िागाींपकै  १० त े १५ िागा प्रनतवर्षी ररक्त असतानाही ववद्याथी 
भिषयवतृ्तीया लािापासनू वींधचत राहत असल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या वर्षी ७५ पकै  २५ ववद्यार्थयाांची कें द्र व राज्य अिा दोन्ही 
भिषयवतृ्तीसा्ी ननवड झाली असनू यातील ९ ववद्यार्थयाांनी राज्य िासनाची 
भिषयवतृ्ती रल स करुन कें द्रीय भिषयवतृ्ती योिनेचा लाि घेतला असनू आणखी 
४ ववद्याथी कें द्राया योिनेचा लाि घेणार असल्हयामळेु १३ ररक्त िागाींवर 
प्रनतिा यादीतील ववद्यार्थयाांना या योिनेचा लाि भमळत नसल्हयामळेु 
िासनाने प्रनतिा यादीतील ववद्यार्थयाांना लाि भमळण्यासा्ी मा मखु्यमींत्री 
याींनी भिषयवतृ्तीसींदिाणत वविरे्ष लोरण तयार करण्याया सचूना द्याव्यात 
अिी मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ररक्त िागाींवर प्रनतिा यादीतील अनसुधूचत िाती/िमातीतील 
ववद्यार्थयाांना लाि भमळण्यासा्ी द प्लॅ्फॉमण राि ूखोबरागड ेयाींनी सामाजिक 
न्याय वविागाकड े लेखी ननवेदन देऊनही त्याची दखल घेतली नसल्हयाचेही 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, चौकिीया अनरु्षींगाने राज्य िासनाया ररक्त िागावर 
प्रनतिा यादीतील ववद्यार्थयाांना सदर योिनेचा लाि भमळण्याबाबत तसेच 
परदेिी भिषयवतृ्तीकरीता प्राप्त झालेल्हया अिाणची छाननी करुन 
भिषयवतृ्तीपासनू वींधचत राठहलेल्हया ववद्यार्थयाांना भिषयवतृ्ती भमळण्यासा्ी 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे   
(२) अींित: खरे आहे  सन २०२०-२०२१ सालासा्ी रािर्षी िाहू महाराि 
परदेिी भिषयवतृ्ती योिनेंतगणत िासन ननणणय ठदनाींक २९/०९/२०२० व 
५/११/२०२० अन्वये एकूण ७५ ववद्यार्थयाांची ननवड करण्यात आलेली असनू, 
आिपयांत आयकु्त, समािकल्हयाण याींचेमाफण त प्राप्त प्रस्तावाया अनरु्षींगाने 
ववववल कारणास्तव केवळ ७ ववद्यार्थयाांची ननवड रल स करण्यात आलेली आहे   
(३) हे खरे नाही  
(४) हे खरे नाही   
(५) राज्य िासनाया रािर्षी िाहू महाराि परदेिी भिषयवतृ्ती योिनेंतगणत 
पणूणत: ७५ िागा िरण्याया दृष्ीने कायणवाही प्रस्ताववत आहे  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

बल्याणी (ता.िल्याण, जर्.ठाणे) येथील िन विभागायया  
र्ममनीिर अनतक्रमण िेल्याबाबत 

  

(३४) * ७८१० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बल्हयाणी (ता कल्हयाण, जि ्ाणे) येथील वन वविागाया िभमनीवर 
अनतक्रमण करुन िमूाकफयाींमाफण त बेकायदा मोबाईल ्ॉवर व अनधलकृत 
चाळी उिारण्यात आल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी वन वविाग, जिल्हहाधलकारी 
आणण जिओ मोबाईल कीं पनी याींयाकड े तक्रारी दाखल केल्हया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, चौकिीया अनरु्षींगाने िासक य िभमनी बळकावनू 
त्यावर अनधलकृत बाींलकाम करणाऱ या दोर्षीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे आहे   
(२) वन िभमनीवर बेकायदा मोबाईल ्ॉवर तसेच अनधलकृत चाळीींच े
बाींलकाम केल्हयाची तक्रार वनिेत्रपाल, कल्हयाण याींया कायाणलयाकड े प्राप्त 
झाली आहे  
(३) सींरक्षित वन सव्हदेश क्र  ८५/२ त े ८५/६ व ७९ येथील िेत्रात ननवासी व 
वाणणज्य स्वरुपाचे तसेच जिओ ्ॉवरसा्ी अनतक्रमण केल्हयाचे ननदिणनास 
आले आहे  जिओ ्ॉवरसा्ी केलेले अनतक्रमण काढून घेण्याबाबत 
अनतक्रमणलारकास नो्ीस बिावण्यात आली होती  त्यानरु्षींगाने 
अनतक्रमणलारकाने सदरच ेअनतक्रमण स्वत:हुन ननषकाभसत केले आहे  तसेच 
जिओ ्ॉवरया समोरील बािूस अिून एक मोबाईल ्ॉवर आढळून आला  
सदर ्ॉवर वरती ननषकासनाची नो्ीस धच्कवण्यात आली आहे  तथावप, 
आिुबािुला नागरी वस्ती असल्हयाने ्ॉवर ननषकासनाकरीता तज्ञ माणसाची 
आवश्यकता असल्हयाने कायणवाही प्रलींत्रबत आहे  सन २०२१ मध्ये बल्हयाणी 
स नीं  ८५/१ मध्ये १०३ स्थायी बाींलकामे आढळून आली  त्याींना नो्ीस 
बिावण्यात आल्हया असनू त्यापकै  ६० स्थायी बाींलकामाींवर ननषकासनाची 
कायणवाही करण्यात आली आहे  उवणररत अनतक्रमणलारकाींना अनतक्रमण 
काढण्याबाबत नो्ीस बिावण्यात आल्हया असनू पढुील कायणवाही ननयमानसुार 
करण्यात येत आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील शतेिऱयाांना पीि िर्च मम ण्याबाबत 
  

(३५) * ७८३९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ितेकऱयाींना पीक किण देण्यास ठदरींगाई करणाऱ या बाँकावर गनु्हे 
दाखल करण्याबाबत मा कृर्षी मींत्री याींनी ठदनाींक ७ िुल,ै २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदेि ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पेरणी सरुु होण्यापवूी राज्यातील ८० ्क्के ितेकऱ याींना 
बाँकामाफण त पीक किण वा्प करा अिा सचूना ठदल्हया असतानाही केवळ २७ 
्क्के किण वा्प झाल्हयाने वा्प करण्यात आललेा ननली ितेकऱ याींया 
खात्यावर पणूणत: िमा करण्यात आला आहे काय, तसेच बीड व इतर 
जिल्ह्याींना वा्प झालले्हया ननलीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, मा कृर्षी मींत्री याींनी ठदलेल्हया ननदेिानसुार ककती बाँकाींवर गनु्हे 
दाखल करण्यात आले तसेच ितेकऱयाींनी केलेल्हया मागणीप्रमाणे ववठहत 
प्रमाणात व मदुतीमध्ये पीक किाणचे ववतरण करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्हयास, पीक किण वा्पात होणाऱया अननयभमततमेळेु व बाँकाींवर 
प्रिासनाचा अींकुि नसल्हयाने मालमत्ता तारण ्ेवनूही ितेकऱ याींना किण 
भमळत नसल्हयामळेु ककनव् (जि नाींदेड) तालकु्याचे मािी नगराध्यि 
श्री अरुण आळने व मलकवाडीतील ितेकरी श्री बालािी िसुारे याींनी बाँकेया 
व्यवस्थापनावर/अधलकाऱयाींवर नारािी व्यक्त करुन श्री अरुण आळने याींनी 
गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला असनू मा कृर्षी मींत्री याींनी ठदलेल्हया 
ननददेशिाप्रमाणे सींबींधलत बाँक अधलकाऱ यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) असल्हयास, खरीप हींगामाया पीक किाणसा्ी माहे मे, २०२० त ेिानेवारी, 
२०२१ या कालावलीत अनेक ितेकरी किाणपासनू वींधचत राठहले असल्हयाने 
ितेकऱयाींना पीक किण भमळण्याबाबत तसेच पीक किण वेळेवर न देणाऱया 
बाँकावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) नाही  
(२) व (३) सन २०२० या खरीप हींगामामध्ये बाँकाींनी पीक किण वा्पाया 
लिाींकाया अनरु्षींगाने ७६ ्क्के उठल सष् साध्य केले आहे  बाँकाींमाफण त पीक 
किाणया रकमा ितेकऱयाींया बाँक खात्यात िमा केल्हया िातात  सन २०२० 
या खरीप हींगामामध्ये बीड व इतर जिल्ह्यातील एकूण ४५.८० लाख 
खातदेाराींना रुपये ३४,६६९ को्ी रक्कमचेे पीक किण वा्प करण्यात आल े
आहे  
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(४) पीक किण वा्पात बाँकाींकडून अननयभमतता झाली नाही  श्री अरुण आळने 
याींनी िारतीय स््े् बाँक िाखा ककनव् याींचकेडून ववनातारण किण घेतले 
असनू त्यापकै  सद्य:जस्थतीत रुपये ५५,३८९ थकबाक  असल्हयाने त्याींना 
बाँकेमाफण त किण वा्प करण्यात आलेले नाही  
     तसेच श्री बालािी िसुारे, रा मलकवाडी, ता ककनव् याींनी िारतीय स््े् 
बाँक िाखा गोकुीं दा याींचकेड े ठदनाींक २३/१०/२०२० रोिी किण मागणी अिण 
दाखल केला  सदर प्रकरणी ठदनाींक ०८/०२/२०२१ रोिी त्याींचे केसीसी 
खात्यावर रुपये ४४,५००/- पीक किण वा्प झाले आहे  
(५) राज्यातील बाँकाींनी ठदनाींक ३०/०९/२०२० अखेर रुपये ४५,७८५/- को्ी 
लिाींकापकै  ४५.८० लाख ितेकऱयाींना रुपये ३४,६६९/- को्ी (७६%) किण 
ववतरण केले आहे  तसेच रब्बी हींगामामध्ये ठदनाींक ३१/०१/२०२१ पयांत रुपये 
१६,६७३.५५ को्ी लिाींकाींपकै  ७.३६ लाख ितेकऱयाींना रुपये ७,७६३.५६ को्ी 
(४७%) पीक किण वा्प केलेले आहे  माहे िानेवारी, २०२१ अखेर एकूण किण 
वा्प लिाींक रुपये ६२,४५९ को्ीपकै  रुपये ४२,४३३ को्ी रक्कमचेे किण 
वा्प करुन ६८ ्क्के लिाींक साध्य केला आहे  
     मा मखु्यमींत्री याींचे अध्यितखेालील राज्यस्तरीय खरीप आढावा सिा 
ठदनाींक २१/०५/२०२०, राज्यस्तरीय बाँकसण सभमतीची वविरे्ष सिा ठदनाींक 
२९/०५/२०२० व ठदनाींक ०८/०६/२०२०, मा मींत्री (सहकार, पणन) याींच े
अध्यितखेालील ठदनाींक ०६/०८/२०२० रोिीची सिा, मखु्य सधचव याींच े
अध्यितखेालील ठदनाींक १७/०६/२०२० रोिीची सिा त्याप्रमाणे सहकार 
आयकु्त कायाणलयामाफण त आयोजित सिा ठदनाींक २९/०५/२०२०, ठदनाींक 
०४/०६/२०२०, ठदनाींक २३/०६/२०२० व ठदनाींक ३१/०७/२०२० या सिाींमलून 
राषट्रीयकृत बाँकाींना पीक किण वा्पाया सचूना ठदलेल्हया आहेत  तसेच 
सहकार आयकु्त कायाणलयाकडून प्रमखु व्यापारी बाँकाींना ठदनाींक २४/०७/२०२० 
व ठदनाींक २८/०७/२०२० रोिीया अिासक य पत्राव्दारे पीक किण वा्पाबाबत 
सचूना देण्यात आलले्हया आहेत   
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
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अपारांपाररि स्त्रोतातून िीर् ननममचती धोरण राबविण्याबाबत 
  

(३६) * ७८४७ श्री.सांर्य दौंड, श्री.विक्रम िा े, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात कोळसा, नॅचरल गॅस व िलववद्यतु याींची ननभमणती मयाणठदत 
स्वरुपात होत असनू वविचेी मागणी पणूण करण्यासा्ी अपाींरपाररक स्त्रोतातनू 
वीि ननभमणती लोरण राबववण्याचा ननणणय िासनाने ठदनाींक १ िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आगामी पाच वर्षाांया काळात १७ हिार ३६० मेगावॅ्  वीि 
ननभमणतीचे उठल सष् ्ेवण्यात आले असनू प्रनतवर्षी १ लाख सौर कृर्षीपींप व सौर 
ऊिाण ननभमणतीला चालना ठदली िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या योिनाींवर ककती खचण अपके्षित आहे व सदर योिनाींया 
कामास सरुुवात होऊन त े पररपणूण होण्याया दृष्ीने िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) ऊिाण वविागाया ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० 
रोिीया िासन ननणणयान्वये राज्याच े नवीन व नवीकरणीय (अपारींपाररक) 
ऊिाण स्त्रोताींपासनू वीि ननभमणतीया प्रकल्हपाींसा्ी पारेर्षण सींलरन/पारेर्षण 
ववरहीत एकत्रत्रत अपारींपाररक ऊिाण ननभमणती लोरण-२०२० िाहीर करण्यात 
आले आहे  
(२) सदर लोरणाींतगणत राज्याची वविचेी वाढती मागणी ववचारात घेऊन लोरण 
कालावलीत पारेर्षण सींलरन प्रकल्हपाव्दारे १७,३६० मेगावॅ्  इतक  वीि 
िमतावधृ्दी ननभमणतीच े उठल सष् ्ेवण्यात आले आहे  तसेच पारेर्षण ववरहीत 
सौर कृर्षीपींप योिनेव्दारे ितेकऱयाींना ३/५/७.५० अश्विक्ती िमतचेे त्या त्या 
वर्षाणची आवश्यकता व मागणी ववचारात घेऊन दरवर्षी कमाल १ लि सौर 
कृर्षीपींप आस्थावपत करण्याचे ननयोजित आहे  
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(३) सदरया लोरणाींतगणत आस्थावपत होणारे ववववल अपारींपाररक स्त्रोताींच े
वीि ननभमणती प्रकल्हप व योिना ववववल आधथणक स्त्रोतातनू उिारणे 
ननयोजित असनू सदर लोरणाची सलुि व िलद अींमलबिावणी 
होण्यायादृष्ीने लोरणाींतगणत कायणपध्दती ननजश्चत करण्यात येत आहे   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

पांढरपूर (जर्.सोलापूर) तालुक् यात अनतिषृ्ट् टी ि महापूराचे 
 पांचनामे िरुनही मदत न मम ाल्याबाबत 

  

(३७) * ७२५१ श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनतवषृ ्ी व महापरूाचे पींचनामे करुन ९८ को्ी मदतीचा प्रस् ताव 
स्थाननक प्रिासनाने िासनाकड े पा्ववल्हयानसुार िासनाने पठहल्ह या ्प् प् यात 
५८ को्ी रुपये पींढरपरू (जि सोलापरू) तालकु् यासा्ी वगण केले परींत,ु तहभसल 
कायाणलय, पींढरपरू येथे अधलकारी/कमणचारी याीं यातील समन् वयाया 
अिावामळेु सदर रक् कम ितेकऱयाींपयांत पोहचली नसल्ह याचे माहे िानेवारी, 
२०२१ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िासनाकडून उवणररत ४० को्ीची रक् कम स् थाननक 
प्रिासनाकड ेअदा केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उवणररत ४० को्ीची 
रक् कम स् थाननक प्रिासन पींढरपरू याींना अदा करुन सींबींधलताींनी सवण रक् कम 
ितेकऱयाींना ववतररत करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१), (२) व (३) हे खरे नाही  
 माहे िून त े ऑक््ोबर या कालावलीत अनतवषृ्ी व परू 
पररजस्थतीमळेु बाधलत झालेल्हया ितेकऱयाींना दोन हप्त्यात मदत ननलीचे वा्प 
करण्यात आले आहे  पींढरपरू तालकु्यासा्ी पठहल्हया ्प्प्यात रुपये 
५८,८०,००,०००/- व दसुऱया ्प्प्यात रुपये ४८,९६,००,०००/- एवढा ननली 
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ववतररत करण्यात आला आहे  त्यापकै  पठहल्हया ्प्प् यातील रुपये 
४८,५०,००,०००/- व दसुऱया ्प्प्यातील रुपये ३६,९७,००,०००/- ननलीचे वा्प 
बाधलत ितेकऱयाींना करण्यात आलेले आहे  तसेच उवणररत अनदुान वा्पाचे 
काम िते्रत्रयस्तरावर सरुु आहे   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही   

----------------- 
  
श्री.पी.व्ही.हरदास सममतीयया अहिालाची अांमलबर्ािणी िरण्याबाबत 

  

(३८) * ७१४५ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोर्ी सभागहृायया पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांयया यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि 
५४५१ ला हदलेल्या उत्तरायया सांदभाचत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत िमातीया बाींलवाींना िात प्रमाणपत्र व वलैता 
प्रमाणपत्र सलुिरीत्या भमळण्याकरीता श्री पी व्ही  हरदास, मािी न्यायमतुी 
याींया अध्यितखेाली स्थापन करण्यात आलेल्हया सभमतीया अहवालाचा 
अभ्यास करुन अहवालातील भिफारिीींसींदिाणत कायदेिीर बाबी तपासनू 
त्याबाबत अभिप्राय देण्याबाबतचा प्रस्ताव ववली व न्याय वविागाकड े सादर 
करण्यात आला असनू सदर प्रस्तावावर ववली व न्याय वविागाच े तसेच 
सामाजिक न्याय वविागाचे अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०२० या अथणसींकल्हपीय अधलवेिनात मा आठदवासी 
ववकास मींत्री याींनी ठदलेल्हया उत्तराया अनु ु्र्षींगाने २ मठहन्यात कायणवाही 
करण्याचे आश्वासन देवनूही याबाबत कोणतीही कायणवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन श्री पी व्ही  हरदास 
सभमतीया अहवालाची सकारात्मकरीत्या अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) व (४) श्री पी व्ही हरदास याींया 
अध्यितखेाली नेमण्यात आलेल्हया सभमतीने सादर केलेल्हया अहवालातील 
भिफारिीींया अनरु्षींगाने कायदेिीर बाबीसींदिाणत ववली व न्याय वविागाच े
अभिप्राय प्राप्त झालेले आहेत  सदर अहवालातील भिफारिी ्या सामाजिक 
न्याय वविाग व बहुिन कल्हयाण वविागािी देखील सींबींधलत असल्हयाने सदर 
अहवालातील भिफारिी व त्याबाबत ववली व न्याय वविागाने ठदलेले अभिप्राय 
यानरु्षींगाने सामाजिक न्याय वविाग व बहुिन कल्हयाण वविागाचे अभिप्राय 
मागववण्यात आले होत े यासींदिाणत बहुिन कल्हयाण वविागाचे अभिप्राय प्राप्त 
झाले असनू सामाजिक न्याय वविागाचे अभिप्राय अद्याप अप्राप्त आहेत  
सामाजिक न्याय वविागाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्हयानींतर पढुील कायणवाही 
अपेक्षित आहे  

----------------- 
  
साििाराांयया ताब्यात असलेल्या शतेिऱयाांयया र्ममनी सोडविण्याबाबत 

  

(३९) * ७४८६ श्री.रणजर्तमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावकारी सलुारीत कायदा, २०१४ लाग ू झाल्हयानींतरही राज्यिरातील 
ितेकऱयाींया समुारे एक लाख एकर िभमनी सावकाराींया ताब्यात आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सावकारी प्रकरणाींची छाननी करून त्यातील त्रु् ी ननवारण 
करण्यासा्ी व सलुारीत सावकारी कायद्याची कारणभममाींसा करण्यासा्ी 
िासनाने एक सभमती ठदनाींक २० नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
स्थापन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सभमतीने 
सावकाराींया ताब्यात असलेल्हया िभमनी सोडववण्यासा्ी कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) नाही  
(२) होय   
(३) महाराषट्र सावकारी (ननयमन) अधलननयम, २०१४ ची प्रिावी 
अींमलबिावणी करण्यासा्ी तसेच कायद्यातील त्रु् ीींचा अभ्यास करण्यासा्ी 
िासनाने ठदनाींक १९/११/२०२० रोिीया आदेिान्वये मा श्रीमती ववद्या 
चव्हाण, मािी ववलान पररर्षद सदस्य याींया अध्यितखेाली सभमती ग्ीत 
केली आहे  
 सदर सभमतीने ठदनाींक ०५/०१/२०२१ रोिी पणेु, ठदनाींक २८/०१/२०२१ 
रोिी नागपरू व ठदनाींक २९/०१/२०२१ रोिी अमरावती येथे बै् का घेतल्हया 
आहेत  सदर बै् काींमध्ये सावकारी कायद्यातील त्रु् ी तसेच 
अींमलबिावणीमध्ये येणाऱया अडचणीींबाबत महसलू, पोलीस व सहकार 
वविागातील अधलकारी व सहकार तज्ञाींिी चचाण केली आहे  सदर सभमती 
अन्य वविागातील अधलकारी व तज्ञाींिी चचाण करून अींनतम अहवाल िासनास 
सादर करणार आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

िें द्रीय िृषी िायद्याची राज्यात अांमलबर्ािणीस स्थधगती देण्याबाबत 
  

(४०) * ६४७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, डॉ.िर्ाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत आसगाििर, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र िासनाने मींिूर केलेले तीन कृर्षी कायदे ितेकऱयाींया ठहताववरुध्द 
असल्हयामळेु सदर कायद्याववरोलात एक मठहन्यापासनू ववववल िागात ती्र  
स्वरुपाची आींदोलने सरुु आहेत, तर काही ठ्काणी आींदोलकाींनी ठहींसक वळण 
घेतल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र िासनाया नव्या कृर्षी कायद्यामळेु ितेी आणण ितेकरी 
पणूणपणे उद्ध्वस्त होणार असनू नव्या कायद्यात ककमान आलारितू ककीं मतीच े
बींलन नसल्हयामळेु व्यापारी आणण उद्योिकाींकडून ितेकऱयाींची फसवणकू 
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होणार असल्हयाने राज्यात ितेी कायद्याची अींमलबिावणी करु नये याकरीता 
ितेकरी आणण अनेक सींघ्नेकडून ववरोल होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कें द्र िासनाया कृर्षी कायद्याया अींमलबिावणीस राज्यात 
स्थधगती देण्याबाबत तसेच राज्याचा नवीन कृर्षी कायद्याचा मसदूा तयार 
करण्यासा्ी मींत्रत्रमींडळ सभमती स्थापन करण्याकरीता राज्य मींत्रत्रमींडळाने 
सभमती नेमली आहे काय, उक्त सभमतीची बै् क झाली आहे काय, सभमतीने 
कृर्षी कायद्याया अनरु्षींगाने ितेकरी प्रनतननली सींघ्ना याींयािी चचाण, 
ववचारववननमय करुन बै् क घेतली आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यात कृर्षी 
कायद्याया अींमिबिावणीस स्थधगती देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) होय  
(२) होय  
(३) होय  
(४) कें द्र िासनाया कृर्षी ववर्षयक कायद्याींची राज्यात अींमलबिावणी 
करण्यासा्ी अधलननयमातील त्रु् ी व उणीवा याींचा अभ्यास करण्यासा्ी 
मा उप मखु्यमींत्री महोदयाींया अध्यितखेाली ठदनाींक ०४/११/२०२० रोिीया 
िासन ननणणयान्वये मींत्रत्रमींडळ उपसभमती स्थापन करण्यात आली आहे   
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

शतेिऱयाांना निीन िनेक्शन, पोल ि रान्सफामचर देण्यासांदभाचत  
र्ाहीर िेलेल्या निीन धोरणाांबाबत 

  

(४१) * ७३४९ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, 
श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.र्यांत 
आसगाििर, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.विक्रम िा े, श्री.बा ाराम पाटील : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याया ऊिाण वविागाने ितेकऱयाींना नवीन कनेक्िन, पोल व 
ट्रान्सफामणर देण्यासींदिाणत ठदनाींक १८ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास 
नवीन लोरण िाहीर केले असनू नवीन लोरणानसुार नवीन कनेक्िन, पोल व 
ट्रान्सफामणर देण्यासा्ी अनतिय िाचक अ्ीींचा समावेि केला असनू त्यामध्ये 
पोलचा खचण व ट्रान्सफामणर खचण ितेकऱयाींना न परवडणारा आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर लोरणामध्ये पोलचा खचण व १०KVA, १६KVA, २५KVA, 
६३KVA व १००KVA ट्रान्सफॉमणरचा खचण महाववतरणने करावा अस े
िधु्दीपत्रक काढण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाया ववचारालीन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार महत्वपणूण प्रकरणी ितेकऱयाींकरीता कृर्षी पींपाची 
िासक य योिना देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही, िर ग्राहकाचे अींतर ०-३० मी्र व ३१-२०० मी्सण लगतया 
लघदुाब वाठहनीपासनू असल्हयास व रोठहत्रावर िार उपलब्ल असल्हयास 
ग्राहकाींना त्वरीत मा महाराषट्र ववद्यतु ननयामक आयोगाया मानकानसुार 
िोडणी देण्यात येत आहेत  परींत ु ग्राहकास त्वरीत वीि िोडणी हवी 
असल्हयास सरुुवातीस स्वत:या खचाणने ववद्यतु सवुवला उिारावी लागणार 
असनू, सदर खचाणचा परतावा त्या ग्राहकाया वीि त्रबलामलून केला िाईल  
िर अिणदाराची ्यासा्ी आधथणक कुवत नसेल तर अश्या अिणदाराींना First 
Come First Basis वर आधथणक तरतदूीनसुार वीि िोडणी देण्यात येईल   
 (३) ठदनाींक ०१/०४/२०१८ पासनू पसेै िरुन वीि िोडणीकरीता प्रलींत्रबत 
असणाऱया कृर्षीपींप अिणदाराींना पारींपाररक पध्दतीने व सौरऊिाणव्दारे वीि 
िोडणी देण्याकरीता िासन ननणणय ठदनाींक १८/१२/२०२० नसुार कृर्षीपींप 
लोरणास मान्यता देण्यात आली आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
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प सखेडा वपांप े (ता.भोिरदन, जर्.र्ालना) गािात विरे्चा शॉि 
लागून मतृ्यू झालेल्याांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(४२) * ६४०४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.सदामशि खोत, श्री.विर्य ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.विनायिराि मटेे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.गोवपचांद पड िर : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पळसखेडा वप ींपळे (ता िोकरदन, जि िालना) गावात वविेचा िॉक लागनू 
ज्ञानेश्वर अप्पासाहेब िालव, रामेश्वर अप्पासाहेब िालव आणण सनुनल 
अप्पासाहेब िालव या तीन िावाींचा एकाच वेळी मतृ्य ू झाल्हयाची घ्ना 
ठदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सींबींधलत ितेकरी कु्ुींबास दहा ठदवसाया आत ५० लाखाची 
मदत देण्याची मागणी ककसान करणी सेना, िोकरदन याींनी मा ऊिाण मींत्री 
याींना ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींधलत दोर्षी अधलकाऱयाींना तात्काळ ननलींत्रबत करावे, 
सींबींधलताींवर गनु्हे दाखल करावे, िालव कु्ुींबाला वीि ववतरण कीं पनीकडून 
िरीव आधथणक मदत करावी तसेच या सींपणूण प्रकरणाची उचस्तरीय चौकिी 
करावी अिी मागणी मा ववरोली पिनेत,े ववलानपररर्षद याींनी त्याींया ठदनाींक 
२३ नोव्हेंबर, २०२० रोिीया पत्रान्वये िासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात ितेीसा्ी ग्रामीण िागात दहा त े बारा तास वीि 
देण्याबाबत ितेकऱयाींकडून वारींवार मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ितेकऱयाींना ठदवसा 
वीि देण्याबरोबरच सदरहू मतृ्यमूखुी पडलेल्हया ितेकऱ याींया कु्ुींत्रबयाींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) ठदनाींक १८/११/२०२० रोिी अींदािे रात्री ९ ०० 
वािेया समुारास मौिे पळसखेडा वप ींपळे (ता िोकरदार, जि िालना) येथे 
कै ज्ञानेश्वर आप्पासाहेब िालव, कै रामेश्वर आप्पासाहेब िालव व कै सनुनल 
आप्पासाहेब िालव याींचा प्राणाींनतक अपघात घडला असनू सदर अपघात 
वविेया लक्क्याने झालेला नाही  
(२) हे खरे आहे  
(३) हे खरे आहे  
(४) िींडारा, गोंठदया, परिणी, नाभिक, अमरावती व चींद्रपरू या जिल्ह्याींमलून 
ितेीसा्ी १० त े१२ तास वीि परुव्ा देण्याबाबत मागणी होत आहे  
(५) ितेकऱयाींना ठदवसा वीि परुव्ा करण्याकरीता महाराषट्र िासनाने कृर्षी 
वीिपींप िोडणी लोरण-२०२० अींतगणत कृर्षी ग्राहकाींना पढुील तीन वर्षाणत 
ठदवसा वीि परुव्ा करण्यासा्ी ननयोिन केले आहे  
 तसेच सदर अपघात हा वविेया लक्क्याने झालेला नसल्हयाने 
मतृ्यमूखुी पडलेल्हया ितेकऱयाींया कु्ुींत्रबयाींना मदत देण्याबाबत कारवाई 
करण्यात आली नाही  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

मुांबईतील िीर् िाहहन्याांची क्षमता िाढविण्याबाबत 
  

(४३) * ७०३३ श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विक्रम िा े, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.सांर्य दौंड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर व उपनगरात वारींवार वीि परुव्ा खींडीत होत असल्हयामळेु 
ववद्यतु ननभमणती कें द्राची िमता वाढववण्याचे ननददेशि तसेच उरण (जि रायगड) 
येथे १००० मेगावॅ्  िमतचे ेवाय ूववद्यतु ननभमणती कें द्र सरुु करण्याचा ननणणय 
मा ऊिाण मींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िाहीर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 



54 

(२) असल्हयास, वीि परुवठ्यामध्ये अचानक त्रबघाड झाल्हयास आधथणक 
रािलानी असलेल्हया मुींबई िहरातील वीि परुव्ा सरुळीत असावा यासा्ी 
बाहेरील अधलकाधलक वीि मुींबईला किी देता येईल यासींबींली अभ्यास 
करण्यासा्ी िासनाने एक सभमती स्थापन केल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बाहेरील वीि मुींबईला भमळाल्हयास सदरहू वीि मुींबईपयांत 
कोणत्या प्रकारे आणायची तसेच वीि वाठहन्या सिमीकारणाबाबतचा कु्लाही 
उल्हलेख या सभमतीया कायणपध्दतीमध्ये ठदसनू येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, मुींबईतील सध्याची वीि मागणी ३ हिार ५०० मेगावॅ्  असनू 
सदरहू मागणी पढुील तीन त े चार वर्षाणत ५ हिार ५०० मेगावॅ् पयांत 
िाण्याची िक्यता असल्हयाने त्या तलुनेत सध्याची पारेर्षण िमता २ हिार 
मेगावॉ् असल्हयाचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मुींबई सारख्या 
आींतरराषट्रीय िहरात वीि वाठहन्याची िमता वाढववण्यासा्ी तसेच उरण 
(जि रायगड) येथे १००० मेगावॅ्  िमतचेे वाय ू ववद्यतु ननभमणती कें द्र सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे  
(२) व (३) िववषयातील मुींबईस लागणारा वीि परुव्ा व मागणी ववचारात 
घेऊन, मुींबई आयलाँडीींग प्रणाली व अनरु्षींधगक बाबीींचा ववचार करुन वीि 
परुव्ा खींडीत होण्याबाबतया घ्नेची पनुरावतृ्ती न होण्याया दृष्ीने 
उपाययोिना करण्याकरीता ठदनाींक १८/१२/२०२० या िासन ननणणयाव्दारे 
सभमती गठ्त करण्यात आली आहे   
(४) मुींबई महानगराची सध्याची एकूण पारेर्षण िमता ३०९२ मे व ॅ इतक  
आहे  पढुील ३ त े४ वर्षाणत वविेची मागणी ५०३६ मे व ॅ इतक  होईल, असा 
अनमुान आहे  
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(५) उरण वाय ू ववद्यतु ननभमणती कें द्राची सध्याची ६७२ मेगावॅ्  स्थावपत 
िमता आहे  त्यामध्ये अधलक कायणिम सींचासठहत पनुणउिारणी 
(Retrofitting) व्दारे ववद्यतु ननभमणती कें द्र करणे तसेच उपलब्ल िागेवर, 
वाय ूउपलब्लतनेसुार नवीन CCPP सींचाींची उिारणी करणे इ  या अनरु्षींगाने 
अभ्यास करण्यासा्ी सल्हलागार कीं पनीची ननयकु्ती करण्याबाबतची कायणवाही 
सरुु आहे  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यात महावितरण मांड ामध्ये सहाय्यि अमभयांत्याांची  
अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४४) * ७८६० श्री.अरुण लाड : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाववतरण मींडळामध्ये सहाय्यक अभियींताींची अनेक पदे ररक्त 
असनू ववववल िासक य/वविागीय पदे िरण्याची घोर्षणा करण्यात आली 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाववतरण मींडळाने सन २०१५ मध्ये प्रभसध्द केलले्हया 
सहाय्यक अभियींता पद िरण्याची कायणपध्दती काय आहे तसेच सदर 
पदाकरीता िरतीया अनरु्षींगाने प्रनतिा यादीतील राज्यातील १७ सहाय्यक 
अभियींत्याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर िरती प्रकक्रयेतील प्रनतिा यादीतील १८३ पदवीलर 
उमेदवाराींची ननयकु्ती करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीया 
अनरु्षींगाने प्रनतिा यादीतील उवणररत उमेदवाराींया ननयकु्तीबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही  
(२) हे अींित: खरे आहे, सहाय्यक अभियींता हे पद सरळसेवा िरतीकरीता 
ननददेशभित केलेली ररक्त पदे िाठहरात प्रकाभित करुन ऑनलाईन पररिेव्दारे 
उमेदवाराींची गणुवत्तनेसुार ननवड करण्यात येत ेव पात्र उमेदवाराींना ननयकु्ती 
देऊन पदे िरण्यात येतात  
 सहाय्यक अभियींताया ८२८ पदाींकरीता िाठहरात क्र  ०३/२०१५ सन 
२०१५ मध्ये प्रकाभित करण्यात आली होती  सदर िाठहराती अींतगणत एकूण 
१७ पदाींकरीता प्रनतिा यादी, माहे ऑक््ोबर/नोव्हेंबर, २०२० मध्ये कायाणजन्वत 
करुन १६ पात्र उमेदवाराींना ननयकु्ती आदेि देण्यात आलेले आहेत  तसेच 
उवणररत एक उमेदवारासा्ी कागदपत्र े पडताळणी ठदनाींक १०/०३/२०२१ रोिी 
आयोजित करण्यात आलेली आहे  
(३) अींित: खरे आहे, तथावप, सहाय्यक अभियींता या पदाया ऑक््ोबर, 
२०१६ अखेर असलेली ररक्त पदे िाठहरात क्र  ०३/२०१५ या उपलब्ल प्रनतिा 
यादीतील उमेदवाराींना ननयकु्ती देऊन िरण्यात आलेली आहेत  
(४) व (५) िाठहरात क्र  ०३/२०१५ मध्ये प्रकाभित करण्यात आलेली सहाय्यक 
अभियींता या पदाची सींवगणननहाय एकूण ८२६ पदाींची ननवड यादी व ऑक््ोबर, 
२०१६ अखेर असलेली ररक्त पदे उपलब्ल प्रनतिा यादीतील उमदेवाराींना 
ननयकु्ती देऊन िरण्यात आलेली आहेत  

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

राज्यातील आहदिासी िुटुांबबयाांना खािटी अनुदान  
योर्नेंतगचत मदत मम ण्याबाबत 

  

(४५) * ६५१२ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पड िर, श्री.महादेि र्ानिर, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ११ लाख ५५ हिार आठदवासी कु्ुींत्रबयाींना प्रत्येक  चार हिार 
रुपयाींची मदत देण्याबाबत ठदनाींक १२ ऑगस््, २०२० रोिी मींत्रत्रमींडळाने 
घेतलेल्हया ननणणयानसुार प्रत्येक कु्ुींबाया बाँक खात्यामध्ये रुपये दोन हिार  
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तसेच म्क , चवळी, हरिरा, वा्ाणा, उडीद, तरू, डाळ, साखर, िेंगदाणे, 
तले, गरम मसाला, भमरची पावडर, मी्, चहापत्ती इत्यादी दोन हिार 
रुपयाींचा ककराणा देण्याचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ्ाळेबींदीमध्ये आठदवासीींना िासन ननणणयानसुार मनरेगावरील 
चार लाख मिुर, आठदम िमातीची २ लाख २६ हिार कु्ुींब, ६४ हिार 
पारली कु्ुींबे, गरिू पररतक्त्या, घ्स्फो्ीत आणण वयैजक्तक वन हक्क 
भमळालेल्हया १ लाख ६५ हिार कु्ुींबाींनाही मदत देण्याच ेननयोजित होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर िासन ननणणयास चार मठहन्याींचा कालावली उल्ूनही 
लािाथी आठदवासीींची नावे ननजश्चत करण्यास ववलींब झाल्हयामळेु राज्यातील 
११ लाख ५५ हिार आठदवासी कु्ुींत्रबयाींना खाव्ी अनदुान योिनेंतगणत ४६२ 
को्ीींची मदत भमळाली नसल्हयाचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, लािाथी आठदवासीींच ेसवदेशिण करुन खाव्ी योिनेंतगणत मदत 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे  
(२) होय, हे खरे आहे  
(३) होय, हे खरे आहे  
(४) याबाबत नमदु करण्यात येत ेक , खाव्ी अनदुान योिनेंतगणत ११ लाख 
५५ हिार लािाथीचे सवदेशिण करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात असनू सदर 
योिनेमलील DBT स्वरूपात द्यावयाचे अनदुान हे लािार्थयाांचा थे् बाँक 
खात्यात िमा करावयाच े असल्हयाने लािार्थयाांचे आलार काडण काढणे तसेच 
त्याींचे बाँक खात ेचाल ूकरणे याबाबतही िासनस्तरावरून कायणवाही चाल ूआहे 
तसेच वस्त ू स्वरूपात द्यावयाया अनदुानाची ननववदा प्रभसध्द करण्यात 
आलेली आहे व पढुील कायणवाही करण्यात येत आहे     
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
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चलु्हाड (मसहोरा) (ता.तुमसर, जर्.भांडारा) येथे सांर्य गाांधी ननराधार 
अनुदान सममती स्थापन िरण्याबाबत 

  

(४६) * ७३३१ डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांर्न डािखरे, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चुल्हहाड (भसहोरा) (ता तमुसर, जि िींडारा) येथ े समािात उपके्षित िीवन 
व्यतीत करणाऱया ज्येष् नागररक, ठदव्याींग, ववलवा, पररतक्त्या, अनाथ, 
दलुणर आिाराने ग्रस्त व ननरालाराींसा्ी महसलू वविागायावतीने कें द्र व राज्य 
िासनाकडून अथणसहाय्यता इत्यादी ववववल योिनाींया लािार्थयाांया ननवडीची 
िबाबदारी असलेल्हया तालकुास्तरीय सींिय गाींली ननरालार अनदुान सभमतीची 
ननवड केली नसल्हयाने ननरालार योिनेची हिारो प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्हयाच े
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रिासनाया दलुणिामळेु सींिय गाींली ननरालार अनदुान 
योिनेया सभमतीची ननवड न झाल्हयाने वधृ्द, ठदव्याींग, ननरालार अडचणीत 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चुल्हहाड (भसहोरा) येथील सींिय गाींली ननरालार अनदुान 
सभमतीची ननवड करुन ननरालाराींची प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढून त्याींना 
मदत देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननलीींनी िासनाकड े माहे डडसेंबर, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन चुल्हहाड (भसहोरा) येथ े
सींिय गाींली ननरालार अनदुान सभमतीची स्थापना करुन ननरालाराींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही   
 तमुसर तालकुा सींिय गाींली ननरालार अनदुान सभमतीची ननवड 
झालेली नाही  तथावप, ठदनाींक २० ऑगस््, २०१९ रोिीया िासन 
ननणणयान्वये सींिय गाींली ननरालार अनदुान योिना सभमती ग्ीत 
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होईपयांतया कालावलीत तहभसलदार याींया अध्यितखेाली प्रकरणे मींिूर 
करण्याची तरतदु आहे  त्यानसुार तहभसलदार याींयाकडून वविरे्ष सहाय्य 
योिनेकरीता प्राप्त अिाांवर कायणवाही करण्यात येत े  
(३) हे खरे नाही   
(४) व (५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

रघुर्ीनगर (जर्.नागपूर) येथील िामगार िल्याण मांड यया  
र्लतरण तलािाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(४७) * ६७७० श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.र्यांत आसगाििर, 
श्री.रार्ेश राठोड, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रघिुीनगर (जि नागपरू) येथील कामगार कल्हयाण मींडळाया िलतरण 
तलावाची (स्वीभम ींग पलूाची) दरुवस्था झाली असनू मागील ८ मठहन्याींपासनू 
हे िलतरण तलाव बींद असल्हयाच े ठदनाींक २४ डडसेंबर, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामळेु िलतरण पे्रमीमध्ये नारािी पसरली असनू िलतरण 
तलावाची दरुुस्ती करावी अिी मागणी नागरीकाींकडून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २००४ पासनू सरुु असलेल्हया या िलतरण तलावाची 
देखिाल दरुुस्ती करुन त े सवाांसा्ी सरुु करण्याबाबत कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप ि से-पाटील : (१) सदर िलतरण तलाव कोरोना सींसगाणया 
पाश्वणिमूीवर िासनाया ननददेशिानसुार ठदनाींक १३ माचण, २०२० पासनू बींद 
्ेवण्यात आला आहे  
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे  



60 

 उपवविागीय अभियींता, महानगरपाभलका, नागपरू याींया ठदनाींक 
१३/०४/२०२० रोिीया नो्ीसीनसुार, िलतरण तलावातील पाण्यामळेु रोगराई 
पसरु नये म्हणून िलतरण तलाव ररक्त करण्यात आला आहे  िलतरण 
तलावात पाणी नसल्हयाने ऊन व वातावरणातील बदलामळेु िलतरण 
तलावाया फरश्या बहुताींि ठ्काणी ननखळल्हया आहेत  सवण सामान्य 
नागररकाींना िलतरण तलावासा्ी परवानगी अद्यापही देण्यात आलेली नाही  
तथावप, पररसरातील सिासद, नागररक तसेच लोकप्रनतननली सदर िलतरण 
तलाव दरुुस्त करुन सरुु करणेबाबत मागणी करत आहेत  
 सदर िलतरण तलाव प्रदीघणकाळ बींद असल्हयाने त्याची दरुुस्ती करुन 
घेणे आवश्यक असनू महाराषट्र कामगार कल्हयाण मींडळाकडील ननलीया 
उपलब्लतनेसुार िलतरण तलावाया दरुुस्तीबाबत कायणवाही करण्यात येईल  
 

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

ठाणे शहरातील िाग े इस्टेट औद्योधगि क्षेत्रातील  
पाणीपुरिठा सुर ीत िरण्याबाबत 

  

(४८) * ७९३० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाणे िहरात महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून होणाऱया 
पाणीपरुवठ्यात चार ठदवसापासनू खींड पडल्हयामळेु वागळे इस््े् औद्योधगक 
िेत्रातील अनेक कारखान्याींतील व कीं पन्यातील कामे बींद पडल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाणी ी्ंचाईमळेु औद्योधगक िते्र व कारखान्याींना इतर 
ठ्काणाहून वाढीव दराने ा्ँकरव्दारे पाणी घ्याव े लागत असल्हयाने वागळे 
इस््े् औद्योधगक िेत्राचे आधथणक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, वागळे इस््े् पररसरात दरुुस्तीची कामे पणूण करुन सरुळीत 
पाणीपरुव्ा होण्याकरीता औद्योधगक िेत्र, कारखानदार व कीं पन् याींनी 
िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ्ाणे िहरातील वागळे 
इस््े् औद्योधगक िेत्रात पाणीपरुव्ा उपलब्ल करुन देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे  
 महामींडळाया बारवी गरुुत्व िलवाठहनीया दरुुस्तीसा्ी २४ तासाींया 
कालावलीसा्ी ि्डाऊन घेतल्हयानींतर लगेचच ब्रकेडाऊन झाल्हयाने ठदनाींक 
०८/०१/२०२१ त े ठदनाींक १०/०१/२०२१ पयांत पाणीपरुव्ा बींद होता  त्यानींतर 
पाणीपरुव्ा सरुळीत होण्यासा्ी २४ तासाींचा कालावली लागल्हयाने ठदनाींक 
१२/०१/२०२१ पासनू वागळे औद्योधगक िेत्राचा पाणीपरुव्ा सरुळीत करण्यात 
आला  ि्डाऊन/बे्रकडाऊन कालावलीत पाणी ी्ंचाईमळेु इतर ठ्काणाींहून 
वाढीव दराने ा्ँकरने पाणी घ्यावे लागल्हयाचे व त्यामळेु आधथणक नकुसान 
झाले असल्हयाचे काही कारखानदाराींनी म औ वव  महामींडळाला कळववल ेआहे  
(३) होय, हे खरे आहे  
 मे ्ाणे स्मॉल स्केल इींडस्ट्रीि असोभसएिन (ठ्सा) याींनी ठदनाींक 
१५/०१/२०२० व ठदनाींक ०३/०२/२०२० रोिी सादर केलेल्हया पत्रान्वये पाणी 
परुवठ्याची आवश्यक कामे पणूण करुन औद्योधगक िते्राया गरिेनसुार परेुसा 
पाणीपरुव्ा करणेबाबत िासनास ववनींती केली होती  
(४) वागळे औद्योधगक िेत्र तसेच ्ाण्यातील इतर पाणी ग्राहकाींचा 
पाणीपरुव्ा कायमस्वरुपी सरुळीत करण्यासा्ी महामींडळामाफण त साकेत येथ े
इींनलाईन बसु््र पींपीींग स््ेिन उिारण्यासा्ीया कामाचे कायाणदेि ननगणभमत 
केले आहेत  या कामासा्ीची सींरचना व आराखड े आय आय ्ी , मुींबई या 
सींस्थेकड े तपासणीसा्ी सादर केलेले आहेत  आय आय ्ी , मुींबई याींचे 
सहमती नींतर पींपीींग स््ेिनया उिारणीया कामाला लवकरच सरुुवात 
करण्यात येईल  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
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िरसोली-विद्यानगर (ता.अमलबाग, जर्.रायगड) येथील मूिबधीर 
विद्यालयाची इमारत र्ीणच झाल्याबाबत 

  

(४९) * ६९९३ श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरसोली-ववद्यानगर (ता अभलबाग, जि रायगड) येथील मकूबलीर 
ववद्यालयाची इमारत िीणण झाली असनू या इमारतीचे सींरचनात्मक 
लेखापररिण केले असता सदर इमारत लोकादायक असल्हयाचे स्पष् 
झाल्हयामळेु ववद्यार्थयाांची गरैसोय होऊ नये यासा्ी सध्या िाडतेत्वार 
मकूबलीर ववद्यालय चालववले िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मकूबलीर ववद्यालयाची िबाबदारी िासनाने जिल्हहा 
पररर्षदेकड ेठदली असली तरीही या ववद्यालयाया िागचेी मालक  िासनाया 
समािकल्हयाण वविागाकड ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त इमारतीया बाींलकामासा्ी परवानगी भमळावी तसेच 
जिल्हहा पररर्षदेकड े िागा हस्ताींतररत करण्यात यावी अिी मागणी दोन 
वर्षाांपवूी रायगड जिल्हहा पररर्षदेने समािकल्हयाण आयकु्तालयाकड े करुनही 
त्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर मकूबलीर 
ववद्यालयाया नवीन इमारत बाींलकामासा्ी परवानगी देणे तसेच जिल्हहा 
पररर्षदेकड ेउक्त िागा हस्ताींतररत करण्यासींदिाणत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे  
(२) हे खरे आहे  
(३) हे अींित: खरे आहे  
(४) िासक य मकूबलीर ववद्यालयाया नवीन इमारत पनुबाांलकामासा्ी 
िागेवरील व बाींलण्यात येणाऱया इमारतीवर िासनाचा मालक  हक्क अबाधलत 
्ेवनू ननयमानसुार परवानगी भमळणेबाबत प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला 
असनू त्यावर पढुील कायणवाही करण्यात येत आहे  
(५) प्रश्नच उद् िवत नाही  

----------------- 
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माहूर (जर्.नाांदेड) येथील र्ांगल पररसरात अिैध  
िकृ्षतोड सुरु असल्याबाबत 

  

(५०) * ६७२८ श्री.अमरनाथ रार्रूिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.र्यांत आसगाििर, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) माहूर (जि नाींदेड) येथील िींगल पररसरात अवलै विृतोड सरुु असल्हयाच े
माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, िींगल पररसरात सरुु असलेली अवलै विृतोड थाींबववण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अवलै विृतोड 
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही  
(२) ननयभमत गस्त करुन अवलै विृतोडीवर आळा घालण्याचे काम ननत्य 
ननयमाने चाल ुआहे  रात्री व ठदवसा वनपररिेत्र अधलकारी कफरत ेपथकाकडून 
वनोपि तपासणी नाक्याची तपासणी करण्यात येत े ननयभमतररत्या कालबध्द 
ननयतिेत्र तपासणी कायणक्रम राबववण्यात येत े 
(३) माहूर येथील िींगल पररसरात वन वविागाया हल सीत विृतोड मोठ्या 
प्रमाणात झालेली नाही  गावातील स्थाननक ितेकऱयाींनी त्याींया ितेी उपयोगी 
अविाराकरीता गरिेसा्ी ककरकोळ विृतोड केलेली आहे  व्यापारी दृष्ीन े
मोठ्या प्रमाणात विृतोड झालेली नाही  त्यामळेु कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद् िवत नाही  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  
 

----------------- 
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शासिीय सेिेतील हदव्याांग िमचचाऱयाांना बढतीमध्ये  
आरक्षण देण्याबाबत 

  

(५१) * ६८०४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठदव्याींग व्यक्तीींचे हक्क कायदा, २०१६ मलील तरतदुीनसुार ठदव्याींग 
कमणचाऱयाींना बढतीमध्ये आरिण भमळण्याचा हक्क असतानाही त्याची 
अींमलबिावणी राज्यात करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठदव्याींग कमणचाऱयाींना बढतीमध्ये आरिण देण्याचा ननणणय 
घेण्याबाबत महाराषट्र प्रिासक य न्यायालीकरणाने (मॅ्) आणण मा सवोच 
न्यायालयाने देखील िासनास आदेि ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त आदेिानसुार िासक य सेवेतील ठदव्याींग कमणचाऱयाींना 
कायद्याप्रमाणे बढतीमध्ये आरिण देण्याबाबत िासनाने कोणता 
सवणसमावेिक लोरणात्मक ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही  
(२) मा सवोच न्यायालयाने राज्य िासनास आदेि ठदले आहेत, हे खरे आहे  
(३) ठदव्याींग व्यक्ती हक्क अधलननयम, २०१६ नसुार िासन सेवेतील पदाींवर 
िारररीकदृष्या ठदव्याींग व्यक्तीींसा्ी ४ ्क्के आरिण ववठहत करणे व 
आरिण अींमलबिावणीची कायणपध्दतीया अनरु्षींगाने सामान्य प्रिासन 
वविागाने ठदनाींक २९/०५/२०१९ रोिी िासन ननणणय ननगणभमत केला आहे  सदर 
िासन ननणणयामध्ये ग् क व ग् ड कमणचाऱयाींना पदोन्नतीसा्ीची तरतदु 
आहे  तसेच ग् अ व ग् ब या पदावरील पदोन्नतीसा्ी आरिण ववठहत 
करण्याचा ननणणय कें द्र िासनाया ननणणयानींतर यथावकाि घेण्यात येईल, असे 
सामान् य प्रिासन वविागाने ठदनाींक २९/०५/२०१९ या िासन ननणणयामध्ये 
नमदु केले आहे  तसेच ठदव्याींगाींया पद सनुनजश्चतीमलील आरिणाबाबत 
दाखल याधचकेमध्ये मा उच न्यायालयाने ठदव्याींगाींया पद सनुनजश्चतीबाबत  
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ववचारणा केली असनू पद सनुनजश्चतीची कायणवाही आता अींनतम ्प्प्यात 
आली आहे  सदर कायणवाही पणूण होताच ठदव्याींगाींया ग् अ व ग् ब मलील 
पदोन्नतीत आरिणाबाबत सामान्य प्रिासन वविागाकडून पढुील कायणवाही 
होईल  
(४) प्रश्नच उद् िवत नाही  

----------------- 
राज्यात िें द्र शासनायया नव्या िामगार िायद्याला 

विरोध होत असल्याबाबत 
 

(५२) * ६६५२ श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त 
िांर्ारी : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०२० रोर्ी सभागहृायया पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांयया यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि 
५३३५ ला हदलले्या उत्तरायया सांदभाचत सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कें द्र िासनाया नव्या कामगार कायद्याची अींमलबिावणी 
केल्हयास कामगार कपात, ्ाळेबींदी ककीं वा कारखाना बींद करण्यासा्ी िासनाची 
परवानगी घ्यावी लागेल त्याच प्रमाणे नोकरीतील िाश्वतीचा कायम (पमणनी्ं ) 
िब्दही नव्या कायद्यान्वये हल सपार होवनू कोणालाही केव्हाही कामावरुन कमी 
करण्याचे सवाणधलकार, उद्योिक, कारखानदाराींना भमळणार असल्हयाने 
कामगाराींया अजस्तत्वाचा गींिीर प्रश्न ननमाणण होण्याची भिती राज्याया 
कामगार वविागाने व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र िासनाने सींसदेत पाररत केलेल्हया चार कामगार 
सींठहताींबाबत सींबींधलत िागलारकाींची मत े िाणून घेऊन सदर सींठहताींया 
अींमलबिावणीबाबतचा ननणणय घेण्याची िासनाची िभुमका असनू त्यानसुार 
ठदनाींक २० ऑक््ोबर, २०२० रोिी राज्यातील प्रमखु कामगार सींघ्नाींया 
प्रनतननलीींची बै् क मा मींत्री (कामगार) याींया अध्यितखेाली सींपन्न झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर बै् क या अनरु्षींगाने िासनाने ननणणय घेवनू तद्सींदिाणत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप ि स-ेपाटील : (१) हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही  
(३) कें द्र िासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतदूी एकत्रत्रत करून खालील 
४ सींठहता तयार केलले्हया आहेत  
 १. वेतन सींठहता  
 २. औदयोधगक सींबींल सींठहता  
 ३. सामाजिक सरुिा सींठहता  
 ४. व्यावसानयक सरुिा, आरोरय आणण कायणस्थळ पररजस्थती सींठहता 
िासनाने सदर सींठहता राज्यात लाग ूकरण्यापवूी सींबींधलत घ्काींिी, वविरे्षत: 
कामगार सींघ्नाींिी चचाण करून व त्याींची याबाबत मत ेिाणून घेतली सदर 
मत े ववचारात घेऊन व राज्य िासनाया अखत्याररतील अधलकार लिात 
घेऊन सदर सींठहता अींमलात आणण्यासा्ी प्रारूप ननयम प्रभसध्द करून 
त्यावरील आिेप/सचूना ववचारात घेऊन कामगार ठहताचे सींरिण होऊन 
उद्योगाींना देखील चालना भमळेल असे ननयम करण्याची कायणवाही सरुू आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील विमुक्त र्ाती, भटक्या र्माती ि इतर प्रिगाचयया 
विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या आश्रमशा ाांयया मागण्याांबाबत 

  

(५३) * ७३१६ डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रार्ेश राठोड, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप : सन्माननीय 
इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववमकु्त िाती, ि्क्या िमाती व इतर प्रवगाणसा्ीया 
प्राथभमक, माध्यभमक व उच माध्यभमक आश्रमिाळाींचे ६० ्क्के अधग्रम 
अनदुान तात्काळ अदा करणे, आश्रमिाळेतील भििक व भििकेतर 
कमणचाऱयाींया नेमणुक ला मान्यता अधलकार देणे, थककत वेतन व वेतनेतर 
अनदुानाचे अधलकार पवूीप्रमाणे जिल्हहास्तरीय अधलकाऱ याकड ेदेणे, ८ ्क्के व 
१२ ्क्के अनदुान सहाव्या वेतन आयोगानसुार भमळणे, ववज्ञान िाखेकरीता 
िौनतकिास्त्र व रसायनिास्त्र भििकाींची पदे मींिूर करणे इत्यादी 
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मागण्याींबाबतचे ननवेदन मा इतर मागास बहुिन कल्हयाण मींत्री याींना देण्यात 
आल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०२१ या पठहल्हया सप्ताहात ननदिणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ननवेदनातील 
मागण्याींनसुार ववमकु्त िाती, ि्क्या िमाती व इतर प्रवगाणतील िातीया 
आश्रमिाळाींमलील समस्या सोडववण्याबाबत िासनस्तरावर कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे  
(२) याबाबत मा मींत्री महोदय (इमाबक) याींया अध्यितखेाली ठदनाींक 
१९/०१/२०२१ रोिी बै् क झाली असनू त्यानरु्षींगाने कायणवाही सरुु आहे   
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

बामशचटाि ी (जर्.अिोला) तालुक्यात शासिीय अनुदानायया  
ननधीचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५४) * ६९१९ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाभिण् ाकळी (जि अकोला) तालकु्यात सन २०१८-२०१९ मध्ये दषुकाळ 
पडल्हयाने ितेकऱयाींच ेितेमालाचे नकुसान झाल्हयामळेु २ हेक््ारपयांत िासक य 
अनदुानाया िाहीर केलेल्हया मदतीत तालकु्यातील महसलू वविागातील 
अधलकारी व कमणचारी याींनी लाखो रुपयाींच े गरैव्यवहार केल्हयाच े ननदिणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासक य अनदुानाया ननलीचा गरैव्यवहार करणाऱया महसलू 
वविागातील अधलकारी व कमणचारी याींचेवर कारवाई करण्याची मागणी एका 
ितेकऱयाने मा मखु्यमींत्री याींचेकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िासक य अनदुानाया 
ननलीचा गरैव्यवहार करणाऱया दोर्षी अधलकारी व कमणचारी याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे खरे आहे  
 बाभिण् ाकळी (जि अकोला) तालकु्यातील मौिे पनुौती खु  येथील १६ 
व्यक्तीींना मौिे धचींचखेड ख ु भिवारात ितेी नसताना ितेी असल्हयाचे दिणवनू 
एकूण रुपये ५,२४,१६०/- एवढ्या अनदुानाची रक्कम त्या व्यक्तीींया बाँक 
खात्यावर िमा करण्यात आल्हयाचे ननदिणनास आले  
(२) व (३) होय, 
 ननलीया गरैव्यवहार प्रकरणी धचींचखेड खु  येथील सींबींधलत तला्ी 
याींना ठदनाींक १०/०८/२०२० रोिी ननलींत्रबत करण्यात येऊन त्याींचेववरुध्द 
वविागीय चौकिी सरुू करण्यात आलेली आहे  तसेच ितेकरी नसलेल्हया 
व्यक्तीींया बाँक खात्यामध्ये िमा करण्यात आलेली अनदुानाची रक्कम  
रुपये ५,२४,१६०/- सींबींधलत दोर्षी तला्ी, धच ींचखेड खु  याींचेकडून वसलू करून 
ठदनाींक १२/०६/२०२० रोिी िासन खाती िमा करण्यात आलेली आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
  
पुणे येथील आयुक्त, आहदिासी सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्थेत दोषी 

अधधिाऱयाांना सेिेत िायचरत ठेिण्यात आल्याबाबत 
  

(५५) * ६९०० श्री.सरेुश धस : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आयकु्त, आठदवासी सींिोलन व प्रभििण सींस्था, पणेु याींया 
अधलपत्याखालील कायाणलयात श्री गायकवाड सभमतीने दोर्षी ्रववलेल्हया व 
दोन वेळा एफआयआर झालेल्हया अधलकाऱयाींना सेवाननवतृ्तीनींतर सह आयकु्त 
या पदावर सेवेत कायणरत ्ेवल्हयाचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, गौरव बींिीलाल पवार व महाराषट्र िासन या प्रकरणामध्ये 
्राववक अधलकाऱयाींचा नामोल्हलेख करून अिा अधलकाऱयाींना िात पडताळणी 
सभमतीिी ननगडडत कु्ल्हयाही पदावर ननयकु्ती न देण्याबाबत स्पष्पणे 
ननददेशभित केलेले असतानासधु्दा ्ीआर्ीआय येथे ननयकु्त्या देण्यात आलेल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधलत दोर्षी 
अधलकाऱयाींववरोलात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही  
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

राज्यातील ओबीसी प्रिगाचतील घटिाांयया वििासासाठी  
तरतूद िेलेला ननधी मम णेबाबत 

  

(५६) * ६८१६ अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय इतर 
मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ओबीसी प्रवगाणतील घ्काींया ववकासासा्ी िासनाने 
अथणसींकल्हपात तरतदू करून मींिूर केलेला ५०० को्ी रुपयाींचा ननली वविागास 
प्राप्त झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मींिूर करण्यात आलेला ननली न भमळाल्हयाने सभुिक्षित 
बेरोिगाराींना किण, मोफत वसनतगहृ बाींलण्याची योिना, परदेिी भििणासा्ी 
अथणसहाय्य, मोफत घरकुल इत्यादी ववववल कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू ननली सींबींधलत 
वविागाकड े तातडीने वगण करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१), (२), (३) व (४) कोववड-१९ सींसगणिन्य रोगामळेु 
सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय वर्षाणत होणाऱया अथणव्यवस्थेवरील पररणामाबाबत 
ववत्तीय उपाययोिना म्हणून, या ववत्तीय वर्षाणमध्ये वेतन व भिषयवतृ्ती 
वगळता वविागाया कोणत्याही योिनाींचा ननली अद्याप प्राप्त झालेला नाही  

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

विदभाचत नावपिीमु े शतेिऱ याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(५७) * ६९५२ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.दषु्ट्यांत चतिेुदी, श्री.रमेश िराड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वविरे्षतः ववदिाणत माहे िानेवारी त े माहे डडसेंबर, २०२० या 
कालावलीत सततया नावपक , वपकाींचे नकुसान, ननसगाणचा लहरीपणा, 
बॅंकाकडून किण, सावकाराकड े गहाण ितेी या कारणाींमळेु २२७० किणबािारी 
ितेकऱ याींनी आत्महत्या केल्हया असनू यापकै  ३९२ ितेकरी िासक य मदतीस 
पात्र ्रल्हयाच े ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींपकै  केवळ ९२० ितेकऱयाींना   
रुपये १ लाखाचे अनदुान देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पजश्चम ववदिाणतील यवतमाळ, बलुढाणा, अमरावती, अकोला, 
वाभिम व वलाण या सहा जिल्ह्याींतील १२०६ ितेकऱ याींनी सततची नावपक  व 
नरैाश्य तसेच अल्हप प्रमाणात भमळणाऱया मदतीमळेु आत्महत्या केल्हया आहेत 
तसेच ववदिाणत गले्हया दहा वर्षाणत १६४६१ ितेकऱयाींनी आत्महत्या केल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आत्महत्या 
करणाऱ या ितेकऱयाींया कु्ुींबाना मदत देण्याबाबत तसेच ितेकरी 
आत्महत्याींचे प्रमाण कमी करण्यासा्ी ववववल योिनाींया माध्यमातनू 
प्रोत्साहन देऊन िीवनमान उींचववण्याया दृष्ीकोनातनू कोणत्या उपाययोिना 
केल्हया वा करण्यात येत आहेत,  
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) ववदिाणतील अमरावती व नागपरू वविागात 
माहे िानेवारी, २०२० त े माहे डडसेंबर, २०२० या कालावलीत एकूण १४२५ 
आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली असनू त्यापकै  ५१६ ितेकरी 
आत्महत्याींची प्रकरणे जिल्हहास्तरीय सभमतीने पात्र ्रववली आहेत  ६०७ 
प्रकरणे अपात्र ्रली असनू, ३०२ आत्महत्याींची प्रकरणे चौकिीसा्ी प्रलींत्रबत 
आहेत  पात्र ५१६ प्रकरणाींपकै  ४९३ प्रकरणी िासन ननणणय, ठदनाींक २३ 
िानेवारी, २००६ अन्वये प्रत्येक  रु १ लि ची मदत देण्यात आली आहे  
(३) पजश्चम ववदिाणतील यवतमाळ, बलुढाणा, अमरावती, अकोला, वाभिम व 
वलाण या सहा जिल्ह्यात ठदनाींक १ िानेवारी, २०२० त े३१ डडसेंबर, २०२० या 
कालावलीत एकूण १२६९ ितेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहेत  
त्यापकै  ४५३ ितेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे जिल्हहास्तरीय सभमतीने पात्र 
्रववली आहेत  ५२८ प्रकरणे अपात्र ्रली असनू, २८८ आत्महत्याींची प्रकरणे 
चौकिीसा्ी प्रलींत्रबत आहेत  पात्र ४५३ प्रकरणाींपकै  ४३२ प्रकरणी िासन 
ननणणय, ठदनाींक २३ िानेवारी, २००६ अन्वये प्रत्येक  रु १ लि ची मदत 
देण्यात आली आहे  
       ववदिाणतील अमरावती व नागपरू वविागात मागील १० वर्षाांया 
कालावलीत एकूण १४९७० आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली असनू 
त्यापकै  ७९१० ितेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे जिल्हहास्तरीय सभमतीने पात्र 
्रववली आहेत  ६८९३ प्रकरणे अपात्र ्रली असनू, १६७ आत्महत्याींची प्रकरणे 
चौकिीसा्ी प्रलींत्रबत आहेत  
(४) जिल्हहास्तरीय सभमतीने पात्र ्रवलेल्हया प्रकरणी िासन ननणणय, ठदनाींक 
२३ िानेवारी, २००६ अन्वये रुपये १ लि ची मदत आत्महत्याग्रस्त 
ितेकऱयाींया वारसाींना देण्यात आलेली आहे  
     ितेकरी आत्महत्या रोखण्यासा्ी प्रामखु्याने खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत :- 

१) ितेी वपकाींसा्ी पयाणप्त सवुवला उपलब्ल होण्यासा्ी ववदिाणतील 
आत्महत्येचे प्रमाण िास्त असलेल्हया ६ जिल्ह्याींकररता वविरे्ष 
पॅकेिची योिना राबववण्यात आली  

२) ितेकऱयाींना समपुदेिनाची व प्रबोलनाची आवश्यकता ववचारात 
घेऊन ववववल उपाययोिना  



72 

३) वविरे्ष मदतीया कायणक्रमाींतगणत ितेकऱयाींया ववकासासा्ी “कृर्षी 
समधृ्दी” योिनेया अनरु्षींगाने ववववल वविागाींकडून उपाययोिना 
करण्यात आल्हया  

४) ितेकऱयाींना अन्न सरुिा, आरोरय सेवा, ितेी ववकासाचे कायणक्रम 
राबववणे व त्याींया मलुाींना भििणाची सोय उपलब्ल करून देणे 
अिा उपाययोिनाींची अींमलबिावणी करण्यासा्ी कै वसींतराव 
नाईक ितेी स्वावलींबन भमिनची पनुणरचना करण्यात आली आहे  

५) ितेमालाला हमीिाव, PM-KISAN सारख्या योिनाींमाफण त 
ितेकऱयाींवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे  
तसेच महात्मा ज्योनतराव फुले ितेकरी किणमकु्ती योिना 
राबववण्यात येत आहे  

(५) प्रश्न उद् िवत नाही   
----------------- 

  
गोरेगाि (ता.सेनगाांि, जर्.हहांगोली) येथे िारांिार विद्युत पुरिठा  

खांडीत होत असल् याबाबत 
  

(५८) * ७१६१ श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (ता सेनगाींव, जि ठहींगोली) येथ े वारींवार ववद्यतु परुव्ा खींडीत 
होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या गावातील अनेक वीि उपकरणे िळाली असताना स् थाननक 
नागररकाींनी व लोकप्रनतननलीींनी केलेल्ह या तक्रारीची दखल महाववतरणच े
अधलकारी घेत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, गोरेगावसारख् या मोठ्या लोकसींख् येया ववस् तारीत गावात 
फक् त ३३ के व् ही चे ववद्यतु उपकरणे कायणरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने ववद्यतु परुव्ा सरुळीत होण्यायादृष्ीने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) १३२ के व्ही  ठहींगोली उपकें द्रातनू ननघणाऱया 
३३ के व्ही  गोरेगाव वाठहनीवर वीि परुव्ा असताना माहे नोव्हेंबर, २०२० 
मध्ये १४ वेळा ४२ तास ०६ भमनन्ासा्ी वीि परुव्ा खींडीत झाला होता  
माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये १३२ के व्ही  कोळसा उपकें द्रावरुन ३३ के व्ही  
गोरेगाव उपकें द्राचा वीि परुव्ा घेतल्हयानींतर ठदनाींक ०३/१२/२०२० पासनू 
ठदनाींक १८ फेब्रवुारी, २०२१ पयांत १ वेळा ७ तास ५० भमनन्ासा्ी वीि 
परुव्ा खींडीत झाला होता  सदर कालावलीत वारींवार वीि परुव्ा खींडीत 
होऊन स्थाननक नागरीकाींचे उपकरणे िळाली असल्हयाबाबतची कोणत्याही 
प्रकारची तक्रार स्थाननक कायाणलयात, उपवविागीय कायाणलय, सेनगाव अथवा 
मींडळ कायाणलयास प्राप्त नाही  तसेच खींडीत वीि परुवठ्यासींबींधलत 
नागररकाींनी व लोकप्रनतननली केलेल्हया तक्रारीची वेळेवर दखल घेऊन वीि 
परुव्ा सरुळीत करण्यात येतो  
(३) हे खरे आहे  
(४) गोरेगाव या गावात महाववतरण कीं पनीचे ३३/११ के व्ही  उपकें द्र 
कायाणजन्वत असनू त्याची एकूण िमता १८ १५ एमव्हीए एवढी आहे  ठदनाींक १ 
डडसेंबर, २०२० पासनू १३२ के व्ही  कोळसा उपकें द्रातील २५ एमव्हीए िमतचेे 
अनतररक्त पॉवर ट्रान्सफॉमणर नीं  २ कायाणजन्वत केल्हयामळेु कोळसा त ेगोरेगाव 
३३ के व्ही  वाठहनी १५ कक मी  वाठहनीवरुन ३३ के व्ही  गोरेगाव व ३३ के व्ही  
िवळा हे दोन उपकें द्र कोळसा उपकें द्रावर घेतल्हयामळेु अनतिारामळेु खींडीत 
होणाऱया वीि परुवठ्याच ेतक्रारीचे ननराकरण झाले आहे  
(५) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सामाजर्ि न्याय भिन (जर्.बीड) येथील 
फननचचरची ननविदा न िाढताच िमी भािात विक्री िेल्याबाबत 

  

(५९) * ७५१३ श्री.गोवपचांद पड िर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ बाबासाहेब आींबेडकर सामाजिक न्याय िवन (जि बीड) येथील 
समािकल्हयाण वविाग ववववल कारणास्तव वादाया िोवऱयात सापडला असनू 
वविागातील सहाय्यक आयकु्त याींनी कायाणलयातील आरडी असो क  फननणचर, 
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चाींगल्हया जस्थतीत असलेल्हया महापरुुर्षाींया प्रनतमाींची तोडफोड करून, ननववदा 
न काढताच कमी िावात ववक्र  केल्हयाच े माहे िानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सहायक आयकु्त याींयावर कारवाई करण्याच े ननवेदन 
श्री सींतोर्ष िोगदींड, जिल्हहा उपाध्यि, वींधचत बहुिन आघाडी याींनी 
मा सामाजिक न्याय मींत्री तसेच जिल्हहाधलकारी, बीड याींना ठदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीया अनरु्षींगाने दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांर्य मुांड े: (१) नाही, हे खरे नाही  
(२) व (३) अींित: खरे आहे  सदरहू ननवेदन वविागात प्राप्त झाल्हयाच े
आढळून आले नाही  तथावप, जिल्हहाधलकारी, बीड याींना ननवेदन प्राप्त झाल े
असल्हयाच ेत्याींनी कळववले आहे  तसेच त्याींनी सदरील ननवेदनाया अनरु्षींगाने 
सहायक आयकु्त, समािकल्हयाण, बीड याींचा खलुासा मागववला आहे   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

सोलापूर जर्ल््यातील छािण्याांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(६०) * ७२८२ श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल्ह्यात सन २०१९ मध्ये दषुकाळी पररजस्थतीमळेु िासनाने 
िनावराींची छावणी चालववण्यास अनेक सींस्थाींना परवानगी ठदली होती 
त्यानसुार सदर सींस्थाींनी िनावराींची छावणी चालववली होती  परींत,ु त्या 
छावणी चालक सींस्थाींची देयके िासनाकड े प्रलींत्रबत असल्हयाची बाब माहे 
िानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सोलापरू जिल्ह्यातील ककती सींस्था चालकाींची देयके प्रलींत्रबत 
आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर सींस्था चालकाींची प्रलींत्रबत देयके देण्यासा्ी िासनाने 
ननली उपलब्ल करुन स्थाननक प्रिासनास देयके अदा करण्यासबींली आदेि 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विर्य िडटे्टीिार : (१) हे अींित: खरे आहे   
(२) सोलापरू जिल्ह्यामध्ये सन २०१९ मध्ये माहे एवप्रल, २०१९ त ेऑक््ोबर, 
२०१९ या कालावलीमध्ये २९९ चारा छावण्यापकै  ६६ चारा छावण्याींची सींपणूण 
देयके अदा केलेली आहेत  उवणररत २३३ छावण्याींची काही रक्कम अदा 
करावयाची आहेत   
(३) सोलापरू जिल्ह्याकरीता चारा छावण्याींसा्ी माहे एवप्रल, २०१९ त े
ऑगस््, २०१९ या कालावलीसा्ी रक्कम रुपये १८३,७७,८९,१०९/- एवढे 
अनदुान ववतररत करण्यात आले  त्यापकै  रक्कम रुपये १४६,८१,२९,२५२/- 
एवढे अनदुान छावणी चालकास ववतररत केले आहे  उवणररत रक्कम रुपये 
३६,९६,५९,८५७/- एवढे अनदुान समवपणत केले आहे  तसेच माहे सप् े्ंबर व 
ऑक््ोबर, २०१९ करीता रुपये ६१,४५,८२,१०२/- अनदुान ववतररत करण्यात 
आले आहे  त्यापकै  रुपये ५७,८२,१०,४३१/- इतके अनदुान ववतररत झालेले 
असनू उवणररत रुपये ३,६३,७१,६७१/- इतके अनदुान चारा छावणी चालकाींना 
ववतररत करण्याचे प्रलींत्रबत आहे  ज्या चारा छावण्याींया तपासणीमध्ये 
पिसुींख्येया तफावती व त्रु् ी आढळून आलले्हया आहेत, अिा चारा छावण्याींचे 
अींित: अनदुान राखीव ्ेवनू बाक  सवण अनदुान ववतररत करण्याची कायणवाही 
सरुु आहे  सद्य:जस्थतीत सोलापरू जिल्ह्याकडून िासनाकड े ननली मागणी 
प्रलींत्रबत नाही   
(४) प्रश्न उद् िवत नाही   
 

----------------- 
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महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांड ायया लगत  
आांतरराष्ट्रीय दर्ाचची लेि मसटी उभारण्याबाबत 

  

(६१) * ७७८६ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाया तळेगाव (ता मावळ, 
जि पणेु) ्प्पा चारमध्ये महामींडळायावतीने दोन हिार एकरपेिा अधलक 
िागेत आींध्र लरणाया बॅक वॉ्र लगत आींतरराषट्रीय दिाणची लेक भस्ी 
उिारण्यात येत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लेक भस्ीसा्ी आींतरराषट्रीय स्तरावरून ननववदा मागववण्यात 
आल्हया असनू तळेगाव ्प्पा चारमध्ये एमआयडीसीसा्ी सहा हिार एकरच े
िेत्र औद्योधगक िेत्र म्हणनू घोवर्षत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबतची िसूींपादन प्रकक्रया ननगड,े पवळे, वाडी, अींबाळे 
आणण कल्हहा् या गावातील गाव्ाण सोडून भिल्हलक िभमनीचे िसूींपादन 
लवकर सरुू करण्यात येणार असनू तळेगावमध्ये हाडणवेअर इींडस्ट्रीि 
उिारण्यात येत असनू आींतरराषट्रीय दिाणया रठहवासी सवुवला ननमाणण 
करण्याया उल सिेाने लेक भस्ी प्रकल्हप उिारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, लेक भस्ीमध्ये आींतरराषट्रीय दिाणया यनुनव्हभसण् ी, गोल्हफ 
क्लब, रुरणालय इत्यादी उच सवुवला देण्यात येणार आहेत काय, 
(५) असल्हयास, पणु्यात सहारा भस्ी, लवासानींतर आणखी एक लेक भस्ी 
प्रकल्हप उिारण्यात येणार असनू लेक भस्ीसा्ी िासनाने ककती ननलीची 
तरतदू केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) व (२) हे खरे नाही  
 सदर औद्योधगक िेत्रामध्ये लेक भस्ी नव्हे तर तळेगाव इलेक््ॉननक 
ॲण्ड इींजिननयरीींग भस्ी (्ेक भस्ी) उिारण्याचे प्रस्ताववत आहे   
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(३) व (४) तळेगाव औद्योधगक िते्र ्प्पा क्र  ४ करीता मऔवव अधलननयम, 
१९६१ मलील कलम-६ ची अधलसचूना ठदनाींक १३/५/२०१७ रोिी ननगणभमत 
करण्यात आली आहे  सदर औद्योधगक िते्रामलील पयाणवरण सींवेदनिील िते्र 
वगळता उवणररत िेत्राची िसूींपादनाची कायणवाही ननयोजित आहे  
(५) व (६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

मुांबई येथे मराठी भाषा भिन उभारण्याबाबत 
  

(६२) * ६५६० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, डॉ.िर्ाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत आसगाििर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४०१ ला हदनाांि ९ माचच, २०२० रोर्ी हदलेल्या उत्तरायया सांदभाचत 
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत मरा्ी िार्षा िवन उिारण्याची बाब अनेक वर्षाांपासनू िासनाया 
ववचारालीन असनू मरा्ी िार्षा िवन उिारण्यासा्ी िागचेी उपलब्लता व 
अन्य बाबीींसा्ी ववचार करुन ननणणय घेण्यासा्ी मरा्ी िार्षा वविागाने 
ठदनाींक ३० िून, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तत्कालीन मा मरा्ी िार्षा मींत्री 
याींया अध्यितखेाली नेमलेल्हया सभमतीने आपला अहवाल सादर केला आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू अहवाल केव्हा सादर करण्यात आला व अहवालाच े
स्वरुप काय आहे व त्यानरु्षींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त सभमतीने अहवाल सादर केला नसल्हयास, मुींबईत मरा्ी 
िार्षा िवन उिारण्याबाबत कोणता ननणणय घेतला व त्यानरु्षींगाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई : (१) सींदभिणत अहवाल िासनास सादर झालेला नाही  
(२) प्रश्न उद् िवत नाही  
 



78 

(३) मरा्ी िार्षा िवन मखु्य कें द्राकरीता दक्षिण मुींबई पररसरामध्ये िागेचा 
िोल सरुू आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

पांचताराांिीत हॉटेल्सच ेिीर् दर िमी िेल्याबाबत 
  

(६३) * ७३९६ डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांर्न डािखरे, श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि र्ानिर, 
श्री.विर्य ऊफच  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सवणसामान्य नागररकाींना वविेचे वाढीव दर आकारण्यात आल े असताना 
वीि दर कमी न करता पींचताराींककत हॉ्ेल्हसचे वीि दर कमी करण्याचा 
ननणणय मींत्रत्रमींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननणणयामळेु महाववतरणाचा तो्ा वाढणार असनू सदर 
तो्ा िरून काढण्यासा्ी सवणसामान्य ग्राहकाींवर वविेया दराचा अधलक िार 
देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ननणणयामळेु 
सवणसामान्य िनतवेरील अधलक िार कमी करून पींचताराींक त हॉ्ेल्हसना 
वाणणज्य दरानेच वीि दर लावणेसींदिाणत कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत : (१) पयण् न व साींस्कृनतक कायण वविागाचा िासन ननणणय 
क्र ्ीडीएस-२०२०/९/प्र क्र ५०२/पयण् न, ठदनाींक ०३/१२/२०२० अन्वये कें द्र 
िासनाया पयण् न मींत्रालयाकड े नोंदणीकृत हॉ्ेल व्यावसानयकाकडून ठदनाींक 
१ एवप्रल, २०२१ पासनू वीि दर, वीि िलु्हक, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, 
ववकास कर, वाढीव च्ई िेत्र ननददेशिाींक व अकृवर्षक कराची आकारणी 
औद्योधगक दराने करण्याबाबतचा ननणणय िासनाव्दारे घेण्यात आला आहे  
तसेच नोंदणीकृत नसलेल्हया हॉ्ेल व्यावसानयकाींनी ककमान मलूितू दिाण 
प्राप्त करण्यासा्ी ववठहत ननकर्षाींची पतूणता केल्हयानींतर औद्योधगक दराने 
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कर/िलु्हक आकारणी करण्यासा्ी तज्ञ सभमती नेमनू ननकर्ष ननजश्चत 
करण्याची कायणवाही करुन ऑनलाईन अिण प्रकक्रया राबवनू ननकर्षाींची पतूणता 
करणाऱया हॉ्ेल व्यावसानयकाींना औद्योधगक दराने कर/िलु्हक आकारणी 
करण्याचा ननणणय झाला आहे  
(२) व (३) अद्याप तज्ञ सभमतीचा ननणणय झाला नाही  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  
 ----------------- 
  

अनुसूधचत र्मातीयया इांग्रर्ी माध्यमायया नामाांकित ननिासी 
शा ाांमध्ये अनुदानाच ेलेखापररक्षण झालेले नसल्याबाबत 

  

(६४) * ६९९७ श्री.र्यांत पाटील, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत 
ममझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत आसगाििर, 
श्री.गोवपचांद पड िर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िमातीया ववद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाया नामाींककत 
ननवासी िाळाींमध्ये भििण देण्यासा्ी रुपये २ अब्ि ८८ को्ी ८१ लाख खचण 
झाले असनू सदरहू रक्कम अनसुधूचत िमातीया ववद्यार्थयाांया ििैणणक 
उपक्रमासा्ी खचण झाली ककीं वा कसे याबाबत गत १४ वर्षाांत या अनदुानाच े
लेखापररिण झाले नाही, याप्रकरणी लेखापररिण होऊ नये यासा्ी नामाींककत 
िाळाींया सींस्थाचालक मींत्रालयात प्रयत्न करीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आठदवासी ववकास वविागाया ्ाणे, नाभिक, अमरावती व 
नागपरू या चारही अपर आयकु्त कायणिेत्रातील १७२ िाळाींमध्ये ४७ हिार 
७६३ ववद्याथी नामाींककत िाळाींमध्ये प्रवेभित असल्हयाची नोंद असनू पठहली त े
बारावी पयांत ननवासी भििणासा्ी प्रनत वर्षण, प्रनत ववद्याथी रुपये ४० हिार 
याप्रमाणे नामाींककत िाळाींया सींस्थाचालकाींना अनदुान देण्यात येत असनू 
सन २००६ त े सन २०२० या चौदा वर्षाांया कालखींडात रुपये २ अब्ि ८८ 
को्ी ८१ लाख अनदुानाया रूपात देण्यात आली तथावप, ही रक्कम 
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आठदवासी ववद्यार्थयाांया ििैणणक उपक्रमाींसा्ी वापरली गेली अथवा नाही 
याची दखल मा आठदवासी ववकास मींत्री, सधचव, आठदवासी ववकास वविाग, 
आयकु्त, अप्पर आयकु्त ककीं वा प्रकल्हप अधलकारी यापकै  कोणीही घेतलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, इींग्रिी माध्यमाया नामाींककत ननवासी िाळाींमध्ये दिदेशदार 
भििणाया नावाखाली सींस्थाचालकाींना पा्ीिी घालण्याचा िाणीवपवूणक प्रकार 
आठदवासी वविागातील काही अधलकाऱयाींनी चालववल्हयाचे ठदसनू येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, अनसुधूचत िमातीया ववद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाया 
नामाींककत ननवासी िाळाींमध्ये भििण देण्यासा्ी मागील चौदा वर्षाणत समुारे 
२८९ को्ी रुपये खचण करण्यात आललेे असतानाही आिभमतीस या खचाणचे 
लेखापररिण न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सन २००६ त ेसन 
२०२० या चौदा वर्षाांया कालखींडात आठदवासी वविागात खचण करण्यात 
आलेल्हया २८९ को्ीया खचाणच े ववनाववलींब लेखापररिण करून 
लेखापररिणात दोर्षी आढळून आलेल्हया सवण सींबींधलताींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही   
 अनसुधूचत िमातीया ववद्यार्थयाांना इींग्रिी माध्यमाया नामाींककत 
ननवासी िाळाींमध्ये इयत्ता पठहली त े इयत्ता बारावीपयांत भििण देणे ही 
योिना िासन ननणणय ठदनाींक २८/०८/२००९ अन्वये सन २०१०-२०११ या 
ििैणणक वर्षाणपासनू सरुु करण्यात आलेली आहे  
 अपर आयकु्त, नाभिक, ्ाणे, अमरावती व नागपरू याींया अींतगणत 
नामाींककत ननवासी िाळा योिनेंतगणत एकूण १७२ नामाींककत िाळा कायणरत 
आहेत  सन २०१९-२०२० या ििैणणक वर्षाणत ५३,२७५ इतके ववद्याथी भििण 
घेत होत े सदर ववद्यार्थयाांया देय असलेल्हया िलु्हकापो्ी नामाींककत ननवासी 
िाळाींना आतापयांत एकूण रुपये १०७१,९५,६६,५२२/- अदा करण्यात आल े
आहेत  
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 सदर योिनेंतगणत प्रवेभित आठदवासी ववद्यार्थयाांया अनरु्षींगाने इींग्रिी 
माध्यमाया खािगी कायमस्वरुपी ववनाअनदुाननत तत्वावर असलेल्हया 
िाळाींना िासन ननणणय, ठदनाींक १८/०५/२०१८ मलील ननकर्षाींया आलारे 
गणुाींकन करून प्राप्त गणुानसुार िलु्हक ननलाणरीत करण्यात येत े  
 तसेच आठदवासी ववकास वविागाींतगणत कायणरत प्रकल्हप 
कायाणलयामाफण त सींबींधलत नामाींककत िाळाींची ननयभमतपणे तपासणी केली िात 
असनू िलु्हकाचा अींनतम ्प्पा अदा करण्यापवूी िाळेची प्रत्यि तपासणी करुन 
सवण देय सोयी सवुवला, त्याींचा दिाण, ववद्याथी उपजस्थती इत्यादी सवण बाबीींची 
पडताळणी करुन आवश्यक असल्हयास देय िलु्हक रक्कमेतनू दरवर्षी कपात 
सधु्दा करण्यात येत े 
(२) हे खरे नाही  
 नामाींककत योिनेंतगणत कायणरत १७२ िाळाींमलील ५३,२७५ प्रवेभित 
ववद्यार्थयाांया अनरु्षींगाने देय िलु्हक रक्कम ववतरणाची सवण प्रकक्रया आलार 
भल ींक असनू ववद्याथी आलार पडताळणी करुन व प्रकल्हप कायाणलयामाफण त 
ववद्याथी उपजस्थती व त्याींना देय वस्त,ू सोयी सवुवलाींची खात्री करुनच 
ऑनलाईन आलार भल ींक पो ण्लवर ववद्यार्थयाांया प्रवेिास मान्यता ठदली िात े 
तद्नींतरच त्याींया देय िलु्हकापो्ी ५०% व ५०% प्रमाणे िलु्हक सींस्थाना ठदले 
िात े ििैणणक वर्षाणत आठदवासी ववकास वविागाींतगणत कायणरत प्रकल्हप 
कायाणलयामाफण त सींबींधलत िाळाींची तपासणी ननयभमतपणे करुन देय िलु्हकाचा 
अींनतम ्प्पा अदा करण्यापवूी पनुश्च िाळाींची प्रत्यि तपासणी करुन सवण 
देय सोयी सवुवला, त्याींचा दिाण, ववद्याथी उपजस्थती इ  सवण बाबीींची 
पडताळणी केल्हयानींतरच आवश्यक असल्हयास उवणरीत िलु्हक रक्कमेतनू दरवर्षी 
कपात सधु्दा करण्यात येत े 
(३) हे खरे नाही  
(४) आयकु्त, आठदवासी ववकास आयकु्तालय, नाभिक याींया ठदनाींक 
१७/१०/२०१९ रोिीया पत्रान्वये सवण अपर आयकु्त ननहाय कायणरत असलेल्हया 
नामाींककत ननवासी िाळाींच ेलेखापररिण करण्यात आल ेआहे त ेखालीलप्रमाणे 
आहे  
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अ क्र   अपर 
आयकु्त  

िाळाींची 
सींख्या  

लेखा परीिण झालले्हया 
िाळाींची सींख्या  

प्रलींत्रबत असलेल्हया 
िाळाींची सींख्या 

१ नाभिक  ५१ ५१ ० 
२ ्ाणे  ३१ २४ ८ 
३ अमरावती  ४५ ० ४५ 
४ नागपरू  ४५ ८ ३७ 

एकूण १७२ ८३ ८९ 
  

 कोववड-१९ या रोगाया महामारीमळेु वरील ८९ नामाींककत िाळाींच े
लेखापररिण करणे िक्य झाले नाही  
(५) व (६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

िुां टूर (ता.नायगाांि, जर्.नाांदेड) येथील िापूस  
खरेदी िरण्याची मयाचदा िाढविण्याबाबत 

  

(६५) * ६७३४ श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त िांर्ारी, श्री.र्यांत 
आसगाििर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कुीं ्ूर (ता नायगाींव, जि नाींदेड) येथील िय अींत्रबका जिनन ींग व प्रोभस ींग 
फॅक््री येथ ेकापसाया ठदवसाला ५० त े७० गाड्या येत असतानाही येथे ७५० 
जक्वी्ं ल कापसू ठदवसाला खरेदी करणेबाबतचा ननणणय पणन महामींडळाकडून 
ननगणभमत झाला असल्हयाचे ठदनाींक १ िानेवारी, २०२१ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कापसू उत्पादक ितेकऱयाींना येथे ४/४ ठदवस थाींबावे लागत 
असनू त्याींचा वाहन खचण वाढत असल्हयामळेु त्याींना आधथणक िदुांड सोसावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन येथील ७५० जक्वी्ं ल 
कापसू खरेदीची अ् रल स करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.शामराि ऊफच  बा ासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही  
     कुीं ्ूर (ता नायगाींव, जि नाींदेड) येथील िय अींत्रबका जिननींग व प्रभेस ींग 
फॅक्ट्री येथे कें द्र िासनाच े मखु्य अभिकताण िारतीय कपास ननगम भल  
(C.C.I.) याींचे खरेदी कें द्र असनू या कें द्रावर एकच जिननींग पे्रभस ींग फॅक्ट्री 
असल्हयाकारणाने मोठ्या प्रमाणात अनजिन कापसू सा्लेला होता  त्यामळेु 
सदर फॅक्ट्रीची प्रकक्रया िमता ववचारात घेऊन सीसीआयव्दारे हमी दराने 
कापसू खरेदी केली िात आहे  
(२) हे खरे नाही  
 िय अींत्रबका जिननींग पे्रभस ींग फॅक्ट्रीमध्ये उपलब्ल असलेले मनषुयबळ, 
िागा व प्रकक्रया यींत्रणेया िमतनेरुुप, दैनींठदन कापसाची खरेदी केली िात 
आहे  
(३) हे खरे नाही  
 सदर फॅक्ट्रीमध्ये ज्याप्रमाणे िागा उपलब्ल होईल त्यानसुार दैनींठदन 
कापसाची खरेदी मयाणदा वाढववण्याबाबत सीसीआयव्दारे ननददेशि देण्यात येत 
आहे  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

धनगर समार्ाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(६६) * ६६५३ श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िर्ाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.रार्ेश राठोड, श्री.अमभजर्त 
िांर्ारी, श्री.महादेि र्ानिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लनगर समािाला आरिण देण्याबाबत ववववल िागात लनगर 
समािाकडून मोचाण काढण्यात आला असनू लनगर समािाया आरिण व 
ववववल मागण्याींबाबत भिष्मींडळाने मा मखु्यमींत्री महोदयाींची िे् घेतल्हयाचे 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, लनगर समािाया मागण्याींसींदिाणत ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान 
सींस्थेस (्ीस) सींिोलन/सवदेशिण करुन अहवाल सादर करण्यास ठदनाींक २२ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास िासनाने कळववले असल्हयाचे 
ववलानपररर्षद सिागहृात मा मखु्यमींत्री याींनी घोवर्षत केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्थेने त्याींचा अहवाल ठदनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१८ रोिी िासनास सादर केला होता  परींत,ु ठदनाींक २७ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोिी मींत्रत्रमींडळाया बै् क त सदर सींस्थकेडून प्राप्त झालेल्हया 
सींिोलन/सवदेशिण अहवालाया अनरु्षींगाने मींत्रत्रमींडळ उपसभमती ग्ीत 
करण्याचा ननणणय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ठदनाींक १ माचण, २०१९ या आदेिान्वये मींत्रत्रमींडळ उपसभमती 
ग्ीत करुन ठदनाींक २ माचण, २०१९ रोिी झालेल्हया बै् क त देण्यात आलले्हया 
ननददेशिानसुार लनगर समािाबाबतचा ्ा्ा सामाजिक ववज्ञान सींस्था, मुींबई 
याींचा अहवाल महाअधलवक्ता, महाराषट्र राज्य याींयाकड े पा्ववण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, महाधलवक्ता कायाणलयाकडून सदर अहवालाबाबत कोणताच 
अभिप्राय प्राप्त झाला नसनू सदर ववलींबास अधलननयम, २००५ हा कायदा 
लाग ूकरण्यात येतो ककीं वा कसे तसेच लनगर समािाया अहवालावर केलेल्हया 
कायणवाहीचा तपभिल ननजश्चत कालावलीत सादर करण्यात आला नसल्हयामळेु 
उक्त प्रकरणी चौकिी करुन अभिप्रायासा्ी ववलींबास िबाबदार असणाऱयाींवर 
तसेच लनगर समािास आरिण व त्यासींदिाणतील मागण्या पणूण 
करण्यासींदिाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) व (४) होय  
(५) महाराषट्र िासक य कमणचाऱ याींया बदल्हयाींचे ववननयमन आणण िासक य 
कतणव्य पार पाडताना होण्याऱ या ववलींबास प्रनतबींल अधलननयम २००५ या 
कलम ११ (ii) व (vi) नसुार लोकायकु्त, उप लोकायकु्त तसेच इतर 
साींववलाननक सींस्था व आयोग याींना सींदिण करण्यात आलेली प्रकरणे तसेच 
मो्ा लोरणात्मक ननणणय समाववष् असलेली प्रकरणे वगळण्यात आलेली 
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आहेत  प्रस्ततु प्रकरणी लनगर समािाया अहवालावर मा महाधलवक्ता याींचे 
अभिप्राय प्राप्त झाल्हयानींतर पढुील कायणवाही अपेक्षित आहे  तसेच लनगर 
समािाया उवणररत मागण्या इतर वविागािी सींबींधलत असल्हयाने त्यासींदिाणत 
आवश्यक कायणवाही करण्याबाबत त्या वविागास कळववण्यात आले आहे  
(६) प्रश्न उद् िवत नाही  

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

िकृ्ष लागिडीय या ननधीमध् ये अननयममतता झाल् याबाबत 
  

(६७) * ६९७७ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत 
मश ांदे, श्री.विक्रम िा े, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सांर्य दौंड, श्री.दषु्ट्यांत 
चतिेुदी, श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सन २०१४ त े सन २०१९ या कालावलीमध्ये िासनाने ३३ को्ी विृ 
लागवड ही वविरे्ष मोठहम राबववली होती परींत,ु राज्यात वविरे्षत: अकोला, 
बलुढाणा व वाभिम जिल्ह्यात अधलकाऱ याीं या समन् वयाअिावी मोठ्या 
प्रमाणात िासना या ननलीमध् ये अननयभमतता झाल्हयामळेु विृ लागवडीच े
उठल सष् सालण्यास अपयि आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महात्मा गाींली राषट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगणत 
बाभिण् ाकळी (जि अकोला) तालकु् यातील वन पररिते्रातील रोपवनात माहे 
सप् ्ेंबर, २०१७ मध्ये झालेल्हया नन ींदनाया कामावर बनाव् मिुर दाखवनू 
िासनाया ५० को्ी विृ लागवड योिनेया कामात सींबींधलत सहायक 
वनरिक व वन पररिेत्र अधलकारी (आर ए ओ ) याींनी िासन ननलीचा अपहार 
केला असल्हयामळेु त्याींयाववरूध् द पोभलसात तक्रार करण् यात आल्हयाचे सन 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सदर कामात अपहार झालेल्हया तक्रारीया अनरु्षींगाने 
उपजिल्हहाधलकारी (रोहयो) व अभियींत्याींया पथकामाफण त ठदनाींक ४ डडसेंबर, 
२०१९ रोिी सदर कामाची तपासणी केली असता कामाया ठ्काणी मिूराींचे 
हिेरीपत्रक, रोपासींदिाणत नोंदवही उपलब्ल नसणे तसेच कामाया नावाच े
फलक आदीसह रोपाींची गणुवत्ता खराब असल्हयाचे तपासणी पथकास आढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्ह यास, तपासणी पथकाकडून प्राप्त झालेल्हया अहवालानसुार दोर्षीींना 
ठदनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्याखेरीि अन्य 
कोणतीही कारवाई न केल्हयाचे व सींबींधलत प्रिासक य वविागाकडून 
अपहारप्रकरणी तक्रार नोंदववण्यात आली नसल्हयाचे तसेच नो्ीसाींबाबत 
दोर्षीींकडून कसलाही खुलासा प्राप्त झाला नसल्हयाचे ठदनाींक ९ िानेवारी, २०२१ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, कोट्यवली रुपये खचण करुनही प्रत्यिात विृ लागवड व 
सींगोपन न करता सदर योिना कागदोपत्री राबवनू रोपवनात ननदींनाच ेकाम 
न करताच मिूरीचे पसेै काढून ननलीचा अपहार करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(६) असल्ह यास, ३३ को्ी विृ लागवड योिना राबववण्यासा्ी ककती को्ी 
रुपये ननली खचण करण्यात आला व ककती ननली अखधचणत राठहला आहे तसेच 
या सींपणूण विृ लागवडीची चौकिी करण् याकरीता िासनाने वविरे्ष तपास पथक 
(एस आय ्ी ) स् थापन करण् याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे : (१) सन २०१७ त े२०१९ या कालावलीमध्ये िासनाने ५० 
को्ी विृ लागवडीची मोठहम राबवली होती  त्या अींतगणत अकोला, बलुढाणा 
व वाभिम या जिल्ह्यात वविागामध्ये सदर विृ लागवडीची मोठहम 
राबववताींना अधलकाऱयाींया समन्वयअिावी अथवा कोणत्याही कारणाने 
ननलीमध्ये अननयभमतता झाल्हयाच े ननदिणनास आलेले नाही  सदर 
कालावलीमध्ये विृ लागवडीचे उठल सष् पणूण करण्यात आले आहे   
(२) बाभिण् ाकळी (जि अकोला) वन पररिते्रातील परींडा रोपवनात सन २०१७ 
मध्ये झालेल्हया नन ींदनाया कामावर बनाव् मिुर दाखवनू िासन ननलीचा 
अपहार केल्हयाची तक्रार पोलीस स््ेिन बाभिण् ाकळी येथे ठदनाींक ०३/११/२०२० 
रोिी प्राप्त झाली आहे  
(३) उपजिल्हहाधलकारी (रोहयो) याींनी महात्मा गाींली रोिगार हमी योिनेतील 
दगडपारवा रोपवाठ्केची ठदनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोिी तपासणी केली असता 
कामाया ठ्काणी मिूराींच ेहिेरीपत्रक, रोपासींदिाणत नोंदवही उपलब्ल नसणे 
तसेच कामाया नावाचे फलक आदीसह रोपाींची गणुवत्ता खराब असल्हयाच े
आढळून आले आहे  
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(४) तपासणी अधलकारी उपजिल्हहाधलकारी (रोहयो), अकोला याींचे ठदनाींक 
११/१२/२०१९ रोिीया पत्रान्वये तत्कालीन वनपररिेत्र अधलकारी, बाभिण् ाकळी 
याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली होती  त्यानसुार वनपररिेत्र 
अधलकारी याींनी याबाबत उपजिल्हहाधलकारी (रोहयो), अकोला याींच ेकायाणलयास 
खुलासा सादर केलेला आहे  याव्यनतररक्त उपवनसींरिक, अकोला कायाणलयाच े
त्रत्रस्तरीय सभमतीने प्रकरणाची चौकिी करुन अहवाल सादर केला आहे  
चौकिी सभमतीया अहवालानसुार उपजिल्ह हाधलकारी (रोहयो), अकोला याींच े
तपासणीत आढळलेल्हया त्रटु्याींची पतूणता करण्यात आल्हयाने व प्रकरणात 
कु्लीही ववत्तीय अननयभमतता झालेली नसल्हयाचे आढळून आल्हयाने तसा 
अहवाल उपवनसींरिक (प्रा ) अकोला याींनी जिल्हहाधलकारी, अकोला याींना 
सादर केला आहे  
(५) व (६) बाभिण् ाकळी (जि अकोला) वन पररिेत्रातील परींडा रोपवनात सन 
२०१७ मध्ये झालेल्हया नन ींदनाया कामावर बनाव् मिुर दाखवनू िासन 
ननलीचा अपहार केल्हयाया तक्रारीची उपवनसींरिक (प्रादेभिक) अकोला याींच े
कायाणलयामाफण त चौकिी करण्यात येत आहे  
 ----------------- 
  

औांढा नागनाथ (जर्.हहांगोली) तालुक् यात सागिान ि इतर  
िकृ्षतोड िेल्याबाबत 

  

(६८) * ७१७७ श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औींढा नागनाथ (जि ठहींगोली) तालकु् यात सागवान व इतर विृतोड होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागील दोन वर्षाांमध् ये सागवान विृ तोडण् यासा्ी सींबींधलत 
वनपररिेत्र अधलकारी व वनपाल याींना ककती अिण प्राप् त झाले असनू प्राप् त 
झालेल्हया अिाांबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींधलत वनपररिते्र अधलकारी व वनपाल याींनी 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही  
(२) सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्षाणत ९ अिण प्राप्त झाले 
आहेत  सदर अिाणबाबत महाराषट्र विृतोड अधलननयम १९६४ मलील 
ननयमानसुार तोड परवानगी देऊन सींतक उम्वनू वाहतकू परवाना देण्याची 
कायणवाही करण्यात आली आहे  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही  
(४) प्रश्न उद् िवत नाही  

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्री.रारे्न्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रकक्रया महाराषट्र ववलानमींडळ सधचवालयाया सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे  

मुद्रण: िासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई  
 


