
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि १० माचच, २०२१ / माघ १२, 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 - ३२ 
------------------------------------- 

  
माांर्रा, ननम्न तेरणा ि तािरर्ा (ता.औसा, जर्.लातूर) या प्रिल्पाांच्या 

पाणीपुरिठा योर्ना सौर ऊरे्िर राबविण्याबाबत 
 (१) * २४११४ श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माींजरा, ननम्न तरेणा व तावरजा (ता.औसा, जज.लातरू) इत्यादी मोठ्या 
प्रकलपाींतनू गावाींना पाणीपरुवठा करणाऱ्या योजनाींची वीज देयके थकीत 
असलयाने वीज ववतरण कीं पनीने ववद्यतु पींपाचा वीज परुवठा बींद केलयाने उक्त 
पाणीपरुवठा योजना बींद झालया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, सदर पाणीपरुवठा योजना कायमस्वरूपी सरुु राहण्यासाठी तसेच 
वीज देयकाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सौर ऊजाा प्रकलप उभारुन 
सदर योजना सौर ऊजेवर कायााजन्वत करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी पालकमींत्री, लातरू, जजलहाधधकारी, लातरू, मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, जजलहा पररषद लातरू याींच्याकड ेददनाींक २५ जानेवारी, २०२१ रोजी वा 
त्यासमुारास जजलहा वावषाक योजना सममतीच्या आढावा बठैकीत केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त जजल्यात या मोठ्या प्रकलपाींतनू ककती पाणीपरुवठा 
योजना राबववण्यात येत आहेत व सदरील योजना पणूापणे सौर ऊजेवर 
राबववण्यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे तसेच ननधी मींजुरीबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) माींजरा, ननम्न तरेणा व तावरजा (ता.औसा, जज.लातरू) 
गावाींना पाणीपरुवठा करणाऱ्या योजनाींतील प्रकलपाींच्या वीज देयकाींची मोठया 
प्रमाणात थकबाकी असलयामळेु माींजरा प्रकलपावरील पाणीपरुवठा योजनेचा वीज 
परुवठा नो्ीस देऊनही थकबाकी न भरलयाने ददनाींक २२.०२.२०२१ रोजी खींडीत 
करण्यात आला होता. तथावप, ददनाींक ०१.०३.२०२१ रोजी अींशत: देयक भरलयाने 
वीजपरुवठा पवूावत सरुु करण्यात आला. 
     तावरजा, ता.औसा, जजलहा लातरू प्रकलपाकररता मखु्याधधकारी, ननलींगा 
याींना ददनाींक १३.०१.२०२१ रोजी वीज परुवठा खींडीत करण्याबाबत नो्ीस देण्यात 
आली. सदर ग्राहकाने ददनाींक ०१.०३.२०२१ रोजी अींशत: देयक भरलयामळेु वीज 
परुवठा खींडीत करण्यात आलेला नाही. 
     ननम्न तरेणा प्रकलपाकररता मखु्याधधकारी, ननलींगा याींना ददनाींक 
१३.०१.२०२१ रोजी वीज परुवठा खींडीत करण्याची नो्ीस देण्यात आली. सदर 
ग्राहकाने ददनाींक २३.०२.२०२१ रोजी अींशत: वीज देयक भरलयामळेु वीज परुवठा 
खींडीत करण्यात आलेला नाही. 
     ननम्न तरेणा, ता. औसा, जज. लातरू प्रकलपाकररता मखु्याधधकारी, जजलहा 
पररषद, लातरू याींना ददनाींक १३.०१.२०२१ रोजी वीज परुवठा खींडीत करण्याची 
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नो्ीस देण्यात आली. तथावप, सदर ग्राहकाने थकबाकी न भरलयामळेु ददनाींक 
०१.०३.२०२१ रोजी परुवठा खींडीत करण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर बाब जजलहा ननयोजन सममती, लातरू याींच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा 

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२) * २२४९२  श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.ननतीन अर्ुचन 
(ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), श्री.दौलत दरोडा 
(शहापरू), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (मशरुर), 
श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.बाळासाहेब आर्ब े (आष्ट्टी), श्री.बबनराि मश ांदे 
(माढा), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्री.रार्ेश 
नरमसांगराि पाटील (चांदगड), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.रोहहत पिार (िर्चत र्ामखेड), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उद्योग ववभागाच्या वतीने २५ भारतीय कीं पन्याींशी मा.मखु्यमींत्री व उद्योग 
मींत्री याींच्या प्रमखु उपजस्थतीत समुारे ६१ हजार को्ी रुपयाींचे सामींजस्य करार 
मुींबईतील स्याद्री शासकीय अनतथीगहृ येथे ददनाींक २१ डडसेंबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास करण्यात आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, कोववड-१९ चे सींक् असतानाही राज्याच्या उद्योग ववभागाने 
कमी कालावधीत समुारे २ लाख को्ी रुपयाींच ेउद्दीष् पणुा केल ेअसनू या 
योजनेद्वारे २ लाख ५४ हजार बेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असलयास, मॅग्नेद्क महाराषर २.० अींतगात उद्योग कराराचा हा नतसरा 
्प्पा असनू ववशषे बाब म्हणज ेकरार करण्यात आललेया सवा कीं पन्या ्या 
भारतातील आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असलयास, सदरहू उद्योगाींना उद्योग उभारणीसाठी जमीन, पाणी, रस्त े
पायाभतू इ. सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय,  
   सदरच ेसामींजस्य करार ददनाींक २२ डडसेंबर, २०२० रोजी करण्यात आल े
आहेत.  
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या अखत्याररतील उद्योग 
क्षेत्राींमध्ये गुींतवणूकदाराींना ववकमसत भखूींड वा्प करण्यात येतात, तसेच जमीन, 
पाणी, वीज, रस्त ेइत्यादी पायाभतू सवुवधा परुववण्यात येतात. पायाभतू सवुवधा 
उपलब्ध असलेलया ववकमसत भखूींडाच ेउद्योगाींना वा्प करण्यात येत.े  
   मॅग्नेद्क महाराषर २.० च्या नतसऱ्या ्प्प्यातील २५ प्रकलपाींपकैी ७ 
प्रकलपाींना भखूींड वा्प करण्यात आल ेअसनू त्यापकैी ६ प्रकलपाींना जममनीचा 
ताबा देण्यात आला आहे. अन्य प्रकलप जमीन वा्पाच्या ववववध ्प्प्याींवर 
आहेत.  
(५) लाग ूनाही. 

----------------- 
  
घाटघर (जर्.अहमदनगर) येथील उदांचन प्रिल्पािररता सांपाहदत िेलेल्या 

र्ममनीचा मोबदला शतेिऱयाांना ममळण्याबाबत 
  

(३) * २५०६२  श्री.राधािृष्ट्ण विख-ेपाटील (मशडी) : सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्घर उदींचन प्रकलपाकररता (जज.अहमदनगर) शतेकऱ्याींच्या जममनी तसेच 
घरे सींपाददत करण्यात आली असनू, याबाबतचा मोबदला अद्यापही शतेकऱ्याींना 
ममळाला नसलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असलयास, वररषठ स्तर न्यायालयाने शतेकऱ्याींच्या बाजूने ननकाल ददलेला 
असनूही मोबदला देण्यास ववलींब करण्यात येत असनू वररषठ स्तर 
न्यायालयाच्या ननकालासींदभाात शासनाने मा.उच्च न्यायालयात अपील केलयाने 
शतेकऱ्याींमध्ये नाराजीची भावना ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन जमीन सींपादनाचा मोबदला 
शतेकऱ्याींना तात्काळ ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. र्यांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकलपासाठी सींपाददत जममनीचा मोबदला सींबींधधत शतेकऱ्याींना अदा 
करण्यात आलेला आहे. परींत ु सदर मोबदला मान्य नसलयाने सींबींधधत 
शतेकऱ्याींनी भसूींपादन कलम-१८ अन्वये मा.ददवाणी न्यायालय, सींगमनेर येथ े
दावा दाखल केलेला होता. सदर भसूींपादन प्रकरणी मा.ददवाणी न्यायालय, वररषठ 
स्तर, सींगमनेर याींनी दद. २७/०२/२०१२ रोजी ननकाल ददलेला आहे व त्यानसुार 
ददलेलया ननकालान्वये वाढीव रकमेचा मोबदला दद. ३१/१२/२०१४ पयतं 
पररगणणत करून रु. ५,१३,५५,३८५/- इतक्या रकमेचा धनाकषा २० माचा २०१७ 
रोजी मा. न्यायालयात जमा करण्यात आलेला आहे. मा.ददवाणी न्यायालय, 
सींगमनेर याींच्या दद. २७/०२/२०१२ च्या आदेशा ववरोधात मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठ येथे महसलू ववभागामार्ा त दावा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. न्यायालयाने ददलेला ननवाडा शासनास मान्य नसलयाने महसलू ववभागाने 
मा.उच्च न्यायालय औरींगाबाद खींडपीठ येथे अपील केल ेआहे. सदर अपील मागे 
घ्याव ेअशी शतेकऱ्याींची मागणी आहे. शासनाने मा.उच्च न्यायालयात अपील 
केलयामळेु शतेकऱ्याींमध्ये असींतोष आहे.  
(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणायानसुार पढुील कायावाही करणेत येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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ननांबोणी (ता.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) येथील महावितरण िां पनीच्या सौर 
ऊर्ाच उपिें द्राला आग लागून झालेले नुिसान 

(४) * २५५३५  श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नन ींबोणी (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापरू) येथील महाववतरण कीं पनीच्या ३३ 
के.व्ही. सौर ऊजाा उपकें द्राला आग लागनू कोट्यवधी रुपयाींचे नकुसान झालयाच े
माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े 
(३) सदर सौर ऊजाा प्रकलप पनु्हा कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) मखु्यमींत्री सौर कृषी वादहनी योजनेंतगात महाववतरण 
कीं पनीच्या ता.मींगळवेढा, जज. सोलापरू येथील ३३/११ केव्ही नन ींबोणी उपकें द्र येथे 
०.६५७२ मे.व.ॅ इतक्या क्षमतचेा सौर उजाा प्रकलप एनजी इक़िमसएन्सी सववासेस 
मलमम्ेड (ई.ई.एस.एल.) मार्ा त दद.१७.०८.२०२० रोजी आस्थावपत करण्यात 
आला आहे. सदर सौर उजाा प्रकलप उभारणीसाठी ई.ई.एस.एल. ने मे. राजस्थान 
इलेक्रॉननक्स अडँ इन्स््ुमें् मल. जयपरु, राजस्थान (आर.ई.आय.एल.) या 
कीं पनीची नेमणुक केली आहे. प्रकलप कायााजन्वत झालयानींतर आर.ई.आय.एल. 
कीं पनीने उपकें द्राच्या जस्वच याडा लगत साठवनू ठेवलेलया त्याींच्या मालकीच्या 
उरलेलया सौर ऊजाा पॅनल व प्लायवडू इ. सादहत्याला दद. १६.११.२०२० रोजी 
आग लागली होती. 
(२) उक्त प्रकरणी महाववतरणने चौकशी केली असता अस ेननदशानास आल ेकी, 
सदर अपघात स्थळावरुन जात असलेलया ११ केव्ही नींदेश्वर वादहनीच्या रो्री 
जस्वच लगत स्पाका मळेु खाली असलेलया गवताला लागलेली आग पसरुन सौर 
ऊजाा पॅनल व इतर सादहत्याला आग लागली. तथावप, ३३/११ केव्ही नन ींबोणी 
उपकें द्र व सौर ऊजाा प्रकलपास कोणतीही हानी झालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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धचखली (जर्.बुलढाणा) येथे अनुराधा नागरी सहिारी बँिने  
शासिीय ननधीचा िेलेला अपहार 

  

(५) * २२०८२  श्रीमती श्िेता महाल े (धचखली) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्यातील अनरुाधा नागरी सहकारी बँक मयाा. धचखली याींच्या 
सन २००६-२००७ व २००७-२००८ या आधथाक वषाातील लेखापरीक्षण अहवालामध्ये 
८ लक्ष ५४ हजार रुपये एवढीच कृषी कजााची थकबाकी दाखवलेली असताना 
त्याींना राज्य शासनाकडून ६२ लक्ष व कें द्र शासनाकडून २६२ लक्ष असा एकूण ३ 
को्ी २४ लक्ष रुपयाींचा ननधी शासनाने ववतरीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, अनरुाधा नागरी सहकारी बँकने शासनाच्या ननधीचा अपहार 
केलयानींतर याबाबत तक्रार होऊन आणण चौकशी सरुू झालयानींतरही बँकेने 
सहकाया न केलयाने, वेळेवर मादहती व खो्ी कागदपत्र ेदेऊनही चौकशी ८ त े१० 
मदहने प्रलींबबत ठेवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, अनरुाधा नागरी सहकारी बँकेने सहकाया न केलयामळेु याबाबत 
ननयकु्त केलेलया चौकशी सममतीने कोणत्याही ननषकषाामशवाय अहवाल ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, सदर बँकेने कें द्र व राज्याची अपहार केलेली रक्कम व्याजासह 
बॅंकेकडून वसलू करुन दोषीींवर कारवाई करावी यासाठी नेमलेलया चौकशी 
सममतीने ननषकषाामशवाय अहवाल ददलयाने सहननबींधक सहकारी सींस्था 
अमरावती याींना चौकशी अधधकारी नेमनू याबाबत पनु:श्च चौकशी करण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, सहकार ववभाग याींच्याकड े
ददनाींक १४ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनान्वये केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, उक्त ननवेदनान्वये शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव तद्नषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. 
   अनरुाधा नागरी सहकारी बँक मयाा. धचखलीच्या सन २००७-२००८ च्या 
लेखापररक्षण अहवालामध्ये कृषी कजा थकबाकीची रक्कम रु. ८ लक्ष ५४ हजार 
दशाववण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सदर बँकेला कजामार्ी योजनेअींतगात राज्य 
शासनाकडून ४५५ सभासदाींसाठी रु. ६६.९४ लाख व कें द्र शासनाकडून १२६७ 
सभासदाींसाठी रु. १.६८ को्ी अशा एकूण १७२२ सभासदाींसाठी रु. २.३५ को्ी 
रक्कम प्राप्त एवढी एकूण रक्कम झाली आहे. 
(२) नाही. 
   जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा याींच्या ददनाींक २२.०६.२०२० 
च्या आदेशाने गठीत चौकशी सममतीने ददनाींक २५.११.२०२० रोजी अहवाल सादर 
करुन चौकशी ५ मदहन्याींत पणुा केली आहे. 
(३) नाही. 
   बत्रस्तरीय चौकशी सममतीने कजामार्ीच्या अनषुींगाने बँकेच्या स्तरावर 
उपलब्ध मादहती व जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था कायाालयाकडील मादहती 
दस्ताऐवजाच्या आधारे सववस्तर चौकशी करुन स्वयींस्पष् अमभप्रायासह ददनाींक 
२५.११.२०२० रोजी अहवाल जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा 
याींचेकड े सादर केला आहे. सदर चौकशी वेळी बँक व्यवस्थापनाने चौकशी 
सममतीला बँकस्तरावर उपलब्ध असलेले कागदपत्र व दस्तऐवज चौकशीकामी 
परुवनू सहकाया केल ेआहे. 
(४) होय. 
(५) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, सहकार याींना ददनाींक 
१४.१२.२०२० रोजी ददललेया ननवेदनाच्या अनषुींगाने ववभागीय सहननबींधक, 
सहकारी सींस्था, अमरावती याींनी ददनाींक ०५.०१.२०२१ रोजी चौकशी पथकाची 
ननयकु्ती केली आहे. चौकशीचा अहवाल प्राप्त होताच पढुील उधचत कायावाही 
करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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हहांगणघाट ि समुद्रपूर (जर्.िधाच) तालुक्यातील शतेिरी िृषी पांप 
योर्नेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(६) * २४२६३  श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१८ मध्ये सरुु करण्यात आलेलया शतेकरी कृषी पींप योजनेसाठी 
अनेक शतेकऱ्याींनी पसै े भरुन देखील आजतागायत कृषी पींप योजनेपासनू 
सींबींधधत शतेकरी वींधचत असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, दहींगणघा् व समदु्रपरू (जज.वधाा) तालकु्यात शासनाच्या 
ननयमानसुार १२०२ शतेकऱ्याींनी कृषी पींप वीज जोडणीसाठी पसै ेभरुन देखील 
त्याींना कृषी पींप वीज जोडणी अद्यापपयतं ममळाली नसलयाच ेननदशानास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, शतेकऱ्याींच्या शतेातील ववहीर, शतेतळे अशा ववववध स्त्रोतामार्ा त 
शतेकऱ्याींकड ेमबुलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असताींनाही केवळ कृषी पींपाींना 
वीज जोडणी ममळाली नसलयाने शतेकऱ्याींना शतेीकरीता पाणी उपलब्ध होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असलयास, सदर शतेकऱ्याींना अद्यापही वीज जोडणी न ममळण्याची कारणे 
काय आहेत व सदर वीज जोडणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) माचा, २०१८ अखेर पसै ेभरुन प्रलींबबत असलेलया कृषीपींप 
अजादाराींच्या कृषीपींपाींना वीजजोडणी देण्याकररता उच्चदाब ववतरण प्रणाली 
योजना (HVDS) राबववण्यात येत आहे. माहे रे्ब्रवुारी, २०२१ अखेर उच्चदाब 
ववतरण प्रणाली या योजनेअींतगात १,५८,०२६ इतक्या कृषीपींपाींना वीज परुवठा 
देण्यात येणार असनू त्यापकैी १,०४,०६१ इतक्या कृषीपींपाींना वीज परुवठा 
करण्यात आला असनू उवाररत काम ेप्रगतीपथावर आहेत.  
(२), (३) व (४) दहींगणघा् व समदु्रपरू तालकु्यात माहे माचा २०१८ अखेर पसैे 
भरुन वीज जोडणीकररता १४०८ इतके अजादार प्रलींबबत असनू त्यापकैी उच्चदाब 
ववतरण प्रणाली योजनेअींतगात ७२३ व इतर योजनेअींतगात ४०७ अशा एकूण 
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११३० कृषीपींपाींना माहे जानेवारी, २०२१ अखेर वीज परुवठा करण्यात आलेला 
आहे व उवाररत २७८ कृषीपींप अजादाराींची काम े उच्चदाब ववतरण प्रणाली 
योजनेअींतगात (HVDS) अींतभूात आहेत. 
   तसेच दद.०१.०४.२०१८ नींतर पसै े भरुन वीज जोडणीकररता प्रलींबबत 
असणाऱ्या कृषीपींप अजादाराींसाठी ऊजाा ववभागाद्वारे कृषी पींप वीज जोडणी 
धोरण २०२० जाहीर करण्यात आलेले आहे. या धोरणाींतगात जानेवारी, २०२१ 
अखेर दहींगणघा् ववभागामध्ये ८९ व समदु्रपरू ववभागामध्ये २४ कृषीपींप वीज 
जोडण्या देण्यात आलया आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
िाांदे्र (मुांबई) येथील जर्ल्हा र्ात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती 

िायाचलयातील उपायुक्त ि सांशोधन अधधिारी 
याांनी िेलेल्या गैरिारभाराबाबत 

 (७) * २३७८९  अॅड.शहार्ीबाप ूपाटील (साांगोल)े :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजलहा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममती, मुींबई उपनगर, वाींदे्र या 
कायाालयातील उपायकु्त व सींशोधन अधधकारी याींचबेाबत जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र देण्यास ददरींगाई, कायाालयात हजर न राहणे, कायाालयातील 
नस्त्याींमध्ये रे्रर्ार करणे इत्यादी बाबी ननदशानास आलयामळेु ददनाींक ७ 
जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास त्याींचेवर ननलींबनाची कारवाई केली 
असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी महासींचालक, बा्ी, पणेु याींनी केलेलया 
तपासाचेवेळी त्याींना कायाालयात गरैकारभार आढळून आला आहे तसेच, सींशोधन 
अधधकारी अन्य कमाचाऱ्याींना गरैवताणूक देत असलयाच्या तक्रारी देखील 
शासनास प्राप्त झालया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कायाालयातील काही अधधकारी व कमाचाऱ्याींचा दलालाींशी सींबींध असनू 
त्याींच्याकडून बोगस दाखल ेव इतर कागदपत्र ेतयार करुन त्याआधारे जात 
पडताळणी प्रमाणपत्र ेदेत असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असलयास, सममतीमधील या दोन प्रमखु अधधकाऱ्याींवरील हे गींभीर आरोप 
पाहता त ेकायाालयात रुज ूझालयापासनू त्याींनी मींजूर केलेलया सवा प्रकरणाींची 
सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे काय, 
(५) असलयास, उक्त सींपणूा प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधधत दोषीींवर वररषठ अधधकाऱ्याींच्या अध्यक्षेखाली 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसलयास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े : (१) हे खरे नाही. सदर अधधकाऱ्याींना ननलींबबत न करता 
एकतर्ी कायामकु्त केल ेतद्नींतर त्याींची अन्यत्र बदली करण्यात आली आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) सदर बाबत महासींचालक, बा्ी, पणेु याींना सखोल चौकशी करुन 
सववस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
पुणे शहरात अिैध मद्य ननममचती, विक्री ि िाहतूि होत असल्याबाबत 

  

(८) * २०९३०  श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती मकु्ता हटळि 
(िसबापेठ) : सन्माननीय राज्य उत्पादन शलु्ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल्यात व शहराींमध्ये ववनापरवाना मद्यववक्री सरुु असनू, 
बेकायदेशीररत्या मद्य वाहतकू मोठ्या प्रमाणात होत असलयाने राज्य शासनाच े
आधथाक नकुसान होत असलयाच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, पणेु शहरातील मस ींहगड रोड, वारजे, नऱ्हे, स्वामी नारायण मींददर 
समोरील पररसर, नाींदेड मस्ी समोरील पररसर, चाींदणी चौक, सातारा रोड 
सारख्या भागात मोठ्या गहृननमााण सींस्था व लोकवस्तीमध्ये दकुाने, ढाबा, 
रेस््ॉरीं्, हॉ्ेल इ. दठकाणी ववनापरवाना मद्यववक्री होत असनू बनाव् 
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मद्यववक्री व बेकायदेशीर मद्य वाहतकु होत असताना राज्य उत्पादन शलुक 
ववभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नसलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) राज्य उत्पादन शलुक ववभागाने पणेु शहरात माहे जानेवारी, २०२१ त े
दद.२२.२.२०२१ या कालावधीत अवधै मद्य ननममाती, ववक्री / वाहतकू करणाऱ्या 
सींबींधधताींववरुध्द महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ अींतगात एकूण ५३ गनु्हे 
नोंदववले आहेत. सदर गनु्हयातील ३३ आरोपीींना अ्क केली असनू रु.७.८८ लक्ष 
इतक्या ककीं मतीचा मदु्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच, पणेु 
जजल्यामध्ये माहे जानेवारी, २०२१ त े दद.२२.२.२०२१ या कालावधीत अवधै 
मद्य ननममाती, ववक्री / वाहतकू करणाऱ्या सींबींधधताींववरुध्द महाराषर दारुबींदी 
कायदा, १९४९ अींतगात एकूण ५०१ गनु्हे नोंदववले आहेत. सदर गनु्हयाींतील ३२० 
आरोपीींना अ्क केली असनू एकूण १७ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. सदर 
कारवाई दरम्यान रु.११४.१३ लक्ष इतक्या ककीं मतीचा मदु्देमाल जप्त करण्यात 
आला आहे. 
   पणेु जजल्यामध्ये अवधै मद्यावर प्रनतबींधात्मक कारवाई करण्यासाठी 
ववशषे भरारी पथकाची ननममाती करण्यात आली असनू त्यामार्ा त अवधै मद्याच े
गनु्हे नोंदववले जातात. तसेच, यानषुींगाने पोलीस ववभागाच्या समन्वयाने सतत 
कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
भोिरदन (जर्.र्ालना) तालुक्यात अिैध ििृ तोड होत असल्याबाबत 

  

(९) * २२८८०  श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोकरदन (जज.जालना) तालकु्यातील वप ींपळगाव, रेणुकाई पररसरातील वरुड, 
रेलगाींव, कोसगाींव, अवघडराव, साींवगी, मोहळाई, लेहा, शलेदु, जळगाींव सपकाळ, 
कोठा कोळी, करजगाींव, कलयाणी, आडगाींव, ददहगाींव या भागाींत गत काही 
मदहन्याींपासनू मल ींब, बाभळू, वड, वप ींपळ, चींदन, साग, ननलधगरी, आींबा, 
का्शवेरी इ. वकृ्षाींची अवधै तोड होत असलयाच ेमाहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रकरणी सींबींधधत वन अधधकाऱ्याींकड ेवारींवार तक्रार करून 
देखील याकड ेदलुाक्ष केल ेजात असलयाचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असलयास, सींबींधधत शतेकऱ्याींना पशैाींच ेआममष दाखवनू वनसींपदेला नष् 
करण्याच ेकाम दलाल करीत आहेत तसेच शतेकऱ्याींनी ववरोध केला असता रात्री 
अपरात्री वकृ्षतोड करून चोरीच्या मागे लाकुड घेऊन जात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल,े तद्नषुगाींने अवधै वकृ्षतोडीस आळा घालण्याच्या दृजष्ने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे : (१) व (२) सदर कालावधीत वनक्षेत्रात कुठेही वकृ्षतोड 
आढळून आलेली नाही. 
(३), (४) व (५) सदर बाबतीत वन कमाचारी याींचेकडून ननयममत गस्त घालनू 
अवधै वकृ्षतोडीवर ननयींत्रण ठेवण्यात येत.े 
 

----------------- 
  
फणसपाडा आणण ढेंगणमाळ (ता.शहापूर, जर्.ठाणे) येथील आपत्तीग्रस्त 

शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 
  

(१०) * २३०४८  श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ) :  
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्णसपाडा आणण ढेंगणमाळ (ता.शहापरू, जज.ठाणे) या दोन आददवासी 
पाडयाींवर वीज कोसळून २७ जण गींभीर जखमी झाल ेअसनू अनेक घराींना तड े
गेलयाने घराींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल ेअसलयाचे ददनाींक २१ ऑक््ोबर, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, परतीच्या पावसाने माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान शहापरू 
तालकु्यातील दोन हजाराींहून अधधक हेक््र भातशतेीच ेनुकसान झाल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने नकुसानीच े पींचनामे करुन 
नकुसानग्रस्ताींना भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे, 
   शहापरू तालकु्यातील र्णसवाडी येथ ेदद.२१.१०.२०२० रोजी वीज कोसळून 
२५ नागरीक व ढेंगणमाळ येथील २ नागरीक जखमी झालेले आहेत. सदर 
दघुा् नेत र्णसवाडी येथील श्री.मभका भाऊ थोराड याींच्या राहत्या घराच ेअींशत: 
नकुसान झालेले आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे, 
   माहे जून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत झालेलया अनतवषृ्ीत, परू 
पररजस्थतीमळेु शहापरू तालकु्यातील २३९६० शतेकऱ्याींचे १२०३४.६८ हेक््र 
क्षेत्राखालील भातशतेीच ेनकुसान झालेले आहे.  
(३) भातशेतीच्या नकुसानीचे पींचनामे सींबींधधत तलाठी, ग्रामसेवक आणण कृषी 
सहायक याींच्यामार्ा त करण्यात आल े असनू, सदर नकुसानीपो्ी २२७१६ 
शतेकऱ्याींना रू.५,६१,४५,०००/- इतक्या रक्कमेच े वा्प पदहलया ्प्प्यात 
करण्यात आल ेआहे. तसेच दसुऱ्या ्प्प्यात रू.६,०५,९८,०००/- इतक्या रक्कमेच े
वा्प करण्याची कायावाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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आहदिासी वििास विभागाने ननविदा न िाढता राज्यातील सहिारी सांस्था 
ि िां पन्याांना ननधी वितरीत िेल्याबाबत 

  

(११) * २४१८३  श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी ववकास ववभागाने ननववदा न काढता एन.जी.ओ., अन्य सहकारी 
सींस्था व कीं पन्याना २५० को्ी रुपयाींची कीं त्रा्े ददलयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदरहू ननधी कें द्रीय अथासहाय्य योजनेतनू देण्यात आला असनू 
राज्याच्या आददवासी ववकास ववभागाकडून ननववदा न काढता सींबींधधत सहकारी 
सींस्था / कीं पन्याना देण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, ननववदा न काढता ननधी ववतरीत करणाऱ्या आददवासी ववकास 
ववभागाच्या सधचव व सींबींधधत सहकारी सींस्था / कीं पन्याींच्या कामकाजाची 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) व (२) हे, अींशत: खरे आहे. 
कें द्र शासनाने भारतीय सींववधानाच्या अनचु्छेद 275(1) अींतगात 

अनदुान, ववशषे कें द्रीय सहाय्य व आददम जमाती ववकास कायाक्रम अींतगात 
योजनाींच्या ननयोजन व अींमलबजावणी सींदभाात मागादशाक सचुना ननजश्चत 
केलया आहेत. त्यानसुार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रकलप अधधकारी 
ए.आ.वव.प्रकलप कायाालय, शासकीय, अशासकीय / सामाजजक / खाजगी नामवींत 
सींस्था याींना आददवासी ववकास ववभागाकडून आवाहन करण्यात येत.े  
     यानषुींगाने सवा स्तरातनू प्राप्त झाललेया प्रस्तावाींची प्राथममक छाननी 
करून नाववन्यपणूा प्रस्तावाींची प्राथममक ननवड करण्यात येत.े  
     सदर प्रस्तावाना अींनतम करण्यासाठी अधधका-याींच्या पॅनेल समोर 
सींबींधधत यींत्रणा/सींस्थाींच े सववस्तर सादरीकरण करण्यात येवनू प्रस्ताव   
मा.मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेालील कायाकारी सममतीची मान्यता घेवनू  
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कें द्र शासनाच्या जन जाती काया मींत्रालय, नवी ददलली येथील Project 
Appraisal Committee (PAC) याींची मान्यता घेवनू प्रस्तावाींना कें द्र 
शासनामार्ा त ननधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. सदर प्रकलपाींची सक्षम 
प्राधधका-याच्या मान्यतनेे शासन ननणाय ननगाममत करुन सामींजस्य करार व 
कायाादेश देवनू अींमलबजावणी करण्यात आली.  
(३) व (४) मदु्द ेतपासण्यात येत आहेत. 
 

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

र्ळगाि जर्ल््यातील पतसांस्थाांबाबत ठेिीदाराांनी  
सहिार आयुक्त, पुणे याांच्यािड ेिेलेल्या तक्रारी 

  

(१२) * २२३९५ श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्यातील १२ पतसींस्थाींबाबत सहकार आयकु्त, पणेु याींच्याकड े
सींबींधधत सींस्थाींच्या ठेवीदाराींनी तक्रार केली असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने सहकार आयकु्ताींनी जजल्यातील 
प्रमखु १५ सहकारी पतसींस्थाींची चौकशी तसेच सींबींधधत पत सींस्थाींवर कारवाई 
करण्याच ेआदेश माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान जजलहा उप ननबींधक 
याींना ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, तक्रारदाराींनी पतसींस्थाींमध्ये होणारे गरैव्यवहार, र्सवणूक, 
मनमानी कारभार, ठेवीदाराींची रक्कम परत न ममळणे, कमाचारी याींना 
कामावरून कमी करणे व त्याींच्या बदलयाींववषयी तक्रारी केलेलया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेआहे, तद्नषुींगाने सींबींधधत पतसींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
   जळगाव जजल्यातील अडचणीतील पतसींस्थाींच्या ठेवीदाराींनी सहकार 
आयकु्त व ननबींधक, पणेु, ववभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नामशक तसेच 
जजलहाधधकारी कायाालय, जळगाव व पोलीस प्रशासनाकड ेतक्रारी केलया आहेत. 
(२) नाही. 
   तथावप, जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था जळगाव याींचे कायाालयास पत 
सींस्थाींबाबत प्राप्त झाललेया तक्रार अजाातील मदु्याींबाबत अधधननयमातील 
तरतदूीनसुार सींबींधधत सहाय्यक ननबींधक / उपननबींधक याींचे स्तरावरुन कायावाही 
करण्यात येत.े 
(३) अींशत: खरे आहे. 
   पतसींस्थाींच्या कामकाजाबाबत, ठेवी परत ममळणेबाबत तसेच सींस्थेच्या 
गरैव्यवहाराबाबत जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, जळगाव कायाालयाकड े
तक्रारी प्राप्त झालया आहेत. 
(४) जळगाव जजल्यातील २२ पत सींस्थाींमधील सींचालक व कमाचारी अशा एकूण 
२५१ व्यक्तीींवर कलम ८८ अन्वये रु. २४० को्ी एवढ्या रकमेची जबाबदारी 
ननजश्चत केली आहे. त्यापकैी रु. २१ को्ी एवढ्या रकमेची वसलूी झाली आहे. 
   चाचणी लेखापरीक्षणात गींभीर दोष आढळून आलेलया २३ पत सींस्थामधील 
सींचालक व कमाचारी अशा एकूण ५०५ व्यक्तीींवर सींबींधधत पोलीस स््ेशनमध्ये 
गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. 

जजलहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था जळगाव याींनी दद. १९.०१.२०२१ 
रोजी ठेवीींबाबत तक्रारी असलेलया व अवसायनात असलेलया अशा एकूण २६ पत 
सींस्थाींची आढावा बठैक घेतली आहे. सदर बठैकीमध्ये जजलहा उपननबींधक, 
सहकारी सींस्था जळगाव याींनी सींबींधधत पतसींस्थाींतील कजादाराींच्या मालमत्ता 
जप्ती व ववक्रीतनू प्राप्त रकमेतनू ठेवीदाराींच्या ठेवी परत करण्याच ेसींबींधधत 
सींस्थाींना ननदेश ददल ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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गोठेघर (ता.शहापूर, जर्.ठाणे) येथील आहदिासी आश्रमशाळेतील 
मुख्याध्यापिाांच्या मनमानी िारभाराची चौिशी िरणेबाबत 

  

(१३) * २४६४४  श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोठेघर (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील आददवासी आश्रमशाळेतील 
मखु्याध्यापकाींची ननषकाळजी वतृ्ती व मनमानी कारभारामळेु शाळेत मशक्षण घेत 
असलेलया ववद्यार्थयांना आवश्यक सोयी-सवुवधा उपलब्ध होत नसलयाची बाब 
ददनाींक १९ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त आश्रमशाळेच े कुीं पण तु् लेलया अवस्थेत असलयाने 
ववद्याथी भातसा नदीच्या पात्रात स्नान करण्याकररता जात असलयामळेु तथेे 
अपघात होण्याची शक्यता असताींनाही याकड ेमखु्याध्यापक जाणीवपवुाक दलुाक्ष 
करीत आहेत, तसेच ववद्यार्थयांची प्रकृती बबघडलयास ववद्यार्थयांना 
मखु्याध्यापकाींच्या परवानगी मशवाय रुग्णालयात नेता येत नसलयाने ववद्यार्थयांच्या 
आरोग्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झालया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सींबींधधत मखु्याध्यापकाींची वररषठ अधधकाऱ्याींकडून चौकशी 
करण्याबाबत जनतकेडून वारींवार मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, सदर आददवासी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थयांच्या सोयी-सवुवधाींकड े
जाणीवपवुाक दलुाक्ष करणाऱ्या मखु्याध्यापकाींची चौकशी करुन कारवाई 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१), (२), (३) सन २०१७ मध्ये गोठेघर आश्रमशाळेमध्ये 
सोयी-सवुवधाींबाबत काही त्रु् ी होत्या. तसेच काही ववद्याथी आींघोळीसाठी नदीवर 
जात असलयाची बाब ननदशानास आली होती. मात्र आता ही आश्रमशाळा 
सवुवधायकु्त ससुज्ज इमारतीत आहे. रे्ब्रवुारी, २०२१ मध्ये अधधकाऱ्याींनी 
केलेलया पाहणीत सवुवधाींमध्ये सधुारणा करण्यात आलयाच ेददसनू आल ेआहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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उमरेड-पिनी-िराांडला (जर्.भांडारा) अभयारण्यात 
 िाघाांचे होत असलेले मतृ्यु 

 (१४) * २१००० श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), 
श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरेड-पवनी-कराींडला (जज.भींडारा) अभयारण्यात मागील दोन वषाापासनू १२ 
वाघाींच ेमतृ्य ूझाल ेअसनू वाघ बेपत्ता होण्याच्या अनेक घ्ना घडत असलयाचे 
माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, वररषठ अधधकाऱ्याींकडून उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल 
सादर करावा अस ेननदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी ददल ेआहेत हे ही खरे आहे काय , 
(३) असलयास, वररषठ अधधकाऱ्याींकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे 
काय, अहवालाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच वाघाींच ेहोत असलेले मतृ्य ुरोखण्यासाठी व त्याींचे सींवधान करण्याच्या 
दृष्ीन ेशासनाने कोणती उपाययोजना वा कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
   सन २०१८ त ेसन २०२० या कालावधी ३ प्रौढ वाघाींचा मतृ्य ुववषबाधेने, २ 
वाघाींचा मतृ्य ुआपापसातील झालेलया झुींझीमळेु तसेच ३ छाव्याींचा मतृ्यु हा 
ववषबाधेने झाला आहे.  
(२) व (३) अपर प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव) पवूा याींनी ववषबाधेने 
मतृ्यमुखुी पडलेलया वाघाींच्या प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यास्तव 
प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपरू याींनी ननदेश ददल े
होत.े त्यानसुार अपर प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), पवूा, नागपरू याींनी 
चौकशी करुन आपला अहवाल प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), महाराषर 
राज्य, नागपरू याींना सादर केला आहे. 
   सदर अहवालातील मशर्ारशीनसुार क्षेबत्रय स्तरावर कायावाही सरुु आहे. 
(४) राज्यात वाघाींचा व बबबट्याींच्या सींरक्षणाथा राषरीय व्याघ्र सींवधान प्रनतषठान 
(NTCA) याींचेकडून प्राप्त मागादशाक सचूनाींच्या अनषुींगाने क्षेत्रीयस्तरावर 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत :- 
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• पेंच व्याघ्र प्रकलप, मेळघा् व्याघ्र प्रकलप, ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकलप, 
नवेगाव-नागणझरा व्याघ्र प्रकलप येथे ववशषे व्याघ्र सींरक्षण दल तयार करण्यात 
आलेले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींचा मतृ्य,ु अवधै मशकारी याबाबत नागररकाींकडून वन ववभागाला 
तात्काळ मादहती देता यावी याकररता २४ तास कायारत १९२६ या कॉल से्ं र ची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
• वाघाींच्या हालचालीचा मागोवा घेण्याकररता, त्याींचे जाणे येण्याच्या सींभाववत 
मागाावर, रस्त्यावर, पाणस्थळाजवळ ननयममतपणे कॅमेरा रॅप लावण्यात येतात. 
• जींगलात आवश्यक त्या दठकाणी सींरक्षण मनोरे, सींरक्षण कु्या व तपासणी 
नाके उभारल ेआहे. 
• मशकाऱ्याींबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकमलत करण्यात येत.े खबऱ्याला 
बक्षक्षस देण्यासाठी गपु्त सेवा ननधीची तरतदू केलेली आहे. 
• सवा व्याघ्र प्रकलप क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायााजन्वत आहेत. तात्काळ 
सींपकााकररता वाहनाींवर वायरलेस सींच बसववण्यात आलेले आहेत. क्षेबत्रय 
कमाचारी व अधधकारी याींना वॉकी ्ॉकी सींच परुववण्यात आलेले आहेत. 
• श्वान पथक ठेवण्यात आल े असनू त्याींच्याद्वारे सींशयास्पद दठकाणी 
वन्यप्राण्याींच ेअवयवाींचा अवधै व्यापार, वाहतकु याींचा शोध घेण्यात येतो. 
• जजलहा व्याघ्र कक्ष समन्वय सममती अींतगात ववद्यतु प्रवाहाद्वारे होणा-या 
मशकारीच्या घ्नाींवर सींननयींत्रण ठेवण्यात येत े व वनक्षेत्रातनू गेलेलया 
ववद्यतुलाईनवर गस्त करण्यात येत.े 
• अपघाती मतृ्यलुा आळा घालण्यासाठी वाहतकुीच्या रस्त्यावर सावाजननक 
बाींधकाम ववभागामार्ा त गतीरोधक व ववववध दठकाणी वेग मयाादा पालन 
करण्याच्या सचूना र्लक लावण्यात आलेले आहे. 
• स्थाननक क्षेत्रीय कमाचारी व अधधकारी, कर्रत े पथक, सींरक्षण पथक 
याींचेमार्ा त क्षेत्रात ननयममत गस्त करण्यात येत.े 
• लोकाींनी जींगलात जाऊ नये व मानव-वन्यजीव सींघषा होऊ नये म्हणून 
उपलब्धतनेसुार गावकऱ्याना ननस्तार दरावर र्ा्े, बाींब ूव सरपण उपलब्ध करुन 
देण्यात येत.े 
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• ग्रामस्थाींच ेवनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव सींघषााला आळा 
बसावा म्हणून वनालगतच्या गावातील कु्ुींबाना डॉ.श्यामाप्रसाद मखुजी जन वन 
ववकास योजनेंतगात एलपीजी गॅस परुवठा करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
पनिेल (जर्.रायगड) शहरी भागातील िीर् पुरिठा िरणाऱया िीर् 

िाहहन्याांचे भूमीगत िाहहन्याांमध्ये रुपाांतर िरण्याबाबत 
 (१५) * २४६४०  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :  सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगड) शहरी भागातील वीज परुवठा करणाऱ्या 
वीज वादहन्या भमूमगत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ऊजाा मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे रे्ब्रवुारी २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शहरातील उच्च व लघदुाब वीज वादहन्या जवळपास २५ त े३० 
वष ेइतक्या जुन्या असलयाने जीणा झालया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वीज वादहन्या जीणा झालयाने पावसाळ्यात दठकदठकाणी होणारे 
शॉ ा् सकका ् तसेच पक्षी बसनू वीज वादहन्या बींद पडून वीज परूवठा खींडडत होत 
असलयाने नागररकाींमध्ये असींतोषाच ेवातावरण ननमााण झाल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनवेल शहरातील वीज 
परुवठा सरुळीत होण्यासाठी ववदयतु वादहन्या भमूमगत करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) पनवेल शहरास वीज परुवठा करणाऱ्या काही उच्चदाब व लघदुाब 
वादहन्या उपरीतार पध्दतीच्या असनू त्या साधारणत: ३० वषांपेक्षा जास्त जुन्या 
झालया कारणान े वादळवाऱ्यात झाडाच्या र्ाींद्या पडून वीज परुवठा खींडीत 
होण्याच्या घ्ना पावसाळ्यात घडून येतात. 
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(४) पनवेल शहरास अखींडीत वीज परुवठा करण्याच्या उद्देशाने उपरीतार लघदुाब 
व उच्चदाब वादहन्याींचे भमूीगत वादहन्याींमध्ये रुपाींतर करण्याकररता 
महाववतरणकडून रु.१५१.५३ को्ी इतक्या रक्कमचेा सववस्तर प्रकलप अहवाल 
(डीपीआर) बनववण्यात आला असनू सदर डीपीआर १.३% डीडीएर् योजनेअींतगात 
समाववष् करुन पनवेल महानगरपामलकेकड ेकायाकारी अमभयींता, महाववतरण, 
पनवेल शहर याींनी ददनाींक २३.०२.२०२१ रोजी सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

आश्रमशाळेतील मशििाांना रद्द िेलेला प्रोत्साहन  
भत्ता पूिचित सुरु िरणेबाबत 

  

(१६) * २४१३५  श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोनम्ेंट) :  सन्माननीय इतर 
मागास बहुर्न िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इतर मागासवगा ववभागामार्ा त राज्यात ९७७ खाजगी अनदुाननत 
आश्रमशाळा सरुु असनू या आश्रमशाळाींतील मशक्षक कमाचाऱ्याींना गत तीन 
मदहन्याींच े वेतन ममळाल े नसलयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, आश्रमशाळाींतील मशक्षक कमाचाऱ्याींच्या अनेक मागण्या 
शासनाकड े प्रलींबबत असतानाही आददवासी, नक्षलग्रस्त भागात कायारत 
शासकीय, ननमशासकीय शाळाींमधील मशक्षक व इतर कमाचाऱ्याींना मळू 
वेतनाच्या १५ ् क्के इतका कमाल १५०० रुपये प्रोत्साहन भत्ता ममळतो. तथावप, 
ववमकु्त जाती भ्क्या जमातीच्या आश्रमशाळाींतील मशक्षक व कमाचाऱ्याींसाठी हा 
भत्ता इतर मागासवगा ववभागाने रद्द केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, प्रोत्साहन भत्ता बींद करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) आश्रमशाळेतील मशक्षकाींना रद्द केलेला प्रोत्साहन भत्ता पवूावत सरुु करुन 
त्याींच्या वेळेवर वेतन व अन्य मागण्या मींजुर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) नाही. 
(२) व (३) आददवासी, नक्षलग्रस्त भागात कायारत शासकीय, ननमशासकीय 
आश्रमशाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचारी हे बदलीस पात्र नसलयाने 
त्याींना अशा प्रकारचा प्रोत्साहन भत्ता अदा न करण्याबाबतच्या सचूना शासन 
ननणाय दद.१३/०३/२०२० व शासन पररपत्रक दद.१३/१०/२०२० अन्वये ननगाममत 
केलया आहेत. 
(४) व (५) प्रशन् उद्भवत नाही. 

----------------- 
उांबाली टेिडीिरील (ता.िल्याण, जर्.ठाणे) शासिीय भूखांडािर 

भुमाकफयाांनी अनतक्रमण िेल्याबाबत 
 (१७) * २०७४४  श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूच), श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कलयाण-डोंबबवलीतील (ता.कलयाण, जज.ठाणे) मोकळ्या शासकीय भखूींडावर 
अनतक्रमण करणाऱ्या ववकासक व भमूाकर्या याींच्यामार्ा त गत काही 
मदहन्याींपासनू वन ववभागाच्या अखत्याररत असलेलया उींबाली ्ेकडीवर झाडाींची 
तोड करणे, झाडाींना आगी लावणे तसेच जेसीबी, डींपरच्या सहाय्याने बेकायदा 
माती उत्खनन करुन रोज ककमान ५० रक मातीची अवधैररत्या वाहतकू करीत 
असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े 
(३) असलयास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
   उींबाली ्ेकडीला लागनू असलेलया खोणी ता.कलयाण येथ ेगरुचरण क्षेत्रात 
अत्यलप ग्ाींसाठी प्रधानमींत्री आवास योजनेअींतगात म्हाडा याींचे गहृननमााण 
योजनेच ेकाम चाल ुआहे. सदर दठकाणी जे.सी.बी. ने खोदकाम व रकन ेमाती 
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वाहतकुीच ेकाम चाल ूआहे. सदरची जागा वन ववभागाच्या अखत्याररत येत 
नाही.   
   तथावप, उींबाली ्ेकडीला लागनू असलेलया धाम्ण व दावडी सींरक्षक्षत वन 
क्षेत्रात लागलेलया वन वणव्यात पाला पाचोळा जळालेला असनू रोपाींना त्याची 
झळ पोहोचली आहे. सदर प्रकरणी वन गनु्हा नोंदवण्यात आला असनू आरोपीींचा 
तपास केला असता, आरोपी ममळाल ेनसनू पढुील तपास सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

आलापल्ली ि मसरोंचा (जर्.गडधचरोली) िन विभागात 
सागिानाची होत असलेली अिैध िाहतूि 

 (१८) * २१३०४  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आलापलली व मसरोंचा (जज.गडधचरोली) वन ववभागात सागवान तस्करी होत 
असलयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, बललारपरू येथील भवानी सॉ ममलकडून बनाव् वाहन परवाना 
देण्यात आला असनू वन उपज तपासणी नाक्यावर सदरहू वाहन परवान्याींवर 
बोगस मशक्के मारुन सागवान लाकडाची अवधै वाहतकू करणारी वाहने सोडण्यात 
आली असलयाच ेननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े तद्नषुींगाने सींबधधत दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उधद्ि ठािरे : (१) गडधचरोली जजलहयातील मसरोंचा व आलापलली वन 
ववभागातील वनक्षेत्रात सागवान लाकडाींची तस्करी करण्याची प्रकरणे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० वा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे. 
(२) सदर प्रकरणात खो्े बनाव् वाहतकू परवानाद्वारे बललारशहा येथील 
भवानी सॉममलच े मालक व मनुीम तसेच एक वनमजूर याींच े सींगनमताने 
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वनववभागातील बामणी, आष्ी व लगाम तपासणी नाक्याींच ेमशक्के सदर बनाव् 
वाहतकू परवान्याींवर मारुन अवधै वाहतकू व तस्करीच ेप्रयत्न करण्यात आल े
आहेत. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी मसरोंचा वन ववभागात दोन वनगनु्हे व आलापलली वन 
ववभागात एक वनगनु्हा अस ेएकूण तीन वन गनु्हयाींची नोंद करणेत आलेली 
असनू तीन वन गनु्हयाींत एकूण २१ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
सदर तीनही प्रकरणे न्यायप्रववष् आहेत. 
   भवानी सॉममल, बललारशहा या आराधगरणीस जप्त करुन मोहोरबींद 
करण्यात आल ेआहे. 

याप्रकरणी सींगनमत करणारे वाहतकू परवाना अधधकारी, ननयतक्षेत्र 
वनरक्षक, तपासणी नाका वनरक्षक, क्षेत्र सहायक आणण त्याींचे अधधन वनमजूर 
म्हणून कायारत असललेया शासकीय सेवकाींना ननलींबबत करण्यात आल ेअसनू 
त्याींच्याववरुध्द मशस्तभींग ववषयक कारवाई सरुु करण्यात आली आहे. तसेच 
वाहतकू ववपणन, बललारशहा येथील एक पहारेकरी याींना ननलींबबत करण्यात 
आल ेआहे. 
(४) वेळीच दखल घेऊन कायावाही करण्यात आलयाने ववलींब करण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जर्ल्हयातील लोटे औद्योधगि िसाहतीतील मशिामलि 
इांटरनॅशनल िां पनीमध्ये झालेली िायू गळती 

  

(१९) * २४१६८  श्री.भास्िर र्ाधि (गहुागर) : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजलहयामधील लो्े औद्योधगक वसाहतीतील मशवामलक 
कीं पनीमध्ये वाय ूगळती होवनू १६ कामगार अत्यवस्थ झालयाची घ्ना ददनाींक 
९ जुल,ै २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रकरणी दघुा् नेनींतर कीं पनीकडून सींबींधधत ववभागाला 
कळववणे आवश्यक असतानाही कीं पनी व्यवस्थापनाकडून या दघुा् नेबाबतची 
मादहती लपववण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असलयास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नषुींगाने सदर कीं पनीववरुद्ध 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१) हे खरे नाही.  
खेड (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील लो्े औद्योधगक वसाहतीमधील 

मशवालीक इीं्रनॅशनल, या कारखान्यात दद.०७/०७/२०२० रोजी वायगुळती 
झालेली नसनू धोकादायक रसायन (नायरोस्लरी) हाताळताींना कामगाराींनी खराब 
व र्ा्लेले रबरी हॅन्डग्लोज वापरलयामळेु १२ कीं त्रा्ी कामगाराींच ेहात दवुषत 
होवनू जेवण करताना तोंडावा्े नायरोस्लरी रसायन पो्ामध्ये गेलयामळेु 
कामगाराींना उलट्या होणे, चक्कर येणे व घाबरलयासारख ेहोणे अशा प्रकारचा 
त्रास झाला होता. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
   कारखाना व्यवस्थापनाने सदर घ्नेबाबत सह सींचालक, औद्योधगक सरुक्षा 
व आरोग्य सींचालनालयास कळववले नाही. सदर घ्नेची मादहती ददनाींक 
१०.०७.२०२० रोजी दैननक सागर या वतामानपत्रातील बातमीने समजली. 
(३) व (४) होय. 
   सदर घ्नेची उप सींचालक, औद्योधगक सरुक्षा व आरोग्य, कोलहापरू 
याींचेकडून दद.१०.०७.२०२० रोजी चौकशी करण्यात आली. चौकशी दरम्यान 
कामगाराींना योग्य प्रकारच े सरुक्षक्षत हॅन्गग्लोज, मास्क, सेफ््ी शजु ददल े
नसलयाच ेननदशानास आल.े  
   याबाबत कारखान्याच्या भोगव्ादारा ववरुध्द कारखान ेअधधननयम १९४८ 
च्या कलम ०७-अ (२) (बी) तसेच महाराषर कारखान ेननयम, १९६३ च्या ४(३) 
च्या भींगाकरीता मा. न्याय दींडाधधकारी प्रथम वगा, खडे याींच्या न्यायालयात 
ददनाींक २५/०९/२०२० रोजी ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आहदिासी िुटुांबे शासनाच्या विविध योर्नाांच्या माध्यमाांतून 
ममळणाऱया अनुदानापासून िांधचत असल्याबाबत 

 (२०) * २२६८५  श्री.प्रमोद (रार्)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या काळात शहरात रोजगारासाठी गेलेली आददवासी कु्ुींबे गावाकड े
परतली असनू त्याींच्या उदरननवााहाचा प्रश्न ननमााण झालयामळेु राज्यातील ११ 
लाख ५५ हजार आददवासी कु्ुींबाींना प्रत्येकी चार हजार रुपयाींची मदत देण्याचा 
ननणाय राज्य मींबत्रमींडळाने ददनाींक १२ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
घेऊन तद्नींतर ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी शासन आदेशही ननगाममत 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, प्रत्येक आददवासी कु्ुींबाींच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये जमा 
करणे आणण म्की, चवळी, हरभरा, वा्ाणा, उडीदडाळ, तरूडाळ, ममरची पावडर, 
मीठ, चहापावडर इत्यादीकरीता दोन हजार रुपये ककीं मतीचा ककराणामाल देण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदरहू शासन ननणायानसुार मनरेगावरील ४ लाख मजूर आददम 
जमातीची २ लाख २६ हजार कु्ुींबे, ६४ हजार पारधी कु्ुींबे, गरज ूपररतक्त्या, 
घ्स्र्ो्ीत, ववधवा, भमूमहीन याींची ३ लाख कु्ुींबे आणण वयैजक्तक वन हक्क 
ममळालेलया १ लाख ६४ हजार कु्ुींबाींना ही मदत ददली जाणार असनू 
आजममतीस त्याींना मदत ममळाली नसलयाचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी तीन मदहन्याींचा कालावधी होऊनही राज्यातील ११ 
लाख ५५ हजार आददवासी कु्ुींबे सदर ननणायाची अींमलबजावणी झालेली 
नसलयामळेु ४८६ को्ी रुपयाींच्या मदतीपासनू वींधचत रादहलेली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ननणायाची 
अींमलबजावणी करुन ११ लाख ५५ हजार आददवासी कु्ुींबाींना ववनाववलींब मदत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसलयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
   खाव्ी अनदुान योजनेचा शासन ननणाय दद. ९ सप् े्ंबर, २०२० रोजी 
ननगाममत करण्यात आलेला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) खाव्ी अनदुान योजनेअींतगात ११ लाख ५५ हजार लाभाथीच ेसवेक्षण 
करण्याच े काम अींनतम ्प्प्यात असनू सदर योजनेमधील DBT स्वरूपात 
द्यावयाच ेअनदुान हे लाभार्थयांचा थे् बँक / पोस्् खात्यात जमा करावायाच े
असलयाने लाभार्थयांच ेआधार काडा काढणे तसेच त्याींच ेबँक / पोस्् खात ेउघडणे  
याबाबतही कायावाही चाल ूआहे तसेच वस्त ुस्वरूपात द्यावयाच्या अनदुानाची 
ननववदा प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे व पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

------------------------ 
नाांदेड जर्ल्हा पररषदेतील समार्िल्याण ननरीििाांनी िसतीगहृ 

िमचचाऱयाांच्या िेतनात िेलेला अपहार 
 (२१) * २४८३८  श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजलहा पररषदेतील समाजकलयाण ननरीक्षकाींनी वसतीगहृ कमाचाऱ्याींच्या 
वेतनात समुारे २२ लाख रुपयाींचा अपहार केला असलयाचे ददनाींक २३ जानेवारी, 
२०२१ रोजी वा त्या समुारास ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असलयास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नषुींगाने सदर अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यासह ननयममतपणे लेखापरीक्षण करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
   यासींदभाात जजलहा पररषद, नाींदेड याींनी प्राथममक तपासणी केलेली आहे. 
तपासणीच्या अनषुींगाने कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

--------------------------------- 
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सामाजर्ि न्याय विभागातील िमचचाऱयाांच्या पदोन्नतीबाबत 

 
 (२२) * २२६४५  श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा) :  सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागात पदोन्नतीस पात्र अधधकाऱ्याींना ररक्त 
पदाींवर ननयकु्ती न देता इतर ववभागातील अधधकाऱ्याींना तथेे ननयकु्त केलयाचे 
माहे नोव्हेंबर, २०२० वा त्यादरम्यान ननदशानास आलयाने मागासवगीय 
अधधकाऱ्याींत अन्याय झालयाची भावना ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सामाजजक न्याय ववभागात ररक्त पदाींसाठी इतर ववभागातील 
अधधकाऱ्याींना ननयकु्ती देण्याच्या ववरोधात सामाजजक न्याय ववभाग, राजपबत्रत 
अधधकारी सींघ्नेने ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०११ रोजी वा त्यासमुारास शासनाला 
ननवेदन देऊन ववभागातील अधधकाऱ्याींची ररक्त पदाींवर नेमणूक करण्याची 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, राजपबत्रत अधधकारी सींघ्नेने केलेलया ववनींतीकड ेदलुाक्ष करुन 
ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०११ रोजी वा त्यासमुारास आयकु्तालयातील अनतररक्त 
आयकु्त पदावर एका अधधकाऱ्याची प्रनतननयकु्तीवर ननयकु्ती करण्यात आली. 
तसेच जजलहा जात पडताळणी सममती अध्यक्षाींची सहा आणण सह-आयकु्ताींची 
तीन अशी नऊ पदे देखील प्रनतननयकु्तीने भरण्याचा प्रयत्न सरुू असलयाच े
ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, अधधवेशन कालावधीत सदर अन्यायाववरोधात आींदोलन 
करण्याची घोषणा सामाजजक न्याय ववभागातील राजपबत्रत अधधकारी सींघ्नेने 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे काय व चौकशीच्या अनषुींगाने 
सींबींधधताीं ववरोधात कोणती प्रशासकीय व दींडात्मक कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अनतररक्त आयकु्त सींवगााच े१ पद व जजलहा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
सममत्यावींरील अध्यक्षाींची ६ पदे अशी एकूण (१+६) ७ पदे मींजूर आहेत. 
  अध्यक्षाींच ेपद अनतररक्त जजलहाधधकारी (ननवडशे्रणी)ककीं वा महाराषर शासनाच े
सहसधचवापेक्षा कमी दजाा नसलेलया अधधकाऱ्यामधुन भरण्यात येत.े 
   त्यानसुार सदर तरतदुीच्या अनषुींगाने ही ननयकु्ती केलेली असनू ववदहत 
प्रककया पणूा केलयानींतर केललेी आहे.  
(४) दद. १०.१२.२०२० पासनू कामबींद आींदोलन करण्यात येईल अस े दद. 
६.११.२०२० रोजीच्या ननवेदनात नमदू केल ेआहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
पाांढरििडा (जर्.यितमाळ) येथील एिाजत्मि आहदिासी वििास प्रिल्प 
िायाचलयान ेखरेदी िेलेली थे्रशर यांत्र ेलाभार्थयाांना िाटप न िेल्याबाबत 

  

(२३) * २१९८५  श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजलहयातील दगुाम भागात असलेलया आददवासी बाींधवाींचे 
जीवनमान उींचवाव ेव त्याींना स्वतःचा रोजगार ननमााण करता यावा याकरीता 
आददवासी ववकास प्रकलप कायाालयाकडून ववववध योजना राबववलया जातात, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, प्रकलप ववकास कायाालय, पाींढरकवडा याींच्या स्तरावरुन ही 
प्रकक्रया राबवनू २० लाख रुपये ककीं मतीची जवळपास ३० थ्रेशर यींत्र ेखरेदी 
करण्यात आली असनू दहवरी, जाींब व धचचघा् या आश्रमशाळा पररसरातनू आददवासी 
बाींधवाींसाठी वा्प करण्याकरीता ठेवण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, गरीब व गरजू लाभार्थयांना थ्रेशर यींत्र ममळून त्याींना रोजगार 
उपलब्ध होईल, याकररता आददवासी बाींधवाींनी आवश्यक ती सवा कागदपत्र ेसादर 
केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असलयास, जजल्यात लाभार्थयांचे प्रमाण सवााधधक असताींना थ्रेशर यींत्र े
त्याींना उपलब्ध करुन न ददलयाने खरेदी करण्यात आलेली २० लाख रुपये 
ककीं मतीची यींत्र ेगत काही वषाापासनू ववनावापर पडून असलयाच ेननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर सादहत्याच ेवा्प न 
झालयाने तसेच शासनाच्या ननधीचा अपव्यय झाला असलयाने सदर नकुसानीस 
कारणीभतू असलेलया सींबींधधताींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकलप, 
पाींढरकवडा याींनी ववववध योजनाींतगात सन २००६-०७ व २००७-०८ कालावधीत 
१५० थ्रेशर ममशन्सची खरेदी केली होती. त्यापकैी ६४ ममशन्सच ेलाभार्थयांना 
वा्प करण्यात आल ेअसनू ८६ ममशन्स मशललक आहेत. 
   प्रकलप अधधकारी, एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकलप, पाींढरकवडा याींचे 
ददनाींक ३०.०६.२०१० व २८.१२.२०११ तसेच जजलहा मादहती अधधकारी, यवतमाळ 
या कायाालयाच ेददनाींक ०५.०९.२०१२ रोजीच ेपत्रान्वये लाभार्थयांना मोर्त थ्रेशर 
वा्पाबाबत जादहरात दैननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रमसद्ध करण्यात आलेली होती, परींत ू
थ्रेशर ममशनला इलेजक्रक मो्र नसलयामळेु लाभार्थयांचा कमी प्रनतसाद 
ममळाला. 
   सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण हे न्यायप्रववष् असलयामळेु प्रकलप अधधकारी, 
एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकलप, पाींढरकवडा याींनी ददनाींक ०५.०१.२०१३, 
०२.०७.२०१३ व ०१.१२.२०१५ रोजीच्या पत्राींन्वये सादहत्य वा्प करणेबाबत    
मा. मखु्य न्याय दींडाधधकारी, यवतमाळ याींना परवानगी माधगतली होती, मात्र 
अद्यापही परवानगी ममळाललेी नाही. 
(५) व (६) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली असनू चौकशी अहवालानसूार 
सकृत दशानी जबाबदार ददसनू आलेलया अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर पाींढरकवडा 
पोमलस ठाणे येथ ेददनाींक ०४.०८.२००९ रोजी FIR दाखल करण्यात आलेले असनू 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

----------------- 
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राज्यातील साखर िारखान्याांिडून ऊसाची प्रलांबबत रक्िम िसूल िरुन 
शतेिऱयाांना देय असलेली रक्िम िेळेत अदा िरणेबाबत 

  

(२४) * २५५४३  श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षिण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊस ननयींत्रण आदेश, १९६६ च ेकलम ३(३) नसुार FRP अदायगी चौदा 
ददवसात करणे बींधनकारक असताींना त्याचे पालन न करणाऱ्या कारखान्याींवर 
कलम १ (३ए) नसुार RRC कारवाई करण्याची कायावाही करण्यात येत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, हींगाम २०१८-१९ मध्ये १५ कारखान्याींकड े FRP चे समुारे 
१२७.८४ को्ी रुपये प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, हींगाम २०१९-२० मध्ये २६ कारखान्याींकड े FRP चे समुारे 
१९३.५२ को्ी रुपये प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कारखान्याींकडून प्रलींबबत 
रक्कम वसलू करुन शतेकऱ्याींना देय रक्कम वेळेत अदा करण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे आहे. ऊस (ननयींत्रण) आदेश, 
१९६६ चे कलम ३(३) नसुार FRP अदायगी १४ ददवसाींत करणे बींधनकारक आहे. 
१४ ददवसाींत सींबींधधत ऊस परुवठादार शतेकऱ्याींना FRP ची रक्कम अदा न 
केलयास अगर थकववलयास ऊस (ननयींत्रण) आदेश, १९६६ च ेकलम ३(८) नसुार 
RRC ची कारवाई करण्यात येत.े 
(२) नाही. हींगाम २०१८-१९ मध्ये १३ साखर कारखान्याींकड ेरु.१०८.४७ को्ी 
थकीत आहेत. 
(३) नाही. हींगाम २०१९-२० मध्ये गोकुळ शगुसा, सोलापरू ्या एका साखर 
कारखान्याकड ेरु.१६.०० लाख इतकी थकबाकी आहे. 
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(४) हींगाम २०१८-१९ मध्ये ऊस (ननयींत्रण) आदेश, १९६६ चे कलम ३(८) नसुार 
७८ साखर कारखान्याींवर रु.२३२५.५८ को्ी रुपयाींची RRC कारवाई करण्यात 
आली असनू त्यापकैी ६५ साखर कारखान्याींकडून रु.२२१७.११ को्ी वसलू झालेले 
असनू १३ साखर कारखान्याींकड ेरु.१०८.४७ को्ी थकीत आहेत. हींगाम २०१९-२० 
मध्ये ३ साखर कारखान्याींवर रु.७७.२० को्ी रुपयाींची RRC कारवाई करण्यात 
आली असनू नतनही कारखान्याींकडून रु.७७.२० को्ी वसलू झालेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

भाांडुप (मुांबई) िीर् ननममचती पररमांडळाांतगचत होत असलेल्या 
िीर्चोरीला आळा घालण्याबाबत 

 

 (२५) * २१९७१  श्री.योगेश सागर (चारिोप) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाववतरण वीज ननममातीच्या भाींडूप पररमींडळात वीजचोरीला 
आळा घालण्यासाठी राबववण्यात आललेया मोदहमेंतगात माहे, नोव्हेंबर-डडसेंबर, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ११६ प्रकरणाींत तब्बल २४ लाख रुपयाींची वीज चोरी 
झालयाच े ददनाींक १८ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर प्रकरणी वीजमी्रमध्ये रे्रर्ार करणे, मी्रमध्ये 
रेणझस््न्स ्ाकणे, सजव्हास वायर ्ॅप करणे अशा ववववध प्रकारे वीज चोरी 
करण्यात येत असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वीजचोरीमळेु प्रामाणणकपणे वीज बील भरणाऱ्या ग्राहकाींना नाहक 
भदंुड सोसावा लागत असनू कीं पनीचेही आधथाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वीजचोरीला आळा 
घालण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) भाींडुप पररमींडळातील ठाणे, वाशी आणण पेण मींडळामध्ये 
ऑक््ोबर-२०२० त ेजानेवारी-२०२१ या कालावधीमध्ये ववद्यतु अधधननयम, २००३ 
कलम १३५ अींतगात रु.८२०.८० लक्ष इतक्या रक्कमेची एकूण १९३२ वीज चोरी 
प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) वीज चोरीमळेु महाववतरण कीं पनीचे आधथाक नकुसान होत.े 
(४) ववद्यतु अधधननयम, २००३ कलम १३५ अन्वये वीज चोरी प्रकरणी ११३८ 
वीज ग्राहकाींकडून रु. ५३८.४५ लक्ष इतक्या वीज देयकाची व रु. ७७.४१ लक्ष 
इतक्या तडजोडीची रक्कम वसलू करण्यात आलेली आहे. तसेच २६ वीज 
ग्राहकाींवर र्ौजदारी कारवाई करण्यात आलेली आहे. उवाररत ७६८ वीज चोरी 
प्रकरणाींवर कारवाई प्रगतीपथावर आहे.  
(५) प्रशन् उद्भवत नाही. 

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

सातारा जर्ल््यातील अनतिषृ्ट्टीमुळे नुिसानग्रस्त झालेल्याांना  
आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(२६) * २०५९७  श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :  सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे जून त े ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अनतवषृ्ी, 
परूपररजस्थती व परतीचा पाऊस यामळेु जजवीतहानी होऊन घराींची पडझड झाली 
तसेच खासगी व शासकीय मालमत्ताींची हानी होऊन शतेी वपकाींच ेअतोनात 
नकुसान झाल ेअसलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शासनाने ववस्थावपताींना व वपडीताींना तसेच शतेकऱ्याींना दोन 
हप्त्याींमध्ये आधथाक मदत ददलेली असली तरीही झालेलया नकुसानीच्या तलुनेत 
आधथाक मदत अत्यींत अलप असलयाच े ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सातारा जजलहयात शतेी वपकाींच,े शाळा इमारती व अन्य 
शासकीय व खासगी मालमत्ताींचे समुारे ४०० को्ी इतक्या रक्कमचे ेनकुसान 
झाल ेअसनुही शासनाने पदहलया ्प्प्यात केवळ रुपये १३ को्ी ४९ हजार 
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इतकाच ननधी उपलब्ध करुन ददला असलयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान तसेच दसुऱ्या हप्त्याची रक्कम अद्याप ममळाली नसलयाच ेददनाींक 
१० जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असलयास, शासनाने सद्यःजस्थतीत राज्यातील नकुसानग्रस्त जजलहयाींना 
तसेच पणेु ववभागाींतगात सातारा जजलहयासाठी ककती ननधी उपलब्ध करुन 
ददलेला आहे व आणखी ककती ननधी देण्याच ेप्रयोजन केल ेआहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, 
(२) अशी बाब नाही, 
(३) सातारा जजलहयामध्ये माहे जून त े ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत 
अनतवषृ्ीमळेु व अवकाळी पावसामळेु झालेलया शतेीपीक नकुसान, पशधुन, घरे, 
शतेजममन इ. नकुसानीच्या अनषुींगाने दद.०९.११.२०२० रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये ववभागीय आयकु्ताींमार्ा त रू.१३१६.४९ लक्ष इतका ननधी पदहलया 
हप्त्यापो्ी उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच दद.०७.०१.२०२१ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये सातारा जजलहयाकररता दसुऱ्या हप्त्यापो्ी रू.१२४१.०३ लक्ष इतका 
ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  
(४) आतापयतं शासनाने राज्यातील नकुसानाग्रस्त जजलहयाींना दोन हप्त्याींमध्ये 
ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला असनू शासन ननणाय, दद.०९.११.२०२० 
अन्वये रू.२२९७०६.३७ लक्ष व शासन ननणाय, दद.०७.०१.२०२१ अन्वये 
रू.२१९२८९.०५ लक्ष अस ेएकूण रू.४४८९९५.४२ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून 
देण्यात आला आहे. त्यापैकी पणेु ववभागाींतगात सातारा जजलहयाकररता दोन 
हप्त्याींमध्ये रू.२५५७.५२ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  
 
                    ----------------- 
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खडििासला (ता.हिेली, जर्.पुणे) येथे अनतिषृ्ट्टीमुळे 
खरीप वपिाांचे झालेले निुसान 

 (२७) * २०९६४  श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला (ता.हवेली, जज.पणेु) येथे झाललेया अनतवषृ्ीमळेु खरीप 
हींगामातील भात शतेी, बाजरी, भईुमगु या वपकाींच ेनकुसान झाल ेअसलयाच ेमाहे 
ऑक््ोबर २०२०, मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी जजलहाधधकारी, पणेु तसेच 
तालकुा कृषी अधधकारी याींना नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींच ेपींचनामे करून नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असलयास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन 
नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) व (२) होय, 
(३) जून त े ऑक््ोबर, २०२० दरम्यान झाललेया अनतवषृ्ीमळेु झाललेया 
नकुसानीकररता शासन ननणाय,ददनाींक ०९.११.२०२० अन्वये पदहला हप्ता 
रू.५०९१.२१ लक्ष एवढा ननधी, तर ददनाींक ०७.०१.२०२१ अन्वये नकुसानीचा 
दसुरा हप्ता रू.४२७१.५२ लक्ष अस ेएकूण रू.९३६२.७३ लक्ष एवढा ननधी ववभागीय 
आयकु्त, पणेु याींना ववतरीत करण्यात आला आहे. सदर ननधीपकैी पदहलया 
हप्त्यापो्ी हवेली तालकु्याकररता रू.२७८.७१ लक्ष इतका ननधी ववभागीय 
आयकु्त, पणेु याींच्यामार्ा त बाधधत शतेकऱ्याींना वा्प करण्याकररता उपलब्ध 
करून देण्यात आला असनू बाधधत शतेकऱ्याींना ननधी वा्प करण्यात आला 
आहे. तर दसुऱ्या हप्त्यापकैी हवेली तालकु्याकररता ववभागीय आयकु्त, पणेु 
याींच्यामार्ा त रू.२७५.६२ लक्ष इतका ननधी बाधधत शतेकऱ्याींना वा्प करण्याकररता 
उपलब्ध करून देण्यात आला असनू ननधी वा्पाची कायावाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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रायगड जर्ल््यातील समुद्रकिनाऱयाच्या सुरिेसाठी टेहळणी मनोरे दरुुस्ती 
ि सुरिा रििाांची नेमणुि िरण्याबाबत 

  

(२८) * २१०२९  श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रार्ेंद्र पाटणी 
(िारांर्ा), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप) :  सन्माननीय आपत्ती व्यिस्थापन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्यातील समदु्रककनाऱ्याच्या सरुक्षेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन 
ववभागाने चार वषांपवूी २० ्ेहळणी मनोरे उभारल ेअसनू त्यातील रेवदींडा, 
कामशद, ककहीम, सासवणे, आवक आदी दठकाणच्या मनोऱ्याींची दरुवस्था झाली 
असलयाच ेमाहे जानेवारी २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त मनोऱ्याींची दरुवस्था झालयाने त्याींचा वापर बींद झाला 
असलयाने सरुक्षेचा प्रश्न ननमााण झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदरहू मनोऱ्याची तातडीने दरुुस्ती करून तथे ेसरुक्षा रक्षकाींना 
नेमण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) व (४) मनोऱ्याींची दरुुस्ती करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
 

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

िढाि-बोझ े(ता.पेण, जर्.रायगड) खारेपाटात समुद्राच्या  
खाऱयापाण्याने शतेी नापीि झाल्याबाबत 

  

(२९) * २५२४०  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :  सन्माननीय 
खार र्ममनी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वढाव-बोझ े (ता.पेण, जज.रायगड) खारेपा्ात बींधाऱ्या अभावी समदु्राचे 
खारेपाणी शतेीमध्ये मशरलयामळेु जवळपास १०० एकर भात शतेीच ेनकुसान 
झाल ेअसलयाच ेमाहे रे्ब्रवुारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उक्त ववभागातील ५ ककलोमी्र खाडी ककनाऱ्याींवर बींधारा 
बाींधण्याच ेकाम दोन वषाात पणूा करण्याकररता ४ को्ी ७ लाख २२ हजार ४४६ 
रूपयाच ेकीं त्रा् ठेकेदाराला ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, ठेकेदाराींनी दोन वषाात र्क्त २५ ्क्के काम पणूा केल ेअसनू 
भरतीच्या वेळेत केलेलया बींधाऱ्याच्या कामामळेु बींधारा वाहुन गेलयाने १४ लाख 
रुपयाींच े नकुसान झाल े असनू समदु्राच े खारे पाणी शतेीमध्ये गेलयाने 
शतेकऱ्याींचेही मोठया प्रमाणात नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्यात येऊन बींधारा 
बाींधण्याऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
  

श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) नाही. 
    तथावप, जून २०२० मध्ये ननसगा चक्रीवादळ व ऑक््ोबर २०२० मधील 
अनतवषृ्ी यामळेु मोठे वढाव व बोझ ेया गावातील शतेीच्या नकुसानीबाबतचा 
अहवाल कृषी खात्याच्या क्षते्रीय अधधकारी याींनी ददला आहे.  
(२) होय. 
   कायाारींभ आदेशानसुार कामाचा ठेका रु.३.५४ को्ी इतक्या रक्कमचेा आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
   या कामाच ेकायाारींभ आदेश दद.२४/०९/२०१८ रोजी देण्यात आल ेअसनु 
प्रत्यक्ष काम जानेवारी, २०१९ मध्ये सरुु झाल ेआहे. तथावप, स्थाननक गावकरी 
याींचा ववरोध व करोना महामारीमळेु सद्य:जस्थतीत २५ ् क्के काम पणुा झाल ेआहे.  
   सदर योजनेच्या बींधाऱ्यास दद.१९/१०/२०२० रोजी उधाणामळेु खाींड गेली 
होती. सदर खाींडीच्या दरुुस्तीच ेकाम तातडीने दद.२३/१०/२०२० पयतं पणूा करुन 
घेण्यात आल ेआहे. त्यामळेु शतेीच ेनकुसान झालेले नाही. 
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   या योजनेच्या लाभक्षेत्रात दद.०४/१०/२०२० रोजी आलेलया अवकाळी पावसाने 
शतेीच ेनकुसान खाींड जाण्यापवूीच झाल ेअसलयाच े कृषी ववभागाने कळववले 
आहे. त्यामळेु सदर खाींडीमळेु १४ लाखाींच ेनकुसान झाल,े हे सत्य नाही. 
(४) बींधाऱ्यामळेु शतेीच ेनकुसान झाल ेनसलयाने चौकशीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
मौरे् विहीरगाांि ि मुती (जर्.चांद्रपूर) येथील प्रस्तावित ग्रीनकफल्ड 
विमानतळासाठी िनर्ममनी हस्ताांतरण िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(३०) * २१८२९  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े ववहीरगाींव व मतुी (जज.चींद्रपरू) येथील प्रस्ताववत ग्रीनर्ीलड 
ववमानतळासाठी जममनी हस्ताींतरणाबाबतचा रे्र प्रस्ताव कें द्राकड े सादर 
करण्याबाबत ववत्त मींत्री याींनी ददनाींक २२ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्या समुारास 
झालेलया बठैकीत प्रधान सधचव, वने याींना ननदेश ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, सदर ननदेशाच्या अनषुींगाने लोकप्रनतननधी, बललारपरू याींनी 
प्रधान सधचव, वने ववभाग याींना ददनाींक २३ डडसेंबर, २०२० रोजी वा त्या 
समुारास लेखी ननवेदन सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, सदर प्रकरणी रे्र प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेसादर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उध्दि ठािरे : (१) ग्रीन कर्लड ववमानतळासाठी चींद्रपरू जजल्यातील ७५.२४ 
हे. वनजमीन वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात वळतीकरणाच्या 
प्रस्तावाच्या अनषुींगाने भारतीय वन्यजीव सींस्थेच्या अहवालातील मदु्याींचा 
ववचार करून प्रस्ताववत वनजमीन वळती करणे उधचत ठरणार नसलयाने सदर 
प्रस्ताव कें द्र शासनास सादर न करण्याचा ननणाय राज्य शासनाने घेतला आहे. 
   मा.उप मखु्यमींत्री (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली दद.२२.१२.२०२० रोजीच्या 
बठैकीमध्ये मा. मखु्य सधचव याींनी वन जममनीच्या अनषुींगाने प्रस्ताव पनु्हा 
तपासण्याच ेननदेश ददलेले असलयास ववभागाने त्या अनषुींगाने त्वरीत कायावाही 
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करण्याबाबत व प्रस्तावावर मा.मखु्यमींत्री याींच्या स्तरावर ननणाय झालेला 
असलयास, या बाबीचा पनु्हा आढावा घेऊन सधुारीत प्रस्ताव कें द्र शासनास सादर 
करणे शक्य आहे ककीं वा कस ेहे ववभागाने तपासण्याबाबत ननदेश ददल ेआहेत.   
   मा.मखु्य सधचव याींच्याकड े दद.०७.१२.२०२० रोजी झालेलया बठैकीत 
ववभागाचा ननणाय महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीस कळववण्याच ेमा. मखु्य 
सधचवाींनी ननदेश ददल े होत.े त्यानसुार वन ववभागाने दद.०७.१२.२०२० रोजी 
महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीस या प्रकरणी ववभागाचा ननणाय कळववला 
आहे.     
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी प्रस्ताव रे्रसादर करण्याबाबत स्पष् ननदेश ववभागास प्राप्त 
झालेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

साखरा िनितूचळातील हटटिी (ता.घाटांर्ी, जर्.यितमाळ) येथे 
सागिानाच्या झाडाांची झालेली चोरी 

  

(३१) * २३०२२  श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साखरा वनवतूाळातील द््वी कक्ष क्र. ५५६ (ता.घा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) मध्ये 
माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ४० घनमी्र असलेले २०० सागवान 
वकृ्ष वादळी वाऱ्यामळेु कोलमडुन पडले असलयाच ेननदशानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असलयास, वादळाने जममनदोस्त झालेलया हजारो ककीं मतीच्या सागवानाची 
चोरी झाली असनू समुारे ४२० हेक््रच्या या जींगलामध्ये बऱ्याच दठकाणी अवधै 
वकृ्षतोड झाली असलयाचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, वन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी उक्त प्रकरणाची चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल,े 
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(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सागवानाची व अन्य 
अवधै वकृ्षतोड थाींबववण्याच्या दृष्ीन ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे : (१) व (२) पाींढरकवडा वन ववभागाअींतगात द््वी कक्ष 
क्र.५५६ मध्ये माहे नोव्हेंबर, २०१९ वा त्यादरम्यान वादळी वाऱ्याने २०९ सागवान 
वकृ्ष कोलमडून पडलयाचे ननदशानास आल ेअसनू, त्यापकैी ५५ वकृ्ष ही कुप क्र. IX 
चे सन २०२०-२१ मध्ये तोडावयाचे कुपामध्ये समाववष् असनू सदर माल 
मोक्यावर आहे. उवाररत १५४ साग वकृ्षापासनू उत्पाददत मालातील इमारती 
लाकडाची चोरी झालयाच ेननदशानास आल ेआहे.  
(३) वन ववभागाच ेअधधकाऱ्याींनी या प्रकरणात चौकशी केली आहे. सागवान माल 
चोरीला गेलयाची बाब ननदशानास आलयानींतर क्षेत्रीय कमाचाऱ्याींनी चोर्याींना 
पकडण्यासाठी गस्त केली. गस्तीमध्ये ५ आरोपीींकडून ५ बलैबींडीसह सागवान 
जलतन लाकूड जप्त केल.े सदर प्रकरणी आरोपीींववरुध्द वनगनु्हा नोंदववण्यात 
आला असनू सदर ५ आरोपीींववरुध्द न्यायालयात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) यवतमाळ वनवतृ्तातील पाींढरकवडा वन ववभागामध्ये अवधै वकृ्षतोड 
थाींबववण्यासाठी बब् वनरक्षकाची ननयममत गस्त, ननयममत बब् तपासणी 
करणे, गपु्त मादहती देणाऱ्यास ननधी वा्प करण्यासाठी ननधीची तरतदू, 
शस्त्राींची तरतदू, आकजस्मक नाकाबींदी, मादहती पत्रके / मभत्तीपत्रकाींद्वारे 
जनप्रबोधन, ववशषे सींरक्षण / पथकाद्वारे गस्त व नाकाबींदी, वन गनु्हयातील 
वाहन सरकार जमा करणे इत्यादी उपायोजना करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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हिेली (जर्.पुणे) तालुक्यात सांयुक्त िन व्यिस्थापन सममतीच्या 
िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

 

 (३२) * २०९७०  श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जज.पणेु) तालकु्यात सींयकु्त वन व्यवस्थापन सममतीच्या कामाींमध्ये 
गरैव्यवहार झालयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असलयास, उप वन सींरक्षक, वन ववभाग, पणेु याींना ददनाींक २६ ऑगस््, 
२०२० तसेच ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०२० रोजी हवेली सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सममतीच्या कामाींची मादहती उपलब्ध करून देण्याबाबात पत्रव्यवहार केला असता 
ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०२० अखेरपयतं मादहती उपलब्ध करून देण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल,े  
(४) असलयास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने उक्त प्रकरणी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 
श्री. उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
   मा.श्री.मभमराव तापकीर, ववधानसभा सदस्य याींनी दद. २६/०८/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलयानसुार घेरा मस ींहगड सींयकु्त वन व्यवस्थापन 
सममतीबाबतची मादहती दद. २३/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेली आहे. 
   तसेच दद. १८/०९/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये खडकवासला ववधानसभा 
क्षेत्रातील एकूण ११ सींयकु्त वन व्यवस्थापन सममत्याींकररता शासनाकडून प्राप्त 
होणारा ननधी व त्या ननधीमधुन होणारा कामाचा खरच् याबाबतची मादहती 
मागववण्यात आलेली होती. तथावप, सदर मादहतीबाबतचा सवा तपमशल 
सममतीस्तरावर असलयाने एकूण ११ सींयकु्त वन व्यवस्थापन सममतीींकडून 
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मादहती प्राप्त होण्यास ववलींब झालयामळेु ववभागीय स्तरावरुन उधचत ती 
कायावाही करण्यात येऊन सदरहू मादहती दद. २४/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आललेी आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

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

विधान भिन :   श्री. रारे्न्द्र भागित 
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