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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि ०३ माचच, २०२१ / माघ ५, १९४२ ( शिे ) 
  

(१) मखु्यमतं्री 

 

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 - ४६ 
------------------------------------- 

  
नामशि जर्ल््यात ननमाचण िरण्यात आलेली सौर ऊर्ाच महावितरण 

िां पनीने विित घेिून इतर राज्याांना विक्री िरण्याबाबत 
 (१) * २२२६३  श्रीमती सरोर् आहहरे (देिळाली) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विजचेा िापर कमी करुन पयाािरण परुक सौर ऊजचेा अधिकाधिक 
िापर होण्यासाठी शासकीय इमारती, कारखान ेतसेच उपहारगहेृ इ. ठठकाणी सौर 
ऊजेचे पॅनल्स बसविले जात आहेत, हे खरे आहे काय , 
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(२) असल्यास, सदर आस्थापनाींना लागणारी िीज िगळता शशल्लक असलेली 
िीज महावितरण कीं पनीच्या ग्रीडला जोडताना आता फक्त िीस ्क्केच िीज 
घेतली जाणार असल्याच े पररपत्रक काढण्यात आल्याने सौर ऊजेची पॅनल्स 
बसविणे सींस्थाींनी थाींबविल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पररपत्रकामळेु शासनाच्या सौर ऊजाा योजनेच्या 
व्यिस्थेमध्ये अडथळे ननमााण झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नाशशक जजल््यात ननमााण झालेली सौर ऊजाा िीज महावितरण 
कीं पनीने विकत घेिनू इतर राज्याींना विकण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय. मा.महाराषर विद्यतु ननयामक आयोगाने ठद.३० 
डडसेंबर, २०१९ रोजी “ग्रीडला जोडलेली परस्पर सक्रीय छपरािरील नतुनशील 
ऊजाा ननशमाती यींत्रणा विननयम, २०१९” जाहीर केलेले असनू त ेठद.३० डडसेंबर, 
२०१९ पासनू लाग ूझालेले आहे. सदर विननयम महावितरण कीं पनीकडून अींमलात 
आणण्यात येत आहेत. 
(२) नाही. उक्त विननयम, २०१९ नसुार नक्त मापन व्यिस्थेअींतगात अशा 
यींत्रणेमिून ननमााण झालेली ऊजाा लाग ूअसलले्या देयक कालाििीत महावितरण 
कीं पनीने परुिठा केलले्या विजेचे पररमाण समायोजन केल्यानींतर शशल्लक 
असलेली िीज ग्रीडमध्ये ठदली जात.े अशी धग्रडमध्ये ठदलेल्या िीजेचे यनुनट्स 
दसु-या मठहन्यात समायोजजत केल ेजातात ि िर्ााअखेर असमायोजजत असलेली 
सींपणूा जमा िीज (यनुनट्स) मा.आयोगाने ठरिनू ठदलले्या दराने महावितरण 
कीं पनी खरेदी करत ेि त ेबींिनकारक आहे. त्यामळेु सींबींधित ग्राहक आस्थापनाींनी 
स्ियींिापर केल्यानींतर शशल्लक राठहलेल्या िीजपकैी फक्त २०% िीज 
महावितरण कीं पनीमाफा त विकत घेतली जात ेअस ेम्हणणे सींयजुक्तक होणार 
नाही. तसेच अशा प्रकारच ेकोणतहेी पररपत्रक महावितरण कीं पनीने काढलेल ेनाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यात ३३ िोटी िकृ्ष लागिडीसाठी राबविण्यात  
आलेल्या विशषे मोहीमेबाबत 

 (२) * २१८०९ श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पजश्चम), श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), 
श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांतोष बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.किशोर 
र्ोरगेिार (चांद्रपरू) : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१४ त े २०१९ या कालाििीतील तत्कालीन शासनाच्या 
काळात ३३ को्ी िकृ्ष लागिडीसाठी विशरे् मोहीम राबविण्यात आली होती,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोहीम राबविण्यासाठी को्यििी रुपये खचा करुन देखील 
प्रत्यक्षात िकृ्ष लागिड ि सींगोपन करण्यात आलेले नसनू, यापकैी ककती ननिी 
खधचात झाला असनू ि ककती अखधचात राठहला आहे,  
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल ेि त्याअनरु्ींगाने सींबधित दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री. उध्दि ठािरे : (१) सन २०१७ त े२०१९ या कालाििीत िन विभाग तसेच 
इतर शासकीय यींत्रणा, स्ियींसेिी सींस्था, शकै्षणणक सींस्था, उद्योगसमहू, 
बाींिकाम व्यािसानयक, खाजगी व्यक्ती इत्यादीच्या माध्यमातनू ५० को्ी िकृ्ष 
लागिडीची विशरे् मोहीम राबविण्यात आली होती. 
(२) ही मोहीम राबविण्यासाठी सन २०१६-१७ त े२०१९-२० या कालाििीत िन 
विभागाकरीता मखु्यत्िेकरुन लेखाशीर्ा ४४०६ ०४९२ अींतगात रु. २४२९.७८ को्ी 
ननिी प्राप्त झाला होता. सदर ननिीचा पणूात: िापर करण्यात आला आहे. सदर 
मोठहमेत िन विभागाकडून २८.२७ को्ी िकृ्ष लागिड करण्यात आली असनू 
ऑक््ोबर २०२० अखेर ७५.६३ % रोपे जजिींत आहेत ि त्याींची देखभाल करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर समता प्रनतष्ट्ठान (जर्.नागपूर) या सांस्थेच्या 
विविध िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) * २३३४४  श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी) : सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल््यातील बा्ीच्या अिीनस्थ असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
समता प्रनतषठान सींस्थेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने ननविदा प्रकक्रया राबविणे, ननविदा 
न काढता काम देणे तसेच प्रनतषठानने गेले तीन िर्ााचा समुारे १६ को्ी रुपये 
खचााचा ठहशोब न देता यामध्ये आधथाक गरैव्यिहार केल्याप्रकरणी चौकशी करुन 
त्याचा अहिाल मठहन्याभरात देण्याचे आदेश मींत्री महोदयाींनी ठदनाींक २१ 
डडसेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ठदल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी अहिाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेि त्यानरु्ींगाने सींबधित दोर्ीविरुद्ध 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ि (३) या प्रकरणी चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली असनू सदर 
सशमतीमाफा त चौकशीची कायािाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

भांडारा जर्ल््यातील गोसीखदुच धरणाच ेदरिार् ेउघडल् याने नुिसान 
झालेल्या पुरग्रस् ताांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(४) * २१०६८  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), डॉ.देिराि होळी 
(गडधचरोली) : सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) भींडारा जजल््यातील गोसीखुदा िरणाचे ३३ दरिाज ेनागररकाींना कोणतीही 
पिूासचूना न देता माहे ऑगस््, २०२० मध्ये उघडण् यात आल् याने चींद्रपरू, 
गडधचरोली, भींडारा, गोंठदया, नागपरू या जजल् हयात परुपररजस्थती ननमााण झाली 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरणाींचे दरिाजे उघडल्यामळेु परुसदृश पररजस्थती ननमााण होऊन 
शतेकर याींची शतेवपके ि जनािरे िाहून गेल्याने तसेच घराींची पडझड झाल्याने 
ग्रामस्थाींचे नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नागररकाींना कोणतीही पिूासचूना न देता िरणाच े दरिाज े
उघडण् यात आल् याने ही परुपररजस्थती ननमााण झाली असनू या प्रकरणाची चौकशी 
करण् यात आली आहे काय, तद् नरु्ींगाने सींबधित दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, नकुसानीचे पींचनामे करुन नकुसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाई 
देण्याच्या दृष ्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. र्यांत पाटील : (१) हे खरे नाही,गोसीखुदा प्रकल्पाच े दरिाजे उघडताना 
सींबींधित यींत्रणाींना पिुासचुना देण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) गोसीखुदा प्रकल्पाचे दरिाज ेउघडताना सींबींधित यींत्रणाींना पिुासचुना देण्यात 
आली होती. िरणातनु विसगा ्प्पा ्प्प्याने पिूासचुना देिनु िाढविण्यात आला 
आहे. सदरची बाब अनतिषृ्ीमळेु उद्भिलेली असनु िरण सरुक्षक्षतता लक्षात घेऊन 
ननयींत्रत्रत परू सोडण्यात आलेला असनु उधचत कायािाही करण्यात आलेली आहे. 
त्यामळेु कायािाहीचा प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) परूपररजस्थतीमळेु बाधित नागररकाींना राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननिीच्या 
दराने ि विशरे् िाढीि दराने ठदनाींक ०४/०९/२०२० रोजीच्या शासन ननणायान्िये 
रु. १६४८.२५ लाख आणण ठदनाींक २९/०९/२०२० रोजीच्या शासन ननणायान्िये रु. 
१६२८१.०७ लाख असा एकूण रुपये १७९२९.३२ लाख इतक्या ननिीच ेवितरण 
विभागीय आयकु्त, नागपरू याींना करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

--------------- 
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मे.साई िधाच पॉिर र्नरेशन मल. (ता.िरोरा, जर्. चांद्रपूर) या प्रिल्पाच्या 
विक्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(५) * २१५५५ श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सभुाष धोटे (रार्ूरा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :  सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरोरा (जज.चींद्रपरू) येथील रुपये २१३० को्ी रुपयाींच्या मे.साई ििाा पॉिर 
जनरेशन शल.या प्रकल्पािर विविि वित्तीय सींस्था, कीं त्रा्दार, तथा महावितरण, 
महाराींसको, एमआयडीसी, डब्लल्यसुीएल ि इतर शासकीय कीं पन्याींची एकुण 
७०००.०० को्ी रुपयाींची देणी असताींनाही सदर प्रकल्पाची विक्री फक्त ६३५ 
को्ी रुपयाींना करण्यात आली असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरण, महाराींसको, एमआयडीसी, डब्लल्यसुीएल ि इतर 
शासकीय कीं पन्याींची देणी असताींनाही या कीं पन्याींचा या विक्री प्रकक्रयेत समािशे 
करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीची विक्री करण्यात आल्याने महावितरण, 
महाराींसको, एमआयडीसी याींची देणी प्रलींत्रबत राठहल्याने झालले्या नकुसानाची 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाल े त्यानरु्ींगाने साई ििाा पािर 
जनरेशन शल. कीं पनीिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३), (४) ि (५) मा. राषरीय कीं पनी कायदा 
न्यायाधिकरण याींच्या ठदनाींक १७.१०.२०१९ च्या आदेशामध्ये मे. साई ििाा पॉिर 
जनरेशन शल. या कीं पनी विरुद्ध रुपये ६८४८.८५ को्ी दाि ेअसल्याचे (Admitted 
Claims) मान्य केल ेआहे. त्यापकैी राज्य शासनाच्या महावितरण कीं पनीचे रुपये 
१२१,७५,००,०००/-, महापारेर्ण कीं पनीचे रुपये ११९,५१,७५,४९१/-, एमआयडीसीचे 
रुपये १८,७३,००,०००/- ि महाराषर राज्यभार प्ररे्ण कें द्र याींचे रुपये 
१८,७३,००,०००/- तसेच िेस््ना कोलफील्ड कीं पनीचे रुपये ७५३,९३,००,०००/- 
दानयत्ि असल्याचे स्पष् केले आहे.  
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   मा. विद्यतू ननयामक आयोगाने ठदनाींक ०१.१२.२०१८ रोजीच्या आदेशानसुार 
मे. साई ििाा पॉिर जनरेशन शल. कीं पनीने रुपये ५०.४४ को्ी महावितरण 
कीं पनीला परत करािे असा ननणाय ठदला. महावितरण कीं पनीने रुपये ५०.४४ को्ी 
अधिक व्याज रुपये ७१.३१ को्ी अस ेएकूण रुपये १२१.७५ को्ी देण्याबाबत 
साई ििाा पॉिर जनरेशन कीं पनीला पत्राद्िारे कळविण्यात आल.े त्यािर मा. 
विद्यतू ननयामक आयोगाच ेकेस नीं. २०६/२०१४ मिील ठदनाींक ०१.१२.२०१८ 
च्या ननणायाविरोिात मे. साई ििाा पॉिर जनरेशन शल. कीं पनीने विद्यतू अवपल 
न्यायाधिकरण (APTEL) ठदल्ली याींचेकड े अवपल सादर केल.े (अवपल नीं. 
४६/२०१९) जे अद्याप प्रलींत्रबत आहे. 
   मा. राषरीय कीं पनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) हैद्राबाद खींडपीठ याींनी 
ठदनाींक ०९.११.२०१८ रोजीच्या आदेशान्िये (केस नीं. सीपी (आयबी) क्र. 
२७५/७/एचडीबी/२०१८) साई ििाा औजषणक विज प्रकल्पास ठदिाळखोर घोवर्त 
केल.े त्याअींतगात साई ििाा औजषणक विज प्रकल्पाचे मालक के.एस.के. एनजी 
ग्रपु याींनी सींबींधिताींनी आपआपली मागणी/ दाि ेसादर करािे अस ेजाहीर केल.े 
त्याप्रमाणे महावितरण कीं पनीने आपला रुपये १२१.७५ को्ीचा दािा सादर 
केला.  
   मा. राषरीय कीं पनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) हैद्राबाद खींडपीठ याींनी 
ठदनाींक १७.१०.२०१९ रोजीच्या IA क्रमाींक ७०३/२०१९ अींतगात एक आदेश पारीत 
केला. सदर आदेशाप्रमाणे महावितरण कीं पनीचा रुपये १२१.७५ को्ीचा दािा 
मान्य करण्यात आला आहे. परींत ुहा दािा “Contingent Claims Pending 
Litigations” अींतगात Contingent Claims म्हणून मान्य करण्यात आला 
असनू सदर दािा २४ मठहन्यापयतं िधै्य राहील. त्यािर दाि े४५ ठदिसाींच्या आत 
अवपल सादर केल्याने ि त ेअवपल सदर मदुतीत सादर न झाल्याने मा. NCLAT 
ने सदर अवपल ठदनाींक १८.०९.२०२० रोजी खारीज केल.े  
   महापारेर्ण कीं पनीने थकीत रान्सशमशन चाजेसच्या मे. साई ििाा पॉिर 
जनरेशन शल. कीं पनीने िीज त्रबल भरणा थाींबविल्यामळेू राींसशमशन चाजेस 
थकबाकीचा भरणा करण्याबाबत मे.साई ििाा पॉिर कीं पनीस नो्ीस ठदली होती. 
तसेच महापारेर्ण कीं पनीने मा. नॅशलन कीं पनी लॉ ठरब्लयनूल मध्ये मे. साई ििाा 
पॉिर जनरेशन कीं पनीच्या विरोिात रुपये ११९,५१,७५,४९१/- रुपयाींचा राींसशमशन 
चाजेसच्या थकबाकीचा दािा केला होता. तथावप, मा. नॅशलन कीं पनी लॉ 
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ठरब्लयनूलने रुपये ३४,७०,६२,५१९/- इतकी महापारेर्ण कीं पनीला देय असलेली 
रक्कम मान्य केली. उिाररत रक्कम आकजस्मक म्हणून घोवर्त केली. 
महापारेर्ण ्कीं पनीने मा. नॅशलन कीं पनी लॉ ॲवपले् ठरब्लयनूल याींचेकड ेयाधचका 
दाखल केली. सदर याधचका अमान्य झाल्याने महापारेर्ण कीं पनीने सिोच्च 
न्यायालयात याधचका दाखल केली आहे.  
   िेस््ना कोलफील््स शल. कीं पनीने मा. नॅशलन कीं पनी लॉ ठरब्लयनूल मध्ये मे. 
साई ििाा पॉिर जनरेशन कीं पनीच्या विरोिात रुपये ७५३.९३ को्ीचा दािा दाखल 
केला आहे. सदर न्यायालयाने िेस््ना कोलफील््स शल. कीं पनीचा रु. ७५३.९३ 
को्ीचा दािा Contingent claims मान्य करण्यात आला आहे. त्यामळेू सदर 
ननणायाच्या विरुद्ध िेस््ना कोलफील््स शल. मा. नॅशलन कीं पनी लॉ ॲवपले् 
ठरब्लयनूल, निी ठदल्ली याींचेकड े याधचका दाखल केली असनू सदर याधचका 
प्रलींत्रबत आहे.  

----------------- 
  
बाशीटािळी (जर्.अिोला) िन पररक्षेत्रातील परांडा रोप िनात ५० िोटी 

िकृ्ष लागिडीत झालेला गरैव्यिहार 
  

(६) * २१५२६ श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊर्च ) लालार्ी (अिोला पजश्चम) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाशी्ाकळी (जज.अकोला) िन पररक्षेत्रातील परींडा रोप िनात सन २०१७ 
मध्ये ५० को्ी िकृ्ष लागिड योजनेंतगात नन ींदनाच्या कामािर बनाि् मजूर 
म्हणून आय्ीआय कॉलेजच्या विद्यार्थयांस दाखिनू गरैव्यिहार केल्याची बाब 
माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सबींधित दोर्ीिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उध्दि ठािरे : (१) बाशी्ाकळी (जज. अकोला) िन पररक्षेत्रातील परींडा रोप 
िनात सन २०१७ मध्ये ५० को्ी िकृ्ष लागिड योजनेंतगात नन ींदनाच्या कामािर 
बनाि् मजूर म्हणून आय्ीआय कॉलेजच्या विदयार्थयासं दाखिनू गरैव्यिहार 
केल्याची तक्रार मखु्य िनसींरक्षक (प्रादेशशक), अमरािती याींना प्राप्त झाली आहे.  
(२) सदर प्रकरणी उपिनसींरक्षक (प्रादेशशक) अकोला याींचे कायाालयामाफा त 
चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहिाल अद्यापपयतं अप्राप्त आहे. 
(३) ि (४) चौकशीत गरैव्यिहार झाल्याचे ननदशानास आल्यास सींबींधिताींिर 
ननयमानसुार कायािाही करण्यात येईल. 
 

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

िां धार (जर्.नाांदेड) तालुक्यातील र्ांगलात अिैध  
िकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

  

(७) * २३९८० डॉ.तषुार राठोड (मखुेड), श्री.रािसाहेब अांतापरूिर (देगलरू) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं िार (जज.नाींदेड) तालकु्यातील डोंगराळ भागात िन क्षेत्रपालाींच्या दलुाक्षामळेु 
अििै िकृ्षतोड होत असल्याचे ठदनाींक ११ नोव्हेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कीं िार तालकु्यातील शले्लाळी, सािरगाींि, फुलिळ, रुई, ननपानी 
ि आींबलुगा आदी गािात विनापरिाना िन विभागाच्या सागिानाच्या झाींडाची 
मोठ्या प्रमाणात तोड करुन साठहत्य बनिले जात असल्याचे ननदशानास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त साठहत्य अधिकारयाींच्या सींगनमताने दकुानात विकल ेजात,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े तद् नरु्ींगाने िनातील िकृ्षाींची अििै तोड करणारया ि त्याींना मदत 
करणारया सींबींधित अधिकारयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
   ठद.११ नोव्हेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास अििै िकृ्षतोड झाली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

चांद्रपूर-मूल (जर्.चांद्रपूर) हा भ्रमणमागच िन्यप्राण्याांसाठी  
धोिादायि ठरत असल्याबाबत 

 (८) * २०९७९ श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), 
श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्रीमती 
प्रनतभा धानोरिर (िरोरा) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जजल््यातील चींद्रपरू-मलू हा भ्रमणमागा िन्यप्राण्याींसाठी िोकादायक 
ठरत असनू शमन उपायाींअभािी या भ्रमणमागाािर गेल्या १० िर्ांत िाघ, 
त्रबबट्याींसह समुारे १०० िन्यजीिाींचा बळी गेला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताडोबा-अींिारी, बोर, निेगाि-नागणझरा व्याघ्रप्रकल्प तसेच 
इींद्रािती, कािल आणण घोडाझरी अभयारण्याींना जोडणार या सरुू असलेल्या ९ 
रस्त ेप्रकल्पाींमळेु िन्यजीि भ्रमणमागााला अडथळा ननमााण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळुन आल े
ि तद्नसुार सदरहू प्रकल्पाींचे काम तातडीने पणुा करून भ्रमणमागा मोकळा 
करण्याबाबत शासनाकडुन कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उध्दि ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१३ त े २०२१ (दिनाांक २३.०२.२०२१ पर्यत) र्ा कालावधीत 
चांद्रपरु-मलु हा राष्ट्रीर् महामार्य वन्र्प्राणर्ाांचा भ्रमणमार्ायत रे्त असल्र्ाने 
चचतळ-१०, रानडुक्कर-२, बििट-१, अस्वल-१ अस ेएकूण १५ वन्र्प्राणर्ाांचा मतृ्र्ु 
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झाला आहे.  
(२) प्रामखु्र्ाने मलू-चांद्रपरू राष्ट्रीर् महामार्य क्रमाांक ९३०, नार्भीड-मलू राज्र् 
महामार्य-९, चचमरू-वरोरा राष्ट्रीर् महामार्य ३५३ E, िामणी-नवेर्ाव राष्ट्रीर् 
महामार्य ३५३ B व दहांर्णघाट-मलू राज्र् महामार्य-३३२ र्ा रस्त ेप्रकल्पाांमळेु 
वन्र्प्राणर्ाांच्र्ा भ्रमण मार्ायत अडथळा ननमायण होत आहे. 
(३) चांद्रपरू जिल््र्ातील वन्र्प्राणर्ाांच्र्ा भ्रमणमार्ायत अडथळा ननमायण 
करणर्ाऱ्र्ा मलु-चांद्रपरू राष्ट्रीर् महामार्य क्रमाांक ९३० रस्त्र्ािरम्र्ान १० 
दिकाणी, नार्भीड-मलू राज्र् महामार्य-९ रस्त्र्ािरम्र्ान ०२ दिकाणी, 
िामणी-नवेर्ाव राष्ट्रीर् महामार्य ३५३ B रस्त्र्ािरम्र्ान ०५ दिकाणी, 
चचमरू-वरोरा राष्ट्रीर् महामार्य ३५३ E रस्त्र्ािरम्र्ान ०१ दिकाणी व 
दहांर्णघाट-मलू राज्र् महामार्य-३३२ रस्त्र्ािरम्र्ान ०५ दिकाणी सांिांचधत 
र्ांत्रणाांना उपशमन र्ोिना  करणर्ािाित सचुववणर्ात आल्र्ा आहेत. 
      वन्र् प्राणर्ाांच्र्ा भ्रमणमार्ायत अडथळा ननमायण करणारर््ा रस्त े
प्रकल्पाांमध्रे् वन्र्िीवाांच्र्ा सांरक्षणाकरीता उपशमन र्ोिना रािववणर्ाकरीता 
मलू-चांद्रपरू रस्त्र्ाकरीता रु.४०२.२९ कोटी तसेच िामणी-नवेर्ाव राष्ट्रीर् 
महामार्य ३५३ B रस्त्र्ाकरीता रु. २५६.२३ कोटी रुपर्ाांची आवश्र्कता आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
राज्यातील गहृननमाचण सांस्थाांची मानीि अमभहस्ताांतरण  
(डीम्ड िन्व्हेअन्स) प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(९) * २०७५७  श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), श्री.िभैि 
नाईि (िुडाळ), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राम सातपतु े
(माळमशरस), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.ममहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), 
श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.किशोर र्ोरगेिार 
(चांद्रपरू), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात गेल्या १० िर्ाात केिळ ११ हजार गहृननमााण सींस्थाींचा जशमनीिर 
मालकी हक्क प्रस्थावपत झाला असनू अद्यापपयतं ८५ हजार सींस्थाींची प्रकरणे 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गहृननमााण सींस्थापकैी काही मोडकळीस आलले्या ि काही 
पनुविाकास कराियाच्या असल्याने मानीि अशभहस्ताींतरणाची प्रकरणे प्रलींत्रबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गहृननमााण सींस्थाींनी आपली जमीन सोसाय्ीच्या मालकीची 
करण्यासाठी मानीि हस्ताींतरणाच े प्रस्ताि मोठ्या प्रमाणात सहकार 
उपननबींिकाकड ेसादर केल ेअसनू, मानीि हस्ताींतरणाची प्रकक्रया कालापव्यय 
होणारी आणण जक्लष् असल्याने शासकीय कायाालयात मध्यस्थी आणण 
दलालाींचा यामध्ये अींतभााि असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या गहृननमााण 
सोसायट्याींची फसिणूक करणारया दलाींलािर कारिाई करण्याबाबत तसेच 
राज्यातील गहृननमााण सींस्थाींना मानीि अशभहस्ताींतरणाची (डीम्ड कन्व्हेअन्स) 
ची प्रकक्रया सलुभ करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) हे खरे नाही. 
   राज्यातील सींबींधित जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, याींच्या 
कायाालयाकड े ठद.३१.०१.२०२१ पयतं मानीि अशभहस्ताींतरणाचे १४,८२२ अजा 
प्राप्त झाले असनू, त्यापकैी १३,६५५ अजांिर कायािाही करुन त्याींचे प्रमाणपत्र 
ननगाशमत करण्यात आल ेआहेत. उिाररत ११६७ अजांिर कायािाही सरुु आहे.  
(२) नाही. 
(३) ि (४) हे खरे नाही.  
   तथावप, शासनाने ठद.२२.०६.२०१८ रोजीच्या शासन ननणायान्िये मानीि 
अशभहस्ताींतरणासाठी लागणारया कागदपत्राींची सींख्या कमी केलेली असनू, सदर 
प्रकक्रयेमध्ये ससुतु्रता आणली आहे. या प्रकक्रयेमध्ये दलालाींचा ि मध्यस्थाींचा 
सहभाग असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.   
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

------------- 
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सोलापूर शहरात रमाबाई घरिूल योर्नेमध्ये स्िसुरक्षक्षत झोपडपट्टीची 
अट रद्द िरुन अनुदानाची रक्िम िाढविण्याबाबत 

 (१०) * २२५९० िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :  सन्माननीय 
सामाजर्ि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू शहरातील झोपडपट्टीिारकाींना रमाई घरकूल योजनेचा लाभ 
घेण्यासाठी स्िसरुक्षक्षत झोपडपट्टी ही जाचक अ् लादल्याने शहरातील ६२ पेक्षा 
अधिक झोपडपट्टया रमाबाई घरकुल योजनेच्या लाभापासनू िींधचत राठहल्या 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेत असलेली स्िसरुक्षक्षत ही जाचक अ् रद्द करुन 
सदरहू योजनेकररता शमळणार या अनदुानाच्या रकमते िाढ करुन रुपये 
७,००,०००/- करण्याबाबत स्थाननकाींकडून शासनाकड े िेळोिेळी मागणी केली 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नरु्ींगाने 
उक्त योजनेत असलेली स्िसरुक्षक्षत ही जाचक अ् रद्द करुन सदरहू 
योजनेकररता शमळणार या अनदुानाच्या रकमेत िाढ करुन रुपये ७,००,०००/- 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ि (३) हे खरे आहे.  
   राज्य शासनाच्या िोरणानसुार सन १९९५ पयतंच्या झोपडीिारकाींना 
सींरक्षक्षत झोपडीदार म्हणून घोवर्त केल्याने सदर योजनेचा लाभ अनजु्ञेय आहे. 
त्यानरु्ींगाने सामाजजक न्याय ि विशरे् सहाय्य विभागाच्या ठद.१५.०३.२०१६ 
रोजीच्या शासन ननणायानसुार ठद.१.१.१९९५ या ठदनाींकास राज्य शासन, 
महानगरपाशलका, नगरपाशलका,स्थाननक स्िराज्य सींस्था, एमएमआरडीए, 
शासनाचे उपक्रम याींच्या जशमनीिर अनतक्रमण करून त्या ठठकाणी राहत 
असलेले ि ठद.१.१.१९९५ रोजी त्याींचे घरकुल/ननिासस्थान सदर जशमनीिर 
असल्यास आणण त्याींना सींरक्षक्षत झोपडीदार म्हणून सींरक्षण प्राप्त झालेले 
असल्यास अशा लाभार्थयाासाठी ७/१२ चा उतारा सादर करण्याची अ् शशधथल 
करण्यात आलेली आहे. 
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   रमाई आिास घरकुल योजना ही कें द्रीय पींतप्रिान आिास योजनेच्या ितीिर 
आिारीत असनू पींतप्रिान आिास योजनमिील घरकुलाच्या अनदुानात िाढ 
करण्यात आल्यानींतर, रमाई आिास घरकुल योजनेच्या अनदुानाच्या िाढीबाबत 
शासन स्तरािर योग्य तो ननणाय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
र्ोगेश्िरी-गोरेगाांि (मुांबई) येथील आरे िसाहतीमधील आहदिासी पाड े

वििासापासुन िांधचत असल्याबाबत 
  

(११) * २३७७५ श्री.रवि ांद्र िायिर (र्ोगेश्िरी पिूच) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जोगेश्िरी-गोरेगाि (मुींबई) येथील आरे िसाहतीमिील आठदिासी पाडयाींच्या 
विकासाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सन २०१४ त े२०२० या कालाििीत 
जिळपास ५५ काम े प्रस्तावित केलेली असताना शासनाने आजशमतीपयतं 
त्यातील केिळ ११ विकासकाम ेपणूा केली असनू उिारीत ४४ विकासकाम ेही 
अद्याप प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे िसाहतीमिील आठदिासी पाडयाींच्या विकासाकररता सन 
२०१४ पासनू आजशमतीपयतं आठदिासी विकास विभागामाफा त ठक्कर बाप्पा 
आठदिासी िस्ती सिुारणा योजना तसेच न्यजुक्लयस बजे् या योजनेंतगात 
एकूण ककती ननिी उपलब्लि करून देण्यात आला ि त्यातनू या आठदिासी 
पाडयाींमध्ये कोणकोणती विकासकामे करण्यात आली आहेत याचा िर्ाननहाय ि 
योजनाननहाय तपशील काय आहे, 
(३) तसेच, सदर आठदिासी पाडयाींच्या विकासाच्या अनरु्ींगाने स्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी प्रस्तावित केलेल्या महत्त्िाच्या कामाींपकैी अद्याप प्रलींत्रबत 
असलेली ४४ काम ेपणूा करण्यासाठी आिश्यक ननिीची तरतदू शासन ककती 
कालाििीत करणार आहे ि ही काम ेककती कालाििीत पणूा करण्यात येणार 
आहेत, 
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(४) तसेच, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सींबींधित प्रकल्प अधिकारी याींचकेड ेसन 
२०१४ त े२०२० या कालाििीत प्रस्तावित केलेल्या ५५ कामाींपकैी ककती कामाींच े
प्रस्ताि सींबींधित प्रकल्प अधिकारी याींनी शासन स्तरािर मान्यतसेाठी सादर केल े
आहेत, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रस्ताि मान्य करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली तसेच या प्रकरणी विलींब करणारे सींबींधित प्रकल्प अधिकारी याींचेिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) जोगेश्िरी-गोरेगाि (मुींबई) येथील आरे िसाहतीमिील 
आठदिासी पा्याींत सन २०१४-२०२० या कालाििीत ठक्कर बाप्पा योजनेतनु 
प्रकल्प कायाालय, मुींबई याींच्याद्िारे रु.३९९.३१ लाख इतक्या रक्कमेची एकूण 
७३ विकास काम ेघेण्यात आलेली असनू त्यापकैी ५७ काम ेपणूा झाली आहेत. १५ 
काम ेसक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतवेिना सरुू करता आली नाहीत, तसेच एक 
काम प्रगतीपथािर आहे. 
(२) सन २०१४ पासनू आजशमतीपयतं आठदिासी विकास विभागामाफा त तसेच 
न्यजुक्लयस बजे् या योजनेंतगात केलेली काम ेि झाललेा खचा याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे :- 
 

योजना प्राप्त ननिी 
(रू.लाखात) 

आरे कॉलनी, गोरेगाि येथील 
 

विकास कामाींची 
सींख्या 

झालेला खचा 
(रू.लाखात) 

ठक्कर 
बाप्पा 
आठदिासी 
िस्ती 
सिुारणा 

८६२.३५ ७३ ३९९.३१ 
 

न्यजुक्लयस 
बजे् 

२८५.५६   ७५ 
(लाभाथी)  

२३.५२ 
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(३) ि (४) सन २०१४-२०२० या कालाििीत आरे िसाहत ठक्कर बाप्पा 
योजनेतनु रु.३९९.३१ लाख इतक्या रक्कमेची एकुण ७३ विकास काम ेघेण्यात 
आलेली आहेत. तसेच सन २०२०-२१ या कालाििीत आरे िसाहतमिील रु.४६.५० 
लाख रक्कमचेी ०८ विकास काम ेघेण्यात येत आहेत. सदर कामाचा ननिी त्या 
त्या िर्ी सींबींधित यींत्रणेकड ेिगा करण्यात आला आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
उमरखेड (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील शतेिरी सहिारी जर्ननांग अ ॅण् ड 

प्रेमसांग सोसायटी येथे िापूस खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(१२) * २३६२८ श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड) :  सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जज.यितमाळ) तालकु्यात शतेकरी सहकारी जजननींग अ ॅण् ड प्रेशस ींग 
सोसाय्ी, (जज.यितमाळ) या सींस्थेच्या जजननींग प्रशेस ींग यनुन्िर शासनाने 
कापसू खरेदी कें द्र त्िररत सरुु करण्याबाबतचे लखेी ननिेदन स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी सहकार मींत्री याींना ठदनाींक १५ डडसेंबर, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास ठदल ेआहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
   मा.श्री. नामदेि ससाने, वििानसभा सदस्य याींच े “उमरखेड(यितमाळ) 
तालकुा शतेकरी सहकारी जजनन ींग ॲण्ड प्रशेस ींग सोसाय्ी, जज.यितमाळ या 
सींस्थेच्या जजननींग प्रशेस ींग यनुन्िर शासनाने कापसू खरेदी कें द्र त्िररत सरुु 
करण्याबाबत”चे ठदनाींक १५ डडसेंबर, २०२० रोजीचे ननिेदन शासनास प्राप्त झाल े
आहे. 
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(२) हींगाम २०१९-२० मध्ये कापसू पणन महासींघाद्िारे यितमाळ जजल््यातील 
उमरखेड येथे शतेकरी सहकारी जजननींग ॲण्ड प्रेशस ींग यनुन्माफा त हमी दरािर 
कापसू खरेदी करण्यात आली होती. सदर खरेदी प्रकक्रयेदरम्यान सींबींधित सहकारी 
सींस्थेच्या यनुन्मध्ये मोठ्या प्रमाणािर कापसू साठ्याचे नकुसान झाल्याने 
सींबींधित सींस्थकेडून सी.सी.आय.च्या ननकर्ानसुार नकुसानीपो्ी मोठ्या 
प्रमाणािर िसलूी प्रलींत्रबत आहे. 
   हींगाम २०२०-२१ मध्ये िसलूी प्रलींत्रबत जजननग प्रेशस ींग सींस्था ि यनुन् याींना 
देखील कापसु खरेदीच े काम शमळािे या दृष्ीन े अशा सींस्थाींकडून मागील 
हींगामाच्या िसलूीपो्ी बॅंक गॅरीं्ी घेण्याचा िोरणात्मक ननणाय कापसू पणन 
महासींघाच्या सींचालक मींडळाच्या सभेत ठराि करुन घेण्यात आला. त्यानसुार 
शतेकरी सहकारी जजननींग प्रेशस ींग सींस्थेला बॅंक गॅरीं्ीची पतूाता करण्यास 
कळविण्यात आल ेहोत.े तथावप, सींबींधित सींस्थेकडून बॅंक गॅरीं्ीची पतूाता न 
झाल्याने सदर सींस्थेच्या यनुन्मध्ये हींगाम २०२०-२१ मध्ये हमी दराने कापसू 
खरेदी सरुु करता आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
बीड जर्ल् हयातील िापूस हमीभाि खरेदी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(१३) * २१९६५  श्रीमती नममता मुांदडा (िेर्) :  सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील कापसू उत् पादक शतेकर याींना राज् य शासनाने रुपये ५५०० त े५८०० 
प्रनत जक्िी्ं ल हमी भाि मींजुर केला असनू केिळ नोंदणी केलेल् या शतेकर याींचा 
कापसू हमी भाि खरेदी कें द्रािर खरेदी करण् यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बीड जजल् हयातील हजारो कापसू उत् पादक शतेकर याींनी 
हमीभािासाठी नोंदणी केली असनू माहे ऑक् ्ोबर, २०२० अखेरपयतं जजल् हयात 
एकही खरेदी कें द्र सरुु करण् यात आलेले नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हमीभाि कें द्र सरुु न केल् यामळेु अनेक शतेकर याींना खासगी 
व्यापार याींना अल्प दराने कापसू विक्री करािी लागत असनू शतेकर याींचे ८०० त े
१००० रुपये प्रनत जक्िी्ं ल आधथाक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकर याींचे नकुसान होऊ 
नये ि त् याींच् या वपकाींना योग् य भाि शमळािा यासाठी तात् काळ हमीभाि खरेदी 
कें द्र सरुु करण् याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
   कें द्र शासनाकडून दरिर्ी कापसाला ककमान आिारभतू दर जाहीर करण्यात 
येतो. त्याप्रमाणे, ठदनाींक १/०९/२०२० रोजीच्या आदेशान्िये हींगाम २०२०-२१ 
साठी कापसाला मध्यम िागा-रुपये ५५१५ प्रनत जक्िी्ं ल तर लाींब िागा-रुपये 
५८२५ प्रनत जक्िी्ं ल अस ेककमान आिारभतू दर ननजश्चत करण्यात आले आहे. 
   राज्यात हमीदराने कापसाची खरेदी, कें द्र शासनाच्या मखु्य अशभकताा 
भारतीय कपास ननगम शल. (C.C.I.) ि त्याींचे उप अशभकताा म्हणून महाराषर 
राज्य सहकारी कापसू उत्पादक पणन महासींघ मयाा. याींच्याद्िारे केली जात 
आहे. कें द्रीय िस्त्रोद्योग मींत्रालयाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार कृर्ी उत्पन्न 
बाजार सशमतीकड ेनोंदणी केलेल्या शतेकरयाींकडूनच FAQ दजााच्या (८ त े१२ 
्क्के आद्राता) कापसाची हमीभािाने खरेदी केली जात आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
   हींगाम २०२०-२१ साठी बीड जजल््यामध्ये C.C.I. द्िारे ५ नोव्हेंबर, २०२० ि 
कापसू पणन महासींघाद्िारे ठदनाींक ३ डडसेंबर, २०२० पासनू हमीभािाने कापसू 
खरेदीस सरुुिात झालेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
   हमीदराने कापसू खरेदी कें द्र सरुु करण्यापिूी शतेकरयाींना हमीभािापेक्षा कमी 
दराने कापसू विक्री करािी लागत असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त 
झाललेी नाही. बीड जजल््यात एकूण १० खरेदी कें द्रािर ठदनाींक ०८/०२/२०२१ 
पयतं एकूण १०.२४ लक्ष जक्िी्ं ल कापसाची खरेदी झाललेी आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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राज्यात जर्ल्हा पररषदेच्या हदव्याांग िल्याणिारी  
योर्नेच्या भत्त्यात िपात िेल्याबाबत 

  

(१४) * २४१३०  श्री.सनुनल िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पररर्देच्या सन २०२०-२१ च्या मळू अींदाजपत्रकात पाच ्क्के अपींग 
कल्याण ि पनुिासन ननिीसाठी तरतदू केलेल्या ननिीमिून विविि ठदव्याींग 
कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाच्या पाश्िाभमूीिर जजल्हा पररर्देच्या समाजकल्याण 
विभागाच्या ठदव्याींगासाठीच्या योजनेतील अतीतीव्र ननिााह भत्ता ि िदै्यकीय 
अथासहाय्य म्हणून एक हजार रुपयाऐिजी पाचश ेरुपये देण्याचे समाजकल्याण 
विभागाने प्रस्तावित केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे आणण त्यानसुार ठदव्याींगाींना 
योजनाींचा जास्तीत-जास्त लाभ शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मखु्य कायाकारी अधिकारी जजल्हा पररर्द,पणेु याींचे ठद.०३.१२.२०२० अन्िये 
जजल्हा पररर्द सिासािारण सभा ठराि क्र.७३५ नसुार ननिााह भत्ता प्रती व्यक्ती, 
प्रती मठहना रु.१०००/- िरुन प्रती व्यक्ती, प्रती मठहना रु.५००/- करणेबाबत 
जजल्हा पररर्देच्या अधिकारात ठराि करण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर योजना जजल्हा पररर्द स्िननिी मिील ५ ्क्के ठदव्याींग ननिी मिून 
राबविण्यात आल्यामळेु तसेच जजल्हा पररर्देच्या अधिकारात ठराि करण्यात 
आलेला असल्याने चौकशीचा प्रश्न उद्भिलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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रािेर ि मुक्ताईनगर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यात मुख्यमांत्री  
सौर िृषीपांप योर्ना राबविण्याबाबत 

(१५) * २४१५४  श्री.मशरीष चौधरी (रािेर) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकरयाींना शतेीकरीता पाणी उपलब्लि व्हािे या उद्देशान ेसन 
२०२० पासनू मखु्यमींत्री सौर कृर्ीपींप योजनेसाठी शतेकर याींकडून १ लाख अजा 
ऑनलाईन पध्दतीने मागविण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु योजनेतनु जळगाींि जजल््यातील रािेर ि मकु्ताईनगर 
तालकुा िगळण्यात आल्याने हजारो शतेकरी उक्त योजनेपासनू िींधचत राठहल े
असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेमिून रािेर ि मकु्ताईनगर तालकु्यातील शतेकरयाींना 
िगळण्यात आल ेअसल्याने त्याींच्या कृर्ी पींपाना विदयतु परुिठा न होऊन 
शतेीचे फार मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याने शतेकरयाींमध्ये सींतापाची भािना 
ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रािेर ि मकु्ताईनगर तालकु्याला मखु्यमींत्री सौर कृर्ीपींप योजनेत 
सामािनु घेण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) राज्यात शतेकरयाींना ठदिसा शस ींचन करणे शक्य व्हािे, 
या हेतनेू शासन ननणाय ठद.१५ नोव्हेंबर, २०१८ ि ठद.११ सप् े्ंबर, २०१९ अन्िये 
मखु्यमींत्री सौर कृर्ी पींप योजना सरुु करण्यात आली आहे. या योजनेंतगात 
्प्प्या्प्प्याने एक लक्ष सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यात येणार आहेत. 
याकररता सन २०१९ मध्ये ३ ि ५ अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींपासाठी ि सन २०२० 
मध्ये ७.५ अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींपासाठी शतेकरयाींकडून ऑनलाईन अजा 
मागविण्यात आल ेआहेत.  
(२) ि (३) सदर योजनेत जळगाि जजल्हयातील रािेर तालकु्यातनू १३ अजा ि 
मकु्ताईनगर तालकु्यातनू ४६ अजा प्राप्त झाल.े त्यापकैी योजनेच्या ननकर्ानसुार 
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अनकु्रमे ४ ि २३ अजा पात्र झाले असनू अनकु्रमे ४ ि १५ लाभार्थयांनी 
मागणीपत्रानसुार लाभाथी ठहस्सा भरणा केला आहे. यापकैी अनकु्रमे १ ि १४ 
लाभार्थयांनी परुिठादाराची ननिड केली आहे. त्यापकैी अनकु्रमे १ ि १० जागेचा 
सव्हे पणूा झाला असनू ६ सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यात आले आहेत. उिाररत 
सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे.  
   रािेर ि मकु्ताईनगर तालकु्यात एकूण प्राप्त अजापंकैी अनकु्रमे ९ ि २३ 
अजा अपात्र ठरविण्यात आल ेआहेत. अजा अपात्र होण्याची प्रामखु्याने ७/१२ 
व्यिजस्थत नसणे, िीज जोडणी असणे, पाण्याची उपलब्लितता नसणे, आिश्यक 
ना-हरकत प्रमाणपत्र नसणे इ. कारणे आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यातील समार्िायच महाविद्यालयाांतील मशक्षि-मशक्षिेत्तर 
िमचचाऱ याांच ेिेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (१६) * २०३९३  अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रार्ेंद्र पाटणी (िारांर्ा), श्रीमती माधुरी 
ममसाळ (पिचती), श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊर्च ) लालार्ी (अिोला पजश्चम), 
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड), श्री.र्यिुमार रािल 
(मश ांदखेडा), श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर 
पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळमशरस), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅड.राहुल हढिले (नामशि पिूच), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्रीमती मांदा म्हात्र े(बेलापरू), डॉ.सांर्य 
िुटे (र्ळगाि र्ामोद), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.मांगेश चव्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सामाजजक न्याय विभागाच्या अखत्याररत येणारया राज्यातील ५१ 
समाजकाया महाविद्यालयातील ५५९ शशक्षक ि ७०८ शशक्षकेतर कमाचारी याींच े
मागील ३ मठहन्याींपासनू िेतन प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यापीठ अनदुान आयोगाचे (यजुीसी) सिा ननयम, शकै्षणणक 
अहाता ि िेतनशे्रणी हे इतर महाविद्यालयाींप्रमाणे समाजकाया 
महाविद्यालयाींनाही लाग ूहोतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उच्च शशक्षण विभागाींतगात येणारया शशक्षण सींस्थाींमिील 
कमाचारयाींना ननयशमत िेतन ठदले जात असनू समाजकाया विद्यालयाींना 
िेतनापासनू िींधचत ठेिण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल े ि तद् नरु्ींगाने महाविद्यालयातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमाचारयाींना त्याींच्या थकीत ३ मठहन्याींच्या िेतनासह यापढुील माशसक िेतन 
ननयशमतपणे शमळण्याच्या दृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) महाराषरातील समाजकाया महाविद्यालयातील शशक्षक ि शशक्षकेत्तर 
कमाचारयाींचे पगार समाज सेिाथा प्रणालीिर होतात. समाजसेिाथा प्रणालीिर 
ताींत्रत्रक अडचण असल्यामळेु िेतन देयक जनरे् करण्यास अडचण येत 
असल्यामळेु माहे जानेिारी, २०२१ चे िेतन ताींत्रत्रक कारणास्ति प्रलींत्रबत होत.े 
तथापी सदर ताींत्रीक अडचण दरु करण्यात आली असनू समाजकाया 
महाविद्यालयातील शशक्षक ि शशक्षकेत्तर कमाचारयाींना िेतन अदा करण्याची 
कायािाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
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ममरा-भाईंदर (जर्.ठाणे) महागरपामलिेला महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 
महामांडळािडून पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

 (१७) * २२१३१  श्रीमती गीता र्ैन (ममरा भाईंदर) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) महानगरपाशलकेला महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळाकडून १२५ एम.एल.डी. पाणी मींजूर झाल े असनू गत काही 
मठहन्याींपासनू महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाकडून शमरा भाईंदर 
महानगरपाशलकेला पणूा क्षमतनेे पाणी परुिठा झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उपाययोजना करण्यासींदभाात उद्योग मींत्री याींच्या 
अध्यक्षतखेाली माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान बठैक आयोजजत 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बठैकीत झालले्या ननणायानसुार महाराषर औद्योधगक 
विकास महामींडळाकडून पणूा क्षमतनेे पाणीपरुिठा करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
   कायाकारी सींचालक, कोंकण पा्बींिारे विकास महामींडळ, ठाणे याींनी पत्र 
ठद.०६/०७/२०१९ अन्िये सन २०१९ च्या पािसाळी कालाििी परुत ेशमरा-भाईंदर 
महानगरपाशलकेला तात्परुत्या स्िरुपात २५ दलशल/ठदन अनतररक्त पाणी 
उचलण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे महामींडळाला कळविल्यानसुार 
ठद.२२/०८/२०१९ पासनू शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेस यापिुी होत असलेल्या 
९० दलशल/ठदन पाणी परुिठयात २५ दलशल/ठदन इतकी िाढ करुन ठद. 
२२/०८/२०१९ पासनू शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेस एकूण ११५ दलशल/ठदन 
पाणी परुिठा सरुु करण्यात आला. तथावप, िाढीि पाणी परुिठयामळेु 
म.औ.वि.महामींडळाच्या बारिी िहन व्यिस्थेिर होणारे विपररत पररणाम 
विचारात घेऊन सन २०१९ च्या पािसाळयापरुत ेमींजूर २५ दलशल/ठदन पाणी 
परुिठयात कपात करुन जून २०२० पासनू शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेस समुारे 
१०० दलशल/ठदन इतका पाणी परुिठा करण्यात आला. पढेु ऑक््ोबर २०२० 
पासनू १०५ दलशल/ठदन इतका पाणी परुिठा सरुु आहे. 
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(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
   सदर बठैकीमध्ये शमरा - भाईंदर महानगरपाशलकेची पाण्याची ननकड 
विचारात घेऊन जास्तीत जास्त पाणी परुिठा कसा करता येईल याबाबत 
कायािाही करण्याचे ननदेश देण्यात आल े आहेत. त्यानसुार शमरा भाईंदर 
महानगरपाशलकेस अनतररक्त पाणी परुिठा केल्यामळेु िागळे औद्योधगक क्षते्र ि 
ठाण्यातील इतर पाणी ग्राहकाींचा पाणी परुिठा सरुळीत करण्यासाठी 
महामींडळामाफा त साकेत येथ ेईनलाईन बसु््र पींपीींग स््ेशन उभारण्यासाठीच्या 
कामाचे कायाादेश ननगाशमत केलेले आहेत. या कामासाठी सींरचना ि आराखड े
आय.आय.्ी., मुींबई या सींस्थकेड े तपासणीसाठी सादर केलेले आहेत. 
आय.आय.्ी., मुींबई याींचे सहमतीनींतर पींपीींग स््ेशनच्या उभारणीच्या कामाला 
लिकरच सरुुिात होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
                     ----------------- 

बुलढाणा जर्ल््यामध्ये प्रत्यक्षात िकृ्षारोपण न िरता  
र्क्त िागदोपत्रीच दशचिुन िेलेला गैरव्यिहार 

 (१८) * २०४८१  श्री.रार्ेश एिड े(मलिापरू) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल््यामध्ये िकृ्षलागिडीचे मोठे उठद्दष् असताना प्रत्यक्षात 
िकृ्षारोपण न करता कागदोपत्री नोंदणी करून लाखो रुपयाींची देयके अदा 
करण्यात आली असल्याची बाब ठदनाींक १ ऑगस््, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मलकापरू ि नाींदरुा तालकु्यात दशाविण्यात आलेल्या िकृ्ष लागिड ि 
रोपणाच्या २०% िकृ्ष ि रोपे अजस्तिात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल,े 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने िकृ्षारोपण न करता लाखो रुपयाींची देयके 
अदा करुन गरैव्यिहार करणार या सींबधितािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उध्दि ठािरे : (१) सन २०१७ त े२०१९ हया कालाििीत राज्यात ५० को्ी 
िकृ्ष लागिडीची मोठहम राबिण्यात आली. बलुढाणा जजल््याकररता ६,०४,५५४१ 
उठद्दष् होत ेि प्रत्यक्षात ६,१८,३५९४ रोपे लागिड साध्य झाले आहे. 
(२) ि (३) मलकापरू ि नाींदरुा तालकु्यात सन २०१७ त े२०१९ या कालाििीत 
१,९५,७३६ इतकी िकृ्ष लागिड करण्यात आलेली असनु, त्यापकैी १,५५,३७२ रोपे  
जजिींत आहेत. जजिींत रोपाींची ्क्केिारी ७९% इतकी असल्यामळेु चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

िुरखेडा ि िोरची (जर्.गडधचरोली) तालुक्यात नविन १३२ िेव्ही  
उपिें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(१९) * २३९७३ श्री.िृष्ट्णा गर्ब े(आरमोरी) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरखेडा ि कोरची (जज.गडधचरोली) या तालकु्याींमध्ये भींडारा जजल्हयातील 
लाखाींदरु या लाींब अींतरािरील १३२ केव्ही उपकें द्रातनु िीज परुिठा करण्यात येत 
असल्याने परेुशा दाबाने िीज उपलब्लि होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुरखेडा ि कोरची तालकु्यातील िीज समस्या दरु करण्याकरीता 
स्थाननक लोकप्रनतनीिी याींनी ठदनाींक १५ डडसेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
उजाा मींत्री याींच्याकड े कुरखडेा येथे नविन १३२ केव्ही उपकें द्र सरुु करण्याची 
ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) हे अींशत: खरे आहे. कुरखेडा ि कोरची (जज. गडधचरोली) 
या तालकु्याींमध्ये भींडारा जजल््यातील लाखाींदरु या लाींब अींतरािरील १३२ के.व्ही. 
उपकें द्रातनू िीज परूिठा करण्यात येत असल्याने ३३/११ कोरची उपकें द्रातनू 
ननघणारया ११ के.व्ही. िाठहन्या िरील शिे्च्या काही गािाींना फक्त शतेीच्या 
रब्लबी हींगामात िाढ झालले्या भारामळेू सािारणत: ऑक््ोबर-नोव्हेंबर या 
मठहन्यामध्ये कमी दाबाने िीज परूिठा होत असतो. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) सदर उपकें द्राची ताींत्रत्रक ि आधथाक दृष्या तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
िधाच जर्ल््यातील समार्िल्याण िायाचलयाच्या मशष्ट्यितृ्ती खात्यातून 

भारत सरिारच्या मेहरिोत्तर मशष्ट्यितृ्तीची 
 रक्िम परस्पर िाढण्यात आल्याबाबत 

  

(२०) * २१४२९ श्री.मोहन मत े (नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनसुधूचत जातीतील विद्याथी उच्च शशक्षणात आधथाक अडचणीमळेु मागे 
पडू नयेत म्हणून देण्यात येणार या भारत सरकारच्या मठेरकोत्तर शशषयितृ्तीची 
समुारे ७२ लाख ८६ हजार २२४ रुपये इतकी रक्कम ििाा जजल्हयातील 
समाजकल्याण कायाालयाच्या शशषयितृ्ती खात्यातनू परस्पर काढण्यात आली 
असल्याची बाब ठदनाींक २० जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाल ेि त्यानरु्ींगाने सदर प्रकरणी दोर्ी अधिकारयाींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांर्य मुांड े: (१) अशत: खरे आहे.  
(२) चौकशी अहिालात अधिकारी / कमाचारी िा महाविद्यालय दोर्ी आढळल्यास 
सींबींधिताविरूध्द ननयमानसुार उधचत कायािाही करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

राज्यात आहदिासी प्रिल्पाांमध्ये िौशल्य वििास िायचक्रमाांतगचत योर्ना 
राबविताना झालेला अपहार 

(२१) * २०४१० श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.अब ूआर्मी (मानखूदच 
मशिार्ीनगर), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आठदिासी विकास विभागाच्या सात पकैी पाच प्रकल्पात कौशल्य विकास 
प्रशशक्षण कायाक्रमात समुारे १ को्ी ९५ लाख रुपयाींचा अपहार झाल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद येथील श्रीमींत महाराज महादेिराि शस ींिीयाजी 
फाउीं डशेन, जाणता राजा चॅरर्ेबल रस्् आणण परभणी जजल््यातील लोहारा 
येथील क्राींनतज्योती प्रशमलाजी चव्हाण मठहला मींडळ या सींस्थेने आठदिासी यिुक 
ि यिुतीींना ठदलेले प्रशशक्षण केिळ कागदोपत्री असनू प्रशशक्षणाथींना ठदललेी 
प्रमाणपत्र ेसदु्धा बनाि् होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जाणता राजा चॅरर्ेबल रस्् या सींस्थेिर औरींगाबाद आठदिासी 
प्रकल्प कायाालयामध्ये NB (न्यजूक्लयस बजे् ) योजना राबविताना त्याचप्रमाणे 
कौशल्य विकास योजना राबविताना अपहार केल्याप्रकरणी गनु्हा नोंदविण्यात 
आला असनू पाींढरकिडा प्रकल्पामध्ये योजना राबविताींना मोठ्या प्रमाणात 
गरैव्यिहार केल्याने काळ्या यादीत ्ाकण्याचे काम सरुु असताींनाही उक्त 
सींस्थेस औरींगाबाद प्रकल्प, नाशशक प्रकल्प ि महाराषरातील इतर प्रकल्पामध्ये 
काम ेदेण्यात आली असल्याचे माहे नोव्हेंबर–डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नरु्ींगाने 
कौशल्य विकास प्रशशक्षणाींतगात केलेल्या अपहाराप्रकरणी दोर्ी सींस्थाींिर कारिाई 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) अपर आयकु्त, आठदिासी विकास, अमरािती याींच्या 
स्तरािरुन केलेल्या प्राथशमक चौकशीचा अहिाल ठद.०३.०९.२०२० रोजी 
आयकु्तालय ि शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अपर आयकु्त, अमरािती याींच्याकडून प्राप्त प्राथशमक चौकशी अहिालास 
अनसुरून सिा सींबींधित कागदपत्राींची तपासणी करण्यासाठी तसेच सींस्थाींविरूद्ध 
फौजदारी कारिाई करण्यापिूी नसैधगाक न्यायाच्या तत्िाप्रमाणे सींस्थाींना त्याींची 
बाज ू माींडण्याकररता सनुािणी घेण्याबाबत अपर आयकु्त, नागपरू याींना 
कळविण्यात आल ेआहे. त्यानसुार अपर आयकु्त, नागपरू याींच्या स्तरािरून 
सनुािणी घेण्याबाबतची कायािाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
धळेु जर्ल््यात ठक्िर बाप्पा योर्नेंतगचत मांरू्र झालेल्या िामाांबाबत 

  

(२२) * २१२२२  श्रीमती मांर्ुळा गािीत (साक्री) :  सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुळे जजल््यात ठक्कर बाप्पा योजनेंतगात सन २०१८-१९ ि सन २०१९-२० 
या िर्ाातील जजल्हा िावर्ाक योजना (आठदिासी घ्क कायाक्रम) अींतगात मींजूर 
झालेल्या ४३ कामाींच े आदेश रद्द करािेत अशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
आठदिासी विकास मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाव्दारे ठदनाींक १७ मे, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त काम े जजल्हा पररर्द, पींचायत सशमती तसेच 
लोकप्रनतननिीींनी शशफारस न करता ठेकेदाराींच्या साींगण्यािरुन मींजूर करण्यात 
आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकाजत्मक आठदिासी प्रकल्प अधिकारी याींनी ठेकेदाराच्या 
साींगण्यािरुन परस्पर ४३ काम े मींजूर करुन शासकीय ननयमाींचे उल्लींघन 
केल्याबाबत प्राप्त झालले्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दोर्ी असलेल्या अधिकार याींिर कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदरची काम े ठक्कर बाप्पा आठदिासी िस्ती सिुारणा कायाक्रम या 
योजनेतींगात करण्याबाबत मा.पालकमींत्री, िुळे याींनी शशफारस केली होती ि 
त्यानसुार प्रकल्प अधिकारी, िुळे याींनी सदर काम े ही विभागाच्या 
ठद.१६.१२.२००९ रोजीच्या शासन ननणायातील तरतदूीनसुार प्रस्तावित केली 
होती.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) िुळे जजल््यात ठक्कर बाप्पा योजनेंतगात सन २०१९-२० या िर्ाातील जजल्हा 
िावर्ाक योजना (आठदिासी घ्क कायाक्रम) अींतगात मींजूर झालेली ४३ काम े
शासन ननणायात ठदलेल्या ननदेशानसुार करण्यात आली असल्याचे ननदशानास 
आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
                        ----------------- 
  
भोसरी (जर्.पुणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 

औषधी िकृ्ष उद्यानाच्या र्ागेची विक्री रद्द िरण्याबाबत 
  

(२३) * २१५१४  श्री.लक्ष्मण र्गताप (धचांचिड) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोसरी (जज.पणेु) येथे महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या 
पररसरातील राखीि असलेली मोकळी १ एकर जागा वप ींपरी-धच ींचिड 
महानगरपाशलकेला िकृ्ष लागिडी कररता ि आयिेुठदक िकृ्षाींची जोपासना 
करण्यासाठी देण्यात आली होती, सदर जागा २१ िर्ााच्या कराराने नॅशनल 
इींठ्ग्रे्ेड मेडडकल असोशसएशन (NIMA) या सींस्थेस और्िी उद्यानाकररता 
ठदनाींक २७ फेब्रिुारी २००८ रोजी िा त्यासमुारास देण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जागेिर NIMA सींस्थेच्या ितीने मागील १२ िर्ाापासनू ४५० 
आयिेुठदक िकृ्षाींची लागिड केली असनू, भोसरी महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळ ि महानगरपाशलका प्रशासनाने सदर और्िी उद्यानाची जागा 
परस्परररत्या व्यािसानयक जागेत रुपाींतरीत करुन विक्री केल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शहरातील िनीकरण अबाधित राहाि े ि 
आरोग्याच्या दृष्ीन ेमहत्िपणूा असलले्या और्िी उद्यानाची जागा व्यािसानयक 
जागेत रुपाींतरीत करून विक्री करण्याचा ननणाय मागे घेण्याच्या विरोिात नॅशनल 
इींठ्ग्रे्ेड मेडडकल असोशसएशनच्या ितीने ननिेदनाद्िारे मागणी केली असनू, 
सदर और्िी उद्यानाच्या जागेचे एम.आय.डी.सी ि महानगरपाशलका याींनी 
परस्पर विक्रीचा ननणाय माग ेन घेतल्यास आींदोलन करण्याचा इशारा सींस्थेच्या 
डॉक््राींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाल ेि त्यानरु्ींगाने २१ िर् ेकराराची मदुत न सींपता 
परस्पर भखूींड विक्रीस मान्यता देण्यारया महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळाचे अधिकारी ि महानगरपाशलकेच्या अधिकारयाींविरुध्द कारिाई करुन 
झालेली विक्री रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाई : (१) अींशत: खरे आहे.  
   वप ींपरी औद्योधगक क्षेत्रातील खुली जागा क्र. ४३, क्षेत्र ४०४० चौ. मी. िकृ्ष 
लागिडीकरीता ठदनाींक १०/५/१९८५ रोजी वप ींपरी-धच ींचिड महानगरपाशलकेला 
हस्ताींतरीत केलेली होती. परींत ुवप ींपरी-धच ींचिड महानगरपशलकेने िकृ्ष लागिड न 
केल्यामळेु ठदनाींक २२/६/२०१६ रोजी पींचनाम्याने महामींडळाने परत घेतली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
   वप ींपरी औद्योधगक क्षेत्रातील खुली जागा क्र. ४३, क्षेत्र ४०४० चौ. मी. िकृ्ष 
लागिडीकरीता ठदनाींक १०/५/१९८५ रोजी वप ींपरी-धच ींचिड महानगरपशलकेला 
हस्ताींतरीत केली होती. मात्र वप ींपरी-धच ींचिड महापशलकेने िकृ्ष लागिड न 
केल्यामळेु महामींडळाने परत घेतलेली आहे. सदर खलुी जागेिर स्थळपाहणी 
केली असता अींदाज े १४० त े १५० पयतं लािलेली रोप्े ननदशानास आली. 
महामींडळाच्या ठदनाींक ९/१/२०१९ रोजीच्या ककरकोळ बदल सशमतीच्या बठैकीत 
वप ींपरी आद्योधगक क्षते्रातील खुली जागा क्र. ४३ क्षेत्र ४०४० चौ.मी. चे 
औद्योधगक भखूींडात रुपाींतरण करून महामींडळाच्या िोरणाप्रमाणे मे. मे्ापो 
इींजजननअसा प्रा. शल. याींना भखूींड बदलनू ठदला आहे.  
(३) मे. नॅशनल इींठ्ग्रे्ेड मडेीकल असोशसएशन याींचेकडून ननिेदन प्राप्त झाल े
आहे.  
(४) महामींडळाच्या िोरणाप्रमाणे सदर भखुींड औद्योधगक भखूींडात रुपाींतरीत 
करण्यात आला आहे 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
साांगोला (जर्.सोलापूर) तालुक्यात नव्याने महाराष्ट्र औद्योधगि  

वििास महामांडळ वसाहत स्थापन िरण्याबाबत 
 (२४) * २३८१८  अॅड.शहार्ीबाप ूपाटील (साांगोल)े :  सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (जज.सोलापरू) तालकु्यात नव्याने अत्यािुननक औद्योधगक िसाहत 
स्थापन करण्यासाठी शासनाकड े प्रस्ताि प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, साींगोला हा तालकुा आकाराने मोठा असनू तालकु्यातनू दोन मोठे 
राषरीय महामागा ि अनेक राज्यमागा जात असल्यामळेु अत्यािुननक औद्योधगक 
िसाहत स्थापन करण्याची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, तालकु्यात नव्याने अत्यािुननक औद्योधगक िसाहत स्थापन 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) ि (४) औद्योधगक क्षते्र स्थापन करण्याबाबत सयुोग्य जागा ि शतेकरयाींची 
सींमती याबाबत पडताळणी करण्याची महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळ 
स्तरािर कायािाही सरुू आहे.  

----------------- 
  
पालम (जर्.परभणी) शहरासह ग्रामीण भागात गांगाखेड येथनू िीर् पुरिठा 

िरणाऱया िीर् तारा र्ीणच झाल्याबाबत 
  

(२५) * २३१५५  श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालम (जज.परभणी) शहरासह ग्रामीण भागात गींगाखेड येथून िीज परुिठा 
करणारया िीज ताराींना समुारे ४० िर् ेझाली असनू िीज तारा जीणा झाल्याने 
िीजेचा अनतररक्त भार येताच तारा तु् ु न िीज परुिठा िारींिार खींडीत होत 
असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िारींिार िीज परुिठा खींडीत होत असल्याने शतेकरयाींना ि 
ग्रामस्थाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जाि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने जीणा झालेल्या िीज तारा बदलनू िीज परुिठा सरुळीत करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत : (१) सदर िाठहनी ४० िर् ेजुनी आहे. परींत ुसदर िाठहनीचा 
िीज परुिठा िारींिार खींडीत होत नाही. 
(२) पालम, जज.परभणी शहरासह ग्रामीण भागात १३२/३३ के.व्ही.गींगाखेड येथून 
३३ के.व्ही.िाठहनीद्िारे िीज परुिठा करण्यात येतो. या िाठहनीिर एकूण ६ 
उपकें द्र आहेत. सदर िाठहनी ४० िर् ेजुनी आहे. रब्लबी हींगामामध्ये शतेीपींपाचा 
लोड िाढत असल्याकारणाने सदर िाठहनीिर ३९० Amp इतका विद्यतु भार 
येतो. त्यामळेु विद्यतु िाठहनी अनतभारीत होऊन िीज परुिठा खींडडत होत होता. 
परींत ुमाहे डडसेंबर, २०२० मध्ये सदर िाठहनीिरील विद्यतु भार इतर ३३ के.व्ही 
िाठहनीिरती ्ाकल्यामळेु सदर िाठहनीचा िीज भार हा ३५० Amp इतका कमी 
झाला. त्यामळेु सद्यःजस्थतीत िीज परुिठा मोठ्या प्रमाणात सरुळीत झाला 
आहे. 
(३) होय, सदर िाठहनीिरील विद्यतु भार कायमस्िरुपी कमी करण्याकररता 
तातडीने ३३ के.व्ही सारींगी त ेपेठशशिणी या निीन िाठहनीचे काम प्रगतीपथािर 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
राज्यात अपांगाच्या विशषे ननिासी/अननिासी शाळाांना १०० टक्िे अनुदान 

तत्िािर मान्यता ममळण्याबाबत 
  

(२६) * २१६५१  श्री.नरेंद्र भोंडिेर (भांडारा), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ‘अ’ शे्रणीतील १२३ विना अनदुान तत्िािरील अपींगाच्या विशरे् 
ननिासी, अननिासी शाळा ि कमाशाळाींना ठदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजीच्या 
शासन ननणायानसुार १०० ्क्के अनदुान ि ठदनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन ननणायानसुार ५० ् क्के अनदुानािर पदननशमातीस शासनाने मान्यता ठदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत १६ िर्ांपासनू मतीमींद विद्यार्थयांसाठी अविरत सेिेत 
असलेले कमाचारी िेतन लाभापासनू िींधचत असल्याने त्याींना ५० ्क्के 
अनदुानाऐिजी १०० ्क्के अनदुान देण्यासींदभाात स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेठदनाींक १९ जानेिारी, २०२१ रोजी िा त्यासमुारास लेखी 
ननिेदनाद्िारे मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदर ‘अ’ शे्रणीतील १२३ अपींगाच्या विशरे् ननिासी 
शाळाींना ५० ् क्क्याींिरून १०० ् क्के अनदुान देण्यासींदभाात ि गत १६ िर्ांपासनू 
मतीमींद विद्यार्थयांच्या शाळेत कायारत असलेल्या कमाचार याींचे प्रलींत्रबत असलेले 
िेतनलाभ, शाळाींच ेसेिाथा प्रणाली प्रस्ताि मींजूर करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आयकु्त, ठदव्याींग कल्याण, पणेु याींना “अ” शे्रणीतील १२३ अपींगाींच्या विशरे् 
ननिासी /अननिासी शाळा/कमाशाळाींची आिश्यक ती तपासणी करुन अनजु्ञेय 
शाळा/कमाशाळाींचा ५० ्क्कयाींिरुन १०० ्क्के अनदुान देण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आल ेआहे. त्यानरु्ींगाने आयकु्तालय 
स्तरािर कायािाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
शहापूर (जर्.ठाणे) िन विभागाने सन २०१९-२० मध्ये िेलेल्या विविध 

िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२७) * २२७७६  श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पिूच), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे िन विभागाींतगात येणारया शहापरू (जज.ठाणे) िन विभागाने सन 
२०१९-२० मध्ये एकूण ६ िन परीक्षते्रातील मदृ जलसींिारणाींतगात शसमें् कााँकक्र् 
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बींिारे, िन तलाि, सलग समतर चर, दगडी नाला बाींि, गॅत्रबयान स्रक्चर बींिारे, 
चेकडॅम इत्यादी कामाींमध्ये बनाि् देयके सादर करुन गरैव्यिहार केल्याचे माहे 
माचा, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाल ेआहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबधित िन अधिकारी ि कमाचारयाींिर 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. उध्दि ठािरे : (१), (२) ि (३) शहापरू िन विभागाींतगात सन २०१९-२० 
मध्ये मदृ जलसींिारण अींतगात ६ िन पररक्षेत्रामध्ये शसमें् कााँकक्र् बींिारे, िन 
तलाि, सलग समतर चर, दगडी नालाबाींि, गॅत्रबयन स्रक्चर बींिारे, चेकडॅम 
काम े अींदाजपत्रकीय मोजमापाप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. सदर कामाींची 
सींबींधित िनपररक्षते्र अधिकारी, सहा. िनसींरक्षक याींचेमाफा त ननयशमत तपासणी 
करण्यात आलेली असनु, कामािरील गरैव्यिहार झाला असल्याचे सदर 
तपासणीत ननदशानास आललेे नाही.  
(४) प्रश्नच उद् भित नाही.  

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ातीच्या विद्याथ्याांना परदेशी मशक्षणासाठी 
मशष्ट्यितृ्तीचा लाभ ममळणेबाबत 

 (२८) * २४१२०  श्री.देिेंद्र र्डणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा) :  सन्माननीय सामाजर्ि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परदेशातील नामाींककत विद्यापीठाींमध्ये अनसुधूचत जातीच्या विद्यार्थयांना 
उच्च शशक्षण घेता याि ेयासाठी राज्य शासनाच्या राजर्ी शाहू महाराज परदेशी 
शशषयितृ्ती योजनेमाफा त प्रनतिर्ी ७५ विद्यार्थयांना विदेशात शशक्षणासाठी 
पाठविले जात,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या सामाजजक न्याय विभागामाफा त राबविण्यात 
येणारया नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशशप या योजनेमाफा तही अशा विद्यार्थयांना 
विदेशात शशक्षणासाठी पाठिल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन्ही योजनाींमध्ये ननिड झालेल्या विद्यार्थयांपकैी ज्या 
विद्यार्थयांनी कें द्र सरकारच्या योजनेची ननिड केलेली असत े त्याींच्या राज्य 
शासनाच्या योजनेतील ररक्त झालेल्या जागाींिर प्रनतक्षा सचूीतील विद्यार्थयांची 
ननिड केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विद्यमान िर्ीही ७५ पकैी २५ विद्यार्थयांची कें द्र ि राज्य अशा 
दोन्ही योजनाींसाठी ननिड झाली असनू त्यातील समुारे १३ विद्याथी कें द्र 
शासनाच्या योजनेचा स्िीकार करण्याची शक्यता असल्याने तसे झाल्यास राज्य 
योजनेमध्ये त्याींच्या जागा ररक्त राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, अनसुधूचत जातीच्या अधिकाधिक विद्यार्थयांना शशषयितृ्तीचा 
लाभ शमळािा म्हणून अशा प्रकारे कें द्राच्या योजनेचा लाभ घेतल्यामळेु ररक्त 
होणारया राज्य योजनेतील जागाींिर प्रनतक्षा यादीतील उमेदिाराींची ननिड 
करण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धनांर्य मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अशींत खरे आहे. सन २०२०-२१ सालासाठी राजर्ी शाहू महाराज परदेश 
शशषयितृ्ती योजनेअींतगात शा.नन. ठदनाींक २९.९.२०२० ि ५.११.२०२० अन्िये 
एकून ७५ विद्यार्थयांची ननिड करण्यात आलेली असनू, आजपयतं आयकु्त, 
समाजकल्याण याींचेमाफा त प्राप्त प्रस्तािाच्या अनरु्ींगाने विविि कारणास्ति 
केिळ ७ विद्यार्थयांची ननिड रद्द करण्यात आलेली आहे 
(५) राज्यशासनाच्या राजर्ी शाहू महाराज परदेशी शशषयितृ्ती योजनेअींतगात 
पणुात: ७५ जागा भरण्याच्या दृष्ीने कायािाही प्रस्तािीत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

--------------- 
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डोंबबिली (जर्.ठाणे) महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळामार्च त 
पुरविण्यात येणाऱया पाणी पुरिठ्याबाबत 

  

(२९) * २१९६७  श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण, डोंत्रबिली, ठदिा तसेच त्या पररसरातील ग्रामीण 
भागातील नागररकाींना महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळामाफा त 
पाणीपरुिठा करण्यात येत असनू, एम.आय.डी.सीच्या दलुाक्षामळेु, पाणी 
परुिठ्यातील कामात असलले ेदोर् आणण ननषकृष् दजााच्या कामाींमळेु िारींिार 
पाईपलाईन फु्त असनू, पाणीपरुिठा खींडीत होत असनू स्थाननक ग्रामस्थाींना 
िारींिार समस्याींना सामोरे जाि ेलागत आहे, तसेच कल्याण-शशळफा्ा मागाािर 
पाणी साचून िाहतकू कोंडी ननमााण होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िारींिार पाईपलाईन फु्ून पाणी िाया जात 
असल्याने तसेच एम.आय.डी.सी.कडून पाईपलाईन दरुुस्ती ि देखभालीचे काम 
योग्यररत्या होत नसल्याने स्थाननकाींच्या वपण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न उद् भित 
असनू उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करुन सींबींधिताींिर कठोर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच पाणीपरुिठा योजनेतील सिा दोर् दरू करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी ठदनाींक २ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास डोंत्रबिली 
येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या सींबींधित अधिकारयाींना 
ननिेदन सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई : (१) सन १९६८ ि १९९८ साली कल्याण- शशळ रस्त्याला 
समाींतर म.औ.वि. कडून १७७२ शम.मी. व्यासाच्या लोखींडी जलिाठहन्या 
्ाकण्यात आल्या आहेत. 
   सदरील जलिाठहन्या ४० त े ५० िर् े जुन्या झाल्याने ि कालाींतराने 
जलिाठहन्याींच्या आिरणाची जाडी कमी झाल्याने जलिाठहनी फु्ण्याचे प्रकार 
झाल ेहोत.े 
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   महामींडळाने सदरील जुन्या झालेल्या जलिाठहन्या ्प्प्या्प्प्याने 
बदलविण्याचे काम होती घेतल ेआहे. त्यामळेु म.औ.वि.म. च्या दलुाक्षामळेु पाणी 
परुिठ्यातील कामात असेलले ेदोर् ि ननषकृष् दजााच्या कामाींमळेु पाईपलाईन 
फु्त े हे खरे नाही. कल्याण शीळ लगत झालले्या विकास कामाींमळेु ि 
शहरीकरणामळेु पाणी पररसरात साचून पाण्याचा विसगा होण्यास िळे लागत 
आहे. त्यामळेु कल्याण-शीळफा्ा मागाािर पाणी साठून िाहतकुीची काही काळ 
कोंडी होत े हे अींशत: खरे आहे. त्याचप्रमाणे सद्य:जस्थतीत रस्त्याच्या 
क्रााँक्री्ीकरण कामामळेु देखील िाहतकुीस अडथळे ि कोंडी होत आहे. 
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे 
   सन्मानननय सदस्य, महाराषर वििानसभा, (कल्याण ग्राशमण) याींच े ठद. 
०३/११/२०२० रोजीचे पत्र महामींडळास प्राप्त झाल ेआहे. सदरील जलिाठहन्या ४० 
त े५० िर् ेजुन्या असल्याने ि जलिाठहन्याींची आिरणाची जाडी कमी झाल्याने 
म.औ.वि. महामींडळाने सदर जलिाठहन्या ्प्प्या्प्प्याने बदलण्याचे काम हाती 
घेतले आहे ि सदर काम प्रगती पथािर आहे. सदर जलिाठहनी मजबतु 
करण्यासाठी करण्यात आलले्या कायािाहीबाबत महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळाकडून क्र. डी-४५७२८, ठद.२४/१२/२०२० च्या पत्रान्िये सन्मानननय 
सदस्य, महाराषर वििानसभा, (कल्याण ग्राशमण) याींना अिगत करण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
आहदिासी वििास विभागामार्च त िायापालट योर्नेंतगचत  

गाद्या खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३०) * २०९४७  श्री.धमचरािबाबा आत्राम (अहेरी), श्री.सनुनल भसुारा (विक्रमगड), 
श्री.चांद्रिाांत ऊर्च  रार्ुभयै्या रमािाांत निघरे (बसमत) :  सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आठदिासी विकास विभागामाफा त कायापाल् योजनेअींतगात गेल्या दोन 
िर्ाात आश्रमशाळा ि िसनतगहृाींसाठी फननाचर ि गादया खरेदी प्रकरणी 
शासनाकड ेकरण्यात आलले्या तक्रारीनसुार शासनाने सदर खरेदीबाबत स्थधगती 
आदेश ठदले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अस ेअसताना याच कायापाल् योजनेअींतगात राज्यातील चारही 
अप्पर विकास आयकु्त कायाालयाींनी ५० को्ी रुपये रकमेच्या गादया खरेदी 
केल्या असल्याचे ठदनाींक ५ डडसेंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१८ मध्ये २५०० रुपये प्रनत गादी या दराने खरेदी केलेल्या 
गादीसाठी सन २०१९ मध्ये अधिकारयाींशी सींगनमत करुन यींत्रमाग 
महामींडळाकडून ५ हजार ७९६ इतक्या दपु्प् दराने गादया खरेदी करण्यात 
आल्याचे ि त्यासाठी १५ को्ी २३ लाख ३५ हजार रुपये इतकी रक्कम अदा 
करण्यात आल ेअसल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याबाबत चौकशी करुन सींबींधिताविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
आठदिासी विकास मींत्री महोदयाींनी, प्रिान सधचि, आठदिासी विकास विभाग ि 
नाशशक, अमरािती, नागपरू ि ठाणे येथील चारही अप्पर आयकु्त, आठदिासी 
विकास याींना आदेश ठदल ेअसल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त आदेशानसुार शासनाने चौकशी करुन खरेदी प्रकरणी 
झालेल्या आधथाक घो्ाळयाबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) ठद.२२.०५.२०२० च्या आदेशान्िये गादी ि उशी खरेदी 
प्रकक्रयेस स्थधगती ठदली होती. तद् नींतर ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० च्या 
आदेशान्िये खरेदी प्रकक्रया रद्द करण्यात आली आहे. 
(२) खरेदी प्रकक्रयेस स्थधगती देण्यापिुी रू.१५.२३ को्ी रक्कमेच्या गादी ि उशी 
याींचा परुिठा झाल्याच ेननदाशनास आल ेआहे. परींत,ु अद्याप कोणत्याही प्रकारची 
देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. 
(३) सन २०१७-१८ मध्ये ई-ननविदेत प्राप्त गादी साठहत्याचे स्पेशसफीकेशन तसेच 
सन २०१९-२० मिील गादी साठहत्याचे स्पेशसफीकेशनमध्ये गणुात्मक दजाा 
उींचािण्यात आलेला असल्याने गादी खरेदीच्या दराींमध्ये तफाित आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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



40 

पुणे ि सोलापूर जर्ल््यात भेसळयुक्त ताडीची  
विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३१) * २०९६९  श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी 
(अक्िलिोट) :  सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल््यातील ताडी विके्रत्याींकडून ताडीमध्ये क्लोरस हायड्रे्  (CH) 
शमसळून ताडी विक्री केली जात असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल े असनू, ताडीमध्ये क्लोरल हायड्रे्  हा पदाथा 
शमसळला जात असनू भेसळयकु्त ताडी सेिनाने मानिी प्रकृतीिर घातक 
पररणाम होत असल्याने ताडी विक्रीची अनजु्ञप्ती कायमस्िरुपी रद्द करुन 
अनजु्ञप्तीिारकाींविरुध्द ननयमानसुार गनु्हा नोंद करुन फौजदारी कारिाई 
करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कुीं भारी (जज.सोलापरू) मध्ये माळरानािर दररोज ५०० ली्र विर्ारी 
ताडी तयार होत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली असनू, ताडी कें द्राींना बींदी असनूसदु्धा विर्ारी ताडी तयार 
करणारया व्यक्तीींकड ेप्रशासन दलुाक्ष करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े ि चौकशीच्या अनरु्ींगाने 
सींबींधिताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) पणेु जजल्हयात अििै ताडी उत्पादन / विक्रीबाबत जानेिारी, २०२१ त े
ठद.७.२.२०२१ पयतं एकूण ३६ गनु्हे नोंद करण्यात आल ेअसनू, ३१८१ शल्र 
ताडी जप्त करण्यात आली असनू, रु.७४,८५०/- इतक्या ककमतीचा मदु्देमाल जप्त 
करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, महाराषर दारुबींदी कायदा १९४९ च्या कलम 
९३ अन्िये अििै ताडी विक्री करणारया १५ सराईत इसमाींकडून चाींगल्या 
िताणुकीच े बींिपत्र घेण्याबाबतचे प्रस्ताि सींबींधित प्राधिकरणाकड ेपाठविण्यात 
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आल ेआहेत. पणेु जजल्हयामध्ये सन २०२०-२१ या ताडी िर्ााकरीता एकही 
सरकारमान्य ताडी अनजु्ञप्ती कायारत नाही. परींत ुअििै ताडी विक्री करणारया 
इसमाींिर उपरोक्तप्रमाणे कायािाही करण्यात आली आहे. 
    अििै ताडी उत्पादन / विक्रीच्या अनरु्ींगाने राज्य उत्पादन शलु्क 
विभागाकडून महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ अींतगात िेळोिेळी कायािाही 
करण्यात येत.े     
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

सोमिाडा बोरगाांि (ता.लाखनी, जर्.भांडारा) मागाचिरील शासिीय 
र्ागेिरील सागिान िकृ्षाांची अिैध तोड होत असल्याबाबत 

  

(३२) * २०८७७  श्री.मनोहर चांहद्रिापरेू (अर्ुचनी-मोरगाांि) :  सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोमिाडा बोरगाींि (ता.लाखनी, जज.भींडारा) येथील शासकीय जागेिर 
असलेल्या सागिान िकृ्षाींची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी एका िररषठ अधिकारयाचे नातिेाईक लाकुड 
ठेकेदाराचे काम करीत असल्याने सोमिाडा बोरगाि मागाािरील मौल्यिान 
सागिानच्या अििै तोडीच ेप्रकरण सींबधित अधिकारयामाफा त दलुाक्षक्षत केल ेजात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबधित अधिकारयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे : (१) सोमिाडा बोरगाींि (ता.लाखनी, जज.भींडारा) मध्ये माहे 
डडसेंबर, २०२० मध्ये शासकीय जागेिरील िकृ्षाींची अििै तोड झाली नसनू 
खाजगी ग्ामध्ये अििै िकृ्षतोड झालेली आहे. 
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     खाजगी ग्ामिील ४ सागिान झाड े मालकीचे असनू सदर झाड े
विनापरिाना तोडण्यात आल्यामळेु श्री.नाजूकराम शशतकुरा ननिाान रा.बोरगाि 
याींचेिर ठदनाींक २३.१२.२०२० रोजी िनगनु्हा नोंदविण्यात आला असनू माल जप्त 
करण्यात आला आहे. 
   तसेच बोरगाींि त ेसोमिाडा रस्त्यािर २ सागिान झाड ेतोडण्यात आली 
असनू सदर झाड े तोडली असल्यामळेु श्री.गणेश सोमाजी ननिाान रा.बोरगाि 
याींचेिर ठदनाींक १.१.२०२१ रोजी िनगनु्हा नोंदविण्यात आला असनू माल जप्त 
करण्यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) िरील दोन्ही व्यक्ती हे शतेकरी असनू त ेिनाधिकारयाचे नातिेाईक 
नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
 
                         ----------------- 
  

औसा (जर्.लातूर) तालुक्यात पाणीपुरिठा योर्नेसाठी  
स्ितांत्र रोहहत्र बसविण्याबाबत 

  

(३३) * २४१०६ श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा (जज.लातरू) तालकु्यातील गाींिाना पाणीपरुिठा योजनेसाठी स्ितींत्र 
रोठहत्र नसल्याने तसेच शतेीपींपाचा अनतररक्त भार मोठ्या प्रमाणात सदर 
रोठहत्रािर असल्याने पाणीपरुिठा योजनेच्या विदयतु पींपास कमी दाबाने विदयतु 
परुिठा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेीपींपाचा अनतररक्त भार सदर रोठहत्रािर येत असल्याने 
िाींरिार िीज परुिठा खींडीत होिनू नागररकाींना वपण्याच्या पाण्याची गरैसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औसा तालकु्यातील पाणीपरुिठा योजनेसाठी स्ितींत्र रोठहत्र 
बसिण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ठदनाींक २५ जानेिारी, २०२१ रोजी 
िा त्यासमुारास पालकमींत्री, लातरू याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे तसेच जजल्हा िावर्ाक  
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योजना आढािा बठैकीत कायाकारी अशभयींता महावितरण मींडळ कायाालय, लातरू 
याींच्याकड ेमागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने पाणीपरुिठा योजना प्रभािीपणे 
राबिण्यासाठी स्ितींत्र रोठहत्र बसविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर पाणीपरुिठा योजनेसाठी स्ितींत्र रोठहत्र स्थापन करण्यासाठी 
ककती ननिीची आिश्यकता आहे, सदर ननिी मींजुरीबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय     
आहेत ? 

डॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) औसा तालकु्यातील काही गािाींना पाणी परुिठा 
योजनेसाठी स्ितींत्र रोठहत्र नसल्याने तसेच शतेीपींपाचा अनतररक्त भार मोठया 
प्रमाणािर आल्यामळेु पाणी परुिठा योजनेच्या विद्यतु पींपास काही िेळेस कमी 
दाबाने विद्यतु परुिठा होतो. त्यामळेु विद्यतु परुिठा खींडीत झाल्यास 
नागररकाींच्या वपण्याच्या पाण्याची काही प्रमाणात गरैसोय होत असत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) ज्या गािामध्ये सािाजननक पाणीपरुिठा योजनेतील विद्यतु पींपाच्या 
विद्यतु परुिठ्यात अडचणी आल्याचे ननदशानास आल ेआहे त्या ठठकाणी पाणी 
परुिठयासाठी स्ितींत्र रोठहत्राचा रु.५० दशलक्ष इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताि जजल्हा 
िावर्ाक योजनेअींतगात सामान्य विकास सन २०२१-२२ अींतगात ननिीकररता 
जजल्हा ननयोजन सशमतीकड ेसादर केला आहे. यामध्ये १) नागरसोगा २) जोगन 
धचींचोळी ३) जिळगा (प) ४) माळकोंडजी ५) खरोसा ६) बिुोडा ७) मोगरगा ८) 
दाितपरू ९) सारोळा १०) लामजना ११) याकतपरू १२) ककनीनिरे या गािाींचा 
समािेश करण्यात आला आहे. 

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

 
 
 



44 

सातारा जर्ल्हयातील रमाई आिास योर्नेंतगचत पात्र  
लाभाथ्याांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(३४) * २०५५७  श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण) :  सन्माननीय सामाजर्ि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुधूचत जातीतील गरीब कु्ुींबाींच्या ननिारयासाठी रमाई 
आिास योजना शासनाने अींमलात आणलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगात पात्र लाभार्थयांना १ लाख २० हजार रुपये ि 
शौचालयासाठी १२ हजार रुपये अस े जिळपास दीड लाख रुपये अनदुान 
शासनाकडून ठदल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१९-२०२० या िर्ाात सातारा जजल्हयात रमाई आिास 
योजनेंतगात १७३० घरकुलाींना शासनाने मींजूरी ठदल्यानींतर लाभार्थयांनी 
घरकुलाींची काम े सरुु करुनही गेल्या आठ मठहन्याींपासनू लाभार्थयांना 
शासनाकडून अनदुान देण्यात आले नसल्यामळेु सदरची कामे अपणुाािस्थेत 
राठहली असल्याचे ठदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अनदुानाची एकूण रक्कम समुारे २० को्ी रुपये इतकी 
असनू त्याबाबत जजल्हा पररर्देच्या सिासािारण सभेत तसा ठराि सींमत 
केल्यानींतर, सातारा जजल्हा पररर्देचे अध्यक्ष याींनी सदर योजनेंतगात प्रलींत्रबत 
अनदुान शमळण्याबाबत पालकमींत्री, सातारा जजल्हा तसेच प्रिान सधचि, 
सामाजजक न्याय विभाग याींचेकड ेमागणी केली असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि त्यानसुार लाभार्थयांना थकीत असलेले अनदुान सत्िर 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांर्य मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) हे खरे आहे. 
(५) सन २०१९-२० या आधथाक िर्ाात सातारा जजल््यास रमाई आिास 
योजनेंतगात १७३० घरकुलाींना मींजूरी ठदलेली आहे. त्यानरु्ींगाने ठद.१८.१.२०२१ 
रोजी सन २०१९-२० मिील १७३० घरकुलाींना अनदुान उपलब्लि करून देण्यात 
आल ेआहे. सद्यजस्थतीत ८०४ लाभार्थयांना पठहला हप्ता वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. उिाररत लाभार्थयांना अनदुानाचे हप्त ेवितरीत करण्याची कायािाही 
सरुू आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

नायगाि (र्ज.नाांदेड) येथे िृषी पांपाना िेबलव्दारे  
िीर् पुरिठा िेल्याबाबत 

  

(३५) * २३९२४  श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महावितरण कीं पनीमध्ये सन २०११-२०१५ या कालाििीत कृर्ीपींपाना विदयतु 
परुिठ्याकरीता लागणारया लघदुाब िाठहन्या, रोठहत्र ेतसेच उच्च दाब िाठहन्या 
याींची काम ेन करता केबलव्दारे विदयतु परुिठा करुन िीज देयके आकारण्यात 
आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नायगाि (जज.नाींदेड) तसेच राज्यात अशा ककती शतेीपींपाींना 
केबलव्दारे िीज परुिठा करण्यात येत असनू िीज देयके आकारण्यात येत 
आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े तद् नरु्ींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. नननतन राऊत : (१) नाींदेड पररमींडळामध्ये सन २०११-१५ या कालाििीमध्ये 
एकूण ४७,७२९ कृर्ीपींपाना िीज परुिठा देण्यात आला. त्यापकैी २६,१४८ 
कृर्ीपींपाना लागणारया पायाभतू सवुििा उभारुन िीज परुिठा देण्यात आला आहे. 
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उिाररत २१,५८१ कृर्ीपींपाना निीन रोठहत्र, उच्चदाब िाठहनी ि लघदुाब िाठहनी 
इत्यादी पायाभतू सवुििा न उभारता अजस्तत्िात असलेल्या पायाभतू सवुििािरुन 
केबलद्िारे महावितरण आपल्या दारी या योजनेअींतगात िीज परुिठा देण्यात 
आला असनू त्यापकैी २,२२३ कृर्ीपींप िारकाींचे पायाभतू विद्यतु प्रणालीची काम े
पणूा करण्यात आली आहेत. 
(२) नायगाि (जज.नाींदेड) तालकु्यात एकूण १२९ कृर्ीपींपाना केबलद्िारे िीज 
परुिठा करण्यात येत आहे ि नायगाि उपविभागात सन २०११-२०१५ या 
कालाििीत एकूण १०९६ कृर्ीपींप ग्राहकाींना निीन विद्यतु परुिठ्यापो्ी िीज 
देयके आकारण्यात आलेली आहेत. तसेच राज्यामध्ये १,२९,६५४ कृर्ीपींपाना 
“महावितरण आपल्या दारी” योजनेअींतगात केबलद्िारे िीज परुिठा देण्यात 
आला आहे. 
(३) राज्यात ३१ माचा, २०१८ नींतर पसै ेभरुन प्रलींत्रबत असलेल्या कृर्ीपींपाना ि 
मींजुरीकररता प्रलींत्रबत असलले्या कृर्ीपींपाना िीज जोडणी देण्याकररता शासनाने 
कृर्ीपींप िीज जोडणी िोरण-२०२०, शासन ननणाय 
क्र.सींकीणा-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊजाा-५, ठदनाींक १८.१२.२०२० अन्िये मींजूर केले आहे. 
सदर िोरणाअींतगात यापिूी “महावितरण आपल्या दारी” योजनेअींतगात िीज 
जोडणी देण्यात आलेल्या ि आिश्यक पायाभतू सवुििा उपलब्लि नसलेल्या 
ग्राहकाींना िीज त्रबलातनू परताव्याच्या माध्यमातनू आिश्यक पायाभतू सवुििा 
उभारणीचा पयााय उपलब्लि करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
                     ----------------- 
नागोठणे (जर्.रायगड) येथील प्रिल्पबाधीत शतेिऱयाांना नोिऱया तसेच 

नावपि झालेल्या शतेीचा मोबदला देण्याबाबत 
 (३६) * २०४३१  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू) : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाच्या आयपीएसीएल ि सध्याच्या ररलायन्स कीं पनीचा प्रकल्प 
उभारण्यासाठी नागोठणे (जज.रायगड) येथील हजारो शतेकरयाींच्या जशमनी ३६ 
िर्ाापिूी सींपादीत करण्यात आल्या असनू, सदर जशमनी सींपादीत करताींना सिा 
भशूमपतु्राींना नोकरया देण्याचा करार कीं पनी व्यिस्थापनाने शतेकरयाींशी करुनही 
अद्याप त्याींना नोकरया देण्यात आल्या नसल्याचे ठदनाींक १ डडसेंबर, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रकल्पग्रस्त शतेकरयाींनी माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये 
िा त्या दरम्यान सरुु केलेल्या आींदोलनामध्ये एका प्रकल्पग्रस्त शतेकरयाचा 
मतृ्य ुहोऊन अन्य दोन िधृ्द शतेकरयाींना अिांगिायचुा झ्का आल्याने त्याींना 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याच े ठदनाींक २३ डडसेंबर, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कजात (जज.रायगड) तालकु्यातील आिसारे, त्रबदोल,े कोठदिले, तलिाड,े 
वप ींपळोली ि िींजारपाडा या गािातील शतेकरयाींच्या जशमनी ररलायन्स इथेन या 
कीं पनीने दहेज (गजुरात) त ेनागोठणे गॅस पाईपलाईन प्रकल्पासाठी अ्ी ि 
शतीच्या अिीन राहून गत २ त े३ िर्ाापिूी अधिग्रठहत केल्या असनू, उक्त 
अधिग्रठहत केलले्या जशमनीतनू गॅस पाईपलाईन गले्याने शते जमीन नावपक 
झाल्याने त्याचा योग्य तो मोबदला बहुताींशी शतेकरयाींना शमळाला नसल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि त्यानरु्ींगाने प्रकल्पबािीत शतेकरयाींना नोकरया देण्याबाबत 
तसेच नावपक झालेल्या शतेीचा योग्य मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सभुाष देसाई : (१) हे अांशत: खरे आहे. 
     सिर भसूांपािन करताना प्रकल्पिाचधत शतेकऱ्र्ाांना प्राधान्र्क्रम िाखल े
िेणर्ात आल े आहेत. तसेच दि.२५.०४.१९९० व दि.११.१२.१९९७ रोिी 
मा.मखु्र्मांत्री र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतखेाली झालेल्र्ा ििैकीत “एक कुटूांि, एक खाता, 
एक नोकरी” र्ा सतु्रानसुार आिपर्तं 690 प्रकल्पग्रस्ताांना नोकरीत सामावनू 
घेणर्ात आल ेआहे. 
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(२) हे खरे नाही.    
     पोलीस अहवालानसुार दि.२१ डडसेंिर, २०२० रोिी श्री. िर्िीश ककसन 
वारर्डु ेहा तरुण त्र्ाच ेराहत ेघरी असताना त्र्ाचे पोटात िखुून, चक्कर रे्वनू 
मर्त झाला आहे. त्र्ाचप्रमाणे अन्र् िोन वधृ्ि शतेकऱ्र्ाांना अधांर्वार्चूा झटका 
आल्र्ािाित कोणत्र्ाही हॉस्पीटलमधून नार्ोिणे पोलीस स्टेशनला एम एल सी 
आली नसल्र्ाच े नार्ोिणे पोलीस स्टेशनकडील दि. १३/०२/२०२१ रोिीच े
अहवालामध्रे् नमिू आहे. 
(३) प्रकल्पिाधीताांच्र्ा नकुसान भरपाई सांिभायत दि. १९/११/२०२० रोिी 
उपववभार्ीर् अचधकारी, कियत र्ाांच ेकार्ायलर्ात ििैक घेणर्ात आली होती. सिर 
ििैकीस कां पनीचे अचधकारी/प्रनतननधी अनपुजस्थत रादहले. ररलार्न्स रॅ्स 
पाईपलाईन लल. ही कां पनी ररलार्न्स इथेन पाईपलाईन ललमीटेड मध्रे् ववलीन 
झाली असनू सिर DNEPL सािी नववन सक्षम प्राचधकाऱ्र्ाांची नेमणूक 
झाल्र्ानांतर सिर ववषर्ािाित कार्यवाही करणर्ात रे्ईल. 
(४) लोकशासन आांिोलन सांघषय सलमती र्ाांनी सरुु केलेल्र्ा आांिोलनाच ेअनषुांर्ाने 
उपववभार्ीर् अचधकारी, रोहा र्ाांनी त्र्ाांचे कार्ायलर्ात दि.०७/१२/२०२० रोिी 
ििैक आर्ोजित केली होती. तसेच मा. खासिार श्री. सनुनल तटकरे र्ाांचे 
अध्र्क्षतखेाली जिल्हाचधकारी कार्ायलर्ात दि.१६/१२/२०२० रोिी व        
दि. ३१/१२/२०२० रोिी ििैक घेणेत आली. सिर ििैकीमध्रे् झालेल्र्ा चचेनसुार 
ररलार्न्स व्र्वस्थापन व आांिोलक र्ाांचेमध्रे् समेट होवनू, आांिोलन मारे् 
घेणर्ाच्र्ा अटीवर २०६ प्रकल्पग्रस्ताांना नोकरी िेणर्ाचे ररलार्न्स प्रशासनाने 
मान्र् केले आहे. त्र्ानसुार दि.१८/०१/२०२१ रोिी आांिोलन मारे् घेणेत आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य विद्युत महावितरण िां पनीतरे् पररक्षा घेऊन ननिड 
िेलेल्या िननष्ट्ठ अमभयांत्याांना ननयुक्ती देण्याबाबत 

  

(३७) *२१२३८  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.र्यिुमार रािल 
(मश ांदखेडा) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराष र राज् य विदयतु वितरण कीं पनीद्िारे सरळसेिा भरती अींतगात ठदनाींक 
१३ नोव् हेंबर २०१९ रोजी कननष ठ अशभयींत् याींची ३२७ पदाींकररता पररक्षा घेण् यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररक्षचेा ननकाल ठदनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी जाहीर 
करण् यात आला त् यानसुार उमेदिाराींची कागदपत्र ेपडताळणीची प्रकक्रया ठदनाींक ४ 
फेब्रिुारी, २०२० रोजी पणुा करण् यात आली असनू देखील अद्यापपयतं ननिड 
झालेल् या उमेदिाराींना ननयकु् ती देण् यात आली नसल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त कननष ठ अशभयींता पदासाठी पररक्षेद्िारे ननिड झालेल् या 
उमेदिाराींना ननयकु् ती देण् याबाबत लोकप्रनतननिी बल् लारपरू याींनी सधचि, ऊजाा 
विभाग, मुींबई याींना ठदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त् या समुारास लेखी 
ननिेदन सादर केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल् यास, उक्त ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायािाही केली िा करण् यात येत आहे,  
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) खरे आहे. 
   श्री.सिुीर मनुगी्ं ीिार, वििानसभा सदस्य याींचे प्रिान सधचि ऊजाा याींना 
उद्देशनु शलठहलेले ठद. २१.०७.२०२० चे ननिेदन ऊजाा विभागास प्राप्त झाल ेआहे. 
    जाठहरात क्र. ०६/२०१९ अन्िये पदविका- अशभयींता प्रशशक्षणाथी पदासाठी 
३२७ जागाींची जाठहरात महावितरण कीं पनीतफे देण्यात आली होती. सदर 
जाठहरातीद्िारे भराियाच्या पदाींचा ननकाल ठद.१७.०१.२०२० रोजी जाहीर 
करण्यात आला. सदर पदाींसाठी ननिड झालेल्या उमदेिाराींच्या कागदपत्राींची 
छानणी ठद. ०४ ि ०५ फेब्रिुारी, २०२० रोजी करण्यात आली. त्याींनतर कोविड-१९ 
च्या सींसगाजन्य रोगाच्या प्रादभुाािामळेु सन २०२०-२१ या वित्तीय िर्ाात 
राज्याची कर ि करेतर उत्पन्नातील अपेक्षक्षत महसलूी घ् ि त्याचे राज्याच्या 
अथाव्यिस्थेिर होणारे पररणाम विचारात घेऊन वित्त विभागाद्िारा ठद. 
०४.०५.२०२० च्या शासन ननणायानसुार सािाजननक आरोग्य विभाग ि िदै्यकीय 
शशक्षण ि और्िी द्रव्य विभाग िगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही 
प्रकारची निीन पद भरती करु नये अस ेननदेश देण्यात आले होत.े  
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   मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ठद. ०९.०९.२०२० रोजीच्या अींतररम आदेशास 
अनसुरुन सामाजजक ि शकै्षणणकदृषट्या मागास (एस.ई.बी.सी) िगाातील 
उमेदिाराींना सन २०२०-२०२१ या िर्ाातील सरळ सेिा भरतीकरीता आधथाकदृषट्या 
दबुाल घ्काींचे (ई.डब्लल्य.ूएस.) प्रमाणपत्र देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
ठद. २३.१२.२०२० च्या शासन ननणायाद्िारे ननदेश ठदले. त्याअनरु्ींगाने ऊजाा 
विभागाने ठद.१०.०२.२०२१ च्या पत्रान्िये पदभरतीबाबत महावितरण कीं पनीला 
कायािाही करण्याचे आदेश ठदल े आहेत. त्यानसुार महावितरण कीं पनीच्या 
स्तरािर कायािाही सरुु आहे. 

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

राज्याच्या इतर मागास ि बहुर्न िल्याण विभागाच्या अनुदाननत 
शासिीय आश्रमशाळाांच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३८) * २१८७७  श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :  सन्माननीय इतर मागास बहुर्न िल्याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या इतर मागास ि बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखाली 
असलेल्या अनदुाननत शासकीय आश्रमशाळाींच े शासनामाफा त देण्यात येणारे 
पररपोर्ण तसेच िेतनोत्तर अनदुान आधथाक अडचणीमळेु काही िर्ाापासनू 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुान न शमळाल्याने सींस्थाचालकाींना कजा काढून सींस्था 
चालिाव्या लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आश्रमशाळाींमध्ये शशक्षण घेण्यारया विद्यार्थयांिर त्याचा पररणाम 
होत असल्याने सींस्थाना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विर्य िडटे्टीिार : (१) होय 
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाींतगात सरुु असलेल्या सिा 
आश्रमशाळाींसाठी सन २०१९-२० पयतंच ेमागणी केल्यानसुार सींपणुा पररपोर्ण ि 
िेतनेतर अनदुान वितरीत करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही 

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

िधाच, गडधचरोली आणण चांद्रपूर जर्ल््याांमध्ये दारू बांदी असताना अिैध ि 
बनािट दारूचा पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(३९) * २०९८६  श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रार्ेंद्र पाटणी 
(िारांर्ा), श्री.सांभार्ी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), श्रीमती माधुरी ममसाळ 
(पिचती), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :  सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ििाा, गडधचरोली आणण चींद्रपरू जजल््याींमध्ये दारू बींदी असताना अििै ि 
बनाि् दारूचा परुिठा होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू, यितमाळ, अमराितीसह मध्यप्रदेश येथून या 
जजल््याींमध्ये बनाि् दारूचा परुिठा होत असतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अििै ि बनाि् दारु परुिठा करणार याींविरुद्ध 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील : (१) ि (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) ििाा, चींद्रपरू ि गडधचरोली या दारुबींदी असलेल्या जजल्हयामध्ये राज्य 
उत्पादन शलु्क विभागाकडून अििै दारु विक्री, िाहतकू सींदभाात महाराषर 
दारुबींदी कायदा, १९४९ अींतगात एवप्रल, २०१५ पासनू माहे जानेिारी, २०२१ पयतं 
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बनाि् ि दारु परुिठा करणारयाींविरुध्द कारिाई करुन खालीलप्रमाणे गनु्हे नोंद 
करण्यात आल ेआहेत. 
  १. चींद्रपरू जजल्हा :- एवप्रल, २०१५ पासनू माहे जानेिारी, २०२१ पयतं ३२९१ 
इतके गनु्हे नोंद केलेले असनू एकूण १८०० आरोपी अ्क करण्यात आल ेआहेत 
ि रु.५.७४ को्ी ककमतीचा मदु्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
  २. ििाा जजल्हा :- एवप्रल, २०१५ पासनू माहे जानेिारी, २०२१ पयतं एकूण ५४० 
गनु्हे नोंद करुन, २४३ आरोपीींना अ्क केली आहे ि रु.९५.९५ लाख ककमतीचा 
मदु्देमाल २६ िाहनाींसह जप्त केला आहे. 
  ३. गडधचरोली जजल्हा :- एवप्रल, २०१५ पासनू माहे जानेिारी, २०२१ पयतं 
एकूण ८४४ गनु्हे नोंद केल ेअसनू, ६२५ आरोपीींना अ्क केली आहे. ि रु.२.६१ 
को्ी ककमतीचा मदु्देमाल १०७ िाहनाींसह जप्त केला आहे. 
   कोरडया जजल्हयात अििैररत्या ि ननयमभींग करुन दारुचा परुिठा / विक्री 
करणारया अथिा असा सींशय असलेल्या नागपरू जजल्हयातील ११ आणण 
यितमाळ जजल्हयातील १५ अनजु्ञप्तीिारकाींविरुध्द राज्य उत्पादन शलु्क 
विभागामाफा त कारिाई करण्यात आली आहे. 
   तसेच, या नतन्ही जजल्हयाच्या सीमाभागात गस्त घालणे, िाहनाींची तपासणी 
करणे ि खबरयाींमाफा त गोपनीय माठहती घेऊन अििै दारुविरुध्द िेळोिेळी 
कारिाई करण्यात येत आहे. 
(४) ििाा, गडधचरोली आणण चींद्रपरू या दारुबींदी असलले्या जजल्हयात अििै मद्य 
/ दारु ननशमाती, िाहतकू, विक्री ि साठिणकू प्रकरणी सींबींधित गनु्हेगाराींविरुध्द 
महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ अन्िये सतत कारिाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

 
 
 
 



53 

बोरीिली (मुांबई) येथील सांर्य गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील  
आहदिासी िुटुांबबयाांच्या पुनिचसनाबाबत 

  

(४०) * २०५२१ अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रमोद (रार्)ू रतन पाटील (िल्याण 
ग्रामीण), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.राम सातपतु े (माळमशरस), 
श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), अॅड.राहुल नािेिर 
(िुलाबा) :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीिली (मुींबई) येथील सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील ३२० एकर 
जशमनीिर १ हजार ८५० आठदिासी कु्ुींब िास्ति करीत असनू सदर उद्यान 
राषरीय उद्यान म्हणून घोर्ीत केले असल्याने आठदिासी कु्ुींबाचे पनुिासन सन 
१९९६ पासनू आजतागायत झाल ेनसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आठदिासी कु्ुींत्रबयाींचे िास्तव्य िन विभागाच्या हद्दीत असनू 
त्याींना िीज ि अन्य मलुभतू सवुििापासनू िींधचत रहाि ेलागत असल्याने सींजय 
गाींिी राषरीय उद्यानात राहणार या आठदिासीींना अन्यत्र हलविण्यापके्षा 
उद्यानातच जैिविवििता कमी असलेल्या ठठकाणी त्याींचे पनुिासन करािे अशी 
मागणी “ररव्हर माचा” या स्ियींसेिी सींस्थेने सींजय गाींिी राषरीय उद्यान 
प्रशासन, िनेमींत्री ि मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०२०, मध्ये िा 
त्यादरम्यान केली असल्याच ेननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थेमाफा त राषरीय उद्यानाच्या ताब्लयातील जैिविविितचेे 
प्रमाण कमी असलेल्या ठाकूर व्हीलेज जिळील ५० एकर जशमनीिर आठदिासीच े
पनुिासन करािे असा प्रस्ताि माींडण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू जागेिर सन १९९८ साली आठदिासीींच्या स्थलाींतराची 
योजना आखली होती, मात्र सदरहू योजना आजशमतीस कायााजन्ित होऊ शकलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त योजना कायााजन्ित न होण्यामागील कारणे काय आहेत, 
तसेच ररव्हर माचा या स्ियींसेिी सींस्थेने सादर केलले्या प्रस्तािाबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. उध्दि ठािरे : (१) सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाचे व्यिस्थापन सन १९६९ 
मध्ये िनखात्याकड ेसोपविण्यात आले. त्यािेळी उपलब्लि अशभलेखानसुार ११ 
पाडयाींमध्ये एकूण ४६ आठदिासी कु्ुींबे होती. 
   सदर ४६ आठदिासी कु्ुींबाींचे सन १९७७ मध्ये पालघर तालकु्यातील मौज े
खु्ल येथे पनुिासन करण्यात आले होत.े तथावप, थोडयाच ठदिसाींत सदर कु्ुींबे 
उद्यानात परत आली. रर् याधचका क्रमाींक ३०५/१९९५ ि ९२५/२००० मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाने पाररत केलेल्या आदेशाींनसुार सींजय गाींिी राषरीय 
उद्यानातील आठदिासी पा्यातील कु्ुींत्रबयाींच ेइतर अनतक्रमकाींप्रमाणे पनुिासन 
कराियाचे आहे. 
    सन २०१० मध्ये केलेल्या आठदिासी पा्याींचे सिेक्षणानसुार, सींजय गाींिी 
राषरीय उद्यानाच्या हद्दीत एकूण ४३ आठदिासी पाड ेअसनू त्यात एकूण १७९५ 
आठदिासी कु्ुींबे असल्याचे ठदसनू आल ेआहे. 
    सदर आठदिासी कु्ुींबाींचे आरे िसाहत येथील िन विभागाच्या ताब्लयातील 
४३ एकर क्षेत्रािर पनुिासन म्हाडाव्दारे कायािाही करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) मौज ेमागाठाणे, सिे क्रमाींक ३४/ब मिील उद्यानाच्या ताब्लयातील ५० 
एकर अिगीकृत िनक्षेत्रात सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील आठदिासी कु्ुींबाींच े
पनुिासन करण्याचा प्रस्ताि ररव्हर माचा या सींस्थनेे ठदनाींक १२.०२.२०२० 
रोजीच्या पत्रान्िये िनसींरक्षक ि सींचालक, सींजय गाींिी राषरीय उद्यान याींचकेड े
सादर केला आहे. 
(४) ि (५) सन १९९६ मध्ये सींजय गाींिी राषरीय उद्यानामध्ये असलेल्या ११ 
आठदिासी पा्याींमिील कु्ुींबाींचे मौजे मागाठाणे, अिगीकृत िन, सिे क्र. ३४/ब 
मध्ये नतनमतुी ि धचींचपाडा या पा्याींना लागनू असलले्या क्षते्रािर करण्याचा 
प्रस्ताि तयार करण्यात आला होता. 
   सन २०१० मध्ये सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील २८ आठदिासी 
पा्याींमिील १०५४ कु्ुींबाींच े पनुिासन सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील 
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कृषणधगरी उपिन ि तळुशी िन पररक्षते्रातील िनक्षेत्रािर करण्याचा प्रस्ताि 
तयार करण्यात आला होता. 
    सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील पात्र अनतक्रमक ि आठदिासी पाड ेयाींच े
पनुिासनाचे आरे िसाहतीमिील मौजे मरोळ-मरोशी येथील न.भ.ूक्र. १६८९ प,ै 
१६९० प.ै ि १६९७ प.ै येथील िन विभागाच्या ताब्लयातील ९० एकर क्षेत्रात 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या नसुार सींजय गाींिी राषरीय उद्यानातील 
आठदिासी पाड े ि पात्र अनतक्रमक याींचे सिेक्षण करणे ि पात्रता ननजश्चत 
करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. त्याकररता आठदिासी पाड े ि 
झोपडपट्टीतील अनतक्रमकाींचे बायोमेरीक सिेक्षण सध्या प्रगतीपथािर आहे. सदर 
पनुिासन म्हाडा माफा त करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
    ररव्हर माचा या सींस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तािामिील पनुिासनाकरीता 
प्रस्तावित केलेले क्षते्र हे िनक्षेत्र आहे. 

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

अनुसूधचत र्मातीच्या विद्याथ्याांना इांग्रर्ी माध्यमाच्या नामाांकित 
ननिासी शाळाांमध्ये मशक्षण घेण्यासाठी देण्यात आलेल्या  

अनुदानाच ेलेखापरीक्षण िरण्याबाबत 
  

(४१) * २२६७४  श्री.प्रमोद (रार्)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), डॉ.सांदीप धुिे 
(अणी), श्री.विनोद ननिोल े(डहाण)ू, श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.रार्ेश रघनुाथ पाटील (बोईसर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींककत ननिासी शाळाींमध्ये अनसुधूचत 
जमातीच्या विद्यार्थयांना शशक्षण देण्यासाठी सन २००६ त े२०२० या १४ िर्ााच्या 
कालाििीत समुारे २८९ को्ी रुपये अनदुान देण्यात आले आहे परींत ू उक्त 
अनदुानाचे विभागाकडून लेखापरीक्षण करण्यात आल ेनसल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आठदिासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशशक, अमरािती ि 
नागपरू या अप्पर आयकु्त कायाक्षते्रातील १७२ शाळाींमध्ये ४७ हजार ७६३ 
विद्यार्थयांनी नामाींककत शाळाींमध्ये प्रिेश घेतला असनू उक्त शाळाींना प्रत्येक 
विद्यार्थयाामागे ४० हजार रुपये अनदुान देण्यात आल ेआहे परींत ूया अनदुानाच े
लेखापरीक्षण करण्यात आल े नसल्याने अनदुानाची रक्कम शकै्षणणक 
उपक्रमासाठी खचा झाली ककीं िा नाही याबाबत नागररकाींमध्ये सींभ्रमािस्था 
ननमााण झाली असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी आठदिासी विकास मींत्री, सधचि, आठदिासी 
विकास विभाग, आयकु्त, अप् पर आयकु्त ककीं िा प्रकल्प अधिकारी याींनी 
कोणतीही दखल घेतली नसनू उक्त प्रकरणात आठदिासी विभागाचे कमाचारी ि 
सींस्थाचालक याींचे सींगनमत असल्याने लेखापरीक्षण करण्यात आल ेनसल्याची 
बाब ननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नरु्ींगाने सन 
२००६ त े २०२० या कालाििीत अनसुधुचत जमातीच्या विद्यार्थयांना इींग्रजी 
माध्यमाींच्या नामाींककत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण घेण्यासाठी ठदलले्या 
अनदुानाचे तात्काळ लखेापररक्षण करुन लेखापरीक्षणास जाणीिपिुाक विलींब 
करण्यार या अधिकार याींिर कारिाई करण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे खरे नाही.  
   अनसुधूचत जमातीच्या विद्यार्थयांना इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींककत ननिासी 
शाळाींमध्ये इयत्ता पठहली त ेइयत्ता बारािी पयतं शशक्षण देणे ही योजना शासन 
ननणाय ठदनाींक २८.०८.२००९ अन्िये सन २०१०-११ या शकै्षणणक िर्ाापासनू सरुु 
करण्यात आलेली आहे. 
   अपर आयकु्त, नाशशक, ठाणे, अमरािती ि नागपरू याींच्या अींतगात 
नामाींककत ननिासी शाळा योजनेतींगात एकूण १७२ नामाींककत शाळा कायारत 
आहेत. सन २०१९-२० या शकै्षणणक िर्ाात ५३,२७५ इतके विद्याथी शशक्षण घेत 
होत.े सदर विद्यार्थयांच्या देय असलेल्या शलु्कापो्ी नामाींककत ननिासी शाळाींना 
आतापयतं एकूण रु.१०७१,९५,६६,५२२/- अदा करण्यात आल ेआहेत. 



57 

   सदर योजनेंतगात प्रिेशशत आठदिासी विद्यार्थयांच्या अनरु्ींगाने इींग्रजी 
माध्यमाच्या खाजगी कायमस्िरुपी विनाअनदुाननत तत्िािर असलेल्या शाळाींना 
शासन ननणाय ठदनाींक १८.०५.२०१८ मिील ननकर्ाींच्या आिारे गणुाींकन करून 
प्राप्त गणुानसुार शलु्क ननिाारीत करण्यात येत.े  
   तसेच आठदिासी विकास विभागाींतगात कायारत प्रकल्प कायाालयामाफा त 
सींबींधित नामाींककत शाळाींची ननयशमतपणे तपासणी केली जात असनू शलु्काचा 
अींतीम ्प्पा अदा करण्यापिूी शाळेची प्रत्यक्ष तपासणी करुन सिा देय सोयी 
सवुििा, त्याींचा दजाा, विद्याथी उपजस्थती इत्यादी सिा बाबीींची पडताळणी करुन 
आिश्यक असल्यास देय शलु्क रक्कमेतनु दरिर्ी कपात सधु्दा करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
    नामाींककत योजनेंतगात कायारत १७२ शाळाींमिील ५३,२७५ प्रिेशशत 
विद्यार्थयांच्या अनरु्ींगाने देय शलु्क रक्कम वितरणाची सिा प्रकक्रया आिार शल ींक 
असनू विद्याथी आिार पडताळणी करुन ि प्रकल्प कायाालयामाफा त विद्याथी 
उपजस्थती ि त्याींना देय िस्त,ु सोयी सवुििाींची खात्री करुनच ऑनलाईन आिार 
शल ींक पो ा्ल िर विद्यार्थयांच्या प्रिेशास मान्यता ठदली जात.े तद् नींतरच त्याींच्या 
देय शलु्कापो्ी ५० % ि ५० % प्रमाणे शलु्क सींस्थाना ठदले जात.े शकै्षणणक 
िर्ाात आठदिासी विकास विभागाींतगात कायारत प्रकल्प कायाालयामाफा त सींबींिीत 
शाळाींची तपासणी ननयशमतपणे करुन देय शलु्काचा अींनतम ्प्पा अदा 
करण्यापिूी पनुश्च शाळाींची प्रत्यक्ष तपासणी करुन सिा देय सोयी सवुििा, 
त्याींचा दजाा, विद्याथी उपजस्थती इ. सिा बाबीींची पडताळणी केल्यानींतरच 
आिश्यक असल्यास उिारीत शलु्क रक्कमेतनू दरिर्ी कपात सधु्दा करण्यात 
येत.े 
(३) आयकु्त, आठदिासी विकास आयकु्तालय, नाशशक याींच्या ठदनाींक 
१७.१०.२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये सिा अपर आयकु्त ननहाय कायारत असलेल्या 
नामाींककत ननिासी शाळाींचे लेखापरीक्षण करण्यात आल ेआहे. त ेखालीलप्रमाणे 
आहे. 
 
 
 
 



58 

अ.क्र. अपर आयकु्त शाळाींची 
सींख्या 

लेखापरीक्षण 
झालेल्या 
शाळाींची 
सींख्या 

प्रींलत्रबत 
असलेल्या 
शाळाींची 
सींख्या 

 
१ नाशशक   ५१ ५१ ० 
२ ठाणे ३१ २४ ८ 
३ अमरािती ४५ ० ४५ 
४ नागपरू ४५ ८ ३७ 

एकूण १७२ ८३ ८९ 
 
   कोविड-१९ या रोगाच्या महामारीमळेु िरील ८९ नामाींककत शाळाींच े
लेखापरीक्षण करणे शक्य झाल ेनाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
  
पनिेल (जर्.रायगड) तालुक्यातील िनाचळा नागरी सहिारी बँिेतील 

ठेिीदार ि खातेदाराांच्या ठेिीची रक्िम  
तातडीने परत ममळण्याबाबत 

(४२) * २०४३७  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) तालकु्यातील कनााळा नागरी सहकारी बाँकेमध्ये ठेिीदार 
ि खातदेाराींच्या ठेिी सन २०१९ पासनू बाँकेतच अडकून पडल्यामळेु खातदेार ि 
ठेिीदाराींमध्ये धचींतचेे िातािरण ननमााण झाल ेअसल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर खातदेार ि ठेिीदाराींची रक्कम परत देण्यासाठी बाँकेच्या 
सींचालक मींडळाची स्थािर ि जींगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तचे्या 
शललािातनू खातदेार ि ठेिीदाराींना त्याींच्या ठेिीची रक्कम परत केली जाऊ 
शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन बाँकेच्या सींचालक मींडळाची स्थािर 
ि जींगम मालमत्ता जप्त करून सदर मालमत्तचे्या शललािातनू ठेिीदाराींना 
त्याींच्या ठेिीची रक्कम तातडीने परत शमळण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना िा कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊर्च  बाळासाहेब पाटील : (१) ि (२) होय. 
(३) ररझव्हा बाँकेने ठद. २२.०४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये कनााळा बाँकेच्या ५९ कजा 
प्रकरणाींची तपासणी करण्याचे ननदेश सहकार आयकु्ताींना ठदल.े त्यानरु्ींगाने 
सहकार आयकु्ताींनी ठद. १०.०५.२०१९ रोजीच्या आदेशान्िये जजल्हा विशरे् 
लेखापररक्षक, सहकारी सींस्था, रायगड-अशलबाग याींची ननयकु्ती केली. ररझव्हा 
बाँकेने नमदु केलेली ५९ कजाप्रकरणे ि जजल्हा विशरे् लेखापररक्षक, 
रायगड-अशलबाग त्याींचे तपासणीत आढळलेल्या इतर ४ अस े एकूण ६३ 
कजाप्रकरणाींसींबींिी रु. ५१२.५४ को्ी एिढ्या रक्कमेचा गरैव्यिहार झाल्याचा 
अहिाल जजल्हा विशरे् लखेापररक्षक, रायगड-अशलबाग याींनी सादर केला. सदर 
अहिालाच्या अनरु्ींगाने बाँकेच ेकजादार ि सींचालक अशा एकूण ६३ जणाींविरुध्द 
महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, एम.पी.आय.डी. ॲक्् ि भारतीय दींड 
वििान (IPC) अींतगात गनु्हे दाखल करण्यात आल ेआहेत. सदर गनु््याचा 
तपास आधथाक गनु्हे शाखा, राज्य गनु्हे अन्िेर्ण विभाग (CID), पणेु याींचेकड े
सोपविण्यात आला असनू तपासाची पढुील कायािाही त्याींचे स्तरािर सरुु आहे. 
    सहकार आयकु्त याींचे ठद. २०.०२.२०२० च्या आदेशानसुार जजल्हा 
उपननबींिक, सहकारी सींस्था, रायगड-अशलबाग याींची बाँकेच्या प्रशासक पदी 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
    सहकार आयकु्त याींच ेठद. १८.०६.२०२० रोजीच्या आदेशानसुार कलम ८८ 
अन्िये बाँकेचे कजादार ि सींचालक अशा एकूण ६३ जणाींविरुध्द आधथाक 
नकुसानीची जबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 
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उपननबींिक, सहकारी सींस्था, ठाणे शहर याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
त्यानरु्ींगाने पढुील कायािाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

मौरे् टेण (जर्.पालघर) येथे सामाजर्ि िनीिरण विभागाच्या 
र्ैिविविधता उद्यानामध्ये िाम िरणाऱया  

मरु्राांच ेिेतन थिीत असल्याबाबत 
 (४३) * २०९९६  श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.रार्ेंद्र पाटणी 
(िारांर्ा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधरुी ममसाळ (पिचती) :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ्ेण (जज.पालघर) येथे सामाजजक िनीकरण विभागाच्या जैिविवििता 
उद्यानामध्ये काम करणा-या समुारे ४५ त े५० िनिासी मजुराींचे आठ लाख 
रुपयाींचे िेतन थकीत असल्याची बाब माहे डडसेंबर २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजुराींचे थकीत िेतन अदा न केल्यास आठदिासी एकता 
शमत्रमींडळाच्या ितीने तीव्र आींदोलन करण्याचे सींकेत देण्यात आल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मजुराींच ेिेतन थकविल्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आल,े 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने िेतन अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे : (१) सामाजजक िनीकरण विभागाच्या मौज े ्ेण        
(जज. पालघर) येथील जैिविवििता उद्यान पररसरात रोपिाठ्का तयार करण्यात 
आली आहे. सदर रोपिाठ्केत काम करणारया ३६ मजूराींची ७,००,४३८/- इतकी 
मजूरी प्रलींत्रबत आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) वित्त विभागाचे पररपत्रक ठदनाींक ४.०५.२०२० च्या सचूनेनसुार 
कायाक्रमाींतगात योजनाींसाठी सन २०२०-२०२१ च्या अथासींकजल्पत ननिीच्या ३३% 
च्या मयाादेत खचा करणे बींिनकारक असल्याने सदर योजनेस कमी अनदुान 
प्राप्त झाल्याने मजूराींची मजूरी थकीत आहे. 
   सदर योजनेत पयााप्त अनदुान प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधित सिा मजुराींच े
मजूरी अदा केली जाईल. 

----------------- 
  
राज्यातील स्थाननि स्िरार् सांस्थाांिडील िीर् देयिाांच्या थिबािीबाबत 
  

(४४) * २०५२५  अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जर्ांतरू), 
श्री.र्यिुमार रािल (मश ांदखडेा), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिचती), श्री.सांभार्ी 
पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सनुनल 
िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.रार्ेश पिार (नायगाांि), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.सनुनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.किशोर र्ोरगेिार (चांद्रपरू), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.टेिचांद 
सािरिर (िामठी), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सरेुश (रार्ूमामा) भोळे 
(र्ळगाि शहर), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :  सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थाननक स्िराज सींस्थाींकडील िीज देयकाींच्या थकबाकीमध्ये 
ग्रामपींचातीच्या ठदिाबत्ती योजनेचे प्रमाण मोठे असनू या योजनेसाठी तरतदू 
करताना शासनाकडून अद्यापही दहा त ेपींिरा िर्ांपिूीचा िीज िापर ि दर 
गहृीत िरला जात असल्याने प्रत्यक्षात िावर्ाक देयक ९५० को्ी रुपये असताना 
तरतदू मात्र २२८ को्ी रुपयाींची करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना िीज देयकाींचा भरणा करण्यासाठी 
शासनाकडून ठदल े जाणारे अनदुान परेुशा प्रमाणात दर मठहन्याला अधग्रम 
स्िरुपात अदा करण्याची विनींती महावितरणकडून राज्य शासनास करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींकडील थकबाकी िाढत 
असनू, पथठदि,े ठदिाबत्ती ि पाणी परुिठा योजनेची देयके अनेक िर् ेप्रलींत्रबत 
असल्याने सात हजार को्ीींहून अधिक रक्कम थकल्याचे महावितरण कीं पनीने 
शासनाच्या ननदशानास आणनू ठदले असनू १५ व्या वित्त आयोगाच्या ननिीतनू 
स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींकडील १०० ्क्के थकबाकी कापनू घेऊन ती 
महावितरणाकड ेथे् िळती करण्याची विनींतीही महावितरणन ेशासनाकड ेकेलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महावितरणाच्या सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीर् : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) महावितरणाच्या थकबाकी अदा करण्याबाबतच्या प्रस्तािाच्या अनरु्ींगाने 
उधचत कायािाही शासन स्तरािरून करण्यात येईल. 
(५) लाग ूनाही. 
                           ----------------- 
  

शहाबार् (ता.अमलबाग, जर्.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीमधील मौरे् 
रु्ई-बापूर्ी येथील िाांदळिनाची र्मीन अनधधिृतररत्या 

 ताब्यात घेतल्याबाबत 
 (४५) * २२६८३  श्री.प्रमोद (रार्ू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा) :  सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शहाबाज (ता.अशलबाग जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील मौज ेजुई-बाबजूी 
येथील १.८४ हेक््र शासकीय जशमनीिरील काींदळिनाची तोड करुन 
जे.एस.डब्लल्य.ू कीं पनी व्यिस्थापनाने बकेायदेशीरररत्या जमीन ताब्लयात 
घेतल्याप्रकरणी सामाजजक कायाकत ेश्री सींजय सािींत याींनी मा. महसलू मींत्री, 
प्रिान सधचि, महसलू ि िनविभाग अधिकारी याींना तक्रारी केल्यानींतर कोकण 
आयकु्त याींनी जजल्हाधिकारी रायगड याींना त्िररत कारिाई करण्याचे आदेश 
देण्यात येिनूही व्यिस्थापनािर कोणतीही कारिाई करण्यात आली नसल्याची 
बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जशमनीिर कीं पनी व्यिस्थापनाने कीं पनीच्या विस्तारासाठी 
मातीचा भराि, सींरक्षण शभींत तसेच कन् व्हेअर बेल््साठी शसमें् कााँक्री्च े
बाींिकाम केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अशलबागच ेउप िनसींरक्षक याींच्या आदेशानसुार 
पररक्षेत्र िन अधिकारी याींनी ठदनाींक ०३ फेब्रिुारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
गनु्हा नोंदविला होता, तसेच महसलू विभागानेही जे.एस.डब्लल.ु व्यिस्थापनािर 
गनु्हा नोंदविण्यात यािा अशा आशयाचे पत्र ठदनाींक ०५ फेब्रिुारी २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास तहसीलदार, अशलबाग याींना ठदलले े असतानाही महसलू 
विभागाकडून कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, उक्त प्रकरणी कारिाई करण्यास होत असलेल्या विलींबाचा अहिाल 
देण्याबाबतच ेपत्र ननिासी उपजजल्हाधिकारी याींनी महसलू उपविभागीय अधिकारी 
ि िनउपसींरक्षक अधिकार याींना पाठविण्यात आल ेआहे परींत ूसदर पत्रात ठोस 
कारिाई करण्याचे आदेश तसेच सींठदग्िता असल्याने सदर प्रकरणी पयाािरण 
मींत्री याींनी चौकशी करण्याबाबत विनींती करण्यात आललेी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े तद् नरु्ींगाने कारिाई करण्यास विलींब करणार या अधिकारी ि 
कमाचारी याींचेिर ि काींदळिनाची कत्तल करुन बकेायदेशीरररत्या ताब्लयात 
घेतल्या प्रकरणी सींबींधित कीं पनी व्यिस्थापनािर कारिाई करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. सिरची िाि र्ापवूी २०१९ मध्रे् 
ननिशयनास आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. मौि ेिुईिापिूी ता. अललिार् रे्थील स. नां. ५० 
ड क्षेत्र १- ८४.०० हे आर र्ा. न. नां. ७/१२ सिरी र्ा खािन / राखीव वने नोंि 
असलेल्र्ा िलमनीवर िे. एस. डब्लल्र्.ु कां पनीने काांिळवनाचे क्षेत्र नष्ट्ट करुन 
अनतक्रमण करुन वनेतर काम े केले असल्र्ाने सिर कां पनी ववरुद्ध पर्ायवरण 
सांरक्षण अचधननर्म, १९८६ चे कलम १९ अन्वरे् मा. मखु्र् न्र्ार्िांडाचधकारी 
र्ाांचे न्र्ार्ालर्ात आरसीसी नां. ८५/२०२० नसुार िावा िाखल करणर्ात आला 
आहे. महसलूी र्ांत्रणेद्वारे पर्ायवरण सांरक्षण अचधननर्म, १९८६ अांतर्यत कारवाई 
करणर्ात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यातील िीर् ग्राहिाांनी थिबािी न भरल्यास िीर् पुरिठा खांडीत 
िरण्याच्या घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

 (४६) * २०५७२  श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.देिेंद्र र्डणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (मशडी), श्री.सभुाष देशमखु (सोलापरू दक्षक्षण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्य ुपिार (औसा), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), 
श्री.हदलीप लाांड े (चाांहदिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 
(घाटिोपर पिूच), श्री.राम सातपतु े (माळमशरस), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अननल बाबर 
(खानापरू), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 
पजश्चम), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.विर्य रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.मांगेश 
चव्हाण (चाळीसगाि) : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील िीज ग्राहकाींनी थकबाकी न भरल्यास त्याींचा िीज परुिठा खींडीत 
करण्याचे आदेश महाराषर राज्य विद्यतु िीज वितरण कीं पनी मयाा. याींनी ठदल े
असल्याचे माहे जानेिारी, २०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोविड १९ च्या काळात अनेक उद्योगिींदे बींद असल्यामळेु तसेच 
महागाईमळेु नागररकाींचे जनजीिन विस्कळीत झाल ेअसताना ग्राहकाींना िाढीि 
िीज देयके आकारल्यामळेु नागररकाींमध्ये सींतापाची ला् पसरली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, थकबाकी िसलू करणार या अधिकारी ि कमाचार याींिरही कारिाईच े
सींकेत वितरण कीं पनीने ठदल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ग्राहकाींना िीज देयके 
भरण्यास सिलत देऊन विद्यतु िीज वितरण कीं पनीने ठदलेला आदेश रद्द 
करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे. एवप्रल, २०२० पासनू आजपयतं एकही िीज 
देयक न भरलेल्या ग्राहकाींचा िीज परुिठा खींडीत करण्यासींबींिी ठदनाींक १५ 
जानेिारी, २०२१ रोजी ७२,८१,४०४ ग्राहकाींना महावितरण कीं पनीमाफा त विद्यतु 
अधिननयम, २००३ कलम ५६ नसुार नो्ीस पाठविण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) लॉकडाऊनच्या काळात व्यापारी ि औद्योधगक िीज ग्राहकाींचे माहे एवप्रल, मे 
ि जून, २०२० च्या िीज देयकामध्ये लाग ू असलेले जस्थर आकार स्थधगत 
करण्यात आलेले होत ेि त ेअनकु्रमे माहे ऑगस््, सप् े्ंबर ि ऑक््ोबर, २०२० 
या मठहन्याींच्या िीज देयकाींमध्ये समाविष् करण्यात आलेले आहेत. 
   ठहिाळयाच्या िापरानसुार ननघालेली कमी सरासरी यनुन्ची देयके, 
लॉकडाऊन तसेच उन्हाळयामळेु िाढलेला घरगतुी िापर ि १ एवप्रल २०२० पासनू 
लाग ूझालेले निीन दर हया सिा बाबी एकत्रत्रत आली असली तरी ग्राहकाींना 
देण्यात आलेली देयके ही अचूक असनू अधिक पारदशी आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) घरगतुी ग्राहकाींना लॉकडाऊनच्या पाश्िाभमूीिर जाणित असलेल्या आधथाक 
अडचणी लक्षात घेऊन ज्या घरगतुी ग्राहकाींचे लॉकडाऊन नींतर प्रत्यक्ष मी्र 
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िाचनाप्रमाणे त्रबल आल ेआहे अशा महावितरण कीं पनीच्या ग्राहकाींनी त्याींच े
सींपणूा िीज त्रबल देय ठदनाींकापिूी भरले तर त्याींना देय रक्कमेिर २ % सिलत 
देण्यात आलेली आहे. ठद. १६.०२.२०२१ पयतं एकूण ६९.७६ लाख घरगतुी 
ग्राहकाींनी २% सिलतीचा लाभ घेतला असनू सिलतीची रक्कम ३८.९२ को्ी 
एिढी असनू सदर रक्कम िीज त्रबलात समायोजजत झालेली आहे. 
   तसेच जे ग्राहक लॉकडाऊन नींतर प्रत्यक्ष िाचनाप्रमाणे आलले्या िीज 
त्रबलाचा एक रक्कमी भरणा करु शकत नाहीत, अशा ग्राहकाींनी त्याींच्या िीज 
त्रबलाचा भरणा ३ (विलींब आकार ि व्याज विरठहत) सलुभ हप्त्यात भरण्याची 
सिलत देण्यात आली आहे. ठद. १६.०२.२०२१ पयतं २८.२२ लाख घरगतुी िीज 
ग्राहकाींनी िीज त्रबल सलुभ हप्त्यात भरण्याचा पयााय स्िीकारला आहे. 
   तसेच महावितरणच्या ठदनाींक १३.११.२०२० च्या पररपत्रकानसुार सिा चाल ू
असलेले अकृर्क िीज ग्राहक ि कायमस्िरुपी िीजपरुिठा खींडीत असलले्या 
ग्राहकाींसाठी िीज देयक सलुभ हप्त्यात भरण्याची सवुििा देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही 

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