
  अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची ऐिसष्ठावी यादी 

 
महाराष्र कवधानसभा 

  

दुसरे अकधवशेन, २०२१ 
___________ 

  

अतारााांकित प्रश्नोत्तरााांची यादी 
  

प्रश्नााांची एिूण साांख्या - ५० 
___________ 

  

कभवाांडी (कि.ठाणे) ग्रामीण पकरसरातील अनकधिृत बााांधिामे कनयकमत िरण्याबाबत 
  

(१)  ५८ (१६-०३-२०२०).   श्री.माांगेश िुडाळिर (िुला), डॉ.बालािी किणीिर (अाांबरनाथ), 
श्री.श्रीकनवास वनगा (पालघर), श्री.महेश चौघुल े (कभवाांडी पकिम), श्री.दौलत दरोडा (शहापूर) :   
सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) कभवाांडी ग्रामीण पकरसरातील शेतघरे, आकदवासींची घरिुले, पोल्ट्रीफामम आकण गोदामे 
िकमनदोस्त िरण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या कनणमयामुळे पकरसरातील २० लाख स्थाकनिााांचा 
रोिगार धोक्यात आला असल्ट्याने, तो वाचकवण्याची मागणी राििीय पक्षाचे ठाणे ग्रामीण किल्ट्हा 
प्रमुख तथा हातमाग महामाांडळाचे अध्यक्ष यााांनी मा.मुख्यमाांत्री यााांच्यािडे कदनााांि ०८ कडसेंबर, २०१९ 
रोिी वा त्या सुमारास कनवदेनाव्दारे िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, मा.न्यायालयाच्या कनणमयामुळे स्थाकनिााांच्या रोिगारावर आलेले साांिट व त्यामुळे 
होणारे दुष्पकरणाम या पकरस्स्थतीतून योग्य तो मागम कनघावा व स्थाकनिााांचा रोिगार वाचवावा, एनए 
प्लॉटवर असलेली गोदामे, पोल्ट्रीफामम यााांची वाढीव बााांधिामे कनयकमत िरण्याबाबत न्यायालयाचा 
अवमान न होता शासनाने कनणमयात्मि मागम िाढावा अशी कनवदेनाव्दारे कवनाांती िरण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, कनवदेनातील मागणीच्या अनुषाांगाने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशदे ( २६-०२-२०२१) : (१) व (२) सदरचे कनवदेन मा.मुख्यमाांत्री िायालयास प्राप्त झाले 
असल्ट्याचे आढळून येत नाही.  
(३) यासाांदभातील कनवदेन प्राप्त झाले नसल्ट्याने िायमवाही िरण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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शहगोली किल्ट्हयातील ७३ हिार शेतिरी अनुदानाच्या प्रकतक्षेत असल्ट्याबाबत 
  

(२)  ९२३ (१४-०४-२०२०).   श्री.साांतोष बााांगर (िळमनुरी), श्री.तान्हािी मुटिुळे (शहगोली) :   
सन्माननीय मदत व पुनवमसन माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शहगोली किल्ट्यात परतीच्या पावसाने खरीप हाांगामातील कपिे नष्ट झाली असल्ट्याने 
प्रशासनािडून कदनााांि ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोिी िाहीर िेलेली पैसेवारी ७०.५८ टक्िे इतिी 
असल्ट्याचे माहे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, परतीच्या पावसाने ८० टक्िे क्षेत्रावरील कपिााांची नासाडी झाली असतानाही 
िास्तीची पैसेवारी िाढण्यात आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(३) तसचे, शहगोली किल्ट्हयातील िवळपास ७३ हिार शेतिरी अनुदानाच्या प्रकतक्षेत असल्ट्याची 
बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आली आहे हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, शासनािडून अकतवषृ्टीच्या अनुदानाचे ५२.५१ िोटी येणे थिीत आहे हेही खरे आहे 
िाय, 
(५) असल्ट्यास, शहगोली किल्ट्यातील शेतिऱयााांना नुिसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने िोणती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. कविय वडेट्टीवार (२६-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. शहगोली किल्ट्यात खरीप हाांगाम २०१९ 
मध्ये प्रत्यक्ष पीि िापणी प्रयोगाच्या आधारे कद. ३१ ऑक्टोबर, २०१९ रोिी किल्ट्याची सुधाकरत 
हाांगामी पैसेवारी ७०.५८ टक्िे इतिी िाहीर िरण्यात आली. तथाकप, किल्ट्यात माहे ऑक्टोबर-
नोव्हेंबर २०१९ च्या सुमारास अविाळी पावसामूळे झालेल्ट्या नुिसानीमूळे १५ कडसेंबर, २०१९ रोिी 
खरीप कपिााांची अाांकतम पैसेवारी ४४.८७ एवढी िाहीर िरण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) शहगोली किल्ट्यात माहे ऑक्टोबर- नोव्हेंबर, २०१९ अकतवृष्टी अनुदान वाटपासाठी 
एिूण २२३ िोटी, ७६ लक्ष, ४९ हिार एवढा कनधी प्राप्त झाला असून त्यापैिी २२२ िोटी ३९ लक्ष 
८० हिार एवढा कनधी २,९१,२१३ बाकधत शेतिऱयााांना वाटप िरण्यात आलेला आहे. उवमकरत १ 
िोटी ३६ लक्ष ८८ हिार कनधी शासनास समर्पपत िरण्यात आलेला आहे. याप्रमाणे परतीच्या 
पावसाने बाकधत झालेल्ट्या शहगोली किल्ट्यातील शेतिऱयााांना १००% अनुदानाचे वाटप िरण्यात 
आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 
 

शहगोली शहरात कवद्यतु खााांबावरील तारा धोिादायि स्स्थतीत असल्ट्याबाबत 
 
 

 (३)  १०८० (१८-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (शहगोली), श्री.साांतोष बााांगर (िळमनुरी) :   
सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शहगोली शहरात महाकवतरण िाां पनीिडून बसकवण्यात आलेल्ट्या कवद्यतु खााांबावरील तारा 
लोंबिळलेल्ट्या अवस्थेत असल्ट्याने पानिनेरगाव (ता.सेनगााांव) येथील   यवुिाचा शेतात तुर व 
िपाशीवर पाांपाच् या सहायायाने फवारणी िरत असताना कविचे् या तुटलेल्ट् या तारेला स् पशम होऊन मृत् यू 
झाल्ट् याची बाब माहे नोव् हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम् यान कनदशमनास आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) तसेच एखादे मोठे वाहन िात असताना देखील महाकवतरणाला कवद्युत पुरवठा बाांद िरावा लागत 
असल्ट्याचेही कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
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(३) असल्ट्यास, सदर लोंबिळत असलेल्ट्या कवद्यतु तारा दुरुस्त िरण्याच्या स्थाकनिााांच्या मागणीिडे 
दुलमक्ष िरणाऱया तसेच यवुिाच्या मृत् यसू िबाबदार असलेल्ट्या अकधिाऱयााांवर शासनाने िोणती 
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन भकवष्यात असे प्रिार घडू नयेत म्हणनू 
िोणत्या उपाययोिना िरण्यात आलेल्ट्या आहेत तसेच मृत व्यक्तीच्या िुटुकबयााांना आर्पथि मदत 
देण्याबाबत िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
  
डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) मौि ेपानिन्हेरगाव (ता.सेनगााांव) येथील कशवारात  कदनााांि 
२१.११.२०१९ रोिी वादळी वाऱयामुळे शेतात तुटून पडलेल्ट्या उपरी तारमागातील वीिेच्या तारेच्या 
साांपिात येऊन एिा यवुिास  प्राणााांकति कवद्यतु अपघात घडला आहे. 
(२) हे खरे नाही. शहगोली शहरातील वीि वाकहन्या सुस्स्थतीत असून िमीनीपासून सुरकक्षत अाांतरावर 
आहेत. 
(३) महाकवतरण िाां पनीने सदर भागामध्ये वळेोवळेी देखभाल व दुरुस्तीचे िामे िेली आहेत. वादळी 
वाऱयााांमुळे सदर अपघात घडल्ट्यामुळे महाकवतरणच्या अकधिाऱयााांवर िारवाई िरण्यात आलेली 
नाही.  
(४) महाकवतरण िाां पनीमाफम त कवद्यतु पुरवठा िरण्यासाठी असलेली कवद्यतु प्रणाली, कवद्यतु 
वाकहन्यााांची कनयकमतपणे देखभाल व दुरुस्ती िरण्यात येते. देखभाल दुरुस्तीसाठी एम्पॅनेलमेंटद्वारे 
एिूण ५ िाां त्राटदारााांना ३ वषािकरता कनकवदा देण्यात आल्ट्या आहेत.   
   कदनााांि २६.११.२०१९ रोिी मृत व्यक्तीच्या िुटुाांकबयााांना महाकवतरण िाां पनीच्या कनयमानुसार 
रु.२०,०००/- तातडीची आर्पथि मदत देण्यात आली आहे.  तसेच उवमकरत रक्िम रु.३,८०,०००/-
कदनााांि २६.०५.२०२० अन्वये अदा िरण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

वीि कवतरण िाां पनी (कि.सााांगली) यााांच्यािडे अत्यावश्यि साकहत्यााांचा  
अपुरा पुरवठा होत असल्ट्याबाबत 

  

(४)  १३९५ (०३-०४-२०२०).   श्री.अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) वीि कवतरण िाां पनी (कि.सााांगली) यााांच्यािडे आवश्यि साकहत्य नसणे, रान्सफाममर, िेबल, 
पोल, व इतर अत्यावश्यि साकहत्यााांचा अपुरा पुरवठा असल्ट्याने शेतिरी व ग्राहिााांना नाहि त्रास 
सहन िरावा लागत असल्ट्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले आहे हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, या साांदभात शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले, 
(३) असल्ट्यास,चौिशीच्या अनुषाांगाने वीि कवतरण िाां पनीला आवश्यि त्या साकहत्याचा पुरवठा 
िरण्यासाांदभात शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) व (२) सन २०१९-२० मध्ये सााांगली किल्ट्हयामध्ये ५ ते २९ 
ऑगस्ट  या िालावधीत अकतवृष्टी व महापूरामुळे तसेच, नोव्हेंबर अखेर पयंत झालेल्ट्या अविाळी 
पावसामुळे पोल रान्सफाममर, वीि वाकहन्या यााांची पडझड झाल्ट्याने सुमारे १५० गावातील १६ 
उपिें दे्र, २,८५२ रोकहत्रे बाधीत झाली व १, ५४, ६५१ कबगरशेती व शेतीपाांप ग्राहिााांचा वीि पुरवठा 
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बाधीत  झाला. तसेच या महापूरामुळे पोल, रान्सफाममर, िाां डक्टर इत्याकदचे मोठया प्रमाणात 
नुिसान झाले. या आपत्तीमुळे अचानि साकहत्याच्या मागणीमध्ये वाढ झाल्ट्याने माहे सष्टेंबर व 
नोव्हेंबर दरम्यान साकहत्याचा तात्पुरता तुटवडा भासला. 
(३) आवश्यितेनुसार साकहत्याचा पुरवठा िरण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 
 

शहगणा येथे ठेिदारामाफम त इलसे्क्रि पोलवर िाम िरत असताना एिा व्यक्तीचा झाललेा मृत्य ु
 

 (५)  १९१८ (०९-०४-२०२०).   श्री.िृष्णा खोपडे (नागपूर पूवम) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शहगणा येथे ठेिदारामाफम त इलेस्क्रि पोलवर िाम िरत असताना श्री. बळरामिी ढबाले यााांचा 
कदनााांि २४ सप्टेंबर, २०१९ रोिी मृत्य ुझाल्ट्याने त्याच्या पत्नी श्रीमती. छाया बळीराम ढबाले, यााांनी 
माहे कडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आर्पथि सहायाय कमळण्याबाबत अकधक्षि अकभयाांता, 
म.रा.कव.कव.िाां ., नागपूर ग्रामीण माांडळ यााांच्यािडे लेख पत्राद्वारे मागणी िेली आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी मृतिाचे िुटुाांकबयााांना आर्पथि मदत कमळण्याबाबत अकधक्षि अकभयाांता 
यााांनी आदेश कदले आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, मृत िुटुाांकबयााांना अद्याप आर्पथि मदत न कमळण्याची िारणे िाय आहेत, तसेच 
आर्पथि मदत तात् िाळ देण्याबाबत शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) शहगणा उपकवभागामाफम त मृताच्या िुटुाांकबयााांना आर्पथि सहायायि मदत रक्िम रु.२०,०००/-, 
कदनााांि २४.०९.२०१९ ला देण्यात आले व अाांकतम आर्पथि सहायाय कनधी रु.३,८०,०००/- असे एिूण 
रु.४,००,०००/-कदनााांि १८.०२.२०२० ला अदा िरण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

कचखली (कि. बुलढाणा) शहरातील कनवासी इमारतीवरून गेलले्ट्या 
 धोिादायि कवद्यतु वाकहन्यााांबाबत 

  

(६)  २३९२ (०२-०४-२०२०).   श्रीमती श्वतेा महाल े (कचखली) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) बुलढाणा किल्ट्हयातील कचखली हे तालुक्याचे मुख्यालय असून तेथील कनवासी इमारतीवारून 
११ िे.व्ही च्या कवद्यतु वाकहन्या गेल्ट्यामुळे आतापयंत बऱयाच लोिााांना िीव गमवावा लागला तर 
अनेि िण गाांभीर िखमी झाले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास कचखली शहरातील कनवासी इमारती वरून गेलेल्ट्या ११ िे.व्हीच्या कवद्यतु वाकहन्या 
िाढण्यात याव्यात अशी मागणी स्थाकनि लोि प्रकतकनधींनी कदनाि २१ कडसेंबर २०१९ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी स्वरुपात िेली असल्ट्याचे कनदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
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(३) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ?  
 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  तथाकप, कचखली शहरामध्ये ११ 
िे.व्ही.वाकहनीच्या साांपिात आल्ट्यामुळे मागील ५ वषात २ िणााांना अप्राणााांकति अपघात झाल्ट्याचे 
कनदशमनास आले आहे. सदर अपघात पूवीपासून अस्स्तत्वात असलेल्ट्या कवतरण वाकहनीपासून 
सुरकक्षत लाांबातरे/समानााांतरे न सोडल्ट्यामुळे घडलेले आहेत.  
(२) यासाांदभातील कनवदेन माांडळ िायालय, महाकवतरण, बुलढाणा यााांचेिडे कदनााांि ३१.०१.२०२० 
रोिी प्राप्त झाले आहे.  
(३) ११ िे.व्ही.  कचखली शहर वाकहनी ही गोरक्षणवाडी, इाांकदरा नगर यासारख्या दाट लोिवस्तीतून 
िात असल्ट्याने सुरकक्षततेच्या हेतूने पयायी मागम म्हणनू नवीन शलि लाईन (१ किमी लााांबीची) 
प्रस्ताकवत िरण्यात आली असून या लाईनचे ५ पोलचे िाम पूणम झालेले आहे. उवमकरत िाम 
प्रगतीपथावर आहे.   
   तसेच अाांगुरमळा, सुभाष नगर (पाांचायत सकमती मागे) या भागातील दाट लोिवस्तीतून िाणारी ११ 
िे.व्ही िेळवद टाउन वाकहनी सुध्दा पयायी मागाने टािण्याचे िामास सुरुवात िरण्यात आली 
होती.  मात्र नगर पकरषद, कचखली यााांनी सुचकवलेल्ट्या पयायी मागाने कवद्यतु वाकहनी उभारण्यास 
स्थाकनि लोिााांनी कवरोध दशमकवल्ट्याने सद्यस्स्थतीत ११ िे.व्ही.िेळवद टाऊन वाकहनीचे िाम 
प्रलाांकबत आहे.सदर कवद्यतु वाकहनी उभारण्यासाांदभात मुख्याकधिारी, नगरपकरषद कचखली यााांचेंशी 
महाकवतरणमाफम त समन्वय साधण्यात आला आहे. नवीन ११ िे.व्ही. कवद्यतु वाकहनी उभारणीिकरता 
नगरपकरषद, कचखली यााांचेद्वारा पयायी िागा उपलब्ध िरुन कदल्ट्यास व स्थाकनि स्तरावरील 
अडथळे दूर झाल्ट्यास ११ िे.व्ही िेळवद टाऊन वाकहनी हटकवण्याचे िाम त्वरीत पूणम िरण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 
  

उल्ट्हासनगर (कि.ठाणे ) शहरामधील अनकधिृत इमारती कनयमाकधन िरण्याबाबत 
  

(७)  २४०९ (०६-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्ट्हासनगर), डॉ.बालािी किणीिर 
(अाांबरनाथ) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) उल्ट्हासनगर (कि.ठाणे) मध्ये अनकधिृत इमारती कनयमाकधन िरण्यासाठी शासनाने सन २००६ 
मध्ये िायदा िेला होता या िायद्यामध्ये त्रटुी असल्ट्यामुळे याचा फायदा घेता आला नाही त्यामुळे 
सदर िायद्यामधील त्रटुी िमी िरून तसेच यातील रेडी रेिनरचा दर िमी िरावा अशा मागणीचे 
कनवदेन लोिप्रकतकनधी यााांनी मा. मुख्यमाांत्री यााांच्यािडे कदनााांि १६ कडसेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्या सुमारास िेली, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, या कनवदेनात ज्या वषी इमारत बााांधली आहे त्या वषीच्या रेडी रेिनर नुसार प्रशमन 
फी आिारावी, सदर बााांधिामे ही सन २००५ पूवीची न घेता ती कदनााांि १ िानेवारी, २०१५ पयंतची 
घ्यावीत, ऑनलाईनची प्रकिया ही एिा वषापयंत वाढवावी इत्यादी मागण्याही िेल्ट्या आहेत, हे ही 
खरे आहे िाय, 
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(३) असल्ट्यास, उल्ट्हासनगर शहरातील अनकधिृत इमारती अकधिृत िरण्याबाबात शासनाने कनणमय 
घेण्यात आल्ट्यानाांतरही शहरातील ४० इमारतींचे बााांधिाम तोडण्याचा कनणमय उल्ट्हासनगर 
महापाकलिा आयकु्तााांनी घेऊन उक्त ४० इमारतीतील रकहवाश्यााांना इमारत अकधिृत 
िरण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर न िेल्ट्यामुळे इमारती करिाम्या िरण्याच्या नोटीसा माहे कडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान कदल्ट्या आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, उल्ट्हासनगर शहरातील अनकधिृत बााांधिामे कनयकमत िरण्यासाठी उल्ट्हासनगर 
पाकलिा आयकु्तााांनी सुरु िेलेली ऑनलाईन वबेसाईटवरील सॉफ्टवेअर गेल्ट्या िााांही कदवसापासून 
बाांद असल्ट्यामुळे ऑनलाईन अिम भारण्याचे िाम पुणमतः ठप्प झाल्ट्याचे माहे िानेवारी, २०२० च्या 
पकहल्ट्या आठवड्यात वा त्या दरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, याबाबत शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िरणे िाय आहेत ? 

 

श्री. एिनाथ शशदे (०३-०६-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हे अशाांत: खरे आहे. 
     ४० इमारतीतील रकहवाश्यााांनी इमारत अकधिृत िरण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर न िेल्ट्यामुळे 
इमारती करिाम्या िरण्याच्या नोटीसा प्रभाग सकमती १ ते ४ मध्ये प्रत्येिी १० नोटीस असे माहे 
कडसेंबर, २०१९ मध्ये बिावण्यात आलेल्ट्या आहेत. 
(४) माहे िानेवारी, २०२० च्या पकहल्ट्या आठवडयात नेटविम  मधील अडचणींमुळे ऑनलाईन 
सॉफ्टवअेर बाांद पडले होते. पराांतू त्यानाांतरच्या आठवडयात वरील ऑनलाईन सॉफ्टवअेर पुणम क्षमतेने 
चालू झाले होते. 
(५) शहरातील अनकधिृत बााांधिामे कनयकमत िरणेची िायमवाही महानगरपाकलिेतफे सुरु आहे. 
शहरातील अनकधिृत बााांधिामे कनयकमत िरण्यासाठी उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिा क्षेत्रातील 
८५५ इमारतींना नोटीस िाढून ऑनलाईन प्रकियेमध्ये भाग घेण्याचे आवाहन िरण्यात आले 
होते. पराांतू, िाही इमारत धारिााांनी ऑनलाईन प्रकियेमध्ये भाग न घेतल्ट्यामुळे त्यापैिी ४० 
इमारतींना प्रभाग सकमती ि.१ ते ४ मध्ये इमारत खाली िरण्याच्या प्रत्येिी १० नोटीसा 
महानगरपाकलिेिडून बिाकवण्यात आल्ट्या होत्या. त्यााांनतर ४० इमारतीपैिी िाही इमारतींच्या 
धारिााांनी ऑनलाईन प्रकियेमध्ये भाग घेतला आहे. तसेच प्रशमन फी बाबत शासनाने कदनााांि ०९ 
सप्टेंबर, २०१९ रोिी उल्ट्हासनगर शहरातील कविासिामे कनयमाकधन िरणे अकधकनयम-२००६ 
मधील तरतूदीनुसार ज्या कदवशी अनकधिृत कविासिाम कनयमानुिुल होईल, त्या वषाच्या 
बािारदर मुल्ट्य तक्त्यानुसार प्रशमन शुल्ट्ि आिारण्याबाबत तसेच कद.०१/०१/२०११ पयंतची 
बााांधिामे कनयमानुिुल िरण्याची महानगरपाकलिेची कवनाांती नामाांिूर िरण्याचा कनणमय घेतला आहे. 
(६)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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शपपरी-पुणे मेरोमाफम त वृक्ष लागवडीचे उकिष्ट पूणम िरणेबाबत 
  

 

(८)  २८५७ (२१-०३-२०२०).   श्री.लक्ष्मण िगताप (शचचवड), श्री.कभमराव तापिीर (खडिवासला) :   
सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) पुणे व शपपरी-शचचवड शहरात सुरू असलेल्ट्या मेरोच्या प्रिल्ट्पासाठी तोडण्यात आलेल्ट्या 
झाडााांच्या बदल्ट्यात मागील वषी सुमारे पाच हिार झाडााांची लागवड िरण्याचे लक्ष उद्यान 
कवभागािडून मेरोला देण्यात आले होते, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, वृक्ष लागवड िरण्यासाठी कदलेली मुदत साांपून गेली तरीही अद्यापही वृक्षलागवडीचे 
लक्ष मेरो प्रशासनाला पूणम िरता आले नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, पयावरणाचा समतोल राखण्यािकरता मेरो प्रिल्ट्पासाठी शहरातील तोडण्यात 
आलेल्ट्या झाडााांच्या बदल्ट्यात वृक्ष लागवड िरण्यास मेरो प्रशासनाला अपयश आले आहे, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, पुणे व शपपरी-शचचवड महानगरपाकलिा हिीत सुमारे पाच हिार वृक्ष  लागवडीचे 
लक्ष पूणम िरण्याबाबत शासनामाफम त िोणती िायमवाही िरण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशदे (०८-०६-२०२१) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) हे खरे नाही. 
महाराष्र मेरो रेल िॉपोरेशन कलकमटेड, पुणे यााांनी पुणे महानगरपाकलिेच्या हिीत ९४७० व शपपरी-
शचचवड महानगरपाकलिेच्या हिीत एिूण ५१७५वृक्षााांची लागवड िेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
  

मुाांबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) हि वाढवकवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
  

(९)  २८६७ (२१-०३-२०२०).   श्री.महेंद्र दळवी (अकलबाग) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) हि वाढवकवण्याबाबतच्या प्रस्तावास माांिूरी देण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, उक्त हि वाढ पालघर ते अकलबाग पयमत िरण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, अकलबागमधील िोणिोणत्या भागाचा समावशे िरण्यात येणार आहे व त्याचे स्वरुप 
िाय आहे,  
 
श्री. एिनाथ शशदे (०८-०६-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) प्रस्तूत हिवाढ िरण्यापूवी रायगड किल्ट्यातील अकलबाग तालुिा भागश: महानगर प्रदेशामध्ये 
समाकवष्ट होता. हिवाढ माांिूर िरताना अकलबाग तालुक्याचा उवमरीत भागाचाही समावशे महानगर 
प्रदेशामध्ये िरण्यात आला आहे. 

___________  
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मुाांबई महानगर प्रदेश कविास प्राकधिरणातफे (एमएमआरडीए) कशवडी-वरळी या ४.५ किमीच्या उन्नत 
मागािकरता िरण्यात येणारी वृक्षतोड 

  

(१०)  ३०३७ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली), श्री.माांगलप्रभात लोढा (मलबार कहल) :   
सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई महानगर प्रदेश कविास प्राकधिरणातफे (एमएमआरडीए) कशवडी-वरळी या ४.५ कि.मी. च्या 
उन्नत मागािकरता किती वृक्षतोड िरण्यात येणार असल्ट्याचा प्रश्न तेथील नागकरिााांनी माहे 
िानेवारी, २०२० च्या मध्ये वा त्या दरम्यान िनसुनावणीच्या वळेी उपस्स्थत िेला, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, मेरोच्या िारशेडिरीताही आरे िॉलनीत वृक्षतोड िरण्यात आली असतााांना आता 
िोस्टल रोडिरीता होणारी वृक्षतोड िोणत्या िायद्यााांतगमत िरण्यात येणार आहे, 
(३) असल्ट्यास, याबाबत शासनाची भकूमिा िाय आहे?  
 
 

श्री. एिनाथ शशदे (०९-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) िोस्टल रोड प्रिल्ट्पाअाांतगमत वृक्षााांची िापणी/पुनरोकपत िरणेबाबत बृहन्मुाांबई 
महानगरपाकलिेिडे प्राप्त होणा-या प्रस्तावासाांदभात महाराष्र (नागरी क्षेत्र) झाडााांचे साांरक्षण व ितन 
अकधकनयम, १९७५ मधील तरतूदीनुसार वृक्ष प्राकधिरणामाफम त परवानगी देणेबाबतची िायमवाही 
िरण्यात येते. 

___________ 

  
भामा - आसखेड िलवाकहनी  व ििॅवले चे िाम साांथ गतीने सुरू असल्ट् याबाबत 

  
 

(११)  ३२७८ (११-०४-२०२०).   श्रीमती मुक्ता कटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) भामा - आसखेड िलवाकहनीचे व ििॅवलेचे िाम साांथ गतीने होत असल्ट् यामुळे भामा आसखेड 
प्रिल्ट्पग्रस्तानी सदरचे िाम बाांद िेल्ट्याचे कनदशमनास येत आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, शासनाने याबाबत िोणत्या उपाययोिना िेल्ट्या वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

श्री. एिनाथ शशदे (०२-०७-२०२१) :  (१), (२) व (३) 
• भामा आसखेड धरण प्रिल्ट्पग्रस्तााांनी त्यााांच्या शासनािडील पुनवमसनाच्या कवकवध मागण्यााांिकरता 
पुणे महानगरपाकलिेच्या भामा आसखेड पाणी पुरवठा प्रिल्ट्पाचे िाम सन २०१५ पासून वळेोवळेी 
आाांदोलने िरून बाांद पाडले होते. 
• मात्र, तद्नाांतर पुणे महानगरपाकलिेने भामा आसखेड प्रिल्ट्पातील िलवाकहनीचे िाम पोलीस 
बाांदोबस्तात पूणम िेले आहे. 
• सद्यस्स्थतीत ििॅवले व िलवाकहनीसह प्रिल्ट्पाचे िाम पूणम िरण्यात आले असून कदनााांि १ 
िानेवारी, २०२१ पासून प्रिल्ट्प िायास्न्वत िरण्यात आला आहे. 

___________ 
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मालगेाव (कि.वाकशम) तालकु्यात वळेेवर वीिकबल कमळत नसल्ट्याने  
ग्राहिााांना आर्पथि भदंुड पडत असल्ट्याबाबत 

  

(१२)  ३४३६ (२८-०७-२०२०). श्री.अकमत झनि (करसोड), श्री.अकमन पटेल (मुाांबादेवी), श्रीमती सुलभा 
खोडिे (अमरावती) : सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय:- 
  

(१) मालेगाव तालुक्यातील (कि.वाकशम) येथील अनेि वीि ग्राहिााांना तारीख कनघून गेल्ट्यानाांतर 
तसेच िाही ग्राहिााांना वीि देयिे कमळतच नसल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, त् यामुळे कवि ग्राहिााांिडून कवि देयिे भरण्यास कवलाांब होत असल्ट्याने ग्राहिााांिडून 
अकतकरक्त दाांड वीि कवतरण िाां पनीिडून वसूल िेला िात असल्ट्याने वीि ग्राहिााांना आर्पथि 
भदंूड पडत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी चौिशी िरुन वीि देयि वाटप िरणा-या िाां त्राटदार व दोषी 
अकधिारी व िममचा-यााांवर शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) व (२) मालेगााांव उपकवभागीय िायालयास वीि कबल कमळत 
नसल्ट्याबाबतची ग्राहिााांची तिार प्राप्त झालेली नाही.  तथाकप माहे िानेवारी, २०२० च्या दरम्यान 
वीि कबल कमळत नसल्ट्याने ग्राहिााांना कवनािारण भदुमड या मथळयाखाली दैकनि पुण्यनगरी व 
सिाळ या वृत्तपत्रामध्ये बातमी प्रिाकशत झालेली होती. त्याबाबत शहाकनशा िेली असता मालेगाव 
शहर व ग्रामीण भागात एिूण २९८ वीि ग्राहिााांना तप्तर देय तारखेच्या १ ते २ कदवस उशीराने, 
मात्र देय तारखेच्या आत वीि देयि वाटप झाले असल्ट्याचे कनदशमनास आलेले आहे.  त्यामुळे सदर 
ग्राहिाना तत्पर देय सूट कमळाली नाही. 
    पकरणामी सदर ग्राहिााांना एिूण रु.१७६०/- एवढी रक्िम माहे फेब्रवुारी, २०२० च्या देयिातून 
तत्पर देय सूट देण्यात आलेली आहे. 
(३) साांबाांकधत िाां त्राटदारास कनकवदेमधील अटी व शतीनुसार रु.१८६०/-एवढया रिमेचा दाांड 
आिारण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिेस (कि.ठाणे) िागेचा मालिी हक्ि कमळण्याबाबत 

  

(१३)  ३५३५ (०५-०४-२०२०).   श्री.िुमार आयलानी (उल्ट्हासनगर) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) उच्च न्यायालयाचा आदेश आकण राज्य शासनाच्या कनदशानुसार उल्ट्हासनगर मधील अनकधिृत 
बााांधिामे कनयकमत िरण्याची प्रकिया सूरु आहे पराांतु उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिेची इमारत ही 
ताबा पावतीवर उभी असून िागेचा मालिी हक्ि नसल्ट्याचे कदनााांि २२ कडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्या 
सुमारास कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिा ही शासनाच्या भखूाांडावर असून ब्लॉि बरािीमध्ये 
राहणाऱया कनवासीत बााांधवाना त्यााांचा मालिी हक्ि शिबहुना सनद देण्यात आल्ट्याने याच वस्तू 
अकधिृत आहेत पराांतु महानगरपाकलिा इमारत व अनेि भखूाांड व िायालय आशदना मालिी 
हक्ि कमळाला नसल्ट्याने या वस्तू अद्यापही शासनाच्या मालिीचे असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे िाय, 
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(३) असल्ट्यास, शासनाने मागच्या वषी चार भखूाांडाचा मालिी हक्ि कदला असून महानगरपाकलिा 
तसेच इतर भखूाांड यााांचा मालिी हक्ि कमळावा म्हणनू वाराांवार मागणी िरूनही दुलमक्ष होत 
असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, महानगरपाकलिेस मालिीहक्ि कमळकवण्याबाबत शासनाच्या वतीने िोणती 
उपाययोिना िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िरणे िाय आहेत? 
 
श्री. एिनाथ शशदे (०२-०३-२०२१) : (१)  हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) सन २०१८ मध्ये ४ भखुाांडाचा मालिी हक्ि महानगरपाकलिेस प्राप्त झाला असून कदनााांि 
३१ िानेवारी, २०२० रोिी उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिा इमारत व गोल मैदान अशा दोन 
भखुाांडाचा मालिी हक्ि महानगरपाकलिेस प्राप्त झाला आहे. सद्यस्स्थतीत एिूण ६ आरकक्षत 
िागााांची सनद उल्ट्हासनगर महानगरपाकलिेस प्राप्त झाली असून उवमकरत सवम आरकक्षत िागा/ 
भखुाांड महापाकलिेच्या नाव ेिरुन घेण्याची िायमवाही महानगरपाकलिेच्या स्तरावर सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

गोरेगाव (पकिम) येथील मुाांबई महानगरपाकलिेच्या कसध्दाथम रूग्णालयाची झाललेी दूरवस्था 
 

 (१४)  ३७८१ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती कवद्या ठािूर (गोरेगाव) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) गोरेगाव (पकिम) येथील मुाांबई महानगरपाकलिेच्या मालिीचे असलेले कसध्दाथम रूग्णालयाच्या 
इमारतीची दुरवस्था झाल्ट्याचे माहे ऑगस्ट, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, रुग्णााांना पयायी व्यवस्था उपलब्ध िरून देण्याबाबत महानगरपाकलिेने िोणती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) असल्ट्यास, कसध्दाथम रुग्णालयाचे बााांधिाम नव्याने मुाांबई महानगरपाकलिेमाफम त िरण्यात येणार 
असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, सदर रुग्णालय बााांधिामाचा कविास आराखडा तयार झाला आहे िाय व सदर िाम 
िें व्हा सुरू होऊन पूणमत्वास िधी िाणार याबाबतचा अहवाल शासनास सादर िेला आहे िाय, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशदे (१०-०३-२०२१) : (१) गोरेगाव (पकिम) येथील बहन्मुाांबई महानगरपाकलिेच्या 
कसध्दाथम रुग्णालयात मोठ्या स्वरुपातील साांरचनात्मि दुरुस्त्यााांची आवश्यिता असल्ट्याचे माहे 
एकप्रल, २०१९ मध्ये िरण्यात आलेल्ट्या साांरचनात्मि पकरक्षणामध्ये आढळून आले आहे. 
(२) कसध्दाथम रुग्णालयातील कवकवध कवभागााांची पयायी व्यवस्था खालीलप्रमाणे िरण्यात आली आहे:- 
• वदै्यिीय बायरुग्ण कवभाग गाडमन इस्टेट, लक्ष्मीनगर, गोरेगाव पकिम 
• रक्तपेढी व डायलेकसस सेंटर मकहन्द्रा गाडमन समाि िल्ट्याण िें द्र, स्व्हलेि पहाडी, गोरेगाव पकिम 
• अकतदक्षता कवभाग व ए.आर.टी. िें द्र (एच.आय.व्ही. बाधीत रुग्णााांसाठी) - शहदूहृदयसम्राट 
बाळासाहेब ठािरे महानगरपाकलिा रॉमा िेअर रुग्णालय, िोगेश्वरी पूवम 
• शल्ट्यकचकित्सा कवभाग, अस्स्थव्याांग कवभाग, िान-नाि-घसा कवभाग, नेत्रकचकित्सा कवभाग, किरोग 
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कचकित्सा कवभाग, आपत्िाकलन वदै्यिीय सेवा कवभाग - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आाांबेडिर 
महानगरपाकलिा सवमसाधारण रुग्णालय, िााांकदवली पकिम 
• वदै्यिीय कचकित्सा कवभाग, बालरोग कचकित्सा कवभाग मनोकविार कचकित्सा कवभाग, त्वचारोग 
कचकित्सा कवभाग, दाांतकचकित्सा कवभाग - श्री. हरीलाल भगवती (एन.टी.सी.) महानगरपाकलिा 
सवमसाधारण रुग्णालय, बोरीवली पकिम 
(३) हे खरे आहे. 
(४) बहन्मुाांबई महानगरपाकलिेच्या ताकलिेवरील सल्लागार / महापाकलिा वास्तुशािज्ञ यााांनी तयार 
िेलेला आराखडा म्हाडा प्राकधिरणािडे मान्यतेिरीता सादर िरण्याची िायमवाही 
महानगरपाकलिेमाफम त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

चािूर (कि.लातूर) तालकु्यातील महाकवतरणाची िामे प्रलाांकबत असल्ट्याबाबत 
  

(१५)  ५०४७ (०९-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चािूर (कि.लातूर) तालुक्यातील महाकवतरणच्या प्रलाांकबत िामााांच्या बाबतीत स्थाकनि 
लोिप्रकतकनधी यााांनी कदनााांि ८ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास चािूर तहकसल िायालयात 
महाकवतरणच्या अकधिारी यााांच्या समवते बैठि आयोकित िेली होती, हे खरे आहे िाय,  
(२) असल्ट्यास, चािूर तालुक्यात कवतरण कवभागाची िोणिोणती िामे प्रलाांकबत होती व त्यानुसार 
आतापयंत िोणिोणती िामे पूणम िरण्यात आली आहेत,  
(३) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर बैठिीत चािूर तालुक्यातील महाकवतरणबाबतच्या एिूण २७ तिारी/प्रलाांकबत िामााांचा 
आढावा घेण्यात आलेला होता. यापैिी १२ िामे महाकवतरण िाां पनीमाफम त पूणम िरण्यात आली 
आहेत. उवमकरत १५ िामााांपैिी १२ िामााांचे रोकहत्र दुरुस्ती प्रस्ताव तयार िरुन मेंटेनन्न्स एिन्सीना 
िायादेश देण्यात आले आहेत. उरलेल्ट्या चार िामााांपैिी ३ िामे ग्राम पाांचायत िायालयािडून 
प्रलाांकबत आहेत.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

शहगोली किल्ट् हयात ३३ िे.व् ही., १३२ िे.व् ही. सब स् टेशन प्रस् तावास माांिुरी कमळण् याबाबत 
  

(१६)  ५१९२ (०३-०४-२०२०).   श्री.तान्हािी मुटिुळे (शहगोली) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पढुील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शहगोली किल्ट् हयात ३३ िे.व् ही., १३२ िे.व् ही. सब स् टेशन माांिुरीसाठी प्रस् ताकवत असल्ट् याची बाब 
माहे कडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट् यास, सदर प्रस् ताव माांिुर िरण् यासाठी शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्ट् यास, कवलाांबाची िारणे िाय ? 
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डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) शहगोली माांडळाअाांतगमत ३३/११ िे.व्ही.ची एिूण ५ उपिें द्र प्रस्ताकवत िरण्यात आली होती. 
त्यापैिी मौि ेआरळ, ता.वसमत व मौि ेिानडखेडा, ता.शहगोली येथे नवीन ३३/११ िे.व्ही उपिें द्र 
आकण मौि े सााांडस, ता.िळमनुरी येथे १X५ एम.व्ही.ए.क्षमतेचे अकतकरक्त रोकहत्र व ३ उपिें द्रात 
(३३/११ िे.व्ही. िुरुाां दा, सरतेफळ, मालवटा) िॅपॅकसटर बँि बसकवण्याचा प्रस्ताव माांिूर झाला असून 
सप्टेंबर, २०१९ मध्ये सदरील िामााांचा िायादेश देण्यात आला आहे. सदरील िामे प्रगतीपथावर 
आहेत. तसेच पैनगाांगा बॅरेिसेवर िृषीपाांपाना वीि पुरवठा िरण्यासाठी मौिे भगवती, ता.सेनगाव 
आकण मौि े खेडा, ता. शहगोली असून एिूण दोन ३३/११ िे.व्ही उपिें द्रााांच्या प्रस्तावाची तााांकत्रि 
बाबींची पडताळणी िरण्यात येत आहे. 
      तसेच २२० िे.व्ही. िुरुाां दा उपिें द्राचे िाम सुरु असून १३२ िे.व्ही. बाराशीव (हनुमान 
नगर/औाांधा) उपिें द्र उभारणीसाठी मौ.टािळगव्हाण, ता.औाांढा (ना) येथील शासिीय गायरान 
िकमनीची कनवड िरण्यात आली असून भ-ूसाांपादनाची प्रकिया महापारेषण िाां पनीमाफम त सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात चारा छावण्यात झाललेा गैरव्यवहार 
 

 (१७)  ५२२० (१४-०४-२०२०).   श्री.प्रशााांत बाांब (गाांगापूर), श्री.साांतोष बााांगर (िळमनुरी), श्री.साांिय 
गायिवाड (बुलढाणा), श्रीमती याकमनी यशवाांत िाधव (भायखळा), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर), 
अडॅ.शहािीबापू पाटील (सााांगोल)े, श्री.अकमत साटम (अाांधेरी पकिम) :   सन्माननीय मदत व पुनवमसन 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) राज्याच्या दुष्िाळग्रस्त भागात चारा छावण्या वाटपात आकण त्या चालवण्यामध्ये सन २०१९ मध्ये 
मोठ्या प्रमाणात अकनयकमतता झाली असून सुमारे २०० िोटी रुपयााांचा गैरव्यवहार झाल्ट्याचे माहे 
िानेवारी, २०२०, मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, राज्यात कवशेषत: अहमदनगर, बीड आकण सोलापूर या किल्ट्यााांमध्ये चारा छावण्या 
वाटपात सवाकधि अकनयकमतता आढळून आल्ट्याचेही कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास या चारा छावण्यााांची चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून 
आले व त्यानुषाांगाने साांबकधत दोषींकवरुध्द शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. कविय वडेट्टीवार (०५-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. खरीप हाांगाम २०१८ मधील 
दुष्िाळाच्या अनुषाांगाने राज्यात सुरू िरण्यात आलेल्ट्या चारा छावण्या वाटपात आकण त्या 
चालवण्यामध्ये अकनयकमतता आढळून आलेली नाही तसेच गैरव्यवहार झालेला नाही. 
(३) बीड व उस्मानाबाद किल्ट्यातील चारा छावण्यााांबाबत शासनािडे तिारी प्राप्त झाल्ट्या होत्या. 
त्या अनुषाांगाने महसुल व वन कवभाग, शासन आदेश िमााांि:- एससीवाय-२०२०/प्र.ि.१६/म-७, कद. 
३० िानेवारी, २०२० अन्वये बीड व उस्मानाबाद किल्ट्यातील चारा छावण्यााांची चौिशी िरण्यासाठी 
कवभागीय आयकु्त, औराांगाबाद यााांच्या अध्यक्षतेखाली चौिशी सकमती गकठत िरण्यात आली होती. 
सदर सकमतीने िा.ि.२०२० मशािा/नै.आ./िाकव-३३७, कद. ९ माचम, २०२० अन्वये अहवाल सादर 
िेला आहे. सदर अहवालानुसार चारा छावणी सूरू िरण्याच्या प्रस्तावास माांिूरी देण्याबाबत तसेच 
चारा छावणी देयिााांचे अनुदान वाटपामध्ये िोणत्याही प्रिारची अकनयकमतता झाल्ट्याचे कदसून आले 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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उरण, पनवले तालकु्यातील (कि.रायगड) शेति-यााांच्या िकमनी खरेदी व्यवहारात कविासिााांनी 
िमीन मालिााांची फसवणिू िेल्ट्याबाबत 

 

 (१८)  ५३९६ (०५-०४-२०२०).   श्री.वभैव नाईि (िुडाळ), श्री.महेश बालदी (उरण) :   सन्माननीय 
नगर कविास माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) नवी मुाांबईच्या धतीवर उरण-पनवले या तालुक्यातील २५ किमी क्षेत्रात कसडिोने नैना प्रिल्ट्प 
उभारण्याचा कनणमय घेतला असुन या प्रिल्ट्पात उरण, पनवले या दोन तालुक्यातील २७२ गावााांचा 
समावशे असुन प्रिल्ट्पााांच्या नावाखाली शेतिऱ यााांच्या िकमनी हडप िरण्यात येत आहेत, हे ही खरे 
आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, पनवले तालुक्यातील (कि.रायगड) िोप्रोली गाव व पकरसरातील शेति-यााांच्या 
िमीनी वभैव अग्रवाल (कसध्दी ग्रुप), कवलास िोठारी (कनलकसध्दी ग्रुप) यााांच्यासह अनेि कबल्ट्डसम व 
कविासिााांनी कवित घेण्यासाठी िमीनीची शिमत ठरवून साांबाांकधत शेतिरी व शेतिमीन मालिााांना 
एम.ओ.य.ु िरुन इसा-याची रक्िम कदल्ट्याची अनेि प्रिरणे सद्यःस्स्थतीत व्यवहार पूणम न िरता 
मागील िाही वषापासून अडवून ठेवलेली आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, पनवले तालुक्यातील िमीनधारि व शेतिरी यााांनी या प्रिरणी किल्ट्हाकधिारी, 
रायगड, पोलीस आयकु्त, नवी मुाांबई, प्रााांत अकधिारी, पनवले यााांच्यािडे उक्त कविासिााांच्या 
कवरोधात वाराांवार तिारी िरुनही त्यााांच्यावर िारवाई न होण्याची िारणे िाय आहेत, 
(४) असल्ट्यास, उक्त िमीनी या पनवले तालुक्यात होऊ घातलेल्ट्या कसडिोच्या नैना प्रिल्ट्प 
पकरक्षेत्रातील शेति-यााांिडून आकण िमीन मालिााांिडून कविासिााांनी िमीनीची साठेखते िरुन 
शेति-यााांना पूणम मोबदला कमळण्यास १८ ते २० मकहन्यापेक्षा िास्त िालावधी उलटून गेल्ट्याने 
त्यााांची फसगत होऊ नये यासाठी एम.ओ.य.ु िरुन इसा-याची टोिन म्हणनू कदलेली रक्िम 
कविासिााांनी परत घेऊन सदर एम.ओ.य.ु रि िरुन िमीनी परत िरण्यात याव्यात अशीही मागणी 
शेतिरी व िमीन मालिााांनी उक्त तिारीत िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, याबाबत मा.मुाांबई उच्च न्यायालयात याकचिाही दाखल िेलेली असल्ट्याने कसडिोची 
पुढील िायमवाहीबाबतची वस्तुस्स्थती िाय आहे व याबाबत शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ शशदे (३१-०५-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
      पनवले तालुक्यातील िोप्रोली हे गाव व पकरसर कसडिोच्या नैना प्रिल्ट्पात समाकवष्ट असले 
तरी खािगी िमीन खरेदी  कविी व्यवहार ही बाब कविासि आकण िमीन मालि यााांचेमध्ये परस्पर 
होत असतात. 
   साांबाांकधत िमीनमालि / शेतिरी यााांनी कविासिााांच्या कवरोधात िेलेल्ट्या तिारी उपकवभागीय 
अकधिारी, पनवले व तहकसलदार, पनवले यााांचेिडे प्राप्त झाल्ट्याचे कदसून येत नाही. 
(५) सदर याकचिा कसडिो िायालयास अवगत नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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पालघर किल्ट्यातील नायगाव, वसई-कवरार, नालासोपारा या शहरााांना  
िोडणाऱया रस्त्याच्या िामाबाबत 

  

(१९)  ६०८४ (०५-०४-२०२०).   श्री.कहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.कक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पालघर किल्ट्यातील नायगाव, वसई-कवरार, नालासोपारा या शहरााांना िोडणाऱया रस्त्याच्या 
िामासाठी अाांदाकित रक्िम ११२६.०० िोटी रुपयााांच्या िवळ असून सदरहु िामाचा मुाांबई महानगर 
प्रदेश कविास प्राकधिरणाच्या प्रस्ताकवत िामाच्या यादीत समावशे असुन सदरहु रस्त्याच्या िामास 
प्रत्यक्षात िेव्हा सुरूवात होणार आहे व किती िालावधीत सदरहु िाम पुणम होण्याची शक्यता आहे, 
(२) असल्ट्यास, उपरोक्त प्रिल्ट्पाच्या िामाची सद्यस्स्थती िाय आहे, 
(३) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ शशदे (१२-०४-२०२१) :  (१) व (२) मुाांबई महानगर प्रदेश कविास प्राकधिरणामाफम त वसई 
कवरार उप प्रदेशातील नायगाव ते कवरार पकिमेिडील रेल्ट्वेला समााांतर रस्ता कविास 
िरण्याबाबतचा प्रस्ताव सक्षम प्राकधिाऱयािडे प्रशासिीय मान्यतेस्तव सादर िरण्यात आला आहे. 
प्रशासिीय मान्यता प्राप्त झाल्ट्यानाांतर सदर प्रिल्ट्पाचे िाम मुाांबई महानगर प्रदेश कविास 
प्राकधिरणामाफम त िरण्याचे कनयोिन आहे.   
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मुाांबई उपनगरातील पोयसर, िााांकदवली (प) येथील कवद्यतु िेबल बदलण्याबाबत 
  

(२०)  ६४९९ (१९-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीवली) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई उपनगरातील ओम साई गणेश सेवा साांघ, अ ॅन्थोनी रोड, पोयसर, िााांकदवली-प. येथील 
कवद्यतु िेबल बदलण्याबाबत स्थाकनि लोिप्रकतकनधींनी कदनााांि २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी वा त्या 
सुमारास मुख्य कवभागीय, (नॉथम कडव्हिन-एनएम) अदानी इलेक्रीि मुाांबई,कल. िााांकदवली, यााांना 
लेखी कनवदेन कदले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, उक्त लेखी कनवदेनानुसार कवद्यतु नेटविम मध्ये सुधारणा िरण्यासाठी नकवन वीि 
िेबल टािण्याचे िाम सुरु िरण्याची िायमवाही मे. अदानी इलेस्क्रकसटी मुाांबई, उत्तर कवभाग यााांनी   
सुरु िेली आहे त्याची सद्य:स्स्थती िाय आहे, 
(३) तसेच सदरहू िाम िधीपयंत पूणम होणे अपेकक्षत आहे, सदरचे िाम लविरात लविर पूणम 
िरण्यािकरता िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे? 
 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) मे. अदानी इलेस्क्रकसटी मुाांबई,  यााांनी लेडी फाकतमा रोड, पोईसर, बोकरवली (पकिम) येथील 
कवदयतु पुरवठयात सुधारणा िरण्यासाठी वीि िेबल टािण्याचे िाम कडसेंबर २०२० मध्ये पूणम िेले 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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साटेली-भेडशी (ता.दोडामागम, कि. शसधुदुगम) येथील कवडी लघुपाटबाांधारे प्रिल्ट्पाच्या 
 बुकडत क्षेत्रातील कवस्थाकपतााांबाबत 

 

 (२१)  ६८२४ (१९-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळाांबिर (वडाळा) :   सन्माननीय मदत व पुनवमसन 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  साटेली-भेडशी (ता.दोडामागम, कि. शसधुदुगम) येथील कवडी लघुपाटबाांधारे प्रिल्ट्पाच्या बुकडत 
क्षेत्रातील कवस्थाकपतााांनी ९ वषे  िेलेल्ट्या साांघषानाांतर  कदनााांि २० माचम, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
भखूाांडाचा ताबा देण्यात आला मात्र २ वषे होऊनही या कवस्थाकपतााांना आवश्यि असलेल्ट्या नागरी 
सोयी-सुकवधा देण्यात आलेल्ट्या नाहीत, हे खरे आहे िाय, 
(२)    असल्ट्यास, गत २ वषे हे   कवस्थाकपत आपल्ट्या मागण्यााांसाठी शासनािडे   सतत पाठपुरावा 
िरत असतानाही त्याची िोणत्याही प्रिारची दखल घेण्यात आली नसून, वीि, पाणी, रस्ते , 
समाि माांकदर व शाळा आदी नागरी सुकवधााांपासून हे कवस्थाकपत अद्याप वाांकचत आहेत हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३)    असल्ट्यास, श्री.कभिािी गवस व अन्य िाही कवस्थाकपतााांना कमळालेले भखूाांड हे घर बााांधण्यास 
उपयकु्त नसल्ट्याने ते भखूाांड बदली िरुन कमळावते म्हणनू वाराांवार पाठपुरावा िरुनही त्याची दखल 
न घेतल्ट्याने कद. २ िानेवारी, २०१९ रोिी पुन्हा साांबाांकधतााांनी उपोषण िेले त्यावळेीही या 
उपोषणित्यांना नुसते आश्वासनच कदले असून आिकमतीस एि वषे होऊनही अद्याप भखूाांड बदलून 
कमळण्याच्या प्रस्तावावर कवचार िरण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(४)    असल्ट्यास, सततच्या ९ वषाच्या साांघषानाांतरही कवडी प्रिल्ट्पग्रस्त    नागरी सोयी- सुकवधााांपासून 
वाांकचत असल्ट्याच्या िारणास्तव सदरहू प्रिल्ट्पग्रस्त  कद. ४ फेब्रवुारी, २०२० रोिी सिाळी ११.०० 
वािल्ट्यापासून कवडी गावठाणातच आमरण उपोषणास बसणार असल्ट्याबाबतचा लेखी इशारा 
शासनाला कदला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५)    असल्ट्यास, उपरोक्त प्रिरणी चौिशीअाांती शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

 श्री. कविय वडेट्टीवार (०२-०३-२०२१) :  (१) व (२) अाांशत खरे आहे, कवडी लघुपाटबाांधारे प्रिल्ट्पामुळे 
बाकधत झालेल्ट्या ३२ िुटूाांबाना ३३ भखूाांडाचे वाटप कदनााांि-२०/०४/२०१८ रोिी पुणम िरण्यात आले 
आहे. मात्र प्रिल्ट्पाची घळभरणी सद्य:स्स्थतीत प्रस्तावीत नसल्ट्याने अद्याप प्रिल्ट्पगस्तााांना कवस्थापीत 
होण्याबाबत नोटीसा देण्यात आलेल्ट्या नाहीत. प्रिल्ट्पग्रस्तााांनी कवडी गावठाणास लागून २०० मी. 
इतक्या अाांतरावर पुनवमसन गावठाणाची िागा कनकित िेली आहे. प्रिल्ट्पग्रस्तााांना १८ नागरी सुकवधा 
पैिी ०८ सुकवधा मुळ कवडी गावात उपलब्ध असल्ट्याने त्याच्या मागणीनुसार त्यापैिी १० नागरी 
सुकवधा पुरकवण्यात येणार असून त्यााांची िामे प्रगती पथावर आहेत. 
(३) अशाांत खरे आहे. १.श्रीम.प्रभावती सोमा गवस (वाटप िेलेला भखूाांड ि.२९)  २. श्री.दत्ताराम सोमा 
गवस (वाटप िेलेला भखूाांड ि. ३६) ३. श्री.पााांडुराांग सातु गवस (वाटप िेलेला भखूाांड ि. २८) या तीन 
प्रिल्ट्पग्रस्तााांनी भखूाांड बदलून कमळण्याची मागणी िेली आहे. या कतघााांचे माांिूर भखूड क्षेत्र-३.७० 
चौ.मी. असून त्यााांनी मागणी िेलेले भखूाांडाचे क्षेत्र- ५.५५ चौ.मी. आहे. यामुळे मागणी िेलेल्ट्या भखूाांड 
क्षेत्र फोडून आराखडा रेखााांिनात बदल िरावा लागतो. माांिूर रेखााांिन दुरूस्ती िरून कमळणेिामी 
नगररचनािार, शसधुदुगम यााांना िळकवण्यात आलेले असून, रेखााांिन दुरूस्ती िरून कदलेले भखूाांड 
बदलून देणेची िायमवाही िरण्यात येत आहे. 
(४) होय. 
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(५) प्रिल्ट्पग्रस्तााांना देय १० नागरी सुकवधा पुरकवण्यािरीता आवश्यि िामााांच्या कनकवदा कनकित 
झाल्ट्या असून ठेिेदारााांनी िामास सुरूवात िेली आहे. मात्र िोकवड-१९ च्या प्रादुभावामुळे झालेल्ट्या 
लॉिडाउनच्या िाळात िामे बाांद ठेवावी लागल्ट्यामुळे तसेच शसधुदुगम किल्ट्हयात वाळू कललाव 
प्रिीया न झाल्ट्याने ज्या िामााांना वाळू आवश्यि आहे. त्या िामााांची प्रगती राखता आलेली नाही. 
मात्र सदर सवम नागरी सुकवधााांची िामे लविरात लविर िरण्याचे कनयोिन िरण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
वैिापूर (कि.औरगााांबाद) येथील शासिीय आकदवासी आश्रम शाळेतील मुलींच्या वस्तीगृहाबाबत. 

  

(२२)  ९९८० (१६-०६-२०२०).   श्रीमती लताबाई सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय आकदवासी कविास 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चोपडा मतदार साांघ आकदवासी बहुल भाग असून त्या अाांतगमत असलेल्ट्या वैिापूर (कि.औरगााांबाद) 
येथील शासिीय आकदवासी आश्रम शाळा फक्त मुलीं िकरतााां असून सदर शाळेचे बााांधिाम 
साधारणत: ३० ते ४० वषे िुने आहे हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, सदर आश्रम शाळेत चालू वषात एिूण ५५० मुली कशक्षणािकरता राहत आहेत, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, सन २०१७-२०१८ या आर्पथि वषात िें द्रीय सहायाय २७५ (१) या योिनेअाांतगमत सदर 
आश्रम शाळेतील मुलींिकरता (G+१ वसतीगृह इमारतीचे बााांधिाम सुरु झाले असुन इमारतीची 
(G+१) क्षमता फक्त ४८ खोल्ट्यााांची आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, नवीन इमारतीचा दुसरा व कतसरा मिला तसेच आणखी एि इमारतीचे (G+३) 
बााांधिाम िरणे आवश्यि असल्ट्याबाबतचे लेखी कनवदेन स्थाकनि लोिप्रकतकनधीनी कदनााांि १ 
फेब्रवुारी, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मा. आकदवासी कविास माांत्र्याना कदले, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, उक्त कनवदेनाच्या अनुषाांगाने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, नसल्ट्यास कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अडॅ. िे.सी.पाडवी (२४-०३-२०२१) :  (१) होय, हे खरे आहे.   
विैापूर ही शासिीय आश्रमशाळा िळगााांव किल्ट्यात िायमरत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३)  िें द्रीय सहायाय २७५ (१) योिनेंतगमत सदर आश्रमशाळेतील मुलींिकरता ४८ मुलींच्या क्षमतेचे 
वसतीगृहाचे बााांधिाम सुरु आहे.  
(४)  हे खरे आहे.  
(५) विैापूर, कि.िळगााांव येथील शासिीय आश्रमशाळेतील मुलींच्या सुरकक्षततेच्या दृष्टीने 
सद्यस्स्थतीत बााांधिाम सुरु असलेल्ट्या वसकतगृहास दुसरा व कतसरा मिला बााांधिाम िरणे तसेच 
अिून एि नकवन इमारत (G+३) बााांधण्यासाठी  प्रशासिीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला 
असून सदर प्रस्तावाची शासन स्तरावर तााांकत्रि छाननी िरण्यात येत आहे.  कनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार सदर िामास प्रशासिीय मान्यता देण्यात येईल.  
  

___________ 
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राज्यातील नूतनीिरण न झालले्ट्या बााांधिाम िामगारााांना मुदतवाढ कमळण्याबाबत 
  

(२३)  १०४६३ (०२-०६-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगाांटीवार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िामगार माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महाराष् र इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट् याणिारी माांडळाच् या माध् यमातुन राज् यात अाांदाि े
२२ लाख ५० हिार नोंदणीिृत बााांधिाम िामगार आहेत, या बााांधिाम िामगारााांपैिी सुमारे ११ 
लाख बााांधिाम िामगारााांचे नूतनीिरण झाले असून िोरोना कवषाणचू् या वाढत् या प्रादुभावाच् या 
पाश् वमभमूीवर सुरू असलेल्ट् या लॉिडाऊनमुळे इतर बााांधिाम िामगार नुतनीिरणापासून वाांकचत 
असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, राज् यातील नूतनीिरण न झालेल्ट् या बााांधिाम िामगारााांना मुदतवाढ कमळण् याबाबत 
कवधानसभा सदस्य, बल्ट् लारपूर यााांनी कदनााांि २१ मे, २०२० रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख् यमाांत्री यााांना 
लेखी कनवदेन सादर िेले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उक्त कनवदेनाच्या अनुषाांगाने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. हसन मुश्रीफ (०७-१२-२०२०) :  (१) होय, हे अाांशत: खरे आहे. 
       इमारत व इतर बााांधिाम िामगार (रोिगार कवकनयमन व सेवाशती) अकधकनयम, १९९६ च्या 
िलम १२ अन्वये महाराष्र इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट्याणिारी माांडळामध्ये माहे 
िानेवारी, २०२० पयंत २२.७७ लक्ष एवढया बााांधिाम िामगारााांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैिी 
िलम १४ अन्वये माहे िानेवारी, २०२० अखेरपयंत १३.२० लक्ष नोंदणीिृत बााांधिाम िामगार 
सकिय (किवीत) आहेत.  
      िें द्र व राज्य शासनािडून घोकषत िरण्यात आलेल्ट्या टाळेबाांदीच्या िालावधीत िायालयीन 
िामिाि होऊ न शिल्ट्याने नोंदणी झालेली नाही, ही वस्तुस्स्थती आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िें द्र व राज्य शासनािडून घोकषत िरण्यात आलेल्ट्या टाळेबाांदीच्या िालावधीत िायालयीन 
िामिाि होऊ न शिल्ट्याने नोंदणी िमी झाली, तथाकप, सद्य:स्स्थतीत नोंदणीची / नुतनीिरणाची 
िायमवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 

  
हवलेी (कि.पुणे) तालकु्यातील पाांचायत सकमतीिडून ग्रामसेविााांच्या कनयमबाय बदल्ट्या व 

प्रकतकनयकु्त्या िेल्ट्या िात असल्ट्याबाबत 
  

(२४)  ११३४० (०८-०९-२०२०).   श्री.कभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय ग्रामकविास 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हवलेी (कि.पुणे) तालुक्यातील पाांचायत सकमतीिडून ग्रामसेविााांच्या कनयमबाय बदल्ट्या व 
प्रकतकनयकु्त्या िेल्ट्या िात असल्ट्याचे माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
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(२) असल्ट्यास, सन २०१७ ते २२ िून २०२० दरम्यानच्या िाळात हवलेी पाांचायत सकमतीत 
ग्रामसेविााांच्या कनयमबाय बदल्ट्या व प्रकतकनयकु्त्या िेल्ट्या असून समायोिनाने बदली िरण्यात 
आलेल्ट्या ग्रामसेविााांची प्रकतकनयकु्ती िरुन त्यााांना सोयीची ग्रामपाांचायत देण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, ग्रामसेविााांच्या कनयमबाय बदल्ट्या व प्रकतकनयकु्त्यााांची शासनाने चौिशी िेली आहे 
िाय व त्यात िाय आढळून आले, 
(४) असल्ट्यास, त्यानुसार ग्रामसेविााांच्या कनयमबाय बदल्ट्या व प्रकतकनयकु्त्यााां िरणाऱया दोषींवर 
शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (२५-०२-२०२१) :  (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 

  
कनफाड (कि.नाकशि) तालकु्यातील वीिचे्या साांबाांधात येणाऱया समस्यााांबाबत. 

  

(२५)  ११४३३ (१३-०९-२०२०).   श्री.कदलीपराव बनिर (कनफाड) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) कनफाड (कि.नाकशि) तालुक्यातील भेंडाळी, िराांिगाव, म्हाळसािोरे इतर गावामध्ये कविचे्या 
समस्या सोडकवण्याच्या दृस्ष्टने कवकवध उपाययोिना िरण्याची व यासाठी आवश्यि कनधी उपलब्ध 
िरून देण्याची मागणी स्थाकनि लोिप्रकतकनधी यााांनी माहे माचम, २०२० मध्ये शासनािडे िेलेली 
आहे. हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, या मागणीच्या अनुषाांगाने कविचे्या साांबाांकधत समस्या सोडकवण्याच्या दृस्ष्टने शासनाने 
िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

 डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.पालिमाांत्री यााांच्या अध्यक्षतेखाली कदनााांि १८.०१.२०२० व कदनााांि २७.०१.२०२० रोिी 
किल्ट्हाकधिारी िायालयात झालेल्ट्या आढावा बैठिीत मा. कवधानसभा सदस्य, कनफाड मतदार साांघ 
यााांनी िेलेल्ट्या मागणीप्रमाणे रु.२७.१८ िोटी रुपयााांचा प्रस्ताव किल्ट्हा कनयोिन अकधिारी, किल्ट्हा 
कनयोिन सकमती, नाकशि यााांना कदनााांि २७.०१.२०२० रोिी सादर िेला होता. तसेच रु.३०.११ 
िोटींचा सुधाकरत प्रस्ताव पुनि कदनााांि २८.०२.२०२० रोिी सादर िरण्यात आला आहे. औराांगपूर 
(भेंडाळी) उपिें द्र व िराांिगाव उपिें द्र येथे प्रत्येिी ५ MVA क्षमतेचे अकतकरक्त पॉवर रान्सफॉममर 
उच्चदाब कवतरण प्रणाली (HVDS) योिनमध्ये प्रस्ताकवत असून सदर िामाची कनकवदा प्रकिया 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात मुाांबईतील वरळी, नवी मुाांबई, पुणे,सातारा,रायगड येथील रेशन दुिानदारााांिडून 
 धान्याचा मोठ्याप्रमाणात अपहार िरण्यात आल्ट्याबाबत 

  

(२६)  ११४६२ (१५-०९-२०२०).   श्रीमती याकमनी यशवाांत िाधव (भायखळा), श्री.महेश चौघुल े
(कभवाांडी पकिम), श्री.सुकनल प्रभ ू(शदडोशी) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आकण ग्राहि साांरक्षण 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१)  राज्यात मुाांबईतील वरळी, नवी मुाांबई, पुणे, सातारा, रायगड अशा कवकवध कठिाणावरून कदनााांि 
३० एकप्रल, २०२० रोिी वा त्या सुमारास रेशन दुिानदारााांिडून धान्याचा मोठ्याप्रमाणात अपहार 
िरण्यात आल्ट्याबाबतच्या तिारी कनयाांत्रण कशधावाटप साांचालि नागरी पुरवठा यााांना प्राप्त झालेल्ट्या 
आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२)  तसेच िें द्र शासनाच्या योिनेनुसार प्रत्येि िुटुाांबासाठी नमुद िरण्यात आलेल्ट्या िोट्यापेक्षा 
िमी धान्य देऊन धान्याचा अपहार िेल्ट्याच्या अनेि तिारी शासनास कदनााांि २९ मे, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास साांिेत स्थळावर प्राप्त झाल्ट्या आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले 
व त्यानुसार माहे मे, २०२० अखेर पयंत शासनास एिूण किती तिारी प्राप्त झाल्ट्या आहेत व त्यामध्ये 
किती कशधावाटप दुिानदारााांनी किती शिमतीच्या धान्याचा अपहार िेल्ट्याचे आढळून आले आहे, 
(४) असल्ट्यास, सदर प्रिरणातील किती दोषी कशधावाटप दुिानदारााांचे परवाने रि िरुन 
त्यााांचेकवरुद्ध शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. छगन भिुबळ (१२-०२-२०२१) :  (१)  वरळी, पुणे, सातारा, रायगड येथे अशा तिार कनदशमनास 
आल्ट्या नाहीत. तथाकप, मुाांबई-ठाणे कशधावाटप िायमक्षेत्रातील नवी मुाांबई येथील कशधावाटप 
िायालय    
    ि. ४१-फ वाशी या िायालयास िाही कशधापकत्रिाधारिााांिडून अकधिृत कशधावाटप दुिान      
ि. ४१-फ २८७ या दुिानाबाबत तिार प्राप्त झाली होती.  
(२) कद. २९.५.२०२० रोिी ऑनलाईन सावमिकनि कवतरण प्रणालीवर तुपगााांव, ता. खालापूर, कि. 
रायगड-अकलबाग येथील रास्तभाव धान्य दुिानाबाबत तिार प्राप्त झाली आहे.  
(३) व (४) िाने. २०२० ते ऑक्टोबर, २०२० या िालावधीत घेण्यात आलेल्ट्या तपासणीच्या अनुषाांगाने 
खालीलप्रमाणे िायमवाही िरण्यात आली आहे. 
            पुणे कवभागात ४० स्वस्त धान्य दुिान परवानाधारिााांवर िायमवाही िरण्यात आली असून १९ 
स्वस्त धान्य दुिानााांचे परवाने रि िरण्यात आले असून ११ परवाने कनलाांकबत, ८ दुिानदारााांना दाांड 
व २ स्वस्त धान्य दुिान परवानाधारिााांना सक्त तािीद देण्यात आली आहे.    
       मुाांबई-ठाणे कशधावाटप क्षेत्राताांगमत येणाऱया नवी मुाांबई येथील दुिान ि. ४१-फ-२८७ या 
दुिानदाराच्या कवरुध्द प्राप्त तिारीनुसार तपासणी दरम्यान आढळून आलेल्ट्या दोषााांच्या अनुषाांगाने 
दुिानाचे प्राकधिारपत्र रि िरण्यात आले आहे.  
      तसेच, दक्षता पथिामाफम त िेलेल्ट्या िारवाईत १८ अकधिृत कशधावाटप दुिानदारााांकवरुध्द 
िीवनावश्यि वस्तू िायदा, १९५५ अन्वये गुन्हे नोंदकवण्यात आले असनू १९ दुिानााांची प्राकधिारपत्रे 
रि िरण्यात आली आहेत तसेच २८ दुिानााांची प्राकधिारपत्रे कनलाांकबत िरण्यात आली आहे. 
पकरमाांडळ िायालयाताांगमत घेण्यात आलेल्ट्या तपासणी दरम्यान अन्नधान्य गैरव्यवहारप्रिरणी १ 
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दुिानदाराकवरुध्द िीवनावश्यि वस्तू अकधकनयम, १९५५ अन्वये गुन्हे नोंदकवण्यात आला आहे.  
  रायगड किल्ट्यात १४ रास्तभाव दुिानदारााांची १००% अनामत रक्िम िप्त िरण्यात आली असून 
दाांड वसूलीही िरण्यात आली आहे.   
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
राज्यातील लॉिडाउन कशकथल िेलले ेअसतानाही अनेि गृहकनमाण  

साांस्थााांनी िठोर अटी घातल्ट्याबाबत 
  

(२७)  ११४७४ (१६-०९-२०२०).   श्री.साांिय पोतनीस (िकलना), श्री.महेश चौघुल े (कभवाांडी पकिम), 
श्रीमती लताबाई सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय सहिार माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील 
िाय :- 
(१) राज्य शासनाने लॉिडाउन कशकथल िरून अनेि कनबंध हटवले असतानाही मुाांबई व पुणेसह 
महाराष्रातील अनेि गृहकनमाण साांस्थामधील सकमत्यााांनी इमारतीमध्ये येणारे पाहुणे, िामाला 
येणाऱया मोलिरणी व इतरााांना मज्िाव िरत असल्ट्याचे माहे िून, २०२० मध्ये वा त्या दरम्यान 
कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, िाही गृहकनमाण साांस्थााांिडून प्रवशे देण्यासाठी िरोना मुक्त असल्ट्याचे प्रमाणपत्र 
मागण्याची अट घातली िात आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) तसचे शासनाच्या मागमदशमि सूचना कवचारात न घेता गृहकनमाण साांस्थााांनी आपले स्वतःचे िठोर 
कनयम लागू िेले असल्ट्यामुळे घर भाड्याने देणे व घेणे थााांबल्ट्याने नोंदणी िायालयात दस्त नोंदणी 
होत नसल्ट्याचे कदनााांि ८ िुलै, २०२० रोिी वा त्यासुमारास कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
िाय 
(४) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय व चौिशीच्या अनुषाांगाने साांबाांकधत 
गृहकनमाण साांस्थावर शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (१०-०३-२०२१) :  (१) व (२) अाांशत: खरे आहे. 
             मुाांबई शहर, मुाांबई उपनगर तसेच वसई, कि. पालघर या भागातील सहिारी गृहकनमाण 
साांस्थााांच्या इमारतीमध्ये घरिाम िरणाऱया मोलिरणी,  
वाहन चालि, दुध पुरवठा व वृत्तपत्र कवतरण िरणाऱया व्यक्तींना प्रवशे देण्यािकरता साांस्था अटी 
घालत असल्ट्याच्या तिारी साांबाांकधत कनबाांधिााांिडे प्राप्त झाल्ट्या आहेत. 
(३) नाही.  
            राज्यातील दुयायम कनबाांधि िायालयात माहे मे, २०२० ते िुलै अखेर ७३,३९३ इतक्या कलव्ह 
अँण्ड लायसन्स दस्तााांची नोंदणी झालेली आहे.  
 (४) शासनाच्या कद.२६.६.२०२० व कद.२१.९.२०२० रोिीच्या पत्रान्वये तसेच, सहिार आयकु्त व 
कनबाांधि, सहिारी साांस्था, महाराष्र राज्य, पुणे िायालयाच्या कद.२९.६.२०२० व कद.२२.९.२०२० 
रोिीच्या 
 पत्रान्वये घर िामगार व वाहन चालि यााांना गृहकनमाण साांस्थााांमध्ये िामिािासाठी प्रवशे 
देण्यासाांदभात सहिारी गृहकनमाण साांस्थााांच्या पदाकधिाऱयााांनी शासनाने वळेोवळेी कनगमकमत िेलेल्ट्या  
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मागमदशमि सूचनााांचे पालन िराव,े तसेच या सूचनााांच्या कवपकरत गृहकनमाण साांस्थााांनी कनयम तयार 
िरु नयेत,  ही बाब राज्यातील सवम सहिारी गृहकनमाण साांस्थााांच्या कनदशमनास आणनू देणेबाबत  
सवम किल्ट्हा उपकनबाांधि, सहिारी साांस्था यााांना कनदेश कदले आहेत. त्यानुसार सवम साांबाांकधत 
कनबाांधिााांनी उक्त कनदेशाचे पालन िरणेबाबत गृहकनमाण साांस्थााांना सुकचत िेले आहे.   
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 

  
शितूर  (कि.परभणी) शहरातील हुतात्मा चौि पकरसरात रस्त्याच्या िडेला  

असलले्ट्या कवद्यतु रोकहत्रााांना दरवाि ेनसल्ट्याबाबत 
  

(२८)  ११६५० (१३-०९-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (शितूर) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) शितूर (कि.परभणी) शहरात मोठ्या प्रमाणात नागकरिााांची रहदारी असलेल्ट्या हुतात्मा चौि 
पकरसरात रस्त्याच्या िडेला असलेल्ट्या कवदयतु रोकहत्रााांना दरवािे नसल्ट्याने अपघात होण्याची 
शक्यता असल्ट्याचे माहे िून २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास , शितूर शहरात अन्य कठिाणीही कवदयतु रोकहत्रे तसेच कविचेे वािलेले खााांब, िीणम 
झालेल्ट्या कवदयतु तारा याबाबत नागकरिानी कवदयतु कवतरण कवभागास तिार िरुनही कवदयतु 
कवभाग यािडे दुलमक्ष िरीत असल्ट्याची बाब कनदशमनास आली, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, त्यानुषाांगाने शासनाने िोणती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) :  (१) हुतात्मा चौि पकरसरात रस्त्याच्या िडेला ३ कवद्यतु रोकहत्रे 
आहेत.  या तीन रोकहत्रााांपैिी फक्त एिा रोकहत्राच्या कवतरण पेटीचा दरवािा नादुरुस्त होता.  सदर 
रोकहत्राच्या पेटीच्या दरवािा दुरुस्तीचे िाम देखभाल व दुरुस्ती िामाअाांतगमत िरुन ते सुस्स्थतीत 
िरण्यात आले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. शितूर शहरामध्ये अपघात घडू नये म्हणनू माहे िून, २०२० मध्ये Preventive 
Maintenance (प्रकतबाांधात्मि देखभाल) अाांतगमत आवश्यि त्या कठिाणी देखभाल व दुरुस्तीची िामे 
िरण्यात आली आहेत. तसेच शितूर शहरात िाही भागामध्ये िीणम झालेल्ट्या तारा, वािलेले खााांब 
आकण कवद्यतु रोकहत्रााांबाबत ग्राहिााांिडून आलेल्ट्या तिारी व कवतरण शाखेच्या कनदशमनास िी िामे 
आली त्या िामााांची प्रत्यक्षस्थळी िाऊन तपासणी िरण्यात आली. त्यानुसार देखभाल दुरुस्ती 
िामाअाांतगमत कनयकु्त िरण्यात आलेल्ट्या िाां त्राटदारामाफम त आवश्यि िामे िरण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 नाकशि किल्ट्हा पकरषदेच्या कवकवध कवभागामधील िममचारी लाच घेत असल्ट्याबाबत 
 

 (२९)  ११७२७ (०९-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश कहरे (सीमाताई) (नाकशि पकिम) :   सन्माननीय 
ग्रामकविास माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

 (१) नाकशि किल्ट्हा पकरषदेच्या कवकवध कवभागामध्ये सी.सी.टी.व्ही िॅमेरे िायमरत असताना देखील 
तेथील िममचारी लाच घेत असल्ट् याचे कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्ट्यास, लाच प्रिरणी अटिेत असलेले िकनष्ठ प्रशासन अकधिारी प्रदीप बागुल यााांना 
पदोन्नती देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, सदर प्रिरणात वकरष्ठ अकधिारी िकनष्ठ प्रशासन अकधिारी प्रदीप बागुल यााांना 
पाठीशी घालत असल्ट् याचे कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
 (४) असल्ट्यास, याप्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय व त्यानुसार साांबाांकधत अकधिारी व 
िममचाऱयााांवर शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

श्री. हसन मुश्रीफ (२५-०२-२०२१) :  (१)    होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अाांशत: खरे आहे. प्रकदप बागुल, िकनष्ठ प्रशासन अकधिारी यााांच्यावर लाचलुचपत 
कवभागािडून िायमवाही होण्यापूवीच त्यााांना पदोन्नती देण्यात आली होती. 
(३)  हे खरे नाही 
(४)  श्री. प्रकदप बागुल, िकनष्ठ प्रशासन अकधिारी यााांना सेवतूेन कनलाांकबत िरण्यात आलेले आहे. 
त्यााांचे कवरुध्द कवभागीय चौिशी प्रस्तावीत िरण्यात आली आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

  

___________ 
  

िोकवड-१९ कवषाणचु्या पाश्वमभमूीवर टाळेबाांदी पकरस्स्थतीत किल्ट्हा बँिााांचे  
सहिार क्षेत्र मोडिळीस आल्ट्याबाबत 

  

(३०)  ११८८२ (२०-०९-२०२०).   श्री.राधािृष् ण कवखे-पाटील (कशडी) :   सन्माननीय सहिार माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्याच्या कविासात अत्याांत महत्त्वाचे योगदान ठरलेल्ट्या सहिार क्षेत्राला िोरोनामुळे 
लॉिडाऊनचा फटिा मोठ्या प्रमाणात बसला असून लहान-मोठ्या सहिारी साांस्था व बँिा यााांना 
मोठी झळ बसली असून राज्य शासनाची महत्त्वािााांक्षी महात्मा फुले शेतिरी ििममुक्ती योिना 
प्रलाांकबत राकहल्ट्याची बाब माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्ट्यास लॉिडाऊन मुळे अनेि व्यवसाय बाांद असल्ट्यामुळे बँिा पतसाांस्था यााांनी कदलेल्ट्या 
ििाची वसुली होणार नसल्ट्याने या साांस्थााांच्या एनपीए मध्ये वाढ होऊन साांस्थााांचा नफा िमी झाला 
असल्ट्याने दोन्ही प्रिारच्या साांस्थााांना भकवष्यात कलस्क्वकडटी ची िमतरता भासणार आहे हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, सहिारी साांस्थााांचे लेखे सहिार िायद्यातील तरतुदीनुसार १५ मे पयंत पूणम होणे 
शक्य नसल्ट्याने सहिारी साांस्थााांचे लेखापरीक्षण कवकहत मुदतीत म्हणि े ३१ ऑगस्टपयंत वार्पषि 
सवमसाधारण सभा कदनााांि ३० सप्टेंबर पयंत घेता येणार नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, मा.सहिार माांत्री, राज्य माांत्री व कवभागीय सहकनबाांधि सहिारी साांस्था यााांच्या स्तरावर 
अकपलीय व पुनमकरक्षण अिाची सुनावणी घेता न आल्ट्याने अशी प्रिरणे दीघमिाळ प्रलाांकबत राहणार 
असल्ट्याने नवीन सहिारी साांस्थााांची नोंदणी उपकवधी दुरुस्ती इतर िायदेशीर िामे प्रलाांकबत आहेत, 
हे ही खरे आहे िाय, 
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(५) असल्ट्यास, िृषी पणन व िृषी प्रकिया साांस्था हातमाग याांत्रमाग साांस्था, सूतकगरण्या व इतर 
औद्योकगि सहिारी साांस्थााांच्या उत्पादनात व मालाच्या कविीत अडचणी असल्ट्याने अशा साांस्थाना 
आर्पथि साांिटाचा सामना िरावा लागत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्ट्यास, मध्यम व दीघम मुदतीच्या शेती ििाची वसुली िमी झाल्ट्यामुळे कवकवध िायमिारी 
सहिारी साांस्थााांचा व किल्ट्हा मध्यवती सहिारी बँिााांच्या शाखेत वाढ झाल्ट्याने अनेि सहिारी 
साांस्थााांचे आर्पथि व्यवहार ठप्प झाल्ट्याने िममचाऱयााांचे वतेन देण्यात अडचणी कनमाण झाल्ट्या आहेत, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(७) असल्ट्यास, या प्रिरणी शासनाने अकधि चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीचे कनष्िषम िाय आहे 
व त्यानुसार सहिायम साांस्थााांना कदलासा देण्याच्या दृष्टीने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहेत ? 
  
श्री. शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (०९-०३-२०२१) :  (१)  होय.  
     महात्मा फुले शेतिरी ििममुक्ती  योिनेची अाांमलबिावणी माचम २०२० मध्ये सुरु झाली असताना 
िोकवड-१९ च्या कवषाणचू्या प्रादूभावामुळे  शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन िायदा, २००५ अाांतगमत 
कद.२४.३.२०२० पासून राज्याच्या कवकवध भागात टाळेबाांदी लागू िेली. यामुळे  उद्योग-धाांदे बाांद िरावे 
लागले.  सदर टाळेबाांदीमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे िोत िमी झाले. राज्यािडे उपलब्ध असलेला कनधी 
सदर कवषाणवूरील  उपाययोिनेसाठी वळकवण्यात आला. त्यामुळे उक्त ििममाफी योिनेस पुरेसा 
कनधी उपलब्ध होऊ शिला नाही.  
(२) अाांशत: खरे आहे.  
(३) अाांशत: खरे आहे. 
     याकवषयी महाराष्र सहिारी साांस्था अकधकनयम १९६०  मधील अकधकनयमात शासन अध्यादेश 
कदनााांि २८.१०.२०२० अन्वये सुधारणा िरण्यात आल्ट्या आहेत.  
(४) अाांशत: खरे आहे. 
(५) अाांशत: खरे आहे. 
(६) अाांशत: खरे आहे. 
     तथाकप िोकवड-१९ कवषाणचु्या पाश्वमभमूीवर टाळेबाांदी पकरस्स्थतीत व्यवसाय-उद्योग धाांदे बाांद 
राकहले. त्यामुळे ििम परतफेडीस मुदतवाढ या िारणास्तव किल्ट्हा मध्यवती सहिारी बँिााांचे 
आर्पथि  व्यवहार ठप्प झाल्ट्याचे तथा िममचाऱयााांचे वतेन देण्यााांत  अडचणी कनमाण झाल्ट्याची बाब  
कनदशमनास आलेली नाही. 
(७) चौिशीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
     िोकवड-१९ या पाश्वमभमूीवर लॉिडाऊनचे होणारे दूरगामी पकरणाम व त्यावरील 
उपाययोिनाबाबत शासनाने कदनााांि २७.०५.२०२० रोिी नेमलेल्ट्या सकमतीने शासनास कदनााांि 
१२.०८.२०२० रोिी अहवाल सादर िेला आहे.  त्याचप्रमाणे नागरी सहिारी पतसाांस्था  सामोपचार 
परतफेड योिनेस शासन कनणमय १२.०६.२०२० अन्वये कदनााांि ३१.०३.२०२१ पयंत पतसाांस्थााांना 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहिार िायदयातील िलम ६५, ७५, ८१ यामध्ये सन २०२०-२१ या 
कवत्तीय वषािरीता बदल िरण्यात आलेले आहेत. पतसाांस्था व इतर कवत्तीय साांस्थामधील एन.पी.ए. 
तरतूदीबाबत कद.०१.१०.२०२० रोिी पकरपत्रि कनगमकमत िेले आहे. त्यामध्ये पतसाांस्थााांच्या 
लेखापरीक्षण वगमवारीचे कनिष कशकथल िरण्यात आले आहेत.  
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        िोकवड-१९ ििम हप्तेवाढ (करशेडयलुमेंट) योिना” याबाबत कदनााांि १६.१०.२०२० रोिी 
पकरपत्रि कनगमकमत िेले आहे व त्यास कदनााांि ३१.०३.२०२१ पयंत मुदतवाढ कदली आहे.   तसेच 
महाराष्र सहिारी साांस्था अकधकनयम १९६० मधील अकधकनयमात शासन अध्यादेश कदनााांि 
२८.१०.२०२० अन्वये कवकवध सुधारणा िरण्यात आल्ट्या आहेत. 

___________ 

  
राज्यातील बााांधिाम िामगार िल्ट्याणिारी माांडळाच्या उपिराबाबत 

  

(३१)  १२०३२ (१७-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण िगताप (शचचवड) :   सन्माननीय िामगार माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महाराष्र राज्य इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट्याण माांडळ सन २००७ पासून उपिर िमा 
िरीत आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, माांडळािडे बााांधिाम व्यवसाकयि, पीएमआरडीए, महानगरपाकलिा, नगरपाकलिा, 
नगरपकरषद, रेल्ट्व,े कवमानतळ, बोगदे, िलसाांधारण इत्यादी िडून उपिर िमा िरण्यात येत 
असून, सदरहू उपिर न भरणाऱया प्राकधिरण शिवा साांस्था कबल्ट्डर यााांना दोन टक्िे व्याि शिवा तीन 
मकहने िैद अशा कशक्षाचे प्रावधान िरण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, महाकवतरण, एसटी महामाांडळ, रेल्ट्व,े मेरो, सावमिकनि बााांधिाम माांडळ, पीडब्ल्ट्यडूी, 
म्हाडा घरिुल योिना यााांच्यािडून २०१२ पासून िमी प्रमाणात उपिर भरण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, महाराष्र राज्यातील मुाांबई, ठाणे, नाकशि, पुणे, शपपरी-शचचवड, सोलापूर, नवी मुाांबई 
महानगरपाकलिा िडून तसेच रेल्ट्व े व इतर शासिीय साांस्थााांिडून इमारत व इतर बााांधिाम 
िामगार िल्ट्याण माांडळािडे सन २०१८-१९ या आर्पथि वषामध्ये साांस्थाकनहाय उपिर िमा 
िरण्यात आल्ट्याची माकहती उपलब्ध नसल्ट्याचे माकहतीच्या अकधिारात माकहती मागवण्यात आली 
असतााांना कनदशमनास आले असून, महाराष्र राज्य इमारत व इतर बााांधिाम इमारत माांडळािडे सन 
२०२० पयंत नऊ हिार िोटी रुपये िमा झाले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, सदर रक्िम िोणी, किती िमा िेली असता िोणत्याही प्रिारची माकहती 
महामाांडळािडे नसल्ट्याचे कदनााांि ५ एकप्रल, २०१३ रोिी प्राप्त झालेल्ट्या माकहतीच्या अकधिारात 
उघड झाले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्ट्यास, प्रमाणापेक्षा ५० टक्िे उपिराची रक्िम िमी िमा झाल्ट्याचे कनदशमनास आले असून, 
बााांधिाम इमारत व इतर बााांधिाम िामगार माांडळािडील िमा झालेल्ट्या उपिमातून फक्त पाच 
टक्िे खचम प्रशासनावर िरण्याचा िायदा असतानाही िमा झालेल्ट्या उपिारातून पाच टक्िे पेक्षा 
िास्त रक्िम मनमानीपणे अकधिारी खचम िरीत असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(७) असल्ट्यास, उक्त साांपूणम प्रिरणी शासनाने सखोल चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय 
आढळून आले व त्यानुषाांगाने या माांडळािडे िमा िेलेल्ट्या उपिराची सवमिष चौिशी िरुन 
शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अाांशत: खरे आहे.  
    इमारत व इतर बााांधिाम िामगार उपिर अकधकनयम, १९९६ च्या िलम ८ अन्वये कवर्पनकदष्ट 
िेलेल्ट्या मुदतीत बााांधिामाचे मूल्ट्यााांिन िेलेला उपिर न भरल्ट्यास कनयोक्त्याला प्रत्येि 
मकहन्यासाठी २ टक्िे दराने व्याि आिारण्याची तसेच िलम १२ (२) अन्वये िास्तीत िास्त ६ 
मकहने तुरुाां गवास शिवा दोन्ही अशी तरतूद आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
       महाकवतरण, एसटी महामाांडळ, रेल्ट्व,े मेरो, सावमिकनि बााांधिाम माांडळ, पीडब्ल्ट्यडूी, म्हाडा 
घरिुल योिना यााांनी भरण्यात आलेल्ट्या उपिराची कवगतवारी उपलब्ध नसली तरी कदनााांि १६ 
एकप्रल, २००८ च्या अकधसूचनेन्वये उपिर भरणा िरण्यािकरता प्राकधिृत िेलेल्ट्या याांत्रणेमाफम त 
उपिर िमा िेला िात असून  प्रत्येि वषी उपिराच्या रिमेत वाढ झालेली आहे.  
(४)  हे अाांशत: खरे आहे. 
     महाराष्र इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट्याणिारी माांडळािडे माचम, २०२० पयमन्त रुपये 
९,१३३ िोटी िमा झाले आहेत.  
      तसेच माांडळािडे साांस्थाकनहाय उपिर िमा झाल्ट्याची कवगतवारी उपलब्ध नसली तरी 
कवगतवारी उपलब्ध िरुन घेण्याबाबतची िायमवाही सुरु आहे.  
 (५) होय, हे खरे आहे.  
(६) हे खरे नाही. 
      महाराष्र इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट्याणिारी माांडळािडे उपिर िमा रिमेत वाढ 
झालेली आहे. 
     सन २०१७-१८ पयमन्त महाराष्र इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्ट्याणिारी माांडळािडे 
रुपये ७४४३,७०,३९,२३१/- उपिर िमा झाला असून त्यापैिी रुपये ३४६,२२,७१,१४९/- खचम 
झालेला असून त्यातून रुपये १३५,३४,६२,२५७/- प्रशासिीय खचम िरण्यात आलेला आहे.  
(७) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 

  
ित (कि.सााांगली) तालकु्यात उच्च दाब कवतरण प्रणाली (H.V.D.S.) अाांतगमत  

१३०० कवद्यतु िोडण्या प्रलाांकबत असल्ट्याबाबत 
  

(३२)  १२०५६ (२५-०९-२०२०).   श्री.कविमशसह सावाांत (ित), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) 
(विैापूर) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  ित (कि.सााांगली) तालुक्यात माहे माचम, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान उच्च दाब कवतरण प्रणाली  
(H.V.D.S.)  अाांतगमत १३०० कवद्यतु िोडण्या देणे प्रलाांकबत असल्ट्याचे कनदशमनास आले , हे खरे आहे 
िाय,  
(२) असल्ट्यास, उच्च दाब कवतरण प्रणाली अाांतगमत कवद्यतु िोडण्या देणे प्रलाांकबत असल्ट्यामागाची 
िारणे िाय आहेत, 
(३) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीच्या अनुषाांगाने 
कवद्यतु िोडण्या देण्याबाबत िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) ित तालुिा, किल्ट्हा सााांगली येथे माचम,२०१८ अखेर २६६८ 
िृषीपाांप वीि िोडण्या प्रलाांकबत होत्या. त्यापैिी िुलै, २०२० पयंत ९६८ िृषीपाांपााांना वीि िोडण्या 
देण्यात आलेल्ट्या आहेत. 
(२) उच्चदाब कवतरण प्रणाली योिनेअाांतगमत कवद्यतु िोडण्या देणे प्रलाांकबत असण्यामागची िारणे 
खालीलप्रमाणे आहेत :-  
 (i) नवीन साांिल्ट्पना असल्ट्यामुळे लहान क्षमतेचे रोकहत्र कडझाईन िरुन माांिूरी आकण टाईप चाचणी 
नव्याने िरावी लागली. 
 (ii)  मोठया साांख्येने १०/१६/२५ िे.व्ही.ए.चे रोकहत्र उपलब्ध िरणे आवश्यि असल्ट्याने त्यािकरता 
नवीन सेटअपसह उत्पादि तयार नसल्ट्याचे सुरुवातीला रोकहत्रााांचा पुरवठा िरण्यास कवलाांब 
लागला. 
 (iii)  प्रत्येि रोकहत्र िायास्न्वत िरण्यासाठी कवद्यत कनकरक्षि यााांची परवानगी आवश्यि असल्ट्याने 
कवलाांब होत होता. पराांतु सदर अट आता कशकथल िरण्यात आली आहे. 
 (iv) मुसळधार पाऊस व शेतात उभी कपिे असल्ट्यािारणाने रोकहत्र उभारणीत अडथळा कनमाण होत 
होता. 
 (v)  माहे माचम, २०२० पासून सुरु असलेला िोरोनाचा प्रादुभाव यामुळे िाम पूणम होण्यास कवलाांब 
झाला आहे. 
(३) सााांगली किल्ट्यातील ित तालुक्यााांमध्ये पूणमत: टनमिी प्रमाणे िाम िरणाऱया मे.भारत 
इलेक्रीिल  ण्ड िॉन्रॅक्टसम प्रा.कल. (आर-१३) यााांना तसेच अाांशत: टनमिीच्या ५ िाां त्राटदारााांना 
(एिूण ७ कनकवदााांच्या िामािकरता) िमामध्ये असमाधानिारि प्रगती असल्ट्यामुळे, िामामध्ये 
सुधारणा िरण्याची नोकटस महाकवतरणमाफम त बिाकवण्यात आलेली आहे. त्यापैिी अाांशत: 
टनमिीच्या मे.रोहन इलेस्क्रिल एाांटरप्राइिसे (कनकवदा ि. टी-५९, टी-६२ आकण टी-६३) या 
िाां त्राटदाराचे िाम िमी िरुन दुसऱया िाां त्राटदारािडून त्यााांचे िाम पूणम िरुन घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 

  
कशरुर-हवलेी (कि.पुणे) तालकु्यात वीि कवतरण िाां पनीच्या वीिवाहि तारा िीणम झाल्ट्याबाबत 

  

(३३)  १२१०६ (१५-०९-२०२०).   श्री.अशोि पवार (कशरुर), श्री.कदलीप मोकहते-पाटील (खेड 
आळाांदी), श्री.सुकनल शटगरे (वडगाव शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पढुील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) कशरुर-हवलेी (कि.पुणे) तालुक्यात वीि कवतरण िाां पनीच्या वीिवाहि तारा िीणम झाल्ट्या असून 
रान्सफाममरवर फ्युि बॉक्सची अनेि कठिाणी दुरवस्था झालेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, िीणम झालेल्ट्या तारााांमुळे तसेच लोंबिळत असलेल्ट्या तारा तुटून कपिााांचे   नुिसान 
होण्याचा धोिा कनमाण झाला आहे, हे ही खरे आहे िाय,   
(३) असल्ट्यास, महाकवतरणािडून सव्हेक्षण िरुन िीणम तारा बदलण्याबाबत व रोकहत्रावरील फ्यिु 
बॉक्स दुरुस्ती िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१) महाकवतरण बारामती ग्रामीण माांडळााांतगमत िेडगााांव 
कवभागातील कशरुर (कि.पुणे) तालुक्यात वीि कवतरण िाां पनीची िाही कवद्यतु प्रणाली िुन्या 
िालावधीतील असल्ट्यामुळे त्यामध्ये कबघाड होण्याची शक्यता असते. तथाकप, िुन्या झालेल्ट्या 
वीिवाहि तारा तसेच रोकहत्रावरील फ्यिु बॉक्सची दुरुस्ती िरणे ही िामे महाकवतरणमाफम त 
कनयकमतपणे िरण्यात येत आहेत.  
(२) कशरुर तालुक्यामध्ये एकप्रल, २०१९ ते माचम, २०२० या िालावधीत िीणम व लोंबिळत असलेल्ट्या 
तारााांमुळे पीि नुिसानीची ०४ अपघात प्रिरणे घडले आहेत. 
(३) सन २०१९-२० या आर्पथि वषात कशरुर तालुक्यामध्ये ४३ कि.मी.उच्चदाब वाकहनीच्या िीणम 
झालेल्ट्या तारा बदलण्यात आलेल्ट्या आहेत. तसेच एिूण १३० कवतरण पेटया व उच्चदाब वाकहनीचे 
िीणम झालेले ४८ पोल व लघुदाब वाकहनीचे १३० पोल बदलण्यात आलेले आहेत.  सन २०२०-२१ 
मध्ये कशरुर तालुक्याअाांतगमत २.५ कि.मी. उच्चदाब वाकहनीच्या तारा बदलण्याचे िाम पूणम िरण्यात 
आलेले आहे.  तसेच एिूण ३२ रोकहत्रााांना नवीन फ्यिु बॉक्स बसकवण्यात आलेले असून ३८४ 
बॉक्सची ११५४ फ्यिु नव्याने बसवून दुरुस्ती िरण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
सोलापूर किल्ट्यात महाकवतरण िाां पनीच्या बाशी कवभागातील माढा, िरमाळा, तसेच पाांढरपूर व 

अिलिु कवभागााांतील ३३ िे.व्ही.ए उपिें द्रामधुन कवदयतु पुरवठा िमी दाबाने कमळत असल्ट्याबाबत 
  

(३४)  १२१९८ (१५-०९-२०२०).   श्री.बबनराव शशदे (माढा) :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सोलापूर किल्ट्यात महाकवतरण िाां पनीच्या बाशी कवभागातील माढा, िरमाळा, तसेच पाांढरपरू व 
अिलुि कवभागााांतील ३३ िे.व्ही.ए उपिें द्रामधुन कवदयतु पुरवठा िमी दाबाने कमळत असल्ट्याची 
बाब माहे एकप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान कनदशमनास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, महाकवतरणिडून ३३ िे.व्ही.ए उपिें द्रातून िृकष पाांपाना कवदयतुपुरवठा िमी दाबाने 
होत असल्ट्याने िृकष पाांपाच्या मोटारी िमी व्होल्ट्टेिमुळे चालत नसणे, वाराांवार रोकहत्राच्या फेि व 
शलि वायर िळण्याचे प्रमाण वाढलेले असणे तसेच िृकष पाांप िळण्याचा घटना वाढत असल्ट्याने 
शेतिरी साांिटात सापडलेला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, सदरहू कवभागातील िमी दाबाने कवद्यतु पुरवठा होत असलेल्ट्या सबस्टेशनमध्ये 
अकतकरक्त रान्सफाममर बसकवणे, लोड वाढवून घेणे, याबरोबर आवश्यि उपाययोिना िरण्यासाठी 
महाकवतरण िाां पनीिडून िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीचे कनष्िषम िाय आहेत, 
चौिशीच्या अनुषाांगाने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबनाची िारणे िाय आहेत? 
डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) :  (१) व (२) हे खरे आहे. सोलापूर किल्ट्हा हा प्रामुख्याने रब्बी 
हाांगाम किल्ट्हा आहे. त्यामुळे माहे िानेवारी ते मे दरम्यान वीिचे्या मागणीत प्रचाांड वाढ होते. याच 
दरम्यान उिनी िलाशयातून सोलापूर शहरासाठी भीमा नदीद्वारे पाणी सोडण्यात येते. तसेच 
उिनी व कनरा धरणामधून िॅनालद्वारे पाण्याचे शसचनासाठी आवतमन िरण्यात येते. या िालावधीत 
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किल्ट्याची वीिचेी उच्चतम मागणी १२०० ते १२५० एम.डब्ल्ट्य ू असते त्यामुळे िाही भागातील 
उपिें द्रामधून िमी दाबाने वीि पुरवठा होत असल्ट्याचे कनदशमनास आल्ट्यास अशा उपिें द्रातील 
िॅपॅकसटर बँि चालू िरुन योग्य दाबाने वीि पुरवठा िरण्यात येतो. 
(३) व (४) उिनी व कनरा धरणातून शसचनासाठी पाणी सोडल्ट्यानाांतर हूि टािून अनकधिृत वीिचेा 
वापर शेतिऱयााांिडून होतो, ज्यामुळे िमी दाबाच्या वीि पुरवठयाची स्स्थती कनमाण होते व 
रोकहत्रााांवरील फ्यिु वायर िळण्याचे प्रिार घडतात. त्यािकरता या िालावधीत अनकधिृत वीिचे्या 
मोटारी व हुि िनेक्शन िाढण्याची कवशेष मोकहम राबकवण्यात येते. 
 तसेच िमी दाबाने कवद्यतु पुरवठा होत असल्ट्याचे कनदशमनास आल्ट्यास अशा उपिें द्रामध्ये अकतकरक्त 
रान्सफॉममर बसकवणे अथवा नवीन उपिें द्राच्या आवश्यितेबाबत तााांकत्रि सुसाध्यतेची पडताळणी 
िरण्यात आलेली आहे. त्याअनुषाांगाने सोलापूर किल्ट्यामध्ये १० उपिें द्रामध्ये अकतकरक्त रान्सफॉममर 
बसकवण्याचे व १० नवीन ३३/११ िे.व्ही. उपिें द्र उभारणी प्रस्ताकवत िरण्यात आलेले आहेत. सदर 
प्रस्तावामध्ये बाशी कवभागातील माढा, िरमाळा तसेच पाांढरपूर व अिलुि कवभागामध्ये ७ 
उपिें द्रामध्ये अकतकरक्त रान्सफाममर बसकवण्याचे व ६ नवीन ३३/११ िे.व्ही.उपिें द्र उभारणीचे िाम 
समाकवष्ट आहे.  सदर प्रस्तावाची तााांकत्रि पडताळणी िरण्यात येत असून माांिूरीप्रमाणे व कनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार िामे िरण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 
आवी (कि.वधा )येथील िाराांिा पाांचायत सकमतीत झाललेा गैरव्यवहार 

  

(३५)  १२२७४ (११-०९-२०२०).   श्री.दादाराव िेचे (आवी) :   सन्माननीय ग्रामकविास माांत्री पढुील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) आवी (कि.वधा) येथील  िाराांिा पाांचायत सकमतीचे गट कविास अकधिारी श्री. उमेश नाांदागवळी 
यााांनी सिाळ वृत्त पत्राचे प्रकतनीधी श्री. गिानन बािारे यााांनी आपल्ट्या वृत्त पत्रात गट कविास 
अकधिारी यााांचे गैरव् यवहाराचे वृत्त प्रिाशीत िेल्ट्यामुळे त्यााांचे कवरोधात खोटा गुन्हा दाखल िेला 
असून त्यााांचे कवरोधात िाराांिा तालुक्यातील पत्रिारााांनी कद. १५ िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास  
आाांदोलन िेले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, ग्राम पाांचायत नरशसगपुर व ग्रा.प. बोटोणा, (ता. िाराांिा) येथील तत्िालीन ग्रामसेवि 
श्री. नरेंद्र गुळघाने यााांचेवर गैरव्यवहाराचे आरोप ठेवुन कनलाांबीत िेल ेव त्यााांचे कनलाांबन िाळातील 
कमळणाऱया उदर कनवाह भत्यामधुन १५ हिार रूपये िपात आहे तसेच टाळाांबाांदीच्या िाळामध्ये 
िोणतीही सभा घेण्यास बाांदी असताना कदनााांि १५ मे, २०२० रोिी गट कविास अकधिारी यााांनी 
िाराांिा पाांचायत सकमतीमध्ये ग्रामसेविााांची कनयमबाय आढावा बैठि घेतली, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, िोरोनाचा प्रादुभाव चालु असतााांना पाांचायत सकमती, िाराांिा यााांना पशु साांवधमन 
कवभागाताांगमत आलेला कनधी हा पशु सवाांधमन दवाखान्याच्या कविासािकरता आलेला होता व त्यासाठी 
सवमसाधारण सभेची मान्यता घेणे गरिचेे असतााांनी गट कविास अकधिारी यााांनी कद. २७ 
कडसेंबर,२०१८ ला सवमसाधारण सभेमध्ये ठराव माांिुर झालेला आहे असे खोटे िायमवृत्त तयार िरून 
२,४८,०००/- रूपयाचा अपहार िेलेला आहे, तसेच ग्रा.प. किन्हाळा, ग्रा.प. सेलगाव लवणे अश्या 
अनेि ग्रामपाांचायत मध्ये ग्रामसेविावर दबाव टािुन मिीतील िाां त्राटदारामाफम त मकशन द्वारे िामे 



वि.स. ६१ (29) 

िरून व खोटे मिुरााांचे नावाने हिेरी पत्रि भरून ४,३१,३८४/- रूपयाचा अपहार िेलेला आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, गट कविास अकधिारी श्री. उमेश नाांदागवळी यााांचे कवरोधात तिारी प्राप्त झाल्ट्यानाांतर 
मुख्य िायमपालन अकधिारी, कि.प. वधा यााांनी चौिशी िरून व गट कविास अकधिारी हे गैरव्यवहार 
प्रत्यक्ष सहभागी असल्ट्याचे कसध्द िरून िक्ष अकधिारी ग्राम कविास कवभाग यााांचेिडे दोनदा 
अहवाल पाठवून अिुन पयमत त्यााांच् यावर िोणतेही िारवाई िरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(५) असल्ट्यास, या प्रिरणाी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय व त्यानुसार साांबाांकधत दोषींवर िोणती 
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहेत, नसल्ट्यास,कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. हसन मुश्रीफ (३०-०६-२०२१) :  (१) अाांशत:  खरे आहे. 
  दैकनि सिाळ या वृत्त पत्राचे प्रकतकनधी श्री.गिानन बािारे यााांचेवर श्री.उमेश नाांदागवळी यााांनी 
िोणताही गुन्हा दाखल िेलेला नाही. 
      पराांतु वृत्तपत्राचे प्रकतकनधी यााांनी कदनााांि १५.०६.२०२० रोिी व त्यासुमारास  आाांदोलन िेले आहे. 
(२) हे  खरे आहे. 
(३) सन २०१८-१९ या आकथंि वषामधील सेवाशुल्ट्िाच्या  रिमेचा कवकनयोग िृकष व पदुम कवभाग, 
शासन कनणमय कद.११.१०.२०२० व पुरि पत्र कद.३०.०१.२०१३ व कद.२३.१०.२०१८ नुसार पशु 
दवाखान्याचे आवश्यि बाबीवर िरावयाचा होता.  तो खचम िरताना पाांचायत सकमती सभेची मान्यता 
आवश्यि नव्हती. यामध्ये रूपये २,४८,०००/- चा अपहार झालेला नाही. पराांतु कद.२७.१२.२०१८ च्या 
सभेत ठराव न घेता, ठराव घेतला आहे  असे  दाखकवले  आहे. ही बाब खरी आहे. 
           तसेच ग्रामपाांचायत किन्हाळा व सेलगाव लवणे या गावामध्ये पााांधन रस्ता या िामामध्ये 
अपहार झाल्ट्याची बाब सिृतदशमनी आढळून आल्ट्याने याप्रिरणी पोलीस स्टेशन, िाराांिा येथे गुन्हा 
दाखल िरण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशन, िाराांिा माफम त पुढील तपास सुरू आहे. 
(४) व (५)         
           मुख्य िायमिारी अकधिारी, कि.प.वधा यााांचेिडून प्राप्त झालेल्ट्या चौिशी अहवालानुसार  
श्री.य.ुएम.नाांदागवळी, गट कविास अकधिारी, पाांचायत सकमती,िाराांिा, कि.प.वधा  यााांचेिडून  
वरीलप्रमाणे  झालेल्ट्या  अकनयकमततेच्या  अनुषाांगाने त्यााांच्याकवरूध्द कवभागीय चौिशी िरणेबाबतचा  
प्रस्ताव  कवभागीय  आयकु्त, नागपूर  कवभाग  यााांच्या कशफारशीने शासनास सादर िरण्याबाबत 
तसेच इतर िबाबदार िममचाऱयााांकवरूध्द कशस्तभाांगकवषयि िायमवाही कवभागीय आयकु्त, नागपूर 
यााांच्या स्तरावरून िरण्याबाबत  मुख्य िायमिारी अकधिारी, कि.प.वधा यााांना शासनाच्या 
कद.२१.१२.२०२० च्या पत्रान्वये िळकवले आहे. 

___________ 
 

कनमगाव व नारखेड ( ता. नााांदुरा, कि बुलढाणा) या कवदयतु उपिें द्रामध्ये 
 शसगल फेस ची व्यवस्था िरण्याबाबत 

 

 (३६)  १२२८२ (१३-०९-२०२०).   श्री.रािेश एिडे (मलिापूर), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाव 
रेल्ट्व)े :   सन्माननीय ऊिा माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) कनमगाव व नारखेड ( ता. नााांदुरा, कि बुलढाणा) या कवदयतु उपिें द्रामध्ये शसगल फेस ची व्यवस्था 
नसल्ट्याने शेतिऱयााांना रात्रीच्या वळेी कवदयतु पुरवठा होत नसल्ट्याचे कदनााांि १ िून २०२० रोिी  व 
त्यासुमारास कनदशमनास आले,  हे खरे आहे िाय,  
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(२)  असल्ट्यास, उपरोक्त कवदयतु उपिें द्रातगमत येणाऱया गावााांना रात्रीच्या वळेी कवदयतु पुरवठा होत 
नसल्ट्याने शेतिऱयााांना अनेि अडचणींचा सामना िरावा लागत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय कनष्पन्न झाले, 
(४) असल्ट्यास, चौिशीच्या अनुषाांगाने कवदयतु उपिें द्रामध्ये शसगल फेसची व्यवस्था िरून सदर 
उपिें द्र अाांतगमत येणाऱया गावााांना रात्रीच्या वळेी कवदयतु पुरवठा उपलब्ध िरून देण्याबाबत शासनाने 
िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 

डॉ. कनकतन राऊत (२४-०६-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. अिोला पकरमाांडळातील 
बुलढाणा माांडळाअाांतगमत मलिापूर कवभागातील नााांदुरा उपकवभागाअाांतगमत ३३/११ िे.व्ही. कनमगाव  व 
नारखेड या उपिें द्रामधून एिूण ८ वाकहन्या कनघत असून त्यापैिी ३ गावठाण व ५ पूणमत: िृषी 
वाकहन्या आहेत. सद्यस्स्थतीत या दोन्ही उपिें द्रातून कनघणाऱया सवमच िृषीवाकहन्यााांवर िोणत्याही 
प्रिारचे घरगुती, व्यावसाकयि व औद्योकगि स्वरुपाचे वीि िनेक्शन िोडलेले नसून मा.महाराष्र 
कवद्यतु कनयामि आयोगाच्या कनदेशानुसार या वाकहन्यााांवर आठवडयातील चार कदवस रात्री १० तास 
व आठवडयातील तीन कदवस कदवसा ८ तास अशा प्रिारे चिािार पध्दतीने वीि पुरवठा उपलब्ध 
असतो.  तसेच गावठाण वाकहन्यााांवर २४x७ वीि पुरवठा सुरळीतपणे िेला िातो.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
परळी विैनाथ (कि. बीड) येथे स्वगीय गोपीनाथराव मुाांडे यााांच्या नावाने  

महामाांडळ स्थापन िरुन कनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३७)  १२३९९ (१८-०७-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िाराांिा) :   सन्माननीय सामाकिि न् याय माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) परळी विैनाथ (कि. बीड) येथे स्वगीय गोपीनाथराव मुाांडे यााांच्या नावाने महामाांडळ स्थापन 
िरण्याची घोषणा शासनाने िेली असून या महामाांडळााांतगमत ऊसतोड िामगारााांना ििम व कवकवध 
योिनेचा लाभ कमळावा यािकरता हे महामाांडळ स्थापन िरण्यात आले होते, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, सदर महामाांडळातील अध्यक्षााांची कनयकु्ती होऊन बराच िालावधी होऊन 
गेल्ट्यानाांतरही महामाांडळाचे सदस्य कनयकु्ती न होणे व एिही िामगारााांना योिनेचा लाभ घेता आला 
नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, यामुळे महामाांडळास कनधीची तरतूद न िेल्ट्यामुळे गोरगरीब िष्टिरी ऊसतोड 
िामगारााांना या योिनेचा लाभ घेता येत नसल्ट्यामुळे ऊस तोड िामगार यामध्ये असाांतोष कनमाण 
झाला, हे खर आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय व त्यानुषाांगाने महामाांडळाने 
िायालयासाांदभात कनयमावली तयार िरुन ऊसतोड िामगारााांना ििम व कवकवध योिनेचा लाभ 
देण्यािरीता शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. धनाांिय मुाांडे (०६-०५-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदरचा कवषय उद्योग, उिा व िामगार कवभागाच्या अखत्यारीत होता. आता शासन 
कनणमय ि. असाांिा-११२०/प्र.क्र.२०/िाम-७अ, कदनााांि २४.०२.२०२० अन्वये या कवभागास 
हस्तााांतरीत िरण्यात आलेला आहे. गोपीनाथ मुाांडे उसतोड िामगार महामाांडळाच्या अनुषाांगाने 
आढावा बैठि सयाद्री अकतथीगृह येथे कद.२९.०९.२०२० रोिी घेण्यात आलेली आहे. सदर 
बैठिीमध्ये गोपीनाथ मुाांडे उसतोड िामगार महामाांडळ व उसतोड िामगारााांसाठी कवकवध कनणमय 
घेण्यात आलेले आहे.    
(५) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 

  
तेल्ट्हारा (कि अिोला) येथील पोषण आहार पुरवठा धारिााांिडून तााांदळाचा  

िाळाबािार होत असल्ट्याबाबत 
  

(३८)  १३६५८ (१८-०७-२०२०).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िाराांिा) :   सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा 
आकण ग्राहि साांरक्षण माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) शालेय पोषण आहारातील तााांदुळाचा   िाळाबािार िरुन त्याचा रि गोंकदया येथे पाठकवल्ट्या 
प्रिरणी तेल्ट्हारा  (कि अिोला)  येथील धनश्री रेडसमच्या मालिाला अिोला पोकलसााांनी कदनााांि १० 
िून, २०२० रोिी वा त्यासुमारास  पिडले, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, अिोला पोकलसााांनी एमआयडीसी पकरसरामध्ये ४०० क्क्वटल तााांदूळ घेवुन 
िात असलेल्ट्या एिा रिला पिडले असता रि चालिााांनी  धनश्री टेडसमच्या मालिाचे नाव 
सााांकगतल्ट्यामुळे  त्यााांना  अटि िरण्यात आली आहे, हे ही खरे  आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, या पुवीसुद्धा होत असलेल्ट्या तााांदळाच्या िाळाबािारात धनश्री रेंड्सच्या 
मालिाचा हात असल्ट्याचे कन दशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, शालेय पोषण आहारा साांदभात अिोला किल्ट्यातील कविास रेडसम िाां पनीची या 
प्रिरणात चौिशी िरण् यात आली आहे,  हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास,या प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय,  असल्ट्यास त् यानुसार साांबकधतााांवर 
िोणती  िारव ाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. छगन भिुबळ (१९-०५-२०२१) : (१) व (२) एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन अिोला यााांनी 
त्यााांच्या हिीत कद.१.६.२०२० रोिी तााांदळाने भरलेला रि पिडला असून तााांदळाचे ४१० िटे्ट 
अाांदाि ेविन १९ टन पिडले आहेत. 
 यामध्ये धनश्री रेडसमच्या मालिाला अटि िरण्यात आली होती. 
(३) व ( ४)  एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन अिोला यााांच्या प्रथम अहवालात (FIR) शालेय पोषण 
आहार योिनेच्या तााांदळाचा उल्लेख नाही. तसेच सन २०१९-२० या शैक्षकणि    वषामध्ये अिोला 
किल्ट्यातील तााांदूळ व धान्याचा मालाचा पुरवठा आशुतोष रेडसम, अिोला यााांना देण्यात आला आहे.  
 (५)  प्रस्तुत प्रिरणी चौिशी व पुढील तपास राज्य गुन्हे अन्वषेण कवभाग पथि, अिोला यााांचेमाफम त 
चौिशी सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 



वि.स. ६१ (32) 

कमरा-भाईाांदर (कि.ठाणे) येथील शााांती पािम  या रकहवाशी वसाहतीत खेळाच्या मैदानासाठी आरकक्षत 
असलले्ट्या िागेवर अनकधिृत बााांधिाम असल्ट्याबाबत 

 (३९)  १३६७१ (२०-०९-२०२०).   श्री.साांिय गायिवाड (बुलढाणा) :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 

 (१) कमरा-भाईाांदर (कि.ठाणे) येथील शााांती पािम  या रकहवाशी वसाहतीत खेळाच्या मैदानासाठी 
आरकक्षत असलेल्ट्या िागेवर अनकधिृत बााांधिाम िरण्यात आले आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२)  असल्ट्यास, सदरचे अनकधिृत बााांधिाम कनष्िाकसत िरण्याबाबत शााांती पािम  गृहकनमाण 
सोसायटीने महानगरपाकलिेिडे अनेिदा मागणी िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, शााांती पािम  मधील अकनधिृत बााांधिाम कनष्िाकसत िरण्याची िारवाई 
महानगरपाकलिा िरीत असताना सदर िारवाई थााांबकवण्यास स्थकगत देण्यात आली, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(४)  असल्ट् यास, अनकधिृत बााांधिाम कनष्िाकसत िरण्याची िारवाई थााांबकवण्याची व स्थकगती 
देण्याची सवमसाधारण िारणे िाय आहेत, 
(५) असल्ट्यास, सदर सोसायटीमधील खेळाच्या मैदानामधील अनकधिृत बााांधिाम हटवून िागा 
मोिळी िरण्यासाठी िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे,  
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 

श्री. एिनाथ शशदे (२६-०२-२०२१) : (१)  होय 
(२)  होय 
(३) अकपलिता िय श्री गोपाल माांडळ आकण गोवधमन नाथ हवलेी माांकदर यााांनी शासनािडे दाखल 
िेलेल्ट्या अपील अिावर प्रिरणात सुनावणीपयंत स्थकगती देण्यात आली आहे. 
(४) सदर प्रिरणी िय श्री गोपाल माांडळ आकण गोवधमन नाथ हवलेी माांकदर यााांनी आयकु्त, कमरा 
भाईाांदर महानगरपाकलिा यााांचे िायमवाहीकवरुध्द मा.अकपलीय प्राकधिरण यााांचेिडे कद.२३/०७/२०१९ 
रोिी अकपल दाखल िेले असून त्यावर  मा.राज्यमाांत्री (नगर कविास) यााांनी “सुनावणीसाठी ठेवाव.े 
तोपयंत कनष्िासनाच्या िायमवाहीला  स्थकगती ”असा शेरा नमूद िेला आहे. अकपलित्याने दाखल 
िेलेल्ट्या अपील अिाची व प्रिरणाची वस्तूस्स्थतीची तपासणी िरुन त्यावर कनणमय घेणे आवश्यि 
आहे. त्यामुळे प्रिरणात सुनावणीपयंत स्थकगती देण्यात आली आहे. 
(५) अकपलित्याच्या अपील अिावर सवम साांबाांकधतााांचे म्हणणे ऐिून घेऊन त्यानाांतर प्रिरणातील 
वस्तूस्स्थतीनुसार कनणमय घेण्याची शासनाची भकूमिा असून त्यानुसार शासनस्तरावर िायमवाही सुरु 
आहे. 
(६) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
 

 अाांबरनाथ (कि.ठाणे) येथील स्वस्त धान्याचा दुिानदारािडून अपहार होत असल्ट्याबाबत 
 (४०)  १३७१० (१५-०९-२०२०).   डॉ.बालािी किणीिर (अाांबरनाथ), श्री.िालीदास िोळाांबिर 
(वडाळा) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आकण ग्राहि साांरक्षण माांत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१)  िोरोना िाळात लॉिडाउनमुळे दाकरद्र रेषेखालील िुटुाांबााांची उपासमार होऊ नये यासाठी 
शासनाने पाच किलो तााांदूळ मोफत देण्याचा तसेच िेशरी कशधावाटप पकत्रिा धारिााांना दोन रुपये 
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दराने तााांदूळ आकण पाच रुपये दराने पाच किलो गहू देण्याचा कनणमय घेतला असतााांना अाांबरनाथ 
(कि.ठाणे)  येथे अकधिाऱयााांशी साांगनमत िरुन ८०० क्क्वटल तााांदूळ तसेच अन्य ७० हिार किलो 
धान्याचा अपहार िेल्ट्याच्या अनेि तिारी स्थाकनि लोिप्रकतकनधी तसेच नागकरिााांनी मा. मुख्यमाांत्री 
यााांच्यािडे िेल्ट्या आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२)  असल्ट्यास, अाांबरनाथ येथील कशधावाटप - ४६ फ िायालयातील कशधावाटप अकधिारी, 
कशधावाटप कनरीक्षि, उप कनयाांत्रि ४० फ व धान्य कवतकरत िरणारा ठेिेदार यााांच्या साांगनमताने 
धान्याचा िाळाबािार होत असल्ट्याने त्यााांच्यावर िारवाई िरण्यात यावी अशी लेखी मागणी देखील 
स्थाकनि लोिप्रकतकनधींनी कदनााांि ८ िुलै, २०२० रोिी वा त्यासुमारास िेली आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३)  असल्ट्यास, धान्य कवतरण िरणाऱया ठेिेदारामाफम त कशधावाटप िायालयाला माांिूर 
िोटयानुसार धान्य पुरवठा होत नसल्ट्याने अाांबरनाथ शहरातील अनेि गरिू व गोरगरीब 
नागकरिााांना टाळेबाांदीच्या िाळात कशधापकत्रिेवरील मोफतचे धान्य कमळालेले नाही, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(४)  तसेच, अाांबरनाथ रेशन िृती सकमतीच्या पदाकधिाऱयााांनी रेशशनग दुिानदारााांच्या साांदभात 
कशधावाटप िायालयातील तिार नोंदवहीत नोंदवूनही साांबकधत रेशशनग दुिानदारााांवर अद्यापपयंत 
िारवाई िरण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(५)  असल्ट्यास, सदर तिारीच्या अनुषाांगाने शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय 
आढळून आले व त्यानुसार िोणती िायमवाही िेली, असल्ट्यास, िायमवाहीची सद्यस्स्थती िाय, आहे 
(६)  नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. छगन भिुबळ (१९-०५-२०२१) : (१) व (२)   होय, तिारीत नमूद िेलेल्ट्या मुद्द्ााांची चौिशी 
कनयाांत्रि कशधावाटप िायालयािडून िरण्यात आली.  त्यामध्ये िाही तथ्य आढळून आले नाही. 
(३) हे खरे नाही. आत्मकनधार भारत योिने अाांतगमत स्थलााांतरीत मिूर/कवस्थाकपत मिूर व कवना 
कशधापकत्रिाधारिााांना मोफत प्रकत व्यक्ती ५ किलो तााांदूळ कवतरीत िरण्यात आले आहे. 
(४) व (५)    हे खरे नाही. तथाकप, अकधिृत कशधावाटप दुिानााांच्या प्राप्त तिारीच्या अनुषाांगाने 
चौिशी िरण्यात आली असून ४६-फ-३६ हे दुिान कनलाांकबत िरण्यात आले आहे.  
             तसेच टाळेबाांदी लागू झाल्ट्यापासून अाांबरनाथ कशधावाटप क्षेत्रातील कशधापकत्रिाधारिााांच्या 
प्राप्त तिारींच्या अनुषाांगाने ३ दुिानााांचे प्राकधिारपत्र रि िरण्यात आले असून ४ दुिानााांचे 
प्राकधिारपत्र कनलाांकबत 
 िरण्यात आले आहे. तसेच, तपासणीत आढळून आलेल्ट्या दोषााांच्या अनुषाांगाने १८ दुिानााांच्या 
प्राकधिारपत्रिाधारिााांची खातेकनहाय चौिशीअाांती अनामत रक्िम व अपहाराची रक्िम वसुलीचे 
आदेश कशधावाटप िायालयातफे पाकरत िरण्यात आले आहेत.  
(६)  प्रश्नच उद्भवत नाही. 

___________ 

  
स्वस्त धान्य दुिानदारााांनी कवकवध मागण्यााांसाठी िेलले्ट्या राज्यव्यापी साांपाबाबत 

  

(४१)  १४४१६ (१५-०९-२०२०).   श्री.माांगेश चव्हाण (चाळीसगाव) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आकण ग्राहि साांरक्षण माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) राज्यात िोरोना महामारीच्या पाश्वमभमूीवर िनतेच्या सवात िास्त साांपिात येणारे स्वस्त धान्य 
दुिानदारााांना कवकवध येणाऱया अडचणींच्या साांदभातील मागण्यााांबाबत कदनााांि १ िून, २०२० रोिी वा 
त्यासुमारास राज्यव्यापी साांप िरण्यात आला होता,  हे खरे आहे िाय, 
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(२)  असल्ट्यास, उपरोक्त मागण्याच्याअनुषाांगाने स्वस्त धान्य दुिानदारााांना कवमा साांरक्षण, पीपीई 
किट वाटप, वदै्यिीय चाचणी, मोफत धान्य वाटपाचे िकमशन देणे इत्यादीबाबत शासनाने िोणती 
िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३)   नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. छगन भिुबळ (०१-०२-२०२१) : (१) राज्यातील नाकशि कवभागात नाांदुरबार, िळगााांव, 
अहमदनगर,  धुळे, अमरावती कवभागात अमरावती, वाकशम, यवतमाळ, बुलढाणा, नागपूर कवभागात 
भाांडारा, चाांद्रपूर, वधा, गोंकदया, पुणे कवभागात पुणे (ग्रामीण), सोलापूर (ग्रामीण), िोल्ट्हापूर, िोिण 
कवभागात ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नाकगरी, शसधुदुगम, औराांगाबाद कवभागातील लातूर, िालना, 
औराांगाबाद व मुाांबई-ठाणे कशधावाटप क्षेत्रातील रास्तभाव दुिानदार कद.१.६.२०२० रोिी राज्यव्यापी 
साांपात सहभागी झालेले नाहीत. 
          उवमरीत किल्ट्यातील कशधावाटप दुिानदार कद. ०१.०६.२०२० रोिीच्या राज्यव्यापी साांपात 
सहभागी झाले होते.  
(२) िोरोनाच्या पाश्वमभमूीवर धान्य वाटप िरताना रास्तभाव दुिानदारााांना िोरोनाचा साांसगम होण्याची 
शक्यता कवचारात घेऊन साांबकधत किल्ट्यातील िोरोनािरीता असलेल्ट्या वदै्यिीय याांत्रणेला 
कनिषानुसार तपासणी िरण्याबाबतच्या सूचना शासन पत्र कद. १२ मे, २०२० अन्वये सवम 
किल्ट्हाकधिारी, कवभागीय आयकु्त व कनयाांत्रि, कशधावाटप, मुाांबई यााांना देण्यात आल्ट्या होत्या.     
               प्रधानमाांत्री गरीब िल्ट्याण अन्न योिनेअाांतगमत मोफत कवतकरत िरण्यात आलेल्ट्या धान्याचे 
िकमशन रास्त भाव दुिानदारााांना कद. १७.०७.२०२० च्या आदेशान्वये देण्यात आले आहे. 
               रास्त भाव दुिानदारााांना कवमा साांरक्षण देण्याबाबतच्या प्रस्तावास सहमती प्राप्त झालेली 
नाही. 
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनािडून राज्य शासनािडे प्राप्त झालले्ट्या कनधीच्या कवकनयोगाबाबत 
  

(४२)  १४४२२ (११-०९-२०२०).   श्री.माांगेश चव्हाण (चाळीसगाव) :   सन्माननीय उप मुख्यमाांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोरोना िाळात िें द्र शासनािडून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षकरत्या आिकमतीस किती कनधी प्राप्त झाला 
आहे, 
(२) तसेच, पी पी ई किट्स, कडस्पोिेबल ग्लोव्हि अशा वस्तुरूपात किती मदत प्राप्त झाली आहे, 
(३) असल्ट्यास,उपरोक्त प्राप्त कनधी व वस्तूाांचे कवतरण किती प्रमाणात झाले असून अद्याप किती 
कवतरण कशल्लि आहे ? 
 

श्री. अकित पवार (०१-०७-२०२१) :  (१), (२), (३)  िोरोना साांिटिाळात (एकप्रल २०२० ते माचम 
२०२१   पयंत) िें द्रीय िरातील कहश्श्यापोटी रू.३६,४७९ िोटी व िें द्रीय सहायि अनुदानापोटी 
रू.५२,६७६ िोटी ( यामध्ये वस्तु व सेवा िर नुिसान भरपाई, १५ व्या कवत्त आयोगानुसार कनधी, 
तसेच राज्य आपत्ती प्रकतसाद कनधी व राष्र आपत्ती प्रकतसाद कनधीच्या रिमा अाांतभूमत आहेत ) इतिा 
कनधी प्राप्त झाला आहे. 
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िोरोनासाठी िें द्र शासनाने कवकहत िेलेल्ट्या उपाययोिनााांसाठी राज्य आपत्ती प्रकतसाद कनधीमधून 
रू.८६०९२.६१ लाख कवतरीत िेला आहे. िें द्र शासनािडून िोकवड-१९ प्रादुभावाच्या पाश्वमभमूीवर 
प्रधानमाांत्री गरीब िल्ट्याण अन्न योिना अाांतगमत रू.१०६.४३ िोटी एवढा कनधी प्राप्त झाला आहे. 
प्रधानमाांत्री गरीब िल्ट्याण अन्न योिना व आत्मकनभमर योिनााांतगमत प्राप्त  झालेल्ट्या अन्य धान्याचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
प्रधानमाांत्री गरीब िल्ट्याण अन्न योिना                                                                           मे टन  

अ.ि अन्नधान्य व िालावधी प्राप्त एिूण कवतकरत 
1. प्रगिअयो -१ तााांदूळ 

एकप्रल ते िून २०    
१०५०२४६ ९५२६३० 

२. प्रगिअयो -१ गहू व तााांदूळ 
िुलै ते नोव्हें २०    

१७५०३९६ १५४६०९९ 

३. प्रगिअयो - डाळ 
एकप्रल ते नोव्हेंबर २०    

१३१.८४ १०३.७३ 
 

   
आत्मकनभमर भारत योिना 

अ.ि अन्नधान्य व िालावधी प्राप्त एिूण कवतकरत 
1. तााांदूळ - मे ते िून २०  ३५.९४    १७.३३ 
२. चणे - मे ते िून २० १७६६ ११४१ 

 
 

िोरोना साांिटिाळात िें द्र शासनािडून माहे फेब्रवुारी, २०२१ अखेरपयंत प्राप्त झालेल्ट्या 
पी.पी.ई. किट्स, कडस्पोझेबल ग्लोव्हि, व्हेंटीलेटसम व इतर वस्तूाांचा तपशील व सदर वस्तुाांचे 
माचम,२०२१ पयंत िरण्यात आलेले कवतरण याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 

 
अ.ि वस्तु एिूण प्राप्त वस्तू एिूण कवतकरत 

वस्तू 
कवतरण    
बािी 

१. एन-९५ मास्ि    ३०८५८५० २९२३८०० १६२०५० 
२. करपल लेअर मास्ि    ९९००००० ९८८७००० १३००० 
3. पी.पी.ई. किट    0 0 0 
4. कडस्पोझेबल गाऊन    १४३१७२०   १३५३७२०    ७८००० 
5. टॅब-हायड्रोक्लोरीन    ९७२०००० ९७१९०००  १००० 
6. टॅब-अकझथ्रोमायसीन    ३२९२००  ३२९२०० 0 
7. सासम-िोवी-२ अँटीबॉडी 

टेस्ट    
७८०००  ९० ७७९१० 

8. कव.टी.एम किट    ९०० ९०० 0 
९. गॉगल्ट्स १३०४६५५ १२७०१५५ ३४५०० 

10. ग्लोव््ि-६    १७५०० १७५०० ० 
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11. ग्लोव््ि-६.५    ४२८४६० ३३८९६० ८९५०० 
१२. ग्लोव््ि-७    ३८५२०० २९१७०० ९३५०० 
1३. ग्लोव््ि-७.५    १०००० १०००० 0 
14. शु-िव्हर    १५००० १५००० ० 
15. व्हेंटीलेटर  ४३८३ ४३८३ ० 
16. ऑस्क्सिन कसलेंडर-बी    १२२३८ १२२३८ ० 
17. ऑस्क्सिन कसलेंडर-डी    ९८२३ ९८२३ ० 

 
तसेच िोरोना साांिट िाळात िें द्र शासनािडून िोकवड-१९ पी.आय.पी. या सदराखाली 

कद.१०.०३.२०२१ पयंत रू.७१६.५० िोटी इतिा कनधी प्राप्त झाला होता. उपलब्ध िरून देण्यात 
आलेल्ट्या एिूण रिमेतून कद.१०.०३.२०२१ पयंत किल्ट्हा स्तरावर रू.६०७.११ िोटी इतक्या कनधीचे 
कवतरण िरण्यात आलेले असून, त्यापैिी रू.४४५.१५ िोटी इतिा खचम झाला असून रू.२७१.३७ 
िोटी इतिा कनधी कद.१०.०३.२०२१ अखेर उपलब्ध होता. 
  

___________ 
 

अाांधेरी (पूवम) येथील महाराष्र औदयोकगि कविास महामाांडळाच्या िागेवरील झोपडपट्टी पुनवमसन 
योिनेतील साांबाांध नसलले्ट्या व्यक्तींना कविी िेल्ट्याबाबत. 

  

(४३)  १९८०५ (२०-११-२०२०).   श्री.रमेश लटिे (अाांधेरी पूवम) :   सन्माननीय उद्योग माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) अाांधेरी (पूवम) येथील महाराष्र औदयोकगि कविास महामाांडळाच्या िागेवरील झोपडपट्टी पुनवमसन 
योिनेतील बालवाड्या, सोसायटी ऑकफस, समाििल्ट्याण िें द्र व पुनवमसनािकरता असलेल्ट्या 
सदकनिा अशा एिूण ९९ सदकनिा कविासि व त्यााांच्या िममचाऱयााांनी योिनेशी साांबाांध नसलेल्ट्या 
व्यक्तींना परस्पर कविी िेली असल्ट्याचे कनदशमनास आले, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्ट्यास, सदर प्रिरण महाराष्र औदयोकगि कविास महामाांडळाच्या अकधिारााांच्या लक्षात 
आणनू कदल्ट्यानाांतर कदनााांि २९ ऑगस्ट, २०१९ रोिी वा त्यासुमारास एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाणे 
अाांधेरी (पूवम) येथे तिार  िरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, तिार िरून १ वषाचा िालावधी उलटल्ट्यानाांतरही  महाराष्र औदयोकगि कविास 
महामाांडळाच्या अकधिाऱयााांनी अनकधिृत वास्तव्य िरणाऱया व्यक्तींवर महाराष्र झोपडपट्टी (सुधारणा, 
कनमूमलन व पुनर्पविास) अकधकनयम  १९७१ िलम ३ (ई)  अन्वये कनष्िासनाची िोणतीही िारवाई 
िेली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन उक्त प्रिरणािडे दुलमक्ष िरून कविासिास 
योिनेत नवीन बााांधिाम िरण्यास परवानगी देणाऱया व सदर ९९ सदकनिेमध्ये अनकधिृत वास्तव्य 
िरणाऱयााांवर कनष्िासनाची िारवाई न िरणाऱया अकधिाऱयााांवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०३-०३-२०२१) :   (१)  व (२)   होय, हे खरे आहे. 
(३)    हे खरे नाही. 
        सदर प्रिरणी महामाांडळाने कद. २९/०८/२०१९ रोिी वरीष्ठ पोलीस कनरीक्षि एमआयडीसी 
पोलीस ठाणे अाांधेरी (पूवम) यााांचेशी पत्रव्यवहार िरुन, कविासिाने कद. २८/०५/२०१९ रोिीच्या 
        पत्रामधील नमूद अनकधिृत घुसखोरााांकवरुध्द िारवाई िरणेबाबत, कविासिास सहिायम 
िराव े याबाबत कवनाांती िेली होती. त्याअनुषाांगाने  महामाांडळामाफम त कद. १३/०२/२०२० रोिी 
घुसखोरााांकवरुध्द 
        व अकनयकमतपणे ताबा घेतलले्ट्या अशा एिूण ९९ अज्ञात व्यक्तींकवरोधात  एमआयडीसी अाांधेरी 
(पूवम)  पोलीस स्टेशन येथे FIR दाखल िेलेला आहे. 
        तसेच, िरारनाम्यातील मुख्य तरतुदीनुसार कविासिाने परस्पर वाटप िेलेल्ट्या सदकनिााांच्या 
गैरिारभारामुळे व वळेोवळेी िेलेल्ट्या अकनयकमततेमुळे पुनवमसन घटिााांमधून 
        (Rehabilitation Components) १६,१२२.५१  चौ.मी. इतिे क्षेत्रफळ कविासिाच्या कविी 
िरावयाच्या घटिामध्ये (Sale Component) वळते िरण्यात आले आहे. 
(४)   सदर प्रिरणावर िोणत्याही प्रिारे दुलमक्ष िरण्यात आलेले नाही. 
        म.औ.कव. महामाांडळामाफम त कद. १३/०२/२०२० रोिी FIR दाखल िेल्ट्यानाांतरही कद. 
११/११/२०२०  रोिीच्या पत्रान्वये सदर प्रिरणी िोणती िारवाई िरण्यात आली याबाबत वकरष्ठ 
पोलीस कनकरक्षि, एमआयडीसी पोलीस ठाणे यााांना कवचारणा िरण्यात आली आहे. 
 दरम्यानच्या िाळात कविासिाने या योिनेत िेलेल्ट्या कवकवध अकनयकमततेबाबत व झोपडपट्टी 
पुनवमसन योिनेतील कवकवध अडचणींवर चचा िरुन 
         समस्या सोडकवण्यािरीता मुख्य िायमिारी अकधिारी, सह मुख्य िायमिारी अकधिारी (मा./ताां.) 
व महामाांडळाचे अकधिारी व योिनेतील साांबाांकधत अकधिारी तसचे योिनेचे कविासि तसेच 
साांचालि, मे. हबटाऊन कल. 
         यााांच्यासोबत कद.०९/१०/२०२० रोिी Video Conference द्वारे बैठि आयोकित िेली होती. 
सदर बैठिीत ठरल्ट्याप्रमाणे कवहीत मुदतीत योिनेतील िाम पुणम िरण्यासाठी िालबध्द मुदत 
कनकित 
         िरण्यात आली होती. तथाकप, बैठिीत ठरल्ट्याप्रमाणे िोणतीही िामे कवहीत मुदतीत पुणम 
िरण्याचा कविासिाचा दृष्टीिोन कदसत नाही. याउलट कद. ०५/११/२०२० रोिीच्या पत्रान्वये 
कविासिाने यापुवीच कदलेली 
         तथ्यहीन िारणे महामाांडळास पुन:ि िळकवली आहेत. त्याअनुषाांगाने कविासिाची योिना पुणम 
िरण्याची मानकसिता कदसत नसल्ट्यामुळे कविासिावर गुन्हा दाखल िरणे आवश्यि आहे. 
याबाबत अाांतकरम िायमपूती 
        अहवालाद्वारे महामाांडळामाफम त कविासिावर िारवाई िरण्याची प्रकिया सुरु आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील कवशेष सहायाय योिनेतील वृद्ध लाभाथ्यांना घरपोच अथमसहायाय वाटप िरण्याबाबत 
  

(४४)  २०२७२ (१५-०१-२०२१).   श्री.अकभमन्य ु पवार (औसा) :   सन्माननीय सामाकिि न् याय माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील साांिय गााांधी कनराधार योिना, श्रावणबाळ सेवा राज्य कनवृत्ती वतेन योिना, इाांकदरा 
गााांधी राष्रीय वृद्धापिाळ कनवृत्ती वेतन योिना, इाांकदरा गााांधी राष्रीय कवधवा कनवृत्तीवतेन योिना व 
इाांकदरा गााांधी अपाांग कनवृत्तीवतेन या योिनेतील प्रत्येि गावातील वयोवृध्द लाभाथ्यांना सेतू सुकवधा 
िें द्र तसेच सी.एस.सी.सेंटर शिवा कमनी बँि द्वारे त्यााांच्या गावातच घरपोच अथमसहायाय कवतकरत 
िरण्याबाबत औसा कवधानसभा स्थाकनि लोिप्रकतकनधी यााांनी मा. सामाकिि न्याय व कवशेष सहायाय  
माांत्री महाराष्र राज्य यााांच्यािडे कदनााांि २३ नोव्हेंबर, २०२० रोिी वा त्यासुमारास कनवदेनाद्वारे 
मागणी िेली आहे, हे खरे आहे िाय. 
(२) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन सदर कनवदेनाच्या अनुषाांगाने राज्यातील 
कवशेष सहायाय योिनेतील वृद्ध लाभाथ्यांना गावातच घरपोच अथमसहायाय वाटप िरण्याबाबत 
िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे. 
(३) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. धनाांिय मुाांडे (२६-०२-२०२१) : (१)हे खरे आहे. 
(२) कवभागाच्या कदनााांि २० ऑगस्ट, २०१९ रोिीच्या शासन  कनणमयान्वये कवशेष सहायाय योिनेतील 
लाभाथ्यांना त्यााांच्या िवळच्या बँि / पोस्ट बचत खाते उघडण्याचे मुभा आहे. त्यानुसार सदर 
योिनेतील लाभाथ्यांने उघडलेल्ट्या बँि / पोस्ट बचत खात्यात अथमसहायायाचे कवतरण  िेले िाते.   
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
मौि ेआसगाव व िालिुाां द्री (ता.चाांदगड, कि.िोल्ट्हापूर) येथे ताम्रपणी नदीवर पूल बााांधणेबाबत 

  

(४५)  २०२७६ (२८-१२-२०२०).   श्री.रािशे नरशसगराव पाटील (चाांदगड) :   सन्माननीय ग्रामकविास 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चाांदगड (कि.िोल्ट्हापूर) तालुक्यातील ताम्रपणी नदीच्या कतरावर वसलेले आसगाव या गावािडे 
ये-िा िरणेसाठी तसेच िालिुाां द्री पासून िोवाड येथे ये-िा िरणेसाठी ताम्रपणी नदीवर पूल 
नसल्ट्याने नागकरिााांना वळसा घालून प्रवास िरावा लागतो, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, आसगाव येथील नागकरिााांना बािार हाट िरण्यािकरता व उपचारासाठी आरोग्य 
उपिें द्र नागणवाडी येथे ये-िा िरावी लागत असल्ट्याने सदर कठिाणी पूलाची अत्याांत आवश्यिता 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, िालिुाां द्री येथील नागकरिााांना िोवाड येथे बािारासाठी, आरोग्य व पोकलस 
स्टेशनसाठी नेहमी ये-िा  िरावी लागत असल्ट्याने सदरहु कठिाणी पूल झाल्ट्यास नागकरिााांची 
होणारी गैरसोय दूर होईल, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, याबाबत चौिशी िरून ताम्रपणी नदीवर असलेले आसगाव ते नागणवाडी या 
दरम्यान तसेच िालिुाां द्री या कठिाणी पूल होणेसाठी शासनािडून िोणती िायमवाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे,  
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. हसन मुश्रीफ (२६-०३-२०२१) : (१),  (२)  व  (३)  हे खरे आहे. 
(४)  अ) राज्यमागम ि.१८० ते आसगाव रस्ता हा ग्रामीण मागम ि.४० असून सदर कठिाणी पाणाांद 
स्वरुपाचा  रस्ता आहे. सदर रस्त्याची लााांबी २.०० कि.मी.आहे. सदर रस्त्याच्या कि.मी.१/५०० मध्ये 
ताम्रपणी नदी असून पात्राची रुाां दी १०० मी.आहे. त्यामुळे १०० मी.लााांबीचा पूल बााांधण्याची 
आवश्यिता आहे. या कठिाणी रस्ता व पूल बााांधावयाचा झाल्ट्यास अाांदाि े रु.६.०० िोटी खचम 
अपेकक्षत आहे. यामुळे ४.०० कि.मी.अाांतर िमी होणार आहे. 
      ब) िोवाड िालिुाां द्री रस्ता हा ग्रामीण मागम ि.२५ असून पाणाांद स्वरुपाचा रस्ता आहे. सदर 
रस्त्याची लााांबी २.०० कि.मी.आहे. सदर रस्त्याच्या कि.मी.०/३०० मध्ये ताम्रपणी नदी असून पात्राची 
रुाां दी २०० मी.आहे. त्यामुळे २०० मी.लााांबीचा पूल बााांधण्याची आवश्यिता आहे.या कठिाणी रस्ता व 
पूल बााांधावयाचा झाल्ट्यास अाांदाि े रु.१२.०० िोटी खचम अपेकक्षत आहे. यामुळे २.५० कि.मी.अाांतर 
िमी होणार आहे. 
        कनधीच्या उपलब्धतेनुसार रस्ते व पूलाचे िाम हाती घेण्याचे किल्ट्हा पकरषदेचे कनयोिन आहे. 
     सध्या नागणवाडी व िोवाड येथे ये-िा िरण्यासाठी पयायी रस्ता उपलब्ध आहे. 
(५)   प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
कविमगड (कि. पालघर) तालकु्यातील देहिे प्रिल्ट्प बाकधत शेतिरी व कबगर शेतिरी बााांधवााांचे 

पुनवमसनासह इतर मागण्यााांबाबत 
  

(४६)  २०३१५ (१९-०३-२०२१).   श्री.कवनोद कनिोल े(डहाण)ू :   सन्माननीय िलसाांपदा माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) कविमगड (कि. पालघर) तालुक्यातील देहि ेमध्यम प्रिल्ट्पाचा साठा प्रिल्ट्पात रुपााांतर िरून 
धरणाचा उिवा व डावा िालवा रि न िरणे, प्रिल्ट्पग्रस्तााांच्या मागण्या पूणम होईपयंत प्रत्यक्ष 
प्रिल्ट्पाचे िाम सुरु िरू न िरणे, प्रिल्ट्पग्रस्तााांचे भसूाांपादन व इतर मालमत्तचेे योग्य मुल्ट्यााांिन 
िरूनच पुनवमसन िरणे, िालव्याची लााांबी वाढकवणे आदी मागण्या देहि ेप्रिल्ट्पबाकधत शेतिरी, 
कबगर शेतिरी व देहि े मध्यम प्रिल्ट्प साांघषम सकमती यााांनी मा.मुख्यमाांत्री, मा.िलसाांपदा माांत्री, 
मा.पुनवमसन माांत्री, प्रधान सकचव िलसाांपदा कवभाग, किल्ट्हाकधिारी पालघर यााांच्यािडे िेलेल्ट्या 
असतानाही अद्यापपयंत िोणतीही िायमवाही िरण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, सदरहु मागण्याबाबत योग्य तो कनणमय घेऊन प्रिल्ट्पाचे िाम तात्िाळ सुरू 
िरणेबाबत शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्ट्यास,कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. ियाांत पाटील (०२-०७-२०२१) :  (१) अाांशतः खरे आहे. 
         माांिूर मुळ प्रिल्ट्प अहवालानुसार देहरिी मध्यम प्रिल्ट्प हा शसचन प्रिल्ट्प प्रस्ताकवत होता. या 
प्रिल्ट्पाव्दारे कविमगड व पालघर तालुक्यातील एिूण ४२३० हे. शसचन क्षेत्र प्रस्ताकवत होते. तथाकप  
शासन  कनणमय ि.साांिीणम २०१४ / प्र.ि. ६८/ १४/ मध्यम प्रिल्ट्प, कद. ०४.०३.२०१४ अन्वये सदर 
प्रिल्ट्पातून वसई-कवरार शहर महानगर पाकलिेस कपण्यासाठी पाणी आरकक्षत िरण्यास मान्यता 
कमळाली आहे.      
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देहरिी मध्यम प्रिल्ट्पाबाबत साांघषम सकमतीचे कद.१०.०९.२०२० रोिीचे पुनवमसन  कनवदेन 
कवभागीय िायालयास प्राप्त झाले असून, त्यानुसार साांघषम सकमतीचे पदाकधिारी व सदस्य यााांचे 
सोबत साांयकु्त बैठि कवभागीय िायालयात कद.१०.०९.२०२० रोिी व किल्ट्हाकधिारी पुनवमसन, 
पालघर यााांचे िायालयात कद.२५.०९.२०२० रोिी घेण्यात आलेली असून, त्यााांचे मागण्याबाबत 
सकवस्तर चचा िरण्यात आलेली आहे. प्रिल्ट्पग्रस्तााांच्या पुनवमसनाबाबत किल्ट्हाकधिारी िायालय, 
पालघर येथे कद. १४.१२.२०२० रोिी  अप्पर किल्ट्हाकधिारी, पालघर यााांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठि 
घेण्यात आलेली होती. सदर बैठिीतील सूचनााांप्रमाणे किल्ट्हा पुनवमसन अकधिारी, पालघर यााांच्या 
माफम त पुनवमसना-िकरता आवश्यि िमीन उपलब्ध होणे िकरता िाहीर नोटीस वृत्त पत्रात प्रकसद्ध 
िरण्यात आलेली आहे व त्या अनुषाांगाने पयायी िकमनीचा शोध सुरु आहे. 
(२) स्थाकनि लोिााांना कपण्याचे व िनावरााांना लागणाऱया पाण्याचा प्रश्न मागी लावण्यासाठी धरणाच्या 
खालील बािूस ६ िो.प.बाांधा-यााांचा प्रस्ताकवत सुधाकरत प्रशासिीय मान्यता प्रस्तावामध्ये समावशे 
िरण्यात आलेला आहे. सद्यस्स्थतीमध्ये प्रिल्ट्पाचे िाम सुरु िरण्यात आलेले आहे. सुधाकरत 
प्रशासिीय मान्यता प्रस्तावाची तााांकत्रि तपासणी राज्यतााांकत्रि सल्लागार सकमती माफम त अाांकतम 
टप्प्यात आहे.         
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
येऊर (कि.ठाणे,) येथील डोंगरभागात शेती िरणाऱया आकदवासीची शेत 

 कपिे वनकधिा-यानी उध्वस्त िेल्ट्याबाबत 
  

(४७)  २०३३० (१५-०१-२०२१).   श्री.कवनोद कनिोले (डहाण)ू :   सन्माननीय मुख्यमाांत्री पढुील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) येऊर (कि.ठाणे) येथील डोंगरभागात पाराांपारीि पध्दतीने शेती िरणाऱया आकदवासींची 
िापणीला आलेला भात, तूर व नाचणी ही कपिे त्यााांना न िळकवता वनाकधिाऱयााांनी उध्वस्त िेली 
असल्ट्याचे कदनााांि २४ ऑक्टोबर, २०२० रोिी वा त्यासुमारास कनदशमनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, लॉिडाऊनच्या िाळात सदर पकरसरात अनेि अनकधिृत बााांधिामे सुरु झाली 
आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, उक्त प्ररिणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीच्या अनुषाांगाने 
आकदवासीच्या शेतकपिाचे नुिसान िरण्याऱया वनकधिाऱयााांवर तसेच अनकधिृत बााांधिामाला आळा 
घालण्याच्या दृस्ष्टने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ?   
 

 श्री. उद्धव ठािरे (१२-०३-२०२१) :  (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) वनक्षेत्रावरील शेतीसाठी िेलेल्ट्या अनकधिृत अकतिमणााांवर वनगुन्हे नोंद िरुन प्रचकलत 
कनयमााांच्या तरतूदीनुसार अकतिमणे कनष्िासीत िरण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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मुाांबई शहरातील अनुदाकनत प्राथकमि शाळााांमधून कनवृत्त झालले ेकशक्षि व कशक्षिेत्तर 
 िममचारी कनवृत्तीवतेनापासून वाांकचत असल्ट्याबाबत 

  

(४८)  २०३३४ (२५-१२-२०२०).   श्री.कवनोद कनिोल े (डहाण)ू :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री 
पुढील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मा. मुाांबई उच्च न्यायालय व सवोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिेच्या 
धोरणामुळे मुाांबई शहरातील अनुदाकनत प्राथकमि शाळााांमधून गत १० वषात कनवृत्त झालेले १०० 
कशक्षि व कशक्षिेत्तर िममचारी हे कनवृत्तीवतेनापासून वाांकचत राकहले आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, या कशक्षिााांना व कशक्षिेत्तर िममचाऱयााांना पूणम पेन्शन नािारताना मााांडलेला मुिा 
न्यायालयााांनी वाराांवार फेटाळला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, साांबाांकधत कशक्षि वा कशक्षिेत्तर िममचारी ज्या शाळेतून कनवृत्त झाले ती शाळा त्यााांच्या 
साांपूणम सेवािाळात १०० टक्िे अनुदाकनत नसली तरीही कनवृत्तीच्या कदवशी शाळा १०० टक्िे 
अनुदाकनत असेल तर महानगरपाकलिेने कशक्षि वा कशक्षिेत्तर िममचारी यााांना पूणम कनवृत्तीवतेन 
देण्याबाबत कनिाल न्यायालयाने कदला, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, उपरोक्त मुद्द्ावर महानगरपाकलिेच्या कवरोधात पकहला कनिाल मा. उच्च 
न्यायालयाने श्रीमती अनुराधा ियाांत गाांगाखेडिर यााांच्या याकचिेवर कदनााांि  २६ िुलै, २०१२ रोिी 
वा त्या सुमारास कदला व तद्नाांतर या कनिालाकवरुध्द महानगरपाकलिेने िेलेली फेरकवचार याकचिा 
मा. उच्च न्यायालयाने व नाांतर िेलेली अपीलही मा. सवोच्च न्यायालयाने फेटाळली, तरीही 
महानगरपाकलिेने श्रीमती गाांगाखेडिर यााांच्या कनवृत्तीवतेनाचा कहशेब िरताना शाळेला पूणम अनुदान 
कमळत नव्हते ती वषे त्याच्या सेवािाळापासून वगळून अधमवट कनवृत्ती वतेन लागू िेल्ट्यामुळे श्रीमती 
गाांगाखेडिर यााांनी िाां टेंम्प्ट याकचिा दाखल िेली असता, मा. न्यायालयाने पुन्हा एिदा पूणम 
कनवृत्तीवतेन देण्याचा आदेश देऊन मा.न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानाांतरही अधमवट कनवृत्तीवतेन 
ठरकवणाऱया अकधिाऱयााांवर िारवाई िरण्याचा आदेशही कदला होता, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, महानगरपाकलिेने याव्यकतकरक्त आणखी सुमारे ९८ कशक्षि व कशक्षिेत्तर 
िममचाऱयााांना पूणम कनवृत्तीवतेन नािारली आहेत, तसेच अनेिााांची कनवृत्तीवतेनाची प्रिरणे प्रलाांकबत 
आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्ट्यास, या साांपूणम प्रिरणाची सखोल चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, चौिशीत िाय 
आढळुन आले व तद्नुसार साांबाांकधत सवम कनवृत्त झालेले िममचारी व कशक्षिेत्तर िममचाऱयााांना 
न्यायालयाचे आदेशानुसार पूणम सेवाकनवृत्ती वतेन कवनाकवलाांब अदा िरण्याबाबत तसेच या प्रिरणी 
दोषी असलेल्ट्या साांबाांकधत अकधिाऱयााांवर िारवाई होण्याबाबत िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशदे (१०-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) याकचिा िमााांि ४१५/२०१२ व १९१/२०१३ मधील मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश बृहन्मुाांबई 
महानगरपाकलिेकवरुध्द आहेत.  
    तथाकप याच धतीवरील याकचिा िमााांि ३०५०/२०१५ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने “fairly 
arguable case is made out” असे कनरीक्षण नोंदकवले असून, सदर प्रिरण न्यायप्रकवष्ठ आहे.      



वि.स. ६१ (42) 

(३) व (४) हे खरे आहे. 
(५) बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिेच्या कदनााांि ३१.१०.१९९७ रोिीच्या कनवृत्तीवतेन पकरपत्रिातील 
तरतुदीनुसार कनवृत्तीवतेन अनुज्ञये असणाऱया सुमारे ३४६५ खािगी प्राथकमि अनुदाकनत 
शाळााांमधील सेवाकनवृत्त िममचाऱयााांना बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिेिडून कनयकमतपणे कनवृत्तीवतेन व 
कनवृत्तीवतेनादी लाभ देण्यात येत आहेत. 
     तथाकप, कशक्षि व कशक्षिेतर िममचारी कनवृत्तीवतेनास पात्र ठरकवण्यासाठी शाळेला १०० टक्िे 
अनुदान कमळाल्ट्यापासूनची त्यााांची अहमिारी सेवा किमान १० वषे असणे आवश्यि आहे. 
     सदर अटीनुसार बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिा क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त अनुदाकनत प्राथकमि 
शाळााांमधून मागील १० वषांत कनवृत्त झालेले कशक्षि व कशक्षिेतर िममचारी हे कनवृत्तीवतेनास पात्र 
नसल्ट्यामुळे ते कनवृत्तीवतेनापासून वाांकचत आहेत ही वस्तुस्स्थती आहे. 
(६) व (७) श्रीमती अनुराधा गाांगाखेडिर यााांनी दाखल िेलेल्ट्या याकचिा िमााांि ४१५/२०१२ व त्या 
धतीवर श्रीमती वशैाली िाधव व इतर यााांनी दाखल िेलेल्ट्या याकचिा िमााांि १९१/२०१३ मध् ये मा. 
उच्च न्यायालयाने कदलेल्ट्या आदेशानुसार िायमवाही िरण्यात आली आहे. 
     तथाकप, श्रीमती अनुराधा गाांगाखेडिर यााांनी दाखल िेलेल्ट्या याकचिेतील आदेशाच्या धतीवर 
श्रीमती सुषमा पवार व श्रीमती ियवाांती अनाांत धनू यााांनी मा. उच्च न्यायालयात अनुिमे याकचिा 
िमााांि ४२४/२०१४ व ३०५०/२०१५ दाखल िेल्ट्या आहेत.   
     त्यापैिी याकचिा िमााांि ४२४/२०१४ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकवरुध्द बृहन्मुाांबई 
महानगरपाकलिेमाफम त मा. सवोच्च न्यायालयात कवशेष याकचिा िमााांि ३२९७३ व ३२९७५/२०१८ 
दाखल िरण्यात आली असून, सदर याकचिा मा. सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रकवष्ठ आहेत.  
     तसेच, याकचिा िमााांि ३०५०/२०१५ याकचिेच्या अनुषाांगाने बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिेमाफम त 
मााांडण्यात आलेले मुिे कवचारात घेऊन बृहन्मुाांबई महानगरपाकलिेच्या कवरोधात िोणतेही आदेश 
पाकरत िेलेले नाहीत. सदर याकचिा न्यायप्रकवष्ठ आहे.    
  

___________ 
 

नवी मुाांबईत कसडिोची सहा हिार घरे कविीकवना असल्ट्याबाबत 
  

(४९)  २०३३५ (०७-०१-२०२१).   श्री.कवनोद कनिोल े(डहाण)ू :   सन्माननीय नगर कविास माांत्री पुढील 
गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  कसडिोने  दोन वषांपासून नवी मुाांबईतील िवळपास २६ हिार घरााांची सोडत िाढली असून 
यातील सुमारे ०६ हिार घरे कविीकवना कशल्लि राकहली असल्ट्याचे कनदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान  १४ हिार ७३८ घरे तर माहे ऑक्टोबर, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ९ हिार ४६६ घरााांची सोडत कसडिोिडून िाढण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(३) असल्ट्यास, कवद्यमान बािार भावाचा अभ्यास िरून कसडिोचा कवत्त कवभाग घरे तसेच गाळयााांची 
शिमती ठरकवत असल्ट्याचेही कनदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्ट्यास, या साांपूणम प्रिरणाची शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून  
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आले व त्यानुसार महामुाांबई क्षेत्रात कविीकवना कशल्लि असलेली घरे कवनाकवलाांब कविी होण्याचे 
दृष्टीने शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ शशदे (३१-०५-२०२१) :  (१) व (२) होय, हे अशाांत: खरे आहे, 
सद्यस्स्थतीत, ४४५६ घरे कविीकवना कशल्लि आहेत. कसडिोने गेल्ट्या तीन वषामध्ये एिूण २३३३७ 
सदकनिााांच्या कविीसाठी टप्प्याटप्प्याने एिूण ४ सोडतींद्वारे घरााांची सोडत िाढली आहे. 
(३) कसडिोच्या धोरणानुसार अथमशाि कवभागामाफम त शिमत ठरकवण्यात येते. 
(४) कविीसाठी कशल्लि असलेल्ट्या ४४५६ सदकनिााांची कविी िरण्याच्या अनुषाांगाने कसडिोिडून 
िायमवाही िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

सामाकिि न्याय कवभागााांतगमत लोििल्ट्याणाचा कनधी इतरत्र वळवल्ट्याबाबत 
  

(५०)  २०३३८ (१५-०१-२०२१).   श्री.कवनोद कनिोल े (डहाण)ू, श्री.अकमत साटम (अाांधेरी पकिम), 
श्री.साांिय िेळिर (ठाणे), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), अडॅ.शहािीबापू 
पाटील (सााांगोल)े, श्री.प्रमोद (रािू) रतन पाटील (िल्ट्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय सामाकिि न् याय 
माांत्री पढुील गोष्टींचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्याच्या सन २०१४-१५ ते २०१८-१९ या िालावधीत अथमसाांिल्ट्पात अनुसूकचत िातीच्या 
कविासासाठी तरतूद िेलेल्ट्या ३६ हिार ४६६ िोटी पैिी २२ हिार २६६ िोटी रुपये खचम झाले 
असून १४ हिार १९८ िोटी रुपये खचमच िेलेले नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्ट्यास, सन २०१९-२० मध्ये १२ हिार २०४ िोटी रुपयापैिी िेवळ ४४८३ िोटी खचम झाले 
तर ४७२५ िोटी रुपये खचम झाले नाहीत, चालू वषात सन २०२०-२१ च्या सबप्लॅन योिनेचे बिटे 
०१ लाख १५ हिार िोटीचे आहे, मात्र अनुसूकचत िातीसाठी लोिसाांख्येनुसार १३ हिार ५७० िोटी 
रुपये हव े होते, पराांतु, तरतूद मात्र ०९ हिार ६६८ िोटी िरून ०३ हिार ९०२ िोटी रुपये 
नािारण्यात आले, तसेच, यावषी िोरोना मुळे ६७ टक्िे कनधी िपातीचा कनणमय घेण्यात आल्ट्यामुळे 
सामाकिि न्याय कवभागाच्या अनेि योिना राबकवण्यास अडचणी कनमाण होत आहेत, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्ट्यास, मागील ०५ वषात राज्याच्या अथमसाांिल्ट्पात अनुसूकचत िातींच्या कविासासाठी तरतूद 
िेलेल्ट्या कनधीपैिी तब्बल १४ हिार १९८ िोटी रुपये अखर्पचत राहण्याची सवमसाधारण िारणे िाय 
आहेत, 
(४) सामाकिि न्याय कवभागााांतगमत लोििल्ट्याणाचा कनधी इतरत्र वळवल्ट्याने अनुसूकचत िाती व नव 
बौध्द िनतेचे मोठ्या प्रमाणावर नुिसान झाल्ट्यामुळे अनुसूकचत िाती िमातीचा कनधी इतरत्र वळवू 
नये शिवा अखर्पचत कनधी ठेऊ नये यासाठी िायदा पाकरत िरण्यासाांदभात नॅशनल दकलत मुव्हमेंट 
ऑफ िस्टीस चे राज्य सहसकचव पी. एस. खाांदारे यााांनी मा. सामाकिि न्याय माांत्री यााांचेिडे माहे 
ऑक्टोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्ट्यास, उक्त प्रिरणी चौिशी िरुन शासनाने िोणती िायमवाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्ट्यास, कवलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 



वि.स. ६१ (44) 

श्री. धनाांिय मुाांडे (२१-०६-२०२१) : (१) मागील ५ वषात (सन २०१४-१५ ते २०१८-१९) अनुसूकचत 
िाती उपयोिनेताांगमत रु.३६४१९.५१ िोटी इतिा कनधी माांिूर झाला होता. त्यापैिी रु.२४९९१.४१ 
िोटी इतिा कनधी खचम झालेला आहे. 
(२) (३), (४), (५) व (६)  सन २०१९-२० मध्ये ९२०८ िोटी इतिा कनधी अथमसाांिल्ट्पीत असून बीम्स 
प्रणालीनुसार रु.६७९७ िोटी इतिा कनधी खचम झालेला आहे. सन २०२०-२१ मध्ये रु.९६८८ िोटी 
इतिा कनयतव्यय अथमसाांिल्ट्पीत असून कवत्त कवभागाच्या कद.४.५.२०२० रोिीच्या शासन कनणमयान्वये 
िायमिमााांतगमत योिनााांसाठी २०२०-२०२१ अथमसाांिल्ट्पीय कनधीच्या फक्त ३३ टक्िे कनधी उपलब्ध 
होईल या सूत्राच्या अधीन राहून कवभागाने कनयोिन िरावे असे कनदेश कदले आहेत. सामाकिि न्याय 
कवभागााांतगमत कनधी इतरत्र वळकवण्यात येत नाही. या कवभागािडून अनुसूकचत िाती व नवबौध्द 
प्रवगातील वैयस्क्ति लाभाच्या कवकवध योिना राबकवण्यात येतात. तसेच इतर कवभागााांच्या वयैस्क्ति 
लाभाथ्यांच्या योिनेला अनुसूकचत िाती व नवबौध्द लाभाथ्यांसाठी अनुसूकचत िाती घटि 
उपयोिनेताांगमत कनधी उपलब्ध िरुन देण्यात येतो. मात्र कनधी खचम िरताना पात्र लाभाथ्यांनाच 
कदला िाणे आवश्यि आहे. त्यासाठी आवश्यि कवकहत प्रकिया राबकवताना कनधी खचम िरण्यास 
मयादा येतात. नॅशनल दकलत मुव्हमेंट ऑफ िस्टीस चे राज्य सह सकचव पी. एस. खाांदारे यााांचे  
कद.२०.१.२०२० रोिीचे कनवदेन प्राप्त झाले असून आाांध्रप्रदेश, िनाटि व ओकरसा या राज्याने सन 
२०१३ पासून अनुसूकचत िाती उपयोिना व आकदवासी उपयोिनेचा िायदा िेलेला आहे. सदरहू 
िायद्यााांचा अभ्यास िरुन महाराष्र राज्यामध्ये अनुसूकचत िाती उपयोिना िायदा िरण्यासाठीच्या 
प्रस्तावावर कवत्त कवभाग, कनयोिन कवभाग व कवधी व न्याय कवभागाच्या अकभप्रायानुसार िायमवाही 
िरण्यात येत आहे. 

___________ 

  

  
कवधान भवन :             रािेन्द्र भागवत 
मुाांबई.   सकचव, 

महाराष्र कवधानसभा. 
__________________________________________ 

मुद्रणपूवम सवम प्रकिया महाराष्र कवधानमाांडळ सकचवालयाच्या साांगणि याांत्रणेवर 
मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणालय, मुाांबई. 


