
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेवीसावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे, महाववतरण ववभागाच्या वीज मीटर बदलण्याच ेिां त्राट ममळालेल्या िां पनीने 
वीज मीटर बदलण्याच ेषनष्ट्िष ड वावलल्याबाबत 

  

(१)  १६६ (०५-०४-२०२०).   श्री.मभमराव तापिीर (खविवासला) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, महावितरण विभागाच्या िीज मी्र बदलण्याच े कीं त्रा् ममळालेल्या कीं पनीने िीज 
मी्र बदलण्याच ेननषकर्ष डािलल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी विद्युत सननयींत्रण सममतीन े मखु्य अमभयींता, महावितरण 
विभाग याींच्याकड े माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तक्रार केली असताींना देखील 
अद्यापपयतं सींबींधित कीं त्रा्दारािर कोणतीही कारिाई केली नसल्याचे ननदर्षनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या कामाच्या ठेकेदाराकडून कामाचा ठेका उप ठेकदेराला देण्यात आला असून त्या 
ठेकेदेराकड े आिश्यक असलेले विद्युत ननरीक्षक प्रमाणपत्र देखील उपलब्ि नसल्याच े
ननदर्षनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले, तदनुसार सींबधित ठेकेदारािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
वॉ. षनषतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये महाराषरातील 
७७,००० लघु िीज ग्राहक जयाींचा विद्युतभार २० ककलो िॅ् पेक्षा अधिक आहे अर्ा घरगुती, 
िाणणज्जयक ि व्यािसानयक ग्राहकाींना बसविण्यात आलेल मस्ी ऑपरे्ेड िीज मी्र निीन 
४०-२०० ॲम्पीअर मस्ी एम्बेडडे मी्रने बदलण्याचे कीं त्रा् महावितरणच्या ननयमानुसार तसचे 
ननविदेच्या अ्ीनुसार कीं त्रा्दाराच ेप्रमाणपत्र तपासणी करुनच पररमींडळ ननहाय देण्यात आलेले 
आहे. 
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     सदर ननविदेअींतगषत पुणे पररमींडळातील सिष विभागात मे.मसक्युअर मी्सष मलमम्ेड या 
कीं पनीच्या ननयींत्रणाखाली असलेले मे. मसक्युअर मी्सष कीं पनीचे कमषचारी याींच ेमा ष् त तसेच 
महावितरणचे सींबींधित अधिकारी ि कमषचारी याींच्या देखरेखीखाली िीज मी्र बदलण्याच ेकाम 
चाल ूआहे. सदर कीं पनी मी्र बदलण्याच े काम ननविदेच्या अ्ी ि र्तीनुसार करत असून 
ग्राहकाींच ेिीज मी्सष ननयमाप्रमाणे बदलण्यात आले आहेत.    
(२) ि (३) सदर मी्सष बदलण्याचे कामाबाबत विद्युत सननयींत्रण सममतीकडून माहे डडसेंबर, 
२०१९ मिील प्राप्त तक्रारीची र्हाननर्ा महावितरण कीं पनीमा ष् त केली असता याबाबत तथ्य 
नसल्याच ेि त्या ठेकेदारान ेकामाचा ठेका उपठेकेदाराला ददलेला नसल्याचे आढळून आले.  
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सौदळ (ता.सवि अजुडनी, जज.गोंददया) येथील ववज ववतरण िां पनीन ेिेलेला गैरव्यवहार 
  

(२)  २४५ (०२-०४-२०२०).   श्री.मनोहर चांदििापूरे (अजुडनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय ऊजाड 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सौदळ (ता.सडक अजुषनी, ज्ज.गोंददया) येथील विज वितरण कीं पनी गैरव्यिहार करीत 
असल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, विज वितरण कीं पनीत्े एक मदहन्यापुिी उभारण्यात आलेले विद्युत खाींब 
ननकृष् दजाषच ेअसल्याने ते कोसळले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे राका येथील कान्हेरी गाींिाच्या मागाषिर असलेल्या र्ेतमर्िार ठेकेदाराद्िारे 
बसविण्यात आलेले निीन विद्युतखाींब कोसळले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबधित ठेकेदारािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
वॉ. षनषतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) माहे जानेिारी, २०२० च्या दरम्यान सडक अजुषनी तालुक्यामध्ये िादळी ि मुसळिार 
पािसामळेु लघुदाब िादहनीिर झाडाच्या ्ाींद्या पडून राका येथील कनेरी गािाच्या मागाषिर 
असलेल्या र्ेतमर्िारात १ खाींब कोसळला होता. 
(३) सदर लघुदाब िादहनी ही २० ते २५ िर् ेजुनी असून नतच्या ताराींच ेजममनीपासनू अींतर 
कमी असल्यामळेु सदर ताराींची उींची िाढविण्याकररता देखभाल ि दरुुस्ती योजनेअींतगषत 
विद्युत िादहनीिर निीन अनतररक्त खाींब (Inline pole) उभारण्याचे काम म.ेव्ही. एल. 
इलेज्क्रकल िक्सष या कीं त्रा्दाराकडून करुन घेण्यात आले होत.े सदर लघुदाब िादहनीची 
जममनीपासनू उींची िाढविण्याकररता उभारलेले खाींब हे िादळी िारा ि मसुळिार पािसामुळे 
लघुदाब िादहनीिर झाडाच्या ्ाींद्या पडल्यान ेकोसळले होते. तसचे त्या पोलच्या मागच्या ि 
पुढच्या बाजूला उभ ेअसलेले लोखींडी खाींबसुध्दा िाकलेले होते. 
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(४) सदर कोसळलेले खाींब पुनश्च मे. व्ही.एल. इलेकरीकल िक्सष या कीं त्रा्दाराकडून उभे करुन 
िीज पुरिठा पूिषित सुरु केलेला आहे. सदर खाींब हे नैसधगषक आपत्तीमळेु कोसळले असून 
त्यात कोणीही दोर्ी नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
  

अमलबाग (जज.रायगव) तालुक्यातील लाभाथीना आांतरजातीय वववाह सोहळा  
योजनेतून लाभ ममळण् याबाबत 

  

(३)  ४१२ (०२-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅव.आमशष  
शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मषनष ा चौधरी (ददहसर) :   
सन्माननीय ववशेष  सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (ज्ज.रायगड) तालकु्यातील ज्जल्हा पररर्देच्या समाज कल्याण विभागाकडून 
आींतरजातीय वििाह सोहळा योजनेतून ममळणाऱ् या ३२२ लाभाथीना अद्यापपयतं लाभ ममळाला 
नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेसाठी र्ासनाने सुमारे एक को्ी रुपये इतका ननिी रायगड ज्जल्हा 
पररर्देकड े िगष केला असून, उक्त ननिी ज्जल्हा पररर्देकड े मर्ल्लक असताींना देखील 
लाभाथ्यांनी अजष करुन दोन िर्ाषपेक्षा कालाििी होऊनही त्याचा लाभ लाभाथ्यांना अद्यापपयतं 
ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने आींतरजातीय वििाह सोहळा योजनेतील लाभाथ्यांना 
तातडीन ेलाभ ममळण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांव े(२०-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय, अींर्तः खरे आहे, कें द्र र्ासनाकडून यापूिी अपुरा ननिी प्राप्त झालेला होता. 
त्याचप्रमाणे सन १९-२० या आधथषक िर्ाषमध्ये माचष दरम्यान ननिी प्राप्त झाल्याने कोविडच्या 
पररज्स्थतीत सदर ननिी खचष झालेला नाही. 
(३) ि (४) या योजनेअींतगषत कें द्र र्ासनाकडून ५०% कें द्र दहस्सा प्राप्त होताच प्रलींबबत प्रकरणे 
ननकाली काढण्यात येतील, त्यानरु्ींगाने ५०% कें द्र दहस्सा प्राप्त होण्यासाठी कें द्र र्ासनाकड े
पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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अमरावती जजल््यात खररप हांगामातील नुिसान भरपाई पासुन शेतिरी वांधचत असल्याबाबत 
  

(४)  ५४७ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय मदत व पुनवडसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती ज्जल््यातील ११ तालुक्यातील खरीप हींगामातील वपकाच े८०% नुकसान झाले 
असता ६४ हजार ९१ र्ेतकरी नुकसान भरपाई पासून िींधचत आहेत हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास ज्जल्हाधिकाऱ्याींनी र्ासनाकड े४५ को्ी ९८ लाख रुपयाींची मागणी केली आहे हे 
खरे आहे काय 
(३) असल्यास नकुसानभरपाई लिकरात लिकर ममळण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायषिाही 
केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) ३,४९,१४० बाधित र्ेतकऱ्याींपैकी अद्यावप २४६६८ 
र्ेतकऱ्याींना िा्प करणे बाकी आहे. 
(२), (३) ि (४) अमरािती ज्जल्हयाकररता एकूण रू. २६९,५३,५१,००० एिढे अनुदान वितरीत 
करण्यात आले आहे.   
     सामानयक खातेदार, मयत खातेदार ि खातेदाराींच्या िारसाींना सींमती पत्र न ददल्यामुळे 
िा्प करता आलेले नाही. 

___________ 
  

मसांधुदगुड जजल्हा पररष देत िायडरत असलेल्या समाज िल्याण ववभागातील 
िमडचाऱयाांना थिीत वेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(५)  ६९५ (०३-०४-२०२०).   श्री.वैभव नाईि (िुवाळ) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजय र्ासनाच्या समाज कल्याण विभागाींतगषत ज्जल्हा पररर्देत कायषरत असलेल्या 
कमषचाऱ् याींचे िेतन, भत्ते यासाठी असलेल्या श्िेतपबत्रका खात्याकडून कोणतीही आधथषक तरतूद 
करण्यात आली नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथषक तरतूद करण्यात आली नसल्यामुळे मसींिुदगुष ज्जल्हा पररर्देत कायषरत 
असलेल्या समाज कल्याण विभागाच्या ११ कमषचाऱ् याींचे ितेन माहे जून, २०१९ पासून थकीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी केली आहे काय ि चौकर्ीच्या अनुर्ींगान े
कमषचाऱ् याींचे थकीत िेतन त्याींना तात्काळ अदा करण्याबाबत कोणती कायषिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांजय मुांव े(२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्ासन ननणषय क्र. सकआ २०१४/प्र.क्र.३०६/आस्था-२, दद.१९.१०.२०१९ अन्िये ज्जल्हा 
पररर्देतील समाज कल्याण विभागात कायषरत असलेल्या ज्जल्हा पररर्देच्या कमषचाऱ्याींचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१९ पयतंच े िेतन सदर कमषचाऱ्याींची प्रनतननयुक्तीची कायषिाही नोव्हेंबर, २०१९ 
पयतं पुणष करण्याच्या अिीन राहून अदा करण्याबाबत सूचना ननगषममत करण्यात आल्या 
होत्या. त्यानुर्ींगान ेमसींिुदगुष ज्जल्हा पररर्देतील उपरोक्त कमषचाऱ्याींचे ऑक््ोबर, २०१९ पयतंचे 
िेतन offline पद्धतीने अदा करण्यात आले आहे. तर, सदर कमषचाऱ्याींच्या प्रनतननयुक्तीस 
समाज कल्याण आयुक्तालयाची मान्यता घेऊन नोव्हेंबर, २०१९ पासून पुढील िेतन सेिाथष 
प्रणालीद्िारे अदा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

येळी, देवांग्रा आणण तुपवी (ता.औसा, जज.लातूर) या गावच्या सीमेवर  
िेलेल्या वनीवरिणातील वकृ्ष नष्ट्ट झाल्याबाबत 

  

(६)  ७५८ (०२-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येळी, देिींग्रा आणण तुपडी (ता.औसा, ज्ज.लातूर) या तीन गािाींच्या सीमेिर असलेल्या ६५ 
हेक््रिर िनविभागाच्या ितीने िगेिेगळया जातीचे जिळपास ३३ हजार िकृ्ष लागिड करण्यात 
आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िनविभागाच्या ितीने सदर पररसरात सन २०१६-२०१७ ि २०१८-२०१९ मध्ये 
विविि जातीची िकृ्ष लागिड करण्यात आली होती त्यासाठी मोठा खचषही करण्यात आला होता 
पण सध्या सदर दठकाणी तेथील अधिकारी/कमषचारी याींच्या दलुषक्षामळेु तेथील झाड ेजळून नष् 
होण्याच्या मागाषिर आहेत हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने िरील प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि सदर प्रकरणात ददरगाींई करणाऱ्या अधिकारी/कमषचारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांजय राठोव (१५-१०-२०२०) : (१) मौज ेयेळी ता.औसा ज्ज. लातूर येथील िनके्षत्र ग् नीं. 
२०७ याके्षत्रात सन २०१६ मध्ये ३० हेक््र के्षत्रािर ३३३३० रोप ेआणण सन २०१८ मध्ये १० 
हेक््र के्षत्रािर १२००० रोपे याप्रमाणे एकूण ४५३३० ममश्र प्रजातीच्या रोपाींची लागिड 
िनविभागाने केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     मौजे येळी येथील िनक्षेत्रात सन २०१६ च ेपािसाळयात ३० हेक््र के्षत्रािर लािलेल्या 
रोपाींची म-े२०२० अखेर ज्जिींत रोपाची ्क्केिारी ६०.७९% असून, सन-२०१८ चे पािसाळयात 
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१० हेक््र के्षत्रािर लािलेल्या रोपाींची मे-२०२० अखेर ज्जिींत रोपाींची ्क्केिारी ७५.५३% आहे. 
एकुण एकीं दर सरासरी ज्जिींत रोपाींची ्क्केिारी ६४.६९% एिढी आहे. त्यामुळे अधिकारी 
कमषचारी याींचे दलुषक्षामुळे तेथील झाड ेजळून नष् होण्याच्या मागाषिर आहेत, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बबगर आददवासीना जात वैधता प्रमाणपत्र षनगडममत िरून िेलेला गैरव्यवहार 
  

(७)  १०८५ (१९-०४-२०२०).   श्रीमती मांजळुा गावीत (साक्री), वॉ.किरण लहामटे (अिोले) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील आददिासी विकास विभागामा ष् त ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१८ त े३० एवप्रल, २०१८ 
या कालाििीत राबविण्यात आलेल्या विर्ेर् तपासणी मोदहमेअींतगषत र्ासनान े नेमलेल्या 
सममतीतील काही अधिका-याींनी बबगर आददिासीींना मोठ्या प्रमाणािर जात िैिता प्रमाणपत्र 
ननगषममत करून अननयममतता केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी विभागातील अननयममतता करणाऱ्या अधिका-याींची चौकर्ी करून 
त्याींच्यािर कारिाई करण्यासींदभाषत जागरूक आददिासी सींघ्नाींनी र्ासनाकड े िारींिार 
ननिेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हे अधिकारी लाचलूचपत प्रनतबींिक विभागाच्या जाळयातही अडकले असल्यान े
ददलेल्या ननिेदनातील मागणीच्या अनुर्ींगाने दोर्ीींिर कोणतीच कारिाई न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, आददिासी समाजातील मुलाींची जात पडताळणी ही पाचिीपासून सरुू करण्यात 
यािी ि र्ासकीय आश्रम र्ाळेमा ष् त प्रस्ताि सादर करण्यात यािते अर्ी मागणी ननिेदनात 
करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासनान े या मागणीबाबत काय ननणषय घेतला आहे ि भ्रष् अधिका-याींिर 
कोणती कारिाई करण्यात आली आहे ?   
  
अॅव. िे.सी.पाववी (०४-११-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) अर्ा आर्याची ननिेदने र्ासनास 
प्राप्त झालेली नाहीत. ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ ते ३० एवप्रल, २०१८ या कालाििीत अनुसूधचत 
जमाती प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत विर्ेर् मोदहम हाती घेण्यात आलेली नव्हती. मात्र यानींतर 
म्हणजे ददनाींक १८/६/२०१८ त े २८/९/२०१८ या कालाििीत र्ैक्षणणक प्रकरणाचा ननप्ारा 
करण्याकरीता विर्ेर् मोदहम राबविण्यात आली होती. 
    लाचलुचपत प्रनतबींिक विभाग अहमदनगर याींचेमा ष् त ददनाींक ५/९/२०१९ रोजी २ 
अधिकाऱ् याींिर कारिाई झालेली असून, अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममती नामर्क 
सममतीचे तत्कामलन उपसींचालक, आर.आर.सोनकिड,े आणण तत्कामलन वििी अधिकारी 
एम.एस. काकड,े याींचे विरोिात गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. सदर दोन्ही अधिका-याींना 
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
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उत्तमनगर (पुणे) येथील एनवीए आवारातून झालेली चांदनाच्या वकृ्षाांची चोरी 
  

(८)  १२३६ (०३-०४-२०२०).   श्री.चेतन तुप े (हवपसर) :   सन्माननीय वन े मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत्तमनगर राषरीय सींरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) (ज्ज.पुणे) आिारातील अधिकारी 
ननिासस्थानाच्या पररसरातील चींदनाची झाड े चोरटयाींनी कापून नेल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, 
२०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्षनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चोरी गेलेल्या मुदे्दमालाचा तपर्ील आणण त्याींची अींदाजे ककीं मत 
ककती आहे, 
(३) उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आहे, 
(४) असल्यास, असे प्रकार भविषयात घडू नयेत यासाठी कोणत्या स्िरुपाची प्रनतबींिात्मक 
उपाययोजना करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोव (१३-१०-२०२०) : (१) ि (२) राषरीय सींरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) (ज्ज.पुणे) 
आिारातील अधिकारी ननिासस्थानाचा पररसर हा िनविभागाच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच 
सदर के्षत्रातील अििै चींदन िकृ्षतोडीबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि, ठाणे, अमरावती व नागपरू येथे आददवासी युविाांसाठी  
क्रीवा अिादमी सुरु िरण्याबाबत 

  

(९)  १२३७ (०२-०६-२०२०).   वॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.दौलत दरोवा (शहापूर), वॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांवी ग्रामीण), श्री.ववश्वनाथ भोईर (िल्याण 
पजश्चम), श्री.श्रीषनवास वनगा (पालघर), श्री.मांगेश िुवाळिर (िुलाड), श्री.किशोर जोरगेवार 
(चांिपूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामर्क, ठाण,े अमरािती ि नागपूर येथे आददिासी युिकाींसाठी क्रीडा अकादमी सुरु 
करण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तािाच्या अनुर्ींगाने र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅव. िे.सी.पाववी (२८-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) क्रीडा विभागाच्या ितीिर अनसुूधचत जमातीच्या विद्याथ्यांसाठी इगतपुरी, 
ज्ज.नामर्क येथ े क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करण्याचा ननणषय ददनाींक २४.८.२००९ च्या र्ासन 
ननणषयान्िये आददिासी विकास विभागाने मींबत्रमींडळाच्या मान्यतनेे घेतला आहे. इगतपुरी, 
ज्ज.नामर्क येथील क्रीडा प्रबोधिनीसाठी वपींप्री मसद्रोद्नयन, ता.इगतपुरी, ज्ज.नामर्क येथ ेजागा 
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उपलब्ि असून सदर क्रीडा प्रबोधिनीच्या इमारत बाींिकामाच्या अींदाजपत्रकास उच्चस्तर 
सममतीची प्रर्ासकीय मान्यता घेतल्यानींतर क्रीडा प्रबोधिनीचे बाींिकाम सुरु करण्यात येणार 
आहे.  त्याचप्रमाण े ठाण,े अमरािती ि नागपूर येथ े अपर आयुक्त स्तरािर तीन क्रीडा 
प्रबोधिनी सुरु करणेचा र्ासनाचा मानस आहे ि त्या प्रमाणे िोरण ननश्चीती करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

मौदा (जज.नागपूर) तालकु्यातील गोपाल स्नॅक्स प्रा.मल. या िां पनीतील मदहला िमडचाऱयाांिवून 
रात्रपाळीत िाम िरुन घेत असल्याबाबत 

  

(१०)  १३८८ (०१-०४-२०२०).   श्री.टेिचांद सावरिर (िामठी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौदा (ज्ज.नागपूर) तालुक्यातील गोपाल स्नॅक्स प्रा.मल. या कीं पनीमध्ये मदहला 
कमषचाऱ् याींकडुन १२ तास काम करुन घेत असल्याचे ननदर्षनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मदहलाींकडून रात्रपाळीत सुद्धा काम करुन घेतले जात असल्याचे ननदर्षनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (०३-११-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
       औद्योधगक सुरक्षा ि आरोग्य सींचालनालय याींचेमा ष् त दद.१३/०२/२०२० रोजी सदर 
कारखान्यास भे् देिून चौकर्ी केली असता, मदहला कमषचाऱ्याींकडून १२ तास काम करून घेत 
असल्याच ेआणण मदहलाींकडून रात्रपाळीत सुध्दा काम करून घेत असल्याचे ननदर्षनास आले 
आहे. 
(३) या प्रकरणी कारखाने अधिननयम, १९४८ मिील कलम ६५(३)(iii) च्या भींगाबाबत 
कारखान्याच े भोगि्ादार याींच े विरूध्द मा. अनतररक्त मुख्य न्यायदींडाधिकारी, नागपूर याींच े
न्यायालयात दद.०३/०३/२०२० रोजी ख्ला (क्र.४५९०/२०२०) दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मषतमांद, मूिबधधर मलुाांसाठीच्या शाळा षनयमबाहय हस्ताांतर िेल्याबाबत 
  

(११)  १५२४ (२७-०७-२०२०).   श्री.सुषनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील मनतमींद, मूकबधिर मुलाींसाठीच्या र्ाळा ददनाींक १५ जुन, २०१९ रोजीच्या 
दरम्यान सींस्थाचालकाच्या दहताचा विचार करून तसेच र्ाळेत मर्कत असलेल्या विद्याथ्यांचा 
विचार न करता ककीं बहूना सींस्थाचालकाींची समींती ककीं िा त्याींच्या हस्ताींतरणाबाबतची सुचना न 
देता ननयमबाहयररत्या हस्ताींतर केल्याबाबतची तक्रार माहे जलु,ै २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू मनतमींद, मूकबधिर मुलाींसाठीच्या र्ाळा ननयमबाहय हस्ताींतरणास 
स्थधगती देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धनांजय मुांव े(२६-१०-२०२०) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पेण व रोहा (जज.रायगव) तालुक्यातील शेतिरी व त्याांच्या वारसाांना  
ररलायन्स िां पनीत नोिरी ममळणबेाबत 

(१२)  २०५६ (०३-०४-२०२०).   श्री.रववशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण ि रोहा (ज्ज.रायगड) तालुक्यातील मौज-ेिरोठणे, िेलर्ेत, आींबेघर, मुींडाणी, कडसूरे, 
कोयरे, बेंडसेिाडी, बेंडसे, मर्हू, चोळे ि िणी या गािाींतील र्ेतकऱ्याींच्या जममनी सुमारे ३५ 
िर्ांपुिी आय.पी.सी.एल,नागोठणे या कीं पनीकरीता (सद्याची ररलायन्स कीं पनी) महाराषर 
औद्योधगक विकास महामींडळाने भुसींपादन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जमीन देताींना र्तेकरी ि िारसाींना कीं पनीन े कीं पनीत नोकरी देण्याच े मान्य 
करुन प्रािान्य दाखले ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ३५ िर् े उल्ूनही दाखले िारकाींना कपींनीन े नोकरी न देता 
र्ेतकऱ्याींची ्सिणूक केल्याप्रकरणी स्थाननक जनतेन ेररलायन्स कीं पनीविरोिात आींदोलन सुरु 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्ींगान े दाखले िारकाींना नोकरी देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष  देसाई (२०-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) ि (३) हे अींर्त:खरे आहे. 
(४) दद.२५.०४.१९९० रोजी मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेंखाली झालेल्या बठैकीत “एक खाता 
एक कु्ूींब एक नोकरी” हे िोरण ननज्श्चत करण्यात आले. परींतु लोकर्ासन आींदोलन सींघर्ष 
सममतीस सदर िोरण मान्य नाही. तदनींतर स्थाननक स्तरािर बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्ताींना   
नोकरी ि  इतर मागण्याींबाबत आढािा घेण्यात आला. 
     दद.११.१२.१९९७ रोजी परत मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या  बैठकीत “एक 
खाता एक कु्ूींब एक नोकरी” तत्ि अींनतम करण्यात आले. त्यानुसार ३६९ प्राथम्यक्रम दाखला 
िारकाींना कीं पनीन ेनोकरी ददली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िोरची (जज.गवधचरोली) येथील शासिीय माध्यममि व उच्च माध्यममि  
आश्रमशाळेतील गैरसोईबाबत 

  

(१३)  २१११ (०२-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), श्री.सांतोष  बाांगर (िळमनुरी) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरची, (ज्ज.गडधचरोली) येथ ेआददिासी विद्याथ्यांना मर्क्षणाच्या सुवििेकरीता र्ासनाने 
र्ासकीय माध्यममक ि उच्च माध्यममक आश्रमर्ाळा सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ासकीय माध्यममक ि उच्च माध्यममक आश्रमर्ाळेतील 
मुख्याध्यापकाींच्या ररक्त पदा अभािी आश्रम र्ाळेची दरूिस्था झाली असल्याने माहे जानेिारी 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरीब आददिासी विद्याथ्यांना आश्रमर्ाळेतील विविि सुवििाींपासनु िींचीत 
रहािे लागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त र्ाळेतील मुख्याध्यापकाींच े ररक्त पद भरुन र्ाळेतील गैरसोयी दरु 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ॽ  
 
अॅव. िे.सी.पाववी (२६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर र्ाळेतील मलुा ि मुलीींच्या िसतीगहृाचे काम सुरू असून मुलीींच्या िसतीगहृाच े
क्ननमसींग सुरू आहे. नळ जोडणी, विद्युत जोडणी ि इतर ककरकोळ काम े प्रगतीपथािर 
आहेत. त्याचप्रमाण े र्ालेय इमारतीच्या बाींिकामास दद.२८/०२/२०२० रोजीच्या र्ासन 
ज्ञापनान्िये प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
      आश्रमर्ाळेतील विद्याथ्यानंा डडबी्ी अींतगषत र्ैक्षणणक सादहत्य, अींथरूण पाींघरून ि 
इतर िस्तु खरेदी करण्याकररता थे्  विद्याथ्यांच्या बॅक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येत.े 
(४) सदर र्ाळेत मुख्याध्यापकाच ेपद दद.२७/१२/२०१८ रोजी भरण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वहाणू व जव्हार (जज.पालघर) येथील सांगणि मशक्षिाांना न्याय देण्याबाबत 
  

(१४)  २४४५ (०२-०४-२०२०).   श्री.ववनोद षनिोले (वहाणू), अॅव.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवावा), अॅव.आमशष  शेलार (वाांिे पजश्चम) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू ि जव्हार (ज्ज.पालघर) येथील आददिासी विकास प्रकल्प अींतगषत र्ासकीय 
आश्रमर्ाळेत ९ त े १० िर् ेसेिा केलेल्या मर्क्षकाींना डािलून परस्पर अन्य मर्क्षकाींना सेिेत 
सामािून घेण्याच ेआदेर् ददल्याची बाब माहे जानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्ैक्षणणक िर्ष २००९ ते २०१८ पयषन्त सदर र्ाळाींमध्ये र्ैक्षणणक सींस्थेच्या 
माध्यमातून ३० हून अधिक मर्क्षक अल्प मानिनािर काम कररत असून निीन र्ासन 
आदेर्ानुसार सींस्थेच े अधिकार काढून सदर पदे कीं त्रा्ी पद्धतीन े भरण्याचे िोरण स्िीकारले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासन ननणषयामिील जाचक र्ैक्षणणक अ्ी कमी करून तेथील सींगणक 
मर्क्षकाींना प्रािान्य देण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅव. िे.सी.पाववी (१४-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) प्रकल्प कायाषलय, जव्हार ि  डहाणू 
अींतगषत आश्रमर्ाळाींिर सन २००९ ते २०१८ पयतं विभागाच्या दद.१४/०१/२००९ रोजीच्या र्ासन 
ननणषयान्िये सींगणक मर्क्षणासाठी खाजगी सींस्थेची ननिड केली होती. त्यानसुार सींगणक 
प्रमर्क्षणासाठी खाजगी सींस्थेन े त्याींचे स्तरािर काही व्यक्तीींना नमेले होते. त्यामुळे सींस्थेन े
नेमलेल्या सींगणक मर्क्षकाींचा प्रकल्प कायाषलय, जव्हार ि डहाणू याींच्या र्ासकीय आस्थापनेर्ी 
थे् सींबींि नव्हता. 
     आश्रमर्ाळाींमध्ये विद्याथ्यानंा सींगणक प्रमर्क्षण देण्याची योजना सिष प्रकल्पामध्ये सुरू 
नव्हती म्हणून आश्रमर्ाळेतील विद्याथ्यांना अद्ययाित सींगणक ज्ञान ि प्रमर्क्षण उपलब्ि 
होणेसाठी विभागान ेB.Sc(IT), BCA, B.E.(Computer), B.Tec(Computer) तसेच MCA, 
M.Sc.(Computer) अर्ा पात्रता िारक व्यक्तीींना ननिडण्याच े आदेर् काढले. त्यानुसार 
ज्जल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने गुणित्तेनुसार प्रत्येक आश्रमर्ाळेसाठी एक या 
प्रमाणे सींगणक मर्क्षक/ननदेर्क याींची ननिड केलेली आहे. खाजगी सींस्थेच्या माध्यमातनू काम 
करणाऱ्या उमेदिाराींमध्ये सदर पात्रता ि गुणित्ता नसल्याने त्याींची ननिड होऊ र्कली नाही. 
खाजगी सींस्थेकड े यापुिी कायषरत व्यक्तीींना प्रािान्य देण्याची कोणतीही बाब र्ासनाच्या 
विचारािीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

खामगाव (जज.बुलढाणा) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांवळच्या  
वाढीव जागेच्या प्रस्तावाच्या मांजुरीबाबत 

(१५)  २५५१ (०२-०४-२०२०).   अॅव.आिाश फुां विर (खामगाांव) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाि (ज्ज.बुलढाणा) येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या िाढीि 
जागेच्या प्रस्तािाला मींजुरी ममळणेबाबत प्रस्ताि र्ासनाकड े सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताि मींजरुीस विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तािाला र्ासन तात्काळ मींजुरी देऊन िाढीि जागा अधिग्रदहत 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष  देसाई (२०-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अनतररक्त खामगाि औद्योधगक के्षत्र स्थापन करण्यासाठी मौजे सु्ाळा (बु) 
ता.खामगाि ज्ज.बुलडाणा येथील २५४.४६ हे.आर खाजगी के्षत्र म.औ.वि. अधिननयम १९६१ चे 
प्रकरण ६ अन्िये अधिसूधचत करण्यात आले आहे. महाराषर औद्योधगक विकास 
अधिननयमानुसार भुसींपादनाची पुढील प्रकक्रया सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

दहरवे (ता.मोखावा, जज.पालघर) येथील शासिीय आश्रमशाळेत  
मशिणाऱया ववद्यार्थयाांने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१६)  २८८२ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहरिे (ता.मोखाडा, ज्ज.पालघर) येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळेत नििीत मर्कणाऱ्या 
कु.सुनील चींदर खाींडगी या १५ िर्ीय विद्याथ्यांन ेगळ्ास घेऊन आत्महत्या केल्याची घ्ना 
ददनाींक १९ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदर्षनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मागील िर्ी मोखाड्यातील गभालपाडा येथील आश्रमर्ाळेतील एका विद्याथांन े
आत्महत्या केली होती हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळुन 
आले, तसेच आत्महत्या रोखण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅव. िे.सी.पाववी (२६-१०-२०२०) :  (१) होय, हे खरे आहे. 
     र्ासकीय आश्रमर्ाळा, दहरिे, ता.मोखाडा, ज्ज.पालघर येथे इ. ९ िीच्या िगाषत मर्क्षण 
घेणाऱ्या कु. सुननल चींदर खाींडिी, या विद्याथ्याषन े दद.२० जानेिारी, २०२० रोजी सकाळी ११ 
िाजेच्या सुमारास र्ाळेच्या इमारतीत गळ्ास लािनू आत्महत्या केली. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     अनुदाननत माध्यममक आश्रमर्ाळा, मोखाडा, ज्ज. पालघर येथे इ.९ िीच्या िगाषत मर्क्षण 
घेणाऱ्या  कु. पुनम देऊ नािळा या विद्याथीनीन े दद.२१ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी र्ाळेच्या 
स्नानगहृामध्ये गळ्ास लािून आत्महत्या केली. 
(३) ि (४) सदर दोन्ही प्रकरणाींची एकाज्त्मक आददिासी विकास प्रकल्प, जव्हार, ज्ज. पालघर 
या कायाषलयामा ष् त चौकर्ी करण्यात आली आहे. तसेच पोमलस स्थानकात गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असनू पोमलस तपास सरुू आहे.  
     कु. सुननल चींदर खाींडिी, याच्या पालकाींच्या जबाबानसुार कु. सुननल यास सहलीला 
जाण्यास, मोबाईल घेण्यास तसेच त्र्यींबकेश्िर येथील यात्रलेा जाण्यास पालकाींनी नकार ददला 
होता. त्यामुळे रागाच्या भरात त्याने आत्महत्या केली आहे. 
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     कु. पनुम देऊ नािळा, हीच्या पालकाींच्या जबाबानुसार श्री. योगेर् िळिी, रा.दाींडिळ, 
ता.मोखाडा, ज्ज.पालघर याच्यार्ी कु. पुनम हीच े गेल्या दोन िर्ाषपासून प्रेम सींबींि होते. प्रमे 
सींबींिातून नतने आत्महत्या केली आहे. 
     आश्रमर्ाळाींमध्ये आत्महत्या सारख े प्रकार रोखण्यासाठी िेळोिेळी विद्याथ्यांच े
समुपदेर्न करण्यात येते. 

___________ 

  
िोिण प्रादेमशि ववभागाच्या िल्याण पररमांवळातील वीज चोरीबाबत 

  

(१७)  २९२९ (०३-०४-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण प्रादेमर्क विभागाच्या कल्याण पररमींडळामा्त िीजचोराींविरुद्ध मोहीम सुरू केली 
असून निीन िर्ाषच्या पदहल्या तीनच ददिसाींत ९८३ िीजचोराींिर कारिाई करून जिळपास ५० 
लाख युनन्ची िीजचोरी पकडण्यात आली असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्षनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िीज चोराींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) तसेच िीज चोरीला आळा घालण्याच्या दृज्ष्ने र्ासनान ेकोणत्या उपाययोजना केल्या िा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
वॉ. षनषतन राऊत (०७-१०-२०२०) : (१) महावितरण कीं पनीच्या कल्याण पररमींडळातील 
कल्याण-I, कल्याण-II, िसई ि पालघर मींडळामध्ये िीज चोरीसींदभाषत राबविण्यात आलेल्या 
मोदहमेमध्ये ददनाींक ०१ जानेिारी, २०२० ते ०३ जानेिारी, २०२० या कालाििीत एकूण ९८३ 
िीज चोरी प्रकरणे उघडकीस आली. त्याअींतगषत १२.५५ लाख युनन्ची िीज चोरी उघडकीस 
आलेली असून सदर िीज चोरीची रक्कम रु.१५७.५२ लाख आहे.  
(२) िीज चोराींविरुध्द विद्युत अधिननयम, २००३ अन्िये कारिाई केलेली असून िीज चोरी 
प्रकरणी ५९२ िीज ग्राहकाींकडून रु.११८.०४ लाखाची िीज देयकाची ि ३९९ िीज ग्राहकाींकडून 
रु.२२.५६ लाखाची तडजोडीच्या रक्कमेची िसलू करण्यात आलेली आहे. तसेच ४१६ िीज 
ग्राहकाींिर ्ौजदारी कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) िीज चोरीची प्रकरणे कायमची थाींबविण्यासाठी महावितरणमा ष् त िीज चोराींविरुध्द 
ननयममतपणे मोदहम राबविण्यात येत आहे.  तसेच अधिक प्रमाणात िीज चाेरी होत असलेल्या 
के्षत्रात एरीयल बींच केबल ्ाकण्याचे काम तसेच महानगर के्षत्रातील प्रणाली बळक्ीकरण 
योजनेअींतगषत (मसज्स््म स्रेन्दनीींग इन मेरोपॉली्न ररजन ज्स्कम) मल््ी मी्र बॉक्स 
बसविण्याचे ि उपरीिादहनीच े भूममगतिादहनी मध्ये रुपाींतरीत कराियाच े काम करण्यात येत 
आहे. तसेच भरारी पथकाींमा ष् त चोरी पकडण्यासाठी विविि मोदहमा राबविण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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माजलगाव (जजल्हा बीव) तालुक्यातील ४ अपांग षनवासी ववद्यालयाची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(१८)  ३३५० (०३-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश (दादा) सुांदरराव सोळांिे (माजलगाांव) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माजलगाि (ज्जल्हा बीड) तालुक्यातील ४ अपींग ननिासी विद्यालयाची विर्ेर् पथक नेमून 
चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १९ जानेिारी, २०२० रोजीच्या 
पत्राव्दारे आयुक्त, अपींग कल्याण, पुणे याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायषिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांजय मुांव े(०३-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) सदरहू प्रकरणी आयुक्त, ददव्याींग कल्याण, पुणे याींचे स्तरािर कायषिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रमाई आवास घरिुल योजनेच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 
  

(१९)  ३६७६ (०३-०४-२०२०).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (तळुजापूर) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजयामध्ये मागासिगीय लोकाींना स्ितःचे घर बाींिण्यासाठी र्ासनाकडून रमाई आिास 
घरकुल योजना राबविली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेंतगषत घरकुल बाींिण्यासाठी र्हरी भागास रु.२.५० लक्ष ि ग्रामीण 
भागासाठी रु.१.२५ लक्ष इतके अनदुान ददले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाभिारकाींना सध्या झालेल्या िाळू (रेती), मसमें्, मजुरी या सिामंध्ये 
झालेल्या प्रचींड िाढीमुळे अडचणीत तोंड द्याि े लागत असल्याने सदरहू योजनेच्या 
अनुदानामध्ये िाढ करण्याबाबत लोकप्रनतननिीनी लेखी पत्रव्यिहार केलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त्त प्रकरणी केलेल्या पत्रव्यिहाराच्या अनुर्ींगाने रमाई आिास घरकुल 
योजनेतील अनुदानात िाढ करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांव े(१३-१०-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे, या योजनेंतगषत ग्रामीण भागासाठी रू.१.३२ लक्ष, डोंगराळ/नक्षलग्रस्त 
भागासाठी रू.१.४२ लक्ष ि र्हरी भागासाठी रू.२.५० लक्ष इतके अनदुान ददले जात.े 
(३) होय खरे आहे. 
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(४) ि (५) रमाई आिास घरकुल योजना ही पींतप्रिान आिास योजनेच्या ितीिर आिारीत 
असून पींतप्रिान आिास योजनमिील घरकुलाच्या अनुदानात िाढ झाल्यास रमाई आिास 
घरकुल योजनेच्या अनुदानाच्या िाढीबाबत र्ासन स्तरािर योग्य तो ननणषय घेण्यात येईल. 

___________ 
  

यवतमाळ येथील आदवासी मलुीांच्या शासिीय वसतीगहृातील गैरसोयीांबाबत 
  

(२०)  ३७७५ (१४-०४-२०२०).   वॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्िाजी गाडषन (ज्ज.यितमाळ) येथील आदीिासी मुलीींच्या र्ासकीय िसतीगहृामध्ये 
मुलीींकररता असलेले स्िच्छतागहृाची दरूिस्था झाली असून गरम पाण्याची व्यिस्था नसल्याचे 
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास आददिासी प्रकल्पकायाषलय मा ष् त देण्यात येणारे गणिेर् आजतागायत िा्प 
केले नसल्याच ेननदर्षनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने मुलीींच्या 
िसतीगहृातील गैरसोयी दरु करण्याबाबत कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
अॅव. िे.सी.पाववी (२८-१०-२०२०) : (१) आददिासी मलुीींच े र्ासकीय िसतीगहृ क्रमाींक २ 
यितमाळ येथील िसतीगहृाची क्षमता २५० असून एकूण २४७ विद्याथीनी प्रिेमर्त आहे.  सदर 
िसतीगहृामध्ये १० र्ौचालये असनू ८ चाींगल्या ज्स्थतीत सुरु आहे. तसेच स्नानगहृ १० असून 
चाींगल्या ज्स्थतीत आहे. िसतीगहृाला पूणष िळे स्ाईगाराची नेमणूक करण्यात आली असून 
एक मदहला कमषचारी कायषरत आहे. िसतीगहृाच्या इमारतीमध्ये असलेली र्ौचालये ि स्नानगहेृ 
ननयममत स्िच्छ ठेिण्यात येत आहे. 
     गरम पाण्याची व्यिस्था करण्याकरीता गहृपाल, र्ासकीय आददिासी मुलीींच े िसतीगहृ, 
यितमाळ क्रमाींक २ याींना प्रकल्प अधिकारी, एकाज्त्मक आददिासी विकास प्रकल्प, पाींढरकिडा 
याींच्या ददनाींक ३.१.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये िसतीगहृासाठी धगजर खरेदी करण्याच े आदेर् 
ननगषममत करण्यात आले आहेत. 
     परींत ुकोव्हीड-१९ या आजाराचा प्रादभूाषि झाल्याने सिष िसतीगहृातील विद्याथीनीींना घरी 
पाठविण्यात आले असून िसतीगहृ सुरु होण्यापूिी गीझर बसविण्याची कायषिाही पूणष करण्यात 
येणार आहे. 
(२) िसतीगहृातील एकूण प्रिेर्ीत २४७ विद्याथीनीींना गणिेर् भत्त्याची रक्कम अदा करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये पुणे आणण  
खविी िॅन्टोन्मेंट बोवाडचा समावेश िरण्याबाबत 

  

(२१)  ४३०६ (०३-०४-२०२०).   श्री.सुषनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय आपत्ती 
व्यवस्थापन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ासनान ेराजय तसेच ज्जल्हा स्तरािर केलेल्या आपत्ती व्यिस्थापन आराखड्यात पुणे ि 
खडकी कॅन््ोन्में् समािरे् करण्यात यािा अर्ा मागणीच े पत्र दोन्ही कँ्ोन्में् बोडाषने 
ज्जल्हाधिकाऱ् याींना पाठिले असून अजूनही त्याींचा समािरे् आपत्ती व्यिस्थापन आराखड्यात 
झालेला नसल्याची माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनान े यापूिीही राजयातील सातही कँ्ोनमें्चा सींबींधित ज्जल््याच्या 
आपत्ती व्यिस्थापन आराखड्यात समािेर् करण्याच्या सूचना राजय र्ासनाला ददल्या होत्या, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आपत्ती व्यिस्थापन आराखड्यात पुणे ि खडकी कॅन््ोन्में् याींचा समािेर् 
करण्यात र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची सिषसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (१५-०९-२०२०) : (१) पुणे, खडकी ि देहू या तीन कॅन््ोंन्में् बोडांचा 
(छािणी) समािेर् पुणे ज्जल्हा आपत्ती व्यिस्थापन आराखडयात करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) कॅन््ोंमें् बोडांचा ज्जल्हा आपत्ती व्यिस्थापन प्राधिकरणामध्ये समािेर् 
करण्याबाबत पुणे, अहमदनगर, नामर्क ि नागपूर ज्जल्हयाींना ददनाींक ७.२.२०२० च्या पत्रान्िये 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

साांगोला (जज.सोलापूर) तालुक्यातील चारा वावण्याांचे  
अनुदान प्रशासनािव ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२)  ४४४२ (०२-०४-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळमशरस) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवडसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (ज्ज.सोलापूर) तालकु्यातील समुारे १५० चारा छािण् याींचे कोटयििी रुपयाींच े
अनुदान प्रर्ासनाकड े३ मदहन्याींपासून प्रलींबबत असल्याचे ननदर्षनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छािणी चालकाींकडून िारींिार पाठपुरािा करूनही केिळ अधिकाऱ्याींना  ि इतर 
कमषचाऱ्याींना ्क्केिारी न ददल्यान ेनाहक त्रास सहन करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे नोव्हेंबर मदहन्याच्या र्ेि्ी र्ासनाकडून तहसील कायाषलयाकड े प्रलींबबत 
कोटयििी रुपयाींचा ननिी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने कोणती 
कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (२९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१९-२०२० मध्ये माहे एवप्रल, २०१९ ते ऑगस््, २०१९ या कालाििीत ऑ्लाईन 
हजेरीनुसार साींगोला तालुक्यासाठी रुपये १०२.३९ को्ी इतका ननिी विभागीय आयुक्त, पुणे 
याींचे मा ष् त वितरीत करण्यात आला. त्यापैकी चारा छािणी चालकाींना रुपये ७९.८५ को्ी 
इतके अनुदान वितरीत करण्यात आले असून मर्ल्लक अनुदान रुपये २२.५४ को्ी इतका ननिी 
समवपषत करण्यात आला.  
     सन २०२०-२१ मध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१९ ते ऑक््ोबर, २०१९ या कालाििीतील 
ऑ्लाईन हजेरीनुसार साींगोला तालुक्यासाठी रुपये २९.३७ को्ी इतका ननिी विभागीय 
आयुक्त, पुणे याींचेमा ष् त वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी रुपये १२.२९ को्ी इतका 
ननिी छािणी चालकाींना वितरीत करण्यात आला असून उिषररत ननिी वितरणाची कायषिाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
महाववतरणच्या िेवगाव (ता.दौंव, जज.पुणे) येथील ववभागीय िायाडलयाचे ववभाजन िरण्याबाबत 
  

(२३)  ४५१३ (०९-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंव) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राजय विद्युत विज वितरण कीं पनीच े बारामती पररमींडळ कायाषलयाअींतगषत 
येणाऱ्या १३ विभागीय कायाषलयाींपैकी केडगाि विभागीय कायाषलयाचे विभाजन करून दौंड ि 
मर्रूर हे दोन विभाग करण्याची मागणी लोकप्रनतननिी तसेच स्थाननक नागररकाींनी सन २०१४ 
पासुन करीत असल्याची बाब ननदर्षनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील सेिाके्षत्र ्क्त िीज ग्राहक सींख्या या एकमेि ननकर् 
आिाररत होते सदर ननकर्ात ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास बदल 
करण्यात आला असून अद्याप केडगाि विभागीय कायाषलयाचे विभाजन करून दौंड ि मर्रूर हे 
विभाग करण्याचा ननणषय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, दोन तालुक्यासाठी एकच विभागीय कायाषलय असल्याने तेथील नागररकाींना दरू 
अींतरािरून प्रिास करून कायाषलयात याि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास उक्त कायाषलयाच े विभाजन करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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वॉ. षनषतन राऊत (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींर्त: खरे आहे. 
(४) महावितरण कीं पनीच्या प्रचमलत मानकाींनसुार विभाग ननममषतीसाठी ककमान १,२०,००० िीज 
ग्राहक सींख्या असणे आिश्यक आहे. विद्यमान केडगाि विभागाची एकूण ग्राहक सींख्या 
२,२९,०४६ इतकी आहे. केडगाि विभागाच ेविभाजन करुन निीन मर्रुर विभागीय कायाषलयाची 
मागणी केली आहे. विद्यमान केडगाि विभागाचे विभाजन करुन मागणी केलेले मर्रुर 
विभागीय कायाषलय ननमाषण केल्यास विद्यमान केडगाि विभागाची ग्राहक सींख्या १,१०,६७१ ि 
मागणी केलेले मर्रुर विभागीय कायाषलयाची ग्राहक सींख्या १,१८,३७५ इतकी राहणार 
असल्यामळेु दोन्ही कायाषलये १,२०,००० इतक्या ग्राहक सींख्येचा ननकर् पूणष करत 
नाहीत. त्यामुळे मर्रुर विभागीय कायाषलय सद्य:ज्स्थतीत ननमाषण करता येत नाही. तथावप, 
निीन कायाषलय ननममषतीची मानके ि कमषचारी / ग्राहक मानके पुनविषलोकनाची कायषिाही 
महाराषर राजय विद्युत वितरण कीं पनीकडून सुरु आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(२४)  ४५२० (०२-०४-२०२०).   श्री.राहूल िुल (दौंव) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा अहिाल ्ा्ा इज्न्स््टयू् ऑ् सोर्ल सायन्स 
याींनी र्ासनास ददनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास सादर केला असल्याच े
ननदर्षनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहिालातील मर््ारर्ीींचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, या मर््ारर्ीींनुसार आरक्षण देण्याबाबत र्ासनान ेकोणता ननणषय घेतला आहे 
िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅव. िे.सी.पाववी (०५-११-२०२०) : (१) होय.  
(२), (३) ि (४) मा.मींबत्रमींडळाच्या दद.२७.०२.२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या बैठकीत ्ा्ा 
सामाज्जक विज्ञान सींस्था, मुींबई याींचेकडून िनगर समाजाबाबत र्ासनास प्राप्त झालेल्या 
सींर्ोिन/सिेक्षण अहिालाच्या अनुर्ींगाने िनगर समाजाच्या विविि मागण्याींिर विचार 
करण्यासाठी मींबत्रमींडळ उपसममती स्थापन करण्याचा ननणषय घेण्यात आला. त्यानुसार र्ासन 
ननणषय दद. ०१.०३.२०१९ अन्िये मींबत्रमींडळ उपसममती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर 
मींबत्रमींडळ उपसममतीची पदहली बठैक दद. ०२.०३.२०१९ रोजी सींपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये 
्ा्ा सामाज्जक विज्ञान सींस्था, मुींबई याींनी सादर केलेल्या अहिालाच्या अनुर्ींगान े काही 
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कायदेर्ीर मुद्याींबाबत मा. महाधििक्ता, महाराषर राजय याींचे अमभप्राय घेण्याबाबतचा ननणषय 
झाला. त्याअनुर्ींगाने वििी ि न्याय विभागामा ष् त मा.महाधििक्ता, महाराषर राजय याींचे 
अमभप्राय मागविण्यात आले असून सदर अमभप्राय अद्याप अप्राप्त आहेत.  

___________ 
  

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील शेतिऱयाच्या ७/१२ वरील महाराष्ट्र  
औद्योधगि वविास महामांवळाच्या नोंदीबाबत 

  

(२५)  ४५६२ (०३-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायिवाव (िल्याण पूवड) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (ज्ज.ठाणे) तालुक्यातील र्ेतकऱ्याच्या ७/१२ िर महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळाच्या नोंदी झाल्यामुळे सदर र्ेतकऱ्याींना २० िर्ाषपासून कोणत्याही प्रकारच े र्ेती 
सींलग्न योजनेच े्ायदे ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी र्ेतकऱ्याींच्या ७/१२ िरील महाराषर औद्योधगक 
विकास महामींडळाची नोंद कमी करण्याची िारींिार मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ेतकऱ्याींना न्याय ममळिुन देण्याकरीता 
र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष  देसाई (२०-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     अींबरनाथ तालुक्यातील मौजे बोहोणेली, पाले, काकोळे, गोरप,े आींभ ेि मर्रिली या सहा 
गािातील एकूण ५०२.८४.१९ हे.आर के्षत्रास मऔवि अधिननयम, १९६१ चे प्रकरण-६ अन्िये 
भूसींपादनासाठी प्रस्तावित आहे. 
(२) ि (३) सदर गािाींपकैी मौज ेबोहोणेली ि मौजे पाले या गािाींच्या  अनकु्रम,े४७.४५५० हे.आर 
ि ८०.१८९० हे.आर के्षत्र अधिसूधचत जममनीसाठी भूसींपादन प्रकक्रया पूणष करण्यात आली असून, 
सदर जममनीचा ताबा महामींडळाकड ेिगष करण्यात आलेला आहे. मौजे आींभ,े खोरप,े मर्रिली 
ि काकोळे या गािातील अधिसूधचत ३७२.१०३० हे.आर जममनीपैकी मौज ेआींभ,े खोरप,ेमर्रिली 
येथील १८०.४५६० हे.आर जममनी कुर्िली िरणाच्या लाभके्षत्रात येत असल्याने सदर जममनी 
िगळण्याचे प्रस्तावित असून उिषरीत १९१.६४७० हे.आर के्षत्र सींपादनासाठी उपलब्ि होत असले 
तरी सदर के्षत्राकरीता मौजे आींभे, खोरप,े मर्रिली ि  काकोळे येथील स्थाननक र्तेकऱ्याचा 
भुसींपादनास विरोि असल्यान े सदरके्षत्र भूसींपादनामिून िगळण्याबाबत बक्षी सममतीच े
ननणषयानुसार पुढील कायषिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ववववध अभ्यासक्रमाच्या महाववद्यालयातील अनुसूधचत जाती व इतर मागास 
प्रवगाडतील ववद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यवतृ्तीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(२६)  ४८८३ (०५-०४-२०२०).   श्री.सुषनल प्रभ ू (ददांवोशी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमती मषनष ा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राजयातील खासगी मर्क्षण सींस्था, विद्यापीठे आणण महाविद्यालयाींनी २०१० ते २०१७ 
दरम्याने केलेल्या मर्षयितृ्ती वितरणमध्ये गैरव्यिहार झाल्याच्या सींर्यामुळे, कें दद्रय 
अींमलबजािणी सींचालनालयान े(ईडी) सामाज्जक न्याय ि विर्ेर् सहाय्य विभागाच्या प्रादेमर्क 
उपायुक्त कायाषलयाकडून खासगी मर्क्षण सींस्थेच्या आधथषक व्यिहाराची ददनाींक ६ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी मादहती मागविली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजय र्ासनाच्या सींबींधित विभागाींनी अींमलबजािणी सींचालनालयाला सादर 
केलेल्या अहिालाच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे,     
(३) तसेच, यामध्ये ककती कोणत्या खासगी मर्क्षण सींस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालयाींनी 
आधथषक गैरव्यिहार केल्याच ेआढळून आले आहे,  
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी दोर्ी सींस्थेविरुध्द ईडीत्े करण्यात आलेल्या कारिाईचे स्िरुप 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धनांजय मुांव े(२६-१०-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) सहा.सींचालक (पीएमएलए), भारत सरकार, वित्त मींत्रालय, राजस्ि विभाग, नागपूर याींच्या 
कायाषलयान ेमागणी केल्याप्रमाणे सिष प्रादेमर्क उपायुक्त, समाजकल्याण याींच्या कायाषलयाकडून 
त्याींच्या अधिनस्थ कायषरत महाविद्यालयाींची यादी, सन २०१० त े२०१७ या कालाििीत भारत 
सरकार मॅरीकोत्तर मर्षयितृ्ती योजनेअींतगतं विविि अ्यासक्रमाींसाठी महाविद्यालयाींना 
वितरीत केलेल्या ननिीचा तपमर्ल, प्राप्त झालेल्या अजांचा तपमर्ल, भारत सरकार मॅरीकोत्तर 
मर्षयितृ्ती योजनेच्या मागषदर्षक सूचना, र्ासनननणषय, पररपत्रक इ. तपमर्ल, सन २०१० ते 
२०१६ मध्ये महाविद्यालयाींना वितरीत केलेल्या ननिीपैकी विर्रे् चौकर्ी पथकाने अहिाल 
सादर केल्यानींतर जया महाविद्यालयाींनी मर्ल्लक रक्कम समाजकल्याण कायाषलयास परत 
केली त्याींची मादहती, राषरभार्ा प्रचार सममती पुरस्कृत अ्यासकें द्राींची यादी, प्रचार सममती 
ज्ञानमींडळ ििाष या सींस्थेस वितरीत केलेल्या मर्षयितृ्तीचा तपमर्ल, इ. मादहती सादर केलेली 
आहे. 
(३) ि (४) याबाबत सहा.सींचालक (पीएमएलए), भारत सरकार, वित्त मींत्रालय, राजस्ि विभाग, 
नागपूर याींच्या कायाषलयान ेर्ासनास अहिाल सादर केलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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सोलापूर जजल््यात शेतिऱयाांिवून वाढीव ववजेची होत असलेली मागणी 
  

(२७)  ४९६३ (०२-०४-२०२०).   श्री.ववजयिुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ज्जल््यात पाण्याची उपलब्िता िाढली असून रब्बी हींगामातील वपकाींसाठी कृर्ीपींप 
सुरू झाले असून एकाच िेळेस अनके  र्ेतीपींप सुरू झाल्याने विजेची मागणी िाढली 
असल्याची बाब ददनाींक २७ डडसेंबर २०१९ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्षनास आली हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कृर्ी पींपासाठी पािसाळ्यात ५५० मेगािाँ्पयतं मागणी होती परींतु ज्जल््यात 
पाण्याची मुबलकता असल्यामुळे अनेक र्तेी पींप सुरू झाल्याने विजेची मागणी अचानक ६५० 
मेगािाँ्पयतं िाढ झाली आहे तर एवप्रल-मे मदहन्याींमध्ये विजेची मागणी ११५० पेक्षाही अधिक 
मेगािाँ्पयतं जाण्याची र्क्यता आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीज िाढ करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
वॉ. षनषतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सोलापूर ज्जल््यामध्ये पािसाळयात (सन २०१९ मध्ये) कृर्ी पींपासाठीची उच्चतम मागणी 
३७५ मेगािॅ्  होती.  माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये पाण्याची उपलब्िता असल्यामुळे कृर्ी पींपाची 
उच्चतम मागणी ५०० मेगािॅ्  इतकी होती. तसेच, चालू िर्ी एवप्रल-मे,२०२० मदहन्यामध्ये 
ज्जल््यातील कृर्ी पींपाची उच्चतम मागणी ७७५ मेगािॅ्  इतकी आहे. 
(३) महावितरण कीं पनीने विविि िीजननममषती प्रकल्पाींसोबत ददघषकालीन िीज खरेदी करार 
केलेले आहेत. एवप्रल-मे मदहन्याींमध्ये सोलापूर ज्जल््यासहीत महावितरणची िीजेची एकूण 
उच्चतम मागणी २१००० त े२१५०० मे.ि.ॅ एिढी अपेक्षक्षत होती. परींतु कोविड-१९  या साथीच्या 
आजारािर (महामारीिर) ननयींत्रण ठेिण्यासाठी सींपूणष राजयात र्ासनान े जाहीर केलेल्या 
लॉकडाऊनमुळे सोलापूर ज्जल््यासहीत महावितरणची िीजेची एकूण उच्चतम मागणी १८५०० 
ते १९००० मे.ि.ॅ दरम्यान असून ही िीजेची मागणी महावितरण कीं पनीने करारात केलेल्या िीज 
प्रकल्पाींमिून उपलब्ि होणाऱ्या िीजेतून पूणष करण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोरावी औष्ट्णीि ववद्युत िें न्ि (जज.नागपुर) येथे सी.एस.आर. अांतगडत प्रमशक्षणाथी  
षनववीमध्ये घोगली व खापरी गाांव ेसमाववष्ट्ट िरणेबाबत 

  

(२८)  ४९७१ (०९-०४-२०२०).   श्री.सममर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोराडी औषणीक विद्युत कें द्र (ज्ज.नागपुर) येथ ेCSR अींतगषत प्रमर्क्षणाथी ननिडीमध्ये 
घोगली ि खापरी गाींि ेसमाविषठ करणे तसेच आय.्ी.आय िारक ि कोराडी औषणीक विद्युत 
केन्द्रामुळे बािीत गािातील उमेदिाराींकरीता सामाजीक उत्तरदायीत्ि योजनेअींतगषत ५०० 
प्रमर्क्षणाथींच्या मींजुर सींख्येत २०० ऐिढी िाढ करुन एकुण ७०० प्रमर्क्षणाथींची मींजुरी 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि दद.१६ ्ेब्रिुारी २०१९ रोजी िा त्यासुमारास कायषकारी सींचालक (मास. 
म.रा.वि.वि.कीं .मयाष.) प्रकार्गड, बाींद्रा याींना मुख्य अमभयींता (सींिस)ु कोऔविकें , कोराडी याींनी 
सादर केला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर प्रमर्क्षणाथींची ऑनलाईन प्रककया सिष िाढीि उमेदिारासह करण्यात येणार 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तािानुसार प्रकल्पग्रस्त गािासाठी िाढीि प्रमर्क्षणाथी घेण्यास मींजुरी 
देण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
वॉ. षनषतन राऊत (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) या प्रयोजनाथष उपलब्ि आधथषक मयाषदेत सध्या ५०० प्रमर्क्षणाथी याींच ेप्रमर्क्षण ५ िर्ांच्या 
कालाििीकरीता सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल््यात रमाई घरिुल योजनेंतगडत लाभार्थयाांना घरे ममळण्याबाबत 
  

(२९)  ५०३५ (०५-०४-२०२०).   वॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी ज्जल््यातील अनसुूधचत जाती ि निबौध्द घ्कातील पात्र लाभाथ्यांना 
र्ासनाकडून राबविण्यात येणाऱ् या रमाई घरकुल योजनेसाठी ७० को्ी ३८ लाख रुपयाींचा ननिी 
गेल्या ९ िर्ाषत मींजूर करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननिी उपलब्ि असताींनाही परभणी ज्जल््यातील रमाई घरकुल योजनेंतगषत ४४ 
को्ी ९३ लाख रुपये खचष करुन केिळ ९५८ घरकुलाींची कामे माहे डडसेंबर, २०१९ अखेर पयतं 
पूणष झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रमाई घरकुल योजनेंतगषत घरकुलाींची काम े सींथगतीने करणाऱ् या सींबींधित 
अधिकाऱ् याींची चौकर्ी करुन त्याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त योजनेतील लाभाथ्यांना लिकरात लिकर घरकुल योजनेंतगषत घरे ममळािे 
यासाठी र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धनांजय मुांव े(१३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महानगरपामलका परभणी याींच्या कायाषलयाकडून सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, 
परभणी याींना दद.१३/१/२०२० रोजी ८०५ घरकुलाींच्या लाभाथ्याचं े प्रस्ताि प्राप्त झालेले असनू 
सदर प्रस्तािाींची छाननी पूणष झाली आहे. 
(४) प्राप्त झालेला ८०५ लाभाथ्याषच्या प्रस्तािाींपैकी पात्र लाभाथ्यांना प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्याकरीता आयुक्त, महानगरपामलका परभणी  याींचेकड ेबैठक आयोज्जत करण्यात येत आहे. 
सदर बैठक सींपन्न झाल्यानींतर बठैकीतील ननणषयानसुार पुढील कायषिाही करता येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबई येथ ेअनधधिृत वीज वापर िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३०)  ५२४५ (०२-०४-२०२०).   श्री.मशरीष  चौधरी (रावेर) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री ककर्ोर हरी पा्ील हे निी मुींबई प्रकल्प सींपाददत जागेिर केलेल्या अनधिकृत 
बाींिकामासाठी अिैि िीज िापर करीत असल्याबाबत श्री र्मर्काींत रा. पा्ील, रा. उरण, 
ज्ज.रायगड याींनी माहे सप् े्ंबर २०१३ पासून आजममतीस सातत्यान े अिीक्षक अमभयींता 
म.रा.वि. वि.कीं . मयाषददत, सीं ि सु. मींडळ, िार्ी प्रादेमर्क कायषकारी सींचालक-१, महावितरण, 
कल्याण मखु्य अमभयींता, महावितरण कल्याण पररमींडळ, कल्याण, अध्यक्ष, ग्राहक कल्याण 
सल्लागार सममती ि मा.उपमुख्यमींत्री, आदीींकड े लेखी ननिेदनाद्िारे तक्रारी केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनधिकृत िीज िापर करणाऱ्याींविरुद्ध कारिाई करण्याचे ्ाळून त्याींना 
अनधिकृत िीजजोडणी देण्याची कृती करणाऱ्या उप कायषकारी अमभयींत्याविरुद्ध कारिाई 
करण्याबाबत लेखी अजष श्री र्मर्काींत रा. पा्ील याींनी मुख्य अमभयींता, म.रा. विद्युत वितरण 
कीं पनी मयाषददत, भाींडुप नागरी पररमींडळ याींचकेड े केला असता याबाबत सखोल चौकर्ीचा 
सविस्तर अहिाल ७ ददिसात पाठविण्यात मुख्य अमभयींत्याींनी अिीक्षक अमभयींता, म.रा.वि. 
वि.कीं . मयाषददत िार्ी मींडळ, िार्ी याींना त्याचे पत्र ददनाींक ९ एवप्रल, २०१४ रोजीच्या पत्रान्िये 
आदेर् ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेर्ाची आजममतीस अींमलबजािणी झालेली नाही, याबाबत र्ासनान े
कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
वॉ. षनषतन राऊत (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर तक्रारीींच्या अनुर्ींगान ेमहावितरण कीं पनीन ेचौकर्ी केली असून, मसडकोने सींपाददत 
केलेल्या सिे नीं. २४/१ जमीनिर मसमें् पत्र्याच ेसाि ेघर असून या दठकाणी श्रीमती मलला 
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गजानन मर्ींदे याींनी सन २००३ मध्ये िीज जोडणी कररता अजष केला असता, महावितरणने 
(MSEB) आिश्यक त्या कागदपत्राींची तपासणी ि पूतषता करुन श्रीमती मलला गजानन मर्ींदे 
याींना ददनाींक २४.११.२००३ रोजी विजेची जोडणी देण्यात आलेली आहे. त्याचा ग्राहक 
क्र.०२५५४०००९६०३/१ असा आहे ि सदर ग्राहक ननयममतपणे िीज बबल भरणा करीत आहे. 
     सदर िीज जोडणी महावितरणच्या ननयमानुसार अधिकृतपणे ददलेली असल्यामुळे 
महावितरणच्या अमभयींत्यािर कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, असे महावितरण 
कीं पनीन ेकळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

गोंददया जजल्हयातील बबांझवार (इांझवार) समाज शासिीय  
सोयीसुववधा पासुन वांधचत असल्याबाबत 

  

(३१)  ५४६२ (०२-०४-२०२०).   श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंददया), श्री.ववजय रहाांगवाले (षतरोवा), 
श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया ज्जल््यात बबींझिार (इींझिार) समाज मोठ्या प्रमाणात असून काही लोकाींच्या 
र्ासककय कागदपत्राींिर इींझिार असा उल्लेख आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, बबींझिार ि इींझिार समाज एकच असल्याने इींझिार समाजाच्या लोकाींना 
र्ासकीय सोयीसुवििा पासून िींधचत राहाि ेलागत आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, बबींझिार ि इींझिार समाजाला सोयी सुवििा देण्यासाठी र्ासनान े कोणती 
कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅव. िे.सी.पाववी (२६-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) कें द्र र्ासनाने िेळोिेळी जादहर केलेल्या 
अनुसुधचत जमातीच्या यादीमध्ये महाराषर राजयाच्या सूधचमध्ये अ.क्र. १० िर बबींझिार 
(Binjhwar) अर्ी नोंद आहे. अनसुूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममती, नागपूर याींच्याकड े
बबींझिार जमातीच्या दाव्या प्रकरणी र्ालेय ि गहृ चौकर्ीमध्ये Binjhwar ि Injhwar अर्ा 
नोंदी आढळून आलेल्या आहे. अनुसूधचत जमातीच्या यादीमध्ये जया जमातीींचा समािेर् आहे 
अर्ाच जमातीच्या व्यक्तीींना िैिता प्रणापत्राच्या आिारे र्ासकीय सोयी सुवििा प्राप्त होि ू
र्कतात. तसेच विर्ेर् अनुज्ञा याधचका क्र. २२९४/१९८६ महाराषर र्ासन विरुि ममलीींद क्िारे 
ि इतर प्रकरणी मा. सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणषयानुसार मा. राषरपती महोदयाींनी 
जादहर केलेली अनुसूधचत जमातीची यादी ही जया प्रकारे आहे त्याच प्रकारे िाचािी तसेच 
र्ासनास ककीं िा मा. न्यायालयास यात बदल/सुिारणा करण्याच ेअधिकार नाहीत. त्यानसुार  
राजयामध्ये बबींझिार (Binjhwar) या जमातीच्या िैिता प्रमाणपत्र िारक व्यक्तीींना राजयामध्ये 
र्ासकीय सोयी सुवििाींचे लाभ प्राप्त होतात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________  
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बेलगाव (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) येथील ग्रामस्थाांच्या वीज  
पुरवठयासांबांधीच्या असलेल्या तक्रारीबाबत 

(३२)  ५६३२ (०९-०४-२०२०).   श्री.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बेलगाि (ता.मेहकर, ज्ज.बुलढाणा) येथे अनेक ददिसाींपासून विजेचे खाींब िाकलेले असून 
विद्युत िादहन्या लोंबकळलेल्या अिस्थेत आहेत तर फ्युजही तु्लेले असल्यान े
महावितरणाच्या अननयममत िीज पुरिठयाच्या ि उपरोक्त समस्याींमुळे ग्रामस्थ त्रस्त असून 
याबाबतची तक्रार महावितरण अधिकाऱ्याकड े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
करुनही कोणतीच कायषिाही होत नसल्याच ेननदर्षनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगान े ग्रामस्थाींच्या विज पुरिठयासींबींिीच्या समस्या 
सोडविण्याकररता र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

वॉ. षनषतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) ि (२) अकोला पररमींडळ अींतगषत बुलढाणा 
ज्जल््यातील खामगाींि विभागातील मेहकर उपविभागाींतगषत येणाऱ्या मौज ेबेलगाि येथील काही 
विजेचे खाींब िाकलेले असून विद्युत िादहन्या लोंबकळलेल्या अिस्थेत तर फ्यजुही तु्लेले 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये महावितरणच्या ननदर्षनास आली आहेत. सदर 
विजेचे खाींब हे पाऊस ि िादळी हिेमुळे नतरपे झालेले/िाकले असल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) बेलगाींि येथे गािठाणास िीज पुरिठा करण्याकररता १०० के.व्ही.ए.चे २ रोदहत्र ि ६३ 
के.व्ही.ए. चे १ रोदहत्र अस े एकूण ३ रोदहत्र अज्स्तत्िात आहेत. त्यापकैी र्ाळेजिळील ६३ 
के.व्ही.ए.रोदहत्राच्या वितरण पे्ीतील ६ (नग) कक्कॅ् फ्युज डडसेंबर, २०१९ च्या अखेरीस 
बदलिून देण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर नतरपे झालेले, िाकलेले ३ (मसमें्) विजेचे खाींब 
तसेच लोंबकळलेल्या विद्युत िादहन्या योग्य ताण देऊन महावितरणद्िारे सुरळीत करण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पाांढरविवा (जज.यवतमाळ) येथे आददवासी ववद्यार्थयाांच्या  
वसतीगहृासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३३)  ५७८८ (०२-०४-२०२०).   वॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ येथ े मर्क्षणाकररता आलेल्या आददिासी विद्याथ्यांना िसतीगहृासाठी जागा 
उपलब्ि असताींना िसतीगहृाचे बाींिकाम पुणष झाले नसल्यान ेभाडतेत्िािर घेतलेल्या जागेमध्ये 
रहािे लागत असून त्या दठकाणी विद्याथ्यांना व्यिस्थीत सोयी- सुवििा ममळत नसल्याच े
ददनाींक २५ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास विद्याथ्याषनी ददलेल्या ननिेदनािरुन 
ननदर्षनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, विभागामा ष् त यितमाळ येथे आददिासी मुला- मुलीींकररता िसतीगहृ बाींिकाम 
करण्यासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली होती तसा प्रस्ताि प्रकल्प कायाषलय, पाींढरकिडा 
येथे देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी चौकर्ी करुन, िसतीगहृाच े बाींिकाम लिकर करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅव. िे.सी.पाववी (२७-१०-२०२०) : (१) (२) ि (३)   अींर्त: खरे आहे. ददनाींक ०४.०३.२०१९ 
रोजी र्ासकीय िसनतगहृ क्र.३ यितमाळ येथील विद्याथ्यांनी प्रकल्प अधिकारी एकाज्त्मक 
आददिासी विकास प्रकल्प, पाींढरकिडा याींना िसनतगहृासाठी कायमस्िरुपी इमारत 
बाींिण्याबाबत ननिेदन ददले आहे. र्ासकीय आददिासी मुला-मुलीींच्या िसनतगहृासाठी ई-िगष 
जमीन र्ेत सव्हे नीं. ३४ मिील ४ हेक््र जमीन डोरली (यितमाळ) बायपास िर प्राप्त झाली 
होती. सदर जागेची उप अमभयींता, सािषजननक बाींिकाम (आददिासी) विभाग, झरी जामणी 
याींनी तपासणी केली असता सदर जागेर्ेजारी पाझर तलाि असल्याने प्रस्तुत जागा िसनतगहृ 
इमारत बाींिकामासाठी अयोग्य असल्याच ेत्याींनी कळविले आहे. त्यामुळे सदर िसनतगहृासाठी 
नव्याने मौज े उमरसरा येथील गाींि नीं. १७ सव्हे क्र. १ ि २/२ मिील २२ हे. ९९ आर 
जममनीपैकी २ हे. ५० आर इतकी जागा ननज्श्चत केली आहे. सदर जागेचे मोजमाप करुन 
विभागाच्या ताब्यात ममळाल्यानींतर तेथे िसनतगहृ बाींिकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथे आांतरराष्ट्रीय दजाडचे गोंववाना सांग्रहालय उभारण्याबाबत 
  

(३४)  ५८४१ (०२-०४-२०२०).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददिासीींच े कलाजीिन साींस्कृनतक जतन ि सींििषनासाठी (ज्ज.नागपूर) कें द्र र्ासनान े
आींतरराषरीय दजाषच्या गोंडिाना सींग्रहालयाला मींजुरी देऊन अनेक िर्ष होऊन याचे भूममपूजन 
अद्याप झाले नसल्याची बाब माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्षनास आली हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासन ि राजय र्ासनाकडून २१ को्ी रुपायाींचा ननिी प्राप्त होऊन ही 
गोंडिाना सींग्रहालयाचे भुममपुजन ि बाींिकाम न झाल्यास ननिी परत जाण्याची र्क्यता 
ननमाषण झाली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या अनुर्ींगान े
गोंडिाना सींग्रहालय हे आददिासीींचे कलाजीिन साींस्कृनतक जतन ि सींििषनासाठी आींतरराषरीय 
दजाषचे करण्यास होत असलेल्या विलींबाबाबत र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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अॅव. िे.सी.पाववी (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. याबाबत अणखल भारतीय आददिासी 
विकास पररर्द निी ददल्ली, नागपूर र्ाखा याींनी त्याींच्या ददनाींक १८/१२/२०१९ च्या पत्रान्िये 
सहआयुक्त, अनुसूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सममती, नागपूर याींना ननिेदन ददले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) गोंडिाना आददिासी साींस्कृनतक सींग्रहालय तथा प्रमर्क्षण उपकें द्र उभारण्यासाठी 
सहसींचालक, आददिासी सींर्ोिन ि प्रमर्क्षण सींस्था, पुणे याींचे अध्यक्षतेखाली तज्ञ सल्लागार 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. तज्ञाच्या मागषदर्षनाने आराखडा करण्याचे काम सुरु आहे. 
प्रस्तुत सींग्रहालयाच्या जागेिर सींरक्षण मभींतीच ेबाींिकामासाठी प्रर्ासकीय मान्यता देऊन ननिी 
वितरीत करण्यात आला आहे. सींरक्षण मभींत बाींिण्याचे काम सुरु आहे. 
     गोंडिाना आददिासी साींस्कृनतक सींग्रहालय तथा प्रमर्क्षण उपकें द्राच े सींकल्पधचत्र ि 
बाींिकाम आराखडा तयार करण्यासाठी िास्तुविर्ारदाकडून प्राप्त होणाऱ्या सींकल्पनाींची चाचणी 
करण्यासाठी कॉज्न्सल ऑ् आककष ्ेक्चर, निी ददल्ली याींच्या ननयमानुसार जयुरी तथा बोडष 
ऑ् असेससषची सुिारीत रचना करुन ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

भाटघर, वीर व मुळशी (जज.पुणे) येथील धरणग्रस्ताांना नागरी सुववधा  
देण्यािररता बहृत आराखवा बनववण्याबाबत 

  

(३५)  ५९९२ (०९-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), िुमारी 
प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्रीमती सुलभा खोविे 
(अमरावती), श्री.बळवांत वानखव े(दयाडपूर), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वविास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश वरपुविर (पाथरी) :   सन्माननीय मदत व पुनवडसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भा्घर, िीर ि मुळर्ी (ज्ज.पुणे) येथील िरणग्रस्ताींना नागरी सुवििा देण्याकररता बहृत 
आराखडा तयार करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मदत ि पुनिषसन मींत्री याींना ददनाींक 
२४ ्ेब्रुिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास लेखी पत्र सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पत्रािर ननणषय घेऊन सदरील आराखडा बनविण्याबाबत कोणती कायषिाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (१६-१०-२०२०) : (१) भा्घर ि िीर प्रकल्पबािीत झालेल्या नव्याने 
दयाियाच्या नागरी सुवििा प्रस्तावित बहृत आराखड्यास  मींजूरी देण्याबाबत मा.लोकप्रनतननिी 
याींनी मा.मखु्यमींत्री ि मा.मींत्री (मदत ि पुनिषसन) याींना दद.२५. ७.२०१९ रोजी पत्र ददले आहे, 
हे खरे आहे. तसचे भा्िर, िीर ि मुळर्ी प्रकल्पग्रस्ताींना नागरी सुवििा देण्याबाबत ि अन्य 
मुद्याींबाबत बैठक आयोज्जत करण्याबाबत मा.मींत्री (मदत ि पुनिषसन) महोदयाींना 
मा.लोकप्रनतननिीींनी दद.२६.२.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये विनींती केली. 
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(२) ि (३) मा.लोकप्रनतननिी याींनी दद. २५.७.२०१९ रोजीच्या पत्रान्िये केलेल्या विनींतीच्या 
अनुर्ींगान,े भा्घर ि िीर प्रकल्पाींतगषत देय नागरी सुवििा कामाींचे अींदाजपत्रके/ प्रस्ताि 
स्ियींस्पष् अमभप्रायासह र्ासनास तात्काळ सादर करण्याबाबत विभागीय आयकु्त, पुणे याींना 
दद. २६.८.२०१९ रोजीच्या र्ासन पत्रान्िये सूचना देण्यात आल्या आहेत.  
     भा्िर ि िीर िरणग्रस्ताींना नागरी सुवििा देण्याबाबत मा.मींत्री (मदत ि पुनिषसन) 
महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली दद.१५.७.२०२० रोजी बैठक आयोज्जत करण्यात आली. सदर 
बैठकीच ेइनतितृ्त दद.२८.७.२०२० रोजी ननगषममत करण्यात आले. 

___________ 
  

भोर (जज.पुणे) येथील सासवव व मुळशी ववभाग येथे रोदहत्र बसववण्याबाबत 
  

(३६)  ५९९३ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), िुमारी 
प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (पुरांदर), श्रीमती सुलभा खोविे 
(अमरावती), श्री.बळवांत वानखव े(दयाडपूर), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वविास ठािरे 
(नागपूर पजश्चम), श्री.सुरेश वरपवुिर (पाथरी) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर तालुक्यातील (ज्ज.पुणे) सासिड उपविभाग भोर ि नसरापरू ि मुळर्ी विभागात रोदहत्र 
बसविण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी  पुणे ज्जल्हा पालकमींत्री याींना ददनाींक २१ जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासुमारास लेखी पत्र सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पत्रािर र्ासनाने ननणषय घेऊन ि ननिीची तरतूद करुन सदरील विभागात 
रोदहत्र बसविण्याबाबत कोणती कायषिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
वॉ. षनषतन राऊत (२२-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भोर तालुक्यातील ३१ रोदहत्राींचे काम करण्यासाठी रु. २७१.५५ लाख इतक्या अनतररक्त 
ननिीची मागणी ज्जल्हा ननयोजन सममतीकड े महावितरण कीं पनीच्या बारामती ग्रामीण 
मींडळाकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच पुणे पररमींडळाअींतगषत येणाऱ्या नसरापूर ि मुळर्ी 
विभागातील निीन रोदहत्राींच्या दठकाणाच े ताींबत्रक सिेक्षण करुन ननिीची मागणी ज्जल्हा 
ननयोजन सममतीकड ेकरण्यात येईल ि ननिी उपलब्ि झाल्यािर काम सुरु करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

बीव जजल््यातील परळी महाववतरण िां पनीन ेचिुीची वीज देयिे पाठववल्याबाबत 
  

(३७)  ६२१४ (०२-०४-२०२०).   श्रीमती नममता मुांदवा (िेज) :   सन्माननीय ऊजाड मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड ज्जल्हयातील विर्ेर्तः परळी महावितरण कीं पनीने मी्र ररडीींग ि िीज देयक िा्पाच े
काम खाजगी कीं पनीला ददलेले आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महावितरणने नमेलेल् या कीं पनीने ननयममत मी्र ररडड ींग न घेता   अींदाजे 
ररडीींग देऊन ग्राहकाींना चुकीचे विज देयक पाठविल्यामुळे त् याींना मोठया प्रमाणात आधथषक भूदंड 
बसत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महावितरणचे सबींधित अधिकारी याकड ेजाणीिपूिषक दलुषक्ष कररत असून सदर 
एजन् सीना मदत करुन त् यात गैरव् यिहार कररत असल् याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळुन आले 
ि त्याअनुर्ींगान ेगैरव् यिहार करणा-या एजन् सी ि सींबींधित अधिकारी याींच् यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
वॉ. षनषतन राऊत (०७-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. महावितरणच्या आींबेजोगाई विभागातील 
परळी ि इतर ५ उपविभागातील मी्र िाचन ि बबल िा्प करण्याकररता खाजगी एजन्सीसना 
कीं त्रा् देण्यात आली आहेत. 
(२) परळी उपविभागातील परळी र्हरी विभागातील एकूण १६,४६७ िीज ग्राहकाींपैकी अचूक 
ररडड ींग ८०.२९%, सदोर् ररडड ींग ज्स्थती ग्राहक १.१४%, घर बींद असलेले ग्राहक १.९५% ि 
ररडड ींग न घेतलेले (RNA/RNT) िीज ग्राहक १६.६०% आहेत. तसचे परळी ग्रामीण भागातील 
एकूण ९३४६ िीज ग्राहकाींपकैी अचूक ररडड ींग ९८.०४%, घर बींद असलेले  ०.०३%, सदोर् मी्र 
ररडड ींग ज्स्थती ग्राहक ०.५१% ि ररडड ींग न घेतलेले (RNA/RNT) १.४१% िीज ग्राहक आहेत. 
अचूक मी्र ररडड ींग व्यनतररक्त ग्राहकाींना देण्यात आलेली सरासरी िीज देयके महाराषर िीज 
ननयामक आयोग (MERC) च्या ननयमाप्रमाण ेआकारण्यात आलेली आहेत. तसेच जया २६ 
ग्राहकाींचे मी्र िाचन चकुीचे आढळले होत.े अर्ा ग्राहकाींची विद्युत देयके दरुुस्त करण्यात 
आलेली आहेत.  
(३) ि (४) र्हरी भागाकररता ि ग्रामीण भागाकररता नेमलेल्या एजन्सीला डडसेंबर, २०१९ या 
मदहन्याची ग्राहकाींची ररडड ींग न घेतलेल्या (RNA/RNT) ि चुकीच ेमी्र िाचन केल्या प्रकरणे 
अनुक्रम े२२,६७५/- ि रु. १,४३५/- एिढा दींड महावितरणद्िारा करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आददवासी वविास महामांवळान ेठाणे, पालघर, रायगव जजल्हयातील भात खरेदी िें ि 
साठवणुिीिरीता गोदामे उलब्ध िरुन देण्याबाबात 

  

(३८)  ६५१७ (०५-०४-२०२०).   श्री.दौलत दरोवा (शहापूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददिासी विकास महामींडळाने ठाण,े पालघर, रायगड ज्जल्हयातील भात खरेदी सुरु केली 
असून साठिणुकीकररता गोदामे उपलब्ि नसल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्षनास आली हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन साठिणुकीकररता  गोदाम उपलब्ि 
करुन देण्यासाठी कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
अॅव. िे.सी.पाववी (०४-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) हींगाम २०१९-२० मिील िान खरेदीकरीता ठाणे, पालघर, रायगड या ज्जल्हयाींमध्ये ३८ 
खरेदी कें द्र मींजूर केलेले असून एकूण १४३८३ र्ेतकऱ्याींकडून िजन ४,०७,०५०.७७ ज्क्िीं्ल 
िानाची खरेदी केलेली असून, रब्बी पणन हींगामात दद.३०.०६.२०२० अखेर ३३ र्ेतकऱ्याींकडून 
११५७.२० ज्क्िीं्ल िानाची खरेदी केलेली आहे असा एकूण िान िजन ४,०८,२०७.९७ ज्क्िीं्ल 
िानाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
सदर िान र्ासकीय, सहकारी ि खाजगी गोदाम े भाड े तत्िािर घेऊन गोदामात सुरक्षक्षत 
साठिणूक करण्यात आला असून सद्य:ज्स्थतीत पालघर, ठाण,े रायगड ज्जल्हयाींतगषत पुरेर्ी 
गोदामे उपलब्ि आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
वेहलोली बु (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील सेवा सोसायटी न ेभात खरेदी िें ि सुरु न िेल्याबाबत 
  

(३९)  ६५२९ (०५-०४-२०२०).   श्री.दौलत दरोवा (शहापूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददिासी विकास महामींडळाने आदेर् देऊनही र्हापूर तालुक्यातील (ज्ज.ठाणे) िेहलोली ब ु
सेिा सोसाय्ी न ेभात खरेदी कें द्र उमर्राने सुरु केले असल्यान ेया सींदभाषत महामींडळ ि सहा. 
ननबींिक कायाषलयात्े कारिाई करण्याची मागणी सींघर्ष र्ेतकरी सींघ्नेन े माहे जानेिारी, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,  
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
अॅव. िे.सी.पाववी (०४-११-२०२०) : (१) नाही. 
     ज्जल्हाधिकारी कायाषलयाकडून हींगाम २०१९-२० करीता ठाण े ज्जल्हयाींतगषत उप प्रादेमर्क 
कायाषलय, र्हापूर अींतगषत ८ खरेदी कें द्र दद.३०.११.२०१९ ते दद.२३.१२.२०१९ या कालाििीत 
मींजूरी ददली आहे.  सदर आदेर्ान्िये िेहलोली ब ुसेिा सींस्थनेे खरेदी कें द्र सुरु केले आहे.   
(२) र्हापूर तालुक्यातील (ज्ज.ठाणे) अींतगषत िेहलोली सींस्थेमा ष् त खरेदी कें द्र, चोढे हे 
दद.१३.१२.२०१९ पासून सुरु केले असून, सदर खरेदी कें द्र सुरु होण्यापूिी १२४ र्ेतकऱ्याींकडून 
२६७९.६५ ज्क्िीं्ल िानाची खरेदी करण्यात आली आहे. दद.३०.०४.२०२० अखेर ६१४ 
र्ेतकऱ्याींकडून १३४१६.६२ ज्क्िीं्ल िानाची खरेदी झाली आहे.  



वि.स. २३ (31) 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथील दीक्षाभूमी पररसरात सांत चोखामळेा शासिीय  
वसतीगहृाची नवीन इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(४०)  ६५६७ (०५-०४-२०२०).   अॅव.आमशष  जयस्वाल (रामटेि) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सामाज्जक न्याय विभागाींतगषत नागपूर येथील दीक्षाभूमी पररसरात सींत चोखामेळा 
र्ासकीय िसतीगहृाची इमारत अनतर्य जुनी असून सदर इमारत पाडून निीन इमारत 
उभारण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जुन्या इमारतीत मागील २ िर्ांपासून विद्याथ्यानंा प्रिेर् बींद करण्यात आले 
असूनही अद्याप जुन ेिसतीगहृ पाडण्याच ेकाम सुरू न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, प्रस्तावित इमारतीकररता येणारे रु.५८ को्ीचा खचष रु.७८ को्ीींिर आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामुळे विद्याथ्यांना िसतीगहृासाठी इतरत्र जािे लागत असल्याने निीन 
इमारतीच ेकाम सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांव े(१३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सुिारीत आराखडा सादर करण्याच्या मा.मुख्यमींत्री याींच्या सूचनेनुसार ताींबत्रक बाबीींची 
पूिषता, प्रर्ासकीय मान्यतेचे आदेर्, ननविदा प्रकक्रया इत्यादी कामाची पूतषता करण्यात आलेली 
आहे. कीं त्रा्दाराने सुरक्षा ठेि रक्कम भरल्यानींतर नागपूर महानगर प्रदेर् विकास प्राधिकरण 
विभागाव्दारा कायाषरींभ आदेर् देण्याच े प्रस्तावित आहे. सदर िसतीगहृातील मुलाींना  इतरत्र 
निीन भाड्याची इमारत घेऊन प्रिरे् देण्यात आलेले आहेत. 
(३)  हे अींर्त: खरे आहे. 
प्रस्तावित इमारतीकररता सुिारीत एकूण रू.७४.८६ को्ीची प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(४) र्ासन ननणषय दद.१६/१/२०२० अन्िये सदर िसतीगहृ बाींिकामाकरीता नागपूर महानगर 
प्रदेर्  विकास प्राधिकरण, नागपूर याींना कायाषज्न्ित यींत्रणा म्हणून घोवर्त करण्यात आलेले 
आहे. सद्यज्स्थतीत अज्स्तत्िात असलेल्या इमारती पाडलेल्या असनू पायव्याच्या खोदाईचे काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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अनुसूधचत जाती जमातीांच्या लोिाांना जात प्रमाणपत्राची वैधता प्राप्त  
िरताांना येत असलेल्या अवचणीबाबत 

(४१)  ७४१२ (०९-०४-२०२०).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवड) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती जमातीींच्या लोकाींना  जात प्रमाणपत्राची िैिता प्राप्त करताींना येत 
असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी पी.व्ही.हरदास याींच्या अध्यके्षतेखाली र्ासनाने सममती 
नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती विभागातील कोळी महादेि जातीच्या लोकाींना अनसुूधचत जमातीच े
जात ििैता प्रमाणपत्र पडताळणी सममतीकडून नाकारण्यात येत ेहे ही, खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पी.व्ही हरदास सममतीचा अ्यास अहिाल र्ासनास सादर करण्यात 
आला आहे हे  ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहिालातील मर््रर्ी काय आहेत ि त्यानुर्ींगाने र्ासनान े कोणती 
कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅव. िे.सी.पाववी (०४-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही, अनुसुधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणीकडून अधिननयम २००० ि ननयम २००३ 
मिील तरतूदीनुसार अनुसूधचत जमातीच्या दाव्याची पडताळणी करण्यात येत.े  तसेच 
अधिननयम २००० मिील कलम ८ नुसार दािा मसध्द करण्याची जबाबदारी ही अजषदारािर 
आहे. 
(३), (४) ि (५) श्री पी.व्ही.हरदास याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सममतीन ेत्याींचा 
अहिाल दद. २९ म,े २०१९ रोजी र्ासनास सादर केला आहे.  सदर अहिालाचा अ्यास करुन 
अहिालातील मर््ारर्ीींसींदभाषत कायदेर्ीर बाबी सींदभाषत वििी ि न्याय विभागाचे अमभप्राय 
मागविण्यात आले होत.े सदर अमभप्राय प्राप्त झाले असून अहिालातील मर््ारर्ी र्ासनाच्या 
विचाराथष सादर करण्यात येत आहेत.  

___________ 
  

बाल िामगाराांची १६ ववशेष  प्रमशक्षण िें ि बांद झाल्याबाबत 
  

(४२)  ८७९३ (२९-०७-२०२०).   श्री.ववनोद अग्रवाल (गोंददया), श्री.ववजय रहाांगवाले (षतरोवा), 
श्री.बांटी भाांगडवया (धचमूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गोंददया ज्जल््यात बाल कामगाराींची १६ विर्ेर् प्रमर्क्षण कें द्र बींद करण्यात आलेली आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालकामगाराींना प्रमर्क्षण कें द्रात पाठिण्यासाठी पयाषय उरलेला नसून 
बालकामगाराींना प्रमर्क्षण ममळाि ेयासाठी काही निीन योजना ककीं िा प्रमर्क्षण कें द्र पुन्हा सुरु 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (२३-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.   
     गोंददया ज्जल््यात बाल कामगाराींची १६ विर्ेर् प्रमर्क्षण कें दे्र सन २०१७ त े२०१९ या 
कालाििीत सुरु होती. या कें द्रामध्ये एकूण ४८५ बालकामगार विर्ेर् प्रमर्क्षण घेत होत.े या 
४८५ बालकामगाराींचा विर्ेर् प्रमर्क्षण कालाििी पुणष झाल्यानींतर त्याींना मर्क्षणाच्या मखु्य 
प्रिाहात आणून ननयमीत र्ाळेत दाखल करण्यात आले. पररणामी सदरची कें दे्र बींद आहेत. 
(२) विर्ेर् प्रमर्क्षण कें द्र पुन्हा सरुु करण्याबाबत राषरीय बाल कामगार प्रकल्पाच्या मागषदर्षक 
सुचनेनुसार सिेक्षण करणे आिश्यक आहे. विर्ेर् प्रमर्क्षण कें दे्र बींद झाल्यानींतर माहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये बाल कामगाराींचा र्ोि घेण्याकरीता सींभावित दठकाणी आर्ा सेविका ि नेहरु युिा 
कें द्राच ेसमन्ियक याींच्या माध्यमातुन सिेक्षण करण्यात आले होत.े सदर सिेक्षणात आढळून 
आलेल्या मुलाींची र्ह:ननर्ा केल्यािर २०३ बालकामगार / र्ाळाबा्य मुले आढळून आलेली 
आहेत. उक्त २०३ बालकामगार/र्ाळाबा्य मुलाींची ्ेरतपासणी होण्याकरीता मा.अध्यक्ष तथा 
ज्जल्हाधिकारी, गोंददया याींनी राषरीय बाल कामगार सममती, गोंददयाच्या दद. १३.०७.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीमध्ये ननदेमर्त केले होत.े नव्याने विर्ेर् प्रमर्क्षण कें द्र चालु करण्याबाबत 
अहिाल कें द्र र्ासनाच्या श्रम ि रोजगार मींत्रालय, भारत सरकार याींना ज्जल्हाधिकारी, गोंददया 
याींचेमा ष् त पाठविण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 

  
राज्य शासनाने िोरोनािररता रुपये १४७० िोटी षनधी पिैी  

िेवळ रुपये १७२ िोटी खचड िेल्याबाबत 
  

(४३)  ११०४७ (०७-०६-२०२०).   श्री.देवेंि फवणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुव), अॅव.आमशष  शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशवी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्यु पवार (औसा), श्री.गणपत गायिवाव 
(िल्याण पूवड), श्री.किसन िथोरे (मुरबाव) :   सन्माननीय आपत्ती व्यवस्थापन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयाचा आपत्ती व्यिस्थापनाचा दरिर्ीचा आराखडा ४२०० को्ी रुपयाींचा असून त्यापकैी 
कें द्र र्ासनाचा िा्ा ७५ ्क्के म्हणजे ३१५० को्ी रुपये ि राजय र्ासनाचा िा्ा २५ ्क्के 
म्हणजे १०५० को्ी रुपये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनासाठी खचाषची मयाषदा एकूण ननिी ४२०० को्ी रुपयाींच्या ३५ ्क्के 
म्हणजे १४७० को्ी रुपये इतकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र र्ासनाच्या राषरीय आपत्ती व्यिस्थापन प्राधिकरणान े १६११ को्ी 
रुपयाींचा पदहला हप्ता राजय र्ासनाकड ेपाठविला असुन राजय र्ासनान ेत्यापकैी केिळ १७२ 
को्ी रुपयाींचा ननिी ज्जल्हा आपत्ती व्यिस्थापन सममत्याींच्या माध्यमातून खचष केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन कराियाच े राजय आपत्ती 
व्यिस्थापन प्राधिकरणही अद्याप स्थापन करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उिषररत ननिी आपत्ती व्यिस्थापनासाठी खचष करण्यासाठी तसेच उक्त 
प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (१९-१०-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     १५ व्या वित्त आयोगाच्या मर््ारर्ीनुसार महाराषर राजयासाठी SDRMF चा ननिाषरीत 
ननिी रुपये ४२९६ को्ी असून त्यापैकी ७५ ्क्के म्हणजेच रुपये ३२२२ को्ी कें द्र र्ासनाचा 
दहस्सा ि २५ ्क्के म्हणजचे रुपये १०७४ को्ी इतका राजयाचा दहस्सा आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     SDRMF चा ननिी रुपये ४२९६ को्ी पैकी प्रनतसाद ि मदतीकरीता ४० ्क्के म्हणजेच 
रुपये १७१८.४० को्ी ननिी ननिाषरीत असून त्याच्या ५० ्क्के मयाषदेनुसार रुपये ८५९.२० को्ी 
इतका ननिी कोज्व्हड-१९ करीता ननिाषरीत आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
     कें द्र र्ासनाकडून SDRMF च्या पदहल्या हप्त्यापो्ी रुपये १६११ को्ी राजयास प्राप्त 
झाले असून त्यामिून विविि आपत्तीिर खचष करण्यासाठी रुपये १५३३.३४ को्ी इतका ननिी 
ज्जल्हा आपत्ती व्यिस्थापन प्राधिकरणास वितरीत करण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     राजय आपत्ती व्यिस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना ददनाींक २४/०५/२००६ च्या आदेर्ान्िये 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

अनुसूधचत जाती-जमातीच्या सहिारी सांस्थाांना उद्योग उभारण्यासाठी  
ददलेले अथडसहाय्य परत माधगतल्याबाबत 

  

(४४)  ११०५२ (०७-०६-२०२०).   श्री.देवेंि फवणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुव), अॅव.आमशष  शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशवी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्यु पवार (औसा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अनसुूधचत जाती-जमातीच्या सहकारी सींस्थाींना / सूतधगरण्याींना दीघष मुदतीचे कजष देण्याचा 
ननणषय सामाज्जक न्याय विभागाने माहे जानेिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला असून 
त्यानुसार त्याींना कजषिा्प करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोना सींक्काळात राजयाची आधथषक ज्स्थती बबघडल्याच े कारण देऊन 
सामाज्जक न्याय विभागाच्या पणेु येथील सहाय्यक आयुक्ताींनी आदेर् काढून सदर ननिी 
र्ासन जमा करण्याचे ननदेर् ददले असल्याची बाब माहे म,े २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्षनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर अथषसहाय्यातून काही सींस्थाींनी इमारतीच े बाींिकाम केले असून यींत्र 
खरेदीही केली असल्याने सदर अथषसहाय्य परत करण्याबाबत सींस्थेसमोर प्रश्न ननमाषण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन अथषसहाय्य परत करण्याचा घेतलेला 
ननणषय मागे घेण्याबाबत कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांव े (२६-१०-२०२०) : (१) माहे जानेिारी, २०१९ मध्ये एका मागासिगीय सूत 
धगरणीस कजष मींजूर करण्यात आलेले आहे. 
(२)  नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

खरीप हांगामासाठी शेतिऱयाांना िजड ममळण्यािररता राज्यस्तरीय 
बँिसड सममतीची बैठि बोलववण्याबाबत 

  

(४५)  ११३३० (१३-०७-२०२०).   श्री.देवेंि फवणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुव), अॅव.आमशष  शेलार (वाांिे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशवी), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.अमभमन्यु पवार (औसा), श्रीमती सीमा महेश दहरे 
(सीमाताई) (नामशि पजश्चम), श्री.अब ू आजमी (मानखूदड मशवाजीनगर), श्री.राजेंि पाटणी 
(िारांजा), श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांव), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवड), अॅव.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवावा), श्रीमती मषनष ा 
चौधरी (ददहसर), श्री.बबनराव पाचपुते (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सधुीर 
मुनगांटीवार (बल्लारपूर), श्री.रवव राणा (बवनेरा), वॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महात्मा जोनतबा ्ुले र्ेतकरी कजषमा्ीची प्रकक्रया कोरोना सींक्काळात पूणषतः ठप्प 
झाल्याने ३२ लाख पात्र र्ेतकऱ्याींपैकी सद्यःज्स्थतीत केिळ १९ लाख र्ेतकऱ्याींना कजषमा्ीचा 
लाभ देण्यात आला असून सदर योजनेतील उिषररत पात्र लाभाथ्यानंा लाभ देणे र्क्य होणार 
नाही, असे अमभप्राय वित्त विभागाकडून कळविण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरीप २०२० हींगामामध्ये र्ेतकऱ्याींना निीन पीक कजष ममळाि े यासाठी 
पो ष्लिर प्रमसद्ध केलेल्या यादीमिील र्ेतकऱ्याींच्या कजषमा्ीची रक्कम बँकाींनी “र्ासनाकडून 
येण”े अर्ी दर्षिािी ि र्ेतकऱ्याींना खरीप २०२० साठी कजष द्याि,े असे ननदेर् ददनाींक २२ म,े 
२०२० रोजीच्या र्ासन ननणषयान्िये बँकाींना देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्यःज्स्थतीत सिषच बँका सींगणकीय प्रणालीिर चालत असल्याने ि बँकाींच्या 
सींगणक प्रणाली मध्ये “र्ासनाकडुन येणे” अर्ी नोंद दर्षविण्यासाठी तर्ा स्िरूपाच्या कॉलमची 
सुवििा नसल्यान ेया र्ासन ननणषयाचा हेतू स्ल होण्याची र्क्यता कमी असल्याची सार्ींकता 
ितषिून त्यापेक्षा राजयस्तरीय बँकसष सममतीची (एसएलबीसी) बैठक बोलािून ि त्या बैठकीला 



वि.स. २३ (36) 

ररझिष बँकेच्या प्रनतननिीींना ननमींबत्रत करून त्याींच्याकडून तस े आदेर् बँकाींना ननगषममत 
झाल्यास बकँाींकडून अपेक्षक्षत कायषिाही होऊ र्केल, असे नमूद करून विरोिी पक्ष नेता, 
वििानसभा याींनी मा.मखु्यमींत्र्याींना बँकर सममतीची बैठक बोलाविण्याची विनींती ददनाींक २४ म,े 
२०२० रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अर्ा बैठकीबाबत कायषिाही न झाल्यान ेखररपाच्या पेरण्या सुरू झाल्या तरी 
बँका र्ासन ननणषयाला न जुमानता र्ेतकऱ्याींना कजष देण्यामध्ये ्ाळा्ाळ करत असल्यान े
ददनाींक २२ जनू, २०२० रोजी जनतेकडून बँकाींसमोर ननदर्षन ेकरण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) तसचे खरीप हींगामात ४५ हजार ७८५ को्ीींच े वपक कजष िा्पाचे उदद्दष् असताना 
आतापयतं केिळ १२ हजार ७८५ को्ीींच े कजष िा्प झाले असनू राजयात मान्सनू िळेेिर 
आल्यामुळे खररपाच्या पेरणीला सुरुिात झाली असताींनाही पेरणीसाठी पीककजष उपलब्ि होत 
नसल्यान े र्ेतकरी हिालददल झाले असल्याची बाब ददनाींक २३ जून, २०२० िा त्यासमुारास 
ननदर्षनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
आहे, तद् नुर्ींगाने महात्मा जोनतबा ्ुले योजनेच्या लाभापासून िींधचत असलेल्या र्ेतकऱ्याींना 
सुलभररत्या कजष ममळण्याच्या दृष्ीने बकँसष सममतीची बैठक आयोज्जत करुन र्ेतकऱ्याींना कजष 
ममळण्याबाबत कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराव ऊफड  बाळासाहेब पाटील (२६-१०-२०२०) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
     कोरोनाच्या पाश्िषभूममिर महसलू रोडािला असल्यामळेु उिषरीत पात्र खातेदाराींना 
योजनेअींतगषत लाभाची रक्कम देण्यास काही कालििी लागणार असल्याच े वित्त विभागान े
कळविले होते. तद्नींतर वित्त विभागाकडून ननिी उपलब्ि झाल्यामुळे सुमारे ३०.३९ लाख 
खातेदाराींच्या कजषखात्याींिर रु. १९,४५० को्ी कजषमा्ीचा लाभ देण्यात आला आहे.  
(२) होय. 
(३) नाही.  
अर्ा प्रकारच ेननिेदन र्ासनास प्राप्त नाही. 
(४) अींर्तः खरे आहे. 
    राजयातील बकँाींकडून पीककजष ममळाि े म्हणून र्तेकऱ्याींनी ददनाींक २२.०६.२०२० रोजी 
बँकाींसमोर ननदर्षन ेकेल्याचे ददसून येते.   
(५) ि (६) नाही. 
    राजयामध्ये सन २०२०-२१ मिील पीककजष िा्पासाठी राजयस्तरीय बकँसष सममतीमा ष् त 
बँकाींना खरीप िा्पासाठी ददलेला लक्षाींक रु. ४५,७८५ को्ी आहे. ददनाींक ३१.०८.२०२० पयतं 
बँकाींनी ३८.५८ लाख र्तेकऱ्याींना रु. २९,५११ को्ी रक्कमेच े पीक कजष िा्प केलेले आहे. 
राजयातील र्ेतकऱ्याींना बँकाींमा ष् त पीककजष उपलब्ि व्हािे यासाठी र्ासन स्तरािरून िळेोिेळी 
सभा/ बैठका आयोजीत करुन बँकाींना आिश्यक कायषिाहीच्या सूचना ददल्या आहेत. 
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मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी याबाबत दरुधचत्रिाणी पररर्देद्िारा ददनाींक २१.०५.२०२० रोजी 
राजयस्तरीय खरीप आढािा सभा ददनींक २९.०५.२०२० रोजी राजयस्तरीय बँकसष सममतीची 
विर्ेर् बैठक ददनाींक ०८.०६.२०२० रोजी खरीप हींगाम तयारी ि पीक कजष िा्प आढािा 
सभामिनू  बँकाींना तसचे के्षत्रीय अधिकाऱ्याींना सचुना ददल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मा. मुख्य 
सधचि याींनी दरुधचत्रिाणी पररर्देद्िारा ददनाींक १७.०६.२०२० रोजी प्रमुख बँकाींची सभा 
आयोजीत करुन आिश्यक सुचना ददल्या आहेत.   
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पैठण (जज.औरांगाबाद) येथे वीज पवून तीन जणाांचा झालेला मतृ्य ु
  

(४६)  ११४६६ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती याममनी यशवांत जाधव (भायखळा) :   सन्माननीय 
मदत व पुनवडसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील विर्ेर्त: मध्य महाराषर, मराठिाडा विभागातील बीड, दहींगोली तसेच पुणे, 
औरींगाबाद, पैठण, सातारा, साींगली येथे पूिष मोसमी पािसामळैु र्ेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात 
नुकसान झाले असनू पैठण येथे िीज पडून तीन जणाींचा मतृ्यू झाल्याची बाब ददनाींक १४ म,े 
२०२० रोजी िा त्या सुमारास ननदर्षनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नुकसानीची महसुली नोंद घेण्यासाठी तसेच पैठण येथील मतृाींच्या 
नातेिाईकाींना आधथषक मदत देण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) ि (२) होय, अींर्त: खरे आहे 
     बाधित र्ेतकऱ्याींना झालेल्या नकुसानीबाबत मोबदला देण्याची बाब र्ासनाच्या 
विचारािीन आहे. 
     तसेच औरींगाबाद ज्जल्हयातील िीज पडून मतृ्य ूझालेल्या ३ मयत व्यक्तीींच्या िारसाींना 
र्ासन ननणषय, दद.१३.०५.२०१५ मिील तरतूदीनुसार प्रत्येकी ४ लक्ष एिढी मदत वितरीत 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

िजडत (जज.रायगव) तालुक्यात ववजेसह अविाळी पाऊस व गारपीट होऊन शेतिरी, 
बागायतदार याांच ेझालेले नुिसान 

  

(४७)  ११५०९ (१३-०९-२०२०).   श्री.महेंि थोरवे (िजडत) :   सन्माननीय मदत व पुनवडसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कजषत (ज्ज.रायगड) तालुक्यात विजेसह अिकाळी पाऊस ि गारपी् होऊन र्ेतकरी, 
बागायतदार याींच्या वपकाींच े ि नागररकाींच्या घराींच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याची बाब 
ददनाींक २९ ि ३० एवप्रल, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदर्षनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकसानग्रस्त र्ेतकरी, बगायतदार ि नागररकाींना तात्काळ आधथषक मदत देऊन 
त्याींच ेपुनिषसन करण्यात याि ेअर्ी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधिींनी मा.मुख्यमींत्री ि मदत 
ि पुनिषसन मींत्री याींच्याकड े लेखी ननिेदनाद्िारे दद.६ म,े २०२० रोजी िा त्यासमुारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कजषत ि खालापरू तहसील कायाषलय ि प्रर्ासनाने नुकसानीचे पींचनाम े केले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई देण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने कोणती कायषिाही केली 
िा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) स्थाननक प्रर्ासनाकडून पींचनामे करण्यात आलेले असून कजषत ि खालापूर 
तालुक्यातील घरपडझडीबाबत बाधिताींना रु ८३.१७ लक्ष मदत ननिीचे िा्प करण्यात आलेले 
आहे. र्तेीवपकाींच्या नकुसानीबाबत बाधित र्ेतकऱ्याींना आधथषक मदत देण्याची बाब विचारािीन 
आहे.  

___________ 
  

मौज ेओणी षतसेवावी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे गतवष ी अषतवषृ्ट्टीमुळे 
 भूस्खलन झालेल्या घराांचे पनुवडसन िरण्याबाबत 

  

(४८)  ११५५१ (१५-०९-२०२०).   अॅव.आमशष  शलेार (वाांिे पजश्चम), अॅव.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्वन (सायन-िोळीवावा), श्रीमती मषनष ा 
चौधरी (ददहसर), श्री.देवेंि फवणवीस (नागपूर दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांििाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुव) :   सन्माननीय मदत व पुनवडसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ओणी नतसेिाडी (ता.राजापूर, ज्ज.रत्नाधगरी) येथे गतिर्ी अनतिषृ्ीमळेु भूस्खलन 
होऊन अनेक घरे खचल्यान ेतथेील ग्रामस्थ बेघर झाल्याची बाब माहे जून, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्षनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भविषयात यादठकाणी िास्तव्य करणे िोक्याच ेअसल्यान ेसुरक्षक्षतेच्या दृष्ीने 
तेथील ग्रामस्थाींचे पुनिषसन करणे आिश्यक असताना एक िर्ष उल्ूनही अद्यापपयतं येथील 
ग्रामस्थाींच्या कायमस्िरूपी पुनिषसनाबाबत कोणतीही कायषिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर दठकाणी भूस्खलनामुळे बघेर झालेल्या ग्रामस्थाींचे कायमस्िरूपी पुनिषसन 
करण्यासाठी र्ासनान े तातडीन े कायषिाही करण्याबाबत कोणती उपायोजना केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववजय ववटे्टीवार (०४-११-२०२०) : (१) माहे ऑगस्् २०१९ रोजी अनतिषृ्ीन े भूस्खलन 
होऊन मौज ेओणण नतसेिाडी ता. राजापूर, ज्जल्हा रत्नाधगरी येथील तीन घराींचे  नुकसान झाले 
होते. नतनही बाधितग्रस्ताींना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली आहे. 
(२) नाही 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील चािण एमआयवीसी येथे वाहनतळ बाांधण्याबाबत 
  

(४९)  ११५८४ (२०-०९-२०२०).   श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेव आळांदी), श्री.अशोि पवार 
(मशरुर), श्री.चेतन तुपे (हवपसर), श्री.सुषनल दटांगरे (ववगाव शेरी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ज्जल््यातील चाकण एमआयडीसी येथील रस्त्याच्या कडलेा अिजड िाहनाींची 
बेकायदेर्ीर पाककंग होत असल्याने उक्त भागात अपघाताींची सींख्या िाढत असल्याच े
ननदर्षनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी एमआयडीसीमा ष् त कायमस्िरूपी िाहनतळ बाींिण्याबाबत 
्ाळा्ाळ होत असल्याचे ननदर्षनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुर्ींगाने उक्त दठकाणी िाहनतळ बाींिून 
अपघात न होण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष  देसाई (२२-१०-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे.  
(२) सदर बाब खरी नाही. 
     िाहनतळ उभारण्याकरीता चाकण ्प्पा क्र.२ मिील एएम २/२ यातील ६८३६७ चौमी 
के्षत्र्ळाचा भखूींड ननज्श्चत करून िाहनतळ बाींिण्याबाबतची कायषिाही सुरू आहे.   
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

गोंददया जजल्हयातील वनमजूर वेतनापासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(५०)  ११६०२ (१३-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांदििापूरे (अजुडनी-मोरगाांव) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंददया ज्जल्हयातील उपिनसींरक्षक याींच्या हलगजीपणामुळे १०९ िनमजुराना मागील ५ 
मदहन् यापासून िेतन ममळत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्षनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीचे ननषकर्ष काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनान े िनमजुराना ितेन ममळण्याबाबत कोणती 
कायषिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. सांजय राठोव (१४-१०-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) प्रिान मुख्य िनसींरक्षक (िनबल 
प्रमुख), महाराषर राजय, नागपूर याींच्या ददनाींक २३.०७.२०२० रोजीच्या अहिालानुसार गोंददया 
िनविभागामध्ये १०९ बारमाही िनमजूर कायषरत नसनू १०६ िनमजूर सध्या कायषरत आहेत. 
या मजुराींकडून प्रामुख्यान ेरोपिनाचे सींगोपन / देखरेख ि सींरक्षण काम,े नाका सींरक्षण काम,े 
िनआगार सींरक्षण काम,े आग प्रनतबींिकाची काम ेतसेच विविि सींरक्षणाची काम ेघेण्यात येत 
आहे. 
     योजना अींतगषत कामे घेण्याकरीता रोपिनाची कामे ज्जल्हास्तरीय योजना (NTSP/ 
TSP/OTSP) राजय योजना अींतगषत भरगच्छ िनीकरण, सींयुक्त िनव्यिस्थापन सममती 
आणण कॅम्पा अींतगषत घेण्यात येत आहे. सिष रोपिनाचे कामाचे अींदाजपत्रक तयार करुन 
अनुदानाची मागणी करण्यात येते आणण र्ासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून िळेोिेळी 
मजुराींना मजुरी िा्प करण्यात येत आहे. तसचे योजनेत्तर अींतगषत आग सींरक्षण काम,े 
िनआगार सींरक्षण कामे घेण्यात येत आहे. र्ासनाकडून िेळोिेळी प्राप्त झालेल्या 
अनुदानानुसार मजुराींना मजूरी अदा करण्यात येत आहे. 
     गोंददया िनविभागाींअींतगषत १२ िनपररके्षत्रातील िनमजूर याींना माहे एवप्रल-२०२० नींतर 
सींयुक्त िनव्यिस्थापन सममती अींतगषत मर्ल्लक असलेले अखचीत रक्कमेतून (Non 
Committed amount) मजूरी अदा करण्यासाठी प्रिान मखु्य िनसींरक्षक (अथषसींकल्प 
ननयोजन ि विकास), महाराषर राजय, नागपूर याींचकेडून प्राप्त झालेल्या सचुनेनुसार, सूक्ष्म 
आराखडा मींजूर करण्यात आले असून बारमाही मजुराींच े माहे म-े२०२० पयतं मजूरी अदा 
करण्यात आली ि तद्नींतर  बारमाही मजुराींची मजूरी ननयममत करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   राजेन्ि भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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