
  
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिततसावी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाराष्ट्र राज्य िीज ननर्मिती, पारेषण आणण वितरण या िां पनयाांमध्ये असलेली ररक्त पदे 
  

(१)  ६ (१८-०४-२०२०).   श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.अर्मन पटेल (म ांबादेिी), 
श्री.स भाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दक्षिण), श्रीमती स लभा खोडिे (अमरािती), श्री.फारूि शाह (ध ळे शहर), 
श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.ज्ञानराज चौग ले (उमरगा), श्री.सांजय साििारे (भ सािळ), 
श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), 
श्री.र्शरीष चौधरी (रािेर), श्री.विक्रमर्सांह सािांत (जत) :   सन्माननीय ऊजाि मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महावितरण मध्ये एकूण ७९ हजार ६३१ पदे मागील अनेक िर्ाापासून ररक्त 
असुन ही पदे भरण्यास सींबींधित प्रशासनाकडून ्ाळा्ाळ केली जात असल्याच ेमाहे डडसेंबर, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरली नसल्यामळेु तसेच सध्या कमाचारी पुनराचनचेे काम 
हाती घेण्यात आल्याने काही पदे कमी होणार असून जे कमाचारी कायारत आहेत त्याींच्यािर 
कामाचा अनतररक्त भार पडत आहे ि कीं त्रा्ी कामगाराींची भरती जरी होत असली तरी त्याींना 
कामाींचा आिश्यक अनुभि नसल्याने त्याचा विपरीत पररणाम कायारत असलेल्या मनुषयबळािर 
आणण राज्यातील विद्युत ग्राहकाींच्या सेिेिर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीज कमाचारी पदोन्नतीच्या तसेच सुशशक्षित-ताींत्रत्रक बेरोजगार भरतीच्या 
प्रनतिेत आहेत हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास बेरोजगाराींना रोजगार शमळण्याच्या दृष्ीने सदर भरती त्िरीत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. नननतन राऊत (२६-११-२०२०) : (१), (२), (३), (४) ि (५) महावितरण  कीं पनीमध्ये वर्ग -१ 
ते िगा- ४ मिील एकूण ८१, ७०३ पदे मींजूर असून, २६,८५० पदे ररक्त आहेत. शासनाने दद. 
२३.०६.२०२० च्या पत्रान्िये  महाननशमाती, महापारेर्ण ि महावितरण या कीं पन्याींमिील विविि 
ररक्त पदाींच्या भरती प्रककयेबाबत कायािाही करण्याचे ननदेश ददले आहेत.  
  

___________ 
  

राज्य शासनाने उद्योग सेिाश ल्िात पाचपट िाढ िेल्याबाबत 
  

(२)  ५६६ (०२-०४-२०२०).   श्रीमती स लभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.अर्मन पटेल (म ांबादेिी), श्री.स भाष धोटे (राजूरा), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अर्मत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उद्योग िेत्रातील हजारो कारखाने विविि कारणाींमुळे बींद पडत असल्यामुळे 
बेरोजगारीच े प्रमाण मोठया प्रमाणात िाढत असल्याच े माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उद्योग सेिाशुल्कात ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी िा 
त्यासुमारास पाचप् िाढ केली केली असल्याने अमराितीसह राज्यात अनके लहान मोठे 
उद्योग बींद पडून त्यात काम करणारे कामगार बेरोजगार होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उद्योग सेिा शुल्कात दर िाढ 
करण्याच्या घेतलेल्या ननणायाचा फेरविचार करण्याबाबत ि राज्यात बींद स्थितीत असलेले 
कारखान ेपुिाित सुरु करुन कामगाराींना रोजगार शमळण्याच्या दृष्ीन ेकोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. स भाष देसाई (२०-११-२०२०) : (१)  ि (२) हे खरे नाही. 
     शासनान े ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१९ िा त्यासुमारास उद्योग सेिाशुल्कात कोणत्याही 
प्रकारची पाचप् िाढ केलेली नाही. 
(३) ि (४) लागू नाही. 
  

___________ 
  

अहमदपूर (जि.लातूर) ताल क्यातील िृषी पांपाच्या विदय त जोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३)  ७७२ (१४-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊजाि मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदपूर तालुक्यात (स्ज.लातूर) येिे महावितरणाच्या उपविभागात चार सका ल असून 
त्यात अहमदपूर शहर एक ग्रामीण दोन आणण ककनगाि एक अस ेसका ल असून सन २०१६ ते 
२०१८ या दोन िर्ाापासून उच्चदाब वितरण प्रणालीसाठी एक शेतकरी एक रोदहत्र योजना 
राबविण्याचा ननणाय घेण्यात आला असनू त्यानुसार शेतकऱयाींच्या िे् बाींिािर रोदहत्र योजना 
देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन िर्ाापासून अहमदपूर तालकु्यातील कृर्ी पींपाच्या ३६९ शेतकऱयाींच्या 
विदयुत जोडण्या प्रलींत्रबत आहेत पररणामी तेिील शेतकऱयाींची सींख्या िाढतच आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणायानसुार विविि योजनाींसाठी पुरेसा ननिी उपलब्ि असल्यान े
शेतकऱयाींना उच्चदाब वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून रोदहत्र उपलब्ि करुन देणार असल्याच े
महावितरणाचे उपविभागीय अशभयींता श्री.पी.व्ही.काळे याींनी साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) तसेच ककती शेतकऱयाींना उच्चदाब ववतरण प्रणालीच्या माध्यमातुन विद्युत जोडण्या ददल्या 
आहेत ि त्यासाठी ककती ननधी खचा करण्यात आला आहे ? 
 
डॉ. नननतन राऊत (११-११-२०२०) : (१) शासन ननणाय उद्योग, ऊजाा ि कामगार विभाग, 
ददनाींक ०५ म,े २०१८ अन्िये उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेस मींजूरी देण्यात आलेली असून 
सदर योजनेमध्ये ददनाींक ३१.०३.२०१८ पयतं निीन कृर्ीपींप िीज जोडणीकरीता पैस े भरुन 
प्रलींत्रबत असलेल्या ग्राहकाींना िीज जोडणी देण्याचा समािेश आहे. या योजनेत एका रोदहत्रािर 
फक्त एक ककीं िा दोन ग्राहकाींना कृर्ीपींप जोडणी देण्यात येत आहे. राज्यात ददनाींक 
२०.०८.२०२० पयतं एकूण ७२,२५३ कृर्ीपींपाना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्िारे िीज पुरिठा 
करण्यात आला आहे. 
(२) अहमदपूर तालुक्यात ददनाींक ३१.०३.२०१८ पयतं ५३८ शेतकऱयाींनी कृर्ीपींप िीज 
जोडणीसाठी पैस ेभरलेले आहेत.सदर योजनअेींतगात ददनाींक २०.०८.२०२० पयतं २७२ कृर्ीपींपाना 
िीज जोडणी देण्यात आलेली असनू उिाररत ग्राहकाींना िीज जोडणी देण्याच ेकाम प्रगतीपिािर 
आहे. 
(३) योजनेबाबतच्या शासन ननणायानुसार कायािाही करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) अहमदपूर तालुक्यात ददनाींक २०.०८.२०२० पयतं २७२ कृर्ीपींपाना िीज जोडण्या देण्यात 
आलेल्या आहेत ि त्याकररता अींदाजे रुपये ४.१९ को्ी इतका खचा करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

आहदिासी आश्रमशाळाांमध्ये आरोग्य समूह योिनेत होत असलेली अननयर्मतता 
  

(४)  ९६९ (०९-०४-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा ि एकलव्य ननिासी आश्रमशाळाींतील विद्यार्थयांच्या 
सिांगीण विकासाच्या दृष्टीने तयाांचे आरोग्य, पोर्ण ि शशिण योग्य प्रकारे व्हािे यासाठी 
आददिासी विभागामाफा त विशेर् योजना राबविल्या जातात हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास अनत दगुाम भागात असलेल्या आश्रम शाळेतील ि एकलव्य ननिासी आश्रम 
शाळेतील विद्यार्थयांना २४ तास आरोग्य सेिा उपलब्ि करून देण्याकररता भारत विकास गु्रप 
ऑफ इींडडयाची २५ जुलै २०१८ च्या शासन ननणायाअन्िये ननयुक्ती करण्यात आली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास आददिासी विभागामाफा त विशेर् कें द्रीय सहाय्य ि आददिासी जमाती विकास 
कायाक्रम योजनेअींतगात शासककय आश्रम शाळातील विद्यार्थयांसाठी िावर्ाक िैद्यकीय तपासणी 
ि गरजू आजारी विद्यार्थयासंाठी तज्ञ डॉक््राींच्या ्ेली मेडडशसन िैद्यकीय सेिा 
पुरविण्याकररता  कीं पनीला प्रती विद्यािी ४०० रुपये प्रमाणे ननिी उपलब्ि करून  हैद्राबाद 
येिील ‘मे अमया लाईफ’ या कीं पनीची ननिड करण्यात आली हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास कोट्याििी रुपये खचा करूनही आददिासी विभागामाफा त चालविल्या जाणाऱया  
शासकीय आश्रमशाळा ि एकलव्य ननिासी आश्रमशाळाींतील विद्यार्थयांना तपासणी ि आरोग्य 
सुवििा उपलब्ि करण्यात आल्या नसल्याच ेननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास अनेक आश्रमशाळेतील मुलीींना आरोग्य सुवििा उपलब्ि झाली नसल्यान े
पालकाींना ि शाळेतील मखु्याध्यापकाींना थिखचाान ेआजारी मुलीींना दिाखान्यात घेऊन जाि े
लागत असल्याचेही ननदशानास आले आहे  हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास कोट्यििी रुपये खचा करून सदर समूह आरोग्य योजनेच्या अींमल बजािणी 
योग्य प्रकारे करत नसल्याबाबत आयुक्त आददिासी विभाग याींच्याकड ेिाींरिार तक्रार करुनही 
कायािाही केली जात नाही हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  चौकशीच्या अनुर्ींगान े
आश्रम शाळेतील मुलाींना आरोग्य सेिा शमळण्याच्या दृष्टीन ेशासनान ेकोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी (१९-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) हे, खरे नाही. 
     आददिासी विकास विभागामाफा त अ्ल आरोग्य िादहनी योजनेंतगात १४ प्रकल्प 
कायाालयातील ३०१ शासकीय आश्रमशाळा ि ८ एकलव्य ननिासी आश्रमशाळाींमिील 
विद्यार्थयांना खालीलप्रमाणे आरोग्यविर्यक सुवििा पुरविण्यात आल्या आहेत.  
     १) आजपयतं १,७०,८२० विद्यार्थयांची िैद्यकीय तपासणी झालेली असून ५२,८८२  
विद्यार्थयांनी  शसकरूमचा िापर केलेला आहे.  
     २) १९,०३३ विद्यार्थयांना रूग्णिादहकेद्िारे आपात्कालीन पररस्थितीत रुग्णालयात 
हलविण्यात आलेले होते.  
     ३) ७,७३७ विद्यार्थयांना रुग्णालयात भरती करण्यात आलेली होते.  
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     ४) ७२ विद्यार्थयांना जीिास िोका असणारे आजार असल्याच ेननषपन्न झाले त्यामिील 
७० विद्यार्थयांिर शथत्रकक्रया  करण्यात आल्या आहेत. 
     मे.अमेया लाईफ मार्फा त १५ प्रकल्प कायाालयातील २०१ शासकीय आश्रमशाळा ि ६ 
एकलव्य ननिासी आश्रमशाळाींमिील विद्यार्थयांना खालीलप्रमाणे आरोग्यविर्यक सुवििा 
पुरविण्यात आल्या आहेत. 
१) १,३०,६८२ विद्यार्थयांची िैद्यकीय तपासणी झालेली आहे.  
२) ३७,२६८ आपात्कालीन कॉल आलेले आहेत.  
३) ३९१ आरोग्य विर्यक कायाशाळा घेण्यात आलेल्या आहे. 
४) १० तींत्रज्ञान प्रात्यक्षिकाच ेसत्र घेण्यात आले आहे.  
५) ६०६ विद्यािी रुग्णालयात भरती करून उपचार करण्यात आले आहेत.  
६) ३८ विद्यार्थयांिर िेगिेगळ्या आजाराींसाठी शथत्रकक्रया करण्यात आलेल्या आहेत.  
७) िैद्यकीय तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या १६ विद्यार्थयांिर हृदयविकाराची ि ८ 
विद्यार्थयांिर cleft lip and palate आजाराची शथत्रकक्रया करण्यात आलेली आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
     उपरोक्त ननयशमत बाबीव्यनतररक्त विभागाच्या ददनाींक ०४ म,े २०१८ च्या 
शासनननणायान्िये शाळा व्यिथिापन सशमतीस उपलब्ि करुन देण्यात आलेल्या रु. ५.०० लि 
ननिीपैकी रु १.०० लि ननिी हा मुख्याध्यापकामाफा त आश्रमशाळेतील विद्यार्थयांिरील तातडीन े
उपचारासाठी िाहतकु ि उपचार करणे तसेच खाजगी िैद्यककय तज्ञामाफा त विद्यार्थयांची 
सखोल िैद्यककय तपासणी ि उपचार करणेकरीता विननयोग करण्यात येतो. 
(६) हे खरे नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे श्जल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळ प्रादेर्शि अधधिारी  
िायािलयातील िेर व्यिस्थापि याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(५)  ९९३ (०३-०४-२०२०).   श्री.महेश चौघ ले (र्भिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या प्रादेशशक अधिकारी कायाालय, ठाण े येि े
कायारत असलेले िेत्र व्यिथिापक, श्री.िमाराज निाळे याींनी त्याींच्या कायाकाळात शासनाच्या 
ननयमाींची पायमल्ली करुन मोठ्या प्रमाणात आधिाक गैरव्यिहार केल्याने थिाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.उद्योग मींत्री ि मुख्य कायाकारी अधिकारी, महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळ याींच्याकड ेननिेदन देऊन कारिाईची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबधित प्रकरणी िारींिार विभागीय अधिकाऱयाींकड ेमागणी करुनही कोणतीच 
कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुर्ींगाने सींबींधिताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. स भाष देसाई (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     तक्रारीबाबत प्रािशमक चौकशी करण्याकरीता प्रादेशशक अधिकारी, म.औ.वि.म., ठाण-े१ 
याींना दद.२४.०१.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आले होत.े प्रादेशशक अधिकारी, 
म.औ.वि.म., ठाण-े१ याींनी त्याींच्या दद.१७.०२.२०२० रोजीच्या अहिालात तक्रारीत तर्थयता िा्त 
नाही, सदर प्रकरण ननकाली काढण्यात यािे असे नमुद केले आहे. 
     तसेच तक्रारदार मा.वििानसभा सदथय श्री.महेश चौघुले (शभिींडी पस्श्चम), याींनी त्याींच्या 
दद.१४.०२.२०२० च्या पत्रान्िये श्री.िमाराज निाळे िेत्र व्यिथिापक याींच्या बाबत केलेली तक्रार 
मागे घेत असल्याचे कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील भूवििास बँिेच्या िमिचाऱयाांचे गत ४ िषािपासनू िेतन थिीत असल्याबाबत 
  

(६)  ११८७ (०३-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (ध ळे शहर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भूविकास बँकेच्या कमाचाऱ याींचे र्त ४ िर्ाापासून िेतन िकीत असुन ७ 
िर्ाापासून सेिाननितृ्त कमाचाऱ याींना सेिाननितृ्ती उपदान (Gratuity) शमळाली नसल्यान े
त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली असल्याच े ददनाींक २२ जुल,ै २०१९ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँकेन ेशासनाच्या आदेशानुसार िकीत शेतकऱ याींना िन्ाईम से्लमें् योजना 
राबिून बँकेला झालेल्या ७००० को्ी रुपये व्याजाचा तो्ा बकेँला घेणे असलेल्या रकमेमिून 
कमाचारी देणी सहज भागि ूशकत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     शासन ननणाय दद. २८.०९.२००७ नुसार सन २००७-०८ ते सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ 
ते सन २०१८-१९ या कालाििीकरीता एक रकमी कजा परतफेड योजना राबविली असून सदर 
योजनेंतगात रक्कम रु. ६९५.७२ को्ीच े व्याजाच्या नुकसानीचे क्लेम शशखर भुविकास बकेँच े
अिसायक याींनी सहकार आयुक्ताींना सादर केले होते. सहकार आयुक्ताींनी सदर प्रथताि 
शासनास सादर केला आहे. तिावप, शासनाला भुविकास बँकेकडून रु.१८९७.२४ को्ी येणे असनू 
िरीलप्रमाण ेतोट्याची रक्कम शासनाला देय असलेल्या रकमेमध्ये समायोजीत होईल. 
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(३) महाराषर सहकारी सींथिा अधिननयम, १९६० मिील कलम १०५ अन्िये सींथिेची िकीत 
देणी अदा करण्याची िैिाननक जबाबदारी अिसायकाची असते. त्यानुसार स्जल्हा भूविकास 
बँकाींतील कमाचाऱयाींची िकीत देणी अदा करण्याची िैिाननक जबाबदारी सींबींिीत अिसायकाची 
आहे. यासाठी अिसायकाींनी िकीत कजााची िसुली करणे ि भूविकास बँकेच्या मालमत्तेचा 
शललाि करुन शमळणाऱया रकमेमिून कमाचाऱयाींची देणी देणेबाबत शासन ननणाय ददनाींक २४ 
जुलै, २०१५ नुसार सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ननराधार, िधृ् द, अपांग, विधिा याांना देण्यात येणारे अथिसहा्य आपले 
 सरिार सेिा िें द्राच्या माध्यमातनू वितररत िरण् याबाबत 

  

(७)  १३२६ (२७-०७-२०२०).   श्री.राणाजगजीतर्सांह पाटील (त ळजापूर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यामध् ये सींजय गाींिी ननरािार योजना, श्रािणबाळ सेिा, राजय् ननितृ् ती िेतन योजना, 
इींददरा गाींिी राष रीय िधृ् दापकाळ ननितृ् ती िेतन योजना, विििा ननरािार योजना, अपींग अशा 
विविि योजनेद्िारे लाभ िारकाींना माशसक अिासहाय्य बँकेद्िारे देण् यात येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज् यातील बहुताींश गािाींमध् ये बँकेच् या शाखा नसल्यान े तेिील बहुसींख्य 
लाभार्थयांना गािापासुन समुारे १० ते १५ कक.मी. अींतरापयतं प्रिास करािा लागत असनू, 
त्यामुळे िदृ्ध, अपींग, विििा ि इतर लाभार्थयांना आधिाक ि मानशसक त्रास होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी लाभार्थ यांना शमळणारे अिासहाय्य प्रायोधगक तत् िािर उथ मानाबाद 
येिील शासनाच्या सेिा कें द्राींच् या माफंत देण् याची विनींती थिाननक लोकप्रनतननिीनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन उक्त लाभार्थयांना माशसक अिासहाय्य देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांजय म ांड े(०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) उथमानाबाद स्जल्हयातील सींजय गाींिी ननरािार अनुदान योजनेंतगात लाभार्थयांना इींडडयन 
पोथ् पेमें् बकेँकडून डी.बी.्ी. प्रणालीद्िारे लाभार्थयांच्या बकँ खात्यात अिासहाय्याच ेवितरण 
करण्याच ेननयोजन करुन काही गािाींमध्ये प्रायोधगक तत्िािर अनुदान वितरीत करण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वि.स. ३१ (8) 

ब लडाणा श्जल्हातील िांधचत शेतिऱयाांना िजिमाफी देण्याबाबत 
  

(८)  १५९५ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.बबनराि पाचप ते 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा स्जल्हा कें द्रीय बँक ि इतर राषरीय कृत बँकेकड ेहजारो शेतकऱयाींच ेसन २००८ 
पासूनच े कजा ददनाींक ३० जून २०१६ पयतं िकीत होते, परींत ू तद् नींतर बकेकेने जबरदथतीन े
तसेच शेतकऱयाींना चकुीची मादहती देऊन ि ददशाभलू करून िकीत कजााचे नूतनीकरण 
(पुनगाठन) केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास. नूतनीकरण केल्याने सदर िकीत कजादार ददनाींक ३१ जून २०१६ पयतं िकीत 
कजादार असतानाही माहे सप् े्ंबर, २०१६ पयतं चुकीच्या पध्दतीने नूतनीकरण केल्याने ददनाींक 
३१ जून, २०१७ पयतं ताींत्रत्रकदृष्या हजारो शेतकरी कजामाफी पासुन िींधचत रादहले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बुलडाणा स्जल्हा कें द्रीय बँकेन ेपरिाना िाचविण्यासाठी िकीत शेतकऱयाींचे कजा 
निे-जुने करून शतेकऱयाींना कजामाफीपासनू िींधचत ठेिले असून याबाबत शेतकऱयाींच्या 
मागणीप्रमाणे स्जल्हा कें द्रीय बँकेने कजा माफीचा प्रथताि शासनाकड ेसादर केलेला आहे. हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बुलडाणा कें द्रीय बँकेत १६ हजार कजादार असनू ८३ को्ी रुपयाींपेिा जाथत 
कजामाफीची रक्कम शेतकऱयाींना शमळाली नसनू राषरीयकृत बकेँकड े देखील मोठ्याप्रमाणात 
कजामाफीची रक्कम प्रलींत्रबत असल्यान े शेतकरी कजामाफी पासनू िींधचत रादहलेले असून 
त्याींनाही कजामाफीचा लाभ देण्यात यािा अशी मागणी थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददनाींक 
२० डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास लेखी पत्राद्िारे मा.मुख्यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढािा 
बैठकीदरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बुलडाणा स्जल््यातील शेतकऱ याींना 
तात्काळ कजामाफी देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) नाही. 
(४) अींशतः खरे आहे. 
     मा.मुख्यमींत्री महोदय याींच्या अध्यितखेाली दहिाळी अधििेशन, नागपूर येिे ददनाींक 
२०.१२.२०१९ रोजी झालेल्या बुलडाणा स्जल््याच्या आढािा सभमेध्ये श्रीमती श्िेता महाले, 
वििानसभा सदथय याींनी याविर्यी प्रश्न उपस्थित केला होता. 
(५) शेतकऱयाींना कजााच्या दषु्चक्रातून बाहेर काढून धचींतामुक्त करण्याच्या हेतूने महाराषर 
शासनाने ददनाींक २७.१२.२०१९ रोजीच्या शासन ननणायान्िये “महात्मा जोनतराि फुले शेतकरी 
कजामुक्ती योजना २०१९” जाहीर केली आहे. 
     सद्यस्थितीत बुलडाणा स्जल््यातील १.६३ लाख कजाखात्याींना रु. १०८०.६५ को्ीचा लाभ 
देण्यात आला असून उिारीत लाभािी शतेकऱयाींना लाभ देण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सेिाननितृ्त िनाधधिा-याांच्या घरी िनमजूर तैनात असल्याने शासिीय  

नतजोरीतून लाखो रूपयाांचा खचि होत असल्याबाबत 
  

(९)  १६१४ (१६-१०-२०२०).   अॅड.आर्शष जयस्िाल (रामटेि) :   सन्माननीय िन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक (स्ज.नागपूर) येिील िनिेत्रात गथत घालणे, रोपिाद्काींची काम े करण्याऐिजी 
िनमजूराींना सेिाननितृ्त िनाधिका-याींच्या घरातील काम ेकरण्यास साांर्ण्यात येत असल्याची 
बाब ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िनमजूराींनी घरगुती कामाींकररता नकार ददल्यास त्याींची विविि मागाान े
वपळिणूक केली जाते, पगार अडविले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे सेिाननितृ्त िनाधिका-याींना शासकीय गाडयादेखील पुरविल्या जात असून यासाठी 
लागणारे पेरोल/डडझलेदेखील शासकीय दहशेबात घेण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले ि त्यानुर्ींगाने सींबधित दोर्ी अधिकाऱयाींिर काय कायािाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (२६-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) अपर प्रिान मुख्य िनसींरिक (प्रशासन-
दयु्यम सींिगा), महाराषर राज्य नागपूर याींच्या ददनाींक ११.११.२०२० रोजीच्या अहिालानसुार हे 
खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात थेट पणन परिाना असलेल्या शेतिरी उत्पादि िां पनयाांबाबत 
  

(१०)  १८०५ (०१-०४-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) 
ननांबाजी पाटील (म क्ताईनगर) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात िे् पणन परिाना असलेल्या शेतकरी उत्पादक कीं पन्यामाफा त शेतकऱ याींच्या 
शेतीमालाची खरेदी केली जात असल्यामुळे गािानस्जकची विक्री सुवििा उपलब्ि झाली 
असल्यामळेु शेतकरी उत्पादक कीं पन्या सिम करण्यासाठी त्याींना खाजगी कृवर् उत्पन्न बाजार 
सशमतीप्रमाणे दजाा देण्याकररता पणन कायदयात सुिारणा करण्याचा प्रथताि शासनाच्या 
विचारािीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (२७-११-२०२०) : (१) नाही.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील स्ियांसेिी सांस्थाांमाफि त चालववल्या िाणाऱ्या अन दानीत  
शाळेतील िममचाऱ्याांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(११)  १८२२ (०२-०४-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भ सािळ) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील थियींसेिी सींथिाींमाफा त चालविण्यात येणाऱया अपींग प्रिगााच्या अनुदाननत शाळा 
कमाशाळेतील सफाईकामगार, पहारेकरी, मदतनीस या मानिनािरील पदाींना ६ व्या िेतन 
आयोगानुसार मानिनात िाढ करण्याबाबतचा प्रथताि योग्य त्या अशभप्रायासह मा.आयुक्त 
अपींग कल्याण, पुणे याींनी ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास सादर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने अनुदानीत शाळेतील पदाींच्या मानिनात िाढ 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धनांजय म ांड े(२५-११-२०२०) : (१) ि (२) नाही. 
     परींतू ददव्याींग कल्याण, पणेु याींच्याकडून दद.१९.०७.२०१८ अन्िये राज्यातील थियींसेिी 
सींथिाींमाफा त चालविण्यात येणाऱया अपींग प्रिगााच्या अनुदाननत शाळा कमाशाळेतील 
सफाईकामगार, पहारेकरी, मदतननस या मानिनािरील पदाींना ६ व्या ितेन आयोगानुसार 
मानिनात िाढ करण्याबाबतचा प्रथताि शासनास प्राप्त झाला असनू सदरहू प्रथतािािर शासन 
थतरािर कायािाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाची मानीि हस्ताांतरणाची प्रिरणे दाखल िरण्यासाठी स रु  
असलेली ऑनलाइन पद्धत ऑफलाईन िरण्याबाबत 

  

(१२)  २६२२ (०३-०४-२०२०).   श्री.स ननल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाची मानीि हथताींतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) ची प्रकरणे दाखल करण्यासाठी, सुरु 
असलेली ऑनलाइन पद्धत अननयशमतपणे काम करीत असल्याने, सदर प्रकरणे ऑफलाइन 
दाखल करुन घ्यािीत असे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा 
त्यासुमारास सहकार आयुक्ताींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई, ठाणे, पुण्यासह सींपूणा राज्यात मानीि हथताींतरण योजनअेींतगात एकूण 
ककती प्रकरणे ऑनलाइन राज्य शासनास सादर झाली आहेत, त्यापैकी ककती प्रकरणातील 
ककती सींथिाींना शासनाने ऑनलाइन मान्यता ददली आहे, तसेच ककती प्रकरणे सद्या 
ऑनलाइन प्रकक्रयेत अपूणा अिथिते प्रलींत्रबत आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ऑनलाइन प्रकक्रयेतील अपूणा प्रकल्प मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार 
दाखल करुन घेऊन ननकाली काढण्याबाबत तसेच सदर मानीि हथताींतरण प्रकक्रया सुरळीत 
विनाविलींब त्िरीत पूणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दद.२५.१.२०१९ रोजी मानीि अशभहथताींतरण अजा 
ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्यास परिानगी दयािी, असे आदेश ददले 
आहेत.   
(२), (३) ि (४) राज्यामध्ये दद.३० सप् े्ंबर, २०२० अखेर मानीि अशभहथताींतरणाचे स्जल्हा 
उपननबींिक तिा सिम प्राधिकारी याींच्या कायाालयाकड े एकूण ६,०६१ इतके ऑनलाईन अजा 
प्राप्त झाले असून, त्यापैंकी ५,९१९ इतके अजा ननकाली काढले आहेत. उिाररत १७२ प्रकरणािर 
कायािाही सुरु आहे. 
     तसेच, ६००२ इतके मानीि अशभहथताींतरणाच े ऑफलाईन अजा प्राप्त झाले असून, 
त्यापैंकी ५,३८२ इतके अजा ननकाली काढले आहेत. उिाररत ६२० अजांिर कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड श्जल्हयातील पेण अबिन िो ऑप.बॅिेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१३)  २६९८ (०३-०४-२०२०).   श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल्हयातील पेण अबान को ऑप.बकेॅत सुमारे १० िर्ांपुिी ७५८ को्ी रूपयाींचा 
गैरव्यिहार झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गैरव्यिहारातील जबाबदार सींचालक मींडळ, बकेँचे अधिकारी ि कोट्यििी 
रकमेचे कजादार याींचेकडून गैरव्यिहारातील ५९८.७२ को्ी अपहाररत रक्कम िसूल करण्यासाठी 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी स्जल्हाधिकारी, रायगड, स्जल्हा पोशलस अधििक, रायगड, 
ररझिा बँकेचे उच्च अधिकारी, सहकार विभागातील अधिकारी ि प्रशासक मींडळ याींची सींयुक्त 
विशेर् कृती सशमती गदठत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बकेँच्या ठेिीदाराींपैकी ४०० च्या िर ठेिीदाराींच े ननिनही झालेले असनू, या 
सशमतीकडून अत्यींत अल्प अपहाररत रक्कम िसूल केली गेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या सशमतीकडून प्रत्यि िसूलीस होत असलेला विलींब ि िसूली न होण्याची 
सिासािारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सशमतीन े जप्त केलेल्या जशमनी ि 
मालमत्ताची विक्री करून बँकेच्या १ लाख ९६ हजार ठेिीदाराींचे पैसे त्िरीत परत शमळिून 
देण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सन २००८-०९ च्या पुनलेखापररिण ि सन २००९-१० च्या लेखापररिण अहिालानुसार रु. 
५९८.७२ को्ी रकमेचा अपहार झाल्याचे ननदशानास आले. सदर रक्कम िसूल करण्यासाठी 
शासनाच्या ददनाींक १६.१२.२०१५ च्या आदेशान्िये मा. स्जल्हाधिकारी, रायगड-अशलबाग याींच े
अध्यितेखाली विशेर् कृती सशमती गदठत करण्यात आली आहे. 
(३), (४) ि (५) विशेर् कृती सशमतीच्या सचुनेनुसार बँकेच्या ननिीतून खरेदी केलेल्या ४७ 
मालमत्ता ि बँकेच्या तत्कालीन सींचालकाींच्या ९६ मालमत्ता अशा एकूण १४३ मालमत्ता 
अधिसूधचत करण्यात आल्या आहेत. 
     मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ददनाींक ३१.०१.२०२० पयतं २१,६९३ ठेिीदाराींना रु. 
१६.९५ को्ी ठेिीींचे िा्प करण्यात आले आहे. 
     बँकेच्या एकूण ७९७० िकीत कजादाराींपैकी ५३४९ कजादाराींकडून ददनाींक २९.०२.२०२० 
पयतं रु. १७८.०४ को्ी िसुली करण्यात आली असून उिाररत कजादाराींपैकी २६२२ कजादाराींिर 
कलम १०१ अन्िये कारिाई करण्यात येत आहे.  
     बँकेच्या प्रशासक मींडळान ेप्रभािी कजािसुली होणेकरीता एक रकमी कजा परतफेड योजना 
कजादाराींना लागू केली आहे. 
     पोलीस ननरीिक, पेण पोलीस थ्ेशन याींच ेअध्यितेखाली विशेर् तपास पिकाने १२८ 
बोगस कजाप्रकरणात रु.५.१२ को्ी ि १३१.६ एकर जमीन जप्त केली आहे. तसेच, तत्कालीन 
सींचालकाींची एकूण ६० एकर जमीन, ५ व्यापारी गाळे, ४ घरे अशी मालमत्ता जप्तीची 
कायािाही सुरु आहे. 
     सद्यस्थितीत सी.बी.आय., प्रितान ननदेशालय, तसेच, पोलीस अशा सिा तपास यींत्रणाींनी 
सुमारे रु. २८.१२ को्ी रोख रक्कम हथतगत केली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब (श्ज.उस्मानाबाद) ताल क्यात अििाळी पािसाम ळे न िसान  
झालेल्या शेतिऱयाांना न िसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(१४)  ३६४८ (२८-०७-२०२०).   श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय मदत 
ि प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उथमानाबाद स्जल्हयात झालेल्या अिकाळी पािसामुळे  माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये  िा 
त्यादरम्यान लाखो हेक््र शेतवपकाींचे नकुसान झाले हे खरे आहे काय,, 
(२) असल्यास, कीं ळब तालुक्यातील शेतकऱयाींना आधिाक मदत देण्याबाबत पींचनामे करुन ककती 
शेतकऱयाींना पात्र ठरविण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त नकुसान भरपाई शासनामाफा त तहशसलदार कळींब याींच्या खात्यािर िगा 
करण्यात येऊनही नुकसानग्रथत शेतकऱयाींना अद्याप ही िगा करण्यात आली नाही हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
चौकशीच्य अनुर्ींगाने सींबधित दोर्ी अधिकाऱयाींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२४-११-२०२०) : (१) खरे आहे. 
(२) कळींब तालुक्यातील शेतकऱयाींना आधिाक मदत देण्याबाबत पींचनामे करून ६४९०३ 
शेतकऱयाींना पात्र ठरविण्यात आले आहे.  
(३) तहशसलदार कळींब याींच्या खात्यािर रू.४७,२३,३३,४६५/- एिढया रक्कमेपकैी त्याींनी एकूण 
रू.४७,२२,४२,६७९/- एिढा ननिी ६४९०३ इतक्या शेतकऱयाींना वितरीत केला आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

दहहगाि रेचा अांजनगाि िनपररिेरातील (श्ज.अमरािती) २० िषािपासून  
िायिरत िन मजूराांना प नहा िामािर घेण्याबाबत 

  

(१५)  ३७९१ (०५-०४-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयािपूर), श्री.अर्मन पटेल (म ांबादेिी), 
श्रीमती स लभा खोडिे (अमरािती), ि मारी प्रणणती र्शांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.रािसाहेब 
अांतापूरिर (देगलूर), श्री.अर्मत झनि (ररसोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ि णाल पाटील 
(ध ळे ग्रामीण), श्री.मोहनराि हांबड े(नाांदेड दक्षिण), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपूर पश्श्चम) :   सन्माननीय िन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहगाि रेचा अींजनगाि िनपररिेत्रातील (स्ज.अमरािती) २० िर्ाापासून कायारत असलेल्या  
४ कामगाराींना कामािरुन काढल् यान े येिील िन  मजूराींमध्ये सींताप व्यक्त होत असल्याच े
ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१९  रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िनपररिेत्र अधिकाऱयाींच्या या ननणायाविरोिात कामगाराींनी कु्ूींत्रबयाींसह 
स्जल्हाधिकारी कायाालयासमोर उपोर्ण केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उपोर्णाची दखल घेऊन शासनाने या िन कामगाराींना पुन्हा कामािर 
घेण्याबाबत कोणताही कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सांजय राठोड (०४-१२-२०२०) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे, अींजनगाींि िनपररिेत्रामध्ये 
विविि योजने अींतगात काम करीत असलेल्या ४ मजूराींना महाराषर शासन महसूल ि 
िनविभाग शासन ननणाय क्र. बठैक-२०१०/प्र.क्र.७/फ-९, ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१२ मिील 
मुद्दा क्रमाींक ११ नुसार सन १९-२० मध्ये सलग तीन मदहन्यापेिा जाथत कालाििी कामािर 
ठेिू नये, अशी तरतूद असल्यान े मजूराींना िनविभागा अींतगात कामे उपलब्ि करुन देण्यात 
आलेले नाही. 
(२) होय हे खरे आहे, कामािरुन कमी केल्यामुळे ४ मजूराींनी स्जल्हाधिकारी कायाालय, 
अमरािती येि े ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१९ पासनू ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१९ पयतं ि या 
कायाालयासमोर ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१९ ते १५ नोव्हेंबर, २०१९ दपुारपयतं उपोर्ण केले 
आहे. 
(३) उपोर्णाची दखल घेिनू उपिनसींरिक, मेळघा् प्रादेशशक िनविभाग परतिाडा याींनी 
ददनाींक १३.११.२०१९ रोजी उपोर्णास बसलेले ४ उपोर्णकते याींना प्रत्यि भे्ून त्याींच ेम्हणणे 
ऐकून घेतले ि त्याींना उपोर्णापासून पराितृ्त करण्याच्या प्रयत्न केला. त्याींना शासन ननणाय 
ददनाींक १६.१०.२०१२ मिील तरतदुीनुसार प्रािान्यान ेकाम े देण्यात येईल अस ेकळविले परींत ु
उपोर्ण कत्याानी ही बाब मान्य केली नाही. त्यानींतर पनु:श्च उपिनसींरिक, मेळघा् प्रा. 
िनविभाग, परतिाडा याींनी दद. १५.११.२०१९ रोजी उपोर्ण कत्यांची समजूत काढून िन 
विभागातील चालू असलेली कामे प्रािान्याने उपलब्ि करुन देण्यात येईल असे कळविले. अपर 
प्रिान मुख्य िनसींरिक (प्रशासन-दयु्यम सींिगा), महाराषर राज्य, नागपूर याींच्या ददनाींक 
१२.११.२०२० रोजीच्या अहिालानसुार सदर ४ ही मजूर अींजनगाि पररिेत्रामध्ये विविि दठकाणी 
कामािर आहेत.  
(४) विलींबाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा स ब्बई (ता.राजूरा, श्ज.चांद्रपरू) धचांचोली ररिाष्ट्ट, ओ.सी पररयोजना,  
िेस्टनि िोल, र्ल येथील प्रिल्पग्रस्ताांच्या प नििसनाबाबत 

  

(१६)  ४९९८ (१५-०४-२०२०).   श्री.स भाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा सुब्बई (ता.राजूरा, स्ज.चींद्रपूर) धचींचोली ररकाष्, ओ.सी पररयोजना, िेथ्ना कोल, 
शल.कीं पनीन े४५१ एकर जशमन ददनाींक ८ ऑगथ्, २०१० रोजी अधिसूचना काढून प्रकल्पासाठी 
घोवित करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापयतं सदरहु प्रकल्प बाधित शेतक-याींना त्याींचा जशमनीचा मोबदला ि 
त्याींना करारानुसार प्रकल्पात नोकरी देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहु प्रकल्पबाधित शेतकरी सातत्याने आींदोलने करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने प्रकल्प 
बाधित शेतक-याींना सदर कीं पनीशी केलेल्या कराराप्रमाण े मोबदला ि कीं पनीत नोकरी 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाष देसाई (२३-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.  
     कोल बेअररींग ॲक्् (सींपादन आणण विकसन)-१९५७ सेक्शन ४(१) नूसार भारत सरकार 
राजपत्र ददनाींक २० ऑगथ् २०१० अन्िये जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी अधिसुचना ननगाशमत 
केलेली आहे.  
(२) अजुनपयतं प्रकल्पग्रथत शेतकऱयाींना जमीनीचा मोबदला ि प्रकल्पात नोकरी देण्याबाबत 
करारनामा करण्यात आलेला नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) प्रकल्पग्रथत शेतकऱयाींना जमीनीचा मोबदला ि प्रकल्पात नोकरी देण्याबाबत करारनामा 
करण्यात आलेला नाही. 
     सदर प्रकल्पाकररता अधिग्रहन अधिसूधचत मुल्याींिर ििानिम (viable) नसल्यामूळे 
िेकोलीने पत्र क्रमाींक ५४१ ददनाींक ०६.१०.२०१७ रोजी ननदेशक (ताींत्रत्रक) कोल इींडडया कलकत्ता 
याींना अधिग्रहन रद्द करण्यासाठी पत्रव्यिहार करण्यात आलेला आहे, मात्र कोळसा 
मींत्रालयाकडून अद्याप याबाबत अींनतम ननणाय झालेला नाही. 
     अधिग्रहीत केलेली शेत जमीन आजपयतं सींबींिीत शेतकऱयाींच्या ताब्यात आहे आणण 
शेतकरी शेती करीत आहे. तरी पण हा प्रकल्प सुरु करण्याकररता प्रकल्पग्रथत शेतकरी आणण 
िेकोली अधिकारी याींची विशभन्न थतरािर चचाा सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महातनर्ममती, महापारेषण व महाववतरण िां पनयाांतील  
िां राटी िामगाराांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(१७)  ५०९५ (०५-०४-२०२०).   श्री.विजयि मार देशम ख (सोलापूर शहर उत्तर) :   
सन्माननीय ऊजाि मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाननर्मगती, महापारेिण व महाववतरण या तीन िीज कीं पनीतील शशकाऊ 
उमेदिार ि कीं त्रा्ी कामगाराींनी आपल्या प्रलींत्रबत प्रश्नाींसाठी नागपूर येिील वििानभिनािर 
मोचाा काढला होता हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर मागण्याींचे ननिेदन मा.ऊजाामींत्री याींनी थिीकारले असून आगामी िीस 
ददिसात मुींबईत बैठकीचे आयोजन करून चचेला बोलिण्याचे आश्िासन ददल्यानींतर सदर 
आींदोलन मागे घेण्यात आल्याची बाब ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आली हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानुसार अद्याप पयतं कोणतीच कायािाही करण्यात आलेली नाही हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास राज्यातील तीनही िीज कीं पनीतील शशकाऊ उमेदिार ि कीं त्रा्ी कामगाराींच्या 
प्रलींत्रबत प्रश्नाींबाबत शासन विचारािीन आहे काय, 
(५) नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) महाननशमाती, महापारेर्ण ि महावितरण या कीं पन्याींमिील शशकाऊ 
उमेदिार ि कीं त्रा्ी कामगाराींच्या सींघ्नेच्या शशष्मींडळाने तत्कालीन ऊजाा मींत्री याींना भे्ून 
ननिेदन सादर केले. सदर ननिेदनातील मागण्याींबाबत नतन्ही िीज कीं पन्याींकडून ननयमानुसार 
कायािाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

चारगाि धरणातील (ता.िरोरा, श्ज.चांद्रप र) येथील प्रिल्पग्रस्ताांच ेप नििसन िरण्याबाबत 
  

(१८)  ६६३१ (०२-०४-२०२०).   श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अर्मन पटेल (म ांबादेिी), 
श्रीमती स लभा खोडिे (अमरािती), श्री.स भाष धोटे (राजूरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पश्श्चम), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.स रेश िरप डिर 
(पाथरी) :   सन्माननीय मदत ि प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चारगाि िरणातील (ता.िरोरा, स्ज.चींद्रपुर) येिील प्रकल्पग्रथताींचे पुनिासन झाले नसल्याच े
माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्ग्रथताींचे पुनिासन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     चारगाींि िरणामुळे बाधित झालेल्या गािातील प्रकल्पग्रथताींचे निीन गािठाण ननमााण 
करुन त्यादठकाणी पुनिासन करण्यात आलेले आहे.  
(२) ि (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासकिय आश्रमशाळाांिररता राबविण्यात येणाऱया सेंरल किचन योजनेमध्ये  
राज्यातील पार सांस्थाांना समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(१९)  ६७९९ (१०-०४-२०२०).   श्री.ननतीन अज िन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आददिासी विकास विभाग याींचा शासन ननणाय क्र.कें द्रीय २०१८/प्र.क्र.८५/का-१९ 
दद.१९/१०/२०१८ नुसार शासककय आश्रमशाळाींकररता ११ प्रकल्पात सेंरल ककचन योजनेकररता 
थत्री शक्ती सींथिेची (ददल्ली) ननिड करण्यात आली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासन ननणायानुसार थत्री शक्ती सींथिचेी ननिड केलेली असताींना देखील 
राज्याबाहेरील एका सींथिेस काम सोपविण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, थत्री शक्ती सींथिा, ददल्ली, शासककय आश्रम शाळाींसाठी सेन्रलककचन 
योजनेमध्ये सहभागी होण्याची िमता तसेच काम करण्यास इच्छुक असताींनाही सन २०१६ 
च्या शासन ननणायानुसार कमीत कमी ५० ्क्के काम हे महाराषरातील पात्र सींथिेस द्यािे 
असे नमुद असताींनाही राज्याबाहेरील सींथिेस देण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुर्ींगान ेराज्याबाहेरील सींथिेस ददलेल्या कामास तात्काळ थिधगती देऊन महाराषरातील पात्र 
सींथिाींना सदर योजनेत सहभागी करुन घेण्याबाबत शासन थतरािर कोणती कायािाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी (१९-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) आददिासी विकास विभाग शासन ननणाय 
दद. १९/१०/२०१८ अन्िये शासकीय आश्रमशाळाींकररता घोडगेाि, नींदरुबार ि जव्हार या ३ 
प्रकल्पाींतगात मध्यिती थियींपाकगहृ या योजनेची अींमलबजािणी थत्री शक्ती या सींथिेमाफा त 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. थत्री शक्ती ही मुींबई सािाजननक विश्िथत व्यिथिा 
अधिननयम १९५० अींतगात बृ् नमुींबई विभाग, मुींबई येिील सहायक िमाादाय आयुक्त 
कायाालयातील नोंदणीकृत सींथिा आहे.  
(४) ि (५) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. याबाबत पुढील कायािाही करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

सामाश्जि िनीिरण अिोला विभागातील रोपिनाचे ि इतर िेलेल्या िामाांची  
देयिे मजूर सांस्थाांनी मज राांच्या खात्यात जमा िरण्याबाबत 

  

(२०)  ६८७२ (०३-०४-२०२०).   श्री.हररष वपांपळे (म नत िजापूर) :   सन्माननीय िने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामास्जक िनीकरण विभागातील रोपिनाचे  ि इतर केलेल्या कामाींची देयके मजुराींच्या 
खात्यात जमा करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय नागपूर खींडपीठान े याधचका क्र.४९८५ /२०१६ 
ददनाींक ३१/८/२०१६ रोजीच्या अनरु्ींगाने आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय नागपूर खींडपीठाच्या आदेशानुसार सहकार ि पणन 
विभागाणे ददनाींक ३१-८-२०१६ रोजीच्या शासन ननणायानुसार सींबधित विभागास आदेशीत केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास ,सामास्जक िनीकरण अकोला विभागातील रोपिनाचे ि इतर केलेल्या कामाींची 
देयके मजूर सींथिा मजुराींच्या खात्यात जमा करत नसल्याच े माहे जानेिारी, २०२० मध्ये 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) ि (२) मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठन ेयाधचका 
क्र.४९८५/२०१६ प्रकरणी दद.३१/२/२०१६ रोजी ददलेल्या आदेशाच्या अनुर्ींगाने सहकार, पणन ि 
िथत्रोद्योग विभागान े दद.२१.०१.२०१७ रोजीच्या शासन ननणायान्िये मजूर सहकारी सींथिेन े
सभासदाींची कामाबद्दलची मजुरी त्याींच्या बकँ खात्यात िनादेश/Electronics Clearance 
(E.C.) द्िारे जमा करािी अशा सूचना जारी केल्या आहेत. 
(३) ि (४) अकोला सामास्जक िनीकरण विभागाींतगात १४ मजूर सहकारी सींथिाींना िनीकरणाची 
काम े देण्यात आली होती.  सींबींधित मजुर सहकारी सींथिाींनी मजरुाींच्या खात्यात मजुरी जमा 
केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे. तरी या सींदभाात दद.२१.०१.२०१७ च्या शासन 
ननणायानुसार कारिाई करण्याबाबत स्जल्हा उपननबींिक, सहकारी सींथिा, अकोला याींना 
कळिण्यात आले आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे श्जल््यातील िृषी उत्पनन बाजार सर्मतीच्या ग लटेिडी मािेट याडाितील समस्याांबाबत 

  

(२१)  ७४६९ (०५-०४-२०२०).   श्रीमती माध री र्मसाळ (पििती), श्री.स ननल िाांबळे (प णे 
िॅनटोन मेंट), श्री.र्भमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे स्जल््यातील कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीच्या गुल्ेकडी माके् याडााच्या आिारात 
चोरीच्या घ्ना, अथताव्यथत उ्या केलेल्या गाडया तसेच समाजकीं ्काींच्या उपद्रिामुळे बाजार 
घ्काींना अनेक समथयाींना सामोरे जाि े लागत असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत प्रशासनान े ददनाींक २३ डडसेंबर २०१९ रोजी बठैक घेतली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने बाजार आिारातील कामकाज सुलभ, सुरक्षित, थिच्छ ि 
िाहतूक सुरळीत होणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१२-११-२०२०) :(१) ि (२) हे अशींत खरे आहे. 
     बाजार सशमती प्रशासन गरजेनुसार बैठका आयोस्जत करीत असतात. कृर्ी उत्पन्न 
बाजार सशमती, पुणेच्या फळे ि भाजीपाला आिारातील प्रचशलत बाजार व्यिथिेत बदल करून 
ददिसेंददिस िाढणारी शतेीमालाची आिक, िाहनाींची सींख्या याींचे योग्य ननयमन करून 
िाहतूकीची सुरळीतता, थिच्छता ि सुरक्षिततेसाठी अशभयान राबिनू बाजार व्यिथिा अद्याित 
करणेसाठी दद.१७.१२.२०१९ रोजी बाजार घ्काींच्या सींघ्नेच्या प्रनतननिीींची बैठक घेऊन बाजार 
आिारात कोणत्या गोष्ीींची अींमलबजािणी कराियाची आहे याकरीता दद.२३.१२.२०१९ रोजी 
बैठक घेऊन दद.२७.१२.२०१९ पासनू अशभयान राबविणेचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यातील आहदिासी ि गैरआहदिासी अनतक्रमण  
धारिाांना िायमस्िरूपी पटे्ट देण्याबाबत 

  

(२२)  १००३७ (०३-०६-२०२०).   श्री.स भाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजुरा, कोरपना, स्जिती ि गोंडवपपरी (स्ज.चींद्रपूर) तालुक्यातील आददिासी, गैरआददिासी 
ि इतर अनतक्रमण िारकाींना कायमथिरूपी पटे्ट शमळण्यासाठी शासनाने तीन वपढयाींची अ् रद्द 
करािी यासाठी थिाननक लोकप्रनतननिी, सामास्जक सींघ्नाींनी, स्जल्हाधिकारी याींचे माफा त 
शासनाकड े ननिेदन ददले असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२३-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाधिन ननिेदन प्राप्त झालेले नाही.मात्र सदर बाब कें द्र शासन थतरािरील असल्यामुळे 
तीन वपढयाची अ् रद्द करण्याबाबत दद.२४/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र शासनास विनींती 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िारज े(ता.हिेली, श्ज.प णे) येथील राखीि िन सव्हे नां. ९६ च्या  
िेरातील ५.७१२ हे.आर िेरािर अनतक्रमण झाल्याबाबत 

  

(२३)  ११३४६ (१३-०७-२०२०).   श्री.र्भमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय िने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िारजे (ता.हिेली, स्ज.पुणे) येिील राखीि िन सव्हे नीं. ९६ च्या िेत्रातील ५.७१२ हे.आर 
िेत्रािर अनतक्रमण झाल्याचे माहे जून-२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा तयासुमारास अनतक्रशमत िेत्रापैकी २.६८६ 
हे. िनिेत्र िन विभागान े ताब्यात घेतले असून सदरच े िेत्र अद्यापपयतं सींरक्षित केले 
नसल्यान ेअनतक्रमणाचा िोका ननमााण झाला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान ेकोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (२५-११-२०२०) : (१) मौज ेिारज,े ता.हिेली, स्ज.पणेु येिील राखीि िन सव्हे 
नीं. ९६ च्या ५.७१२ हे.आर िेत्रािर अनतक्रमण झाल्याचे सन २०१८ मध्ये ननदशानास आले 
आहे. 
(२) िन विभागाने ताब्यात घेतलेल्या िनिेत्रािर सूचना फलक लािण्यात आलेले आहेत. तसेच 
िनिेत्राच्या हद्दी लगत जसेीबी मशीनच्या सहाय्यान ेजलशोर्क चर खोदण्यात येऊन सदरच े
िेत्र सींरक्षित करण्यात आले आहे. 
(३) मौज े िारज े सव्हे नीं. ९६ मिील अनतक्रमकाींविरुध्द भारतीय िन अधिननयम, १९२७ च े
कलम २६ (१),(डी),(एफ),(एच), कलम ६३(सी) सहकलम ६५ (अ) नुसार ि वप्रव्हेनशन ऑफ 
डॅमेज ्ू पस्ब्लक प्रॉप्ी ॲक््, १९८४ चे कलम ३ नसुार िनगुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. 
अनतक्रमणिारकाींविरुद्ध मा.प्रिम िगा न्यायदींडाधिकारी, शशिाजीनगर, पुणे याींच्या न्यायालयात 
दोर्ारोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
     िन विभागाच्या कायािाही विरुध्द काही अनतक्रमणिारकाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
येिे याधचका क्र.९३२३/२०१९ दाखल केली असून मा.उच्च न्यायालयान े जैस े िे आदेश ददले 
आहेत. प्रकरण न्याय प्रविष् आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िोरोना ि अििाळी पाऊस याम ळे न िसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना न िसान भरपाई र्मळण्याबाबत 

  

(२४)  ११४१९ (०७-१०-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय मदत ि 
प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाशशक, अमरािती, औरींगाबाद, पुणे विभागात ददनाींक २ माचा, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास झालेल्या अिकाळी पाऊसामुळे तसचे जळगाि, बीड, अहमदनगर, सोलापूर, 
बुलढाणा या स्जल््याींत झालेल्या गारवप्ीमळेु सुमारे दोन हजार ८२० हेक््र िेत्रािरील 
शेतीवपकाींच ेनुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नकुसानीच ेसविथतर पींचनामे शासनाकडून करण्यात आले आहेत काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू पींचनाम्यानसुार अिकाळी पाऊस आणण गारपी् याींमळेु बाधित झालेल्या 
ककती शेतकऱयाींना शासनाकडून आजतागायत नकुसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२४-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) माहे फेब्रुिारी, २०२० त ेमे, २०२० या कालाििीत अिळेी पाऊस ि गारपी् 
यामुळे शेतीवपकाींच ेनुकसानीकररता मदत देण्याचे प्रथताि शासनास प्राप्त झाले आहेत.  

___________ 
  

राज्यातील अनेि जिल््यात गारपीट ि अििाळी पािसान े 
झालेल्या न िसानीच ेपांचनामे िरण्याबाबत 

  

(२५)  ११४७० (१५-०९-२०२०).   श्रीमती यार्मनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
मदत ि प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनके स्जल््याींत गारपी् ि अिकाळी पािसामुळे वपकाींच े मोठे नुकसान 
झाल्यामुळे या नुकसानीच े पींचनामे करून याबाबतचा अहिाल शासनास पाठविण्याच े ननदेश 
महसूल मांत्री याांनी ददनाींक २५ एवप्रल, २०२० रोजी त्यासुमारास सिा विभागीय आयुक्त ि सिा 
स्जल्हाधिकाऱ याींना याांना ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणायानुसार अ, ब, क, ड, नमुन्यातील सांयुक्त पांचनामे अहवाल कृर्ी 
आयुक्ताींमाफा त शासनास प्राप्त झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, अहिालाच्या अनुर्ींगाने शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२४-११-२०२०) : (१) होय, खरे आहे,  
(२) होय, खरे आहे, 
(३) राज्यात माहे फेब्रुिारी-माचा, २०२०, एवप्रल ि मे, २०२० या कालाििीत गारपी् ि 
अिकाळी पािसामळेु वपकाींचे झालेल्या नुकसानीचे अहिाल कृर्ी आयुक्त, पुणे याींच्याकडून 
शासनास प्राप्त झाले असनू ननिी वितरणाची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यातील शेतिऱयाांना महात्मा फ ले शेतिरी  
िजिम क्ती योजनेन सार रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(२६)  ११५६८ (१३-०९-२०२०).   श्री.राज  (बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगले) :   
सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाच्या महात्मा फुले शेतकरी कजामुक्ती योजनेनुसार जाहीर केल्याप्रमाणे माहे 
एवप्रल, २०२० पयतं अनुदान शतेकऱयाींच्या खात्यात िगा होण ेअपेक्षित होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर स्जल््यातील एक लाख १७ हजार शतेकऱयाींच्या खात्यात माहे म े
२०२० पयतं हे अनुदान जमा झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनुदानाची रक्कम शेतकऱयाींचा अदा 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) ि (२) अींशतः खरे आहे.    
महात्मा जोनतराि फुले शेतकरी कजामुक्ती योजना २०१९ या योजनेचा लाभ मे, २०२० पयतं 
देण्याचे प्रथतावित होत.े परींतू, माचा, २०२० पासनू कोविड १९ महामारीचा प्रादभूााि झाल्यान े
्ाळेबींदीमळेु सिा शेतकऱयाींना लाभ देता आला नाही. कोल्हापूर स्जल्हयातील ४६,५९१ शेतकरी 
योजनेसाठी पात्र आहे. त्यापकैी ४०,९९४ शेतकऱयाींच्या कजाखात्याींिर रु. २४२.२३ को्ीचा लाभ 
देण्यात आला असून उिारीत पात्र कजाखात्याींना लाभ देण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ध ळे श्जल्हयातील राज्य उत्पादन श ल्ि विभागातील सांिगिननहाय ररक्त पदाांबाबत 
  

(२७)  ११६०७ (१३-०९-२०२०).   श्रीमती मांज ळा गािीत (साक्री) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन श ल् ि मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळेु स्जल्हयात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सींिगाननहाय एकूण ककती पदे मींजूर 
आहेत ि त्यापैकी ककती पदे ररक्त आहेत, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु स्जल्हयाच्या कामकाजािर ि शासनाच्या महसुली उत्पादनािर 
पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून तातडीन े ररक्त पदे भरण्याच्या अनुर्ींगान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (०१-१२-२०२०) : (१) स्जल््यात अिीिक, राज्य उत्पादन शुल्क 
याींच्या अिीनथत सींिगाहननहाय एकूण ४५ पदे मींजूर आहेत. या सींिगाननहाय मींजूर पदाींपकैी २९ 
पदे भरलेली असनू १६ पदे ररक्त आहेत.  
(२) ि (३) हे खरे नाही. विभागातील ररक्त पदाींचा आढािा घेउन त्या पदाींिर इतर उपलब्ि 
अधिकाऱयाींना अनतररक्त कायाभार देण्यात येउन कामकाज सुलभतेने होण्याबरोबर शासनाच्या 
महसूली उत्पादनािर पररणाम होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. ररक्त पदाींबाबत 
शासन िोरणानुसार यिास्थिती पदभरतीची कायािाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातील आहदिासी बाांधिाना हदली जाणारी खािटी िजािचा रक्िमेत िाढ िरण्याबाबत 
  

(२८)  ११६७४ (१९-०९-२०२०).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासी बाींििाींना ददली जाणारी  खाि्ी कजााची रक्कम अनतशय तु्पूींजी 
असून या कजााच्या रक्कमेत िाढ करण्यात यािी अशी मागणी आददिासी बाींििाींकडून 
करण्यात आली असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास सदर आददिासी बाींििाींसाठी खाि्ी कजााच्या रक्कमते िाढ करण्याबाबत शासन 
अनुकूल आहे काय, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२४-११-२०२०) : (१) ि (२) राज्यात कोरोना विर्ाणुच्या पाश्िाभूमीिर 
आददिासी लाभार्थयांना सहाय्य करण्यासाठी खाि्ी अनुदान योजनसे दद.०९.०९.२०२० रोजीच्या 
शासन ननणायान्िये मान्यता देण्यात आली आहे.  सदर खाि्ी अनुदान योजना ही अनुसूधचत 
जमातीच्या कु्ूींत्रबयाींच्या लाभार्थयांसाठी १०० ्क्के अनुदान म्हणून राबविली जाईल. 
त्याअींतगात एकूण ११.५५ लि लाभािी कु्ूींत्रबयाींना रु.४,०००/- इतका लाभ अनुजे्ञय राहील.  
यामध्ये ५० ्क्के (रु.२,०००/-) हे िथतुरुपाने, तर ५० ्क्के (रु.२,०००/-) हे रोखथिरुपात 
लाभािी कु्ूींबाच्या िे् बँक/पोथ् खात्यात वितरीत करण्याींत येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
प णे श्जल््यातील वपांपरी-धचांचिड उद्योगनगरीत छोटे आिाराचे भखूांड वितरीत िरण्याबाबत 

  

(२९)  ११७०६ (२०-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील वपींपरी-धचींचिड उद्योगनगरीत महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने 
३४०० चौ.मी्र आकाराचा भूखींड िा्पासाठी नव्यान ेननविदा काढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लघुउद्योजकाींना व्यिसाय करता यािा, त्याींना औद्योधगक पररसरात जागा 
उपलब्ि व्हािी ि निीन उद्योग िाढािेत, या उदेशाने शासनाकडून भूखींडाचे िा्प केले जात े
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाकडून िा्पासाठी काढण्यात आलेल्या 
भूखींडाचे आकारामुळे सदर भूखींडाची खरेदी लघुउद्योजकाींना परिडणार नसल्यान ेसदर ननविदा 
रद्द करून २०० त े१००० चौ.मी्र आकाराचे भखूींड कररता ननविदा काढण्याची मागणी वपींपरी 
धचींचिड लघुउद्योग सींघ्नेच्या अध्यिाींनी ककत्येक िर्ाापासून केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन छोट्या आकाराच े भखूींड िा्प करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाष देसाई (२३-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: हे खरे आहे. 
(४) महामींडळाचे पररपत्रक ददनाींक १/३/२०१९ नुसार MSEME प्रिगांतगात  प्रािान्यान ेभूखींड 
िा्पाबाबत ि पररपत्रक ददनाींक १३/८/२०१९ अन्िये सुक्ष्म ि लघु उद्योजकाींच्या सामूहीक 
ग्ास भूखींड िा्प करणेबाबत िोरण ननगाशमत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रशन् उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली िन विभागाच्या ननविदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३०)  ११७८९ (१८-०८-२०२०).   श्री.धमिरािबाबा आराम (अहेरी) :   सन्माननीय िने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली िन विभागाअींतगात येणाऱया िनपररिेञात रेती, शणेखत ि माती पुरविणाऱया 
ई-ननविदा प्रकक्रयेत ननविदा एका व्यक्तीच्या नािे ि खरेदी माञ दसुऱया व्यक्तीकडून करण्यात 
आल्याची बाब माहे एवप्रल २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िन पररिेञ अधिकारी गडधचरोली याींनी कीं त्रा्दाराला रेती, माती ि शेणखत 
पुरिठा करण्याच ेआदेश ददले तिावप आदेशापूिी सादहत्य पुरविल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िनपररिेत्र अधिकारी हे ई-ननविदा प्रकक्रयेमध्ये दसुऱया व्यक्तीशी  सींगनमत 
करुन ननविदा प्रकक्रयेपुिीच सादहत्य देत असल्याची बाब ननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळुन आले, चौकशीच्या अनुर्ींगाने दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) (२) ि (३) हे खरे आहे. 
     गडधचरोली िन विभागात सन २०१९ मध्ये रेती, शेणखत ि माती पुरविण्यासाठी ई- 
ननविदा प्रकक्रयेत ननविदा मींजूर करण्यात आल्या होत्या. तिावप, िनपररिेत्र अधिकारी, 
चातगाि याींनी मींजूर ननविदािारकाऐिजी थिाननक पुरिठािारकाकडून खरेदी केली आहे. 
सदरच्या सादहत्याचा पुरिठा आदेशापूिीच झालेला आहे. 
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(४) सदर प्रकरणी चौकशी केली असून िन पररिेत्र अधिकारी, चातगाींि (तत्कालीन) याींना जून 
२०२० मध्ये ननलींत्रबत करण्यात आले असून त्याींच्या विरूध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
आहदिासी ि ट ांबासाठी खािटी िजि योजना ऐिजी खािटी योजना जाहहर िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३१)  १२०८८ (१५-०९-२०२०).   श्री.ननतीन अज िन (ए.टी.) पिार (िळिण) :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददिासी कु्ुींबासाठी खाि्ी कजा योजना ततकालीन शासनाने बींद केल्यामळेु राज्यातील 
आददिासी कु्ुींबासाठी खाि्ी कजा ऐिजी खाि्ी योजना जाहीर करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनचेा लाभ आददिासी समाजासह इतर समाजातील गरजुींना सुध्दा 
देण्यात येणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेचा सािारण १५ लाख कु्ुींबाींना (६० लाख) लाभ होणार असुन प्रत्येक 
कु्ुींबास ३००० रुपये लाभ ि ५०% रकमेच्या स्जिनािश्यक िथत ु देण्यात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेची अींमलबजािणी केव्हापासुन करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२४-११-२०२०) : (१) होय. 
     सध्या कोविड विर्ाणुमुळे ननमााण झालेली आपात्कालीन पररस्थितीमध्ये अनुसूधचत 
जमातीच्या कु्ूींत्रबयाींना मदत देण्यासाठी १०० ्क्के अनुदाननत योजना १ िर्ाासाठी (सन 
२०२०-२१) पुनश्च सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर योजनचेा लाभ फक्त आददिासी समाजासाठी देण्यात येणार आहे. 
(३) सदर शासन ननणायानुसार ११.५५ लि अनुसूधचत जमातीच्या लाभार्थयांना प्रनत कु्ूींब 
रु.४,०००/- इतका लाभ देण्याबाबत ननणाय घेण्यात आलेला आहे.  त्यातील रु.२,०००/- हे िथत ु
थिरुपात (स्जिनािश्यक िथतु) ि रु.२,०००/- हे रोखथिरुपात िे् बँक खात्यात जमा करण्यात 
येणार आहेत. 
(४) सदर योजना राबविण्याबाबतच्या मागादशाक सूचना दद.३०.०९.२०२० रोजी ननगाशमत 
करण्याींत आलेल्या आहेत. याअनरु्ींगाने लाभार्थयांच ेसिेिणाच ेकाम अींनतम ्प्प्यामध्ये असनू 
सिेिण पूणा होताच ५० ्क्के (रु.२,०००/-) सिा लाभार्थयांच्या बँक/पोथ् खात्यात जमा 
करण्यात येणार आहे. तसेच ५० ्क्के (रु.२,०००/-) िथतुथिरुपात (स्जिनािश्यक िथतु) 
द्याियाच्या मदतीबाबत ननविदा प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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शेतिरी ि तरुण उद्योजि याांना बँिा िजि उपलब्ध िरुन देत नसल्याबाबत 
  

(३२)  १२१९३ (२०-०९-२०२०).   श्री.बबनराि र्शांदे (माढा) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या महामारी सींक्ामुळे शेती व्यिसायासह लघ-ुमध्यम उद्योग करणारे 
नागररकाींिर मोठे आधिाक सींक् कोसळल्यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकरी तसचे तरुणाींना 
बँकाींनी कजा उपलब्ि करुन देण्याच्या सुचना शासनान ेददलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर स्जल््यातील शेतकऱयाींना वपक कजा िा्प तसेच तरुणाींना उद्योग 
व्यिसाय सुरु करण्यासाठी कजा िा्प सींि गतीन े सुरु असनू राज्य शासनान े दोन लाख 
रुपयाींपयतं कजामाफी ददलेल्या शतेकऱयाींनाही बँकाकडून प्रनतसाद शमळत नसल्यामुळे अनेकाींना 
कजा शमळण्यापासनू िींधचत राहिे लागत असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चालु िर्ााच्या खरीप हींगामासाठी सोलापूर स्जल््यात वपक कजा िा्पासाठी 
अग्रणी बँकेनी सुमारे १४०० को्ी रुपयाींचा पत आराखडा तयार करुन सींबींिीत बकँाींना उद्दीष्े 
ददलेली आहेत. मात्र उद्दीष्ाच्या कजा तुलनेत िा्प अत्यींत कमी आहेत. याचबरोबर लहान 
मोठे उद्योगासाठी तरुण उद्योजक बँकेत कजाासाठी हेलपा्े मारत असून बँका त्याींना विविि 
कारणे देत आहेत. त्यामध्ये कजामाफी च्या लाभार्थयांना नव्यान े कजा देण्याबाबत पररपत्रक 
नाही, ज्याींना कजामाफी होऊन कजा नसल्याचा दाखला आहे त्याींनी सचा ररपो ा् द्यािा, उद्योग 
िींदयासाठीच्या कजााला नींतर या अशी अनेक कारणे देऊन कजा नाकारत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्नी शासनान ेचौकशी केली आहे काय ि त्यानुर्ींगान ेतातडीन ेदखल 
घेऊन अडचणीत असलेल्या शतेकरी ि तरुणाींना कजा उपलब्ि करुन देण्यासाठी कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सामाश्जि नयाय ि विशेष सहाय विभागाांतगित असलेल्या १६५ आश्रमशाळाांचे 
तपासणी अभािी अन दान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३३)  १२२५५ (१७-०९-२०२०).   श्री.चेतन त प े (हडपसर) :   सन्माननीय सामाश्जि न याय 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील “अ” शे्रणी प्राप्त केलेल्या ४० ि “ब” शे्रणी प्राप्त ५६ ि सन २०१५ मध्ये 
तपासणीस असहकार दशाविलेल्या ६९ अशा १६५ आश्रमशाळाींना अनुदान देण्याबाबत कायािाही 
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करण्यासाठी ददनाींक ८ माचा २०१९ रोजी िा त्यासुमारास राज्य शासनान ेआदेश जारी केले होते 
तद् नुर्ींगाने सामास्जक न्याय ि विशेर् सहाय विभागाींतगात १६५ आश्रमशाळाींची तपासणी 
करण्याबाबच े आदेश माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान सींबींधित अधिकाऱ याींना 
ददल्यानींतर ददनाींक ९ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास तपासणी केली असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने आदेश ददल्यानींतरही तपासणी करण्यास विलींब केल्याने 
आश्रमशाळाींना अनुदान शमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आश्रमशाळाींची तपासणी करण्यास विलींब झाल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन १६५ आश्रमशाळाींना तात्काळ अनुदान 
देण्याबाबत ि पुणे स्जल््यातील आश्रमशाळेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय म ांड े(०३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) याबाबत ननयमानुसार योग्य ती कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अहमदनगर श्जल््यातील शतेिऱयाांना खरीपाचे िजि र्मळण्यास अडचणी येत असल्याबाबत 

  

(३४)  १२२९३ (२०-०९-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (र्शडी) :   सन्माननीय सहिार 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने जाहीर केलेली महात्मा ज्योनतबा फुले कजामुक्ती योजनेतींगात अहमदनगर 
स्जल्यातील सुमारे ३६ हजार शेतकऱ याींच े आिार प्रमाणणकरण न केल्यान े शेतकऱयाींच्या 
नािासमोर िकबाकी ददसुन येत असल्यामळेु त्याींना पीक कजा शमळत नसल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार िकबाकी असल्याने शेतकऱयाींना 
खरीपाच े कजा शमळण्यास अडचण येऊ नये म्हणून शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) अींशतः खरे आहे. 
     महात्मा जोनतराि फुले शतेकरी कजामुक्ती योजना, २०१९ अींतगात माहे एवप्रल, २०२० 
मध्ये अहमदनगर स्जल््यातील २.४९ लाख कजाखात्याींच े प्रमाणीकरण करण्यात आले असून 
३७,२४० कजाखात्याचे प्रमाणीकरण बाकी होते.  
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(२) ि (३) सदर योजनेची अींमलबजािणी सुरु असताींना माचा, २०२० मध्ये कोविड-१९ या 
सािीच्या रोगाच्या प्रादभूाािामळेु लॉकडाऊन झाले असल्यान े आिार प्रमाणीकरण प्रकक्रया 
िाींबविण्यात आली. त्यादरम्यान महात्मा जोनतराि फुले शेतकरी कजामुक्ती योजना २०१९ 
अींतगात म,े २०२० पयतं ज्या लाभािी शेतकऱयाींना कजामुक्तीचा लाभ शमळाला नाही, अशा 
शेतकऱयाींना पीक कजा शमळण्यासाठी शेतकऱयाींच्या कजााची रक्कम शासन येण ेदशाविण्यासींबींिी 
ददनाींक २२.०५.२०२० रोजी शासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आला आहे. 
     तद्नींतर आिार प्रमाणीकरणाची प्रकक्रया पुन्हा सुरु करण्यात आली. माचा, २०२० ते 
ऑगथ्, २०२० अखेर अहमदनगर स्जल््यातील २.८६ लाख कजाखात्याींचे प्रमाणीकरण करण्यात 
आले असून ३,५४१ कजाखात्याचे प्रमाणीकरण बाकी आहे. प्रमाणीकरण झालेल्या 
कजाखातेदाराींपकैी २.६५ लाख शतेकऱयाींना रु. १६१२.७४ को्ीचा लाभ देण्यात आला असून लाभ 
शमळालेल्या कजाखातेदाराींपैकी १.१९ लाख कजाखातेदाराींना रु.६९१.०६ को्ीचे कजािा्प करण्यात 
आले, तसेच उिारीत पात्र इच्छूक शेतकऱयाींना त्याींचे मागणीनुसार तातडीने कजािा्प 
बँक/सींबींिीत विविि कायाकारी सहकारी सींथिा याींचे माफा त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बीड श्जल््यातील छरपती र्शिाजी महाराज शतेिरी सनमान योजनतेील  
देय व्याज रक्िम सेिा सांस्थेला अदा िरण्याबाबत 

  

(३५)  १२३७४ (१७-०८-२०२०).   श्री.सांहदप क्षिरसागर (बीड) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्प मुदत पीक कजााचे िा्प करताना विविि कायाकारी सिेा सहकारी सींथिाींना स्जल्हा 
बँकेमाफा त चार ्क्के व्याज दरान ेतसेच सेिा सींथिेमाफा त सभासदाींना सहा ्क्के व्याज दराने 
कजा पुरिठा करण्यात येत असुन, कजा िसुलीतुन प्राप्त होणाऱया दोन ्क्के व्याजरुपी 
उत्पन्नातून सेिा सींथिेच ेकामकाज चालते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ मधील छत्रपती शशिाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजने अींतगात 
बीड स्जल्हा मध्यिती सहकारी बँकेस प्राप्त झालेल्या कजा माफीच्या रक्कमतेून विविि 
कायाकारी सेिा सहकारी सींथिाींना देय असलेली व्याज गाळा रक्कम अद्याप बँकेने सेिा 
सींथिेला ददली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी बीड स्जल््यातील ग् सधचिाींनी ददनाींक १७ जानेिारी, २०२० रोजी 
िा त्यासमुारास आींदोलन केले तसेच ददनाींक ४ फेब्रुिारी, २०२० रोजी विभागीय सह ननबींिक, 
लातूर याींनी कलम ७९ अन्िये आदेश देऊनही बँकेन ेरक्कम अदा करण्यास विलींब केला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानरु्ींगाने सेिा सींथिेला गाळा रक्कम व्याजासह अदा करण्याबाबत तसेच बँकेच्या 
सींचालक मींडळाविरुद्ध कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी स्जल्हा उपननबींिक कायाालय, बीड याींनी  ४७९ विविि कायाकारी सेिा 
सहकारी सींथिाींच ेददनाींक ३१.०३.२०१९ पयतंच ेलेखापररिण अहिाल स्जल्हा मध्यिती सहकारी 
बँक, बीड याींच े विनींतीिरुन बँकेस सादर केले आहेत.  या लेखापररिण अहिालाची त्िरीत 
तपासणी करुन व्याज गाळा रक्कम विविि कायाकारी सहकारी सींथिेच्या खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचा अहिाल सादर करणेबाबत विभागीय सहननबींिक, सहकारी सींथिा, लातूर याींनी 
ददनाींक १०.०६.२०२० च्या पत्रान्िये बँकेस सूधचत केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बीड िृषी उत्पनन बाजार सर्मतीन ेशासन ननणियाचे पालन न िरता  
सिेाननितृ्त सधचि याांची िेलेली ननय क्ती 

  

(३६)  १२४२२ (१७-०९-२०२०).   श्री.सांहदप क्षिरसागर (बीड) :   सन्माननीय पणन मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड स्जल््यातील कृवर् उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये झालेले गैरव्यिहार दडपण्यासाठी 
सभापती, उप सभापती ि सींचालक मींडळ याींनी सींगनमत करुन शासन ननणायाचे पालन न 
करता तसेच पणन महासींघाची मान्यता न घेता सेिाननितृ्त असलेले श्री.दामोदर शशनगारे 
याींची सधचि पदी बकेायदेशीर ननयुक्ती केली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी सहकार ि पणन मींत्री याींना 
अगे्रवर्त करुन त्याची प्रत स्जल्हा उपननबींिक सहकारी सींथिा बीड याींना ददनाींक ३१ मे, २०२० 
रोजी ददले असता उपननबींिक सहकारी सींथिा याींनी चौकशीचे आदेश ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हा उपननबींिक सहकारी सींथिा बीड याींनी केलेल्या चौकशी अहिालात 
शासन ननणायाच े उल्लींघन करून शासन ननणाय दद.१०.१२.२०१६ नुसार विशशष् कारणासाठी 
करार पद्धतीने नमेणुक न करता श्री.शशनगारे याींची सधचि म्हणून ननयुक्ती केल्याच ेननदशानास 
आले असल्याने बाजार सशमतीने तात्काळ श्री.शशनगारे याींना ननयमीत सधचि पदािरून 
कायामुक्त करािे असे आदेश स्जल्हा उपननबींिक सहकारी सींथिा बीड याींनी ददनाींक १८ जनू, 
२०२० रोजी ददलेले असताींनाही सभापतीींनी त्याची अींमलबजािणी केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े सखोल चौकशी करुन सभापती, उपसभापती ि 
सींचालक मींडळ याींच्या सींगनमताने झालेल्या सधचिाच्या बेकायदेशीर ननयुक्ती ि इतर गींभीर 
बाबी प्रकरणी शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१२-११-२०२०) : (१) अशींत: खरे आहे. 
     कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती, बीड याींनी दद.१०.०२.२०२० रोजी झालेल्या सींचालक मींडळ 
सभा ठराि क्र.३ नुसार बीड कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीचे कामकाजात सुसूत्रता आणणेसाठी 
उत्पन्नाचे नुकसान ्ाळणेसाठी विििीत स्थिती विचारात घेऊन अनुभिी ि सिम सधचि 
म्हणून श्री.दामोिर दशरि शशनगारे याींना पुढील थिायी व्यिथिा होईपयतं सधचि पदाचा 
पदभार सोपिून मान्यता घेणेबाबतचा बाजार सशमतीचा प्रथताि स्जल्हा उपननबींिक, सहकारी 
सींथिा याींनी पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पुणे याींना सादर करण्यात आला आहे. 
(२) (३) ि (४) मा.श्री. सींददप रविींद्र िीरसागर, वििानसभा सदथय याींनी केलेल्या तक्रारीच्या 
अनुर्ींगाने स्जल्हा उपननबींिक, सहकारी सींथिा, बीड याींनी ददनाींक ०९.०६.२०२० च्या पत्रान्िये 
उपननबींिक, सहकारी सींथिा,बीड याींची चौकशी अधिकारी म्हणून ननयुक्ती केली होती. ददनाींक 
१६.०६.२०२० रोजी सादर केलेल्या अहिालात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दद.१७.१२.२०१६ 
च्या शासन ननणायानुसार वििक्षित कामासाठीच करारपध्दतीन ेननयुक्ती करता येत ेमात्र सदर 
प्रकरणी कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती, बीड याींनी श्री.दामोदर दशरि शशनगारे याींचकेड ेननयशमत 
सधचि पदाचा पदभार ददलेला असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन ननणाय 
दद.१७.१२.२०१६ चे उल्लींघन कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमतीने केले असल्याच ेनमुद आहे. सदर 
अहिालाच्या विरूध्द कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमती, बीड याींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ 
औरींगाबाद येि े रर् वप्ीशन (एस.्ी) नीं.१०८८८/२०२० दाखल केलेली आहे. सदर प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालयान े दद.२०.०७.२०२० रोजी जैसे िे पररस्थिती कायम ठेिण्यात आली असून 
सदर प्रकरण न्यायपविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पी.एम.सी. बिेँच्या खाते धारिाांना रक्िम र्मळण्याबाबत 
  

(३७)  १२४६७ (१७-०९-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.ि मार आयलानी 
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पी.एम.सी. बँकेच्या खातेिारकाींना त्याींच्या हक्काचे ि कष्ाचे पसैे अद्याप 
शमळाले नसल्याने अनेक खातिेारकाींिर उपासमारीची िळे आलेली असून काही जणाींनी जीि 
गमािल्याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशानास आले, तदनुसार ककती खातेिारकाींनी जीि 
गमािला असून ककती खातिेारकाींची ककती रक्कम बकेँकड े जमा आहे ि सदरची रक्कम 
लिकरात लिकर खातेिारकाींना देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) पींजाब अँड महाराषर 
को-ऑप. बकँ शल., मुींबई या बँकेची नोंदणी बहुराज्जीय सहकारी सींथिा कायदा, २००२ अींतगात 
झालेली आहे. सदर बँकेच े ननबींिक हे कें द्रीय ननबींिक, सहकारी सींथिा, निी ददल्ली 
असल्यामळेु सदर बँक ही िैिाननकदृषट्या त्याींच्या कायाकिेत येत असल्याने बँकेिर कायािाही 
करण्याचे सिा प्रशासकीय अधिकार कें द्रीय ननबींिक याींना आहेत. बहुराज्जीय सींथिाबाबत 
बहुराज्जीय सहकारी सींथिा अधिननयम, २००२ च े कलम ८४ (४) अन्िये लिाद ननयुक्ती 
करण्याव्यनतरीक्त इतर कोणतेही िैिाननक अधिकार राज्याच्या ननबींिकाींना नाहीत. 
     सध्यस्थितीत, सहकार आयुक्त ि ननबींिक, म. रा., पणेु याींच्या दद. ०४.११.२०२० 
रोजीच्या आदेशान्िये श्री. के. ज.े परतिार याींची पी.एम.सी. बँकेिर लिाद म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मलिापूर (श्ज.ब लढाणा) ताल क्यातील औद्योधगि वििास महामांडळतील  
भ खांड निीन उद्योजिाांना वितरीत िरण्याबाबत 

  

(३८)  १२५३१ (२०-०९-२०२०).   श्री.राजेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापूर (स्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील औद्योधगक विकास महामींडळाने मागील अनके 
िर्ाापासून उद्योगाींकरीता भूखींड वितरीत केले असनू, त्यािर सुरु असलेले उद्योग मागील 
अनेक िर्ाापासून बींद असल्याची बाब ददनाींक १५ जून, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यातील औद्योधगक विकास महामींडळाने मात्र त्रबलाा कॉ्शसन या 
एकमात्र कीं पनीला अनके भखूींड वितरीत केले असून सदर कीं पनी बींद असल्याच े ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त औद्योधगक विकास महामींडळामाफा त कॉ्शसन कीं पनीला ि उद्योजकाींना ककती 
िेत्रफळाच े भखूींड उद्योग विकशसत करण्याकरीता वितरीत केले असून, सद्य:स्थितीत ककती 
उद्योग सुरु आहेत ि ककती भूखींड ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय ि त्यानुर्ींगान े वितरीत 
करण्यात आलेले परींतु उद्योग सरुु न झालेले भूखींड इतर उद्योजकाींना वितरीत करुन निीन 
उद्योगाींना चालना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाष देसाई (२४-११-२०२०) : (१) होय,हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर उद्योगास ३ भखूींडाींच े िा्प करण्यात आले असनू सदरची कीं पनी सद्यस्थिनतत 
बींद आहे. 
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(३) त्रबलाा कॉ्शसन कीं पनीला ३ भूखींडाींच ेिा्प करण्यात आले असून त्याचे िेत्र ४० हे.आर 
इतके आहे.  मलकापूर औद्योधगक िेत्रात २२९ भखूींड आरेणखत करण्यात आले असून 
उद्योजकाींना १५२.०७ हे.आर िेत्रफळाच े१७३ भूखींड वितरीत केले आहेत ि ५६ भखूींड ररक्त 
आहेत. सद्यस्थितीत त्यापैकी उद्योग सुरू असलेले ५१ भूखींड आहेत.तसेच उद्योग सुरू होउनु 
बींद असलेले उदृयोग ४७ आहेत आणण बाींिकामाखाली ५ भूखींड आहेत. विकास कालाििी 
शशल्लक असलेले भखूींड २८ आहेत आहेत. सद्यस्थितीत त्यापैकी उद्योग सुरू असलेले ५१ 
भूखींड आहेत. 
(४) वितरीत भूखींडापकैी कालाििी सींपलेले ४२ भूखींड परत घेण्याची कायािाही करण्यात येत 
आहे, तसचे ररक्त ५६ भूखींड जाहीरात देऊन िा्पाबाबतची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड श्जल््यात त ळजापूर-नाांदेड-नागपूर या राष्ट्रीय महामागािच्या िामासाठी  
अिैध गौणखननज (म रुम) उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(३९)  १२६३५ (१२-१०-२०२०).   डॉ.त षार राठोड (म खेड) :   सन्माननीय िन े मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड स्जल््यात तुळजापूर-नाींदेड-नागपूर या राषरीय महामागााच्या कामासाठी खाजगी 
जमीनीतून शेत सव्हे नीं. २१/१ मिून मुरुम उत्खननाचा परिाना असताींना िनपररिेत्र प्रादेशशक 
कायाालय हदगाींि अींतगात मनाठा राखीि िनक्रीं माक ४९२ मध्ये अििै उत्खनन केले आहे. सदर 
उत्खननाची तक्रार काही सामास्जक कायाकत्याानी तहशसल कायाालयाकड े केली असल्याच ेमाहे 
जानेिारी २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनुर्ींगाने सदर उत्खनन हे अिैि असल्यामुळे िनधिकारी याींनी भारतीय 
िन अधिननयम १९२७ कलम २६ (१) (डइग) नुसार सींबींधितािर प्रिम गुन्हा नोंद करुन दोन 
पोकलँन/मशशन, ७ हायिा,द्पर जायमोक्यािर जप्त करुन ही िाहन ेिनपररमींडळ अिाापूर येि े
ठेिण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय.  
(३) असल्यास, सदर दठकाणी अनधिकृत उत्खनन करणा-या सींबींधित कीं पनीकडून दींड िसूल 
केला आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान े
सींबींधितािर कोणती कारिाई केली, िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी चौकशी करून पूणा करून सींबींधित कीं पनी विरूध्द गुन्हा क्र.०२/२०२०, 
दद.२५.०१.२०२० नोंदविण्यात आला ि दोर्ी आरोपीींविरूध्द मा. न्यायदींडाधिकारी, प्रिम शे्रणी 
न्यायालय, हदगाि याींच े न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले. मा.न्यायालयाच्या 
आदेशाप्रमाणे एकूण रू.५५००/- इतका दींड िसूल करण्यात आला आहे. 
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     मा.न्यायालयाने ददलेली शशिा पुरेशी नसून आरोपीींना कडक शशिा होणेकरीता िररषठ 
न्यायालयात अवपल दाखल करण्याची कायािाही प्रगतीपिािर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दोडामागि (श्ज.र्सांध द गि) ताल क्यात होत असलेली ििृतोड 
  

(४०)  १२७६३ (१३-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय िन ेमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोडामागा  (स्ज.शसींिुदगुा)तालुक्यात ििृतोड करण्यात बींदी असतानाही सिा ननयम डािलून 
िनविभागाच्या सींबींधित अधिकाऱयाींशी सींगनमत करून गत अनेक मदहन्याींपासून या पररसरात 
सराासपणे जींगल माकफयाींकडून ििृतोड होत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जींगल माकफयाींकडून सराासपणे बकेायदा िरण पररसरात िरणाच्या 
जलाशयाच्या बाजूला शकेडो झाडाींची कत्तल केली जात असताना कोंडाळ िन विभागाने याकड े
दलुाि केल्याने या भागातील डोंगर खचून पुन्हा िरणाच्या जलाशयात िाहून येण्याचा िोका 
ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) नतलारी िरण पररसरात मोठ्या प्रमाणात जशमनी खाजगी लोकाींना तसेच परप्राींतीयाींना 
विक्री केल्या आहेत पण या जशमनी डोंगर भागात असून तेि े मोठ्या प्रमाणात मोठमोठी 
जींगली झाड ेही िनखात्याच्या राखीि जींगलात लागून आहेत काही सींपाददत िेत्र आहे तेिेही 
ििृतोड खुलेआम सुरू आहेत तेि ेजाण्यासाठी िरणाच्या जलाशयात बो्ीींचा िापर करून जाि े
लागते ि ररींग रोड कामही अपूणाािथिेत रखडलेले असल्याने येिे िाहने जाऊ शकत 
नसल्यामुळे त्याचा फायदा घेत बाहेरील जींगल माकफया बकेायदा ििृतोड करीत आहेत, 
(४) दोडामागा तालुक्यातील नतलारी िरण पररसरात मागील अनेक िर्ाापासनू प्रचींड प्रमाणािर 
ििृतोड होत असतानाही िनविभागाकडून आजशमतीस कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास सदरहू बकेायदा ििृतोडीस आळा घालणाच्या दृस्ष्ने शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (११-११-२०२०) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) विनापरिाना ििृतोड सींदभाात िेत्रीय अधिकारी, कमाचारी याींचमेाफा त ननयमानुसार िेळोिेळी 
कारिाई करणेत येत आहे. प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांद्रपूर श्जल््यात लॉिडाऊन िाळात उद्योगधांदे बद असल्याने  
२४० िोटी रुपयाांचा महसूल ब डाल्याबाबत 

  

(४१)  १२८३७ (२०-०९-२०२०).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना सींसगा रोखण्यासाठी केलेल्या सींचारबींदीमुळे चींद्रपूर स्जल््यातील बाजारपेठे बांद 
असल्यान ेसमुारे २४० कोटी रुपयाांचा महसूल शासनास र्मळाला नसल्याची बाब ददनाींक २ जनू 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर स्जल््यात लॉकडाऊनमध्ये शशधिलता देिून उद्योगिींदे सुरू करण्यास 
ददनाींक १८ म,े २०२० पासून परिानगी ददल्यानींतर लघु ि मध्यम तिा मोठे अशा ३ हजार 
२०० कीं पन्याींना परिाने देिनूही त्यातील कौशल्यपूणा कामगाराींच्या कमतरतेमुळे फक्त १ हजार 
५२३ उद्योगिींदे सुरु करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्जल््यातील कौशल्यपूणा कामगाराींच्या 
गरजेचा विचार करुन कामगार ननशमातीसाठी ददघाकालीन उपाययोजना करण्यासाठी कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. स भाष देसाई (२०-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     कोरोना विर्ाणूचा प्रादभुााि रोखण्यासाठी कें द्र शासनाने ददनाींक २५ माचा, २०२० पासून 
सींपूणा देशात लॉकडाऊन लागू केला आहे. सदर लॉकडाऊन काळात चींद्रपूर स्जल्हयातील 
औद्योधगक िेत्रातील फक्त अत्यािश्यक सेिेतील उद्योग सुरु होत.े 
     कें द्र शासनाच्या ददनाींक १५ एवप्रल, २०२० च्या आदेशान्िये अ्ी ि शतींच्या अिीन 
राहून ददनाींक २० एवप्रल, २०२० पासून महानगरपाशलकेच्या हद्दीबाहेरील उद्योग सुरु करण्यास 
परिानगी देण्यात आली. त्यास अनुसरुन स्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींनी महाव्यिथिापक, स्जल्हा 
उद्योग कें द्र, चींद्रपूर याींना उद्योग सुरु करण्यास परिानगी देण्याचे ननदेश ददले. या ननदेशाींना 
अनुसरुन उद्योजकाींना परिानगी देण्याची कायािाही करण्यात आली आहे. 
     महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाने परिानगीसाठी ददनाींक २४ एवप्रल,२०२० पासून 
http://permission.midcindia.org ऑनलाईन पो ा्ल तयार केले ि सींबींधित स्जल्हाधिकारी 
याींनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱयाने उद्योजकाींना ऑनलाईन परिानग्या देण्याबाबत कायािाही 
केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     चींद्रपूर स्जल्हयातील मोठे ि मध्यम उद्योग लॉकडाऊनच्या सुरुिातीच्या काळात बींद 
करण्यात आले होत.े त्यानींतर कें द्र शासनाच्या ददनाींक १५एवप्रल, २०२० च्या आदेशान्िये अ्ी 
ि शतींच्या अिीन राहून ददनाींक २० एवप्रल, २०२०पासून महानगरपाशलकेच्या हद्दीबाहेरील सतत 
प्रकक्रया (continuous process) असलेले उद्योग सुरु ठेिण्याच ेननदेश ददले. त्यास अनुसरुन 
स्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींच्या परिानगीने ग्रामीण भागातील ि एमआयडीसी िेत्रातील सतत 
प्रकक्रया (continuous process) असलेले उद्योग सुरु करण्यात आले.  



वि.स. ३१ (35) 

(३) शासनाच्या उद्योग, ऊजाा ि कामगार विभागातफे mahajobs portal विकशसत करुन 
त्यािर मध्यम, मोठे ि विशाल उद्योजकाींकडून त्याींच्या उद्योगाींत आिश्यक कुशल ि अकुशल 
कामगाराींची नोंदणी करण्यासाठी मा.पालकमींत्री, चींद्रपूर याींच्या अध्यितेखाली ददनाींक १ जून, 
२०२० ि ददनाींक १० जुल,ै २०२० रोजी उद्योजकाींच्या सभा आयोस्जत करण्यात आल्या होत्या. 
स्जल्हा कौशल्य विकास रोजगार ि उद्योजकता मागादशान कें द्र, चींद्रपूर याींनी उद्योजकाींशी 
समन्िय सािून, ददनाींक २३ जुलै, २०२० रोजी महारोजगार मेळािा आयोस्जत केला होता.  
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

म ांबई उपनगरात पयिटनाच्या िाढीसाठी आणण िाांदळिनाांच्या वििासासाठी  
गोराई आणण दहहसर येथ ेिाांदळिन उद्यान उभारण्याबाबत 

  

(४२)  १३०१३ (२०-०९-२०२०).   श्री.स नील राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय िने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरात पया् नाच्या िाढीसाठी आणण काींदळिनाींच्या विकासासाठी गोराई आणण 
ददहसर येिे काींदळिन उद्यान उभारण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजािणी केव्हापयात होणे अपेक्षित आहे ि त्याच े
सिासािारण थिरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०१-१२-२०२०) : (१) मौजे गोराई (बोरीिली) न.भु.क्र.८८३ येि े ८ हेक््र 
तसेच मौज े ददहसर न.भ.ुक्र.३१२९ त े३१३८ येि े३० हेक््र आर अस ेएकूण ३८ हेक््र िेत्रािर 
काींदळिन उद्यानाची  ननाशमती करण्याचा प्रथताि शासनाच्या विचारािीन आहे.   
(२) प्रथतावित दोन्ही प्रकल्पास MCZMA, SEIAA िन सींििान अधिननयम, १९८० अींतगात 
तत्ित: मींजूरी प्राप्त झाली आहे. तसेच सदर प्रकल्पास ननसगा पया् न मींडळ ि मा. उच्च 
न्यायालयाची देखील परिानगी प्राप्त झाली असून दोन्ही प्रकल्पाच्या कामास ताींत्रत्रक मींजूरी 
देण्यात आलेली आहे.  
     गोराई येिील काींदळिन उद्यानाबाबत प्राप्त ननविदाींना मान्यता देणे ि ददहसर येिील 
उद्यानाबाबत प्रशासकीय मान्यता देणे या अनुर्ींगाने कायािाही सुरु आहे. मौजे गोराई 
(बोरीिली) येिील प्रकल्प २६.९७ को्ी रुपयाींचा असून सदर प्रकल्पाींतगात ननसगा मादहती कें द्र, 
काींदळिन सींग्रहालय, बोडािॉक, नौका विहार या बाबी प्रथतावित आहेत. तर मौज े ददहसर 
येिील प्रकल्प ४४.८० को्ी रुपयाींचा असून सदर प्रकल्पाींतगात ननसगा मादहती कें द्र, काींदळिन 
सींग्रहालय, बोडिॉक, पिी ननरीिण मनोरा आणण नौका विहार या बाबी प्रथतावित आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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माळीण द घिटनेच्या पाश्ििभूमीिर िरण्यात आलेल्या सिेिणात प णे  
श्जल््यातील २३ गाि ेधोिादायि असल्याबाबत 

  

(४३)  १३२४८ (२२-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी) :   सन्माननीय 
आपत्ती व्यिस्थापन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळीण दघुा् नेच्या पाश्िाभूमीिर करण्यात आलेल्या सिेिणात पुणे स्जल््यातील २३ गािे 
िोकादायक असल्याच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैकी अनेक गािात सुवििा ननमााण करून देण्यात आलेल्या असल्या तरी 
अद्याप १७ गािाींना िोका असल्याचे सिेिणात ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, खेड तालुक्यातील भोमाळे, पदरिाडी, भोरधगरी या गािाींना अद्यापही शासनाकडून 
कोणत्याही सोयीसुवििा उपलब्ि करुन देण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२३-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) पुणे स्जल््यातील मािळ तालुक्यातील २३ गािाींपैकी ५ गािाींची सींरिणात्मक कामे पूणा 
झाली आहेत. तसेच २ गािाींच े सींरिणात्मक कामे करण्याची गरज नसल्याच े कायाकारी 
अशभयींता, सािाजननक बाींिकाम विभाग याींनी कळविले आहे. उिारीत १६ गािाींच े पुनिासन 
करण्याचे अनुर्ींगान ेस्जल्हाधिकारी, पुणे याींच्या थतरािर कायािाही सुरु आहे. 
(३), (४) ि (५) खेड तालुक्यातील भोमाळे, भोरधगरी अींतगात पदरिाडी गािातील ग्रामथिाींनी 
कामास विरोि करुन कायम थिरुपी पुनिासन करणेची मागणी केली आहे. िरील १६ गािात 
या गािाींचा समािेश आहे. 

___________ 
  

मौजे ग ांडगेाि (ता.श्ज.अहमदनगर) िनिेरात बाांधण्यात आलेले  
माती बांधारे अत्यांत ननिृष्ट्ट दजािच ेअसल्याबाबत 

  

(४४)  १३२५० (२२-०९-२०२०).   श्री.बबनराि पाचप ते (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे गुींडगेाि (ता.स्ज.अहमदनगर) येिील िनिेत्रात सींयुक्त िन सशमतीच्या माध्यमातून 
बाींिण्यात आलेले माती बींिारे अत्यींत ननकृष् दजााच े असल्याच ेमाहे जून, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने सींबधित दोर्ीींविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) ि (२) मौज े गुींडगेाि येिील ग्रामिन सशमतीच्या 
माध्यमातनू सन २०१८ मध्ये १५ मातीबींिाऱयाींची काम ेझालेली आहेत. त्यापैकी ४ बींिाऱयातून 
ककरकोळ प्रमाणात पाणी गळती होत असल्याच ेजुल ै२०२० मध्ये ननदशानास आले आहे. 
 त्यापैकी एका बींिाऱयाींची दरुूथती करून घेण्यात आली आहे.  उिारीत तीन बींिाऱयात 
सद्यस्थितीत पाणीसाठा असल्याने त्याची दरुुथती पाणी कमी झाल्यानींतर करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड (श्ज.िोल्हापूर) ताल क्यात महाराष्ट्र िीज वितरण िां पनीच्या उपविभागाचे  
विभाजन िरून हलिणी (ता.चांदगड) अथिा र्शनोळी (ता.चांदगड) येथे  

निीन उपविभाग स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४५)  १३३५८ (१३-०९-२०२०).   श्री.राजेश पाटील (चांदगड) :   सन्माननीय ऊजाि मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (स्ज.कोल्हापूर) येिे महाराषर िीज वितरण कीं पनीचे एकच उपविभागीय कायाालय 
असल्यान ेतालुक्यातील िीज वितरक ग्राहकाींना त्याींच्या िीज देयक तक्रारी ि इतर अडचणी 
कररता ७० त े८० कक.मी तालुक्याच्या दठकाणी जाि ेलागत ेहे खरे आहे काय, 
(२) तसेच चींदगड तालुक्यातील हलकणी येि े महाराषर शासनाची औद्योधगक िसाहत ि 
शशनोळी येिील औद्याधगक िसाहतीच्या विजेचे कामकाज उक्त उपविभागामाफा तच पादहले 
जाते हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, तालुक्यातील औद्योधगकरण, शेतीसाठी राबिल्या जाणाऱया शसींचन योजना, 
ग्रामपींचायतीच्या नळ पाणी योजना ि घरगुती िीज िापर करणाऱया ग्राहकाींची सींख्या याचा 
विचार केल्यास हलकणी अििा शशनोळी (ता.चींदगड) येि े निीन उपविभाग थिापन 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. नननतन राऊत (२६-११-२०२०) : (१) चींदगड (स्ज.कोल्हापूर) उपविभागाचे कायािेत्र अींदाजे 
१५० कक.मी. भागात पसरले असून, म्हाळुींगे कोळीक इ. गाि े चींदगड पासून ७० कक.मी. 
अींतरािर आहे. तसेच चन्नहट्टी/राजमोळी इ. गाि ेसुमारे ५०-६० कक.मी. अींतरािर आहेत.  
(२)  हे खरे आहे.  
(३) ि (४) कोल्हापूर पररमींडळाींतगात उपविभाग चींदगडच े विभाजन करून निीन कािे 
उपविभागाची ननशमाती करण्याबाबतचा प्रथताि महावितरण कीं पनीस प्राप्त झालेला आहे. परींतु 
कीं पनीच्या मींडळ ठरािात प्रथततु केलेल्या मानींकाचे ननकर् पणूा होत नसल्याने सदरच्या 
प्रथतािािर सद्य:स्थितीत कायािाही करणे शक्य नाही.  
  

___________ 
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ि रि ां भ (ता.दौंड, श्ज.प णे) येथील औद्योधगि िेरातील ि स म  

इांडस्रीज या तेलाच्या िां पनीमध्ये झालेला स्फोट 
  

(४६)  १३४२३ (१७-०९-२०२०).   श्री.राहूल ि ल (दौंड) :   सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरकुीं भ (ता.दौंड, स्ज.पुणे) येिील औद्योधगक िेत्रातील कुसुम इींडथरीज या तेलाच्या 
कीं पनीमध्ये ददनाींक २२ म,े २०२० रोजी िा त्यासुमारास थफो् झाला असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कुरकुीं भ औद्योधगक िेत्रात यापूिी देखील अनेक छो्े मोठे अपघात होत 
असून, अपघाताींची ही माशलका बींद करण्यास प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतननिी याींनी अनेक िळेा बठैका घेऊन देखील कोणतीही 
कायािाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्ींगाने सदर दठकाणी अपघात कमी होण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
   
श्री. स भाष देसाई (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) कुरकुीं भ औद्योधगक िेत्रात महामींडळाने अस्ग्नशमन कें द्र कायाान्िीत केले आहे. सदर 
अस्ग्नशमन कें द्रासाठी एक िॉ्र े्ंडर, एक फोम े्ंडर, ि एक जीप इत्यादी यींत्रसामग्री ि 
अस्ग्नशमन बचाि उपकरणे उपलब्ि करून देण्यात आली आहेत. तसेच सदर अस्ग्नशमन 
कें द्रासाठी २८ अधिकारी/ कमाचारी इतके मनुषयबळ मींजूर करण्यात आले आहे.  
(३) ि (४) स्जल्हाधिकारी, पुणे याींनी थिाननक लोकप्रनतननिीींसमिेत  घेतलेल्या बैठकीमध्ये 
सिा कीं पन्याींनी त्याींचे भुखींडािर साठा करीत असलेल्या िा िापर करीत असलेल्या रसायनाींची 
मादहती दशानी भागािर लािण्यात यािी अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
     सह सींचालक, औद्योधगक सुरिा ि आरोग्य सींचालनालय याींचे अध्यितेखाली  कामगार 
विभागामाफा त ददनाींक १७/१/२०२० अन्िये  राज्यातील रासायनीक ि िाेकादायक कारखान्याींच्या 
सुरिेच्या दृष्ीकोनातनू पररिण ि उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्जल्हाननहाय सशमती गदठत 
करण्यात आली असून त्याींच्यामाफा त सिा रासायनीक ि िोकादायक कारखान्याींचे पररिण 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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दयािपूर (श्ज.अमरािती) येथे अििाळी पािसाम ळे न िसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना न िसान भरपाई र्मळणेबाबत 

  

(४७)  १३४५५ (०७-१०-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयािपूर) :   सन्माननीय मदत ि 
प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दयाापूर (स्ज.अमरािती) तालकु्यात ददनाींक ३ जुल ै२०२० रोजी िा त्यासुमारास  झालेल्या 
अनतिषृ्ीमुळे शकेडो हेक््रमिील शेतजमीन िाहून केली असून पािसाचे पाणी गािातील घरात 
शशरल्याने मोठया प्रमाणात घराच ेि शेतीच ेनुकसान झाले असल्याचे ननदशानास आले आहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर झालेल्या नकुसानाचे पींचनामे आणण सिेिण करून नुकसानग्रथत शेतकरी 
याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा  करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२४-११-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) ि (३) दद.०३.०७.२०२० रोजीच्या सुमारास झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे झालेल्या नुकसानाच े
पींचनाम ेझाले असून त्याबाबतचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे.  

___________ 
  

विटा-तासगाि (श्ज.साांगली) रस्त्यािरील िािेजिळील िीज उपिें द्रात झालेला स्फोट 
  

(४८)  १३६०३ (१५-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊजाि मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वि्ा-तासगाि (जज.साींगली) रथत्यािरील कािजेिळील िीज उपकें द्रात मोठा थफो् झाल्याची 
घ्ना माहे म े२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान घडली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर थफो्ात महावितरणच े सुमारे कोट्यििीींच े नुकसान झाले असुन 
थर्फो्ामळेु तीन तालुक्याींमध् ये िीज पुरिठा खींडीत झाला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुर्ींगान ेपुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. नननतन राऊत (२६-११-२०२०) : (१) महापारेर्ण कीं पनीच्या २२०/३३ के.व्ही., १०० 
एम.व्ही.ए. िमतेच े वि्ा (कािे) उपकें द्र असून या उपकें द्रात ५० एम.व्ही.ए. िमतेची एकूण 
दोन रोदहत्र कायाास्न्ित आहेत. सदर उपकें द्रात दद.०५.०५.२०२० रोजी १७:५० िाजता ताींत्रीक 
त्रबघाडामुळे ५० एम.व्ही.ए. िमतेच्या रोदहत्र क्र.२ ला आग लागण्याची घ्ना घडली  होती. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सदर रोदहत्रास आग लागण्याच्या घ्नमेुळे महावितरण कीं पनीच्या 
खानापुर ि आ्पाडी तालुक्यामिील १२ उपकें दे्र ि त्यािरील एकुण ६८४५४ ग्राहकाींचा िीज 
पुरिठा सािारण दीड तास खींडीत झाला होता. तसचे तासगाि तालुक्यामिील २ उपकें दे्र ि 
त्यािरील एकुण १५२३५ ग्राहकाींचा िीज पुरिठा सािारण सहा तास खींडीत झाला होता. 
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(३) सदर घ्नचेी महापारेर्ण कीं पनीव्दारे सखोल ताींत्रत्रक चौकशी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली श्जल््यात िादळासह आलेल्या अििाळी पािसाम ळे न िसान झालेल्या 
द्राक्षबागायातदाराांना न िसान भरपाई र्मळण्याबाबत 

  

(४९)  १३६३६ (१५-०९-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मदत ि 
प नििसन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वादळासह झालेल्या पावसमळेु तसचे कोरोनाच्या सांसर्ागमुळे जादहर करण्यात आलेल्या 
लॉकडाऊनमुळे साांर्ली स्जल््यातील द्रािबागायातदाराींचे नुकसान झाले असल्याची बाब माहे 
जून, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िादळासह आलेल्या अिकाळी पािसामुळे शेतकऱयाींच्या शेतातील द्राि, केळी, 
मका यासह अनके वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आहे हेही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, उक्त नुकसानीची शासनाने पाहणी अििा पींचनामे केले आहेत काय त्यानसुार  
नुकसानग्रथताींना तातडीने आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (२४-११-२०२०) : (१) ि (२) होय, अींशत: खरे आहे, 
(३) माहे माचा, २०२० त े मे, २०२० या कालाििीत साींगली स्जल्हयात िादळ ि अिळेी 
पाऊसामुळे झालेल्या शेती वपकाींचे नुकसानीबाबतचा अहिाल कृर्ी आयकुत, पुणे याींच्याकडून 
प्राप्त झालेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

जळगाि श्जल््यात स्ितांर ि स्ियांपूणि िेळी बाजारपेठेची ननर्मिती िरण्याबाबत 
  

(५०)  १४३२१ (२०-०९-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (म क्ताईनगर) :   
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाींि) येिील केळी बागायतदाराींना त्याींची केळी खरेदी ि विक्री करीता 
पुणात: शेजारील मध्यप्रदेशातील बुऱहाणपूर बाजार पेठेिर अिलींबून राहाि े लागत असून, 
खाजगी व्यापाऱयाींच्या मक्तेदारीमळेु तेिील केळी उत्पादकाींना योग्य भाि शमळत नसल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जळगाींि स्जल््यात थितींत्र ि थियींपूणा बाजार पेठेची ननशमाती 
करण्याची मागणी िारींिार शासनाकड ेकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (२७-११-२०२०) : (१) नाही.  
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेन्द्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुांबई. 


