
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची छत्तीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील बांद पडलेल्या आधथिि डबघाईला आलेल्या विविध  
पतसांस्था ि नागरी बँिेतील ठेिीदाराांबाबत 

  

(१)  ६३५ (०३-०४-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूि), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सले्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील बींद पडलेल्या आर्थिक डबघाईला आलेल्या विविध पतसींस्था ि नागरी बकँा 
याींमध्ये ठेिीदाराींच े जिळपास ९५७.३९ को्ी रुपये अडकल्याच े माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी दोन िर्ािपूिी सहकार आयुकताींनी राज्यातील सिि जजल्हयाींच्या 
उपननबींधकाींनी या सींदर्ाितील िसुलीच्या दृष्ीन े ठोस कृती आराखडा तयार करण्याच े स्पष् 
ननदेर् ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ठेिीदाराींना त्याींच्या ठेिी परत देण्याबाबत तसेच ठोस कृती 
आराखडा तयार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय. 
(३)  राज्यातील बींद पडलेल्या ककीं िा आर्थिक डबघाईला गेलेल्या विविध पतसींस्थाींिरील प्रर्ािी 
ननयींत्रणासाठी महाराषर सहकारी सींस्था अर्धननयम, १९६० मध्ये ददनाींक ०७.०९.२०१७ च्या 
अर्धसुचनेन्िये स्ितींत्र XI-IA या प्रकरणाचा नव्याने समािेर् करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
ददनाींक ३१.१२.२०१९ रोजी ननयामक मींडळ गठीत करण्यात आले असून त्याद्िारे पतसींस्थाींच्या 
कामकाजािर आर्थिक ननयींत्रण ठेिण्यात येणार असून ननयामक मींडळाकड े असलेल्या 
जस्थरीकरण ि तरलता सहाय्य ननधीमधून अिसायनातील पतसींस्थाींच्या ठेिीदाराींना ठेिी अदा 
करण्यात येणार आहेत. 
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     राज्यात अडचणीत असलेल्या नागरी सहकारी बकँाींची सींख्या १३ असून सदर बँकाींिर 
ररझिि बँकेने बँक ींग रेग्यूलेर्न अॅक्, १९४९ च्या कलम ३५ नसुार आर्थिक ननबधं लादले 
आहेत. सदर ननबधंानुसार प्रत्येक ठेिीदाराला रु.१०००/-, रु.५,०००/- मयािदेपयतंच ठेिी ममळणार 
आहेत. सदर बँका अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी बँकननहाय कृती आराखडा तयार करण्यात 
आला असून ररझिि बँकेकड े सादर करण्यात आला आहे. सदर नागरी बकँाींच्या आर्थिक 
नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या सींबींर्धताींिर जबाबदारी ननजचचत करण्यासाठी अर्धननयमाच्या 
कलम ८८ अन्िये चौकर्ी सुरु आहे.  
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. भ 
  

___________ 
  
अमरािती श्जल््यातील शेतिऱयाांना िजिमुक्त िरण्यािरीता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२)  १८३२ (०३-०४-२०२०).   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दोन लाखाींपयित कजि असलेल्या र्ेतकऱ् याींना कजिमुकत करण्याची अींमलबजािणी 
सुरु असून अमरािती जजल्हयातील सुमारे १ लाख २५ हजार र्तेकऱ् याींच्या कजिमार करीता 
जजल्हयाला अींदाजे ९३५ को्ी रुपयाींची आिचयकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करुन अमरािती जजल्हयातील सिि र्ेतकऱ् याींना 
कजिमुकत करण्यासाठी उकत ननधी तातडीन ेउपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणती कायििाही केलीभ
िा करण्य्ातभयेत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१)  अींर्तः खरे आहे. 
भभभभभमहात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजना २०१९ अींतगित अमरािती जजल्हयातील 
१.३१ लाख कजिखात्याींची मादहती योजनेच्या पो ि्लिर अपलोड करण्यात आली आहे. 
(२) महात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजना २०१९ अींतगित सद्यजस्थतीत अमरािती 
जजल्हयातील १.११ लाख कजिखात्याींना रु. ७९९.७८ को्ीचा लार् देण्यात आला आहे, तसचे 
उििरीत पात्र र्ेतकऱ्याींना लार् देण्याची प्रकिया सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील उपननबांधि, िे पिूि विभाग सहिार याांचे िायािलय 
स्थाननि पररसरात सुरु िरण्याबाबत 

  

(३)  १९५६ (०३-०४-२०२०).   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिि), श्री.पराग 
शाह (घाटिोपर पूिि) :  सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील विलेपाले / अींधेरी / जोगेचिरी पररसरातील के पूिि विर्ागाचे उपननबींधक याींच े
कायािलय िडाळा सारख्या दरूच्या दठकाणी असल्यामळेु नागररकाींना त्रास सहन करािा लागत 
असल्याच ेननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील प्रत्येक विर्ागासाठी उप ननबींधक असनू त्याींची कायािलये त्याच 
विर्ागामध्ये असणे गरजेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी ि नागररकाींनी र्ासनाकड े िारींिार पाठपुरािा करूनही 
त्यासींदर्ाित कोणतीच कायििाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानुर्ींगाने उकत 
पररसरातील नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी उपननबींधक, के पूिि विर्ाग याींचे कायािलय 
स्थाननक पररसरात सुरु करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०९-१२-२०२०) : (१)  नाही.  
भभभभभअर्ा प्रकारची कोणतीही लेखी तिार सींबींधीत विर्ागीय कायािलयास प्राप्त झाल्याचे 
ददसून येत नाही.      
(२) होय. 
भभभभभतथावप, मुींबई येथील र्ौगोमलक पररजस्थती पाहता कायिके्षत्रानुसार मुींबई उपनगर येथे 
जागा उपलब्ध होण े र्कय होत नाही. तथावप, सदर कायािलयासाठी कायिके्षत्रामध्ये जागा 
र्ोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. 
(३) ि (४)भउकत पररसरातील नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी महानगर ्ेमलरोन ननगम मल. 
िाींदे्र (पजचचम) येथ ेसदर कायािलयासाठी जागा बघण्यात आली होती. मात्र महानगर ्ेमलरोन 
ननगम याींनी सद्य:जस्थतीत जागा उपलब्ध नसल्याच ेजजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, (३) 
मुींबई याींना कळविले आहे. सदर कायािलयासाठी के पूिि विर्ाग कायिके्षत्रामध्ये जागा उपलब्ध 
होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. 
(५)भप्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

तक्िा पनिेल (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) येथील महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण  
िां पनीच्या अधधपत्याखालील िायिरत रििाांच्या िेतनाबाबत 

  

(४)  २४२६ (०३-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पश्श्चम) : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तकका पनिेल (ता.पनिले, जज.रायगड) येथील महाराषर राज्य विद्युत पारेर्ण कीं पनीच्या 
अर्धपत्याखालील कायिरत असणाऱ् या रायगड जजल्हा सुरक्षा रक्षकाींना िेतन ि िेतनाची 
थकबाक  ममळाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदर्िनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत कायािलयातील रायगड जजल्हा सुरक्षा मींडळाच े जिळपास ८९ सुरक्षा 
रक्षकाींनी माहे एवप्रल ते सप् े्ंबर, २०१९ या कालािधीतील ितेन ि िेतनाची रककम ममळािी 
अर्ी मागणी सुरक्षा मींडळाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वितरण ि ननमािण अर्धपत्याखाली कायािलयामध्ये ननयुकत सुरक्षा रक्षकाींना 
जजल्हा सुरक्षा मींडळान ेविहीत केल्याप्रमाणे सुधारीत िेतन ददले जात असून पारेर्ण विर्ागात 
कायिरत असणाऱ् या सुरक्षा रक्षकाींना सधुारीत िेतन ददले जात नसल्यान ेउकत सुरक्षा रक्षकाींिर 
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून राज्य विद्युत कीं पनीच्या वितरण 
ननमािणप्रमाणे पारेर्ण विर्ागातील कायिरत सुरक्षा रक्षकाींना सुधारीत िेतन ि थक त िेतन 
तातडीन ेममळण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्य्ातभयेत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०९-१२-२०२०) : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
भभभभभसदर आस्थापनेत रायगड जजल्हा सुरक्षा रक्षक मींडळामारि त कायिरत असलेल्या सुरक्षा 
रक्षकाींचे जुन्या दराने ननयममत ितेन अदा केले जात आहे. 
तथावप, मींडळाने दद.०१.०१.२०१९ पासनू लागू केलेली सुधारीत िेतनिाढ सदर आस्थापना 
मींडळाकड ेअदा करीत नसल्याने सुधारीत िेतनदराप्रमाणे तेथील कायिरत सुरक्षा रक्षकाींना िेतन 
देणे मींडळास र्कय झालेले नाही. 
(२) ि (३) हे खरे आहे.  
(४) अ) महाराषर खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे ननयमन ि कल्याण) अर्धननयम,१९८१ च े
कलम १४(५) अींतगित आस्थापनकेडून सुधाररत िेतनदराप्रमाणे येणारी थककत ितेनाची रककम 
िसुल करण्याची  कायििाही मींडळाने सुरू केलेली आहे. 
भभभब)भ कामगार आयुकत कायािलयाकडून ददनाींक ११.०२.२०२० रोजीच्या पत्रान्िये सुधाररत 
िेतनदराप्रमाण ेमींडळाकड ेिेतन अदा करणे बींधनकारक असल्याच ेसदर आस्थापनेस कळविले 
आहे.  
भभभभभतथावप, महाराषर राज्य विद्युत पारेर्ण कीं पनी मल., तकका पनिेल या आस्थापनकेडून 
रायगड जजल्हा सुरक्षा रक्षक मींडळामारि त कायिरत असलेल्या ८९ सुरक्षा रक्षकाींचे 
दद.०१.०१.२०१९ पासून िाढ झालेले सिि थककत िेतन सदर मींडळास अदा केल्यानुसार 
मींडळामारि त थककत िाढीि िेतन सुरक्षा रक्षकाींस िा्प करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

िामगाराांच्या सन्मानासाठी महाराष्ट्रातील िामगाराांना गुणवांत  
िामगार व िामगार भूषण असे पुरस्िार देण्याबाबत 

  

(५)  २५१२ (०१-०४-२०२०).   श्री.रोदहत पिार (िजित जामखेड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य र्ासनान े काही िर्ािपूिी कामगाराींच्या सन्मानासाठी महाराषरातील कामगाराींन्ाभ
गुणिींत कामगार ि कामगार र्ूर्ण असे दोन पुरस्कार देण्याच ेठरिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ ते सन २०१७ या चार िर्ाित या पुरस्काराचे वितरण करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुढील काळात विदहत मुदतीत कामगाराींच्या सन्मानासाठी पुरस्कार देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे.  सन २०१४-१५ या िर्ािच्या गुणिींत कामगार ि कामगार र्ूर्ण 
पुरस्काराींचा वितरण समारींर् ददनाींक २८/४/२०१६ रोजी मुींबई येथे सींपन्न झाला असून त्या 
पुरस्काराींचे िा्प करण्यात आले आहे. सन २०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या िर्ांच े
पुरस्कार वितरण झाले नाहीत.  
(३) ि (४) सन २०१९-२० कररता या पुरस्काराींसाठी अजि मागविण्यात आले आहेत. त्यानुसार 
विचिकमाि आदर्ि कामगार पुरस्काराकररता १५३ अजि ि कामगार र्ूर्ण पुरस्काराकररता २२ 
अजि प्राप्त झाले आहेत. या अनुर्ींगाने पुढील कायििाही र्ासनाच्या विचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  
लातूर श्जल्हयातील शेतिरी याांना महात्मा फुले शेतिरी िजिमुक्ती योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(६)  ५०४२ (०३-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल्हयातील एकही र्तेकरी महात्मा रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजनेतून िींर्चत राहू 
नये म्हणून सींबींर्धत विर्ागान े प्रत्येक गािात ग्रामपींचायत कायािलयामध्ये आधारकाडािची 
जोडणी आहे ककीं िा नाही याची यादी तात्काळ सादर करािी असे आदेर् जजल्हार्धकारी, लातूर 
याींनी ददनाींक ७ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासुमारास औरींगाबाद येथील आढािा बैठक त ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी लातूर जजल्हयातील कोणकोणत्या तालुकयात ककती र्ेतकऱ्याींना 
सदर योजनेचा लार् ममळालेला आहे, त्याींचे थोडकयात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायििाही केलीभिा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) ि (३) महात्मा जोनतराि रुले र्तेकरी कजिमुकती योजना २०१९ अींतगित लातूर 
जजल्हयातील लार्ाथी र्ेतकऱ्याींची तालकुाननहाय सींख्या खालील प्रमाणे :– 
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अ.क्र. तालुिा 
(लातूर श्जल्हा) 

लाभाथी शेतिरी सांख्या लाभ हस्ताांतरीत रक्िम (रु.िोटीत) 

१ लातूर ८११८ ५५.९६ 
२ औसा ७०८९ ४५.७७ 
३ ननलींगा ६७७२ ३९.७० 
४ उदगीर ५४७१ २८.५३ 
५ अहमदपूर ५०१७ २८.८९ 
६ रेणापूर ६१२६ ४१.९६ 
७ चाकूर ५६३६ ३०.२४ 
८ जळको् २२७६ ११.५३ 
९ देिणी २९८४ १७.६७ 
१० मर्रुर अनींतपाळ ३९७५ २५.२० 

एकुण  ५३,४६४ ३२५.४५ 
     उििरीत पात्र र्ेतकऱ्याींना लार् देण्याची प्रकिया सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

सन २०१७-१८ मध्ये िजािच ेपुनिगठन झालेल्या शेति-याांना  
िजिमाफी योजनेत समाविष्ट्ट िरण् याबाबत 

(७)  १०४१० (०२-०६-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५ ते २०१९ या िर्ािपयतं पीक कजि थकविलेल्या र्ेतकऱ् याींना कजिमार  ममळालेली 
असून सन २०१७-१८ मध् ये कजािच ेपुनिगठन झालेल् या र्ेतकऱ् याींना कजिमार चा लार् ममळालेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २०१७-१८ मध् ये कजािचे पनुिगठन झालेल् या र्ेतकऱ् याींना कजिमार  योजनेत 
समाविष ् करण् याबाबत लोकप्रनतननधी, बल् लारपूर याींनी ददनाींक ९ माचि २०२० रोजी िा त् या 
सुमारास मा. मुख् यमींत्री याींना लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोकत लेखी ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कायििाही केली आहे िा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) ि (३) होय. 
भभभभभर्ासनान े र्ासन ननणिय दद.२७.१२.२०१९ अन्िये महात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी 
कजिमुकती योजना २०१९ या योजने अींतगित र्ेतक-याींना कजिमुकती देण्याींचा ननणिय घेतलेला 
आहे. सदर योजन ेअींतगित ददनाींक १.०४.२०१५ त े३१.०३.२०१९ या कालािधीत उचल केलेल्या 
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अल्पमुदत पीककजािची ददनाींक ३०.०९.२०१९ रोजी मुद्दल ि व्याजासह थक त असलेली ि 
परतरेड न झालेली रककम रु २ लाखापयित आहे अर्ा कजिखात्याींना तसेच ददनाींक १.०४.२०१५ 
ते ३१.०३.२०१९ या कालािधीत िा्प करण्याींत आलेल् या अल्पमुदत पीककजािचे पुनगिठन/भ
रेरपुनगिठन करुन मध्यम मुदत कजाित रुपाींतरीत केलेल्या कजिखात्याची दद.३०.०९.२०१९ रोजी 
मुद्दल ि व्याजासह थक त असलेली ि परतरेड न झालेली हप्त्याची रककम रु.२ लाखापयित 
आहे अर्ा कजिखात्याींना रु.२ लाखापयित कजिमुकतीचा लार् देण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील इथेनॉल उत्पादनाबाबत 
  

(८)  ११४४४ (१९-०९-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ६७ को्ी मल्रची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता असताना केिळ ४२ को्ी मल्रच े
इथेनॉल उत्पादन होत असल्याच े ददनाींक १४ म,े २०२० रोजी िा त्यासमुारास श्री.बी.बी.ठोंबरे, 
अध्यक्ष नॅचरल र्ुगर याींनी स्पष् केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ८० हून अर्धक आसिानी प्रकल्प उपलब्ध असताना पूणि क्षमतेन े
इथेनॉल उत्पादन न होण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने पूणि क्षमतेने इथेनॉल उत्पादन घेण्यासाठी कृती 
आराखडा तयार करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०९-१२-२०२०) : (१)भअर्ींत: खरे आहे. 
भभभभभराज्यातील साखर कारखान्याींची ि स््ँड अलोन डडस््ीलरीजची िावर्िक इथेनॉल ननममिती 
क्षमता १६४ को्ी मल्सि आहे. साखर हींगाम २०१८-१९ मधील इथनेॉलच ेउत्पादन ५९.५० को्ी 
मल्सि झालेले आहे. साखर कारखान्याींनी ऑईल माकेद्ींग कीं पन्याींना ५९.५० को्ी मल्सिचा 
इथेनॉलचा पुरिठा केलेला आहे. सन २०१९-२०२० मध्ये इथेनॉलचचा १३.५० को्ी मल्सि 
पुरिठा झालेला आहे. े्ंडरमधील को्याप्रमाणे ऑईल माकेद्ींग कीं पन्याींना इथेनॉल पुरिठा 
करण्याचे काम सुरु आहे. 
(२)भसन २०१८-१९ ि २०१९-२० मध्ये ऊस गाळप अनुिम े९५२.११ लाख मे.्न ि ५४२.३४ 
लाख मे.्न झालेले आहे.  गेल्या हींगामाच्या तुलनेत मळीच ेउत्पादन कमी झाल्यामुळे साखर 
कारखाने ि स््ँडअलोन डडस््ीलरीज याींना पूणि क्षमतेन ेइथेनॉलचे उत्पादन घेता आले नाही. 
(३)सन २०२०-२१ मध्ये ऑईल माके्ीींग कीं पन्याींनी राज्यातील ७२ साखर कारखान्याींना १०८ 
को्ी मल्सि इथेनॉल पुरिठा करण्याचे उदद्दष् ददलेले आहे. त्यानुसार साखर आयुकत 
कायािलयान े ददनाींक २५.८.२०२० च्या पत्रान्िये इथनेॉल ननममिती आसिणी प्रकल्प असलेल्या 
साखर कारखान्याींना उदद्दष् पूणि करण्याबाबत आरखडा तयार करण्यास कळविले आहे. 
(४)भप्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
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नाशशि श्जल््यातील महात्मा फुले शेतिरी िजिमुक्ती योजनेंतगित  
शेतिऱयाांना िजिमाफीचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(९)  ११८८० (१४-०९-२०२०).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क जजल्हयातील महात्मा रुले र्तेकरी कजिमुकती योजनेंतगित लाखो र्ेतकरी पात्र 
असताना प्रत्यक्षात मात्र ७७८ र्तेकऱ्याींनाच कजिमार चा लार् ममळालेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नामर्क जजल्हा सहकारी बकेँचे १ लाख ७ हजार खातेदार हे २ लाख रुपयाींपयतं 
कजि थकबाक दार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कजिमार  यादीची पनुिरचना करून िींर्चत असलेल्या लार्ाथी र्तेकऱ्याींना 
कजिमार  ममळणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) नाही. 
भभभभभसद्यजस्थतीत महात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजना २०१९ अींतगित पात्र 
असलेल्या १,००,०४६ कजिखात्याींना रु. ८८७.७८ को्ीचा लार् देण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) अींर्तः खरे आहे. 
भभभभभनामर्क जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेन े १,०८,७४९ कजिखात्याींची मादहती योजना 
पो ि्लिर सादर केली असून त्यापकै  १,०३,३६२ पात्र कजिखात्याींची यादी प्रमसद्ध करण्यात आली 
आहे. पात्र खातेदाराींपकै  १,००,०४६ कजिखात्याींना रु.८८७.७८ को्ीचा लार् देण्यात आला 
आहे.   
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

दहांगोली श्जल््यात छत्रपती शशिाजी महाराज शेतिरी सन्मान योजनेचे  
शेतिऱयाांच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१०)  ११९५९ (१७-०९-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (दहांगोली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयात छत्रपती मर्िाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजनेचा लार् न 
ममळाल्यान े१८०२ कजिमार  र्ेतकऱ्याींचे प्रस्ताि प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत योजनेच्या कजिमार चा अजि करुन ही र्ेतकऱ्याींना कजिमार  योजनेपासुन 
िींर्चत रहािे लागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली जजल्हयातील र्तेकऱ्याींना कजिमार  देण्यासाठी र्ासनान े कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) अींर्तः खरे आहे.    
भभभभभछत्रपती मर्िाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगित दहींगोली जजल्हयातील 
तालुकास्तरीय सममतीकड े १८०२ तिारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैक  १४६४ तिार अजि 
ननकाली काढण्यात आले असून ३३८ तिार अजाििर पुढील कायििाही करण्यास बकँाींना कळविले 
आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी श्जल््यातील शेतिऱयाांना िजािच ेिाटप िरण्याबाबत 
  

(११)  १२२३२ (१७-०९-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी जजल्हयातील र्ेतकऱ्याींना १६६ को्ी १६ लाख रुपये कजि िा्प करण्याच ेउदद्दष् 
जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेला देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरीप हींगाम आलेला असताींना कजि िा्पाचे काम सींथ गतीने सुरु असून माहे 
मे, २०२० अखेर पयतं केिळ ५० ्कके कजि िा्पाचे काम पूणि करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्ींगान े कजािच्या प्रनतके्षत असलेल्या र्ेतकऱ्याींना तातडीन े कजि िा्प करण्याबाबत 
तसेच कजि िा्प करण्यास विलींब लािणाऱ्या सींबींर्धत बँकेच्या अर्धकाऱ् याींिर कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय.    
भभभभभपरर्णी जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेला खरीप, २०२० साठी रु. १६६.२६ को्ीच ेउद्दीष् 
देण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
भभभभभमाहे म,े २०२० अखेर परर्णी जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँने लक्षाींकाींच े६२.१७ ्कके 
एिढे कजििा्प केले आहे. 
(३) माहे सप् े्ंबर, २०२० अखेर म्हणजेच खरीप, २०२० अखेर परर्णी जजल्हा मध्यिती 
सहकारी बँकेन े१००.५२ ्कके कजििा्प करुन ददलेल्या उदद्दष्ाची पतूिता केलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 
  

___________ 
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बीड श्जल्हा मध्यिती सहिारी बिँ ि सेिासांस्था याांनी  
पीि िजि िाटपात िेलेला गरर्यिहार 

  

(१२)  १२३७६ (१४-०७-२०२०).   श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँच्या माध्यमातून बीड तालुकयातील समनापूर, 
आहेरिडगाि, कोळिाडी, पाली सह इतर विविध कायिकारी सेिा सींस्थेच्या सर्ासदाींना सन 
२००९-१० मध्ये िा त्या दरम्यान पीक कजि िा्प करण्यात आले, सदरचे कजि र्तेकऱ्याींनी 
सेिा सींस्थेकड ेमुदतीत र्रणा करून बेबाक प्रमाणपत्र घेतलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत नमूद सेिा सींस्थेच े सर्चि श्री.ददलीप र्ळेके याींनी र्ेतकऱ् याींनी विहीत 
मुदतीत सेिा सींस्थकेड े र्रणा केलेली कजािची रककम त्याींच्या खाती जमा न करता 
र्ेतकऱ्याींना बनाि् बेबाक प्रमाणपत्र ददले, तसेच सदरहू र्तेकऱ्याींच्या कजि खात्यािर 
सातत्याने श्री.र्ळेके याींनी कजािचे व्यिहार सुरु ठेिल्यान े र्ेतकऱ्याींनी विदहत मुदतीत कजि 
रकमेची र्रणा केलेली असतानाही सन २०१७ आणण सन २०२० च्या र्ासनाच्या कजिमार  
योजनेच्या लार्ार्थयांच्या यादीत सदरहू र्ेतकऱ्याींचा समािेर् करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी जजल्हा उप ननबींधक, सहकारी सींस्था, बीड याींच्याकड ेददनाींक ९ 
माचि, २०२० रोजी िा त्यासुमारास श्री.सींजय राजाराम नाईक ि इतर र्ेतकऱ्याींनी लेखी तिार 
देऊनही सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींनी या प्रकरणी कोणतीही कारिाई केली नसल्यान े र्ासनाच्या 
कजिमार  योजनेचा उद्देर् असरल होऊन र्ासन ननधीचा अपव्यय झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, बीड जजल्हा बँक आणण सेिा सींस्था याींच्या कजि वितरणामध्ये सातत्यान ेसुमारे 
र्ींर्र को्ीहून अर्धक रकमेची तराित असल्याचेही सींस्थेच्या लेखा परीक्षण अहिालात ि 
कजिमार  योजनेच्या प्रकियेत ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
ि चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्तेकऱ् याींच्या नािे बनाि् व्यिहार करणाऱ्या ि त्याच्याींर्ी सींगनमत 
असणाऱ्या बँक ि सहकार विर्ागातील अर्धकाऱ्याींविरुद्ध कारिाई करण्याच्या दृष्ीन े कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
भभभभभश्री.आन्साराम उत्तम र्ळेके, समनापूर, ता.जज.बीड याींनी कजि रु.२६,८७३/- ददनाींक 
०८.०८.२०१७ रोजी र्रणा केला होता. तथापी र्रणा पािती सींस्थकेड ेन ददल्यामुळे जमा-खचि 
झाला नाही. त्यामळेु त े सींस्था पातळीिर थकबाक दार रादहल्यामुळे त्याींचे नाि महात्मा 
जोनतराि रुले र्तेकरी कजिमुकती योजना २०१९ मध्ये समाविष् झाले. श्री. र्ळेके याींनी 
ददनाींक ०३.०६.२०२० रोजी चलनाची प्रत सादर केल्याने ते कजिमुकती योजनेस पात्र नाहीत अस े
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सींस्थेच्या लक्षात आल्यान े त्यानुसार त्याींच े नाि उकत कजिमुकती योजनेच्या यादीतनू 
िगळणेबाबत ग्सर्चि ि सींबींधीत र्ाखा तपासणीस याींनी जजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ, बीड 
याींस कळविले आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) अींर्तः खरे आहे. 
बीड जजल्हा मध्यिती सहकारी मल. बीड या बकेँच्या ददनाींक ३१.०३.२०१९ च्या ताळेबींदानसुार 
आहेरिडगाि, समनापूर, पाली ि कोळिाडी या सींस्थाींच्या सर्ासद येणे कजि ि बँक देणे कजि 
यामध्ये एकुण रु. १,४३,३४,६३०/- इतकया रकमेची तराित आहे. र्ाखा तपासणीस याींनी 
सदरची अननषठ तराित होण्याची कारणे पुढील प्रमाणे ददलेली आहेत. 
भभभ१. सर्ासदाींकडून िसलू होणारी कजि रककम (मुद्दल ि व्याज) ही बँकेने व्याजामध्ये जमा 
करणे. 
भभभ२.पगार खचि, प्रर्ासक य खचि ि इतर सिि खचि हे सर्ासद िसूलीमधून होणे ि बकँ कजि 
ताळेबींदास तसचे ददसून येते. 
भभभ३. पीक कजािचे नुतनीकरण करतेिेळी सींस्था सर्ासदाींकडून ३० जून पयतं ० ्कके व्याज 
आकारते. उमर्रान े प्राप्त होणारी डॉ. पींजाबराि देर्मखु व्याज अनुदानाची सिि रककम नींतर 
बँक व्याजामध्ये घेिून १२ ्कके व्याजाची आकारणी करुन सींस्थकेडून येणे दाखविते. 
भभभ४. छत्रपती मर्िाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगित सींस्थेन े सर्ासदाींचे 
ददनाींक ३०.०९.२०१७ पयतंचे व्याज आकारणी करुन प्रकरण दाखल केले. परींत ुबँकेने रककम 
प्राप्त होई पयतं जिळपास १५ मदहन्याींचे व्याज सींस्थेकडून िसूल केले आहे. 
ग्सर्चि श्री. र्ळेके याींनी ननयमबाहय पद्धतीने बेबाक प्रमाणपत्र ददल्याने जजल्हा देखरेख 
सींघाकडून त्याींना नो्ीस बजािून खुलासा मागविण्यात आला आहे. 
(६) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

नतरोडा (श्ज.गोंददया) तालुक्यातील भूवििास बँिेिडून हररष उपसा जलशसांचन  
सहिारी सांस्था सभासदाांनी घेतलेले िर्ज माफ िरण्याबाबत 

  

(१३)  १२४०२ (१७-०९-२०२०).   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंददया) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतरोडा (जज.गोंददया) तालुकयातील र्ूविकास बँकेकडून हररर् उपसा जलमसींचन सहकारी 
सींस्था सर्ासदाींनी आपल्या जममनी गहाण ठेिून कजि घेतले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना सरुु झालेली नसनू आजही सर्ासदाींच्या सात बारािर कजािची 
नोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कजि मार करण्याबाबत कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०९-१२-२०२०) : (१) ि (२) हररर् उपसा जलमसींचन 
सहकारी सींस्था मयाि., बबरोली, ता. नतरोडा या सींस्थेिर दद. ३१.०३.२०२० अखेर मुद्दल ि व्याज 
असे एकूण रु.१.१७ को्ी एिढे कजि असनू सींस्थेच्या ३१ सर्ासदाींच्या ७/१२ िर सदर कजािच्या 
बोजाची नोंद आहे.  
(३) हररर् उपसा जलमसींचन सहकारी सींस्था मयाि., बबरोली, ता. नतरोडा ही सींस्था सहाय्यक 
ननबींधक, सहकारी सींस्था, नतरोडा याींच्या दद. ३०.०७.२००१  रोजीच्या आदेर्ानुसार अिसायनात 
घेण्यात आली होती. सदर सींस्थेचा अिसायन कालािधी १० िर्ािपेक्षा जास्त झाल्यान े
अर्धननयमातील तरतुदीनसुार सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, नतरोडा याींच्या 
दद.२१.०५.२०१८ रोजीच्या आदेर्ानसूार सदरहु सींस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून सदर 
सींस्थेिर ऑकरर्ीयल असायनीची ननयुकती करण्यात आली आहे. 
भभभभभसध्यजस्थतीत र्ुविकास बँकेच्या कजिदाराींच्या कजिमार बाबत र्ासन स्तरािरुन कोणताही 
ननणिय घेण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे श्जल््यातील वपांपरी-धचांचिड पररसरात िामगार  
िल्याण मांडळाच ेिें द्र स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१४)  १२४०९ (२०-०९-२०२०).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जजल्हयातील औद्योर्गक नगरी वपींपरी-र्चींचिड ि र्हरालगत चाकण दहींजिडी ि 
तळेगाि औद्योर्गक िसाहतीतील कामगाराींचे अनेक िर्ािपासून वपींपरी-र्चींचिड येथे िास्तव्य 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपींपरी-र्चींचिड र्हर ि पररसरातील औद्योर्गक िसाहतीतील कामगाराींकररता 
मनर्ाींती, विरींगुळा तसचे त्याींच्या सोयी सुविधाींकररता कामगार कल्याण मींडळ अजस्तत्िात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औद्योर्गक नगरी वपींपरी-र्चींचिड र्हर ि लगतच्या पररसरात कामगार 
कल्याण मींडळाचे कें द्र स्थापन करण्याची मागणी, कामगार सींघ्ना ि स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी तत्कालीन मुख्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास केले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकर्ी करून औद्योर्गक वपींपरी-र्चींचिड र्हर ि लगतच्या 
औद्योर्गक िसाहतीतील कामगाराींच्या सोयीसाठी वपींपरी-र्चींचिड र्हरात कामगार कल्याण 
मींडळ कें द्र स्थापन करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) हे खरे नाही. अर्ा स्िरूपाचे ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच े पत्र मा.मुख्यमींत्री 
कायािलयास ि कामगार विर्ागास प्राप्त झाले नाही. 
(४)भ सद्य:जस्थतीत वपींपरी-र्चींचिड पररसरात सींर्ाजी नगर ि उद्योग नींगर येथे अनिुमे 
कामगार कल्याण र्िन ि लमलत कला र्िन कायिरत आहेत. त्याचप्रमाणे सींत तकुाराम नगर 
ि वपींपळे गुरि येथ ेकामगार कल्याण कें द्र कायिरत आहेत. त्यामळेु नव्याने कामगार कल्याण 
कें द्र स्थापन करण्याची आिचयकता नाही.  
(५)भप्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
 

एिात्त्मि आददवासी वविास प्रिल्प िायाजलय (ता.र्व्हार, त्र्.पालघर) या ववभागात  
सन २००६ त े२०१० दरम्यान झालेला गैरव्यवहार 

(१५)  १४८४१ (१२-१०-२०२०).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्म्ाननीयभ आददवासी 
वविास मांत्री पुढीलभगोष्ीींच्ाभखुल्ास्ाभकरतीलभक्ायभ:- 
(१) एक्ात्ममकभ आदिव्ासीभ ववक्ासभ प्रकल्पभ क्ाय्ाालयभ (त्ा.जव्ह्ार, त्ज.प्ालघर)भ य्ाभ ववभ्ाग्ातभ
२००६भतेभ२०१०भिरम्य्ानभप्रकल्पभअधिक्ारीभश्री.ख्ा्ीकभय्ाींच्य्ाभक्ायाक्ाळ्ातभ२भको्ीभ१३भल्ाखभ
४३भहज्ारभरुपय्ाींच्ाभगैरव्यवह्ारभझ्ाल्य्ाचेभननिर्ान्ासभआले, हेभखरेभआहेभक्ाय, 
(२) असल्य्ास, उक्तभ प्रकरणीभ चौकर्ीभ करण्य्ातभआलीभआहेभ क्ाय, चौकर्ीतभ क्ायभआढळूनभ
आले, 
(३)भअसल्य्ास, चौकर्ीच्य्ाभअनुषींग्ानेभसींबधितभिोषीभअधिक्ाऱ्य्ावरभकोणतीभक्ारव्ाईभ केलीभव्ाभ
करण्य्ातभयेतभआहे,  
(४)भअसल्य्ास, र्ाज्य्ातभएक्ात्ममकभआदिव्ासीभ ववक्ासभप्रकल्पभक्ाय्ाालय्ाअतींगातभहोतभअसलेलेभ
गैरव्यवह्ारभरोखण्य्ाच्य्ाभदृत्ष्नेभर््ासन्ानभेकोणतीभक्ायाव्ाहीभकेलीभव्ाभकरण्य्ातभयेतभआहे, 
(५) अदय्ापभक्ारव्ाईभकेलीभनसल्य्ासभववलींब्ाचीभक्ारणेभक्ायभआहेतभ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडवी (२३-११-२०२०) : (१)भवभ(२)भहोय. हेभखरेभआहे. 
भभभभभसनभ२००४-२००५भतेभसनभ२००८-२००९भय्ाभक्ाल्ाविीतभआदिव्ासीभ ववक्ासभ ववभ्ाग्ाम्ार्ा तभ
र्ाज्य्ातीलभ आदिव्ासीींकरीत्ाभ र्ाबववण्य्ातभ आलेल्य्ाभ वववविभ कल्य्ाणक्ारीभ योजन्ाींच्य्ाभ
अींमलबज्ावणीमध्येभ झ्ालेल्य्ाभ अननयममततेच्य्ाभ अनुषींग्ान,े म्ा.उच्चभ न्य्ाय्ालय, मुींबईभ येथभे
ि्ाखलभजनदहतभय्ाधचक्ाभक्र.१५३/२०१२भअनुषींग्ानेभम्ा.उच्चभन्य्ाय्ालय्ानेभदिलेल्य्ाभननिेर््ानसु्ार, 
म्ा.सेव्ाननवमृतभन्य्ायमूतीभश्री.एम.जी.ग्ायकव्ाडभय्ाींच्य्ाभअध्यक्षतखे्ालीभगठीतभसममतीनेभचौकर्ीभ
करूनभआपल्ाभचौकर्ीभअहव्ालभर््ासन्ासभस्ािरभकेल्ाभआहे. 
(३)भ न्य्ा.ग्ायकव्ाडभ सममतीनभे स्ािरभ केलेल्य्ाभ चौकर्ीभ अहव्ाल्ामध्येभ नमूिभ िोषीभ अधिक्ारी/भ
कमाच्ाऱ्य्ाींववरुध्िभसींबींधितभपोमलसभस््ेर्नमध्येभगुन्हेभि्ाखलभकरण्य्ातभआलेभआहे. 
(४)भ वैयत्क्तकभ तसेचभ स्ामुदहकभ योजनेच्ाभ ल्ाभभ िेत्ान्ा, योजनेचीभ रक्कमभ हीभ योजनेच्य्ाभ
क्ामक्ाज्ानुस्ारभ्प्पप्पय्ा-्प्पप्पय्ानेभDBT दव्ारेभल्ाभ्ार्थय्ाांच्य्ाभबँकभख्ामय्ामध्येभजम्ाभकरण्य्ातभयेतभ
आहे. 
(५)भववलींबभझ्ालेल्ाभन्ाही. 

___________ 
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िळिा-पडघा येथील िीज िें द्रात ताांबत्रि बबघाड झाल्यान ेमुांबई, मुांबई उपनगर  
तसेच महानगर प्रदेशात विदयुत पुरिठा खांडडत झाल्याबाबत 

  

(१६)  १४९०६ (१३-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिि), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाि), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.शमहीर िोटेचा (मुलुांड), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददपि 
च्हाण (फलटण), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.सांग्राम जगताप 
(अहमदनगर शहर), श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.शखेर ननिम (धचपळूण), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सुननल शळेिे (मािळ), श्री.बाळासाहेब आजब े(आष्ट्टी), 
श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुिनी-मोरगाांि), श्री.ननतीन अजुिन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सुननल 
भुसारा (विक्रमगड), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळांदी), श्री.सनुनल दटांगरे (िडगाि शेरी), 
श्री.राजेश पाटील (चांदगड), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पश्श्चम), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिि), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.उदयशसांग राजपुत (िन्नड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), 
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळिाभपडघा येथील िीज कें द्रात ताींबत्रक बबघाड झाल्यान े ददनाींक १२ ऑक्ोबर, २०२० 
रोजी मुींबई ि उपनगर तसेंच मुींबई महानगर प्रदेर्ातील ठाणे, निी मुींबई आददीं र्ागात 
अचानकपणे विदयुत पुरिठा खींडडत होऊन तेथील   जनजीिन ठप्प होऊन सिि व्यिहार बींद 
झाले असुन,भ रुग्णालयाींमधील र्स्त्रकिया, विद्यााार्थयािच्या पररक्षा स्थर्गत िा रद्द कराव्या 
लागल्याच ेननदर्िनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकर्ी करुन र्ासनास अहिाल सादर करण्याचे आदेर् 
मा.मुख्यमींत्री याींनी सींबींर्धत राज्य महापारेर्ण कीं पनी ि अन्य विदयुत कीं पन्याींना ददले 
असल्याच ेननदर्िनास आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीज पुरिठा खींडीत होण्यामागे काही घातपाताची र्कयता नाकारता येत नाही 
असेही तत्कालीन ऊजाि मींत्रीभय्ाींनी विधान केले असल्याचेही ननदर्िनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर घ्नेची चौकर्ी करण्यासाठी ननयुकत केलेल्या सममतीने याबाबतचा 
अहिाल र्ासनास सादर केला आहे काय, असल्यास अहिालातील मर्रारर्ीचे स्िरुप काय आहे 
ि त्यानसुार र्ासनान ेपुढे कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, मुींबईतील िीज पुरिठा ननयममत रहािा याकररता सन २०१० मध्ये नेमलेल्या 
सममतीच्या अहिालातील मर्रारर्ी नुसार निीन यींत्रणा उर्ारण्याबाबत र्ासनामारि त कोणती 
कायििाही करण्यात आली िा येत आहे, 



वि.स. ३६ (15) 

(६) मुींबई आर्थिक राजधानी असल्याने या र्हराची िीज खींडीत होऊ नये यासाठी सन १९७९-
८० पासून मुींबईकर िीज ग्राहकाींकडून प्रनतयुनन् १८ पैसे (दरमहा सरासरी ५४ रुपये) अनतररकत 
र्ुल्क घेतले जाते त्या रककमचेा विननयोग होत नसल्यास सदरहू अनतररकत र्ुल्क रद्द 
करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. नननतन राऊत (१०-१२-२०२०) : (१) ददनाींक १२.१०.२०२० रोजी सकाळी ०९.५८ िाजता ४०० 
के.व्ही.कळिा ि खारघर उपकें द्राना पुरिठा करणाऱ्या पारेर्ण िादहन्याींमध्ये बबघाड झाल्यान े
पारेर्ण प्रणालीचा िीज पुरिठा काही काळासाठी खींडीत झाला ि त्यामळेु मुींबई ि मुींबई 
उपनगरे तसेच ठाणे, निी मुींबई येथील िीज पुरिठा खींडीत झाला हे खरे आहे. महापारेर्ण 
सोबतच्या समन्ियाने प्राधान्यान े आपत्कालीन सेिा, कोव्हीड-१९ रुग्णालये, रेल्िे इत्यादीींचा 
पुरिठा समुारे दपुारी १२:१० िाजता सुरु करण्यात आला ि नींतर ्प्प्या्प्प्याने मुींबई ि मुींबई 
उपनगरे तसेच ठाणे, निी मुींबई मधील सिि िीज ग्राहकाींचा विद्यतु पुरिठा पूणिपणे सुरळीत 
करण्यात आला.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर घ्नेची चौकर्ी करण्याकररता कें द्रीय विद्युत प्रार्धकरण (CEA), महाराषर विद्युत 
ननयामक आयोग याींच्यामारि त चौकर्ी सममत्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.  सदर 
सममत्याींचा अहिाल र्ासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्याींच्या मर्रारर्ी ि राज्य र्ासनान े गदठत 
केलेल्या सममतीच्या मर्रारर्ीींचा एकबत्रतपण े अभ्यास करण्यात येईल. सदर घ्नेनींतर 
राज्यर्ार प्रेर्ण कें द्र, कळिा तसेच ्ा्ा, अदानी याींच्या कीं रोल रूम्सला र्े् देिून तेथील 
यींत्रणेची पाहणी केली ि काळानरुूप त्यामध्ये सुधारणा करण्याच े ननदेर् ददले. तसेच मुींबई 
आयलॅन्डीग ऑपरे् होण्यापूिी र्ारननयमन करण्याची किकिेन्सी मलमम् ४८ ह ि्झ िरून ४८.४ 
ह ि्झ ने िाढविली. त्यानुसार मुींबईतील सिि विज वितरण कीं पन्याींना किकिेन्सी सेद्ींग्जच्या 
सूचना देण्यात आल्या.   
(५) दद. १८ ि २१ नोव्हेंबर, २०१० रोजी मुींबई पारेर्ण प्रणालीच्या आींमर्क ग्रीड बबघाडाबाबत 
गठीत करण्यात आलेल्या सममतीच्या अहिालातील मर्रारर्ीींच्या अनुर्ींगान े लघुकालीन 
योजनेतींगित ताींबत्रक बाबीींची पूतिता करण्यात आली असून ददघिकालीन उपाययोजनेतींगित ४०० 
के. व्ही. वििोळी िादहनीच ेि उपकें द्राच ेकाम करण्याबाबत सींबींर्धत कीं त्रा्दारास जून, २०२० 
मध्ये कायािदेर् देण्यात आले  असून सदर काम माचि, २०२२ पयतं पूणि करण्याच े ननयोजजत 
आहे. तसचे मुींबई र्हरास विद्युत पुरिठा करणाऱ्या २२० के. व्ही. िादहन्याींच्या कीं डक्सि 
बदलून त्याींची क्षमतािधृ्दी करण्यात आली आहे. 
(६) मुींबई ही आर्थिक राजधानी असल्याकारणान ेमा. महाराषर विद्युत ननयामक आयोगाच्या 
आदेर्ानुसार महावितरण कीं पनीकडून मुींबई र्हरातील ्ा्ा पॉिर, बेस्् ि अदानी इलेकरीमस्ी 
मुींबई मल., याींच्या विद्युत ननममिती सींचामध्ये बबघाड झाल्यास महावितरण कीं पनीतरे लगेचच 
राखीि (standby) िीज पुरिठा करण्यात येतो. सदर राखीि (standby) िीज पुरिठा 
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करण्यासाठी या िीज वितरण कीं पन्या ि रेल्ि े मा.महाराषर विद्युत ननयामक आयोगाच्या 
आदेर्ानुसार िर्ािला एकूण रु. ३९६ को्ी राखीि िीजसेाठीचे र्ुल्क (standby charges)  
म्हणून महावितरणला देतात. सदर राखीि र्ुल्क मुींबईतील या िीज वितरण कीं पन्याींच्या एकूण 
िावर्िक महसूली गरजमेध्ये (ARR) (Annual Revenue Requirement) समाविष् केले 
जाते. 

___________ 
  

िोरोना ि अििाळी पाऊस यामळेु नुिसान झालेल्या शेतिऱयाांना  
नुिसान भरपाई शमळण्याबाबत 

  

(१७)  १४९६३ (१६-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार 
(औसा), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.प्रदीप जरस् िाल (औरांगाबाद मध्य), श्री.मांगेश च्हाण 
(चाळीसगाि), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमती श्िेता 
महाले (धचखली), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिि), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी), श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम), 
श्री.उदयशसांग राजपतु (िन्नड) :   सन्माननीय मदत ि पनुििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठिाडा, विदर्ि, कोकण, तसेच पजचचम महाराषरातील अनेक जजल्हयात 
परतीच्या पािसाच्या िेळी झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे सोयाबीन, उडीद, मूग, ज्िारी, बाजरी, धान, 
ऊस, कापूस इत्यादी वपकाींचे तसेच मोसींबी, केळी,्रबूज यासारख्या रळवपकाींचे अतोनात 
नुकसान झाले असुन कोरोना, बोगस बबयाणे, दबुार पेरणी, वपक कजि  ममळण्यातील अडचणी 
यामुळे र्ेतकरी त्रस्त  झाले असल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नकुसानीचे पींचनामे विहीत िेळेत न करता ज्यादठकाणी १००% नुकसान झाले 
आहे त्यादठकाणी ४० ते ४५ ्कके नुकसान झाल्याच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,भनकुसानीची व्यापकता ि साििबत्रक स्िरूप पाहता ओला दषुकाळ जाहीर करून, 
सरसक् पींचनामे करून र्ेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई देण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विजय िडटे्टीिार (०१-१२-२०२०) :(१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
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       राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधी ननकर्ानुसार ३३% पेक्षा अर्धक नकुसान झालेल्या 
के्षत्राचे पींचनाम े करण्यात आलेले असून जजरायती ि आचिामसत मसींचनाखालील वपकाींच्या 
नुकसानीसाठी रू.१०,०००/- प्रनत हेक्र आणण बहुिावर्िक वपकाींच्या नुकसानीसाठी रू.२५,०००/- 
प्रनत हेक्र या दरान े२ हेक्रच्या मयािदेत िाढीि दराने मदत देण्याचा ननणिय घेण्यात आलेला 
असून नुकसानीबाबतचा पदहला हप्ता रू.२२९७.०६ को्ी इतका ननधी सिि विर्ागीय आयुकत 
याींना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

िजिमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शतेिऱयाांना पुन्हा पीि िजि शमळण्याबाबत. 
  

(१८)  १४९७० (२७-११-२०२०).   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्रीमती प्रनतभा 
धानोरिर (िरोरा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.ददपि च्हाण (फलटण), श्री.मांगेश 
च्हाण (चाळीसगाि), श्री.बबनराि दत्तात्रय यादि (लोणीिर) (परतरू) :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामर्क जजल्हयातील कजिमुकती योजनेचा लार् घेतलेल्या र्ेतकऱ्याींपैक  केिळ ३१ ्कके 
र्ेतकऱ्याींना पुन्हा पीक कजि देण्यात येऊन ६९ ्कके र्तेकऱ्याींना कजि देण्यास जजल्हयातील 
बँकाींनी ्ाळा्ाळ केली असल्याची बाब माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कजिमुकतीसाठी जमा झालेली रककम र्तेकऱ्याींना पुन्हा कजि देण्यासाठी 
िापरािी असे आदेर् र्ासनाने ददलेले असूनही जजल्हयातील खासगी बँकाींनी कजि मार  
झालेल्या ९८६ र्ेतकऱ्याींपैक  केिळ २२० र्ेतकऱ्याींना तसेच जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेन े
कजि मार  झालेल्या १,०३,३५० र्तेकऱ्याींपैक  केिळ २९,०५० र्ेतकऱ्याींना पुन्हा कजि ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सन २०२० च्या खरीप हींगामासाठी ४५,७८५ को्ी रुपयाींच ेपीक कजि 
िा्पाचे उदद्दष् असताना माहे ऑगस््, २०२० अखेर २९,५११ को्ी म्हणज े उदद्दष्ाच्या ६४ 
्कके वितरण झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पीक कजि देण्याबाबत काढलेल्या 
आदेर्ाची अींमलबजािणी जजल्हा ि खाजगी बँकाींनी करािी तसेच जास्तीत जास्त र्ेतकऱ्याींना 
पीक कजि उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
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भभभभभनामर्क जजल्हयातील राषरीयकृत, खाजगी ि ग्राममण बँकेच्या एकुण १९,८२८ सर्ासदाींना 
महात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजनचेा लार् ममळाला असून त्यापैक  १२,२६९ 
सर्ासदाींना निीन कजििा्प करण्यात आले आहे. 
भभभभभनामर्क जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेच्या १,०३,४५१ सर्ासदाींपैक  १,००,२१९ सर्ासदाींना 
महात्मा जोनतराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती योजनचेा लार् ममळाला असून त्यापैक  ४५,२८० 
सर्ासदाींना निीन कजि देण्यात आले आहे. 
(३) होय 
तथापी सप् े्ंबर, २०२० अखेर राज्यात एकुण उद्दीष्ाच्या ७६ ्कके पीक कजि वितरण झाले 
आहे. 
(४) मा.मुख्यमींत्री याींनी राज्यस्तरीय खरीप आढािा सर्ा ददनाींक २१.०५.२०२०, राज्यस्तरीय 
बँकसि सममतीची विर्ेर् सर्ा ददनाींक २९.०५.२०२०, ददनाींक ०८.०६.२०२० रोजीच्या सर्ेमध्ये 
बँकाींनी पीक कजि िा्पासाठी सिोतोपरी उपाययोजना करुन लक्षाींक साध्य करण्याबाबत सचूना 
ददल्या आहेत. तसेच मुख्य सर्चि याींनी ददनाींक १७.०६.२०२० ि ददनाींक २८.०८.२०२० रोजीच्या 
बँकाींच्या सर्मेध्ये उकत सचुनाींची पुनरािितृ्ती केली आहे. सहकार आयुकत कायािलयामारि त 
आयोजजत सर्ा ददनाींक २९.०५.२०२०, ददनाींक ०४.०६.२०२०,ददनाींक २३.०६.२०२० ि ददनाींक 
३१.०७.२०२० या सर्ाींमधनू बकँा तसेच के्षबत्रय अर्धकाऱ्याींना पीक कजि िा्प तसेच कजिमार  
योजनेच्या लार्ार्थयांना पीक कजि िा्पाच्या अनुर्ींगाने सुचना ददलेल्या आहेत. खरीप 
हींगामातील पीक कजि िा्प त्याचप्रमाणे याच हींगामामध्ये कोविड-१९ या विर्ाणूच्या 
प्रादरू्ाििामुळे राज्याच्या विविध र्ागामध्ये लागू करण्यात आलेल्या ्ाळेबींदीच्या कालािधीत 
र्ेतकऱ्याींच्या सोईसाठी बँकाींनी पीक कजािसाठी स्थाननक स्तरािर पो ि्ल तयार करुन 
ऑनलाईन अजि सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन ददलेली आहे. सदर सुविधेस 
र्ेतकऱ्याींकडून सकारात्मक प्रनतसाद ममळाल्याच ेददसून आले. यामर्िाय बँक ऑर महाराषर ि 
अन्य काही बँकाींनी पीक कजािच ेवितरण र्ेतकऱ्याींच्या घरी /दारी जाऊनही केल्याचे ननदर्िनास 
आले आहे. पररणामी ददनाींक ३०.०९.२०२० पयतं बँकाींनी ४५.८० लाख र्ेतकऱ्याींना रककम रु. 
३४,६६९ को्ीचे पीक कजि िा्प करुन ७६ ्कके उद्दीष् पुतिता साध्य केली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील २३ श्जल्हयाांमध्ये परतीच्या पािसामळेु शतेिऱयाांच्या  
झालेल्या निुसानीची भरपाई शमळण्याबाबत 

  

(१९)  १४९७६ (२६-११-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.ददपि च्हाण (फलटण), श्री.ननतीन अजुिन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.शखेर ननिम 
(धचपळूण), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुिनी-मोरगाांि), श्री.यशिांत 
माने (मोहोळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रािसाहेब अांतापूरिर (देगलूर), श्री.राम सातपुत े
(माळशशरस), श्री.राजेश पाडिी (शहादा), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.बबनराि 
शशांदे (माढा), डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
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पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिि), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), 
श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.चेतन तुप े (हडपसर), 
श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - 
पाथडी), श्रीमती सरोज आदहरे (देिळाली), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.सांजयमामा शशांदे (िरमाळा), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.क्षितीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा), श्री.सांददप क्षिरसागर (बीड), श्री.सुभाष देशमुख 
(सोलापूर दक्षिण), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मदत ि पुनििसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोकण, विदर्ि, मराठिाडा ि पजचचम महाराषर जजल्हयात माहे ऑक्ोबर, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान झालेल्या अनतिषृ्ीमुळे पुर पररजस्थती ननमािण होऊन र्ेतकऱ्याींच्या 
र्ेतवपकाींचे, रळबाींगाच े ि र्ाजीपाल्याच े नुकसान झाले असून घराींचीही पडझड झाली तसेच 
काही दठकाणी विजेचे खाींब ि रान्सरॉरमर पडून विजपूरिठा खींडडत झाला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास राज्यातील नकुसानग्रस्त विविध र्ागात मा.मुख्यमींत्री, विरोधी पक्षनेत े ि 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी र्े् ी देऊन नुकसानग्रस्त के्षत्राची ददनाींक १७ ते २० ऑक्ोबर, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास पाहणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)भअसल्यास, सिि नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींचा समािेर् करून पूििलक्षी प्रर्ािाने पुनचच पींचनाम े
करण्यात येऊन र्ेतक-याींना नकुसान र्रपाई देण्यात यािी अर्ी मागणी लोकप्रनतननधीनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ेती वपक, घरे,भ रस्ते, पूल,भ िीजेचे खाींब इत्यादी झालेल्या नकुसानीबाबत 
र्ासनाने १० हजार को्ीची आर्थिक मदत जादहर केली आहे ती अनतर्य तु्पुींजी असनू 
र्ेतकऱ्याींना हेक्री ५० हजार रुपये देण्याची मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान पडलेल्या परतीच्या िादळी 
अनतिषृ्ीमुळे र्ेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याने र्ेतकऱ्याींच्या आत्महत्या िाढत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, आर्थिक सहाय्य करण्याची ि प्रचमलत आणेिारी पध्दतीचे ननकर् बदलून 
र्ेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई देण्याच्या दृजष्ने तसचे ओला दषुकाळ जाहीर करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. विजय िडटे्टीिार (०२-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) होय. 
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      जून त ेऑक्ोबर, २०२० या कालािधीत राज्यात अनतिषृ्ी ि पुरामळेु र्ेतीवपकाींच ेि 
बहुिावर्िक वपकाींचे नकुसान झाले आहे, अर्ा बार्धत र्ेतकऱ्याींना र्ेतीवपकाींच्या नकुसानीसाठी 
रु.१०,०००/- प्रनत हेक्र ि बहुिावर्िक वपकाींकरीता रु. २५,०००/- प्रनत हेक्र या दरान े २ 
हेक्रच्या मयािदेत मदत देण्याचा ननणिय घेण्यात आला आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) अनतिषृ्ी ि पुरामळेु नकुसान झालेल्या र्ेतीवपकाींच ेपींचनामे करण्यात आले आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील औरांगाबाद, बीड ि लातूरमध्ये बोगस शासन आदेश िाढून  
दद्याांग शाळाांनी अनुदान घेतले असल्याबाबत 

  

(२०)  १५००८ (१४-११-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), 
श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिि), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपूरी), श्री.झीशान शसदििी (िाांदे्र पूिि), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), 
श्री.बळिांत िानखड े (दयािपूर), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील औरींगाबाद, बीड ि लातूरमध्ये सामाजजक न्याय ि विर्ेर् कल्याण विर्ागाच्या 
नािान े बोगस र्ासन आदेर् काढून त्या आधारे ददव्याींग र्ाळाींनी अनुदान घेतल्याची घ्ना 
ददनाींक १३ ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यासमुााारास ननदर्िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत जजल्हयातील स्थाननक अर्धकाऱ्याींनी या आदेर्ाची खात्री न करताच 
र्ाळाींना लार् ददले असल्याची बाब ननदर्िनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सखोल चोकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुर्ींगान ेअर्ा प्रकारे र्ासनाची रसिणूक 
करणाऱ्या र्ाळाींिर तसेच बेजबाबदार अर्धकाऱ्याींिर र्ासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े(०३-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
भभभभभराज्यातील औरींगाबाद, बीड ि लातूर या जजल्हयाींमध्ये दद.०६.०६.२०१९ रोजी र्ासन 
ननणिय ि.इडीडी-२०१९/प्रि.९१/अपींग कल्याण-१ हा र्ासन आदेर् बोगस काढल्याची बाब 
ननदर्िनास आली आहे. परींत ू बोगस आदेर्ातील ददव्याींग र्ाळाींना र्ासनाकडून कोणतेही 
अनुदान अदा करण्यात आलेले नाही. 
(२) नाही. 
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भभभभभर्ासन पत्र दद.०६.१०.२०२० अन्िये उकत बोगस र्ासन ननणियातील ददव्याींग र्ाळाींना 
कोणताही लार् अदा केला असल्यास त्याच्या िसुलीबाबत ि र्विषयात कोणताही लार् न 
देण्याबाबत तातडीने कायििाही करण्याकररता आयुकत, ददव्याग कल्याण, पुणे याींना 
कळविण्यात आले आहे. 
(३) नाही. 
(४) आयुकत, ददव्याींग कल्याण, पुणे याींनी त्याींच्या दद.१५.१०.२०२० रोजीच्या आदेर्ान्िये या 
प्रकरणी र्ासन स्तरािरुन देण्यात आलेल्या ननदेर्ाींच्या अनुर्ींगाने अनततातडीने कायििाही 
करण्याबाबत तसेच याबाबत कोणनतही वित्तीय अननयममतता होणार नाही याची गाींर्ीयािन े
दक्षता घेण्याबाबत जजल्हा समाज कल्याण अर्धकारी, जज.प.बीड, औरींगाबाद, लातूर याींना 
कायििाही करण्याबाबत ननदेर् ददले आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या िुटुांबियाांना आधथिि मदत देण्याबाबत 
  

(२१)  १५०६२ (२५-११-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिि), श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), अॅड.आशशष शेलार 
(िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.गोिधिन माांगीलाल शमाि (ऊफि ) लालाजी 
(अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय मदत ि पनुििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात विर्ेर्त: विदर्ि, मराठिाड्यातील अनेक र्ागात तसेच जळगाींि जजल्हयामध्ये माहे 
जानेिारी त े जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान झालेल्या अिकाळी पािसामळेु र्ेतकरी 
हिालददल झाला असून नुकसानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई ममळाली नसल्याने अनेक 
र्ेतकऱ्याींिर आत्महत्या करण्याची िेळ आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेिारी ते ऑगस््, २०२० या आठ मदहन्याच्या कालािधीत 
मराठिाडयातील ४७६ र्ेतकऱ्याींनी तसेच बुलढाणा जजल्हयातील १८० र्ेतकऱ्याींनी आत्महत्या 
केली असल्याच्या र्ासनाने केलेल्या नोंदी असून देखील ८४ आत्महत्याींची प्रकरणे अपात्र ठरली 
तसेच जळगाींि जजल्हयात २७६ र्ेतकरी आत्महत्ये पकै  १५२ प्रकरणे पात्र तर ८६ प्रकरणे 
अपात्र ठरिली असल्याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्या केलेल्या र्ेतकऱ्याींच्या कु्ूबबींयाना आर्थिक मदत देण्याच्या दृजष्ने 
र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, र्ेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ददनाींक २४ जलुै, २०१५ रोजी तत्कालीन 
र्ासनाने जाहीर केलेली बळीराजा चेतना योजना बींद केल्याचा आदेर् मदत ि पुनििसन 
विर्ागाने ददनाींक ३ ऑगस््, २०२० रोजी िा त्यासुमारास जारी केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत योजना बींद करण्याची कारणे काय आहेत, तसेच र्तेकरी आत्महत्या 
रोखण्याच्या दृजष्ने पयाियी योजना राबविण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विजय िडटे्टीिार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
भभभभभराज्यात माहे डडसेंबर, २०१९ जानेिारी, २०२० या कालािधीत झालेल्या गारपी् ि अिेळी 
पािसामळेु र्तेी वपकाच्या नुकसानीपो्ी बार्धत र्ेतकऱ्याींना ददनाींक २६ ऑगस््, २०२० च्या 
र्ासन ननणियान्िये रु.९३५८.०० लक्ष एिढा ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसचे जून त े
ऑक्ोबर, २०२० या कालािधीत राज्यातील विविध जजल्हयाींमध्ये अनतिषृ्ी ि पुरामळेु बार्धत 
झालेलया नागररकाींना पदहल्या हप्त्यापो्ी ददनाींक ९ नोव्हेंबर, २०२० च्या र्ासन ननणियान्िये 
रु.२२९७०६.३७ लक्ष एिढा ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
भभभभभरेब्रुिारी, २०२० त े मे, २०२० या कालािधीत राज्यात झालेलया अिळेी पािसामळेु 
र्ेतीवपकाींच्या नकुसानीपो्ी बार्धत र्ेतकऱ्याींना मदतीचे िा्प करण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 
(२) ि (३) मराठिाडयात माहे जानेिारी ते ऑगस््, २०२० या आठ मदहन्याच्या कालािधीत 
एकूण ४७६ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापकै  जजल्हास्तरीय सममतीने ३०४ 
र्ेतकरी आत्महत्याींची प्रकरणे पात्र ठरविली असून १६२ आत्महत्याींची प्रकरणे अपात्र 
ठरविण्यात आली आहेत.  
भभभभभबुलढाणा जजल्हयात एकूण १६७ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहेत. त्यापैक  
जजल्हास्तरीय सममतीन े ३० र्तेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे पात्र ठरविली असनू १०६ 
आत्महत्याींची प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.  
भभभभभतसेच जळगाींि जजल्हयात एकूण ८० आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहेत. 
त्यापैक  जजल्हास्तरीय सममतीन े ४१ र्ेतकरी आत्महत्याींची प्रकरणे पात्र ठरविली असून ३२ 
प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. 
भभभभभपात्र प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त र्ेतकऱ्याींच्या िारसाींना र्ासन ननणिय ददनाींक २३ जानेिारी, 
२००६ अन्िये रुपये १ लक्ष ची मदत देण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) होय, हे खरे आहे. 
भभभभभपथदर्ी प्रकल्पाींतगित र्ासनान ेर्ेतकऱ्याींच्या आत्महत्या होणाऱ्या जजल्हयाींकरीता विविध 
उपाययोजना करण्याच्या अनुर्ींगाने उस्मानाबाद ि यितमाळ या दोन जजल्हयात बळीराजा 
चेतना अमर्यान ही योजना सुरु करण्यात आली होती. सदर योजनेच्या अींमलबजािणीच्या 
अनुर्ींगाने मागील ५ िर्ािचा आढािा घेण्यात आला असता, र्ेतकरी आत्महत्या प्रकरणाींमध्ये 
घ् ददसून आलेली नसून योजनेचा प्रर्ािी पररणाम होत नसल्याचे ददसून आल्याने सदर 
योजना ददनाींक ५ ऑगस््, २०२० च्या र्ासन ननणियान्िये बींद करण्याचा ननणिय घेण्यात 
आला. 
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भभभभभर्ेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्यान े खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत :- 
भभभभ१) र्ेती वपकाींसाठी पयािप्त सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विदर्ाितील आत्महत्येचे प्रमाण 
जास्त असलेल्या ६ जजल्हयाींकररता विर्ेर् पॅकेजची योजना राबविण्यात आली.  
भभभभ२) र्ेतकऱ्याींना समपुदेर्नाची ि प्रबोधनाची आिचयकता विचारात घेऊन विविध 
उपाययोजना 
भभभभ३) विर्ेर् मदतीच्या कायििमाींतगित र्ेतकऱ्याींच्या विकासासाठी “कृर्ी समधृ्दी” योजनेच्या 
अनुर्ींगान े विविध विर्ागाींकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.  
भभभभ४) र्ेतकऱ्याींना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेिा, र्ेती विकासाच ेकायििम राबविणे ि त्याींच्या 
मुलाींना मर्क्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे अर्ा उपाययोजनाींची अींमलबजािणी करण्यासाठी 
कै.िसींतराि नाईक र्ेती स्िािलींबन ममर्नची पुनिरचना करण्यात आली आहे. 
भभभभ५) र्ेतमालाला हमीर्ाि, PK-KISAN सारख्या योजनाींमारि त र्ेतकऱ्याींिरील ताण कमी 
करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराि रुले र्ेतकरी कजिमुकती 
योजना राबविण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दगुिम भागात राहणारे तसेच आश्रमशाळेत शशिणारे आददिासी  
विद्याथी ऑनलाईन शशिणापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२२)  १५०६८ (२६-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.प्रिाश फातपिेर 
(चेंबूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर 
पूिि), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूि), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर), 
श्री.िरभि नाईि (िुडाळ), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), 
श्री.पथृ् िीराज च्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे 
(अमरािती), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.दहरामण 
खोसिर (इगतपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.सुनील राणे (बोरीिली), 
श्री.फारूि शाह (धळेु शहर), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.उदयशसांग राजपुत (िन्नड), 
श्री.महेंद्र थोरिे (िजित), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील दगुिम र्ागात राहणारे तसेच आददिासी आश्रमर्ाळेतील विद्यार्थयांना 
भ्रमणध्िनी, सींगणक उपलब्ध नसल्याने आणण आींतरमायाजाल जोडणी अर्ािी कोरोना 
महामारीच्या काळात ऑनलाईन मर्क्षण घेऊ न र्कल्याने आददिासी विर्ागाने अनलॉक 
मर्क्षण पद्धती अमलात आणली असल्याच े माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमर्ाळेतील मर्क्षक आजूबाजूच्या आददिासी गािात जाऊन विद्यार्थयांना 
प्रत्यक्ष मागिदर्िन करणे अपेक्षक्षत असताना खाि्ी अनुदान योजनेच्या सिेक्षणाच्या कामासाठी 
मर्क्षकाींची ननयुकती करण्यात आली असल्याच ेननदर्िनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत मर्क्षण पद्धती अींमलात येण्याआधीच बींद करण्यात आल्याने 
राज्यातील ११५३ आश्रमर्ाळेतील सुमारे ५ लाख आददिासी विद्याथी ऑनलाईन मर्क्षणापासून 
िींर्चत रादहले असल्याच ेननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दगुिम र्ागातील गरीब ि गरजू आददिासी विद्यार्थयांना र्हरातील 
विद्यार्थयांप्रमाणे दजेदार मर्क्षण उपलब्ध करून देण्याच्यादृजष्ने र्ासनान ेकोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)भर्ासन ननणिय िमाींक, खाअयो-२०२०/प्र.ि.३७/का. ०३, ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० अन्िये 
आददिासी विकास विर्ागाींत कायिरत स्थाननक कमिचारी ( आददिासी विकास ननरीक्षक, मर्क्षक, 
गहृपाल, अर्धक्षक इ.) याींना खाि्ी योजनेअींतगित पात्र लार्ार्थयांची यादी ननजचचत करुन अजि 
र्रुन घेण्याबाबत आदेमर्त करण्याींत आले आहे. सदर खाि्ी योजनेची अींमलबजािणी 
करण्यासाठी काही मर्क्षकाींिरच ग्राम सममती सदस्य म्हणून जबाबदारी सोपविण्याींत आलेली 
आहे. सदर खाि्ी योजनकेररता ननयुकत केलेल्या मर्क्षकाींच े र्कै्षणणक कामकाजाचे िा्प 
मदहला मर्क्षक्षका, स्त्री-अर्धक्षक्षका, पुरुर् अर्धक्षक ि मुख्याध्यापक तसेच उििररत मर्क्षक, 
कमिचारी याींच्याकड े िा्प करण्याींत आले होते. अनलॉक उपिमातींगित गाि-पाडयाींिर 
स्ियींस्रुतीन े स्थाननक सींसाधन समुह मर्क्षणाच े काम करीत असल्यामुळे खाि्ी सिेक्षणाच े
काम सुरु असताींनाही मलुाींच्या मर्क्षणामध्ये खींड पडणार नाही याची दक्षता र्ाळास्तरािरुन 
घेण्यात आलेली आहे. खाि्ी योजनेअींतगित सिेक्षणाच ेकाम पुणि झाल्यानींतर या प्रयोजनासाठी 
ननयुकत केलेले मर्क्षकसुद्धा अनलॉक लननगं उपिमात ननयोजनानुसार सहर्ागी झालेले आहेत. 
(३) ि (४) राज्यात ऑनलाईन मर्क्षण देण्याचा एक मतप्रिाह सुरु असताींना आददिासी 
विद्याथी, तो राहत असलेला र्ाग दगुिम ि कोणत्याही प्रकारच्या ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध 
नसणे या कारणान े मर्क्षणापासनू िींर्चत रादहलेला नाही. अनलॉक लननिगद्िारे विद्यार्थयािच्या 
दारी मर्क्षण पोहचविण्यासाठी सनुनयोजजत आखणी करुन मर्क्षक, स्थाननक सींसाधन समुह 
याींच्याद्िारे “अनलॉक लननगं” हा ऑरलाईन मर्क्षणाचा उपिम सुरु ठेिलेले आहे. सिि 
र्ासक य ि अनुदाननत आश्रमर्ाळाींकडून गाि-पाडा ननहाय विद्यार्थयांच्या याद्या तयार 



वि.स. ३६ (25) 

करण्याींत आल्या असून आश्रमर्ाळेतील मर्क्षकाींकड े गाि-पाड्याच े पालकत्ि देण्याींत आलेले 
आहे. गाि-पाडा ननहाय र्े्ीकररता आश्रमर्ाळास्तरािर साप्तादहक/मामसक ननयोजन करण्याींत 
आले असून ननयोजनानुसार मर्क्षक र्े्ी देत आहेत.  
सींसाधन समूहाींच्या सहकायािन े स्थाननक पातळीिर सूक्ष्म ननयोजन करुन जास्तीत-जास्त 
विद्यार्थयांपयतं ननयममतपणे पोहोचून विद्यार्थयानंा मागिदर्िन करण्यात येत आहे.  
(५)भप्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
भीमाशांिर अभयारण्यातील सािरमाची (श्ज.पुणे) ग्रामस्थाांचे पनुििसन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३)  १५०७५ (२५-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)भ पुणे जजल्हयातील माळीण गािातील दघुि् ना घडल्यानींतर र्ीमार्ींकर अर्यारण्यातील 
साकरमाची गािातील ग्रामस्थाींना मुरबाड तालुकया र्जेारी असलेल्या लाींबाचीिाडी येथे 
तात्पुरत्या पत्राच्या र्ेड मध्ये स्थलाींतररत करण्यात आले असल्याच े माहे ऑक्ोबर, २०२० 
मध्येभव्ाभमय्ािरम्य्ान ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाच े स्थलाींतर होऊन सात िर् े उल्ून देखील अद्यापपयित ग्रामस्थाींच े
पुनििसन झाले नसल्याचे ननदर्िनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाींबाचीिाडी येथ ेपत्र्याच्या र्ेड मध्ये रहािे लागत असल्याने पािसाळयामध्ये 
ग्रामस्थाींना िन्यप्राण्याींसह सरप्णारे प्राणी ननदर्िनास आल्यान ेत्याींच्यामध्ये मर्तीच ेिातािरण 
ननमािण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गािाींचे पुनििसन करण्याची जबाबदारी पुणे जजल्हा प्रर्ासनाची असल्याने उकत 
प्रस्ताि सादर करुन मुरबाडच े िनके्षत्रपाल याींनी मींजुरीसाठी र्ासनाकड े पाठिला आहे हे खरे 
आहे काय, 
(५)भ असल्यास, साकरमाची गािातील ग्रामस्थाींच े पुनििसन करण्याबाबतच्या प्रस्तािािर 
र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) मौज े साखरमाची येथील सींकमलत यादीतील ४६ 
कु्ुींबाींपैक  २२ कु्ुींबाींच ेसि ेिमाींक ३८ या खाजगी मालक च्या के्षत्रािर तात्पुरत्या स्िरुपात तर 
४ कु्ुींबाींचे मौज े लाींबाचीिाडी (मरुबाड), ता. मुरबाड येथ े राहण्याची व्यिस्था करण्यात आली 
आहे. 
(२) मौजे साखरमाची येथील सींकमलत यादीतील ४६ कु्ुींबाींनी पूनििसनाकरीता ननिडलेले के्षत्र हे 
राखीि ि सींरक्षक्षत िन असून सदर के्षत्राचा िनेत्तर िापर करण्याकरीता िन सींिधिन 
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अर्धननयम १९८० अींतगित िळतीकरण करणे आिचयक आहे. त्यानुसार सदर के्षत्राचा 
िळतीकरणाचा प्रस्ताि कें द्र र्ासनास ऑनलाईन सादर करण्यात आला असून त्या अनुर्ींगान े
कें द्र र्ासनामारि त मान्यत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मौज े साखरमाची येथील पनूििसन करण्यात आलेल्या कु्ुींबीींयाना तात्पुरत्या ननिाऱ्याची 
सोय ि इतर तातडीच्या मुलर्त सोयी सूविधा रु. ४३,८२,९७४/- इतका ननधी खचि करुन 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) मौजे साखरमाची येथील सींकमलत यादीतील ४६ कु्ुींबाींनी पूनििसनाकरीता ननिडलेले के्षत्र हे 
राखीि ि सींरक्षक्षत िन असून सदर के्षत्राचा िनेत्तर िापर करण्याकरीता िन सींिधिन 
अर्धननयम १९८० अींतगित िळतीकरण करणे आिचयक आहे. त्यानुसार सदर के्षत्राचा 
िळतीकरणाचा प्रस्ताि कें द्र र्ासनास ऑनलाईन सादर करण्यात आला असून त्या अनुर्ींगान े
कें द्र र्ासनामारि त मान्यत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे.  

___________ 
  

राज्य आददिासी वििास महामांडळ (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) माफि त धचांबीपाडा आश्रमशाळेत  
िाटप िरण्यात आलेले ताांदळु ननिृष्ट्ट दजािच ेअसल्याबाबत 

  

(२४)  १५१३६ (२५-११-२०२०).   श्री.दौलत दरोडा (शहापूर), श्री.अननल पाटील (अमळनेर), 
श्री.ननतीन अजुिन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.राजेश पाटील (बोईसर) :   सन्माननीय 
आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य आददिासी विकास महामींडळ (जज.ठाणे, ता.र्हापूर) मारि त मर्िींडी ग्रामीण र्ागातील 
र्चींबीपाडा, खडक ,भलाणखिली, जुनाींदरुखी ि काींबे येथील आददम जमातीच्या कु्ुींबबय्ाींन्ाभददनाींक 
७ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा त्यासुमारास र्चींबीपाडा आश्रमर्ाळा येथे ताींदळु िा्प करण्यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददम जमातील कु्ुींबाना िा्प केलेले ताींदळु अत्यींत ननकृष् दजािच े तसचेभ
अळयाही पडलेले असल्याचे माहे आक्ोंबर,भ२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी आददम जमातीच्या लोकाींनी महामींडळाच्या र्हापूर येथील 
कायािलयात र्ोजन आींदोलन करुन अळी ममश्रीत कुजलेल्या ताींदळाचा र्ात अर्धका-याींना 
खायला देऊन ननर्ेध व्यकत केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,भसदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, 
चौकर्ीच्या अनुर्ींगान ेसींबर्धत दोर्ी अर्धकारी ि कमिचारी याींच्यािर कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी (०३-१२-२०२०) : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) होय. अींर्त: खरे आहे. 
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(३) होय. अींर्त: खरे आहे. 
(४) िा्प केलेल्या ताींदळूाबाबत श्रमजीिी सींघ्नेने केलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने उप 
व्यिस्थापक, प्रादेमर्क कायािलय, जव्हार याींना ददनाींक ०८.१०.२०२० रोजीच्या आदेर्ान्िये 
ननलींबबत करण्याींत आले आहे.  प्रस्तुत प्रकरणी चौकर्ी अर्धकाऱ्याची ननयुकती करण्याींत आली 
असून, चौकर्ी अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर योग्य ती कायििाही करण्याींत येईल. या प्रकरणी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २८.१०.२०२० रोजी झालेल्या ननदेर्ानुसार 
खराब ताींदळुाचे िा्प न करण्याचा ननणिय घेतला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 

  
चांद्रपूर ि गडधचरोली श्जल््यातील दारुबांदीचा फेरविचार िरण्यासाठी नेमलेल्या सशमतीबाबत 

  

(२५)  १५२२३ (२६-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिि), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) : सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)भ चींद्रपूर ि गडर्चरोली जजल्हयातील दारुबींदीचा रेरविचार करण्यासाठी सममती स्थापन 
करण्याची घोर्णा पालकमींत्री, चींद्रपूर याींनी केली असून ददनाींक ३० सप् ्ेंबर, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास मींत्रालयात झालेल् या बैठक त एक सममती गठीत करण् याचा ननणाय घेऊन सममतीन े
दीड मदहन् यात अहिाल सादर करण्याबाबत ननजचचत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दारूबींदीच ेचाींगले पररणाम ददसत असताना चींद्रपूर ि गडर्चरोली या दोन 
जजल्हयातील दारूबींदी उठविण्याची कारणे काय आहे ि सदरहू सममती स्थापन करण्यात आली 
आहे काय, 
(३)भअसल्यास, चींद्रपूर जजल्हयातील ६०० ग्राम पींचायतीींनी ि गडर्चरोली जजल्हयातील ११०० 
ग्राम पींचायतीींनी ग्रामसर्ेत दारूबींदीचे ठराि पाररत करून ही दारूबींदी ममळिली असल्यामुळे 
पालकमींत्री याींच्या आदेर्ान े गदठत करण्यात आलेली सममती तात्काळ बरखास्त करण्याची 
कायििाही करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)भनसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  

श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०७-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) चींद्रपूर आणण गडर्चरोली 
जजल्हयातील अिैध दारु विि  व्यिसायासींदर्ाित मा.पालकमींत्री, चींद्रपूर याींच्या विनींतीच्या 
अनुर्ींगान े मा.मींत्री, राज्य उत्पादन र्ुल्क याींच्या अध्यक्षतखेाली दद.३० सप् े्ंबर, २०२० रोजी 
बैठक झाली. चींद्रपूर जजल्हयात सन २०१५ पासून लागू असलेली दारुबींदी उठविण्याबाबत प्राप्त 
मागण्याींच्या अनुर्ींगान े सिकंर् विचारविननमय करुन ननणिय घेण्याच्या दृष्ीन े र्ासनास 
मर्रारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय सममती स्थापन करण्याचा ननणिय सदर बैठक त घेण्यात 
आला आहे. त्यानसुार सममती स्थापन करण्याची कायििाही सुरु आहे. चींद्रपूर ि गडर्चरोली या 
दोन जजल्हयातील दारुबींदी उठविण्याबाबत कोणताही ननणिय र्ासनान े अद्याप घेतलेला 
नाही.    
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
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िऱहाड (श्ज.सातारा) येथे युननटी इांडस्रीयल िो.ऑप. सोसायटीन े 
शासनाची िेलेली फसिणूि 

  

(२६)  १५३३५ (१३-११-२०२०).   श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कऱ् हाड तालकुयातील (जज.सातारा) विरिड,े सुल , येथील यनुन्ी इींडस्रीयल को.ऑप. 
सोसाय्ीन े िेगिेगळ्या प्रकल्पाींसाठी घेतलेल्या २ को्ी ११ लाख ७० हजार ३८६ रुपयाींचा 
गैरव्यिहार करुन र्ासनाची रसिणूक केल्याच े उप लेखापरीक्षक, कऱ् हाड याींनी ददनाींक १० 
ऑक्ोबर, २०२० रोजी केलेल्या तपासणीत ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी केलेल्या चौकर्ीत काय आढळून आले आहे ि त्यानुसार कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहेत ?  
 
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (२७-११-२०२०) : (१) होय. 
भभभभभसदर सींस्थेच्या दद.१.४.२०१० ते दद.३१.३.२०१९ या कालािधीच्या लेखापरीक्षणासाठी 
उपलेखापरीक्षक, सहकारी सींस्था, पा्ण याींची ननयुकती करण्यात आली होती. सदर सींस्थेच्या 
लेखापरीक्षणािेळी रककम रु.२,११,७०,३८६/- चा अपहार झाल्याच ेननदर्िनास आले आहे.  
(२) सदर सींस्थेच्या लेखापरीक्षणात अपहार झाल्याच े ननदर्िनास आल्यानुसार उपलेखापरीक्षक, 
सहकारी सींस्था, पा्ण याींनी उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड याींना अहिाल सादर केला. 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड याींनी त्याींच्या दद.२९.९.२०२० च्या पत्रानुसार 
उपलेखापरीक्षक, सहकारी सींस्था, पा्ण याींना अपहारास जबाबदार असलेल्या व्यकतीींविरुद्ध 
प्रथम खबर अहिाल (FIR) दाखल करण्यासाठी प्रार्धकृत केले. त्यानसुार उपलेखापरीक्षक, 
सहकारी सींस्था, पा्ण याींनी गुन्हा नोंद ि.०४८७, दद.८.१०.२०२० रोजी कराड र्हर पोलीस 
ठाण्यामध्ये जबाबदार व्यकतीींविरुद्ध र्ारतीय दींड सींदहता कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ ि १२० 
(ब) नुसार रौजदारी गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यानुसार पोमलस तपास सुरू आहे. 

___________ 
  
िोिणातील नुिसानग्रस्त आांबा बागायतदाराांच्या पीि िजाििरील ्याज माफ िरण्यािाित 

  

(२७)  १५४६८ (१३-११-२०२०).   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिकाळी पािसामुळे सन २०१४-१५ मध्ये कोकणातील आींबा बागायतदाराींचे प्रचींड नकुसान 
झाल्यानींतर बागायतदाराींच्या आींबा पीक कजाििरील व्याज मार करण्याची घोर्णा र्ासनाने 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्याजमार बरोबरच बागायतदाराींच्या कजािचे पुनगिठन तसेच त्या कजाििरील 
पदहल्या िर्ािचे व्याजदेखील र्ासन र्रेल, असाही ननणिय घेण्यात आला होता, हेही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ीभकेलीभआहेभक्ाय,भचौकर्ीत काय आढळून आले 
ि त्यानुर्ींगान े ककती बागायतदाराींना ककती रकमेच े व्याज मार करण्यात आले िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (२७-११-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग, र्ासन ननणिय ददनाींक ०७/०७/२०१५ नुसार 
राज्यामध्ये रेब्रुिारी-माचि, २०१५ या कालािधीत अिेळी पाऊस ि गारपी् यामुळे राज्यातील 
आपद्ग्रस्त झालेल्या जजल्हयाींना मदत करण्याचा ननणिय घेण्यात आला. सदर र्ासन 
ननणियानुसार कोकणामधील रत्नार्गरी जजल्हयातील ११६ र्ेतकऱ्याींचे रू.१५,४९,३३६ इतकया 
रकमेचे, बाधीत पीकािरील तीन मदहन्याच्या कालािधीसाठी व्याजमार करण्याबाबतचे प्रस्ताि 
मींजूर करण्यात आले असून अर्ी रककम लार्ाथी र्ेतकऱ्याींच्या बचत खाती िगि करण्यात 
आली आहे. 
(४)भप्रचन उद्भ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुल (श्ज.चांद्रपूर) तालुक्यात ए.जी. गािठान कफडरिरील  
(Agricultural Feeder) लोडशेडीांगबाबत 

  

(२८)  १५४८८ (२७-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुल (जज.चींद्रपूर) तालुकयात र्ेतक-याींची र्ेतजमीन ए.जी. गािठाण करडरलगतभ
(Agricultural Feeder) असल्याने र्ेतीकररता महावितरण कीं पनीकडून विदयुत जोडणी घेतली 
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महावितरणतरे ददिसातुन १६ तास लोडर्ेडीींग होत असल्यान ेर्ेत वपकासाठी 
मुबलक पाणी उपलब्ि होत नसुन र्ेतकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, लोडर्ेडीींग कायमस् िरूपी बींद करण् याबाबत लोकप्रनतननधी बल् लारपूर याींनी 
ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासुमारास व् यिस् थापक य सींचालक, महावितरण मुींबई 
याींना लेखी ननिेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उकत ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) चींद्रपूर जजल्हयाअींतगित मुल तालुकयात कृर्ी िादहनी 
विलगीकरणाचे काम सुरु असून सद्यजस्थतीत सदर कृर्ी िादहनीिर ५७ कृर्ी िीज जोडण्या 
आहेत. 
(२), (३) ि (४) र्ेतीसाठी मबुलक िीज पुरिठा करण्याच्या मागणीबाबतच े स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींच े ददनाींक १७.०९.२०२० रोजीच े ननिेदन प्राप्त झाले आहे. राज्यात कृर्ी 
िादहन्याींिर सद्यजस्थतीत र्ारननयमन केले जात नाही. तथावप, पाण्याचे योग्य ननयोजन 
करण्यासाठी तसचे कृर्ी पींपाींसाठी आिचयक असलेला विद्युत पुरिठा लक्षात घेऊन, महाराषर 
विद्युत ननयामक आयोगाच्या ननदेर्ानुसार राज्यात, चींद्रपूर जजल्हयासहीत सिि कृर्ी 
िादहन्याींिरील कृर्ी ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास ककीं िा ददिसा ८ तास ३ रेज िीजेची 
उपलब्धता चिाकार पध्दतीने देण्यात येत आहे.   
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

आददिासीांसाठी देण्यात येणाऱया खािटी योजनेच्या अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 
  

(२९)  १५५९६ (२६-११-२०२०).   श्री.मनोहर चांदद्रिापूरे (अजुिनी-मोरगाांि), श्री.ननतीन अजुिन 
(ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्रीमती सरोज 
आदहरे (देिळाली), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिि), श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), अॅड.आशशष जयस्िाल (रामटेि), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर 
दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१३ -२०१४ मध्ये बींद करण्यात आलेल्या खाि्ी अनदुान योजनचेे पनुरुज्जीिन 
करुन सन २०२०-२०२१ या िर्ािसाठी सदर योजना सुरु करण्याचा ननणिय माहे ऑगस््, २०२० 
च्या मींत्रीमींडळ बैठक त घेऊन त्याबाबत र्ासन ननणिय ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०२० रोजी 
ननगिममत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेनसुार पात्र आददिासी कु्ूींबाींना प्रनत कु्ूींब चार हजार रुपयाींपैक  २ 
हजार रुपये अन्नधान्य िस्तुस्िरुपात तर २ हजार रुपये लार्ार्थयांच्या बँक अथिा ्पाल 
खात्यात वितररत करण्यात येणार असल्याच ेसदर र्ासन ननणियात नमूद करण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)भ असल्यास, आददिासी जनतेला खाि्ी रककम िा्पासोबत आददिासी मुलाींना इतर 
र्ैक्षणणक सुविधा, मध्यान्ह र्ोजन तसेच आहार र्त्ता देण्यात येत असनू हया बाबी गेल्या 
सहा मदहन्यापासून प्रलींबबत असल्याचे ननदर्िनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात सन २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेनुसार १ को्ी ५ लाख 
१० हजार एिढी आददिासी लोकसींख्या असताना या योजनेसाठी तरतूद केलेली ४८६ को्ी 
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रककम अपुरी असल्याने १० लाखापेक्षा अर्धक कु्ूींब ेया योजनेच्या लार्ापासून िींर्चत राहात 
असल्याच,े ननदर्िनास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या योजनेच्या ननकर्ात बदल करण्यात यािा ि ही योजना सिि आददिासीींना 
सरसक् लागू करािी, अर्ी मागणी श्रमजीिी सींघ्ना ि अन्य सामाजजक सींघ्नेच्या 
पदार्धकाऱ्याींनी र्ासनाकड े केली असल्याच े ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासुमारास 
ननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उकत मागणीच्या अनुर्ींगाने आददिासीना देण्यात येणाऱ्या खाि्ी योजनेच्या 
अनुदानात िाढ करण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे,भ
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (०३-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय. हे खरे आहे. 
(३) सदर बाब या विर्ागार्ी सींबींर्धत नाही. 
(४) र्ासन ननणिय ददनाींक दद.०९.०९.२०२० अन्िये खाि्ी अनुदान योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे 
लार्ाथी ननजचचत करण्यात आलेले आहेत. 

अ.क्र. तपशशल िुटूांब सांख्य 
१ मनरेगािर एक ददिस कायिरत असलेले आददिासी मजूरभभभभभभभ

(दद. एवप्रल, २०१९ ते ३१ माचि, २०२० या कालािधीत). 
४,००,००० 

२ आददम जमातीची सिि कु्ूींब.े २,२६,००० 
३ पारधी जमातीची सिि कु्ूींब.े ६४,००० 
४ जजल्हार्धकारी याींच्या सल्लयाने प्रकल्प अर्धकारी याींनी ननजचचत 

केलेली गरजू आददिासी कु्ूींबे ज्यामध्ये पररतकत्या, घ्स्रो्ीत 
मदहला, विधिा र्ुमीहीन र्ेतमजरू, अपींग व्यजकत असलेले कु्ूींब, 
अनाथ मुलाींचे सींगोपन करणारे कु्ूींब. 

३,००,००० 
 

५ िैयजकतक िनहकक प्राप्त झालेली िनहककधारक कु्ूींबे. १,६५,००० 
एकूण :- ११,५५,००० 

(५) होय. हे खरे आहे. 
(६) याबाबत ददनाींक १२ ऑगस््, २०२० रोजी मा.मींत्रीमींडळाने ननणिय घेतलेला आहे.  तसेच 
सध्या राज्याची आर्थिक जस्थती लक्षात घेता यात िाढ करण्याची बाब र्ासनाच्या विचाराधीन 
नाही. यास्त्ि विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

परळी (श्ज.बीड) येथील औश्ष्ट्णि विद्युत िें द्रात िाजिी दरापेिा  
जादा दरान ेननविदा िाढून िेलेला गरर्यिहार 

  

(३०)  १५६१४ (२५-११-२०२०).   श्री.रत्नािर गुटे्ट (गांगाखेड) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परळी (जज.बीड) येथील औजषणक विद्युत कें द्रात िाजिी दरापेक्षा जादा दराने ननविदा 
काढून त्याचा कायािदेर् देऊन महाजनकोचे कोट्यिधी रुपयाींच े नुकसान होत असल्याचे 
ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)भ असल्यास, उकत प्रकरणी सखोल चौकर्ी करून सींबर्धत दोर्ी असणा-याींिर कारिाई 
करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी (गींगाखेड) याींनी मा.ऊजाि मींत्री, मखु्य 
अमर्यींता, परळी थमिल पॉिर स््ेर्न याींच्याकड ेददनाींक २० जुन, २०२० रोजी तसेच सींचालक, 
महाराषर स््े् पॉिर जनरेर्न कीं पनी मल., मुींबई याींच्याकड ेददनाींक १८ माचि, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत ननिेदनाच्याअनुर्ींगान े र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच े
ननषकर्ि काय आहेत, चौकर्ीच्या अनुर्ींगान े पुढे कोणती कायििाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेतभ?भ 
  
डॉ. नननतन राऊत (२७-११-२०२०) : (१) (२) ि (३) श्री.राजेर्ाऊ श्रीराम रड, युिाअध्यक्ष 
राषरिादी समाजपक्ष, परळी िैजनाथ याींनी परळी औजषणक विद्यूत कें द्र कोळसा हाताळणी 
विर्ाग येथील े्ंडर िमाींक ५१४८८ आणण ५१४८९ च्या सींदर्ाित तिार केली होती. सदर 
तिारीच्या अनुर्ींगान े चौकर्ी करण्यासाठी परळी औजषणक विद्यूत कें द्र स्थरािर स्थाननक 
कायािलयीन सममती गठीत करण्यात आली होती.सदर सममतीने त्याींचा अहिाल मुख्य 
अमर्यींता, परळी औजषणक विद्युत कें द्र याींना सादर केला. सदरील अहिालानुसार या 
तिारीमध्ये तर्थय आढळून आलेले नाही त्यामूळे कायििाही करण्याच्या प्रचन उद्भ्ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
विरूर स् टेशन, राजुरा ि िोठारी (श्ज.चांद्रपुर) येथील िनपररिेत्रात िाघाने िेलेल्या हल्ल्याबाबत 
  

(३१)  १५९४६ (२७-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विरूर स् ्ेर्न, राजुरा ि कोठारी (जज.चींद्रपुर) येथील िनपररके्षत्रात नरर्क्षी िाघान ेकेलेल्या 
हल्ल्यात अनके नागररकाींचे मतृ्यू झाल्याचे ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)भअसल् यास, पररसरात िाघ आढळून आल्याने ग्रामस्थाींमध्ये मर्तीचे िातािरणभननम्ााणभझाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िाघाच् या हल् ल् यात मतृ् यमुुखी पडलेल् या व् यक तीींच् या कु्ूींबबयाींना आर्थिक मदत 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)भअसल् यास, सदर िाघाचा बींदोबस् त करण् याच् या दृष ्ीन े िनविर्ागान े कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) मध्य चाींदा िन विर्ागाअींतगित िाघाच्या हल्ल्यात 
एकूण आठ व्यकतीींचा मतृ्यु झाला असल्याचे ननदर्िनास आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रचमलत र्ासन ननणियातील तरतूदीनुसार मतृ व्यकतीच्या कायदेर्ीर िारसास अथिसहाय्य 
अदा करण्यात आले आहे. 
(४) सदर नरर्क्षक िाघाला ददनाींक २७.१०.२०२० रोजी जेरबींद करण्यात आले असून त्याला 
गोरेिाडा प्राणी सींग्रहालय ि बचाि कें द्र नागपूर येथ ेस्तलाींतरीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

शहाड (श्ज.ठाणे) येथील बांद पडलेल्या एन.आर.सी. िां पनीतील  
िामगाराांना वििासिािडून थिीत देणी देण्याबाबत 

  

(३२)  १५९७१ (२६-११-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्हाड (जज.ठाणे) येथील ११ िर्ांपूिी बींद पडलेल्या एन.आर.सी. कीं पनीतील ४००० 
कामगाराींची १ हजार ३०० को्ी रुपयाींची थक त देणी कीं पनीचे प्रर्ासन आणण ्ाळेबींदी नींतर 
४४३ एकर जमीनीसह कीं पनीचा ताबा घेणाऱ्या विकासकाींनी आजतागायत कामगाराींना उपलब्ध 
करुन ददली नसल्याच ेददनाींक २० सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदर्िनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीच्या एकूण ४४३ एकर जागेपैक  काही र्ासक य मालक चा असलेला 
र्ूर्ाग र्ासन जमा करण्याऐिजी र्ासनाच्या अर्धकाऱ्याींनी विकासकाबरोबर सींगनमत करुन 
सदर र्ासक य जमीन र्ासनाकड े जमा करण्याकड े दलुिक्ष केले असून, तसेच कीं पनी ि 
विकासकाने कामगाराींची १३०० को्ीची देय देणी न देता केिळ १०० को्ी देऊन कामगाराींची 
ि र्ासनाची रसिणूक करीत असल्याची बाब ननदर्िनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुर्ींगाने ४ हजार कामगाराींची १३०० को्ीची देय थक त देणी विकासकाकडून ममळिून 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (०१-१२-२०२०) : (१) ि (२)  सदरचे प्रकरण सद्य:जस्थतीत राषरीय 
कीं पनी कायदा न्यायार्धकरण ( National Company Law Tribunal) याींचेकड ेसुरु असून, 
न्यायार्धकरणाने ददनाींक १३/०३/२०२० रोजीच्या आदेर्ान्िये म.ेअदानी प्रॉप् ज प्रा.मल.याींनी 
ददनाींक १०/०५/२०१९ रोजी दाखल केलेला Resolution Plan मान्य केला आहे. सदर 
योजनेनुसार न्यायार्धकरणाने कामगाराींची देणी देण्याकररता रु.३२.१६ को्ी मींजूर केलेले 
आहेत. यामर्िाय म.ेअदानी प्रॉप् ज प्रा.मल. ि एन.आर.सी.मजदरू सींघ याींच्यामध्ये ददनाींक 
२२/०१/२०२०, दद.३१/०८/२०२० ि ददनाींक १५/०९/२०२० रोजी करार होिून अनतररकत रु.६८ को्ी 
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अ्ी ि र्तीसह विर्ेर् लार् योजना म्हणून कामगाराींची देणी देण्याची तरतूद केली आहे. 
त्यानुसार एकूण रु.१०० को्ी कामगाराींची देणी देण्याकररता तरतूद केलेली आहे. सदरची सींपुणि 
कायििाही न्यायार्धकरणान े ननयुकत केलेल्या अींतररम ननणिय व्यािसानयक (Interim 
Resolution Professional) याींचकेडून करण्यात येत आहे.        
(३)  एन.आर.सी एम्प्लॉईज युननयन ि ऑल इींडडया इींडस्रीयल ॲन्ड जनरल िकि सि युननयन 
याींनी राषरीय कीं पनी कायदा न्यायार्धकरणाच्या ददनाींक १३/०३/२०२० रोजीच्या आदेर्ाविरुध्द 
राषरीय कीं पनी कायदा अवपलीय न्यायार्धकरण, निी ददल्ली याींचकेड े अनुिम े अपील 
ि.६४४/२०२० ि ६६२/२०२० अपील दाखल केले आहे. सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ 
आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

विदभाित १ हजार १४ उद्योग मागील तीन िषाांपासून  
विद्युत जोडणीच् या प्रनतिेत असल् याबाबत 

  

(३३)  १६१६७ (१३-११-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.बांटी 
भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदर्ाित १ हजार १४ उद्योग मागीलभगत तीन िर्ांपासून विदयुत जोडणीच् या प्रनतक्षेत 
असल् याची बाब माहे ऑक ्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उद्योगाींना चालना ममळािी यासाठी र्ासनाने एक णखडक  योजनेमधून सिि 
कामे पुणि होतील असे साींगण् यात आले असले तरी प्रत्यक्षात मैत्री पो ि्लच् या माध् यमातून दोन 
ते तीन िर्ािपूिी उद्योजकाींनी अजि करुन मागणी नोंदविली असतानाही महावितरण कडून 
अद्यापपयित जोडण् या ममळाल् या नसल्याच ेननदर्िनास आले हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास चौकर्ीच्या 
अनुर्ींगाने उद्योजकाींना विज जोडणी ममळण्याबाबत र्ासनान े कोणती कायििाही केली िा 
करण्यात येत आहे. 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. तथावप याबाबतचे ितृ्त ददनाींक ०६ 
ऑक्ोबर, २०२० रोजी स्थाननक ितृ्तपत्रात प्रमसध्द झाले होते.   
भभभभभविदर्ि प्रादेमर्क विर्ागात मागील तीन िर्ािच्या कालािधीमध्ये माहे ऑक्ोबर, २०२० 
अखेर लघुदाब ि उच्चदाब औद्योर्गक िीज जोडणीकररता आिचयक कागदपत्राींसह एकूण 
३२८६ पररपूणि अजि प्राप्त झाले. प्राप्त अजांपकै  ३१२२ मागणी अजांना निीन िीज 
जोडणीकररता मींजूरी देण्यात आलेल्या असनू त्यापकै  २९८३ ग्राहकाींना िीज जोडणी देण्यात 
आलेली आहे ि उििररत कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
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(२) ि (३) हे खरे नाही. राज्यात उद्योगाींना चालना देण्याकररता र्ासनाने मैत्री पो ि्लच्या 
माध्यमातनू एक णखडक  योजनेद्िारे निीन औद्योर्गक िीज जोडणी अजािची सुविधा उपलब्ध 
करुन ददलेली आहे. 
भभभभभऔद्योर्गक ग्राहकाींना निीन िीज जोडणी देण्याच्या प्रकियेमध्ये सुलर्ता तसेच 
पारदर्िकता आणण्याच्या दृष्ीने महावितरण कीं पनीतरे मानिी हस्तके्षप ्ाळण्याकररता सींपूणि 
प्रकिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. तसेच जागेच्या मालक  अथिा र्ाडकेराराची कागदपत्र े
ि ओळखपत्र या दोन कागदपत्राींच्या आधारे निीन औद्योर्गक िीज जोडणी देण्यात येत.े 
प्रकियेमध्ये सुलर्ता ि गतीमानता यािी याकररता सींच माींडणी प्रमाणपत्र, स्ि-घोवर्त पध्दतीने 
ऑनलाईन ॲग्रीमें्द्िारे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
शशरुर तालुक्यातील (श्ज.पुणे) महाराष्ट्र राज्य विज वितरण िां पनीच ेजळालेले ि चोरी गेलेल्या 

रादहत्राच्या र्ागी नववन रोदहत्र शमळणेबाबत 
  

(३४)  १६१९३ (१६-११-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.चेतन तुप े (हडपसर), श्री.सुननल शेळिे (मािळ), श्री.सुननल दटांगरे (िडगाि 
शेरी) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मर्रुर (जज.पुणे) तालुकयात रोदहत्र जळण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने जळालेल्या,भनादरुुस्त 
तसेच चोरी झालेल्या रोदहत्राच्या दठकाणी दरुुस्त केलेले ककीं िा निीन रोदहत्र बसविण्याकररता 
विलींब होत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मर्रुर तालुकयात सप् े्ंबर २०२० अखेर २२/ केव्ही १०० केव्हीए रोदहत्र े७५, ११ 
केव्ही /१०० केव्हीए ५० रोदहत्र,े २२ केव्ही/६३ केव्हीए ५० रोदहत्र,े ११ केव्ही/६३ केव्हीए ५० 
रोदहत्र ेअर्ी एकुण २२५ रोदहत्र ेनादरुुस्त तसेच चोरी झालेली आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रोदहत्र ेकेडगाींि विर्ागाला उपलब्ध होत नसल्यान ेि त्याींच्याकडून र्ेतकऱ् याींना 
िेळेिर न ममळाल्याने र्तेकऱ् याींच ेवपकाींचे नकुसान होत आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले, त्यानुर्ींगान ेर्ेतकऱ्याींना रोदहत्र उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायििाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ?  
  
डॉ. नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मर्रुर तालुकयात सप् े्ंबर, २०२० अखेर एकूण ६३१ रोदहत्र े नादरुुस्त झाली होती ि २२ 
केव्ही/१०० के.व्ही.ए क्षमतेचे ७ रोदहत्र,े २२ केव्ही/६३ केव्हीए क्षमतचेे ६ रोदहत्र ेअर्ी एकूण १३ 
रोदहत्र ेचोरीस गेली होती. ६३१ नादरुुस्त रोदहत्र ेि १३ चोरीस गेलेली रोदहत्र ेअर्ी एकूण ६४४ 
रोदहत्र ेबदलण्यात आली आहेत. रोदहत्र ेचोरीबाबत स्थाननक पोलीस स््ेर्नमध्ये तिार करण्यात 
आली आहे. 
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(३) हे खरे नाही.  
(४) नादरुुस्त झालेली रोदहत्र े दरुुस्त करण्यासाठी केडगाि विर्ागाकररता एकूण २२ ि मर्रुर 
तालुकयासाठी एकूण १३ ठेकेदाराींची नेमणूक केलेली आहे. तसेच नादरुस्त रोदहत्र े तातडीने 
बदलण्यासाठी २ ठेकेदाराींना िाहतकु च ेिेगळे कायािदेर् ददलेले आहेत. नादरुुस्त रोदहत्र ेतातडीने 
बदलण्याची कायििाही महावितरण कीं पनीमारि त करण्यात येत आहे.  
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रभागा (ता.पांढरपूर, श्ज.सोलापूर) येथे झालेल्या पािसामुळे नदीच्या  
तीरािर असलेल्या िुां भार घाटाची भभांत िोसळून झालेली दघुजटना 

  

(३५)  १६२३१ (१३-११-२०२०).   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.िरभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंददया), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सुभाष देशमखु (सोलापूर 
दक्षिण) :   सन्माननीय मदत ि पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रर्ागा (ता.पींढरपूर, जज.सोलापूर) येथ ेमुसळधार पािसामुळे नदीच्या तीरािर असलेल्या 
कुीं र्ार घा्ाची मर्ींत कोसळली असल्याची बाब ददनाींक १४ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्िनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मर्ींत कोसळून झालेल्या दघुि् नते ६ जणाींचा मतृ्य ुझाला असनु सदर मर्ींतीच े
काम हे ठेकदारान ेननकृष् दजािचे केले असल्याच ेननदर्िनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले, तदनुर्ींगाने सींबर्धत दोर्ीींिर कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर अपघातात मतृभवभजखमीभझालेल्या व्यकतीच्या कु्ुींबबयाना आर्थिक मदत 
देण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विजय िडटे्टीिार (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) या दघुि् नेत ६ व्यकतीींचा मतृ्यू झाला ही बाब खरी आहे. सदर मर्ींतीचे काम अर्धक्षक 
अमर्यींता, मर्मा कालिा मींडळ, सोलापूर जलसींपदा विर्ाग याींच्याकडून करण्यात आलेले असून 
त्याींनी बाींधकामाच्या गुण ननयींत्रण चाचण्या हया र्ासक य अमर्याींबत्रक  महाविद्यालय, पुणे 
याींच्याकडून आिचयकतेनुसार करुन घेतलेल्या आहेत ि सदर चाचण्याचे अहिाल 
समाधानकारक आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 
(४) सदर दघुि् नेत मतृ व्यकतीींच े४ मतृ व्यकतीींच्या िारसाींना प्रत्येक  ४ लाख रुपये प्रमाणे 
आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. उििररत दोन मतृ मदहलाींची ओळख प्लेली नसल्यान े
त्याींच्या िारसाींना मदत ननधीच ेिा्प झालेले नाही. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 



वि.स. ३६ (37) 

सोलापूर श्जल््यातील गोिुळ साखर िारखान्यासह ६ िारखान्याांतील सांचालिाांनी  
शेतिऱयाांना बोगस ि बनािट धनादेश देऊन िेलेली फसिणूि 

  

(३६)  १६३०९ (२६-११-२०२०).   श्री.राम सातपुते (माळशशरस), श्री.राजेश पाडिी (शहादा), 
श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्हयातील गोकुळ साखर कारखान्यासह ६ कारखान्याींतील सींचालकाींनी गाळपास 
गेलेल्या ऊस उत्पादक र्ेतकऱ्याींना बोगस ि बनाि् धनादेर् देऊन र्ेतकऱ्याींची रसिणूक 
करण्यात आली असल्याच ेननदर्िनात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऊस ननयींत्रण कायद्याअींतगित र्ेतकऱ्याींची रककम १५ ददिसाच ेआत त्याींच्या 
खात्यात जमा करणे बींधनकारक असुनही मागील ९ मदहन्यापासुन रककम र्ेतकऱ्याींच्या 
खात्यात जमा केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असल्यास सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,भ तदनुषींगान े
बेजबाबदार साखर सींचालक ि कारखानदाराींिर कारिाई करण्याबाबत तसचे र्ेतकऱ्याींना ऊस 
उत्पादनाची रककम अदा करण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे. गोकुळ र्ुगर मल. 
धोत्री हया कारखान्यातील एका सर्ासदाचा चेक बाउींस होिून पसैे ममळाले नसल्याची तिार 
दद.२९.१०.२०२० रोजी प्राप्त झाली आहे.  
(२) अींर्त: खरे आहे. गाळप हींगाम २०१९-२० मध्ये सोलापूर जजल्हयात १९ कारखाने चाल ू
होते. त्याींची देय FRP बाक  रु.१४४४.५३ को्ी इतक  होती. सदर कारखान्याींना देय FRP 
च्या रककमा अदा करण्याबाबत िेळोिेळी सुचना ददल्यामुळे दद. ३०.११.२०२० अखेर रकत 
गोकुळ र्ुगर मल. धोत्री हया कारखान्याची रु.१६.०० लाख FRP देयबाक  रादहली आहे.  
(३) गोकुळ र्ुगर मल. धोत्री हया कारखान्यातील एका सर्ासदाचा चेक बाउीं स होिून पैस े
ममळाले नसल्याबाबत प्राप्त तिारीच्या अनुर्ींगान ेसदर तिारदार सर्ासद याींना बबल देयाची 
रककम रु. २३८५६/- त्याींच्या बचत खात्यात जमा केली असल्याचे गोकुळ र्ुगर मल. धोत्री हया 
कारखान्यान े दद.१८.११.२०२० च्या पत्रान्िये कळविले आहे. सदर कारखान्यािर ननयमानुसार 
कारिाई करण्यासाठी साखर आयुकत कायािलयाने दद.३.११.२०२० रोजी नो्ीस देिनू 
दद.२४.११.२०२० रोजी सुनािणी घेतली असून पुढील कायििाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
  

अहमदनगर श्जल््यातील श्रीरामपरू बाजार सशमतीचे सांचालि मांडळाने बाजार सशमतीच्या 
आिारातील जागा ्यापाऱयाांना बेिायदेशीरररत्या िाटप िेल्याबाबत 

  

(३७)  १६५५५ (२६-११-२०२०).   श्री.लहू िानड े(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमदनगर जजल्हयातील श्रीरामपूर बाजार सममतीच ेसींचालक मींडळाने बाजार सममतीच्या 
आिारातील जागा ननयमाींचा र्ींग करून व्यापाऱ्याींना बकेायदेर्ीरररत्या िा्प केल्याचे ददनाींक 
१४ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा त्यासुमारास ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य र्ासनान े बाजार सममतीच्या आिारातील जागा देऊ नये असे आदेर् 
असतानाही श्रीरामपूर बाजार सममतीच्या सींचालक मींडळान ेकाींदा व्यापाऱ्याींना सदर जागा िा्प 
केल्याच ेननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी बाजार सममतीच्या सींचालक मींडळान ेचौकर्ी केली असता, त्यास 
विरोध असताींना, नकार्े आराखडा तयार केलेला नसून पणन सींचालकाींची परिानगी देखील 
नसल्याच ेननदर्िनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,भ
तदनुसार सींबींर्धत दोर्ीविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) ि (२) हे अर्ींत खरे आहे. 
भभभभभश्रीरामपूर कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीचे सींचालक श्री.सर्चन रींगराि गुजर याींनी 
दद.०९.१०.२०२० च्या अजािन्िये श्रीरामपूर येथे चार त ेपाच काींदा व्यापाऱ्याींना बाजार सममतीची 
मोकयाची जागा परिानगी न घेता परस्पर बेकायदेर्ीरररत्या वितरीत केल्याबाबतची तिार 
केली होती. सदर तिारीच्या अनुर्ींगाने सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, श्रीरामपूर याींनी 
महाराषर कृर्ी उत्पन्न पणन (विकास ि विननयमन) अर्धननयम, १९६३ मधील कलम ४० ई 
नुसार काींदा आडत व्यापाऱ्याींना र्ुखींड िा्प केलेल्या जागेिर सरुू केलेले बाींधकाम तात्काळ 
थाींबविणेबाबत कृर्ी उत्पन्न बाजार सममती, श्रीरामपूर याींना दद.१९.१०.२०२० रोजी ननदेर् 
ददलेले आहेत. 
(३) श्रीरामपूर कृवर् उत्पन्न बाजार सममतीचे मुख्य माके् याडिमधील काींदा माके् र्ेजारी 
मोकळी असलेली २२५ रु् बाय ९० जागा ११ मदहन्याच्या कराराने देण्यासाठी ननमािण झालेली 
आिचयकता ि सदर मोकळी जागा र्ाडकेराराने ददल्यास र्ेतकरी ि इतर बाजार घ्काींना 
सुविधा उपलब्ध होऊन उत्पन्नात िाढ होणार असल्याने मुख्य माके् याडिमधील मोकळी जागा 
काींदा आडत व्यापाऱ्याींना ११ मदहन्याच्या कराराने तात्पुरती िापरणेबाबत श्रीरामपूर बाजार 
सममतीने ठराि ि.४ पारीत करून जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, अहमदनगर मारि त 
पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकड ेसादर करण्यात आला असून पणन सींचालक, 
महाराषर राज्य, पुणे याींनी सदर प्रस्तािास दद.०२.११.२०२० रोजी महाराषर कृवर् उत्पन्न पणन 
(विकास ि विननयमन) अर्धननयम, १९६३ च ेकलम १२ (१) नुसार परिानगी देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 
  

___________ 
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श्रीरामपूर (श्ज.अहमदनगर) येथील परळी पीपल्स अबिन मल्टीस्टेट िो-ऑपरेदट्ह 
सोसायटीमध्ये सांगनमताने िेलेला गरर्यिहार 

  

(३८)  १६८१० (२६-११-२०२०).   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)भ श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथील परळी पीपल्स अबिन मल््ीस््े् को-ऑपरेद्व्ह 
सोसाय्ीमध्ये चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, जनरल मॅनजेर, मखु्य कायिकारी अर्धकारी ि 
इतराींनी सींगनमत करून सुमारे साडअेकरा को्ीचा गैरव्यिहार केल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी श्रीरामपूर र्हर पोलीस ठाण्यात गैरव्यिहाराबाबत गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत गुन्हयाच्या अनुर्ींगाने सोसाय्ीमधील सींबींर्धत दोर्ीींववरुध्ि कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) येथील 
परळी पीपल्स अबिन मल््ीस््े् को-ऑपरेद्व्ह सोसाय्ी ही सींस्था बहुराज्यीय कायदा, २००२ 
नुसार नोंदणीकृत असून सींस्थेच्या सन २०१३ ते सन २०१९ या कालािधीच्या लेखापरीक्षण 
अहिालािरुन गैरव्यिहार झाल्याच ेननदर्िनास आले आहे. 
(२) ि (३) सदर गैरव्यिहाराच्या अनुर्ींगाने सींस्थेचे पदार्धकारी ि अर्धकारी अर्ा एकूण ५ 
व्यकतीींविरुध्द श्रीरामपूर र्हर पोलीस स््ेर्न येथ ेगुन्हा िीं . I१८८/२०२०,भददनाींक ०६/०३/२०२० 
अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार पोलीस उपअर्धक्षक (आर्थिक गुन्हे 
र्ाखा), अहमदनगर याींचेकडून पुढील तपासाची कायििाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
  

मौदा (श्ज.नागपूर) तालुक्यातील श्री.गजानन ग्राशमण बबगर शेती सहिारी  
पत पुरिठा सांस्था, मयािददत ही पतसांस्था बांद असल्याबाबत 

  

(३९)  १६९०४ (१३-११-२०२०).   श्री.टेिचांद सािरिर (िामठी), श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.विनोद अग्रिाल 
(गोंददया) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौदा (जज.नागपूर) तालुकयातील श्री.गजानन ग्राममण बबगर र्ेती सहकारी पत पुरिठा 
सींस्था मयािददत, बोरगाि ही पतसींस्था सन २०१७-१८ मध्ये सींचालक मींडळाच्या 
गैरव्यिहारामुळे बींद झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींस्थेतील ठेिीदाराींचे ठेिी अद्यापही परत देण्यात आल्या 
नसल्यान,े ठेिीदाराींनी जजल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था याींचकेड ेतिारी केल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणी जजल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था याींनी सदर पतसींस्थेची 
चौकर्ी अद्याप केलेली नसून सदर बाब र्ासनाच्या ननदर्िनास आणुन ददलेली नाही तसेच 
सींचालक मींडळािर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींर्धताींिर कारिाई करुनभ ठेिी परत 
देण्याबाबत कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) ि (२) मौदा (जज.नागपूर) 
तालुकयातील श्री.गजानन ग्राममण बबगर र्ेती सहकारी  पत पुरिठा सींस्था मयािददत बोरगाि 
या सींस्थचेे आर्थिक व्यिहार सन २०१९-२० मध्ये बींद झाल्याच ेननदर्िनास आले आहे. 
(३) ि (४) मौदा (जज.नागपूर) तालुकयातील श्री.गजानन ग्राममण बबगर र्ेती सहकारी पत 
पुरिठा सींस्था मयािददत बोरगाि या सींस्थेच्या ठेिीदाराींनी केलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने जजल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर याींनी दद. ०३/०७/२०१९ रोजीच्या आदेर्ाने सदर सींस्थचेे 
सन २०१३ ते सन २०१७ या कालािधीचे रेरलेखापरीक्षण करण्याचे आदेर् ददले. सदर 
रेरलेखापरीक्षण अहिाल ि त्यािरील विननद ष् अहिालातील मर्रारर्ीींच्या अनुर्ींगाने सहाय्यक 
ननबींधक, सहकारी सींस्था, मौदा याींनी अर्धननयमाच ेकलम ८८ अन्िये चौकर्ी करण्याचे आदेर् 
ननगिममत केले आहेत. 
भभभभभदरम्यान जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर याींच्या रेरलेखापरीक्षणाच्या 
आदेर्ाविरुध्द सदर सींस्थेच े माजी अध्यक्ष याींनी विर्ागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, 
नागपूर याींचेकड ेअपील दाखल केले होते. त्यानरु्ींगाने सुनािणी घेऊन विर्ागीय सहननबींधक, 
सहकारी सींस्था, नागपूर याींनी दद. ०३/११/२०२० रोजीच्या आदेर्ान ेजजल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, नागपूर याींच े  दद. ०३/०७/२०१९ रोजीच े रेरलेखापरीक्षणाचे आदेर् रद्द केले असनू 
प्रस्तुत प्रकरण पुन:विचाराथि जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर याींचकेड े पाठविले 
आहे. त्यानुर्ींगान ेजजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर याींचे स्तरािरुन पुढील कायििाही 
सुरु आहे.  
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

अमरािती श्जल््यात रमाई आिास योजनेंतगित घरिुल लाभाथ्याांना ननधी शमळणेबाबत 
  

(४०)  १६९३४ (२६-११-२०२०).   श्री.बळिांत िानखड े (दयािपूर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रमाई आिास योजन े अींतगित अमरािती जजल्हयातील घरकुलाींसाठी सन २०१६-१७ ि 
२०१७-१८ या आर्थिक िर्ाित मींजरू असलेल्या घरकुलाींची कामे पणूि करण्यासाठी र्ासनाकडून 
एकबित १०० को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर करण्यात आला असून सन २०१८-१९ ि २०१९-२० या 
आर्थिक िर्ाितील एकूण ४ हजार ७६७ लार्ार्थयांना ननधी मींजूर झाला नसल्याचे माहे ऑक्ोबर, 
२०२० मध्येभव्ाभमय्ािरम्य्ान ननदर्िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रमाई आिास योजनेंतगित अमरािती जजल्हयातील घरकुलाींसाठी सन २०१६-१७ 
ि २०१७-१८ या आर्थिक िर्ाित मींजूर असलेल्या घरकुलाींची काम ेपणूि करण्यासाठी र्ासनाकडून 
मींजूर करण्यात आलेल्या एकबित १०० को्ी रुपयाींचा ननधी िा्पाची प्रकिया सुरू करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सन २०१८-१९ ि सन २०१९-२० अींतगित रमाई आिास 
योजनींतगित (ग्रामीण) मींजूर असलेल्या घरकुलाींना ननधी ममळणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची करणे कायभआहेत ? 
  
श्री. धनांजय मुांड े (०१-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे परींत ु प्राप्त ननधी जजल्हाननहाय 
वितरीत करण्यात येत नसून सदर ननधी योजनेच्या राज्यस्तर नोडल खात्यात  जमा करण्यात 
येतो ि पींचायत सममती स्तरािरुन थे् लार्ार्थयांच्या खात्यािर िगि करण्यात येतो. 
(२) होय. 
(३) र्ासनान े सन २०२०-२१ या आर्थिक िर्ाित अथिसींकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.५००.०० 
को्ी ननधीपैक  रु.३००.०० को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन ददला असून मींजूर घरकुलाींना 
ननधी वितरीत करण्याची कायििाही सुरु आहे. उििररत रु.२००.०० को्ी इतका ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विर्ागास सादर करण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेसाठी 
तातडीची बाब म्हणून डडसेंबर, २०२० च्या दहिाळी अर्धिेर्नात रु.५००.०० को्ी इतकया 
रकमेची पूरक मागणी सादर करण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे लोणीपाडा (ता.डहाणू, श्ज.पालघर) येथील आददिासी मुला-मुलीांच्या िसतीगहृाबाबत 
  

(४१)  १७०४१ (१३-११-२०२०).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), 
श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौज े लोणीपाडा (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथे आददिासी विकास सींकुल उर्ारण्यासाठी ८ 
एकर जममनी सींपाददत करुन आददिासी मलुा-मुलीींची ३ िसतीगहृ ि प्रकल्प कायािलय 
उर्ारण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपिन सींरक्षक, डहाणू िन विर्ाग याींनी जममन देण्यास नकार ददल्यान े
विकास सींकुल ि प्रकल्प कायािलय अद्यापपयतं उर्ारण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपिन सींरक्षक, डहाणू िन विर्ाग याींनी जममन देण्यास नकार देण्यामागील 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकर्ी करुन, विकास सींकुल उर्ारण्यास जममन सींपाददत 
करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (२७-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. मौजे लोणीपाडा ता.डहाणू 
येथील ग् िमाींक १०८, १०९, १३६, १३९ ि १४० एकूण के्षत्र १२.३०.०० हे. आर पकै  ३.२०.०० 
हे. आर. (८ एकर) जमीन आददिासी मुला-मुलीींच े३ िसनतगहृ ि डहाणू प्रकल्प कायािलयासाठी 
मागणी करण्यात आली होती. तथावप सदर जमीनीिर डहाणू तालुका पयाििरण प्रार्धकरणाकडून 
बो्ॅननकल गाडिन स्थापन करण्याबाबतचे ननदेर् प्राप्त झाल्याने तसेच सदरहू जमीन ही राखीि 
िने म्हणून घोवर्त करण्याबाबत प्रस्ताि सादर केला असल्याच्या कारणामळेु उपिन सींरक्षक 
डहाणू िन विर्ाग याींनी िसनतगहृ ि प्रकल्प कायािलयासाठी जमीन देण्यास नकार ददला आहे. 
(४) सींकुल उर्ारण्यास पयाियी जागा म्हणून दापचरी येथील दगु्ध विकास विर्ागाच्या 
प्रकल्पाची १० एकर जमीनीची मागणी केलेली आहे. जागा प्राप्त होताच आददिासी विकास 
सींकुल ि एकलव्य मॉडलेस्कूल यासाठी या जागेचा िापर करण्यात येणार आहे. िसनतगहृासाठी 
डहाणू येथे योग्य अन्य र्ासक य जागाींचा ककीं िा अन्य पयाियाींचा विचार करण्याच्या अनुर्ींगान े
प्रकल्प स्तरािर कायििाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

आजरा, चांदगड ि भुदरगड (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यामध्ये िनािटि राज्यातील  
जांगली टस्िर हत्तीनी शेतिऱयाांच्या वपिाचे िेलेले नुिसान 

  

(४२)  १७४४२ (२७-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आजरा, चींदगड ि र्ुदरगड (जज.कोल्हापूर) तालुकयामध्ये कनाि्क राज्यातील जींगली 
्स्करभ हत्ती आल्यामुळे र्ेतीच े मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत असल्याच े माहे ऑक्ोबर, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जींगली ्स्करभ हत्तीमुळे होणारा उपद्रि रोखण्याकरीता िनमींत्री ि 
मुख्यिनसरींक्षक (प्रादेमर्क) याींच्याकड े घेण्यात आलेल्या बैठक मध्ये ्स्कर हमतीींना पायबींदी 
करण्याकरीता मसींधूदगुि जजल्हयाच्या धतीिर हत्ती पकड मोदहम राबिण्याबाबत ननणिय घेण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जींगली ्स्करभ हत्तीमुळे झालेल्या र्तेकऱ्याींना नकुसान र्रपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच हत् ती पकड मोदहत 
राबिण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपायोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)भनसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) कोल्हापूर िन ितृ्यामध्ये सन २०२०-२०२१ (ऑक्ोबर,भ
२०२० अखेर) िन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाींचे नुकसान केल्याची ६२९ प्रकरणे ननदर्िना आली आहेत. 
(२) हत्ती हाकारा मोदहम राबिनू जींगली हत्तीींना परत कनाि्कातील िनके्षत्रात हाकण्याचा 
मा.खासदार श्री. सींजय मींडलीक, सन्मानीय विधान सर्ा सदस्य ि िन विर्ागाच े अर्धकारी 
याींच्या समिेत ददनाींक १९.१०.२०२० झालेल्या बैठक त ननणिय घेण्यात आला आहे. 



वि.स. ३६ (43) 

(३) प्रचमलत र्ासन ननणियातील तरतूदीनुसार जींगली तस्कर हत्तीींमुळे र्ेतवपकाींच े नुकसान 
झालेल्या सबींर्धत र्ेतकऱ्यास नुकसान र्रपाई अदा करण्यात येत आहे. 
     ददनाींक १९.१०.२०२० रोजी सींपन्न झालेल्या बैठक त घेण्यात आलेल्या ननणियान्िये हत्ती 
हाकारा मोदहम राबिून जींगली हत्तीींना परत कनाि्कातील िनके्षत्रात हाकण्याबाबतच्या 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

आरेला भोंगाळपाडा (ता.िल्याण, श्ज.ठाणे) येथील आददिासी  
मजरुाांची वन ववभागान ेिेलेली फसिणूि 

  

(४३)  १७५५७ (२४-११-२०२०).   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरेला र्ोंगाळपाडा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील आददिासीींनी सन २०१९ च्या 
पािसाळ्यात कल्याण िनखात्यामारि त सुरू असलेल्या, नसिरी रोपिनाच्या दठकाणी लागिड, 
बेनणी तसचे अन्य कामे केली आहेत,भ त्याींना देय असलेली रोजींदारीची रककम कल्याण 
िनखात्याच्या सींबींर्धत अर्धकारी ि कमिचाऱ्याींनी आददिासी मजुराींची रसिणूक करून लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यिहार केला असल्याबाबत  सींबींर्धत आददिासी मजुराींनी ददनाींक ३० जानेिारी, 
२०२० रोजी िा त्यासुमारास ठाणे जजल्हा िन अर्धकारी, मुख्य िनसींरक्षक, ठाणे, उपिन 
सींरक्षक, ठाणे आदीींकड ेलेखी तिारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, उकत्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,भचौकर्ीत काय आढळून 
आले ि त्याअनुर्ींगान ेरोजींदारीची रककम विनाविलींब अदा करण्याबाबत कोणती कायििाही केली 
िा करण्यात येत आहे, तसेच यासींबींर्धत दोर्ीींिर कोणती क्ारव्ाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. सांजय राठोड (०९-१२-२०२०) : (१) ि (२) कल्याण िनपररके्षत्रातील बोगस मजूर सींदर्ाित 
एक तिार अजि उप िनसींरक्षक (प्रादेमर्क) ठाण े याींचे कायािलयास प्राप्त झाला आहे. सदर 
प्रकरणी ददनाींक १४/०२/२०२० रोजी ननितृ्त विर्ागीय िन अर्धकारी ि तींत्र ि प्रर्ासन ठाणे 
याींचे मारि त समक्ष जागेिर चौकर्ी करणेत आली आहे. चौकर्ी दरम्यान सिि मजुराींनी 
साींर्गतले क  त्याींना त्याींचे सिि कामाींची मजुरी ममळालेली आहे. कोणतीही मजुरीची रककम 
मर्ल्लक नाही. त्याींची मजुरी त्याींचे नािे बँक खात्यात जमा करणेत आली. ती रककम काढून 
त्याींनी त्याींचे कामाींची मजूरी घेतली असून, सदर रककम मजूराींनी इतर कोणासही ददली 
नसल्याच ेचौकर्ीत ननषपन्न झाले आहे.  
(३) कारिाईचा प्रचन नाही.  
  

___________ 
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अनुराधा नागरी सहिारी बँि मयाजददत धचखली श्जल्हा बुलढाणा िँि व्यवस्थापनाने  
िर्जमाफी योर्नेतील प्राप्त रिमते िेलेला गैरव्यवहार  

(४४)  १७६०१ (२६-११-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल्हयातील सन २००८ ि २००९ मध्ये कें द्र ि राज्य र्ासनान ेजाहीर केलेल्या 
कजिमार  योजनमेध्ये अनुराधा नागरी सहकारी बँक र्चखली या बकेँच्या व्यिस्थापनान े
र्ेतकऱ्याींच ेकजि थक त दाखिून कोट्यिधी रुपये कें द्र ि राज्य र्ासनाकडून ममळविले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुराधा नागरी सहकारी बकेँन े हया कजिमार ची रककम घेऊन र्ेतकऱ्याींना 
प्रत्यक्षात कजिमार चा लार् ददला नसल्याची तिार झाल्यािरुन र्ासनाने नेमलेल्या चौकर्ी 
सममतीला बँकेच े सींचालक मींडळ तथा बकँ व्यिस्थापन सहकायि करीत नसल्याचे ननदर्िनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था 
बुलढाणा, सहायक ननबींधक, अमरािती याींना यासींदर्ाित चौकर्ी करण्यासाठी ददनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०२०, २४ सप् े्ंबर, २०२० ि ५ ऑक्ोबर, २०२० रोजी पत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत जजल्हा उपननबींधक, बुलढाणा, दयु्यम ननबींधक, र्चखली याींचेकडून 
सींचालक मींडळ तथा बकँ व्यिस्थापन सहकायि करीत नसल्याने त्याींच्यािर कोणत्याही प्रकारची 
कारिाई करत नसून त्याींना पाठीर्ी घालीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कजिमार मध्ये झालेल्या अररातररीच्या चौकर्ीबाबत तथा सींचालक मींडळ 
आणण बँक व्यिस्थापन सहकायि करीत नसल्यान े त्याींचेिर कोणतीही कारिाई न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, उकत प्रकरणी चौकर्ी करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुद्ध र्ासनान े कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०२-१२-२०२०) : (१) ि (२) नाही. 
(३) अींर्तः खरे आहे. 
भभभभभस्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बुलडाणा ि विर्ागीय 
सहननबींधक, सहकारी सींस्था, अमरािती याींना यासींदर्ाित चौकर्ी करण्याबाबत पत्र ददले आहे. 
(४) नाही. 
(५) ि (६) अनुराधा नागरी सहकारी बँक मयािददत र्चखली जजल्हा बुलडाणा याींनी कजिमार  
मध्ये केलेल्या तिारीच्या अनुर्ींगाने जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बुलडाणा याींनी 
ददनाींक २२.०६.२०२० रोजी चौकर्ी सममतीत स्थापन केली आहे. 
भभभभभउकत सममतीचा अहिाल ददनाींक २५.११.२०२० रोजी जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
बुलडाणा याींना प्राप्त झालेला आहे.  सदर चौकर्ी अहिालात कजिमार  योजनेतील प्राप्त 
रककमेमध्ये अररातरर झाल्याबाबत कोणतेही ननषकर्ि नोंदविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे 
कारिाईचा प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
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मौजे शेलिड (ता.बोदिाड, श्ज. जळगाांि) येथील सामाश्जि िनीिरण  
विभागाांतगित ििृ गट लागिडीत झालेला गरर्यिहार 

  

(४५)  १७६४६ (१३-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेर्ेलिड (ता.बोदिाड, जज.जळगाींि) येथील सामाजजक िनीकरण विर्ागाींतगित िकृ्ष ग् 
लागिडीत झालेल्या गैरव्यिहाराची चौकर्ी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
विर्ागीय िन अर्धकारी, सामाजजक िनीकरण विर्ाग, जळगाींि याींना ददनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत ननिेदनाच्या अनुींर्गाने र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांजय राठोड (०१-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. सदर प्रकरणी सहाय्यक 
िनसींरक्षक़़, सामाजजक िनीकरण,भजळगाींि याींनी चौकर्ी केली आहे. सदर चौकर्ी अहिालाच्या 
अनुर्ींगान े एक िनरक्षक ि एक िनके्षत्रपाल याींचकेडून रु.३,५५,२३५/- इतक  अींतररम िसलुी 
करण्यात आलेली आहे. तसेच एका सेिाननितृ्त िनके्षत्रपाल याींना नकुसान र्रपाई करण्याबाबत 
कळविण्यात आले आहे. तसेच सदर अर्धकारी/कमिचारी याींचे विरुध्द मर्स्तर्ींगाची कायििाही 
प्रस्तावित आहे. 
(३) या प्रकरणात र्ीघ्र कायििाही केलेली असून, यात कोणत्याही प्रकारचा विलींब झालेला 
नाही.  

___________ 
  

िधाि श्जल््यात छत्रपती शशिाजी महाराज शेतिरी सन्मान योजनेत  
अनेि पात्र शेतिरी िजिमाफी पासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(४६)  १८१८४ (२७-११-२०२०).   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िधाि जजल्हयातील १ लाख ३० हजार र्तेकऱ्याींनी छत्रपती मर्िाजी महाराज र्तेकरी 
सन्मान योजनेत अजि केला त्यापैक  ९० हजार ६६५ लोकाींच्या ग्रीन मलस्् खात्यामध्ये पैस े
आले असून देखील हजारो र्ेतकऱ्याींच्या खात्यात पैस ेआले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िधाि जजल्हयातील र्ासन ि बँकेच्या दलुिक्षपणामळेु अनके पात्र कजिदार र्ेतकरी 
छत्रपती मर्िाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजनेपासून िींर्चत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अनेक कजिदार र्ेतकऱ्याींच्या तिारी अध्यक्ष तिार ननिारण सममती तथा 
सहाय्यक ननबींधक सहकारी सींस्था तालकुा दहींगणघा् याींना प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, या तिारीच्या अनुर्ींगाने पात्र र्ेतकऱ्याींना कजिमार  ममळण्यासाठी र्ासनाने 
कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
छत्रपती मर्िाजी महाराज र्ेतकरी सन्मान योजना २०१७ अींतगित िधाि जजल्हयात कजिमार  
करीता एकुण १,०३,५८० अजािद्िारे १,४०,५५३ कजिखात्याींची मादहती पो ि्लिर सादर करण्यात 
आली होती. योजनेअींतगित ननगिममत एकुण २४ ग्रीन मलस्् नसुार जजल्हयातील ९०,६६५ 
र्ेतकऱ्याींना रु. ६२० को्ीचा लार् ममळालेला आहे. 
(२) नाही. 
(३) कजिदार र्ेतकऱ्याींसाठी तिार ननिारण सममती गठीत झालेली असून ददनाींक २३.१२.२०१९ 
अखेर पयतं सममतीच्या १८१ मम्ीींग झालेल्या असून १५५८ अजि तिार ननिारण सममतीच्या 
सर्ेत ठेिण्यात आले. सदर प्राप्त तिार अजािपकै  ८२९ अजि ननकाली काढण्यात आले असून 
उििरीत ७२९ अजि सींबींधीत बँकेकड ेकायििाही करीता पाठविण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

खडिी (श्ज.पुणे) येथील अग्रसेन महाराज सहिारी पतसांस्थेिडून िजििाटप  
प्रकक्रयेत पोटननयम बा्य िजि िाटप िेल्याबाबत 

  

(४७)  १८३३५ (१३-११-२०२०).   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडक  (जज.पुणे) येथील अग्रसेन महाराज सहकारी पतसींस्थेकडून कजििा्प प्रकियेत 
पो्ननयम बाहय कजि िा्प करुन, सदरहू कजि िसलू न करता रुपये ३ को्ी ४१ लाख ८१ 
हजाराींच े र्ासनाच े आर्थिक नकुसान झाल्याच े माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्येभ व्ाभ मय्ािरम्य्ान 
ननदर्िनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणाची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न 
झाले ि त्यानुर्ींगाने उकत प्रकरणात दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच पतसींस्थचेे झालेले आर्थिक नुकसानाची र्रपाई करण्याबाबत कोणती कायििाही िा 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)भनसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) ि (२)भ खडक  (जज.पुणे) येथील 
अग्रसेन महाराज सहकारी पतसींस्थेच्या सन २०१२ ते सन २०१८ या कालािधीच्या लेखापरीक्षण 
अहिाल ि त्यािरील त्यािरील विननद ष् अहिालानुसार सींस्थेचे तत्कालीन सींचालक ि 
कमिचारी याींनी रु. ३.४१ को्ी अपहार केल्याचे ननदर्िनास आले आहे. सदर अहिालातील 
मर्रारर्ीनसुार सींस्थेच े७ सींचालक ि ३ कमिचारी याींचेिर खडक  पोलीस स््ेर्न येथ ेगुन्हा िीं . 
२६४/२०२०, दद. १२/०६/२०२० अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
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भभभभभसदर गुन्हयाच्या अनरु्ींगान ेआर्थिक गुन्हे र्ाखा, पुण ेयाींनी सींस्थेच ेसींचालक श्री.सींजय 
अग्रिाल याींना अ्क केली असून मा.जजल्हा न्यायालय, पुणे याींच्या आदेर्ानुसार श्री.अग्रिाल 
याींनी अपहारातील त्याींचेिर ननजचचत करण्यात आलेल्या रककमेपैक  रु. २३ लाख इतक  रककम 
मा. न्यायालयात र्रणा केली आहे. सध्यजस्थतीत श्री. अग्रिाल ि इतर ३ मदहला कमिचारी 
याींची जाममनािर मकुतता करण्यात आलेली आहे.  
भभभभभसींस्थेत झालेल्या अपहाराच्या अनुर्ींगान ेमहाराषर सहकारी सींस्था अर्धननयम, १९६० च े
कलम ८८ अन्िये चौकर्ी करुन बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार सबींर्धत सींचालक/भ
अर्धकारी याींच्याविरुध्द जबाबदारी ननजचचती करण्यासाठी उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पुणे-५ 
याींची दद. ०७/१०/२०२० च्या आदेर्ान्िये ननयुकती करण्यात आली आहे.    
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्जल््यातील तारापूर औद्योधगि िसाहतीमधील टी-१४१ या प्लॉटमधील नांडोशलया 
ऑरगॅननि िेशमिल या रासायनीि िारखान्यात झालेला स्फोट 

  

(४८)  १८७६७ (१३-११-२०२०).   श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पालघर जजल्हयातील तारापूर औद्योर्गक िसाहतीमधील ्ी-१४१ या प्लॉ्मधील नींडोमलया 
ऑरगॅननक केममकल या रासायनीक कारखान्यात ददनाींक १७ ऑगस््, २०२० रोजी िा 
त्यासुमारास मर्र्ण स्रो्ात १ कामगाराचा मतृ्यु तर ४ कामगार गींर्ीर जखमी होऊन अनेक 
कामगार ककरकोळ जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तारापूर औद्योर्गक िसाहतीमधील अनके कारखान्यामध्ये कामगाराींच्या 
सुरके्षचा अर्ाि असून मान्यता नसलेल्या िस्तूींच े उत्पादन घेतले जात असल्यामुळे 
मोठ्याप्रमाणात कामगाराींच्या सुरके्षचा प्रचन ननमािण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी प्रचन र्ाग १ च्या घ्नेस जबाबदार असणाऱ्याीं 
विरुध्द कारिाई करुन सदर स्रो्ात जखमी ि मतृ्य ुपािलेल्या कु्ुींबबयाींना मदत करण्याबाबत 
तसेच तारापूर औद्योर्गक िसाहतीमध्ये मान्यता नसलेल्या िस्तूच ेउत्पादन घेत असलेल्या ि 
कामगाराींच्या सुरके्षकड े दलुिक्ष करणाऱ् या कारखान्याींची चौकर्ी करुन कारिाई करण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददलीप िळस-ेपाटील (२७-११-२०२०) : (१) होय हे खरे आहे. 
     दद. १७ ऑगस्् २०२० रोजी म.े नींदोलीया ऑरगॅननक केममकल्स प्रा. मल., प्लॉ् नीं. ्ी-
१४१, एम.आय.डी.सी. तारापूर, बोईसर, ता.जज.पालघर या कारखान्यात सींध्याकाळी ७.२० िा. 
सुमारास स्रो् होऊन २ कामगाराींचा मतृ्यू झाला ि ४ कामगार जखमी झाले होते. 
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(२) कारखान े अर्धननयम, १९४८ अींतगित नोंदणीकृत असलेल्या तारापूर औद्योर्गक 
िसाहतीमध्ये मे.स्केअर केममकल्स, प्लॉ् नीं. एन-६० या कारखान्यात मान्यता नसणाऱ्या 
रसायनाच े उत्पादन घेत असताींना अपघात झाल्याचे आढळून आले. याकरीता कारखानाच्या 
र्ोगि्ादाराविरुध्द मा.मुख्य न्यायदींडार्धकारी, ठाणे याींचे न्यायालयात रौजदारी ख्ला दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) सदर कारखान्यात झालेल्या अपघाताची चौकर्ी केली असता कामाची पध्दत सुरक्षक्षत 
नसल्यान ेकारखान ेअर्धननयम १९४८ चे कलम ७-A(२)(a) ि सदर कारखान्याचे नकार् ेमींजूर 
करताींना घातलेल्या अ्ीींची पूतिता न केल्याने महाराषर कारखान ेननयम १९६३ चे ननयम ४(३), 
तसेच ररॲक्रला सेफ््ी व्हॉल्ि ि रप्चर डडस्क न बसविल्यान े महाराषर कारखाने ननयम 
१९६३ चे ननयम ६५(३)(i)(a) चा र्ींग आढळला.  या करीता कारखान्याच्या र्ोगि्ादारा 
विरुध्द मा. मुख्य न्यायदींडार्धकारी, ठाणे याींचे न्यायालयात रौजदारी ख्ला ि. ६०७३/२०२० 
दाखल करण्यात आलेला आहे. 
भभभभभसदर अपघातातील मतृ कामगार हे ई.एस.आय.सी. अींतगित नोंदणीकृत असून त्याींच्या 
िारसास ई.एस.आय.सी. मारि त नुकसान र्रपाई ममळणार आहे. या व्यनतररकत कारखाना 
व्यिस्थापनान े दोन्ही मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयाच्या िारसास प्रत्येक  रू. १० लक्ष याप्रमाण े
एकूण रू.२० लक्ष  इतके सानुग्रह अनुदान ददले आहे. तसचे चारही जखमी कामगाराींच्या 
िैद्यक य उपचाराचा खचि कारखाना व्यिस्थापनाने केला आहे. कारखान्याींचे ननरीक्षण कें दद्रय 
ननरीक्षण प्रणाली मारि त करण्यात येते. ननरीक्षणाच्या िळेी मान्यता नसलेल्या िस्तूींचे उत्पादन 
घेत असल्याच ेआढळून आल्यास ननयमानुसार कारिाई करण्यात येते 
(४)भप्रचन उद्भ्ावत नाही.  

___________ 
  

जालना श्जल््यात मे.भारत इलेश्क्रिल, साांगली या एजन्सीन े 
िाम न िरता देयिे िाढल्याबाबत 

  

(४९)  १८८९२ (२०-११-२०२०).   श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल्हयामध्ये म.ेर्ारत इलेजकरकल,साींगली या एजन्सीने काम न करता देयकेभ
क्ाढलीभआहेत,भहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,भगािठाण करडर आणण गािठाण लाईनचे काम ननकृष् दजािच ेझालेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३)भ असल्यास, याबाबत चौकर्ी झाली नसल्यान े चौकर्ी करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददन्ाींकभ १५ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास अमर्यींता, पायार्ूत 
आराखडा, म.रा.वि.वि.भकीं पनी मल., औरींगाबाद याींना ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत ननिेदनाच्या अनुर्ींगान ेर्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाले, 
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(५) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदरहू प्रकरणी दोर्ी असणा-याींविरुद्ध कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेतभ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींच ेददनाींक १५.१०.२०२० चे ननिेदन प्राप्त झाले आहे.   
(४) दीनदयाळ ग्राम ज्योती योजनेअींतगित म.ेर्ारत इलेजकरकल्स, साींगली या एजन्सीन े
केलेल्या कामाींची रुरल इलेजकरकरकेर्न कापोरेर्न याींनी मे. आर.पी.सी.पी.डी.सी.एल., निी 
ददल्ली या त्रयस्थ एजन्सीमारि त गुणित्ता तपासणी करण्यास सुरुिात केली असून त्याींनी १७ 
गािे ि ६ िादहन्याींच्या तपासणी कामाींचा अहिाल सादर केला आहे ि ९१ त्रु्ी ननदर्िनास 
आणून ददल्या. सदर त्रु्ीचे कीं त्रा्दारामारि त ननराकरण करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  

भडगाांि तालुक्यातील (श्ज.जळगाांि) िाड ेयेथे निीन ३३/११ उपिें द्र उभारण्याबाबत 
  

(५०)  १९७८४ (२०-११-२०२०).   श्री.धचमणराि पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य विद्युत वितरण कीं पनी मल., उपविर्ाग, र्डगाींि (जज.जळगाींि) अींतगित 
गोंडगाि कक्ष कायािलय अींतगित केिळ एक ३३/११ के.व्ही. उपकें द्र कायािजन्ित असून या 
उपकें द्रािर क्षमतेपेक्षा जास्त र्ार असल्यामळेु उपविर्ागाींतगित असलेल्या र्ेि्च्या गािाींना 
कमी दाबान ेिीज पुरिठा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीज पुरिठा कमी दाबान े होत असल्यामुळे िारींिार रोदहत्र नादरुुस्त होण्याचे 
प्रमाण िाढल्याने िीज ग्राहकाींना त्याचा नाहक त्रास सहन करािा लागतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, र्डगाींि तालुकयातील िाड े येथे निीन ३३/११ उपकें द्र उर्ारण्यात याि े अर्ी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी म.रा.वि.वि.कीं . च े अर्धक्षक अमर्यींता, जळगािीं, कायिकारी 
अमर्यींता, पाचोरा आणण उपकायिकारी अमर्यींता, र्डगाींि जज.जळगाींि याींच्याकड े लेखी 
ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायििाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्डगाींि उपविर्ागाअींतगित येणाऱ्या गोंडगाींि गािठाण ि गोंडगाींि एजी करडसििर एकूण 
१०६ रोदहत्र े असून त्यापकै  सन २०१९-२० या िर्ी ९ रोदहत्र े नादरुुस्त झाली होती. ती 
बदलण्याींत आली आहेत. 
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(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर ननिेदनाच्या अनुर्ींगान ेिाड ेयेथ ेनिीन ३३/११ के.व्ही.उपकें द्र उर्ारणीच्या प्रस्तािाींची 
ताींबत्रक सुसाध्यता तपासण्याच ेकाम प्रगतीपथािर आहे.  
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   रार्ेन्द्द्र भागित 
मुांिई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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