महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ०९ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १९, १९४१ (शिे)
(१)

उद्योग, खननिमच, मराठी भाषा मांत्री

(३)

ऊर्ाच मांत्री

(२)

िामगार, राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

बहुर्न िल्याण, खार र्ममनी वििास,
आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पन
ु िचसन मांत्री

(५)

याांचे प्रभारी विभाग

िने, भि
ू ां प पन
ु िचसन मांत्री

(६)

आददिासी वििास मांत्री

(७)

सहिार, पणन मांत्री

(८)

सामाजर्ि न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३८
-------------------------------------

राज्यातील शेतिऱयाांना हेक्टरी रुपये २५०००/- मदत ममळणेबाबत
(१)

*

८०३ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात परतीच्या पावसामळ
ु े शेतकऱयाींचे शेतीचे नक
ु सान झाले असन
ू

मा.मख्
ु यमींत्री याींनी प्रततहेक््री २५०००/- रूपयाींची नक
ु सान भरपाईची मदत
शेतकऱयाींना दे ण्यात येईल असे आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.मख्
ु यमींत्री याींनी नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींना जाहीर केलेली
प्रततहे क््री

२५०००/-

रुपयाींची

मदत

ममळाली

असींतोष तनमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

नसल्याने

शेतकऱयाींमध्ये
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(३) असल्यास, शेतकऱयाींना प्रततहे क््री रुपये २५०००/- नक
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबतचा शासन तनणाय केव्हा तनगाममत करण्यात येणार आहे तसेच

शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई ममळण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१), (२) व (३) माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ मध्ये
झालेल्या अवेळी पावसामळ
ु े व “क्यार” व “महा” चक्रीवादळामळ
ु े झालेल्या
शेतीवपके/फळवपकाींच्या

नक
ु सानीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

शासन

तनणाय,

ददनाींक

१८/११/२०१९ अन्वये शेतीवपकाींच्या नक
ु सानीसाठी रुपये ८००० प्रततहे क््र
(२ हेक््रच्या मयाादेत) व बहुवावषाक वपकाींच्या (फळवपके) नक
ु सानीसाठी
रुपये १८००० प्रतत हे क््र (२ हे क््रच्या मयाादेत) मदत वा्प करण्याचा
तनणाय घेण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार सदर आपत्तीमळ
ु े बाधित झालेल्याींना

मदत वा्प करण्यासाठी शासन तनणाय, ददनाींक १८/११/२०१९, ददनाींक

१३/१२/२०१९ व ददनाींक ०१/०२/२०२० अन्वये एकूण रुपये ७३०९.३७ को्ी
इतका तनिी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आददिासी विभागातील गैरव्यिहाराबाबत
(२)

*

११०८ प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, श्री.रामननिास मसांह, श्री.विर्य ऊफच भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्रीमती

जस्मता

िाघ,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रसाद लाड, श्री.र्यांत पाटील, डॉ.(श्रीमती) मननषा
िायांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.र्नादच न

चाांदरू िर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच,

श्री.सदामशि खोत, श्री.महादे ि र्ानिर, श्री.सजु र्तमसांह ठािूर, श्री.विनायिराि
मेटे,

अॅड.ननरां र्न

डािखरे ,

डॉ.पररणय

फुिे,

श्री.अरुणभाऊ

अडसड :

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

राज्यात

आददवासी

ववभागाींतगात

अनस
ु धू चत

जमातीच्या

सवाांगीण

ववकासासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या ववववि कल्याणकारी योजनाींसाठी

प्रत्येक वषी कोट्यविी रुपयाींचा तनिी खचा केला जात असन
ू आददवासीच्या

सामाजजक, आधथाक, शैक्षणणक तसेच मदहला व बालकाींच्या आरोग्य ववषयक

ववकासासाठी सन २००४-२००५ मध्ये ५३० को्ी, सन २००५-२००६ मध्ये ९९०
को्ी, सन २००६-२००७ मध्ये १३८९ को्ी, सन २००७-२००८ मध्ये १७९८

को्ी, सन २००८-२००९ मध्ये १९४१.०५ को्ी रुपये खचा करण्यात आले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनिीतन
ू अींगणवाड्या, आश्रमशाळाना पोषण आहार,
आददवासी

ववद्यार्थयाांना

शेतकऱयासाठी

डडझेल

गादी

इींजजन,

व

सतरीं ज्या

मसींचन

सादहत्य

परु ववणे,

परु ववणे

दभ
ु ती

यासह

जनावरे ,

ववववि

उपाययोजना लाभार्थयाांपयांत परु े शा प्रमाणात पोहचल्या नसल्याच्या तक्रारी
शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, भववषयात पन्
ु हा असे गैरव्यवहार होऊ नयेत याकरीता

मागादशाक सच
ू ना दे ण्यासाठी आददवासी आयक्
ु त, पी.डी. करीं दीकर याींच्या
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रत्रसदस्यीय सममतीने ददनाींक १२ फेबव
ु ारी, २०१२

रोजी वा त्यासम
ु ारास अहवाल सादर केल्यानींतर सींबधीं ित दोषीींववरोिात
कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने शासनाने तनवत्ृ त न्यायमत
ु ग
ू ी
एम.जी.गायकवाड याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सममतीने सादर

केलेल्या अहवालात सवा रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सीकडून वसल
ू
करण्यात यावी तसेच फौजदारी कायावाही करण्याची मशफारस केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, आददवासी ववकास ववभागाच्या सहा हजार को्ी रुपयाींच्या
गैरव्यवहाराप्रकरणी

सकृतदशानी

आरोपी

असलेल्या

सनदी

व

अन्य

अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्यास ददरीं गाई करण्यात येत असल्याची बाब माहे
जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात तनदशानास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी
काय आढळून आले, तद्नष
ीं ाने सींबधीं ित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) सन २००४-२००५ ते सन २००८-२००९ या कालाविीत
आददवासी उपयोजनेंतगात राज्य शासनाच्या ववववि कल्याणकारी योजनाींसाठी
प्राप्त

तनयतव्यय,

खालीलप्रमाणे आहे .
वषा

अथासक
ीं ल्पीत

तरतद
ू ी

व झालेल्या

खचााचा तपमशल
(रुपये को्ीत)

प्राप्त तनयतव्यय

अथासक
ीं ल्पीत तरतद
ू

खचा

२००४-२००५

५३०.०४

३७६.४६

३७६.४६

२००५-२००६

९९०.००

९६१.१८

९२८.५३

२००६-२००७

१३८९.००

१३६५.०८

१३२२.०१

२००७-२००८

१७९८.००

१७४९.९७

१६५८.८८

२००८-२००९

२२३८.५०

२२१४.११

२०२४.५०

(२)

सन

२००४-२००५

ते सन

२००८-२००९

या

कालाविीत

आददवासी

लाभार्थयाांना गॅस शेगडी, दभ
ु ती जनावरे , शेतकऱयाींसाठी डडझेल इींजजन, पाईप

सादहत्य परु ववणे यासह ववववि उपाययोजनाींबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या

तसेच या सींदभाात मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे जनदहत याधचका दाखल
झाली होती. प्रकरणी न्यायालयाच्या तनदे शानस
ु ार न्या.गायकवाड याींच्या
अध्यक्षतेखाली चौकशी सममती नेमन्यात आली होती. त्याींनी आपला चौकशी
अहवाल मा.न्यायालयास व शासनास सादर केला आहे .
(३)

न्या.

गायकवाड

सममतीने

सादर

केलेल्या

चौकशी

अहवालावर

शासनामाफात करावयाच्या कायावाहीबाबत शासनास मागादशान करण्याकरीता

श्री.पी.डी.करीं दीकर, सेवातनवत्ृ त भा.प्र.से. याींची तनयक्
ु ती करण्यात आली.
श्री.करीं दीकर याींनी आपला मागादशानपर अहवाल ददनाींक १२ फेब्रव
ु ारी, २०१८
रोजी

शासनास

सादर

केला

आहे .

न्या.गायकवाड

सममतीने

मशफारस

केल्यानस
ु ार उपप्रश्न (५) व (६) मध्ये नमद
ू केल्याप्रमाणे कारवाई केलेली
आहे . तसेच भववषयात गैरव्यवहार होऊ नयेत म्हणन
ू ववववि उपाययोजना
केलेल्या आहे त.
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(४) होय, हे खरे आहे .

(५) व (६) न्या.गायकवाड सममतीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात नमद
ू

अधिकारी/कमाचाऱयाींपक
ै ी आतापयांत ९६ अधिकारी/कमाचाऱयाींववरुध्द पोलीस
ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने पोमलसाींनी ८९ प्रकरणी प्रथम
ु ग
खबरी अहवाल (FIR) दाखल केले असन
ू , उवारीत प्रकरणी कायावाही सरू
ु

आहे . तसेच, चौकशी अहवालात नमद
ू खाजगी सींस्था/परु वठादाराींववरुध्द तक्रारी
दाखल केल्या असन
१०५ सींस्थाींना काळ्या यादीत ्ाकण्याची कायावाही
ू

करण्यात आली आहे . १३ कमाचारी/अधिकारी याींना तनलींत्रबत केले असन
ू ३३
अधिकारी/ कमाचाऱयाींववरुध्द ववभागीय चौकशी सरु
ु करण्यासाठी दोषारोपपत्र
बजाववले आहे . तनयमानस
ु ार उवाररताींवर कारवाई सरू
ु आहे .
उणणवा

सदर अहवालातील मशफारशी तसेच योजनाींच्या अींमलबजावणीमिील
लक्षात

घेवन
ू

आददवासी

ववकास

ववभागाने

सन

२०१७

पासन
ू

योजनाींच्या अींमलबजावणीमध्ये पारदशाकता तसेच गतीमशलता आणणेसाठी
ववववि उपाययोजना केलेल्या आहे त. आददवासी नागरीकाींना व ववद्यार्थयाांना

ववववि योजना व शैक्षणणक उपक्रमात थे् तनिी त्याींच्या बँक खात्यात वगा
करण्याचा तनणाय ववभागाने घेतला आहे . गॅसशेगडी वा्प, शेळी ग्, दि
ु ाळ
जनावरे वा्प, पाईप, वीजपींप वा्प अशा ववभागामाफात राबववण्यात येणाऱया

योजना बींद करून त्या सींबधीं ित प्रशासकीय ववभागामाफात राबववण्यात येत
आहे त. मदहला व बालववकास ववभागाकडील प्रो्ीन वा्प ककीं वा तत्सम

खाद्य वा्प योजनाींसाठी या ववभागाकडून तनिी दे ण्याचे बींद केले असन
ू
दररोज ताजे जेवण अींगणवाडीमाफात दे ण्याची अमत
ु केली
ृ आहार योजना सरू

आहे . ववभागाने कायापाल् अमभयान यशस्वीररत्या राबववला आहे . स्वच्छ
वातावरणात तयार करण्यात आलेला ताजा पोषक आहार परु ववण्याच्या
उद्देशाने

“मध्यवती

स्वयींपाकगह
ृ ”

स्थावपत

केले

आहे .

ववद्यार्थयाांच्या

आरोग्याच्या अनष
ीं ाने “अ्ल आरोग्य वादहनी” आणण “डडजी हे ल्थ प्रणाली”
ु ग
असे उपक्रम सरू
ु केले आहेत. ववभागाने डडजी हे ल्थ प्रणाली, इींद्ग्रे्ेड हे ल्थ

डॅशबोडा, अनद
ु ातनत पो्ा ल, केंद्रीय सहाय्य योजना पो्ा ल, कायापाल् पो्ा ल,
आश्रमशाळा डीबी्ी, स्वयम, पेसा फींड व्यवस्थापन, नामाींककत, ई-ट्राईब,

स्कॅन आणण डडजज्लयाझेशनचे डीएमएस असे ववववि पो्ा ल सरू
ु करून
अद्ययावत तींत्रज्ञान व आय्ी प्रणालीचा वापर करण्यास सरू
ु वात केली आहे .
तनयममत लेखापरीक्षण अींतगात लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे .
-----------------
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राज्यातील ददव्याांग विद्यार्थयाांच्या शाळाांमध्ये
पद भरती बांद असल्याबाबत

(३)

*

१००२ डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि

ऊफच भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र

ििाडे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि

िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ददव्याींग ववद्यार्थयाांसाठी शाळामध्ये गेली अनेक वषा पद भरती
बींद असल्याचे नक
ु तेच तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक व शारररीक स्वास्थाची
हे ळसाींड होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने आकृततबींिानस
ु ग
ु ार सदरील पदे भरण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ांु े : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

िरमाळा (जर्.सोलापूर) शहरातील महाराष्ट्र बँिेच्या शाखेत स्लॅ ब
िोसळून एिा व्यक्तीचा मत्ृ यू ि गांभीर र्खमी र्ाल्याबाबत

(४)

*

५४५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच,

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

करमाळा

(जज.सोलापरू )

शहरातील

महाराषट्र

बँकेच्या

शाखेत

स्लॅ ब

कोसळून एका व्यक्तीचा मत्ृ यू व १५ जण गींभीर जखमी झाले असल्याचे
ददनाींक १ ऑगस््, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने अपघातात मत्ृ यू पावलेल्या व्यक्तीच्या
ु ग
कु्ुींबाला व जखमी झालेल्या व्यक्तीींना मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय.

ददनाींक ३१/७/२०१९ रोजी सकाळी ११.३० च्या सम
ा ना
ु ारास सदर दघ
ु ्

घडली आहे . या दघ
ा नेत एका व्यक्तीचा जागीच मत्ृ यू झाला व एका
ु ्

व्यक्तीचा उपचारा दरम्यान मत्ृ यू झाला आहे . या दघ
ा नेत ११ व्यक्ती गींभीर
ु ्
जखमी झाल्या असन
ू १० व्यक्ती ककरकोळ जखमी झाल्या आहे त.

(२) सदर दघ
ा ना अनधिकृतपणे केलेल्या बाींिकामामळ
ु ्
ु े झालेली असन
ू

याबाबत शाखाधिकारी, बँक ऑफ महाराषट्र, शाखा करमाळा, जज.सोलापरू
याींनी श्रीमती शोभा जीवनिर दोशी, राजेश जीवनिर दोशी, सींदेश जीवनिर

दोशी व सधु चता जजतें द्र दोशी याींच्याववरूध्द करमाळा पोलीस ठाण्यात गरु नीं.
४९८/२०१९ भा.दीं .सीं. कलम ३०४, ३३७, ३३८, ३४ प्रमाणे गन्
ु हा दाखल केला
आहे .

सदर दघ
ा नेतील मत
ु ्
ृ व्यक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख,

गींभीर जखमी व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- व ककरकोळ जखमी

व्यक्तीींना प्रत्येकी रुपये १५,०००/- मदत बँक ऑफ महाराषट्र याींनी जाहीर
केली आहे .

गींभीर व ककरकोळ जखमी व्यक्तीींना बँक ऑफ महाराषट्र याींनी मदत

अदा केली आहे . मयत व्यक्तीींच्या वारसाींना मदत अदा करणे प्रलींत्रबत आहे .

(३) मयत श्री प्रशाींत बागल याींच्या नातेवाईंकाींनी नोकरीची मागणी केली

असन
ू दस
ु री मयत व्यक्ती श्रीमती लोचना गज
ुीं ाळ याींच्या वारसाबाबत मादहती
प्राप्त न झाल्यामळ
ु े मयत व्यक्तीींच्या वारसाींना मदत अदा करणे प्रलींत्रबत
आहे .

-----------------
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घोडबांदर ि भाईंदरमध्ये िाांदळिनाची ित्तल ि
भराि सुरू असल्याबाबत
(५)

*

५२७ अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,

श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४८७९१ ला ददनाांि २४ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घोडबींदर व भाईंदरमध्ये कायद्याने असलेली बींदी व उच्च न्यायालयाचा
आदे श असन
ू दे खील सराास काींदळवनाची कत्तल आणण भराव ्ाकणे सरू
ु

असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींदळवनाची कत्तल करणाऱयाींववरूध्द आणण सीआरझेड

म्हणून प्रततबींिात्मक भागात बेकायदा भराव ्ाकणाऱयाववरूध्द गन्
ु हे दाखल
करण्यात यावेत व तेथील बाींिकामे तनषकामसत करण्यात यावीत अशी
मागणी स्थातनकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

तथावप, अपर भाईंदर तालक
ु ा सममतीकडे प्राप्त एकूण प्रलींत्रबत ८

जन्
ु या तक्रारीींमध्ये ददनाींक ३/०१/२०२० रोजी स्थळपाहणी करण्यात आली.

स्थळ पाहणीअींती उपरोक्त ८ तक्रारीींपक
ै ी एका तक्रारीमध्ये प्राथममक

चौकशीअींती पयाावरण (सींरक्षण) अधितनयम, १९८६ नस
ु ार सींबधीं िताींवर गन्
ु हे

दाखल करण्यात आले आहेत. तीन तक्रारीत काींदळवनाची हानी करुन केलेले

बाींिकाम तनषकामसत करण्यात आले आहे . तर उवाररत ४ तक्रारीींमध्ये
काींदळवनाचा ऱहास झाल्याचे आढळून आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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गडधचरोली एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्पाांतगचत बोगस
प्रमशक्षणाथी दाखिून अपहार िेल्याबाबत
(६)

*

७१७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास,

श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गडधचरोली

आददवासी

ववकास

ववभागाींतगात

अनस
ु धू चत

जाती

व

जमातीच्या ववद्यार्थयाांना द्यावयाच्या एम.एस.सी.आय.्ी. प्रमशक्षणात बोगस
प्रमशक्षणाथी दाखवन
ू लाखो रूपयाचा अपहार केल्याचे ददनाींक २ जानेवारी,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनास

ददनाींक

उपरोक्त
३

प्रकरणी

जानेवारी,

नागपरू

२०२०

रोजी

ववभागाच्या
वा

लोकप्रतततनिीींनी

त्यासम
ु ारास

पत्राद्वारे

चौकशीच्या अनष
ीं ाने दोषीींववरूध्द कारवाई करण्याची तसेच राज्यातील
ु ग
इतरही आददवासी प्रकल्पामिील कारभाराची सध्
ु दा चौकशी करण्याची मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं ित दोषीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) सन २००४-२००९ या कालाविीत आददवासी ववकास
ववभागाच्या

ववववि

न्या.गायकवाड

याींच्या

अतनयममततेसद
ीं भाात

योजनाींच्या

मा.मब
ुीं ई

उच्च

अध्यक्षतेखाली

अींमलबजावणीमध्ये
न्यायालयाच्या

सममती

स्थापन

झालेल्या

तनदे शानस
ु ार

करण्यात

आली.

न्या.गायकवाड सममतीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानस
ु ार एकाजत्मक
आददवासी ववकास प्रकल्प, गडधचरोली अींतगात एम.एस.सी.आय.्ी. प्रमशक्षण

योजनेमिील गैरव्यवहारासींदभाात प्रकल्प कायाालयातील तत्कालीन सींबधीं ित

०२ अधिकारी व ०८ परु वठादार सींस्था याींच्याववरुध्द पोलीस ठाणे गडधचरोली

येथे ददनाींक २०/०६/२०१८, ददनाींक २१/१२/२०१९ व ददनाींक २४/०१/२०२० रोजी
प्रथम खबरी अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आले आहे त. सदर प्रकरणी
पोमलसाींमाफात पढ
ु ील तपास करण्यात येत आहे .
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(२) व (३) सन २००४-२००९ या कालाविीत आददवासी ववकास ववभागाच्या
ववववि

मा.मब
ुीं ई

योजनाींच्या
उच्च

अींमलबजावणीमध्ये

न्यायालयाच्या

झालेल्या

तनदे शानस
ु ार

गदठत

अतनयममततेसद
ीं भाात
करण्यात

आलेल्या

न्या.गायकवाड सममतीने सादर केलेल्या अहवालातील मशफारशीींच्या अनष
ीं ाने
ु ग
सींबधीं िताींववरुध्द फौजदारी गन्
ु हे दाखल करुन मशस्तभींगववषयक कायावाही
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मराठी भाषेला अमभर्ात भाषेचा दर्ाच ममळण्याबाबत
(७)

*

४८ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच
भाई

र्गताप,

श्री.रामहरी

चाांदरू िर,

डॉ.सध
ु ीर

पोतनीस,

श्री.दत्तात्रय

ताांब,े

रुपनिर,

अॅड.हुस्नबानू

श्री.अमरनाथ

रार्ूरिर,

खमलफे,

श्री.र्नादच न

प्रा.र्ोगेन्र

ििाडे,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, श्री.विलास
सािांत,

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.िवपल पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने ददनाींक १० जानेवारी, २०१२ च्या तनणायान्वये जेषठ सादहजत्यक
प्रा.रीं गनाथ पठारे याींच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषेला अमभजात भाषेचा दजाा

दे ण्याबाबत सखोल सींशोिन व परु ावे एकत्रत्रत करुन अमभजात भाषा सममती
स्थापन केली असन
सदर सममतीने मराठी भाषा ही केंद्र शासनाच्या
ू

तनकषाींची पत
ा ा करते काय हे परु ाव्यातनशी मसध्द करण्यासाठी बरे च सींशोिन
ू त

करुन मराठी भाषा अमभजात दजाा प्राप्त करण्यासाठी तनकषाींची पत
ा ा करीत
ू त
असल्याचा अहवाल परु ाव्यातनशी शासनास सादर केला असन
ू हा अहवाल

ददनाींक २१ जुल,ै २०१३ रोजी वा त्यासम
ु ारास इींग्रजीत पररमशष्ासह ग्रींथरुपात
छापन
ू घेऊन राज्य शासनाने ददनाींक १६ नोव्हें बर, २०१३ च्या पत्रान्वये केंद्र
शासनास सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मराठी

भाषेला

अमभजात

भाषेचा

दजाा

ममळण्यासाठी

शासनाकडून पाठववण्यात आलेला प्रस्ताव केंद्र शासनाने राज्याच्या सादहत्य

अकादमीकडे तसाच परत पाठववला असताना, त्याबाबत शासनास कोणतीही
मादहती नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सादहत्य अकादमीच्या तज्ञ सममतीने मराठी भाषेबाबतचा

अनक
ु ू ल अहवाल आणण मराठी भाषेला अमभजात भाषेचा दजाा द्यावा, अशी

आग्रही मशफारस केंद्रीय सींस्कृत ववभागाकडे ददनाींक ०४ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी
वा त्यासम
ु ारास पाठववली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तेलग,ु कन्नड, ओडीशी व मल्याळम या भाषाींचा अमभजात
दजाा काढून घेण्याबाबतची याधचका फे्ाळताना मा.मद्रास उच्च न्यायालयाने

उपजस्थत केलेल्या मद्द
ु याींचे स्पष्ीकरण केंद्रीय कॅत्रबने् सधचवाींनी राज्य
शासनाकडे माधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावास केंद्र
शासनाची मान्यता ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय.

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी केंद्र शासनाने केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सादहत्य
अकादमी, नवी ददल्ली या सींस्थेकडे भाषा तज्ञाींच्या सममतीसमोर हा प्रस्ताव
सादर केला आहे . ही बाब केंद्र शासनाने ददनाींक १६/०५/२०१९ च्या पत्रान्वये
राज्य शासनास कळववली आहे .
(३) होय.

(४) नाही.

(५) मराठी भाषेला अमभजात भाषेचा दजाा दे ण्याबाबतचा ववदहत प्रस्ताव राज्य
शासनाने

केंद्र

शासनाकडे सादर

केला

सातत्याने पाठपरु ावा करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

असन
ू ,

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

त्यावर

केंद्र

शासनाकडे
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मुांबईत मराठी भाषा भिन उभारण्याबाबत
(८)

*

४०१ श्री.विलास पोतनीस, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच भाई
र्गताप, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे,
श्री.रविांर

फाटि,

श्री.र्नादच न

चाांदरू िर,

प्रा.र्ोगेन्र

ििाडे,

आकिच.अनांत

गाडगीळ : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) शासनाने मराठी भाषा भवन मब
ुीं ईतच उभारावे अशी सादहजत्यकाींसह

जनतेची मागणी असन
ू त्यासाठी रीं गभवन इमारत द्यावी, अशी पव
ू ीपासन
ू ची
मागणी आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत रीं गभवन येथे मराठी भाषा भवन उभारण्याचा तनणाय
तत्कालीन शासनाकडून घेण्यात आला असन
ू रीं गभवनला हे रर्े ज दजाा प्राप्त
असल्याने भाषा भवन उभारण्याचे काम सद्य:जस्थतीत प्रलींत्रबत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मब
ींु ईत

अन्य

दठकाणी

भाषा

भवन

उभारण्याबाबत

शासनाकडून आतापयांत कोणता तनणाय घेण्यात आला वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय.
(२) होय.

(३) “रीं गभवन” हे खुले नाट्यगह
ृ हे रर्े ज यादीत असल्याने मराठी भाषा भवन

मख्
ु य केंद्र वाींद्रे-कुलाा वसाहत वा दक्षक्षण मब
ुीं ई पररसर येथे उभारणे तसेच
भाषा भवन उपकेंद्र ऐरोली, नवी मब
ुीं ई येथे सरू
ु करण्याबाबत शासनाने

ददनाींक ०५/०३/२०१८ रोजी तनणाय घेतला होता. सद्य:स्थतीत भाषा भवन
उपकेंद्राबाबत कायावाही सरू
ु आहे . तसेच रीं गभवन, मब
ुीं ई येथे “मराठी भाषा
भवन” उभारण्याच्या प्रस्तावासींबि
ीं ी सींबधीं ित ववभागाींची बैठक घेतली व
त्यानष
ीं ाने सींबधीं िताींकडून प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे .
ु ग
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शहापूर (जर्.ठाणे) आददिासी वििास प्रिल्पाांतगचत डोळखाांब
आददिासी आश्रमशाळे त ररक्त पदे भरण्याबाबत

(९)

*

१२६६ श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७३५१ ला ददनाांि

२१ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आददिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापरू (जज.ठाणे) येथील आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगात डोळखाींब या
आददवासी

सरु क्षारक्षक,

ववभागाच्या

प्रयोगशाळा

आश्रमशाळे त
पररचर,

मख्
ु याध्यापक,

प्राथममक

मशक्षक

स्त्री

अशी

अिीक्षक्षका,

एकूण

१०

कमाचाऱयाींची ररक्त असलेली पदे भरण्याची मागणी शाळे तील ववद्यार्थयाांच्या

पालकाींनी, आददवासी सींघ्नाींनी तसेच ‘समथान’ सींस्थेने ददनाींक १ ऑगस््,

२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.आददवासी ववकास मींत्री, प्रिान सधचव,
आददवासी ववकास ववभाग,

अपर आयक्
ु त,

आददवासी ववकास ववभाग,

एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, शहापरू , जज.ठाणे याींच्याकडे लेखी
तनवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची ररक्त पदे किीपयांत भरण्याचे अपेक्षक्षत आहे ,

(३) असल्यास, वसततगह
ृ ातील ररक्त पदे भरण्याकरीता कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सद्य:जस्थतीत मींजरू ३१ पदाींपक
ै ी २२ पदे भरण्यात आली असन
ू ९
पदे ररक्त आहे . या ररक्त पदाींवर रोजींदारी तत्वावर कमाचारी कायारत आहे त.
पदोन्नतीची व सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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पांर्ाब ॲण्ड महाराष्ट्र िो-ऑपरे दटव्ह बँिेिर
ररर्िच बँिेने ननबांध घातल्याबाबत
(१०)

*

११३७ श्री.रविांर फाटि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप,

अॅड.हुस्नबानू

खमलफे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्रू िर, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय सहिार
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सहकार क्षेत्रातील आघाडीच्या पींजाब ॲण्ड महाराषट्र को-ऑपरे द्व्ह बँक
(पीएमसी बँक) या सम
ु ारे ५.४७ लाख ठे वीदार असलेल्या बँकेवर ददनाींक

२३ सप््ें बर, २०१९ रोजी ररझवा बँकेने सहा मदहन्याींसाठी तनबांि घातले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने या तनबांिामळ
ु ग
ु े खातेदाराींचे/ठे वीदाराींचे दहत
िोक्यात येऊ नये यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील : (१) व (२) पींजाब ॲण्ड महाराषट्र को-

ऑपरे द्व्ह बँक मल., मब
ींु ई या बँकेवर ररझव्हा बँकेच्या ददनाींक २३/०९/२०१९

रोजीच्या आदे शान्वये बँककीं ग रे ग्यल
ू ेशन ॲक््, १९४९ चे कलम ३५ (ए)
अन्वये तनबांि लागू करण्यात आले आहे त.

पींजाब ॲण्ड महाराषट्र को-ऑपरे द्व्ह बँक मल., मब
ुीं ई या बँकेची

नोंदणी बहुराज्यीय सहकारी सींस्था अधितनयम, २००२ अन्वये झालेली आहे .
सदर बँकेचे तनबींिक हे केंदद्रय तनबींिक तथा सहसधचव, भारत सरकार, नवी
ददल्ली असल्यामळ
ु े पींजाब ॲण्ड महाराषट्र को-ऑपरे द्व्ह बँक मल., मब
ुीं ई ही
बँक वैिातनकदृषट्या त्याींच्या कायाकक्षेत येत.े

बहुराज्यीय सींस्थाींबाबत, बहुराज्यीय सहकारी सींस्था अधितनयम,
२००२ चे कलम ८४ (४) अन्वये लवाद तनयक्
ु ती करण्याव्यततररक्त इतर
कोणतेही वैिातनक अधिकार सहकार आयक्
ु ताींना नाहीत.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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आष्ट्टी (जर्.बीड) तालुक्यातील विद्युत पोल ि ताराांच्या दरु
ु स्तीबाबत
(११)

*

७६९ श्री.सरु े श धस : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) आष्ी (जज.बीड) तालक्
ु यातील सवा गावाींतील ववद्यत
ु परु वठा करणाऱया
वादहन्या सडलेल्या, गींजलेले पोल, ५० वषाापव
ु ीचे डी.पी. व लोंबकळणाऱया
ववद्यत
ु वादहन्याींमळ
ु े माणसे व जनावराींच्या जजववतहानीच्या घ्ना वारीं वार
घडत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सम
ु ारे ५० वषाापव
ु ीचे डी.पी. व लोंबकळणाऱया वीज वादहन्या
ववनाववलींब

बदलण्यात

याव्यात

म्हणून

नागररकाींची,

लोकप्रतततनिीींची

वषाानव
ा झालेले
ु षे महाववतरणकडे मागणी असतानाही महाववतरणकडून दल
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पोल, जन
ु े डी.पी. तसेच लोंबकळणाऱया वीज वादहन्या
बदलण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. नननतन राऊत : (१) आष्ी (जज.बीड) तालक्
ु यातील काही गावाींतील
ववद्यत
ु परु वठा करणाऱया काही वादहन्या ५० वषाापव
ू ीच्या असन
ू डी.पी. व
लोंबकळणाऱया ववद्यत
ु वादहन्याींची वेळोवेळी योग्य ती दे खभाल व दरु
ु स्ती

महाववतरण कींपनीमाफात करण्यात येत.े तथावप, सन २०१९-२०२० या वषी या
भागात

५ मानवी अपघात झालेले असन
ू त्यापैकी १ अपघात नैसधगाक

आपत्तीमळ
वादहनी त्
ु े ववद्यत
ु
ु ू न व ४ अपघात हे अपघातग्रस्ताच्या
चुकीमळ
ु े झाला असल्याचे तसेच २ जनावराींचा प्राणाींततक अपघात झाल्याचे
ववद्यत
ु तनरीक्षणालयाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे .

(२) हे खरे नाही. महाववतरण कींपनीकडे प्राप्त मागणी अजाावर तात्काळ
कायावाही करण्यात येऊन दे खभाल दरु
ु स्तीची कामे करण्यात येतात.
(३)

बीड

मींडळाींतगात

आष्ी

तालक्
ु यात

दे खभाल

व

दरु
ु स्तीकरीता

५

एम्पॅनलमें ् कींत्रा्दाराींच्या नेमणक
ु ा करण्यात आल्या असन
ू त्याींच्यामाफात

तनयममत कामे करण्यात येतात. आष्ी तालक्
ु यातील उच्चदाब वादहनीच्या

३.३ कक.मी. व लघद
ु ाब वादहनीींच्या ०१ कक.मी. जीणा झालेल्या तारा
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बदलण्यात

आलेल्या

आहे त.

तसेच

पीं.दीनयाल

उपाध्याय

ग्रामज्योती

योजनेंतगात गींजलेले लघद
ु ाब वादहनीचे ११७ पोल व उच्चदाब वादहनीचे ६२
पोल बदलण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

परभणी जर्ल््यात िक्ष
ृ लागिडीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(१२)

*

६९५ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८४७७ ला ददनाांि १३ माचच, २०१८

रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल््यातील शतको्ी वक्ष
ृ लागवडीत गत चार वषाात झालेल्या
सम
ु ारे १०० को्ी रूपयाींच्या गैरव्यवहाराची ववभागतनहाय व कामतनहाय

चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी परभणी येथील सामाजजक कायाकते
याींनी

ववभागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

याींच्याकडे सन

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्यास, गत चार वषाात प्रत्यक्ष वक्ष
लागवड न करता केवळ
ृ
कागदोपत्री

वक्ष
ृ

लागवड

केल्याचे

दाखवन
ू

शासन

तनणायाप्रमाणे

वक्ष
ृ

सींविानाची जबाबदारी न घेता को्यविी रूपयाींचा तनिी वाया घालववणाऱया
सवा ववभागाींच्या

अधिकारी/कमाचाऱयाींच्या

करण्यात आली आहे काय,

सींशयास्पद

कारभाराची

चौकशी

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशीनस
ु ार दोषी अधिकारी/कमाचारी व
यींत्रणा याींच्याववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांर्य राठोड : (१) ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे परभणी

येथील एक सामाजजक कायाकताा याींनी ददनाींक ०१/०२/२०२० रोजी अशा
स्वरुपाची तक्रार केली आहे .
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सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी करुन शासन तनयमानस
ु ग
ु ार योग्य

ती कायावाही करण्यासाठी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडून ददनाींक

१८/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हाधिकारी, परभणी याींना कळववण्यात आले
आहे .

सदर तक्रार अजाावर सवांकष तपासणी करण्यात येत असन
ू अहवाल

प्राप्त होताच त्यातील तनषकषााप्रमाणे योग्य ती कायावाही करण्यात येईल असे

जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्या कायाालयाने ददनाींक २५/०२/२०२० रोजीच्या
पत्रान्वये शासनास कळववले आहे .

(२) व (३) मख्
ु य वन सींरक्षक प्रादे मशक औरीं गाबाद कायाालयाकडून ववभागीय
वन

अधिकारी

(तनयोजन)

औरीं गाबाद

याींनी

वक्ष
ृ

लागवडीची

सत्यता

तपासण्यासाठी चौकशी करणेबाबत आदे श दे ण्यात आले होते. त्यानस
ु ार

ववभागीय वन अधिकारी (तनयोजन) औरीं गाबाद याींनी सदर काम मोठ्या
प्रमाणावर असल्याने ६ तपासणी पथकाची तनयक्
ु ती केली होती. सदर
पथकाींनी सन २०१७ च्या पावसाळयात परभणी प्रादे मशक वन ववभागाच्या १७

रोपवन स्थळे तसेच सामाजजक वनीकरण ववभागाच्या २३ दठकाणी रस्ता
दत
ु फाा व २ दठकाणी ग् लागवड असे एकूण २५ कामाींची माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये तपासणी केली होती. सदर तपासणीच्या अनष
ीं ाने दोषी आढळलेल्या
ु ग
अधिकारी/कमाचारी याींच्यावर दोषारोप पत्र बजावण्यात आलेले होते. त्यानस
ु ार
ददनाींक २७/०७/२०१८ रोजीच्या आदे शान्वये
रोपवनात

झालेल्या

रोपवनाींच्या

नक
ु सानीच्या

करण्याचे आदे श पाररत करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

६ अधिकारी/कमाचारी याींचेकडून
अनष
ीं ाने
ु ग

रक्कम

वसल
ू

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

यितमाळ जर्ल््यात टे क्सटाईल पािचची स्थापना िरणेबाबत
(१३)

*

३६७ श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद

ठािूर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यात ्े क्स्ाईल पाकाची स्थापना करण्याचा तनणाय
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ्े क्स्ाईल पाका स्थापन करण्याबाबत लोकप्रतततनिीींनी
केलेल्या ववनींतीनस
ु ार उक्त ्े क्स्ाईल पाका केव्हा स्थापन करण्यात येणार
आहे,

(३) तसेच उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ्े क्स्ाईल पाकाची
स्थापना करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) यवतमाळ जजल््यातील अततररक्त यवतमाळ औद्योधगक क्षेत्रात

एकूण ९३.५२ हे .आर जागेवर ्े क्स्ाईल पाका स्थापन करण्यात आला आहे .

या ्े क्स्ाईल पाकामध्ये एकूण १३ भख
ू ींड आरे खीत करण्यात आले असन
ू
त्यापैकी एका भख
मागणीनस
ू ींडाचे वा्प करण्यात आले असन
ू
ु ार भख
ू ींड
वा्पाची कायावाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मसांधद
ु ग
ु च जर्ल््यात ओला दष्ट्ु िाळ र्ाहीर िरण्याबाबत
(१४)

*

खमलफे,

६०१ श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.र्नादच न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िर्ाहत

ममर्ाच,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय मदत
ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींिद
ु ग
ु ा जजल््यात माहे ऑगस््-सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान

झालेल्या पावसामळ
ु े मख्
ु य पीक असलेली भातशेती पाण्याखाली गेल्यामळ
ु े
जजल््यात ओला दषु काळ जाहीर करावा अशी शेतकऱयाींनी मागणी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने भात उत्पादक शेतकऱयाींच्या मागणीवर
ु ग

तनणाय घेऊन मसींिुदग
ु ा जजल््यात ओला दषु काळ जाहीर करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय.
(२)

शासनपत्र

ददनाींक

१५/११/२०१९,

ददनाींक

०४/०१/२०२०

व

ददनाींक

०५/०२/२०२० अन्वये माहे जुलै ते ऑक््ोबर, २०१९ मिील अततवषृ ्ी व
परु बाधिताींना

द्यावयाच्या

करण्याबाबतच्या

सच
ू ना

मदतीसाठी

क्षेत्रत्रय

तनिी

अधिकाऱयाींना

मागणीचा
दे ण्यात

प्रस्ताव

आल्या

सादर

आहे त.

त्यानष
ीं ाने सदर तनिी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होताच तनिी ववतरणाची
ु ग
कायावाही करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गव्हाणिांु ड (ता.मोशी, जर्.अमरािती) येथील सौरऊर्ाच प्रिल्पाच्या
सबस्टे शनचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(१५)

*

११३० श्री.प्रविण पोटे -पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

गव्हाणकींु ड

(ता.मोशी,

जज.अमरावती)

येथील

सौरऊजाा

प्रकल्पाच्या

सबस््े शनचे काम गत एक वषाापासन
उद्घा्न झाल्यानींतरही प्रलींत्रबत
ू
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सौरऊजाा प्रकल्पाच्या सबस््े शनचे काम अधिकाऱयाींच्या
ददरीं गाईमळ
ु े प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने तनिीची तरतद
ू केली आहे काय तसेच
सदर काम केव्हापयांत पण
ू त्ा वास येणार आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने काम पण
ु ग
ू त्ा वास नेण्याच्यादृष्ीने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. नननतन राऊत : (१) मौजे गव्हाणकींु ड (ता.मोशी, जज.अमरावती) येथील

१६ मेगावॅ् क्षमतेचा मख्
ु यमींत्री सौर कृषी योजनेंतगात मींजूर सौरऊजाा
प्रकल्पातील तनममात ववजेबाबत महातनममाती कींपनी ही अींमलबजावणी यींत्रणा
व महाववतरण कींपनी याींच्यामिील झालेल्या वीज खरे दी करारास महाराषट्र
ववद्यत
तनयामक आयोगाने
ु

ददनाींक २६/०४/२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये

मान्यता ददली. तद्नींतर महाववतरण कींपनीव्दारा वीज तनषकासन सवु विा

करण्यासाठीच्या कामाची तनववदा काढून सदर कामाचे कायाादेश ददनाींक
२४/०६/२०१९ रोजी कींत्रा्दारास दे ण्यात आलेले आहे त. या कामाचा कालाविी

सहा मदहने (पावसाळी तीन मदहन्याचा कालाविी वगळून) आहे . सदर काम
माहे माचा, २०२० अखेर पण
ू ा करण्याचे तनयोजन आहे . सद्य:जस्थतीत सदर
काम प्रगती पथावर आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) योजनेतील तरतद
ु ीनस
ु ार सदर प्रकल्प हा लोक-खाजगी सहभागातन
ू
(Public

Private

Partnership)

उभारण्याचे

तनयोजजत

असन
ू

या

प्रकल्पातील वीज तनषकासन करण्यासाठीचा खचा राज्य शासनाव्दारे हररत
ऊजाा तनिीमिून उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे . वीज तनषकासनाचे काम
प्रगतीपथावर असन
ू ते माचा, २०२० पयांत पण
ू ा करण्याचे तनयोजन आहे .

(४) सदर कामास ववलींब झाला नसल्याने चौकशीचा प्रश्न उद्भवत नाही.
मौजे गव्हाणकींु ड (ता.मोशी, जज.अमरावती) येथील १६ मेगावॅ् क्षमतेच्या
सौरऊजाा प्रकल्पासाठीच्या वीज तनषकासन कामामध्ये गव्हाणकींु ड ते ्ें भरु खेडा

उपकेंद्र पयांतच्या ३३ के.व्ही. वादहनीचे काम ३.५ कक.मी. व गव्हाणकींु ड ते
शेंदरु जना घा् उपकेंद्र पयांतच्या ३३ के.व्ही. वादहनीचे काम ४ कक.मी. तसेच

शेंदरु जना घा् व ्ें भरु खेडा येथे चार बे (Bay) ची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
ते माचा, २०२० पयांत पण
ू ा करण्याचे तनयोजन आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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दद म्युजन्सपल िो.ऑप. बॅंिेच्या मुलुांड शाखेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(१६)

*

१४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय सहिार
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेच्या

कमाचाऱयाींनी

स्थापन

केलेल्या

दद

म्यजु न्सपल कमाचारी बँकेच्या एकूण २२ शाखा मब
ुीं ई शहरात कायारत असन
ू
या बँकेच्या शाखाींमध्ये सवा कमाचाऱयाींचे मामसक वेतन, भववषय तनवााह तनिी,
तनवत्ृ तीवेतन खाती उघडण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बँकेच्या मल
ु ड
ुीं येथील शाखेत कमाचाऱयाींच्या खात्यातील
ममळकत इतर खात्यात वळते करुन गैरव्यवहार झाल्याची घ्ना ददनाींक
१२ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

गैरव्यवहार

प्रकरणी

पोलीस

स््े शनमध्ये

गन्ु हा

नोंदववण्यात आला असन
ू पोलीस तपासात ककती रक्कमेचा अपहार झाल्याचे

तसेच ककती व कोणत्या दोषी अधिकारी/कमाचाऱयाींचा यामध्ये समावेश
असल्याचे तनदशानास आले आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने अपहार करणाऱया दोषीींवर कारवाई करुन कमाचाऱयाींची ममळकत
ु ग
त्याींना परत ममळवन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील : (१) व (२) होय.

(३) व (४) दद म्यजु न्सपल कमाचारी बँकेच्या मल
ु ड
ुीं शाखेतील गैरव्यवहार

प्रकरणी मल
ु ड
ुीं पजश्चम पोलीस ठाणे येथे ददनाींक १६/१२/२०१९ रोजी गन्ु हा

दाखल करण्यात आला आहे . सदर गैरव्यवहारातील आरोपी बँक कमाचारी

असन
सध्या त्यास न्यायालयीन कोठडीत ठे वण्यात आले आहे . आरोपी
ू
कमाचाऱयाने

रुपये

३.६१

को्ीींचा

अपहार

केलेला

आहे .

तथावप,

कमाचारी/सभासद तसेच खातेदार याींच्या कुठल्याही वैयजक्तक ममळकतीचा
अपहार झालेला नाही.
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वरील प्रकरणाींबाबत चौकशी सरु
सींबधीं िताींकडून अपहाराची
ु असन
ू

रक्कम वसल
ै ी रुपये
ु करण्याची कायावाही सरु
ु आहे . सदर अपहरण रकमेपक
८६.६४ लाख रकमेची वसल
ु ी करण्यात आली आहे . तसेच गन्
ु ्याशी सींबधीं ित

इतर बँक खाती गोठववण्यात आलेली आहे त. बँकेने आरोपी कमाचाऱयास
नोकरीतन
ू तनलींत्रबत केले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बुलढाणा जर्ल््यातील िन विभागात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(१७)

*

४०९ श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जजल््यातील जींगल क्षेत्राला लागन
ू असलेल्या हद्दीमध्ये तार
कींपाऊींड (चेन फेजन्सींग) करण्यासाठी कोट्यविी रुपये खचा करण्यात आले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू काम पावसाळ्यापव
ू ी पण
ू ा होणे गरजेचे होते परीं तु
कोट्यविी रुपये खचा करूनही काम अपण
ू ाावस्थेत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

कामाींमध्ये

सींबधीं ित

वन

ववभागाच्या

प्रततबींिक

अधिकारी (डीएफओ) याींनी गैरव्यवहार केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबधीं िताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील खार्गी अनुदाननत आश्रमशाळे तील
मशक्षिाांना सेिा सांरक्षण दे ण्याबाबत

(१८)

*

१०७८ डॉ.रणजर्त पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाींतगात खाजगी अनद
ु ातनत
आश्रमशाळे तील

मशक्षकाींना

महाराषट्र

खाजगी

शाळा

कमाचारी

समथान

अप्राप्त

आश्रमशाळे तील

सेवाशती

अधितनयम, १९७७ व तनयमावली १९८१ लागू करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्सींख्येचे

अततररक्त

मशक्षकास अन्यत्र सेवेत सामावन
ू घेण्याची कायावाही या तनयमाींतगात पण
ू ा
केली जाते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

कायदा

व

तनयमावलीकडे दल
ा
ु क्ष

करुन

खाजगी

अनद
ु ातनत आश्रमशाळे तील अततररक्त मशक्षकाींना सेवा सींरक्षण न दे ण्याचा
शासनाने आदे श तनगाममत केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शासन तनणाय
दरु
ु स्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१), (२) व (३) नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

चांरपरू जर्ल््यातील आददिासी विभागाांतगचत िसनतगह
ृ ाांना
स्ितांत्र इमारत नसल्याबाबत

(१९)

*

४१२ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) आददवासी ववभागाींतगात राजरु ा, गोंडवपपरी, कोरपना, गडचाींदरू , मसींदेवाही,
मल
ू , जजवती (जज.चींद्रपरू ) येथील वसततगह
ृ ाींना स्वतींत्र इमारती नसल्याने
आददवासी दग
ा भागातील ववद्यार्थयाांना राहण्याची सोय उपलब्ि व्हावी या
ु म

हे तन
ु े सदर वसततगह
ु असल्याने ववद्यार्थयाांना योग्य
ृ भाड्याच्या इमारतीत सरू

सोयी सवु विा उपलब्ि होत नसल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आददवासी

वसततगह
ृ ाच्या इमारतीचे बाींिकाम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) हे अींशत: खरे आहे .
आददवासी

ववभागाींतगात

चालववण्यात

येत

असलेले

चींद्रपरू

जजल््यातील राजूरा, गोंडवपपरी, मल
ू ही वसततगह
ु
ृ े शासकीय इमारतीत सरु

असन
ू उवारीत कोरपना, गडचाींदरू , मसींदेवाही, जजवती ही वसततगह
ृ े भाड्याच्या
इमारतीत सरु
ु आहे त. चींद्रपरू जजल््यातील ७ वसततगह
ृ ाींतील ववद्यार्थयाांना
तनयमानस
ु ार योग्य सोयी सवु विा परु ववण्यात येत आहे त.

(२) गडचाींदरू येथील वसततगह
ू ा झाले आहे . पाणीपरु वठ्याचे
ृ ाींचे बाींिकाम पण
काम सरु
ु असन
ू काम पण
ू ा झाल्यानींतर इमारत ताब्यात ममळणार आहे . तसेच

मसदें वाही येथील वसततगह
ु आहे . मल
ू येथे शासकीय जागा
ृ ाचे बाींिकाम सरु

उपलब्ि झाली होती. परीं तु बाींिकाम ववभागाने सदर जागेवर इमारतीचे
बाींिकाम

करणे

सोयीचे

नसल्याचे

कळववल्याने

नवीन

जागा

उपलब्ि

करण्यात आली असन
ू तेथे लवकरच बाींिकाम सरु
ु करण्यात येणार आहे .
कोरपना व जजवती येथे वसततगह
ृ ाींसाठी शासकीय जागा उपलब्ि नसल्याने
इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु झालेले नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य खननिमच महामांडळाने पात्रता
ननिषाांमध्ये बदल िेल्याबाबत

(२०)

*

१३५६ श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय खननिमच

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्य खतनकमा महामींडळाने मोठ्या कोळसा िण्
ु याच्या (कोल
वॉशरीज) कींपन्या व त्याींच्या चार सहयोगी कींपन्याींना २२ दशलक्ष ्न

कोळसा िुण्याचे कींत्रा् पढ
ु ील १० वषे ममळावे यासाठी कींत्रा्ाचे चार मख्
ु य
पात्रता तनकष बदलले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१२ पव
ू ी महाराषट्र राज्य वीज तनममाती कींपनी
(महाजनको) हे काम करीत होते ते आता खतनकमा महामींडळाकडे दे ण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

खतनकमा महामींडळाने

माहे

ऑगस््,

२०१९

मध्ये

वा

त्यादरम्यान छत्तीसगड, ओररसा व राज्यातील खाणीींमिून महाजनकोला जो

२२ दशलक्ष ्न कोळसा ममळतो तो िुण्यासाठी माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनववदा मागववल्या त्यावेळी मळ
ु तनकषात बदल केले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू तनववदाींचे पव
ू ीचे तनकष काय होते व बदललेले तनकष
काय आहे त, तसेच सदरहू तनकष बदलण्याची कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं िताींवर कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) महाजनकोद्वारे कोल वॉशरीजकरीता महाराषट्र राज्य

खतनकमा महामींडळ मयाा. नागपरू याींची ५ वषााकरीता नोडल एजन्सी म्हणन
ू

तनयक्
ीं ाने महामींडळाने कोल वॉशरीजकरीता कींत्रा्ाची
ु ती केली आहे . त्यानष
ु ग

जादहरात ददनाींक १४/०८/२०१९ रोजी वतामान पत्रात प्रमसध्द केली होती. तसेच

केवळ कोल वॉशरीजच्या कींत्रा्ासींदभाात बोली पव
ू ा बैठकीतील (Pre-Bid
Meeting) तनववदािारकाींच्या मागणीनस
ु ार काही पात्रता तनकषाींत बदल
करण्यात आले आहे त.

26

(२) होय.

(३) व (४) ददनाींक २३/०८/२०१९ रोजी पार पडलेल्या बोली पव
ू ा बैठकीतील

(Pre-Bid Meeting) तनववदािारकाींच्या मागणीनस
ु ार काही पात्रता तनकषात
बदल करण्यात आला आहे . प्रस्तत
ु ववषयी तनववदे तील मळ
ु तनकष व त्यात
केलेले बदल खालीलप्रमाणे आहे त.

तनववदे तील मळ
ु तनकष / तरतद
ू

करण्यात आलेला बदल

१

तनववदा शल्
ु क रुपये ५ लक्ष

तनववदा शल्
ु क रुपये १ लक्ष

२

अनामत रक्कम रुपये ३ को्ी

अनामत रक्कम रुपये ३० लक्ष/

(रू

३०

दरमहा

लक्ष

मदहन्याींकरीता

याप्रमाणे

को्ी
३

प्रतत

मे.

ककमान

्न/
१२

प्रतत मेट्रीक ्न

३.००

तनववदािारकाची ककमान क्षमता

तनववदािारकाची ककमान क्षमता

coal

दठकाणासाठी अहाता

१ दशलक्ष ्न South East
field,

Western

coal

field, mahanali coal field
च्या

कोणत्याही

दठकाणासाठी अहाता

२ दशलक्ष ्न कोणालाही एका

एका

यासह अन्य ककरकोळ बदल करण्यात आले होते. प्रस्तत
ु तनववदे त

स्पिाात्मक प्रकक्रयेद्वारे महाराषट्र राज्य खतनकमा महामींडळास सदर कामी

जास्तीत जास्त सहभाग होवन
ू स्पिाात्मकतेला वाव दे ण्याकरीता तनकषात
बदल करण्यात आला.

(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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अहमदनगर जर्ल््यात चारा छािण्यात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(२१)

*

१५१२ श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मत
ां टिले, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय

मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील वषी पावसाअभावी पाणी व चारा ्ीं चाई तनमााण झाल्याने

शासनाने माहे फेब्रव
चारा छावण्या सरु
ु ारी, २०१९ पासन
ू
ु करण्याबाबतचे

प्रस्ताव राज्यातील जजल्हा प्रशासनाकडून मागववले होते, तसेच सदर चारा
छावण्या

सरु
ु

करण्यासाठी

मतदार

सींघाच्या

आमदाराींची

मशफारस

व

मा.पालकमींत्री महोदयाींची सींमती या बाबीींची पत
ा ा झाल्यानींतर चारा छावण्या
ू त
ववमशष् अ्ी व शतीनस
ु ार सरु
ु करण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अहमदनगर जजल््यात चारा छावण्या सरु
ु करण्यासाठी जजल्हा
प्रशासनास शासनामाफात रुपये ३१७ को्ीचे वा्प गेल्या वषी करण्यात आले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने जजल्हा प्रशासनास वा्प केलेल्या रुपये ३१७
को्ीपैकी चारा छावण्याचालकाींना रुपये २७६ को्ी अदा करण्यात येऊन

उवाररत ४१ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे ददनाींक २१ जानेवारी, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार गैरव्यवहार प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
२०१९

शासन तनणाय, क्र.एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.३०/म-७, ददनाींक १३ फेब्रव
ु ारी,
अन्वये

नव्याने

जनावराींच्या

चारा

छावण्या

मींजरू

करताना

जजल्हाधिकारी याींनी सींबधीं ित जजल््याचे पालकमींत्री याींची सींमती प्राप्त करून
घ्यावी, असे तनदे श ददलेले आहे त. त्यानस
ु ार अहमदनगर जजल््यात १६९ चारा
छावण्याींना ददनाींक ७ माचा, २०१९ रोजी मा.पालकमींत्री याींची सींमती घेतली
आहे .
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(२) होय, हे खरे आहे .

अहमदनगर जजल््यातील चारा छावण्याींसाठी रुपये ३१७.४६ को्ी

इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

सन २०१९-२०२० या आधथाक वषाात अहमदनगर जजल््यास प्राप्त

अनद
ु ानापैकी रुपये २८६ को्ी एवढे अनद
ु ान खचा झाले असन
ू रुपये ३१ को्ी
एवढे अनद
ु ान चारा छावण्याींना वा्प करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .

सवा चारा छावण्याींची दे यके ही वेळोवेळी तनगाममत झालेले शासन

तनणाय, पररपत्रके यातील तरतद
ू ीींच्या अधिन राहून अदा केली असल्याने
याप्रकरणी कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

महाराष्ट्र विद्यत
ु मांडळातील िमचचाऱयाांना ननित्ृ तीिेतन ममळणेबाबत
(२२)

*

१५१८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) महाराषट्र राज्य ववद्यत
ु मींडळातील सन १९७४ नींतर तनवत्ृ त झालेल्या
कमाचाऱयाींना ठराव क्र. ६२४, ददनाींक ३१ डडसेंबर, १९९६ अन्वये उच्च

न्यायालयाने तनवत्ृ तीवेतन मींजूर करूनही तनवत्ृ तीवेतन प्रकरणे तनकाली न

तनघाल्यामळ
मींडळातील ३० हजार कमाचारी तनवत्ृ तीवेतनापासन
ु े ववद्यत
ु
ू

वींधचत असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ववद्यत
ु
मींडळातील कमाचाऱयाींना तनवत्ृ तीवेतन मींजूर करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. नननतन राऊत : (१) (२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई च्या नागपरू
खींडपीठाने ददनाींक १६/११/२०१७ रोजी तनवत्ृ तीवेतन योजनेसद
ीं भाातील महाराषट्र

राज्य ववदयत
ु मींडळ ठराव क्र. ६२४, ददनाींक ३१/१२/१९९६ बाबत योग्य तो
तनणाय तीन मदहन्याींच्या आत घेण्याबाबतचे आदे श ददले होते. त्यास

अनस
ु रुन महाराषट्र राज्य ववदयत
ु मींडळ सत्र
ु िारी कींपनीच्या सींचालक मींडळाने

“ततन्ही कींपन्याींची सध्याची आधथाक जस्थती पाहता तनवत्ृ तीवेतन योजना लागू

करता येणार नाही. सबब, तत्कालीन महाराषट्र राज्य ववदयत
ु मींडळाच्या

तनवत्ृ तीवेतन योजनेसद
ीं भाातील मींडळ ठराव क्र. ६२४, ददनाींक ३१/१२/१९९६

याची अींमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही” असा मींडळ ठराव क्र.
७१८/२०१८, ददनाींक ०६/०२/२०१८ रोजी सींमत केला आहे .
-----------------

पुणे येथील रुपी बँिेिर आधथचि ननबांध लागू र्ाल्याबाबत
(२३)

*

१५४३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू

खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादच न
चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रार्रू िर,

डॉ.िर्ाहत ममर्ाच : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पण
ु े येथील रुपी बँकेतील प्रशासकीय व आधथाक अतनयममततेमळ
ु े ररझवा
बँकेने ददनाींक २१ फेब्रव
ु ारी, २०१३ रोजीपासन
ू आधथाक तनबांि घातलेले असन
ू
बँक बींद पडण्याच्या मागाावर आहे, त्यामळ
ु े शासनाने यात सय
ु ोग्य तोडगा

काढावा यासाठी बँकेचे खातेदार व ठे वीदार याींनी सहकार ववभागाकडे लेखी
स्वरुपात ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या सहा वषाांपासन
ू बँकेचे खातेदार व ठे वीदार याींचेवर

आधथाक सींक् आल्यामळ
ु े बँकेचे सभासद व ठे वीदार याींना ददलासा ममळावा
यासाठी कोणती कायावाही केली आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बँकेचे खातेदार व
ठे वीदार याींना न्याय दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील : (१) होय.

(२) व (३) रुपी बँकेवर आधथाक तनबांि लागू झाल्यानींतर ररझवा बँकेच्या

सींमतीने हाडा मशप योजना लागू करण्यात आली असन
ू आतापयांत सदर
योजनेद्वारे ८८६९३ ठे वीदाराींना रुपये ३५०.५८ को्ीींच्या ठे वी अदा करण्यात
आल्या आहे त.
चौकशी

महाराषट्र सहकारी सींस्था अधितनयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये
करुन

बँकेच्या

आधथाक

नक
ु सानीस

जबाबदार

सींबधीं ित

सींचालक/अधिकारी याींच्याववरुध्द रुपये १४९० को्ीची जबाबदारी तनजश्चत

करण्यात आली असन
ू अधितनयमाच्या कलम ९८ अन्वये वसल
ु ी प्रमाणपत्रे
तनगाममत करण्यात आली आहे त.

सदर बँकेच्या सींदभाात कायमस्वरुपी तोडगा तनघण्यासाठी सहकार

आयक्
ु त कायाालयाने सदर बँक महाराषट्र राज्य सहकारी बँकेत ववमलनीकरण

करण्याच्यादृष्ीने सींयक्
ु त प्रस्ताव ददनाींक १६/०१/२०२० रोजी ररझवा बँकेकडे
सादर केलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील िीर् महावितरण िांपनीने ग्राहिाांची
फसिणि
ू िेल्याबाबत
(२४)

*

२२९० श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, श्री.अांबादास दानिे,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण
चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या

दरु ाचणी,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.अरुणिािा र्गताप, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ५०२ कफडरवरील १ लाख १४ हजार कृषीपींपाच्या वीज वापराची
आकडेवारी तपासली असता सन २०१८-२०१९ मिील ३२ हजार ५०० दक्षलक्ष
यतु न् वीज वापरल्याचा दावा महाववतरणने केला असता प्रत्यक्षात त्यापेक्षा

१०,००० दक्षलक्ष यतु न् कमी म्हणजेच २२ हजार ८५० दक्षलक्ष यतु न् वीज
वापरल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यभरात महाववतरणकडून कृषी पींप व अन्य कामाींसाठी
वीज जोडण्या ददल्या जात असन
ू कृषी वीज परु वठ्यात त्र्
ु ी असल्याची बाब

कृषी वीज परु वठ्यासींबि
ीं ी सन २०१८ मध्ये नेमलेल्या वीज आयोग अभ्यास
सममतीने महाराषट्र वीज तनयामक आयोगाला ददनाींक २४ जानेवारी, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास सादर केलेल्या अहवालात तनदशानास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वीज आयोगाच्या अभ्यास सममतीने सादर केलेल्या अहवालात
महाववतरणकडून सन २०१८-२०१९ च्या वीजदरानस
ु ार खोट्या आकडेवारीच्या

आिारे ग्राहकाींकडून घेतलेले चार रुपये प्रततयतु न् या दहशोबाने चार हजार
को्ी रुपये परत द्यावे अशी मागणी वीज तज्ञ श्री.अशोक पें डसे याींनी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अहवालात राज्यातील ७०% कृषी वीज ग्राहकाींकडे
मी्रच नसणे, ग्राहकाींची त्रबले थककत असणे, ३० ते ४०% वीजहानी, वीज

गळती असल्यामळ
ु े कृषी वीज परु वठ्यासींदभाातील त्र्
ु ी दरू करण्याबाबत
कोणती उपाययोजना अथवा कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. नननतन राऊत : (१) व (२) महाराषट्र ववद्यत
ु तनयामक आयोगाने कृषी
वीज वापराचे तनिाारण करण्यासींदभाात स्थापन केलेल्या अभ्यास ग्ाने
ददनाींक

२२ जानेवारी, २०२० रोजी ददलेल्या अींतररम अहवालात सन २०१८-

अींदाजजत

केले

२०१९ साठी लघद
ु ाब कृषी ग्राहकाींसाठी वीज वापर हा २२८५९ दशलक्ष यतु नट्स
मागववण्यासाठी

आहे त.

सदर

आयोगाच्या

अहवाल

जनतेकडून

सींकेतस्थळावर

ठे वण्यात

सच
ू ना

आला

व

हरकती

आहे .

या

प्रकक्रयेद्वारे जनतेकडून व महाववतरणकडून प्राप्त झालेल्या सवा सच
ू ना व

हरकती ववचारात घेऊन, अभ्यास ग् आपला अींततम अहवाल आयोगास
सादर करील.

(३) अशी कोणतीही मागणी महाववतरणला प्राप्त झालेली नाही. तथावप, अशा
प्रकारची मागणी वत्ृ तपत्रामध्ये प्रमसध्द झाली होती.
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(४) अींतररम अहवालासींदभाात महाववतरण कींपनीचे अमभप्राय आयोगास सादर
करण्यात आले आहे त. महाराषट्र वीज तनयामक आयोगास प्राप्त झालेला

अभ्यास ग्ाचा प्रमसध्द केलेला अहवाल हा अींतररम अहवाल असन
ू अींततम
अहवाल नाही. अभ्यास ग्ाचा अींततम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर कृषी वीज
वापरासींबि
ीं ी आदे श आयोग पाररत करणे अपेक्षक्षत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रत्नाधगरी जर्ल््यातील नतिरे धरण फुटी दघ
च नाग्रस्ताांना
ु ट
मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत

(२५)

*

२३८३ अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील ततवरे िरण फु्ी दघ
ा नेला सात मदहन्याहून
ु ्
अधिक कालाविी होवन
ा नाग्रस्ताींचे सध्या कीं्े नरच्या घरात पन
ू ही दघ
ु ्
ु वासन

करण्यात आले असन
ू तेथे त्याींना लागणाऱया कोणत्याच मल
ु भत
ू सवु विा

परु ववण्यात आल्या नसल्याचे ददनाींक १ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दघ
ा नाग्रस्ताींचे कायमस्वरुपी पन
ु ्
ु वासन करण्याबाबत तसेच

त्याींना लागणाऱया सवा मल
ु भत
ू सवु विा परु ववण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य

िडेट्टीिार

:

(१)

रत्नाधगरी

जजल््यातील

ततवरे

िरण

फु्ी

दघ
ा नाग्रस्ताींचे १५ कीं्े नरच्या घरात तात्परु ते पन
ु ्
ु वासन करण्यात आले असन
ू
त्याघरात पींखा, स्नानगह
ु , पाणी व रस्ता या
ृ , शौचालय यासह ववद्यत

आवश्यक सवु विा उपलब्ि करुन दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच शासन
तनणायानस
ा नाग्रस्ताींना दे ण्यात आलेली
ु ार अनज्ञ
ु ेय असलेली सवा मदत दघ
ु ्
आहे .
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(२) ततवरे िरण दघ
ा ना बाधित कु्ुींबाचे पन
ु ्
ु वासन मौजे अलोरे व मौजे
नागावे ता.धचपळुण, जज.रत्नाधगरी येथील जलसींपदा ववभाग (याींत्रत्रक) याींच्या

मालकीच्या जागेवर करण्याचे प्रस्ताववत आहे . सदर जागेवर दघ
ा नाग्रस्त
ु ्
कु्ुींबाींना भख
ू ींड तसेच सावाजतनक प्रयोजनाथा रस्ते, वीज, पाणी, समाजमींदीर,
शाळा व अींगणवाडी इ. सोयी सवु विा उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िैर्ापूर (जर्.औरां गाबाद) तालुक्यातील शेतिऱयाांना
अनुदान ममळण्याबाबत

(२६)

*

२४९६ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैजापरू (जज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यात परतीच्या व अवकाळी पावसामळ
ु े

गोदावरी नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े २५ गावाींमध्ये ४७९ कु्ुींबे बाधित होऊन
त्याींच्या २९४ पक्क्या व १८७ कच्चा घराींपक
ै ी ६० घराींचे पण
ा णे तर ४९९
ू प
घराींचे

अींशत:

नक
ु सान

झाले

तसेच

गावाींतील

जवळपास

४०

हजार

शेतकऱयाींच्या शेतीचे माहे ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परु ामळ
ु े बाधित झालेल्या कु्ुींबाींना रुपये ५ हजार मदत
करण्यात आली असन
ू या २५ गावातील बाधित झालेल्या शेतकऱयाींना १७
को्ी ६० लक्ष रुपयाींच्या अनद
ु ानाची आवश्यकता असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने गावातील बाधित झालेल्या कु्ुींबाींना तसेच शेतकऱयाींना अनद
ु ग
ु ान
उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

34

श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) अींशत: खरे आहे .

औरीं गाबाद जजल््यातील वैजापरू तालक्
ु यात माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये

गोदावरी नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े १७ गावातील ४१८ कु्ुींबे बाधित होऊन ६०
पक्क्या घराींचे पण
ा णे तर ३०० पक्क्या घराींचे अींशत: नक
ू प
ु सान झालेले आहे
तसेच ११९ कच्च्या घराींचे अींशत: नक
ु सान झालेले आहे .

ऑक््ोबर-नोव्हें बर, २०१९ रोजी “क्यार” चक्रीवादळामळ
ु े पडलेल्या

अवेळी पावसामळ
ु े शेतीवपकाींचे नक
ु सानीपो्ी रूपये ६०,४५,७५,८२१/- तनिी
वैजापरू तालक्
ु यातील ९१,९१४ शेतकऱयाींच्या खात्यात बँकाींमाफात वगा करण्यात
आला आहे . यानींतर वैजापरू तालक्
ु यास ववतरीत करण्यात आलेला रूपये

५,९७,५७,७४९/- इतका अततररक्त तनिी तहमसलदार याींच्यामाफात शेतकऱयाींच्या
खात्यावर वगा करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .

(२) व (३) माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े

शेतीवपकाींचे नक
ु सान झालेल्या वैजापरू तालक्
ु यातील शेतकऱयाींना रुपये ४.५९
को्ी तनिी ववतरीत करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

आददिासी आश्रमशाळे त स्िच्छता िमचचारी ि
सुरक्षारक्षिाची पदे भरण्याबाबत
(२७)

*

१०१२

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर,
श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच :
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२०० ला ददनाांि २९ नोव्हें बर, २०१८ रोर्ी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सींस्थामाफात चालववण्यात येणाऱया आश्रमशाळे त स्वच्छता

(साफसफाई) कमाचारी तसेच रात्री सरु क्षारक्षक हे मानिनावर काम करण्यास
तयार नसल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शाळा व्यवस्थापनाकडून स्वच्छता कमाचारी
याींची पदे तनमााण करुन भरण्याबाबत तसेच पण
ू ा वेतनावर रात्री सरु क्षारक्षक
नेमण्याची मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) आददवासी ववकास ववभागाींतगात राज्यात स्वयींसेवी

सींस्थाींमाफात चालववण्यात येणाऱया अनद
ु ातनत आश्रमशाळे त सद्य:जस्थतीत
सफाई कमाचाऱयाचे पद अजस्तत्वात नाही. तसेच सरु क्षारक्षक हे पद मानिन
तत्वावर तनमााण करण्यात आलेले आहे .

(२), (३) व (४) आददवासी ववकास ववभागाने आश्रमशाळाींच्या पररचलनासाठी
ददनाींक ८ माचा, २०१९ च्या शासन तनणायान्वये सि
ु ाररत आश्रमशाळा सींदहता-

२०१९ लागू करण्यात आली आहे . सदर सींदहतेमध्ये २०० ववद्याथी सींख्या
असणाऱया शाळाींसाठी १ सफाईदार कमाचाऱयाचे पद व २०१ च्या पढ
ु े ववद्याथी

सींख्या असल्यास १ अततररक्त पद तनमााण करण्याबाबतची तरतद
ू करण्यात

आली आहे . सदर तरतद
ू ीस अनस
ु रुन शासनाच्या ददनाींक २० ऑगस््, २०१९
च्या शासन तनणायान्वये सींचमान्यतेचे तनकष तनजश्चत करण्यात आलेले

आहे त. सदर तनकषाींनस
ु ार तनमााण होणारी एकत्रत्रत पदे ववत्त ववभागाच्या
मान्यतेने मींजरू करण्याचे शासनाचे िोरण आहे .
तसेच

सरु क्षारक्षकाचे

पद

तनयममत

वेतनश्रेणीवर

घेण्याबाबतच्या

मींत्रत्रमींडळ प्रस्तावास ववत्त ववभागाची मान्यता घेण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
-----------------

राज्यात िाघाांचे मत्ृ यू होत असल्याबाबत
(२८)

*

१०५९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, श्री.प्रिाश
गर्मभये : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

36

(१) राज्यात गेल्या वषाभरात १७ वाघाींचा मत्ृ य,ू तर अपघातात मत
ृ पावलेल्या
वाघाींची सींख्या सवााधिक असन
वाघाींची सींख्या ककती आहे व कोणत्या
ू

जींगलात ककती वाघ व वातघण आहे त, तसेच त्याींच्या गततवविीवर लक्ष
ठे वणारी स्वींतत्र यींत्रणा नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नॅशनल ्ायगर कींजवेशन अथॉरर्ी हे ४ वषाात एकदा वाघाींची
गणना करीत असल्याने वाघाींच्या सींख्येसद
ीं भाातील मादहती ममळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अन्य प्राण्याींसह वाघ भक
ु े पो्ी मशकार ममळण्यासाठी शहराकडे
िाव घेत असल्याने यामध्ये तनरपराि माणसाींचे बळी गेले असन
ू त्याींना
रोखण्यासाठी

जींगलात

वाघाींच्या

जेवणासाठी

मास

आदीींची

व्यवस्था

शासनातफे करण्यात येत असल्यास कोणत्या स्वरूपाचे मास त्याींना परु ववले
जाते व मदहन्याला ककती वेळा दे ण्यात येत,े

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

आपत्कालीन

जस्थतीत

वाघाींना

वाचववण्यासाठी

वनधिकाऱयाींना

प्रमशक्षण दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांर्य राठोड : (१) सन २०१९ मध्ये राज्यात १७ वाघाींचा मत्ृ यू झालेला
आहे . त्यामध्ये

८

वाघाींचा मत्ृ यू हा नैसधगाकररत्या, ३

वाघाींचा मत्ृ यू

अपघातामध्ये तर ४ वाघाींचा ववषबािेमळ
ु े , एका वाघाचा ववदयत
ु प्रवाहामळ
ु े
तर एका वाघाचा सापळयात सापडून मत्ृ यू झालेला आहे.

राषट्रीय व्याघ्र सींविान प्राधिकरण, नवी ददल्ली याींच्या सन २०१८ च्या

व्याघ्र गणनेनस
ु ार राज्यात एकूण ३१२ वाघाींची सींख्या आहे . त्यात कोणत्या
जींगलात ककती वाघ व वातघण आहे त याबद्दल भारतीय वन्यजीव सींस्थान,
डेहराडून

याींच्याकडून

ववश्लेषणात्मक

अहवाल

अपेक्षक्षत

आहे .

वाघाींच्या

गततवविीवर लक्ष ठे वण्यासाठी सींबधीं ित क्षेत्रत्रय कमाचारी तसेच व्याघ्र प्रकल्प
क्षेत्रात ववशेष व्याघ्र सींरक्षण दल कायारत आहे त.
(२) हे खरे नाही.
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(३) हे खरे नाही.

वन्यजीव अधितनयमातील प्रचमलत प्रणालीप्रमाणे तसेच जींगलामध्ये

तण
ृ भक्षी प्राणी असल्याकारणाने वाघाींना जींगलामध्ये खाद्यपदाथा परु ववण्यात
येत नाहीत.

(४) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कुठल्याही प्रकारची आपत्कालीन
पररजस्थती उद्भवल्यास शीघ्र बचाव दलाची (Rapid Rescue Unit) मदत
घेतली जाते.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रायगड जर्ल््यात आांबा ि िार्ू फळाांचे नि
ु सान र्ाल्याबाबत
(२९)

*

२४१० अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर :

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यात आींब्यासह काजूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले
जात असताना अवकाळी पावसामळ
ु े व थींडीमळ
ु े आींबा व काजू या फळाींचे

नक
ु सान झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकणात आींबा व काजू ही फळवपके शेतकऱयाींचे महत्वाचे
फळपीक असन
ू यावर त्याींची उपजजववका होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आींबा व काजूवर अनेक रोगाींचा प्रादभ
ु ााव झाल्याने शेतकऱयाींचे
मोठे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू नक
ु सानीचे
पींचनामे करून नक
ु सानग्रस्ताींना मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) रायगड जजल््यात माहे जानेवारी, २०२० मध्ये

अवकाळी पाऊस व थींडीमळ
ु े आींबा व काजू या फळाींचे नक
ु सान झाल्याचे
आढळून आलेले नाही.
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(२) अींशत: खरे आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

अहमदनगर जर्ल्हयात घरिुल योर्नेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत
(३०)

*

१४५२ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम
िाळे ,

श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.र्गन्नाथ

मशांदे,

श्री.अरुणिािा

र्गताप :

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आददवासी ववकास ववभागामाफात अहमदनगर जजल््यातील अकोले,

श्रीगोंदा, कजात व जामखेड तालक्
ु यासाठी सन २००६ ते २०१२ या कालाविीत
आददवासी समाजासाठी घरकुले बाींिण्यास मींजुरी दे ण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

अकोले

तालक्
ु यात

राजूर

कायाालयाला

मींजूर

करण्यात

आलेल्या १४३ घराींच्या घरबाींिकामाींचा ठे का तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी

याींनी पररस या सींस्थेस ददला असन
ू सदर कींत्रा्दार सींस्थेने आददवासीींसाठी

घरे न बाींिता स्थातनक अधिकाऱयाींच्या सींगनमताने रुपये १ को्ी ३४ लाख
रक्कमेचा अपहार केल्याचे ददनाींक १७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आददवासीींसाठी काम करणाऱया सींघ्नाींनी त्याववरोिात तक्रारी
केल्यानींतर सींबधीं ित अधिकारी व कींत्रा्दार सींस्थेववरुध्द एकाजत्मक आददवासी

ववकास प्रकल्प याींनी ददनाींक १३ जानेवारी, २०२० रोजी पोमलसाींत गन्ु हा
दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय.

(२), (३) व (४) सन २००८-२००९ मध्ये १४३ घरकुलाींचे बाींिकाम करणेकामी
पयाावरण ररसोसा सें्र, अहमदनगर (पररस) या सींस्थेस आदे श दे ण्यात आले
होते. पयाावरण ररसोसा सें्र, अहमदनगर (पररस) या सींस्थेने आददवासी
लाभार्थयाांना

लाभ

न

दे ता

तनिीचा

अपहार

केल्याबाबत

सींस्थेववरोिात

कोतवाली पोलीस स््े शन, अहमदनगर येथे ददनाींक २५/०९/२०१२ रोजी गन्
ु हा

दाखल करण्यात आला होता. सदर गन्ु ्याची चौकशी कोतवाली पोलीस
स््े शन अहमदनगर याींचेमाफात होवन
ू पयाावरण ररसोसा सें्र अहमदनगर

(पररस) याींनी ककरकोळ कामे वगळता जवळपास घरकुलाींचे बाींिकाम पण
ू ा
झाले असल्याबाबतचा अहवाल मा.मख्
ु य न्यायदीं डाधिकारी, अहमदनगर याींना
सादर

करण्यात

आला

असता

पोमलसाींच्या

अहवालानस
ु ार

मा.मख्
ु य

न्यायदीं डाधिकारी, अहमदनगर याींनी ददनाींक ९/१०/२०१५ च्या तनकालानस
ु ार

प्रकरण Dismiss केले आहे . १४३ घरकुलाींची ककरकोळ कामे कींत्रा्दाराकडून
पण
ू ा

करण्यात

आली

आहे त.

तथावप,

मा.न्या.गायकवाड

सममतीच्या

मशफारशीवर कायावाही करणेसाठी मा.उच्च न्यायालयाचे वारीं वारचे तनदे श
लक्षात घेऊन मा.न्या.गायकवाड सममतीच्या अहवालातील पररच्छे द क्र.०४/१२
नस
ु ार स्थातनक पोलीस स््े शन राजरू येथे पयाावरण ररसोसा सें्र अहमदनगर

(पररस) व तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी याींचे ववरोिात ०९/२०२० अन्वये
ददनाींक १४/०१/२०२० रोजी तक्रार दाखल करण्यात आलेली असन
सदर
ू
प्रकरणी पोमलसाींमाफात चौकशी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पाथरी (जर्.परभणी) येथील रे णि
ू ा साखर
िारखान्यातील गैरप्रिाराबाबत

(३१)

*

६८३ श्री.अब्दल्
ां टिले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पाथरी (जज.परभणी) येथील रे णूका साखर कारखान्याींकडून शेतकऱयाींना
वेठीस िरण्याचा प्रकार होत

असल्याने,

सींबधीं ित साखर कारखाना

व
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व्यवस्थापन याींच्याववरूध्द कारवाई करावी व इतर मागण्याींवरून पाथरी
येथील लोकप्रतततनिी, शेतकरी व कामगार याींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये
वा त्यादरम्यान रास्तारोको आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दे णे

व

सींबधीं ित

साखर

कारखान्याींनी

गाळपास

नकार

दे णे,

कामगाराींना परु े से वेतन वा्प न करणे, शेतकऱयाींना हमी भावाप्रमाणे भाव न
इतर

गैरप्रकाराींबाबत

सींबधीं ित

यींत्रणेची

जजल्हाधिकारी,

याींच्याकडून चौकशी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

परभणी

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं ित दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.

(३) कारखान्याने गाळप हीं गाम २०१८-२०१९ मध्ये १,९०,४६० मे.्न गाळप
केले आहे . ऊसाचा रास्त व ककफायतशीर दर (एफआरपी) रुपये १९६२.५०
प्रतत मेट्रीक ्न असन
ू कारखान्याने रुपये १९६३.०० प्र.मे.्न एवढा दर
ददलेला आहे . ददनाींक ३१/१२/२०१८ पयांत ऊसाचा रास्त व ककफायतशीर दराची
रक्कम रुपये ४४९.६७ लाख थकीत असल्याने कारखान्याववरोिात साखर

आयक्
ु त याींनी ऊस (तनयींत्रण) आदे श, १९६६ मिील कलम ३ (८) नस
ु ार

ददनाींक ३०/०१/२०१९ रोजी महसल
ु ी वसल
ु ी प्रमाणपत्र आदे श (आरआरसी)
पाररत केले आहे त. तसेच ददनाींक १/०१/२०१९ ते ददनाींक १५/०४/२०१९ या
कालाविीत गाळप केलेल्या ऊसाच्या थकीत रास्त व ककफायतशीर दराची

रक्कम रुपये १५७३.७७ लाख तसेच ऊस (तनयींत्रण) आदे श, १९६६ मिील
कलम ३ (३ए) नस
ु ार सदर रकमेवर १५% दराने दे य होणारे व्याज ्या

रकमा वसल
ु ीबाबत साखर आयक्
ु त याींनी ददनाींक ६/०५/२०१९ रोजी महसल
ु ी
वसल
ु ी प्रमाणपत्र आदे श (आरआरसी) पाररत केले आहे त. ददनाींक १८/१२/२०१८
ते

ददनाींक

३/०६/२०१९

या

कालाविीत

कारखान्याने

ऊसाचा

ककफायतशीर दराची रक्कम ऊस परु वठादाराींना अदा केली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

रास्त

व
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मालाड (मुांबई) येथे मभांत िोसळून दघ
च ना र्ाल्याबाबत
ु ट
(३२)

*

१८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय िने
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालाड, मब
ुीं ई येथे ददनाींक १ जुल,ै २०१९ रोजी मभींत कोसळून झालेल्या
दघ
ा नेत १०५ झोपड्या उध्वस्त झाल्याने जजववत व ववत्तहानी होवन
ु ्
ू सींसार
उध्वस्त झालेल्या झोपडीिारकाींना माहुल या दठकाणी घरे दे ऊन तात्परु त्या
तनवासाची सोय करण्यात आली तसेच झालेल्या ववत्तहानीचे पींचनामे करुन

त्याींना नक
ु सान भरपाई ममळाली नसन
ू सदर मभींत त्
ु ल्याबाबत कोणावरही
जबाबदारी तनजश्चत न करता सवाांना तनदोष घोवषत केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, माहुल या दठकाणी केलेले पन
ु वासन तात्परु त्या स्वरुपाचे असन
ू
सदर पररसरातील हवामान प्रदवू षत असल्याने येथील नागररकाींचे पन
ु वासन
इतर

दठकाणी

करण्याचे

अथवा

त्याींना

भाडे

दे ण्याचे

न्यायालयाने ददल्याचे तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

आदे श

मा.उच्च

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी झालेल्या ववत्तहानीच्या भरपाईबाबत तसेच
तात्परु ते

पन
ु वासन

झालेल्या

नागरीकाींना

पन्
ु हा

मालाड

येथे

प्रस्थावपत

रोजी

बह
ुीं ई
ृ न्मब

करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य

राठोड

महानगरपामलकेच्या

:

(१)

ददनाींक

मालाड

२

जुल,ै

जलाशयाच्या

२०१९

हद्दीवरील

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपामलकेव्दारे उभारण्यात आलेली मभींत कोसळून झालेल्या दघ
ा नेत
ु ्

जजववत व ववत्तहानी झाली आहे . बह
ींु ई महानगरपामलकेने दघ
ा नाग्रस्त
ु ्
ृ न्मब

रदहवाश्याींना तात्परु त्या स्वरुपात तनवारा म्हणून माहूल येथे १०० घराींची
व्यवस्था केली आहे .
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सदर दघ
ा नेची कारणे शोिण्यासाठी उपआयक्
ींु ई
ु ्
ु त (वव.अ.) बह
ृ न्मब

महानगरपामलका याींच्या अधिपत्याखाली तज्ञाची एक ताींत्रत्रक सममती गठीत
करण्यात आली होती. सदर सममतीने घ्नास्थळाची पाहणी करुन तसेच

जागेवरील क्राँक्री्च्या सींरक्षण मभींतीचे नमन
ु े घेऊन ते भारतीय प्राद्यौधगकी

सींस्था, मब
ुीं ई येथे तपासणीसाठी पाठववले होते. तपासणीअींती प्राप्त झालेल्या

तनषकषाानस
ु ार तसेच ददनाींक ०१/०७/२०१९ व ददनाींक ०२/०७/२०१९ रोजी
झालेल्या अततपजान्यवषृ ्ीच्या नोंदीवरुन ताींत्रत्रक सममतीने सवा बाबीींचा ववचार
करुन या दघ
ा नेची कारणे व भववषयात अशी दघ
ा ना होऊ नये म्हणून
ु ्
ु ्

करावयाच्या उपाययोजनेबाबतचा अहवाल बह
ींु ई महानगरपामलकेस सादर
ृ न्मब
केला. भववषयात अशी दघ
ा ना होऊ नये म्हणून सममतीने सच
ु ्
ू ववलेल्या
उपाययोजनाींबाबत महानगरपामलकेने पररपत्रकाव्दारे सवा ववभागाींना सधू चत
केले आहे . त्यामळ
ु े कोणावरही जबाबदारी तनजश्चत करण्यात आली नाही.

(२) जनदहत मींच व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालयात तानसा पाईपलाईनच्या

दोन्ही बाजस
ू असलेली अततक्रमणे/झोपड्याींचे तनषकासन करण्यासाठी जनदहत

याधचका दाखल केली होती. सदर जनदहत याधचकेच्या अनष
ीं ाने तीन अन्य
ु ग
रर् याधचकाींची एकत्रत्रत सन
ु ावणी घेऊन मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक
२३/०९/२०१९

रोजी

सामाईक

आदे शान्वये

माहूल येथे यापढ
ु े सदतनका
सींबधीं िताींना वा्प करण्यास मनाई केली आहे . तसेच त्याींना इतर दठकाणी
पन
ु वामसत करण्याचे ककीं वा भाडे दे ण्याचे आदे श पाररत केले आहे . तथावप,
मा.उच्च

न्यायालयाच्या

ददनाींक

२३/०९/२०१९

रोजीच्या

उक्त

आदे शास

बह
ुीं ई महानगरपामलकेने मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हान केले आहे .
ृ न्मब

(३) व (४) सदर दघ
ा नेत मत्ृ यू पावलेल्या व्यक्तीींच्या नातेवाईकास रुपये
ु ्

५,००,०००/- व जखमीींना रुपये ५०,०००/- इतकी रक्कम मदत म्हणून मब
ुीं ई

महानगरपामलकेकडून अदा करण्यात आलेली आहे . सींजय गाींिी राषट्रीय
उद्यानाच्या वनक्षेत्रावरील अततक्रमकाींचे वनक्षेत्राबाहे र पन
ु वासन करुन त्याींचे

अततक्रमण तनषकामसत करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र.
३०५/१९९५ मध्ये आदे श पारीत केले आहे त. त्यामळ
ु े तात्परु ते पन
ु वासन

झालेल्या नागररकाींना मालाड येथील वनक्षेत्रात पन
ु वासन करण्याची कायावाही
करता येणार नाही.

-----------------
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साांगली जर्ल््यातील शेतिऱयाांच्या िर्चमाफीबाबत
(३३)

*

१२१९ श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जजल््यातील कृषणा आणण वारणा नदीकाठच्या गावामध्ये महापरू
आल्याने या महापरु ात ५ तालक्
ु यातील शेती आणण वपकाचे नक
ु सान झाल्याचे
माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू शेतकऱयाींना कजामाफी दे ण्याचा तनणाय शासनाने घेतला
असन
ू आतापयांत नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाींच्या खात्यावर एक रुपयाही वगा
झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार परू ग्रस्त शेतकऱयाींना कजामाफी दे ण्यासींदभाात
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील : (१) होय.

(२) जुल,ै २०१९ ते ऑगस््, २०१९ या कालाविीमध्ये अततवषृ ्ी व परु ामळ
ु े
बाधित झालेल्या शेतकऱयाींच्या कजाास माफी दे ण्याच्या अनष
ीं ाने ददनाींक
ु ग

१४/०२/२०२० च्या शासन तनणायान्वये रुपये ३००.०० को्ीचा तनिी ववतरीत
केला असन
ू सदर तनिी कोषागारातन
ू आहररत करुन सींबधीं ित जजल््यातील
बाधित शेतकऱयाींच्या बँक कजाखात्यात वगा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

डोंबबिली (जर्.ठाणे) औद्योधगि िसाहतीतील दघ
च नेबाबत
ु ट
(३४)

*

१३७० श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) डोंत्रबवली औद्योधगक वसाहतीत सन २०१६ ते २०१९ या काळात १८
दघ
ा ना घडल्या असन
ु ्
ू त्यामध्ये २१ जणाींचा दद
ु ै वी मत्ृ यू झाला असल्याची
बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डोंत्रबवली एम.आय.डी.सी.तील अनेक कारखाने सेफ््ी ऑडी्
मशवाय सरु
ु असल्याचे मादहतीच्या अधिकारात तनदशानास आलेले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डोंत्रबवली एम.आय.डी.सी.मिील ककती कारखान्याींचे सेफ््ी
ऑडी् पण
ू ा झालेले आहे,

(४) असल्यास, ज्या कारखान्याींनी सेफ््ी ऑडी् केलेले नाही, त्याींच्यावर
शासनाने

कोणती

कारवाई

केली

तसेच

कारखान्यात

काम

करणाऱया

कामगाराींचे आरोग्य आणण त्याींच्या सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददलीप िळसे-पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .

डोंत्रबवली औद्योधगक वसाहतीत सन २०१६ ते २०१९ या काळात २६

दघ
ा ना घडल्या असन
ु ्
ू त्यात २४ जणाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .

(२) व (३) डोंत्रबवली एमआयडीसीतील एका कारखान्याच्या सेफ््ी ऑडी्
सींदभाात मादहती आधिकार अधितनयमाींतगात
ववचारणा करण्यात आली होती.

ददनाींक

०९/१२/२०१९

रोजी

सदर औद्योधगक वसाहतीमिील ११६ कारखान्याींनी सरु क्षा लेखा

पररक्षण (Safety Audit) करून घेतले आहे .
(४)

डोंत्रबवली

औद्योधगक

कारखान्याींववरुध्द

मा.मख्
ु य

वसाहतीतील

सेफ््ी

न्यायदीं डाधिकारी,

फौजदारी ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
तसेच

कारखान्यात

काम

करणाऱया

ऑडी्

ठाणे

न

याींचे

कामगाराींचे

केलेल्या

न्यायालयात

आरोग्य

त्याींच्या सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने खालील उपाययोजना करण्यात येतात.
•

५

आणण

महाराषट्र श्रम ववज्ञान सींस्था, मब
ुीं ई व नागपरू येथे सींचालनालयाच्या
पढ
ु ाकाराने

जून,

२०१९

पासन
ू

रासायतनक

कारखान्याींमिील

सरु क्षक्षततेबाबत तीन ददवसीय प्रमशक्षण वगााचे आयोजन केले जात
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असन
ू आज अखेर १९ प्रमशक्षण वगाांचे माध्यमातन
ू १००० पेक्षा जास्त
कामगाराींना प्रमशक्षक्षत करण्यात आले आहे .

•

अपघात पररजस्थतीमध्ये जजववत व ववत्तहानी ्ाळणेकरीता मागील
वषांभरात

२८५६

कारखान्यामध्ये

आपत्कालीन

तालीम (Mock Drill) करुन घेतल्या आहे त.

•

ददनाींक

१७/०१/२०२०

रोजीच्या

शासन

आराखड्याची

तनणायानस
ु ार

रीं गीत

राज्यातील

रासायतनक व िोकादायक कारखान्याींचे सरु क्षा लेखा परीक्षण करणे व
उपाययोजना
आहे त.

सच
ू ववण्याकरीता

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

जजल्हातनहाय

सममती

गदठत

केल्या

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

नागपूर विभागाांतगचत बेिायदे शीर सागिनाची र्ाडे तोडल्याबाबत
(३५)

*

१५२२ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू ववभागाींतगात ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ३० सप््ें बर, २०१९

या कालाविीत बेकायदे शीर १ लक्ष, ७३ हजार, ९४१ सागवनाची झाडे
तोडण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१) सन २०१५ ते २०१९ पयांत नागपरू वन ववभागात
एकूण ३६९५ साग झाडाींचे अवैि तोड झाली आहे .
(२) व (३) सन २०१५ ते २०१९ पयांत नागपरू वन ववभागात साग झाडाींच्या

अवैि तोड प्रकरणी एकूण २३१५ वन गन्
ु हे नोंद झालेले आहे त. या सवा
प्रकरणाींपक
ै ी ४२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली आहे त. यामशवाय रुपये
८२,२३३/- दीं डात्मक रक्कम वसल
ु ी केली असन
ू ६ वाहने जप्त केली आहे त.
सदर गन्
ु हयाींतील २३५ आरोपीींववरुध्द कायद्याने कायावाही करण्यात येत आहे .
-----------------
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मुांबई उपनगरातील िीर् दरिाढीबाबत
(३६)

*

१००७

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर,
प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत,

श्री.मोहनराि िदम, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच, श्री.र्नादच न चाांदरू िर : सन्माननीय
ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वीज बील मी्र ररडीींग घेणे, वीज बील वा्प करणाऱया
यींत्रणावर महाववतरणाचे कोणत्याही स्वरुपाचे तनयींत्रण नसल्यामळ
ु े मब
ुीं ई
उपनगरातील कमी वापर असणाऱया ग्राहकाींना मी्र ररडीींग न घेता बीले

वाढवन
ददले जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ू
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वीज बील दरवाढीबाबत वीज तनयामक आयोगाने
तनयक्
ु त

केलेल्या

सत्यशोिन

सममतीने

अदानी

वीज

कींपनीवर

तनषकाळजीपणाचा ठपका ठे वला असल्याचे ददनाींक ५ जुल,ै २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सत्यशोिन सममतीच्या अहवालाची दखल घेऊन सदर वीज
दरवाढ करणाऱया अदानी कींपनीवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) असल्यास, सदर दरवाढ कमी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही.

महाववतरणकडून मब
ुीं ई उपनगरात मी्र ररडीींग न घेता वीज बील

ददले गेल्याची कोणतीही तक्रार एवप्रल, २०१८ मध्ये आयोगासमोर आली
नव्हती.

तथावप,

ग्राहकाींमध्ये

वाढीव

नोव्हें बर,

२०१८

त्रबलाबाबत

माध्यमात आल्या होत्या.

च्या

असींतोष

सम
ु ारास

मब
ुीं ई

पसरल्याच्या

उपनगरातील

बातम्या

प्रसार
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(२) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषट्र ववद्यत
ु तनयामक आयोगाने नोव्हें बर, २०१८ च्या सम
ु ारास

मब
ींु ई

उपनगरातील

ग्राहकाींमध्ये

वाढीव

वीज

त्रबलासींदभाात

असींतोष

पसरल्याच्या बातम्याच्या गाींभीयााने ववचार करुन चौकशी करण्यासाठी ददनाींक
१० डडसेंबर, २०१८ च्या अधिसच
ू नेद्वारे

जव्द-सदस्यीय चौकशी सममती

स्थावपत केली होती. सममतीच्या अहवालात नोव्हें बर, २०१८ च्या सम
ु ारास
झालेल्या वीज त्रबलातील वाढीस हवामानातील बदल/तापमानातील झालेल्या
वाढीमळ
ु े

असल्याचे

ग्राहकाींच्या
नमद
ू

वीज

केले

वापराच्या

आहे .

तसेच,

्प्प्यात झालेली
सप््ें बर,

२०१८

वाढ

मध्ये

कारणीभत
ू

ररलायन्स

इन्रास्ट्रक्चरकडून ववतरण व्यवसाय हस्ताींतरीत झाल्यामळ
ु े कमाचाऱयाींनी
केलेल्या सींपामळ
ु े अदानी कींपनीस मी्र ररडीींग न घेता सरासरी वापराची
वीज बील ग्राहकाींस द्यावी लागली व त्यामळ
ु े ग्राहकात असींतोष तनमााण
झाल्याचे सममतीने आपल्या अहवालात नमद
ू केले आहे .

(३) व (४) सत्यशोिन सममतीच्या अहवालातच अदानी कींपनीने सरासरी वीज

वापरानस
ु ार ददलेली वीज त्रबले मी्र ररडीींगनस
ु ार दरु
ु स्त करुन, फरकाची
रक्कम ग्राहकाींच्या वीज त्रबलात समायोजजत करण्यात आली आहे .

अशा घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती ्ाळण्यासाठी योग्य ते उपाय करण्यासाठी

अदानी कींपनीस कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौर्ा िामळे िीर (ता.िें गुलाच, जर्.मसांधद
ु ग
ु )च येथील
बागायती वपिाांचे नुिसान र्ाल्याबाबत

(३७)

*

१०७० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

र्गताप, श्री.र्नादच न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममर्ाच,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे, श्री.रामदास

िदम : सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय:-
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(१) मौजा कामळे वीर (ता.वें गल
ु ाा, जज.मसींिद
ु ग
ु )ा येथील दोन बागायतीदाराींच्या

आींबा-काजूच्या बागेला आग लागन
ु लाखो रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे
ददनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने झालेल्या नक
ु ग
ु सानीचे पींचमाने करुन सदर
बागायतदाींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत व आग थाींबववण्याबाबत कोणती
उपायययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय.

सदर घ्ना ही ददनाींक १/१/२०२० रोजी मौजे कामळे वीर, ता.कुडाळ

येथे घडली आहे .

(२) व (३) आींबा व काजच्
ू या सदर बागायतीस लागलेली आग ही उच्च
ववद्यत
ु दाबामळ
ु े शॉ्ा सकका् होऊन लागलेली आहे .

स्थातनक प्रशासनाने नक
ु सानीचा पींचनामा करून कायाकारी अमभयींता,

महाराषट्र राज्य ववद्यत
ु महामींडळ, कुडाळ, जज.मसींिुदग
ु ा याींच्याकडे पढ
ु ील
कायावाहीसाठी पाठववला आहे .

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

आांतरर्ातीय वििाह िरणाऱया र्ोडपयाांना अथचसहाय्य ममळण्याबाबत
(३८)

*

१४५७ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.विक्रम
िाळे ,

श्री.ख्िार्ा

बेग,

श्री.र्गन्नाथ

मशांदे,

श्री.अरुणिािा

र्गताप,

अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे,
श्री.प्रसाद लाड, प्रा.र्ोगेन्र ििाडे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींतरजातीय वववाह करणाऱया जोडप्यास केंद्र शासन व राज्य शासन

असे ममळून ५० हजार रुपयाींचे अथासहाय्य करण्याचा शासनाने िोरणात्मक
तनणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील ३५० तसेच रत्नाधगरी जजल््यातील १५०

लाभाथी जोडप्याींना अथासहाय्यीत रक्कम दे ण्यात न आल्यामळ
ु े ही लाभाथी
जोडपी गेल्या दीड वषाापासन
ू अथासहाय्य ममळण्यापासन
ू वींधचत रादहलेली

असल्याचे ददनाींक १२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार लाभाथी जोडप्याींना अथासहाय्य करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) होय.
(२) व (३) होय, खरे आहे .

आींतरजातीय वववाहास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आधथाक सहाय्य दे ण्याची

योजना ही राज्य व केंद्र दहस्सा ५०/५० या प्रमाणात राज्यात राबववण्यात
येत,े सन २०१९-२०२० या आधथाक वषाात केंद्र शासनाच्या सामाजजक न्याय व

अधिकाररता मींत्रालयामाफात सदर योजनेंतगात केंद्र दहस्सा (५०%) प्राप्त

झालेला असन
ू त्यानस
ु ार सदर योजनेंतगात तनिी ववतरीत करण्याची कायावाही
शासनस्तरावर सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.रार्ेंर भागित

सधचि (िायचभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

