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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि २४ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु ५, १९४१ (शिे)
(१)

उद्योग, खननिमम, मराठी भाषा मांत्री

(३)

ऊर्ाम मांत्री

(२)

िामगार, राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री

(४)

इतर मागासिगम, सामाजर्ि ि शैक्षणिि
मागास प्रिगम, विमक्
ु त र्ाती, भटक्या

र्माती आणि विशेष मागास प्रिगम िल्याि,
खार र्ममनी वििास, आपत्ती व्यिस्थापन,

याांचे प्रभारी विभाग

मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

(५)

िने, भि
ू ां प पन
ु िमसन मांत्री

(६)

आददिासी वििास मांत्री

(७)

सहिार, पिन मांत्री

(८)

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६०
-------------------------------------

सांरक्षि बांधाऱ्याची (जर्.रायगड) दरू
ु स्तीांची िामे न झाल्यामु े शेत
र्ममनीत िाांद िन ननमामि झाल्याबाबत

(१)

*

८७१ श्री.र्यांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७९९ ला ददनाांि

१७ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय खार र्ममनी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यातील खारभम
ू ी विभागाच्या काययक्षेत्रातील शासकीय ि
खािगी िममनीिरील नादरू
ु स्त असलेल्हया सींरक्षक बींधाऱयाींची दरू
ु स्तीची कामे
न केल्हयामळ
ु े बाींधाींना मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्हयामळ
ु े समद्र
ु ाचे खारे पाणी
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सतत भातशेतीत येऊन तेथे काींदळिन ननमायण झाले असन
ू सन १९८२ पासन
ू
तालक्
ु यात एकूण ३६ खारभम
ू ी योिनाींच्या ७६१३.९८ हे क््र आर. क्षेत्रापैकी

सम
ु ारे ३०१६.६२ हेक््र आर. इतके क्षेत्रातील शेत िममनी नापीक झाल्हया
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िलसींपदा विभागाचे मख्
ु य अमभयींता याींच्या समिेत झालेल्हया

बैठकीमध्ये खारभम
ू ी विभागाने गेल्हया ३२ िर्ायत बाींधाींच्या नत
ु नीकरणासाठी
अींदािपत्रकेच

सादर

केली

नसल्हयाचे

माहे

नोव्हें बर,

त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

२०१६

मध्ये

िा

(३) असल्हयास, शेत िममनीत उगिलेली काींदळिने अबाधधत राखन
ू पयय्न

विकास, खेकडा सींिधयन प्रकल्हप अशा योिना राबविल्हया तर भविषयात रायगड
जिल्ह्यातील खारभम
ू ी विभागातील भात वपकाींचे उत्पन्न नष् होण्याची
शक्यता नाकारता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भात शेतीत उगिलेले

काींदळिने साफ करून पन्
ु हा भात शेती योग्य िमीन करण्यासाठी कोणती
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) हे अींशत: खरे आहे .

अमलबाग तालक्
ु यात बह
ु ार ३६ खारभम
ू ी योिना
ृ त आराखड्यानस

असन
ू सदर योिनाींचे पन
ु :प्रावपत क्षेत्र ५९९१ हे . इतके आहे . यापैकी पाच
खारभम
ू ी योिनाींचे १०५० हे . क्षेत्र बाधधत झालेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

खारभम
ू ी विभागाने गेल्हया ३२ िर्ायत रायगड जिल्ह्यातील बह
ृ त

आराखड्यातील १६५ शासकीय योिनाींपक
ै ी नविन १८ योिनाींची बाींधकामे
तसेच

बोडयकाळात

पण
ू य

झालेल्हया

११६

योिनाींपक
ै ी

८६

योिनाींची

नत
ु नीकरणाची कामे अशी एकूण १०४ कामे पण
ू य केली आहे त. तसेच ८
योिनाींची कामे प्रगनतपथािर असन
ू ८ योिनाींची अींदािपत्रके तयार करणेचे
काम क्षेत्रत्रयस्तरािर प्रगतीत आहे .
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(३) खारभम
ू ी विकास कामाींची उद्दिष् शेत िममनीचे भरतीच्या पाण्यापासन
ू
सींरक्षण करणे असल्हयाने खारभम
ू ी क्षेत्रात पयय्न विकास, खेकडा सींिधयन
करणे याबाबत प्रश्न उद्भित नाही.

(४) शासन पररपत्रक महसल
ू ि िन विभाग सींककणय-१०/२००५/प्र.क्र.८८/ि-१,
द्ददनाींक २१ ऑक््ोबर, २००५ अन्िये खािगी अथिा शासकीय िममनीिरील
काींदळिनाची तोड करण्यािर ननबंध आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील शेतिऱ्याांच्या सरसिट िर्ममाफीबाबत
(२)

*

१०५५ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले,

श्री.नागोराि गािार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि ऊफम
भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, आकिम.अनांत
गाडगी , श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममझाम, अॅड.ननरां र्न डािखरे ,
डॉ.पररिय फुिे, श्री.प्रविि दरे िर, श्री.सदामशि खोत, श्रीमती जस्मता िाघ,
श्री.विलास पोतनीस, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील द्ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ ते द्ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१९

पयंतच्या थकीत कियदार शेतकऱयाींना रुपये २ लाखापयंत पीक किय माफ
करण्याचा ननणयय शासनाने घेतल्हयाचे द्ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा
त्यासम
ु ारास

ननदशयनास

आले

असन
ू

द्दहिाळी

अधधिेशन,

२०१९

मध्ये

राज्यातील शेतकऱयाींना २ लाख रुपयाींपयंतचे सरसक् कियमाफ करण्याची

घोर्णा करण्यात आली तसेच महात्मा िोनतराि फुले कियमक्
ु ती योिना

२०१९ मध्ये मध्यम ि द्ददघयमद
ु त किायच्या माफीचा आणण २ लाखाच्या िरील
रकमेचा उल्हलेख नाही, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

यितमाळ

जिल्ह्यातील

फुलसािींगी,

महागाि

आद्दद

द्दठकाणच्या ५ हिार शेतकऱयाींना शासनाकडून िाहीर करण्यात आलेल्हया
महात्मा िोनतराि फुले शेतकरी कियमाफी योिनेचा लाभ ममळाला नसल्हयाचे

माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले असन
ू ननयममत
कियफेड करणाऱया शेतकऱयासाठी कुठलाही लाभ दे य नसल्हयाचे माहे िानेिारी,

२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , ननयममत कियफेड
करणाऱया शेतकऱयासाठी इतर कोणती योिना राबविण्यात येणार आहे त तसेच
सरसक् कियमाफी न झाल्हयामळ
ु े लाखो शेतकऱयाींमध्ये अविश्िासाची भािना

ननमायण झाली असन
ू शेतकऱयाींना कोणत्याही अ्ी ि शती मशिाय सरसक्
कियमाफी दे ण्याचे आश्िासन शासनाने दे ऊनही सरसक् कियमाफी न द्ददल्हयाने
शेतकऱयाींनी आींदोलने केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यितमाळ जिल्ह्यातील सहकारी सींस्था ि जिल्हहा मध्यिती

बँकेिर शासनाचे ननयींत्रण नसल्हयामळ
ु े सहकारी सींस्था ि जिल्हहा बँकेचे
अधधकारी शेतकऱयाींना योिनेच्या लाभापासन
िींधचत ठे िीत असल्हयाच्या
ू
तक्रारी शेतकऱयाींनी शासनाकडे केल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

कियमाफी

करण्याच्या

ननणययाचे

स्िरुप

काय

आहे ,

कियमाफीचा लाभ राज्यातील ककती शेतकऱयाींना ममळणार आहे, त्यासाठी

ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे , त्याबाबत शासनाने सींपण
ू य यादी

तयार केली आहे काय, सदरहू मदतीची रक्कम शेतकऱयाींच्या खात्यात
केव्हापयंत िमा करण्यात येणार आहे,
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना पीक कियमाफी
दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) अींशतः खरे आहे .
फुले

द्दहिाळी अधधिेशन, २०१९ मध्ये मा.मख्
ु यमींत्री याींनी महात्मा िोनतराि

शेतकरी

कियमक्
ु ती

योिनेची

घोर्णा

केली.

त्यानस
ु ार

द्ददनाींक

०१/०४/२०१५ ते द्ददनाींक ३१/०३/२०१९ पयंत उचल केलेल्हया अल्हपमद
ु त पीक

किायची/अल्हपमद
ु त पीक किायचे पन
ु गयठन/फेरपन
ु गयठन केलेल्हया किायची द्ददनाींक
३०/०९/२०१९ रोिी मि
ु ल ि व्यािासह थकीत ि परतफेड न झालेली रक्कम

5

रुपये २.०० लाखापयंत असलेल्हया कियखात्यास रुपये २.०० लाखापयंत
कियमक्
ु तीचा लाभ दे ण्याबाबत द्ददनाींक २७/१२/२०१९ रोिी शासन ननणयय
ननगयममत करण्यात आलेला आहे . त्यामध्ये मध्यम ि द्ददघयमद
ु त किायचा
आणण २.०० लाखािरील अल्हपमद
ु त पीक किायचा समािेश करण्यात आलेला
नाही.

(२) अींशतः खरे आहे .

महात्मा िोनतराि फुले शेतकरी कियमक्
ु ती योिना २०१९ अींतगयत

कियखात्याींची माद्दहती बँकाींमाफयत पो्य लिर अपलोड करण्याची प्रकक्रया सरु
ु

असन
ू सदर योिनेचा लाभ दे ण्याकरीता पात्र शेतकऱयाींची यादी पो्य लिर

अद्याप प्रमसध्द करण्यात आलेली नाही. त्यामळ
ु े यितमाळ जिल्ह्यातील
फुलसािींगी, महागाि आद्दद द्दठकाणच्या ५ हिार शेतकऱयाींना शासनाकडून
िाहीर

करण्यात

आलेल्हया

महात्मा

िोनतराि

फुले

शेतकरी

कियमक्
ु ती

योिनेचा लाभ माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये दे ण्याचा प्रश्न उद्भित नाही.

शेतकऱयाींनी तसेच सींस्थाींनी शासनाकडे ननिेदने सादर करुन रुपये

२.०० लाखािरील रक्कमेबाबत कियमाफी तसेच ननयममत किय परतफेड

करणाऱयाींना लाभ दे ण्याची मागणी केली आहे . शासनाने द्ददनाींक १५/०१/२०२०

च्या शासन ननणययान्िये अल्हपमद
ु त पीक किय ि अल्हपमद
ु त पीक किायचे
केलेले पन
ु गयठीत/फेर पन
ु गयठीत किय याींची रुपये २.०० लाखापेक्षा िास्त

थकबाकीची रक्कम असलेल्हया खातेदाराींना तसेच अल्हपमद
ु तीच्या पीक किायची
ननयममतपणे
द्ददलासा

परतफेड करणाऱया खातेदाराींना योग्य समपयक योिनेद्िारे

दे ण्यासींदभायत

अभ्यास

उपसममती गठीत केली आहे .

करुन

मशफारशी

करण्यासाठी

मींत्रत्रमींडळ

(३) नाही.

सदर योिनेच्या ननकर्ाींनस
ु ार लाभास पात्र असलेल्हया शेतकऱयास

कियमाफीच्या लाभापासन
ू िींधचत ठे िीत असल्हयाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्हया
नाहीत तथापी महात्मा िोनतराि फुले शेतकरी कियमक्
ु ती योिना २०१९

अींतगयत शेतकऱयाींना कियमक्
ु तीचा लाभ दे ण्याची प्रकक्रया अद्याप सरु
ु झाली

नसल्हयाने शेतकऱयाींना या योिनेच्या लाभापासन
िींधचत ठे िण्याचा प्रश्न
ू
उद्भित नाही.
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(४) ि (५) द्ददनाींक ०१/०४/२०१५ ते द्ददनाींक ३१/०३/२०१९ पयंत उचल केलेल्हया

अल्हपमद
ु त पीक किायची/अल्हपमद
ु त पीक किायचे पन
ु गयठन/फेरपन
ु गयठन केलेल्हया
किायची द्ददनाींक ३०/०९/२०१९ रोिी मि
ु ल ि व्यािासह थकीत ि परतफेड न

झालेली रक्कम रुपये २.०० लाखापयंत असलेल्हया कियखात्यास रुपये २.००

लाखापयंत कियमक्
ु तीचा लाभ दे ण्यात येणार आहे. सम
ु ारे ३९.०० लाख
कियखात्याींना त्याींचे कियखात्यात असलेल्हया थकीत रकमेपयंत कियमक्
ु तीचा
लाभ

होणार

आहे .

माचय,

२०२०

पासन
ू

लाभाची

कियखात्यात िमा करण्याची काययिाही सरु
ु होणार आहे .
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

रक्कम

शेतकऱयाींच्या

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

ठािे महानगरपामलिा हद्दीतील श्रीनगर येथील आयप्पा मांददराच्या
िन क्षेत्रात पायाभत
ू सवु िधा नसल्याबाबत
(३)

*

७४८ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) ठाणे महानगरपामलका हिीतील श्रीनगर येथील आयप्पा मींद्ददराच्या

मागील बािुस असलेल्हया िन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पायाभत
ू सवु िधाींचा
अभाि असन
ू याद्दठकाणी मोठ्या प्रमाणात पयय्क येत असतात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त िन क्षेत्रात पायिा्ा, रस्ते, साियिननक शौचालये ि
अन्न पदाथांची विक्री इ. सोयीसवु िधा परु विल्हयास पयय्नाला चालना ममळून

महसल
करुन
ु ात िाढ होण्याच्यादृष्ीने शासनाने ककती ननधीची तरतद
ू

पायाभत
ु सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभायत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१), (२) ि (३) सींिय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या येऊर िन

पररक्षेत्रातील मौिे पाचपाखाडी, सिे क्रमाींक ५१९ लगत आयप्पा मींद्ददर असन
ू

सदर मींद्ददराच्या पजश्चमेकडील भाग भारतीय िन अधधननयम, १९२७ अींतगयत
अधधसधू चत राखीि िन तसेच िन्यिीि सींरक्षण अधधननयम, १९७२ अींतगयत
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“राषरीय उद्यान” म्हणन
ू िन्यिीिाींकरीता सींरक्षक्षत क्षेत्रामधील आहे . सबब या
द्दठकाणी पायिा्ा, रस्ते, साियिननक शौचालये ि अन्न पदाथांची विक्री इ.

सोयी सवु िधाींच्या िनेतर कामाींकरीता िन (सींिधयन) अधधननयम, १९८०
अींतगयत प्रस्ताि सादर करुन केंद्र शासनाची पि
ु य अनम
ु ती प्राप्त करुन घेणे

आिश्यक आहे . तसेच राषरीय उद्यानाच्या सींरक्षीत क्षेत्रातील कामाींकरीता
राषरीय िन्यिीि मींडळाच्या स्थायी सममतीची परिानगी प्राप्त करुन घेणेही
अननिायय

ठरणार

आहे .

तथावप,

विभागाकडे प्राप्त झालेला नाही.

सद्य:जस्थत

याबाबतचा

प्रस्ताि

िन

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

लोिशाहीर अण्िाभाऊ साठे याांच्या घाटिोपर येथील स्मारिाबाबत
(४)

*

६२१ आकिम.अनांत गाडगी , श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे,

डॉ.िर्ाहत ममझाम, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.विक्रम िा े , श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९५० ला ददनाांि
२१ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने अण्णाभाऊ साठे याींचे ननिासस्थान असलेल्हया घा्कोपरच्या

धचरागनगर येथे स्मारक उभारण्याचा ननणयय सन २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
घेतला असन
ू सदरहु स्मारकाचे काम राज्य शासनाच्या अनास्थेमळ
ु े प्रत्यक्षात
येण्यापि
या स्मारकाचे कामकाि मागी
ु ीच अडचणीत आले असन
ू

लािण्याकरीता गोिींडी, मब
ुीं ई येथे था्ण्यात आलेले सस
ु ज्ि कायायलय भाडे
थकल्हयाने बींद असल्हयाचे द्ददनाींक २७ माचय, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या स्मारकाच्या कामाकरीता ३०० को्ीींपेक्षा अधधक खचय
अपेक्षक्षत असन
ू गोिींडीच्या अिन
ुय सें्रमध्ये सममतीचे १९ कमयचाऱयाींसद्दहत
कायायलयही था्ण्यात आले मात्र कामािर हिर झाल्हयापासन
ू या कमयचाऱयाींना

िेतनही ममळाले नाही तसेच शासनाकडून ननधीच ममळत नसल्हयाने या
कायायलयातील फननयचर, लेखन साद्दहत्य, िीि, दरू ध्िनीची त्रबले थकीत आहे

तसेच चार मद्दहन्यापासन
ू कायायलयाचे भाडेही थकीत झाल्हयाने कायायलयाला
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्ाळे ठोकल्हयाने कमयचारी कायायलयाबाहे र बसन
ु कामे करीत आहे त याबाबत
िारीं िार शासनाशी पत्रव्यिहार करुनही याबाबत शासन आिश्यक काययिाही

करीत नाही हे लक्षात घेता शासनाकडून या प्रकरणी कोणती आिश्यक
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लोकशाहीर अण्णा

भाऊ साठे याींचे आींतरराषरीय दिायचे स्मारक उभारण्यासाठी परु े शा प्रमाणात

ननधी दे ण्याबाबत तसेच सदर सममतीच्या कायायलयातील कमयचाऱयाींचे थकीत
िेतन दे ण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) सदर स्मारक झोपडपट्टी पन
ु ियसन प्रकल्हपाींतगयत हाती

घेण्यात येत असन
स्मारक सममतीने भाड्याच्या िागेिर सरू
केलेल्हया
ू
ु
कायायलयाचे एवप्रल, २०१८ ते नोव्हें बर, २०१९ पयंतचे भाडे दे ण्यात आलेले
आहे .

(२) स्मारक सममतीला त्याींचे मागणीनस
ु ार बा्ीमाफयत आिअखेर कायायलयीन
िागेचे भाडे, स््े शनरी, कॉम्प्
ू र, िाहनभाडे, कायायलयीन खचायची रक्कम,
विद्यत
ु

दे यक,

दरू ध्िनी

दे यक,

EPABX

खरे दी

इत्यादी

रुपये ९१,९८,९२१/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे .

बाबीींसाठी

(३) सदर प्रकरणी शासनाने द्ददनाींक २६/०७/२०१९ रोिीच्या शासन ननणययान्िये

स्मारक उभारण्याचे काम झोपडपट्टी पन
ु ियसन प्राधधकरण ि म्हाडा ककीं िा

मशिशाही पन
ु ियसन प्रकल्हपाींतगयत करण्याचे ननजश्चत केले असन
ू प्रकल्हपाचे
“विकासक” म्हणून झोपडपट्टी पन
ु ियसन प्राधधकरण (SRA) असल्हयाचे घोवर्त
केले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

निी मांब
ु ईत अनधधिृत िीर् िापर िरिाऱ्याांविरोधात
िारिाई िरण्याबाबत

(५)

*

८४९ श्री.प्रविि दरे िर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) निी मब
ींु ई प्रकल्हप सींपाद्ददत भम
ू ीिर श्री.ककशोर हरी पा्ील याींनी केलेल्हया

अनधधकृत बाींधकामासाठी अनधधकृतररत्या िीि िापर करीत असल्हयाबाबत
श्री.शशीकाींत रा. पा्ील, रा.उरण को्, ता.उरण, जि.रायगड याींनी माहे

सप््ें बर, २०१३ पासन
ू आतापयंत सातत्याने अधीक्षक अमभयींता, महाराषर

राज्य विद्यत
ु वितरण कींपनी मयायद्ददत, सीं.ि स.ु मींडळ, िाशी, प्रादे मशक
काययकारी सींचालक-१, महावितरण, कल्हयाण, मख्
ु य अमभयींता, महावितरण
कल्हयाण पररमींडळ, कल्हयाण, अध्यक्ष, ग्राहक कल्हयाण सल्हलागार सममती,
मा.उपमख्
ु यमींत्री आदीींकडे लेखी ननिेदनाव्दारे तक्रारी केल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, अनधधकृत िीि िापर करण्याऱयाविरुध्द कारिाई करण्याचे

्ाळून त्याींना अधधकृत िीि िोडणी दे ण्याची कृती करणाऱया उपकाययकारी
अमभयींत्याविरुध्द कारिाई करण्याबाबत लेखी अिय श्री.शशीकाींत रा. पा्ील
याींनी मख्
ु य अमभयींता, महाराषर राज्य विद्यत
ु वितरण कींपनी मयायद्ददत,

भाींडुप नागरी पररमींडळ याींचेकडे केला असता, याबाबत सखोल चौकशी करुन
त्याचा

सविस्तर

मींडळ,

िाशी

अहिाल

७

द्ददिसात

पाठविण्यात

मख्
ु य

अमभयींत्याींनी

अधीक्षक अमभयींता, महाराषर राज्य विद्यत
ु वितरण कींपनी मयायद्ददत, िाशी
याींना

त्याींचे

पत्र

क्र.

मअ
ु /भाींनाप/मासीं/गोप/२७४,

द्ददनाींक

०९ एवप्रल, २०१४ रोिीच्या पत्रान्िये आदे श द्ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर आदे शाची अींमलबिािणी झालेली नसल्हयाने विरोधी

पक्षनेता, महाराषर विधानसभा याींनी प्रधान सधचि (ऊिाय), ऊिाय विभाग याींना
पत्र क्र. विरोधी पक्षनेता/व्हीआयपी/८४९६, द्ददनाींक ०३/०२/२०१८ चे पत्राव्दारे
ननदशयनास आणन
ू द्ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
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(४) सदर तक्रारीींच्या अनर्
ीं ाने महावितरण कींपनीने चौकशी केली असन
ु ग
ू ,

मसडकोने सींपाद्ददत केलेल्हया सिे नीं. २४/१ िमीनिर मसमें ् पत्र्याचे साधे घर
असन
ू या द्दठकाणी श्रीमती मलला गिानन मशींदे याींनी सन २००३ मध्ये िीि
िोडणीकरीता अिय केला असता, महावितरणने (MSEB) आिश्यक त्या

कागदपत्राींची तपासणी ि पत
य ा करुन श्रीमती मलला गिानन मशींदे याींना
ू त

द्ददनाींक २४/११/२००३ रोिी वििेची िोडणी दे ण्यात आलेली आहे . त्याचा ग्राहक
क्र. ०२५५४०००९६०३/१ असा आहे ि सदर ग्राहक ननयममतपणे िीि त्रबल
भरणा करीत आहे .

सदर िीि िोडणी महावितरणच्या ननयमानस
ु ार अधधकृतपणे द्ददलेली

असल्हयामळ
ु े

महावितरणच्या

अमभयींत्यािर

कोणतीही

कारिाई

आलेली नाही, असे क्षेत्रत्रय कायायलयाने कळविले आहे .

करण्यात

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अनुसूधचत र्ातीतील तरुिाांना भार्ीविक्रीसाठी
पुरविण्यात आलेल्या गाड्याबाबत

(६)

*

२९० डॉ. (श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडिली (ता.शहापरू , जि.ठाणे) येथील मैदानात लोकशाहीर अण्णाभाऊ
साठे

आधथयक

विकास

महामींडळाच्या

माध्यमातन
ू

बेरोिगार

अनस
ु धू चत

िातीतील तरुणाींना भािी विक्रीसाठी परु विण्यात याियाच्या तीन को्ी

रुपयाींच्या ४१ गाड्या गींिलेल्हया अिस्थेत पडून असल्हयाचे माहे िानेिारी,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भािी विक्रीसाठी द्ददलेल्हया तीन को्ी रुपयाींच्या गाड्या गेली

चार िर्े बींद अिस्थेत असल्हयाने त्या गाड्या भींगारात विकण्याची पररजस्थती
ननमायण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कोट्यिधी रुपये खचय करुन खरे दी केलेल्हया गाड्याींच्या

अिस्थेबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार सींबधीं धताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धनांर्य मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) यासींदभायत द्ददनाींक १४/०१/२०२० रोिी बैठक घेण्यात येऊन पढ
ु ील
काययिाहीचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

विमक्
ु त र्ाती ि भटक्या र्माती आश्रमशा े तील मशक्षि ि मशक्षिेतर
िममचाऱ्याांना सातिा िेतन आयोग लागू िरिेबाबत

(७)

*

११७४ श्री.बा ाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िा े ,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.किशोर दराडे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय विमक्
ु त
र्ाती, भटक्या र्माती आणि विशेष मागास प्रिगम िल्याि मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील विमक्
ु त िाती ि भ्क्या िमाती आश्रमशाळे तील प्राथममक ि
माध्यममक शाळे तील मशक्षकाींना द्ददनाींक १ िानेिारी, २०१९ पासन
ू सातिा
िेतन आयोग लागू केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एक िर्ायचा कालािधी उल्ून गेल्हयानींतरही त्याींचे सातव्या
िेतन आयोगानस
ु ार िेतन झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सातव्या िेतन आयोगानस
ु ार िेतन अनद
ु ान दे णेबाबत तसेच
कननषठ महाविद्यालयातील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना सातिा िेतन
आयोग लागू करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) शासन ननणयय, द्ददनाींक २९/०७/२०१९ अन्िये
राज्यातील विमक्
ु त िाती, भ्क्या िमाती, विशेर् मागासिगय ि ऊसतोड
कामगाराींच्या मल
ु ाींसाठीच्या प्राथममक ि माध्यममक तसेच विद्याननकेतन
मधील

प्राथममक

मशक्षकेतर

ि

माध्यममक

कमयचाऱयाींना

द्ददनाींक

आश्रमशाळाींमधील
०१/०१/२०१६

पण
य ेळ
ू ि

पासन
ू

मशक्षक

सातव्या

आयोगाच्या सध
ु ारीत िेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेल्हया आहे त.

ि

िेतन
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(२) हे खरे नाही. सध
ु ारीत िेतन दे ण्याची काययिाही सरू
ु आहे .

(३) कननषठ महाविद्यालयातील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना सातिा
िेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(४) प्रश्नच उद्भित नाही.

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

अनस
ु धू चत र्ातीच्या आश्रमशा े त िला ि सांगीत
मशक्षिाांना र्ादा िेतन दे िेबाबत

(८)

*

१२७७ श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सामाजिक

न्याय

विभागाच्या

अनद
ु ाननत

प्राथममक

ि

माध्यममक

अनस
ु धू चत िातीच्या आश्रमशाळे तील कला ि सींगीत मशक्षकाींना प्रनततास रुपये
६०/- प्रमाणे ८ तास काम दे ऊन प्रनतद्ददिशी रुपये ४८०/- दे ण्यात येतात, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कला ि सींगीत मशक्षकाींस िादा िेतन दे ण्याबाबत आयक्
ु त
कायायलय, पण
ु े याींच्याकडून शासनास अहिाल सादर करण्यात आला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर आश्रमशाळे त विमक्
ु त िाती ि भ्क्या िमातीच्या

धतीिर मल
ु ीींच्या सरु क्षेच्या दृष्ीकोनातन
ु आश्रमशाळे िर मद्दहला अधीक्षक ि

मद्दहला पहारे करी याींची नेमणूक करण्यासाठी आयक्
ु त, पण
ु े याींच्याकडून
अहिाल प्राप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, अनद
ु ाननत प्राथममक ि माध्यममक अनस
ु धू चत िातीच्या
आश्रमशाळे तील कला ि सींगीत मशक्षकाींस िादा िेतन दे ण्याबाबत तसेच
आश्रमशाळे त

मद्दहला

अधीक्षक

ि

मद्दहला

पहारे करी

करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही.

याींची

नेमणूक
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(३) नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------

औरां गाबाद जर्ल््यातील रब्बी हां गामासाठी पीि िर्म िाटप विलांबाबाबत
(९)

*

८०० श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रब्बी हीं गामासाठी औरीं गाबाद जिल्ह्यातील बँकाींना १८१ को्ी ४३ लाख
रुपयाींचे पीक किय िा्प करण्याचे उिीष् शासनाकडून दे ण्यात आल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

द्ददनाींक

२४

डडसेंबर,

२०१९

रोिीपयंत

एकूण

५,९३३

शेतकऱयाींना उिीष् पत
ु ीच्या केिळ ९.८८ ्क्के पीक किय िा्प करण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

बँकाकडून

होणाऱया

पीक

किय

िा्पाच्या

विलींबाबाबत

शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीच्या अनर्
ीं ाने कोणती काययिाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) नाही.

जिल्हहास्तरीय बँकसय सममतीकडून औरीं गाबाद जिल्ह्यातील बँकाींना

रब्बी हीं गाम २०१९-२० साठी ३५२.३३ को्ीचे उिीष् दे ण्यात आले आहे .
(२) नाही.

औरीं गाबाद जिल्ह्यातील बँकाींनी रब्बी हीं गाम २०१९ मध्ये िानेिारी,

२०२० अखेर ५८.३६ % पीक किय िा्पाचा लक्षाींक पण
ू य केलेला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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भार्ीपाला ि फ भाज्याच्या दरात िाढ झाल्याबाबत
(१०)

*

५४७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई

र्गताप, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममझाम,

श्री.अमरनाथ रार्रू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय पिन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात झालेल्हया परतीच्या अिकाळी पािसामळ
ु े काींदा, गािर, ब्ा्ा,

बी्, सरु ण आद्दद वपकाींचे नक
ु सान झाल्हयाने भािीपाला ि फळभाज्याचे भाि
दप्ु प् झाले असन
ू विक्रेत्याींना इतर राज्यातन
ू भािीपाला आयात करािा

लागत असल्हयाचे द्ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मब
ुीं ईत दरद्ददिशी ८०० ते ९०० रक भािीपाला येतो आता
फक्त ४०० रक भािीपाला येत असन
त्यापैकी बराचसा माल सडलेला
ू
असल्हयाने भाज्याच्या दरात िाढ होऊन नागररक िाढत्या महागाईने त्रस्त
झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अशा प्रकारची पररजस्थती पन्
ु हा उद्भिू नये ि नागररकाींचा
आधथयक तो्ा होिू नये यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .

राज्यात सरु
ु िातीला लाींबलेल्हया ि नींतर झालेल्हया अिकाळी पािसामळ
ु े

काींदा वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले होते. पररणामी बािारात
होणारी आिक कमी होती. मागणीच्या प्रमाणात परु िठा होत नसल्हयाने

काींद्याचे दर िाढलेले होते. ऑगस्् ि सप््े बर, २०१९ मध्ये पािसामळ
ु े
भािीपाला घेऊन येणाऱया िाहनाना उमशर होत असल्हयामळ
ु े आिकेमध्ये

थोड्या प्रमाणात फरक झालेला आहे . तथावप, ऑक््ोबर ि नोव्हें बर, २०१९
मध्ये भािीपाल्हयाची आिक िास्त झालेली होती.
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(३) राज्यात काींद्याचे िाढलेले दर विचारात घेता, केंद्र शासनाने आयात

केलेला काींदा बािारात उपलब्ध झाल्हयाने काींद्याचे दर कमी झालेले आहे त.
तसेच

पािसाळ्यानींतर

बािारात

भािीपाल्हयाची आिक होत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

ननयममतपणे

ि

सरु ळीतपणे

फळे

ि

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

रायगड जर्ल््यामध्ये मल्टी स्पेशामलटी हॉजस्पटल नसल्याबाबत
(११)

*

५३२ अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.नागोराि गािार, डॉ.पररिय फुिे :

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

(१) रायगड जिल्ह्यातील कारखान्याींमध्ये केममकल कींपन्याींचाही समािेश
असन
ू येथील औद्योधगक िसाहतीींमध्ये स्फो् होऊन त्यामध्ये शेकडो ननषपाप
कामगार मत
ृ पािले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सातत्याने असे अपघात होत असन
िखमीींिर उपचार
ू
करण्यासाठी

जिल्ह्यात मल्ह्ी

स्पेशामल्ी

हॉजस्प्ल

मब
ुीं ईमध्ये उपचारासाठी िािे लागते, हे ही खरे आहे काय,

उपलब्ध

नसल्हयाने

(३) असल्हयास, माणगाि तालक्
ु यातील कक्रप््झो कींपनीमध्ये झालेल्हया भीर्ण

स्फो्ामध्ये १८ कामगार गींभीर िखमी झाले असन
मल्ह्ी स्पेशामल्ी
ू
हॉजस्प्ल उपलब्ध नसल्हयाने त्याींना निी मब
ुीं ई येथील बनय हॉजस्प्लमध्ये

पाठविण्यात आले असल्हयाने त्याींच्यािर तात्काळ उपचार होऊ शकले नाहीत,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रायगड ते मब
ुीं ई होणारा प्रिास ि लागणारा िेळ लक्षात घेता

रायगड जिल्ह्यामध्ये मल्ह्ी स्पेशामल्ी हॉजस्प्ल उभारण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददलीप ि से-पाटील : (१), (२), (३) ि (४) रायगड जिल्ह्यामध्ये मागील
तीन िर्ायत एकूण ५ कारखान्यात स्फो्ाच्या घ्ना घडल्हया असन
ू त्यात ८
कामगार िखमी झाले आहेत.

16

रायगड जिल्ह्यात जव्दतीय श्रेणीच्या सेिा दे णारी मल्ह्ी स्पेशामल्ी

हॉजस्प्ल उपलब्ध आहे त. परीं त,ु तत
ृ ीय श्रेणीची सेिा (Tertiary Care)
आिश्यक असल्हयास मब
ुीं ई येथे उपचारासाठी पाठविण्यात येत.े
द्ददनाींक

१५/११/२०१९

रोिी

माणगाींि

तालक्
ु यातील

कक्रप््झो

कींपनीमध्ये झालेल्हया अपघातामध्ये १८ कामगार िखमी झाले असन
ू िखमी
कामगाराींना तातडीने नॅशनल बनय सें्र, ऐरोली, निी मब
ुीं ई येथे उपचाराकरीता
दाखल करण्यात आले. पैकी ३ कामगाराींचा उपचारादरम्यान मत्ृ यू झाला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील सिम िेंद्रीय आस्थापनात प्रादे मशि भाषा असलेल्या
मराठी भाषेस प्रथम स्थान मम ण्याबाबत
(१२)

*

३४० श्री.विलास पोतनीस, श्री.रामदास िदम, श्री.शरद रिवपसे,

श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे,

आकिम.अनांत गाडगी , श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.िर्ाहत ममझाम : ददनाांि
२९

नोव्हें बर,

२०१८

रोर्ी

सभागह
ृ ाच्या

पटलािर

ठे िण्यात

आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ४१८४७ ला
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या रािभार्ा विभागाने द्ददनाींक १८ िन
ू , १९७७ रोिी िा
त्यासम
ु ारास त्रबगर द्दहींदी राज्यातील केंद्रीय कायायलयात िनतेच्या माद्दहतीसाठी

लािल्हया िाणाऱया फलकाींिर भार्ेच्या िापराबाबत अनक्र
ु म िाहीर केला असन
ू
यात प्रादे मशक भार्ेला प्रथम स्थान दे ण्याचे आणण त्यानींतर द्दहींदी ि इींग्रिीचा

िापर करण्याचे स्पष् आदे श द्ददलेले असतानाही, तसेच या आदे शाची स्मरण

करून दे णारा शासन ननणयय मराठी भार्ा विभागाने द्ददनाींक ५ डडसेंबर, २००७
रोिी िा त्यासम
ु ारास िाहीर करून त्यामध्ये मेरो, मोनो, विमानसेिा
इत्यादीींनी त्याींच्या सेिाप्रिेश ननणययामध्ये प्रादे मशक भार्ा अननिायय करून या
कायायलयामाफयत िनतेला परु विण्यात येणारे आरक्षण नमन
ु े, िाहीर सच
ू ना,
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िाहनतळे

असतानाही

इत्यादीमध्ये

मराठीचा

िापर

करण्याबाबत

सच
ू ना

द्ददलेल्हया

सदरहू शासन ननणययाची अींमलबिािणी राज्यातील केंद्रीय
कायायलयाींनी केली नसल्हयाची गींभीर बाब माहे िानेिारी, २०२० च्या पद्दहल्हया
सप्ताहात ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रादे मशक भार्ा असलेल्हया मराठी भार्ेची राज्यातील केंद्रीय
कायायलयात सरु
ु असलेली अिहे लना थाींबविण्यासाठी राज्यातील सिय केंद्रीय
आस्थापनात

मराठी

भार्ेस

प्रथम

स्थान

ममळण्याबाबत

आितागायत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

शासनाकडून

(३) असल्हयास, २७ फेब्रि
ु ारी हा कविश्रेषठ कुसम
ु ाग्रि याींचा िन्मद्ददन “मराठी
रािभार्ा” द्ददन म्हणुन सािरा होतो ि महाराषरामध्ये मराठी भार्ेचा सक्तीचा
कायदा असतानादे खील सदर कायद्याची अींमलबिािणी कुठे च होताना द्ददसत

नाही तसेच दै नद्दीं दन शासकीय कामात मराठी भार्ा कायदा असन
ू ही शासकीय
कामकािात इींग्रिी भार्ेचा िापर हा सरायसपणे शासकीय अधधकारी ि
कमयचाऱयाींकडून केला िातो, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शासकीय

कामकािात इींग्रिी भार्ेचा िापर करण्याऱया ककती अधधकारी/कमयचाऱयाींिर
कारिाई करण्यात आली असन
ू सिय शाळाींमध्ये मराठीमध्ये सक्तीचे मशक्षण
करण्याचा शासनाचा विचार आहे काय,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे . केंद्र शासनाच्या द्ददनाींक

१८/०६/१९७७ च्या आदे शान्िये त्रत्रभार्ा सत्र
ू ानस
ु ार राज्यातील सिय केंद्रीय

कायायलयाींना प्रादे मशक भार्ेचा िापर करण्याबाबत सच
ू ना द्ददलेल्हया आहे त.
जिल्ह्यातगयत

ही

बाब

तपासण्याची

िबाबदारी

सींबधीं धत

जिल्हहाधधकारी

याींच्याकडे सोपविण्यात आली आहे . तथावप, राज्यातील केंद्रीय कायायलयाींकडून

मराठीचा योग्य िापर होत नसल्हयाचे ननदशयनास आल्हयामळ
ु े शासनाच्या

द्ददनाींक ०५/१२/२०१७ च्या पररपत्रकाद्िारे सियसमािेशक सच
ू ना सिय शासकीय

ि केंद्रीय कायायलय प्रमख
ु ाींना दे ण्यात आल्हया आहे त. मेरो, विमानसेिा
इत्यादीमध्ये

मराठी

भार्ेचा

िापर

करण्यासींदभायत

अींमलबिािणी

होत

नसल्हयाबाबत तक्रारी शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत असल्हयाने सदर

तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने सींबधीं धत केंद्रीय कायायलयाींना िारीं िार सच
ु ग
ू ना दे ण्यात
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आल्हया आहे त. तसेच या धोरणाची योग्य अींमलबिािणी करण्यासींदभायत

सच
ू ना मख्
ु य सधचि स्तरािर द्ददनाींक १० िून, २०१९ च्या पत्रान्िये सिय
जिल्हहाधधकाऱयाींना

दे ण्यात

आल्हया

आहे त.

त्रत्रभार्ा

सत्र
ू ाची

प्रभािी

अींमलबिािणी होण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेर् लक्ष द्यािे याकरीता केंद्रीय
गह
ृ मींत्री याींना द्ददनाींक ०६/०२/२०२० रोिी पत्र दे ण्यात आले आहे .

(३) ि (४) महाराषर रािभार्ा अधधननयम, १९६४ अन्िये िजियत प्रयोिने
िगळता प्रशासननक व्यिहारात मराठी भार्ेचा िापर अननिायय करण्यात आला

आहे . राज्यातील सिय शासकीय/ननमशासकीय कायायलयाींनी मराठीचा िापर

सक्षमपणे करण्याच्या दृष्ीने भार्ा िापराबाबत िेळोिेळी पररपत्रके, शासन
ननणयय काढून याबाबतच्या सच
ू ना द्ददलेल्हया आहे त. आतापयंतच्या सिय सच
ू ना

एकत्रत्रतररत्या द्ददनाींक ०७/०५/२०१८ च्या पररपत्रकाद्िारे दे ण्यात आल्हया आहे त.
सदर पररपत्रकाच्या अनर्
ीं ाने शासकीय कामकािात मराठीचा िापर न
ु ग
करणाऱया अधधकारी/कमयचाऱयाींिर सींबधीं धत विभागाने कारिाई करणे अपेक्षक्षत
आहे .

राज्यातील

सिय

मींडळाींच्या

शाळाींमध्ये

करण्यासींदभायत प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

मराठी

भार्ा

सक्तीची

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ातीचे लाखो विद्याथी मशष्ट्यित्ृ तीपासून
िांधचत असल्याबाबत

(१३)

*

७३४ श्री.नागोराि गािार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.विर्य ऊफम भाई धगरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, डॉ.रिजर्त पाटील, श्रीमती
जस्मता िाघ, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामिी, श्री.विक्रम

िा े , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.अरुििािा र्गताप, श्री.प्रविि
दरे िर, श्री.रामननिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सजु र्तमसांह ठािूर,

श्री.किशोर दराडे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.पररिय फुिे : सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील अनस
ु धू चत िातीचे लाखो विद्याथी मशषयित्ृ तीपासन
ू िींधचत

असल्हयाची बाब शासनाच्या मशषयित्ृ तीसींदभायतील अहिालात नमद
ू केल्हयाचे
द्ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील अनस
ु धू चत िातीच्या विद्यार्थयांना ऑनलाईन
प्रकक्रयेमाफयत

आलेल्हया

अिायनस
ु ार

मशषयित्ृ तीची

ि

फ्रीमशपची

रक्कम

शासनाच्या आदे शानस
ु ार मींिूर केली िात असन
ू त्यानस
ु ार सन २०१८-२०१९

मध्ये ५ लाख ५१ हिार ९४३ विद्यार्थयांनी ि सन २०१९-२०२० मध्ये ४ लाख
३१ हिार ६० विद्यार्थयांनी मशषयित्ृ तीसाठी तर यािर्ी ४८,२४३ विद्यार्थयांनी
फ्रीमशपसाठी ऑनलाईन प्रकक्रयेद्िारे

शासनाकडे अिय सादर केले असन
ू

मशषयित्ृ ती िा्पातील प्रशासकीय उदामसनता आणण ऑनलाईन प्रकक्रयेतील
घोळ यामळ
ु े सन २०१८-२०१९ मध्ये १ लाख ६१ हिार ६४४ विद्याथी तर

सन २०१९-२०२० मध्ये ३ लाख २५ हिार ८८५ विद्याथी मशषयित्ृ तीपासन
ू
िींधचत राद्दहले असल्हयाचे तसेच ७,७२५ फ्रीमशपसाठीचे अिय मींिरू होऊन केिळ
८२

विद्यार्थयांनाींच

फ्रीमशपचा

लाभ

दे ण्यात

आला

असल्हयाचे

द्ददनाींक

उदामसनता

आणण

१२ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

मशषयित्ृ ती

िा्पातील

प्रशासकीय

आँनलाईन प्रकक्रयेतील त्र्
ु ीमळ
ु े अनस
ु धू चत िातीच्या विद्यार्थयांना मशक्षण घेणे

कठीण होत असन
ू काही िर्ायपासन
ू विद्यार्थयांना मशषयित्ृ तीचे िा्प करण्यास
विलींब होत असल्हयाने या सींख्येत िाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मशषयित्ृ ती ि फ्रीमशपसाठी अिय केलेल्हया सिय विद्यार्थयांना

शासन कधीपयंत सींपण
ीं ाने कोणती काययिाही
ू य मदत दे णार आहे ि त्यानर्
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

(२) अींशत: होय, द्ददनाींक १२/१२/२०१९ अखेर, सन २०१८-१९ या शैक्षणणक

िर्ायमध्ये महाडडबी्ी प्रणालीिर मशषयित्ृ ती ि कफ्रमशप साठी एकूण ५ लाख
५९ हिार ९४३ अिांची नोंद झालेली आहे . त्यापैकी पात्र ठरलेल्हया ३ लाख
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९५ हिार २९९ अिायपक
ै ी, ३ लाख ९५ हिार १८९ अिांिरील दे यके मींिरू
करण्यात आलेली होती. त्यापैकी ३ लाख ५९ हिार ६९७ विद्यार्थयांना
शैक्षणणक लाभाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे . तर,
सन

२०१९-२०

या

शैक्षणणक

िर्ायमध्ये

महाडडबी्ी

प्रणालीिर

मशषयित्ृ ती ि कफ्रमशपसाठी एकूण ४ लाख ३१ हिार ६० अिांची नोंद झालेली
आहे . त्यापैकी पात्र ठरलेल्हया ३ लाख ६३ हिार ८७७ अिायपक
ै ी, १ लाख

२२ हिार १४४ अिांिरील दे यके मींिूर करण्यात आलेली होती, त्यापैकी ८८३
विद्यार्थयांना शैक्षणणक लाभाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे , त्यामध्ये
कफ्रमशपच्या ८२ विद्यार्थयांचा समािेश आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) महाडडबी्ी प्रणालीिर पात्र आढळून आलेल्हया सिय अनस
ु धू चत िाती
प्रिगायतील विद्यार्थयांना माहे माचय, २०२० अखेरपयंत शैक्षणणक लाभ अदा
करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे .

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

ममश्र रोपिनात िाम न िरिाऱ्या मर्ूराांची यादी तयार िरुन
िन िममचाऱ्याांनी मर्ूरीचे पैसे घेतल्याबाबत

(१४)

*

७५१ डॉ.पररिय फुिे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) सडक-अिन
ुय ी तसेच पाींढरी (जि.गोंद्ददया) ग्राम कोसमतोंडी िनक्षेत्र अींतगयत

मसतेपार येथे ४ ते १७ िल
ु ,ै २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ककरकोळ िींगल
उत्पादनाचा विकास अींतगयत ममश्र रोपिन २०१९ कक्ष क्रमाींक १४४-७०४ क्षेत्र
५ हे क््रमध्ये खड्डे खोदकाम करण्यात आले ि मसतेपार, मशकारी्ोला,
मालीिींग
ु ा ि ११ कक.मी. अींतगयत डब्बा गािातील तसेच मसतेपार गािातील

काम असन
ू ते ११ कक.मी. अींतरािरील ग्राम डब्बा येथील मिुर कामािर
लािले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ममश्र रोपिनातील काम न करणाऱया मिूराींची यादी तयार
करुन त्या आधारे मिूरीची उचल िन कमयचाऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, िन कमयचाऱयाींनी कामािर न िाणाऱया मिरू ाींची यादी तयार
करुन त्या आधारे त्रबलाची उचल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानर्
ु ींगाने सींबधीं धत दोर्ीींविरोधात कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य

राठोड

:

(१)

गोंद्ददया

िन

विभागातील

सडक-अिन
ुय ी

िनपररक्षेत्रामधील कोसमतोंडी सहिनक्षेत्राची मालीिुींगा बी्-१ मसतेपार येथील

कक्ष क्र. १४४ िुना (७०४ निीन) द्ददनाींक ४ ते १७ िुल,ै २०१९ या कालािधीत
ककरकोळ िींगल उत्पादनाचा विकास अींतगयत ममश्र रोपिनाची ५ हे क््रिर रोपे
लागिडीची कामे करण्यात आली. सदर कामािर मसतेपार, डुन्डा ि डब्बा ्या
गािातील मिुर कामािर लािले होते.

(२) ि (३) हे खरे नाही, सदर कामािर ज्या मिुराींनी कामे केली त्याींची
मिुरी ही बँकेमाफयत अदा करण्यात आलेली आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील िुिबी-मराठा समार्ातील विद्यार्थयाांना प्रमशक्षि ि
मशष्ट्यित्ृ ती दे ण्यासाठी सारथी या सांस्थेच्या िारभाराबाबत

(१५)

*

२ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.आनांद

ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामिी, श्री.विक्रम िा े ,

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुििािा र्गताप, श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदामशि खोत,
श्री.प्रविि दरे िर, डॉ.पररिय फुिे, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.अननल भोसले,
श्री.नागोराि गािार, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय इतर मागासिगम मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

मशषयित्ृ ती

कुणबी-मराठा

दे ण्यासाठी

विद्यार्थयांना

प्रमशक्षण

ि

शाहू महाराि सींशोधन प्रमशक्षण ि
मानिसींस्था (सारथी) ही बा्ी या सींस्थेच्या धतीिर स्थापन करण्यात आली,
हे खरे आहे काय,

छत्रपती

समािातील
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(२) असल्हयास, रािर्ी शाहू महाराि सींशोधन प्रमशक्षण ि मानि विकास
सींस्था (सारथी) अींतगयत समाि प्रबोधन मद्दहला सक्षमीकरण यासाठी सरू
ु

करण्यात आलेल्हया तारादत
ू पथदशी प्रकल्हपातील ननिड करण्यात आलेल्हया
३२५

कमयचाऱयाींचे

मानधन

दोन

मद्दहन्यापासन
ू

थककत

असल्हयाचे

माहे

िानेिारी, २०२० िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले असन
ू सारथी सींस्थेची
स्िायत्तता कायम राहािी, मशषयित्ृ तीधारक तसेच तारादत
ू प्रकल्हपातील ननिड
करण्यात आलेल्हया कमयचाऱयाींचे िेतन ममळािे अशा अनेक मागण्याींसाठी

विविध सींघ्ना तसेच विद्यार्थयांकडून आींदोलने, ननदशयने, उपोर्णे करण्यात
आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

सदर

सींस्थेतीतील

आढळून

आलेली

अननयममतता

ि

गैरव्यिहाराच्या तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने याप्रकरणी चौकशी करण्याचा
ु ग
ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी पण
ू य केली आहे काय ि
त्यानर्
ीं ाींने सींबधीं धत दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) बा्ी ही सींस्था Societies Registration Act

१९८० अींतगयत स्थापन झाली असन
ू सामाजिक न्याय ि विशेर् सहाय्य

विभागाचे सधचि हे सींस्थेच्या Board of Governance चे पदमसध्द अध्यक्ष
आहे त.

सारथी ही सींस्था कींपनी अधधननयम २०१३ अींतगयत स्थापन झाली

असन
ू सींस्थेच्या सींचालक मींडळाचे अध्यक्ष अशासकीय व्यक्ती आहे त.

(२) सारथी सींस्थेशी सींबधीं धत विविध मागण्याींसाठी द्ददनाींक ११/०१/२०२० रोिी
पण
ु े येथे लाक्षणणक उपोर्ण करण्यात आले होते.
(३) होय.

(४) ि (५) सधचि, आपत्ती व्यिस्थापन आणण मदत ि पन
ु ियसन याींच्या
अध्यक्षतेखाली द्ददनाींक १५/०१/२०२० रोिीच्या आदे शान्िये गठीत करण्यात

आलेल्हया चौकशी सममतीमाफयत सारथी सींस्थेच्या कामकािाची चौकशी करुन
प्राथममक अहिाल शासनास सादर करण्यात आलेला आहे .
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सदर चौकशी अहिालानस
ु ार सींस्थेच्या कामकािामध्ये वित्तीय ि

प्रशासकीय अननयममतता झाली असल्हयाचे शासनाच्या ननदशयनास आले आहे .
त्या अहिालाच्या अनर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील काययिाही करण्यात येत आहे .
-----------------

महाराष्ट्र राज्य िीर् मांड ातील तीन िांपन्यामधील नोिर भरतीसाठी
गेट (GATE) परीक्षा रद्द िरिेबाबत
(१६)

*

३६ श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िा े , श्री.अमरनाथ

रार्ूरिर,

श्री.रामदास

आांबटिर,

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि

गािार,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य िीि मींडळातील तीन कींपन्यामध्ये ग्-१ ते ग्-४

पयंतची अनक्र
ु मे महाननममयती-४३३५, महापारे र्ण-६५६४ ि महावितरण-२५८६५
अशी एकूण ३६७६४ पदे ररक्त असल्हयाचे द्ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोिी िा
त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िीि मींडळाने नक
ु ताच नोकर भरतीचा काययक्रम हाती घेतला

असन
ू सहाय्यक अमभयींता पदासाठी गे् (GATE) पररक्षेच्या गण
ु ित्तेनस
ु ार
िागा भरण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

घेण्यासाठी

शास्त्रज्ञ

गे् (GATE)

पदाच्या
परीक्षा

ननिडीसाठी

घेतली

िात

ककीं िा

असन
ू

पदव्यत्ू तर मशक्षण
अशा

प्रकारच्या

ननणययामळ
ु े राज्यातील पात्र उमेदिारािर अन्याय होण्याची शक्यता आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

राज्यातील

विद्यार्थयांना नोकऱया उपलब्ध होण्यासाठी गे् (GATE) पररक्षेची अ् रि
करुन पि
ू ीप्रमाणे विभागामाफयत नोकर भरती प्रकक्रया करण्यासाठी ि सदर
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. नननतन राऊत : (१) महाराषर राज्य िीि मींडळातील महाननममयती
कींपनीमध्ये िेतनग् - १ ते ४ मध्ये ४३९१ पदे , महापारे र्ण कींपनीमध्ये

िेतनग् - १ ते ४ मध्ये ७६४७ पदे ि महावितरण कींपनीमध्ये िेतनग् - १
ते ४ मध्ये २४७६१ पदे अशी एकूण ३६७९९ पदे ररक्त आहे त.

(२), (३), (४) ि (५) सन २०२० पासन
ू सहाय्यक अमभयींता (वितरण) ि

सहाय्यक अमभयींता (स्थापत्य) ही पदे GATE च्या गण
ु ानस
ु ार भरण्याचा
धोरणात्मक ननणयय महावितरण कींपनीच्या सींचालक मींडळाने घेतला आहे .
-----------------

डोंगरगाांि (ता.सडि-अर्ुन
म ी, जर्.गोंददया) येथील िोयलारी
धान खरे दी िेंद्राने धानाचे चि
ु ारे दे ण्याबाबत

(१७)

*

११०६ प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, डॉ.पररिय फुिे : सन्माननीय आददिासी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डोंगरगाींि

(ता.सडक-अिन
ुय ी,

जि.गोंद्ददया)

येथील

आद्ददिासी

विविध

काययकारी सहकारी सींस्थेंतगयत येणाऱया कोयलारी येथील धान खरे दी केंद्राने
शेतकऱयाींचे धानाचे चक
ु ारे द्ददले नसल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०२० च्या
पद्दहल्हया आठिड्यात ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धानाचे चुकारे न ममळाल्हयाने शेतकऱयाींची आधथयक कोंडी झाली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, धानाचे चुकारे दे ण्यास विलींब करणाऱयाविरुध्द शासनस्तरािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी : (१) होय.
(२)

गोंद्ददया

जिल्ह्यातील डोंगरगाींि, ता.सडक-अिन
ुय ी येथील आद्ददिासी

विविध काययकारी सहकारी सींस्था अींतगयत कोयलारी येथील खरे दी केंद्रािर

द्ददनाींक ३१/१२/२०१९ अखेर २७९ शेतकऱयाींकडून ८७००.९२ जक्िीं्ल रक्कम
रुपये

१,५७,९२,१६९.८०

चा

धान

खरे दी

करण्यात

आला

असन
ू ,

सदर

शेतकऱयाींचे धान विक्रीच्या रकमेची काययिाही ऑनलाईनद्िारा NeML याींचे
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पो्य लिरुन

केली

असता,

त्यापैकी

४९

शेतकऱयाींची

रक्कम

रुपये

३२,६४,६२२.३५ ताींत्रत्रक अडचणीमळ
ु े शेतकऱयाींच्या खात्यात िमा न होता परत

आली. शेतकऱयाींचे गोंद्ददया जिल्हहा मध्यिती सहकारी बँक, जि.गोंद्ददया या
बँकेत खाते असन
सदरची बँक ॲजक्सस बँकेशी सींलग्न आहे . सदर
ू

कालािधीत ॲक्सीस बँकेचा सियर डाऊन असल्हयामळ
ु े शेतकऱयाींच्या खात्यात
रक्कम िमा झाली नाही. सदर ॲजक्सस बँकेचा सियर सरु
ु झाल्हयानींतर
ऑनलाईनद्िारा

NeML

याींचे

पो्य लिरुन

द्ददनाींक

शेतकऱयाींच्या खात्यात रक्कम िमा करण्यात आली.

०६/०१/२०२०

रोिी

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

रत्नाधगरी जर्ल््यातील र्ैतापूर अिूऊर्ाम प्रिल्पाबाबत
(१८)

*

१६१ श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू

खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्नादम न
चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, आकिम.अनांत गाडगी , श्री.अमरनाथ रार्रू िर,

डॉ.िर्ाहत ममझाम : ददनाांि १८ डडसेंबर, २०१९ रोर्ी सभागह
ृ ाच्या पटलािर

ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न
क्रमाांि ४८१७१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यातील िैतापरू येथे उभाराियाच्या अणऊ
ु िाय प्रकल्हपासाठी

आिश्यक भस
ीं ादनाचे काम माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान पण
ू प
ू य

झालेले असन
ू सदर प्रकल्हप पण
ू य क्षमतेने कायायजन्ित झाल्हयास िगातील सिायत
मोठा अणुऊिाय प्रकल्हप ठरणार असन
ू त्यातन
ू ९९०० मेगािॅ् िीि ननममयती
शक्य होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाच्या कामास सरु
ु िात करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ि प्रकल्हपाचे काम ककती
कालािधीत पण
ू य होणे अपेक्षक्षत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३) ि (४) सदर प्रकल्हप हा केंद्र शासनाच्या

अखत्यारीतील असन
राज्य शासनाची या प्रकल्हपास सहाय्यकारी भमू मका
ू
आहे . न्यजू क्लअर पॉिर कॉपोरे शन ऑफ इींडडया या भारत सरकारच्या

उपक्रमाकडून प्राप्त झालेल्हया माद्दहतीनस
ु ार सदर प्रकल्हपात फ्रान्स सरकारच्या

सहकायायने १६५० मे.िॅ. क्षमतेच्या सहा अणुभट्टयाींच्या सहाय्याने एकूण ९९००

मे.िॅ. िीि ननममयती करण्यात येणार आहे . सदर प्रकल्हपासींदभायत न्यजू क्लअर
पॉिर कॉपोरे शन ऑफ इींडडया आणण मे.ईडीएफ, फ्रान्स याींच्यामध्ये चचाय सरु
ु
आहे .

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

मुिबधीर प्रिगामतील शा ाांना ति
ु डीिाढ दे ण्याबाबत
(१९)

*

९८७ डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि

ऊफम भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ रार्रू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र

ििाडे, श्री.बा ाराम पाटील, श्री.विक्रम िा े , श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि
िदम, डॉ.िर्ाहत ममझाम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७२४ ला ददनाांि

२१ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय सामाजर्ि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासनाच्या

सामाजिक

न्याय

विभागामाफयत

चालविण्यात

येणाऱया

मक
ु बधीर प्रिगायतील शाळाींना शासन इयत्ता चौथीपयंत मशक्षण दे ते परीं तु
आर.्ी.ई. कायदयानस
ु ार इयत्ता ८ िी पयंत नैसधगयक तक
ु डीिाढ अपींग
शाळाींना लागू नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मक
ु बधीर शाळाींतील विद्यार्थयायना इयत्ता चौथीनींतर इयत्ता
आठिीपयंत मशक्षण दे ण्याकरीता नैसधगयक तक
ु डीिाढ दे ण्याचे शासनाच्या
विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मक
ु बधीर शाळाींना नैसधगयक तक
ु डीिाढ केव्हा दे ण्यात येणार

आहे , याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती काययिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धनांर्य मड
ांु े : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) सध
ु ाररत शाळा सींद्दहता-२०१८ मधील प्रकरण-३ मधील भाग-१(४)
तरतद
ु ीनस
ु ार

विशेर्

शाळाींना

उच्च

प्राथममक

विभागापयंत

शाळा

सरु
ु

करण्याची परिानगी घेणे आिश्यक आहे . माध्यममक विभाग सरु
ु करण्यासाठी
ककमान ५० ्क्के विद्याथी सक्षम करुन सामान्य शाळे त मशक्षणासाठी ज्या

शाळाींनी पाठविले आहे त, अशा शाळाींना माध्यममक ि उच्च माध्यममक

विभाग सरु
ु करण्यासाठी अिय करता येतो. याबाबत एक तज्ञ सममतीची बैठक
घेऊन यािर उधचत काययिाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

दहांगोली जर्ल््यातील शेतिरी अनुदानाच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत
(२०)

*

१२२९ श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) द्दहींगोली जिल्ह्यातील ७३ हिार शेतकरी अनद
ु ानाच्या प्रनतक्षेत असल्हयाचे
माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, अनतिषृ ्ीच्या अनद
ु ानाचे ५२.५१ को्ी शासनाकडे थकीत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने थकीत अनद
ु ग
ु ानाची रक्कम शेतकऱयाींना
त्िररत अदा करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ि
त्याची सद्य:जस्थती काय आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१), (२) ि (३) द्दहींगोली जिल्ह्यात माहे ऑक््ोबर,

२०१९ मध्ये “क्यार” ि “महा” चकक्रिादळामळ
ु े झालेल्हया अिकाळी पािसामळ
ु े
शेतीवपकाींचे नक
ीं ाने शासन ननणयय द्ददनाींक
ु सान झाल्हयाचे द्ददसन
ू आले. त्यानर्
ु ग
१८/११/२०१९

ि द्ददनाींक १३/१२/२०१९ अन्िये

द्दहींगोली

जिल्ह्यात सदर
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आपत्तीमळ
ु े बाधधत झालेल्हयाींसाठी एकूण रुपये १७१२५.२२ लक्ष ननधी वितरीत
करण्यात आला असन
ू तो बाधधत शेतकऱयाींच्या खात्यािर िमा करण्यात
आला आहे .

अनद
ु ानापासन
ू

िींधचत

राद्दहलेल्हया

उियररत

६९३२०

शेतकऱयाींच्या

झालेल्हया नक
ु सानीसाठी रुपये ३१७५.९६ लक्ष ननधी शासन ननणयय, द्ददनाींक
०१/०२/२०२० अन्िये वितरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अिोला जर्ल््यातील आत्महत्याग्रस्त शेतिऱ्याांच्या
िुटुांबबयाांना मदत मम ण्याबाबत

(२१)

*

४०३ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कु्ुींत्रबयाींना ममळणाऱया
मदतीत

ननकर्

शेतकऱयाींच्या

ि

ननयम

कु्ुींत्रबयाींना

दाखविल्हयाने

अपात्रतेमळ
ु े

आठ

हिार

शासनाकडून

नऊशे

मदत

त्रेचाळीस

नाकारण्यात

आल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास,

आत्महत्याग्रस्त

विदभायतील

शेतकऱयाींच्या

सहा

जिल्ह्यातील

कु्ुींत्रबयाींना

ननकर्

५४

ि

्क्के

ननयम

मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

प्रकरणात

दाखिन
ू

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने आत्महत्याग्रस्त कु्ुींत्रबयाींना द्याियाच्या
ु ग
मदतीत ननयम ि ननकर्ामध्ये कोणते बदल केले िा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) हे खरे नाही.

अकोला जिल्ह्यात सन २००१ ते िानेिारी, २०२० या कालािधीत

एकूण २३६७ शेतकऱयाींनी विविध कारणाींमळ
ु े आत्महत्या केली आहे . त्यापैकी
१३१२ प्रकरणे शासनाच्या ननकर्ानस
ु ार पात्र ठरली असन
ू १०२६ प्रकरणे अपात्र
ठरली आहे त.
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(२) अमरािती विभागातील ५ जिल्ह्यात सन २००१ ते िानेिारी, २०२० या
कालािधीत १५३०२ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हया आहे त. त्यापैकी ६९०१

प्रकरणे शासनाच्या ननकर्ानस
ु ार पात्र ठरली असन
ू ८२२९ प्रकरणे अपात्र ठरली
आहे त. उियररत १७२ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींत्रबत आहे त.

(३) शासन ननणयय, द्ददनाींक २३ िानेिारी, २००६ अन्िये मदतीकरीता पात्रतेचे
ननकर् ठरविण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार जिल्हहास्तरीय सममतीमध्ये शेतकरी
आत्महत्या प्रकरणाींिर सखोल चचाय करून ननकर्ात बसणारी प्रकरणे पात्र

ठरविली िातात. उियररत प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात येतात. त्यामळ
ु े नव्याने
चौकशी करण्याची आिश्यकता नाही.

उक्त शासन ननणययान्िये विद्दहत केलेल्हया ननकर्ात बदल करणे

प्रस्तावित नाही.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राष्ट्रीय िन अहिालात िनक्षेत्र िाढीचा दािा िरण्यात आल्याबाबत
(२२)

*

१०३७ श्री.रामदास िदम : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भारत सरकारच्या पयायिरण खात्याच्या राषरीय िन अहिालात सन २०१९

मध्ये िा त्यादरम्यान िनक्षेत्र िाढीचा दािा केला असन
ू केंद्रीय पयायिरण ि
िन मींत्र्याींनी पॅरीस िागनतक हिामान पररर्दे त िाहीर केल्हयाप्रमाणे हिेतील
काबयन शोर्ण्यासाठी गत दोन िर्ायतील िन आच्छादन ५१८८ चौ.कक.मी. ने
िाढल्हयाची आकडेिारी अनाकलनीय आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील िनाींची प्रनतिारी द्ददिसेंद्ददिस घसरत असन
ू
िनव्यिस्थापनाची विद्यमान पध्दत त्रब्र्ीशकालीन असन
ू सदर पध्दतीमध्ये
सध
ु ारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िन व्यिस्थापनाच्या पध्दतीमध्ये कोणते बदल केले िा
करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांर्य राठोड : (१) हे खरे नाही.

सन २०१७ च्या तल
ु नेत िन आच्छादनात ३९७६ चौ.कक.मी. तसेच

िक्ष
ृ आच्छादनात १२१२ चौ.कक.मी. अशी िन ि िक्ष
ृ आच्छादनात एकूण

५१८८ चौ.कक.मी. इतकी िाढ सन २०१९ मध्ये झाली असल्हयाचे भारत
सरकारच्या पयायिरण खात्याने प्रमसध्द केलेल्हया राषरीय िन अहिालात नमद
ू
करण्यात आले आहे .

(२) हे खरे नाही, राज्यातील िन अच्छादनामध्ये मागील ५ िर्ायत िाढ होत

असन
ू िनाींची प्रतिारी घसरत असल्हयाचे द्ददसन
ू आलेले नाही. तसेच िन
व्यिस्थापनाच्या

विचाराधीन नाही.

विद्यमान

पध्दतीत

सध
ु ारणा

करण्याचे

शासनाच्या

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

सी.र्े.एम. स्पेशल स्िूल, भायख ा, मुांबई ही
शा ा बांद िरण्यात येत असल्याबाबत

(२३)

*

९३८ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सी.िे.एम. स्पेशल स्कूल, भायखळा, मब
ींु ई सन १९६९ मध्ये सरू
ु झालेली

शाळा समािकल्हयाण विभागाच्या कारभारामळ
ु े सदर शाळे च्या सींस्थेने बींद
करण्याची परिानगी आयक्
ु त, समािकल्हयाण, पण
ु े याींच्याकडे माधगतली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त सींस्थेने निीन विद्यार्थयांना गत चार िर्ायपासन
ू निीन
प्रिेश दे णे बींद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर विशेर् शाळा सरु
ु
ठे िण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धनांर्य मड
ांु े : (१) नाही.

परीं तु दी क्लेअर रोड िीिस ॲण्ड मेरी सोसाय्ी, भायखळा, मब
ुीं ई

या सींस्थेने त्याींच्या अधधनस्त असलेली सी.िे.एम. स्पेशल स्कुल, भायखळा,

मब
ींु ई ही शाळा बींद करण्याकरीता द्ददनाींक ११/०३/२०१९ च्या पत्रान्िये
सहाय्यक आयक्
ु त, समािकल्हयाण, मब
ुीं ई शहर याींना कळविले आहे .
(२) होय.

(३) सदरहू शाळा सरु
ु ठे िण्याबाबत सहाय्यक आयक्
ु त, समािकल्हयाण, मब
ुीं ई
शहर याींनी ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये सींस्थेच्या प्रनतननधीींसोबत मशक्षक ि
मशक्षकेतर कमयचारी सींख्या ि विद्याथी सींख्या कमी करु नये, यासींदभायत
चचाय केली. तसेच सदरहू सींस्थेस सन २०१४ ते २०१९ पयंत अनद
ु ान अदा
केले असन
ू सद्य:जस्थतीत सन २०१९-२०२० या िर्ायचे िेतनेतर अनद
ु ान अदा
करण्याची काययिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िामगार िल्याि मांड ाच्या गैरिारभाराबाबत
(२४)

*

५७७ श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, डॉ.रिजर्त पाटील : सन्माननीय

िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उद्योग ककीं िा आस्थापना बींद पडल्हयामळ
ु े आधथयक दरु िस्थेत
अडकलेले बरे च कामगार आत्महत्येचा मागय पत्करतात अशा कामगाराींच्या

कु्ुींत्रबयाींना एक लाख रुपये अथयसहाय्य दे ण्याची योिना कामगार कल्हयाण
मींडळातफे राबविली िात असन
गेल्हया पाच िर्ायत मींडळाकडून एकाही
ू

आत्महत्याग्रस्त कामगाराींच्या कु्ुींबाला मदत द्ददली नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर,
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर योिनेची अींमलबाििणी सक्षमपणे करुन कामगाराींना
त्याचा लाभ दे ण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
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(३) तसेच आत्महत्याग्रस्त कामगाराींच्या कु्ुींबाला मदत दे णाऱया कामगार

कल्हयाण मींडळाच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददलीप ि से-पाटील : (१) महाराषर कामगार कल्हयाण मींडळाच्या द्ददनाींक
१६/०४/२०१४

च्या

पररपत्रकानस
ु ार

“मींडळाला

त्रत्रपक्षीय

िगयणी

दे णाऱया

कामगाराने कारखाने/धगरणी बींद झाल्हयामळ
ु े आधथयक दरु िस्थेमळ
ु े आत्महत्या

केली असल्हयामळ
ु े त्याींच्या कु्ुींत्रबयाना आधथयक मदत करण्याबाबत” अशी
योिना िाहीर करण्यात आलेली आहे . या योिनेंतगयत अद्यापपयंत कोणताही
प्रस्ताि मींडळाकडे प्राप्त झालेला नाही.

(२) माद्दहतीपत्रक, माद्दहतीपजु स्तका, कामगार मेळािेव्दारे , राज्यातील विविध
आस्थापनेत पीपी्ीच्या माध्यमातन
ू ि चाळभे्ीव्दारे या योिनेची प्रमसध्दी
केली आहे ि करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या विनाअनद
ु ाननत ि अनद
ु ाननत
सिम शा ाांना ननिासी दराने िीर् परु िठा िरिेबाबत

(२५)

*

२४१ श्री.विक्रम िा े , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बा ाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.िवपल
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६६९५ ला ददनाांि २१ र्ून, २०१९ रोर्ी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील

काय :-

(१) राज्यातील मराठी, उदय ू ि द्दहींदी माध्यमाच्या विनाअनद
ु ाननत ि अनद
ु ाननत
सिय शाळाींना ननिासी दराने िीि परु िठा करण्यात येत नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, सदर शाळाींना ननिासी दराने िीि परु िठा करण्यासाठी
शासनस्तरािर कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे .

(२) महाराषर विद्यत
ु ननयामक आयोगास ग्राहकाींची िगयिारी ि त्याचे िीि
दर ननजश्चत करण्याचे अधधकार आहे त.
महाराषर

३१/०३/२०२०

विद्यत
ु

पयंतच्या

ननयामक

आयोगाने

कालािधीकरीता

द्ददनाींक

ननधायररत

०१/०४/२०१९

केलेल्हया

ते

िगयिारीनस
ु ार

“लघद
ु ाब-१० (अ)-साियिननक सेिा-शासकीय शैक्षणणक सींस्था ि रुग्णालये” ि
“लघद
ु ाब-१०(ब)-साियिननक

सेिा-अन्य”

याींचेकरीता,

२०

कक.िॅ.पयंत

िोडभारकरीता शन्
ु य ते २०० यनु न् करीता अनक्र
ु मे रुपये ४.२८ प्रनत यनु न् ि
रुपये ५.५३ प्रनत यनु न्, २०० यनु न् पेक्षा िास्त िापराकरीता अनक्र
ु मे रुपये

५.४८ ि रुपये ८.१८ प्रनत यनु न्, २१ ते ५० ककलो िॅ् विद्यत
ु भाराकरीता
अनक्र
ु मे रुपये ५.५८ ि रुपये ८.०८ प्रनत यनु न् तर ५० कक.िॅ.पेक्षा िास्त
विद्यत
ु भाराकरीता अनक्र
ु मे रुपये ६.६८ ि रुपये ८.४८ प्रनत यनु न् इतका िीि
दर ननधायररत करण्यात आला आहे . उपरोक्त दर साियिननक सेिा-अन्य
िगयिारीतील २० कक.िॅ. िोडभारापयंत शन्
ू य ते २०० हा ्प्पा िगळता िीि
िापराचे दर ननिासी ग्राहकाींच्या दरापेक्षा कमी आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मांब
ु ईतील धारािी येथील चमोद्योगाला मांदी आल्याबाबत
(२६)

*

११८७ श्री.र्नादम न चाांदरू िर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील धारािी येथील चमोद्योगाला नो्बींदी, िी.एस.्ी. आणण

आधथयक मींदी यामळ
ु े मींदी आली असल्हयाचे माहे ऑक््ोंबर, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर उद्योगातन
ू मामसक सम
ु ारे २०० को्ीींची होत असलेली
उलाढाल आता १०० ते १२५ को्ीींिर आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त उद्योगातील सम
ु ारे १५ हिाराहून अधधक कामगार
बेरोिगार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चमोद्योगाला पन्
ु हा
चालना दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) नाही.

तथावप, या सींदभायत कोणत्याही चमोद्योग घ्काींनी ककीं िा सींबधीं धत

औद्योधगक सींघ्नाींनी या विभागाचे ननदशयनास आणलेले द्ददसन
ू आले नाही.
(२) प्रश्न उद्भित नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

(४) या सींदभायत मागणी प्राप्त झाल्हयास शासन या प्रकरणी उधचत ननणयय
घेईल.

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नागपूर शहरातील सांत्रा मािेटला भीषि आग लागल्याबाबत
(२७)

*

११९२ श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील सींत्रा माके्ला द्ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी िा
त्यासम
ु ारास लागलेल्हया भीर्ण आगीत फळविक्रेता ि भािीविक्रेत्याींची दक
ु ाने
पण
य : िळाल्हयाचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
ू त

(२) असल्हयास, या आगीत दक
ु ाने िळाल्हयाने लाखो रुपयाींचे नक
ु सान
झाल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

नक
ु सानग्रस्त

फळविक्रेता

ि

भािीविक्रेत्याींना

दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

आधथयक

मदत
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श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) ि (२) होय.

(३) सदर प्रकरणी दक
ु ानाींना आग ही इलेजक्रक शॉ्य सककय्मळ
ु े लागली
असल्हयाचे

ननदशयनास

आले.

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सदर

प्रकरणी

आधथयक

मदत

ममळण्याकरीता सींबधीं धत महावितरण कींपनीकडे ररतसर अिय करण्याबाबत
दक
ु ानदाराींना जिल्हहाधधकारी याींनी सधू चत केले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महाराष्ट्र अिैध साििारी अधधननयमान्िये बांद झालेली
प्रिरिे सुरु िरण्याबाबत
(२८)

*

१५ श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर,

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

(१) महाराषर अिैध सािकारी प्रकरणामध्ये कायदे शीर अींमलबिािणी करताना

कलम १६ मध्ये चौकशी दरम्यान अनेक प्रकरणे बींद करण्यात आली आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माहे िानेिारी, २०१४ ते िानेिारी, २०२० या कालािधीत
ककती प्रकरणे बींद करण्यात आली ि अशी प्रकरणे बींद करण्याची कायदे शीर
तरतद
ू आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, महाराषर अिैध सािकारी अधधननयम (ननयमन) २०१४ कलम

१६ नस
ु ार बींद झालेली प्रकरणे त्िरीत सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) ि (२) नाही.

महाराषर सािकारी (ननयमन) अधधननयम, २०१४ चे कलम १६ अन्िये

सरु
ु असलेल्हया चौकशीदरम्यान कोणतेही प्रकरण बींद करण्यात आलेले नाही.
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(३)

महाराषर

सािकारी

(ननयमन)

अधधननयम,

२०१४

राज्यात

लागु

झाल्हयापासन
ू िानेिारी, २०२० अखेर अिैध सािकारीबाबत ६१०९ तक्रारी प्राप्त
झाल्हया आहे त. सदर तक्रारीींपक
ै ी ५३५७ तक्रारीींमध्ये अधधननयमाच्या कलम १६
नस
ु ार

चौकशीचे

कामकाि

पण
ू य

करण्यात

तक्रारीींबाबत चौकशीचे कामकाि सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

*

असन
ू

उियरीत

७५२

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

िोल्हापूर जर्ल््यात गुऱ्हा
(२९)

आले

घराांचे नुिसान झाल्याबाबत

६६४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.शरद रिवपसे,

डॉ.िर्ाहत ममझाम, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े अॅड.हुस्नबानू खमलफे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे,

श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यात आलेल्हया महापरु ामळ
ु े ऊस कुिून गऱु हाळ घराींचे
नक
ु सान झाल्हयाने उद्योग अडचणीत आल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने सदर उद्योगाला आधथयक मदतीचा हात दे िन
ु ग
ू
उद्योग पन्
ु हा उभा करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) ि (२) माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
झालेल्हया अनतिषृ ्ीमळ
ु े ि महापरु ामळ
ु े कोल्हहापरू जिल्ह्यातील एकूण १९७

गऱु हाळ घराींचे नक
ु सान झाले आहे . त्यापैकी ३० गऱु हाळ घर नक
ु सानग्रस्ताींना
९,३७,२३४/- अनद
ु ान िा्प करणेत आलेले आहे .
उियररत

गऱु हाळ

घर

नक
ु सानग्रस्ताींचा

दे णेविर्यीची काययिाही जिल्हहास्तरािर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पींचनामा

करुन

अनद
ु ान
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साखर िारखान्याांना एफआरपीचे पैसे मम ण्याबाबत
(३०)

*

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

खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू ि साींगली जिल्ह्यात मागील साखर हीं गामात एफआरपीचे तक
ु डे
करुन कारखान्याींनी शेतकऱयाींच्या खात्यािर ऊसाचे बील िमा केले असन
ू

थककत एफआरपीचे ९८ को्ीचे व्याि प्रलींत्रबत असल्हयाचे ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

एफआरपी न

द्ददल्हयाने

१५

्क्के व्यािाची आकारणी

कारखान्यािर करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रक्कम
शेतकऱयाींना ममळण्याकरीता कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

मागील गळीत हीं गाम २०१८-१९ मध्ये कोल्हहापरू जिल्ह्यातील २२

कारखान्याींनी तसेच साींगली जिल्ह्यातील १६ कारखान्याींनी दोन-तीन ्प्प्यात
एफआरपी अदा केली आहे . ऊस (ननयींत्रण) आदे श, १९६६ चे कलम ३ च्या
तरतद
ु ीनस
ु ार साखर कारखाने ि सींबधीं धत ऊस परु िठादार शेतकरी याींचेमध्ये

एफआरपीची रक्कम दोन-तीन हप्त्यामध्ये दे णेघेणेबाबत सामींिस्य करार

करणेची तरतद
ू आहे . तसेच कलम ३ (३ A) च्या तरतद
ु ीनस
ु ार दे य एफआरपी
विद्दहत मद
ु तीत अदा न केल्हयास १५% दराने व्याि आकारण्याची तरतद
ू
आहे .

या

तरतद
ु ीनस
ु ार

सदर

३८

कारखान्याींकडे

१५%

रुपये ९८ को्ी इतके व्याि थकीत आहे .

प्रमाणे

एकूण

(२) हे खरे नाही. कारखान्याींनी दोन-तीन ्प्प्यात एफआरपी अदा केली आहे .
त्यामळ
ु े कलम ३(३ए) च्या तरतद
ु ीनस
ु ार १५% प्रमाणे व्याि आकारणी
करण्यात आलेली आहे .
(३)

गळीत

हीं गाम

२०१८-१९

मधील

थकीत

एफआरपी

सींदभायत

आयक्
ु तालयामध्ये सींबधीं धत साखर कारखान्याींच्या सतत आढािा बैठका,
सन
ु ािण्या

घेिन
ू

एफआरपीची

अदायगी

त्िरीत

करािी

यासाठी

साखर

आयक्
ु तालयामाफयत िेळोिेळी पाठपरु ािा करण्यात आला आहे . कारखान्याींना ि
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प्रादे मशक सहसींचालक (साखर) याींना आयक्
ु तालयाकडील द्ददनाींक ०८/०१/२०१९
चे पररपत्रक, द्ददनाींक १३/०५/२०१९, २२/०५/२०१९, २८/०५/२०१९ च्या पत्रान्िये
एफआरपी त्िरीत अदा करण्यात यािी अन्यथा १५% व्याि/आरआरसी प्रमाणे
कारिाई करण्यात येईल असे कळविण्यात आलेले आहे .

थकीत एफआरपी सींदभायत कोल्हहापरू जिल्ह्यातील ९ कारखान्याींिर

रुपये ५४० को्ी रकमेचे ि साींगली जिल्ह्यातील ७ कारखान्याींिर रुपये
२०३.४४ को्ी रकमेचे आरआरसी आदे श काढण्यात आले आहे त.

िरील १६ कारखान्यापैकी ११ कारखान्याींनी आरआरसी ची सींपण
ू य

रक्कम अदा केलेली आहे . मात्र ५ कारखान्याींकडे द्ददनाींक ३१/०१/२०२० अखेर
रुपये ३८.५९ को्ी रक्कम थकीत आहे . थकीत एफआरपी िरील १५%
व्यािाबाबत

प्रादे मशक

सहसींचालक

(साखर)

कोल्हहापरू

याींना

द्ददनाींक

२७/०१/२०२० चे पत्रान्िये पढ
ु ील आिश्यक ती काययिाही करणेसाठी सच
ू ना
दे ण्यात आलेल्हया आहे त. तसेच व्याि आकारणीची िसल
ु ी करण्यासाठी

जिल्हहाधधकारी, कोल्हहापरू आणण साींगली याींना द्ददनाींक ०२/०१/२०२० च्या
पत्रान्िये काययिाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महावितरि िीर् िांपनीिडून मत
ृ िामगाराांच्या िारसाांना
अनुिांपा तत्िािर नोिरी दे ण्याबाबत

(३१)

*

१३००

श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.रविांद्र

फाटि,

श्री.प्रविि

दरे िर,

श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४७०७२ ला ददनाांि २१ र्ून, २०१९ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत
सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िीि कींपनीत काययरत असताना एखाद्या कामगाराचा मत्ृ यू झाल्हयास
त्याच्या िारसाला मद्दहन्याभरात अनक
ु ीं पा तत्िािर नोकरी दे णे बींधनकारक
असताना तसेच िैद्यककय कारणास्ति सेिाननित्ृ ती द्ददलेल्हया कमयचाऱयाींचे
िारसदार अनक
ु ीं पा तत्िािर ननयक्
ु तीच्या प्रनतक्षेत असताना िीि कींपनीमध्ये
ररक्त

पदे

नसल्हयाचे

कारण

दे त

महावितरणकडून

अनक
ु ीं पा

तत्िािर

कमयचाऱयाींच्या िारसाींची भरती करण्याबाबत विलींब केला िात असल्हयाने
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सम
ु ारे अडीच हिाराींहून अधधक मत
ृ कामगाराींचे िारस नोकरीच्या प्रनतक्षेत
असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणे मागील १० ते १५ िर्ायपासन
ू प्रलींत्रबत असन
ू
कींपनीमध्ये िारस ननयक्
ु तीच्या प्रनतक्षेत राहण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, दस
ु रीकडे मशपाई पदापासन
ू अमभयींत्याींची पदे थे् भरली िात
असल्हयाचा

आरोप

महाराषर

िीि

कामगार

महासींघाच्याितीने

करण्यात

आलेला असन
ू मत
ृ कमयचाऱयाींच्या िारसाींना प्राधान्याने नोकरी न द्ददल्हयास
आींदोलन करण्याचा इशारा द्ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ज्या िीि कींपनीच्या कामगाराींच्या िारसाींना अनक
ु ीं पा तत्िािर

नोकरी ममळालेली नाही, त्याींना कमयचारी आणण िीि कींपनीने उभारलेल्हया

ननधीतन
ू रुपये चार हिार एिढा मामसक ननिायह भत्ता द्ददला िात आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींविरोधात कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त िारस ननयक्
ु या कधीपयंत होणे अपेक्षक्षत
आहे,

(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३), (४) ि (५) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषर राज्य विद्यत
ु वितरण कींपनी मयाय. िगीकरण ि सेिाप्रिेश

विननयम, २००५ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार मत
ृ /िैद्यकीय कारणास्ति सेिाननित्ृ त
झालेल्हया कमयचाऱयाींच्या िारसाींना ररक्त पदे ि अनश
े विचारात घेऊन
ु र्
ननयक्
ु त्या दे ण्यात येतात. याबाबतचा आढािा िेळोिेळी घेण्यात येतो. माहे

िानेिारी, २०२० अखेर एकूण ९४९ पररपण
ू य प्रस्ताि अनक
ु ीं पा तत्िािर
नोकरीिर सामािन
ू घेण्यासाठी प्रलींत्रबत आहे त.

मत
ृ कमयचाऱयाींच्या िारसाींना प्राधान्याने नोकरी न द्ददल्हयास आींदोलन

करण्याचा कोणताही इशारा महाराषर िीि कामगार महासींघ्नेच्याितीने

दे ण्यात आलेला नाही. तथावप, महाराषर राज्य स्िाभीमानी विद्यत
ु िकयसय
सींघ्नेच्याितीने द्ददनाींक १५/०१/२०२० रोिी आझाद मैदान, मब
ुीं ई येथे
आींदोलन केले आहे .
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एम.एस.ई.बी. एप्लॉईि डडपें ड्
ीं िेलफेअर रस््कडून अिलींत्रबतास

दरमहा रुपये ४०००/- मामसक द्रव्य लाभ दे ण्यात येतो.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील गह
ृ ननमामि सोसायटयाांना मानीि अमभहस्ताांतरि
(डीम्ड िन्िेननयन्स) असफल झाल्याबाबत

(३२)

*

१३५५ श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सम
ु ारे ८८ हिार गह
ृ ननमायण सोसायट्याींना िममनीची मालकी

ममळण्यास अडचणी येत असल्हयाने तत्कालीन मख्
ु यमींत्री श्री.पर्थ
ृ िीराि चव्हाण
याींनी राज्यात डीम्ड कन्िेननयन्स ही योिना राबविण्यास सरु
ु िात करून माहे

नोव्हें बर, २०१२ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.मख्
ु यमींत्र्याींनी सिय गह
ृ ननमायण

सोसायट्याींना पत्र पाठिन
ू मानीि अमभहस्ताींतरण (डीम्ड कन्िेननयन्स) करून
घेण्याबाबत आिाहन करून विशेर् मोद्दहमा सरु
ु केल्हया, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या मोद्दहमें तगयत कागदपत्राींची सींख्या कमी केलेली असन
ू ही

सदर मोद्दहम असफल झाली असन
ू , ऑनलाईन अिय स्िीकारण्याची व्यिस्था

खींडडत झाल्हयाने राज्यभरातील सम
ु ारे ७० हिार गह
ृ ननमायण सोसायट्याींचा
मानीि अमभहस्ताींतरण (डीम्ड कन्िेननयन्सचा) मागय कठीण बनला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ऑनलाईन अिय स्िीकारणे बींद झाल्हयामळ
ु े ि ऑफलाईन अिय
स्िीकारण्यात यािेत अशी मागणी सोसायट्यासह िकील सींघ्नाींनी केली

असतानादे खील ऑफलाईन अिय न स्िीकारण्याच्या विभागाच्या नकारात्मक

भमू मकेमळ
ु े राज्यातील सिय जिल्हहा उपननबींधकाींनी नकार द्ददल्हयामळ
ु े मानीि
अमभहस्ताींतरण प्रकक्रया सध्या प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी न्यायालयाने ऑफलाईन अिय स्िीकारण्याचे

आदे श द्ददलेले असतानाही विभागाकडून या आदे शाचे पालन होत नसल्हयाने
राज्यातील

गह
ृ ननमायण

सोसायट्याींना

मानीि

अमभहस्ताींतरण

(डीम्ड

कन्िेननयन्सचा) ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.
गह
ृ ननमायण

सहकारी

सींस्थाींच्या

मानीि

अमभहस्ताींतरण

करण्यासींदभायतील ऑनलाईन सेिेमध्ये तात्परु त्या स्िरुपात व्यत्यय आला
होता. तथावप, या कालािधीत मानीि अमभहस्ताींतरणाचे अिय ऑफलाईन
पध्दतीने स्िीकारण्यात आले असन
ू , सद्य:जस्थतीत सदर ऑनलाईन सेिा सरु
ु
आहे .
(४)

मा.उच्च

न्यायालय,

मब
ुीं ई

याींनी

द्ददलेल्हया

आदे शानस
ु ार

मानीि

अमभहस्ताींतरणाचे अिय ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पध्दतीने स्िीकारण्यात
येत आहे त.

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

शासिीय सेिेतील ददव्याांग व्यक्तीांना िगम १ ि २ या
पदािर बढती दे ण्याबाबत
(३३)

*

१६७५ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गािार :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने शासकीय सेिेतील द्ददव्याींग व्यक्तीींना िगय १ ि २ या पदािर

बढती दे ण्यासींदभायतील धोरण ननजश्चत करािे असे आदे श महाराषर प्रशासकीय
न्यायाधधकरण याींनी द्ददनाींक २० िून, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास द्ददले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मा.सिोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने स्ितींत्रपणे यासींबध
ीं ीचे

धोरण ननजश्चत करािे असे आदे श द्ददलेले असतानाही द्ददव्याींग कमयचाऱयाींच्या
बढती विर्यीचे धोरण ननजश्चत न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, मा.सिोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शाच्या

तसेच MAT च्या आदे शाच्या अनर्
ीं ाने धोरण ननजश्चत करण्यासींदभायत
ु ग
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.उध्दि ठािरे : (१) होय.

(२) ि (३) द्ददव्याींग कमयचाऱयाींच्या िगय-१ ि िगय-२ च्या पदाींिर बढती विर्यक
धोरण ननजश्चत करण्याबाबतची काययिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मागासिगीय िसनतगह
ृ , मभिांडी येथे
विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ामचे र्ेिि ददल्याबाबत

(३४)

*

१७२९

श्री.रामननिास

मसांह,

श्री.विर्य

ऊफम

भाई

धगरिर,

श्री.सजु र्तमसांह ठािूर, श्री.नागोराि गािार, अॅड.ननरां र्न डािखरे , डॉ.पररिय

फुिे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मभिींडी तसेच िरळी, मब
ुीं ई पररसरात समािकल्हयाण विभागाच्याितीने
चालविण्यात येणाऱया डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मागासिगीय मल
ु ीच्या शासकीय

िसनतगह
ू द्ददलेल्हया मेन्यप्र
ू माणे भोिन ि
ृ ातील विद्यार्थयांना शासनाने ठरिन
इतर खाण्याचे पदाथय न दे ता अत्यींत ननकृष् दिायचे िेिण तसेच सडलेली

फळे , अींडी ि अधे कच्चे िेिण दे ण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िसनतगह
ू सवु िधेचा असणारा अभाि
ृ ात ममळणाऱया सियपायाभत
तसेच शैक्षणणक साद्दहत्य, मशषयित्ृ ती िेळेिर न ममळणे, इमारतीची दरु िस्था
झाल्हयाने विद्यार्थयांची प्रचींड गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, एका आठिड्यात िसनतगह
ृ ात िेिण बनविण्यात आले
नसल्हयाने दोन द्ददिस येथील विद्याथी उपाशीपो्ीच झोपल्हयाचेही ननदशयनास
आले असन
ू यासींदभायत िसनतगह
ृ ाच्या गह
ृ पाल याींच्याकडे विद्यार्थयांनी िारीं िार
तक्रारी करुनही कोणतीच काययिाही अथिा सहकायय करण्यात आलेले नाही, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले,

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

िसनतगह
ृ ात

विद्यार्थयांच्या

होणाऱया

त्रासाबाबत िबाबदार असणाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------

ददव्याांगाना ५% राखीि ननधी खचम िरिेबाबत
(३५)

*

१९८० श्री.सरु े श धस : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या धोरणानस
ु ार प्रत्येक ग्रामपींचायत ि नगर पींचायती अींतगयत
द्ददव्याींगासाठी ५% राखीि ननधी खचय करणे बींधनकारक आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, हा ननधी िा्प होत नसल्हयामळ
ु े तो िा्प करण्यासाठी
राज्यभरात द्ददव्याींगाींची तालक
ु ा ि जिल्हहास्तरािर आींदोलने होत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन द्ददव्याींगासाठी ५%
ननधी खचायच्या मागणीबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ांु े : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) नगरविकास विभाग ि ग्रामविकास विभाग याींनी अनक्र
ु मे द्ददनाींक
१०/०५/२०१८ ि द्ददनाींक २५/०६/२०१८ रोिी शासन ननणयय ननगयममत करुन सिय
स्थाननक स्िराज्य सींस्था याींना ५ ्क्के ननधी द्ददव्याींगाींच्या कल्हयाणासाठी

राखन
ठे िन
सदर ननधीतन
द्ददव्याींग व्यक्तीींसाठी कल्हयाणकारी योिना
ू
ु
ु
राबविण्याबाबत ननदे श द्ददले आहे त.
(४) प्रश्नच उद्भित नाही.

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

ग्रामीि भागातील अिैध मदयननमममती ि मदयविक्रीला
आ ा बसण्यासाठी स्थाननि पात ीिर ग्रामरक्षि
दलाची स्थापना िरण्याबाबत
(३६)

*

र्गताप,

२००३ अॅड.हुस्नबानू खमलफे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई
श्री.र्नादम न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िर्ाहत

ममझाम,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय राज्य
उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या ग्रामीण भागात अिैध मदयननममयती ि मदयविक्री सरु
ु आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीण भागातील अिैध मदयननममयती ि मदयविक्रीला

प्रनतबींध घालण्यासाठी लोकसहभागातन
ू स्थाननक पातळीिर ग्रामरक्षक दलाची

स्थापना करण्याची सच
ू ना जिल्हहाधधकाऱयाींना शासनाने माहे िानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान द्ददल्हयाचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददलीप ि से-पाटील : (१) हे अींशतः खरे आहे .

(२) ि (३) राज्य उत्पादन शल्ह
ु क विभागामाफयत माहे एवप्रल, २०१९ ते डडसेंबर,
२०१९

या

कालािधीत

अिैध

दारुची

ननममयती,

करणाऱयाींविरुध्द एकूण ३४,८४४ गन्
ु हे नोंदविले आहे त.

िाहतक
ू

ि

विक्री
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ग्रामपींचायत हिीतील अिैध मद्य ननममयती, िाहतक
ू ि विक्री यािर

प्रनतबींध आणण्याच्या दृष्ीने लोकसहभाग िाढविण्यासाठी ग्रामरक्षक दलाची

स्थापना करण्यात येत.े अद्यापपयंत अहमदनगर जिल्ह्यात १२० आणण
चींद्रपरू जिल्ह्यात ३७ अशा एकूण १५७ गािाींमध्ये ग्रामरक्षक दलाची स्थापना
करण्यात आली आहे . अिैध मद्य व्यिसायास आळा घालण्याच्या दृष्ीने
राज्यातील िास्तीत िास्त ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामरक्षक दलाची स्थापना
व्हािी

यासाठी

आयक्
ु त,

राज्य

उत्पादन

शल्ह
ु क,

मब
ुीं ई

याींच्या

द्ददनाींक

१३ िानेिारी, २०२० रोिीच्या अधयशासकीय पत्रान्िये, द्ददनाींक २६ िानेिारी,
२०२० रोिी होणाऱया ग्रामसभेच्या विर्यसच
ु ीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेचा

विर्य समाविष् करण्याबाबत, तसेच, ग्रामरक्षक दल स्थापनेकरीता आिश्यक
ती

यथायोग्य

काययिाही

करण्याबाबतच्या

सच
ू ना सिय जिल्हहाधधकाऱयाींना

दे ण्यात आल्हया आहे त. राज्यातील ग्रामीण भागात अिैध मद्य ननममयती,
िाहतक
ीं ाने राज्य उत्पादन शल्ह
ू ि विक्रीच्या अनर्
ु ग
ु क विभाग आणण पोलीस
विभागामाफयत समन्ियाने कारिाया करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

ि मना (जर्.नागपरू ) िृषी उत्पन्न बार्ार सममतीमध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(३७)

*

२०३१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गािार : सन्माननीय पिन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमना (जि.नागपरू ) कृर्ी उत्पन्न बािार सममतीमध्ये झालेल्हया
गैरव्यिहाराची बाब ननदशयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

कृर्ी

उत्पन्न

बािार

सममती

नागपरू

याींची

उपननबींधकाकडून चौकशी होऊन अहिाल प्राप्त झाला आहे काय,

जिल्हहा

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) ि (३) होय.

जिल्हहा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू याींचक
े डील द्ददनाींक

१४/०९/२०१७ च्या पत्रान्िये पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पण
ु े ि विभागीय
सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू याींना चौकशी अहिालाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

२० गाळे िा्प रि करण्याबाबत प्रस्ताि सादर केला होता. त्यानर्
ीं ाने
ु ग
विभागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपरू याींनी द्ददनाींक ०७/०४/२०१८
रोिीच्या आदे शान्िये सदर गाळे िा्प रि केले आहे त.
सदर

आदे शाविरूध्द

मा.उच्च

न्यायालय,

खींडपीठ

नागपरू

येथे

याधचका क्र.२३५९/२०१८ ि ३०१६/१८ दाखल केली होती. सदर याधचकेत

न्यायालयाने अनक्र
ु मे द्ददनाींक २०/०४/२०१८ ि द्ददनाींक २५/०५/२०१८ रोिी
अींतरीम आदे श द्ददला असन
य
कारिाई
ू याधचकाकते याींचे विरोधात बलपि
ू क

करण्यात येऊ नये असे आदे शात नमद
ू करण्यात आले असन
ू सदर याधचका
सद्य:जस्थतीत न्यायप्रविषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पर ी िैर्नाथ (जर्.बीड) येथे स्ि. गोपीनाथराि मांुडे
ऊसतोड महामांड

(३८)

*

स्थापनेबाबत

१०७६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळी िैिनाथ (जि.बीड) येथे स्ि.गोपीनाथराि मड
ुीं े याींच्या नािाने
महामींडळ

स्थापना

करण्याची

घोर्णा

शासनाने

केली

असन
ू ,

या

महामींडळाींतगयत ऊसतोड कामगाराींना किय ि विविध योिनेचा लाभ ममळािा
याकरीता हे महामींडळ स्थापन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महामींडळाची घोर्णा होिन
ू पाच िर्ायपेक्षा िास्त काययकाळ

होऊनही महामींडळाचे कायायलय न उघडणे, सदस्य मींडळाची ननयक्
ु ती न
करणे, एकाही कामगाराला योिनेचा लाभ घेता आला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, महामींडळास एकही रुपयाची तरतद
ु न केल्हयामळ
ु े गोरगरीब,
कष्करी ऊसतोड कामगाराींना या योिनेचा लाभ घेता येत नसल्हयामळ
ु े
ऊसतोड कामगाराींमध्ये असींतोर् ननमायण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या महामींडळास अथयसक
ीं ल्हपामध्ये ननधी मींिरू करुन ननयोजित
परळी िैिनाथ येथे महामींडळाचे कायायलय सरु
ु करण्याबाबत कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददलीप

ि से-पाटील

:

(१),

(२),

(३)

ि

(४)

राज्यातील

ऊसतोड

कामगाराींसाठी विविध कल्हयाणकारी ि सामाजिक सरु क्षा योिनाींचा लाभ
दे ण्यासाठी

स्ि.गोपीनाथ

मड
ुीं े

ऊसतोड

कामगार

महामींडळ स्थापन

करण्याबाबत द्ददनाींक १३ सप््ें बर, २०१९ रोिी शासन ननणयय ननगयममत
करण्यात आलेला आहे .
महामींडळाच्या

अध्यक्षपदी श्री.केशिराि

यादिराि आींधळे ,

मािी

वि.स.स. याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे . महामींडळाचे इतर सदस्य,
कामकाि, महामींडळाचे

कायायलय

ि

इतर

बाबीींसद
ीं भायत

सविस्तर

काययननयमािली अध्यक्षाींच्या सल्हल्हयाने तयार करण्याचे काम प्रगतीपथािर
आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

डहािू, पालघर, तलासरी (जर्.पालघर) तसेच दे िगड भागात
भुिांपामु े नुिसान झाल्याबाबत

(३९)

*

७८८ श्री.रविांद्र फाटि, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.आनांदराि

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८२९ ला ददनाांि २ र्ुल,ै २०१९ रोर्ी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

डहाण,ू

पालघर,

तलासरी

(जि.पालघर)

ि

कोकणातील

दे िगड

ि

आिुबािूच्या भागात सातत्याने भक
ु ीं पाचे बसत असलेले धक्के, भक
ू ीं पाच्या

धक्क्यामळ
ु े गािातील घराींना पडलेले तडे, घरे , रस्ते आद्ददचे मोठ्या प्रमाणात
नक
ु सान झाल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, २.९ ररश््र स्केलचा भक
ु ीं पाचा तडाखा बसल्हयाने अनेक घरे

कोसळणे ि िारीं िार बसणाऱया धक्क्याींनी ग्रामस्थाींमध्ये मभतीचे िातािरण

ननमायण झाले असन
ू सदर भक
ू ीं पाचा पररणाम रोिगारािर दे खील झाला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, भक
ु ीं पामध्ये नक
ु सान झालेल्हयाींना आधथयक मदत दे ण्याबाबत ि
िारीं िार

होणाऱया

करण्यात येत आहे ,

भक
ु ीं पाबाबत

शासनाने

कोणती उपाययोिना

केली

िा

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे . दे िगड तालक्
ु यात अशी
बाब नाही.

(३) ि (४) भक
ु ीं पाच्या धक्क्यामळ
ु े प्रभािीत क्षेत्रातील नागररक घराबाहे र
ननिारे करुन राहत आहे त. त्याींच्यासाठी तात्परू ते ननिारा शेड उभारण्यात
आले

आहे त.

त्यासाठी

ताडपत्री

ि

तींबू

परु विण्यात

आले

आहे त.

जिल्हहाधधकाऱयाींच्या मागणी / विनींतीनस
ु ार शासनाकडून िेळोिेळी जिल्ह्यास

यासाठी ननधी वितरीत करण्यात आला आहे . भक
ु ीं पाच्या धक्क्याींची पहाणी
करण्याकरीता भारतीय हिामान खाते निी द्ददल्हली येथील तज्ञाींच्या द्द्मने

डहाणू ि तलासरी या तालक्
ु याींची पहाणी केली. तसेच नॅशनल जिऑग्राकफक

ररसचय इजन्स््ट्य्
ू , है द्राबाद याींची द्द्म डहाणू तालक्
ु यात काययरत आहे . भक
ू ीं प
प्रिण क्षेत्रात ९ द्दठकाणी भक
ू ीं पमापक यींत्रे बसविण्यात आली आहे त. स्थाननक

िनतेच्या मनात मभती ननमायण होऊ नये म्हणन
िनिागत
ू
ृ ी काययक्रम
राबविण्यात आले आहे त. आपत्कालीन पररजस्थती उद्भिणार नाही यासाठी
एनडीआरएफ ि मसजव्हल डडफेन्स याींच्यामाफयत प्रमशक्षण दे ण्यात येत आहे .
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जिल्हहा

आपत्ती

व्यिस्थापन

प्राधधकरणामाफयत

“भक
ू ीं प

सरु क्षक्षततेसाठी

आिश्यक उपाय” CSIR निी द्ददल्हली याींनी प्रकामशत केलेल्हया पस्
ु तकाींच्या
१० हिार प्रती भक
ू ीं पप्रिण क्षेत्रातील सिय विद्याथी ि घरोघरी िा्ण्यात
आल्हया आहे त.

दे िगड तालक्
ु यात िारीं िार भक
ु ीं पाचे धक्के बसत असल्हयाची नोंद

नाही.

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

राज्य अपांग वित्त वििास महामांड ाच्या िर्म िाटपाबाबत
(४०)

*

६३२ आकिम.अनांत गाडगी , श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू

खमलफे, डॉ.िर्ाहत ममझाम, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४३३८

ला ददनाांि २९ नोव्हें बर, २०१८ रोर्ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय
सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य अपींग वित्त ि विकास महामींडळाींचे कियिा्प सन २०१६

पासन
बींद झाल्हयामळ
िींधचत राद्दहले
ू
ु े अनेक द्ददव्याींग स्ियींरोिगारापासन
ू

असल्हयाचे द्ददनाींक १० िुल,ै २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर महामींडळासाठी ननधीची तरतद
ू करुन द्ददव्याींगाींना
स्ियींरोिगारासाठी कियिा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

(२) या महामींडळामाफयत सिय योिनाींचे आिपयंत एकूण १४४८१ लाभार्थयांना
रक्कम रुपये १२१.४१ को्ी किय िा्प करण्यात आले आहे . मागील चार

िर्ायत या महामींडळामाफयत राबविण्यात येणाऱया योिनेंतगयत झालेले िा्प
खालीलप्रमाणे आहे .
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अ.क्र.

िर्य

महामींडळाच्या किय योिना
थे् किय योिना

राषरीय महामींडळाची किय योिना
(रूपये लाखात)

लाभाथी
सींख्या

िा्प

रक्कम

लाभाथी

िा्प

सींख्या

रक्कम

१

२०१६-१७

२२

४.४०

७७३

१६११.४९

२

२०१७-१८

०६

१.२०

१९१

३१२.४३

३

२०१८-१९

०

०.००

२३४

३३४.९४

४

२०१९-२०

४७

९.४०

०४

५.४१

या महामींडळास राषरीय द्ददव्याींग वित्त ि विकास महामींडळकडून

ननधी उपलब्ध होण्याकरीता शासनाने द्ददनाींक २५ फेब्रि
ु ारी, २०१९ नस
ु ार एकूण

रक्कम रुपये ७० को्ीींची हमी मींिूर केली आहे . शासन हमीची िैधता द्ददनाींक

३१/१२/२०२४ पयंत आहे . या महामींडळाचे अधधकृत भागभाींडिल रक्कम रुपये
१०० को्ीपयंत िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पर ी (जर्.बीड) येथील औजष्ट्िि िीर् ननमममती
िेंद्रातील सांच बांद असल्याबाबत
(४१)

*

२९१ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळी (जि.बीड) येथील औजषणक िीि ननममयती केंद्रातील एक, दोन ि
तीन क्रमाींकाींचे सींच कायमचे बींद असन
ू चार, पाच, सहा ि सात हे चार सींच
िीि

ननममयतीसाठी सक्षम नसल्हयाने

तसेच

िीि मागणी अभािी दीड

िर्ायपासन
बींद असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
ू
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास, मागील दोन िर्ायत या िीि केंद्रात सींच

बींद

पडत

असल्हयाबाबत शासनाने चौकशी/पाहणी केली आहे काय, चौकशी/पहाणीत काय

आढळून आले तसेच िीि ननममयती केंद्र पि
य त सरु
ू ि
ु करणेबाबत शासनस्तरािर
काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) परळी जिल्हहा बीड येथील औजषणक िीि

ननममयती केंद्रातील सींच क्र. १ ते ५ चे आयम
ुय ान ३२ िर्ायपेक्षा अधधक असणे,
सींचाचे तींत्रज्ञ कालबाहय होणे सींचाच्या स्
ु या भागाींच्या उपलब्धतेमध्ये
अडचणी येणे, दरु
ु स्ती, दे खभालीिरील िाढता खचय इत्यादी बाबीींमळ
ु े परळी

औजषणक िीिननममयती केंद्रातील सींच क्र.१(३० मे. िॅ्), द्ददनाींक १५/१२/२०१०
पासन
ू , सींच क्र.२ (३० मे.िॅ्) द्ददनाींक ११/१२/२०१० पासन
ू , सींच क्र.३ (२१०

मे.िॅ्), द्ददनाींक ०१/०४/२०१६, सींच क्र.४ (२१० मे.िॅ्) ि सींच क्र.५ (२१०
मे.िॅ्)

द्ददनाींक

३०/११/२०१९

पासन
ू

कायमस्िरूपी बींद करण्यात आले आहे त.
प्रणाली

सींचालक

मींडळाच्या

ननणययानस
ु ार

सींच क्र. ६, ७ ि ८ द्ददनाींक २१/०८/२०१९ पासन
ू मेरी् ऑडयर डीस्पॅच
अींतगयत

राज्य

भारप्रेर्ण

उपलब्धतेनस
ु ार िीिननममयती सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

केंद्राच्या

ननदे शानस
ु ार

ि

पाण्याच्या

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

ददव्याांग बाांधिाांसाठी स्ितांत्र विभाग सुरू िरण्याबाबत
(४२)

*

५३५ अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.नागोराि गािार, डॉ.पररिय फुिे,

प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सदामशि खोत, श्री.विनायिराि मेटे,

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.सजु र्तमसांह ठािूर, श्री.ननलय नाईि, श्री.अरुिभाऊ
अडसड : सन्माननीय सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात द्ददव्याींगासाठी जिल्हहास्तरािर सामाजिक न्याय विभागाच्या

अखत्याररत िेगळा विभाग ननमायण करून महापो्य ल सेिा बींद करण्याची

मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये
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िा त्यादरम्यान केली असन
द्ददव्याींग बाींधिाींसाठी स्ितींत्र विभाग सरू
ू
ु
करण्याची काययिाही सरू
ु आहे तसेच द्ददव्याींगाींच्या २०१६ मधील कायद्याींमध्ये
२१ प्रकारच्या द्ददव्याींगाींना सामािन
ू घेण्यात येत असल्हयाने कामाची व्याप्ती

िाढली असन
ू नोकर भरतीसाठी महापो्य ल सेिेमध्ये पारदशयकता नसल्हयाची

तक्रार स्पधाय परीक्षाींची तयारी करणाऱया विद्यार्थयांनी शासनाकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिय द्ददव्यागाींना मोफत घरकुल दे ण्यात यािे, द्ददव्याींगासाठी
२०० को्ी रुपयाचे स्ितींत्र अींदािपत्रक, बीि भाींडिल योिनेची किय मयायदा

५ लाखािरुन िाढिणे, ५० िर्ायची अ् रि करणे, वििाहाला १ लाख

अथयसहाय्य, प्रत्येक शहरात आणण ग्रामीण भागातील मोठ्या गािात व्यिसाय
स््ॉल ि घरकुल

योिनेसाठी ननधी खचय करािा, द्ददव्याींगाच्या

मल
ु ाींना

मोफत शालेय, उच्च मशक्षण ि मशषयित्ृ ती द्यािी अशा प्रमख
ु मागण्याींसाठी
विदभय विकलाींग सींघर्य सममतीच्याितीने द्ददनाींक १७ डडसेंबर २०१९ रोिी
विधधमींडळािर मोचाय काढला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

जिल्हहास्तरािर

समािकल्हयाण

विभागामाफयत

द्ददव्याींगाींचा

विभाग सरू
ु असल्हयाने अधधकाऱयाींना काम करण्यास अडचणी ननमायण होत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, द्ददव्याींगाींसाठी पण
ु े येथे ज्याप्रमाणे स्ितींत्र आयक्
ु तालय
ननमायण केले आहे त्याच धतीिर जिल्हहास्तरािर जिल्हहा द्ददव्याींग कल्हयाण

अधधकारी ि तालक
ु ास्तरािर तालक
ु ा द्ददव्याींग कल्हयाण अधधकारी पदे ननमायण
करुन द्ददव्याींगाच्या योिना राबविण्याबाबत ि स्ितींत्र विभाग ननममयतीसाठी
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.

(४) द्ददव्याींग बाींधिासाठी स्ितींत्र विभाग ननमायण करण्याची बाब विचाराधीन
आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राज्यात शेतािर िाम िरिाऱ्या शेतिऱ्याांच्या अांगािर
िीर् पडून मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४३)

*

५५ श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.विक्रम िा े , श्री.ख्िार्ा बेग,

श्री.ननलय नाईि, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शेतािर काम करीत असणाऱया शेतकरी ि शेतमिूराींिर िीि

पडून मत्ृ यू पािल्हयाच्या दघ
य ना माहे सप््ें बर ि ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये
ु ्
घडल्हयाचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िळगाींि जिल्ह्यातील मौिे भिरखेड (ता.धरणगाि) येथे

शेतकऱयाींसह शेतमिुर ममळून ५ िणाचा झालेला मत्ृ य,ू अलमपरू (ता.नाींदरु ा,
जि.बल
ु ढाणा) येथे १ मद्दहलेचा, द्दहींगोली जिल्ह्यातील बसमत तालक्
ु यात,

मौ.रासतळ (ता.िाफराबाद, जि.िालना) येथे प्रत्येकी ३ िणाींचा, अको्
तालक्
ु यातील
तालक्
ु यातील

(जि.अकोला)

िरुड-भोकर

लाडेगाि

मशिारात

३

मशिारात

िणाींचा,

१

शेतकऱयाचा,

अमरािती

तेल्हहारा

जिल्ह्यातील

पण
ु ायनगर येथे ३ िणाींचा तसेच नाींदेड जिल्ह्यातील माळबोरगाि (ता.ककनि्)

माहूर तालक्
ु यातील सारखणी ि द्दहमायतनगर तालक्
ु यातील मौ.मसरपल्हली
आद्दद द्दठकाणी २१ शेतकऱयाींच्या अींगािर िीि पडून मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्हयाींच्या
िारसाींना शासनाकडून आधथयक सहाय्य ममळाले नसल्हयाचे ननदशयनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने आधथयक सहाय्य न दे ण्याची कारणे
काय आहे त ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि िीि अींगािर पडून मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्हयाींच्या िारसाींना
आधथयक सहाय्य दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय.

(२) माहे सप््ें बर ि ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िळगाींि जिल्ह्यातील मौिे
भिरखेड

(ता.धरणगाींि)

येथील

५

शेतकऱयाींचा,

अलमपरू

(ता.नाींदरू ा,

जि.बल
ु ढाणा) येथील १ मद्दहलेचा, अकोला जिल्ह्यातील अको् तालक्
ु यातील १

शेतकऱयाचा ि तेल्हहारा तालक्
ु यातील ३ शेतकऱयाींचा, अमरािती जिल्ह्यातील
पण
ु ायनगर

येथे

माळबोरगाींि

३

येथे

िणाींचा,

एकाचा,

नाींदेड

जिल्ह्यातील

ककनि्

तालक्
ु यातील

माहूर तालक्
ु यातील साखरणी येथे एकाचा,
द्दहमायतनगर तालक्
ु यातील मौिे मसरपल्हली येथे एकाचा असे एकूण १६
िणाींचा िीि पडून मत्ृ यू झाल्हयाचे ननदशयनास आले आहे .

तथावप, द्दहींगोली जिल्ह्यातील बसमत तालक्
ु यात ि मौिे रासतळ

(ता.िाफराबाद, जि.िालना) येथे माहे सप््ें बर ि ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िीि
पडून मत्ृ यू झाल्हयाचे ननदशयनास आलेले नाही.

(३) ि (४) सदर प्रकरणी शासन ननणयय, द्ददनाींक १३/०५/२०१५ मधील
तरतद
ू ीनस
ु ार उक्त १६ मत
ृ व्यक्तीींच्या िारसाींना प्रत्येकी ४ लक्ष प्रमाणे मदत
िा्प करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मराठिाड्यात सौर िृषीपांप योर्नें तगमत ऑनलाईन
प्रकक्रया सुरु नसल्याबाबत

(४४)

*

१४७

श्री.सनतश

चव्हाि,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.विक्रम

िा े ,

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मख्
ु यमींत्री सौर कृर्ीपींप योिनेंतगयत राज्यात १ लाख पींप लािण्याचे
महावितरणचे ननयोिन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

राज्यात आतापयंत

६२०००

शेतकऱयाींनी

महावितरणकडे

ऑनलाईन अिय केले असन
ू खल्ह
ु या प्रिगायतील शेतकऱयाींना ३ एचपी सौर
पींपसाठी रुपये २५,५००/- तर ५ एचपी सौर पींपसाठी रुपये ३८,५००/- भराियाचे
होते

तर

एससी/एस्ी

प्रिगायसाठी

३

एचपीला

रुपये

१२,७५०/-

५ एचपीसाठी रुपये १९,२५०/- भराियाचे होते, हे ही खरे आहे काय,

तर

55

(३) असल्हयास, मराठिाड्यातन
ू ४५००० शेतकऱयाींनी सौर ऊिाय पींपसाठी अिय
भरले

म्हणून

मराठिाड्यातील

आठ

जिल्हहयाींचे

ऑनलाईन

पो्य ल

सरु
ु

नसल्हयाचे ननदशयनास आले असन
ू मराठिाड्यातील शेतकऱयाींिर अन्याय झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत

काय आढळून आले ि मराठिाड्यातील आठ जिल्ह्याचे ऑनलाईन पो्य ल सरु
ु
करण्यासाठी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे . मख्
ु यमींत्री सौर कृर्ीपींप योिनेंतगयत राज्यात ९७,४५६

अिय मींिूर करण्यात आले असन
त्यापैकी ५५,८५२ अियदाराींनी लाभाथी
ू

द्दहस्स्याचा भरणा केलेला आहे . सध्या सियसाधारण प्रिगायतील अियदाराींना ३
एचपी सौर पींपाकरीता रुपये १६,५६०/- तर ५ एचपी सौर कृर्ीपींपाकरीता

रुपये २४,७१०/- भराियाचे आहे त, तर एससी/एस्ी प्रिगायसाठी ३ एचपी सौर
कृर्ीपींपाकरीता रुपये ८,२८०/- तर ५ एचपीकरीता रुपये १२,३५५/- भराियाचे
आहे त.

(३) हे खरे नाही. मख्
ु यमींत्री सौर कृर्ीपींप योिनेतील एक लक्ष सौर
कृर्ीपींपापैकी मराठिाड्याकरीता ४०,००० एिढे उद्दिष् दे ण्यात आले होते. या

योिनेंतगयत मराठिाडा विभागातन
ू आितागायत ४५,५४८ अिय मींिूर करण्यात
आलेले

आहे त.

उद्दिष्ापेक्षा

िास्त

मींिूरी

झाली

असल्हयामळ
ु े

तत
ु ायस

महावितरणचे निीन अिय स्िीकारण्याचे ऑनलाईन पो्य ल बींद करण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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राज्यात विनापरिाना साििारी सुरु असल्याबाबत
(४५)

*

१११० प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे,

श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, श्री.र्नादम न चाांदरू िर, अॅड.हुस्नबानू खमलफे,

डॉ.िर्ाहत ममझाम, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.सदामशि
खोत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अिैध सािकारी करणाऱयाींचे प्रमाण िाढले असन
ू त्याींच्याकडून
कियदाराींची

मोठ्या

प्रमाणात

फसिणूक

होत

असल्हयाच्या

घ्ना

माहे

िानेिारी, २०२० च्या पद्दहल्हया आठिड्यात ननदशयनास आल्हया आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या अिैध सािकाराींविरुध्द कारिाई करण्यास विलींब करणाऱया

शासकीय अधधकाऱयाींविरुध्द कारिाईची मशफारस करण्यासाठी सममती ननयक्
ु त
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सममतीने कोणकोणत्या अधधकाऱयाींिर कोणत्या स्िरुपाची

कारिाई करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ि ही कारिाई कधीपयंत होणे अपेक्षक्षत
आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) नाही.
(२) ि (३) नाही.

महाराषर

सािकारी

(ननयमन)

अधधननयम,

२०१४

च्या

प्रभािी

अींमलबिािणीसाठी कायद्यातील त्र्
ु ीींचा अभ्यास करुन त्यानस
ु ार शासनास
अहिाल

सादर

करण्यासाठी

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

वि.प.स.

याींचे

अध्यक्षतेखाली सममती ननयक्
ु त करण्याची घोर्णा मा.मींत्री (सहकार) याींनी
विधानमींडळाचे सन २०१९ चे चौथे (द्दहिाळी) अधधिेशनामध्ये केली होती.
मा.मींत्री (सहकार) याींच्या सदर घोर्णेच्या अनर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील काययिाही सरू
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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परभिी जर्ल््यातील आत्महत्याग्रस्त िुटुांबबयाांना
आधथमि मदत मम िेबाबत

(४६)

*

१२३० श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सततची नावपकी, कियबािारीपणा, अनतिषृ ्ीमळ
ु े वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात
नक
ु सान अशा अनेक कारणाींमळ
ु े माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान

परभणी जिल्ह्यातील ७७ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हयाचे माहे िानेिारी,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, परभणी जिल्ह्यात परतीचा पाऊस न झाल्हयाने दषु काळी

पररजस्थती ननमायण झाली असतानाही शासनाने िाहीर केलेल्हया दषु काळातन
ू
जिल्ह्यातील सम
ु ारे ७७ गािाींना िगळण्यात आले असन
ू सद्य:जस्थतीमध्ये
चारा ि पाणी याची भीर्ण ्ीं चाई ननमायण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त गािाींना दषु काळातन
ू िगळण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना
ु ग

तसेच दषु काळग्रस्त गािाींना आधथयक मदत दे ण्यासींदभायत कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) हे खरे आहे .

परभणी जिल्ह्यात १ िानेिारी, २०१९ ते ३० नोव्हें बर, २०१९ या

कालािधीत एकूण ८० शेतकऱयाींनी विविध कारणाींमळ
ु े आत्महत्या केली आहे .
त्यापैकी ५१ प्रकरणे शासनाच्या ननकर्ानस
ु ार पात्र ठरली असन
ू २९ प्रकरणे
अपात्र ठरली आहे त.

(२) ि (३) हे खरे नाही.

परभणी जिल्ह्यात परतीचा पाऊस न झाल्हयामळ
ु े दषु काळी पररजस्थती

ननमायण झालेली नाही. तसेच शासनाने दषु काळ िाहीर करताना दषु काळ
व्यिस्थापन

सींद्दहता,

२०१६

नस
ु ार

जिल्ह्यातील

दषु काळी

पररजस्थतीचे

मल्ह
ु याींकन करून तसेच विद्दहत ननकर्ाींचा एकत्रत्रत विचार करून सन २०१९
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च्या खरीप हीं गामात राज्यातील केिळ २ तालक्
ु याींमध्ये दषु काळ आढळून

आल्हयाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पराींडा ि बीड जिल्ह्यातील आींबि
े ोगाई
तालक्
ु यात दषु काळ िाहीर करण्यात आला आहे .

(४) पात्र प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या िारसाींना प्रत्येकी रुपये
१.०० लक्ष प्रमाणे आधथयक मदत दे ण्यात आली आहे .
-----------------

अिोला जर्ल््यातील शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे
नुिसान भरपाई मम िेबाबत
(४७)

*

६९९ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय मदत ि पन
ु िमसन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

अकोला

जिल्ह्यातील

शेतकऱयाींच्या

अिकाळी

पािसामळ
ु े

झालेल्हया

वपकाींच्या नक
ु सान भरपाईची रक्कम शासनाकडून दोन ्प्प्यात प्राप्त झाली

असन
ू २३१ को्ी १० लाख रुपयाींची मदत शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात िमा
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उियररत रक्कम उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत जिल्हहाधधकारी
कायायलयामाफयत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उियररत रक्कम शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात िमा करण्याबाबत
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विर्य िडेट्टीिार : (१) होय.

(२) ि (३) अकोला जिल्ह्यात माहे ऑक््ोबर २०१९ मध्ये “क्यार” ि “महा”
चकक्रिादळामळ
ु े

झालेल्हया

अिकाळी

पािसामळ
ु े

झालेल्हया

शेतीवपकाींच्या

नक
ु सानीसाठी रुपये ६०८३.७७ लक्ष अनतररक्त ननधीची मागणी जिल्हहाधधकारी

कायायलय, अकोला याींच्याकडून करण्यात आली आहे . त्यापैकी रुपये ३६७९.४६

लक्ष ननधी शासन ननणयय, द्ददनाींक ०१/०२/२०२० अन्िये अकोला जिल्ह्यातील
बाधधताींना वितरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

59

मुांबईसह उपनगराांमध्ये बनािट दारुची विक्री होत असल्याबाबत
(४८)

*

खमलफे,

५८७ श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.र्नादम न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िर्ाहत

ममझाम,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर : सन्माननीय राज्य
उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईसह उपनगराींमध्ये बनाि् दारु विक्री होत असल्हयाने राज्य उत्पादन

शल्ह
ु क विभागाच्या भरारी पथकाने दद्दहसरमधील दाऊद शेख चाळीत छापा
्ाकत ५०० बनाि् दारुच्या बा्ल्हयाींसह तब्बल ३५ लाखाींचा मि
ु ेमाल िप्त
केला असल्हयाचे द्ददनाींक २६ ऑगस््, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अिैध दारु विक्री करणाऱया सींबधीं धतास पोमलसाींनी पकडून
त्याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददलीप ि से-पाटील : (१), (२) ि (३) द्ददनाींक २२/०८/२०१९ रोिी भरारी
पथकाने दद्दहसर येथे बनाि् मद्याच्या बा्ल्हया ि बॉ्मलींग साद्दहत्य िप्त

केले. सदर प्रकरणी महाराषर दारुबींदी अधधननयम १९४९ अींतगयत गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली होती. सदर

आरोपीींना मा.न्यायालयाने िामीन मींिूर केला आहे . आणखी एक आरोपी
फ़रार घोवर्त करण्यात आला आहे . प्रकरण तपासाधीन आहे .
-----------------

विदभामत स्टील प्लाांट उभारण्याबाबत
(४९)

*

१२५२ श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) विदभायतील विकासाला गती दे ण्यासाठी िमशेदपरू -मभलाई प्रमाणे मोठा
स््ील प्लाीं् उभारण्यात येईल अशी घोर्णा मा.मख्
ु यमींत्री याींनी द्दहिाळी
अधधिेशन २०१९ मध्ये केली, हे खरे आहे काय,

60

(२) असल्हयास, स््ील प्लाीं् केव्हापयंत उभारण्यात येईल,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदरहू बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------

मायिी पररसराला (ता.खटाि, जर्.सातारा)
अभयारण्याचा दर्ाम दे ण्याबाबत

(५०)

*

६६५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.शरद रिवपसे,

डॉ.िर्ाहत ममझाम, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े अॅड.हुस्नबानू खमलफे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे,

श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िने मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मायणी (ता.ख्ाि, जि.सातारा) तलाि पररसराचा उल्हलेख मायणी पक्षी
अभयारण्य असाच केला िातो परीं तु मायणीला अभयारण्याचा दिाय प्राप्त

झाला नसन
ु तशा प्रकारची कोणतीच नोंद अमभलेखािर आढळत नाही असा
खुलासा िन विभागाच्या िररषठ सत्र
ु ानी केला असल्हयाचे द्ददनाींक ७ नोव्हें बर,
२०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सातारा जिल्हहा प्रशासन, जिल्हहाधधकारी कायायलय ि सातारा

जिल्हहा पररर्दे च्या अधधकृत सींकेतस्थळािर मायणी पक्षी अभयारण्य असा
उल्हलेख आढळतो परीं तु या पररसरातील त्रब्र्ीशकालीन तलािािर येणारा
परदे शी फ्लेममींगो पक्षी मानिी हस्तक्षेप ि शासनाच्या दल
ु क्षय क्षततेमळ
ु े पक्षाचे
अधधस्थान असलेल्हया या पररसराकडे शासनाच्या सींबधीं धत विभागाचे दल
य
ु क्ष
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, िनपाल ि िनरक्षकाींिर मायणी पररसरातील शेकडो हे क््र
िनसींपदे ची

िबाबदारी आहे

हे

लक्षात

काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

घेऊन

आिश्यकतेनस
ु ार

कोणती

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१) ि (२) मायणी, ता.ख्ाि, जि.सातारा येथील तलाि
पररसरामध्ये द्दहिाळ्यात फ्लेममींगो पक्षी स्थलाींतरीत होत असल्हयाचे ननदशयनास
आलेले आहे .

मायणी िनक्षेत्र अभयारण्य म्हणून अधधसच
ु ीत करण्यात आलेले

नाही. सदरचे पररसरातील िनक्षेत्र प्रादे मशक िन विभाग, सातारा याींच्या

अधधनस्त आहे . सदर क्षेत्राचा अींतभायि ननयममत कायय आयोिनेमध्ये करण्यात
आलेले असन
ू त्यानस
ु ार सदरील क्षेत्रास उपचार द्ददले िात आहे त.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील बार्ार सममत्या तोट्यात असल्याबाबत
(५१)

*

३०३ श्री.सदामशि खोत, श्री.नागोराि गािार, श्री.प्रविि दरे िर,

डॉ.पररिय फुिे : सन्माननीय पिन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील ९१ बािार सममत्या तोट्यात असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१९
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक बािार सममत्याींमध्ये पायाभत
ू सवु िधा उपलब्ध नसन
ू
ननयममत शेती मालाची उपलब्धता अधधक नसल्हयाने तसेच आिक नसल्हयाने
उलाढाल न होऊन बािार सममत्याींना उत्पन्न ममळत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदरहू काही बािार सममत्याींमधील पदाधधकारी सींचालक,
कमयचारी अिैध मागायने पैसे सींकमलत करीत असल्हयाच्या अनेक तक्रारी
शेतकऱयाींकडून होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधधत दोर्ीींविरुध्द
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

महाराषर राज्यामध्ये ३१ माचय, २०१९ अखेर एकूण ३०६ कृर्ी उत्पन्न

बािार सममत्याींची मख्
ु य माके् आणण ५९८ उपबािार आिार काययरत आहे त,
यापैकी सन २०१८-१९ अखेर ७७
ननदशयनास आले आहे .

बािार सममत्या तोट्यात असल्हयाचे

(२) अींशत: खरे आहे .

सन २०१८-१९ या िर्ायमध्ये बािार सममत्याींमध्ये मागील २ िर्ायमध्ये

तोट्यातील बािार सममत्याींची सींख्या ि त्यामधील आिक याींची माद्दहती
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे .
िर्य

तो्यातील

आिक

उलाढाल

सममत्याींची

जक्िीं्ल)

को्ीत)

२०१७-१८

७५

२१२९

२०१८-१९

७७

९२२२

बािार
सींख्या

(लाख

एकूण

एकूण

(रूपये

को्ीत)

(रूपये

को्ीत)

को्ीत)

३२२४

५०.३४

६७.८१

१७.४७

३९३९

६९.२०

१०३.३५

३१.७८

(रूपये

उत्पन्न

खचय

तो्ा

(रूपये

(३) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िर्म माफी पीि िर्ामपरु तीच हा ननिष लािल्याने शेती सांलग्न
िर्म घेिाऱ्या शेतिऱ्यामध्ये सांभ्रम ननमामि झाल्याबाबत

(५२)

*

१३०१

श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.प्रविि

दरे िर,

डॉ.रिजर्त

पाटील,

श्री.महादे ि र्ानिर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शेतकऱयाींना रुपये २ लाखापयंत कियमाफी दे ताना केिळ पीक किय हा
ननकर् लािणाऱया विद्यमान शासनाने रुपये २ लाखािरील कियदार ि
ननयममत कियफेड करणाऱया खातेदाराींची माद्दहती मागविताना अन्य शेती किय
िगळून

पन्
ु हा

केिळ

पीक

किायसब
ीं ध
ीं ीतीच्या

माद्दहतीला

प्राधान्य

द्ददले

असल्हयाने शासनाची ही कियमाफी केिळ पीक किायपरु तीच मयायद्ददत आहे की
काय अशी मभती आता शेतकऱयाींना िा्ू लागली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सातबारा कोरा करण्याची ग्िाही दे त सत्तेत आलेल्हया

शासनाने माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननगयममत केलेल्हया शासन
ननणययामळ
ु े शेतकऱयाींचा विश्िासघात केल्हयाची ्ीका होऊ लागल्हयानींतर रुपये
२ लाखाींिरील किय आणण ननयममत कियफेड करणाऱया शेतकऱयाींबाबत ननणयय

घेण्यासाठी उपसममती स्थापन करण्यात आली असन
ू लिकरच चाींगला ननणयय
घेतला िाईल, असे शासनातफे िाहीर ही करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या ननणययाकडे शेतकऱयाींचे लक्ष असताना राज्याच्या सहकार,

पणन विभागाने थकीत किायची माद्दहती मागविताना “१ एवप्रल, २०१५ ते ३१

माचय, २०१९ या कालािधीत घेतलेले आणण ३० सष्ें बर, २०१९ रोिी थकीत
असलेले रुपये २ लाखािरील किय तसेच याच काळात ननयममत पीक कियफेड

करणाऱया शेतकऱयाींची माद्दहती” सदर पत्राव्दारे मागविली असन
ू शेतकऱयाींना
पीक किायबरोबर िलिाद्दहनी, विद्दहर, िमीन सपा्ीकरण, हररतगह
ृ , शेडने्

अशा कारणाींसाठी बँकाकडून मध्यम ककीं िा दीघय मद
ु तीचे किय घ्यािे लागत

असते. मात्र रुपये २ लाखाच्या कियमाफीत अशा प्रकारच्या मद
ु तीचे किय
िगळून

फक्त

पीक

किायचा

समािेश

केला

असल्हयाने

शासन

पन्
ु हा

शेतकऱयाींची फसिणूक करीत असल्हयाची मभती शेतकऱयाींमध्ये पसरलेली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्यातील शेतकऱयाींना रुपये दोन लाख पयंतच्या कियमाफीचा

काढलेल्हया अध्यादे शाची अींमलबिािणी शासन केव्हापासन
ू करण्यात येणार
आहे तसेच उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विनाविलींब शेतकऱयाचे

सिय कियमाफ करून त्याींचा सातबारा कोरा करण्याच्यादृष्ीने कोणता ननणयय
घेतला िा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफम बा ासाहे ब पाटील : (१) नाही.
(२) नाही.

द्ददनाींक २४/१२/२०१९ च्या मींत्रत्रमींडळ बैठकीत “महात्मा िोनतराि फुले

शेतकरी कियमक्
ु ती योिना २०१९” या कियमक्
ु ती योिनेचा ननणयय घेण्यात
आला. सदर ननणययाच्या िेळी रुपये २.०० लाखापेक्षा िास्त थकबाकीची
रक्कम असलेले खातेदार ि अल्हपमद
ु तीच्या पीक किायची ननयममतपणे

परतफेड करणाऱया खातेदाराींना द्ददलासा दे ण्यासाठी योिना तयार करण्याचा

ननणययही घेण्यात आलेला आहे . त्यानर्
ीं ाने द्ददनाींक १५/०१/२०२० च्या शासन
ु ग
ननणययान्िये याबाबत मींत्रत्रमींडळ सममती गठीत करण्यात आली आहे .
(३) नाही.

(४) द्ददनाींक २७/१२/२०१९ च्या शासन ननणययान्िये महात्मा िोनतराि फुले
शेतकरी

कियमक्
ु ती

योिना

२०१९

िाहीर

करण्यात

आली

आहे .

या

योिनेंतगयत पात्र कियखात्याींची यादी कियमाफी पो्य लिर अपलोड करण्याचे

काम सरु
ु आहे . सदर कियखात्याींच्या माद्दहतीचे सींगणकीय सींस्करण तसेच
सींबधीं धत

शेतकऱयाींमाफयत

आधार

प्रमाणीकरण

झाल्हयानींतर

शेतकऱयाींच्या

कियखात्यात शासन ननणययानस
ु ार लाभाची रक्कम िगय करण्यात येणार आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

तारापरू एमआयडीसीमधील (जर्.पालघर) एएनिे फामाम.प्रा.मल या
रासायननि िारखान्यात स्फोट झाल्याबाबत

(५३)

*

१७३०

श्री.रामननिास

मसांह,

श्री.प्रविि दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.विर्य ऊफम भाई धगरिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गािार,
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.र्गन्नाथ मशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ामिी, श्री.विक्रम िा े , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अरुििािा र्गताप, अॅड.ननरां र्न
डािखरे , डॉ.पररिय फुिे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सजु र्तमसांह ठािूर,
श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, अॅड.हुस्नबानू खमलफे,
श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.र्नादम न
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चाांदरू िर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, आकिम.अनांत गाडगी , श्री.अमरनाथ रार्ूरिर,

डॉ.िर्ाहत ममझाम, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय
िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यातील बोईसर तारापरू पररसरातील क्षेत्रािर १९६८ साली
उद्योग विस्तार ि रोिगार ननममयती आणण विकास यासाठी एमआयडीसीची

स्थापना करून या द्दठकाण १ हिार ४०० हून अधधक विविध उद्योग असन
ू
यापैकी ५०१ उद्योग हे घातक रासायननक घ्काींचे उत्पादन घेणारे कारखाने
असन
माहे ऑक््ोबर, २०१८ ते द्ददनाींक ११ िानेिारी, २०२० मध्ये िा
ू
त्यासम
ु ारास झालेल्हया स्फो्ाच्या ि िायग
ु ळतीच्या मामलकाींमध्ये आतापयंत

२१ कामगाराींचा मत्ृ य,ू १५ हून अधधक कामगार कायमचे िायबींदी झाले
आहे त तर ७० पेक्षा िास्त कामगार िखमी झालेले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तारापरू एमआयडीसीमधील (जि.पालघर) एएनके फामाय.प्रा.मल

या रासायननक कारखान्यात द्ददनाींक ११ िानेिारी, २०२० रोिी िा त्यासम
ु ारास

महाशक्तीशाली स्फो्ाने ८ िणाींचा बळी, ७ िण गींभीर िखमी ि अन्य ३
कींपन्याचे करोडो रुपयाींचे नक
य ना घडली आहे हे ही खरे
ु सान झाल्हयाची दघ
ु ्
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

स्फो्ामळ
ु े

पालघर

तारापरू

जिल्ह्यासह

राज्याला

एम.आय.डी.सी.तील

घातक

हादरुन

सोडणाऱया

रासायननक

या

कारखाने

बॉम्बपेक्षाही घातक नरसींहार करणारे ठरत असल्हयाचे मसध्द झाले असन
ू
गेल्हया

२

िर्ायमध्ये

येथे

घडलेल्हया

विविध

भीर्ण

स्फो्ामध्ये

आणण

िायग
ु ळतीमळ
ु े २१ िणाचा तडफडून मत्ृ यू ि अन्य १५ कामगार कायमचे
िायबींदी झालेले आहे त, हे ही खरे आहे काय;

(४) असल्हयास, तारापरू एम.आय.डी.सी. सिायधधक प्रदर्
ू ण ननमायण करणारी

दे शातील एक नींबरची एम.आय.डी.सी. म्हणून िाहीर झाली असन
ू यामळ
ु े ९४
्क्के पयायिरण घातक झाले असन
ू फक्त ६ ्क्के इतकीच शध्
ु द हिा आणण
पाणी उरले आहे, अशी धक्कादायक बाब केंद्रीय प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने
बिािले असतानाही त्याकडे शासनाचे दल
य झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(५) असल्हयास, बोईसर येथील तारापरू औद्योधगक िसाहतीतील तारा नायरे ्
या कींपनीच्या मालकाने प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाची कोणतीही परिानगी

नसताना अमोननअम नायरे ् या स्फो्क रसायनाचे उत्पादन सरु
ु केल्हयाचे
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ननदशयनास
पन
ु राित्ृ ती

आले,

तसेच

्ाळण्यासाठी

तारापरू

औद्योधगक

धोकादायक

िसाहतीसारख्या

रासायननक

कारखान्याींचे

घ्नाींची

पररक्षण

करण्याचे ननदे श मा.मख्
ु यमींत्र्याींनी द्ददले असन
ू त्यानस
ु ार कारखान्याींची पाहणी

करण्यासाठी सममती गठीत करण्यात आल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये
ननदशयनास आले असन
ू सदरहू ननदे शानस
ु ार सममती गठीत करण्यात आली
आहे काय ि त्यानस
ु ार धोकादायक कारखान्याींचा अहिाल सादर करण्यात
आला आहे काय,

(६) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत दोर्ीींविरोधात कोणती काययिाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददलीप ि से-पाटील : (१), (२) ि (३) पालघर जिल्ह्यातील बोईसर
येथील तारापरू एम.आय.डी.सी. पररसरात औद्योधगक सरु क्षा ि आरोग्य

सींचालनायाकडे एकूण ९९३ विविध कारखाने नोंदणीकृत असन
ू त्यापैकी १९
अनतधोकादायक, २१३ धोकादायक, २८३ रासायननक ि ४७८ इतर कारखाने
आहे त.

माहे िानेिारी, २०१८ ते ११ िानेिारी, २०२० या कालािधीतील स्फो्

ि िायग
ु ळतीच्या घ्नाींमध्ये आतापयंत १६ कामगाराींसह इतर २ व्यक्तीींचा
मत्ृ यू झाला असन
ू ७७ कामगाराींसह इतर ५ व्यक्ती िखमी झाल्हया आहे त.

मे.एएनके फामाय प्रा.मल., जि.पालघर, तारापरू एम.आय.डी.सी. या

रासायननक कारखान्यात द्ददनाींक ११ िानेिारी, २०२० रोिी उत्पादन प्रकक्रये
दरम्यान ररॲक््रमध्ये झालेल्हया स्फो्ात ८ िण मत्ृ यू पािले असन
ू ७ िण

िखमी झाले आहे त. पैकी ६ िणाींना उपचारानींतर घरी सोडण्यात आले असन
ू
एक व्यक्ती अदयाप उपचार घेत आहे .

सदर दघ
य नेत कारखान्याच्या ििळपास असलेल्हया एका कारखान्याचे
ु ्

सम
ु ारे ५१ लाख रुपयाचे तर इतर ३ कारखान्याींचे ककरकोळ नक
ु सान झाले
आहे .
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(४)

केंद्रीय

प्रदर्
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

सन

२०१७-१८

मध्ये

दे शातील

औद्योधगक क्षेत्राींचा सियसमािेशक पयायिरण मल्ह
ू याींकन केले असता १००
औद्योधगक क्षेत्राींचा प्रदवू र्त क्षेत्रे म्हणून आढळली असन
ू त्यामध्ये महाराषर

तारापरू औद्योधगक क्षेत्र हे गींभीर प्रदवू र्त क्षेत्र म्हणन
ू आढळले असन
ू त्याचा
व्यापक पयायिरण प्रदर्
ू ण ननदे शाींक ९३.६९ इतका आढळून आला आहे .
सदर

औद्योधगक

क्षेत्राचा

व्यापक

पयायिरण

प्रदर्
ू ण

ननदे शाींक

सध
ु ारण्याच्या दृजष्कोनातन
ू म.प्र.नन. मींडळाने सिय भागधारकाींसोबत बैठक

घेऊन सियसमािेशक सध
ु ारीत कृती आराखडा तयार केला असन
ू तो केंद्रीय
प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळास सादर केला आहे .

तसेच पयायिरणीय माणकाींचे उल्हलींघन करणाऱया उद्योगाींना उद्योग

बींद करण्याचे महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ननदे श द्ददले आहे त. तसेच
मागील ५ िर्ायमध्ये पयायिरणीय माणकाींचे उल्हलींघन करणाऱया उद्योगाींिर
पयायिरणाची हाणी केल्हयाबिल भरपाईच्या स्िरुपात दीं डात्मक काययिाही केली
आहे .

(५) अपघातग्रस्त भख
ू ींड तारा नायरे ् या कींपनीच्या नािे होता, तो भख
ू ींड
२००५ साली मे.एएनके फामाय प्रा.मल. याींचे नाींिे हस्ताींतररत करण्यात आला ि
सदर कींपनीने महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाचे सींमतीपत्र प्राप्त केले आहे .

सदर दघ
य नेच्या अनर्
ीं ाने विभागीय आयक्
ु ्
ु ग
ु त कोकण भिन याींचे

अध्यक्षतेखाली द्ददनाींक १५/०१/२०२० रोिीच्या शासन ननणययान्िये सममती
गठीत करण्यात आली आहे . तसेच राज्यातील रासायननक ि धोकादायक
कारखान्याींचे
(Safety

औद्योधगक

Audit)

ि

सरु क्षक्षततेच्या

उपाययोिना

दृष्ीकोनातन
ू

सच
ु विण्याबाबत

सरु क्षा

द्ददनाींक

पररक्षण

१७/०१/२०२०

रोिीच्या शासन ननणययान्िये सहसींचालक, औद्योधगक सरु क्षा ि आरोग्य
सींचालनालय याींचे अध्यक्षतेखाली जिल्हहाननहाय सममती गठीत करण्यात आली

असन
ू सहा मद्दहन्याींचे आत अहिाल सादर करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले
आहे त.

सदर सममतीने गठीत केलेल्हया पथकाव्दारे धोकादायक ि रासायननक

कारखान्याींचे सरु क्षा विर्यक पररक्षण करण्याचे काम सरु
ु करण्यात आले
आहे .
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(६) सदर अपघाताची चौकशी औद्योधगक सरु क्षा ि आरोग्य सींचालनालय,

महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळ, महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ,
अजग्नशामक विभाग ि पोलीस विभाग याींच्यामाफयत करण्यात आली आहे .

औद्योधगक सरु क्षा ि आरोग्य सींचालनालयामाफयत कारखान्याच्या

सींचालकाींविरुध्द कारखाने अधधननयम १९४८ ि महाराषर कारखाने ननयम

१९६३ मधील ननयम भींगाकरीता दोन फौिदारी ख्ले (क्र. २६३५/२०२० ि
२६३६/२०२०) मा.न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे त
पोलीस

विभागामाफयत

कारखान्याच्या

सींचालकाींिर

भारतीय

दीं ड

सींद्दहता १८६० चे कलम ३०४अ, २८६, ३३७, ४२७ च्या भींगाकरीता क्रमाींक
२०१४/२०२० अन्िये गन्ु हा दाखल केला आहे .

महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने द्ददनाींक १३/०२/२०२० रोिी सदर

कारखान्यास कारखाना बींद करण्याचे आदे श पाररत केले आहे त.
-----------------

लोिशाहीर अण्िाभाऊ साठे वििास महामांड

(मयाम.)

मुांबई येथील िममचारी भरतीबाबत
(५४)

*

१९६९ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय

सामाजर्ि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साद्दहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळ (मयाय.) मब
ुीं ई
येथे सन २०१०-२०११ ते २०१४-२०१५ मध्ये एकूण ८२ कमयचाऱयाींची भरती

झाली आहे, त्यापैकी ७४ कमयचारी भरती ननयमबा्य दशयविण्यात आली असन
ू
ननयमबा्य दशयविलेल्हया ७४ पैकी ५५ िागािर ननलींबनाची काययिाही करण्यात
आली ि मा.न्यायालयाचे आदे शाने एकूण १९ कमयचाऱयाींना महामींडळाने
कामािर घेतले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मा.सामाजिक न्याय राज्यमींत्री याींचे दालनात झालेल्हया

बैठकीमध्ये ७४ पैकी ९ कमयचाऱयाींना महामींडळाच्या काययिाहीतन
ु िगळण्याचे
ननदे श मा.सामाजिक न्याय राज्यमींत्री याींनी द्ददलेले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, महामींडळाींकडे सद्या अत्यल्हप ि अपरु ा कमयचारी िगय
असल्हयाने कारण दशयिन
ु िरीषठ अधधकारी याींनी बा्य यींत्रणेस हाताशी धरुन
कोणतीही प्रकक्रया न राबविता िरील अधधकारी याींनी त्याींच्या ििळच्या

नातेिाईकाींना कमयचारी म्हणन
भरती केले असल्हयाने ्या कमयचाऱयाींच्या
ु

मामसक िेतनािर दरमहा रुपये १० लाख एिढा अधधकचा आधथयक भार पडत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरील ननयमबाहय दशयविलेल्हया कमयचाऱयाींना िाणीिपि
य
ु क
बेरोिगार करण्याचा प्रयत्न केला असन
कमयचाऱयाींना उदरननिायहाचे दस
ू
ु रे

कोणतेही साधन नसल्हयाने या बेरोिगार तरुणाींना बेरोिगार करण्यास

िबाबदार असणाऱयाींविरुध्द शासनाने चौकशी करुन कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांर्य मड
ुां े : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

७४ कमयचाऱयाींपक
ै ी ३८ कमयचारी ननलींत्रबत करण्यात आले आहे त.

न्यायालयीन आदे शानस
ु ार २७ कमयचारी काययरत असन
ू ०९ कमयचारी पि
ु ी
रोिींदारीिर काययरत होते ते कामािर आहे त.

(२) तत्कालीन राज्यमींत्री महोदयाींनी द्ददनाींक १३/१२/२०१८ रोिी झालेल्हया
बैठकीत असे ननदे श द्ददले आहे त.

(३) ििळच्या नातेिाईकाींना कमयचारी म्हणून भरती केले हे खरे नाही,

महामींडळाने सींचालक मींडळाच्या मान्यतेने बा्यस्त्रोताद्िारे ४४ कमयचारी
घेतले आहे त. यािर दरमहा रुपये ८.५० लाख खचय आहे.

(४) हे खरे नाही, ३८ कमयचारी ननलींत्रबत असन
ू उियरीत काययरत आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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धामनशेत (ता.मोखाडा, जर्.पालघर) ग्रामपांचायत हद्दीमध्ये सडलेले
खाांब ि िीर् िाहि तारा लोंबि त असल्याबाबत
(५५)

*

७६३ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) धामनशेत (ता.मोखाडा, जि.पालघर) ग्रामपींचायत हिीमध्ये सडलेले खाींब

ि िीि िाहक तारा लोंबकळत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धामणशेत ते पेडकििाडी याद्दठकाणी िन
ु ा् मोडकळीस आलेले
खाींब त्
य ना होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे
ु ु न पडल्हयास मोठी दघ
ु ्
काय,

(३) असल्हयास, उक्त महावितरणाच्या द्दढसाळ कारभाराबाबत शासनाने चौकशी

केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) मोखाडा तालक्
ु यातील (जि.पालघर) धामणशेत ग्रामपींचायत

हिीमध्ये धामणशेत पेडकििाडी या द्दठकाणी खराब झालेले लघद
ु ाब िाद्दहनीचे
पाच

खाींब

बदलविण्याचे

काम

द्ददनाींक

२९/१०/२०१९

रोिी

ममळालेल्हया

प्रशासकीय मान्यतेच्या अनर्
ीं ाने द्ददनाींक ०६ फेब्रि
ु ग
ु ारी, २०२० रोिी पण
ू य
करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------

राज्यातील िनक्षेत्र िेगाने िमी होत असल्याबाबत
(५६)

*

२९७ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील िनक्षेत्र िेगाने कमी होत असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया तीन िर्ायत राज्यातील ६३३ चौरस ककलोमी्र िनक्षेत्र
कमी झाल्हयाचे विविध शासकीय अहिालािरुन द्ददसन
ू येत आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने राज्यातील िन क्षेत्र िाढविण्याच्यादृष्ीने कोणती
ु ग
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांर्य राठोड : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) राज्यातील िनक्षेत्र िाढविण्याच्या दृष्ीने पयाययी िनीकरणासाठी प्राप्त
क्षेत्र, अिधगयकृत क्षेत्र तसेच सींरक्षक्षत िन क्षेत्रास भारतीय िन अधधननयम,

१९२७ च्या कलम ४ ि कलम २० अन्िये राखीि िन म्हणून अधधसधू चत
करण्याबाबतच्या अधधसच
ू ना शासनस्तरािरुन ननगयममत करण्यात येत आहे त.

सन २०१६ ते २०१९ अखेर सम
ु ारे १,५४,३८४.३८ हे .आर इतके क्षेत्र

कलम ४ अींतगयत तर सम
ु ारे १,१४,६९५.८५ हे .आर इतके क्षेत्र कलम २०
अींतगयत राखीि िन म्हणून अधधसधू चत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

परभिी शहरामध्ये महावितरििडून र्ादा आिारिीची
विर्ेची दे यिे येत असल्याबाबत

(५७)

*

१६५२ श्री.विप्लि बार्ोररया : सन्माननीय ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी शहरामध्ये महावितरणकडून बसविण्यात आलेले िुने मी्र
काढून नविन स्ियींचमलत विद्यत
ु मी्र बसविण्याचे काम नाींदेड येथील एका
खािगी कींपनीला दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त कींपनीकडून शहरामध्ये ज्या नागररकाींच्या घरी अथिा
आस्थापनामध्ये मी्र बसविण्यात आले आहे त अशा नागररकाींना िादा

आकारणीची िीि दे यके येत असल्हयाचे माहे डडसेबर, २०१९ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आधथयक भद
ु ं ड सहन करािा लागत असल्हयाने नागररकाींनी
नविन मी्र बसविण्यास विरोध केला असन
ू सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी

केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार शासनस्तरािर
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) ि (२) महावितरण कींपनीव्दारे िीि ग्राहकास त्याच्या

िापराप्रमाणे योग्य, अचुक ि मानिहस्तक्षेप विरहीत िीि त्रबल दे ण्याकरीता
रे डडयो कफ्रक्िेन्सी डा्ा कॉन्सनरे ्र यनु न् (RF DCU) या प्रणालीिर
आधारीत काम करणारे मी्र बसविण्यात येत आहे त. हे आधुननक प्रकारचे
मी्र

असन
ू

येत.े

पद्दहल्हया

यात

डा्ा

कॉन्सनरे ्र

यनु न्

(DCU)

आर.ए.पी.डी.आर.पी.

्ाऊन

ममशनव्दारे

थे्

महावितरणच्या सींगणकीय त्रबलीींग प्रणाली मध्ये ग्राहकाींच्या मम्रची ररडीींग
्प्पात

(Restructured

Accelerated Power Development Reform Programme Town)
मधील नाींदेड पररमींडळातील २,५३,००० ग्राहकाींचे मी्र बदलण्याचे उिीष्

आहे . नाींदेड पररमींडळात मे.जिनस पॉिर इन्फ्रास्रक्चर, जि.राणीपरु , हररव्दार
या एिन्सीला मी्र बदलण्याचे काम दे ण्यात आले आहे . परभणी शहर हे

नाींदेड पररमींडळाींतगयत येत असन
ू ते आर.ए.पी.डी.आर.पी. ्ाऊन (RAPDRP

Town) ही योिना लागू करताींना परभणी मींडळाची एकूण िीिहानी ही ५२%
होती.

सदर

िीिहानी

कमी

करण्याकरीता

ननरननराळया

उपाययोिना

महावितरणतफे राबविण्यात येत असन
ू आर.एफ. डा्ा कॉन्सनरे ्र यनु न्
(RF DCU) मी्र बसविणे ही त्यापैकीच एक आहे . यामळ
ु े ग्राहकास त्याच्या

िीि िापराप्रमाणे अचक
ु यनु न्चे त्रबल दे णे शक्य होत आहे . सदर आर.एफ.

डा्ा कॉन्सनरे ्र यनु न् (RF DCU) मी्र बसविण्याचे काम परभणी
शहरामध्ये माहे ऑगस््, २०१९ पासन
ू सरु
ु करण्यात आलेले आहे . परभणी
शहराींतगयत एकूण ५२,३९८ ग्राहकाींचे मी्र बदलविण्याचे उिीषठ असन
ू
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त्यापैकी माहे िानेिारी, २०२० पयंत मे.जिनस कींपनीमाफयत एकूण १४,७९९
ग्राहकाचे मी्र बदलविण्यात आलेले आहे त. िीि मी्र बदलविण्यात

आलेल्हया िीि ग्राहकाींना िादा िीि दे यकाची आकारणी करण्यात आलेली
नाही तसेच िीि मी्र बदलविण्यास िीि ग्राहकाींकडून विरोध झालेला नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अिोला औद्योधगि वििास महामांड ाच्या (एमआयडीसी)
भूखड
ां ाचे बेिायदे शीर िाटप िेल्याबाबत
(५८)

*

१२०८ श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

औद्योधगक

विकास

महामींडळाच्या

खो्या

बनाि्

नोंदी

(एमआयडीसी)

क्षेत्रत्रय

अधधकारी दिायच्या अधधकाऱयाींनी सींगनमत करुन भख
ू ींडाची बनाि् कागदपत्रे
तयार

करुन

ि

करुन

को्यिधीच्या

भख
ू ींडाचे

बेकायदे शीर िा्प करुन गैरव्यिहार केल्हयाचा प्रकार माहे िानेिारी, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, स्ितःच्या फायद्यासाठी ननयमबाहय ि बनाि् दस्तऐिि
तयार करुन महामींडळाचे आधथयक नक
ु सान केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि चौकशीअींती सींबधीं धत दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई : (१) ि (२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) अकोला विकास केंद्र औद्योधगक क्षेत्रातील भख
ू ींड क्र.्ीए-७८ हा भख
ू ींड
विनाभरणा करताच िा्प केल्हयाचे आणण ्ीए-४६, एन-१५४ ि एन-१६० या
भख
ु ींडाच्या मद
ु तिाढ प्रकरणाींमध्ये तत्कालीन प्रादे मशक अधधकारी ि कमयचारी

याींनी अननयममतता केल्हयाचे चौकशी सममतीस आढळून आले आहे . दोर्ी
अधधकारी/कमयचाऱयाींपक
ै ी दोन सहायक क्षेत्र व्यिस्थापक ि एक सहायक याींना

महामींडळाच्या सेिेतन
ू ननलींत्रबत केले आहे . क्षेत्र व्यिस्थापक ि प्रादे मशक
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अधधकारी हे सेिाननित्ृ त झाले आहे त. या प्रकरणामधील अननयममततेशी
सींबधीं धत अधधकारी ि कमयचारी याींचेविरूध्द पोलीस स््े शन, एम.आय.डी.सी.

अकोला येथे गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू , पोलीस विभागामाफयत
पढ
ु ील तपास सरू
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

औरां गाबाद येथे एिा रार्िीय पक्षाच्या महार्नादे श
यात्रेच्यािे ी विर्ेची चोरी झाल्याबाबत
(५९)

*

खमलफे,

६०० श्री.अशोि ऊफम भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, अॅड.हुस्नबानू
श्री.र्नादम न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.िर्ाहत

ममझाम,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ रार्रू िर : सन्माननीय ऊर्ाम
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील मराठिाडा साींस्कृनतक मींडळ येथे एका रािकीय
पक्षाच्या महािनादे श यात्रेच्या तयारीसाठी आकडे ्ाकून िीि चोरी केली

असल्हयाचे द्ददनाींक २८ ऑगस््, २०१९ रोिी िा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

करुन

िीि चोरी

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

भाांडुप पररमांड ातील ठािे, िाशी, पेि येथे िीर् चोरी झाल्याबाबत
(६०)

*

१७३२ श्री.रामननिास मसांह, श्री.विर्य ऊफम भाई धगरिर : सन्माननीय

ऊर्ाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) भाींडुप पररमींडळातील ठाणे, िाशी, पेण येथे महावितरणाचे प्रादे मशक

ननदे शक याींच्या ननदे शािरुन द्ददनाींक १ डडसेंबर ते ३१ डडसेंबर, २०१९

रोिीपयंत िा त्यासम
ु ारास राबविण्यात आलेल्हया मोद्दहमेत ६२२ िीि चोरी
करणाऱया लोकाींना पकडण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िीि चोरीमध्ये १४ लाख यनु न् वििेची चोरी करण्यात

आल्हयाचे माहे िानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले असन
ू
महावितरण कींपनीला रुपये १.८५ को्ीींचा भद
ु य ड बसला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त िीि चोरी प्रकरणी अ्क करण्यात आलेल्हया लोकाींिर
कोणती दीं डात्मक कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच त्याींच्याकडून
ककती दीं ड िसल
ु करण्यात आला आहे,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत : (१), (२), (३) ि (४) महावितरण कींपनीमाफयत भाींडुप
पररमींडळातील ठाणे, िाशी आणण पेण मींडळामध्ये िीि गळती, चोरी

रोखण्यासींदभायत राबविलेल्हया मोद्दहमेमध्ये द्ददनाींक ०१/१२/२०१९ ते ३१/१२/२०१९

या कालािधीमध्ये एकूण ३८२ िीि चोरी प्रकरणे तसेच ६.२४ लाख यनु न्ची
िीि चोरी उघडकीस आली आहे . सदर िीि चोरीची रक्कम रुपये ९५.८७ लक्ष

इतकी आहे . तसेच, ३१५ विद्यत
ु ग्राहकाींकडून रुपये ७७.०७ लक्ष इतक्या िीि
चोरी रकमेची िसल
ु ी ि ३०५ ग्राहकाींकडून तडिोडीद्िारे रुपये ११.९१ लक्ष
इतक्या रकमेची िसल
ु ी करण्यात आलेली आहे . तसेच ७७ िीि ग्राहकाींिर
फौिदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

विधान भिन :

श्री.रार्ेंद्र भागित

मांब
ु ई.

सधचि (िायमभार),

महाराष्ट्र विधानपररषद
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