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      अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

 जात प्रमाणपत्र पडताळणीच ेउपायुक्त व दक्षता पथि प्रमुख  
याांनी िेलेल्या गैरप्रिाराांबाबत 

  
(१) २९९८ (१५-०७-२०२०). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ह ींगोली विभागीय जात पडताळणीचे उपायकु्त श्रीमती छाया कुलाल ि 
लातरु विभागीय जात पडताळणी दक्षता पथकाचे प्रमखु श्री एस.एस. कें दे्र 
याींनी जात प्रमाणपत्र िा्पात केलेले गरैप्रकार ि अिधै ठरिलेले प्रस्ताि 
यासाठी प्रचींड आर्थिक लु्  केल्यािरून तयाींच्या काळातील देण्यात आलेली 
सिि प्रमाणपत्र तसेच अिधै ठरिलेले प्रस्ताि याींची उच्चस्तरीय चौकशी 
करण्यात यािी अशी परभणी येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा े नोव् ेंबर, 
२०१९ मध्ये िा तयादरम्यान प्रधान सर्चि, सामाजजक न्याय याींच्याकड ेलेखी 
तक्रार नोंदविली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, श्रीमती कुलाल ि श्री.कें दे्र याींच्या काळात देण्यात आलेली सिि 
प्रमाणपत्र तसेच फे्ाळण्यात आलेले ि अिधै ठरिललेे प्रस्ताि या सिाांची 
िररषठस्तरािरून चौकशी करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
 



वि.प. ५ (2) 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तयात काय ननषपन्न 
झाले ि तयानसुार दोंषीविरूध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े(०२-०९-२०२०) : (१) ि (२)  ोय,  े खरे आ े. 
 प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने म ाराषर अनसुरू्चत जाती, विमकु्त जाती, 
भ्क्या जमाती, इतर मागासिगि ि विशषे मागास प्रिगि (जातीचे प्रमाणपत्र 
देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीच े विननयमन) ननयम २०१२ मधील पो्ननयम 
२५(४) नसुार चौकशी करण्यासाठी आयकु्त, समाजकल्याण, पणेु याींची 
ननयकु्ती करण्यात आली आ े. 
(३) या प्रकरणी आयकु्त, समाजकल्याण विभाग, पणेु याींच्याकडून शासनास 
अ िाल प्राप्त झाल्यािर पढुील कायििा ी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
 
टेंभुणी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथे क्वारांटाईन िेलेल्या नागररिाांिरीता 

असलेल्या खाद्यपदाथाांचा अपहार झाल्याबाबत 
  
(२) ३०५४ (२९-०५-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री. गोवपचांद पडळिर, श्री. 
ववजय उर्ा  भाई धगरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) े्ंभणुी (ता.माढा, जज.सोलापरू) येथील जय तळुजाभिानी आश्रमशाळेत 
शासनामाफि त शले््र  ोममध्ये क्िारीं्ाईन केलेल्या नागररकाींची जेिणाची 
व्यिस्था े्ंभणुी गािातील सामाजजक सींघ्ना ि कायिकत े याींच्याकडून 
करण्यात आली आ े, याहठकाणी नेमलेल्या सींबींर्धत मींडळ अर्धकारी ि 
तयाींच्या स काऱयाींनी खादयपदाथि क्िारीं्ाईन केलेल्या नागररकाींना 
िा्ण्याऐिजी स्ितःच्या गाडीतनू घेऊन जात असल्याचा प्रकार सी.सी.्ी.व् ी. 
कॅमेऱयामध्ये र्चत्रत्रकरण झाल्याचे मा े मे, २०२० च्या पह ल्या आठिड्यात 
ननदशिनास आला आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खादयपदाथाांचा अप ार 
कारणाऱया दोषी मींडळ अर्धकारी ि तयाींच ेस कारी याींचेिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात (२०-०८-२०२०) : (१) ि (२) अखखल म ाराषर िडार 
सींघ्ना ि राषरिादी कााँग्रसे पा्ी, सोलापरू याींनी हदनाींक १४/०४/२०२० ि 
हदनाींक १५/५/०२०२० च्या पत्राव्दारे सी.सी.्ी.व् ी. कॅमेऱयामधील 
र्चत्रीकरणाच्या आधारे े्ंभणुी, ता.माढा, जज.सोलापरू येथील जय तळुजा 
भिानी आश्रमशाळेतील क्िारीं्ाईन केलेल्या लोकाींसाठी े्ंभणुी गािातील 
सामाजजक सींघ्ना ि कायिकत े याींच्याकडून प्राप्त झालेले खादयपदाथि ि 
फळे, मींडळ अर्धकारी, स्ित:च्या गाडीमधून घेिनू जात असल्याची तक्रार 
केलेली आ े. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने त ससलदार, माढा याींनी केलेल्या 
चौकशीमध्ये सींबींर्धत मींडळ अर्धकारी  े े्ंभणुी, ता.माढा, जज.सोलापरू येथील 
जय तळुजा भिानी आश्रमशाळेतील क्िारीं्ाईन केलेल्या लोकाींसाठी े्ंभणुी 
गािातील सामाजजक सींघ्ना ि कायिकत े याींच्याकडून प्राप्त झालेले 
खादयपदाथि ि फळे याींचे िा्प आश्रमशाळेत क्िारीं्ाईन केलेल्या लोकाींना 
केल्यानींतर, सशल्लक राह ललेे खादयपदाथि ि फळे  ी खराब  ोि ूनयेत या 
 ेतनेू तयाींचे िा्प गािातील इतर हठकाणी असलेल्या गरीब मजुर ि 
िधृ्दाश्रमातील िधृ्द व्यक्ती याींना करण्याकरीता घेिनू गेल्याचे ननदशिनास 
आले आ े. सदर प्रकरणी मींडळ अर्धकारी ि तयाींच े स काऱयाींनी कोणता ी 
अप ार केला नसल्याने तयाींचेिर कारिाई करण्यात आलेली ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

ववश्वभारती रु्ड्स प्रायव्हेट शलशमटेड या अपात्र परुवठादाराांिडून 
आश्रमशाळाांना सगुांधी दधुाचा परुवठा िेल्याबाबत 

  

(३) ३११३ (३०-०६-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, डॉ.पररणय रु्िे, गोवपचांद 
पडळिर, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ५२८ आहदिासी आश्रमशाळाींमध्ये दोन लाखा ून अर्धक मलेु 
सशक्षण घेत असनू तयाींना पोषण आ ाराींतगित दररोज २०० समली सगुींधी दधु 
देण्याचा ननणिय सन २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान आहदिासी विभागाने 
घेतल्यानींतर तया पाश्ििभमूीिर सगुींधी दधुाच्या खरेदीसाठी हदनाींक ५ नोव् ेंबर, 
२०१८ रोजी िा तयासमुारास ऑनलाईन ननविदा काढण्यात आल्या असनू 
तयात परुिठादार डअेरी ककीं िा सींस्थेच्या स्ितःचा ्ेरापॅककीं ग प्रकल्प असािा 
अशी अ्  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू ऑनलाईन ननविदा प्रकक्रया पणूि झाल्यानींतर पराग 
डअेरीला १८००० सल्र दधु, म ानींदला ५०००, िारणा डअेरीला ४००० तर 
विश्िभारती फूड्सला ९००० सल्र दधू परुिण्याचा ठेका समळाला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ननविदा प्रकक्रयेतील ननयमाींचे उल्लींघन झालेले असताना ी 
विश्िभारती फूड्सला सगुींधी दधु परुिठा देण्याची कारणे काय आ ेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आ े ि तयानषुींगाने अपात्र परुिठादाराविरोधात कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडवी (२१-०८-२०२०) : (१) आश्रमशाळेतील विदयार्थयाांना दोनश े
समली ्ेरापॅक (सगुींधी दधु) परुविण्याची ननविदा नोव् ेंबर, २०१८ मध्ये प्रससध्द 
केली  े खरे आ े. 
(२) प्रश्नात नमदु केल्याप्रमाणे प्रनतहदन अींदाजजत दधु परुिठ्याचा ठेका 
समळाला आ े,  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) ि (५) विश्िभारती फूड्सने परुिठा चाल ु केल्यानींतर लोकप्रनतननधीींकडून 
तयाींच्याबाबत तक्रारी येऊ लागल्या. सदर तक्रारीबाबत आयकु्तालयाकडून 
चौकशी केली असता, मे.विश्िभारती फूड्सने ननविदेतील अ्ीींचा भींग केल्याचे 
चौकशीअींती ससध्द झाल्याने तयाींचा शासकीय आश्रमशाळाींना दधु परुिठ्याचा 
आदेश ि करारनामा आयकु्त, आहदिासी विकास, म ाराषर राज्य, नासशक 
याींचे आदेश हदनाींक १८/०५/२०२० अन्िये रद्द करण्यात आलेला आ े. 

___________ 
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रायगड मधील िनााळा नागरी सहिारी बँिेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(४) ३२४२ (२९-०५-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड मधील कनािळा नागरी स कारी बाँकेत झालेल्या 
गरैव्यि ाराप्रकरणी चौदा सींचालकाींस  ७६ जणाींिर गनु् े दाखल करण्यात 
आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर गरैव्यि ारामळेु  जारो ठेिीदाराींच्या ठेिी बाँकेत अडकून 
पडलेल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने बॅंकेत झालेल्या गरैव्यि ाराची चौकशी 
केली आ े काय, चौकशीच्या अनषुींगाने गरैव्यि ार करणाऱया दोषीींिर कारिाई 
करुन ठेिीदाराींच्या ठेिी तयाींना परत देण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  
श्री.अतनल देशमखु (१८-०८-२०२०) : (१), (२) ि (३)  े खरे आ े. 

सदर प्रकरणी मा.स कार आयकु्त, पणेु याींनी कनािळा नागरी स कारी 
बाँकेच्या कजि व्यि ाराच े जजल् ा विशषे लखेा पररक्षक िगि-१ असलबाग 
याींचेमाफि त विशषे लेखा पररक्षण केले. तयामध्ये गरैव्यि ार, गरैविननयोग, 
विनातारण कजि िा्प यामळेु बाँकेचे सभासद, ठेिीदार ि खातधेारक याींच्या 
ठेिी धोक्यात आल्याने दोषीींविरुध्द पनिेल श र पोलीस ठाणे येथे गनु् ा 
रजज.क्र.७८/२०२० भादींवि कलम ४०९, ४१७, ४२०, ४६३, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, 
१२०(ब), ३४ स  स कारी सींस्था अर्धननयम कलम १४७ स  म ाराषर 
ठेिीदाराींचे ह तसींबींधाच ेसींरक्षण अर्धननयम कलम ३ प्रमाणे ७६ जणाींिर गनु् े 
दाखल करण्यात आले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
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मुांबईतील समाजिल्याण ववभागात पणूावेळ अधधिारी  
आणण िमाचारी शमळणेबाबत 

  
(५) ३३५३ (१५-०७-२०२०). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील विशषे शाळेतील अींध, कणिबधीर, अपींग शाळेतील सशक्षकाींच्या 
समाजकल्याण विभागात एक अर्धकारी मुींबई श र, मुींबई उपनगर ि जात 
पडताळणी अस ेतीन विभागाचे काम प ात आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर विभागाला पणूििेळ अर्धकारी आखण कमिचारी 
नसल्यामळेु सशक्षक/सशक्षकेतर सेिाननितृत  ोऊन ी दोन-दोन िष ेझाली तरी 
तयाींना ननितृतीिेतन, गॅ्रच्यएु्ी समळत ना ी, तसेच सेिाननितृतीनींतर 
ननितृतीिेतन ि इतर फायदयाींसाठी तयाींना िारींिार समाजकल्याण विभागाकड े
विचारणा करािी लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर विभागाला 
पणूििेळ अर्धकारी आखण कमिचारी समळण्याकरीता कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े (२८-०७-२०२०) : (१) समाजकल्याण अर्धकारी ब ृन्मुींबई 
याींच्याकड े स ाय्यक आयकु्त, समाजकल्याण, मुींबई श र ि स ाय्यक 
आयकु्त, समाजकल्याण, मुींबई उपनगर या पदाींचा अनतररक्त कायिभार असनू, 
मुींबई श र ि मुींबई उपनगर येथील जजल् ा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
ससमतयाींच्या सींशोधन अर्धकारी पदाींिर स्ितींत्र अर्धकारी कायिरत आ ेत. 
(२) मुींबई श र ि मुींबई उपनगर या जजल् याींमध्ये हदव्याींगाींकरीता अनकु्रमे 
२६ ि २७ अनदुाननत शाळा/कमिशाळा आ ेत. मुींबई श र येथील ५६ 
सेिाननितृतीचे प्रस्ताि प्रलींत्रबत  ोत.े पकैी ४२ प्रस्ताि मींजूर झाले असनू, ५ 
प्रस्ताि अर्धदान ि लेखा अर्धकारी ि ५ प्रस्ताि म ालेखाकार कायािलयास 
सादर केलेले आ ेत. मुींबई उपनगर येथे माचि, २०२० त े मे, २०२० या 
कालािधीत ८ प्रस्ताि प्राप्त झाले असनू, तयानषुींगाने सदर कायािलयामाफि त 
कायििा ी करण्यात येत आ े. 
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(३) ि (४) प्रस्ततु स ाय्यक आयकु्त, समाजकल्याण सींिगाितील ररक्त पदे 
पदोन्नती तसेच सरळसेिेने भरण्याच्या अनषुींगाने कायििा ी करण्यात येत 
आ े. 

___________ 
  

 
राज्यातील आददवासी आश्रमशाळाांना िला व  

क्रीडा शशक्षि पद पूणावेळ भरणेबाबत 
  
(६) ३४७८ (१७-०७-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय 
सावांत, श्री.बाळाराम पाटील: सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाींना कला ि क्रीडा सशक्षक  े पणूििळे पद 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, कला ि क्रीडा सशक्षकाींचे पद पणूििेळ नसल्यामळेु 
विदयार्थयाांच्या कलागुींणाना िाि समळत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कला ि क्रीडा सशक्षकाींचे पदननसमितीचे धोरण आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आहदिासी 
आश्रमशाळाींना कला ि क्रीडा सशक्षक  े पणूििळे पद भरण्यासींदभाित कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (०७-०८-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी.  
(३) राज्यातील प्रतयेक शासकीय आश्रमशाळेतील विदयार्थयाांच्या कला ि क्रीडा 
गणुाींना िाि समळण्याकरीता आहदिासी विकास विभागाच्या शासन ननणिय, 
हदनाींक १३/०६/२०१९ नसुार शासकीय आश्रमशाळेसाठी कला (कायािनभुि) 
सशक्षक कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आ े. तसेच शासन ननणिय, हदनाींक ०६/०३/२०१८ नसुार कीं त्रा्ी पध्दतीने क्रीडा 
सशक्षक/क्रीडा मागिदशिकाची (Coach) ननयकु्ती करणेसाठी मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आ े. 
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 शासकीय आश्रमशाळेतील विदयार्थयाांना तयाींच्या रुर्चनसुार, 
प्राविण्यानसुार ि तयाींच्यातील कलागणुाींचा विकास करण्यासाठी िरील 
सशक्षकाींची/मागिदशिकाींची नेमणूक केली जात.े तयामळेु सदरची सशक्षकाींची/ 
मागिदशिकाींची पदे कायस्िरुपी भरण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
ना ी. 
(४) शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये २१७ कला (कायािनभुि) सशक्षक ि ३३१ क्रीडा 
सशक्षक/क्रीडा मागिदशिकाची (Coach) भरण्यात आले असनू उििरीत शाळाींमध्ये 
भरतीची कायििा ी सरुू आ े.  
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  
िुटूांबातील एिा व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र शमळाल्यानांतर रक्ताच्या  

नात्यातील व्यक्तीांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(७) ३४८५ (१५-०७-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटील,श्री. दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कु्ूींबातील एका व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र समळाल्यानींतर तया आधारे 
तयाच कु्ूींबातील तयाच्या रक्ताच्या नातयातील व्यक्तीींना जात प्रमाणपत्र 
देण्याबाबत शासनाने हदनाींक १७ नोव् ेंबर, २०१७ रोजी िा तयासमुारास आदेश 
ननगिसमत केलेले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तयाची अींमलबजािणी राज्यात सरुु झाली आ े काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
 

श्री.धनांजय मुांड े(०२-०९-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
 हदनाींक २४ नोव् ेंबर, २०१७ च्या अर्धसचूनेनसुार रक्त नातयातील 
व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्राची खातरजमा करुन सींबींधीताचे नातसेींबींध ससध्द 
 ोत असलेले परुािे विचारात घेिनू कायििा ी करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
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शासिीय आश्रमशाळेतील शशक्षिाांच्या सराव पररक्षेच्या  
तनशमत्ताने वेतनवाढी रोखल्याबाबत 

  

(८) ३५४२ (१५-०७-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकिडा प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळेतील ४८ सशक्षकाींच्या तीन 
सराि परीक्षा आयोजजत करुन केिळ एकाच सराि पररक्षेच्या ननकालािर सिि 
माध्यसमक सशक्षकाींच्या िेतनिाढी रोखण्यात आल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सशक्षकाींनी अपर आयकु्त, अमरािती याींच्याकड ेअपील करुन 
स ा मह न्याींचा कालािधी  ोऊन ी सनुािणी झाली नसनू पिुीच्या प्रकल्प 
अर्धकाऱ याींनी सशक्षकाींबद्दल सकारातमक अ िाल पाठिनू सधु्दा पनुश्च: 
सशक्षकाींच्या मागील ५ िषािचे ननकाल मागविणे आखण तयाींच्या परीक्षा घेणे 
यामध्ये िेळ िाया घालिणे सरुु आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अपर आयकु्त स्तरािर ४८ सशक्षकाींना ियैजक्तक 
सनुािणी देऊन अवपले ननकाली काढण्याची सरुु करण्यात येत आलेली 
कायििा ी पणूि झाली आ े काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय ि तयानसुार उक्त 
४८ सशक्षकाींना ियैजक्तक सनुािणी देऊन अवपल े ननकाली काढण्याबाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडवी (२७-०७-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी ४८ सशक्षकाींना ियैजक्तक सनुािणी देऊन 
अवपले ननकाली काढण्याची कायििा ी अपर आयकु्त स्तरािर करण्यात येत 
आ े. तथावप, सध्याच्या कोरोना म ामारीच्या अनषुींगाने लॉकडाऊन ि 
जजल् ाबींदी असल्याने सदर कायििा ी पणूि  ोण्यास का ी कालािधी लागणार 
आ े. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
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राज्यातील नुिसानग्रस्त शतेिऱयाांना पीि ववम्याची मदत देण्याबाबत 
  

(९) ३५७३ (०२-०६-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील, डॉ.वजाहत शमझाा, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मा े ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अिकाळी पािसामळेु 
शतेवपकाींचे नकुसान झाले असनू राज्यातील दोन लाखाींपेक्षा जास्त 
शतेकऱयाींनी पीक विमा काढलेले असनू नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना पीक 
विम्याचे पसैे समळत नसल्याची बाब मा े एवप्रल, २०२० च्या पह ल्या 
सप्ता ात ननदशिनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मींगळिेढा (जज.सोलापरू) तालकु्यामध्ये मा े ऑक््ोबर, २०१९ 
मध्ये तालकु्यातील ७ म सलू मींडळातील दोन  जारापेक्षा जास्त डाळीींब 
उतपादक शतेकऱयाींनी पीक विमा भरुन ी पीक विम्याच्या लाभापासनू िींर्चत 
राह ले आ ेत, तसेच पींढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु्यातील खरीप  ींगाम २०१९ 
मध्ये एकूण ९ म सलू मींडळापकैी सात म सलू मींडळातील शतेकरी 
शासनाच्या जाचक ननकषामळेु पीक विम्याच्या मदतीपासनू िींर्चत राह ले 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रधानमींत्री पीक विमा योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या बार्धत 
शतेकऱयाींच्या क्षेत्राचे पींचनामे करुन अ िाल भारतीय कृषी विमा कीं पनी ि 
बजाज असलयान्झ कीं पनीस पाठविण्यात आला असनू विमा कीं पनीकडून 
नकुसान भरपाईची कायििा ी पणूि झाली आ े काय, तसेच ककती शतेकऱयाींना 
पीक विम्याची मदत देण्यात आली िा ककती शतेकऱयाींना पीक विम्याची 
मदत देण्याचे प्रलींत्रबत आ े, 
(४) असल्यास, पीक विम्याच्या मदतीपासनू िींर्चत राह ल्यामळेु विविध 
सींघ्नाींस  राजकीय पक्ष ि शतेकरी याींनी तालकुा कृषी अर्धकारी, पींढरपरू 
याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आ ेत, तसेच प्रशासनाच्या जाचक अ्ी ि शतीमळेु 
शतेकऱयाींना पीक विम्याची मदत समळत नसल्यामळेु शतेकऱयाींमध्ये असींतोष 
ननमािण झाला असनू शतेकऱयाींनी आींदोलन करण्याचा इशारा शासनास हदला 
आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पीक विम्याची मदत देण्यास विलींब करणाऱया विमा कीं पनी ि दोषी 
अर्धकारी याींचेिर कारिाई करुन शतेकऱयाींना पीक विम्याची मदत देण्याबाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु (२६-०८-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
खरीप  ींगाम २०१९ मध्ये राज्यातील १२६.२७ लाख शतेकरी 

अजिदाराींनी रक्कम रुपये ५७६.३८ को्ी विमा  प्ता भरून ६५.९९ लाख  ेक््र 
क्षेत्र विमा साींक्षक्षत केले आ े. स भागी शतेकऱयाींपकैी ८१.१३ लाख शतेकऱयाींना 
रक्कम रुपये ५४१५.३९ को्ी नकुसान भरपाई विमा कीं पन्यामाफि त ननजश्चत 
करून पात्र शतेकऱयाींच्या खातयािर जमा करण्यात आली आ े 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) मगृ ब ार सन २०१९ मध्ये मींगळिेढा तालकु्यातील विमा योजनेत एकूण 
स भागी डाळीींब उतपादक शतेकऱयाींपकैी ६४०८ शतेकऱयाींना रक्कम रुपये 
१४४९.०५ लाख नकुसान भरपाई विमा कीं पन्यामाफि त ननजश्चत करून पात्र 
शतेकऱयाींच्या खातयािर जमा करण्यात आली आ े. 
 तसेच मगृ ब ार सन २०१९ मध्ये पींढरपरू तालकु्यातील विमा 
योजनेत एकूण स भागी डाळीींब उतपादक शतेकऱयाींपकैी ११२० शतेकऱयाींना 
रक्कम रुपये २९९.४४ लाख नकुसान भरपाई विमा कीं पन्यामाफि त ननजश्चत 
करून पात्र शतेकऱयाींच्या खातयािर जमा करण्यात आली आ े. 
(४)  ोय,  े खरे आ े. 
(५) पात्र शतेकऱयाींना नकुससान भरपाई अदा केली आ े. तयामळेु चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद् ाित ना ी.  
(६) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

उस्मानाबाद (जज.उस्मानाबाद) तहशसल िायाालयातून टाळेबांदी  
िाळात अनावश्यि पास ववतरीत िेल्याबाबत 

  
(१०) ३५७७ (२९-०५-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद (जज.उस्मानाबाद) त ससल कायािलयात ्ाळेबींदी काळात 
कोणत ेी रेकॉडि न तपासता जिळपास ५२५ पास वितरीत करण्यात आल्याच े
मा े एवप्रल, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, लातरू येथ े सापडलेले आठ कोरोनाग्रस्त उस्मानाबाद येथील 
धाब्यािर थाींबले असताना तयाींच्या िा नाींची तपासणी करण्यात आल्यािर 
उस्मानाबाद त ससलदाराींनी तयाींचे िा न परिाने स्ितःच्या स ीने प्रमाखणत 
केल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, अतयािश्यक सेिेचे पास उस्मानाबाद त ससल 
कायािलयातमाफि त मनमानी पध्दतीने गरज नसताना कोणत ेी रेकॉडि न ठेिता 
सरािसपणे पास िा्प करीत असल्याचे ननदशिनास आल ेआ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेजबाबदारपणे पास 
वितरीत करणाऱया सींबींर्धत दोषी अर्धकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
 
 

श्री.बाळासाहेब थोरात (०२-०९-२०२०) : (१) ्ाळेबींदीच्या काळात अतयािश्यक 
सेिा ि ननकड विचारात घेऊन त ससल कायािलय, उस्मानाबाद याींच्याकडून 
अजिदाराींचे अजि, नोंदणी प्रमाणपत्र ेि ओळखीबाबतच ेपरुािे अशा कागदपत्राींची 
पडताळणी करुन हदनाींक ०३/०४/२०२० रोजीपयांत अतयािश्यक सेिा 
परुविणाऱ या विशषे आस्थापना याींना एकूण ६४७ परिाने वितररत करण्यात 
आले  ोत.े 
(२)  ररयाणामधून आींध्रप्रदेश येथे जाणारी दोन िा ने पोलीस विभागाकडून 
अडविण्यात आली  ोती. सदर दोन िा नाींच्या परिान्याची पडताळणी 
करण्याची विनींती पोलीस विभागाकडून म सलू यींत्रणेस करण्यात आली. 
तयानषुींगाने त ससलदार उस्मानाबाद याींनी दरूध्िनीव्दारे पडताळणी केली 
असता, सदर परिाने  ररयाणा राज्यातील उपविभागीय दींडार्धकारी, कफरोजपरू 
खझरका या कायािलयातनू वितरीत झाल्याचे ननदशिनास आले. तयानसुार 
परिाना पडताळणी केल्याबाबतची स्िाक्षरी करुन सदर परिाने त ससलदार 
उस्मानाबाद याींनी पोलीस विभागास परत केले. 
(३) त ससल कायािलय, उस्मानाबाद याींच्याकडून अतयािश्यक सेिाींचे परिाने 
देताना नोंद ि ीमध्ये नोंदी करण्यात आल्या आ ेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
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शतेीमाल व िापूस िमी भावाने वविल्याने शतेिऱयाांची 
आधथाि िोंडी झाल्याबाबत 

  
(११) ३७४६ (१५-०७-२०२०). श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेव जानिर, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सीसीआय आखण पणन म ासींघाकडून कापसाची तर नाफेडकडून इतर 
शतेवपकाींची अतयींत सींथगतीने  ोणारी खरेदी आखण तयात समाविष् 
असलेल्या अ्ीींमळेु व्यापाऱयाकड ेतरू, मका,  रभरा इतयादी अतयल्प भािाने 
विकण्याची तसेच कापसू जक्िी्ं लमागे  जार रुपये कमी भािाने विकण्याची 
पाळी शतेकऱयाींिर आली असनू, एकीकड े शतेकऱयाींची आर्थिक कोंडी  ोत 
असनू दसुरीकड ेसमुारे सव्िादोन  जार को्ीचा कापसू शतेकऱयाींच्या घरातच 
पडून राह ला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, कापसाची आधारभतू ककींमत ५३००/५४०० रुपये जक्िी्ं ल, 
मक्क्याची आधारभतू ककींमत १७५५, तरुीची आधारभतू ककींमत ५८०० रुपये 
असताना सीसीआय आखण फेडरेशनच्या माध्यमातनू अतयींत धीम्यागतीने ि 
केिळ ठराविक गाड्याींचा कापसू खरेदी करण्याचे ननजश्चत केल्यामळेु मा े मे, 
२०२० च्या पह ल्या आठिड्यापासनू शासनाने सरुु केलेल्या खरेदी कें द्रातनू 
कापसू ि शतेमाल खरेदी केला जात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या या नाकत े धोरणामळेु सीसीआय ि नाफेडकडून 
परत पाठविलेल्या शतेकऱयाींना व्यापाऱयाींकड ेसदर ू शतेीमाल ि कापसू कमी 
भािाने विकािा लागल्यामळेु शतेकऱयाींमध्ये नाराजी पसरलेली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, खरीप  ींगाम जिळ असल्यामळेु शतेकऱयाींच्या  ाती पसैा 
असणे अगतयाचे असल्याने शासनाने शतेकऱ याींचा विनाविलींब कापसू, तरू, 
मका,  रभरा आदी शतेीमाल सििच्या सिि खरेदी करण्याचे दृष्ीन े कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
राज्यात कापसू, तरु,  रभरा ि मका याची  मीभािाने खरेदी 

खालीलप्रमाणे करण्यात आलेली आ े. 
 (खरेदी लाख जक्िी्ं लमध्ये) 

अ.क्र. शतेमालाच े
नाव 

खरेदी सरुु 
िेल्याचा 
ददनाांि 

िोववड 
पवूीची 
खरेदी 

िोववड नांतरची 
खरेदी 

एिूण 
खरेदी 
 

(१) कापसू CCI 
पणन म ासींघ 
एकूण 

नोव् ेबर,२०१९  
 

९१.९० 
५४.०३ 
१४५.९३ 

३५.७० 
३६.७५ 
७२.४५  

१२७.६० 
९०.७८ 
२१८.३८ 

(२) तरु फेब्रिुारी,२०२० ७.०१ १३.४० (हदनाींक 
१५.०६.२० 
पयांत) 

२०.४१ 
 

(३)  रभरा माचि, २०२० ०.०२ ३८.५६ (हदनाींक 
१५/०७/२०पयांत) 

३८.५८ 
 

(४) मका 
(अ.ना.प.ुि.ग्रा.सीं. 
विभागामाफि त) 

मे, २०२० - ७.३९ ७.३९ 
 

(२)  े खरे ना ी. कोविड-१९ च्या कारणास्ति लाग ू केलेल्या ्ाळेबींदीमळेु 
मध्यींतरी बींद झालेली कापसू खरेदी हदनाींक १५ एवप्रल, २०२० पासनू हदलेल्या 
सशर्थलतनेींतर सीसीआय ि कापसू पणन म ासींघाव्दारे पिूिित चाल ूझालेली 
आ े. तसेच ककमान  मी दराने कापसू खरेदी हदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० 
पयांत सरुु ठेिण्याचे सीसीआयने घोवषत केलेले आ े. सीसीआय ि कापसू 
पणन म ासींघाने कोविडनींतर खरेदी कें द्र ि जजननींग फॅक्रीींची सींख्या देखील 
िाढविलेली आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४)  े खरे ना ी. 
     कापसू, तरु,  रभरा ि मका याींची राज्यातील  मीभािाने एकूण खरेदी 
खालीलप्रमाणे आ े. 
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अ.क्र. शतेमालाचे 
नाि 

एकूण खरेदी 
(लाख जक्िी्ं ल 
मध्ये) 

खरेदीच े
मलू्य 
(को्ीत) 

अदा केलेली 
रक्कम 
(को्ीत) 

सशल्लक 
रक्कम 
(को्ीत) 

(१) कापसू  - - - - 
 CCI १२७.६० ६९२९.७९ ६७९४.५९ १३५.२० 

पणन 
म ासींघ 

९.७८ ४८४७.१० ४२३४.८८ ६१२.२२ 
 

एकूण २१८.३८ ११७६७.८९ ११०२९.४७ ७४७.४२ 
(२) तरु २०.४१ ११८६.१९ १००२.४४ १८३.६५ 
(३)  रभरा ३८.५८ १८८१.०८ ९९१.१८ ८८९.९० 
(४) मका ७.३९ १३०.१३ ५२.३५ ७७.७८ 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

आत्महत्याग्रस्त शतेिऱयाांच्या पाल्याांसाठी शासिीय  
सेवेत आरक्षण लागू िरण्याबाबत 

  

(१२) ३८५५ (१५-०७-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नसैर्गिक आपततीमळेु नावपकी ि कजिबाजारी झालेले अल्प 
भधूारक शतेकरी आर्थिक सींक्ात सापडल्याने नरैाश्येपो्ी आतम तया 
करण्याच्या घ्ना िाढत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, आतम तयाग्रस्त शतेकरी कु्ुींबािर पाल्याींचे सशक्षण ि लग्नाच े
समारींभ करण्याबाबत आर्थिक सींक् ओढिल्याने तयाींना  ालअपेष्ाींमध्ये 
जीिन जगािे लागत असनू अनेक पाल्याींचे सशक्षण बींद  ोत आ े याबाबत 
शासनाने अशा कु्ुींबाींचा सव् े करून तयाींना योग्य ती आिश्यक मदत केली 
आ े काय, 
(३) असल्यास, आतम तयाग्रस्त कु्ुींबातील शतेकऱयाींच्या पाल्याींना शकै्षखणक 
पात्रतनेसुार शासकीय सेिेत ३ ्क्के आरक्षण लाग ूकरण्याची मागणी नागपरू 
विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास हदनाींक २७ जून, २०२० रोजी िा 
तयासमुारास ननिेदन देिनू केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणिय घेतला िा घेण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.ववजय वडटे्टीवार (२७-०७-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) नावपकी, राषरीयकृत ककीं िा स कारी बाँकेकडून घेतलेल्या कजािची परतफेड 
न करू शकल्याने  ोणारा कजिबाजारीपणा ि कजि परतफेडीचा तगादा या तीन 
कारणाींसाठी केलेल्या शतेकरी आतम तया प्रकरणी शासन ननणिय, हदनाींक २३ 
जानेिारी, २००६ नसुार रुपये १.०० लक्ष इतकी मदत देण्यात येत.े 
(३) विभागास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत ना ी. 
(४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ननणिय, क्र.प्राननमीं-१२१७/प्र.क्र.९२/१७/१३-
अ, हदनाींक २ डडसेंबर, २०१७ अन्िये भतूपिूि दयु्यम सेिा ननिड मींडळाच्या 
कक्षेतील ग्-ब (अराजपत्रत्रत) ि ग्-क ची पदे भरताना लेखी परीक्षेमध्ये 
उमेदिाराींना समान गणु समळाल्यास ि तयामध्ये आतम तयाग्रस्त शतेकऱयाचा 
पाल्य असल्यास तया आतम तयाग्रस्त शतेकऱयाच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य 
रा ील, असा ननणिय घेण्यात आलेला आ े. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  
हौशसांग सोसायटयाांमध्ये पाहुणे व मोलिरणी याांना मज्जाव िेल्याबाबत 
  
(१३) ३८६१ (१७-०७-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने लॉकडाउन सशर्थल करून अनेक ननबांध  ्िले असताना ी मुींबई 
आखण मुींबई लगतच्या भागातील अनेक  ौसस ींग सोसायटयाींमधील कसमटयाींनी 
इमारतीमध्ये येणारे पा ुणे ि कामाला येणाऱया मोलकरणी ि इतराींना 
मज्जाि करीत असल्याचे मा े जून, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, का ी सोसायटयाींकडून प्रिेश देण्यासाठी कोरोनामकु्त 
असल्याचे प्रमाणपत्र मागण्याची अ् घातली जात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तदनसुार उक्त सोसायटयाींबाबत शासनस्तरािर काय 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) ि (२) अींशत: खरे 
आ े. 
 मुींबई श र, मुींबई उपनगर तसेच िसई, जज.पालघर या भागातील 
स कारी ग ृननमािण सींस्थाींच्या इमारतीमध्ये घरकाम करणाऱया मोलकरणी, 
िा न चालक, दधु परुिठा ि ितृतपत्र वितरण करणाऱया व्यक्तीींना प्रिेश 
देण्याकरीता सींस्था अ्ी घालत असल्याच्या तक्रारी सींबींर्धत ननबींधकाींकड े
प्राप्त झाल्या आ ेत. 
(३) शासनाच्या हदनाींक २६/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये तसेच, स कार 
आयकु्त ि ननबींधक, स कारी सींस्था, म ाराषर राज्य, पणेु कायािलयाच्या 
हदनाींक २९/०६/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये घर कामगार ि िा न चालक याींना 
ग ृननमािण सींस्थाींमध्ये कामकाजासाठी प्रिेश देण्यासींदभाित स कारी 
ग ृननमािण सींस्थाींच्या पदार्धकाऱयाींनी शासनाने िेळोिेळी ननगिसमत केलेल्या 
मागिदशिक सचूनाींचे पालन करािे, तसेच या सचूनाींच्या विपरीत ग ृननमािण 
सींस्थाींनी ननयम तयार करु नयेत,  ी बाब राज्यातील सिि स कारी 
ग ृननमािण सींस्थाींच्या ननदशिनास आणून देणेबाबत सिि जजल् ा उपननबींधक, 
स कारी सींस्था याींना ननदेश हदले आ ेत. तयानसुार सिि सींबींर्धत ननबींधकाींनी 
उक्त ननदेशाचे पालन करणेबाबत ग ृननमािण सींस्थाींना सरु्चत केले आ े.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  
खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील तलाठी िायाालय बाांधिामािरीता  

तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  
(१४) ३८७१ (१५-०७-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे भरणे, खोपी, बह रिली, ननगड,े सशितर, भोस्त, खि्ी ि मरुड े
(ता.खेड, जज.रतनार्गरी) येथ ेतलाठी कायािलय बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े हदनाींक २४ फेब्रिुारी, २०२० 
रोजी िा तयासमुारास पत्राव्दारे विनींती केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधी उपलब्धतबेाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात (२६-०८-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े.  
मा.लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २४/२/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये 

जजल् ार्धकारी, रतनार्गरी याींचेकड े जज.रतनार्गरी, ता.खेड येथे तलाठी 
कायािलयाींकरीता ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनींती केली आ े.  
(२) ि (३) ता.खेड, जज.रतनार्गरी येथील तलाठी कायािलयाच्या इमारत 
बाींधकामाचे अदयाित दरसचूीिर आधाररत अींदाजपत्रके ि नकाश े अप्राप्त 
आ े. सदर अींदाजपत्रक शासनास प्राप्त झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतनेसुार 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायििा ी करण्याच ेसींकजल्पत आ े.  

___________ 
  

 रायगड जजल््यातील प्रिल्पाांच्या दरुूस्तीसाठी  
तनधीची तरतूद िरण्याबाबत 

  

(१५) ३९१८ (१७-०७-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील पा्बींधारे विभागाच्या धरणातनू पा्बींधारे 
योजनाींस  इतर प्रकल्प योजनाींच्या माध्यमाींतनू तीन  जार  ेक््रपेक्षा जास्त 
जमीन ससींचनाखाली येत असनू जजल््यातील उदयोग सम ूाींना तसेच गािाींना 
वपण्याचे पाणी परुविले जात आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, रायगड पा्बींधारे विभागाच्या अखतयाररत येत असलले्या सिि 
धरणाींतनू शासनाला प्रनतिषी रुपये ११० को्ीींचा म सलू समळत असनू गेल्या 
१० िषाांपासनू या प्रकल्पाींच्या दरुूस्तीकरीता कोणती ी आर्थिक तरतदू 
करण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर प्रकल्पाींच्या दरुूस्तीसाठी ननधीची तरतदू करण्याबाबत कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.जयांत पाटील (२८-०७-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) िस्तजुस्थती पढुीलप्रमाणे आ े. 

रायगड जजल््यातील प्रकल्पातनू शासनाला दरिषी रुपये ११० को्ी 
म सलू प्राप्त  ोत आ े.  

शासन ननणिय, हदनाींक १७/११/२०१६ पिूी शासनस्तरािरून प्रकल्पाींच्या 
दरुुस्तीकरीता आिश्यकतपे्रमाणे ननधी प्राप् त झाललेा आ े ि तदनींतर 
म ामींडळास प्राप्त  ोणाऱया सस ींचन पाणीपट्टीतनू प्रकल्पाींच्या ननयसमत 
देखभाल ि दरुुस्तीकरीता ननधी प्राप्त  ोतो. सन २००९-२०१० पासनू सन 
२०१८-२०१९ पयांत दरिषी सरासरी १२.९५ को्ी खचि झाले आ ेत. सन   
२०१९-२०२० साठी रुपये ३.१६ को्ी ननधी देखभाल ि दरुुस्तीची कामासाठी 
खचि करण्यात आललेे आ े. तसेच सन २०२०-२०२१ साठी रुपये ३१.२२ को्ी 
देखभाल ि दरुूस्तीची कामे करण्याच े ननयोजजत आ े. यामध्ये काळ मोठा 
प्रकल्प, राजनाला सस ींचन सम ू ि जजल््यातील इतर राज्यस्तरीय लघ ु
प्रकल्पाींचे देखभाल ि दरुुस्ती कामाींचा समािेश आ े. 
(३) चौकशी करण्याची आिश्यकता ना ी. 

दरुुस्तीसाठी आिश्यक ननधी म ामींडळाकडून प्राप्त  ोत आ े.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी.                      

 ___________ 
 

 सांचमान्यतेच ेशासन तनणाय रद्द िरण्याबाबत 
  

(१६) ३९५१ (१७-०७-२०२०). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमईपीएस कायदयाने ननश्चित केलेले सिं मान्यतिेे ननकष ददनांक २८ 
ऑगस्ट, २०१५ व ददनांक ७ ऑक्टोबर, २०१५ च्या शासन ननर्णयाने बदलनू 
शशक्षक सखं्या कमी केल्याने ववद्यार्थयाांि ेप्रिंड नकुसान झाले आहे, हे खरे 
आहे काय,   
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(२) असल्यास, गखणत ि विज्ञान या विषयाच्या दोन सशक्षकाींऐिजी एकच 
सशक्षक देणे, भाषा विषयाचे सशक्षक रद्द करणे, कला क्रीडा ि सींगीत 
सशक्षकाींना िगळण्यात आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर शासन ननणिय रद्द करण्याबाबत सशक्षक भारतीचे अध्यक्ष 
अशोक बेलसरे, सभुाष मोरे, सींजय िेतरेुकर, जासल ींदर सरोदे आखण प्रकाश 
शळेके याींनी मागणी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींचमान्यतचेे शासन 
ननर्णय रद्द करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्रीमती वषाा गायिवाड (०७-०९-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े अींशत: खरे आ े. 
(४) सिंमान्यतिेा शासन ननर्णय सधुाररत करण्यािी कायणवाही सरुु आहे 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
                          

 ___________ 
  

तनसगा चक्रीवादळामुळे िोिणातील किनारपट्टी  
भागाच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(१७) ३९६२ (१७-०७-२०२०). श्री.जयांत पाटील, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, 
श्री.िवपल पाटील, श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.महादेव 
जानिर, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, 
अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ववनायिराव 
मेटे, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामतनवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई तसेच कोकणातील रायगड, रतनार्गरी, सस ींधुदगुि तसेच ठाणे ि 
पालघर या जजल््यातील अनेक गािाींना हदनाींक ३ जून, २०२० रोजी िा 
तयासमुारास ताशी ११० त े१२० कक.मी इतक्या प्रचींड िेगाने आलेल्या ‘ननसगि’ 
चक्रीिादळामळेु मोठ्या प्रमाणािर तडाखा बसल्याने विशषे करून ककनारपट्टी 
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भागातील अनेक घरादाराची तसेच खाजगी मालमततचेी मोठ्या प्रमाणािर 
झालेली पडझड, उदरननिाि ाचे साधन असललेे नारळ, सपुारी, पोफळी, आींबा, 
फणस, काज,ू केळी, कोकम, र्च ींच तसेच मसाल्याच्या पदाथाांची झाड े
मळुासक् भईुसपा् झाल्याने तसेच अनेक हठकाणी रस्त े िा ून गेल्याने 
मनषुय ानी, पशधुनाची  ानी तसेच मच्छीमाराींच्या बो्ीींचे ि मच्छीमार 
साधन सामगु्रीचे ी प्रचींड नकुसान झाले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास मच्छीमाराींच्या बो्ीींच ेि अन्य मच्छीमारीच्या साधन सामग्रीचे 
कोटयिधी रुपयाींचे नकुसान झालेले असताना, तयाींना शासनाकडून कोणतया ी 
प्रकारे आर्थिक मदत ि नकुसान भरपाई न समळाल्यामळेु मच्छीमाराींकड े
शासनाचे दलुिक्ष झाल्याची भािना ननमािण झाली असनू मच्छीमाराींच्या बो्ीींच,े 
मच्छीमारीच्या साधन सामगु्रीचे विनाविलींब पींचनामे करुन तयाींना तातकाळ 
आर्थिक मदत ि नकुसान भरपाई देण्यात यािी, अशी मागणी लोकप्रनतननधी 
तसेच म ाराषर मच्छीमार कृती ससमतीने मा.मखु्यमींत्री ि मा.मतस्यव्यिसाय 
मींत्री याींच्याकड े हदनाींक १७ जून, २०२० रोजी िा तयासमुारास लेखी 
ननिेदनाव्दारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ननसगि चक्रीिादळामळेु रायगड, रतनार्गरी, सस ींधदुगुि, 
पणेु, नासशक, नींदरुबार, जळगाि आखण उििररत जजल््यातील बार्धताींची 
पा णी करुन तातकाळ मदत देण्याची घोषणा मा.मखु्यमींत्री म ोदयाींनी करुन 
 ी मदत देण्यास विलींब  ोत असल्याने या भागातील नागरीकाींची मोठ्या 
प्रमाणात गरैसोय  ोत असल्याची बाब मा े जनू, २०२० च्या दसुऱया 
आठिड्यात ननदशिनास आली असनू बार्धत झालेल्या शतेकरी आखण स्थाननक 
नागरीकाींना NDRF च्या ननकषापेक्षा जास्त मदत देण्यात येणार आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) तसेच, ननसगि चक्रीिादळाचा फ्का कोकणास  उततर म ाराषर ि 
पजश्चम म ाराषराला देखील बसल्याने मोठ्या प्रमाणात शतेीवपकाींचे, 
फळबागाींच,े घराींचे नकुसान झाले असनू पणेु जजल््यात ननसगि पॉसल ाऊस ि 
शडेने्चे २०६  ेक् ्रिरील समुारे ७५१ शतेकऱ याींच े नकुसान झाले असनू 
रायगड जजल््यातील असलबाग तालकु्यातील नागाि, चौल, रेिदींडा गािातील 
तसेच श्रीिधिन, मरुुड, पेण येथील समुारे ५ लाखाीं ून अर्धक घरे ५०३३  ेक््र 
पेक्षा जास्त शते जसमनी ि बागायतीस  घराींचे मोठ्या प्रमाणािर नकुसान 
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झाले असनू अनेक जनािरे मतृयमूखुी पडली असनू जजल् ा पररषद शाळाींच,े 
म ाविदयालयाींचे तसेच म ावितरणाचे ी मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले आ े 
तर रायगड जजल््यातील असलबाग, श्रीिधिन तालकु्यातील प्रतयेकी १ ि 
माणगाि तालकु्यातील २ अशा एकूण ४ जणाींचा मतृय ूि समुारे १६ नागररक 
जखमी झाले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, कोकणात ननसगि चक्रीिादळामळेु एकूण नकुसान ३४०० 
को्ीींच्या घरात असनू या िादळाचा सिाित मोठा फ्का रतनार्गरी 
जजल््यातील दापोली ि मींडणगड या दोन तालकु्याींना बसला असनू नकुसान 
झालेल्या २७  जार ७८२ घराींमध्ये ९३ ्क्के घरे  ी दापोली ि मींडणगड 
तालकु्यातील असनू, चक्रीिादळामळेु कोकणाचे झालेले नकुसान पा ता 
शासनाने यासाठी जा ीर केलेली मदत  ी तु् पुींजी असल्याने शासनाने 
अर्धकची मदत देण्यासाठी तातडीने नकुसानीचे पींचनामे करून नकुसान 
भरपाई देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत 
आ े, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.ववजय वडटे्टीवार (२८-०७-२०२०) : (१) ि (२)  ोय. 
(३) ननसगि चक्रीिादळामळेु रायगड, रतनार्गरी, सस ींधदुगुि या सागरी 
ककनारपट्टीतील जजल््याींमध्ये शतेी ि मालमतता याींचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान झाल्याने राज्य आपतती प्रनतसाद ननधीच्या दरापेक्षा विशषे बाब 
म् णून िाढीि दराने मदत देण्याबाबतचा ननणिय घेण्यात आला असनू 
आतापयांत रुपये ४९०.१३ को्ी एिढा ननधी वितरीत करण्यात आला आ े. 
(४) ननसगि चकक्रिादळामळेु पणेु जजल््यात २०३.५४  ेक््र िरील पॉली  ाऊस 
शडेने्चे नकुसान झाले आ े. रायगड जजल््यातील १६०६०  ेक््र क्षते्रािरील 
शतेीवपकाींचे नकुसान झाल्याचे हदसनू आले आ े. रायगड जजल््यातील समुारे 
१.८३ लक्ष घराींचे पणूित:/अींशत: नकुसान झाल्याच े ननदशिनास आले आ े. 
तयाचप्रमाणे रायगड जजल््यात ७ व्यक्तीींचा मतृय ू तसेच २६८ जनािराींचा 
मतृय ूझाल्याच ेननदशिनास आले आ े. 
(५) रतनार्गरी जजल््यातील ४३,१०९ घराींचे पणूित:/अींशत: नकुसान झाले 
असल्याच े हदसनू आले आ े. ननसगि चक्रीिादळामळेु झालेल्या नकुसानीसाठी 
राज्य शासनाने िाढीि दराने मदत देण्यासाठी अदयापपयांत शासनाने रुपये 
४९०.१३ को्ी इतका ननधी मदत िा्पासाठी वितरीत केला आ े. 
  ___________ 
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रायगड जजल््यातील शतेिऱयाांच ेभात वपिाच ेनुिसान झाल्याबाबत 
  

(१८) ३९६३ (१५-०७-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत व पनुवासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण ि असलबाग (जज.रायगड) तालकु्यातील खारेपा् विभागास  रायगड 
जजल््यातील शतेात तयार झालेली भात शतेीची रोपे मा े जून, २०२० मध्ये 
िा तयादरम्यान उन् ाच्या तडाख्यामळेु करपनू गेली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱयाींनी पनु् ा तीन त ेचार िेळा निीन त्रबयाणे शतेामध्ये 
्ाकून तयार झालेल्या भात वपकाींची रोपे पाऊस न पडल्यामळेु उन् ाने 
करपल्यामळेु शतेकरी  तबल झाला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या शतेकऱयाींना 
आर्थिक मदत करण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.ववजय वडटे्टीवार (२८-०७-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील खेडयाांना भुस्खलनाचा धोिा तनमााण झाल्याबाबत 
  

(१९) ३९६६ (१५-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
मदत व पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २०० खेड्याींना भसु्खलनाचा धोका असल्याचा दािा केल्याचे 
भगूभि सिेक्षण विभागाने (जी.एस.आय.) प्रससध्द केलेल्या अ िालाव्दारे 
ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, गे्र्र मुींबई म ापासलकेने विनींती केल्यानींतर भगूभि विभागाने 
२२५ खेड्याींचा अ्यास केला  ोता, तयानसुार राज्यातील चार जजल््यातील 
४७ गािाींना भसु्खलन सिािर्धक धोका असल्याचे आढळले असनू,  ा अ िाल 
तया तया जजल््यातील िररषठ अर्धकाऱयाींकड ेसपुदूि करण्यात आलेला आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, भसु्खलनाच्या या धोक्याचा अ्यास करण्यासाठी 
जी.एस.आय.कडून दोन शोध प्रकल्प  ाती घेण्यात आले  ोत.े या प्रकल्पाींचा 
कालखींड २०१५ त े२०१८ असा  ोता. या प्रकल्पाींच्या माध्यमातनूच रायगड, 
रतनार्गरी, ठाणे ि पणेु जजल््यातील लोकिस्तीला असलेल्या धोकादायक 
उताराची माह ती सींकसलत करण्यात आली, तसेच मुींबईच्या नागरी भागातील 
लोकिस्तीला लागनू असलेल्या ्ेकड्याींचे धोकादायक उतार ी ननजश्चत 
करण्यात आले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, भसु्खलनाचा धोका असलले्या पररसरात सध्या रा त 
असलेल्या लोकाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.ववजय वडटे्टीवार (२८-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
(४) पािसाळयात अनतिषृ्ीमध्ये धोकादायक दरडप्रिण क्षते्रातील ग्रामस्थाींच े
शाळा, समाज मींहदरे ि देिालये इ. हठकाणी तातपरूत े स्थलाींतर करण्याच्या 
सचूना सींबींर्धत यींत्रणाींना देण्यात आलेल्या आ ेत. तयाचप्रमाणे जजल् ार्धकारी 
कायािलयाकडुन कायािलयीन दरुध्िनी/भ्रमणध्िनी तसेच Quick Response 
Team ची माह ती ग्रामस्थाींना देण्यात आली आ े. तया तया जजल् ा आपतती 
व्यिस्थापन प्रार्धकरणामाफि त पररसरातील शासकीय यींत्रणेला २४ तास सतकि  
रा ण्याच्या सचूना देण्यात आलेल्या आ ेत. पररसरात गािदिींडी देण्यात येत 
आ े. सींरक्षणातमक कामे (सींरक्षक सभींती बाींधणे, जींगल ग्ार काढणे, झाड े
लािणे, गॅविअन िॉल बाींधणे इ.) करण्यात येत आ ेत. अनतिषृ्ीच े प्रमाण 
मोजण्यासाठी प्रतयेक म सलू मींडळ स्तरािर पजिन्य मापक यींत्र बसविण्यात 
आले आ ेत.  
     ब ृन्मुींबई म ापासलकेमाफि त भसु्खलनाचा धोका असलेल्या हठकाणािरील 
नागरीकाींना सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू स्थलाींतरीत  ोण्याकरीता नो्ीस 
बजािण्यात आलले्या आ ेत. तसेच तयाींच्या सिि सींबींर्धत यींत्रणाींना भारतीय 
भिुजै्ञाननक सिेक्षण, पणेु याींनी सचुविलेल्या उपाययोजना करण्याबाबत 
ब ृन्मुींबई म ानगरपासलका आयकु्त याींचेस्तरािरुन ननदेश देण्यात आलेल े
आ ेत. शासनाच्या हदनाींक १० जून, २०२० च्या पत्रान्िये सिि विभागीय 
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आयकु्त ि जजल् ार्धकारी याींना पािसाळयात  ोणाऱ या सींभाव्य दरडीच्या 
घ्नाींच्या अनषुींगाने आिश्यक तया उपाययोजना ि खबरदारी घेण्याचे ननदेश 
देण्यात आलेले आ ेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

राज्यात टाळेबांदीमुळे घरिाम िामगार व त्याांच्या िुटुांबावर  
उपासमारीची वेळ आल्याबाबत 

  

(२०) ३९९२ (१५-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.ववलास 
पोतनीस, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोनाचा मकुाबला करण्यासाठी गेल्या तीन मह न्यापासनू राज्यात लाग ू
असलेल्या ्ाळेबींदीमळेु  ातचे काम गेल्याने घरकाम करून उदरननिाि  
करणाऱया समुारे साडचेार लाख कामगार ि तयाींच्या कु्ुींबािर उपासमारीची 
िेळ आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म ाराषर घरगतुी कामगार कल्याण मींडळ अर्धननयम, २००८ 
 ा कायदा राज्यात २००९ पासनू अजस्ततिात असताना अशा आपतकालीन 
पररजस्थतीत शासनाने तयाींना कोणता ी हदलासा हदलेला ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, घर कामासाठी राज्य ि जजल् ास्तरािर कल्याण मींडळे 
स्थापन करण्याची कायदयात तरतदू आ े. मींडळाींने तयाींच्या कायिक्षेत्रातील घर 
कामगाराींची नोंदणी करणे, तयाींना ओळखपत्र देणे आिश्यक आ े. राज्याच्या 
अथिसींकल्पात खास तरतदू करुन या घर कामगार कल्याण मींडळासाठी 
अनदुान देण्याची तरतदू कायदयात आ े. राज्य शासनाने अनदुान, 
लाभार्थयाांच्या अींशदान ि मींडळाने उ्या केलले्या ननधीचा उपयोग या 
कामगाराींच्या अडचणीसाठी कराियाचा आ े. कामगाराींचा अपघात, मदत, 
कामगार ि तयाींच्यािर अिलींबनू असणारी व्यक्ती आजारी पडल्यास, 
िदैयकीय उपचाराचा खचि देणे, कामगाराींच्या मलुाींच्या सशक्षणासाठी आर्थिक 
मदत करणे, तयासशिाय पररजस्थतीनसुार कामगाराींना आर्थिक मदत देण्याचा 
मींडळ िेळोिेळी ननणिय घेऊ शकत,े अशी कायदयात तरतदू आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(४) असल्यास, ्ाळेबींदीमळेु या कामगाराींचा रोजगार गेला आ े, अशा 
आपातकालीन पररजस्थतीत तयाींना कायदयातील तरतदुीनसुार आर्थिक मदत 
करणे आिश्यक  ोत,े अस ेअसताना ी शासनाने कोणती ी आर्थिक मदत न 
करण्याची कारणे काय आ ेत, 
(५) असल्यास, सदर ू कामगाराींना आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने 
ससमती स्थापन केली असनू, सदर ू ससमतीच्या सशफारशी शासनास प्राप्त 
झाल्या असल्यास सदर ू सशफारसीच्या अनषुींगाने घर कामगाराींना आर्थिक 
मदत देण्याबाबत शासनाकडून कोणता ननणिय घेण्यात आला िा येत आ े,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (०३-०९-२०२०) : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. म ाराषर घरेल ूकामगार अर्धननयम, २००८ च्या कलम ३ 
अींतगित राज्यस्तरीय घरेल ूकामगार कल्याण मींडळ स्थापन करण्यात आले 
असनू सदर मींडळामाफि त कें द्र शासन परुस्कृत योजना राबविण्यात येतात.  
(३) म ाराषर घरेल ू कामगार अर्धननयम, २००८ च्या कलम ३ अींतगित 
राज्यस्तरीय घरेल ू कामगार कल्याण मींडळ स्थापन करण्यात आले आ े. 
सदर मींडळाची जजल् ास्तरािर कामे सरुु आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
(५) घर कामगाराींना आर्थिक मदत करण्यासाठी कोणती ी ससमती स्थापन 
करण्यात आलेली ना ी. 
(६) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

मौजे बाळे (ता.उत्तर सोलापूर, जज.सोलापूर) येथे नवीन शासिीय 
पशुवैद्यिीय महाववद्यालय सुरु िरण्याबाबत 

  
(२१) ४०११ (१५-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगिर, 
श्री.सदाशशव खोत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१२ ला ददनाांि २७ रे्ब्रवुारी, 
२०२० रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज-ेबाळे (ता.उततर सोलापरू, जज.सोलापरू) येथे निीन शासकीय 
पशिुदैयकीय म ाविदयालय सरुु करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
साततयाने पाठपरुािा केल्यामळेु शासनाने ततित: मान्यता हदली असनू 
सदरील म ाविदयालय सरुु करण्यासाठी आिश्यक असलेली जमीन शतेकरी 
िगािकडून सींपाहदत करण्याकरीता ि अन्य िेगिेगळया भौनतक सवुिधा 
उपलब्ध करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या बाबीींना मींत्रत्रमींडळाची मान्यता 
घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, सदर म ाविदयालय सरुु करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या 
जसमनीच्या मोबदल्याबरोबरच इतर अन्य िेगिेगळ्या भौनतक सवुिधा उपलब्ध 
करण्यासाठी आिश्यक असलेला ननधी आखण परेुसे मनषुयबळास मींजूरी 
देण्याचा विषय लोकप्रनतननधीच्या विनींतीनसुार मींत्री पररषदेच्या बठैकीत सादर 
करण्याच े ननदेश मा.पशसुींिधिन ि दगु्धव्यिसाय मींत्री/राज्यमींत्री याींनी 
विभागास हदलेले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, मा.पशसुींिधिन ि दगु्धव्यिसाय मींत्री/राज्यमींत्री याींनी हदलेल्या 
ननदेशाप्रमाणे आखण हदनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोजीच्या शासन पत्रानसुार 
मागणी केलेल्या िेगिेगळ्या चार मदु्दयाींची पररपणूि माह ती जजल् ार्धकारी, 
सोलापरू याींनी हदनाींक २४ जुल,ै २०१९ रोजीच्या पत्रासोबत शासनास सादर 
केली असनू तया माह तीच्या अनषुींगाने आिश्यक कायििा ी झाली नसल्याचे 
ननदशिनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(४) असल्यास, सदर शासकीय पशिुदैयकीय म ाविदयालय मा े जून, २०२१ 
पासनू सरुु करण्यासाठी आिश्यक असलेली जमीन सींपादन करण्याची मागणी 
केलेली सिि माह ती शासनास प्राप्त झाल्यामळेु सदरील जमीन सींपादन 
करण्यासाठी ि अन्य िेगिगेळ्या कामासाठी आिश्यक असलेला ननधी मींजूर 
करण्याच्या सींदभाित शासनाने चौकशी करुन कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सतुनल िेदार (३१-०७-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) सोलापरू जजल््यात 
पशिुदैयकीय म ाविदयालय स्थापन करण्यास हदनाींक ०४ एवप्रल, २०१९ 
रोजीच्या पत्रान्िये शासनाने ततित: मान्यता दशिविली आ े. 
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     तसेच म ाराषर राज्यात उपलब्ध असलेल्या पशधुनाच्या सींख्येच्या 
अनषुींगाने तसेच पशिुदैयक शाखचेा विस्तार करण्याच्या दृष्ीने आिश्यक 
असलेले पशिुदैयक आखण तयानसुार सदय:जस्थतीत कायिरत असलेली 
पशिुदैयक म ाविदयालये ि याचा सारासार विचार करुन म ाराषर पश ु ि 
मतस्य विज्ञान विदयापीठाींतगित नविन पशिुदैयक म ाविदयालये स्थापन 
करण्याबाबतच्या सधुाररत ब ृत आराखडा सादर करण्याची कायििा ी म ाराषर 
पश ुि मतस्य विज्ञान विदयापीठाकडून करण्यात येत आ े. 
     सदर ब ृत आराखड्याच्या मान्यतनेींतर सोलापरू जजल््यात पशिुदैयक 
म ाविदयालय स्थापन करण्याबाबत यथोचीत ननणिय शासनस्तरािरुन घेण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

र्ळपीि ववम्यातील चुिीच्या दरगरमुळे शतेिऱयाांच े 
नुिसान होत असल्याबाबत 

  
(२२) ४०५४ (३१-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, 
श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फळपीक विमा योजनेतील सन २०१९-२०२० मधील अिेळी पािसाच्या 
 िामान धोक्याचा हरगर २०२०-२०२१ मध्ये ी कायम ठेिला गेला असनू 
कमी-जास्त तापमानाच े हरगरमध्ये फेज १-२ मध्ये तकुड ेकरुन शतेकऱयाींना 
नकुसान भरपाई कमी समळेल याची काळजी अर्धक घेण्यात आल्याच ेहदसनू 
येत आ े, कमी तापमानाच्या हरगरमध्ये  ी तीन स्ितींत्र हरगर तयार केले 
गेले असनू सलग हदिस िाढिनू तापमान हरगर कमी करणे, विमा सींरक्षक्षत 
रक्कम कमी करणे, जास्त तापमानाच्या हरगर मध्ये तीन िेगळे हरगर करुन 
विमा सींरक्षक्षत रक्कम कमी-जास्त करणे असा प्रकार कृषी विभागाकडून 
करण्यात आल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, लॉकडाऊनच्या कालािधीत कृषी खातयाने विमा योजनेची 
ननयमािली परस्पर ठरिली असनू कोणतया शतेकरी प्रनतननधीींना, विदयापीठ 
शास्त्रज्ञाींशी चचाि करुन ननयमािली ठरिली  े कृषी खातयाने जा ीर केल े
ना ी,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, ‘पोकरा’ योजनेचा ककीं िा खरीप तयारीचा ‘िेत्रबनार’  ोतो मग 
विमा योजनेचा ‘िेत्रबनार’ का घेतला जात ना ी, घाईघाईने कशासाठी परस्पर 
योजना जा ीर केली गेली, कोणतया कारणास्ति शासनाचे नकुसान करणारे 
हरगर बदलले गेले, बठैकीच ेइनतितृत का जा ीर केले गेले ना ी, असा आरोप 
विमा अ्यासक शतेकरी अरवि ींद तटे्ट याींनी केला आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन याबाबत पारदशिकता ि 
शतेकऱयाींचे आर्थिक नकुसान  ोऊ नये यासाठी कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.दादाजी भसेु (२६-०८-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
     विमा कीं पनीकडून आींत्रबया ब ार सन २०१९-२०२० मध्ये का ी 
फळवपकाींसाठी खूप जास्त विमा दर सादर केले  ोत,े तयामळेु  िामान 
धोक्याचा हरगरमध्ये बदल करण्यात आले. 
(२)  े खरे ना ी. 
 आयकु्त, कृषी याींचे अध्यक्षतखेाली हदनाींक १५ फेब्रिुारी, २०२० रोजी 
राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक ससमतीची बठैक घेण्यात आली. सदर बठैकीस कृषी 
विदयावपठातील शास्त्रज्ञ तसेच राषरीय फळ सींशोधन कें द्रातील शास्त्रज्ञ 
उपजस्थत  ोत.े 
(३)  े खरे ना ी. 
 अशा प्रकारच े आरोप केल्याबाबत ननिेदन प्राप्त झाल्याच े
असभलेखािरून हदसनू येत ना ी. तसेच आयकु्त, कृषी याींचे अध्यक्षतखेाली 
हदनाींक १५ फेब्रिुारी, २०२० रोजी राज्यस्तरीय ताींत्रत्रक ससमतीची बठैक 
घेण्यात आली. सदर बठैकीचे इनतितृत हदनाींक २ माचि, २०२० रोजी सिि 
सींबींर्धताींना पाठविण्यात आले. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
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 पुण्याहून औसा या दठिाणी आलेल्या मदहलेला महापाशलिेच्या  
घांटागाडीतून घरी सोडल्याबाबत 

  

(२३) ४०६० (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, 
श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय नगरवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्या ून औसा या हठकाणी आलेल्या एका मह लचेी िदैयकीय तपासणी 
केल्यानींतर नतला म ापासलकेच्या घी्ं ा गाडीत बसिनू क्िारीं्ाईनसाठी घराकड े
पाठविल्याचे हदनाींक १९ मे, २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशिनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, औसा ग्रामीण रुग्णालयात एक रुग्णिाह का असनू सींस्थातमक 
विलगीकरणासाठी तीन रुग्णिाह का असताना मह ललेा रुग्णिाह केव्दारे घरी 
न सोडता उपजस्थत स्िच्छता ननरीक्षकाने म ापासलकेच्या घी्ं ागाडीत बसिनू 
सोडण्याची कारणे काय आ ेत, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि तयानषुींगाने सींबींर्धताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री.एिनाथ शशांदे (२७-०७-२०२०) : (१)  े खरे आ े. 
(२) सदर प्रकरणातील मह ला औसा येथील ग्रामीण रुग्णालयात 
तपासणीसाठी गलेी असता, रात्रीची िळे असल्याने सदर मह लेला घराकड े
परतण्यासाठी ऑ्ोररक्षा ि इतर कोणत ेी िा न उपलब्ध नव् त.े तसेच तथे े
उपजस्थत असलेल्या रुग्णिाह का चालकाने सदर मह ला कोविड-१९ सींशनयत 
असल्याने, घरी सोडण्यास नकार हदला. तयामळेु मला घरापयांत सोडा, मी 
एक्ी आ े ि मला सभती िा्त आ े, अशी विनींती तया मह लेने केली 
असता, सदर मह ला  ी एक्ी असल्याने, मानितचे्या ि सरुक्षक्षततचे्या 
दृष्ीकोनातनू तसेच नगराध्यक्ष, नगरपररषद औसा याींच्या सींमतीने, सदर 
मह लेस ग्रामीण रुग्णालय येथून नतच्या घरी सोडण्याकरीता नगरपररषदेच्या 
ननजांतकुीकरण ि स्िच्छ करुन ठेिलेल्या घी्ं ागाडीतनू सरुक्षक्षत घरी सोडण्यात 
आले. तद नींतर सदर घी्ं ागाडी स्िच्छ पाण्याने धुिनू, ननजांतकुीकरण करुन 
घेण्यात आली असल्याबाबत मखु्यार्धकारी, नगरपररषद औसा याींनी अ िाल 
सादर केल्याचे जजल् ार्धकारी, लातरू याींनी कळविले आ े. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
 ___________ 
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महाड रायगड महामागााच्या िॉक्रीट रूां दीिरणाच्या िामात  
अनावश्यि वकृ्ष तोड झाल्याबाबत 

  

(२४) ४०६९ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) म ाड रायगड म ामागािच्या १० मी्र कााँक्री् रूीं दीकरणाच्या कामात 
अनािश्यक तसेच १० मी्रच्या बा ेर असणारी मोठी िकृ्ष तोडली जात 
असल्याची बाब सामाजजक ि पयाििरण प्रेमी सींघ्नाींनी हदनाींक १७ फेब्रिुारी, 
२०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशिनास आणून हदल्यानींतर मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपररषद याींनी डी.एफ.ओ. म ाड याींना चौकशी करून 
सींबींर्धताींविरोधात कारिाई करण्याच्या सचूना हदल्या आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानसुार सींबींर्धत दोषीींविरोधात कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (१०-०८-२०२०) : (१) मा.आहदती त्करे, राज्यमींत्री 
तथा पालकमींत्री रायगड याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक २४/०२/२०२० रोजी 
रा.म.क्र.१६६फ िरील झाडाींच्या म ाड त ेरायगड ककल्ल्याच्या दपुदरीकरणाच्या 
कामासींदभाित बठैक बोलविण्यात आली  ोती. सदर बठैकीमध्ये ह रिळ 
प्रनतषठानचे प्रनतननधी, िन विभागाच ेअर्धकारी ि राषरीय म ामागि विभागाच े
अर्धकारी उपजस्थत  ोत.े सदर बठैकीमध्ये िकृ्षतोड  ोत असलेल्या झाडाींचे 
सिेक्षण करुन अ िाल सादर करणेबाबत मा.राज्यमींत्री याींचेकडून ननदेश 
देण्यात आले. तयानसुार ह रिळ प्रनतषठानचे प्रनतननधी ि िन विभागाचे 
प्रनतननधी याींच्यासमिेत विभागामाफि त हदनाींक २७/०२/२०२० त े ०३/०३/२०२० 
पयांत झाडाींचे सिेक्षण करण्यात आले ि सिेक्षणानसुार राषरीय म ामागािच्या 
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म ाड त े रायगड (सिेक्षण कक.मी.०/०० त े १२/०००) ककल्ल्याच्या 
दपुदरीकरणाच्या भसूींपाहदत रस्तयाच्या  द्दीमध्ये येणारी ि िन विभागाची 
मींजूरी प्राप्त असलेली एकूण १०३८ झाड े तोडली जाणार आ ेत. राषरीय 
म ामागािचे दपुदरीकरणाच ेि साईड पट्टीचे मखु्य काम १४ मी्र मध्ये  ोणार 
आ े. राषरीय म ामागािचे रुीं दीकरणासाठी िन विभागामाफि त मींजूर करण्यात 
आलेली सििच झाड ेतोडणे आिश्यक आ े ि सदर झाड ेराषरीय म ामागािच्या 
सींपाहदत सरासरी १८ त े२५ मी्र रुीं दीमधील आ ेत. 
(२) राषरीय म ामागि क्र.१६६ फ  ा नव्याने घोवषत झालेला राषरीय म ामागि 
असनू कााँकक्र्व्दारे सधुारणा ि दपुदरीकरणासाठी भसूींपादीत रस्तयाच्या  द्दीत 
येणारी झाड े तोडणे आिश्यक असनू तयास िन विभागाची मींजूरी प्राप्त 
असल्याने कारिाईचा प्रश्न उद् ाित ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील पीि िजा वाटपात ददरांगाई होत असल्याबाबत 
  
(२५) ४०७१ (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, 
श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खरीप  ींगामात पीक कजि िा्पाबाबतची शासन ि बाँकाींची 
अनागोंदी कायम असल्याच ेमा े मे, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास 
आले असनू बीड जजल््यात ८० ्क्के पके्षा अर्धक शतेकऱयाींनी पेरण्या पणूि 
केल्या असता जजल््यातील बाँकाींनी शतेकऱयाींना कजि िा्प केले नसनू 
उहद्दष्ाच्या १० ्क्के ी रक्कम शतेकऱयाींपयांत पो ोचलली ना ी,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, कोरोनामळेु अडचणीत असलेल्या शतेकऱयाींना मराठिाडा 
खानदेश ि विदभि या कोरडिा ू भागात कजि िा्पाचे प्रमाण सरासरी १ त े७ 
्क्के तर पजश्चम म ाराषरात १ त े२८ ्क्के पयांत असनू राज्यात हदनाींक 
१४ मे, २०२० अखेर १ त े२८ ्क्केच पीक कजि िा्प झाल्याच ेननदशिनास 
आल,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, खरीप  ींगाम साधण्यासाठी शतेकऱयाींच्या  ाती भाींडिल 
नसल्याने तसेच शासन फक्त कोरोना ननयींत्रणाच्या कामात मग्न असल्याने 
ग्रामीण भागाला सींजीिनी देणारा खरीप  ींगाम भाींडिलाच्या उपलब्धतअेभािी 
िाया जाण्याची सभती शतेकरी िगाित पसरली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, पीक कजािसाठी जजल् ार्धकारी कागदपत्राींची आिश्यकता 
नसल्याचे साींगत असनू ी बाँक अर्धकारी कागदपत्राींसाठी शतेकऱयाींची 
वपळिणूक करीत असल्याने सदर बाँकािर मा.ग ृ मींत्री  े फौजदारी गनु् े 
दाखल करण्याचे साींगत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने कागदपत्रासाठी अडिणूक करणाऱया बाँकािर 
कारिाई करुन शतेकऱयाींना पीक कजि समळण्याबाबत कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) अींशतः खरे आ े. 
     बीड जजल््यासाठी खरीप कजि िा्पाचा रुपये ९५० को्ी रकमेचा 
लक्षाींक देण्यात आला आ े. सदर कालािधीत बीड जजल््यातील कजि िा्प 
१४.७६ को्ी असल्याच े हदसनू येत.े याबाबत प्रामखु्याने कोविड-१९ 
म ामारीमळेु उध् दिलेल्या लॉकडाऊन पररजस्थतीत बाँकाींमधील ननिडक-अपरुा 
कमिचारी िगि, दळणिळण सवुिधेचा अभाि इतयादी कारणामळेु बाँकाींना कजि 
वितरणाची कायिपध्दती अनसुरण्यास विलींब झाला आ े. 
     तथावप हदनाींक १५/०७/२०२० अखेर बीड जजल््यात २९१.९८ को्ी 
(३१%) कजि िा्प करण्यात आले आ े. 
(२) अींशतः खरे आ े. 
     खरीप  ींगामातील पीक कजि िा्पाच्या अनषुींगाने हदनाींक १५/०५/२०२० 
पयांत राज्यातील बाँकाींनी ६.७७ लाख शतेकऱ याींना रुपये ४,६५० को्ी रकमचे े
पीक कजि िा्प केल ेआ े.  
(३) ना ी. 
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(४) अींशतः खरे आ े. 
     राषरीयकृत बाँका शासनाचे ननयमाप्रमाणे शतेकऱ याींनी मागणी करुन ी 
पीक कजि िा्प करीत नसल्यास ककीं िा शासनाच्या आदेशाचे ि ननयमाींच े
पालन करीत नसल्यास तयाबाबत सींबींर्धत बाँकेविरुध्द पोलीस विभागाकड े
तक्रार करण्याबाबत मा.मींत्री (ग ृ) याींनी हदनाींक २४/०६/२०२० च्या पत्राव्दारे 
सिि जजल् ार्धकाऱयाींना कळविले आ े.  
(५) राज्यातील शतेकऱ याींना खरीप, २०२० च्या  ींगामामध्ये बाँकामाफि त पीक 
कजि उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनामाफि त हदनाींक २१/०५/२०२० रोजीच्या 
राज्यस्तरीय खरीप आढािा सभेमध्ये हदनाींक २९/०५/२०२० रोजीच्या 
राज्यस्तरीय बाँकसि ससमतीच्या विशषे सभेमध्ये तयाचप्रमाणे हदनाींक 
१७/०६/२०२० रोजीच्या मा.मखु्य सर्चि याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
सभेमध्ये बाँकाींना तयाचप्रमाणे क्षेत्रत्रय अर्धकाऱ याींना आिश्यक कायििा ीच्या 
सचूना देण्यात आल्या आ ेत. पररणामी हदनाींक १५/०७/२०२० पयांत राज्यातील 
बाँकाींमाफि त २६.८५ लाख शतेकऱ याींना रुपये १९,८०२ को्ी रकमचेे पीक कजि 
िा्प करण्यात आले आ े. खरीप कजि िा्पाचा लक्षाींक रुपये ४५,७८६ को्ी 
रकमेचा असनू उक्त साध्य पीक कजि िा्पाचे प्रमाण ४३% आ े. गतिषी 
हदनाींक १५/०७/२०१९ अखेर राज्यातील बाँकाींनी १९.४५ लाख शतेकऱ याींना रुपये 
१४,५५४ को्ी रकमेचे पीक कजि िा्प केले  ोत.े या तलुनेत चाल ू
 ींगामातील कजि िा्प अर्धक प्रमाणात झाल्याचे हदसनू येत.े  
(६) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
   

राज्यातील शतेिऱ याांना सीसीआय व िापूस पणन  
महासांघािडून चिुारे शमळण्याबाबत 

  

(२६) ४०८४ (१५-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱ याींच ेकापसू खरेदीकरीता शासनाने सीसीआय ि कापसू 
पणन म ासींघाव्दारे १२३ लाख जक्िी्ं ल कापसू खरेदी करण्यात येिनू ी खरेदी 
केलेल्या कापसाचे चकुारे ६९३ को्ी शतेकऱ याींना समळाले नसल्याचे हदनाींक 
३० मे, २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशिनास आले,  े खरे आ े काय, 



वि.प. ५ (35) 

(२) असल्यास, खरीप  ींगामाची िेळ येिनू ी शतेकऱ याींना कापसू विक्री केलेले 
पसेै पणन म ासींघाकडून समळाले नसल्याने  ींगामात आर्थिक अडचणीचा 
सामना करण्याची िेळ शतेकऱ याींिर येत असल्याने सदर चुकारे शासन देणार 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱयाींना सदर 
चुकारे देण्याकरीता कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१)  ोय, अींशत: खरे 
आ े. 
     मे, २०२० अखेर कापसू पणन म ासींघाव्दारे एकूण रुपये ३६६७ को्ी 
इतक्या मलू्याच े ६८.५५ लक्ष जक्िी्ं ल कापसू खरेदी करण्यात आली आ े. 
तयापकैी रुपये ३०५९.७८ को्ीींचे चुकारे शतेकऱयाींना अदा करण्यात आले  ोत े
ि उििररत रुपये ६०७.२२ को्ीींचे चुकारे कापसू उतपादक शतेकऱयाींना अदा 
करण्याची कायििा ी कापसू पणन म ासींघाकडून सरुू  ोती. 
    तसेच, सीसीआयमाफि त मे, २०२० अखेर एकूण ११०.७२ लक्ष जक्िी्ं ल 
कापसाची खरेदी झालेली  ोती. शतेकऱयाींच्या बाँक खातयामध्ये कापसाचे चुकारे 
िगि करण्याची कायििा ी सीसीआयव्दारे चाल ू ोती. 
(२) हदनाींक २१ जुल,ै २०२० अखेर कापसू पणन म ासींघाव्दारे एकूण 
३,३२,६४० शतेकऱयाींकडून एकूण रुपये ४,८४७.१० को्ी इतक्या मलू्याचे ९०.७८ 
लक्ष जक्िी्ं ल कापसू खरेदी करण्यात आलेले असनू तयापकैी रुपये ४,२३४.८८ 
को्ी इतकी रक्कम शतेकऱयाींच्या बाँक खातयात िगि करण्यात आलेली आ े. 
उििररत रुपये ६१२.२२ को्ी इतकी रक्कम शतेकऱयाींच्या बाँक खातयात िगि 
करण्याची कायििा ी कापसू पणन म ासींघाव्दारे प्रगतीपथािर आ े. 
  तसेच, सीसीआयव्दारे हदनाींक २१ जुल,ै २०२० अखेर एकूण ५,३०,१८० 
शतेकऱयाींकडून एकूण रुपये ६९२९.७९ को्ी इतक्या रकमेचा एकूण १२७.६० 
लक्ष जक्िी्ं ल कापसू खरेदी करण्यात आलेला असनू तयापकैी रुपये ६७९४.५९ 
को्ी इतकी रक्कम शतेकऱयाींच्या बाँक खातयात िगि करण्यात आलेली असनू 
उििररत रुपये १३५.२० को्ी इतकी रक्कम शतेकऱयाींच्या बाँक खातयात िगि 
करण्याची कायििा ी सीसीआयव्दारे सरुू आ े. 
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(३) कापसू पणन म ासींघाला शतेकऱयाींचे चुकारे िेळेिर आधार करण्यासाठी 
बाँकेकडून कजि घेण्यासाठी हदनाींक ५ माचि, २०२० रोजी मींत्रत्रमींडळाने      
रुपये १८०० को्ी इतक्या रकमेची शासन  मी हदलेली आ े. तसेच, हदनाींक 
२५ जून, २०२० रोजीच्या मींत्रत्रमींडळ बठैकीत घेण्यात आलेल्या ननणियानसुार 
कापसू पणन म ासींघाला अजून रुपये १००० को्ी इतके अनतररक्त कजि 
घेण्याकरीता शासन  मी देण्याचा ननणिय घेण्यात आलेला आ े. अशाप्रकारे 
एकूण रुपये २८०० को्ी इतक्या कजािस शासनाव्दारे कापसू पणन म ासींघाला 
शासन  मी देण्यात आलेली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

 मुांबईत झोपडपट्टी पुनवासन योजना प्रभावीपणे राबववण्याबाबत 
 
(२७) ४११५ (१६-०७-२०२०). श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामतनवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) मुींबई येथील झोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणामाफि त (एस.आर.ए.) गत २४ 
िषाित सरासरी ८५०० च्या दराने फक्त ३ लाख ६  जार झोपडपट्टीिाससयाींना 
घरे  स्ताींतररत केली असल्याची बाब मा े एवप्रल, २०२० च्या शिे्च्या 
आठिड्यात ननदशिनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील कोरोनाचे सींक् दा्ीिा्ीच्या झोपडपट्टटयाींमळेु तीव्र 
 ोत असल्याची ्ीका नागररकाींकडून  ोत असनू मुींबईतील झोपडपट्टी 
पनुवििकासाचा प्रश्न ऐरणीिर आला असल्याची माह ती मा े एवप्रल, २०२० 
च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशिनास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानसुार मुींबईतील झोपडपट्टटयाींचा पनुवििकास 
करण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.जजतेंद्र आव्हाड (१३-०८-२०२०) : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
 झोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणाने आजसमतीस २,१०,५३६ पनुििसन 
सदननका  स्ताींतररत केलले्या आ ेत.  
(२) ि (३)  े खरे ना ी. झोपडपट्टी पनुििसन योजना गतीने पणूि करण्याकरीता 
झोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणातफे विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या 
जात आ ेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  
मौजे ओणी ततसेवाडी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामस्थाांच े 

िायमस्वरूपी पुनवासन िरण्याबाबत 
  
(२८) ४१३३ (१५-०७-२०२०). श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामतनवास शसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे ओणी नतसेिाडी (ता.राजापरू, जज.रतनार्गरी) येथे गतिषी 
अनतिषृ्ीमळेु भसु् खलन  ोऊन अनेक घरे खचली असल्याने मागील ककतयेक 
िषािपासनू रह िाशी असलेले तथेील ग्रामस्थ बेघर झाल्याची बाब मा े जून, 
२०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, भविषयात याहठकाणी िास्तव्य करणे धोक्याच े असल्याने 
सरुक्षक्षतचे्या दृष्ीने तथेील ग्रामस्थाींचे पनुििसन करणे गरजेचे असल्याने एक 
िषि  ोऊन ी येथील ग्रामस्थाींच्या कायमस्िरूपी पनुििसनाबाबत प्रशासन 
स्तरािरून कोणती ी दखल घेण्यात न आल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर हठकाणी 
भसु् खलनामळेु बेघर झालेल्या ग्रामस्थाींचे कायमस्िरूपी पनुििसन करण्यासाठी 
कोणतया उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.ववजय वडटे्टीवार (२४-०८-२०२०) : (१) मा े ऑगस््, २०१९ रोजी 
अनतिषृ्ीने भसु्खलन  ोऊन मौजे ओखण नतसेिाडी ता.राजापरू, जज.रतनार्गरी 
येथील तीन घराींच े नकुसान झाले  ोत.े तीन ी बार्धतग्रस्ताींना नकुसान 
भरपाई देण्यात आलेली आ े. 
(२) ना ी. 
(३) िरील १ प्रमाणे. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
  
िोिणातील शतेिऱयाांना खरीप पीि िजा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  
(२९) ४१३४ (१५-०७-२०२०). श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामतनवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
जानिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना सींक्ामळेु सिि कामधींदे ठप्प असताना पनु् ा ननसगि 
चक्रीिादळाच्या थैमानाने कोकणातील शतेकऱयाींचे प्रचींड प्रमाणात नकुसान 
झाले असनू अशा पररजस्थतीत शासनाने कोकणातील पाच जजल््याींकरीता 
खरीप पीक कजि  ींगामासाठी रुपये १  जार १५२ को्ी ६० लाख ननजश्चत 
केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदरील उहद्दष्ाींपकैी बाँकाींनी ६७  जार १६८ शतेकऱयाींना फक्त 
११९ को्ी ५१ लाख ८२  जार रकमेचे पीक कजि वितरीत केल्याची माह ती 
मा े जून, २०२० च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशिनास आली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोकणातील शतेकऱयाींना खरीप पीक कजि 
उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने कोणतया उपाययोजना केल्या िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१)  ोय. 
     कोकणातील पाच ी जजल््याींकरीता खरीप पीक कजािसाठी रुपये 
११५२६४ लाखाचे उद्दीष् आ े.  
(२) ि (३) ना ी. 
     कोकणातील पाच ी जजल््याींमध्ये हदनाींक १५/०७/२०२० पयांत एकूण 
१,१३,८७३ शतेकऱयाींना रुपये ४४१.२६ को्ी पीककजि िा्प करण्यात आल े
आ े. कजििा्पासींदभाित विभागीय आयकु्त, कोकण याींचे हदनाींक ०३/०१/२०२० 
रोजीच्या पररपत्रकातील सचुनाींनसुार तसेच गठीत करण्यात आलेल्या 
तालकुास्तरीय तसेच ग्रामस्तरीय ससमतीमाफि त प्रतयेक गािपातळीिरील 
शतेकऱयाींपयांत पो चून तयाींना बाँक शाखाींशी सींलग्न करुन जास्तीत जास्त 
कजि िा्प करण्याच ेतयाचप्रमाणे सींबींर्धत जजल् ार्धकारी याींना जजल् ास्तरीय 
ससमतीच्या सभा घेऊन जास्तीत जास्त कजि िा्प करण्याचे ननदेश विभागीय 
आयकु्त, कोकण विभाग याींनी पाच ी जजल््यातील जजल् ार्धकाऱयाींना हदनाींक 
२०/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्िये हदले आ ेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

राजश्री शाहू महाराज परदेशी शशष्ट्यवतृ्ती योजनेतील  
कक्रशमशलअरची अट रद्द िरण्याबाबत 

  

(३०) ४१६१ (१५-०७-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय विभागाच्याितीने अनसुरू्चत जाती मधील 
विदयार्थयाांच्या विशषे अध्ययनमध्ये हदनाींक ५ मे, २०२० च्या शासन 
ननणियानसुार राजश्री शा ू म ाराज सशषयितृतीमध्ये बदल करण्यात आले 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर सशषयितृती पात्र विदयार्थयाांसाठी ६ लाख रुपयाींची 
कक्रसमसलअरची अ् या नव्या सधुारणामध्ये अननिायि केली असल्याने  ी बाब 
अनसुरू्चत जाती विदयार्थयाांसाठी अन्यायकारक ठरत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, यामळेु अनसुरू्चत जाती-जमाती प्रिगािसाठी सोयी-सिलती देत 
असताना भारतीय सींविधानाने मागिदशिक केलेल्या ततिाचा पणूित: विसींगत 
असल्याने सदर केलेली दरुुस्ती रद्द करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक   
१७ मे, २०२० रोजी िा तयासमुारास मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींचेकड े
पत्राव्दारे मागणी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हदनाींक ५ मे, २०२० 
रोजीच्या शासन ननणियामळेु राजश्री शा ू म ाराज परदेशी सशषयितृती 
योजनेमध्ये लाग ू करण्यात आलेली कक्रसमसलअरची अ् रद्द करण्याबाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े (१०-०८-२०२०) : (१) अींशत:  ोय, अनसुरू्चत जातीच्या 
विदयार्थयाांना परदेशात विशषे अध्ययन करण्यासाठी राजश्री शा ू म ाराज 
सशषयितृती योजनेंतगित उतपन्न मयािदेच्या ननकषात बदल करण्याचा ननणिय 
हदनाींक ५ मे, २०२० च्या शासन ननणियान्िये घेण्यात आलेला आ े. 
(२) ना ी, हदनाींक १६ जून, २०१५ च्या शासन ननणियापासनू परदेश 
सशषयितृतीसाठी िावषिक उतपन्नाची मयािदा रुपये ६.०० लक्ष असनू, तीच 
कायम आ े. नव्याने रुपये ६.०० लक्षची मयािदा अथिा कक्रसमसलअरची मयािदा 
्ाकण्यात आलेली ना ी. 
(३)  ोय, अशा स्िरुपाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केललेी आ े.  
(४) विविध लाभाथी घ्काींकडून मत-मताींतरे प्राप्त  ोि ू लागल्याने ि सिि 
लाभाथी घ्काींसोबत व्यापक चचाि करुन ननणिय घेणे आिश्यक असल्याने, 
हदनाींक ०५/०५/२०२० च्या शासन ननणिय ि तयाआधारे प्रससध्द करण्यात 
आलेली जाह रात हदनाींक २१/०५/२०२० च्या शासन ननणियान्िये स्थर्गत 
करण्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
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राज्यातील ववववध िारागहृातील िोरोनाबाधधत िैद्याांच्या 
ववलगीिरणासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३१) ४१८५ (१५-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात काराग ृातील चार कच्च्या कैदयाींचा कोरोनामळेु मतृय ू झाला 
असनू कोरोनाबार्धत कैदयाींच्या विलगीकरणासाठी काराग ृात जागाच 
नसल्याचे हदनाींक १७ जून, २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशिनास आले  े 
खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील विविध काराग ृात क्षमतपेेक्षा अर्धक कैदयाींना 
ठेिण्यात आल्याने काराग ृात कोरोना विषाणचूा सींसगि िाढण्याचा धोका 
ननमािण झाला आ े,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील विविध 
काराग ृातील कैदयाींना कोरोनाचा सींसगि  ोि ू नये, याकरीता कोरोनाबार्धत 
कैदयाींच्या विलगीकरणासाठी जजल् ार्धकारी पातळीिर जागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.अतनल देशमखु (२८-०७-२०२०) : (१)  े अींशत: खरे आ े,  
 कोरोनाबार्धत बींदयाींच्या विलगीकरणासाठी काराग ृामध्ये जागा 
उपलब्ध ना ी  े खरे आ े. तथावप, सदर ३ बींदयाींना इतर आजाराच े
उपचारास्ति शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता, उपचारादरम्यान मतृय ू
झाला. तसेच १ बींदयाींने काराग ृामध्ये गळफास घेिनू आतम तया केली. 
बींदयाींच ेस्िबॅ (swab) तपासणीअींती कोरोना पॉखझ्ीव्  आलेला आ े.  
(२)  ोय. 
(३) काराग ृात कोरोना विषाणू या रोगाचा प्रादभुािि ्ाळण्याकरीता बींदयाींना 
ठेिण्यासाठी तातपरूत ेकाराग ृ घोवषत करणेकरीता सिि जजल् ार्धकारी याींना 
हदनाींक १५ मे, २०२० च्या शासन ननणियान्िये प्रार्धकृत करण्यात आले आ े. 
तसेच सिि जजल् ार्धकारी याींना तातपरूत ेकाराग ृ स्थावपत करुन तथे ेCovid 
Care Centre स्थापन करण्यास हदनाींक २४/०६/२०२० रोजी आदेश देण्यात 
आले आ ेत. तयानसुार २८ जजल््यामध्ये तातपरूत े काराग ृ स्थापन झाले 
आ ेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
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राज्यात ववशषेत: ववदभाात शतेिऱ याांच्या वपिाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 
  

(३२) ४१८६ (१५-०७-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.सजुजतशसांह ठािूर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.महादेव जानिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: विदभाित नागपरू, अमरािती, यितमाळ, चींद्रपरू, 
गडर्चरोली, भींडारा ि िधाि जजल््यात नविन िषािच्या सरुुिातीस झालेल्या 
अिकाळी पाऊस ि गारपीठामळेु शतेकऱ याींच्या धान, सोयाबीन, कापसू ि 
रब्बी  ींगामाचे तरू,  रभरा, धना या वपकाींचे नकुसान झाल्याचे हदनाींक     
३ जानेिारी, २०२० तसेच मा े एवप्रल-मे, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान िादळी 
िाऱयास  अिकाळी पाऊस झाल्याने िादळी पािसामळेु राज्यातील शतेकऱयाींची 
वपके फळबागा ि भाजीपाला याींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याचे 
ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ याींिर कधी अिकाळी पाउस, गारपीठ तर कधी करोना 
विषाणुजन्य आजार सारख े सींक् उध्दिल्याने शतेकऱ याींच्या मालाला किडी 
मोल भाि समळत असल्याने शतेकरी आर्थिक सींक्ात सापडला असनू सदर 
शतेकऱ याींना सींक्ातनू बा ेर काढण्याकरीता शासनाने शतेकऱ याींचे कृषी पींपाच े
िीज बील माफ ि कृषी कजािला स्थर्गती देणाबाबत शासनस्तरािर कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तयानसुार सदर गारपीठ, अिकाळी तसेच िादळी पाऊसामळेु 
शतेकऱयाींच्या झालेल्या नकुसानीचे पींचनामे करून नकुसान भरपाई 
देण्यासींदभाित शासनाकडून कोणतया उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत 
आ ेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.ववजय वडटे्टीवार (२८-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) सन २०१९-२०२० या िषािमध्ये राज्यातील २ तालकु्याींमध्ये दषुकाळ जा ीर 
करून दषुकाळी भागात उपाययोजना ि सिलती लाग ूकरण्याबाबतच े ननदेश 
हदनाींक ३१/१०/२०१९ च्या शासन ननणियान्िये देण्यात आले आ ेत. तयास 
अनलुक्षून स कार, पणन ि िस्त्रोदयोग विभागाने पीक कजािचे पनुगिठन ि 
शतेीशी ननगडीत कजािच्या िसलुीस स्थर्गती देण्याबाबतच्या उपाययोजना 
लाग ूकेल्या आ ेत. 
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(३) स्थाननक म सलूी प्रशासनाला पींचनामे करून कृषी आयकु्त, पणेु 
याींच्यामाफि त प्रस्ताि सादर करण्याबाबतच्या सचूना देण्यात आल्या आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
 

___________ 
   

झोपडपट्टी पुनवासन प्राधधिरणात चटईक्षेत्रर्ळाच ेसवााधधिार  
उपमुख्य अशभयांता याांना प्रदान िेल्याबाबत  

  
(३३) ४२०१ (१६-०७-२०२०). डॉ. पररणय रु्िे, श्री. प्रववण दरेिर, श्री. सरेुश 
धस, श्री.तनलय नाईि, ॲड तनरांजन डावखरे सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणातील समुारे ४०० त े५०० को्ी ककींमतीच्या 
च्ई क्षेत्रफळाच्या वितरणाचे सिािर्धकार उपमखु्य असभयींता रामा सम्कर 
याींच्या ससमतीला प्रदान करण्याचा ननणिय असलकडचे मा.ग ृननमािण मींत्री 
याींनी घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, च्ईक्षेत्रफळ वितरणासोबत सशर्थलता देण्याचे अर्धकार ी या 
ससमतीला देऊन थे् मखु्य कायिकारी अर्धकाऱयाच्या अर्धकारालाच आव् ान 
देण्यात आले आ े तसेच म् ाडा उपाध्यक्षाींकड े असलेले अींनतम अर्धकार 
उपमखु्य असभयींतयाींकड े सपुदूि करण्यात आल्यामळेु झोपडपट्टी पनुििसन 
प्रार्धकरणात समाींतर यींत्रणा उभी रा णार आ े काय, 
(३)  असल्यास, झोपडीिासीयाींना ३१ चौरस फु्ाचा लाभ समळणार असल्याच े
दाखविण्यात आले असले तरी, फीं जीिल च्ई क्षेत्रफळ ि इतर सशर्थलता 
लक्षात घेता विकासकाींना ४०० त े५०० को्ीींचे च्ई क्षेत्रफळ समळणार आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानसुार कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत 
आ े. 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (११-०८-२०२०) : (१) ि (२) विकास ननयींत्रण ि प्रोतसा न 
ननयमािली, २०३४ मधील तदतदूीनसुार ३०० चौ. फू् एिढया िाढीि 
आकारमानाच्या पनुििसन सदननका पात्र लाभार्थयाांना देण्याची कायििा ी 
तातडीने पणूि करण्याच्या अनषुींगाने झोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणात 
ननयमानसुारच स्ितींत्र कक्षाची ननसमिती करण्यात आलेली आ े. 
    म् ाडा उपाध्यक्षाींकड ेझोपडपट्टी पनुििसन प्रार्धकरणाचे अर्धकार ना ीत. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील िोळी समाजातील मागास वगााला अनसुूधचत  
जमातीतील आददवासी िुटुांबबयाांप्रमाणे लाभ शमळणेबाबत 

  
(३४) ४२१२ (१५-०७-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील आर्थिक जस्थती नाजूक असलेल्या ि 
स्िखचािने ननिारा बाींधण्यास सक्षम नसलेल्या दगुिम भागातील अनसुरू्चत 
जमातीतील आहदिासी लोकाींना घर कजि योजना, बीज भाींडिल योजना, 
प्रसशक्षण योजना, अशा प्रकारच्या अनेक सवुिधाींचा लाभ शबरी आहदिासी 
वितत ि विकास म ामींडळामाफि त हदला जातो परींत ु अनसुरू्चत जमातीतील 
कोळी बाींधिाींना अशा प्रकारचा कोणतया ी योजनेचा लाभ समळत नसल्याच े
मा े जानेिारी, २०२० च्या प्रथम सप्ता ात ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय,  
(२) असल्यास, अनसुरू्चत जाती ि जमातीतील मागास असलेल्या कोळी 
समाजास शबरी आहदिासी वितत ि विकास म ामींडळामाफि त असणाऱया या 
सिि योजनाींचा लाभ समळिनू देण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आ े,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडवी (२७-०७-२०२०) : (१) ना ी. 
(२) अनसुरू्चत जमातीसाठी असलेल्या शबरी आहदिासी वितत ि विकास 
म ामींडळामाफि त असणाऱया सिि योजना कें द्र शासनाने प्रससध्द केलेल्या 
अनसुरू्चत जमातीच्या यादीमधील सिि जमातीींना या योजना लाग ू आ ेत. 
तयामध्ये क्र. २८ िर कोळी ढोर, ्ोकरे ि क्र. २९ िर कोळी म ादेि, डोंगर 
कोळी ि क्र. ३० िर कोळी मल् ार याींचा समािेश आ े.  
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

मौजे आपटी-बोरघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामपांचायतीची  
इमारत बाांधण्यासाठी अनुदान मांजूर िरणेबाबत 

  
 

(३५) ४२१६ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे आप्ी-बोरघर (ता.दापोली, जज.रतनार्गरी) ग्रामपींचायतीच ेकायािलय 
भाड्याच्या खोलीमध्ये सरुु असल्याने ग्रामपींचायत इमारत बाींधुन समळणेबाबत 
ग्रामस्थाींकडून मागणी  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीची इमारत बाींधण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी 
अनदुान मींजूर करणेबाबत शासनाला ननिेदन हदले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ग्रामपींचायतीची इमारत बाींधण्यासाठी अनदुान मींजूर करण्याबाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
 
 

श्री.हसन मशु्रीर् (३१-०८-२०२०) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) ि (३) उप मखु्य कायिकारी अर्धकारी (ग्रापीं) जजल् ा पररषद रतनार्गरी 
याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अ िालानसुार रतनार्गरी जजल््यातील दापोली 
तालकु्यातील आप्ी बोरघर ग्रामपींचायतीच्या निीन कायािलयीन इमारतीच्या 
बाींधकामासाठी सन २०१५-२०१६ मध्ये जन सवुिधा योजनेंतगित प्रस्ताि प्राप्त 
झाला  ोता. तथावप, सदर कामास जजल् ा ननयोजन विकास ससमतीने 
मान्यता हदली ना ी. तयामळेु सन २०१९-२०२० मध्ये सदर योजनेंतगित 
जजल् ा ननयोजन विकास ससमतीकड े प्रस्ताि फेरसादर केलेला असनू तयास 
जजल् ा ननयोजन विकास ससमतीची अदयाप मान्यता प्राप्त झाललेी ना ी. 
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 म ाराषर राज्यातील ज्या ग्रामपींचायतीींची स्ित:च्या मालकीची 
कायािलयीन इमारत ना ी अशा ग्रामपींचायतीींना बाळासा ेब ठाकरे स्मतृी 
मातोश्री ग्रामपींचायत बाींधणी या राज्य योजनेंतगित निीन कायािलयीन इमारत 
बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. कें द्र शासन परुस्कृत राषरीय 
ग्राम स्िराज असभयान  ी स्ितींत्र योजना असनू या योजनेंतगित देखील ज्या 
ग्रामपींचायतीींची स्ित:च्या मालकीची कायािलयीन इमारत ना ी अशा 
ग्रामपींचायतीींना निीन कायािलयीन इमारत बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येतो. कें द्र शासनाच्या मागिदशिक सचूनाींनसुार प्रस्ततु योजनेची 
अींमलबजािणी करण्यात येत.े रतनार्गरी जजल््यातील मौजे आप्ी-बोरघर 
(ता.दापोली) या ग्रामपींचायतीच्या निीन कायािलयीन इमारत बाींधणीसाठी 
राषरीय ग्राम स्िराज असभयान या योजनेतनू ननधी मींजूर करण्याचा प्रस्ताि 
शासनाकड े प्राप्त झालेला ना ी. प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर तयािर 
ननयमानसुार कायििा ी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

औरंगाबाद जिल्ह्यात गर्भपातासाठी एमटीपी  
किटची विक्री होत असल्हयाबाबत 

  
(३६) ४२१९ (१६-०७-२०२०). श्री.अबंादास दानिे, श्री.ववलास पोतनीस : 
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरंगाबाद श्िल्हयात गर्णपातासाठी एमटीपी ककटिी ववक्री डॉक्टरांच्या 
वप्रस्कीप्शन ववना होत असल्यािे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने िौकशी केली आहे काय, िौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेि अद्यापपयांत ककती आरोपींवर गनु्हा दाखल होऊन शशक्षा करण्यात 
आली आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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डॉ.रािेंद्र शशगंणे (१४-०९-२०२०) : (१) हे अशंत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ी १) स्वप्ना प्रदीप सि े पेढीमालक येस फामाण, २) प्रदीप 
सिे, (स्वप्ना सि े यांिे पती) ३) गिानन ओकंार नरवड,े ४) हषणल रववदं्र 
िौधरी, पेढीमालक आर.के.मेडडकोि, ५) रुपशे पाखरे पेढीमालक िे.बी. 
मेडडकोि व ६) सागर दयानदं सगंम या सहा आरोपींववरुध्द एमआयडीसी, 
शसडको पोलीस स्टेशन औरंगाबाद येथ े गनु्हा नोंदववण्यात आलेला असनू 
त्यािा प्रथम खबर अहवाल क्र. ००३५ ददनाकं २६/०१/२०२० हा आहे. या सहा 
आरोपींस पोसलसांनी अटक केली असनू त्यांिी िमीनावर सटुका करण्यात 
आली आहे. 
       येस फामाण शसडको, औरंगाबाद, िे.बी. मेडडकोि, सिंय नगर 
औरंगाबाद व आर.के. मेडडकोि, गारखेडा, पुींडशलक नगर रोड, औरंगाबाद या 
गनु््याशी सबंधंीत तीन पेढयांना परवाने ननलबंबत अथवा रद्द का करण्यात 
येऊ नयेत याबाबत खुलासा कररे्स्तव सह आयकु्त, अन्न व औषध 
प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद कायाणलयामाफण त काररे् दाखवा नोटीस 
बिावण्यात आली असनू सदर पेढयांिी प्रत्यक्ष सनुावर्ी सहायक आयकु्त 
(औषधे) परीमडंळ-१, अन्न व औषध प्रशासन, म ाराषर राज्य, औरंगाबाद 
यांिे समोर घेण्यात आली आहे व तीनही पेढयांिे परवाने कायमस्वरुपी रद्द 
करण्यािे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

 ___________ 
 

अिोला शहरातील जठारपेठ भागाला उड्डाण पुलाच े 
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(३७) ४२३७ (१७-०७-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सावाजतनि 
बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला श रातील जठारपेठ भागाला रेल्िे गे्िरुन न्य ुतापडडया नगरशी 
जोडणा-या उड्डाण पलुाकरीता शासनाने भरीि ननधी मींजूर करुन तसेच 
ननविदा प्रससध्द करुन ी उड्डाणपलुाचे कामास सरुुिात झाली नसल्याचे मा े 
जानेिारी, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर उड्डाण पलुाचे काम करताना येथील स्थाननक 
रह िाश्याींना विश्िासात घेण्यात आलेले नसनू उक्त उड्डाण पलु  ा रेल्िे 
गे्च्या िरुन जात असल्यामळेु या कामाकररता आरबीओची परिानगी देखील 
घेण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानसुार सदर पलुाच्या कामाची कालमयािदा ननजश्चत 
करण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.अशोिराव चव्हाण (२८-०७-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. सदर कामाचे 
कायािरींभ आदेश हदनाींक १३/१२/२०१८ रोजी मे.शारदा  कीं स्रक्शन प्रा.सल. 
नाींदेड या कीं त्रा्दारास देण्यात आल े आ ेत. सदय:जस्थतीत काम प्रगती 
पथािर असनू १२/१२/२०२० पयांत पणूि करण्याचे ननयोजन आ े. तसेच रेल्िे 
विभागाकडून GAD मींजूर झाल्यानींतर रेल्िे  द्दीतील १४४ मी. लाींबीच्या 
गाळ्याींचे काम  ाती घेण्यात येईल.    
(२)  े खरे ना ी, सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर रेल्ि े
उड्डाणपलुाच्या सििसाधारण आराखडयास रेल्िे प्रशासनाकडून मींजुरी देण्यात 
आली आ े. तसेच स्थाननक अकोला मनपा प्रशासनाकडून साति चौक त े
रेल्िे गे् ३० मी. रस्ता रुीं दीनसुार रेल्िे उड्डाणपलुाची आखणी करण्याची 
परिानगी देण्यात आली असनू  सदर कामास सरुुिात करण्यात आली आ े. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

ररलायन्स जजयो िां पनीिडून दांडात्मि रिमेची वसलूी िरण्याबाबत 
  
(३८) ४२७१ (१६-०७-२०२०). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यात शासनाची कोणती ी परिानगी न घेता ररलायन्स 
जजयो कीं पनी खोदकाम तथा उतखनन करुन बकेायदेशीरररतया ऑजप््कल 
फायबर केबल ्ाकल्याप्रकरणी शासनाने रुपये २६ को्ीींचा दींड हदनाींक     
२२ जून, २०१८ रोजी आकारला  ोता, जजल् ार्धकारी, परभणी याींनी ररलायन्स 
जजयो कीं पनीस नो्ीस देऊन देखील प्रनतसाद न हदल्यामळेु सींबींर्धताींिर 
कारिाई करािी ि दींडाची रक्कम िसलू करािी याबाबत लाइफ इीं लाई् या 
सींस्थेने हदनाींक २० जानेिारी, २०२० रोजी जजल् ार्धकारी, परभणी ि प्रधान सर्चि, 
म सलू विभाग याींना देखील लेखी ननिेदनाव्दारे कळविल े ोत,े  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, ररलायन्स जजयो इन्फो कॉम.सल., या कीं पनीने केलेल्या अिधै 
गौण खननज उतखननापो्ी ररलायन्स जजयो या कीं पनीच्या चल ि अचल 
मालमततचेी माह ती घेऊन दींडातमक रकमेची िसलूी करण्याबाबत 
जजल् ार्धकारी, परभणी याींनी जजल् ार्धकारी, मुींबई श र याींना हदनाींक ३१ 
जानेिारी, २०२० रोजी िा तयासमुारास कळविले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार ररलायन्स जजयो कीं पनीकडून आर्थिक दींड िसलू 
करण्याबाबत जजल् ार्धकारी, मुींबई याींनी ररलायन्स जजओ कीं पनीचे मुींबई 
येथील मालमतता जप्त करुन तयाची सललाि प्रकक्रया पणूि केली आ े काय, 
याबाबत जजल् ार्धकारी, मुींबई याींच्याकडून करण्यात आलेल्या कारिाईची 
सविस्तर माह ती काय आ े, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररलायन्स जजयो 
कीं पनीिर दींडातमक कारिाई करण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात 
येत आ े,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
 

श्री.बाळासाहेब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१) उक्त प्रकरणी लाइफ इीं लाई् या 
सींस्थेच े हदनाींक २० जानेिारी, २०२० रोजीचे ननिेदन प्राप्त झाल्याच े
ननदशिनास आले ना ी. 
(२) उक्त प्रकरणी जजल् ार्धकारी, परभणी याींचे हदनाींक २१/१/२०२० रोजीचे 
पत्र जजल् ार्धकारी, मुींबई श र याींना हदनाींक ३०/१/२०२० रोजी प्राप्त झाल े
आ े. 
(३) ि (४) अपर विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी हदनाींक १०/६/२०१९ 
रोजीच्या आदेशान्िये अवपलाथी जजयो कीं पनीचे अपील फे्ाळून अपर 
जजल् ार्धकारी, परभणी याींनी आकारलेल्या दींडातमक रक्कमेचे आदेश कायम 
केले  ोत.े सदर दींडातमक रकमेच्या िसलूीबाबत जजल् ार्धकारी, परभणी 
याींच्या हदनाींक २१/१/२०२० रोजीच्या पत्राच्या अनषुींगाने जजल् ार्धकारी, मुींबई 
श र याींनी म ाराषर जमीन म सलू सींह ता, १९६६ मधील कलम २६७ नसुार 
रुपये २५,९५,६३,७५०/- इतक्या दींडातमक रकमेची मागणीची हदनाींक 
३१/०१/२०२० रोजीची नो्ीस जजओ कीं पनीच्या मुींबई येथील कायािलयास 
बजाविण्यात आली आ े. सदर नो्ीसीच्या अनषुींगाने सदर कीं पनीने अपर 
विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या हदनाींक १०/६/२०१९ रोजीच्या 
आदेशाविरुध्द अपर विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकड ेपनुवििलोकन अजि 
सादर केला असनू अपर विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी पनुवििलोकन 
अजाििर ननणिय  ोईपयांत उक्त दींडातमक रक्कमेच्या िसलूीस स्थर्गती हदली 
आ े. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  __________ 
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सजा दादेगाव (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील तलाठी व सांबांधधत 
अधधिाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  
(३९) ४२८२ (१५-०७-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सजा दादेगाि (ता.आष्ी, जज.बीड) येथे कायिरत तलाठ्याने जनािराींच्या 
छािणी गरैव्यि ार, दषुकाळी अनदुान, पीक विमा, जसमनीचे फेरफार, 
सातबारा बदल करणे इतयादी गरैप्रकार केल्यामळेु उक्त तलाठ्यास सेिेतनू 
ननलींत्रबत करण्यात आले  ोत,े तसेच तयाचेिर ॲरॉसस्ीचा गनु् ा दाखल 
असनू अींतरीम जामीन ी समळालेला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर सजा तलाठी सतत गरै जर असल्याने लोकप्रनतननधीींनी 
विचारणा केली असता “मी उपविभागीय अर्धकारी याींना रुपये एक लाख 
मह ना देतो, मी कोणाला घाबरत ना ी” असे उततर देऊन लोकप्रनतननधीींना 
दमदा्ी केल्याचे प्रकार ननदशिनास आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, अनतशय गींभीर गनु््यात ननलींबन  ोऊन ी सदर तलाठ्याची 
पनु् ा तयाच तालकु्यात तयाच सजािर ननयकु्ती केली आ े, सदर तलाठ्याची 
कोणतया ननयमाव्दारे ननयकु्ती केली आ े याबाबत उपविभागीय अर्धकारी, 
बीड याींचेकड ेलेखी पत्राव्दारे विचारणा केली असता उपविभागीय अर्धकाऱयाींनी 
लेखी पत्राला कोणत ेी उततर हदले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अशा तलाठ्यािर ि तयास पाठीशी घालणाऱया अर्धकाऱ यािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१) सजा दादेगाि (ता.आष्ी, जज.बीड) 
येथे कायिरत तलाठ्याने जनािराींच्या छािणी गरैव्यि ार, दषुकाळी अनदुान, 
पीक विमा, जसमनीचे फेरफार, सातबारा बदल करणे इ. गरैप्रकार केल्यामळेु 
सींबींर्धत तलाठ्यास सेिेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले  ोत.े तसेच तयाींचेिरील 
ॲरॉसस्ीच्या गनु््यासींदभाित मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ, औरींगाबाद 
याींनी अ्कपिूि जासमन मींजरू केलेला आ े.  
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(२) अशी बाब उपविभागीय अर्धकारी कायािलय, पा्ोदा याींचे कायािलयास 
ननदशिनास आलेली ना ी.  
(३) उपविभागीय अर्धकारी, पा्ोदा याींनी तयाींचे हदनाींक २२/०७/२०२० च्या 
पत्रान्िये सन्माननीय विधानपररषद सदस्याींना िस्तजुस्थती अिगत केली 
आ े.  
(४) ि (५) सींबींर्धत तलाठी याींची विभागीय चौकशी चाल ूआ े. विभागीय 
चौकशीअींती सींबींर्धताींविरुध्द योग्य ती कारिाई करण्यात येईल. तसेच 
सींबींर्धत तलाठ्यास परस्पर पदभार सोपविल्याबाबत त ससलदार, आष्ी याींना 
‘कारणे दाखिा’ नो्ीस बजािण्यात आली आ े.  

___________ 
 

अिोला जिल्ह्यात सामाजिि न्याय र्िन बांधण्याबाबत 
  

(४०) ४२९३ (०५-०८-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािभिननि 
बांधिाम (सािभिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला श्िल््यामध्ये स्वततं्र सामाश्िक न्याय र्वन बांधण्याच्या 
प्रस्तावािी सवण प्रशासकीय प्रकक्रया पार पडून सहा मदहने उलटूनही 
कंत्राटदाराने काम सरुु केले नाही,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन शासनाने मिंूरी देऊन देखील सामाश्िक न्याय 
र्वन बांधण्याि ेकाम सरुु केले नसल्यािी बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सामाश्िक न्याय र्वनािे काम सरुु करण्याबाबत कोर्ती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.अशोिराव चव्हाण (१७-०७-२०२०) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. हदनाींक ०८/०१/२०२० पासनू इमारत बाींधकामास सरुुिात 
करण्यात आलेली आ े. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
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 खोपोली-पाली-वािण मागााच्या चौपदरीिरणाच े 
िाम अपुणाावस्थेत असल्याबाबत 

(४१) ४३१७ (१६-०७-२०२०). अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोिा राषरीय म ामागि क्र.६६ ला जोडणाऱ या खोपोली-पाली-िाकण 
या मागािच्या चौपदरीकरणासाठी रुपये १९८ को्ी मींजूर  ोऊन बेग या 
ठेकेदाराला कामाचा ठेका हदल्यानींतर ३ िषाांचा कालािधी  ोिनू ी सदर 
रस्तयाचे काम अपणूाििस्थते असल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाच्या कामासाठी गत ३ िषाित २ कीं त्रा्दार 
बदलण्यात आले असनू रस्तयाच्या अध्याि भागात कााँक्री्ीकरण केले आ े तर 
का ी हठकाणी रस्तयाच्या मध्येच खोदनू ठेिल्याने धळुीचे लो् उसळत असनू 
रोज ल ान-मोठे अपघात  ोिनू िा नचालकाींना अनेक गींभीर समस्याींना 
सामोरे जािे लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्तयाचे काम सदय:जस्थतीत पणूित: बींद झाले असनू 
नव्या ठेकेदाराने ी काम सोडून हदल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि तयानसुार कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री.अशोिराव चव्हाण (२०-०८-२०२०) : (१)  ोय.  
  कें द्रीय रस्त े िा तकू ि म ामागि विभाग (MoRTH), मींत्रालयाने 
नव्याने घोवषत राषरीय म ामागि ५४८ अ मधील िाकण फा्ा त ेपाली फा्ा 
असे ४०.६० कक.मी. (२ lane with paved shoulder) बाींधकाम EPC 
ततिािर कें द्रीय मींत्रालयाच्या ननदेशानसुार म ाराषर राज्य रस्त े विकास 
म ामींडळ, मुींबई माफि त  ाती घेण्यात आला असनू मे.िरा  इन्रा सल. 
जोधपरु तफे दयु्यम कीं त्रा्दार मे.बेग कन्स्रक्शन कीं पनीमाफि त सरुु आ े. 
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(२)  ोय, अींशत: खरे आ े. 
सदरील ठेकेदाराने मान्सनुपिूि तयारी करताींना कामासाठी केलेली 

खोदाई समपातळीत आणलेली असनू सदरील रस्ता र दारीसाठी सजुस्थतीत 
ठेिण्यात येत आ े. 
(३) ि (४) सदरचे काम बींद पडलेले नसनू, ठेकेदार परप्राींतातील असल्यामळेु 
कोविड-१९ मळेु ठेकेदाराकडील मजुर ि इतर कमिचारी का ी कालािधीकरीता 
गािी ननघनू गेल्याने दोन मह ने काम बींद  ोत.े याबाबत, सदर ठेकेदारास 
नो्ीस देण्यात आली  ोती. मा.श्री.ननतीनजी गडकरी, कें द्रीय मींत्री, भारत 
सरकार याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक १६/०६/२०२० रोजी झालले्या 
बठैकीत सदर कीं त्रा्दारास कामाची गती िाढिनू काम लिकर 
पणूि करण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आ ेत. सदय:जस्थतीत पनुश्च: 
दजोन्नतीच ेकाम सरुु करण्यात आले आ े. तथावप, पाऊस जादा असल्याने 
काम जलदगतीने करणे शक्य  ोत ना ी. तसेच, पािसाळयात रस्ता 
सजुस्थतीत ठेिण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 
 

 सुरुडी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील शासिीय आददवासी माध्यशमि 
आश्रमशाळेच्या इमारतीच ेमूल्याांिन प्रलांबबत असल्याबाबत  

 
 

(४२) ४३६३ (१०-०७-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम 
(सावाजतनि उपक्रम वगळून मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरुुडी (ता.आष्ी, जज.बीड) येथील शासकीय आहदिासी माध्यसमक 
आश्रमशाळेच े स्थलाींतर सध्या सिि सोयीींनी यकु्त अशा निीन चार मजली 
इमारतीमध्ये करण्यात आले असनू सदर इमारतीच्या मलू्याींकनाचा प्रस्ताि 
प्रकल्प अधधकारी, औरंगाबाद यांनी ददनाकं १६ सप्टेंबर, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास कायणकारी अशर्यतंा, सावणिननक अशर्यतंा क्रमांक-२ यांना 
पाठववलेला आहे,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर कायणकारी अशर्यतंा क्रमांक-२ यांनी कोर्तीही 
कायणवाही केली नसनू उक्त प्रस्ताव उपववर्ाग, आष्ट्टी यांच्याकड े
पाठवण्यासाठी सबंधंधत मालकाकड ेमोठया रकमिेी मागर्ी केली असल्याि े
ननदशणनास आले आहे,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, आददवासी मलुांच्या र्ववतव्यािा प्रचन असल्याने उपरोक्त 
प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तयानसुार सदर इमारतीच े मलू्याींकन करुन दोषी अर्धकाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (०५-०८-२०२०) : (१)  े खरे आ े. 
(२) हे खरे नाही. सदर प्रस्ताव कायणकारी अशर्यतंा, सावणिननक बांधकाम 
ववर्ाग क्र.२ यांनी उपववर्ागीय अशर्यतंा, सावणिननक बांधकाम उपववर्ाग, 
आष्ट्टी यांच्याकड ेऑनलाईन पाठववलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
 

सांगमनेर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील लाभाथी शतेिऱयाांना  
शतेतळ्याच ेअनुदान देण्याबाबत 

  

(४३) ४३७४ (१५-०७-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सींगमनेर (जज.अ मदनगर) तालकु्यात शासनाच्या कृषी विभागाने मागेल 
तयाला शतेतळे या योजनेंतगित अनेक शतेकऱयाींना शतेतळे मींजूर केले असनू 
सन २०१८-२०१९ या िषाित ५० लाभाथी ि सन २०१९-२०२० या िषाित ११५ 
लाभार्थयाांचे अनदुान शासनस्तरािर प्रलींत्रबत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाभार्थयाांच े प्रलींत्रबत 
अनदुान देण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.सांदीपानराव भमुरे (२९-०७-२०२०) : (१) ि (२)  ोय,  े अींशत खरे आ े.  
सन २०१९-२० या आर्थिक िषाितील प्रलींत्रबत शतेतळ्याींचे अनदुान, ननधी 
उपलब्ध  ोताच वितरीत करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
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बीड पांचायत सशमती (ता.जज.बीड) मध्ये मनरेगाच्या 
िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(४४) ४४२७ (१५-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड पींचायत ससमती (ता.जज.बीड) मध्ये मनरेगा योजनेत रुपये १६ त े१७ 
को्ीींची बोगस कामे ऑनलाईन केल्याचे ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ू गरैव्यि ारात स भागी असलेल्या मखु्य सतू्रधाराींिर 
कारिाई न करता केिळ कीं त्रा्ी कमिचारी याींच्यािर कारिाई केली गेली आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, कारिाईचे सत्र  े गनु् ा दाखल केलेल्या आरोपीच्या भोितीच 
ठेिले जात आ े, परींत ूयातील मखु्य आरोपीींना अभय हदले जात आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मखु्य आरोपीींना अ्क 
करण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  

श्री.सांदीपानराव भमुरे (०२-०९-२०२०) : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
पींचायत ससमती, बीड अींतगित रुपये १४.८० को्ीची बोगस देयके 

ऑनलाईन करण्यात आल्याचे ननदशिनास आल ेआ े. 
(२) खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) ि (५) यासींदभाित सशिाजी नगर पोलीस स््ेशन, बीड येथे गनु् ा दाखल 
करण्यात आला असनू पोसलसाींमाफि त पढुील तपास चाल ूआ े. 

___________ 
  

मौजे रायते (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील सामाईि शमळितीवर  
मूळ वारसदाराांच्या नावाांची नोंद घेण्याबाबत 

  

(४५) ४४३६ (१५-०७-२०२०). श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे रायत े (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, 
९०/२ ि ९०/१० या समळकतीबाबतचा फेरफार क्रमाींक १८२, हदनाींक 
१५/१२/१९४० अन्िये सामाईक खातदेार देिकी र्चींध्या म ार याींच्या मलुीचा 
मलुगा जान ूमकुुीं द म ार याींचे नाि िारस रजजस््र प्रमाणे नोंद आ े, तथावप, 
फेरफार क्रमाींक १८६९, हदनाींक ५/११/२०१४ नसुार फक्त स.नीं. ५७/६ या 
समळकतीिर जान ूमकुुीं द म ार याींची िारस नोंद झाली असल्याचे ननदशिनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, िारसदार या नातयाने स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ ि 
९०/१० या सिि समळकतीिर जान ू मकुुीं द म ार याींचे नािाची नोंद  ोणे 
आिश्यक असताना जान ूमकुुीं द म ार याींचेशी कोणता ी व्यि ार न करता 
बेकायदेशीरररतया फेरफार क्रमाींक १८२, हदनाींक १५/१२/१९४० मध्ये जान ूमकुुीं द 
म ार याींच्या नािािर कोणतया ी कारणासशिाय रेषा मारुन तयाींचे नाि 
गरैप्रकारे फेरफार मधून काढून तयाींना जसमनीच्या समळकतीमधून बेदखल 
करण्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा े मे, २०२० मध्ये 
िा तयादरम्यान तसेच बार्धताींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.म सलू मींत्री याींचेकड े
हदनाींक २१ जून, २०१८ रोजी ननिेदन/पत्रव्यि ार करुन न्याय देण्याबाबत 
मागणी केली आ े, तसेच त ससलदार, कल्याण याींचकेड ेजािक पत्र क्र.८१, 
हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१८ रोजी िारसनोंद घेण्याबाबत अजािव्दारे मागणी 
करुन ी उपरोक्त पत्राींना शासनाकडून कोणत ेी उततर देण्यात आले ना ी,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मौजे रायत े येथील सामाईक समळकतीिर मळू िारसदाराींच्या 
नािाींची नोंद घेण्याच्या कामाकड े दलुिक्ष करणाऱया सींबींर्धत दोषी 
अर्धकारी/कमिचाऱयाींिर कारिाई करुन िारसनोंद घेण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
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श्री.बाळासाहेब थोरात (११-०९-२०२०) : (१) ि (२) मौजे रायत,े ता.कल्याण, 
जज.ठाणे येथील स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ ि ९०/१० या 
समळकतीबाबतचा फेरफार क्रमाींक १८२, हदनाींक १५/१२/१९४० चे अिलोकन 
करता, सामाईक खातदेार देिकी र्चींध्या म ार, कातोड्या राघ्या ि मारुती 
चा्या म ार यापकैी देिकी र्चींध्या म ार मयत झाल्याने िारस रजजस््र 
प्रमाणे भाऊबींद सभका सशिा म ार याींचे नाि दाखल करणेकामी तालकुा  ुकूम 
नींबर आर्ीएस एम ३७९ झालेिरुन नोंद केली असल्याचे हदसनू येत.े तसेच, 
नात ू(मलुीचा मलुगा) जान ुमकुुीं द म ार याींचे नािािर रेघ असल्याचे हदसनू 
येत.े 
 मौजे रायत े येथील फेरफार क्रमाींक १८६९, हदनाींक ०५/११/२०१४ 
अन्िये स.नीं. ५७/६ या समळकतीच े खातदेार जान ु मकुुीं द जाधि  े मयत 
झाल्याने तयास िारस म् णनू १) भागाबाई जान ुजाधि - पतनी, २) काींताबाई 
रामचींद्र - मलुगी, ३) यशिींत जान ुजाधि - मलुगा ि ४) मकुुीं द जान ुजाधि 
- मलुगा याींची नािे दाखल झाल्याचे हदसनू येत.े  
(३) ि (४) अशा आशयाची तक्रार शासनाकड ेप्राप्त झाली  ोती. 
 तसेच, अजिदार श्री.यशिींत जान ु जाधि याींनी मौजे रायत े येथील 
स.नीं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ ि ९०/१० या जमीन समळकतीिर फेरफार 
क्रमाींक १८२, हदनाींक १५/१२/१९४० अन्िये सामाईक समळकतीिर मळू 
िारसदाराींची नोंद करण्याबाबत त ससलदार, कल्याण याींच्याकड ेविनींती केली 
 ोती. सदर प्रकरणी सामाईक समळकतीिर जान ुमकुुीं द जाधि याींच्या िारसाींचे 
नािे दाखल करणेकामी सििप्रथम सदर फेरफार पनुवििलोकनात घेणेकामी 
सक्षम न्यायालयात दाद मागिी, असे कळिनू त ससलदार, कल्याण याींनी 
अजिदार याींचा अजि ननकाली काढला आ े.  
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

गेवराई (जज.बीड) तालकु्यात अवधै वाळू उपसा व वाहतिू रोखण्याबाबत 
  

(४६) ४४६० (१५-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गेिराई (जज.बीड) तालकु्यात अिधै िाळू िा तकू करणाऱया िा नास 
रोखण्याकरीता गेलेल्या त ससलदाराच्या गाडीला अिधै िाळू िा तकू करणाऱया 
ह्प्परने धडक देऊन जीि े मारण्याचा प्रयतन केला असल्याची घ्ना मा े 
जून, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान ननदशिनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अिधै िाळू उपसा 
ि िा तकू रोखण्यासींदभाित म सलू ि पोलीस प्रशासनाने कोणती कायििा ी 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१) ि (२) हदनाींक १२/६/२०२० रोजी 
िाळूची अिधै िा तकू करणाऱया िा नाींिर कारिाई करत असताना 
त ससलदार, गेिराई याींचे िा नास धडक हदल्याप्रकरणी िा नचालक ि धारक 
याींच्याविरुध्द गेिराई पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.२७१/२०२० अन्िये गनु् ा 
दाखल करण्यात आला आ े. 
 गेिराई तालकु्यात गौण खननजाचे अिधै उतखनन ि िा तकुीस 
प्रनतबींध करण्यासाठी उपविभागीय, त ससलदार ि नायब त ससलदार स्तरािर 
पथके ननमािण करण्यात आली आ ेत. तसेच तालकुास्तरीय दक्षता ससमती ि 
ग्राम दक्षता ससमती स्थापन करण्यात आल्या आ ेत. 
 गेिराई तालकु्यात सन २०१९-२०२० या कालािधीत िाळूच्या अिधै 
िा तकुीच्या ५० प्रकरणी दींडातमक कायििा ी करुन रुपये ९७,०७,१४०/- इतकी 
रक्कम शासनजमा करण्यात आली आ े. तर मा े एवप्रल, २०२० त े हदनाींक 
१५ जुल,ै २०२० या कालािधीत िाळूच्या अिधै िा तकुीच्या ३ प्रकरणी 
दींडातमक कायििा ी करुन रुपये ८,९९,४०६/- इतकी रक्कम िसलू करण्यात 
आली आ े. तसेच ७ प्रकरणी गनु् े दाखल करण्यात आले आ ेत. तर १ 
प्रकरणी एमपीडीए अींतगित कायििा ी केली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
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राज्यातील आददवासी व ओबीसी ववद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यवतृ्तीच्या  
वाटपात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(४७) ४४९१ (१७-०७-२०२०). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आहदिासी ि ओबीसी विदयार्थयाांच्या सशषयितृतीच्या 
िा्पामध्ये २०१० त े २०१६ यादरम्यान समुारे २१०० को्ी रुपयाींचा 
गरैव्यि ार झाल्याचे ससध्द झाले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यि ाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या तीन आयपीएस 
अर्धकाऱयाींच्या ससमतीने सदर ननषकषि काढला असनू आहदिासी विभागातील 
१५ ्क्के आखण ओबीसी समाजकल्याण विभागातील १३% सींस्था या 
गरैव्यि ारामध्ये सामील आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने सींबींर्धत दोषीींविरोधात कोणती कायििा ी 
केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

अॅड. िे.सी.पाडवी (३०-०७-२०२०) : (१) ि (२) विशषे चौकशी पथकाने 
स्थाननक ननधी लेखा परीक्षकाींमाफि त केलेल्या चौकशीत राज्यातील सामाजजक 
न्याय ि विशषे स ाय्य विभाग तसेच आहदिासी विकास विभागाींतगित भारत 
सरकार मॅरीकोततर सशषयितृती िा्पात सन २०१० त े२०१६ या कालािधीत 
आहदिासी विकास विभागाींतगित १५.११ ्क्के ि सामाजजक न्याय ि विशषे 
स ाय्य विभागाींतगित १३.४३ ्क्के सींस्थचेे लेखापरीक्षण केले असनू तयामध्ये 
एकूण रुपये २१७४.३७ को्ी रक्कमेचा गरैव्यि ार झाल्याचा ननषकषि 
अ िालात नमदू केला आ े. मात्र, सदर बाब अदयापपािेतो ससध्द झालेली 
ना ी. 
(३) आहदिासी विकास विभागाींतगित २९ प्रकल्प कायािलये  ी ४ अपर आयकु्त 
आहदिासी विकास कायािलयाच्या अर्धपतयाखाली कायिरत आ ेत. विशषे 
चौकशी पथकाच्या अ िालाच्या अनषुींगाने आहदिासी विकास विभागाच्या 
हदनाींक २२/९/२०१७ रोजीच्या शासन ननणियानसुार सविस्तर पडताळणी करुन 
िस्तजुस्थती खालीलप्रमाणे आ े. 
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अ) विशषे चौकशी पथकाने अींनतम अ िालात दशिविलेली रक्कम रुपये 
१८८.४५ को्ी. 

ब) विशषे चौकशी पथकाच्या प्रकल्पनन ाय अ िालातील िसलुपात्र रक्कम 
   रुपये १७०.०६ को्ी. 
क) एकूण कायििा ी केलेली रक्कम रुपये १४९.३५ को्ी. 
ड) सशल्लक रा ीलेली िसलुपात्र रक्कम रुपये २०.७० को्ी. 

 िसलुीची रक्कम रुपये २०.७० को्ी शासनास जमा केलेली ना ी 
अशा १३ सींस्था/म ाविदयालयाींिर गनु् े दाखल केले असनू ६ सींस्थाींची प्रकरणे 
न्यायप्रविष् आ ेत. 
 सामाजजक न्याय ि विशषे स ाय्य विभागाींतगित गनु् े दाखल 
करण्याबाबत सशफारस केलले्या ६८ सींस्थाींपकैी ४ सींस्था विरोधात गनु् े दाखल 
करण्यात आले आ े. उििरीत ५३ प्रकरणे न्यायप्रविष् असनू ११ प्रकरणात 
गनु् े दाखल करण्याची आिश्यकता हदसनू आली ना ी. 
 सामाजजक न्याय ि विशषे स ाय्य विभागाींतगित दशिविलेल्या रुपये 
१८७५.७८ को्ी रकमेपकैी रुपये १७०५.३९ को्ी इतकी रक्कम आक्षेवपत 
नसल्याचे आढळून आले आ े. उििररत रुपये १७०.४० को्ी इतकी रक्कम 
आक्षवेपत/िसलूपात्र असनू लेखापरीक्षणातील आकडिेारीच्या अनषुींगाने 
पडताळणी अनपुालन अ िाल ग ृ विभागास पाठविण्याची कायििा ी 
सामाजजक न्याय ि विशषे स ाय्य विभागामाफि त सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

सावांतवाडी (जज.शसांधुदगुा) तालुक्यातील साताडाामध्ये  
तलाठ्याची नेमणूि िरण्याबाबत 

  
(४८) ४६११ (१५-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ववजय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव जानिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सािींतिाडी (जज.सस ींधदुगुि) तालकु्यातील साताडाि या तलाठी सजामध्ये 
सा्ेली, सातोस,े कि्णी  ी म सलूी गािे समाविष् असनू या सजामधील 
अतयािश्यक सेिा, शतेी  ींगामातील फळ लागिड, कृषी सींबींर्धत योजना, 
शासकीय योजना, ७/१२ (सातबारा), ८ अ, तसेच इतर म सलू विषयक कामे, 
ऑनलाईन सातबारा दरुुस्ती, खातबेदल, आणेिारी, उतपन्न दाखला, नकुसान 
झालेल्या हठकाणची पींचयादी अशी कामे तलाठी नसल्याकारणान े ग्रामस्थ, 
शतेकरी, विदयाथी याींची गरैसोय  ोत असनू तयाींना अनेक गींभीर समस्याींना 
सामोरे जािे लागत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, साताडाि या तलाठी सजामध्ये तलाठी नेमणूक करािी म् णून 
तथेील ग्रामस्थाींनी हदनाींक १ जुल,ै २०२० रोजी तसेच यापिूी मा.म सलू मींत्री, 
मा.पालकमींत्री, सस ींधुदगुि, जजल् ार्धकारी, सस ींधुदगुि, प्राींतार्धकारी, सािींतिाडी, 
त ससलदार, सािींतिाडी याींचेकड े ननिेदनाव्दारे मागणी केली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन साताडाि तलाठी 
सजामध्ये तलाठ्याची नेमणूक करण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१) ना ी. सदर सजाचा अनतररक्त 
कायिभार लगतच्या सजातील तलाठी याींच्याकड ेदेण्यात आला  ोता. 
(२)  ोय, ग्रामपींचायत, साताडाि आखण ग्रामपींचायत, सातोसे याींनी त ससलदार 
कायािलय सािींतिाडी याींचेकड े हदनाींक २९/०६/२०२० रोजी तसेच उपविभागीय 
अर्धकारी, सािींतिाडी याींचेकड े हदनाींक ३०/०६/२०२० रोजी कायमस्िरुपी 
तलाठी नेमणुकीबाबत ननिेदन हदलेले आ े.  
(३) सजा साताडाि (ता.सािींतिाडी, जज.सस ींधदुगुि) येथ े ननयसमत तलाठ्याची 
ननयकु्ती करण्यात आली असनू हदनाींक ०९/०७/२०२० पासनू सदर तलाठी 
सींबींर्धत सजािर  जर झाल ेआ ेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित ना ी.  
  

___________ 
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पालघर जजल््यातील िासा पररसरात तसेच राष्ट्रीय महामागाालगत 
आददवासीांच्या जशमनीवर अततक्रमण झाल्याबाबत 

  

(४९) ४६२१ (३१-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यातील कासा पररसरात तसेच राषरीय म ामागािलगत अनेक 
आहदिासी बाींधिाींच्या जागाींिर अनतक्रमण ि बाींधकाम झाल्याच े हदनाींक १ 
जुल,ै २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशिनास आले आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या जागाींिरील 
अनतक्रमण दरू करुन जागेचा ताबा आहदिासी बाींधिाींना समळिनू देण्याबाबत 
कोणती कायििा ी केली िा करण्यात येत आ े,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोरात (१८-०८-२०२०) : (१) ि (२) श्रीमती काशी गणपत 
गोिारी ि इतर या आहदिासी खातदेार याींचे मालकीच ेमौजे कासा, ता.ड ाण,ू 
जज.पालघर येथील स.नीं.४९ मध्ये श्री. रेश सशिराम मकुणे याींनी 
अनर्धकृतपणे कुीं पणाचे बाींधकाम केले असल्याबाबत हदनाींक २४/०६/२०२० च्या 
पत्रान्िये त ससलदार, ड ाणू याींचेकड े तक्रार दाखल केली आ े. प्रस्ततु 
प्रकरणी मा.हदिाणी न्यायालय, ड ाणू येथे कब्जा ि ननरींतर मनाई आदेशाच्या 
अनषुींगाने रे.म.ुनीं.३०/२०१८ दाखल असनू को ि् कसमशन नेमनू हदनाींक 
०३/०८/२०२० रोजी उप अधीक्षक, भमूी असभलेख, ड ाणू याींचेमाफि त जसमनीची 
मोजणी करण्यात आली आ े. सदर मोजणीचा अ िाल मा.हदिाणी 
न्यायालयात सादर करण्यात येणार आ े. मा.हदिाणी न्यायालय, ड ाणू याींच े
आदेशानसुार पढुील कायििा ी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 

___________ 
  

साखर िारखाने व सूत धगरण्याांच्या िजााला ववनाअट शासन 
 हमी देण्याचा तनणायात बदल िेल्याबाबत 

  

(५०) ४६५२ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील स कारािर  ुकमत ठेिण्यासाठी पिूी शासन  मीिर कजि 
उभारण्याची मभुा शासनाने कारखान्याींना हदली  ोती, मात्र याचा गरैफायदा 
घेत अनेक कारखान्याींनी शासनाच्या  मीिर घेतलेल्या कजाांची परतफेडच 
केली ना ी, तयामळेु राज्य स कारी बाँकेने मा.सिोच्च न्यायालयात धाि 
घेतल्यानींतर ६३ साखर कारखान्याींना हदलेल्या कजि  मीपो्ी राज्य बाँकेला 
रूपये ६९७ को्ी शासनाला दयािे लागल ेअसनू राज्य बाँकेप्रमाणे मुींबई जजल् ा 
मध्यिती बाँक, उस्मानाबाद जजल् ा मध्यिती बाँक आखण नाींदेड जजल् ा 
मध्यिती बाँक या बाँकानी शासन  मीिर कारखान्याींना हदलेल्या ३४६ को्ी 
रूपयाींच्या थकीत कजि िसलूीसाठी भदुांड ी शासनाच्या माथी पडण्याची 
शक्यता आ े तसेच का ी सतू र्गरण्याींना ी शासनाची अशीच फसिणूक 
केल्यानींतर कोणतया ी स कारी सींस्थेस कजािसाठी शासन  मी न देण्याचा 
ननणिय शासनाने तीन मह न्याींपिूी घेतला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, विनाअ् कोणतया ी कारखान्यास थक मी न देण्याबाबत 
ननणिय तीनच मह न्यातच बदलण्यात आला असनू तयामळेु तयानींतर 
राज्यातील समुारे ५०  ून अर्धक काराखान्याींनी ी विनाअ् कजि मीसाठी 
शासनाला विनींती केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, तीन मह न्याींपिूी शासनाने घेतलेला ननणिय बदलण्याची कारणे 
काय आ ेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने स कारी सींस्थेस कजािसाठी शासन 
 मी न देण्याच्या ननणिय बदलण्याबाबत कोणती कायििा ी केली िा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
 

श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (२४-०८-२०२०) : (१) कोणतया ी स कारी 
सींस्थेस कजािसाठी शासन  मी न देण्याचा ननणिय शासनाने घेतलेला ना ी. 
मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार राज्य शासनाने ६३ साखर 
कारखान्याींना हदलले्या कजि  मीपो्ी आतापयांत रुपये ५५० को्ी इतकी 
रक्कम राज्य स कारी बाँकेस अदा करण्यात आली आ े. मुींबई जजल् ा 
मध्यिती बाँक, उस्मानाबाद जजल् ा मध्यिती बाँक आखण नाींदेड जजल् ा 
मध्यिती बाँक याींनी शासन  मीिर कारखान्याींना हदलेल्या कजािची परतफेड न 
झाल्याने शासनाविरुध्द मा.मुींबई उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल केल्या 
आ ेत. सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रविष् आ े. 
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(२) सन २०२०-२०२१ च्या साखरेच्या गळीत  ींगामाकरीता अल्पमदुत कजािस 
शासन थक मी समळण्याकरीता साखर कारखान्याींच ेप्रस्ताि क्षते्रत्रयस्तरािरुन 
पाठविण्यात आले आ ेत. तयाची छाननी करण्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
(४) विभागाच्या हदनाींक ०२/०३/२०२० च्या शासन ननणियान्िये स कारी साखर 
कारखान्याींना राज्य शासनामाफि त  मी देण्याबाबत धोरण ननजश्चत करण्यात 
आले आ े. तयामध्ये सदय:जस्थतीत कोणता ी बदल करण्यात आलेला ना ी. 
(५) प्रश्न उद् ाित ना ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री.राजेंद्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिि सिि प्रकक्रया म ाराषर विधानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आले आहे. 
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