
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 

  
िृषी ि िृषीपूरि व्यिसायाांच्या वििास योजनेबाबत 

  
(१) १६३९ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत ममर्ाफ : सन्माननीय िृवष 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी व कृषीपरूक व्यवसायाींच्या ववकासासाठी रुपये २१०० को्ी खचााची 
शिवसेनाप्रमखु बाळासाहेब ठाकरे महाराषर राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण 
पररवतान (स्मा ा्) योजना राबववण्यास दिनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास मान्यता िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच ेस्वरुप काय आहे, त्याव्िारे कोणत ेउदिष् साध्य 
करण्याचे अपके्षित आहे, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेसाठी आवश्यक असलेला ननधी रुपये २१०० को्ी 
किाप्रकारे कोणत्या अ्ी व ितीवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भसेु (१५-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) उत्पािक आणण उद्योजकाींना नवीन व सींघ्ीत बाजारपठेेत प्रवेि 
शमळवनू िेण्यासाठी आवश्यक त े ताींत्रिक सहाय्य, पायाभतू सवुवधा आणण 
जोणखम ननवारण िमता ववकशसत करण्यासाठी गुींतवणूक करणे हे या 
प्रकल्पाचे स्वरुप राहणार आहे. या प्रकल्पाींतगात ितेकरी उत्पािक ग्ाींची 
ननशमाती व त्याींच्या सक्रिय सहभागाव्िारे ितेकऱयाींना बाजारपेठेिी जोडणे, 
ितेमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन व प्राथशमक प्रक्रियेव्िारे मलू्यवधृ्िी 
करणे, ग्राहकाींसाठी सरुक्षित खाद्य (Safe food) उत्पािीत करण्यास मित 
करणे आणण या सवा उपिमाींव्िारे ितेकऱयाींच्या उत्पन्नात वाढ करुन 
त्याींच्यासाठी उपजजववकेच े स्िोत ननमााण करणे ही उदिष्े साध्य करणे 
अपके्षित आहे.  
(३) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला रुपये २१०० को्ी ननधी जागनतक बँकेच े
कजा रक्कम समुारे रुपये १४७०.०० को्ी (US $ २१० ििलि), उवाररत 
रक्कम समुारे रुपये ५६०.०० को्ी (US $ ८० ििलि) राज्य िासनाचा 
ननधी व ग्राम सामाजजक पररवतान फाऊीं डिेन (व्हीएस्ीएफ) च्या माध्यमातनू 
खाजगी िेिाचा सहभाग (सीएसआर) समुारे रुपये ७० को्ी (US $ १० 
ििलि) असा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रकल्पास राज्य, कें द्र व जागनतक बँकेची मान्यता शमळालेली असनू 
प्रकल्प अींमलबजावणी करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील अांगणिाडी सेवििाांना भ्रमणध्िनीव्दारां  
उपस्थथती लािण्याच ेबांधन घातल्याबाबत 

  
(२) १९९५ (१८-०३-२०२०). श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववकाींना भ्रमणध्वनीव्िारे उपजस्थती लावण्याचे 
बींधन घालण्यात आले असनू ठाणे जजल््यातील अींगणवाडी सेववकाींना 
परुववण्यात आलेले भ्रमणध्वनी हे ननकृष् िजााच े असल्याने अींगणवाडी 
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सेववकाींची उपजस्थती लागत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त् यािरयायान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (२९-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

अनुसूधचत जमातीतील िोळी बाांधिाांना शबरी आहदिासी वित्त ि 
वििास महामांडळाच्या योजनाांचा लाभ देण्याबाबत 

  
(३) २०२५ (१८-०३-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील त्रबक् पररजस्थती व स्वखचााने ननवारा 
बाींधण्यास सिम नसलेल्या िगुाम भागातील अनसुचूचत जमातीतील आदिवासी 
लोकाींना गहृ कजा योजना, बीज भाींडवल योजना, प्रशििण योजना अिा 
प्रकारच्या अनेक सवुवधाींचा लाभ िबरी आदिवासी ववत्त व ववकास 
महामींडळामाफा त दिला जातो, परींत ु अनसुचूचत जमातीतील कोळी बाींधवाींना 
अिा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ शमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०२० च्या प्रथम सप्ताहात ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी  पासनासा  पौकरा  पर ी  पह  े परस,  पौकरा ्,स प
अाषुगंसा  पअनसुचूचत जमातीतील मागास असलेल्या कोळी समाजास िबरी 
आदिवासी ववत्त व ववकास महामींडळामाफा त असणाऱया सवा योजनाींचा लाभ 
शमळवनू िेण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (१९-१०-२०२०) : (१) नाही. 
(२) अनसुचूचत जमातीसाठी असलेल्या िबरी आदिवासी ववत्त व ववकास 
महामींडळामाफा त असणाऱया सवा योजना कें द्र िासनाने प्रशसध़् केलेल्या 
अनसुचूचत जमातीच्या यािीमधील सवा जमातीींना या योजना लाग ू आहेत. 
त्यामध्ये ि.२८ वर कोळी ढोर, ्ोकरे व ि.२९ वर कोळी महािेव, डोंगर 
कोळी व ि.३० वर कोळी मल्हार याींचा समावेि आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

सािांतिाडी-दोडामागफ (स्ज.मसांधदुगुफ) िॉरीडॉरमधील पांचिीस  
गािाांमध्ये अिैधररत्या िकृ्ष तोड होत असल्याबाबत 

  

(४) २२३३ (१८-०३-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आवाज फाऊीं डिेन, मुींबई याींनी मा.उच्च न्यायालयात िाखल केलले्या 
जनदहत याचचका ि. १७९/२०१२ (जुना ४०९५/२०११) वर माहे एवप्रल, २०१२ 
मध्ये वा त्यािरयायान दिलेल्या ननणायानसुार सावींतवाडी-िोडामागा कॉरीडॉर 
मधील २५ गावाींमध्ये विृ तोडीला बींिी घातलेली असतानाही सिर गावाींमध्ये 
सराासपण विृतोड करणाऱ या माक्रफयाींिी असलेल्या सींगनमतामळेु सावींतवाडी 
वन ववभागातील उपवनसींरिक व अन्य सींबींचधत अचधकाऱ याींकडून कोणतीही 
कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने ववनापरवाना विृ तोडीमळेु मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिेिाचा जाणीवपवुाक अवमान झालेला असनू 
या सींपणूा प्रकरणाची चौकिी करुन सींबींचधत अचधकारी व कमाचाऱ याींववरुध्ि 
कारवाई करण्यात यावी अिा आियाच्या मागणीचे एक ननवेिन श्री.जयींत रा. 
बरेगार, रा.साईलवाडा, सावींतवाडी याींनी दिनाींक १४ मे, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.वने मींिी, मखु्य वन सींरिक (प्रािेशिक) कोल्हापरू वनवतृ्त, 
कोल्हापरू, प्रधान मखु्य वन सींरिक, नागपरू व प्रधान सचचव, वने आिीकड े
पाठववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनातील मागण्याींबाबत िासनाने ननणाय घेतला 
आहे काय, याबाबत िासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.सांजय राठोड (१३-१०-२०२०) : (१) श्री.जयींत रा.बरेगार, रा.साईलवाडा, 
सावींतवाडी याींनी दिनाींक १४ मे, २०१८ रोजी अजा सािर केला होता हे खरे 
आहे. परींत,ू त्यातील नमिू वस्तजुस्थती खरी नाही.  
(२) व (३) जनदहत याचचका ि.१७९/२०१२ (आवाज फाऊीं डिेन ववरुध्ि भारत 
सरकार व अन्य) मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आिेिाचे अनषुींगाने 
जनदहत याचचकेमध्ये समाववष् असलले्या २५ गावाींना विृतोडीस बींिी 
घातलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाच े दिनाींक ५/१२/२०१८ रोजीच्या 
आिेिान्वये सींपणूा िोडामागा तालकु्यामध्ये विृतोड बींिी घालण्यात आली 
आहे. त्याबाबत जजल्हाचधकारी, शस ींधिुगुा याींनी दिनाींक १३/१२/२०१८ रोजीच े
आिेिान्वये िोडमागा तालकु्यातील सवा गावाींमध्ये विृतोड बींिीच ेआिेि जारी 
केलेले आहेत. सिर जारी केलेला आिेि िोडामागा तालकु्यातील सवा 
ग्रामपींचायतीना पोहोच करणेत आलेला आहे. 
  प्रस्ततु न्यायालयीन प्रकरणाची मागील सनुावणी दिनाींक 
१४/११/२०१९ रोजी पार पाडलेली असनू, सिर प्रकरण पढुील तारीख प्राप्त 
होणेवर असनू सिरची बाब न्यायप्रववष् आहे.  

___________ 
  
सेिायोजन िायाफलयामार्फ त बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(५) २३७७ (१८-०३-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : हदनाांि २० जुल,ै 
२०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५८७५ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाच्या सेवायोजन कायाालयात माहे डडसेंबर, २०१९ अखेरपयतं क्रकती 
बेरोजगाराींची नोंिणी करण्यात आली आहे, तसेच, आतापयतं सेवायोजन 
कायाालयातनू क्रकती बेरोजगाराींना नोकऱ या उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या 
आहेत, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बेरोजगाराींना 
रोजगार/नोकऱ या उपलब्ध होण्याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब ममलि (१२-०६-२०२०) : (१) राज्यातील कौिल्य ववकास, रोजगार 
व उद्योजकता मागाििान कें द्रात माहे डडसेंबर, २०१९ अखेरपयतं ७,८६,६४७ 
इतक्या बेरोजगाराींची नाव नोंिणी झालेली असनू िमवधीत नोंिणीप्ावर 
एकूण ४९,९०,०१७ इतके बरेोजगार आहेत. सन २०१९ अखेर २,००,०९६ इतके 
उमेिवार नोकरीस लागलेले आहेत. 
(२) कौिल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता मागाििान कें दे्र ही राज्य 
िासनाची रोजगार व स्वयींरोजगारासाठी मित व मागाििान करण्याकररता 
असलेली यींिणा आहे. रोजगार ननशमाती हा यींिणेच्या काया किेत येत नाही. 

तथावप, बेरोजगारी िरू होण्याच्या ष्ष्ीन े(१) रोजगार व स्वयींरोजगार 
मागाििान कें द्राींचे सींगणकीकरण, (२) बेरोजगार उमेिवाराींसाठी ग्रींथालय सष्ि 
अ्याशसका ननमााण करणे, (३) रोजगार मेळावे आयोजजत करणे,         
(४) बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था स्थापन करणे, (५) आदिवासी 
उमेिवाराींसाठी रोजगार व स्वयींरोजगार प्रशििण व मागाििान कें द्र,       
(६) रोजगार प्रोत्साहन कायािम (ईपीपी), (७) महाराषर राज्यात व्यवसाय 
मागाििान व समपुिेिन कें द्र स्थापन करणे, (८) प्रमोि महाजन कौिल्य व 
उद्योजकता ववकास अशभयान, (९) शिकाऊ उमेिवारी योजना, तर 
स्वयींरोजगारासाठी अण्णासाहेब पा्ील आचथाक मागास ववकास 
महामींडळामाफा त (अ) वयैजक्तक कजा व्याज परतावा योजना, (ब) ग् कजा 
व्याज परतावा योजना, (क) ग् प्रकल्प योजना या योजना राबववण्यात 
येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्याच्या आपत्िालीन यांत्रणेमध्ये जिानाांना सामील िरुन घेण्याबाबत 
 

(६) २५२९ (१८-०३-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आपत्कालीन जस्थतीत नागररकाींच्या मित आणण बचावासाठी स्थापन 
करण्यात आलले्या नागरी सींरिण िलाकड ेगेल्या िोन त ेतीन वषांत प्रत्यि 
मितीसाठी एकही सींिेि न आल्याने या िलातील ४९ जवानाींना राज्याच्या 
आपत्कालीन यींिणेमध्ये सामील करुन घेण्याचा प्रस्ताव नागरी सींरिण 
िलाकडून गहृ खात्याकड ेपाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावावर िासनाने ननणाय घेऊन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात प, त पह  े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननल देशमखु (०१-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

तथावप, सींचालक नागरी सींरिण, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी 
त्याींच्या दिनाींक ०३/०६/२०१९ च्या पिान्वये नागरी सींरिण ही सींघ्ना 
पणुापणे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राचधकरण (SDMA) मध्ये समाववष् 
करण्याबाबत प्रस्ताववत केल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात पोिरा प्रिल्पातील िृषी याांत्रत्रिीिरणाच ेअजफ  
मांजूरीच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत 

 
(७) २५५९ (१८-०३-२०२०). श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नानाजी िेिमखु कृषी सींजीवनी प्रकल्पाींतगात हवामान अनकूुल कृषी 
याींत्रिकीकरणाचा माहे डडसेंबर मध्ये समावेि करण्यात आल्याने राज्यात 
अींमलबजावणी होत असलेल्या या प्रकल्पातील १५ जजल््याींमध्ये लाभ 
घेण्यासाठी ितेकऱयाींकडून अजा िाखल केले जात आहेत, परींत ु
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याींत्रिकीकरणाबाबत मागाििाक सचूना नसल्याने अनेक जजल््यातील प्राप्त 
झालेले हजारो अजा मींजूरीच्या प्रनतिेत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० च्या 
िवे्च्या आठवड्यात ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.दादाजी भसेु (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हैसमाळ, सुलीभांजन, खुलताबाद ि िेरूळ (स्ज.औरांगाबाद) येथील 
पयफटन वििास आराखड्यास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(८) २८६४ (०२-०६-२०२०). श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ७७३ ला हदनाांि २८ रे्ब्रिुारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाफत सन्माननीय पयफटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि जजल््यातील याहैसमाळ, सलुीभींजन, खुलताबाि व वेरूळ 
पया् न ववकास आराखडा तयार करून सन २०१७ त े२०२२ या पाच वषाात ५ 
हप्त्यात काम करण्याचे ननयोजन करण्यात आले, परींत ूसन २०१७ त े२०१९ 
या िोन वषाात िोन ्प्पे असनूही सद्य:जस्थतीत रस्त,े वपण्याच्या पाण्याची 
समस्या सोडववता आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामासाठी ननधी वेळेवर शमळत नसल्याने कामे होत नसनू 
ठेकेिाराने ननधी अभावी काही काळ काम बींि केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पया् न ववकास 
आराखडा ठरल्याप्रमाणे पणूा करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.प. ४ (9) 

श्री.आहदत्य ठािरे (३०-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) औरींगाबाि जजल््यातील 
वेरुळ, याहैसमाळ, सलुीभींजन, खुलताबाि येथील पया् न ववकासाचा रुपये 
४३८.४४ को्ीचा ढोबळ आराखड्यास िासन ननणाय, दिनाींक ३१/३/२०१७ 
अन्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. सिर आराखड्यानसुार मादहती कें द्र, 
स्वच्छता गहृ, वाहनतळ, पया् न ननवास इ. साठी महाराषर पया् न ववकास 
महामींडळ याींच्यामाफा त रुपये २.८० को्ी ननधी ववतरीत केला असनू तो सिर 
कामावर खचा झाला आहे. आराखड्यानसुार पया् न ववभागामाफा त रुपये ३.३७ 
को्ी व इतर ववभागाकडून (सावाजननक बाींधकाम ववभाग, वने) रुपये ५.७८ 
को्ी असा एकूण रुपये ९.१५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला असनू 
सींबींचधत यींिणामाफा त कामे चाल ू आहेत. उवाररत ननधी उपलब्धतनेसुार 
ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

घाटी रुग्णालय (स्ज.औरांगाबाद) पररसरात सुपर थपेशामलटी  
रुग्णालय उभारण्याबाबत 

  
(९) २८६५ (१९-०६-२०२०). श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय िदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) घा्ी रुग्णालय (जज.औरींगाबाि) पररसरात पीएमएसएसवाय योजनेंतगात 
रुपये १५० को्ी खचा करून सपुर स्पेिाशल्ी रुग्णालयाची उभारणी होत 
असनू सिर रुग्णालयामध्ये मिूवप ींड प्रत्यारोपण, मेंि ू िस्िक्रिया, प्लाजस््क 
सजारी व लहान मलुाींची िस्िक्रिया व उपचार आदि सेवा उपलब्ध होणार 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोन वषाापासनू सरुु असणारे बाींधकाम ननधीअभावी प्रलींत्रबत 
असल्याने रुग्णालय सरुू होण्याअगोिरच रुपये २० को्ीींची उपकरणे 
ववनावापर बींि असनू वीज व पाण्याची व्यवस्था अपणूाावस्थते आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, सिर रुग्णालयात १२०० पिे ननशमातीचा प्रश्न कायम असनू 
पिे भरल्याशिवाय रुग्णालय सरुु करण्याबाबत तसेच पाणी व वीज 
व्यवस्थेसह अपणूा बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत िासनाने 
चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री.अममत विलासराि देशमखु (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

सिर इमारतीसाठी वीज जोडणीकरीताची प्रिासकीय मान्यतचे्या 
अनषुींगाने सावाजननक बाींधकाम ववभाग (ववद्यतु) याींच्याकडून ववद्यतु 
सबस््ेिनची जोडणी करण्यात आली असनू ववद्यतु परुवठा चाल ूकरण्यात 
आला आहे. 
(३) पिननशमातीबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 

सिर सींस्थेतील इमारतीकरीता वीज व पाणीपरुवठासाठी प्रिासकीय 
मान्यता िेण्यात आली आहे. सिर कामाबाबत सींबींचधत लेखािीषांतगात ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  
(१०) २८९१ (२९-०५-२०२०). श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.िवपल पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाफणी : सन्माननीय सामास्जि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २८८ कें दद्रय आश्रमिाळाींना अनिुान िेण्यासाठी तत्काशलन 
िासनाने सन २०१९-२०२० पासनू िाहू-फुले-आींबेडकर अन.ुजाती ननवासी/ 
अननवासी आश्रमिाळाींना २०% अनिुान िेण्याचा ननणाय दिनाींक ८ माचा, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िाळाींना अनिुान िेण्यासाठी दिनाींक ९ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास एकाच दिविी या १६५ आश्रमिाळाींची तपासणी 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासणीअींती पाि ठरलेल्या आश्रमिाळाींना सन २०१९-२०२० 
पासनू २०% व सन २०२०-२०२१ पासनू ४०% अनिुान मींजूर करुन त्यासाठी 
आचथ ाक तरतिु करुन शििक कमाचाऱयांचे ननयशमत वेतन सरुु करण्यासाठी 
िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े (१४-०९-२०२०) : (१) नाही. १६५ आश्रमिाळाींना िासन 
ननणाय, दिनाींक ८ माचा, २०१९ अन्वये तपासणीच्या अधीन राहून २०% 
अनिुान िेण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे.  
(२) होय. 
(३) याबाबत ननयमानसुार योग्य ती कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

आष्ट्टी (स्ज.िधाफ) तालुक्यातील नुिसानग्रथत बागायतदार  
शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(११) २९५८ (२९-०५-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रशाांत पररचारि : 
सन्माननीय मदत ि पनुिफसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) आष्ी (जज.वधाा) तालकु्यातील ४७० हेक््र पकैी १४० हेक््र मधील सींिा 
बाग पाण्याअभावी उद्वस्त होऊन सींिा बागायतिार ितेकऱयाींचे नकुसान 
झाल्याचे माहे माचा, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात तालकुा कृषी अचधकारी कायाालयाकडून िासनाला 
अहवाल पाठववण्यात येवनूही याकड े िासनाचे िलुाि होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नकुसानग्रस्त 
बागायतिार ितेकऱयाींना मित िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.विजय िडटे्टीिार (१९-१०-२०२०) : (१) व (२) खरे नाही. 
(३) सिर कालावधीत कोणतहेी नकुसान झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

रत्नाधगरी स्जल््यातील शतेिऱयाांना मुख्यमांत्री सौर िृषी पांप  
योजनेचा लाभ न ममळाल्याबाबत 

  
(१२) २९८१ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८२४ 
ला हदनाांि २१ जून, २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय 
ऊजाफ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) रत्नाचगरी जजल््यातील िगुाम भागात वीज वादहन्या ्ाकण्याच्या कामात 
अनेक अडचणी येत असल्याने काही वेळा जागा उपलब्ध होत नसल्याने 
डोंगर भागात ववद्यतु खाींब उभारणे, वाहतकू करणे अवघड होत ेतर अनेक 
वेळा काम करण्यासाठी ठेकेिार उपलब्ध होत नाहीत तसेच खाजगी जागेत 
खाींब उभारण्यास होणारा ववरोध आिी कारणाींमळेु ितेीपींपाची वीज जोडणी 
प्रलींत्रबत राहतात, पररणामी राज्यात मखु्यमींिी सौर कृषी पींप योजना 
अजस्तत्वात असनू व या योजनेंतगात ितेकऱयाींना अनिुानही िेण्यात येत 
असनूही ितेकऱयाींना योजनाचा प्रत्यि त्याचा लाभ शमळत नसल्याच े
ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सौर पींप बसवण्यासाठी चार कीं पन्याींची ननयकु्ती करण्यात 
आली असनू िोन वष े कीं पनीमाफा त यनुन्ची िेखभाल केली जात े तर िहा 
वषाात सौर प्ले् नािरुुस्त झाल्यास कीं पनीमाफा त ती बिलनू िेण्यात येत े
तसेच ज् या ितेकऱयाींनी कृषी पींप घेतले नाहीत त्याींनी लनलाईन नोंिणी 
करावी असे आवाहन महाववतरणतफे केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिरहू महाववतरणाच्या आवाहनाला ितेकऱयाींचा चाींगला 
प्रनतसाि शमळाला असनू माहे फेब्रवुारी, २०२० अखेर रत्नाचगरी जजल््यातनू 
८४६ अजा प्राप्त झाले, त्यापकैी ५६८ ितेकऱयाींनी पसेैही भरले असनू केवळ 
२८८ ितेकऱयाींना सौर पींप जोडण्यात आले, रत्नाचगरी जजल््याला सौर 
पींपाच्या अजाासाठी जे उदिष् दिले होत,े त े पणूा झालेले असल्याने नवीन 
नोंिणी बींि करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार 
योजनेच्या लाभापासनू वींचचत रादहलेल्या ितेकऱयाींना या योजनेचा लाभ 
शमळावा यासाठी मखु्यमींिी सौर कृषी पींप योजना या चाल ूठेवण्याच्या ष्ष्ीने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.नननतन राऊत (२१-०९-२०२०) : (१) ितेकऱ याींना दिवसा शस ींचन करणे िक्य 
होण्याच्या ष्ष्ीने िासनाव्िारे पारेषण ववरहीत मखु्यमींिी सौर कृषी पींप 
योजनेची अींमलबजावणी महाववतरण कीं पनीव्िारे करण्यात येत आहे. या 
योजनेंतगात राज्यात पदहल्या ्प्प्यात २५००० नग तर िसुऱ या व नतसऱ या 
्प्प्यात (एकत्रित) एकूण ७५००० नग सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्याचे 
उदिष् आहे. प्रत्येक ्प्पा सरुु झाल्याच्या दिनाींकापासनू १८ मदहन्यात 
राबववण्यात येणार आहे. आजशमतीस राज्यात एकूण ३३६३० नग सौर कृषी 
पींप आस्थावपत करण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) योजनेच्या ्प्पा-१ अींतगात सौर कृषी पींप आस्थावपत 
करण्याकरीता महसलू ववभाग ननहाय ४ परुवठािाराींना ननवडसचूीबध्ि 
करण्यात आले होत.े तसेच ्प्पा-२ व ्प्पा-३ अींतगात सौर कृषी पींप 
आस्थावपत करण्याची िमता जास्त असल्याने राज्यात एकूण १३ 
परुवठािाराींना ननवडसचूीबध्ि करण्यात आले आहे. 
  याबाबतच्या ननवविेच्या अ्ी व ितीनसुार परुवठािारातफे सौर कृषी 
पींपाींची ५ वषााची व सौर पॅनलची १० वषाासाठीची हमी िेण्यात आली आहे. या 
कालावधीत सौर कृषी पींप नािरुुस्त झाल्यास परुवठािारातफे िरुुस्त करुन/ 
बिलनू िेण्यात येणार आहे. 
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  रत्नाचगरी जजल््यात एकूण ९ परुवठािाराींना ननवडसचूीबध्ि करण्यात 
आले असनू आजशमतीस एकूण ८५० अजा प्राप्त झाल ेआहेत. त्यापकैी ८४१ 
अजा मींजूर करण्यात आले आहेत. यापकैी ५९२ लाभार्थयांनी मागणी पिाचा 
भरणा केला असनू ५८० लाभार्थयांनी परुवठािाराींची ननवड केली आहे. 
आतापयतं त्यापकैी ३३१ सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्यात आले आहेत. 
  सींपणूा राज्यात उदिष्ाींपेिा जास्त अजा प्राप्त झाल्यामळेु 
सद्य:जस्थतीत महाववतरण कीं पनीव्िारे नवीन अजा स्वीकारणे तात्परुत े
थाींबववण्यात आले आहे. 
(४) ितेकऱ याींना िरवषी सौर कृषी पींप िेण्याच्या ष्ष्ीने यापढेुही योजना 
राबववण्याचे िासनाचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

औरांगाबाद महापारेषण िां पनीच्या पडगेाि येथील पॉिर हाऊसमध्ये 
शॉि लागुन महहला तांत्रज्ञ याांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  
(१३) ३०३२ (०२-०६-२०२०). श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय ऊजाफ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि (सींभाजीनगर) महापारेषण कीं पनीच्या पडगेाव येथील पॉवर 
हाऊसमध्ये कायारत मदहला कननषठ तींिज्ञ याींचा िॉक लागनु मतृ्य ूझाल्याच े
माहे माचा, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महापारेषणच्या ननयमाप्रमाणे िरुुस्ती करावयाची असल्यास 
ववद्यतु प्रवाह खींडीत करणे गरजेचे असताींनाही अनतररक्त कायाकारी अशभयींता 
याींनी ववद्यतु परुवठा खींडीत न करता िरुुस्तीचे आिेि दिले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीच्या 
अनषुींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत (२१-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या सींिभांत अधीिक अशभयींता, प्रािेशिक ववद्यतु ननरीिण मींडळ, 
औरींगाबाि, उद्योग, ऊजाा व कामगार ववभाग याींनी सिर अपघाताची चौकिी 
केली. या चौकिी अहवालात “श्रीमती नम्रता कुलसींगे याींनी २२० के.व्ही. 
उपकें द्र पडगेाव येथ ेघ्नेच्या दिविी लोकल अचथगं करतवेेळी आवश्यक ती 
परेुिी काळजी व खबरिारी न घेतल्याने सिरहू अपघात घडलेला आहे.” पअसे 
नमिू केलेले आहे. सबब सिर अपघातास सींबींचधत कोणीही जबाबिार नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या िमफचाऱयाांच ेसेिाननितृ्तीच ेिय ६० िषे िरण्याबाबत 
  
(१४) ३०४७ (२९-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५५६ 
ला हदनाांि २५ रे्ब्रिुारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय 
उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र िासन आणण भारतीय प्रिासननक सेवेप्रमाणे राज्य िासनाच्या 
कमाचाऱयाींचे सेवाननवतृ्तीच े वय ६० वष े करण्याबाबत श्री.बी.सी. ख्ुआ 
(सेवाननवतृ्त भा.प्र.से. अचधकारी) सशमतीने तयार केलेला अहवाल माहे एवप्रल, 
२०२० मध्ये वा त्यािरयायान िासनाच्या ननणायाथा सािर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अहवालावर िासनाकडून आजतागायत कोणता 
धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला वा येत आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्जत पिार (२१-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सेवाननवतृ्तीचे वय ६० वष े करण्याबाबत िासनाने नेमलेल्या ख्ुआ 
सशमतीच्या अहवाल तपासनू िासकीय कमाचाऱयाच ेसेवाननवतृ्तीचे वय सध्या 
५८ वष ेआहे तचे कायम ठेवण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या बसथथानि ि आगारात महहला 
िाहिाांसाठी आिश्यि सोई सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१५) ३०५७ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, 
डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.विनायिराि मटेे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८६७ ला हदनाांि २४ जून, 
२०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला प्रवाश्याींची प्रवासािरयायान गरैसोय होऊ नये, यासाठी एस.्ी.बस 
स्थानकातील मदहला प्रसाधनगहृात सॅनन्री नॅपक्रकन मिीन बसवण्याची 
योजना आखण्यात आली होती त्यानसुार मुींबई सेंरल बस स्थानकात सॅनन्री 
नॅपक्रकन मिीन योजनेचे उद्घा्न मा.पयाावरण मींिी आणण अशभनेता अिय 
कुमार याींच्याहस्त ेमाहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान करण्यात आल े
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक वषााहून अचधक कालावधी होवनूही एकाही स्थानकात 
सिर सवुवधा उपलब्ध करून िेण्यात आली नसल्याने ही योजना कागिावरच 
रादहल्याचे ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, एस.्ी.च्या सेवेत ४५०० मदहला वाहक असनू मदहला वाहकाींसाठी 
बस स्थानक व आगारात असलेल्या ववश्राींतीगहृाींची िरुवस्था झाल्याने त्याकड े
महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाने िलुाि केले असनू त्यामध्ये 
असणाऱया प्रसाधनगहृाींची अस्वच्छता, ववश्राींतीगहृाला रींगरींगो्ी नसणे, 
तु् लेल्या णखडक्या, अस्वच्छता अिी ववश्राींतीगहृाची अवस्था झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्याच्या एस.्ी.च्या सेवेत कायारत असलेल्या ४५०० मदहला 
वाहक तसेच असींख्य प्रमाणात असलेल्या मदहला प्रवािाींच्या सोयीसाठी 
‘सॅनन्री नॅपक्रकन मिीन’ पही योजना आवश्यक असताना एस.्ी.च्या सींबींचधत 
ववभागाकडून िलुाि होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू योजना 
ववनाववलींब राबववण्याच्या ष्ष्ीने तसेच मदहला ववश्राींतीगहृाींची िरुवस्था िरू 
करण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाव्िारे मदहला 
प्रवािाींसाठी राज्यातील १५ बसस्थानकाींवर सॅनन्री नॅपकीन मिीन 
बसववण्यात आल्या असनू, उवाररत दठकाणी सॅनन्री नॅपकीन मिीन 
बसववण्याबाबत महामींडळाव्िारे सवा ववभागाींना सचूना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 

प्रत्येक आगारामध्ये मदहला वाहकाींसाठी स्वतींि ववश्राींतीगहृाची सोय 
असनू, ववभागीय पातळीवर आवश्यकतनेसुार वेळोवेळी िरुुस्ती करण्यात येत.े 
आगाराच्या िेखरेखीखाली ववश्राींतीगहृाची स्वच्छता केली जात.े  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

गोरेगाि (मुांबई) येथील पत्राचाळ पुनविफिास प्रिल्पाबाबत 
  
(१६) ३१४३ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्फ  
भाई धगरिर, श्री.विनायिराि मेटे, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास मसांह, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४७००३ ला हदनाांि १९ जून, २०१९ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाफत सन्माननीय गहृननमाफण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) गोरेगाव (मुींबई) येथील पिाचाळ पनुववाकास प्रकल्पातील ववकासकाने 
वविीचा भाग तयार करून तो परस्पर ववकल्यामळेु तथेील रदहवाश्याींचे 
पनुवासन प्रलींत्रबत असनू रदहवाश्याींमध्ये असींतोष पसरल्याचे ननििानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ६७२ रदहवाश्याींच्या पनुवासन प्रकरणी मा.गहृननमााण 
मींत्रयाींनी माहे जानेवारी, २०२० मध्ये केलेल्या पाहणी िौऱया िरयायान 
रदहवाश्याींना आश्वासन दिले की, पिाचाळ येथील रदहवाश्याींचे थकीत भाड,े 
प्रकल्पातील ताींत्रिक अडचणी तसेच पनुवासन प्रक्रियेचा अ्यास करुन सिर 
प्रकल्प पणूा करण्याकररता उपाययोजना सचुववण्यासाठी ननयकु्ती केलेल्या  
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राज्याचे ननवतृ्त मखु्य सचचव जॉनी जोसेफ याींच्या एक सिस्यीय सशमतीचा 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर उक्त पनुववाकास प्रकल्प पणूा करण्यात येईल अिी 
भशूमका माींडली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिर सशमतीने दिनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या पिान्वये 
िासनाकड ेसािर केलेला अहवालास मान्यता िेण्यात आली असनु िासनाच्या 
दिनाींक १० एवप्रल, २०१९ रोजीच्या पिान्वये सिरहू अहवालावर याहाडाच े
अशभप्राय मागववण्यात आललेे आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सिरहू सशमतीच्या प्राप्त अहवालातील शिफारिीनषुींगाने कोणकोणत े
ननणाय घेण्यात आले तसेच पिाचाळ पनुववाकास प्रकल्पातील बाचधत 
रदहवाश्याींना त्वररत घरे उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (१९-१०-२०२०) : (१) पनुवासन दहस्सा व याहाडा दहस्सा 
अपणूा असनू वविी दहश्श्यातील बऱयाच भखूींडाचे ववकास अचधकार ियस्थ 
ववकासकाने वविी केल्याचे ननििानास आले आहे. पनुवासन दहश् श्याींचे 
बाींधकाम अपणूाावस्थेत असनू मळू रदहवाश्याींचे पनुवासन प्रलींत्रबत आहे. 
(२) सिरहू पनुववाकास प्रकल्पामधील मळू रदहवािाींचे थकीत भाड ेिेणे, त्याींची 
पनुवासनाची प्रक्रिया पणूा करणे, याहाडाच्या सोडतीमधील ३०६ ववजेत्याींना 
सिननकाींचे ववतरण करणे, या व इतर अनषुींचगक मिुयाींच्या अनषुींगाने सिर 
प्रकरणातील न्यायप्रववष् बाबी/मा.न्यायालयाींचे आिेि ववचारात घेऊन, 
उपाययोजना सचुववण्यासाठी श्री.जॉनी जोसफे, सेवाननवतृ्त मखु्य सचचव याींचे 
अध्यितखेाली एक सिस्यीय सशमती दिनाींक १६/०१/२०२० रोजीच्या िासन 
ननणायान्वये गठीत केली आहे. सिरहू सशमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त 
आहे. 
(३) मुींबईतील गोरेगाींव (प.) येथील याहाडाच्या शसध्िाथा नगर, पिाचाळ 
वसाहतीतील गोरेगाींव शसध्िाथा नगर सहकारी गहृननमााण सींस्था मयाािीतच्या 
सींयकु्त पनुववाकासामधील झालेल्या अननयशमततबेाबतची चौकिी 
करण्याकरीता श्री.जॉनी जोसेफ, सेवाननवतृ्त मखु्य सचचव याींची दिनाींक 
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२८/०३/२०१८ रोजीच्या िासन ननणायान्वये एकसिस्य सशमती गठीत करण्यात 
आली होती. सशमतीचा अहवाल (भाग-१ व भाग-२) दिनाींक २७/०९/२०१८ 
रोजीच्या पिान्वये िासनास सािर केलेला आहे. सिर अहवालात केलले्या 
शिफारसीींची अींमलबजावणी करण्याच्या ष्ष्ीने दिनाींक १०/०४/२०१९ रोजीच्या 
िासन पिान्वये याहाडाचे अशभप्राय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(४) व (५) सिर प्रकरणी त्रिपिीय करारनामा रि करण्याबाबत व सींपणूा 
प्रकल्प वविी दहश्यासह ताब्यात घेऊन ववकासकाच्या “ररस्क ॲण्ड कॉस््” पवर 
पणूा करण्यासाठी याहाडातफे ववकासकास दिनाींक १२/०१/२०१८ रोजी ्शमानेिन 
नो्ीस जारी करण्यात आली. तसेच, ववकासकाने वविी दहश्यातील बऱयाच 
भखूींडाचे ववकास हक्क ियस्थ ववकासकाींना बेकायिेिीरररत्या ववकल्या 
प्रकरणी याहाडाने दिनाींक १३/०१/२०१८ रोजी एफ.आय.आर.ि.८५/२०१८ अन्वये 
ववकासक मे.गरुुआशिष कन्स्रक्िन कीं पनी प्रा.शल. व त्याींचे सींचालक व इतर 
याींचेववरुध्ि आचथाक गनु्हे िाखेकड े(EOW) गनु्हा िाखल केला आहे. तथावप, 
यनुनयन बँक व इतर बँकाच्या थक्रकत कजा प्रकरणी ररसोल्यिुन प्रोफेिनल 
राजेन्द्र के. भतुा याींनी मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेले अवपल 
मा.सवोच्च न्यायालयाने मान्य केले असनू दिनाींक १९/०२/२०२० रोजीच्या 
ननणायाव्िारे मा.नॅिनल कीं पनी लॉ दरब्यनुल याींना ररसोल्यिुन प्रोफेिनल 
याींचा अजा (I.A. No. २१४३३/२०१८) ननकाली काढण्याबाबत आिेशित केल े
आहे. सिर प्रकरण मा.कीं पनी लॉ दरब्यनुल, मुींबई येथे प्रलींत्रबत आहे. तसेच 
खाजगी ियस्थ ववकासकाींनी मा.उच्च न्यायालयात िाखल केलले्या िाव्याींवर 
अद्याप सनुावणी चाल ूअसनू मा.उच्च न्यायालयाने अींनतम ननणाय दिलेला 
नाही. सिरचे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. तथावप प्रश्न भाग-२ ला दिलेल्या 
उत्तरानसुार नेमलेल्या सशमतीचा अहवाल िासनास अद्याप अप्राप्त आहे.  

___________ 
  

शाहूिाडी (स्ज.िोल्हापूर) येथील िन विभागाच ेRFO  
याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

 
(१७) ३१५३ (०२-०६-२०२०). श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापरू जजल््यातील पेंडाखळे शिवण िेिात घातलेली केबल काढली 
नसताना वनाचधकाऱयाींनी केबल काढण्याचे नावावर िासकीय ननधी हडप 
केल्याचे प्रकरण ननििानास आले असताना शिरगाव, सावत,े ननरल,े आकुड े
उचत, लींडोबाचा मळा येथ ेअींिाजे ३० हेक््र जशमनीवरील सागवान जाींभळा 
अिा प्रकारची झाड ेलावली आहेत असा बनाव केला जात असनू प्रत्यिात 
माि त्यादठकाणी तीन ्क्के झाड ेअसल्याचे ननििानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िाहूवाडी तालकु्यात अनेक दठकाणी झाडाींच्या रोपा ऐवजी 
खड्ड्याींत मळेु लावली जात असनू काही दिवसाींनी त ेही वाहून जात असनू 
कोणी तपासणी केली तर त्यावेळी या वाळलेल्या मळु्या िाखवनू रोपे लावली 
जातात पण रोपे जगलीच नाही असा बनाव वन ववभागाकडून केला जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा प्रकार ननििानास आणणाऱ या तसेच त्याचे चचिीकरण 
करणाऱ या सरेुि खोत याींनी तिारी अजा िाखल केला याहणून सींबींचधत RFO 
याींच्याकडून जीवे मारण्याची धमकी िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत िाहूवाडी 
तालकु्यातील RFO याींच्यावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.सांजय राठोड (२९-०९-२०२०) : (१) सिर प्रश्नात िोन भाग असनू, 
प्रश्नाच्या प्रथम भागात केलेले केबल ववषयक वणान खरे आहे व प्रश्नाच्या 
जव्ितीय भागात केलेले रोपवनाववषयक वणान खरे नाही. 
(i) केबलबाबत :- होय, हे खरे आहे. 
 पेंडाखळे वनििेात रस्त्यालगत वन ववभागाच्या परवानगी शिवाय 
मौज-ेपेंडाखळे येथे कि ि.८५८ मधील ७२५ मी्र एवढ्या अींतरात आणण 
मौजे येळवडी येथे कि ि.९४७ मधील २३५५ मी्र अींतरात ररलायन्स जजओ 
इन्फोकॉम शल. या कीं पनीने लप््ीकल फायबर केबल ्ाकल्याचे आढळून 
आल ेआहे. सिर केबल जानेवारी, २०१८ त े फेब्रवुारी, २०१८ या कालावधीत 
्ाकण्यात आली असल्याच ेप्राथशमक तपासणीत ननििानास आले आहे. 
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सिर प्रकरणी भारतीय वन अचधननयम, १९२७ चे कलम २६(१)ड, 
२६(१)ह, ३३(१)क, तसेच वन (सींवधान) अचधननयम, १९८० चे कलम-२ अींतगात 
दिनाींक ०७/०१/२०२० रोजी गनु्हे नोंिववण्यात आले आहेत. 

वनिेिात अनचधकृतपणे केबल ्ाकताना सींबींचधत वन कमाचाऱ याींनी 
िलुाि करुन िासकीय ननयम, आिेि व ननकषाींचे उल्लींघन करुन िासकीय 
कामात अननयशमतता व हलगजीपणा केल्याने सींबींचधत तत्कालीन वनपाल, 
पेंडाखळे याींचेववरुध्ि उपवनसींरिक, कोल्हापरू याींनी महाराषर नागरी सेवा 
(शिस्त व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम-८ अींतगात दिनाींक १५/०२/२०२० 
रोजीच्या पिान्वये िोषारोप लाग ू केले आहेत. सिर प्रकरणी गनु््यात 
वापरण्यात आलेली केबल खींडीत करण्यासाठी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली 
रुपये ९०,०००/- इतकी रक्कम केबल खींडीत न करता खची िाखववल्याचे 
ननििानास आल्यानींतर सिर रक्कम तत्कालीन वनपाल, पेंडाखळे (अनतररक्त 
कायाभार) याींचेकडून वसलू करण्यात आली आहे व त्याींचेववरुध्ि दिनाींक 
१५/०७/२०२० रोजीच्या पिान्वये ववभागीय चौकिी सरुु करण्यात आली आहे. 

तसेच, िासकीय ननयम, आिेि याींचे उल्लींघन, िासकीय ननधीचा 
अपहार करुन िासनाचे आचथाक नकुसान केल्याबाबत तत्कालीन वनरिक, 
पेंडाखळे याींचेववरुध्ि उपवनसींरिक, कोल्हापरू याींनी महाराषर नागरी सेवा 
(शिस्त व अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम-८ अींतगात दिनाींक १५/०२/२०२० 
रोजीच्या पिान्वये िोषारोप लाग ू केले आहेत व त्याींचेववरुध्ि दिनाींक 
१५/०७/२०२० रोजीच्या पिान्वये ववभागीय चौकिी सरुु करण्यात आली आहे. 

तसेच, िासकीय ननयम, आिेि याींचे उल्लींघन, िासकीय कामात 
अननयशमतता, िासकीय ननधीचा अपहार करुन िासनाचे आचथाक नकुसान 
केल्याबाबत तत्कालीन वनिेिपाल, पेंडाखळे (अनतररक्त कायाभार) याींचेववरुध्ि 
उपवनसींरिक, कोल्हापरू याींनी महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
ननयम, १९७९ च्या ननयम-८ अींतगात दिनाींक १०/०२/२०२० रोजीच्या पिान्वये 
िोषारोप लाग ू केले आहेत व त्याींचेववरुध्ि दिनाींक १५/०७/२०२० रोजीच्या 
पिान्वये ववभागीय चौकिी सरुु करण्यात आली आहे. 
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(ii) रोपवनाबाबत :- हे खरे नाही. 
मलकापरू वनपररिेिातील मौजे शिरगाव, सेवत,े नेले, आकुले, उचत 

(लाडोबाचा माळ) यादठकाणी वन ववभागाकडून एकूण ५० हेक््र वनिेिावर 
विृ लागवड करण्यात आली असनू त्याची सद्य:जस्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 

 

अ.ि. रोपवनाचे 
नाव 

 िेि  रोपवन वषा  जजवींत रोपाींची 
्क्केवारी 

१ उचत १५  प्रथम (२०१९ पावसाळा) ६०.००% 
२ नेले १०  प्रथम (२०१९ पावसाळा) ७३.००% 
३ आकुले ५  प्रथम (२०१९ पावसाळा) ५१.९७% 
४ शिरगाव १०  प्रथम (२०१९ पावसाळा) ३५.८६% 
५ सवत े १०  जव्ितीय (२०१८ पावसाळा) २९.८१% 

 

 मौजे आकूले व शिरगाव येथे भेकर, गवा, साळीींद्र, रानडुक्कर या 
वन्यप्राण्याींच्या वावरामळेु रोनवनाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याने 
जजवींत रोपाींची ्क्केवारी कमी दिसनू येत आहे. 
 मौजे सवत ेयेथे जव्ितीय वषााचे साग रोपवन असनू तथेील ४ हेक््र 
रोपवन िेिावर आग लागल्याने तसेच, सिर दठकाणी गव्याींच्या, 
रानडुकराींच्या वावरामळेु रोपवनाींचे जास्त प्रमाणात नकुसान झाले आहे व 
त्यामळेु जजवींत रोपाींच्या ्क्केवारीचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसनू येत आहे. 
(२) हे खरे नाही, िाहूवाडी तालकु्यातील मलकापरू वनपररिेिातील मौज े
शिरगाव, सवत,े नेले, आकुले, उचत या दठकाणी वन ववभागाकडून एकूण ५० 
हेक््र वनििेावर विृ लागवड करण्यात आली आहे. सिर दठकाणी काींचन, 
करींज, खैर, शिस,ू जाींभळ, आवळा, बाींब ू इ. प्रजातीच्या विृाींची लागवड 
करताना रोपवा्ीकेमध्ये पॉलीथीन वपिवीत तयार केलेल्या रोपाींचाच वापर 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही, RFO नींिकुमार नलवड ेयाींच्याकडून जीवे मारण्याची 
धमकी दिलेबाबतच ेपि श्री.सरेुख खोत याींनी दिनाींक २२/०१/२०२० रोजी मखु्य 
वनसींरिक (प्रा.), कोल्हापरू याींना िेऊन त्याची प्रत उपवनसींरिक (प्रा.), 
कोल्हापरू कायाालयास दिली होती. सिर बाबत फौजिारी स्वरुपाची असल्याने 
उपवनसींरिक (प्रा.), कोल्हापरू याींनी दिनाींक १७/०२/२०२० रोजी श्री.सरेुि 
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जगन्नाथ खोत याींनी दिलेले पि पोलीस ठाणे, िाहुवाडी पोलीस ठाणे, 
जज.कोल्हापरू याींना पढुील चौकिीसाठी पाठववले आहे. तथावप, सरेुि 
जगन्नाथ खोत याींनी कोणत्याही स्वरुपाची तिार केली नसल्याचे पोलीस 
ठाणे, िाहुवाडी पोलीस ठाणे, जज.कोल्हापरू याींचकेडून उपवनसींरिक (प्रा.), 
कोल्हापरू याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

उथमानाबाद येथील सामास्जि िनीिरणाच्या िामासाठी  
आलेल्या ननधीचा गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  
(१८) ३१८५ (०२-०६-२०२०). श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.ससु्जतमसांह ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि येथील सामाजजक वनीकरणाच्या कामासाठी आलेल्या रुपये 
११ लाख ५० हजार इतक्या िासकीय ननधीचा काम न करताच बनाव् 
कागिपिाींच्या आधारे गरैव्यवहार झाल्याच े ननििानास आल्यानींतर 
जजल्हाचधकारी उस्मानाबाि याींनी ववभागीय वन अचधकारी याींच्या 
अध्यितखेाली त्रिसिस्यीय चौकिी सशमती ननयकु्त करून तात्काळ अहवाल 
सािर करण्याचे आिेि दिल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू चौकिी सशमतीने याप्रकरणी चौकिी करून अहवाल 
सािर केलेला नाही, तसचे चौकिीस ववलींब करीत जजल्हा प्रिासनाचा 
आिेिाचेही सींबींचधत अचधकारी उल्लींघन करीत असल्याचे स्पष् होत 
असल्याने तथेील जनततेही सींियाचे वातावरण ननमााण होऊन तीव्र नाराजी 
व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापवूीही माहे जुल,ै २०१९ मध्ये वा त्यािरयायान 
रोपवाद्केच्या कामासाठी ववतरीत करण्यात आलेल्या ननधीचा गरैव्यवहार 
करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व 
त्यानसुार सींबींचधत िोषी ववरोधात तसेच चौकिी अहवाल सािर करण्यास 
ववलींब केल्याप्रकरणी सींबींचधताींवर जबाबिारी ननजश्चत करून कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांजय राठोड (०८-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) ववभागीय वन अचधकारी, उस्मानाबाि याींनी सहायक वन सरींिक, 
उस्मानाबाि याींना चौकिीच ेआिेि दिले होत.े त्यानसुार सहायक वन सींरिक, 
उस्मानाबाि याींनी चौकिी करुन चौकिी अहवाल दिनाींक ०३/०७/२०२० रोजी 
सािर केलेला असनू सिर चौकिी अहवालानसुार चौकिीत काहीही तर्थय 
आढळून आलेले नाही.  

___________ 
  

अिोला येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि सिोपचार 
रुग्णालयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(१९) ३२२३ (२९-०५-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िदै्यिीय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व सवोपचार 
रुग्णालयामधील पिे ररक्त असनू प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक 
प्राध्यापक, अचधपररचारीका, प्रयोगिाळा सहायक, प्रयोगिाळा पररचर, 
प्रयोगिाळा तींिज्ञ, ननयानशे्रणी लघलेुखक व इतर पिे मींजूर असनूही 
िींभरच्यावर पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला िहरामध्ये पणुात्वास आलेले सपुर स्पेिाशल्ी 
रुग्णालयामधील बहुताींि पिे िासनाने मींजूर केली नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, कोरोना ववषाणूच्या महामारीमध्ये ररक्त पिाींमळेु रुग्णाींना 
वेळेवर उपचार शमळत नसनू कोरोनाग्रस्त रुग्णाींसाठी स्वतींि ५० खा्ाींच े
रुग्णालय तयार करण्याचे िासनाचे मनोिय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
सवोपचार रुग्णालयामधील पिे भरण्याबाबत तसेच कोरोनाग्रस्त रुग्णाींसाठी 
स्वतींि ५० खा्ाींचे रुग्णालय तयार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशमखु (१४-१०-२०२०) : (१) िासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, अकोला कररता वगा-१ त ेवगा-३ सींवगाात एकूण २१५ पिाींपकैी 
४० पिे ररक्त आहेत. तसेच रुग्णालयाकररता वगा-१ त ेवगा-३ सींवगाात एकूण 
४६७ मींजूर पिाींपकैी ८० पिे ररक्त आहेत. 
(२) पींतप्रधान स्वास्थ सरुिा योजनेंतगात अकोला येथे अनतवविषेोपचार 
रुग्णालयासाठी वगा-१ त ेवगा-४ सींवगाात एकूण ४६५ पिे ननमााण करण्याबाबत 
िासनस्तरावर कायावाही सरुु आहे. 
(३) अनतवविषेोपचार रुग्णालयासाठी बाींधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये कोववड 
रुग्णाींकररता ३०० खा्ाींची व्यवस्था करण्यात आली असनू उपलब्ध 
मनषुयबळाच्या माध्यमातनू रुग्णाींवर उपचार करण्यात येत आहेत.  
(४) व (५) िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय तसेच रुग्णालयातील ववववध 
सींवगाातील ररक्त पिे भरण्याची कायावाही सरुु आहे.  

___________ 
  

िोिणातील नुिसानग्रथत मस्च्िमाराांना मदत देण्याबाबत 
 

(२०) ३५०१ (३०-०५-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास मसांह, 
श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेि जानिर, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
मत्थयवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील वविषेत: कोकणातील मत्स्य व्यावसानयकाींवर माहे जून, २०१९ 
त े म,े २०२० या सींपणूा वषाभराच्या कालावधीत प्रथमतः तीन मदहन्याची 
पावसाळी मासेमारी बींिीनींतर कयार वािळातही सलग तीन वािळी नसैचगाक 
आपत्ती, एलईडी आणण पसासीन ने्माफा त होणारी मासेमारी, डडझेल परतावा 
न शमळणे, ओएनजीसी या तले कीं पनीचे समदु्रात होणारे सवेिण आणण 
त्यातच भर याहणून कोरोना-१९ चा प्रािभुााव या सवा नसैचगाक आपत्तीमळेु 
कें द्र व राज्य िासनातील लोकप्रनतननधीींनी सींक्ात सापडलेल्या मजच्छमार 
कोळी बाींधवाींसाठी िासनाने मजच्छमार िषुकाळ जाहीर करुन त्याींना आचथाक 
मित करण्याबाबतची मागणी केली असल्याची बाब माहे मे, २०२० च्या प्रथम 
सप्ताहात ननििानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजच्छमाराींवर आलेल्या नसैचगाक आपत्तीचा आढावा 
घेण्यासाठी सन २०१९ मध्ये राज्य िासनाने एक सशमती गठीत केली होती, 
सिर सशमतीचा अहवाल सािर करण्यात आला आहे काय, अहवाल केव्हा 
सािर करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय ववभागाने परूग्रस्त मजच्छमाराींची 
आधारकाडा व बँक खात्यासदहत यािी राज्य िासनाकड ेमाचगतली होती, सिर 
यािी राज्य िासनाने कें द्र िासनाकड े पाठवली आहे काय, तसेच िेिाींतगात 
मासेमारी करणाऱया कोळी बाींधवाींसाठी कें द्र िासनाने क्रकसान िेडी् काडा 
योजना लाग ू केली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या िवे्च्या सप्ताहात 
ननििानास आले आहे, ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नकुसानग्रस्त 
मजच्छमाराींना मित िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अथलम शखे (१५-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कोववड १९ प्रािभुाावामळेु आचथाक नकुसान झालेल्या मजच्छमाराींना आचथाक 
मितीसाठी कें द्र िासनामाफा त आधारकाडा व बँक खात े तपशिल सािर 
करण्याच्या ननिेिास अनसुरुन मादहती तयार करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
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राज्यातील मजच्छमाराींना क्रकसान िेडी् काडा वा्प करण्याची कायावाही 
जजल्हास्तरावर सरुु आहे.  
(४) दिनाींक २६/०८/२०२० रोजीच्या मा.मींत्रिमींडळ बठैकीमध्ये नकुसानग्रस्त 
मजच्छमाराींना मित िेण्याबाबत ननणाय घेण्यात आला असनू रुपये ६५.१७ 
को्ी इतके वविषे सानगु्रह अनिुान अिा करण्यास मान्यता प्रिान करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात िोविड-१९ मुळे ननमाफण र्ालेल्या आधथफि सांिटामुळे  
पद भरती न िरण्याचा ननणफय घेतल्याबाबत 

 
(२१) ३५१४ (२९-०५-२०२०). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.किशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोववड-१९ मळेु ननमााण झालेल्या आचथाक सींक्ामळेु पिभरती न 
करण्याचा ननणाय िासनाने माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान घेतला 
असल्याचे ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या पररिेत उत्तीणा झालेले 
उमेिवार हे कोरोना या रोगाच्या सींक्ात लोकदहतासाठी ववनावेतन काम 
करावयास तयार असनू पि भरतीवर बींिी घाल ू नका अिी मागणी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाने स्थचगत केलेल्या परीिा व पवूी 
ररक्त पिाच्या भरतीसाठी िासनाने प्रशसध्ि केलेल्या जादहराती सींिभाात 
काहीच ससु्पष्ता नसल्याने राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले जाणार 
असल्यामळेु यावर योग्य तो तोडगा काढून महाराषर लोकसेवा आयोग पि 
भरती वरील बींिी उठववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अस्जत पिार (१५-१०-२०२०) : (१) कोववड-१९ च्या सींसगाजन्य रोगामळेु 
सन २०२०-२०२१ या ववत्तीय वषाात होणाऱया अथाव्यवस्थेवरील पररणामाींबाबत 
ववत्तीय उपाययोजना करण्याच्या अनषुींगाने ववत्त ववभागाच्या दिनाींक ०४ मे, 
२०२० च्या िासन ननणायान्वये सावाजननक आरोग्य ववभाग, वदै्यकीय शििण 
व औषधद्रव्ये ववभाग वगळता कोणत्याही ववभागाने कोणत्याही प्रकारची 
नवीन पि भरती करु नये अिा सचूना िेण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे.  
(२) याबाबत सामान्य प्रिासन ववभाग व ववत्त ववभागाकड े अिी मागणी 
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.  
(३) राज्य िासनाने महाराषर लोकसेवा आयोगामाफा त घेतल्या जाणाऱया 
पररिाींवर बींिी घातलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

शासिीय महाविद्यालय, अिोला येथे एमआरआय  
मशीन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(२२) ३५३२ (२९-०५-२०२०). डॉ.रणस्जत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६७ 
ला हदनाांि ३ माचफ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय 
िदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय महाववद्यालय, अकोला येथील एमआरआय मिीनसाठी धमािाय 
आयकु्त याींनी ननधी िेऊन सधु्िा एमआरआय मिीन खरेिी करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला सींस्थेसाठी ३ ्ेस्ला एमआरआय खरेिीसाठी िासनाने 
प्रिासकीय मान्यता प्रिान करून रुपये ११.५२ को्ी इतका ननधी उपलब्ध 
करून दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर यींिसामगु्रीच्या क्रकींमतीत वाढ झाल्याचे ननििानास 
आल्याने अनतररक्त ननधीबाबत स्थाननक रुग्णालय, प्रिासनाने, वदै्यकीय 
शििण आणण सींिोधन सींचालनालय, मुींबई कायाालयाकड ेप्रस्ताव सािर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच् या 
अनषुींगाने सिर रुग्णालयात एमआरआय मिीन खरेिीसाठी ननधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशमखु (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सिर मिीन खरेिीसाठी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील दधूाची विक्री होत नसल्याबाबत 
 

(२३) ३५८२ (०२-०६-२०२०). श्री.ससु्जतमसांह ठािूर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.महादेि जानिर, श्री.सरेुश धस : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबई, ठाणे व पणेु या कोरोनाच्या हॉ्स्पॉ् ठरलेल्या अनतगींभीर 
िेिात िररोज ३५ लाख ली्र िधू वविीववना राहत असल्याने िधू उद्योगाच े
नकुसान होत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोरोनाच्या आपत्कालीन पररजस्थतीत दिनाींक १९ 
एवप्रल, २०२० रोजीच्या िासन ननणायात ितेकऱयाींसाठी िधुाला रुपये २५ 
इतका िर ननजश्चत केला आहे, तथावप, एसएनएफ (SNF) साठी रुपये एक 
प्रनत कपात करुन रुपये २२ इतका िर िासन ननणायामध्ये दिला असल्याने 
ितेकऱयाींना रुपये २५ िर िेता येत नाही, या िासन ननणायातील िु् ीींमळेु 
दिनाींक २७ एवप्रल, २०२० रोजी नवीन िासन ननणाय ननगाशमत करुन 
एसएनएफ (SNF) च्या िु् ीमधील िरुुस्ती करून िर कमी केले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वरील िासन ननणायाप्रमाणे प्रनतदिन फक्त िहा लाख ली्र 
िधू िासन घेणार असल्याने राज्यातील उवाररत िधू आणण िगू्धजन्य पिाथा 
वविी ववना पडून रादहल्याने िधू उत्पािक ितेकऱयाींच ेनकुसान होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील िधू 
उत्पािक िकेऱयाींच्या िधू ववतरण ववषयक अडचणी िरू करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सनुनल िेदार (२३-१०-२०२०) : (१) कोरोना ववषाणूच्या प्रािभुाावामळेु मुींबई, 
ठाणे व पणेु या प्रमखु महानगरामधील िैनींदिन व्यवहार बींि झाल्याने 
वपिवीबींि िधू व ठोक वविीमध्ये घ् झाली आहे. परींत ु िररोज ३५ लाख 
शल्र िधू वविीववना राहत आहे हे खरे नाही. 
(२) कोरोना ववषाणूमळेु उद्् ावलेल्या ववपरीत पररजस्थतीत ही राज्यातील िगु्ध 
उत्पािक ितेकऱयाींना दिलासा िेण्याच्या ष्ष्ीने दिनाींक ०३/०४/२०२० च्या 
िासन ननणायान्वये अनतररक्त ठरणाऱया िधूापकैी प्रनत दिन १० लि शल्र 
िधूाच ेरुपाींतरण िधूभकु्ी करण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. या िासन 
ननणायामध्ये ३.५/८.५ या गणुप्रनतकरीता िासनाच्या ननधााररत िराप्रमाणे रुपये 
२५/- प्रनत शल्र प्रमाणे िर ननजश्चत करण्यात आला होता. तथावप, अन्न व 
सरुिा मानके याींनी ननधााररत केलेल्या ३.२/८.३ या गणुप्रनतनसुार िधू 
स्वीकृतीच े ननिेि असल्याने वरीलप्रमाणे दिनाींक २७/०४/२०२० च्या िासन 
ननणायान्वये फॅ् व एसएनएफ मध्ये कपात करून सधुारीत िर िेण्यात आले 
आहेत. यामध्ये ३.५/८.५ या गणुप्रनतपेिा अचधक फॅ् व एसएनएफ साठी 
प्रचशलत िासन धोरणानसुार अचधकचा िर िेण्यात येईल असे नमिु करण्यात 
आलेले आहे. 
(३) राज्यातील लॉकडाऊन पररजस्थतीत ननमााण झालेल्या अनतरीक्त िधूाच े
िधू भकु्ी व िेिी कुक्रकींग ब्रमध्ये रुपाींतरण करण्यास िासनाने दिनाींक 
०३/०४/२०२० व दिनाींक २७/०४/२०२० रोजीच्या िासन ननणायान्वये मान्यता 
िेण्यात आली आहे. सिर योजनेमध्ये िासकीय िधू योजना व सहकारी िधू 
सींघ याींचेकडील प्रनतदिन १० लि शल्र िधूाची स्वीकृती मयाािा ननजश्चत 
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करुन अनतररक्त िधू स्वीकृत केले आहे. राज्यातील खाजगी िधू प्रकल् पाींनी 
त्याींचेकडील िधू हे वपिवीबींि िधू व िगु्धजन्य पिाथा ननशमाती व ववतरण 
करून उवाररत िधू हे खाजगी िधू भकु्ी प्रकल्पाींना परुवठा केला आहे. 
त्यामळेु राज्यात िधू वविीववना पडून रादहल्याच ेआढळून येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

यितमाळ स्जल्हा पररषदेच्या प्राथममि मशक्षण  
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(२४) ३६१० (२८-०५-२०२०). डॉ.िजाहत ममर्ाफ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५१० 
ला हदनाांि १३ माचफ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा पररषिेच्या प्राथशमक शििण ववभागातील 
उपशििणाचधकारी, शििणाचधकारी, राजपत्रित अधीिक, कि अचधकारी या 
पिावर प्रभारी कायारत असल्याने येथील कमाचाऱयाींवर कोणतहेी ननयींिण राहत 
नसल्यामळेु ववभागातील कामकाजावर त्याचा ववपरीत पररणाम होत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननििानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सिर ववभागातील सवा महत्त्वाची ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाफ गायििाड (०५-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्राथशमक शििण ववभागातील, उपशििणाचधकारी, शििणाचधकारी ही पिे 
ररक्त असनू सिर पिाचे अनतररक्त कायाभार अन्य अचधकाऱयाींकड े
सोपववण्यात आले आहेत. तसेच अधीिक राजपत्रित अचधकाऱयाींची िोन पिे 
असनू एका पिाचा अनतररक्त कायाभार अन्य अचधकाऱयाींकड े सोपववण्यात 
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आला आहे. सरळसेवेने भरावयाच्या पिावर ववत्त ववभागाने तसेच पिोन्नतीने 
भरावयाच्या पिावर सामान्य प्रिासन ववभागाने मयाािा आणली असल्यामळेु 
सिर सींवगाातील काही पिे ररक्त आहेत. ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

रत्नाधगरी स्जल््यातील अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 
 

(२५) ३६१८ (०३-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जजल््यातील सवाि वविषेत: िापोली, चचपळूण, गहुागर 
तालकु्यात मागील १-२ वषाापासनू वाळू माक्रफया महसलू प्रिासन 
अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने अवधैररत्या वाळू उत्खनन करुन वाहतकू करीत 
असल्यामळेु िासनाचा करोडो रुपयाींचा महसलू बडुत असल्याचे ननििानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िापोली (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यातील िाभोळ खाडीमध्ये भोपण 
आणण िाशभळ पाींगरी भागात महसलू प्रिासनाच्या सींगनमताने मागील १ 
वषाापासनू सींक्िन पींप व ड्रझेरच्या सहाय्याने सराासपणे दिवसराि अवधै वाळू 
उत्खनन व वाहतकू वाळू माक्रफयाींकडून होत असनू समुारे ५०० ब्रास वाळूच े
िररोज उत्खनन करुन वाळू मींडणगड, िापोली व खेड आिी तालकु्यात 
परुववली जात आहे, तसेच गहुागर व चचपळूण तालकु्यातील खाडीपट्टयात 
मागील २ वषाापासनू राजरोसपणे अवधै वाळू उत्खनन व वाहतकू होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवधै वाळू उत्खनन करणाऱयाींकड े महसलू प्रिासन 
जाणीवपवूाक िलुाि करीत असल्याने वाळू माक्रफयाींना अभय शमळत असनू 
अवधै वाळू उत्खनन करणाऱयावर कारवाई करुन वाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 
पयाावरणपे्रमी व स्थाननकाींनी मा.मखु्यमींिी, मा.महसूल मींिी, मा.पालकमींिी, 
जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी व तहशसलिार, गहुागर व चचपळूण याींचकेड े माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान लेखी ननवेिनाव्िारे तिारी करुनही वाळू 
माक्रफयाींववरूध्ि कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अवधै वाळू उत्खनन 
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बाळासाहेब थोरात (०३-०८-२०२०) : (१) व (२) अिी बाब ननििानास आली 
नाही.  
(३) व (४) मौजे गोवळको्, कालसु्त,े शमरजोळी, चचवेली, मालिोली या 
भागात अनचधकृत वाळू उपसा होत असल्याबाबत मा.मींिी (महसलू) याींचेकड े
नननावी तिार माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये प्राप्त झाली होती. सिर तिार अजा 
जजल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींचेकड ेचौकिीकामी पाठववण्यात आला आहे.  
  रत्नाचगरी जजल््यात गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीवर 
आळा घालण्याकरीता जजल्हा, उपववभागीय व तालकुास्तरावर भरारी पथके 
स्थापन करण्यात आली आहेत. सिर पथकामाफा त सन २०१८-२०१९ मध्ये 
गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीच्या प्रकरणी िींडात्मक कारवाई 
करुन रुपये ७८.४० लि इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आहे व २ 
प्रकरणी गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सन २०१९-२०२० मध्ये 
िींडात्मक कारवाई करुन रुपये ४८.७४ लि इतकी रक्कम वसलू करण्यात 
आली आहे व ४ प्रकरणी गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

साखर उद्योगास राज्य शासनािडून मदत ममळणेबाबत 
  
(२६) ३८८४ (१५-०७-२०२०). श्री.जयांत पाटील, श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद 
पडळिर, श्री.महादेि जानिर, श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना ववषाणचूा प्रािभुााव रोखण्यासाठी गत िीड मदहन्यापासनू 
सरुू असणाऱया लॉकडाऊनचा कुठलाच पररणाम साखरेच्या उत्पािनावर झाला 
नसला तरी राज्यातील अनेक साखर कारखान्याींनी ितेकऱयाींची FRP ची 
रुपये ३७८० को्ीची रक्कम थकववली असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये वा 
त्यािरयायान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, साखरेची वविी होत नसल्याने कारखान्यात हजारो ्न पोती 
साखर पडून असल्याने ितेकऱयाींना FRP ची रक्कम वाढत जाऊन अठरा 
हजार को्ी रुपयाींपयतं पोहचली असनू ८०% कारखान्याींनी ऊस उत्पािक 
ितेकऱयाींची FRP ची रक्कम थकववली असल्याचे ननििानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत िोन वषाात साखर कारखान्याींनी उत्पादित केलेल्या 
साखरेची पोती गोडावनूमध्ये शिल्लक असल्याने कारखान्याने उत्पादित 
साखरेपो्ी बँकेकडून घेतलेल्या कजााचे व्याज वाढत असल्याने साखर उद्योग 
आचथाक अडचणीत आला असनू राज्य िासनाकडून साखर कारखान्याना 
आचथाक सींक्ातनू बाहेर काढण्यासाठी कोणत ेधोरण राबववण्यात येणार आहे 
तसेच ितेकऱयाींची आचथाक अडचण सोडवनू त्याींना FRP ची रक्कम शमळवनू 
िेण्यासींिभाात िासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊर्फ  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे. 
 हींगाम २०१९-२०२० मध्ये राज्यातील साखर कारखान्याींनी ५५०.१३ 
लाख मे.्न ऊसाच ेगाळप केलेले आहे. ऊस परुवठािाराींनी परुववलेल्या ऊसाच े
ननयमानसुार िेय FRP रुपये १३२९६.४९ को्ी ऊस क्रकींमत होती. त्यापकैी 
कारखान्याींनी ऊस परुवठािाराींना रुपये १२८६६.४९ को्ी रक्कम अिा केली 
असनू दिनाींक ३१/०५/२०२० अखेर प्राप्त अहवालानसुार ३८ कारखान्याींकड े
ननयमानसुार रुपये ४७१.९३ को्ी रक्कम थक्रकत आहे. त्यानींतर दिनाींक 
१५/०७/२०२० अखेर रुपये १९३.५२ को्ी (१.४०%) रक्कम थकीत रादहली आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
 गळीत हींगाम २०१९-२०२० चे सरुुवातीस राज्यात ६३.४४ लाख मे.्न 
शिल्लक साखर साठा होता. तद्नींतर दिनाींक १५ मे, २०२० अखेर ८४.५१ लाख 
मे.्न साखर साठा शिल्लक आहे. 
 कोरोना-१९ या साथीच्या प्रािभुाावामळेु िेिात लॉकडाऊन माहे माचा, 
२०२० पासनू सरुु झालेले आहे. त्यामध्ये िेिाींतगात आणण परिेिात साखर 
वविी करताना अनेक अडचणी आलले्या आहेत. कें द्र िासनाने जाहीर केलेल्या 
मींथली ररलीज लडासानसुार साखर वविी लॉकडाऊनपवूी होत नव्हती आणण 
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काही प्रमाणात साखर साठा शिल्लक राहत होता. राज्यातील साखर 
कारखान्याींनी साखर ननयाातीबाबत १४.३३ लाख मे.्न साखरेचे करार केल े
आहेत. परींत ु प्रत्यिात १२.६६ लाख मे.्न साखरेची ननयाात झालेली आहे. 
१.६७ लाख मे.्न साखर ननयाात करार होवनूही ननयाात झालेली नाही. 
 हींगाम २०१९-२०२० मधील थकीत FRP बाबत साखर आयकु्तालयाच े
व प्रािेशिक सहसींचालक (साखर) कायाालयाचे स्तरावरुन ितेकऱयाींची ऊसाचे 
िेयके अिा करणेसींिभाात सींबींचधत साखर कारखान्याींकड े सतत पाठपरुावा 
केल्याने कारखान्याींनी ननयमानसुार िेय असलेल्या FRP च्या ९८.६०% FRP 
अिा केलेली आहे. 
(३) गत िोन वषाात राज्यातील साखर कारखान्याींना आचथाक अडचणीचेवळेी 
ितेकऱयाींची FRP ची रक्कम अिा करता यावी, यासाठी कें द्र िासनामाफा त व 
राज्य िासनाकडून खालील उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 

१. कें द्र िासनामाफा त बफर स््ॉक अनिुान योजना जाहीर करुन सन 
२०१८-२०१९ च्या पदहल्या िमैाशसकमध्ये १३६ कारखान्याींना रुपये 
९०.६७ को्ी, िसुऱया िमैाशसकमध्ये रुपये ८२.८७ को्ी व नतसऱया 
िमैाशसकमध्ये आतापयतं रुपये ३४.३७ को्ी दिलेल ेआहेत. कें द्र 
िासनाकडून साखर कारखान्याींना अनिुान रक्कम ववतरीत 
करावयाचे काम चाल ूआहे. सन २०१९-२०२० मध्ये एकूण रक्कम 
रुपये २४० को्ी द्यावयाची आहे. 

२. कें द्र िासनाकडील साखर ननयाात अनिुान योजनेनसुार सन  
२०१८-२०१९ मध्ये आतापयतं ५९ साखर कारखान्याींना रुपये 
३९८.३७ को्ी दिलेले आहेत. उवाररत रक्कम कें द्र िासनाकडून 
साखर कारखान्याींना ववतरीत करावयाचे काम चाल ूआहे. 

३. कें द्र िासनाकडील वाहतकू अनिुान योजनेनसुार सन २०१८-२०१९ 
मध्ये आतापयतं ५८ कारखान्याींना रुपये १०५.५४ को्ी दिलले े
आहेत. उवाररत रक्कम कें द्र िासनाकडून साखर कारखान्याींना 
ववतरीत करावयाच ेकाम चाल ूआहे. 

४. सॉफ्् लोन योजना-२०१९ या योजनेनसुार हींगाम २०१७-२०१८ 
मध्ये उत्पादित केलेल्या पाींढऱया साखरेच्या १०.५५% साखर 
साठ्यावर रुपये ३१०००/- मे.्न या िराने येणारी रक्कम 
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कारखान्याींना कजा स्वरुपात बँकाींकडून उभारणेस मान्यता िेण्यात 
आली. या योजनेंतगात १४० कारखान्याींना रुपये २९११.३९ को्ीच े
कजा मींजूर झाले. यापकैी १३९ कारखान्याींना रुपये २९००.९२ 
को्ीचे कजा ववतरीत झाले आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
___________ 

  
गडधचरोली िनितृ्ताांतगफत िुरखेडा िन पररक्षेत्रामधील िोल्हापूरी 

बांधाऱयाच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
 

(२७) ४०३१ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) गडचचरोली वनवतृ्ताींतगात कुरखेडा वन पररििेामधील चाींिगड क.न. 
११२१ (पी.एफ.) मधील नाल्यावर कोल्हापरूी बींधाऱयाचे काम लघपुा्बींधारे 
ववभाग, जालना येथील कन्स्रक्िन कीं पनीला िेताना वन ववभागाची परवानगी 
न घेता सींबधीत वन अचधकारी व लघपुा्बींधारे ववभाग याींनी सींगनमत करुन 
अनचधकृतपणे कीं िा्िाराींना सिर कीं िा् दिले असल्याचे दिनाींक २६ जून, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभागाचे ििे असताींना वन ववभागाची ररतसर परवानगी 
घेवनूच कीं िा् िेणे आवश्यक असतानाही कोणतीही कागिपिाची पतूाता न 
करता सिर प्रकरणात लाखोचा गरैव्यवहार झाल्याचे ननििानास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आचथाक गरैव्यवहार 
करणाऱया िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शांिरराि गडाख (०१-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) कामाचे स्थळ ठरववताना िोन्ही बाजूला वन ववभागाची जमीन येत 
नाही याची िहाननिा करुनच प्रकल्पस्थळ ठरववण्यात येत.े मौजा सालई्ोला 



वव.प. ४ (37) 

येथील बाींधकामाचे स्थळ ठरववताना ही खबरिारी घेण्यात आलेली आहे. 
तसेच स्पधाात्मक ननवविाव्िारे सिर काम िेण्यात आललेे आहे.  

तथावप एवप्रल मदहन्यात सिर बाींधकाम स्थळ वन ववभागात येत 
असल्याची वन ववभागास िींका ननमााण झाली होती. परींत ू वन ववभागाच्या 
सवेिणाअींती सिर स्थळ राखीव वनात येत नसनू महसलू ववभागाच्या िेिात 
येत ेही बाब शसध्ि झाली आहे. 

चेक डॅमच ेबाींधकाम प्रत्यि नाल्यात करण्यात येत.े सिर नाल्याच्या 
तीरावर ग् ि.४६ व ग् ि.४८ ही ितेजमीन आहे. त्यामळेु हे ििे महसलू 
ववभागाच्या अींतगात येत.े वन ववभागाच्या िेिात कुठलेही बाींधकाम करण्यात 
आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

मराठिाड्यातील जममनीची धपू थाांबविण्यािरीता  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

 
(२८) ४०३२ (१६-०७-२०२०). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्फ  
भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिृ व्यवस्थापन पध्ितीचा अवलींब न केल्यामळेु मराठवाड्यातील 
जशमनीची धूप ४.६० ्न प्रनत हेक््र झाल्याचे वसींतराव नाईक मराठवाडा 
कृषी ववद्यापीठातील अणखल भारतीय समन्वयीन कोरडवाहू ितेी सींिोधन 
प्रकल्पाव्िारे अ्यास केल्यानींतर ननििानास आले असनू त्याबाबत सववस्तर 
अहवाल माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान िासनास सािर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अहवालाच्या अनषुींगाने मराठवाड्यातील लातरू, 
उस्मानाबाि, बीड व जालना या जजल््यातील जशमनीचा मोठया प्रमाणावर 
धूप होत असनू सिर जशमनीची धूप थाींबववण्यासाठी िासनस्तरावर  
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उपाययोजना करण्यात येत नसल्याने मराठवाडयाचे वाळींव् होण्याची िक्यता 
ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावसाळ्यात मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जशमनीची 
धूप होत असल्याने जशमनीची धूप थाींबववण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेच े
आहे, असे िासनाला सािर केलेल्या अहवालात नमिू करण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जशमनीची धूप थाींबववण्यासाठी आजशमतीस ननधीची तरतिू 
करण्यास तसेच मनषुयबळ उपलब्ध करून िेण्याकड े िलुाि करण्यात येत 
असल्याच े वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठातील मिृ ववज्ञान व 
कृषी रसायन िास्िाच ेडॉ.प्रववण वदै्य याींनी स्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मराठवाड्यातील 
जशमनीची धूप थाींबववण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादाजी भसेु (१४-१०-२०२०) : (१) होय, मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, 
परभणी ववद्यापीठाने दिनाींक ३ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या पिान्वये 
मिृाधूपबाबत सवकंष अ्यास करण्यासाठी ववद्यापीठस्तरावर गठीत केलले्या 
सशमतीचा अहवाल िासनास सािर केला आहे.  
(२) नाही, हे खरे नाही. सद्य:जस्थतीत प्रश्नामध्ये ििाववल्याप्रमाणे पररजस्थती 
नाही. 
(३) होय. 
(४) नाही, हे खरे नाही. 
(५) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, परभणी ववद्यापीठाकडून 
मिृाधूपबाबत सवकंष अ्यास करण्यासाठी ववद्यापीठस्तरावर गठीत सशमतीने 
सािर केलेला अहवाल पढुील आवश्यक त्या कायावाहीसाठी मिृ व जलसींधारण 
ववभागाकड ेपाठववण्यात आलेला आहे.  
(६) प्रश्नच उद्् ावत नाही.  

___________ 
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मुांबई, ठाणे ि पुण्यातील सुरक्षारक्षि मांडळाच्या अधधिारी/िमफचारी 
याांना विमा ििच लागू िरण्याबाबत 

 
(२९) ४०६१ (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह ठाणे व पणु्यातील सरुिारिक मींडळाच्या अचधकारी/कमाचारी 
याींना ववमा कवच लाग ू करण्याचा प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्यामळेु राज्यातील 
समुारे १ लाख ७३ हजार ४० सरुिारिकाींची कु्ुींबे मितीच्या प्रनतिेत असनू 
अत्यावश्यक सेवेत समाववष् करण्यात आलले्या िासन सींचाशलत महाराषर 
सरुिारिक मींडळातील २२००० सरुिारिकाींना कोणत्याही प्रकारचे ववमा 
सींरिण िेण्यात आले नसल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान 
ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील केईएम रुग्णालयापासनू वािी येथील एपीएमसी 
मींडईसारख्या िहरासह उपनगरातील महत्वाच्या आणण गिीच्या दठकाणी 
सरुिा परुवण्याची जबाबिारी मींडळाच्या सरुिारिक व अचधकाऱयाींवर आहे. 
राज्य िासनाने सरुिारिक मींडळातील रिक व अचधकारी याींना अत्यावश्यक 
सेवेत अींतभूात करत कोणत्याही पररजस्थतीत कामावर रुज ू होण्याच ेआिेि 
लॉकडाऊनवेळी दिले होत े व त्यानसुार तु् पुींज्या पगारावर काम करणाऱया 
सरुिारिकाींनी िेिसेवेसाठी कोणताही ववचार न करता कामावर रुजू होण्याचा 
ननणाय घेतला, माि एकीकड े राज्य िासकीय कमाचारी व महानगरपाशलका 
स्तरावरील कमाचाऱयाींना दिवसा रुपये ३००/- अनतररक्त भत्ता िेत असताना, 
सरुिारिकाींना मदहन्याला फक्त एक हजार रुपये अनतररक्त भत्ता दिला जात 
असनू अनतररक्त भत्त्याची तरतिूही मींडळाच्या स्वत:च्याच ननधीतनू केली. 
या उल् सरुिारिकाींच्या ववमा कवचाची रक्कम िासनाने भरावी, असे ठरले. 
तसा प्रस्तावही मींडळाने िासनाकड ेपाठवला अनाू सरुिारिकाींना ववमा कवच 
लाग ूझालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कोरोना ववषाणूच्या लढाईत सहभागी असणाऱया वविषेत: 
अत्यावश्यक सेवेतील अचधकारी व कमाचाऱयाींना िासनाने पन्नास लाख 
रुपयाचे ववमा सींरिण दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लॉकडाऊनच्या काळात सेवेत असलले्या सरुिा मींडळाींच्या १३ 
कमाचाऱयाींसह अचधकाऱयाींचा मतृ्य ू ओढवलेला असतानाही, ववमा कवचाचा 
प्रस्ताव मींजूरी अभावी प्रलींत्रबत असल्याने सरुिारिकाची कु्ुींबे िासनाच्या 
मितीच्या प्रनतिेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सरुिा मींडळातील सरुिारिक कमाचारी व 
अचधकाऱयावरील अन्याय िरू होण्याच्याष्ष्ीने तसेच ववमा कवच लाग ू
करण्याचेष्ष्ीने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (१२-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

राज्य िासनाने स्थावपत केलेल्या १५ सरुिारिक मींडळाींपकैी १० 
सरुिारिक मींडळातील सरुिारिकाींना कामगार राज्य ववमा योजना (ई एस 
आय एस) लाग ूअसनू या योजनेंतगात शमळणारे सवा ववमा व वदै्यकीय लाभ 
मींडळाींच्या सरुिारिकाींना उपलब्ध आहेत. याशिवाय बहुताींि मींडळाींनी त्याींच्या 
आचथाक िमतनेसुार सरुिारिकाींना वयैजक्तक अपघात ववमा सींरिण उपलब्ध 
करून दिलेले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 

सरुिारिक मींडळाींनी त्याींच्या आचथाक िमतनेसुार लॉकडाऊन 
कालावधीत कायारत सरुिारिकाींना अनतररक्त वाहन भत्ता िेण्याबाबत सािर 
केलेल्या प्रस्तावाींना िासनाकडून मींजूरी िेण्यात आलेली आहे.  

सरुिारिकाींच्या ववमा कवचाची रक्कम िासनाने भरावी असा 
कोणताही प्रस्ताव सरुिारिक मींडळाींकडून प्राप्त झालेला नाही. 
(३) ववत्त ववभागाच्या दिनाींक २९/०५/२०२० च्या िासन ननणायानसुार कोववड 
ववषाणू सावात्रिक साथीच्या अनषुींगाने सवेिण, िोध, माग काढणे, प्रनतबींध 
चाचणी, उपचार व मित काया या कायावाहीिी सींबींचधत कताव्यावर कायारत 
असणाऱया सवा कमाचाऱयाींना रुपये ५० लि रकमेचे सवाकष वयैजक्तक अपघात 
ववमा कवच व सानगु्रह सहाय्य लाग ूकरण्याबाबत ननणाय झालेला आहे. 



वव.प. ४ (41) 

(४) व (५) कोववड सावात्रिक साथीत कताव्यावर असलेल्या नोंिीत व कायारत 
सरुिारिकाींना ववमा कवच परुववण्याबाबत ननणाय घेण्यात आलेला नाही. 

तथावप, सरुिारिक मींडळातील नोंिीत सरुिारिकाींच्या जागी 
अनकुीं पा तत्वावर त्याींच्या नातवेाईकाची ननयकु्ती करण्याबाबतचे ननकष 
ठरववण्याबाबत दिनाींक १५ जुल,ै २००९ रोजी िासन ननणाय ननगाशमत 
करण्यात आला आहे. सिर िासन ननणायानसुार अनकुीं पा तत्वावर सरुिारिक 
नोंिणीसाठी प्राप्त झालेल्या ३ अजांपकैी १ सरुिारिकाच्या वारसास सेवेत 
सामावनू घेणेबाबत नोंिणी करण्यात आलेली असनू उवाररत २ 
सरुिारिकाींच्या नोंिणी करण्याबाबतच्या अजाावर मींडळस्तरावर कायावाही सरुू 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मौजे िेंगणी (ता.स्ज.पालघर) येथे घाति  
िेममिलचा साठा आढळल्याबाबत 

  

(३०) ४०६७ (१५-०७-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय पयाफिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े वेंगणी (ता.जज.पालघर) येथ े घातक केशमकलचा साठा माहे जून, 
२०२० मध्ये वा त्यािरयायान आढळला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हाचधकारी, पालघर याींनी ववत्त व जजववतहानीचा धोका 
ननमााण झाल्याने दिनाींक २५ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास बींिीचा आिेि 
दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत िोषीींववरुध्ि 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे (०८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी तारापरू पोलीस ठाणे येथे १) ननणखल दिनेि बोरे, २) 
परिरुाम ित्तािये सींख,े ३) दिपीका दिनेि बोरे, सवा रा.वेंगणी, ता.जज. 
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पालघर याींचेववरूध्ि ग.ुरजज.ि.३१/२०२० कलम भा.िीं.वव.सीं. २६८, २८४, २८५, 
३४ प्रमाणे दिनाींक २६/६/२०२० रोजी गनु्हा िाखल करण्यात आलेला असनू 
गनु्हयाचा तपास सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिफ िापूस खरेदी िें द्र सुरू िरण्याबाबत 
 

(३१) ४०७७ (१५-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात समुारे अडीच लाख कापसू उत्पािक ितेकऱयाींचा एक को्ी 
जक्वी्ं ल कापसू वविी अभावी घरीच पडून असल्याच े माहे मे, २०२० च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रचशलत िरानसुार राज्यातील ितेकऱयाींकडील कापसाची 
क्रकींमत रुपये सात हजार को्ी एवढी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना ववषाणू महामारीच्या सींक्ामळेु बाजारात आलेल्या 
मींिीमळेु खाजगी कारखानिार व्यापारी खरेिीला तयार नसनू खरेिी सींथगतीने 
सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खरेिी कें द्र १००% सरुू न झाल्यास व कापसाची वेळेत खरेिी 
न झाल्यास कापसू उत्पािक ितेकरी सींक्ात सापडण्याची शभती ननमााण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व 
त्यानषुींगाने कापसू खरेिी कें दे्र तात्काळ सरुू करण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.शामराि ऊर्फ  बाळासाहेब पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) व (२) होय, अींित: 
खरे आहे. 

हींगाम २०१९-२०२० साठी कें द्र िासनाने जाहीर केलले्या क्रकमान हमी 
िराने राज्यामध्ये कापसाची कें द्र िासनाच्या मखु्य अशभकताा भारतीय कपास 
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ननगम शलशम्ेड (सीसीआय) याींच्याव्िारे माहे नोव्हेंबर, २०१९ पासनू कोववड-
१९ च्या प्रािभुाावापवूी ८४ खरेिी कें द्राींवर १८१ जजननींग पे्रशस ींग फॅक्रीमध्ये 
एकूण ९१.९० लि जक्वी्ं ल कापसाची खरेिी झालेली आहे. तसेच, सीसीआयच े
उप अशभकताा याहणून कापसू पणन महासींघाव्िारे कोववड-१९ च्या प्रािभुाावापवूी 
७४ खरेिी कें द्राींवर १२७ जजननींग पे्रशस ींग फॅक्रीवर एकूण ५४.०३ लि जक्वी्ं ल 
कापसाची खरेिी केलेली होती. परींत,ु कोववड-१९ आजाराच्या सींिमणामळेु 
राज्यात दिनाींक २४ माचा, २०२० रोजी केलले्या ्ाळेबींिीमळेु कें द्र िासनाच्या 
ननिेिानसुार क्रकमान हमी िराने सरुु असलेली कापसू खरेिी कें द्र पणूातः बींि 
ठेवावी लागल्यामळेु ितेकऱयाींचा कापसू खरेिी करता आला नाही. तथावप, 
लॉकडाऊनच्या कालावधीत कें द्र िासनाच्या गहृ मींिालयाने ितेमालाची हमी 
भावाने खरेिी करण्यास परवानगी दिल्यानींतर सीसीआय याींच्याव्िारे एकूण 
९० कापसू खरेिी कें द्रावर २३७ जजननींग फॅक््रीमध्ये तसेच त्याींचे उप 
अशभकताा याहणून महाराषर राज्य सहकारी कापसू उत्पािक पणन महासींघव्िारे 
सद्य:जस्थतीत ८९ खरेिी कें द्रावर १७६ जजननींग पे्रशस ींग फॅक््रीमध्ये कापसाची 
खरेिी करण्यात येत आहे. दिनाींक २२ जुल,ै २०२० अखेर सीसीआयव्िारे 
एकूण ५,३०,४३८ ितेकऱयाींकडून १२७.६८ लाख जक्वी्ं ल तर कापसू पणन 
महासींघाकडून एकूण ३,३३,६३४ ितेकऱयाींकडून एकूण ९१.१३ लाख जक्वी्ं ल 
कापसाची खरेिी झालेली आहे. या कापसाचे खरेिीच ेमलू्य रुपये ११,३२०.९० 
को्ी असनू रुपये १०,७५२ को्ी रक्कम अिा करण्यात आलेले आहेत. 
(३) अींित: खरे आहे. 

सीसीआयव्िारे एकूण ९० कापसू उत्पािक तालकु्यात २३७ जजननींग 
पे्रशस ींग फॅक््रीमध्ये तर कापसू पणन महासींघाव्िारे एकूण ८९ कापसू उत्पािक 
तालकु्यात १७६ जजननींग पे्रशस ींग फॅक््रीमध्ये क्रकमान आधारभतू िराने कापसू 
खरेिी केली जात आहे अिा एकूण १७९ कृषी उत्पन्न बाजार सशमत्याींमध्ये 
(कापसू उत्पािक ििे जास्त असलेल्या तालकु्यामध्ये) ४०७ जजनन ींग प्रशेस ींग 
फॅक््रीमध्ये कें द्र िासनाच्या वस्िोद्योग मींिालयाने दिलले्या मागाििाक 
सचूनाींनसुार FAQ िजााच्या नोंिणीकृत ितेकऱयाींच्या कापसाची क्रकमान हमी 
िराने खरेिी केली जात आहे. 
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(४) नाही, हे खरे नाही. 
 सीसीआयने दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० पयतं FAQ. िजााचा कापसू 
हमीभावाने खरेिी करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. त्यामळेु सवा 
एफएक्य ूिजााचा कापसू खरेिी केली जाईल. 
(५) सीसीआय तसेच कापसू पणन महासींघाव्िारे कोववड-१९ नींतर 
पावसाळ्यापवूी कापसाची खरेिी पणूा करता यावी, यासाठी जास्तीची खरेिी 
कें द्र व जजननींग फॅक््री यामध्ये खरेिी सरुु केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

मा.सिोच्च न्यायालयाने आदेश ननगफममत िरूनही बढत्याांमधील 
आरक्षण देण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

  
(३२) ४०९४ (१७-०७-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामननिास मसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेि 
जानिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने बढत्याींमधील आरिणासींिभाात दिनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या ननकालात बढत्याींमध्ये आरिण िेण्याची तरतिू केली 
असनू मागासलेपणा आणण योग्य प्रनतननचधत्व नसेल तर आरिण िेता येईल 
असेही ननकालात नमिू करण्यात आले असल्याचे ननििानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पिोन्नतीच्या प्रक्रियेस दिलेली स्थचगती उठ्ववल्याबाबतच े
आिेि ननगाशमत करूनही िासन बढत्याींमधील आरिण िेण्यास ववलींब करीत 
असल्याचे ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत अथासींकल्पीय अचधवेिनात ववधानपररषिेत सािर 
करण्यात आलेल्या लिवेधीला उत्तर िेताना मा.मखु्यमींिी महोियाींनी उक्त 
प्रकरणाची चौकिी करून सिर प्रश्न सोडववण्यात येईल असे आश्वासन दिल े
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार राज्यातील बढत्याींमधील आरिणाबाबत 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणायाची तातडीने अींमलबजावणी करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे (१७-०९-२०२०) : (१) मा.सवोच्च न्यायालयाने एम.नागराज 
प्रकरणी दिनाींक १९/१०/२००६ रोजी दिलले्या ननणायाचा फेरववचार करण्याची 
आवश्यकता नसल्याचा तसेच पिोन्नतीमध्ये आरिण िेण्यासाठी अनसुचूचत 
जाती व अनसुचूचत जमातीच्या मागासलेपणाची मादहती सींकशलत करण्याची 
आवश्यकता नसल्याचा ननणाय दिनाींक २६/०९/२०१८ रोजी वविषे अनमुती 
याचचका ि.३०६२१/२०११ (जनेलशसींग व इतर ववरुध्ि लक्ष्मीनारायण गपु्ता व 
इतर) यामध्ये दिलेला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दिनाींक ०४/०८/२०१७ च्या ननणायास 
मा.सवोच्च न्यायालयाने स्थचगती दिलेली नसल्यामळेु राज्यात अद्याप 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचा दिनाींक ०४/०८/२०१७ ननणाय लाग ू आहे. 
त्यामळेु राज्यात ततूाास पिोन्नतीमध्ये आरिण िेता येणार नाही, असे 
अशभप्राय महाचधवक्ता याींनी दिले आहेत. 
(३) होय. 
(४) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या दिनाींक २६/०९/२०१९ च्या ननणायास अनसुरुन 
राज्यात पिोन्नतीमध्ये आरिण िेण्याची कायावाही करता येईल क्रकीं वा कसे 
याबाबत महाचधवक्ता याींचे कायिेिीर अशभप्राय घेण्यात आले असता, 
मा.सवोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दिनाींक ४/०८/२०२० 
च्या ननणायास स्थचगती दिलेली नसल्यामळेु राज्यात पिोन्नतीमध्ये आरिण 
िेण्याची कायावाही करता येणार नाही, असे अशभप्राय दिले आहेत. राज्य 
िासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेल्या वविषे अनजु्ञा याचचका 
ि.२८३०६/२०१७ वरील अींनतम ननणायानींतरच याबाबत पढुील कायावाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातील महावितरण िां पनीमध्ये विविध पदे ररक्त असल्याबाबत  

(३३) ४११० (३१-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.ननलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६ ला हदनाांि २४ रे्ब्रिुारी, २०२० 
रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय ऊजाफ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक २८ मे, २०२० रोजीच्या जस्थतीनसुार महाववतरणमध्ये 
वगा-१ त ेवगा-४ पयात ८१ हजार ६२७ पिे मींजूर असनू त्यापकैी २५ हजार 
८१८ पिे ररक्त असल्याच े दिनाींक १४ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज मींडळाने नकुताच नोकर भरतीचा कायािम हाती घेतला 
असनू सहाय्यक अशभयींता पिासाठी (GATE) गे् पररिेच्या गणुवत्तनेसुार 
जागा भरण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िास्िज्ञ पिाच्या ननवडीसाठी क्रकीं वा पिव्यतू्तर शििण 
घेण्यासाठी गे्  (GATE) पररिा घेतली जात असनु अिा प्रकारच्या 
ननणायामळेु राज्यातील पाि उमेिवारावर अन्याय होण्याची िक्यता आहे 
तसेच गे् पररिेच्या पवुा तयारीसाठी महाराषरात कोचचींग क्लासेस नसल्याने 
हैद्राबाि, दिल्ली व को्ा येथे लाख त े दिड लाख िलु्क भरुन कोचचींग 
क्लासेस महाराषरातील ववद्यार्थयांना करावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील 
ववद्यार्थयांना नोकऱ या उपलब्ध होण्यासाठी गे् (GATE) पररिेची अ् रि 
करुन पवूीप्रमाणे ववभागामाफा त नोकर भरती प्रक्रिया करण्यासाठी व सिर 
ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०६-१०-२०२०) : (१) महाववतरण कीं पनीमध्ये वगा-१ त े
वगा-४ मधील एकूण ८१,७०३ पिे मींजूर असनू, २६,८५० पिे ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४) महाववतरण कीं पनीमधील “सहाय्यक अशभयींता” पही पिे सन 
२०२० पासनू Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) या 
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परीिेमध्ये प्राप्त झालेल्या गणुानसुारच भरण्याचा ननणाय कीं पनीचा मींडळ 
ठराव ि.१५९८, दिनाींक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये घेण्यात आला होता. 
तथावप, जादहरात ि.०१/२०२० अन्वये “सहाय्यक अशभयींता” प पिे भरताना 
वविषे बाब याहणून सिर भरती GATE पररिेच्या गणुवत्तनेसुार न करण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

शासिीय िसनतगहृात (ता.महागाि, स्ज.यितमाळ) विद्याथीनीचा 
सांशयाथपद मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  
(३४) ४१३० (२०-०७-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महागाव (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील अनसुचूचत जाती-जमाती मलुीींच्या 
ननवासी िासकीय वसनतगहृात ववद्याथीनीचा दिनाींक १३ माचा, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास सींियास्पि मतृ्य ू झाल्याच्या घ्नेप्रकरणी महागाव पोलीस 
ठाण्यात तिार िाखल केली असनू मतृ ववद्याथीनीचे मणक्याला जबर 
िखुापत, गळ्याला व िोन्ही हाताींना ओरबडल्याच्या जखमा दिसत असल्याने 
सिरहू मतृ ववद्याथीनीचे लन कॅमेराव्िारे िवववच्छेिन करण्याची मागणी 
वपडडत मलुीच्या वडडलाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी क्रफयाािीने दिलेल्या तिारीवरून पो.स््े.महागाींव,     
जज.यवतमाळ येथे अकस्मात मतृ्य ूिमाींक ५/२० ि. १७४ सीआरपीसी अन्वये 
दिनाींक १३/०३/२०२० रोजी गनु्हा नोंिववण्यात आला आहे. सिर गनु््यात 
आतापयतंच्या तपासात असे आढळून आले आहे की, कु.शिवामी ित्ता 
वाघमारे, वय १३ वषा, रा.कलगाींव, ता.महागाींव ही ववद्याथीनी महागाींव, 
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जज.यवतमाळ येथे अनसुचूचत जाती जमाती मलुीींचे ननवासी िासकीय 
वसनतगहृात इयत्ता सातव्या वगाात शिकत असनू दिनाींक १३/०३/२०२० रोजी 
सकाळी वसनतगहृाच्या आवारातील लोखींडी एस आकाराचे खेळण्यावरून खाली 
जशमनीवर पडून नतच ेडोक्याला व मानेवर मार लागनू बेिधु्ि झाली. नतला 
उपचारासाठी ग्रामीण रूग्णालय, सवना, ता.महागाींव येथे भरती केले असता 
उपचारािरयायान मरण पावली. मतृकचे िवववच्छेिन श्री.वसींतराव नाईक, 
िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ येथ ेईनकॅमेरा करण्यात आले. 
वदै्यकीय अचधकारी याींनी नतचे मरणाबाबत Sub-arachonoid 
hemorrhanges with e/o multiple injuries over body असा अशभप्राय 
दिला आहे. सिर प्रकरणाचा सखोल तपास सरुू असनू तपासाअींती ननषपन्न 
होणाऱ या बाबीींवरून पढुील आवश्यक कायिेिीर कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
   

राज्यातील जेष्ट्ठ नागरीिाांच्या िल्याणासाठी िें द्र शासनाने  
िेलेल्या िायद्याच्या अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

 
(३५) ४१५९ (२३-०४-२०१५). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सामास्जि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वधृ्ि नागररकाींच्या कल्याणासाठी कें द्र िासनाने केलेल्या (दि मे्नन्स 
ॲण्ड वेल्फेअर लफ पॅरन््स ॲण्ड शसननयर शस्ीझन्स ॲक््, २००७) या 
कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अींमलबजावणी झाली नसल्यामळेु 
अींमलबजावणी सींिभाात िासनाने कोणती कायावाही केली आहे याबाबतची 
मादहती सािर करावी असे ननिेि मा.उच्च न्यायालयाने एका याचचकेच्या 
अनषुींगाने सामाजजक न्याय ववभागाच्या प्रधान सचचवाींना दिलेले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायद्याच्या तरतिुीींच्या अींमलबजावणीसाठी राज्य 
िासनाची भशूमका काय आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सिर कायद्याची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांजय मुांड े(२०-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) कें द्र िासनाच्या आई-वडील व ज्येषठ नागररक याींच्या 
चररताथा व कल्याण अचधननयम २००७ (२००७ चा ५६) च्या कलम ३२ व्िारे 
प्रिान करण्यात आलेल्या अचधकाराचा वापर करुन महाराषर राज्यात    
आई-वडील व ज्येषठ नागररक याींच्या चररताथा व कल्याणाथा ननयम, २०१० 
तयार करण्यात आले आहे. सिर अचधननयमाच्या तरतिुीनसुार खालीलप्रमाणे 
अींमलबजावणी करण्यात आली आहे. 

i) सिर अचधननयमाच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी िासनाने मखु्य 
सचचव याींच्या अध्यितखेाली ज्येषठ नागररक कायाकारी सशमती 
तसेच मा.मींिी (सा.न्या.) याींच्या अध्यितखेाली महाराषर राज्य 
ज्येषठ नागररक पररषि सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
तसेच जजल्हा सशमतीची सींरचना करण्यात आली आहे. 

ii) महसलू व वन ववभागामाफा त दिनाींक २८/०९/२०१० च्या 
अचधसचूनेव्िारे राज्यातील सवा जजल््याच्या प्रत्येक 
उपववभागासाठी न्यायाचधकरण गठीत करण्यात आले आहे व उक्त 
न्यायाचधकरणासाठी ननवााह खचााबाबत ननणाय िेण्यासाठी वपठासीन 
अचधकारी याहणून सींबींचधत उपववभागीय अचधकाऱयाींची ननयकु्ती 
करण्यात आलेली आहे. 

iii) अचधननयम, २००७ (२००७ चा ५६) च्या कलम १८ अन्वये प्रिान 
करण्यात आलेल्या अचधकारानसुार दिनाींक ४ मे, २०११ च्या 
अचधसचूनेनसुार ज्येषठ नागररकाींची इच्छा असल्यास त्याींची 
ननवााह न्यायाचधकरण क्रकीं वा अवपलीय न्यायाचधकरणात बाज ू
माींडण्यासाठी सवा जजल््याींच्या वविषे जजल्हा समाजकल्याण 
अचधकारी याींची ननवााह अचधकारी याहणून ननयकु्ती करण्यात आली 
आहेत. 
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iv) ज्येषठ नागररक धोरण-२०१३, दिनाींक ३०/०९/२०१३ रोजी मींजूर 
करुन सिर धोरणाच्या अींमलबजावणीबाबत दिनाींक ९ जुल,ै २०१८ 
रोजी िासन ननणाय ननगाशमत करण्यात आला आहे. सिर िासन 
ननणायात नमिू बाबीींसाठी ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाािा ६० वष े
करण्यात आली आहे. 

v) ज्येषठ नागररकाींच्या योजनाींसाठी वयोमयाािा ६५ वरुन ६० 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे.  

___________ 
 

राज्य मराठी वििास सांथथेमार्फ त भरती प्रकक्रयेत  
अननयममता र्ाल्याबाबत 

  
(३६) ४१६० (१७-०७-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मराठी भाषा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मराठी ववकास सींस्थेतफे राज्याच्या सवा जजल््याींमधून १२ 
ववभागीय समन्वयक पिासाठी कीं िा्ी पध्ितीने करण्यात आलेल्या भरती 
प्रक्रियेतील परीिेत यिस्वी ठरलेले उमेिवार व सींस्थेकडून ननवड झालेले 
उमेिवार यात तफावत असल्याची बाब माहे जून, २०२० च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननििानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने भरती प्रक्रियेत अननयशमतता करणाऱया 
अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई (०१-१०-२०२०) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(२) राज्य मराठी ववकास सींस्थेची स्थापना दिनाींक ३०/०४/१९९२ च्या िासन 
ननणायानसुार करण्यात आली आहे. सिर सींस्था नोंिणी अचधननयमानसुार 
(सींस्था नोंिणी अचधननयम १८६०) नोंिणीकृत स्वायत्त सींस्था आहे. सींस्थचेे 
कामकाज सींस्थेच्या घ्नेनसुार चालत.े 
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 राज्य मराठी ववकास सींस्था स्वायत्त सींस्था असल्यामळेु तसेच त्याचे 
कामकाज ननयामक मींडळ/कायाकारी सशमतीच्या मान्यतनेसुार चालत 
असल्याने, समन्वयक पिाींच्या अननयशमततचे्या अनषुींगाने अहवाल कायाकारी 
सशमतीच्या ननििानास आणून योग्य ती कायावाही करण्याच्या सचूना राज्य 
मराठी ववकास सींस्थेस िेण्यात आल्या होत्या. िरयायानच्या काळात कोरोना 
ववषाणमूळेु उद्् ावलले्या पररजस्थतीत कायाकारी सशमतीची बठैक आयोजजत 
करणे िक्य झाले नव्हत.े 

आता दिनाींक ११/०८/२०२० रोजी सींस्थेच्या कायाकारी सशमतीची बठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती. सिर बठैकीत तत्कालीन सींचालकाींच्या 
कायाकाळात प्रिासकीय आणण आचथाक अननयशमतता झाल्या असल्याचे 
सींस्थेच्यास्तरावर केलेल्या चौकिीत दिसनू आले आहे. सबब, यासींिभाात 
तत्कालीन सींचालकाींवरती उच्च व तींि शििण या त्याींच्या मळू ववभागास या 
झालेल्या प्रिासकीय व ववत्तीय अननयशमतबेाबत अवगत करून मळू 
ववभागाच्या माध्यमातनू तत्कालीन सींचालकाींवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत 
करण्यात यावे या प्रस्तावास कायाकारी सशमतीव्िारे मान्यता िेण्यात आली 
आहे. 

सींस्थेतील अननयशमततचे्या अनषुींगाने तत्कालीन सींचालक याींचा 
अनतररक्त कायाभार यापवूीच काढून घेण्यात आला असनू त्याींच्या सेवा मळू 
कायाालयास परत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

नरतिड े(ता.राधानगरी, स्ज.िोल्हापूर) येथील शतेिऱयाने खाजगी 
साििाराच्या जाचाला िां टाळून आत्महत्या िेल्याबाबत 

  
(३७) ४१८१ (१७-०७-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरतवड े(ता.राधानगरी, जज.कोल्हापरू) येथे अिोक सतुार या ितेकऱयाने 
खाजगी सावकाराच्या जाचाला कीं ्ाळून आत्महत्या केली असल्याची ििैुवी 
घ्ना दिनाींक ४ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त आत्महत्या प्रकरणी िासनाकडून चौकिी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आणण सिर प्रकरणातील िोषी 
सावकाराववरुध्ि िासनाकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊर्फ  बाळासाहेब पाटील (०७-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) नरतवड े
(ता.राधानगरी, जज.कोल्हापरू) येथील अिोक सतुार या ितेकऱयाींने दिनाींक 
१/६/२०१८ रोजी आत्महत्या केली. त्यानषुींगाने खाजगी सावकार श्री.रघनुाथ 
शि ींिे याींचेववरुध्ि राधानगरी पोलीस स््ेिन येथे एफ.आय.आर. 
ि.००९५/२०१८, दिनाींक १/६/२०१८ रोजी िाखल करण्यात आला. 
  वरील तिारीच्या अनषुींगाने सींबींचधत खाजगी सावकाराववरुध्ि 
महाराषर सावकारी (ननयमन) अचधननयम, २०१४ मधील तरतिूीनसुार गनु्हा 
िाखल करण्यात आला असनू सींबींचधत सावकारास दिनाींक १४/६/२०१८ रोजी 
अ्क करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयात िोषारोपपि िाखल 
करण्यात आले असनू प्रकरण सद्य:जस्थतीत जजल्हा व सि न्यायालय, 
कोल्हापरू येथे न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

आत्महत्याग्रथत शतेिऱ याांच्या िुटुांत्रबयाांना मदत न ममळाल्याबाबत 
  
(३८) ४१९५ (१७-०७-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय मदत ि पनुिफसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ितेी मालाला हमीभाव शमळत नसनू बोंडअळीमळेु कापसू वपकाच े
नकुसान झाल्याने ितेकऱयाींमध्ये नरैाश्य ननमााण झाल े आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ितेकऱ याींमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असनु गत ४ वषाात 
११०९५ ितेकऱ याींनी आत्महत्या केल्या असनू आत्महत्या केलेल्या 
ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना िासनाकडून जी मित शमळत े ती फक्त २६८८ 
कु्ुबाींनाच शमळाली असनु उवाररत कु्ुींबाींना िासकीय मित शमळालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना िेण्यात येणारी 
मित वेळेवर शमळत नसल्यामळेु त ेमितीपासनू वींचचत रादहले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आचथाक मित िेण्याबाबत 
तसेच ितेकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) नावपकी, राषरीयकृत क्रकीं वा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कजााची 
परतफेड न करू िकल्याने होणारा कजाबाजारीपणा व कजा परतफेडीचा तगािा 
या तीन कारणाींसाठी केलले्या ितेकरी आत्महत्या प्रकरणी िासन ननणाय 
दिनाींक २३ जानेवारी, २००६ नसुार रुपये १.०० लि इतकी मित िेण्यात येत.े 

मागील ४ वषाात एकूण ११६२५ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली. 
त्यापकैी ६८२० प्रकरणे जजल्हास्तरीय सशमतीने पाि ठरववली असनू ४३६० 
प्रकरणे अपाि ठरववण्यात आली आहेत. ४४५ प्रकरणे चौकिीकरीता प्रलींत्रबत 
असनू पाि ६७५२ प्रकरणी िासन ननणाय, दिनाींक २३ जानेवारी, २००६ नसुार 
प्रत्येकी रुपये १.०० लिची मित आत्महत्याग्रस्त ितेकऱयाींच्या वारसाींना 
िेण्यात आली आहे. 
(४) ितेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामखु्याने खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येत आहेत :- 

१) ितेी वपकाींसाठी पयााप्त सवुवधा उपलब्ध होण्यासाठी वविभाातील 
आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असलेल्या ६ जजल््याींकररता वविषे 
पॅकेज. 
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२) ितेकऱयाींना समपुिेिनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता ववचारात 
घेऊन ववववध उपाययोजना. 

३) वविषे मितीच्या कायािमाींतगात ितेकऱयाींच्या ववकासासाठी “कृषी 
समधृ्िी” पयोजनेच्या अनषुींगाने ववववध ववभागाींकडून उपाययोजना. 

४) पथििी प्रकल्प याहणून वविषे मितीचा कायािम यवतमाळ व 
उस्मानाबाि जजल््यात बळीराजा चेतना अशभयान राबववण्यात 
आले. 

५) ितेकऱयाींना अन्न सरुिा, आरोग्य सेवा, ितेी ववकासाचे कायािम 
राबववणे व त्याींच्या मलुाींना शििणाची सोय उपलब्ध करून िेणे 
अिा उपाययोजनाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी कै.वसींतराव 
नाईक ितेी स्वावलींबन शमिनची पनुराचना करण्यात आली आहे. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
___________ 

  

शासिीय महाविद्यालय, अिोला येथे एमआरआय मशीन  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 
(३९) ४२८९ (१७-०७-२०२०). डॉ.रणस्जत पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील िासकीय महाववद्यालय, अकोला येथे एमआरआय 
मिीनसाठी धमाािाय आयकु्त याींनी ननधी िेऊन सधु्िा एमआरआय मिीनची 
प्रक्रिया थाींबली असनू स्थाननक रुग्णालय प्रिासन गरज पडल्यास अचधक 
ननधीची मागणी करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाकड े आवश्यक असा ननधी असनू सधु्िा खरेिीची 
प्रक्रिया थाींबली असनू मिीन उपलब्ध करून दिले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, करोडो रुपयाींची यींि सामग्री वापराववना पडून आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िासकीय 
महाववद्यालय, अकोला येथे एमआरआय मिीन उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अममत विलासराि देशमखु (१४-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींबींचधत सींस्थेस िासनाने प्रथम ३ ्ेस्ला एमआरआय यींिसामगु्री खरेिी 
करण्यास प्रिासकीय मान्यता प्रिान केली होती. तद्नींतर सींस्थेच्या 
मागणीनसुार ३ ्ेस्ला एमआरआय यींिसामगु्रीच्या खरेिीसाठी सधुाररत 
क्रकीं मतीस िासनस्तरावरून प्रिासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे. 
सिर यींिसामगु्री खरेिीस ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला आहे. सिर 
यींिसामगु्री खरेिीची ननवविा हाफकीन महामींडळाने प्रशसध्ि केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सींबींचधत सींस्थेस माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये ३ ्ेस्ला एमआरआय 
यींिसामगु्री खरेिी करण्यास प्रिासकीय मान्यता प्रिान केली होती. तद्नींतर 
सींस्थेच्या मागणीनसुार ३ ्ेस्ला एमआरआय यींिसामगु्रीच्या खरेिीसाठी 
सधुाररत क्रकीं मतीस प्रिासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे. सिर 
यींिसामगु्रीची खरेिीसाठी हाफकीन महामींडळाने ननवविा प्रशसध्ि केली आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

तारापूर अणुशक्ती ऊजाफ प्रिल्पातील िमफचाऱयाांना  
िेतन अदा िरण्याबाबत 

 
(४०) ४४०७ (१५-०७-२०२०). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू अणुिक्ती ऊजाा प्रकल्पातील अत्यावश्यक सेवा बजावलेल्या १२०० 
कमाचाऱयाींना कीं पनीने वेतन दिले नसल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा 
त्यािरयायान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अत्यावश्यक सेवा बाजवणाऱया कमाचाऱयाींना वेतन न 
शमळाल्याने याबाबत जजल्हा पररषि सिस्य याींनी जजल्हाचधकारी याींचेकड ेमाहे 
जून, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान ननवेिनाव्िारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर कमाचाऱयाींना 
वेतन शमळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (१३-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
तारापरू अणुिक्ती ऊजाा प्रकल्पातील अत्यावश्यक सेवा बजावलेल्या 

१२०० कमाचाऱ याींना माहे जनू, २०२० चे वेतन कीं पनीने दिले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 

जजल्हा पररषि सिस्य याींनी जजल्हाचधकारी याींस दिनाींक २५ व 
२८/०५/२०२० रोजी पिाव्िारे वेतन दिले नसल्याची तिार केली होती. 
(३) याप्रकरणी समचुचत िासन हे कें द्र िासन आहे. याबाबत श्रम प्रवतान 
अचधकारी (कें द्रीय), मुींबई याींनी तारापरू अणुऊजाा स््ेिनला पि पाठवनू उचचत 
कायावाही करण्याबाबत सचूचत केले होत.े त्यानसुार माहे माचा, २०२० चे वेतन 
िेण्यात आल्याचे तसेच माहे एवप्रल व म,े २०२० मदहन्याींचे वेतन अिा 
करण्याबाबत सींबींचधत कीं िा्िारास श्रम प्रवतान अचधकारी (कें द्रीय), मुींबई याींनी 
सचूना दिल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

उपविभागीय िृषी अधधिारी, माणगाि (स्ज.रायगड)  
याांचिेर िारिाई िरण्याबाबत 

 
(४१) ४४५९ (३१-०७-२०२०). श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माणगाव (जज.रायगड) तालकु्यातील उपववभागीय कृवष अचधकारी हे 
मखु्यालयी उपजस्थत न राहता ववनापरवानगी गरैहजर राहत असल्याचे माहे 
जून, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपववभागीय कृषी अचधकारी याींच्या ननलींबनाचा प्रस्ताव 
िासनस्तरावर प्रलींत्रबत असनू सिर प्रस्तावावर प्रिासन जाणूनबजुून कायावाही 
करीत नसल्याचे ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननसगा चक्रिवािळामळेु लाखो ितेकऱयाींच्या फळबाग तसेच 
अन्य वपकाींचे नकुसान झाले असताींना उक्त उपववभागीय कृषी अचधकारी, 
माणगाव याींनी याप्रकरणी कोणतीही कायावाही केली नसल्याचेही ननििानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कताव्यात कसरू 
करणाऱया िोषी अचधकाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादाजी भसेु (१६-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री.शमलीींि धमााजी जाधव, उपववभागीय कृषी अचधकारी याींच्या 
ननलींबनाचा प्रस्ताव िासनास प्राप्त झालेला आहे. तथावप, सिर प्रस्ताव 
िो्क स्वरुपाचा असल्यामळेु यासींिभाात सववस्तर वस्तजुस्थती तपासनू 
तातडीने सािर करण्याबाबत कृषी आयकु्तालयाच्या अखत्यारीतील ििता 
पथकास कळववण्यात आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) श्री.शमलीींि धमााजी जाधव, उपववभागीय कृषी अचधकारी हे 
याप्रकरणी िोषी आहेत क्रकीं वा कसे, याबाबत चौकिी करून अहवाल सािर 
करण्याबाबत कृषी आयकु्तालयाच्या अखत्यारीतील ििता पथकास 
कळववण्यात आले आहे.  

___________ 
 

 

बॅिलॉि ि एटीिेटी विद्यार्थयाांच्या परीक्षेत  
गोंधळ ननमाफण र्ाल्याबाबत 

 
(४२) ४५६३ (२२-०७-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ  भाई धगरिर : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनामाफा त ववद्यार्थयांच्या परीिेबाबत सरासरी गणु ठरवनू योग्य सिू 
ववद्यापीठाींनी ठरवावे अस े ननणाय झाल्यानींतर ववद्यार्थयांमध्ये गोंधळाचे 
वातावरण ननमााण झाले तसेच बॅकलॉक व ए्ीके्ी ववद्यार्थयांच्या परीिेबाबत 
कोणताही स्पष् ननणाय झाला नसल्याने ववद्याथाचंे ििैणणक भववषय 
धोक्यात आले असल्याचे ननििानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवा पररजस्थतीत राज्यात ११ कृषी ववद्यापीठाींनी आपापले 
वेगळे सिू ठरवले तर ववद्याथी िेिात स्पधेत कसे द्कणार, प्रनतज्ञापि 
द्यायची अ् ्ाकली कस े िेणार, प्रत्यि की लनलाईन असे अनेक प्रश्न 
ववद्यार्थयांसमोर ननमााण झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने या अत्यींत महत्वाच्या ववषयी ववद्यार्थयांचा गोंधळ िरू करून 
त्याींना न्याय िेण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.दादाजी भसेु (१४-१०-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
 भारतीय कृषी अनसुींधान पररषि, नवी दिल्ली याींच्या मागाििाक 
तत्वानसुार व राज्यातील चारही कृषी ववद्यावपठाींच्या कुलगरुु समन्वय 
सशमती आणण सींचालक शििण समन्वय सशमतीने ननजश्चत केलेल्या आणण 
मा.मींिी (कृषी) महोियाींनी जाहीर केलेल्या कृती आराखडयानसुार माहे एवप्रल 
व म,े २०२० मध्ये िसुऱया, चौर्थया, सहाव्या सिातील ववषयाींच्या परीिेसाठी 
नोंिणी केलेल्या ननयशमत व ATKT (Repeater) ववषयाबाबत सवा 
ववद्यार्थयांना उत्तीणा करण्याचे धोरण कृती आराखडयामध्ये जाहीर झालेले 
आहे. ATKT बाबत सवा ववद्यार्थयांचे रेग्यलुर ववषयाींसोबत मागील सिाचे ४ 
त े ५ ववषय घेण्याची तरतिू िेण्यात आलेली आहे, त्यामळेु ििैणणक वषा 
२०१९-२०२० च्या सि २ मधील नोंिणी असलेल्या सवा ववषयात सरासरी 
गणुानसुार उत्तीणा करण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच अींनतम वषाातील 
ववद्यार्थयांना मागील सिातील िोन ववषयात अनतु्तीणा असल्यास कयापा ा्में् 
परीिेची सवुवधा उपलब्ध करुन िेण्यात आली आहे. जेणेकरुन अिा 
ववद्यार्थयांचे ििैणणक नकुसान ्ाळता येईल.  
(२) नाही. मा.मींिी महोियाींनी जाहीर केलेला कृती आराखडा हा राज्यातील 
चारही कृषी ववद्यापीठाींना लाग ूकरण्यात आलेला असनू त्यानसुारच चारही 
कृषी ववद्यापीठाींमध्ये कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच याबाबत प्रत्येक 
महाववद्यालयामध्ये तिार ननवारण कि स्थापन करण्यात आलेला असनू 
त्याींच्यामाफा त ववद्यार्थयांना मादहती दिली जात.े प्रनतज्ञापि सािर करण्याची 
अ् कोणत्याही ववद्यापीठाने ्ाकलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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औषधी, साहहत्य आणण िैद्यिीय उपिरणाांची खरेदी तातडीची गरज 
या सबबीखाली िरीत असल्याबाबत 

  
(४३) ४६३० (२२-०७-२०२०). श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय सािफजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड-१९ प्रािभुााव रोखण्यासाठी िेिभर राषरीय आपत्ती ननवारण कायिा 
लाग ूआहे अिा आपत्कालीन पररजस्थतीत “तातडीची गरज” पया सबबीखाली 
राज्याचा सावाजननक आरोग्य ववभाग मोठ्या प्रमाणात औषधी, सादहत्य आणण 
वदै्यकीय उपकरणाींची खरेिी करीत असनू िासनासाठी १७ रुपये ३३ पिैाींना 
उपलब्ध असलेल्या एा-९५ मास्क रुपये २००/- िराने खरेिी केल्याची बाब 
माहे जुल,ै २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात ननििानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, हाफक्रकन सींस्थेने एा-९५ मास्क १७ रुपये ३३ पिैाींना एक या 
िराने खरेिी केली असनू तचे मास्क आता स्थाननक पातळीवर “तातडीची 
गरज” पया नावाखाली रुपये २००/- नी खरेिी केले जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, १७ रुपये ३३ पिैाींनी उपलब्ध होणाऱया एा-९५ मास्क रुपये 
२००/- नी खरेिी करण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोपे (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे. 
     आवश्यकतनेसुार जजल्हास्तरीय सशमतीच्या मान्यतनेे २ त े ३ 
जजल््याींनी जजल्हास्तरावर वेगवेगळ्या िराने खरेिी केली हे खरे आहे.  
(३) कोववड-१९ च्या अनषुींगाने लॉकडाऊन पररजस्थतीमळेु उत्पािन िमता 
कमी व मागणीत झालेली प्रचींड वाढ यामळेु परुवठािाराींकडून वेगवेगळ्या 
िराने एन-९५ मास्कची वविी करण्यात आली आहे. 
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(४) होय, चौकिी केली आहे. फक्त २ त े ३ जजल्हयाींमध्ये अत्यावश्यक व 
तातडीची गरज असल्याने रुपये ४५-१०० या वेगवेगळया िराने खरेिी झालेली 
आहे. त्यामळेु तफावत दिसनू येत,े कोववड-१९ या ववषाण ू रोखण्यासाठी 
उपाययोजना याहणून खरेिी केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

शासिीय िमफचाऱयाांच्या िेतनाबाबत 
  
(४४) ४७४९ (१९-०८-२०२०). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या सींक् काळात िासकीय कमाचाऱयाींचा महागाई भत्ता िासन 
गोठववणार असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यािरयायान 
ननििानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय कमाचाऱयाींचा १० मदहन्याचा महागाई भत्ता प्रलींत्रबत 
असनू ववववध ववभागातील कमाचाऱ याींना वेतनाचा पदहला हफ्ताही शमळालेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने महागाई भत्ता व वेतनाचा हफ्ता 
शमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अस्जत पिार (१३-१०-२०२०) : (१) होय, कें द्र िासनाच्या धतीवर महागाई 
भत्ता गोठववण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. याबाबत अींनतम ननणाय घेण्यात 
आलेला नाही. 
(२) अींित: खरे आहे.  

दिनाींक १ जानेवारी, २०१९ त े दिनाींक ३० जून, २०१९ या ६ 
मदहन्याींची तसेच दिनाींक १ जुल,ै २०१९ त ेदिनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१९ या ५ 
मदहन्याींची अिा एकूण ११ मदहन्याींच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी प्रलींत्रबत 
आहे.  
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तसेच ७ व्या वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतनाची थकबाकी ५ 
हप्त्यात िेण्याचे आिेि िासन अचधसचूना ववत्त ववभाग, दिनाींक ३० 
जानेवारी, २०१९ अन्वये ननगाशमत केले असनू त्याबाबत िासन पररपिक, 
ववत्त ववभाग, दिनाींक २० फेब्रवुारी, २०१९ आणण दिनाींक ३० मे, २०१९ अन्वये 
स्पष्ीकरणात्मक सचूना ननगाशमत केल्या आहेत.  

वरील आिेिाींनसुार वेतनाच्या थकबाकीचा पदहला हप्ता दिनाींक १ 
जुल,ै २०१९ रोजी यथाजस्थती भववषय ननवााह ननधी खात्यात जमा करण्याचे/ 
रोखीने अिा करण्याचे आिेशित केले आहे. 
(३) व (४) राज्याची आचथाक जस्थती ववचारात घेऊन महागाई भत्त्याची 
थकबाकी मींजूर करण्याबाबत उचचत ननणाय घेण्यात येईल.  

वरील उपप्रश्न िमाींक (२) च्या उत्तरात नमिू केल्याप्रमाणे 
थकबाकीचा पदहला हप्ता अिा करण्याचे आिेि ननगाशमत केले आहेत.  

___________ 
  

पुणे स्जल्हयात पांतप्रधान, रमाई, शबरी आणण पारधी घरिुल 
योजनेंतगफत िामास विलांब होत असल्याबाबत 

  
(४५) ३२३४६ (१८-०८-२०१७). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल्हयात पींतप्रधान, रमाई, िबरी आणण पारधी घरकुल योजनेंतगात 
लाभार्थयांना घर बाींधण्यासाठी पदहला हप्ता िेण्यात आलेला असनूही घरकुलाच े
काम सरुु करण्यात आले नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरयायान 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीच े
ननषकषा काय आहेत व तद्नसुार घरकुल योजना पणूा िमतनेे सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वव.प. ४ (62) 

श्री.हसन मशु्रीर् (२०-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
रत्नाधगरी शहरात पािथ िर हॉस्थपटलमध्ये डॉक्टराांच्या ि प्रशासनाच्या 

ननष्ट्िाळपणामुळे ज्ञानदा पुळेिर या महहलेचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 
  
(४६) ४१८६६ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािफजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी िहरात खाजगी रूग्णालय चालववणाऱ या डॉक््राींमाफा त 
नागरीकाींकडून वदै्यकीय सेवेसाठी जािा िलु्क आकारला जात असल्याच्या 
तिारी जजल्हा िल्य चचक्रकत्सक श्री.प्रल्हाि िेवकर याींना प्राप्त झाल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसकर रुग्णालयामध्ये डॉक््राींच्या व प्रिासनाच्या 
ननषकाळजीपणामळेु ज्ञानिा पळेुकर या मदहलेचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच् या 
अनषुींगाने िोषी डॉक््र व रुग्णालय प्रिासनावर जजल्हा िल्य चचक्रकत्सक 
याींच्याकडून कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे (११-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणी भा.िीं.वव.सीं. कलम ३०४, ४६५, ४६८, ३४ अन्वये रत्नाचगरी 
िहर पोलीस ठाणे येथे गनु्हा न..७१/२०१८ िाखल करण्यात आला असनू सिर 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 

तसेच, मुींबई िशु्रुषागहृ नोंिणी अचधननयम, १९४९ नसुार जजल्हा िल्य 
चचक्रकत्सक रत्नाचगरी याींनी पावसकर रुग्ीसी,, रत्नाचगरी याींचा नशसगं होम 
चालववण्याचा परवाना पढुील आिेि होईपयतं ननलींत्रबत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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प्रधानमांत्री घरिुल योजनेच्या बाांधिामासाठी शासनािडून  
अनुदान देण्यात येत असल्याबाबत 

  
(४७) ४२०५१ (०२-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रधानमींिी घरकुल योजनेच्या बाींधकामासाठी िासनाकडून िेण्यात येत 
असलेल्या अनिुानाच्या रक्कमेपेिा बाींधकामाचे सादहत्य महागले असनु रेतीचे 
भाव प्रनतब्रास क्रकमान चार हजार रुपये झाले असल्याने िासनाकडून िेण्यात 
येणाऱ या अनिुानाच्या एका हफ्त्यातील रक्कमेमध्ये रेतीचा एक रक खरेिी 
करण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, लाभार्थयांचे मागील िोन वषाापासनू घरकुल योजनेच े अनिुान 
शमळाले नसल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने लाभार्थयांना अनिुान शमळणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) महसलू व वन  ववभागाच्या दिनाींक ५/१०/२०१८ च्या अचधसचूनेनसुार 
घरकुलासाठी प्रनत लाभाथी ५ ब्रास पयतं वाळू मोफत उपलब्ध करुन िेण्याचा 
धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

___________ 
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राज्यात आहदिासीांसाठी राबविण्यात येणाऱया घरिुल योजनेबाबत 
  
(४८) ४२४८७ (०१-०९-२०१८). श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५-२०१६ मध्ये आदिवासी पाडयातील आदिवासीींना पक्क्या 
घरकुल योजनेंतगात बाींधून िेण्यात येणारी १८८ घरकुले अपणूाावस्थेत असनू, 
सन २०१६-२०१७ मध्ये ८०९ घरकुलाींपकैी फक्त १४३ घराींचे बाींधकाम पणूा 
झाले आहे, सन २०१७-२०१८ हया वषी ३१० घरकुलाींपकैी एकही घरकुल पणूा 
झाले नसल्याची बाब घरकुल योजनेच्या सद्य:जस्थती अहवालातनू स्पष् 
झाल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेसाठी प्रधानमींिी आवास योजनेंतगात व इींदिरा 
आवास योजनेंतगात िेण्यात येणारे अनिुानही वेळेवर शमळत नसल्याची बाब 
ननििानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने या योजनेचा आढावा घेऊन सिरील योजना प्रलींत्रबत राहणाऱ या 
सींबींचधत अचधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली तसेच आदिवासीींचे घरकुलाच े
स्वप्न पणूा करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीर् (०३-११-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

तथावप, घरकुल योजनाींतगात सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ मधील 
मींजूर घरकूले व पणूा घरकुलाींची सद्य:जस्थती पढुीलप्रमाणे आहे. 

 

 प्रधानमींिी आवास 
(ग्रामीण) 

रमाई आवास िबरी आवास पारधी 
आवास 

अदिम/कोलम 

वषा मींजूर पूणा मींजूर पूणा मींजूर पूणा मींजूर पूणा मींजूर पूणा 
२०१६-१७ २२४६३९ १८५०६३ ४९८९१ ४०७७४ २०९७२ १७३२९ १३३५ ११३० २०५७ ११०६ 
२०१७-१८ १४१०२४ ८९२५८ ९१९८५ ३३२४८ ९१५० २६९१ ८८० ३२० १४८९ ३९२ 
 

(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
___________ 
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राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांिर ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 
  
(४९) ४२४८८ (०१-०८-२०१८). श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप : सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आदिवासी आश्रमिाळाींमध्ये सोयी सवुवधा परुववण्यात येत 
असनू त्यावर ननयशमत ननयींिण ठेवण्यासाठी िासनाकड े कोणतीच यींिणा 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान ननििानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू आदिवासी आश्रमिाळाींवर ननयशमत ननयींिण 
ठेवण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

आदिवासी ववकास ववभागामाफा त ववववध कायािमाींव्िारे 
आश्रमिाळाींमधील ववद्यार्थयांच्या सोयी सवुवधेत वाढ करण्यात आलेली आहे. 
आदिवासी ववकास ववभागाने िासकीय आश्रमिाळा बाींधकाम व िरुुस्तीची 
कामे त्वरीत होण्यासाठी दिनाींक १४ जुल,ै २०१६ च्या िासन ननणायान्वये 
स्वतींि बाींधकाम किाची स्थापना केलेली आहे. सिर बाींधकाम किाकडून 
िासकीय आश्रमिाळाींची बाींधकामे व िरुुस्तीची कामे तातडीने करण्यात 
येतात. तसेच उन्हाळ्याच्या सटु्टीमध्ये वविषे अशभयान राबवनू िाळास्तरावर 
बहूताींि िाळामधील िालेय इमारत, मलुा/मलुीींच े वसनतगहृ, स्नानगहृ 
िौचालय, वगा खोल्या, स्वयींपाकगहृ, ववद्यतु क्रफ्ीींग इ. बाबीींची 
मोदहमतत्वावर िरुुस्ती करण्यात आली आहे. िासकीय आश्रमिाळाींमध्ये 
स्वच्छता गहृ/स्नानगहृाींची िरुूस्ती, आवश्यकतनेसुार नवीन बाींधकाम करणे, 
पाणीपरुवठा, भोजनगहृ, हॅण्डवॉि स््ेिन्स इत्यािी सवुवधा वाढववण्यासाठी 
वॉि कायािम राबववण्यात आला आहे. कायापाल् अशभयानाींतगात िासकीय 
आश्रमिाळाींना फननाचर, बेंचसे, बेडीींग सादहत्य, कपा्, गाद्या, खुच्याा इत्यािी 
सादहत्य परुववण्यात आले. तसेच िाळेच्या ननयशमत िेखरेख व 
ननयींिणाकररता प्रत्येक िाळेत िाळा व्यवस्थापन सशमती स्थापन करण्यात 
आली असनू सिर सशमतीला क्रकरकोळ िरुूस्तीकररता ननधी उपलब्ध करून 
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िेण्यात येतो. याशिवाय प्रकल्प अचधकारी, अपर आयकु्त, आदिवासी ववकास 
व आयकु्त, आदिवासी ववकास या यींिणाकडून आश्रमिाळाींमधील सोयी 
सवुवधाींबाबत ननयशमत ननयींिण ठेवले जात.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळा बांद िरण्याच्या ननणफयाबाबत 
  
(५०) ४३७१७ (०१-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्फ  
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आदिवासी ववकास ववभागातील ठाणे कायािेिातील २८ व 
घोडगेाव प्रकल्पातील ६ आदिवासी आश्रमिाळा बींि करण्याच्या ननणायाबाबत 
िासन ववचाराधीन असल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यािरयायान 
ननििानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी आश्रमिाळा बींि करण्याच्या ननणायामळेु 
ववद्यार्थयांना िरू जाऊन शििण घ्यावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने आदिवासी आश्रमिाळा बींि न 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (१४-१०-२०२०) : (१) व (२) अपर आयकु्त, आदिवासी 
ववकास, ठाणे याींच्या अींतगात असलेल्या ३० िासकीय आश्रमिाळाींमधील 
इ.१ली त े इ.४ थी तील कमी ववद्याथी सींख्या असलेल्या ववद्यार्थयाचंे 
समायोजन त्याच प्रकल्पातील िसुऱया आश्रमिाळाींमध्ये करण्याबाबत िासन 
पि दिनाींक १८/११/२०१७ अन्वये कळववण्यात आल े होत.े त्यानसुार पेण 
प्रकल्पाींतगात असलेली नेणवली व कळींब या िाळेतील ववद्यार्थयांचे अनिुमे  
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िासकीय आश्रमिाळा सानेगाींव व पाथरज, वप ींगळज, चाफेवाडी या िाळाींमध्ये 
करण्यात आल े आहे. सिर िोन िाळा वगळता इतर िाळाींबाबत प्रकल्प 
कायाालयाींकडून समायोजनाची प्रक्रिया पणूा न झाल्याने सिरच्या िाळा या 
समायोजजत न करता सद्य:जस्थतीत त्याच दठकाणी सरुू आहेत. 
 तसेच दिनाींक २३/०१/२०१९ रोजीच्या िासन ननणायानसुार प्रकल्प 
कायाालय, घोडगेाींव अींतगात ६ व प्रकल्प कायाालय, पेण अींतगात २ असे एकूण 
८ िासकीय आश्रमिाळा या आदिवासी उपाययोजना ििेाबाहेरील कमी 
ववद्याथी सींख्या असलले्या िाळा बींि करण्याबाबत ननणाय घेण्यात आला 
होता. तथावप, दिनाींक १४/०६/२०१९ रोजीच्या िासन पिानसुार सिर िासन 
ननणायास स्थचगती िेण्यात आली आहे. त्यामळेु सिर आश्रमिाळा ननयशमत 
सरुू आहेत.   
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
  
विधान भिन :   श्री.राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर परणण्,सत पही  पह  े. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


