
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ६०३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोिणातील ससांधुदरु्ग व रत्नाधर्री जिल्ह्यातील पीि ििाांचे पुनर्गठण  
िरण्याचे ननिष बदलण्याबाबत 

  

(१)  ८४८६२ (१८-०८-२०१७).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील विशेषेकरून ससींधुदगुग, रत्नागगरी, जिल्हयात केिळ भात ि नागली वपकाची 
आणेिारी गहृहत धरून आणेिारी काढण्याऐििी आींबा, काि ूवपकाींचीही आणेिारी काढून येथील 
शेतकऱ याींना पीक किाे चे पनुगगठण करण्याच ेननकष बदलण्याची मागणी ससींधुदगुग कृषी उत्पन्न 
बािार ससमतीने मागील २ िषागपासून सातत्यान े मा.मखु्यमींत्री, मा.पणनमींत्री, मा.कृषीमींत्री, 
जिल्हागधकारी, ससींधुदगुग आदीकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता ननणगय घेतला आहे 
(३) नसल्यास, त्याची सिगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (१३-०९-२०१९) : (१) होय, ससींधुदगुग जिल््यापुरते खरे आहे. 
(२) ि (३) महसूल ि िन विभाग, शासन ननणगय, हदनाींक ०३/११/२०१५ नुसार कोकणातील 
कोणत्याही जिल््यात दषुकाळ िाहीर करण्याबाबतचा ननणगय प्रस्तावित नाही. तसचे महसूल ि 
िन विभाग, शासन ननणगय, हदनाींक ३१/१०/२०१८ नुसार ससींधुदगुग / रत्नागगरी जिल््यातील 
कोणत्याही तालुक्यात दषुकाळ िाहीर झालेला नाही अगर प्रस्तावित नाही. 
  

___________ 
  

पाांढरीचा पूल (जि.अहमदनर्र) येथील नेवास ेऔद्योधर्ि  
वसाहतीमध्ये उद्योर्ाला चालना देण्याबाबत 

(२)  ९७२८० (०३-०१-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नेिासे औद्योगगक िसाहतीकड े (पाींढरीचा पूल) (जि.अहमदनगर) गेल्या २२ िषागपासून 
दलुगक्ष झाल्याने नेिासासह नगर ि राहूरी या तीन तालुक्यातील सुसशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार 
उपलब्ध होत नसल्याने या औद्योगगक िसाहतीमध्ये उद्योगाला चालना देण्याची मागणी 
साींस्कृती युिा प्रनतषठानने हदनाींक ५ िुल,ै २०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे 
सींबगधत अगधकाऱयाींकड ेकेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. सुभाष देसाई (२१-०९-२०१९) : (१) ि (२) नेिास ेऔद्योगगक िसाहतीकड े(पाींढरीचा पूल) 
(जि.अहमदनगर) गेल्या २२ िषागपासून दलुगक्ष झाल्यान े नेिासासह नगर ि राहूरी या तीन 
तालुक्यातील सुसशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध होत नसल्याने या औद्योगगक 
िसाहतीमध्ये उद्योगाला चालना देण्याची मागणी सास्कृती युिा प्रनतषठानने हदनाींक ५ िुल,ै 
२०१७ रोिी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे के्षत्रीय अगधकाऱयाींकड े केली असल्याच े
ननदशगनास आलेले  नाही. 
 उद्योग, ऊिाग ि कामगार  विभाग, शासन ननणगय क्रमाींक स्थालोरो-
२०१८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६, हदनाींक १७ नोव्हेंबर, २००८ अन्िये औद्योगगक विकासातून  
राज्यातील स्थाननक लोकाींना िास्तीत िास्त  रोिगार समळािा या दृष्ीकोनातून राज्यातील 
सिग औद्योगगक  घ्कामध्ये/उपक्रमामध्ये पयगिेक्षकीय शे्रणीत ककमान ५० ्क्के ि पयगिेक्षकीय 
सहीत इतर शे्रणीत ककमान ८०्क्के स्थाननक लोकाींना नोकऱयामध्ये प्राधान्यान े घेण्याबाबत 
तसेच नोकर भरती करणारा अगधकारी मराठी िाणणारा असािा अशा धोरणाची 
अींमलबिािणीबाबत कायगपध्दती ननगगसमत करण्यात आलेली आहे. 
 जिल्हा उद्योग कें द्रामार्ग त नव्याने स्थावपत होणाऱया/विस्तारीकरण उद्योग घ्काींना 
सामुहहक प्रोत्साहन  योिन ेअींतगगत विविध प्रोत्साहन ेमींिूर करताना स्थालोरो-१ या विहहत 
नमुन्यात हदनाींक ३० िून पये त वििरणपत्र सादर करणे बींधनकारक केले आहे.   
 माहे िलुै २०१८ अखेर मोठे ि विशाल उपक्रम (सींख्या २,५४२) मध्ये पयगिेक्षकीय 
शे्रणीत २,०३,२७० तर पयगिेक्षकीय सहीत इतर शे्रणीत ७,२९,५२० असा एकूण ८,२६,९१६ इतक्या 
स्थाननक लोकाींना रोिगार उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याची ्क्केिारी ८४% अशी 
आहे. 
 सूक्ष्म, लघु ि मध्यम उपक्रम (सींख्या २,३१,७४८) मध्ये पयगिेक्षकीय शे्रणीत 
६,१३,७३१ तर पयगिेक्षकीय सहीत इतर शे्रणीत  २२,०७,३७६ असा एकूण २७,२७,१४० इतक्या  
स्थाननक लोकाींना रोिगार उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याची ्क्केिारी ९५% अशी 
आहे. 
 उपरोक्त आकडिेारी नुसार राज्यातील औद्योगगक उपक्रमाींमध्ये स्थाननक लोकाींची 
्क्केिारी शासन ननणगय हदनाींक १७.११.२००८ मध्ये नमूद ि विहहत ्क्केिारीची पूतगता करीत 
असल्याच ेस्पष् आहे.        
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

__________ 
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औसा, लातूर, रेणापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील घररु्ती व शेती पांपाच्या वीि 
ग्राहिाांच्या तक्रारी सोडवण्याबाबत 

  

(३)  ११११७९ (०४-०४-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव सभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊिाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औसा, लातूर, रेणापूर (जि. लातूर) तालुक्यातील घरगुती ि शतेी पींपाच्या िीि ग्राहकाींच्या 
मागण्या ि तक्रारी सोडिण्याबाबत मा.उिागमींत्री याींच्याकड े लातरू ग्रामीण लोकप्रतीननगधींनी 
हदनाींक २९ िून, २०१७ रोिी लातरू येथे ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनात कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले ि त्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ननिेदनात पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहेत :- 
   १) शेतकऱयाींच ेशेतीपींपाचे १००% िीि बबल मार् करणे. 
   २) महावितरण आपल्या दारी योिनेअींतगगत मींिूर शेती पींपाच्या एल.्ी.लाईन ि इतर 
पायाभूत सुविधासाठी तातडीन ेननधी मींिूर करुन कामे करण्यात यािीत. 
   ३) पीं.दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योिनेअींतगग ससींगल रे्ि रोहहत्राींची मींिूर 
असलेली काम ेप्राधान्यान ेकरण्यात यािीत. 
   ४) ग्रामीण भागातील सिग िुन्या रोहहत्राींची दरुुस्ती ि निीन डडस्रीब्युशन बॉक्स 
बसविण्यासाठी खास रोहहत्र े दरुुस्ती योिना राबविण्यात यािी ि जिल््यातील सिग रोहहत्राींची 
आिश्यक दरुुस्ती ि बॉक्स, साहहत्य बसविण्यात यािे. 
   ५) शेतकऱयाींच्या शेतीपींपासाठी (सौर ऊिाग योिना) लातूर जिल््यासाठी स्ितींत्रपणे 
राबविण्यात यािी. 
   ६) जिल््याकररता िीि दर हेक््री उत्पन्न जिल्हाननहाय तपासनू दर िषागसाठी ठरविण्यात 
यािे. 
   ७) प्रशासकीय सोयीसाठी लातूर शहर ि लातूर ग्रामीण असे स्ितींत्र विभाग करण्यात 
यािेत. लातूर ग्रामीण विभागात औसा तालुक्यातील गाि ेसमाविष् करण्यात यािीत. 
   ८) महावितरणचे कमगचारी ि अगधकारी याींना मुख्यालयी राहणे बींधनकारक करण्यात 
यािीत. 
   ९) महावितरण मींडळात असभयींता ि लाईन स््ार्ची ररक्त पदे त्िरीत भरण्यात यािीत. 
   १०) औसा तालुक्यातील शेतीपींपाची ि ससींगल रे्िची िळालेली रोहहत्र महहनोमहहने दरुुस्त 
करुन घेतली िात नाहीत. याबाबत चौकशी करुन सींबींगधत दोषी विरुध्द कायगिाही करण्यात 
यािी ि िळालेली रोहहत्र तात्काळ दरुुस्त करुन बसविण्यात यािीत. 
(३) शासन ननणगयानुसार दषुकाळग्रस्त कृषीपींप धारकाींना शतेीपींप िीि देयकामध्ये सिलत 
देण्यात येत आहे. 
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 महावितरण आपल्या दारी योिनेअींतगगत िोडणी हदलेल्या कृषीपींपाना उच्चदाब 
वितरण प्रणालीद्िारे (HVDS) पायाभूत सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताि महावितरणमार्ग त तयार 
करण्यात आला आहे. 
 हदनदयाळ योिनेअींतगगत ससींगल रे्ि रोहहत्र बसविण्याचे काम चाल ूआहे. 
 औसा उपविभागाअींतगगत एकूण १०८ रोहहत्राींच्या बॉक्सच्या दरुुस्तीचे काम करण्यात 
आले आहे ि गािठाण रोहहत्राींच्या केबलच्या दरुुस्तीसाठी कीं त्रा्दाराना आदेश देण्यात आले 
असून दरुुस्तीचे काम प्राधान्याने करण्यात येत आहेत. 
 मुख्यमींत्री सौर कृषीपींप योिनेअींतगगत कामाचे आदेश देण्यात आले असून सदरील 
काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
 लातूर विभागीय कायागलयाच े विभािन करण्यासाठी आिश्यक िीि ग्राहक 
मानाींकनाची सींख्या पूणग होत नसल्याने विभािन करणे शक्य नाही. 
 महावितरणच्या सिग कमगचारी ि अगधकारी याींना मुख्यालयी राहणे बींधनकारक केलेले 
आहे. 
 औसा तालुक्यातील सन २०१७-१८ या कालािधीमध्ये शेती ि गािठाणचे एकूण २७१ 
विद्युत रोहहत्र िळाले होते. विभागीय कायागलय, ननलींगा याींनी िळालेले रोहहत्र दरुुस्त 
करण्यासाठी एकूण २० एिन्सीना काम हदले आहे. सदर एिन्सीकडून पाठपुरािा करुन िळेेत 
रोहहत्र े दरुुस्त करुन घेतले आहेत. औसा उपविभागातील िळालेले रोहहत्र ग्राहकाींना िेळेिर 
दरुुस्त करुन देण्यात आले आहेत. तसेच िळालेले रोहहत्र िागीच बदलनू समळणेसाठी 
उपविभागीय स्तरािर दरुुस्त करुन देण्याची व्यिस्था करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सातपूर (जि.नासशि) औद्योधर्ि वसाहतीमधील “बॉश “ (माईिो)  
िां पनीत झालेली चोरीची घटना 

  

(४)  ११५३०३ (१९-०४-२०१८).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या 'मके इन इींडडया' अनुषींगाने 'मके इन नासशक' चे स्िप्न साकारण्यासाठी 
नासशक औद्योगगक के्षत्राची ननिड करण्यासाठी राज्य शासनान े 'ग्लोबल इन्व्हेस््में् ससम् 
मॅग्नेह्क महाराषर' हह िागनतक गुींतिणूक पररषद करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातपूर (जि.नासशक) औद्योगगक िसाहतीमधील ि राज्यातील औद्योगगक 
ितुगळातील मोठ्या कीं पन्याींमध ेसमािेश असलेल्या “बॉश” (माईको) मधून सुमारे ११ को्ीचा 
ऐिि चोरी झाल्याची घ्ना माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या मालमत्ता चोरी प्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात तीन िेळा तक्रार दाखल 
होऊन सुध्दा पोलीसाींना गुन्हेगार समळालेले नाहीत, हेही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि चौकशीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे.      
(२) अशींता खरे आहे. सातपूर पोलीस स््ेशनला दाखल झालेल्या तक्रारीनसुार सदर चोरी ही 
११ को्ीची झालेली नसून, ११,४९,६२५/- रुपये ककीं मतीचा ऐिि चोरी गेलयाबाबत गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पोलीस तपासात रु.११,४९,६२५/- ककीं मतीचा मुद्येमाल 
हस्तगत करण्यात आल्याचे सींबींगधत पोलीस ठाण्याकडील अहिालािरुन हदसून येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. सदर मालमत्ता चोरीप्रकरणी दोन आरोपी मिदरू याींना अ्क करण्यात 
आली असून, त्याींचेविरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र हद.३०.०३.२०१८ रोिी दाखल 
करण्यात आले आहे. 
(४) गुन्हयाचा तपास पुणग होऊन आरोपी विरुध्द दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबई व ठाणे जिल्ह्यातील दसलत ववद्यार्थयाांच्या वसतीर्हृात िमी किमतीत उत्िृष्ट्ट भोिन 

पुरववण्याचा पुरवठादारान ेददलेला प्रस्तावाबाबत 
  

(५)  ११७११४ (०२-०८-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.प्रिाश सुव े(मार्ाठाणे), श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि ठाणे जिल््यातील दसलत विद्यार्थयाे च्या िसतीगहृात सामाजिक न्याय 
विभागापेक्षा चाींगले िेिण ि ननम्म्यापेक्षा कमी ककीं मतीत भोिन परुविण्याबाबतचा प्रस्ताि दीड 
िषागपूिी सामाजिक न्याय विभागाकड ेएका पुरिठादाराींनी पाठविला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पुरिठादाराने शासनाकडून ननम्मी रक्कम घेऊन उिगररत ननम्मी रक्कम 
मुख्यमींत्री र्ीं डातून देण्याची तयारी दशगविली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताि सींबींगधत विभागान ेरे््ाळून लािला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्ताि रे््ाळण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े (११-०९-२०१९) : (१) आयुक्त, समाि कल्याण आयुक्तालय,पुणे 
याींचेकडून प्राप्त  झालेल्या हद. २१.०८.२०१८ च्या पत्रानुसार अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताि 
प्राप्त झाल्याचे हदसून येत नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्िित नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्रात फॉक्स िॉनग या उद्योर् समुहान ेउभारण्यात येणाऱ्या रु्ांतवणूिीबाबत 
  

(६)  १२६५४३ (०४-१२-२०१८).   श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.त्र्यांबिराव सभस े
(लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ॉक्स कॉनग या उद्योग समुहाने महाराषरात पाच दशलक्ष डॉलरची गुींतिणुक करण्याची 
तयारी दशगविली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबतचा सामींिस्य करार २०१५ मध्ये करण्यात आला असून, त् यानुसार 
मुींबई पुणे महामागागनिीक उद्योगाींची उभारणी करुन येत्या २०२० पये त ५० हिार रोिगार 
ननमागण करण्याचे करारात नमुद करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उद्योग समुहामार्ग त करण्यात येणारी गुींतिणूक ि ननमागण होणारे रोिगार 
याची सींद्यजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
(३) र्ॉक्स कॉनग कीं पनीसोबत सन २०१५ मध्ये राज्य शासनान ेसामींिस्य करार केलेला आहे. 
त्यानुसार सदर कीं पनी राज्यात ५ दशलक्ष गुींतिणुक ि ५० हिार रोिगार ननसमगती  अपेक्षक्षत 
आहे. सदर कीं पनीला राज्यातील उपलब्ध िागा ि गुींतिणुकीिरील प्रोत्साहने याबाबतची माहहती 
देण्यात आलेली आहे. तथावप,  सदर उद्योग घ्काकडून अद्याप त्यापुढील कायगिाही करण्यात 
आलेली नसल्यान,े सद्यजस्थतीत गुींतिणुक ि रोिगार ननसमगती झालेली नाही. 

___________ 
  

राज्याचा औद्योधर्ि के्षत्रातील वविास दर घसरल्हयाबाबत 
  

(७)  १२७२९८ (०९-०९-२०१९).   अॅड.र्ौतम चाबुिस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रगनतशील महाराषराची औद्योगगक के्षत्रात सन २०१४-१५ च्या तुलनेत औद्योगगक विकास 
दर सन २०१७-१८ मध्ये घसरून ६.५ ्क्क्याींिर आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या बाबत चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने विकास दर िाढविण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (१९-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) राज्याचा एकबत्रत उद्योग के्षत्राचा स्थलू राज्य मूल्यिधृ्दीचा िावषगक िजृध्ददर सन 
२०१४-१५ मध्ये ८ ्क्के होता.  ि सन २०१७-१८ मध्ये ६.५ ्क्के होता. सन २०१७-१८ मधील 
उद्योग के्षत्राचा िावषगक िजृध्ददर हा पुिागनुमान अींदािािर आधाररत आहे. िषग २०१८-१९ च्या 
आगथगक पाहणी अहिालात सदर िजृध्ददर पहहल्या सुधाररत अींदािानुसार तयार करुन प्रकासशत 
करण्यात येईल. त्यामळेु त्यात बदल होऊ शकतो.  
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 तथावप, उद्योग (िस्तुननमागण) के्षत्रातील आकडिेारी पुढीलप्रमाणे आहे :- 
 सन २०१४-१५ मध्ये मूल्यिधृ्दीचा िावषगक दर ५.१ ्क्के असा होता. त्याींनतर २०१५-
१६ मध्ये ८.२, २०१६-१७ मध्ये ८.३ ्क्के ि २०१७-१८ मध्ये ७.६ ्क्के दर आहे. सन २०१७-
१८ चा ७.६ ्क्के दर हा पहहल्या सुधाररत अींदािािर आधाररत असून सदर आकडिेारीमध्ये 
बदल होिू शकतो. त्यामुळे सन २०१४-१५ च्या िावषगक  मूल्यिधृ्दीच्या दराच्या ५.१ तुलनेत 
राज्यान े िस्तुननमागण के्षत्रात २०१५-१६ पासून प्रगती केल्याच े हदसून येत आहे. आगथगक िषग 
२०१८-१९ ची अींनतम आकडिेारी अपेक्षक्षत आहे. तसेच राज्यातील  उद्योग िाढीसाठी 
 अत्यािश्यक सुविधा उपलब्ध असून,  मेक इन इींडडया सप्ताह २०१६ ि मॅग्ने्ीक महाराषर: 
कॉन्व्हिगन्स २०१८ कायगक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात मोठया प्रमाणािर औद्योगगक गुींतिणूक 
झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील िे पूवग ववभार्ाच ेउपननबांधि याांचे िायागलय स्थाननि ववभार्ातच सुरु िरण्याबाबत 

  

(८)  १२७३३५ (०४-१२-२०१८).   अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र महेता (समरा भाईंदर), 
श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पजश्चम), िॅप्टन आर.तसमल सेल्हवन (सायन-िोळीवाडा) : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील विलेपाले / अींधेरी / िोगेश्िरी पररसरासाठीतील के पूिग विभागाचे उपननबींधक 
याींच े कायागलय िडाळा सारख्या दरूच्या हठकाणी असल्यामुळे नागररकाींना त्रास सहन करािा 
लागत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील प्रत्येक विभागासाठी उप ननबींधक असनू त्याींची कायागलये त्याच 
विभागामध्ये असणे गरिेच ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी ि नागररकाींनी शासनाकड ेिारींिार पाठपुरािा करूनही 
त्यासींदभागत कोणतीच कायगिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानुषींगाने उक्त 
पररसरातील नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी उपननबींधक, के पूिग विभाग याींचे कायागलय 
स्थाननक पररसरात सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२३-०९-२०१९) : (१) नाही.  
(२) होय.  
    तथावप, मुींबई येथील भौगोलीक  पररजस्थती पाहता कायागलयाच्या कायगके्षत्रानुसार मुींबई 
उपनगर येथे कायागलयासाठी िागा उपलब्ध नाही. तथावप, अशा िागा समळविणेबाबतचा प्रयत्न 
केला  िातो. 
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(३) ि (४) महानगर ्ेसलर्ोन ननगम सल. िाींदे्र (पजश्चम) याींच्या मालकीची  िागा उपननबींधक 
सहकारी सींस्था के पूिग विभाग, मुींबई हे कायागलय स्थलाींतरीत करण्यासाठी पाहण्यात आली 
आहे. त्यानुषींगान ेपुढील कायगिाही करण्यात येत आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मलुाांच्या सुरक्षीततेसाठी ‘ववशेष रक्षा असभयान’ राबववण्याबाबत 
  

(९)  १२७८६५ (०५-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील शाळा, परीिार िा सािगिननक हठकाणी मुले सुरक्षीत राहािीत याकरीता ‘विशेष 
रक्षा असभयान’ हाती घेण्याचा ननणगय राज्य शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या असभयानाच ेस्िरुप काय आहे ि त्याची अींमलबिािणी राज्यात सुरू झाली 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. आसशष शेलार (०७-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शालेय सशक्षण ि क्रीडा विभागाचे हद.०२.०६.२०१८ रोिीच्या पररपत्रकान्िये महाराषरातील 
सिग शाळाींमध्ये विद्याथी सुरक्षा सींबींगधत मागगदशगक सचूना कळविण्यात आल्या आहेत. सदर 
पररपत्रकाची प्रभािी अींमलबिािणी व्हािी ि सींस्थाचालक, मुख्याध्यापक, सशक्षकिगग, पालक, 
सशक्षकेतर कमगचारी, कीं त्रा्ी सेिा पुरविणारे कमगचारी या सिग घ्काींमध्ये पररपत्रक ि विद्याथी 
सुरक्षा या विषयाची िनिागतृी व्हािी या उदेेशशान े महाराषर राज्य बालहक्क सींरक्षण 
आयोगाच्या ितीन ेरक्षा असभयान (RACSHA : Raise Awareness for Child Security 
and Harmony Atmosphere) राबविण्यात आले आहे. 
 या रक्षा असभयान ेआयोिन महाराषरातील सिग जिल््यातील शासकीय, अनुदाननत, 
विना अनुदाननत ि स्थाननक स्िराज्य सींस्था सींचसलत शाळाींमध्ये आयोिन करण्यासींबींधीच े
ननदेश हद.०४.०९.२०१८ च्या शासन पत्रान्िये के्षत्रीय यींत्रणेला हदलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

परभणी व दहांर्ोली जिल्हहयातील र्टसधचवाांचे प्रलांबबत  
असलेल्हया वेतनाबाबत  

  

(१०)  १३१९११ (१०-१२-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  परभणी ि हहींगोली जिल्हयातील ग्सगचिाींच ेपींधरा ते सोळा महहन्यापासून ितेन प्रलींबबत 
असल्याच ेनुकतचे माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास,  परभणी ि हहींं ींगोली जिल्हा ग्सगचि कमगचारी सींघ्नेने यासींदभागत हदनाींक 
२४ सप् े्ंबर,२०१८ रोिीपासनू जिल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था परभणी याींच्या 
कायागलयासमोर आींदोलन करण्याचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय ि तदनुसार ग्सगचिाचे प्रलींबबत 
िेतन तात्काळ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) महाराषर शासनामार्ग त विविध कायगकारी सेिा सहकारी सींस्थचेे सक्षमीकरणासाठी 
हदनाींक ०६/०९/२०१४ नुसार शासन ननणगय ननगगसमत करण्यात आलेला आहे. सन २०१४-१५ या 
िषागत परभणी जिल््यातील ४५५ विविध कायगकारी सेिा सहकारी सींस्थाींपैकी ११० सींस्थेस 
सक्षमीकरण ननधीतनू रू.४०,६७,९९५/- ननधी िा्प करण्यात आला. सन २०१५-१६ या िषागत 
परभणी जिल््यातील ४५५ विविध कायगकारी सेिा सींस्थाींपकैी २०८ सींस्थेस सक्षमीकरण 
ननधीतून रू.७९,८६,२५९/- असे एकूण रू.१,२०,५४,२५४/- ननधी प्राप्त झाला होता. सदर ननधी 
सींबींगधत सींस्थसे िगग करण्यात आला असून सदर ननधीमधून प्रथम प्राधान्यान े सींबींगधत 
सींस्थेच्या ग्सगचिाींचे िेतन अदा करण्यात आलेले आहे. 
 सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या िषागचे हहींगोली जिल््यातील सदर योिनेतून सींस्थेस 
हदनाींक १९.०१.२०१९ रोिी अथगसहाय्य सक्षमीकरण ननधी रक्कम रू.८१,८८,२६६/- प्राप्त झालेली 
आहे. याप्रमाण ेग्सगचिाींच ेिेतन अदा झाले आहे. िेतनापो्ी रू.७४४.७७ लाख एिढी रक्कम 
अदा कराियाची आहे. 

___________ 
 

राज्याच्या नव्या औद्योधर्ि धोरणाबाबत 
  

(११)  १३४८७७ (१५-०७-२०१९).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.छर्न भिुबळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बार्लाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र), 
श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदर्ाव), श्री.सुरेश लाड (ििगत), 
श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.सांग्राम िर्ताप 
(अहमदनर्र शहर), श्रीमती समुन पाटील (तासर्ाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
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(किनवट), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राहूल िुल 
(दौंड) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एका पींचताराींककत हॉ्ेलमध्ये राज्याच्या नव्या औद्योगगक धोरणाची घोषणा हदनाींक ६ 
माचग, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास शासनान ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नव्या औद्योगगक धोरणाच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू धोरण कें व्हापासून अींमलात येणार आहे ि त्याची सद्य:जस्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) ि (२) महाराषराचे निीन औद्योगगक धोरण-२०१९ 
हदनाींक ०७/०३/२०१९ च्या शासन ननणगयान्िये िाहीर करण्यात आले असून, त्यामध्ये 
प्रामुख्याने खालील बाबीींचा समािशे आहे. 
• २०२५ पये त महाराषर एक हरसलयन डॉलरची अथगव्यिस्था बनविण्याचे उदेशीष् साध्य 
करण्याच्या उदेशेशान ेमहाराषराच ेनिीन औद्योगगक धोरण िाहीर करण्यात आले. 
• महाराषराला िागनतक स्तरािरील गुींतिणूकीच ेि उत्पादनाचे कें द्र बनविणे. 
• ६० लक्ष इतका निीन रोिगार ननमागण करणे. 
• सन २०२३ पये त राज्यात रुपये १० लाख को्ी गुींतिणूक आकवषगत करणे. 
• सन २०२३-२४ पये त ४० लाख लोकाींसाठी रोिगाराच्या सींधी ननमागण करणे. 
• सन २०२३-२४ पये त राज्याच्या सकल उत्पन्नात उत्पादन के्षत्राचा हहस्सा २५ ्क्क्यापये त 
आणण्याचे उहदेशष् गाठण्यासाठी उत्पादन के्षत्राच्या िाढीचा दर १२ त े१३ ्क्के पये त राखणे. 
• सुक्ष्म, लघु ि मध्यम उद्योगाींचे प्रितगन करणे-महहला ि अनुसूगचत िाती-िमाती 
उद्योिकाींिर विशेष लक्ष कें द्रीत करणे. 
• राज्यात ईि ऑर् डुइींग बबझनसे (EODB) च्या माध्यमातून उद्योगाींचे सुलभीकरण करणे. 
• निीन ग्रोथ सें्रच े/ क्लस््रच ेप्रचलन करणे. 
• बेरािगार तरुणाींना रोिगार पुरविण्यासाठी मुख्यमींत्री रोिगार ननमीती योिना निीन 
फ्लॅगसशप योिनचेा शुभारींभ या निीन योिनेची आखणी करणे. 
 िरील महत्िाच्या बाबी तसेच महाराषर औद्योगगक धोरण-२०१९ चा शासन ननणगय 
िनतेच्या माहहतीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सींकेतस्थळािर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 
(३) सदर धोरण हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१९ पासून अींमलात आले असून, पुढील ५ िषागच्या 
कालािधीसाठी लागू राहील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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पनवेल (जि.रायर्ड) तालुक्यात प्लजस्टि वपशव्याांची ववक्री होत असल्हयाबाबत 
  

(१२)  १३४९४९ (१०-०७-२०१९).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.असमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पयागवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने प्लजस््क बींदी िाहीर करून बराच कालािधी होिून सुध्दा पनिेल शहरात 
विशेषत: ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या प्लजस््कच्या िापरामुळे नागररकाींच्या आरोग्याला ि 
पयागिरणाला धोका ननमागण झाला असल्याच े माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या दलुगक्षामळेु पनिले तालुक्यातील ग्रामीण भागात 
दकुानदाराींकडून प्लाजस््क वपशव्याींची विक्री होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नागररकाींच्या आरोग्याला ि पयागिरणाला 
धोका ननमागण करणा-या प्लाजस््क बींदी कड े दलुगक्ष करणा-या सींबींगधत विभागािर कोणती 
कारिाई केली अथिा करण्यात येत आहे, असल्यास, कारिाईच ेस्िरूप काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम (१८-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
 महाराषर शासनाच्या प्लास््ीक बींदी अींमलबिािणी धोरणाच्या अनुशींगान े पनिेल 
महानगरपासलकेच्या हददीमध्ये पासलकेतरे् प्लाजस््क बींदी कारिाई ननयसमतपणे सुरु आहे. 
आिअखेर रु. ४१,४८,७००/- एिढे तडिोड शुल्क िसूल करण्यात आले आहे. तसेच १७,५०० 
कक.गॅ्र. प्रनतबींधीत प्लाजस््क कारिाई दरम्यान िप्त करण्यात आले आहे.  
 तसेच महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने सुध्दा प्लाजस््क बींदीच्या अींमलबिािणी 
करीता भरारी पथकाची स्थापना केलेली आहे. त्याव्दारे प्लाजस््क बींदीची अींमलबिािणी 
करण्याकरीता पनिले महानगरपासलके समिेत सींयुक्त कारिाई करण्यात येत आहे.  
 त्याचप्रमाणे पनिेल शहरालगतच्या ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपींचायत स्तरािर 
प्लाजस््क बींदीची कारिाई ग्रामपींचायतीतरे् सुरु आहे. सबब, पनिेल शहरात प्लाजस््क िापर 
अनतशय कमी झाला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
वीरमाता जििाबाई तांत्रज्ञान सांस्था (व्हीिेटीआय), मुांबई येथील महाववद्यालयामध्ये पायाभूत 

सुववधाां उपलब्ध िरुन देणेबाबत 
  

(१३)  १३५२२६ (०९-०७-२०१९).   श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मा्ुींगा मुींबई येथील िीरमाता जििाबाई तींत्रज्ञान (व्हीिे्ीआय), महाविद्यालयामध्ये 
खेळाींच ेमैदान, खेळाचे िुन ेसाहहत्य, विद्याथीनीसाठी प्रसाधनगहृ, स्िच्छतागहृ ि िसनतगहृ 
इमारतीसह अन्य आिश्यक पायाभूत सुविधाींचा अभाि असल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयाे कडून अिाििी शुल्क आकारुनही सुविधा समळत नसल्याने 
त्याींच्यात नारािी पसरलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तदनुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िीरमाता जििाबाई तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई येथील पदिी ि पदविका अ्यासक्रमास शासन 
मान्य शुल्क आकरण्यात येत असनू अिाििी शुल्क घेण्यात येत नाही. 
(३) सींस्थेत ८५८ विद्याथी क्षमता असलेले िसनतगहृ उपलब्ध आहे. तसेच ४१८ पदव्युत्तर 
पदिी विद्याथी प्रिशे क्षमतेच्या िसनतगहृाचे काम सुरू आहे. विद्यार्थयाे च्या शैक्षणोत्तर 
गुणाींना िाि देण्याकररता सींस्थमेध्ये पुहढल सुविधा उपलब्ध आहेत. १.डीईपी (Distance 
Education Program १५० विद्याथी, दृकश्राव्य सुविधेसह २. ऑडी्ोररयम २१० बैठक 
क्षमता, दृकश्राव्य सुविधेसह, ३.इनडोअर गेम सुविधा ५० विद्याथी, (बुद्धीबळ, कॅरम, ्ेबल 
्ेननस इ.), ४. रु््बॉल ि कक्रके् मैदान खेळाच्या मापदींडानुसार तसेच सींस्थेत विभागननहाय 
विद्यार्थयाे साठी २४ ि विद्याथीनीींसाठी २२ स्िच्छता गहृाींची सुविधा आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

आददवासी उपयोिनअेांतर्गत िलसांधारण प्रिल्हप राबवण्यािररता  
ननधी उपलब्ध िरून देणेबाबत 

  

(१४)  १३५३७१ (०८-०७-२०१९).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदिासी उपयोिनेअींतगगत जि.बुलढाणा येथ ेिलसींधारण प्रकल्प राबविण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत हदनाींक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास जिल्हागधकारी, 
बुलढाणा याींना स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सादर केलेले ननिेदन शासनास प्राप्त झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने शासनान ेअहिाल सादर करण्याच्या देखील सूचना 
जिल् हागधकारी, बुलडाणा याींना केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिेदनाच् या अनुषींगान े ननधी उपलब् ध करून देण्या सींदभागत शासनान े
काय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
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डॉ. अशोि उईिे (२६-०८-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे आहे. सदर ननिेदनािर उगचत कायगिाही 
करण्याबाबत जिल्हागधकारी, बुलढाणा याींना कळविण्यात आले होत.े  
(३) मा.लोकप्रनतननधी याींनी सूचविलेली गाि ेही आहदिासी उपयोिना के्षत्राबाहेरील असल्याने 
सदरहू गािाींसाठी प्रचसलत ननयमानुसार आहदिासी उपयोिनेंतगगत ननधी उपलब्ध करुन देता 
येणे शक्य नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
  

धचखली, खामर्ाांव व शेर्ाांव (जि.बुलढाणा) या तालुक्यात होत असलेली अवैध साविारी 
  

(१५)  १३५३८१ (०६-०७-२०१९).   डॉ.समसलांद मान े(नार्पूर उत्तर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी) :   
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गचखली, खामगाींि ि शेगाींि (जि.बलुढाणा) या तालुक्यातील १० हठकाणी होत असलेल्या 
अिैध सािकारी प्रकरणी महाराषर सािकारी (ननयमन) अगधननयम, २०१४ अींतगगत जिल्हा 
उपननबींधक, महसूल विभाग ि पोसलस विभागाच्या सींयुक्त पथकाने माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान धाड ्ाकून मोठ्या प्रमाणात दस्ताऐिि ि रोख रक्कम िप्त केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गैर अिगदार सुशील सुभाषराि देशमखु याींच्या राहत्या घरी खरेदी 
खत, ताबे, ईसार पािती, मुदत िाढीचा लेख, प्रनतज्ञालेख इत्यादी आके्षपाहग दस्त सापडले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींपूणग प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगान े सींबींगधताींिर शासनान े कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०९-०९-२०१९) : (१) ि (२) जिल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, बुलडाणा 
याींचेकड े प्राप्त झालेल्या अिैध सािकारीच्या तक्रारीींच्या अनुषींगाने बुलडाणा जिल््यातील 
गचखली, खामगाि ि शेगाि तालुक्यातील १० हठकाणी धाडी ्ाकण्यात आल्या. या धाडी 
दरम्यान दस्तऐिि िप्त करण्यात आले आहेत मात्र रोख रक्कम िप्त करण्यात आलेली 
नाही. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी महाराषर सािकारी (ननयमन) अगधननयम, २०१४ मधील तरतूदी 
नुसार कायगिाही सुरू आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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वािेर्ाांव (जि.नाांदेड) येथील सुतधर्रणी, टेक्सिॉम उद्योर् व  

टेक्सटाईल्हस समल बांद असल्हयाबाबत 
  

(१६)  १३५४०२ (०४-०७-२०१९).   श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योर् मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िािेगाींि (जि.नाींदेड) येथील सुतगगरणी, ्ेक्सकॉम यासारख े उद्योग तसेच ्ेक्स्ाईल्स 
समल (एन्ीसी) मागील अनेक िषागपासून बींद पडल्याने हिारो कामगाराींिर बेरोिगारीची 
पररजस्थती ननमागण झाल्याच े हदनाींक ७ एवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु नाींदेड भागात अनेक िषागपासून असलेला कापड उद्योग नामशेष 
होण्याच्या मागागिर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१९-०९-२०१९) :  (१) व (२) नाही . हे खरे नाही. 
 नाींदेड जिल््यातील नाींदेड सहकारी सूतगगरणी मयाग. ि रेणूका आहदिासी सहकारी 
सूतगगरणी मयाग., ककनि् या २ सूतगगरण्या अनुक्रम ेहद. १२.८.१९९४ ि हद.२७.२.२००६ पासून 
अिसायनात घेण्यात आल्या आहेत. यापकैी नाींदेड सहकारी सूतगगरणीची नोंदणी हद. 
२६.१२.२०११ रोिी रदेश करण्यात आली आहे. तसेच नाींदेड जिल््यातील ्ेक्सकॉमशी सींलग्न 
असलेल्या ८ सींस्थाही अिसायनात घेण्यात आलेल्या आहेत. या सींस्थाींच्या कामगाराींकडून 
बेरोिगारीबदेशल अद्याप शासनाकड ेकोणतेही ननिेदन प्राप्त झालेले नाही. तसचे नाींदेड मध्ये 
नाींदेड ्ेक्स्ाईल समल होती, िी आता BIFR (Board of Industrial Finance 
Reconstruction) ि भारत सरकार याींच्या मान्यतेने िॉईं् व्हेन्चर कीं पनी म्हणून ओळखली 
िात आहे. या िॉईं् व्हेन्चर कीं पनीशी आधुननकीकरणासींदभागत  झालेल्या सामींिस्य करारातील 
अ्ी ि शतींची पूतगता कीं पनीने केली नसल्यामुळे तो सामींिस्य करार मॅनेिमें्कडून सींपुष्ात 
आणण्यात आला. त्याविरुद्ध िॉईं् व्हेन्चर कीं पनीने मा. हदल्ली उच्च न्यायालय येथे आव्हान 
हदले असून सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िळवा (जि.ठाण)े येथील मननषानर्र पररसरात ४९ एिर िारे्त क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(१७)  १३५५२१ (०७-०७-२०१९).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.छर्न भुिबळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बार्लाण) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळिा (जि.ठाणे) येथील मननषानगर पररसरात ४९ एकर िागेत क्रीडा सींकुल उभारण्याची 
सुरु असलेली कायगिाही पूणग झालेली आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार आतापये त केलेल्या कायगिाहीचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि सदर क्रीडा सींकुलाच े
काम लिकरात लिकर पूणग करण्यासाठी कोणता ननणगय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. आसशष शेलार (१९-०९-२०१९) : (१) ि (२) राज्यविकास ससमतीच्या हदनाींक ३०.०१.२०१५ 
च्या मा.मखु्यमत्री याींच्या बैठकीत सदर िागा विकासासाठी (सीडीबी.(Central Business 
District) तत्िािर विकासीत करण्याच्या योिनेनसुार या िागेिरील कक्रडा सींकुलाकरीता चाल ु
असलेले सींरक्षक सभींतीच े काम सािगिननक बाींधकाम विभागाकडून थाींबविण्यात आले होत.े 
तथावप मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्रागधकरण याींच्याकडून, प्रधान सगचि नगर विकास 
विभाग याींना कळविण्यात आले होते की या मोकळया िागेपैकी CRZ बाधीत के्षत्र म्हणून 
केिळ पाच हेक््र िसमन ग्रोथ सें्रसाठी उपलब्ध होत आहे त्यामुळे ग्रोथ सें्र (Central 
Business District) विकससत करणे सकृतदशगनी ननयोिनाच्या दृष्ीने शक्य होईल अस े
हदसुन येत नाही. 
 जिल्हा कक्रडा सींकुल ससमतीच ेअध्यक्ष तथा जिल्हागधकारी ठाणे याींचे अध्यक्षतेखाली 
लिकरच बैठकीचे आयोिन करुन, िागेबाबत अींनतम ननणगय घेऊन जिल्हा कक्रडा सींकुल 
बाींधकामाच े सुधारीत अींदािपत्रक ि आराखड े तयार करुन प्रशासकीय मान्यतेची कायगिाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि जिल्ह्यातील साडपेाच लाख शेतिऱ्याांना वपि ििग समळण्याबाबत 
  

(१८)  १३६१२४ (१३-०७-२०१९).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राहुल िर्ताप 
(श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नासशक जिल््यातील साडपेाच लाख शेतकऱयाींना ननयसमत वपक किग समळाले नसल्यान े
शेतकऱयाींना भाींडिलासाठी सािकाराकड ेिाऊन किग घ्यािे लागले असल्याचे हदनाींक १६ एवप्रल, 
२०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जिल््यातील गत तीन िषागपासून दषुकाळात सापडलेल्या समुारे ९० ्क्के 
शेतकऱयाींना मागील तीन िषागची किागची परतरे्ड करणेही शक्य झालेले नसून जिल्हा बकेँने 
या शेतकऱयाींकडून िबरदस्तीने िसुली सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले ि तद्नुसार शेतकऱयाींना वपक किग उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०९-०९-२०१९) : (१) ि (२) नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि शहरात प्लास्टीिबांदीनांतर प्लास्टीिला पयागय म्हणून उत्पादीत  
होणाऱ्या िापडी वपशव्याांमध्येही प्लास्टीिच असल्हयाबाबत 

  

(१९)  १३६१२७ (१०-०७-२०१९).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.राहुल िर्ताप 
(श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय पयागवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नासशक शहरात प्लास््ीक बींदीनींतर प्लास््ीकला पयागय म्हणून बहुताींश दकुानाींमध्ये 
मुलायम कापडाप्रमाणे (नॉनिुव्हन/स्पनबाँडडे) हदसणाऱया वपशव्याींची विक्री होत असून सदर 
वपशव्याींमध्ये प्लास््ीक असल्याचे के.्ी.ए.एम. महाविद्यालयाच्या सूक्ष्म िीिशास्त्र 
विभागाच्या सींशोधनात हदनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नूसार सदर वपशव्याींच े उत्पादन करणाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१८-०९-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे नाही. 
(२) नासशक जिल््यात नॉन िुव्हन बॅग बनविणाऱया ०१ उद्योगाला मप्रनन मींडळान ेउत्पादन 
बींद करणेचे ननदेश हद.०५/०७/२०१९ रोिी हदलेले आहेत.मनपा नासशक कडून एवप्रल, २०१८ ते 
म,े २०१९ या कालािधीत ६७७ प्रकरणाींमध्ये रू.३५,६३,०००/- एिढा दींड आकारण्यात आलेला 
आहे.तसेच मींडळाकडून ४.०० म.े्न माल िप्त करण्यात आलेला असून रु.१,२०,०००/-दींड 
सुध्दा िसलु करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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सरदार पटेल असभयाांबत्रिी महाववद्यालयािड े(अांधेरी, मुांबई) समाििल्हयाण ववभार्ाने 
मार्ासवर्ीय ववद्यार्थयाांचे सशक्षण शुल्हि िमा न िेल्हयाबाबत 

  

(२०)  १३६२६६ (०६-०७-२०१९).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्री.सांिय पोतनीस 
(िसलना), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड), श्री.सुननल सशांदे 
(वरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांर्मनेर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी, मुींबई येथील सरदार प्ेल असभयाींबत्रकी महाविद्यालयाकड ेसमािकल्याण विभागान े
मागासिगीय विद्यार्थयाे च े चार िषागच े शुल्क िमा न केल्यान,े सदर महाविद्यालयान े
विद्यार्थयाे ना िेठीस धरल्याचे हदनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी पदिीदान समारींभाच्या िेळी विद्यार्थयाे ना पदिी प्रमाणपत्र 
देण्यात आले नसून, महाविद्यालयाने उक्त विद्यार्थयाे कडून बकेायदा शुल्क िसूल करुन 
घेतल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यार्थयाे चे शुल्क भरणा करण्यास विलींब होण्याची नेमकी काय कारणे आहेत, 
(४) असल्यास, सदर सींपूणग प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने विद्यार्थयाे ना िेठीस धरणाऱया ि त्याींच्याकडून बेकायदा शुल्क िसूल करून 
घेणाऱया महाविद्यालयाचे सींबींगधत प्रागधकारी याींचेिर शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२३-०९-२०१९) : (१) ि (२)  हे खरे नाही, सरदार प्ेल असभयाींत्रीकी 
महाविद्यालयातील सन २०१५-१६ त े२०१६-१७ पये त अनुसुचीत िाती प्रिगागतील विद्यार्थयाे ची 
सशक्षण शुल्क, पररक्षा शुल्काची देय रक्कम महाविद्यालयास अदा करण्यात आलेली आहे. 
सदर महाविद्यालयाची सहायक आयुक्त, समािकल्याण, मुींबई याींच्याकड ेअनुसुचीत िाती 
प्रिगागतील सशक्षण शुल्क ि पररक्षा शुल्क प्रलींबीत नाही. 
 सदर महाविद्यालयातील सन २०१५-१६ मधील ज्या विद्यार्थयाे नी विकास शुल्काची 
रक्कम महाविद्यालयास अदा केलेली नाही, अश्या विद्यार्थयाे ना पदिी प्रमाणपत्र देण्यात येणार 
नसल्याची तोंडी तक्रार सदर महाविद्यालयातील ४-५ विद्यार्थयाे नी सहायक आयुक्त, 
समािकल्याण याींच्याकड ेहदनाींक २२.४.२०१९ रोिी केली होती.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) सहायक आयुक्त, समािकल्याण, मुींबई उपनगर याींनी सींबींगधत महाविद्यालयाच्या 
प्राचायाे ना महाविद्यालयातील मागासिगीय विद्यार्थयाे कडून र्ी िसुल अथिा कागदपत्राची 
अडिणुक केल्यास र्ौिदारी स्िरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीद     
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हद.२३.४.२०१९ च्या पत्रान्िये देण्यात आलेली असुन पदिीदान समारींभात सींबींगधत विद्यार्थयाे ना 
पदिी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सींबींधीत प्राचायाे ना सुचीत करण्य़ात आलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात सशवसेनाप्रमखु स्वर्ीय बाळासाहेब ठािरे 
याांच्या िीवनिायागचा समावेश िरण्याबाबत 

  

(२१)  १३६३८५ (१०-०७-२०१९).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :  सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या निीन शालेय अ्यासक्रमात ि पाठ्यपुस्तकात हहींदहुृद्यसम्रा् सशिसेनाप्रमखु 
स्िगीय बाळासाहेब ठाकरे याींच्या िीिनकायागचा समािशे करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े उपरोक्त सींदभीय प्रस्ताि अ्यासक्रम ि पाठयपुस्तक ननसमगती 
ससमती समोर ठेिला आहे काय, असल्यास, सदरहू ससमतीकडून कोणता ननणगय घेण्यात आला 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. आसशष शेलार (०९-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबतचा प्रस्ताि प्राप्त झाल्यास याबाबतचा आशय, पाठ्यपुस्तकात समािेश 
करण्याबाबत अ्यासक्रम ि पाठ्यपुस्तक ननसमगती ससमती समोर माींडण्यात येईल. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधर्री जिल्ह्यातील शेतिरी छत्रपती सशवािी महाराि शतेिरी सन्मान योिनेंतर्गत 
ििगमाफीपासून वांधचत असल्हयाबाबत 

(२२)  १३६४४६ (१५-०७-२०१९).   श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळांदी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्हवे), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) छत्रपती सशिािी महाराि शतेकरी सन्मान योिनेअींतगगत किगमार्ीसाठी ऑनलाईन अिग 
केलेल्या राज्यातील ७८ लाख ३८ हिार ६५८ शेतकऱ याींपैकी हदनाींक ३१ म,े २०१८ अखेर केिळ 
३७ लाख ३९ हिार शेतकऱ याींनाच लाभ समळाल्याची बाब माहे िनू, २०१८ मध्ये ननदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय ? 
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(२) असल्यास, रत्नागगरी जिल््यातील प्रनतक्षा यादीत असलेल्या १२ हिार १७४ शेतकरी 
अदयाप किगमार्ीपासून िींगचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शेतकऱयाींच्या किगमार्ीस विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत सदर शतेकऱयाींच्या किगमार्ीबाबत शासनाकडून 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२६-०९-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे. 
 छत्रपती सशिािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना २०१७ साठी अिग केलेल्या 
शेतकऱयाींपैकी माहे म,े २०१८ अखेर ४६.५३ लाख लाभाथी किगमार्ी ि एकरकमी परतरे्ड 
योिनेस पात्र आहेत.  
 ३१ म,े २०१८ अखेर ३७.३९ लाख लाभार्थयाे ना १४,९१६ को्ीचा लाभ देण्यात आला. 
तसेच सद्यजस्थतीत ४३.९१ लाख खातेदाराींना रु. १८,६१३.२४ को्ीचा लाभ देण्यात आला 
असून उिगरीत लाभार्थयाे ना किगमार्ीचा लाभ देण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. 
(२) नाही. 
 किगमार्ी योिनेतींगगत शेतकऱयाींच्या अिागमधील खात्याींची माहहती महाऑनलाईन 
द्िारे तालुका स्तरीय ससमतीकड े पाठविली असून सदर ससमतीकडून पडताळणी करुन पात्र 
शेतकऱयाींची खाती पो ग्लिर अपलोड करण्यात येत आहे. महाऑनलाईनकडून िुल,ै २०१९  
मध्ये रत्नागगरी जिल््यामधील ४०,८३२ पात्र लाभार्थयाे ची यादी ि १७,५६८ शतेकऱयाींच्या 
खात्यामध्ये खातरिमा करण्यासाठी तालुकाननहाय यादी सींबींधीत तालुक्याींना उपलब्ध करुन 
देण्यात आली आहे. किगमार्ीच्या लाभापासनू िींगचत असलेल्या  सभासदाींना सींबींधीत 
तालुक्याचे तक्रार ननिारण ससमतीकड ेसींपकग  साधणेबाबत स्थाननक ितगमानपत्रामधून आिाहन 
करणेत आलेले असून किगमार्ीची प्रक्रीया अद्यापही सुरु आहे 
(३) सदर प्रक्रीया ऑनलाईन सुरू असल्यान ेविलींब झालेला नाही.  
(४) किगमार्ीची प्रक्रीया सुरु असून याबाबत प्राप्त तक्रारीची दखल घेण्यासाठी जिल््यातील 
सिग तालकुास्तरािर तक्रार ननिारण ससमत्याींची स्थापना करण्यात आली असून किगमार्ी 
योिना सुरु अस े पये त सदर ससमतीच्या दर आठिड्याला सभा घेणे बाबत सुचना देण्यात 
आलेल्या आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
लासलर्ाांव व येवला (जि.नासशि) येथील िृषी उत्पन्न बािार ससमत्याांमाफग त िाांद्यावर प्रकक्रया 

िरुन उप उत्पादन ेतयार िरण्यािरीता ववशेष आधथगि सहाय्य देण्याबाबत 
  

(२३)  १३६६०९ (१०-०७-२०१९).   श्री.छर्न भिुबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लासलगाींि ि येिला (जि.नासशक) तालकु्यातील कृषी उत्पन्न बािार ससमत्याींमार्ग त 
काींद्यािर प्रकक्रया करुन उप उत्पादने तयार करणारे प्रकक्रया उद्योग ननमागण करण्यासाठी 
विशेष आगथगक सहाय्य देण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यासुमारास मा.सहकार ि पणन मींत्री याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि (३) या सींदभागत पणन सींचालक, महाराषर राज्य, पुणे ि महाराषर राज्य कृवष पणन 
मींडळ,पुणे याींच्याकडून प्रस्ताि मागविण्यात आला असून, प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर पुढील 
कायगिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ववधवा, पररतक्त्या व ननराधार मदहलाांच्या योिना व इतर  
योिनाांमधील अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 

  

(२४)  १३७१०५ (०७-०७-२०१९).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िार्ल), श्रीमती सुमन पाटील (तासर्ाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर), 
श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हहापूर उत्तर) : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनामार्ग त विधिा, पररतक्त्या ि ननराधार महहलाींना सींिय गाींधी ननराधार 
योिना तसेच श्रािणबाळ, इींहदरा गाींधी िघृ्दापकाळ योिना, अपींग सहाय्य, राषरीय कु्ुींब लाभ 
अशा योिना द्िारे लाभार्थयाे ना ६०० ते ९०० रुपयाींपये त अनुदान देण्यात येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अनुदान अत्यींत कमी असून िाचक अ्ी ि दलाल यामुळे सदर 
अनुदानात लाभार्थयाे ना ककरकोळ गरि देखील भागविता येत नसल्याने उक्त अनुदान २००० त े
३००० रुपये करण्यात याि,े अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.सामाजिक न्याय मींत्री 
याींच्याकड ेहदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान े लाभार्थयाे च्या अनुदानात िाढ करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१३-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
      तथावप, राषरीय कु्ुींब लाभ योिनअेींतगगत  दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबातील १८ ते ५९ 
ियोग्ातील कमाित्या व्यक्तीचा अपघाती अथिा नैसगगगक मतृ्यू झाल्यास त्याच्या कु्ुींबबयास 
एक रकमी रु.२०,०००/- इतके अथगसहाय्य देण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 मात्र विशेष सहाय्य योिनेतील लाभार्थयाे च्या अथगसहाय्यात िाढ करण्याची मागणी 
विविध स्तरािरील लोकप्रनतननधीींनी केली आहे. 
(३) विशेष सहाय्य योिनेतील लाभार्थयाे च्या अथगसहाय्यात हदनाींक २०.०८.२०१९ रोिीच्या 
शासन ननणगयान्िये िाढ करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आरटीई प्रवेशप्रकक्रयेबाबत 
  

(२५)  १३७३०२ (१०-०७-२०१९).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.मांरे्श िुडाळिर (िुलाग), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राि ु
तोडसाम (अणी), श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर पजश्चम), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), 
प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.ज्ञानराि चौरु्ले (उमरर्ा), श्री.िर्दीश मुळीि 
(वडर्ाव शेरी), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्हयाण पूवग) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आगथगक िषग सन २०१८-१९ मध्ये १ लाख १४ हिार ९० पालकाींनी आर्ीई 
अींतगगत अिग केले असुन त्यापकैी ७४ हिार ३९० विद्यार्थयाे ना प्रिशे समळाला असुन ५१ हिार 
८०९ विद्यार्थयाे ना अद्यापपये त प्रिेश समळाला नसल्याच ेमाहे िानेिारी २०१९ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गरीब आणण मागासिगीय प्रिगागतील बालकाींना घराििळच्या नामाींककत शाळेत 
प्रिेश समळािा यासाठी सशक्षण हक्क कायद्याींतगगत २५ ्क्के को्ा प्रिेश सुरू करण्यात आला 
होता परींतु या प्रिशेप्रकक्रयेची िाहहरात होत नसल्यान ेसामान्य पालकाींपये त माहहती 
पोहचविण्यास सशक्षण विभाग कमी पडत असल्याचे माहे माचग २०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आर्ीई कायद्यानुसार खासगी शाळाींमध्ये पहील्या िगागच्या २५ ्क्के िागाींिर 
कमी उत्पन्न ग्ातील विद्यार्थयागना प्रिेश देणे बींधनकारक असताींनाही ठाणे, सोलापूर, 
कोल्हापूर, पालघर, साींगली ि सातारा सह राज्यातील १८८५ जिल््यातील बहुसींख्य शाळाींमध्ये 
गरीब विद्यार्थयागच े प्रिेश नाकारून त्या िागा राखीि ठेिलेल्या असल्याने तसेच उक्त 
शाळाींमध्ये प्रिशे घेण्यासाठी एकाही विद्यार्थयागने प्रिशे अिग केलेला नाही, त्यामुळे १४ हिार 
२६३ िागा ररक्त राहणार आहेत हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, आर्ीई प्रिेशप्रकक्रयेत अिग करताना काही पालकाींनी खो्े पत्त े तसेच अक्षाींश-
रेखाींशाचेही खो्े अींतर हदल्यामळेु त्याींना सोडतीद्िारे प्रिेशाची सींधी समळाल्याचा आरोप 
पहहल्या सोडतीनींतर प्रतीके्षत असलेल्या नासशक शहरातील पालकाींनी केला असल्याचे माहे, 
एवप्रल २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले असून या प्रकरणी पालकाींनी सींबींगधत 
गुरूगोविींद शाळेतील पडताळणी कें द्रािर आके्षप नोंदविण्याचा प्रयत्न केला असता येथील 
पडताळणी ससमतीन ेआके्षप घेणा-या पालकाींना दाद हदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसचे सशक्षक हक्क कायद्यानुसार (आर्ीई) आगथगक दबुगल घ्काींतील विद्यार्थयाे च्या २५ 
्क्के राखीि प्रिेशामध्ये पुणे जिल्हा आघाडीिर असून पुणे जिल्हयात सिागगधक ७ हिार ७७६ 
विद्यार्थयाे च े प्रिेश ननजश्चत करण्यात आले आहेत मात्र प्रिेशासाठी दोनदा मुदतिाढ देऊनही 
२२ हिार १७६ विद्याथी अद्यापही िींगचत राहहले असल्याचे तसेच बुलडाणा जिल््यात 
सी.बी.एस.सी. शाळाींमधून दबुगल ि िींगचत घ्कातील विद्यार्थयाे ना प्रिेश देण्यात आला 
नसल्याची बाब माहे म े२०१९ त्या सुमारास ननदशगनास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(६) तसेच, राज्यातील सशक्षण हक्क कायद्याची (आर्ीई) कायद्याची अींमलबिािणी होत 
नसल्याबाबत ि सींगणकीय प्रणाली बींद पडणे पालकाींत मलुाींच्या प्रिेश प्रकक्रया बाबत सींभ्रम 
ननमागण होत असणे ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेत अनेक त्रु्ी असल्याचे हदनाींक २ मे, २०१९ रोिी 
िा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास उपरोक्त सींपूणग प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच सशक्षण हक्क 
कायद्यानुसार आगथगक दबुगल ि िींगचत घ्कातील विद्यार्थयागनी प्रिेशासाठी अिग न करण्याची 
कारणे काय आहेत ि ररक्त असलेल्या िागा कोणत्या ननकषाने भरण्यात येणार आहेत, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आसशष शेलार (२०-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) हे खरे नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेर्ाांव (जि.नासशि) तालुक्यातील शासकिय योिनाांची प्रिरणे ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(२६)  १३७३९३ (०७-०७-२०१९).   श्री.आससफ शेख (मालेर्ाांव मध्य), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :  सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (जि.नासशक) तालुक्यातील सींिय गाींधी ननराधार योिना, इींहदरा गाींधी 
िधृ्दापकाळ योिना, इींहदरा गाींधी विधिा योिना, श्रािणबाळ योिना, इींहदरा गाींधी अपींग 
योिना, सींिय गाींधी अपींग योिना तसेच इतर शासकीय योिनाींची प्रकरणे प्रलींबबत असल्याचे 
माहे म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय ननदशगनास आल ि त्यानुषींगान ेउक्त प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली 
काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(११-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
 तथावप हद.१०/०३/२०१९ ते २७/०५/२०१९ या कालािधीत लोकसभा सािगबत्रक 
ननिडणूकीची आदशग आचार सींहहता लागू असल्याने सदर कालािधीत विविध योिनाींची बैठक 
घेण्यात आलेली नाही.  
(२) ि (३) विशेष सहाय्य योिनाींची प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी सींिय गाींधी 
ननराधार अनुदान ससमतीची बैठक घेऊन िून महहन्यात १०६३ प्रकरणे ि िुल ैमहहन्यात ६३५ 
प्रकरणाींिर ननणगय घेण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
यवतमाळ जिल्ह्यातील पाांढरिवडा आददवासी प्रिल्हप ववभार्ात ३२० पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(२७)  १३७४८४ (०८-०७-२०१९).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :  सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल््यातील पाींढरकिडा आहदिासी प्रकल्प विभागात  ३२० पदे ररक्त असल्यान े
आहदिासीींच्या विकासात अडथळा येत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ३२० पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ही पदे तातडीने भरून आहदिासीींच्या विकासाच्या दृष्ीने शासन काय कायगिाही 
करीत आहे िा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (१६-०९-२०१९) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
 पाींढरकिडा आहदिासी विकास प्रकल्प कायगके्षत्रात सद्यजस्थतीत एकूण मींिूर पदाींपैकी 
१६२ पदे ररक्त आहेत. तथावप, कमी विद्याथी सींख्येमुळे शाळा बींद झाल्यान े यापैकी १४६ 
पदाींची सध्या आिश्यकता नाही. सदर बाब विचारात घेता प्रत्यक्ष १६ पदे ररक्त आहेत. 
(३) सरळसेिेची ि पदोन्नतीची ररक्त पदे भरण्यासाठीची कायगिाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पाांढरिवडा आददवासी प्रिल्हप (जि.यवतमाळ) येथील िायागलयातील 
मुक्िामी िमगचाऱ्याांचा बदल्हया होत नसल्हयाबाबत 

  

(२८)  १३७५१० (११-०७-२०१९).   श्री.राि ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यितमाळ जिल््यातील पाींढरकिडा आहदिासी प्रकल्प कायागलयात मुक्कामी कमगचाऱयाींची 
गदी िाढल्यान ेआश्रमशाळा कमगचाऱयाींसाठी अडचण ननमागण झाल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्प कायागलयातील कमगचाऱयाींच्या ककत्येक िषग बदल्या होत नसून बदली 
झाल्यास ती रदेश करून घेण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय आणण अनुदाननत आश्रमशाळा यामध्ये गैरव्यिहार करण्याकररता हे 
कमगचारी एकाच हठकाणी कायम आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कमगचाऱयाींची बदली करण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायगिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (१६-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
 मागील तीन िषागत ८ बदलीपात्र कमगचाऱयाींच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. 
तसेच प्रकल्प कायागलयात १४ कमगचारी बदलीस पात्र आहेत. 
(४) शासन ननणगय सामान्य प्रशासन विभाग पररपत्रक हद.०९.०४.२०१८ नुसार कमगचाऱयाींच्या 
समुपदेशनान ेबदलीींबाबत धोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रकल्प कायागलयातील 
बदलीपात्र कमगचाऱयाींची बदली केली िाते.  
 तसेच प्रकल्प कायागलयात प्रनतननयुक्तीिर घेण्यात आलेल्या कमगचाऱयाींची 
प्रनतननयुक्ती रदेश करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे शहरातील िोपरी येथील आददवासी वविास ववभार्ाच्या मुलीांच्या  
वसतीर्हृातील स्लॅब िोसळल्हयाबाबत 

  

(२९)  १३७५७८ (०७-०७-२०१९).   श्री.सभुाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील कोपरी येथील आहदिासी विकास विभागाच्या मुलीींच्या िसतीगहृात हदनाींक 
२५ माचग, २०१९ रोिी िा त्यासमुारास स्लॅब कोसळल्यामळेु कु.काींचन मोरे ही आहदिासी मुलगी 
गींभीर िखमी झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार काय कायगिाही करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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डॉ. अशोि उईिे (०६-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 हदनाींक २६.३.२०१९ रोिी िसतीगहृातील विद्याथीनी कु. काींचन मोरे शौचालयात गेली 
असता शौचालयाच्या स्लॅबचा काही भाग नतच्या अींगािर कोसळून ती िखमी झाली होती. 
नतच्यािर शासकीय रुग्णालय, ठाणे येथे प्रथमोपचार करण्यात आले असून नतच्या डोक्यािर 
दोन ्ाके घालण्यात आले. 
 त्यानींतर कु.मोरे हहला खबरदारीचा उपाय म्हणून गहृपाल याींनी हदनाींक २८.३.२०१९ 
रोिी छत्रपती सशिािी महाराि रुग्णालय, कळिा येथे एक्स रे काढण्याकरीता नेले असता, 
तेथील िैद्यकीय अगधकारी याींनी दक्षता म्हणून २४ तासासाठी नतला हॉस्पी्लमध्ये दाखल 
करुन घेतले. कु. मोरे हहची िैद्यकीय तपासणी करुन आिश्यक त्या चाचण्या ि उपचार 
करण्यात आले असून नतची प्रकृती हठक असल्यान े सींबींगधत डॉक््राींनी नतला हदनाींक 
२९.३.२०१९ रोिी रुग्णालयातून डडस्चािग हदला आहे. 
(२) होय, चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(३) चौकशीमध्ये हदनाींक २६.३.२०१९ रोिी िसतीगहृातील विद्याथीनी कु. काींचन मोरे 
शौचालयात गेली असता दपुारी १२.४० त े१२.५० या दरम्यान शौचालयाच्या स्लॅबचा काही भाग 
नतच्या अींगािर कोसळून ती िखमी झाल्याचे आढळले. त्या अनुषींगाने  प्रकल्प अगधकारी, 
मुींबई याींनी कायगकारी असभयींता (स्थािर मालमत्ता विभाग), महानगरपासलका, ठाणे याींना सदर 
इमारत ही त्याींच्या मालकीची असल्याने इमारतीची दरुुस्ती ि स्रक्चरल ऑडी् करण्याबाबत 
हदनाींक २८.३.२०१९ रोिीच्या पत्रान्िये कळविले आहे. 
 उपायुक्त, स्थािर मालमत्ता विभाग, ठाणे महानगरपासलका याींनी त्याींच्या हदनाींक 
२६.४.२०१९ रोिीच्या पत्रान्िये शौचालयाच्या ननखळलेल्या स्लॅबच्या प्लॅस््रची दरुुस्ती केली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुदाननत सांस्थेमध्ये िाम िरणाऱ्या िमगचाऱ्याांना 
 िुनी पेन्शन योिना लारू् िरणेबाबत 

  

(३०)  १३७६०८ (११-०७-२०१९).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.सांग्राम िर्ताप (अहमदनर्र शहर) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पूिीपासून विनाअनुदाननत अींशत: अनुदाननत, प्राथसमक, 
माध्यसमक, अध्यापक विदयालये मधील कमगचाऱयाींना िनुी पेन्शन योिना लागू होत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त कमगचाऱयाींनी सुध्दा अनुदाननत सींस्थेिरील कमगचाऱयाींप्रमाणेच सेिा 
केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पूिीपासून कायगरत असलेल्या परींतु विनाअनुदाननत 
सींस्थेिर काम करीत असलेल्या कमगचाऱयाींना िुनी पेन्शन योिना लागू करािी अशी मागणी 
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स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री ि शालेय सशक्षण मींत्री याींचेकड ेमाहे म,े २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली होती, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. आसशष शेलार (२१-०९-२०१९) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
 हदनाींक ०१/११/२००५ रोिी िा त्यानींतर ननयुक्त झालेल्या १००% अनुदाननत 
शाळातील सशक्षक ि सशक्षकेतर कमगचाऱयाींना पररभावषत अींशदान ननितृ्ती िेतन योिना लागू 
करण्यात आली आहे. 
(४) शासन ननणगय हदनाींक २४/०७/२०१९ अन्िये सींयुक्त ससमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 

  
राज्या पुरातत्व ववभार्ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३१)  १३८०९९ (११-०७-२०१९).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तसमल सेल्हवन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (समरा भाईंदर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग), 
श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग), श्रीमती 
माधुरी समसाळ (पवगती) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकूण २७७ िारसा (हेरर्ेि) िास्तूींमध्ये राज्य पुरातत्ि विभागाच्या 
अखत्याररतील ५१ ककल्याींचा समािेश असनू या िारसा िास्तूींच्या देखभालीसाठी सध्याचा 
कमगचारी िगग अत्यींत अपुरा असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुरातत्ि विभागात १२३ पदे ररक्त असुन सन २०१६ ते २०१८ या कालािधी 
केिळ ६ कमगचा-याींची भरती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सदरहू ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१८-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
 राज्यातील िारसा (हेरर्ेि) िास्तूींमध्ये राज्य पुरातत्ि विभागाच्या अखत्याररतील ५१ 
ककल्ल्याींचा समािेश असून या िारसा िास्तूींच्या देखभालीसाठी सध्याचा कमगचारी िगग अत्यींत 
अपुरा आहे. सद्यजस्थतीत पुरातत्ि ि िस्तसुींग्रहालये सींचालनालयाच्या अखत्याररत ३७६ राज्य 
सींरक्षक्षत स्मारकाकररता एकूण ५६ पहारेकरी पदे मींिूर असनू त्यापैकी सद्यजस्थतीत ३१ पदे 
ररक्त आहेत.  
(२) होय खरे आहे. 
 ग् अ ते ड मधील एकूण १२८ पदे ररक्त आहेत. सींचालनालयात सन २०१६ ते 
२०१८ या कालािधीत खालीलप्रमाणे एकूण ६ पदे भरती झालेली आहे. 
• सींचालक (ग्-अ) – १ पद (२०१७ मध्ये) 
• प्रशासकीय अगधकारी (ग्-ब) – १ पद (२०१६ मध्ये) 
• लघु ी्ंकलेखक (ग्-क) – १ पद (२०१६ मध्ये) 
• सलवपक ी्ंकलेखक (ग्-क) – २ पदे (२०१६ मध्ये) 
• सर्ाईगार (ग्-ड) – १ पद (२०१८ मध्ये) 
(३) पुरातत्ि ि िस्तसुींग्रहालये सींचालनालयातील तसेच अगधपत्याखालील कायागलयातील ग् क 
सींिगागतील एकूण २० पदे सरळसेिेने ि ड सींिगागतील ३० पदे बा्ययींत्रणेद्िारे भरण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूर शहरातील मैदानाांच ेनुतनीिरण िरुन सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(३२)  १३८२८८ (०६-०७-२०१९).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहरातील मैदानाची अिस्था अत्यींत दयनीय असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माचग-एवप्रल, मध्ये मुलाींच्या पररक्षा सींपल्यािर मलुाींना मैदानाची ओढ लागत े
परींतु शहरातील सिगच मैदानाींची दरुिस्था झाली असुन सुविधाींचा अभाि असल्याने तरुणामींध्ये 
नारािी पसरलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर शहरातील सिगच मैदानाची शासनान ेपाहणी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनुसार उक्त मैदानाींच ेनतुनीकरण करुन सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आसशष शेलार (१९-०९-२०१९) : (१) ि (२) होय, अींशत खरे आहे, 
 जिल्हा कक्रडा सींकुल ससमती कोल्हापूर (छत्रपती सशिािी स््ेडडयम) अींतगगत मैदान े
आहेत. कक्रडा विभागाच्या अखत्याररतील छत्रपती सशिािी स््ेडडयम मैदानाींची सुधारणा करणे 
आिश्यक आहे. या मध्ये सींरक्षक  सभींत बाींधण,े रु््बॉल मैदान विकसीत करणे, कक्रके् पीच 
सुधारणा करणे इत्यादी.   
 काही मैदान े महानगरपासलका कोल्हापूर याींच्या अखत्यारीत असुन काही मैदान े
सशिािी विद्यापीठ याींच्या अखत्यारीत आहेत. या विविध मैदानामध्ये माहे एवप्रल-मे या 
कालािधीत उन्हाळी सशबीरे,  स्पधाग असे उपक्रम राबविण्यात येतात.  त्यामळेु सिगच मैदानाींची 
अिस्था बबक् ि सुविधाींचा अभाि यामळेु तरुणाींमध्ये नारािी पसरलेली आहे हे खरे नाही. 
(३) होय. 
 शासनाकडून िारींिार पाहणी करण्यात येत.ेशासनाच्या अखत्याररतील सशिािी 
स््ेडडयम या हठकाणी कक्रके्, रु््बॉल, कुस्ती, बुध्दीबळ, ्ेबल ्ेननस, िलतरण या खळेाींची 
प्रसशक्षण सशबीरे यशजस्िरीत्या आयोजित करण्यात आले होते. विभागीय कक्रडा सींकुल 
सींभािीनगर कोल्हापूर येथे ४०० मी. धािणमागग, लॉन ्ेननस, बास्के् बॉल, खो-खो, व्हॉलीबॉल 
मैदान सुजस्थतीत ि िापरात आहेत. ि याहठकाणी राज्यस्तरीय स्पधाे चे आयोिन करण्यात 
आलेले आहे.महानगरपासलकेच्या अखत्याररत तसेच महात्मा रु्ले विद्यामींदीर रु्लेिाडी या 
मैदानाींचा विविध खेळाींकरीता िापर सुरु आहे.विभागीय क्रीडा सींकुलातील जस्थगगत कामे मागी 
लािण्याच े प्रयत्न सुरु आहेत.तसचे जिल्हा क्रीडा सींकुल ससमतीद्िारे मैदानाकररता आिश्यक 
असणा-या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत  ि याकरीता शासनाकडून खलेो 
इींडडया, कक्रडाींगण विकास अनुदान योिना अशा विविध योिनाींतगगत ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

__________ 
 

देवर्ाव (जि.अिोला) येथील शेतिऱ्याांना तुरीच ेअनुदान देण्याबाबत 
  

(३३)  १३८४७३ (०७-०७-२०१९).   श्री.र्ोवधगन शमाग (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिगाि (जि.अकोला) येथील अनेक शेतकरी तुरीच्या अनुदानापासून िींगचत असल्याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िींगचत असलेल्या शेतकऱयाींना तुरीच ेअनुदान देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम सशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) नाही. 
(२) ि (३) अकोला जिल््यातील देिगाींि येथील ९७ पात्र शेतकऱयाींपैकी ८० शेतकऱयाींना आधार 
सलींक बँक खात्यात रुपये १०,९९,७६० अनुदान वितररत करण्यात आले आहे. उिगररत १६ 
शेतकऱयाींच े बँक खात े आधार सलींक नसल्यान,े त्याींना अनुदानवितररत होत नाही. त्या 
शेतकऱयाींना NEFT/RTGS द्िारे ननधी रुपये २,५४,२४४ इतके अनुदान वितररत करण्याची 
कायगिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात, इांग्रिी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये मराठी ववषय सक्तीचा  
िरण्याबाबतचा ननणगय घेण्यास होत असलेला ववलांब 

  

(३४)  १३८६४२ (११-०७-२०१९).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात, शासनाने मराठी भाषेच े सींिधगन ि विकास करण्यासाठी, मराठी शाळाींच े
सशक्तीकरण करण्याकररता सिग इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये मराठी विषय सक्तीचा 
करणेबाबत अनकेिेळा आश्िासन देऊनही यािर कोणतीच कायगिाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार मराठी भाषेच ेसींिधगन ि विकास करण्यासाठी, सिग इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये 
मराठी विषय सक्तीचा करण्याकररता ननणगय घेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच ननणगयात्मक कायगिाहीची सद्य:जस्थती 
काय आहे ? 
  
अॅड. आसशष शेलार (०९-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

वाांदे्र पूवग (मुांबई) येथील एमआयिी-६ या सोसायटीच्या सदस्याांनी  
पदाधधिारी याांचेववरोधात िेलेली तक्रार 

  

(३५)  १३८६४८ (१३-०७-२०१९).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िाींदे्र (पूिग) येथील ‘एमआयिी-६’ या सोसाय्ीच्या काही सदस्याींनी पदागधकारी 
याींचे विरोधात तक्रार केली असता ि यािर दयु्यम ननबींधकाचे सोसाय्ी ससमती बरखास्त 



वि.स. ६०३ (30) 

करुन प्रशासकाची ननयुक्ती करण्याच ेआदेश असतानाही, अद्याप यािर शासन तथा दयु्यम 
ननबींधकाींनी कोणतीच कायगिाही केली नसल्याचे हदनाींक ६ िानेिारी, २०१९ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात दयु्यम ननबींधकाींनी कोणतीच कायगिाही न करण्याची कारणे 
काय आहेत, तसेच सदरहू अल्प मतातील ससमतीने उपननबींधकाींनी हदलेल्या आदेशाचे उल्लींघन 
करुन, सभा घेऊन बकेायदा ि ननयमबाहय कायगिाही केल्याबाबत शासनातरे् सदरहू ससमती 
विरुध्द कोणती कायगिाही करण्यात आली आहे,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी उपननबींधक, दयु्यम ननबींधक आणण अल्प मतातील ससमती 
सदस्याींनी आगथगक गैरव्यिहार केले असल्याने सदर प्रकरणाची शासनाने उच्च स्तरािरुन 
चौकशी ि कारिाई करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२६-०९-२०१९) : (१) ि (२) नाही, उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पजश्चम 
उपनगरे, म्हाडा, मुींबई या कायागलयाकडून सदर प्रकरणी कायगिाही झालेली आहे. मात्र, सींस्थेन े
या सींदभागत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या यागचका (एल) क्रमाींक १०४८/२०१९ िरील 
सुनािणी दरम्यान हद.१.४.२०१९ च्या आदेशान्िये सदर यागचकेचा अींनतम ननणगय होईपयगत 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, याींना या सींबींधात ननणगय घेण्यास स्थगगती हदली आहे.   
(३) उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पजश्चम उपनगरे, म्हाडा, मुींबई ि सींस्थचेी सध्याची ससमती 
सदस्याींनी आगथगक गैरव्यिहार केल्याबाबत कोणतेही प्रकरण ननदशगनास आलेले नाही, त्यामळेु 
चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

थेऊर (जिल्हहा पुणे) येथील शेतिऱ्याांसह महाराष्ट्र राज्य 
 सहिारी बिेँची थिीत देणी अदा िरण्याबाबत 

  

(३६)  १३८६५२ (११-०७-२०१९).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थेऊर (जिल्हा पुणे) येथील यशिींत सहकारी साखर कारखाना सींचालकाींनी तोट्यात 
दाखिल्याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने सदरहू साखर कारखान्याींना ्ाळे लािण्यापेक्षा 
अनतररक्त िमीन विकून १२२ शेतकऱयाींसह महाराषर राज्य सहकारी बँकेची थकीत देणी 
देण्याचे आदेश हदनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोिी िा त्यासुमारास हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी माहे म,े २०१९ पये त शासनान ेअनतररक्त िमीन विक्री करुन, 
शेतकऱयाींसह सहकारी बकेँची थककत देय देणी अदा करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे तसेच अद्यापपये त ककती देय देणी बाकी आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वि.स. ६०३ (31) 

श्री. सुभाष देशमखु (०४-१०-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नाधीन शेतक-याींची सींख्या १२२ नसून २१६०७ असल्याची बाब नमूद करुन 
यागचकेतील पक्षकाराींनी शेतक-याींच्या हहतासाठी काही पाऊले उचलािी असे ननदेश मा.उच्च 
न्यायालयान ेहद.९ एवप्रल, २०१९ रोिी हदले आहेत. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार िागेच ेमुल्याींकन करुन कारखान्याची देणी ननजश्चत 
करणेकरीता प्रादेसशक सहसींचालक, पुणे याींनी ससमती ननयुक्त केली आहे. मुल्याींकन अहिाल 
अप्राप्त आहे. 
 कारखान्याकडील हद.३१.३.२०१७ अखेर वित्तीय सींस्थाींच े कि े रु.१५१०.२२ लाख, 
सभासद, कामगार,ऊस उत्पादक ि तोडणी िाहतूक, व्यापारी देणी रु.४१०८.००लाख, भविषय 
ननिागह ननधी रु.१२८.७२ लाख ि ऊस खरेदी कर ि मुींबई विक्री कर इ. थकबाकी रु.१२७९.०९ 
लाख अगधक व्याि देय बाकी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रािुरा (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील बांद पडलेले लहान उद्योर् पुनजिगववत िरण्याबाबत 
  

(३७)  १३८७०९ (११-०७-२०१९).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :  सन्माननीय उद्योर् मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािुरा (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील लहान उद्योग बींद पडलेले असनू सदर उद्योग पुनजिगवित 
करण्यासाठी निीन धोरणे ि पॉसलसी तयार करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी मा.उद्योग मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाच्या 
अगधकाऱयाींसोबत बैठक घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि (३) जिल्हा उद्योग कें द्र, चींद्रपूर या कायागलयाकड े स्थायी नोंदणीकृत लघु ि मध्यम 
उद्योगाींना ि िी् उत्पादक उद्योगाींना महाराषर राज्य खननकमग महामींडळ याींचेकडून कोळसा 
पुरिठा करण्यात येतो.  
 िी् उत्पादक उद्योगाींनी महाराषर राज्य खननकमग महामींडळाकड े विहहत पध्दतीने 
कोळसा मागणी अिग सादर केले नाहीत. अन्य उद्योगाींना मागणी प्रमाणे कोळसा पुरिठा 
करण्यात येत आहे. 
 सामुहहक प्रोत्साहन योिना -२०१३ :- रािूरा के्षत्रात या योिनेअींतगे त ९ उद्योग 
घ्काींना मुद्राींक शुल्क सिलत मींिूर केली असनू, या ९ उद्योग घ्काींपैकी ७ उद्योग घ्क 
उत्पादनात गेले आहेत.या उद्योगामध्ये रु.४६८३.७२ लक्ष गुींतिणूक असून, २०१ रोिगार 
उपलब्ध झाला आहे. या ७ उद्योग घ्काींना रु.४७७७.२५ लक्ष औद्योगगक प्रोत्साहन मींिूर 
करण्यात आले आहे. 
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    रािूरा के्षत्रामध्ये जिल्हा उद्योग कें द्रामार्ग त राबविण्यात येणाऱया योिना खालीलप्रमाणे :- 
अ) सधुाररत बीिभाींडिल योिना :- या योिनअेींतगे त सन २०१६-१७ ते सन २०१८-१९ या 
कालािधीत १८ लाभाथींना एकूण रु.४४.१५ लक्ष किग बँकेमार्ग त मींिूर करण्यात आले आहे. 
जिल्हा उद्योग कें द्र, चींद्रपूर याींच्याकडून रु.८.८३लक्ष बीिभाींडिल िा्प करण्यात आले आहे. 
ब) पींतप्रधान रोिगार ननसमगती कायगक्रम :- या कायगक्रमाींतगे त ७ लाभाथींना रु.३३.०० लक्ष किग 
बँकेमार्ग त मींिूर करण्यात आले असून, रु.५.७५ लक्ष माजिगन मनी वितररत करण्यात आले 
आहेत. 
 सुसशक्षक्षत बेरोिगाराींची किग प्रकरणे मींिूरी होणेकरीता जिल्हा, तालुका स्तरािरील 
बैठकाींमध्ये तसेच बँक शाखा स्तरािर पाठपुरािा करण्यात येतो. 

___________ 
  

दहमायतनर्र (जि.नाांदेड) तालुक्यातील ननराधाराांच ेमानधन अदा िरण्याबाबत 
  

(३८)  १३८८३० (१०-०७-२०१९).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :  सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहमायतनगर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील सींिय गाींधी ननराधार योिनेअींतगगत अपींग, विधिा, 
पररतक्त्या अशा शकेडो ननराधाराींचे मानधन मागील तब्बल सहा महहन्यापासून समळाले नसून 
त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आलेली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगान े सदरहू ननराधाराींच े प्रलींबबत 
असलेले मानधन लिकरात लिकर देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(२८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील स्वयांअथगसहाजय्यत ववद्यापीठाांिडुन ववद्यार्थयाांची होत असलेली आधथगि फसवणूि 

  

(३९)  १३८९६४ (०९-०७-२०१९).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), श्री.छर्न भुिबळ (येवला), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेर्ाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.भास्िर िाधव (रु्हार्र), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बार्लाण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात स्ियींअथगसहाजय्यत विद्यापीठाींमध्ये मनमानी पध्दतीने विद्यार्थयाे ची आगथगक 
र्सिणुक होत असुन केिळ मागगदशगक तत्िाींच्या आधारे अशा विद्यापीठाींना परिानगी देण े
चुकीचे असल्याने या विद्यापीठाींिर ननबे ध घालण्यासाठी यींत्रणा तयार करण्याचे आदेश मा. 
मींत्री उच्च ि तींत्रसशक्षण याींनी हदनाींक ०४ डडसेंबर,२०१८ रोिी तसचे िारींिार प्रशासनास हदले 
होते, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार कोणती कायगिाही केली तसेच राज्यातील स्ियींअथगसहाजय्यत विद्यापीठाींकडुन 
होत असलेल्या विद्यार्थयाे च्या अगथगक र्सिणुकी विरोधात कारिाई करण्यासींदभागत कोणता 
पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे ि त्याची र्लननषपत्ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०९-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 मा.राज्यमींत्री, उच्च ि तींत्र सशक्षण याींनी राज्यात स्थावपत झालेल्या स्ियीं 
अथगसहाजय्यत विद्यापीठाींमध्ये शुल्क ननयींत्रण गरिेच े असून, स्ियीं अथगसहाजय्यत 
विद्यापीठातील शुल्क हे ससमतीद्िारा अथिा शासनामार्ग त ठरविण्यात याि ेअशा प्रकारच्या 
सूचना हदलेल्या आहेत. 
(२)  स्ियीं अथगसहाजय्यत विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठीच्या सधुारीत मागगदशगक सूचनाींनुसार 
तसेच स्ियीं अथगसहाजय्यत विद्यापीठाींच्या अगधननयमानुसार स्ियीं अथगसहाजय्यत विद्यापीठाींनी 
र्ी ननजश्चती ससमती स्थापन करणे आिश्यक आहे. 
         तसेच राज्यातील सिग स्ियीं अथगसहाजय्यत विद्यापीठाच्या शुल्क ननधागरणासाठी 
समान ननयमािली तयार करण्यासाठी ससमती गठीत करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मिेर ध्यानचांद हॉिी स्टेडडयम (जि.िोल्हहापूर) मध्ये सुववधाांच्या  
िामासाठी ननधी उपलब्ध होणेबाबत 

  

(४०)  १३९४१८ (०६-०७-२०१९).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हहापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेिर ध्यानचींद हॉकी स््ेडडयममध्ये (जि.कोल्हापूर)  १४/१७ ि १९ िषागखालील मुले-
मुलीींच्या राज्यस्तरीय, विभागीय ि जिल्हास्तरीय स्पधागचे आयोिन तसेच उन्हाळी हॉकी 
प्रसशक्षण सशबबर घेतले िात असनू याचा र्ायदा राज्यातील कोल्हापूरसह ससींधुदगुग, रत्नागगरी, 
साींगली, सातारा ि सोलापूर येथील उदयमुख स्पधगकाींना होत आहे परींतु या हॉकी स््ेडडयमिर 
स्पधाग काळात ि सराि सशबबराच्या िळेी राहण्यासाठी सिग सोयी सुविधाींयुक्त िसनतगहृ ि 
शारीररक तींदरुुस्तीसाठी व्यायाम शाळा तसेच फ्लड लाई् इ सुविधा नसल्याने स्पधगकाींमध्ये 
असींतोषाची भािना ननमागण झाल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तदनुसार सदरच्या आिश्यक 
सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणेबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. आसशष शेलार (१९-०९-२०१९) :  (१) ि (२) होय, जिल्हा क्रीडा अगधकारी  कोल्हापूर या 
कायागलयने  या हठकाणी हद.०५ मे ते ३० मे या दरम् यान उन्हाळी प्रसशक्षण सशक्षण सशबबर 
आयोजित कले होते. या मध्ये १७ मुली ि ५५ अस ेएकुण ७२ खळेाडु सहभगी झाले होते.या 
कालािधीत सुविधा ि अडचणी याबाबत तक्रारी आलेल्या नाहीत. मेिर ध्यानचींद 
हॉकी स््ेडडयम (जि.कोल्हापूर) येथे शासनाच्या २०१४, २०१७, २०१९ या िषी पुढे नमुद केलेले 
मुले-मुली याींच्या जिल्हास्तर विभागस्त ि राज्यस्तर स्पधाे च ेि उन्हाळी प्रसशक्षण सशबीराींचे 
आयोिन केले िाते. त्यामुळे कोल्हापूर सह राज्यातील इतर खळेाडूींना लाभ होत आहे. 
 सद्यजस्थतीत स्पधाग ि प्रसशक्षण सशबीराकरीता दोन हॉकी कक्रडाींगणे सुजस्थतीत 
कायगरत असुन, खेळाडूींना नऊ खोल्याींच े िसतीगहृ ि व्यायामशाळा उपलब्ध आहे. सदर 
कक्रडाींगणािर फ्लडलाई्ची व्यिस्था सद्यजस्थतीत उपलब्ध नाही. खोलो इींडडया अींतगगत 
ॲस्रोहर्ग  मैदान अद्याित करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे.सदरस््ेडडयम 
महानगरपासलका कोल्हापूर याींच्या अखत्यारीत येत असल्यान े त्याची देखभाल ि दरुुस्तीची 
िबाबदारी महापासलकेची  आहे. सदर स््ेडडयमध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
कें द्रशासनाच्या खलेो इींडडयाअींतगगत विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता आयुक्त 
म.न.पा. कोल्हापूर याींनी हदनाींक २७.१०.२०१६ अन्िये ११.४० को्ी या रकमचेा प्रस्ताि 
राज्यशासनास प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्ताि हदनाींक ३०.०६.२०१७ अन्िये कें द्र शासनाकड े
पाठविण्यात आलेला आहे.  ननधी उपलब्ध झाल्यानींतर अद्याितीकरणाची  कायगिाही करण्यात 
येईल.        
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

व्यापाऱ् याांनी ९० टक्िे शेतीमाल हमीभावापेक्षा िमी किमतीत खरेदी 
िेल्हयामुळे शेतिऱ् याांचे झालेले आधथगि निुसान 

  

(४१)  १३९६२३ (१०-०७-२०१९).   श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडरे्ाव), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम)  सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) शासनान े हमीभािान े तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, हरभरा आहद शेतमालाची खरेदी 
करण्यासाठी गेल्या दोन िषागपासून खरेदी कें द्र सुरु केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र यींदा खरीप वपकाींसाठी खरेदी कें द्र सुरु करण्यास उशीर झाल्यामळेु 
बािारात व्यापाऱ याींनी ९० ्क्के शेतीमाल हमीभािापेक्षा कमी ककमतीत खरेदी केला आहे, 
त्यामुळे शेतकऱ याींचे आगथगक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने भविषयात ही खरेदी कें दे्र नोव्हेंबर महहन्यातच सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि (३) नाही.  
      राज्यात मूग ि उडीद हमीभािाने खरेदीसाठी हदनाींक २५/९/२०१८ पासून ि सोयाबीन 
खरेदीसाठी हदनाींक १/१०/२०१८ पासून शेतकऱयाींची ऑनलाईन नोंदणी सुरु करण्यात आली होती. 
तसेच हदनाींक १६/१०/२०१८ पासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरु करण्यात आली होती. 
(४) राज्यातील कडधान्य ि तलेबबयाींचे उत्पादन ि बािार दर याींच्या िस्तूजस्थतीिरुन 
हमीभािान े खरेदी करण्यासाठी सप् े्ंबर महहन्यात नोंदणी सुरु केली िात े ि ऑक््ोबरमध्ये 
खरेदी कें दे्र सुरु केली िातात. ती िून महहन्यापये त सुरु राहतात. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील रेशन दिुानातून िाडगधारिाांना दधू देण्याच्या ननणगयाबाबत 
  
(४२) १३९६६५ (१०-०७-२०१९).    श्री. तिुाराम िाते (अणुशक्ती नर्र), श्री. सांदीपानराव भमुरे 
(पैठण), श्री. प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री. किशोर पाटील (पाचोरा), श्री. नारायण पाटील 
(िरमाळा), श्री. वैभव नाईि (िुडाळ), डॉ. सांिय रायमुलिर (महेिर), श्रीमती तपृ्ती सावांत 
(वाांदे्र पूवग) सन्माननीय अन् न व नार्री पुरवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-   
(१) मुींबई-ठाणे सशधािा्प के्षत्रातील अगधकृत रास्तभाि दकुानामध्ये हदनाींक १९ िानेिारी, 
२०१८ रोिीच्या शासन ननणगयान्िये महानींद ब्रॅण्डच े दधु ि दगु्धिन्य पदाथग विक्री करण्यास 
परिानगी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास राज्यातील सिग रास्तभाि दकुानामध्ये हदनाींक ९ माचग, २०१८ च्या शासन 
ननणगयान्िये महानींद ब्रॅण्डच ेदधु ि दगु्धिन्य पदाथग विक्री करण्यास परिानगी देण्यात आली 
असून हदनाींक ५ एवप्रल, २०१८ च्या शासन ननणगयानुसार राज्यभरातील रास्तभाि दकुानामध्ये 
आरे ब्रॅण्डचे दधु ि दगु्धिन्य उत्पादने विक्रीस ठेिण्यास परिानगी देण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेचा तपशील काय आहे ि सदर योिना राज्यात कोणकोणत्या 
जिल््यात ि कें व्हापासून राबविण्यात आली आहे िा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभािी पाटील-ननलांरे्िर (२०-०९-२०१९) : (१) ि (२) होय.  
(३) ि (४) महाराषर राज्यातील शासकीय दधु योिनेत उत्पाहदत होणारे दधु ि दगु्धिन्य 
पदाथग तसेच महानींदा ि आरे ब्रणॅ्ड याींचे दधु ि दगु्धिन्य पदाथग राज्याच्या सिग अगधकृत 
रास्तभाि दकुानातून विक्रीसाठी  ठेिण्यास परिानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी देण्यात 
येणाऱया कसमशन इ.बाबत महानींदा/ आरे ब्रॅण्डचे अगधकृत वितरकाींशी रास्तभाि दकुानदार याींनी 
परस्पर सींपकग  साधाियाचा आहे.  
 सदर योिना मुींबई/ठाणे सशधािा्प के्षत्रात हद.१९.१.२०१८,हद.९.३.२०१८ ि 
हद.५.४.२०१८ च्या शासन ननणगयान्िये राबविण्यात येत असून त्यास  अत्यल्प प्रनतसाद 
आहे.राज्यात उिगररत विभागात  दकुानदाराींकडून अनुकूल  प्रनतसाद नाही. 

___________ 
 

साांर्ोले (जि.सोलापूर) येथील िृषी उत्पन्न बािार ससमतीच्या आवारात  
वखार महामांडळाच्या वतीन ेशीतर्हृाची उभारणी िरण्याबाबत 

  

(४३)  १३९७७५ (१०-०७-२०१९).   श्री.र्णपतराव देशमुख (साांर्ोले) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोले (जि.सोलापूर) येथील कृषी उत्पन्न बािार ससमतीच्या मुख्य आिारामध्ये राषरीय 
कृषी विकास योिनेतींगगत ७५ ्क्के कें द्र शासन ि २५ ्क्के िखार महामींडळाच्या ननधीतून 
अींदािे ३.७५ को्ी ककमतीचे एक हिार मेहरक ्न क्षमतचेे सध्याच्या िखार महामींडळाच्या 
दोन गोडाऊन ििळ शीतगहृ उभारण्याचे िखार महामींडळाने ठरविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी साींगोले कृषी उत्पन्न बािार ससमतीने तीस िषागच्या करारान े
िखार महामींडळास माहे रे्ब्रुिारी, २०१९ मध्ये िखार महामींडळाच्या गोडाऊन निीक २० गुींठे 
िमीन नाममात्र भाड्याने हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी सशतगहृ उभारण्याबाबत शासनान े कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (११-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) कृवष उत्पन्न बािार ससमतीने १८ गुींठे िसमन ३० िषागच्या कराराने िखार महामींडळास 
माहे माचग-२०१९ मध्ये नाममात्र भाड्यान ेहदलेली आहे. 
(३) िखार महामींडळाकडून ताींबत्रक सल्लागाराची नेमणूक करुन, सशतगहृाचे अींदािपत्रक तयार 
केले आहे ि ननविदा प्रकक्रयेची कायगिाही लिकरच करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
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नासशि जिल्ह्यातील शेतिऱ्याांना खरीप व रब्बी हांर्ामाच ेििग उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४४)  १४०२४१ (११-०७-२०१९).   श्री.योरे्श (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जिल्हयातून सन २०१८-१९ च्या खरीप ि रब्बी हींगामात एकूण ३ हिार ७५४ को्ी 
९७ लाख रुपयाींचे किग शेतकऱ याींना वितरणाचे उदेशीष् देण्यात आले होते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रत्यक्षात मात्र १ हिार ९१४ को्ी ३१ लाख रुपयेच वितररत 
करण्यात आले असून, यासींदभागत हदनाींक २ एवप्रल, २०१९ रोिी सिग सींबींगधत अगधकाऱयाींची 
बैठक घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी कमी ननधी वितरीत करण्याची कारणे काय आहेत तसेच उक्त 
बैठकीत कोणता ननणगय घेतला असून त्यानुषींगान े शासनान े कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२६-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱ्याांना तुर व हरभऱ्याांच्या हमीभावाची रक्िम समळण्याबाबत 
  

(४५)  १४०४५२ (११-०७-२०१९).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेर्ाव), 
श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेर्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), 
श्री.सुरेश लाड (ििगत), श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.बबनराव सशांदे (माढा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्रीमती 
सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्रीमती समुन पाटील (तासर्ाव - िवठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे माचग ते एवप्रल, २०१८ या कालािधीत तुर, हरभरा विकलेल्या ९० हिार 
शेतकऱ याींचे सुमारे ११७ को्ी रुपये समळाले नसल्याचे हदनाींक १५ म,े २०१९ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींगधत माके्ीींग रे्डरेशन याींनी दषुकाळग्रस्त शेतकऱ याींच्या 
हमीभािाची रक्कम तात्काळ समळािी यासाठी नारे्डला पत्र पाठविल्याचेही ननदशगनास येत 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
 



वि.स. ६०३ (38) 

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने राज्यातील दषुकाळग्रस्त शेतकऱ याींची हमीभािाच ेरक्कम 
तात्काळ समळणसेाठी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) नाही.     
 हींगाम २०१७-१८ च्या एवप्रल,२०१८ अखेरी  तूर ि हरभरा खरेदीचे चुकारे नारे्डकडून 
िेळोिेळी प्राप्त झालेल्या रकमेतून ऑनलाईन पो ग्लिरुन थे् शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात िमा 
केलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) हींगाम २०१७-१८ मधील हमीभािान ेखरेदी केलेल्या तूर ि हरभऱयाच्या चकुाऱयाींची 
रक्कम मींिूर शासन हमीद्िारे बकँकडून किग उपलब्ध करुन अदा करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सावनेर (जि.नार्पूर) तालुक्यातील सहिारी शतेिी खरेदी ववक्री ससमतीचे पणन 
ववभार्ािड ेअसलेली थिीत रक्िम समळण्याबाबत 

  

(४६)  १४०९७९ (११-०७-२०१९).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािनेर (जि.नागपूर) तालुक्यातील सहकारी शेतकी खरेदी विक्री ससमतीने सन २०१६-१७ ते 
२०१८-१९ या कालािधीत तुर, चना, मका, सोयाबीन खरेदी करण्यात आलेली असून या खरेदी 
पो्ी पणन विभागाकड े१६ लाख ६७ हिार ९९३ रूपये थकीत असनू ही रक्कम समळण्यासाठी 
सदर ससमतीने हदनाींक २५ म,े २०१९ रोिी िा त्यासुमारास जिल्हा पणन अगधकारी नागपूर 
याींना पत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर थकीत रक्कम समळण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (१३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि (३) नारे्डकडून अनुषींगगक खचागच्या रक्कमा िस िश्या प्राप्त होत आहेत, त्यानुसार 
सींबींगधत सींस्थाना त्याींच्या देय रक्कमा अदा करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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र्डधचरोली जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योिनाांबाबत 
  

(४७)  १४११४० (११-०७-२०१९).   डॉ.देवराव होळी (र्डधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जिल््यात सन २०१४-१५ ते २०१९ पयगन्त पाणीपुरिठयाच्या ककती योिना 
मींिूर करुन कायागजन्ित करण्यात आल्या आहेत, 
(२) असल्यास, ककती योिनाची काम ेमुदतपूिग िा मुदतीत सुरु करण्यात आली, त्यापैकी ककती 
योिना बींद करण्यात आल्या ि ककती सद्यजस्थतीत सुरू आहेत तसेच मींिूरी समळूनही सुरू 
करण्यात आल्या नाहीत अशा सिग योिनाींची सद्यजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने यास दोषी असणाऱ याींिर कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२०-०९-२०१९) : (१) गडगचरोली जिल्हयात सन २०१४-१५ ते सन २०१९ 
(माहे ऑगस्् २०१९ अखेर) पये त एकूण ८० स्ितींत्र ि ०४ प्रादेसशक अशा एकूण ८४ पाणी 
पुरिठा योिना विविध कायगक्रमाींतगगत मींिूर करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एकूण ४७ 
स्ितींत्र पाणी पुरिठा योिनाींची काम े पूणग करुन कायागन्िीत करण्यात आलेली असनू ३७ 
येािनाींिरुन पाणी पुरिठा सुरु आहे. 
(२)  मींिूर ८४ योिनाींपकैी ६९ पाणी पुरिठा योिनाींची काम े मुदतपूिग िा मुदतीत सुरु 
करण्यात आली असून उिगररत १५ येािना ननविदा प्रकक्रयेत आहेत. कामे पुणग ४७ योिनाींपैकी 
०९ योिना िीि िोडणी झालेली नसल्याने ि ०१ योिना थककत िीि देयकामळेु अशा एकूण 
१० योिना बींद आहेत. 
(३)  होय, सदर प्रकरणी शासन स्तरािरून चौकशी करण्यात आलेली असनू ज्या योिनाींची 
कामे पूणग झालेली आहेत ि िीि िोडणी अभािी कायागन्िीत करण्यात आलेल्या नाही अशा 
योिनाींना तात्काळ िीि िोडणी करण्याची कायगिाही सुरु आहे. तसेच ज्या योिना प्रगतीत 
आहेत त्या योिना हदलेल्या मदुतीत पूणग करण्याच े ननयोिन केलेले आहे. तसेच ज्या 
योिनाींची ननविदा प्रकक्रया सुरु आहे. अशा योिनाींचे कायागरींभ आदेश वितरीत करुन या 
योिनाींची काम ेतात्काळ सुरु करण्याचे ननयेािन करण्यात आलेले आहे. त्यानुषींगाने याबाबत 
कोणािरही कायगिाही करण्याचा प्रश्नच उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नासशि जिल्हहयातील बांद पडलेल्हया उद्योर्ाबाबत 
  

(४८)  १४१७४७ (१५-०७-२०१९).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय उद्योर् मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नासशक जिल्हयातील २५५७ उद्योग बींद पडले असून त्यामध्ये कु्ीर आणण इतर छो्या-
मोठया उद्योगाींचा समािेश असून, यातील २० त े३० ्क्के औद्योगगक कारखान्याचा समािेश 
असल्याची बाब म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नासशकमध्ये गेल्या दशकात एकही मोठया उद्योग समूह आलेला नाही, 
आिारी उद्योगाच े पुनिगसन करणे ककीं िा दसुऱया कीं पन्याकड े ती िागा स्थलाींतरीत करणे 
आिश्यक असताना, अनेक उद्योग त्याच जस्थतीत गेल्या काही िषागपासून बींद आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने अगधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगान ेबींद पडलेल्या उद्योगाींच ेपुनिगसन 
करण्याबाबत तसेच दसुऱया कीं पनीकड े ती िागा स्थलाींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) हे खरे नाही. 
  महाराषर शासनाने नासशक जिल्हयात एकूण १४ विशाल उद्योगाींबरोबर सामींिस्य 
करार केला असून, त्यानुसार जिल्हयात एकूण ९२६८.६९ को्ी गुींतिणूक ि ७६३४ रोिगार 
अपेक्षक्षत आहे. 
 लघु, मध्यम ि मोठे उद्योगाींबरोबर शासनाने “मेक इन इींडीया” ि “मॅग्ने्ीक 
महाराषर” अींतगे त जिल्हयातील २३१ उद्योग घ्काींशी सामींिस्य करार केला असून, त्यात 
रु.४६३५.८९ को्ी गुींतिणूक ि १७००४ रोिगार अपेक्षक्षत आहे. 
 महाराषर औद्योगगक धोरण -२०१३ नुसार नुसार पनुरुज्िीिनक्षम नसलेल्या बींद 
उद्योग घ्काींसाठी बींद उद्योग घ्काींची िसमनीसक्ची जस्थर मालमत्ता िापरात येणाऱया 
दृष्ीकोनातून अशा उद्योग  घ्काींना सलुभ ननगगमन पयागय उपलब्ध करुन देण्यासाठी हदनाींक 
२० मे, २०१३ च्या शासन ननणगयानुसार विशेष अभय योिना िाहीर केली होती. सदर योिनेचा 
कालािधी हदनाींक ३१माचग, २०१७ पये त होता. 
 नुकतेच महाराषर औद्योगगक धोरण -२०१९ िाहीर करण्यात आले असनू, यामध्ये 
बींद उद्योग घ्काींच्या मालमत्तचेा औद्योगगक प्रयोिनाथग पुनिागपर करणेकरीता विशेष अभय 
योिना, औद्योगगक समूह विकास, औद्योगगक िसमनीचा ६० ्क्के औद्योगगक ि ४० ्क्के 
पूरक सेिा तसेच अनतररक्त च्ई के्षत्र ननदेशाींक सारखी प्रोत्साहन,े मोठया भूखींडािर पुनविगकास 
प्रकल्प राबविणे अशा प्रकारची प्रोत्साहने देऊन उद्योगाींच ेपुनिगसन करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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अमरावती जिल्हहा मध्यवती सहिारी बँिेची चाांदरु बािार शाखा शेतिऱ्याांना  
ििग देण्यात टाळाटाळ िरीत असल्हयाबाबत 

  

(४९)  १४१९१९ (१५-०७-२०१९).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जिल्हा मध्यिती सहकारी बँकेची चाींदरु बािार शाखा शेतकऱयाींना किग देण्यात 
्ाळा्ाळ करीत असल्याची तक्रार  माधान, ता.चाींदरु बािार, जि.अमरािती येथील सेिा सह 
सोसाय्ीने मा.सहकार मींत्री याींचकेड ेहदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२६-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२) विभागीय सहननबींधक कायागलयाने जिल्हा मध्यिती सहकारी बकेँला हदनाींक ०४.०९.२०१८ ि 
०६.०९.२०१८ च्या पत्रान्िये सींबींधीताींना पीक किग िा्प करण्याबाबत सुगचत केले होत.े तथापी 
बँकेने किग िा्प न केल्यामळेु विभागीय सहननबींधक कायागलयाच े हदनाींक १२.०९.२०१८ 
रोिीच्या महाराषर सहकारी सींस्था अगधननयम १९६० चे कलम ७९(२) आदेशान्िये बकेँस ननदेश 
हदलेले होते. त्यािर बँकेने मा. उच्च न्यायालयात यागचका क्र. ६१३२/२०१८ ि ६६५८/२०१८ 
दाखल केली असता मा. उच्च न्यायालयाने री् यागचका क्र. ६१३२/२०१८ खारीि केली आहे ि 
री् यागचका क्र. ६६५८/२०१८ मध्ये हदनाींक ०८.१०.२०१८ रोिीच्या आदेशान्िये कलम ७९(२) चे 
ननदेशाला अींतरीम स्थगगती हदलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा जिल्हहयातील कक्रडा सांिुलातील िलतरण तलावाच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(५०)  १४१९४० (०६-०७-२०१९).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हयातील कक्रडा सींकुलातील आगथगकदृष्या नफ्यात  चालणाऱया िलतरण 
तलािाची गळती दाखिून  त्याच्या दरुुस्तीकररता  १३ लाखा रुपयाींचा खचग करण्यात आल्याचे  
माहे म,े २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,ि 
त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आसशष शेलार (१९-०९-२०१९) :(१) ि (२) हद.०५.माचग २००६ रोिी पासनू हा िलतरण 
तलाि बुलढाणा शहरातील खेळाडू ि क्रीडाप्रेमी ि नागररकासाठी खुला करुन देण्यात आलेला 
होता. तसेच हा तलाि १२ ि १३ िषग िुना आहे.्ाइगल्स ननखळल्याने सलकेि होउन या 
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िलतरण तलािातील पाणी कमी होत असे,यामुळे खळेाडुींना कोणत्याच प्रकारची ईिा होउ नये 
म्हणुन सन २०१७ पासनू  तलाि बींद ठेिण्यात आला होता. जिल् हा क्रीडासींकुल कायगकारी 
ससमतीद्िारे ननयुक्त िास्तुविशारद श्री ियींत सोनुन ेयाींचेकडून र,७,७४,६००/-इतक्या रकमेच ेया 
िलतरण तलािाच्या दरुुस्तीच ेअींदािपत्रक तयार करण्यात आले ि त्यास सािगिननक बाींधकाम 
विभागाकडून ताींबत्रक मान्यता घेऊन त ेजिल्हा कक्रडा सींकुल ससमतीकड ेसादर करण्यात आले. 
त्यानींतर जिल्हागधकारी ि क्रीडा सींकुल कायगकारी ससमती याींच्या मान्यतेन े ई-ननिीदा प्रकक्रया 
राबविण्यात आली ि त्यास अींतीम मान्यता देिून, बाींधकाम कीं त्रा्दार श्री रािेश रमेश इींगळे 
याींना कायागरींभ आदेश देण्यात आले.त्यानसुार या िलतरण तलािाची दरुुस्ती करण्यात आली ि 
पुनश्च तपासणी करण्यात आली. पुन्हा पाणी कमी होत असल्याच े ननदेशनास आले. या 
िलतरण तलािात पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नसल्यान े पाणी ॅ्ंकरन ेआणून िलतरण तलािात 
सोडण्यात येत.े या तलािाची दरुुस्ती केलेल्या कीं त्रा्दारास अद्याप कोणत्याही प्रकारच े देयक 
अदा करण्यात आलेले नाही.  
(३ प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
ववधान भवन :    
मुांबई.   सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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