अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची छपन्नावी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मलनन:सारण िाहहनी ि गटार स्िच्छतेचे िाम िरणाऱ्या िामगाराांचा होत असलेला मत्ृ यू

(१)

६३४ (०३-०४-२०२०).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )व , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे

पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय
िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम),

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोरुडड) : सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांरी पुढील गोष्ीाांचा
खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) मलनन:सारण वाहिनी व ग्ार स्वच्छतेचे िाम िरणाऱ्या िामगारााांचे अपघात िोऊन मत्ृ यू
िोत असल्याचे तसेच अशा घ्ना थााांबववण्यािररता िरण्यात आलेल्या ननयमााांचे उल्लाांघन िोत
असल्याचे मािे डिसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, अशा दघ
श नेत मत्ृ यू झालेल्या िामगारााांच्या िु्ुाांबबयााांना १० लाख रुपयााांची
ु ्
मदत तीस हदवसााांच्या आत िरण्याचे ननयोजन व उपाययोजना शासन िरणार आिे िाय,
(३) असल्यास, खासगी गि
ृ ननमाशण साांस्था व इमारती येथे िाम िरीत असतााांना िोणाऱ्या

दघ
श नेची जबाबदारी ननश्श्चत िरून योग्य ती िारवाई व त्याच गि
ु ्
ृ ननमाशण साांस्थेवर किाां वा
इमारत धारिााांवर भरपाई दे ण्याचे ननयोजन शासनाििून िरण्यात येणार आिे िाय,
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िाय िारणे िाय आिे त ?
श्री. धनांजय मांड
ु े (१२-०२-२०२१) : (१) अाांशत: खरे आिे . दष
ु ीत ग्ारााांमध्ये िाम िरीत
असतााांना िामगारााांचा अपघात िोऊन मत्ृ यु िोत असल्याच्या घ्ना घित असल्याचे ननदशशनास
आले आिे.
(२) व

(३) मा.

सवोच्च

न्यायालयाने

रर्

वप्ीशन

क्र

५८३/२०३

मध्ये हदलेल्या

न्यायननणशयानुसार सन १९९३ पासून सफाई िामगार/मॅन्युअल स्िॅव्िें जसशचे िाम िरतााांना

मत्ृ यु पावलेल्या िामगारााांच्या िु्ूाांबााांचा शोध घेऊन अशा मत्ृ यु पावलेल्या िामगारााांवर अवलाांबन
ू
असणाऱ्या िु्ूाांबातील सदस्यााांना रु.१० लाख नुिसान भरपाई अदा िरण्यासाठी शासनाने
हदनााांि १२/१२/२०१९ च्या शासन ननणशयान्वये सक्षम प्राधधिारी (जबाबदार अधधिारी) ननश्श्चत

वव.स. ५६ (2)
िेले असन
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या न्याय ननणशयानुसार मत्ृ यु पावलेल्या िामगारावर
ू

अवलाांबून असणाऱ्या िु्ूाांबातील सदस्यााांना रु.१० लाख नि
ु सान भरपाई दे णेबाबत सवश
साांबाांधधतााांना सधू चत िरण्यात आलेले आिे .
(४)

व (५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________
राज्यात जबरानजोताांचे िनहक्िाचे दािे फेटाळल्याबाबत
(२)

१७६२ (०३-०४-२०२०).

माश्जिडा) :

अॅड.आशशष जयस्िाल (रामटे ि), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा

सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) जबरान जोतााांचे वनिक्िााांचे २ लाखााांवर दावे फे्ाळण्यात आले आिे त, िे खरे आिे िा?
(२) सन २००६ मध्ये वनिक्िाचा िायदा आल्यानाांतर त्यााांना मालिी िक्ि दे ण्याचे शासनाचे
आदे श असूनिी वनिक्िाचे दावे फे्ाळण्याची िारणे िाय आिे त,

(३) असल्यास, १५ िजारााांवर दावे अजुनिी प्रलाांबबत ठे वण्याची िारणे िाय आिे त, याबाबत
शासनस्तरावर चौिशी िरण्यात आली आिे िाय,

(४) सदरिू दावे लविरात लविर ननिालात िाढण्यासाठी शासन स्तरावर िोणती िायशवािी
िरण्यात आली वा येत आिे ,
(५) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आिे त?
अॅड. िे.सी.पाडिी (०२-०३-२०२१) : (१) िे खरे नािी.
मिाराषर राज्यात मािे जानेवारी, २०२१ अखेर श्जल्िा स्तरीय सममत्यााांनी १८७६९३
वैयश्क्ति दावे व ७९८६ सामुहिि दावे अाांनतमत: मान्य िेलेले आिेत तसेच ५०३३३

वैयश्क्ति

दावे व ३३३ सामहु िि दावे अाांनतमत: अमान्य िेले आिे त.

(२) दावेदाराने दाव्यासोबत १३ डिसेंबर,२००५ पूवीपासून वन जममनीवरील अनतक्रमणाबाबतचा
पुरावा

जोिलेला

अनतक्रमणाबाबत

नसणे,

दावेदाराने

दावेदार

बबगर

दाव्यासोबत

तीन

आहदवासी

असल्यास

वपढयााांपूवीचा

पुरावा

वन

जममनीवरील

जोिलेला

नसणे,

वनववभागाच्या नोंद अमभलेखामध्ये दावेदाराच्या नावे वनजममनी वरील अनतक्रमणाबाबत वन
गुन्िा नोंद नािी, वनिक्ि अधधननयमातील ननयम १३ अन्वये सबळ पुरावे सादर न िरणे,
दावेदार वनजममनीवर अवलाांबून नसणे, मळ
ू दावेदारााांनी वनिक्ि दाखल िेलेल्या प्रिरणााांवरील
जममनीाांवर इतर दावेदाराने वनिक्ि दावे दाखल िरणे, दावा दाखल िेलेली वनजमीन
दावेदाराच्या ताब्यात नसणे या िारणास्तव वनिक्िाचे दावे फे्ाळण्यात आले आिेत.
(३) वनिक्ि अाांमलबजावणी िरतााांना दावेदारााांवर अन्याय िोऊ नये यासाठी वनिक्ि
दावेदारााांना पुरावे जमा िरण्यासाठी साांधी दे ण्यािररता तसेच दावेदारााांच्या वनिक्ि मागणी

िेलेल्या वनजममनीबाबत स्थळननरीक्षण िरणे तसेच दावेदाराने सादर िेलेल्या पुराव्यााांबाबत
खात्री

िरणेसाठी

प्रलाांबबत

दावे

श्जल्िास्तरीय

फेरतपासणीसाठी पाठववण्यात आलेली आिे त.

सममतीििून

उपववभागस्तरीय

सममतीििे

(४) सन मे, २०१८ पासून प्रलाांबबत दावे ननिाली िाढण्यािररता वनममत्र मोहिम राबववण्यात
आली असन
ू सवश श्जल्िाधधिारी िायाशलयााांना ननयोजनबध्द िायशक्रम राबवून प्रलाांबबत दावे

वव.स. ५६ (3)
ननिाली िाढण्याबाबत आयुक्त, आहदवासी साांशोधन व प्रमशक्षण साांस्था,पुणे यााांचेििून सूचना
दे ण्यात आल्या आिे त. तसेच प्रलाांबबत दाव्यााांबाबत दर आठवियाला सधचव, आहदवासी वविास

यााांच्या स्तरावर आढावा घेण्यात येत असन
ू हद.२०.१०.२०२० रोजीच्या अ.शा.पत्रान्वये प्रलाांबबत
दाव्यााांचा तातिीने ननप्ारा िरण्याबाबत श्जल्िाधधिाऱ्यााांना सूचना दे ण्यात आल्या आिे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नािी

___________
चांद्रपरू श्जल््यातील बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(३)

२८१५

(०३-०४-२०२०).

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ),

श्री.किशोर

(चांद्रपूर) : सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

जोरगेिार

(१) चाांद्रपूर श्जल््यातील सुमारे ८० ्क्िे उद्योग ववववध िारणाने बाांद असल्याचे मािे डिसेंबर,

२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, उक्त श्जल््यातील पाांप ऑपरे ्र / प्लाांबरचे प्रमशक्षण पण
ू श िेलेल्या बेरोजगारााांना

रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत स्थाननि लोिप्रनतननधी यााांनी हदनााांि २७ डिसेंबर, २०१९
रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय,

(४) असल्यास, चौिशीच्या अनुषग
ाां ाने सदरचे बाांद झालेले उद्योग पुन्िा सुरु िरुन तरुणााांना
रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२३-०२-२०२१) : (१) चाांद्रपूर श्जल्ियामध्ये डिसेंबर, २०१९ अखेरपयंत
२७४२४

उद्योग नोंदणीिृत आिे .

आढळून आले िोते.

सन २००८ चे उद्योग प्रगणनेनुसार २७१ उद्योग बाांद

(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) सदर बाबतीत मा.ववधानसभा सदस्य यााांनी हदलेल्या ननवेदन व सिपत्राच्या अनुषाांगाने
िायशवािी िरुन साांबाांधधतााांना आवश्यि माहिती हदली आिे .
(४)

उद्योग, ऊजाश व िामगार ववभाग शासन ननणशय हदनााांि ६ मे, २०१६ अन्वये

पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बाांद उद्योग घ्िााांसाठी “ववशेष अभय योजना” राबववण्यात
आली. सदर योजनेचा िालावधी हदनााांि ३१ माचश, २०१७ पयंत िोता.

उद्योग, ऊजाश व िामगार ववभाग शासन ननणशय हदनााांि १६ सप््ें बर, २०१९ अन्वये
राज्यात औद्योधगि गुाांतवणूि वाढीसाठी व रोजगार ननममशतीसाठी “सामुहिि प्रोत्सािन योजना”
राबववली जात आिे . नवीन उद्योग सुरु िरणाऱ्या तसेच उद्योगााांचे ववस्तारीिरण िरणाऱ्या
पात्र उद्योग घ्िााांना या योजनेंतगंत

प्रोत्सािने

दे ण्यात

येतात. या

योजनेचा िालावधी

हदनााांि १ एवप्रल, २०१९ ते हदनााांि ३१ माचश, २०२४ आिे .
नवीन उद्योग / व्यवसाय स्थावपत िरु इश्च्छणाऱ्या उमेदवारााांसाठी उद्योग
ववभागामाफशत CMEGP व PMEGP या स्वयाांरोजगार ववषयि योजना राज्यात राबववण्यात
येतात. सदर योजनााांतून चाांद्रपूर श्जल्ियातील CMEGP योजनेत सन २०१९-२० अाांतगंत ३६

वव.स. ५६ (4)
प्रिरणााांना बँिेद्वारे माांजुरी हदली असून, PMEGP योजनेत ३४ प्रिरणे बँिेद्वारे माांजूर झाली
आिे त. सन २०२०-२१ अाांतगंत १३ प्रिरणे माांजूर िरण्यात आली आिे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________
िोल्हापूर श्जल््यातील साखर िारखाने, सुतधगरणी तसेच दध
ु सांघ या सांस्रेमधील
नोिर भरतीत प्रिल्पग्रस्ताांना सामािून घेण्याबाबत

(४)

३८५३ (०३-०४-२०२०).

श्री.प्रिाश आटबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) िोल्िापूर श्जल््यातील साखर िारखाने, सुतधगरणी तसेच दध
ु साांघ अशा ४४ मोठ्या
साांस्थातील

नोिर भरतीत ५ ्क्िे

प्रमाणे प्रिल्पग्रस्तााांना सामावून घेण्यात

पुनव
श सन

िायद्याचा भाांग झाला असल्याचे मािे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले
आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास सदर साांस्थातील वगश ३ आणण ४ च्या एिूण पदामध्ये ५ ्क्िे जागावर

प्रिल्पग्रस्त बेरोजगारााांना साांधी दे णे पुनव
श सन िायद्यानुसार बाांधनिारि असताना सििारी

साांस्थामध्ये राजिीय नेते व िायशिते यााांच्या िु्ुबबाांयाना उक्त भरतीत प्राधान्य हदले जात
आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय व त्यानुषाांगाने शासनाने
िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (०२-०३-२०२१) : (१)

िे खरे नािी.

िोल्िापूर श्जल्ियामध्ये एिूण १६ सििारी साखर िारखाने िायशरत आिे त. सदर साांस्थेमध्ये
नोिर भरतीबाबतची प्रकक्रया िारखान्याच्या स््ाकफाां ग पॅ्नश व पो्ननयमातील तरतुदीाांनुसार
िारखाना स्तरावरच राबववण्यात येते.

िोल्िापूर श्जल्ियामध्ये १४ उत्पादनाखाली, ०५ बाांद व अवसायनात १२ अशा एिूण ३१
सूतधगरण्या आिे त. सदर साांस्थेमध्ये नोिर भरती िी प्रिल्प अिवालानुसार जाहिराती
सूतधगरण्यामाफशत दे ऊन भरती िेली जाते.

दध
ु साांघाने त्यााांच्या आस्थापनेवरील वगश-३ व ४ मधील एिूण पदामध्ये प्रिल्पग्रस्तााांना ५%
पदे राखीव ठे वण्याबाबतचे प्रिरण ववभागीय आयक्
ु त यााांच्याििे न्यायप्रववषठ आिे . मशरोळ
तालुिा सि दध
ु व्यव.व िृषी परु ि सेवा साांघ मयाशहदत या साांघाने त्यााांचेििे एिच िमशचारी
िायशरत असलेबाबत िळववले आिे .
(२) िे खरे नािी.

मिाराषर प्रिल्प बाधधत व्यक्तीाांचे पन
ु वशसन अधधननयम १९९९ मधील िलम ६ (अ) व (ब)
मधील तरतद
ीन
स
ार
अशा
साां
स्
थााां
च्
या
आस्थापनावर
वगश-३ व वगश-४ प्रवगाशतील सेवााांमध्ये बाधधत
ू
ु
व्यक्तीाांच्या नामननदे शीतााांिरीता किमान ५ ्क्िे प्राथम्य िो्ा आिे . तथावप, सििारी साखर
िारखान्यामध्ये नोिर भरतीची प्रकक्रया िी सदर िारखान्याच्या स्तरावर राबववण्यात येते.

आत्तापयंत प्रिल्पग्रस्त बेरोजगार १५५ िामगारााांना साखर िारखान्यााांनी नोिरीत सामावून
घेतले

आिे .

वव.स. ५६ (5)
सििारी सत
ू धगरण्यााांमध्ये वगश-३ व वगश-४ साांवगाशतील पदामध्ये प्रिल्पग्रस्त बेरोजगारााांना
५% प्रमाणात साांधी दे ण्यात येतात.

तसेच, िोल्िापरू श्जल्िा सििारी दध
ु उत्पादि साांघ (गोिुळ) यााांच्याििील भरती प्रकक्रये
साांदभाशतील बाब ववभागीय आयुक्त, पुणे यााांच्याििे न्यायप्रववषठ आिे .

(३) उक्त नमूद सििारी साांस्थााांमध्ये वगश-३ व ४ साांवगाशतील पदााांमध्ये पुनवशसन िायदयातील
तरतूदीनुसार भरती िरण्यााांत येत नसल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्याचे हदसून येत नािी.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

इगतपुरी येरील भूशमअशभलेख िायावलय याांचि
े डून बाजार सशमतीने मोजणी िुडन घेतलेल्या
निाशा मध्ये आढळून आलेल्या रुटीबाबत

(५)

४६५२ (२५-०३-२०२०).

श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),

श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.बळिांत िानखडे (दयावपूर),
श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाररी) :सन्माननीय महसल
ू मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :(१) इगतपुरी येथील भूमी अमभलेख िायाशलयाििून हदनााांि २४ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास बाजार सममतीने मोजणी िरुन घेतली असता मोजणी िामािरीता बाजार

सममतीने सादर िेलेला निाशा व इतर िागदपत्राचा िुठलािी ववचार न िरता भूमी अमभलेख
िायाशलय इगतपरु ी येथील मोजणी िमशचारी यााांनी हद. २ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्या
सुमारास बाजार सममतीने सादर िेलेला निाशात श्री. धगते यााांना चुिीच्या पध्दतीने िद्दीखुणा
दाखववल्या असल्याचे ननदशशनास आले, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर िद्दी खुणााांच्या आधारे श्री. धगते यााांनी रात्रीच्या वेळी पत्रे ठोिून शेतिरी
व व्यापारी यााांना यािशवरील जागेचा वापर िरण्यास प्रनतबाांध िेलेला आिे , िे िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, उक्त प्रिारास इगतपरू ी भमू म अमभलेख िायाशलयातील शासिीय अधधिारी
जबाबदार असल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणाची चौिशी िरून साांबाांधधत अधधिारी यााांचेवर व इतर
साांबाांधधतावर िोणती िारवाई िरण्यात आली वा येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. बाळासाहे ब रोरात (२६-०२-२०२१) : (१) िे खरे नािी.
(२), (३), (४), (५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

मौजे गडधचांचले (ता. डहाणू, श्ज. पालघर) येरे दोन साधस
ूां ह त्याांच्या
िाहन चालिाची झालेली सामूहहि ननघण
वृ हत्या

(६) ८८६८ (२९-०५-२०२०).
श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा)
पाटील (िोरुडड), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.राम
िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तुळजापूर), श्री.अशभमन्यु पिार
(औसा), श्री.सुधीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूि)व , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती याशमनी यशिांत
जाधि (भायखळा), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली),

वव.स. ५६ (6)
श्री.मांगेश

चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.विनोद ननिोले (डहाण)ू , श्री.सधचन िल्याणशेट्टी
(अक्िलिोट), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राजेश रघुनार
पाटील (बोईसर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु
(सोलापूर दक्षिण), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.गणपत
गायििाड (िल्याण पूि)व , श्री.किसन िरोरे (मुरबाड), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनार),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :
सन्माननीय गह
ृ मांरी
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) मौजे गिधचाांचले (ता. ििाण,ू श्ज. पालघर) येथे िल्पवक्ष
ृ धगरी उफश धचिणे मिाराज तसेच

त्यााांचे मशषय सश
ु ीलधगरी मिाराज िे दोन साधू व त्यााांचे वािन चालि ननलेश तेलाांगरे अशा

नतघााांची चोर असल्याच्या साांशयाने ग्रामस्थााांच्या जमावाने पोमलसााांच्या उपश्स्थत सामूहिि
ननघण
शृ ित्या िेल्याची घ्ना हदनााांि १६ एवप्रल २०२० रोजी घिल्याचे ननदशशनास आले, िे खरे
आिे िाय,

(२) असल्यास, सदरिू ित्यािााांि हदनााांि १६ एवप्रल, २०२० रोजी घिलेले असताना याप्रिरणी
एफ आय आर (F.I.R.) अमशराने म्िणजे हदनााांि १८ एवप्रल, २०२० रोजी नोंदववण्यात आला
असून सदर घ्ना

पोमलसााांच्या समोर घिली असून या प्रिरणी िासा पोमलसााांनी ११०

जणााांना अ्ि िेली आिे तसेच याबाबतचा तपास सीबीआयििे वगश िरून सवश साांबाांधधत दोषीाां
ववरोधात

ववनाववलाांब िारवाई िरण्यात

यावी

अशी

मागणी

स्थाननि

लोिप्रनतननधी

व

ग्रामस्थााांनी मा. मुख्यमाांत्री, मा. गिृ माांत्री आदीाांििे िेली आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, घ्नास्थळी पोलीस शस्त्राननशी उपश्स्थत असताना व तेथील सरपाांच धचत्रा
चौधरी यााांनी िािी तास जमावाचे मतपररवतशन िरण्याचा प्रयत्न िरून दोन साधू व त्यााांचे
वािन चालिास रात्री ९.०० वा. च्या सुमारास पोमलसााांच्या वािनात बसवून त्यााांची सुरक्षा

िरण्याबाबत सूधचत िरूनिी पोमलसााांनी त्यााांची सुरक्षा िरण्याबाबत िोणतीिी िाळजी न घेता
उल् या नतघााांना जमावाच्या स्वाधीन िेले तसेच घ्नेच्या सीसी्ीव्िी फु्े जमध्ये िािी

स्थाननि प्राधधिरण साांस्थााांचे पदाधधिारी व िािी राजिीय पक्षााांचे िायशिते सक्रीय असल्याचे
हदसन
ू येत असल्याने शासनाने तात्िाळ त्यााांची नावे व पत्ते जािीर िरून त्यााांचे ववरोधात
िठोर िारवाई िरण्याची मागणी िरण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे

िाय,

(४) असल्यास, सदर ित्यािााांि घिण्याआधी ििाणू तालुक्यासि धामनववरा, िो्ला, सायवन,
िैनाि, ब्रा्मणवािा तसेच बािी पररसरात अनेि हदवसााांपासून, लिान मुलााांच्या कििण्या
िाढण्यासाठी आणण

ल्
ु ण्यासाठी चोर, दरोिेखोर कफरत असल्याच्या अफवेमळ
ु े आहदवासी

बिुल भागातील लोिााांच्या िातून िािीतरी ववपरीत घिण्याआधी समाज प्रबोधन िरून त्यााांचे
मतपररवतशन िरणे अत्याांत आवश्यि आिे , असा इशारा िष्िरी साांघ्नेने तिसीलदार, ििाणू
तसेच िासा पोमलसााांना हदलेला असतानािी
घिली, िे िी खरे आिे िाय,

इशाऱ्याििे दल
श िेल्यामुळे िी अमानुष घ्ना
ु क्ष

(५) असल्यास, उक्त प्रिरणाची सखोल चौिशी शासनाने िेली आिे िाय, चौिशीत िाय
आढळून आले व त्यानुसार दोषी आढळलेल्या पोमलसााांवर व अ्ि िरण्यात आलेल्या ११०
जणााांवर शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे,
(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
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श्री. अननल दे शमुख (२६-०२-२०२१) : (१) हद.१६.०४.२०२० रोजी श्री.आनाांदराव िाळे , सिायि
पोलीस ननररक्षि िे िासा पोलीस

ठाण्यात प्रभारी अधधिारी म्िणून ितशव्यावर असताना

गिधचाांचले, चौिीपािा येथे मोठा जमाव
राां गाची गािी रोिलगत पल्ी िरुन

जमला असन
ू त्या जमावातील लोिााांनी एि

्ािली आिे.

जमा झालेले लोि

पााांढ-या

त्या गािीमधील तीन

इसमााांना मारिाण िरीत आिे त असा फोन आल्याने श्री.िाळे िे त्यााांच्या स््ाफसि गिधचाांचले
चौिीपािा येथे घ्नास्थळी येऊन जामावाला पााांगववण्यािरीता आवािन

िरीत असताना

जमाव हिाांसि िोऊन त्यााांनी पोलीस वािनााांवर दगिफेि िेली. जमावाने गािीतील सुमशलधगरी
मिाराज व त्यााांचे वािनचालि ननलेश तेलाांगिे व गािी बािे र असलेले िल्पवक्ष
ृ धगरी उफश धचिणे
मिाराज यााांना

मशवीगाळ िरुन मारिाण िेली.त्यामध्ये त्यााांचा मत्ृ यू झाला.

(२) गुन्िा नोंदववण्यास ववलाांब झाला िे खरे नािी.

िासा पोलीस ठाणे येथे हदनााांि १७.०४.२०२० रोजी २२.५८ वाजता गुन्िा दाखल िरण्यात

आला आिे . पराां तु ने्विश िनेक््ीव्िी्ी नसल्यामळ
ु े सीसी्ीएनएस प्रणालीमध्ये सदर गन्
ु ियाची
दाखल तारीख हदनााांि १८/०४/२०२० रोजी ६.५९ वाजता अशी आिे . सदर गुन्ियात १०१ आरोपी

व ०९ ववधीसाांघषश बालि यााांना हदनााांि १७/०४/२०२० रोजी ताब्यात घेवून त्यााांना िासा पोलीस
ठाणे येथे आणून १०१ आरोपी यााांना हदनााांि १८/०४/२०२० रोजी रात्रौ २.२७ वाजता तपासिामी
अ्ि िरुन ०९ ववधीसाांघषश बालि यााांना बाल न्यायमाांिळ मभवाांिी येथे ठे वण्यात आले िोते.

िासा पोलीस ठाणे येथे हदनााांि १७.०४.२०२० रोजी गन्
ु िा दाखल िरुन त्याच हदवशी ११०
आरोपीाांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. सदर प्रिाराबाबत

दाखल

गुन्ियाचा तपास अपर पोलीस मिासाांचालि, राज्य गुन्िे अन्वेषण ववभाग, मिाराषर राज्य,

पुणे यााांच्याििे वगश िरण्यात आलेला असून त्यााांनी िासा पोलीस ठाणे श्ज. पालघर गु.र.क्र.
७६/२०२० या गन्
ु ियामध्ये १२६ आरोपीतााांववरुध्द व गरु क्र ७७/२०२० या गन्
ु ियामध्ये १२६

आरोपीतााांववरुध्द दोषारोपपत्र मा. प्रथमवगश न्यायदाां िाधधिरी ििाणू यााांचे न्यायालयात हदनााांि
१५/०७/२०२० रोजी ननयत िालावधीत दाखल िेले आिे .

तथावप, प्रिरणाचा तपास सी.बी.आय. ििे वगश िरुन सवश साां बाांधधत दोषीाां ववरोधात
ववनाववलाांब िारवाई िरण्यात यावी अशी मागणी मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधान पररषद व अन्य
ववववध साांस्थााांनी शासनाििे िेली आिे .
(३) मयत दोन साधुसाांतासि त्यााांचे वािन चालि या नतघााांना पोलीसााांनी जमावाच्या स्वाधीन
िेले िी बाब खरी नािी.

िासा पोलीस ठाण्याचे तत्िामलन प्रभारी अधधिारी सपोनन आनाांदराव िाळे िे त्यााांच्या
स््ाफसि घ्नास्थळी येवन
ु जमावाला पााांगववण्याचा प्रयत्न िररत िोते. तरीिी जमावाने हिाांसि
िोऊन पोलीसााांच्या वािनााांवर दगिफेि िेली. तसेच जमावाने सुशीलधगरी मिाराज व त्यााांचे

वािन चालि ननलेश तेलाांगिे व गािी बािे र बसलेले िल्पवक्ष
ृ धगरी ऊफश धचिणे मिाराज यााांना
मशवीगाळ िरुन मारिाण िेली. त्यात त्यााांचा मत्ृ यू झाला.
घ्नास्थळावर

स्थाननि

स्वराज्य

साांस्थेचे

िािी

प्रनतननधी

िे

प्रक्षुब्ध

जमावास

समजावण्याचा व शााांत िरण्याचा प्रयन्त िरत असल्याचे व पोलीसााांना मदत िरत असल्याचे
तपासात ननषपन्न झाले आिे .
(४)

ििाणू तालुक्यात ग्रामीण भागात चोर आले असल्याची अफवा पसरवल्याची बाब खरी
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आिे . त्यानुषाांगाने सिायि पोलीस ननरीक्षि, िासा पोलीस ठाणे यााांनी त्यााांचे पत्र क्र.
१५७७/२०२०, हद. १५.०४.२०२० अन्वये िासा पोलीस ठाणेच्या िद्दीतील िािी गावात चोर आले

असल्याची अफवा पसरवली असल्याचे तिमसलदार, ििाणू यााांना िळववलेले िोते. िासा पोलीस
ठाण्याचे वतीन सवश गावााांनी अफवा पसरवु नये म्िणून सवश नागरीिााांना घरी रािण्याबाबत
आवािन िरण्यात येत िोते. तिमसलदार, ििाणू यााांनी पत्रान्वये अफवाबाबत गावातील सरपाांच,
ग्रामसेवि, ग्रामपाांचायत सदस्य, तलाठी, पोलीस पा्ील यााांनी एित्र येऊन गावातील

ग्रामस्थााांमध्ये पसववलेल्या अफवाबाबत जनजागत
ृ ी िरुन त्यााांच्या मनात सुरक्षक्षततेचे वातावरण

ननमाशण िरणेबाबत सवश ग्रामसेवि / तलाठी यााांना सधू चत िेले िोते.
(५) िासा पोलीस ठाणे येथे हदनााांि १७.०४.२०२० रोजी गुन्िा दाखल िरुन त्याच हदवशी ११०
आरोपीाांना

ताब्यात

घेऊन

पोलीस

ठाण्यात

आणण्यात

आले

िोते.

सदर

गुन्िा
शासनाच्या आदे शान्वये अपर पोलीस मिासाांचालि, राज्य गुन्िे अन्वेषण ववभाग, मिाराषर

राज्य, पुणे यााांच्याििे वगश िरण्यात आलेला असून त्यााांनी िासा पोलीस ठाणे श्ज. पालघर

ग.ु र.क्र. ७६/२०२० या गन्
ु ्यामध्ये १२६ आरोपीाांववरुध्द व ग.ु र.क्र. ७७/२०२० नस
ु ार दाखल
गुन्ियामध्ये १२६ आरोपीाांववरुध्द मा. प्रथमवगश न्यायदाां िाधधिरी ििाणू यााांचे न्यायालयात हदनााांि
१५/०७/२०२० रोजी ननयत िालावधीत दोषारोपपत्र दाखल िेले आिे . सदर गुन््याचा तपास
अद्याप सुरु असून अ्ि आरोपीाांववरुध्द ववहित वेळेत दोषारोप पत्र दाखल िरण्याची तजववज
ठे वली आिे .

तसेच सदर प्रिरणामध्ये दोषी पोलीस अधधिरी व िमशचारी यााांचेवर पढ
ु ील प्रमाणे िारवाई
िरण्यात आली आिे .
िासा पोलीस ठाण्याचे तत्िालीन सिायि पोलीस ननररक्षि तथा प्रभारी अधधिारी यााांना

हदनााांि २१/०८/२०२० रोजी शासन सेवेतून बितफश िी मशक्षा दे ण्यात आली आिे.

तसेच एिा

पोलीस उपननररक्षिाला पोलीस उप ननरीक्षि पदाच्या वेतन श्रेणीतील मुळ वेतनावर ०२ वषश
ठे वणे िी मशक्षा दे ण्यात

आली आिे . तसेच १ सिायि पोलीस उपननररक्षि व १ पोलीस

िवालदार यााांना सक्तीने सेवाननवत्त
ृ िी मशक्षा दे ण्यात आली

आिे . तसेच

१ पोलीस िवालदार

यााांना पोलीस िवालदार पदाच्या वेतन श्रेणीतील मुळ वेतनावर २ वषश ठे वणे िी मशक्षा व ३
पोलीस मशपाई

यााांना पोलीस मशपाई पदाच्या वेतनश्रेणीतील मळ
ु वेतनावर १ वषश ठे वणे िी

मशक्षा दे ण्यात आलेली

आिे . तसेच १० पोलीस मशपाई

वेतनावर ३ वषश ठे वणे िी मशक्षा दे ण्यात आलेली आिे .

यााांना पोलीस मशपाई पदाच्या मूळ

वरील िसूरदार यााांना हदनााांि २६.०८.२०२० रोजी अाांनतम मशक्षेचे आदे श बजावण्यात आले

आिे त.
(६)

प्रश्न उद्भभवत नािी.

___________

खेड, जुन्नर, आांबेगाि (श्ज.पुणे) तालुक्यातील मुख्यमांरी
(७)

सौर िृषी पांप जोडणीच्या प्रलांटबत अजावबाबत
श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड आळां दी), श्री.अशोि पिार

११४३६ (१३-०९-२०२०).

(शशुडर),

श्री.चेतन

(खानापूर) :

तप
ु े

(हडपसर),

श्री.सनु नल

हटांगरे

(िडगाि

शेरी),

श्री.अननल

सन्माननीय ऊजाव मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

बाबर

(१) खेि, जुन्नर, आाांबेगाव (श्ज.पुणे) तालुक्यातील दग
श भागात व लााांब पल्ल्याच्या शेतााांना
ु म

वीज जोिणी दे ण्यासाठी शासनाििून मख्
ु यमाांत्री सौर िृषी पाांप योजना सुरू िरण्यात आली
आिे , िे खरे आिे िाय,
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(२) असल्यास, सदर योजनेचा लाभ ममळण्यासाठी ववज ववतरण िाांपनीििे पुणे श्जल््यातील
िजारो शेतिऱ्यााांनी अजश दाखल िेले असल्याचे मािे डिसेंबर, २०१९ वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावााांपि
ै ी किती प्रस्ताव माांजूर िरण्यात आले व किती अपात्र
ठरववण्यात आले आिे त,

(४) असल्यास, माांजूर प्रस्तााांवापैिी िेवळ मयाशहदत शेतिऱ्यााांना सौर िृषी पाांपाचा लाभ दे ण्यात
आला असून उवशररत पात्र शेतिरी सौर िृषी पाांपासाठी पैसे भरूनिी त्यााांना िृषीपाांप दे ण्यात

आले नसल्याचे मािे जानेवारी, २०२० वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, िे िी खरे आिे िाय,
(५) असल्यास, शेतिऱ्यााांना िृषीपाांप अद्याप न ममळण्याची िारणे िाय आिे त, तसेच िृषीपाांप
ममळण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलाांबाची
िारणे िाय आिे त ?

डॉ. नननतन राऊत (०२-०३-२०२१) : (१) राज्यात शेति-यााांना हदवसा मसाांचन िरणे शक्य व्िावे

यासाठी शासनाने हद.१५.११.२०१८ च्या शासन ननणशयानुसार पारे षण ववरिीत सौर िृषीपाांप
दे ण्यािरीता मुख्यमाांत्री सौर िृषीपाांप योजना जािीर िेली आिे . या योजनेंतगशत १ ल्या

्प्प्यात २५००० आणण २ ऱ्या व ३ ऱ्या ्प्प्यात ७५००० असे एिूण १,००,००० सौर िृषीपाांप
मिाववतरण या अाांमलबजावणी याांत्रणेमाफशत आस्थावपत िरण्यास मान्यता दे ण्यात आली.
(२) व (३) या योजनेंतगशत पुणे श्जल्ियातून एिूण ४१५७ अजश प्राप्त झाले आिे त. यापैिी
२०७६ अजश माांजूर िरण्यात आले असन
ू ववववध िारणास्तव १६५७ अजश अपात्र ठरलेले आिे त.
उवशरीत अजश िायशवािीसाठी प्रलाांबबत आिे त.

(४) माांजरू २०७६ अजशदारााांपि
ै ी १३८९ लाभाथी शेति-यााांनी मागणी पत्राचा भरणा िेलेला असन
ू
१३४३ लाभार्थयांनी पुरवठादारााांची ननवि िेली आिे . त्यापैिी ९५६ सौर िृषीपाांप आस्थावपत
िरण्यात आलेले असून उवशररत िामे मािे माचश, २०२१ अखेर पूणश िरण्याचे ननयोजन आिे .
(५) राज्य शासनाद्वारे

हद.१.४.२०१८ नाांतर िृषी पाांपासाठी अजश िेलेल्या अजशदारााांसाठी
हद.१८.१२.२०२० रोजी िृषीपाांपासाठीचे धोरण जािीर िरण्यात आले आिे .
___________
अल्प उत्त्पन्न गटातील नागररिाांना ननिृष्ट्ट दजावच्या धान्याचे वििरण होत असल्याबाबत
(८)
११४८२ (१६-०९-२०२०). श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील
(िोरुडड) : सन्माननीय अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरिण मांरी पुढील गोष्ीाांचा
खुलासा िरतील िाय :-

(१) राज्यात िोरोना आजाराचा साांसगश ्ाळण्यासाठी लॉििाऊन आणण साांचारबाांदीच्या िाळात
शासनाच्या आदे शानुसार सवशसामान्य

व मध्यमवगीय यााांना हदलासा

दे ण्यासाठी

िेशरी

िािशधारिााांना स्वस्त धान्य दि
ु ानातून मािे एवप्रल, मे व जून २०२० या तीन महिन्यात गिूतााांदळ
ू या धान्यााांचे वा्प िरण्यात आले आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, अल्प उत्त्पन्न ग्ातील नागररिााांना ननिृष् दजाशचे धान्य ववतरीत िरण्यात
येत असल्याच्या तसेच सदर धान्य खल्
ु या बाजारात वविून दि
ु ानदारााांििून धान्याचा अपिार
िोत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्याचे मािे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुषाांगाने शासनाने राज्यातील किती स्वस्त धान्य दि
ु ाने व
साांबाांधधतााांवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त?

वव.स. ५६ (10)
श्री. छगन भज
ु बळ (२५-०२-२०२१) : (१) अाांशत: खरे आिे .

राषरीय अन्नसरु क्षा अधधननयम, २०१३ अाांतगशत समाववष् न झालेल्या तसेच शेतिरी
योजनेत समाववष् न झालेल्या एपीएल (िेशरी) मशधापबत्रिाधारिााांना मािे मे ते ऑगस््,
२०२० या चार महिन्याच्या िालावधीिररता सवलतीतील अन्नधान्याचा लाभ दे ण्यात आला
आिे .

(२) िोय. िे खरे आिे .

राज्यात िािी हठिाणी रास्तभाव दि
ु ानात ननिृष् दजाशचे अन्नधान्य प्राप्त झाल्याच्या तसेच
िािी दि
ानदारााां
ि
ि
न
अन्नधान्याचा
अपिार िोत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आिे त.
ु
ू
(३) ननिृष् दजाशचे अन्नधान्य प्राप्त िोत असल्याचे ननदशशनास आल्यानाांतर प्रथम
दि
ु ानदारााांना

धान्य

बदलून

दे ण्यात

आले

अन्नधान्याचे ववतरण िरण्यात आले आिे .
असल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीअाांती राज्यात

व

तद्नाांतर

लाभार्थयांना

चााांगल्या

दजाशच्या

दि
ु ानदारााांििून अन्नधान्याचा अपिार िोत

एिूण ७१ रास्तभाव दि
ु ाने ननलाांबबत
िरण्यात आली असन
९०
रास्तभाव
द
ि
ानााां
च
े
परवाने
रद्द
िरण्यात
आले
आिे त, ५९
ू
ु
रास्तभाव दि
ु ानााांवर गुन्िे दाखल िरण्यात आले आिे त. ७८ दि
ु ानााांची १०० % अनामत
रक्िम जप्त िरण्यात आली असून २७ प्रिरणााांमध्ये एिूण ₹ १,२१,१९६/- एवढी दाां ि
आिारणी िरण्यात आली आिे. तसेच १६ रास्तभाव दि
ु ानदारााांना सक्त तािीद दे ण्यात आली
आिे .

(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वपांपरी धचांचिड महानगरपाशलिा हद्दीतील इमारतीचे पाकििंग िेराचे िाम

(९)

अपण
ू ाविस्रेत असताना भोगिटा पर दे ण्यात आल्याबाबत
११४८७ (१८-०९-२०२०).
श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :
सन्माननीय नगर वििास

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) वपाांपरी धचाांचवि मिानगरपामलिा िद्दीतील माांत्री इाां्रनन्ी

सवे नाांबर ४१०/१ व ४११/२

मस्ी सवे नाांबर २३०४ पैिी भोसरी िाांु दननगर येथील गि
ृ प्रिल्पातील “ए” इमारतीचे पाकिंग
क्षेत्राचे िाम अपूणाशवस्थेत असतानािी मिानगरपामलिेच्यावतीने सदर इमारतीस भोगव्ा
प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर प्रिल्पातील अमेनन्ी स्पेसची जागा ननयमबा्यररत्या बदलण्यात आली
असून

बीआर्ी

क्षेत्रासाठीचे

पाकिंग

मिानगरपामलिेििे िस्तााांतरीत

प्रमाणपत्र दे ण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

न

िरता

भोगव्ा

(३) असल्यास, एम एन श्ज एल एस्ीपी मान्य निाशाप्रमाणे न दशशववता व जोते तपासणीचा

दाखला न दे ता बबगर परवाना “ए”, “बी” व “सी” इमारतीचे बााांधिाम िरण्यात आले आिे , िे
िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, जोते तपासणी दाखला न घेता िेलेला बबगर परवाना बााांधिाम दाां ि वसल
ू
िरण्यात आला नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर मिानगरपामलिेचे नि
ु सान झाले आिे , िे िी खरे
आिे िाय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, त्यात िाय आढळून आले व
त्यानुसार सदर प्रिल्पातील बााांधिाम व्यवसानयि व साांबाांधधत अधधिाऱ्यााांवर िोणती िायशवािी
िरण्यात आली वा येत आिे ,

(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (11)
श्री. एिनार शशांदे (०३-०३-२०२१) :(१), (२), (३), (४), (५) व

(६) िे खरे नािी.

वपाांपरी-धचाांचवि मिानगरपामलिा िद्दीतील भोसरी िाांु दननगर येथील सव्िे क्र. ४१०/१ व

४११/२

मस.स.क्र.२३०४

पै.

येथील

माांत्री

इाां्रनन्ी

गि
ृ प्रिल्पास

हद.१४.०३.२०१२

रोजी

मिापामलिेने मळ
ु बााांधिाम परवानगी हदली असून वेळोवेळी सुधाररत बााांधिाम परवानगी हदली

आिे . “ए” इमारतीचे िाम पूणश झाले असल्याने हद.२९.०७.२०१७ रोजी भाग पुणत्श वाचा दाखल

हदला आिे . तसेच ननयमानस
ु ार सवु वधा क्षेत्र, नोंदणीिृत दस्ताद्वारे मिापामलिेच्या ताब्यात
दे ण्यात आले आिे त. “बी” व “सी” इमारतीाांसाठी भागश: पुणत्श वाचा दाखल हदला आिे. सदर

प्रिल्पातील “ए”+”बी” इमारतीसाठी हद.२.२.२०१३ व “सी” इमारतीसाठी हद.४.६.२०१४ रोजी जोते
तपासणी दाखला हदला आिे . “ए”+”बी” इमारतीसाठी जोते तपासणी दाखला न घेता िेलेल्या
बााांधिामासाठी मिापामलिेने रु.३०००००/- एवढा दाां ि भरुन घेतलेला आिे. वपाांपरी-धचाांचवि
मिापामलिेच्या

वविास

ननयाांत्रण

ननयमावलीतील

बी.आर.्ी.

िॉरीिॉरच्या

ननयमानस
ु ार

वविासिााांनी सामामसि अाांतर ९ मी. ठे वून त्यामधील ४.५० मी. सामामसि अाांतर पाकिंगसाठी

वविमसत िरुन मिापामलिेस ववना मोबदला िस्तााांतररत िरणे बाांधनिारि आिे. त्यानस
ु ार
वविासिााांनी सुधाररत बााांधिाम परवानगी हद.२६.२.२०२० अन्वये मिापामलिेस िस्तााांतररत

िरावयाचे पाकिंग क्षेत्र निाशात दशशववले आिे . सदर प्रिल्पास पण
ु त्श वाचा दाखला दे ण्यापव
ू ी
मिापामलिा सदरचे पाकिशग क्षेत्र ववना मोबदला िस्तााांतररत िरुन घेणार आिे .
___________
राज्यातील बौद्ध समाजातील तुडणाांना चुिीच्या नमुन्यातील
जात प्रमाणपर हदले जात असल्याबाबत.

(१०)

११५१० (१३-०९-२०२०).अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा चौधरी
(दहहसर), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोरुडड) :
सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांरी पुढील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) िेंद्र शासनाने तयार िेलेल्या आणण दे शातील सवश राज्यात लागू असलेल्या नमुन्यातच
जातीचे प्रमाण द्यावे असे आदे श असतानािी मिाराषरातील सामाश्जि न्याय ववभागाििून
येथील बौद्ध समाजातील तरुणााांना चि
ु ीच्या नमन्
ु यातील जात प्रमाणपत्र हदले जात असल्याचे
ननदशशनास आली आिे , िे खरे आिे िाय,
(२) असल्यास, यामुळे िेंद्र सरिारच्या माध्यमातून ववववध क्षेत्रात ममळत असलेल्या सवलती
राज्यातील बौद्ध समाजातील तरुणााांना ममळत नसल्याची आढळून आले आिे , िे िी खरे आिे
िाय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रिरणाची

चौिशी

िरून

प्रश्न

सोिववण्यासाठी

माांत्रालयीन

अधधिाऱ्यााांसमवेत साांबाांधधत लोिप्रनतननधीाां सोबत बैठि घेण्याचे मा. सामाश्जि न्याय माांत्री
यााांनी आश्वासन हदले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, सदर प्रिरणी चौिशी िरुन राज्यातील बौद्ध समाजातील तरुणााांना िेंद्र

सरिारने तयार िेलेल्या ववहित नमुन्यातच जातीचे प्रमाणपत्र दे ण्यासाठी िोणती िायशवािी
िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (12)
श्री. धनांजय मुांडे (१५-०२-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी.

सन १९५० च्या िेंद्र शासनाच्या आदे शानस
ु ार िेवळ हिाांद ू व शीख धममशयााांना अनुसूधचत
जातीचे समजले जात िोते. अनस
ध
चत
जातीमध
न
बौध्द धमाशत धमांतररतााांना अनस
ु ू
ू
ु धू चत
जातीच्या सवलती मिाराषर शासनाने लागू िेल्या िोत्या व त्याबाबतचा नमुना १९६२ पासन
ू
ववहित िेला िोता.

अनस
ु धू चत जातीमधून बौध्द धमाशत धमांतररतााांना िेंद्र शासनाच्या सवलती ममळण्यािररता
िेंद्र शासनाने साांववधान (अनुसूधचत जाती) आदे श (सुधारणा) िायदा, १९९०, हदनााांि ३ जून,

१९९० अन्वये सध
ु ारणा िेली व अनस
ु धू चत जातीाांची यादी हिाांद,ू शीख व बौध्द धममशयााांना लागू
िेली.

राज्य शासन राज्यातील अनुसूधचत जातीतील धमांतररत बौध्दााांना राज्य शासनाच्या

सवलती दे त असल्याने राज्याच्या नमुन्यात धमाशचा उल्लेख पूवीपासूनच आिे . मात्र िेंद्राच्या

नमुन्यात याबाबत राज्याने ववहित िेलेल्या नमुन्याप्रमाणे सुधारणा िरण्याची िेंद्राला ववनाांती
िरण्यात आलेली िोती. मात्र ती अद्यापपयंत मान्य झालेली नािी.

या प्रिरणी ववधीमाांिळाच्या झालेल्या चचेच्या अनष
ु ाांगाने दरम्यान सदर प्रश्न
सोिववण्यासाठी माांत्रालयीन अधधिाऱ्यााांसोबत साांबाांधधत लोिप्रनतननधीाांची बैठि घेण्याचे आश्वासन

दे ण्यात आले िोते. तथावप, माचश-२०२० चे अथशसाांिल्पीय अधधवेशन िोववि-१९ या साथीच्या
आजाराच्या पाश्वशभम
ू ीवर लविर साांपववण्यात आले व त्यानाांतर लॉििाऊनमुळे बैठि िोऊ
शिलेली नािी. याबाबत राज्य शासन लविरच बैठि आयोश्जत िरण्याची तजवीज िरीत
आिे .

(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

श्जल्हा पररषद अांतगवत श्जल्हा तरा तालुिास्तरािरील पाणी ि स्िच्छता
विभागातील िांराटी िमवचाऱ्याांच्या भरतीबाबत

(११)

११६०० (०८-०९-२०२०).

श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ) : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच्छता मांरी पुढील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :(१) राज्यामध्ये श्जल्िा पररषद अाांतगशत श्जल्िा तथा तालुिास्तरावरील पाणी व स्वच्छता

ववभागातील िायशरत िाांत्रा्ी िमशचाऱ्यााांचा पदे बा्यस्रोतद्वारे भरण्याबाबत िायशवािी सुरू असून
अशी भरती झाल्यास मागील पाांधरा ते वीस वषाशपासन
ू िाम िरणारे िाांत्रा्ी िमशचारी बेरोजगार

िोतील यासाठी िाांत्रा्ी िमशचाऱ्यााांची भरती बा्यस्रोतद्वारे िरण्यात येऊ नये अशी मागणी
मिाराषर राज्य पाणी व स्वच््ता शासिीय िाांत्रा्ी िमशचारी मिासाांघ यााांनी मािे जून, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान िेली आिे, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. गुलाबराि पाटील (२३-०२-२०२१) : (१) िोय.
(२) राज्य माांत्रीमाांिळाने घेतलेल्या ननणशयानुसार

हदनााांि

०४.०९.२०२०

रोजीच्या

शासन

ननणशयान्वये राज्यात जल जीवन ममशन िायशक्रमाची अाांमलबजावणी िरण्यात येत आिे.
शासन ननणशयात ममशनिररता आवश्यि मनुषयबळ बा्ययाांत्रणेद्वारे घेण्याची तरतुद आिे .

या

शासन पत्र हदनााांि २७ जुल,ै २०२० व हदनााांि ०३ ऑगस््, २०२० रोजीच्या आदे शाववरुद्ध

राज्यातील िाांत्रा्ी िमशचाऱ्यााांनी/ त्यााांच्या साांघ्नााांनी मा. उच्च न्यायालयातील खाांिपीठामध्ये या
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याधचिााांवरील न्यायालयाच्या आदे शानुसार िाांत्रा्ी िमशचाऱ्यााांच्या सेवेस न्यायालयाच्या पुढील
आदे शापयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली आिे.
(३)

प्रश्न उद्भवत नािी.

सद्य:श्स्थतीत प्रिरण न्यायप्रववष् आिे .

___________

लॉिडाऊन च्या िाळात असांघहटत िामगाराना आधरवि मदत दे ण्याबाबत.
(१२)

११७२१ (१५-०९-२०२०).

श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), श्री.योगेशदादा िदम
(दापोली), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोरुडड), श्री.शमहीर िोटे चा (मुलुांड), श्री.सुननल प्रभू

(हदांडोशी), श्री.सध
ु ीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) : सन्माननीय
िामगार मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) िोरोना मुळे शासनाला लॉििाऊन िरावे लागले, असल्यामुळे ररक्षा व्यवसानयि,

िेशितशनालय व्यवसानयि, लिान स्वरुपातील खानावळ इत्यादी लिान व्यवसानयिााांचे तसेच

शेतमजूर, िामगार, िमाल, घरिामगार इत्यादी असाांघह्त िामगाराचे मोठ्या प्रमाणात
नि
ु सान झाल्याने त्यााांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर प्रिरणी त्यााांना आधथशि मदत दे ण्यात यावी अशी मागणी स्थाननि

लोिप्रनतननधी यााांनी मा. मुख्यमाांत्री यााांचेििे लेखी ननवेदनाव्दारे हदनााांि ११ मे, २०२० रोजी वा
त्यासुमारास िेली, िे खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१६-०२-२०२१) : (१) िे खरे आिे.

(२) मा. मख्
ु यमाांत्री िायाशलयाििे ननवेदन प्राप्त झालेले नािी. मात्र, अशा स्वरुपाच्या
मागण्यााांची ननवेदने या ववभागाििे प्राप्त झालेली आिे त.

(३) लॉििाऊनच्या िाळात राज्याचे मिसूली स्त्रोत आ्ले असुन, या पररश्स्थतीत आरोग्य
सेवा तसेच, िायदा व सुव्यवस्थेशी साांबाांधधत ववभागााांसाठी अनतररक्त ननधी उपलब्ध िरुन दे णे
राज्य शासनास भाग पित आिे . या पररश्स्थतीत, खचाशचे प्राधान्यक्रम ववचारात घेऊन,
त्यानस
ु ार ननधी उपलब्ध झाल्यास, त्याबाबतचा धोरणात्मि ननणशय घेणे शक्य िोईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

महाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांधिाम िामगार िल्याणिारी मांडळातील गैरव्यिहाराबाबत
(१३)
११७९४ (१४-०९-२०२०). श्री.सांजय गायििाड (बुलढाणा), अॅड.आशशष जयस्िाल
(रामटे ि) :
सन्माननीय िामगार मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :(१) मिाराषर इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्याणिारी माांिळाच्या स्थापनेपासून सन

२०१०-२०११ या आधथशि वषाशमध्ये अाांशदान, िामगार नोंदणी व उपिार या माध्यमातून
माांिळास प्राप्त झालेला िो्यवधी रूपयााांचा ननधी माांिळाने चालू (CURRENT ACCOUNT)

खात्यात जमा िेल्याने यावर बँिेििून िोणतेिी व्याज न ममळाल्याने माांिळाचे आधथशि

नि
ु सान झाले आिे , तसेच सन २००७-२००८ ते २०१५-२०१६ या ८ वषांच्या िालावधीत

प्रशासिीय खचाशपो्ी माांिळाने जवळपास १०१ िो्ी इतिा ननधी खचश िेल्याचे माांिळाच्या सन
२००७-२००८ ते २०१५-२०१६ च्या वावषशि अिवालामधून ननषपन्न झाले आिे, िे खरे आिे िाय,
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(२) तसेच माांिळामाफशत राबववण्यात येणाऱ्या योजनााांच्या जाहिरातीिररता सन २०१३ ते २०१५

या िालावधीत जवळपास ७६ िो्ी रूपये खचश िेल्याचे व माांिळािररता उपिर वसल
ु
िरणाऱ्या आस्थापनााांना २० िो्ी १६ लाख ७१ िजार ७४५ रूपये दे णे असल्याचे आणण
माांिळाच्या बैठिााांसाठी आवश्यि स््े शनरी, वप्राां्ीाांग, ्े मलफोन खचश, इाां्रने् शुल्ि, इ.
िारणााांसाठी जवळपास ६५ लाख रूपये खचश िरण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) तसेच माांिळाििे नोंदणी िेलेल्या िामगारााांना नोंदणी िेल्यावर लगेच ५ िजार रूपयााांची
मदत दे ण्याची योजना माांिळाििून सुरू ठे वण्यात आल्याने िेवळ नामधारी िामगारााांनी
माांिळातील अधधिारी तसेच या बोगस िामगारााांची नोंदणी िरून घेणारे स्थाननि अधधिारी

यााांच्या साांगनमताने या माांिळात स्वत:ची नोंदणी िरून या ५ िजार रूपयााांचा लाभ ममळवून
शासनाची फसवणूि िेली असून िी बाब लक्षात आल्याने मा.माांत्री मिोदयााांनी सदरिू योजना
मािे फेब्रुवारी, २०२० पासन
ू बाांद िेली आिे, िे िी खरे आिे िाय,
(४) तसेच या माांिळाच्या ननयमातील ननयम क्रमााांि ९ (ब) नुसार ववधानसभा व ववधानपररषद
सभागि
ु ती िरणे आवश्यि
ृ ातील प्रत्येिी एि याप्रमाणे दोन सदस्यााांची या माांिळावर ननयक्
असताना माांिळाच्या स्थापनेपासून आजममतीपयंत या ननयुक्त्या िरण्यात आलेल्या नािीत, िे
िी, खरे आिे िाय,

(५) असल्यास, या सवश प्रिरणााांची चौिशी िरण्यात आली आिे िाय, त्यानुषाांगाने शासनाची
फसवणूि व हदशाभूल िरणाऱे अधधिारी व माांिळाचे सधचव तथा मुख्य िायशिारी अधधिारी
यााांचेवर िोणती िारवाई िरण्यात आली वा येत आिे , नसल्यास त्याची िारणे िाय आिे त,
(६) तसेच

माांिळामाफशत

आतापयंत

िरण्यात

आलेला

िो्यवधी

रुपयााांचा

खचश,

बोगस

िामगारााांची नोंदणी याबाबत माांिळाची भूममिा िी साांहदग्ध असून शासनाच्या िो्यवधी

रूपयााांचा गैरव्यविार झाल्याची शक्यता असल्याने या माांिळाच्या स्थापनेपासून आजममतीपयंत
या माांिळामाफशत िरण्यात आलेल्या िायशवािीची व खचाशची सवंिष चौिशी िरण्यासाठी

शासनाने चौिशी सममतीची ननयक्
ु ती िेली आिे वा िरण्यात येणार आिे िाय, नसल्यास,
ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१२-०२-२०२१) : (१) सन २००७-२००८ ते सन २०१०-११ या आधथशि

वषाशमध्ये रुपये ९८,१२,४६,०२८/- इतिा ननधी माांिळाच्या चालू खात्यामध्ये जमा िोता. सन
२०११-२०१२ पयंत माांिळामाफशत ववववध राषरीयिृत बँिात गुाांतवणूि िेलेल्या मुदत ठे वीवरील
व्याज रक्िम रु.२१,५६,७६,५३७/-एवढी आिे व बााांधिाम िामगारााांच्या नोंदणी शल्
ु िावरील

व्याज रक्िम रु.३७,९२१/- एवढी आिे . असे एिूण रक्िम रु. २१,५७,१४,४५८/- व्याज जमा
झालेले आिे.
तसेच सन २००७-२००८ ते २०१५-२०१६ या आधथशि वषाशमध्ये प्रशासिीय खचाशपो्ी रुपये

१००,७७,०६,८११/- िरण्यात आलेला आिे.
(२) िे अाांशत: खरे आिे .

माांिळामाफशत राबववण्यात येणाऱ्या योजनााांच्या जाहिरातीिररता सन २०१३-२०१४ व २०१४-

२०१५ मध्ये रुपये ७५.१७ िो्ी खचश िरण्यात आलेला आिे. सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५

मधील उपिर वसूल िरणाऱ्या आस्थापनााांची परतावा रक्िम रुपये २२.४७ िो्ीची तरतूद सन
२०१४-२०१५ च्या लेख्यामध्ये िरण्यात आलेली आिे.

सन २०१३-२०१४ ते २०१४-२०१५ या आधथशि वषाशत लेखााांिन शल्
ु ि, लेखापररक्षण आिार,
बँि आिार, माांिळ सदस्य बैठि आिार आणण भत्ते, बैठिीसाठीचा खचश वप्राांह्ग, स््े शनरी,
्े मलफोन खचश, इाां्रने् शुल्ि, प्रशासिीय खचश िरीता रुपये ९०.१६ लाख खचश िरण्यात
आलेला आिे .

वव.स. ५६ (15)
(३) मिाराषर इमारत व इतर बााांधिाम िामगार िल्याणिारी माांिळाच्या हद.१३ फेब्रुवारी, २०२०

रोजीच्या ५३ व्या बैठिीत बााांधिाम िामगारााांसाठी उपयुक्त /आवश्यि असलेली अवजारे खरे दी
िरण्यािररता रु.५०००/- चे अथशसिाय्य िी योजना बाांद िरण्याचा ननणशय घेण्यात आलेला आिे .
सदर ठरावास शासनाने हदनााांि १४ ऑगस््, २०२० रोजीच्या शासन ननणशयान्वये मान्यता
प्रदान िेलेली आिे .

(४) िोय, िे खरे आिे .
तथावप, मिाराषर ववधानमाांिळाच्या हदनााांि २८.१०.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सल्लागार
सममतीवर ववधानमाांिळ प्रनतननधी ननविीची िायशवािी स्वताांत्रपणे सरु
ु आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.
(६) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
हातिणांगले (श्ज. िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील चाांदी उद्योजि ि िारागीर बेरोजगार झाल्याबाबत
(१४)

११७९६

(२०-०९-२०२०).

श्री.राजु

(बाबा)

जयिांतराि

सन्माननीय उद्योग मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

आिळे

(हातिणांगले) :

(१) िोरानाच्या वाढत्या प्रादभ
ु ाशवामुळे चााांदीच्या दरात चढ-उतार िोत असल्याने िातिणाांगले

(श्ज. िोल्िापूर) तालुक्यातील चााांदी उद्योगााांमध्ये िोयवयवधीाांची िोणारी उलाढाल ठप्प झाली
असल्याचे ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, िुपरी येथील उद्योजि साांपूणश दे शात जाऊन चााांदी दाधगन्यााांची ववक्री िरत
असून, िोरोच्या साांसगाशमुळे आपत्िालीन िायदा लागू झाल्याने त्याचा पररणाम येथील चााांदी
उद्योगावर िोत आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, येथील उद्योजि िारागीर व घरोघरी चााांदी िरणाऱ्या िामगारााांवर बेरोजगाराची
वेळ आली आिे , िे िी खरे आिे िाय,
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन चााांदी उद्योगाला चालना ममळण्यािररता
िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०४-०३-२०२१) : (१), (२) व (३)

िोरोना ववषाणू साांसगश

रोखण्यािरीता

प्रनतबाांधात्मि उपाययोजनााांचा एि भाग म्िणून राज्यातील अत्यावश्यि सेवा वगळता सवशच
उद्योग बाांद िरण्याचे ननदे श शासन अधधसूचना हदनााांि १४ माचश, २०२०

अन्वये

हदले िोते.

त्यास अनुसरुन, राज्यातील अत्यावश्यि सेवा वगळता सवशच उद्योग बाांद िरण्यात आले.
तसेच अत्यावश्यि सेवा वगळता प्रवास िरण्यावर बाांदी घालण्यात आली.

िोरोनाचा वाढता प्रादभ
ु ाशव रोखण्यासाठी राज्य व िेंद्र शासनाने जािीर िेलेल्या लॉििाऊन

िालावधीमध्ये िातिणाांगले (श्ज.िोल्िापूर) तालुक्यातील चााांदी उद्योग बाांद िोते. िुपरी येथील
उद्योजि मोठया प्रमाणात चााांदी उत्पादन व ववक्री िरतात. तथावप लॉििाऊन असल्यामुळे
दरम्यानच्या िाळात चााांदी ववक्री िरता आली नािी.

िेंद्र शासनाच्या ननदे शास अनुसरुन राज्यातील उद्योग ्प्प्या ्प्प्याने सुरु िरण्यास

परवानगी दे ण्यात आली आिे . राज्यात व दे शााांतगंत प्रवासास ्प्प्या-्प्प्याने परवानगी दे ण्यात
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आली आिे .
लॉििाऊनच्या िालावधीत सदर उद्योगामध्ये िाम िरणारे िामगार परगावी ननघून गेले.
लॉििाऊनचे ननबंध मशथील िेल्यानाांतर िामगार रुजू झाले व उद्योग पव
श त सरु
ू व
ु झाले आिे त.
(४)

चााांदी

उद्योगाचा

वविास

व्िावा

म्िणून

शासनाने

मिाराषर

औद्योधगि

वविास

मिामाांिळामाफशत िागल पाांचतारााांकित औद्योधगि क्षेत्रामध्ये मसल्व्िर झोन ननमाशण िेला आिे .
सामुहिि

प्रोत्सािन

योजनेंतगंत मसल्व्िर

झोनमधील एिूण गुाांतवणूि रु.३४३२.००

लक्ष असलेल्या २७५ चााांदी उत्पादि उद्योग घ्िााांना मुद्रााांि शुल्ि माफी दे ण्यात आली आिे.

नव्याने सरु
ु िोणाऱ्या चााांदी उद्योगााांसाठी पाांतप्रधान रोजगार ननममशती िायशक्रम व मख्
ु यमाांत्री

रोजगार ननममशती िायशक्रम योजनेंतगंत ७५ घ्िााांना लाभ दे ण्यात आला अााला आिे. या ७५
उद्योग घ्िााांची एिूण गुाांतवणूि रु.१४८५.०० लक्ष असून, त्यामध्ये अनुदानाची रक्िम
रु.४२५.०० लक्ष आिे.

िेंद्र शासनाच्या सक्ष्
ु म, लघु व मध्यम उपक्रमााांतगंत औद्योधगि समि
ु वविास योजनेमध्ये
मसल्व्िर

ऑनाशमें्

क्लस््र,

िुपरी,
रु.१५००.००लक्ष चा

या औद्योधगि समुिाचा प्रिल्प

ता.िातिणाांगले,

असन
ू ,

यामध्ये

श्ज.िोल्िापूर

शासनाचे

अनुदान

रु.१३५०.०० लक्ष व एस.पी.व्िी. चा सिभाग रु.१५०.०० लक्ष आिे . या प्रिल्पामध्ये २०१

उद्योग घ्िााांचा समावेश असून, या उद्योग घ्िााांची क्षमता वाढववण्यासाठी क्षमता वध्
ृ दी
िायशक्रम (ताांत्रज्ञान वाढ, रस्् बबल्िीाांग, िॅपॅमस्ी बबल्िीाांग, इ.) घेण्यात आले आिे त.
िोरोनाच्या

साांसगाशमुळे

उद्योग

दरम्यानच्या िाळात

/

व्यवसाय

बाांद

ठे वावे

लागले असल्यामुळे

उद्योगधाांदयााांची उलाढाल िमी झाल्यामुळे िेंद्र शासनाने चााांदी

उद्योजिााांना चालना दे ण्यासाठी आत्मननभशर योजनेंतगंत लाभ दे य िेले आिे त.

िोरोना ववषाणू प्रादभ
ु ाशव रोखण्यािरीता िेलेल्या लॉििाऊनमळ
ु े अिचणीत आलेल्या

उद्योग

घ्िााांना

मदत

सवश श्जल्िा बँि समन्वयि यााांना
श्जल्िास्तरीय

बँिसश

िरण्याच्या
दे ण्यात

सममतीमध्ये

सूचना

आल्या.
सुक्ष्म,

उद्योग

साांचालनालयाििून

श्जल्िाधधिारी यााांच्या अध्यक्षतेखाली

लघु

व

प्राधान्याने शासनाच्या आत्मननभशर योजना अाांतगंत सििायश िरण्याचे

मध्यम
सूधचत

उपक्रमााांना
िेले

आिे .

िोल्िापरू श्जल्ियातील ७५ चााांदी उद्योगााांना सदर योजनेंतगंत ववववध बँिााांनी मदत िेली आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________
पालघर श्जल््यातील मजूर सांस्राांच्या िामाची दे यिे प्रलांटबत ठे िल्याबाबत
(१५)

११९०५ (१९-०९-२०२०).

श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ) :

सन्माननीय खननिमव मांरी

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) पालघर श्जल््यातील गौण खननज ननधी अाांतगशत िािी मजरू साांस्थााांनी त्यााांनी िेलेल्या

िामाची दे यिे सादर िेली असता श्जल्िाधधिारी, पालघर यााांनी या दे यिााांसाांदभाशतील गौण

खननज ननधी वगश िरण्यास जाणीवपूवि
श ्ाळा्ाळ िरीत असल्याचे मािे एवप्रल-मे, २०२०
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आिे , िे खरे आिे िाय,
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(२) असल्यास, राज्यात िोरोनाच्या साांि्ामळ
ु े मागील तीन महिन्यााांपासून ्ाळे बाांदीमळ
ु े साांपूणश
व्यविार, व्यवसाय, उद्योग, िामे बाांद असल्याने मागील आधथशि वववाांचनेत असणाऱ्या मजूर
साांस्थााांची दे यिाची रक्िम अदा न िरण्याची व या प्रिरणी श्जल्िाधधिाऱ्यााांनी हदराां गाई
िरण्याची िारणे िाय आिे त,
(३) सदरिू दे यिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत श्जल्िाधधिारी, पालघर यााांना वररषठ स्तरावरून
आदे श प्राप्त झाले असतााांना दे खील सदरिू दे यिे अदा िरण्यात आलेली नािीत, िे िी खरे
आिे िाय,

(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय आढळून
आले व त्यानुषाांगाने उक्त श्जल््यातील मजूर साांस्थााांनी िेलेल्या िामाची दे यि त्यााांना अदा
िरण्याबाबत तसेच आदे शााांचे उल्लाांघन िरणाऱ्या साांबाांधधतााांवर िारवाई िरण्याबाबत शासनाने
िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. सुभाष दे साई (११-०२-२०२१) : (१) नािी.

पालघर (तत्िा. ठाणे) श्जल््यातील िामााांना माांजूरी हि सन २०११ मध्ये दे ण्यात आलेली असन
ू
खननज वविास ननधी अाांतगशत सन २०१६ पुवी प्रशासकिय मान्यता दे ण्यात आलेल्या तथा िाम
पण
ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
ु श झालेल्या िामााांना श्जल्िा खननज प्रनतषठानमधन
ू
शासनपत्र हदनााांि १७.०४.२०१८ अन्वये िळववण्यात आले आिे. तसेच नमूद मजूर साांस्थाच्या
िामााांिरीता ननववदापुवश ननधी १०% प्रमाणात ववतररत िरण्यात आलेला आिे .
(२) प्रश्न उद्भवत नािी.

(३) पालघर श्जल््यािरीता श्जल्िा खननज प्रनतषठान अाांतगशत िायशिारी पररषदे वरील सदस्यााांची
ननयक्
ु ती झाली नसल्यामळ
ु े दे यिे अदा िरण्यात आलेली नािीत. सदस्यााांची ननयक्
ु ती िोताच
सदर दे यिे अदा िरण्यात येतील.
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
िोिणातील आांबा या फळािररता बाजारपेठ उपलब्ध िुडन दे णेबाबत
(१६)

१२१६५ (१४-०९-२०२०).

श्री.योगेशदादा िदम (दापोली) :

सन्माननीय पणन मांरी

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१) िोिणामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या फळ वपिााांपैिी आाांबा िा जग प्रमसध्द आिे, पराां तु आाांबा
ववक्रीसाठी िोिण व उवशररत मिाराषरातील मराठवािा, खानदे श, पश्श्चम मिाराषर, ववदभश येथे

पणन मिामाांिळाच्या माध्यमातुन मोफत किाां वा किमान शुल्ि दर आिारुन तात्पुरत्या स्वरुपाचे
व्यवसानयि गाळे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत शासन ववशेष प्रयत्नशील नसल्याचे ननदशशनास
आले आिे, िे खरे आिे िाय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौिशी िरुन आाांबा ववक्रीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपाचे
व्यवसानयि गाळे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (18)
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) व (२)
िृषी पणन मिामाांिळाििून दरवषी आाांबा मिोत्सवाचे आयोजन िरण्यात येते. तथावप,

िाां गाम २०१९-२०२० मध्ये िोरोना-१९ च्या प्रादभ
ु ाशवामळ
ु े मिोत्सवाचे आयोजन िरणे शक्य न

झाल्याने आाांबा ववक्रीिरीता पुणे येथील वखार मिामाांिळाचे गोिाऊन तात्पुरत्या तत्वावर
भाड्याने घेऊन आाांब्याच्या ववक्रीची व्यवस्था िरण्यात आली. तसेच बाजार सममत्यााांचे
िामिाज सुरळीत ठे ऊन आाांब्याचे व्यविार सुरळीत सुरू िोते.
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________
िाशशम श्जल््यातील शेतिऱ्याांना महात्मा फुले शेतिरी
(१७)

िजवमुक्ती योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

१२३६२ (१७-०९-२०२०).

गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) : सन्माननीय सहिार मांरी पुढील

(१) वामशम श्जल््यातील जवळपास तीस िजार शेतिऱ्यााांना मिात्मा ज्योनतराव फुले शेतिरी

िजशमुक्ती योजनेचा लाभ हदनााांि २२ जून, २०२० रोजीपयंत ममळाला नसल्याचे श्जल्िाधधिारी
यााांनी िृषी माांत्री यााांना पाठवण्यात आलेल्या ननवेदनानुसार समोर आली आिे , िे खरे आिे िाय,
(२)

असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषाांगाने श्जल्िा प्रशासन राज्य शासनाने शेतिऱ्यााांना
िजशमुक्ती योजनेचा लाभ ममळवून दे ण्याबाबत िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१८-०२-२०२१) : (१) अाांशतः खरे आिे .
श्री मननष (सध
ु ीर) िााांगे यााांनी हदनााांि १२.०६.२०२० रोजी अशा आशयाचे पत्र श्जल्िाधधिारी,
वामशम यााांचे माफशत मा. माांत्री (िृषी) यााांना पाठववले िोते.
(२) िोय.

(३) मिात्मा जोनतराव फुले शेतिरी िजशमुक्ती योजनेअाांतगशत हदनााांि १७.११.२०२० अखेर पयंत
वामशम श्जल््यातील ९३,३४० पात्र िजशखात्यााांची यादी प्रमसद्ध िरण्यात आली आिे . पात्र िजश
खातेदारााांच्या यादीपैिी आधार प्रमाणीिरण झालेल्या ९०,३७७ िजशखात्यााांना रु. ५७०.१३ िो्ीचा
लाभ दे ण्यात आला आिे.

शेतिऱ्यााांनी आधार प्रमाणीिरण पण
ू श िरावे यासाठी ववववध माध्यमातून शेतिऱ्यााांना
आवािन िरण्यात येत आिे . तसेच श्जल्िाधधिारी, वामशम यााांचे अध्यक्षतेखाली श्जल्िा स्तरीय

तक्रार ननवारण सममतीच्या सभा घेण्यात येतात. त्या सभााांमध्ये मिात्मा जोनतराव फुले
शेतिरी िजशमुक्ती योजना २०१९ अनुषाांगाने प्राप्त तक्रारीाांचा ननप्ारा िरणेसाठी बँिााांना
आवश्यि

त्या

सच
ु ना

हदल्या

जातात.

या

योजनेच्या

अनष
ु ाांगाने प्रमाणीिरण

झालेल्या

िजशखात्यााांना योजनेचा लाभ दे ण्याची प्रकक्रया तसेच तक्रारीाांचे ननवारण िरण्याची प्रक्रीया सुरु
आिे .

(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वव.स. ५६ (19)
मुांबई िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीमधील िामाांमध्ये झालेली अननयशमतता
(१८)

१२४३८ (२०-०९-२०२०).

श्री.दे िेंद्र भुयार (मोशी), श्री.राजिुमार पटे ल (मेळघाट),

श्री.रईस शेख (शभिांडी पूि)व , श्री.बळिांत िानखडे (दयावपूर) :
गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय पणन मांरी पुढील

(१) मुाांबई िृवष उत्पन्न बाजार सममतीला नवी मुाांबई मिानगर पामलिेने हदलेला बााांधिाम
परवाना व निाशा नुसार बाजार सममतीतील वविास ्प्पा २ मािे् १ मधील जी ववाांग व
गाळयााांची िामे हदलेल्या एफएसआय (FSI) प्रमाणे न िरता गाळे धारिााांशी आधथशि हितसाांबाांध
ठे वन
ू जास्त प्रमाणात अनधधिृत बााांधिामे िेली आिे त, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, मुाांबई िृवष उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये वेगवेगळया मसववल्स (Civil) िामााांच्या

प्रिल्पामध्ये वविास ्प्पा, मािे्, रस्ते घो्ाळे व इतर िामााांमध्ये गैरव्यविार तसेच
मोजमापामध्ये अननयममतता मोठ्या प्रमाणात झाली आिे, तसेच िाँक्री्ची जािी वाढवून पैसे
घेणे, पणन साांचालि यााांच्या १२(१) च्या माांजूरी नुसार खोदिामाची शासनास रॉयल््ी भरली

नसणे, FSI मधील गैरव्यविार, ज्या गाळयााांना FSI हदला िोता त्या गाळे धारिााांनी सी. सी.
प्रमाणे िाम न िरता अनतररक्त बााांधिाम िरणे, रक्िम िमी भरून अनधधिृत बााांधिाम िेले

असून, त्यााांना अभय दे णाऱ्या अमभयाांत्यााांनी व सधचवााांनी शासनाच्या मिसूलाचे नुिसान िेले
आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, Dimensions Architects च्या अिवालानस
ु ार िी सवश बााांधिामे तोिून नवीन
बााांधिाम मिानगर पामलिेच्या परवानगी नुसार िरावे असे सााांगण्यात आले असता, िािी

अधधिारी यााांनी या पत्राची दखल न घेता व अनधधिृत बााांधिामे न तोिता त्या िामााांना अभय
हदले आिे , िे िी खरे आिे िाय

(४) तसेच, भरती घो्ाळया अाांतगशत श्री सतीश दे शमुख यााांची चुिीच्या अनि
ु ाां पा तत्वाने
िननषठ अमभयाांता म्िणन
ू भरती िरणे, श्री. णिस्ते यााांची िननषठ अमभयाांता या पदावर भरती

िरताना त्या पदासाठी पुरेसा अनभ
ु व नसतानासुद्धा त्यााांची चि
ु ीच्या िागदपत्रााांच्या सिाय्याने

भरती िरणे. श्री.व्िी.बी बबरादार यााांनी आवश्यि अनुभव पात्रता धारण िेली नसणे,

श्री.ऐस.सी.सज्जन शेयव्ी व सुदशशन भोजनिर िे दोन उप अमभयाांते असताना व त्यााांचावर
िोणत्यािी िामाची जबाबदारी नसताना श्री.वपाांगळे (िननषठ अमभयाांता) यााांना प्रभारी उप
अमभयाांता म्िणून पदोन्नती हदली आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(५) असल्यास, िािी प्रिल्पााांची २० वषाशपासन
ू भोगव्ा प्रमाणपत्र न घेता ववक्री िरणे, त्याच

प्रिल्पाची शासनास रॉयल््ी न भरता ठे िेदारााांच्या दे णे, फळ बाजार आवारातील बिूद्दे शीय
इमारतीच्या रक्िम २० िो्ीवरुन ४८ िो्ी इतिी िरुन वविासिासोबत आधथशि साांगनमत
िरुन आधथशि गैरव्यविार िेला आिे , िे िी खरे आिे िाय,
(६) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले
व त्यानुषाांगाने साांबाांधधतााांवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(७) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (20)
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (२२-०२-२०२१) :(१) व (२)

वविास ्प्पा २, मािे् १ येथील गाळे धारिााांना फक्त एफएसआय (FSI) चे वा्प
िरण्यात आले िोते, पराां त,ु नवी माांब
ु ई मिानगरपामलिेने माांजरु िेलेल्या आराखियानस
ु ार
अद्यापपयंत एिािी गाळाधारिााांना बाजार सममतीमाफशत बााांधिाम िरण्यास परवानगी दे ण्यात
आलेली

नािी.

मिानगरपामलिेने

पराां त,ु

गाळे धारिााांनी

अनधधिृतपणे बााांधिामे िेली आिे त, त्याववरूध्द
िेली िोती, मात्र, गाळे धारिााांनी न्यायालयात दाद

िायशवािी सरू
ु
माधगतल्यामुळे प्रिरण न्यायपववषठ आिे .
(३) िे खरे नािी.

वविास ्प्पा-१, मािे्-१ येथील गाळयााांवर प्रथम मजल्याचे बााांधिाम िरण्यासाठी

घ्यावयाच्या परवानगीिरीता आकिश्े क्् मे.िायमेन्शन यााांची ननयक्
ु ती िरण्यात आलेली िोती.
या साांस्थेनेच िािी गाळाधारिााांनी वाढीव बााांधिाम िेल्याचे हद.२८.०६.२०१२ रोजी िळववले

िोते. अनधधिृत बााांधिामे तोिण्यासाठी मिापामलिेने िायशवािी सुरू िेली िोती, मात्र,
गाळधारिााांनी न्यायालयात दाद माधगतल्यामळ
ु े प्रिरण न्यायप्रववषठ आिे .

(४) श्री.सतीश दे शमुख यााांची अनि
ु ाां पा ननयुक्ती बाजार सममतीच्या सेवाननयम क्र.२६ (ि) नुसार
पणन साांचालि, मिाराषर राज्य, पुणे यााांच्या मान्यतेनाांतर िरण्यात आली आिे.

श्री.आर.आर.णखस्ते व व्िी.बी.बबरादार यााांच्या िननषठ अमभयाांता या पदावरील नेमणि
ू ,
अनुभव व शैक्षणणि पात्रता याबाबत बाजार सममतीििे प्राप्त तक्रारीची चौिशी िरण्यासाठी
चौिशी अधधिारी नेमण्यात आला आिे. चौिशी अधधिारी यााांनी हद.१५.०१.२०१९ रोजी त्यााांचे

म्िणणे सादर िरणेची नो्ीस हदली िोती. मात्र, या दोघााांनी या नो्ीस ववरूध्द दाद मागून
मा.उच्च न्यायालयाििून त्यााांच्याववरोधात िोणतीिी िारवाई िरू नये असे अाांतररम आदे श
प्राप्त िरून घेतले आिे. प्रिरण न्यायपववषठ आिे .

श्री.एस.सी.सज्जन शेयव्ी व सद
ु शशन भोजनिर उप अमभयाांता यााांचेवर बाजार सममतीच्या
पाचिी बाजार आवाराबाबतची व मख्
ु यालयाची जबाबदारी िोती. यापैिी श्री.एस.सी.सज्जन
शेयव्ी यााांनी स्वेच्छाननवत्त
ु े , त्यााांना हद.३१.०५.२०२० रोजी िायशमुक्त
ृ ी योजनेचा लाभ घेतल्यामळ
िरण्यात आले आिे . श्री.वपाांगळे , िननषठ अमभयाांता िे सेवाजेषठ असल्यामुळे त्यााांच्यावर
उपअमभयाांता पदाचा अनतररक्त िायशभार सोपववण्यात आला िोता. नाांतर त्यााांना उपअमभयाांता
पदावर पदोन्नती दे ण्यात आली आिे .
(५) व (६)

बाजार सममतीने भोगव्ा प्रमाणपत्र न घेता एिूण ६१ फळे व भाजीपाला मािे्
िायाशलये व एिूण ११ िॅह्नची ववक्री िेली िे खरे आिे. ननववदे तील अाांदाजपत्रि साांबाांधधत
खोदिामाचा दर िा रॉयल््ीसि असतो, त्यामुळे चालू असलेल्या प्रिल्पाच्या खोदिाम
झाल्यानाांतर त्यााांची ववल्िे वा् लावणे व साांबाांधधत ववभागाची रॉयल््ी िरणे िी साांबाांधधत
वविासिाची जबाबदारी असते.

फळ बाजार आवाराचे वविासासाठी २०११ मध्ये परवानािी दे ण्यात आली त्यावेळी

रू.२०.८३ िो्ी इतक्या रक्िमेची माांजूरी िोती, त्यावेळी ननववदे प्रमाणे तीन मजल्याचे बााांधिाम

प्रस्ताववत िोते. मात्र, त्यानाांतर साांचालि माांिळाने, मसििोने, वाढीव FSI ला परवानगी
हदल्यामुळे तीन मजल्याऐवजी सिा मजल्याचे बााांधिाम िरण्याचा ननणशय घेतला व त्यास

पणन साांचालिाची अाांनतमत: हद.१६.११.२०१८ रोजी मान्यता हदली. त्यानस
ु ार बिुउद्दे शीय
इमारतीच्या बााांधिामासाठी रू.४६.८५ िो्ी इतक्या रक्िमेचे आदे श हदले िोते.
(७) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वव.स. ५६ (21)
उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीचे तत्िालीन
िररष्ट्ठ शलवपिाने िेलेला गैरव्यिहार
(१९)

१२४६८

(उल्हासनगर) :
(१)

(१७-०९-२०२०).

श्री.किसन

िरोरे

(मरु बाड),

श्री.िुमार
सन्माननीय पणन मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

आयलानी

ठाणे श्जल्ियातील िृषी उत्पन्न बाजार सममतीचे तत्िालीन वररषठ मलवपि, श्री.प्रिाश
नारायण घ्यार यााांनी सन २००९-१० मध्ये सम
ु ारे ५० ते ५५ लाख रुपयााांचा गैरव्यविार िेला
असून, आजपयंत त्याची चौिशी व िारवाई सुरु असल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद िेले आिे , िे
खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त चौिशी िधीपयंत पूणश िोणे अपेक्षक्षत आिे व त्यानुषाांगाने साांबाांधधतााांवर
िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१७-०२-२०२१) :(१), (२) व (३) िोय, िे अशाांत खरे आिे ,

श्जल्िा ववशेष लेखापररक्षि वगश-१, ठाणे यााांनी िृषी उत्पन्न बाजार सममती,
उल्िासनगरचे सन २००९-१० या आधथशि वषाशचे लेखापररक्षण िेले असून हद.०२.०९.२०११ रोजी
लेखापररक्षण अिवाल बाजार सममतीििे सादर िेला आिे . सदरच्या लेखापररक्षण अिवालामध्ये

बाजार फीच्या येणे वसूलीबाबत अपिार, गैरव्यविार झाला असल्याचे नमूद िेलेचे हदसून येत
नािी. तथावप, लेखापररक्षिााांनी श्री.प्रिाश नारायण घ्यार, तत्िालीन वररषठ मलवपि यााांचे

िालावधीत १४१ पाने गिाळ हदसत असन
ू त्यानस
ु ार त्यााांचे िालावधीत रूपये २१,६३,७९१/इतिी रक्िम व्यापाऱ्यााांििून वसूल िोऊ शिते असे म्ि्ले आिे . सदरची रक्िम त्यााांनी
बाजार सममतीच्या दोन िमशचाऱ्यााांच्या िागदपत्रााांच्या िस्तााांतरणावरून दशशववले आिे असे स्पष्

हदसून येते. पराां त,ु बाजार सममतीमधील सवश िागदपत्रे / उत्पन्न / खचश पत्रि / तेरीज पत्रि व

ताळे बाांद पािता सदरची रक्िम येणे असल्याचे हदसून येत नािी असे अिवाल सादर िेला
िोता.

सदर गैरव्यविाराबाबत चौिशी िरण्यासाठी श्जल्िा उपननबाांधि, सििारी साांस्था, ठाणे

यााांनी हद.१३.०३.२०१२ च्या आदे शान्वये मिाराषर िृवष उत्पन्न खरे दी ववक्री (वविास व
ववननयमन) अधधननयम, १९६३ चे िलम ५७ अन्वये श्री.आर.िे.भास्िर, तत्िालीन सिाय्यि
ननबाांधि, सििारी साांस्था, उल्िासनगर यााांची ननयुक्ती प्राधधिरण तथा न्यायाधधिरण अधधिारी

म्िणन
ू ननयक्
ु ती िरण्यात आली िोती. त्यााांनी अद्यापपयंत अिवाल सादर िेलेला नािी.
श्री.भास्िर िे हद.३०.०४.२०१९ रोजी ननयतवयोमानानुसार सेवाननवत्त
ृ झालेले आिे त.

मा.श्री.दौलत दरोिा, आमदार शिापूर, (अज) ववधानसभा यााांनी िृषी उत्पन्न बाजार
सममती, उल्िासनगर यााांच्याििे हदलेल्या हद.०४.०१.२०१९ च्या तक्रार अजाशच्या अनुषाांगाने
श्जल्िा उपननबाांधि, सििारी साांस्था, ठाणे िायाशलयाने हद.३०.०१.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये

सिाय्यि ननबाांधि, सििारी साांस्था, उल्िासनगर यााांचि
े िून अिवाल मागववला असता त्यााांनी
हद.१५.०६.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये अिवाल सादर िेलेला आिे. सदरचे अिवालाचे अवलोिन

िेले असता बाजार सममतीचे व्यापाऱ्याििून येणे असल्याचे उपलब्ध िागदपत्रााांवरून हदसून
येत नसल्याचे नमूद िेले आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वव.स. ५६ (22)
ग्रांरालयाांना अनद
ु ानाचा दस
ु रा हफ्ता दे ण्याबाबत
(२०) १२४७६ (०९-०९-२०२०). श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.विजय रहाांगडाले
(नतरोडा) :
सन्माननीय उच्च ि तांर शशिण मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) गोंहदया श्जल््यातीलअ. ब. ि. आणण ि. श्रेणीनस
ु ार ग्राांथालयााांना वषाशतून २ िफ्त्यााांमध्ये

शासनातफे अनुदान हदले जात असुन त्यामध्ये ज्यात िमशचाऱ्यााांचे वेतन सुद्धा असते, पराां तु
वषश २०१९-२० चा अनुदानाचा दस
ु रा िफ्ता अजून पयंत प्राप्त झालेला नािी, िे खरे आिे िाय,
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौिशी िेली आिे िाय व त्यानस
ु ार दस
ु रा िफ्ता तात्िाळ
दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
३. नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. उदय सामांत (२४-०२-२०२१) :

(१) िे खरे नािी.

(२) गोंहदया श्जल््यातील शासनमान्य सावशजननि ग्राांथालयााांना सन २०१९-२० मधील परररक्षण
अनद
ु ानाचा दस
ु रा िप्ता अदा िरण्यात आला आिे .
(३) प्रश्न उद्धवत नािी.

___________

मौजे येडने नपानी (ता. िाळिा, श्ज. साांगली) येरील मश्ल्लिाजन
ुव ि सांतोषधगरी

(२१)

डोंगर पररसर पयवटन िेर म्हणन
ू वििशसत िरणेबाबत
१२५०९ (१६-०९-२०२०).
श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :
सन्माननीय िने मांरी

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) मौजे येिने नपानी (ता. वाळवा, श्ज. सााांगली) येथील मश्ल्लिाजन
ुश व साांतोषधगरी िोंगर
पररसर जैवववववध साांवधशन व पयश्न क्षेत्र म्िणन
ू वविमसत िरणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, एिा नामााांकित साांस्थेने िेलेल्या पािणीनुसार या पररसरात ववपुल प्रमाणात
पशु-पक्षी व दमु मशळ जैवववववधता असल्याचे आढळून आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावास मान्यता दे ऊन िा पररसर जैवववववध साांवधशन व पयश्न

क्षेत्र म्िणन
ू वविमसत िरण्यासाठी ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी
िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. सांजय राठोड (०१-०३-२०२१) :(१), (२), (३) व
िरणेबाबतचा प्रस्ताव अद्याप ववचाराधीन आिे .

(४) सदर पयश्न स्थळ वविमसत

___________

(२२)

राज्यातील माराडी िामगाराांच्या बँिाांमध्ये ठे िलेल्या ठे िीांचा झालेला अपहार

१२६५६ (०७-१०-२०२०).

गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

डॉ.तष
ु ार राठोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय िामगार मांरी पढ
ु ील

(१) राज्यातील माथािी िामगारााांच्या ग्रॅज्युइ्ी/पी.एफ. ची रक्िम शासनाच्या िामगार बोिाशििे
जमा िेली जात असन
ू राज्य शासनाच्या अस्तीत्वात असलेल्या या पाच िामगार बोिाशमाफशत

िी रक्िम राषरीयिृत बँिेत जमा ठे वली जाते, िे खरे आिे िाय,
(२) असल्यास, राज्यातील ५० िजार माथािी िामगारााांची आयुषयभराची पुाांजी, िामगार
बोिाशतील अधधिारी व राषरीयिृत बँिा यााांच्या साांगनमताने, बनाव् िागदपत्रााांचा वापर िरून
परस्पर इतर खात्यामध्ये वळवून घेतल्याच्या आरोप माथािी िामगार साांघ्नेने िेला आिे, िे
िी खरे आिे िाय,

वव.स. ५६ (23)
(३) असल्यास, शासिीय वा ननमशासिीय साांस्थाच्या िो्यवधी रुपयााांच्या ठे वी अनेि

राषरीयिृत बँिेत ठे वल्या जात असून, या ठे वीबाबत साांबाांधीत साांस्थाशी पत्रव्यविार िरून
साांमती घेतल्यामशवाय त्या इतरत्र वापरण्याचे अधधिार बँिााांना नसतात, िे िी खरे आिे िाय.
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी माथािी िामगार साांघ्नानी याप्रिरणी सी.बी.आय. चौिशी
िरण्यात यावी अशी मागणी िेली आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(५) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, त्यात िाय आढळून आले व
त्यानुषाांगाने शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलाांबाची िारणे
िाय आिे त ?

(६) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आिे त
श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१५-०२-२०२१) : (१) िे खरे आिे.
(२) िे खरे आिे.
(३) िे खरे आिे.
(४) मुाांबई

मधील माथािी माांिळानी ववववध बँिामध्ये गाांत
ु ववलेल्या रिमेच्या
वसल
ी
िरणे
ब
ाबत
व
दोषीवर
िारवाई
िरणे
ब
ाबतची
तक्रार
प्राप्त
झालेली आिे .
ु

अपिारची

(५) माथािी माांिळातील गुाांतववलेल्या रिमेच्या अपिारसाांबधी िोपर खैरणे, पनवेल शिर,
भायखळा पोमलस ठाणे, मुाांबई व सािीनािा पोमलस ठाणे येथे गन्
ु िे दाखल िेले आिे त. या
व्यनतररक्त िापि बाजार व दि
ु ाने माांिळातील रुपये ५.०० िो्ी रिमेच्या अपिाराबाबत

माांिळाच्या साांबाांधधत तत्िालीन अधधिाऱ्यााांनी रिमेची गुाांतवणूि िरताना ननषिाळजीपणा व
प्रशासिीय अननयममतता िेल्याचे प्राथममि चौिशी अिवालामध्ये हदसन
आल्याने
ू
साांबधधतााांववरूध्द प्रशासिीय िारवाई सुरु आिे.
(६) प्रश्न उद्भवत नािी

___________

माराडी िामगाराांच्या िामाच्या दरातील तफाित दरु िरण्याबाबत
(२३)

१२६९४ (२०-०९-२०२०).

श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण) :

मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

सन्माननीय िामगार

(१) माथािी िामगारााांचे साांरक्षण िरण्यािरीता मिाराषर माथािी िमाल व इतर श्रमजीवी

िामगार (नोिरीचे ननयमन व िल्याण अधधननयम, १९६९) िायदा िरण्यात आला असुन
तद्नुषाांगाने माांिळ स्थापन िरण्यात येवुन माांिळामाफशत माथािी िामगाराचे िायश पाहिले जाते,
िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदरिू िायद्याअाांतगशत मिाराषरात ३६ माांिळे स्थापन िरण्यात आली असुन
या माांिळामाफशत माथािी िामगार िाम िरीत असन
ु त्यााांचे िामाचे दर ननश्श्चत िेले जाते, िे
िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, माथािी िामगार िे िमाल असल्याने सवशच हठिाणी एि समान िाम म्िणजेच

ओझे उचलणे, चढवणे, उतरववणे, रचन
ु ठे वणे, अशासारखी िामे िरत असन
ू िी माांब
ु ई व
नागपूर येथील माथािी िामगारााांच्या िामाच्या दरात तफावत असल्यामुळे िामाच्या दराच्या
तफावती व माथािी िामगारााांच्या चुिीच्या धोरणामुळे राज्यातील व्यापार इतर राज्यात
स्थलााांतरीत झाले असल्याचे ननदशशनास आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन िामाच्या दरात असलेली तफावत दरु
िरुन माथािी िामगारााांच्या चुिीच्या धोरणात सध
ु ारणा िरण्याबाबत िोणती िायशवािी िेली
वा िरण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१५-०२-२०२१) : (१) व २) िे खरे आिे.
(३) िे खरे नािी.
मिाराषर

माथािी

िमाल

व

इतर

श्रमश्जवी

िामगार

(नोिरीचे

ननयमन

व

िल्याण) अधधननयम १९६९ मधील व सदर अधधननयमाच्या िलम ४ अन्वये लागू िेलेल्या
माांिळाच्या योजनााांमधील

तरतूदीाांनुसार

सवश साांबाांधधताचे म्िणणे ववचारात घेऊन माथािी

िामगाराची मजुरी, भत्ते व सेवच्
े या अन्य शती

ठरववण्याबाबत माांिळास अधधिार प्राप्त

आिे त. त्यानस
ु ार माथािी माांिळामाफशत िायशवािी िरण्यात येते.
(४) माथािी

माांिळाने

ननश्श्चत

िेलेले

िामाचे

न्यायालयात साांबाांधधताििून दाद माधगतली जाते.

दर मान्य

नसल्यास

त्यावर

मा.

उच्च

त्यानुसार नागपूर व वधाश श्जल्िा माथािी व

असाांरक्षक्षत िामगार माांिळाववरुध्द १ जनहित याधचिा व ववववध आस्थापनेने दाखल िेलेल्या
११ याधचिा मा माांब
ु ई उच्च न्यायालय, खाांिपीठ नागपरू यााांचेसमोर

न्यायप्रववषठ आिे.

(५) प्रश्न उदभवत नािी.

___________
पाांढरििडा (श्ज. यितमाळ) येरील प्रिल्प िायावलयाच्या
खेळाच्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार
(२४)

१२८३५ (१८-०८-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१) पााांढरिविा (श्ज. यवतमाळ) येथील प्रिल्प िायाशलयामाफशत सन २०१७-२०१८ मध्ये
आयोश्जत िरण्यात आलेल्या खेळासाठी ११ लक्ष रुपये एवढा ननधी खचश झाला आिे, िे खरे
आिे िाय,
(२) असल्यास, सन २०१९-२०२० मध्ये आयोश्जत िरण्यात आलेल्या त्याच खेळािररता ३५
लक्ष रुपये ननधी खचश झाला असल्याचे ननदशशनास आले, िे िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, श्जल्िा वावषशि योजनेच्या ननधीमधुन िबड्िी, खो.खो, व्िोलीबॉल, उाां च उिी
इत्यादी ववववध प्रिारच्या खेळािररता ननधी दे ण्यात येतो, िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, सन २०१९-२०१८ व सन २०१९-२०२० मध्ये सारखेच खेळ घेण्यात आले
असतााांनािी खचश िेलेल्या ननधीमध्ये तफावत असल्याचे आढळुन आले आिे, िे िी खरे आिे
िाय,

(५) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीच्या अनुषाांगाने िोणती
िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे , नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
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अॅड. िे.सी.पाडिी (१०-०२-२०२१) : (१)
(२)

िे खरे आिे.

िे खरे आिे.

(३) अाांशत: खरे आिे.

सन २०१७-१८ या शैक्षणणि सत्रामध्ये श्जल्िा वावषशि आहदवासी उपयोजना सन २०१७-१८

अाांतगशत अथशसाांिश्ल्पत ननधी हद.१६.०१.२०१८ च्या आदे शानुसार रु. ७.०० लक्ष इतिा ववतरीत
िरण्यात आला िोता.

सन २०१९-२० या शैक्षणणि सत्रामध्ये प्रिल्प स्तरीय क्रीिा स्पधेिरीता सवश खचश िा

आश्रमशाळा समि
ू राज्यस्तर यामधन
ू िरण्यात आलेला आिे .
(४) िे खरे आिे.

शैक्षणणि सत्र २०१७-१८ मध्ये एिूण ८६०व शैक्षणणि सत्र २०१९-२० मध्ये ११३८ ववद्याथी
सिभागी झाले िोते. तसेच सन २०१७-१८ या शैक्षणणि सत्राच्या तुलनेत सन २०१९-२० या

शैक्षणणि सत्रामध्ये ववद्यार्थयांिरीता अधधिच्या सोयी-सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्यात आलेल्या
िोत्या.

(५) सदर प्रिरणाची सववस्तर चौिशी िरण्याबाबत आयुक्त, आहदवास वविास, नामशि यााांनी
हद.२१.०७.२०२० च्या पत्रान्वये अपर आयुक्त, अमरावती यााांना ननदे श हदले आिे त.
___________

महाविद्यालयातील राखीि िोट्यातील प्रिेश फेरीमधून प्रिेश घेतलेल्या प्रिेशारीना शशष्ट्यित्त
ृ ी
शमळणेबाबत.

(२५)

१३२७७ (१७-०९-२०२०).

श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.चेतन तुपे (हडपसर) :

सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांरी पुढील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) राज्यातील ववनानुदाननत मिाववद्यालयातील प्रवेश फेरीमधन
ू ररक्त असलेल्या जागा
मिाववद्यालयाना भरणेस परवानगी हदली जाते िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदरचे प्रवेश िे शासनाच्या िोयवयावरील ररक्त जागी हदले जात असन
ू या
प्रवेशाथीना मशषयवत्त
ृ ी हदली जात नािी, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, व्यवस्थापन िोयवयाव्यनतररक्त इतर प्रवेशााांना मशषयवत्त
ृ ी ममळणे अपेक्षक्षत असता
शासनाच्या िोयवयावरील ररक्त जागेवर प्रवेश हदलेले ववद्याथी मशषयवत्त
ृ ी पासून वाांधचत राहिले
आिे त, िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी मिाववद्यालयातील शासनाच्या राखीव िोयवयातील प्रवेश
फेरीमधून ररक्त राहिलेल्या जागााांवर हदलेल्या प्रवेशाथीना मशषयवत्त
ृ ी दे ण्याबाबत िोणती
िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. धनांजय मुांडे (१७-०२-२०२१) : (१) िोय.
(२) िे खरे आिे.
(३) नािी,
उच्च

व

ताांत्र

मशक्षण

ववभागाच्या

अखत्याररतील

मान्यताप्राप्त

व्यावसानयि

अभ्यासक्रमााांमध्ये िेंद्रीभूत प्रवेश पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या आधथशिदृष्या दब
श
घ्िातील
ु ल
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ववद्यार्थयांिरीता राजवषश छत्रपती शािू मिाराज मशक्षण शुल्ि मशषयवत्त
ृ ी योजना हद.१३
ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन ननणयाशन्वये सुधाररत स्वरुपात लागू िरण्यात आली आिे . मात्र
िी मशषयवत्त
अथवा िेंद्रीभत
प्रवेश प्रकक्रया साांपल्यानाांतर
ू
ू
ृ ी योजना व्यवस्थापन िो्यातन
साांस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयांना लागू नािी.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

(५) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
पुणे श्जल््यातील फुल उत्पादिाांना लॉिडाऊनमुळे
झालेल्या नि
ु सानीची भरपाई शमळण्याबाबत

(२६)

१३४२२

(१७-०९-२०२०).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशभमन्यु पिार (औसा),
सन्माननीय पणन मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

(१) पण
ु े श्जल््यासि राज्यातील फुल बाजार सममत्या हदनााांि २२ माचश, २०२० रोजी लॉििाऊन

झाल्यामुळे बाांद िेल्याने फुल उत्पादिााांचे मोठ्या प्रमाणावर नुिसान झाले

असल्याचे

ननदशशनास आले आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, उक्त झालेल्या नुिसानीची भरपाई ममळण्यासाठी पाांचनामे िरून नुिसान
भरपाई दे ण्याबाबतची मागणी लोिप्रनतननधीनी हदनााांि ३ मे २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास िेली
आिे , िे खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन फुल उत्पादिााांना नि
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) अाांशत खरे आिे .
राज्यातील सवश ववभागीय सिननबाांधि, सििारी साांस्था व श्जल्िा उपननबाांधि, सििारी
साांस्था यााांच्याििून माहिती घेतली असता, राज्यातील िािी ननविि िृषी उत्पन्न बाजार
सममत्यामध्येच फुलााांची ववक्री िेली जाते. ज्या िृषी उत्पन्न बाजार सममतीत फुलााांची ववक्री
िेली जाते, त्या बाजार सममत्यााांििे नुिसान भरपाई दे णेबाबत बाबत अजश / तक्रार प्राप्त
झालेले नािीत.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
औांढा नागनार (श्ज. हहांगोली) तालुक्यातील अनेि गािाांच्या
दत्ति बँिा अचानि बदलल्याबाबत

(२७)

१३५८४ (१७-०९-२०२०).

श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी) :

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

सन्माननीय सहिार मांरी

हिाांगोली श्जल््यातील शेतिऱ्यााांना पीििजश िाढण्यासाठी ववववध बँिााांना गावे दत्ति

दे ण्यात आली आिे त, िे खरे आिे िाय,

वव.स. ५६ (27)
(२) असल्यास, यावषी औाांढा नागनाथ तालुक्यातील अनेि गावाच्या दत्ति बँिा अचानि
बदलण्यात आल्याने शेतिऱ्यााांना अनेि अिचणीचा सामोरे जावे लागत आिे , िे िी खरे आिे
िाय,
(३) असल्यास, गावाच्या दत्ति बँिा अचानि बदलण्याची िारणे िाय आिे त व शेतिऱ्यााांना
वपििजश िाढण्यासाठी येणाऱ्या अिचणी दरू िरण्याच्या अनष
ु ाांगाने िोणती िायशवािी वा
उपाययोजना िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१८-०२-२०२१) : (१) िोय.
(२) नािी.
(३) औाांढा नागनाथ तालुक्यातील पेरजाबाद व गोजेगाव या २ गावााांतील शेतिऱ्यााांना अिचणीाांचा

सामना िरावा लागला िोता. या दोन गावााांच्या ग्रामपाांचायतीाांनी हदनााांि २०.०५.२०२० (पेरजाबाद
ग्रामसभा) व हदनााांि ०४.०६.२०२० (गोजेगााांव ग्रामसभा) रोजी ग्रामसभा ठराव घेऊन बँिा
बदलण्याची मागणी िेली.
या दोन गावााांच्या ग्रामसभााांच्या मागणीनुसार हदनााांि ३०.०६.२०२० रोजी झालेल्या

श्जल्िास्तरीय समन्वय सममती (DLCC) सभेतील ननणशयानस
ु ार दत्ति बँिााांमध्ये ग्रामसभााांच्या
मागणीनुसार बदल िरण्यात आला आिे.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________
आिी (श्ज.िधाव) तालुक्यातील जैन इरीगेशन िांपनीतील सुरिा रििाचा झालेला मत्ृ यु
(२८)

१३६६१ (२०-०९-२०२०).

श्री.दादाराि िेचे (आिी) :

गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय िामगार मांरी पुढील

(१) आवी (श्ज.वधाश) तालुक्यातील लोअर वधाश प्रिल्पावर आवी सक्ष्
श जैन
ु म मसाांचन योजनेताांगत

इरीगेशन, जळगााांव या िाांपनीला सुरक्षा रक्षि पुरवठा िरण्याचे िाम CISS या िाांपनीला
दे ण्यात आले असन
ू या िाांपनीमाफशत स्व.श्री. दे ववदास रामदासजी ढोि, रा. ननजामपरु (्ा.),
ता.आवी, श्ज.वधाश िे धनोिी येथे पाांप िाऊस चे िामावर सुरक्षा रक्षि म्िणुन िायशरत आिे, िे
खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, स्व.श्री. दे ववदास रामदासजी ढोि िे CISS िाांपनी माफशत जैन इरीगेशन िाांपनी

जळगााांव द्वारे धनोिी येथे पाांप िाऊसवर सुरक्षा रक्षि म्िणुन िायशरत असतााांनी हदनााांि १८
ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास मत्ृ यु झाला, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सुरक्षा रक्षि श्री.दे ववदास ढोि यााांचा िायशरत असतााांना मत्ृ यु झाला असतााांनािी
िाांपनीमाफशत िाांपनी ॲक््नुसार िोणतीिी आधथशि मदत िरण्यात आली नसन
त्यााांच्या
ू
वारसदारााांना नोिरी दे खील दे ण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (28)
श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१५-०२-२०२१) : (१) व (२)

िे खरे आिे .

(३) व (४) िे खरे नािी.
मयत श्री. ढोि यााांच्या वारसास

भववषय ननवाशि ननधी व िामगार ववमा योजनेचे

लाभ ममळण्याबाबतची प्रकक्रया माांिळ स्तरावर सुरु आिे .

तसेच िाांपनीने तातिीने रुपये

१५०००/ वारसास हदले आिे त. तसेच मयत श्री.ढोि यााांच्या मुलास वािनचालि म्िणून नोिरी
हदलेली आिे .

ESIC नामशि यााांचेििून मयत श्री. ढोि यााांच्या वारसास खालीलप्रमाणे

नुिसान भरपाई दे ण्यात येत आिे.
अ.क्र.

वारसाचे नाव

मामसि

रुपये

१.

श्रीमती दे विी दे ववदास ढोि

४३२०/-

२.

श्रीमती नुतन दे ववदास ढोि (मुलगी)

आजन्म/पन
ु वश ववववाि िरे पयंत
लग्न िोईपयंत

२८८०/-

०६.११.२०२२ पयंत

२८८०/-

३.

सुममत दे ववदास ढोि
तसेच

नागपूर

श्जल्िा

(मुलगा)

सुरक्षा

रक्षि

माांिळाने

िेलेल्या

तपासणीमध्ये

िाांपनीच्या ननरीक्षणामध्ये आढळून आलेल्या त्रु्ीबाबत प्रथम श्रेणी न्यायदाां िाधधिारी आवी श्ज
वधाश न्यायालयात (९७५/२०२०) दावा दाखल िरण्यात आला आिे .
(५) प्रश्न उदभवत नािी.
___________
भाांडूप (मुांबई) येरे मॅजेश्स्टि टॉिर प्रिल्पात ग्राहिाांची िेलेली फसिणूि िेल्याबाबत
(२९)

१३६६७ (२०-०९-२०२०).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांि) :

पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :(१)

सन्माननीय गह
ृ मांरी

भााांिूप (माांब
ु ई) येथे मॅजेश्स््ि ्ॉवर प्रिल्पात ४०० ग्राििााांची जवळपास २०० िो्ी

रुपयााांची फसवणि
िेली असून या प्रिरणाचा तपास आधथशि गुन्िे शाखेच्या गि
ू
ृ ननमाशण
िक्षामाफशत सुरू असल्याचे मािे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे ,
िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, मॅजेश्स््ि ्ॉवर मधील सदननिा मालि साांघ्नेच्यावतीने पोलीसात व
मिारे राििे मािे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार िेली आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले
आिे , त्यानष
ु ाांगाने िरण्यात आलेल्या िायशवािीचा तपशील िाय आिे,

(४) असल्यास, सदरिू प्रिरणी ज्या ग्राििााांची फसवणूि झाली आिे त्यााांना भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाििून िोणती िायशवािी िरण्यात आली वा येत आिे, तसेच साांबाांधधतााांना भरपाई
िेव्िापयंत दे ण्यात येणार आिे,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. अननल दे शमुख (०२-०३-२०२१) : (१) िोय.
(२) िोय

सदननिा मालिााांनी मिारे राििे रे रा िलम ७ अन्वये तक्रार दाखल िेली िोती. पराां तू

वव.स. ५६ (29)
एनसीएल्ी (NCLT) ििे सुनावणी सुरु असल्याने अजश ननिाली िाढण्यात आला.
(३)

या प्रिरणी प्रा.चौ.क्र.९२/१९ मध्ये िेलेल्या चौिशीत (१) एच.िी.आय.एल. िाांपनी व

िाांपनीचे साांचालि (२) रािेशिुमार िुलदीपमसाांग वाधवान (३) साराां ग रािेश वाधवान (४) लमलत
मोिन मेिता (५) साांध्या बामलगा (६) राजिुमार अगरवाल (७) िजारी लाल (८) िाांपनी सेक्रे्री

दशशन धप
ृ द मुजुमदार यााांच्याववरुध्द हदनााांि १८.०१.२०२० रोजी आ.गु.वव.गु,र.क्र.०३/२०,िलम

४०९, ४२०, ३४ भादाां वव सि ३,४,१३, १४ मोफा िायदा अधधननयमान्वये गन्
ु िा नोंद िरण्यात
आला असून त्याचा तपास सुरु आिे .
(४)

सदर मॅजेश्स््ि ्ॉवर प्रिल्पातील बळीत गुाांतवणूिदारााांनी मॅजेश्स््ि ्ॉवर फ्लॅ ् ओनर

असोमसएशन या नावाने साांघ्ना स्थापन िेली आिे . सदर साांघ्नेचे ववधी सल्लागार
सॉलीमसक्स

यााांनी

मा.राषरीय

िाांपनी

िायदा

न्यायाधधिरण

यााांच्याििे

साांिीणश

अजश

क्र.३४७३/२०१९ नस
ु ार िेलेल्या दाव्याप्रमाणे मा.न्यायाधधिरणाने मॅजेश्स््ि ्ॉवर प्रिल्पातील
सदननिा

खरे दीधारिााांचा

मा.न्यायाधधिरणाच्या

दावा

आदे शाने

मान्य

िेला

िाांपनीचा

असून

ताबा

सदर

त्यााांनी

दावा

नेमलेल्या

प्रलाांबबत

आिे .

Resolution

professional यााांच्याििे आिे .
(५)

प्रश्न उद्भभवत नािी.

___________
नाशशि श्जल्हा मध्यिती सहिारी बँिेतील ठे िी नागररिाांना परत दे ण्याबाबत
(३०)

१३७८७ (२०-०९-२०२०).

श्रीमती सरोज आहहरे (दे िळाली) :

सन्माननीय सहिार

मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) नो्ा बाांदीच्या ननणशयानाांतर नामशि श्जल्िा मध्यवती सििारी बॅंिेने कफक्स डिपॉझी्
म्िणून ठे वलेल्या सवशसामान्य नागररिााांच्या ठे वी मोिण्यास बाांदी घातली आिे, िे खरे आिे
िाय,

(२) असल्यास, त्यामुळे पगारदार, सेवाननवत्त
ृ तसेच श्जल्िा बॅंिााांवर ववश्वास ठे वलेल्या िजारो
खातेदारााांच्या िरोिो रुपयााांच्या रक्िमा अििल्या आिे त, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीच्या अनुषाांगाने नामशि

श्जल्िा बॅंिेला आदे मशत िरून नागररिााांच्या ठे वी परत दे ण्याबाबत िोणती िायशवािी िेली वा
िरण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१६-०२-२०२१) : (१) नािी.
(२) अाांशतः खरे आिे .

नो्ाबाांदीनाांतर मािे मे, २०२० अखेर पयंत नामशि श्जल्िा मध्यवती सििारी बँिेने रु.

१११५.९४ िो्ीच्या ठे वी परत िेलेल्या आिे . यामध्ये रु. ३८०.८६ िो्ीच्या मद
ु त ठे वीाांचा
समावेश असून एिूण ३८,०४४ खातेदारााांना रु. ३५६.८४ िो्ीच्या वैयश्क्ति स्वरुपाच्या

मुदतठे वी परत िरण्यात आलेल्या आिे त. यााांत प्रामुख्याने पगारदार, सेवाननवत्त
ृ व सवश
सामान्य नागररिााांच्या ठे वीाांचा समावेश आिे . सद्यश्स्थतीत बँिेििे ननधी उपलब्ध नसल्याने

वव.स. ५६ (30)
बँि ठे वीदारााांनी ठे वीची मागणी िरताच ठे वीची रक्िम परत िरु शित नािी, तथापी उपलब्ध
ननधीमधून बँि प्राधान्याने आरोग्य, मशक्षण, वववाि इत्यादी िारणााांसाठी ठे व परत िरण्याचा
प्रयत्न बँि िरीत आिे.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
सेलू (श्ज.परभणी) तालुक्यातील महावितरण िायावलयामाफवत
िेलेल्या दरू
ु स्ती िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(३१)

१४०८६ (१९-०७-२०२०).

श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर) :

सन्माननीय ऊजाव

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

सेलू

(श्ज.परभणी)

तालुक्यातील

मिाववतरण

िायाशलयामाफशत

िरावयाच्या

दरू
ु स्ती

िामााांमध्ये िायाशलयीन अधधिारी िमशचारी व साांबाांधधत ठे िेदार यााांनी िामे न िरता आपसात

साांगनमताने न िेलेल्या िामााांची दे यिे समाांत िरुन गैरव्यविार िेल्याचे हदनााांि १३ जुल,ै
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, मिाववतरण िायाशलयातील अधधिारी, िमशचारी व साांबाांधधत ठे िेदार मागील दोन
वषाशपासून अशाच प्रिारे दरु
ु स्तीची िाम न िरता दे यिे समाांत िरुन गैरव्यविार िरीत आिे त,
िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय आढळुन आले,
चौिशीच्या अनष
ु ाांगाने साांबधधत दोषीवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त?

डॉ. नननतन राऊत (२९-०१-२०२१) : (१) िे खरे नािी. मिाववतरणच्या नााांदेि पररमाांिळाअाांतगशत

परभणी माांिळ िायाशलय येत.े परभणी माांिळाअाांतगशत एिूण दोन ववभागीय िायाशलय िायशरत
असून सेलू उपववभाग िा परभणी ववभाग क्र.२ अाांतगशत येत आिे. मािे सप््ें बर, २०१९ पासून
पीएम/बीएम अाांतगशत ई-ननववदाद्वारे माांिळ व ववभागीय स्तरावर तीन वषाशसाठी प्लान््

में्ेनन्समध्ये तीन व ब्रेििाऊन में्ेनन्समध्ये तीन अशा ववद्यत
ु ठे िेदारााांची नेमणि
ू िरण्यात
आलेली आिे . ववद्युत दे खभाल व दरु
ु स्तीची िामे या ननयक्
ु त िेलेल्या ठे िेदारााांमाफशत
िरण्यात

येत आिे त. सदरची िामे सुरळीत

चालू

िेल्याबाबतची िोणतीिी बाब ननदशशनास आलेली नािी.

असन
या
ू

िामाबाबत

गैरव्यविार

(२) व (३) मािे सप््ें बर, २०१९ पूवी ववद्युत दे खभाल व दरु
ु स्तीच्या िामााांसाठी माांिळ स्तरावर
आदे मशत िेलेल्या एिूण नऊ ववद्युत ठे िेदारााांना िामे दे ण्यात आलेली िोती. ती िामे
सुरळीतपणे िरण्यात आलेली असून तयााांनी िेलल्या िामाची रु.५५,५९,७९०/- एवढी दे यिे
ववद्युत

ठे िेदारााांना

अदा

िरण्यात

आलेली

आिे त.

गैरव्यविार िेल्याबाबतची बाब ननदशशनास आलेली नािी.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

सदर

िामात

िोणत्यािी

प्रिारचा

वव.स. ५६ (31)
मुांबई उपनगर, ठाणे आणण निी मुांबई या शहराच्या हद्दीत सुमारे १७ किमी लाांबीच्या खाडी
फ्लेशमांगो अभयारण्य म्हणून िेल्याबाबत

(३२)

१४३७३ (१५-०९-२०२०).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूि)व :

सन्माननीय िने

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) माांब
ु ई उपनगर, ठाणे आणण नवी माांब
ु ई या शिराच्या िद्दीतील सम
ु ारे १७ किमी लााांबीच्या
खािी किनाऱ्यावर फ्लेममाांगो अभयारण्य जािीर झाल्यामुळे १० किमी पररघातील बााांधिामााांवर
ननबंध आल्याने सुमारे पाच िजार बााांधिाम प्रिल्प अिचणीत आल्याचे मािे जुलै २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, शासनाििून अभयारण्याच्या अाांनतम अधधसूचनेसाठी पाठपुरावाच िोत नसल्याने
बााांधिामााांच्या माांजरु ीवर ननबंध िायम आिे त, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्ताव प्रलाांबबत असण्याची नेमिी िाय िारणे आिे त व उक्त
प्रस्तावास मान्यता दे ण्यािररता शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त?
श्री. सांजय राठोड (२८-०१-२०२१) : (१) हदनााांि १०.०५.२०१८ रोजी ठाणे खािी फ्लेममाांगो
अभयारण्य म्िणून घोवषत िरण्यात आले आिे .

मा. सवोच्च न्यायालयाने रर् याधचिा क्रमााांि ४६०/२००४ मध्ये हदनााांि ०४.१२.२००६

रोजी पाररत िेलेल्या आदे शान्वये अभयारण्यभोवती चे पयाशवरण साांवदे नशील क्षेत्राची अाांनतम
अधधसूचना जारी िोईपयशत अभयारण्य भोवतीचे १० कि.मी. अाांतरामध्ये येणाऱ्या क्षेत्रास मानीव
पयाशवरण साांवेदनशील क्षेत्र म्िणून गि
ृ ीत धरण्यात येईल असे नमूद आिे .

ठाणे खािी फ्लेममाांगो अभयारण्य पयाशवरण साांवेदनमशल क्षेत्रामध्ये बााांमिामे प्रनतबाांधीत

िरण्यात येत नसन
ु बााांधिामाचा समावेश ननयमीत िरण्या योग्य उपक्रमात िोतो. त्यामुळे
बााांधिामावर ननबशध आले िे खरे नािी.

(२) व (३) िेंद्रीय पयाशवरण, वन व जलवायू पररवतशन माांत्रालयामाफशत हदनााांि ०६.११.२०१९

रोजी ठाणे खािी फ्लेममाांगो अभयारण्या सभोवताली ० ते ३.५ किलो मम्रपयशतचे क्षेत्र
साांवेदनशील म्िणन
ू जािीर िरण्याबाबत प्रारुप अधधसच
ू ना प्रमसध्द िरण्यात आली आिे .

हदनााांि ०४.०२.२०२० रोजी िेंद्र शासन स्तरावर तज्ञ सममतीची बैठि साांपन्न झाली

आिे .

सदर सममतीने सुचववलेल्या सुधारणानुसार सध
ु ारीत प्रस्ताव तयार िरुन िेंद्र शासनास

पाठववण्याची िायशवािी सुरु आिे .

सदर प्रस्तावास िेंद्र शासनाची माांजरू ी ममळे पयशत पयाशवरण साांवेदनशील क्षेत्र १० कि.मी.

पयशतच मान्यण्यात येत.े

(४) प्रश्न उदभवत नािी.
___________

वव.स. ५६ (32)
मुबईमध्ये ताडी बनविण्यासाठी क्लोरल हायड्रेट रसायनाचा िापर होत असल्याबाबत
(३३)

१४५४८ (०२-१२-२०२०).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

मुाांबईत तािी बनववण्यास क्लोरल िायड्रे् या ववषारी रसायनाचा वापर िेला जात

असल्याची माहिती ननदशशनास आली आिे, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, या क्लोरल िायड्रे्मुळे मळमळणे, चक्िर येऊन तोल जाणे, उल्ी िोणे तसेच
अनेिदा बेशुद्ध िोणे असे प्रिार घित आिे त, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, शिरात असलेल्या २५० दि
ु ानााांत याचा पुरवठा िेला जात असल्याचे आढळून
आले असून येऊन िा पुरवठा िरणाऱ्या दोषीाांना पोमलसााांनी अ्ि िेली आिे , िे िी खरे आिे
िाय,

(४) असल्यास, सदरिू गुन्िे गारााांवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. हदलीप िळसे-पाटील (२८-०१-२०२१) :(१) सन २०१९-२० या वषाशत मुाांबई शिर व मुाांबई
उपनगर या दोन्िी श्जल्ियात ममळून १६० तािी अनुज्ञप्ती िायशरत असून, त्यापैिी १७ तािी
अनुज्ञप्तीाांमध्ये क्लोरल िायड्रे् ममश्रीत तािी ववक्री िोत असल्याचे तपासणी अिवालाअाांती
ननदशशनास आले आिे .

(२) िे अाांशत: खरे आिे . क्लोरल िायड्रे् िा एि शामि औषधी प्रिार असून, त्यामळ
ु े ननद्रे स
उत्तेजन ममळते असे शास्त्रीयदृष्या हदसून येते.

(३) व (४) राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागाने दोषी आढळलेल्या १७ तािी दि
ु ानााांची अनुज्ञप्ती

त्वरीत रद्द िरुन साांबाांधधत अनज्ञ
ु प्तीधारिााांववरुध्द मिाराषर दारुबाांदी िायदा १९४९ च्या िलम
६५ (इ), ७८ (अ), ८२, ८३ (अ) (ब) व भारतीय दाां ि साांहिता िलम २७२ व ३२८ अन्वये
फौजदारी गुन्िा दाखल िेला असन
ू , प्रिरणे न्यायप्रववषठ आिे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________

शासिीय-ननमशासिीय िायावलयामध्ये मराठी भाषेची सक्ती िरण्याबाबत
(३४)

१४८५४ (०२-१२-२०२०).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय मराठी भाषा मांरी

(१) राज्यातील प्रत्येि शासिीय-ननमशासिीय िायाशलयामध्ये शासनाने मराठी भाषेची सक्ती
िेली आिे , िे खरे आिे िाय,
(२)

असल्यास, माांत्रालय ते श्जल्िा स्तरापयंत िोणारा पत्रव्यविार, माहिती, ननववदा प्रकक्रया,

(३)

असल्यास,

अाांदाजपत्रिे, मोजमाप पुश्स्तिा ्या आजिी इाांग्रजी मध्ये मलहिल्या जात असल्याचे ननदशशनास
आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,
सदर

प्रिरणी

शासनाने

मराठी

भाषेचा

वापर

िरण्याबाबत

घेतलेल्या

ननणशयापासून आजपयंत मराठीचा वापर न िरणाऱ्या ववरुद्ध िोणती िारवाई िेली वा
िरण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (33)
श्री. सुभाष दे साई (११-०१-२०२१) :१)

िोय, “ अाांशत: ” खरे आिे .

(२) “ अाांशत: ” खरे आिे .

(३) व (४) शासन व्यविारात साांयक्
ु तीि िारण नसताना मराठी भाषेचा वापर िरण्यास
्ाळा्ाळ िरणाऱ्यााांववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत हद.१८ जुलै,१९८६ च्या शासन ननणशयान्वये
सूचना दे ण्यात आल्या आिे त. तसेच, शासन व्यविारात राजभाषा मराठीचा सक्षमपणे वापर
िरण्याबाबत हद.०७.०५.२०१८ च्या व हद. २९ जन
ू २०२० च्या पररपत्रिान्वये
दे ण्यात आल्या आिे त.

पुन्िा सच
ू ना

___________
मांगुडळपीर (श्ज. िाशशम) तालुक्यातील िृवष सहाय्यिािर िारिाई िरण्याबाबत
(३५)

१४८६३ (१०-१२-२०२०).

गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय िृषी मांरी पुढील

(१) माांगरुळपीर (श्ज. वामशम) तालुक्यातील िृवष सिाय्यि मुख्यालयात न रािता शिराच्या
हठिाणी रािून शासनाििून घरभािे भत्ता घेऊन शासनाची हदशाभूल िरीत आिेत, िे खरे आिे
िाय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौिशी िेली आिे िाय,

(३) असल्यास, शासनाची आधथशि फसवणि
िरणाऱ्या िृवष सिाय्यिावर फौजदारी व
ू
मशस्तभाांगची िारवाई िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येणार आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. दादाजी भुसे (१८-०१-२०२१) : (१), (२) व (३)

िे खरे नािी.

तालि
ु ा िृवष अधधिारी, माांगरुळपीर श्ज.वामशम िायाशलयाच्या अधधनस्त एिूण ३३
िृवष सिाय्यि िायशरत असन
सवश िृवष सिाय्यि शासनाने नेमन
हदलेल्या मख्
ू
ू
ु यालयी
राितात.

वररषठ अधधिारी जसे िृवष पयशवेक्षि, माांिल िृवष अधधिारी व तालि
ु ा िृवष
अधधिारी यााांनी हदलेल्या आिश्स्मि व ननयममत भे्ीदरम्यान सवश िृवष सिाय्यि नेमून
हदलेल्या मुख्यालयी राित असल्याचे हदसून आले आिे . तसेच सवश िृवष सिाय्यिााांनी

मख्
ु यालयी राित असल्याबाबत घरमालिाची भािेपावती श्जल्िा अधधक्षि िृवष अधधिारी,
वामशम िायाशलयात सादर िेलेली आिे .
(३)

प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

सोलापूर श्जल््यातील घरिूल योजनेंतगवत ननधी वितररत िरणे राांबविल्याबाबत
(३६)

१५६३४ (२६-११-२०२०).

श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.सांजयमामा शशांदे (िरमाळा),

श्री.यशिांत माने (मोहोळ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांरी

(१)

राज्यातील बेघर गरीब िु्ुाांबााांचे सवेक्षण िरुन त्यााांना घरिूल बााांधुन दे ण्यासाठी सन
२०१६-१७ पासून िेंद्र शासन पुरस्िृत प्रधानमाांत्री आवास योजना व राज्य शासन पुरस्िृत
रमाई, शबरी व पारधी आवास योजना राबववण्यात येत आिे , िे खरे आिे िाय,
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(२) असल्यास, िोरोना मिामारीच्या साथीमळ
ु े उक्त योजनेचा ननधी ववतरीत िरण्याचे
थााांबववल्याने सोलापूर श्जल््यात एिूण ७९२७ लाभार्थयांची घरिुलााांची िामे थााांबववण्यात आली

असन
माांजरू िेलेल्या २२४५
ू सन २०१९-२० या आधथशि वषाशत रमाई आवास योजनेतन
ू

घरिुलााांची िामे प्रलाांबबत असल्याचे हदनााांि ८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासुमारास
ननदशशनास आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, चालू आधथशि वषाशत शासनाने गररबााांना घरााांसाठी जागा खरे दीच्या पाांडित

हदनदयाळ उपाध्याय योजना वगळता सवश योजनााांची िामे प्रलाांबबत ठे वली असून फक्त
आरोग्याच्या िामाला प्राधान्य हदल्यामळ
ु े घरिूल योजनााांना ननधी ममळालेला नािी, शासनाचे

पुढील आदे श आल्यावर िामे सरु
ु िरण्यात येतील असे मुख्य िायशिारी अधधिारी, श्जल्िा
पररषद सोलापूर यााांचि
े िून लाभार्थयांना सााांगण्यात आल्याचे हदनााांि ८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन सोलापरू श्जल््यातील गरीब बेघर

िु्ुाांबााांना घरे उपलब्ध िरुन दे ण्यासाठी त्वरीत अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी
िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. धनांजय मुांडे (०३-०२-२०२१) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२)

सदर योजनेंतगशत सन २०१९-२० मध्ये रू.३००.०० िो्ी इतिा ननधी ववतरीत िरण्यात

आला असून सन २०२०-२१ मध्ये अथशसि
ाां ल्पीत िरण्यात आलेल्या रू.५००.०० िो्ी इतक्या
ननधीपैिी रू.३००.०० िो्ी ननधी आतापयशत ववतरीत िरण्यात आला आिे . सदरील ननधी

साांचालि, राज्य व्यवस्थापनि िक्ष-ग्रामीण गि
ृ ननमाशण िक्षाििे ववतरीत िरण्यात आला असून
सोलापूर श्जल््यातील एिूण ३३३९० ्प्पाननिाय ननधी व यातील सन २०१९-२० मध्ये माांजूर
२२४५ घरिुलााांना पहिल्या ्प्याचे अनद
ु ान ववतरीत िरण्याबाबत प्रिल्प साांचालि, श्जल्िा
ग्रामीण वविास याांत्रणा, सोलापूर यााांना अवगत िरण्यात आले आिे.

(३) व (४) रमाई आवास योजना (ग्रामीण) या अाांतगशत सन २०२०-२१ मध्ये अथशसि
ाां ल्पीत
िरण्यात आलेला रू.५००.०० िो्ी इतक्या ननधीपैिी रू.४००.०० िो्ी इतिा ननधी ववतरीत

िरण्यात आला असून पुरि मागणीव्दारे हिवाळी अधधवेशन, २०२० मध्ये रू.५००.०० िो्ी
इतिा ननधी माांजूर िरण्यात आला असून उपरोक्त ननधी ववत्त ववभागाििून उपलब्ध िरून
घेण्याची िायशवािी सुरू आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

आहदिासी पाडयाांतील आहदिासीांना िन हक्ि िायद्यानुसार
पार ठरिून सांरिण दे ण्याबाबत

(३७)

पूि)व :

१५९७७ (२५-११-२०२०).

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पुढील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) मुाांबईतील गोरे गााांव (पूव)श आरे दग्ु ध वसाितीतील दोन वषाशत आहदवासीाांनी २५० वन िक्ि
दावे, िेंद्रीय वन िक्ि िायदा २००६ अन्वये, शासनाििे दाखल िेल्याचे हद. १४ ऑक््ोबर,
२०२० रोजी वा त्यानस
ु ार ननदशशनास आले िे खरे आिे िाय,
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(२) असल्यास, शासनाने आरे दग्ु ध वसाितीसाठी १९४९ मध्ये ३१६२ एिर साांपादीत िेलेल्या

जमीनीमध्ये २७ आहदवासी पाड्यााांचा समावेश असून वपढयााांनवपढया सदरिू पाड्यात रािणाऱ्या
आहदवासीाांनी शेतजमीनीसाठी वषाशला प्रनतगाांठ
ु ा एि रुपयाप्रमाणे शेतसारा भरुन जममनीची
वहिवा्

िेली

असतानािी

उक्त

पाड्यााांतील

आहदवासीाांना

सन

२००६

च्या

वन

िक्ि िायद्यानस
ु ार अपात्र ठरववण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीच्या अनुषाांगाने उक्त

आहदवासी पाियाना आहदवासी वन िक्ि िायदा २००६ अन्वये पात्र ठरवून साांरक्षण दे ण्याबाबत
शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (१०-०२-२०२१) : (१) िोय , िे खरे आिे .

श्जल्िाधधिारी,माांब
ु ई उपनगर िायाशलयामध्ये मुाांबईतील गोरे गााांव (पूव)श येथील वेगवेगळया
आहदवासी पाियाििून ९७ वैयश्क्ति व २ सामुहिि वनिक्ि दावे श्जल्िाधधिारी,मुाांबई
उपनगर िायाशलय यााांच्याििे प्राप्त झालेले आिे त.सदर दाव्यााांवर श्जल्िाधधिारी, मुाांबई उपनगर
यााांच्याििून िायशवािी िरण्यात येत आिे .
(२)

नािी, िे खरे नािी.

तिसीलदार बोरीवली यााांनी सादर िेलेल्या माहितीनस
ु ार शासनामाफशत आरे दग्ु ध
वसाितीसाठी सन १९४९ मध्ये ३१६२ एिर जमीन साांपादीत िरण्यात आली आिे . सदर

जममनीचे शासनाििे साांपादन झाले असल्याने आरे दग्ु ध वसाित यााांचेििून िोणतािी शेतसारा

वसूल िेला जात नािी. तसेच उपरोक्त क्षेत्रात रािणाऱ्या आहदवासी व्यक्तीाांििून प्रनतवषश
प्रनतगाांठ
ु ा रुपया १/- प्रमाणे किाां वा अन्य िोणत्यािी प्रिारे शेतसारा वसल
ू िेला जात नािी.
श्जल्िाधधिारी िायाशलय, मुाांबई उपनगर यााांच्याििे दावेदारााांििून वनिक्ि िायद्यानुसार ९७

वैयश्क्ति व २ सामूहिि वन िक्ि दावे प्राप्त झाले आिे त. सदर प्राप्त दाव्यााांबाबत पात्र /
अपात्रतेबाबतची िायशवािी

सरू
ु आिे .
(३) राज्य स्तरीय साांननयाांत्रण सममतीच्या २१ व्या बैठिीच्या अनष
ु ाांगाने आहदवासी साांशोधन व
प्रमशक्षण

साांस्था,

पण
ु े

यााांनी

हद.१७/०२/२०२०

रोजीच्या

पत्रान्वये

आयक्
ु त,

बि
ु ई
ृ न्माांब

मिानगरपामलिा, श्जल्िाधधिारी, मुाांबई शिर व श्जल्िाधधिारी, मुाांबई उपनगर यााांना शासन
ननणशय क्र. वििा-२०१५/प्र.क्र.६१/िा-१४, हदनााांि ८/०९/२०१५ अन्वये उपववभागीय स्तरीय
सममती

व

श्जल्िा

मिानगरपामलिा
िरणेबाबत
आहदवासी

स्तरीय

यााांनी

सममतीमध्ये

नामननदे मशत

त्या

श्जल््यातील

िरावयाच्या

तीन

नगरपररषदा/

सदस्यााांची

नगरपामलिा/

ननयुक्ती

प्राधान्याने

तसेच सदरची िायशवािी िोईपयंतच्या िालावधीत अाांमलबजावणी याांत्रणााांििून उक्त

पाियााांना

आहदवासी

वन

िक्ि

िायदा,

२००६

अन्वये

दावेदारााांचे

दावे

हद.२२.०४.२०१६ अन्वये प्रस्ताववत िेल्यानुसार हद.०३.०५.२०१६ च्या शासन पत्रान्वये

वन

श्स्विारण्यािररता सुधचत िेले आिे . तसेच श्जल्िाधधिारी िायाशलय, मुाांबई शिर यााांनी

िक्ि िायद्यातील िलम ६ (३) अन्वये उपववभागीय स्तरीय सममती व िलम ६ (५) अन्वये
श्जल्िास्तरीय सममती गठीत िरण्यास मान्यता दे ण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी

___________
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राज्यातील उद्योगाांना सिलती प्राप्त िुडन दे ऊन रोजगार ननशमवती िरण्याबाबत
(३८)

१५९९२

(२१-११-२०२०).

श्री.सध
ु ीर

मुनगांटीिार

(बल्लारपूर),

श्री.सदा

सरिणिर

(माहहम), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.सुभाष धोटे (राजूरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम) :

सन्माननीय

उद्योग मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१)

मिाराषराचे नववन औद्योधगि धोरण

हदनााांि ७ माचश, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास

जाहिर िरण्यात आले असून राज्याला जागनति स्तरामध्ये गुाांतवणुिीचे उत्पादनाचे िेंद्र
बनवन
िरून त्यातन
ू १० लाख िो्ी रुपये गाांत
ु वणि
ू
ु ६० लाख नववन रोजगार ननमाशण

िरण्याचे उद्हदष् ठे वण्यात आले असून तद्नुषाांगाने राज्यातील िोतिरू युवि, युवतीाांसाठी
राज्याची सवशसमावेशि स्वयाांरोजगारास प्रोत्सािन दे णारा मुख्यमाांत्री रोजगार ननमीती िायशक्रम
सुरू िरण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर िायशक्रमााांतगशत राज्यात सुमारे १० िजार लघु उद्योग सुरू िरण्याचे
ननयोजन िरण्यात आले असन
ू उक्त िायशक्रमाची सद्यःश्स्थती िाय आिे ,

(३) तसेच, नववन औद्योधगि धोरणात लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगााांना हदलासा दे ण्यासाठी
राज्यात १० िो्ी खचाशपयंत लघु व मध्यम उद्योगााांना शासिीय सवलतीचा लाभ ममळत िोता
पराां तू सदरिू मयाशदा आता वाढवन
ू ५० िो्ी रुपयापयंत िरण्यात आली आिे , िे खरे आिे
िाय,

(४) असल्यास, शासनाच्या नव्या धोरणानस
ु ार उभारण्यात येणाऱ्या लघ,ु मध्यम व मोठ्या
उद्योगााांना राज्य वस्तू सेवा िराचा १० ्क्िे परतावा पुढील पाच वषाशसाठी ममळणार आिे , िे
िी खरे आिे िाय,

(५) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली िाय, चौिशीत िाय आढळून आले,
तद्नष
ु ाांगाने राज्यात उद्योगााांना ववववध सवलती प्राप्त िरुन दे ऊन रोजगार ननममशती िरण्याच्या
दृष्ीने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२५-०१-२०२१) :(१) िोय.

सवशसमावेशि स्वयाांरोजगारास प्रोत्सािन दे णारी
योजना

०१ ऑगस्् २०१९ अन्वये

िामिाज सन २०१९-२०
www.maha-cmegp.gov.in

पासून सुरु
या

उदयोगसाांचालनालयाच्या साांननयाांत्रणाखाली
यााांच्यामाफशत श्जल्िास्तरावर

रोजगार ननममशती

झाले आिे .

योजनेची

पो्श लद्वारे

सन २०१९-२०

२८६०२ प्रस्ताव

व

योजनेचे

अाांमलबजावणी

ऑनलाईन

श्जल्िा उदयोग िेंद्रे

िायशक्रम

योजना २०१९/ प्र.क्र.

जाहिर िरण्यात आली असन
ू

पूणत
श :

पध्दतीने

खादी व ग्रामोदयोगमाांिळ

िरण्यात येत आिे.

सन २०१९-२० अाांतगशत एिूण १०००० प्रिल्पााांचे (लाभाथी)

आले िोते.
एिूण

मुख्यमाांत्री

उदयोग ऊजाश व िामगार ववभाग, शासन ननणशय क्र

१२१/उदयोग-७, हदनााांि

(२)

राज्यातील िोतिरु यव
ु ि यव
ु तीाांसाठी राज्याची

मध्ये ३७७८३ इतिे

बँिााांना मशफारस

प्रस्ताव

िरण्यात आले.

प्राप्त

भौनति उद्हदष् ठे वण्यात
िोऊन

छाननी अाांती

पात्र

वव.स. ५६ (37)
सादर
उवशररत

२८६०२

प्रस्तावााांपैिी ३१०२ प्रस्ताव

प्रस्तावााांबाबत बँिााांमाफशत
बँिााांमाफशत

माांजूर िरण्यात आले असून

माांजूरीबाबत िायशवािी िरण्यात येत आिे .

सन २०१९-२० अाांतगशत माचश २०१९
जाहिर झाल्याने

बँिेमाफशत

िोश्व्िि-१९

च्या प्रादभ
ु ाशवामळ
ु े व लॉििाऊन

प्रस्तावााांना माांजूरी ममळणेची प्रकक्रयेची गती िमी िोती.

तथावप

सदयश्स्थतीत सदर माांजूरीबाबत प्रकक्रया सुलभतेने सुरु असून याबाबत बँिााांशी आवश्यि
समन्वय िरण्यात येत आिे.

(३) नवीन औदयोधगि धोरण -२०१९ पररच्छे द क्र ९.७.१ नुसार लघु मघ्यम उपक्रम अधधननयम

२००६ व्याख्येनस
ु ार तसेच ज्या लिान उदयोग घ्िााांची श्स्थर भााांिवली गाांत
ु वणि
ू रु ५०.००
िो्ीपयंत आिे , अशा घ्िााांना सामूहिि प्रोत्सािन योजनेचे लाभ सुक्ष्म, लघु मध्यम प्रिल्प
दे य िेले आिे त.

(४) सामूहिि प्रोत्सािन योजना २०१९ नुसार सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमााांना १००
ढोबळ

राज्य

वस्तू

िालावधीसाठी दे य िेले

व

सेवा

िरावर

आधाररत

प्रोत्सािने

आिे त.

अनद
ु ान

्क्िे

उपभोगण्याच्या

(५) प्रश्न उद्भवत नािी.
(६) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
अहमदनगर श्जल््यातील दादासाहे ब पाटील शेळिे िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये
सांचालि मांडळाने िेलेला गैरव्यिहार

(३९)

१६५७० (१९-११-२०२०).

गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर) :

सन्माननीय पणन मांरी पुढील

(१) अिमदनगर श्जल््यातील दादासािे ब पा्ील शेळिे िृषी उत्पन्न बाजार सममतीने

ववद्यमान साांचालि माांिळाने मागील सात-आठ वषाशत सुमारे ८० िो्ी रुपयााांपेक्षा जास्त
रिमेचा गैरव्यविार िेल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले
आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर प्रिरणी तत्िालीन सिाय्यि उपननबाांधि श्री.सूयव
श श
ाां ी यााांच्या सममतीने
सन २०१८ मध्ये सादर िेलेल्या अिवालात बाजार सममतीमध्ये िमशचारी भववषय ननवाशि ननधी

तसेच अनेि हठिाणी अनधधिृत गाळयााांचे बााांधिाम िरुन उक्त गैरव्यविार िेल्याचे आढळून
आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, मिापामलिेची िोणतीिी परवानगी न घेता साांबाांधधत बााांधलेले गाळे तातिीने
पािण्याचे आदे श असतानािी त्याििे दल
श िेले आिे, िे िी खरे आिे िाय,
ु क्ष

(४) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, त्यात िाय ननषपन्न झाले व
त्यानुषाांगानाां साांबाांधधत दोषी साांचालिााांववरुद्ध शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (38)
श्री. शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१७-०२-२०२१) : (१) िे खरे नािी.
िृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या लेखापररक्षण अिवालामध्ये िी बाब नमुद नािी.
(२), (३) व (४)

माजी खासदार मा.दादापा्ील शेळिे व इतर यााांनी िेलेल्या ननवेदनाच्या अनुषाांगाने तत्िालीन
सिाय्यि

उपननबाांधि

श्री.सूयव
श श
ाां ी

यााांच्या

सममतीने

सन

२०१८

मध्ये

सादर

िेलेल्या

अिवालाच्या अनष
ु ाांगाने मिाराषर िृवष उत्पन्न पणन (वविास व ववननयमन), अधधननयम,
१९६३ चे िलम ४० (ई) नुसार बाजार सममतीस हद.०१.१०.२०१८ च्या आदे शान्वये िपात
िेलेली भववषय ननवाशि ननधीची रक्िम समान िप्त्यात साांबाांधधत भववषय ननवाशि ननधी जमा

िरण्याचे तसेच अनधधिृत गाळयाचे बााांधिाम तात्िाळ ि्ववणेबाबत तातिीने िायशवािी व

उपाययोजना िरावी ननदे श हदलेले िोते. सदर आदे शाने व्यधथत िोवून िृषी उत्पन्न बाजार
सममती, अिमदनगर ने पणन साांचालि, मिाराषर राज्य, पुणे यााांचेििे अवपल दाखल िेले

िोते. सदर अवपलावर पणन साांचालि, मिाराषर राज्य, पण
ु े यााांनी हद.२९.१०.२०२० रोजीच्या

आदे शान्वये श्जल्िा उपननबाांधि, सििारी साांस्था, अिमदनगर यााांचे आदे श रद्द िेले असून जी
बााांधिामे अनाधधिृत / अनतक्रमीत ठरतील त्या बााांधिामाबाबत बाजार सममतीने त्यानाांतर तीन
महिन्याचे आत आवश्यि ती उपाययोजना िराव्यात, असे आदे श हदले आिे त.

अिमदनगर िृषी उत्पन्न बाजार सममतीने िमशचाऱ्यााांच्या पगारातन
ू िपात िेलेली

भववषय ननवाशि ननधीची रक्िम तसेच बाजार सममतीच्या हिश्याची रक्िम भरणा बािी आिे .
बाजार

सममतीने

नतची

आधथशि

आिे .

अिचणीमळ
ु े

रक्िम

थिीत

असल्याचे

मान्य

िेलेले

अिमदनगर मिानगरपामलिा यााांनी अनाधधिृत असलेली बााांधिामे पािण्याचे आदे श िृषी
उत्पन्न बाजार सममतीस हदले िोते. सदर आदे शाववरूध्द िृषी उत्पन्न बाजार सममती व
गाळे धारिााांनी मा.उच्च न्यायालय, खाांिपीठ औराां गाबाद येथे याधचिा दाखल िेली आिे त्यामळ
ु े
सदर प्रिरण न्यायपववषठ आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

अडगाि (ता.तेल्हारा, श्ज.अिोला) येरे पोशलसाांनी छापा टािून गाांजा जप्त िेल्याबाबत.
(४०)
१७७६१ (१३-११-२०२०).
श्री.गोिधवन माांगीलाल शमाव (ऊफव) लालाजी
पश्श्चम) :
सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :ृ मांरी पढ
(१) अिगाव

(ता.तेल्िारा,

श्ज.अिोला)

येथे

पोमलसााांनी

छापा

्ािून

पाकि्ातून तस्िरी िोत असलेला १४६ किलो गााांजा जप्त िेल्याचे मािे
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, िे खरे आिे िाय,

(अिोला

चॉिले्च्या

सप््ें बर, २०२०

(२) असल्यास, अिो् व तेल्िारा तालुक्यात गााांजाची तस्िरी िरणारी ्ोळी िायशरत आिे , िे
िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी पोमलसााांनी किती जणााांना अ्ि िेली व पुढे िोणती िारवाई
िरण्यात आली वा येत आिे ,

४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (39)
श्री. अननल दे शमख
ु (०३-०३-२०२१) : (१) सदर छापा िारवाई िी ग्राम अिगाव खुदश ता. अिो्
श्ज. अिोला आणण ग्राम बोरव्िा ता. तेल्िारा श्ज. अिोला येथील आिे . मािे सप््ें बर २०२०

मधील या दोन्िी हठिाणावरील छापा िारवाईमध्ये एिूण १४६ किलो ९०० ग्रॅम गााांजा जप्त
िरण्यात आला आिे .
(२) अिो् व तेल्िारा तालक्
ु यात गााांजाची तस्िरी िरणारी ्ोळी सक्रीय असल्याचे ननदशशनास
आल्यावरुन २ आरोपीाांना अ्ि िरण्यात आली असुन १ आरोपी सद्यश्स्थतीत फरार आिे .

तपासादरम्यान नमुद अरोपीाांची गुन्िे गारी पाश्वशभुमी तपासली असता नमुद आरोपी यााांच्यावर
यापुवी अाांमली पदाथश तस्िरीच्या गुन््यााांची नोंद आढळुन आली नािी.

(३) सदर प्रिरणी एन.िी.पी.एस. ॲक्् १९८५ िलम ८ (अ) (३), २०(ब) (२)(ग) अन्वये
आरोपीतााांना अ्ि िरण्यात आली असन
ू १ आरोपी

२

फरार आिे . गन्
ु ्यााांचा तपास पण
ु श झाला

असून आरोपी यााांचेववरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोप दाखल िरण्यात आले असून गुन्िा
सद्याश्स्थतीत मा. न्यायालयात न्यायदानािररता प्रलाांबबत आिे.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________
पुणे श्जल्हातील झील एज्युिेशन सोसायटी अांतगवत येणाऱ्या इतर
सांस्राांनी शशष्ट्यित्त
ृ ीमध्ये िेलेला गैरव्यिहार

(४१)

१८४२४

(२१-११-२०२०).

श्री.शभमराि

तापिीर

(खडििासला) :

सन्माननीय

सामाश्जि न्याय मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१) पुणे श्जल््यातील झील एज्युिेशन सोसाय्ी अाांतगशत येणाऱ्या झील िॉलेज ऑफ
इाांश्जननअरराांग आणण ररसचश,

नऱ्िे ,

झील

इश्न्स््यवयू् ऑफ मॅनेजमें् आणण िॉम्प्यू्र

अॅश्प्लिेशन, नऱ्िे , झील इश्न्स््यवय्
ू ऑफ बबझनेस अॅिममनीस्रे शन साांगणि अॅश्प्लिेशन आणण
ररसचश सें्र, नऱ्िे , पुणे यााांनी बोगस ववद्याथी, शैक्षणणि शुल्ि, शालेय प्रवेश व तदनुषाांधगि

बाबीाांतील मशषयवत्त
ू िेल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०२०
ृ ीमध्ये गैरव्यविार िरून शासनाची फसवणि
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर मशषयवत्त
ु त, समाज िल्याण,
ृ ी गैरव्यविार प्रिरणी सिाय्यि आयक्
ववभाग, पुणे यााांनी हदनााांि २० जल
ु ै, २०२० रोजी साांचालि, ताांत्र मशक्षण, मिाराषर राज्य यााांना
उपरोक्त साांस्थेवर मशस्तभाांगाची िारवाई िरून िाळया यादीत ्ािण्याबाबत पत्रव्यविार दे खील
िेला असल्याचे ननदशशनास आले आिे , िे खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, सदर प्रिरणी पत्र क्र. २५८५२, हदनााांि १६ डिसेंबर, २०१९ अन्वये सिआयुक्त

(मशक्षण) समाज िल्याण आयक्
ु तालय, मिाराषर राज्य, पण
ु े यााांनी सिाय्यि आयक्
ु त, समाज
िल्याण ववभाग, पुणे यााांना िेलेल्या पत्रव्यविारात सदर प्रिरणी िारवाईस झालेल्या
ववलाांबामुळे िारणे दाखवा नो्ीस दे खील बजावली असल्याचे ननदशशनास आले आिे , िे िी खरे
आिे िाय,

(४) असल्यास, सदर प्रिरणी शासनाने सखोल चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय
आढळून िाय आले व त्यानुषाांगाने शासनाने िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (40)
श्री. धनांजय मुांडे (२७-०१-२०२१) : (१) िोय, िे खरे आिे
(२) िोय, िे खरे आिे
(३) िोय, िे खरे आिे
(४) झील एज्यि
ु े शन सोसाय्ीच्या अधधनस्थ असलेल्या पाचिी मिाववद्यालयााांचे सन

२००९-

१० ते सन २०११-१२ या िालावधीतील मशषयवत्त
ृ ी वा्पातील अाांनतम मुल्यननधाशरण सिाय्यि

साांचालि, लेखा पररक्षण, प्रादे मशि उपायुक्त, समाज िल्याण ववभाग, पुणे यााांचे माफशत िरुन

त्याबाबतचा अिवाल सादर िरण्याच्या सूचना प्रादे मशि उपायुक्त, समाज िल्याण ववभाग,
पण
ु े यााांना आयक्
ु तालयामाफशत दे ण्यात आलेल्या आिे त.

सदर अिवाल प्राप्त झाल्यानाांतर या

प्रिरणी ननयमानुसार िारवाई िरण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नािी

___________
मौजे भोलािडे, येरे मागासिगीय विद्यार्थयािंसाठी िसनतगह
ृ बाांधण्यास ननधी शमळणेबाबत.
(४२)

१८४८८ (१९-११-२०२०).

श्री.सांग्राम रोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्रीमती

सुलभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा
िरतील िाय :-

(१) मौजे भोलावि (ता.भोर, श्ज.पुणे) येथील ग् क्र.६१० मधील जागेत मागासवगीय
ववद्यार्थयांची रािण्याची गैरसोय िोत असल्याचे ननदशशनास आले आिे , िे खरे आिे िाय,
(२)

असल्यास,

उक्त

हठिाणी

ववद्यार्थयांसाठी

२००

बेिचे

वसतीगि
ृ

बााांधण्यास

ननधी

ममळणेबाबत स्थाननि लोिप्रनतननधी यााांनी सामाश्जि न्याय व ववशेष सिाय्य माांत्री यााांना
हदनााांि १९ फेब्रुवारी, २०२० व हदनााांि २७ जुलै, २०२० रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन हदले आिे ,
िे खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषाांगाने शासनाने मागासवगीय ववद्यार्थयांसाठी २०० बेिचे
वसतीगि
ृ ास त्वरीत ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. धनांजय मुांडे (१४-०१-२०२१) : (१) िे खरे नािी.

सदर हठिाणी ७५ ववद्याथी क्षमतेचे वसनतगि
ृ भािेतत्वावर सुरू आिे .

(२) िोय, िे खरे आिे .

(३) मौजे भोलाविे, ता.भोर श्ज. पण
ु े येथील ग् क्र.६१० मधील जागेमध्ये मागासवगीय

ववद्यार्थयांसाठी २०० ववद्याथी क्षमतेच्या वसनतगि
ृ ास ननधी उपलब्धतेसि प्रस्ताव सादर
िरण्याच्या सूचना दे ण्यात आली असून याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप शासनास प्राप्त झालेला
नािी.

(४) प्रश्न उद्भवत नािी
___________

वव.स. ५६ (41)
हातगाि (ता. दारव्हा, श्ज.यितमाळ) येरे पाणी पुरिठा
(४३)

विहीरीचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत

१८६०१ (१९-११-२०२०).

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय उद्योग मांरी

पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :(१) िातगाव (ता.दारव्िा, श्ज.यवतमाळ) येथे पाणी परु वठयाची सवु वधा उपलब्ध िरुन
दे ण्यािरीता वविीरीचे बााांधिाम व पाईपलाईन अशा ववववध िामााांचा समावेश िरुन या
िामााांिरीता खननज वविास ननधीतून सम
ु ारे १९ लाख ४६ िजार ७१७ रुपयााांस
आली आिे , िे खरे आिे िाय,
(२)

असल्यास,

िातगाव

येथे

श्जल्िा

पररषद

पाणीपुरवठा

माांजुरी दे ण्यात

उपववभागााांतगशत

ववहिरीाांच्या

बााांधिामात गैरव्यविार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून तसेच सदर िाम ननयमानुसार
िोत नसल्याचे ननदशशनास आल्याने िननषठ अमभयाांत्याच्या मोिा पािणी अिवालावरुन

उपअमभयाांत्यााांनी हदनााांि. १९ जून २०२० रोजी वा त्यासुमारास िाांत्रा्दाराला पत्राद्वारे िळववले,
िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, सदर बााांधिामात आवश्यि अाांतरावर लोखाांि बााांधणी व ओव्िरलॅ वपाांग िोत
नसून, रे तीऐवजी िस््चा वापर िोत आिे.

याबाबत िाांत्रा्दारावर िोणतीिी िारवाई न िरता

उप अमभयाांत्यााांनी िननषठ अमभयाांत्याच्या साांगनमताने सदर िाम त्यााांच्याच स्तरावर ननयममत
िेल्याचे हदसून येते िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आिे िाय, चौिशीत िाय आढळून
आले व त्यानस
ु ार िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (१२-०१-२०२१) : (१) खाणबाधधत

क्षेत्रातील प्राप्त प्रस्तावामधील मौज

िातगाव ता. दारव्िा, श्ज. यवतमाळ येथील पाणीपुरवठा योजनेचे रु. २१.१८ लक्ष किाां मतीच्या
प्रस्तावाचा समावेश आिे . सदर प्रस्तावाला हद. १५.०७.२०१९ रोजी प्रशासकिय मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू िायशिारी अमभयाांता, ग्राममण पाणीपरु वठा ववभाग श्जल्िा पररषद यवतमाळ यााांना
िळववण्यात आले आिे .

(२) सदर योजनेतील ववहिरीचे िाम प्रगतीपथावर असताना साांबाांधधतााांना िामाच्या मोिा पािणी
दरम्यान आढळलेल्या त्रु्ीची पुतत
श ा िरुन िाम योग्य मानााांिनाप्रमाणे पुणश िरुन घेण्याबाबत
साांबाांधधत िाांत्रा्दारास हद. ११.०६.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सधु चत िरण्यात आले आिे.

(३) िे खरे नािी. सदर योजनेच्या ववहिरीच्या बााांधिामामध्ये िस््चा वापर िरण्यात आलेला
नसून, सावशजननि बााांधिाम ववभागाच्या ननदे शानुसार योजनेच्या उध्वश वाहिनीवरील नाला व
रस्ता क्रॉमसाांग िरीता िरावयाच्या क्रॉकक्र्मध्ये २० ्क्िे क्रशर सॅण्ि

चा वापर िरण्यात

आला आिे. ववहिर बााांधिामासाठी रे तीचाच वापर िरण्यात आलेला असून, वापरण्यात आलेल्या
सवश साहित्याचे शासकिय प्रयोगशाळे तन
ू तपासणी िरण्यात आलेले आिे व िॉकक्र् नमन्
ु याची
चाचणी सुध्दा योग्य आढळली आिे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वव.स. ५६ (42)
बुलढाणा श्जल््यातील आांतरजातीय वििाह िेलेल्या
दाम्पत्याांना प्रोत्साहनपर अनुदान दे ण्याबाबत

(४४)

१८८८७ (२१-११-२०२०).

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :
मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

सन्माननीय सामाश्जि न्याय

(१) बुलढाणा श्जल््यातील आाांतरजातीय वववाि िेलेल्या दाम्पत्यााांना सन २०१९-२०२० व २०२०-

२०२१ या आधथशि वषाशत प्रोत्सािनपर अनुदान ममळाले नसल्याचे हदनााांि २५ ऑक््ोबर, २०२०
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेस िेंद्र शासनाििून ५० ्क्िे व राज्य शासनाििून ५० ्क्िे
ननधी ममळाल्यानाांतर सदरिू अनुदान हदले जाते पराां तू िेंद्र शासनाििून अद्यापिी ननधी प्राप्त
झाला नसल्यामळ
ु े अनुदान दे ण्यास हदराां गाई िोत आिे , िे िी खरे आिे िाय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन िेंद्र शासनाििून ५० ्क्िे ननधी
ममळण्याच्या दृष्ीने पाठपुरावा िरुन लाभार्थयांना तात्िाळ प्रोत्सािनपर अनुदान दे ण्याबाबत
िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. धनांजय मुांडे (१३-०१-२०२१) :(१) िोय, िे खरे आिे.

(२) व (३) आाांतरजानतय वववािास प्रोत्सािन दे ण्यासाठी आधथशि सिाय्य दे ण्याची योजना िी

योजना िेंद्र पुरस्िृत असून या योजनेसाठी िेंद्र व राज्य शासनाििून ५०:५० ्क्िे या
प्रमाणात ननधी प्राप्त िोतो. िेंद्र शासनाििून ननधी प्राप्त झाल्यामशवाय राज्य शासनाििून
राज्य समरूप हिस्सा ववतरीत िरता येत नािी. यास्तव सदर योजनेंतगशत िेंद्र हिस्सा प्राप्त

िोण्यासाठी िेंद्र शासनाििे पाठपुरावा िरण्यात येत आिे . सबब या योजनेअाांतगशत िेंद्र
शासनाििून ५०% िेंद्र हिस्सा प्राप्त िोताच प्रलाांबबत प्रिरणे ननिाली िाढण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.
___________

राळे गाि (श्ज.यितमाळ) तालुक्यातील रमाई घरिुल योजनेमधील
घरिुल बाांधिामाांना ननधी उपलब्ध िुडन दे ण्याबाबत
(४५)

१९१९० (१९-११-२०२०).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय सामाश्जि न्याय

मांरी पढ
ु ील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :(१) राळे गाव (श्ज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील सन २०१९ िरीता माांजुर रमाई घरिुल योजनेमधील
घरिुल बााांधिामााांपि
ै ी िािी गावााांना पहिला तर िािी गावााांना दस
ु रा िप्ता दे ण्यात आला
असून, उवशररत िप्ते १० महिन्याचा िालावधी उल्ून दे खील अदा िरण्यात आले नसल्याचे
हदनााांि २० ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, सदर प्रिरणी घरिुल बााांधिामास ममळणारा ननधी ववलाांबाने प्राप्त िोत
असल्याने अनेि अिचणी ननमाशण िोत आिे त, िे िी खरे आिे िाय,
(३) असल्यास, सदर प्रिरणी चौिशी िरुन रमाई घरिुल योजनेताांगत
श घरिुल बााांधिामााांना
माांजुर ननधी त्वरीत उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात
येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

वव.स. ५६ (43)
श्री. धनांजय मुांडे (१४-०१-२०२१) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे.

(३) सन २०२०-२१ या आधथशि वषाशसाठी अथशसाांिल्पीत िरण्यात आले ली रू.५००.०० िो्ी
इतक्या ननधीतून िोववि-१९ ची

पररश्स्थतीचा ववचार िरता ववत्त ववभागाने या योजनेिरीता

रू.४००.०० िो्ी इतिा ननधी वगश िरण्यात आला असन
ू सदरील ननधी ववतरीत िरण्यात
आला

आिे . तसेच, या योजनेसाठी तातिीची बाब म्िणन
डिसेंबर, २०२० च्या
ू
हिवाळीअधधवेशनात रू.५००.०० िो्ी (अक्षरी रूपये पाचशे िो्ी फक्त) इतिा ननधी पुरि
मागणीव्दारे उपलब्ध िरून दे ण्याची ववनाांती िरण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

मौजे िडाळा (ता.आष्ट्टी,श्ज.िधाव) येरील पन
ु मौजणी िेलेल्या शेतीचा बांदोबस्त निाशामध्ये
शेतात जाण्यािररता रस्ता दशवविला नसल्याबाबत
(४६)

२०२६६ (२८-०१-२०२१).

गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

श्री.दादाराि िेचे (आिी) :

सन्माननीय महसूल मांरी पुढील

(१) मौजे विाळा (ता.आष्ी,श्ज.वधाश) येथील अप्पर वधाश प्रिल्पाच्या

बुिीत क्षेत्रात न गेलेल्या

शेत सव्िे क्र. १४३/१, १४३/२, १४४/१, १३६, १३५, १३४, १३३/१ या शेतााांच्या निाशामध्ये शेतात
जाण्यािररता रस्ता दशशववण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, शेतिऱ्यााांच्या जमीनीची पन
ु मोजणी िरण्यात आलेल्या बाांदोबस्त निाशामध्ये
शेती वाितुिीिररता असलेल्या नोंदी निाशामध्ये हदसत नािी, िे िी खरे आिे िाय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रिरणी

लोिप्रनतनीधीाांनी

हदनााांि

३१

जुलै,

२०२०

रोजी

वा

त्यासुमारास सिसाांचालि भुमी अभीलेख िायाशलय, नागपूर यााांना पत्र दे वून िळववले असतााांनािी
५ महिन्यााांचा िालावधी उल्ूनिी िायाशलयाने िोणतीिी िायशवािी िेली नािी, िे िी खरे आिे
िाय,

(४) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनुषाांगाने मौजे विाळा येथील शेतिऱ्यााांच्या शेतीच्या बाांदोबस्त

निाशामध्ये दरू
ु स्ती िरून िायशवािी न िरणाऱ्या साांबाांधधत अधधिाऱ्यााांवर शासनाने िोणती
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. बाळासाहे ब रोरात (०३-०३-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व ५

मौजा विाळा ता. आष्ी या गावाचे मुळ बाांदोबस्त १९३२-३३ साली झालेले आिे.

या गावाचे

शेत सवे क्र. १४३/१, १४३/२, १४४, १३६, १३५, १३४ व १३३/१ मध्ये शेतात जाण्याबाबतचा
रस्ता तु्ि रे षेने दशशववण्यात आलेला आिे .

तदनाांतर मौजा विाळा या गावाला पन
ु मोजणी
योजना लागन
२९/०२/२०००
ला
प्रख्यापन
िोऊन
या
योजने
प्र
माणे
अधधिार
अमभले
ख
अाांमलात
ू
आिे . पूनमोजणी योजनेतील निाशामध्ये बाांदोबस्त सवे नाांबरला भम
ू ापन क्रमााांि ९१, ९३, ९४,
९५, ९६, ९७, ९८,९९ व १०२ िायम िरण्यात आलेले आिे .
िेले असता रस्त्याच्या खुणा दशशववण्यात आलेल्या नािीत.

या सवे नाांबर निाशाचे अवलोिन

उपसाांचालि भम
ू ी अमभलेख, नागपूर प्रदे श नागपूर यााांचे िायाशलयाििून हदनााांि
०७/१२/२०२० रोजी चे पत्र श्जल्िा अधधक्षि भम
ू ी अमभलेख िायाशलयास हदनााांि १०/१२/२०२०

रोजी प्राप्त िोऊन उप अधधक्षि भूमी अमभलेख आष्ी यााांना हदनााांि १५/१२/२०२० चे पत्रानुसार
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पुढील िायशवािी िरण्यािररता पाठववण्यात आले िोते.

पराां तु िोववि – १९ चे प्रादभ
ू ाशव मध्ये
पॉझी्ीव्ि रूग्णााांच्या साांपिाशत िायाशलयीन िमशचारी आल्याने व ते क्वाराां ्ाईन असल्याने

सदरची दरू
ु स्ती िरीता स्थळ ननररक्षण हदनााांि ०४/०२/२०२१ ला िरण्यात आले आिे .
त्यानुसार मूळ बाांदोबस्त निाशाची खात्री िरून पुनमोजणी भ.ू क्र. ९१,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९

व १०२ मध्ये बाांदोबस्त निाशाप्रमाणे रस्त्याच्या खुणा िायम िरणेबाबतचा मिाराषर जमीन
मिसूल अधधननयम १९६६ चे िलम १०६, १३५, १५५ नूसार दरु
ु स्ती प्रस्ताव श्जल्िा अधधक्षि,

भूमम अमभलेख, वधाश यााांनी उपववभागीय अधधिारी, आवी यााांना हद.०५.०२.२०२१ चे पत्रान्वये
पाठववण्यात आलेला आिे.

___________

रायगड श्जल््यातील सािवजननि बाांधिाम उपविभाग क्र.१ िजवतचे उपअशभयांता
याांनी असत्य ि हदशाभूल िरणारी माहहती हदल्याबाबत

(४७)

२०३०६ (२८-१२-२०२०).

श्री.धचमणराि पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय सािवजननि

बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) रायगि श्जल््यातील सावशजननि बााांधिाम उपववभाग क्र.१ िजशतचे उपअमभयाांता श्री.सवशगोि

यााांनी ’’सावशजननि बााांधिाम ववभागातील उल्लेखननय िामधगरी बाबत’’ सन २०१९ िरीता

दे ण्यात येणा-या वैयश्क्ति पुरस्िारासाठी मुख्य अमभयाांता यााांचम
े ाफशत शासनास खो्ी व
हदशाभूल िरणारी लेखी मािीती दे वुन शासनाची फसवणूि िरुन प्राप्त िरुन घेतलेला
पुरस्िार रद्द िरण्याचा प्रस्ताव पुराव्यासि क्षेत्रीय स्तरावरील वररषठ अधधिा-यााांनी मािे मे,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास सादर िेला आिे , िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, याबाबत चौिशी िरण्यात आली आिे िाय, चौिशीनस
ू ार उपअमभयाांता
श्री.सवशगोि यााांना दे ण्यात आलेला पुरस्िार रद्द िरणे, शासनाची फसवणूि िेल्याप्रिरणी
त्यााांच्यावर गुन्िा दाखल िरुन त्यााांना बितफश िरणे तसेच त्यााांची खाते ननिाय चौिशी
िरण्याबाबत शासनाने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?

श्री. अशोिराि चव्हाण (०९-०२-२०२१) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) सदर प्रिरणी प्राप्त झालेल्या अिवालावर िायशवािी िरण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

पालघर श्जल्हयात अनतिष्ट्ृ टीमळ
ु े भात शेतीचे ि फळ बागायतदाराांचे झालेले नि
ु सान
(४८) २०३१२ (१५-०१-२०२१).
श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :
सन्माननीय मदत ि

पुनिवसन मांरी पुढील गोष्ीाांचा खल
ु ासा िरतील िाय :-

(१) पालघर श्जल््यात मािे जल
ु ै, २०२० ते ऑक््ोबर, २०२० या िालावधील झालेल्या
अनतवषृ ्ीमळ
ु े भात शेतीचे व फळ

बागायतदारााांचे नि
ु सान झाल्याबाबत प्रशासनाििून
नुिसानभरपाई त्वररत ममळावी म्िणून पालघर श्जल््यातील लोिप्रनतननधीनी िृषी माांत्री
यााांच्याििे लेखी पत्राद्वारे मागणी िेली, िे खरे आिे िाय,

(२) असल्यास, अनतवषृ ्ीमळ
ु े नि
ु सान झालेल्या शेतवपिााांचे व फळ बागाचे िृषी ववभागााांने
पाांचनामे िेले आिे त िाय,

(३) असल्यास, पाांचनामे िरुन नि
ु सानग्रस्त शेतिऱ्यााांना नि
ु सानभरपाई दे ण्याबाबत शासनाने
िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
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(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
श्री. विजय िडेट्टीिार (२३-०२-२०२१) : (१) व (२) िोय.

(३) हदनााांि ०९.११.२०२० व हदनााांि ०७.०१.२०२१ रोजी पालघर श्जल््यासाठी दोन िप्त्यात

रू.२७२७.६९ लक्ष इतिा मदत ननधी ववभागीय आयुक्त, िोिण यााांच्या माफशत श्जल्िाधधिारी,
पालघर यााांना ववतरीत िरण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

मौजे दापचेरी (ता. डहाणू श्ज. पालघर ) येरे आहदिासी वििास सांिुल उभारण्याबाबत
(४९)

२०३१३ (१५-०१-२०२१).

श्री.विनोद ननिोले (डहाणू) :

सन्माननीय आहदिासी वििास

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) मौजे दापचेरी (ता. ििाणू, श्ज. पालघर) येथे आहदवासी वविास साांिुल उभारण्याचा प्रस्ताव
असून दध
ु िेरीच्या ६०० एिर जमीन पैिी १० एिर जमीन घेण्याबाबत शासन ववचाराधीन
आिे , िे खरे आिे िाय,
(२)

असल्यास, उक्त

मुलामुलीाांिररता

इाांग्रजी

जममनीवर आहदवासी मल
तसेच आहदवासी
ु ामल
ु ीाांचे ०३ वसनतगि
ृ
माध्यमाची

ननवासी

शाळा,

शासिीय

वसनतगि
ृ ,

जनते

िरीता

सााांस्िृनति भवन व आहदवासी प्रिल्प िायाशलय उभारण्याची मागणी िरण्यात आली असन
ू
उक्त िामाबाबतची सद्यश्स्थती िाय आिे ,

(३) असल्यास, सदरिू प्रिल्प तातिीने पूणश िोण्याच्या दृष्ीने शासनाने िोणती िायशवािी िेली
वा िरण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आिे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (२२-०२-२०२१) : (१) (२) व (३) अशाांत: खरे आिे.
ििाणू प्रिल्पााांतगशत माांजूर असलेली एिलव्य ननवासी इाांग्रजी शाळा व आहदवासी साांिुल

यासाठी िृवष, पशस
ु ाांवधशन, दग्ु धवविास व मत्सव्यवसाय ववभागाच्या अधधपत्याखालील मौजे

दापचेरी येथील शासिीय जागा ममळण्यासाठी िृवष, पशस
ु ाांवधशन, दग्ु धवविास व मत्सव्यवसाय
ववभागाििे हदनााांि २० जानेवारी २०२१ रोजी प्रस्ताव सादर िरण्यात आला आिे .

आहदवासी शासिीय वसनतगि
ृ ििाणू येथील ववद्याथी िे ििाणू येथील शैक्षणणि

साांस्थेच्या मिाववद्यालयात मशक्षण घेत आिे त. ििाणू ते दापचेरी िे अाांतर अाांदाजे ३० कि.मी
असल्याने त्यााांना ये-जा िरणे गैरसोईचे आिे . त्यामळ
ु े सदर वसनतगि
ृ ििाणू येथे िरण्यासाठी
प्रिल्प िायाशलयाििून पयाशयी जागेचा शोध घेण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

वव.स. ५६ (46)
वपांपरी-धचांचिड (श्ज.पुणे) शहरातील सांजय गाांधी ननराधार
योजनेतील लाभार्थयािंना अनुदान शमळणेबाबत

(५०)

२०३५६ (१५-०१-२०२१).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) : सन्माननीय सामाश्जि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :-

(१) राज्यातील गोर गरीब ववधवा पररतक्त्या महिला व जेषठ नागररिााांिररता शासनाििून
साांजय गााांधी ननराधार सवशसाधारण, साांजय गााांधी ननराधार अनुसूधचत जाती, श्रावण बाळ, इाांहदरा

गााांधी वद्
ृ धापिाळ, इाांहदरा गााांधी हदव्यााांग योजना या अनेि वषाशपासून राबववण्यात आल्या
आिे त, िे खरे आिे िाय,
(२) असल्यास, वपाांपरी-धचाांचवि (श्ज.पुणे) शिरातील सवाशधधि लाभाथी असलेल्या ननराधार

योजनेतील सवशसाधारण ग्ातील नागररिााांना मािे ऑगस््, २०२० ते ऑक््ोबर, २०२० या तीन
महिन्याचे अनुदान ममळाले नसल्याने पुणे श्जल्िाधधिारी िायाशलयाििून थिीत अनुदान

दे ण्याबाबतच्या मागणीचे पत्र साांबधाां धत ववभागाला पाठववण्यात आल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(३).असल्यास, िोरोनाच्या िाळात रोजगार उपलब्ध नसताना गोर गरीब नागररिााांना ववववध

ननराधार योजनेंचा मागील तीन महिन्यापासून अनुदानाचा लाभ ममळत नसल्याने त्यााांना
उपासमारी व आधथशि अिचणीना सामोरे जावे लागत आिे, िे िी खरे आिे िाय,

(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन वेळेत अनद
ु ान ववतरीत िरण्यास
जाणीवपुवि
श
दल
श
िरणाऱ्या अधधिारी िमशचारी यााांचेवर िारवाई िरुन वपाांपरी-धचाांचवि
ु क्ष
शिरातील साांजय गााांधी ननराधार योजनेतील सवशसाधारणग्ातील लाभार्थयांना तीन महिन्याचे
थिीत अनुदान तात्िाळ ममळण्याच्या दृष्ीने िोणती िायशवािी िेली वा िरण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय?

श्री. धनांजय मुांडे (२६-०२-२०२१) : (१)िे खरे आिे.

(२), (३) व (४) साांजय गााांधी ननराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य ननवत्त
ृ ीवेतन
योजनेतील

सवशसाधारण

िालावधीसाठी

लाभार्थयांिररता

मािे ,

ऑक््ोबर,

२०२०

सवश श्जल्िाधधिारी िायाशलयााांना शासनाच्या हदनााांि

ते

माचश,

२०२१

या

१०/११/२०२० व हदनााांि

२५/०१/२०२१ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये ननधी ववतरीत िरण्यात आलेला आिे .
(५) प्रश्न उद्भवत नािी.

___________

विधान भिन :
मुांबई.

राजेन्द्र भागित
सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा.
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