अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दहावी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववरार-अलिबाग मल्टीमोडि िॉररडोरचे िाम प्रिांबबत असल्याबाबत
(१) ४८३४ (२०-११-२०२०) श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोि
लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३४१ िा हदनाांि

११ माचा, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय सावाजननि
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगर प्रदे शातील (एमएमआर) वाहतक
ू कोंडी कमी करण्याच्या

उद्देशाने शासनाने ववरार-अललबाग मल््ीमोडल कॉररडोरचे (बहुउद्देशीय वाहतक
ू
मार्गिका) काम मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्रार्िकरणामार्ित प्रािान्याने
हाती घेण्याचा ननणिय सन २०१६ मध्ये वा यायादरयायान घेण्यात आला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मार्गिकेचे काम पण
ू ि करुन उक्त मार्गिका माहे ऑगस््,
२०२५ पयंत वाहतक
ु ीकररता सरु
ु करण्याचे ननयोजन अींनतम ्प्पप्पयात असताींना

प्रस्ताववत मार्गिकेमळ
ु े पयािवरणाचे नक
ु सान होणार असल्याकारणास्तव ४ वर्षे
होऊनही उक्त मार्गिकेचे काम सरु
ु झाले नसल्याचे ददनाींक ४ ऑगस््, २०२०
रोजी वा यायासम
ु ारास ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्पाकररता

पयािवरण,

सीआरझेड,

वने

आणण

वन्यजीवन ववभागाच्या आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मब
ुीं ई महानगर प्रदे श
ववकास प्रार्िकरणास प्राप्पत झाल्या नसल्यामळ
ु े सींबर्ीं ित सवि ववभागाींच्या
परवानग्या प्राप्पत करण्याकररता शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे, यायाबाबतची सद्य:स्स्िती काय आहे,
(४)

तसेच

सदर

प्रार्िकरणाऐवजी

(एमएसआरडीसी)

प्रकल्पाचे

महाराषर

काम

रा य

सोपववण्यासींदभाित

मब
ुीं ई

रस्ते

ददनाींक

महानगर
७

ववकास
जुल,ै

प्रदे श

ववकास

महामींडळाकडे

२०२०

रोजीच्या

एमएमआरडीएच्या बैठकीत घेतलेल्या ननणियानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०४-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) मब
ुीं ई महानगर प्रदे श

ववकास प्रार्िकरणाच्या ददनाींक ०७ जल
ु ,ै २०२० रोजीच्या बैठकीत सदरहू
प्रकल्पाची मालकी व अींमलबजावणीची जबाबदारी प्रार्िकरणाने महाराषर
रा य रस्ते ववकास महामींडळास हस्ताींतरीत करण्यास मान्यता ददलेली आहे .

व यायानस
ु ार ददनाींक १९/०८/२०२० रोजी मान्यतेनस
ु ार बहुउद्देशीय मार्गिका
प्रकल्पाची सल्लागार नेमणक
ू , अहवाल, द्प्पपणी इयायादी महाराषर रा य रस्ते
ववकास महामींडळाकडे प्राप्पत झाली आहे .
मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे श

ववकास

आहे त.

सदर

प्रकल्प

प्रार्िकरणामार्ित

प्रकल्पाकरीता

आवश्यक असणाऱ्या परवानग्याकरीता प्रस्ताव सींबर्ीं ित कायािलयास सादर
करण्यात

आले

१९/०८/२०२०

रोजी

हस्ताींतरीत

झाला

म.रा.र.वव.

असन
ू

सादर

महामींडळास
करण्यात

प्रस्तावाचा पाठपरु ावा म.रा.र.वव महामींडळाकडून करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

ददनाींक

आलेल्या
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राज्यातीि सवा शाळाांना ननवासी दराने वीज पुरवठा िरण्याबाबत
(२) ४९०७ (१३-११-२०२०) श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शलशिाांत लशांदे,

श्री.िवपि पाटीि, श्री.अमोि लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ााणी : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि २४१ िा हदनाांि २४ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या
सांदर्ाात सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा यातील शासकीय/ननमशासकीय मराठी, उदि ू व दहींदी अनद
ु ाननत व
ववनाअनद
ु ाननत सवि शाळाींना ननवासी दराने वीज परु वठा करण्याबाबत
शासनाचा ववचार पण
ू ि झाला आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रा यातील शाळाींना
ननवासी दराने वीज परु वठा करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) ववद्यत
ु अर्िननयम, २००३
मिील तरतद
ू ीनस
ु ार महाराषर ववद्यत
ु ननयामक आयोगास ग्राहकाींची वगिवारी
व यायाचे वीज दर ननस्श्चत करण्याचे अर्िकार आहे त. महाराषर ववद्यत
ु
ननयामक आयोगाने ददनाींक ३०/०३/२०२० रोजीच्या वीज दर आदे शान्वये
ददनाींक

०१/०४/२०२०

ते ददनाींक

३१/०३/२०२१

पयंतच्या कालाविीकररता

ननिािररत केलेल्या वगिवारीनस
ु ार “लघद
ु ाब-०७ (अ) साविजननक सेवा-शासकीय
शैक्षणणक सींस्िा व रुग्णालय” व “लघद
ु ाब-०७ (ब) साविजननक सेवा-अन्य”

याींचेकरीता, २० ककलोवॅ् पयंत जोडभारकरीता अनक्र
ु मे रुपये ४.७६ प्रनत
यनु न् व रुपये ६.३१ प्रनत यनु न्, २१ ते ५० ककलोवॅ् ववद्यत
ु भाराकरीता

अनक्र
ु मे रुपये ६.३४ व रुपये ८.८९ प्रनत यनु न् तर ५० ककलोवॅ् पेक्षा जास्त
ववद्यत
ु भाराकरीता अनक्र
ु मे रुपये ७.४६ व रुपये ९.२९ प्रनत यनु न् इतका वीज
दर ननिािररत करण्यात आला आहे . उपरोक्त साविजननक सेवा-शासकीय
वगिवारीतील वीज वापराचे दर ननवासी ग्राहकाींच्या दरापेक्षा कमी आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातीि वन खात्यातीि ररक्त पदे र्रण्याबाबत
(३)

४९११

(१३-११-२०२०)

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय
वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वनरक्षक ते अप्पपर प्रिान मख्
ु य वनरक्षक अशी वन खायायातील महयावाची
हजारो पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन खायायातील अनेक ववभागात एका अर्िकाऱ्याकडे दोन ते
चार ववभागाचा अनतरीक्त कायिभार सोपववण्यात आला आहे , वन ववभागातील
ररक्त पदाींमळ
ु े वन्य प्राण्याींची लशकार, खान आणण प्रकल्पाचे सींक्, वणवा,
अशा अनेक घ्ना घडत असल्याने वन कमिचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत
शासनाकडून ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रा य वन्यजीव महामींडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्स्ित

झाला असताींना मींडळाचे अध्यक्ष व मा.मख्
ु यमींत्री याींनी ररक्त पदे यावरीत
भरण्याचे ननदे श एका मदहन्यापव
ू ी दे वन
ू ही सदरहू ररक्त पदे भरण्यासींदभाित
कोणतीही कायिवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

भरण्यासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ररक्त

पदे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (०३-१२-२०२०) : (१) वन ववभागातील भारतीय वन सेवेच्या
महाराषर सींवगाित २०६ पदे

मींजुर असन
यायापैकी १३३ पदाींचा मींजुर
ू

आकृनतबींिात समावेश करण्यात आला आहे . यायानस
ु ार अप्पपर प्रिान मख्
ु य
वनसींरक्षक ते उप वनसींरक्षक या ४ सींवगाितील १२ पदे ररक्त आहे त. या

व्यनतरीक्त वन ववभागाच्या नव्याने मींजुर आकृनतबींिानस
ु ार ववभागीय वन
अर्िकारी,

सहायक

वनसींरक्षक,

वनक्षेत्रपाल,

वनपाल

व

वनरक्षक

सींवगाितील एकूण मींजुर १४०९१ पदाींपक
ै ी १८५१ पदे ररक्त आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

या
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(३) हे खरे नाही. रा य वन्यजीव मींडळाच्या ददनाींक ०७ ऑगस््, २०२० रोजी

सींपन्न झालेल्या १५ व्या बैठकीत ववर्षय क्र.३ मध्ये २०१९-२०२० सालच्या

वन्यजीव सींवििन व व्यवस्िापनामिील ठळक उपलब्िीबद्दलच्या चचेदरयायान
ताडोबा-अींिारी व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे सींरक्षणाचे बळक्ीकरण करणे या

अनर्ष
ीं ाने ववलभन्न सींरक्षक्षत क्षेत्रामध्ये वाढयाया मानव व वन समस्याींबाबत,
ु ग
क्षेत्रत्रयस्तरावर पररणामकारक व्यवस्िापनाकरीता वनरक्षकाींची वाढीव पदे

ननमािण करण्याच्या गरजेबाबत चचाि करण्यात आली. तिावप, वनरक्षकाींची
वाढीव पदे ननमािण करण्याबाबत कोणताही ननणिय घेण्यात आलेला नाही.

तसेच मा.मख्
ु यमींत्री महाराषर रा य याींनी बैठकीअींती ददलेल्या अनतरीक्त
सच
ू नाींमध्ये सध्
ु दा सदर बाब समाववष् नाही.

(४) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ननवड केलेल्या सन २०१९ च्या तक
ु डीतील ७

अर्िकाऱ्याींचे इींददरा गाींिी राषरीय वन अकादमी, डेहराडूण येिे प्रलशक्षण चालू
आहे . तसेच रा य वनसेवेतील ११ अर्िकाऱ्याींना भारतीय वनसेवेत पदोन्नती

दे ण्यासींदभाितील सन २०१९ च्या ननवडसच
ू ीचा प्रस्ताव केंद्रीय लोकसेवा
आयोगास ददनाींक ३० सप्प्ें बर, २०२० रोजी पाठववण्यात आला आहे . तसेच

ववभागीय वन अर्िकारी सींवगाितील ८ पदे , सहायक वनसींरक्षक सींवगाितील २५
पदे , वनक्षेत्रपाल सींवगाितील ५३ पदे पदोन्नतीने भरण्याची बाब कायिवाहीत

आहे . या व्यनतररक्त वनपाल सींवगाितील पदे वनरक्षक सींवगाितन
ू पदोन्नतीने

भरण्याच्या सच
ू ना क्षेत्रत्रय कायािलयाींना दे ण्यात आलेल्या आहे त. मा.उच्च

न्यायालयाने ददनाींक ०४ ऑगस््, २०१७ रोजी ददलेल्या ननणियाच्या अनर्ष
ीं ाने
ु ग

सामान्य प्रशासन ववभागाने ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ अन्वये मागासवगीय
प्रवगाितील अर्िकाऱ्याींसाठी आरक्षक्षत पदे ररक्त ठे वण्याच्या सच
ू ना ददलेल्या
आहे त. ववयात ववभाग, शासन ननणिय, ददनाींक ०४ मे, २०२० अन्वये कोववड-१९
च्या

सींसगिजन्य

रोगामळ
ु े

अििव्यवस्िेवरील

पररणामाबाबत

केलेल्या

उपाययोजनाींच्या अनर्ष
ीं ाने कोणयायाही प्रकारची नवीन पदभरती करण्यात येऊ
ु ग
नये, अशा सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातीि दहावी व बारावीच्या परीक्षासांदर्ाात ननणाय घेण्याबाबत
(४)

४९१२

(१८-११-२०२०)

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.नरें द्र दराडे :
सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रा यात

माहे

र्ेब्रव
ु ारी-माचि

मध्ये

होणाऱ्या

दहावी

व

बारावीच्या

परीक्षाींबाबत कोणताही ननणिय झाला नसल्यामळ
ु े ववद्यार्थयांचे परीक्षा अजि
भरून घेण्याची प्रकक्रया सरू
ु झाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा
यायादरयायान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयोस्जत वेळापत्रकानस
ु ार माहे र्ेब्रव
ु ारी ककीं वा माचिमध्ये

पररक्षा न घेता याया काही मदहने पढ
ु े ढकलण्याच्या सच
ू ना लशक्षण ववभागाकडे
येत असल्याचेही ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परीक्षाींचे ननयोजन करताींना सद्य:स्स्ितीत, पढ
ु ील वर्षािच्या
वेळापत्रकावर होणारा पररणाम, सण, उयासव, पाऊस अशा अनेक बाबीींचा
ववचार करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परीक्षासींदभाित
ननणिय घेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली, तसेच शाळा-महाववद्यालये किी
सरु
ु करण्यात येणार आहे त व १० वी व १२ वी इययातेतील अनयाु तीणि आणण
श्रेणी सि
ु ारु इस्च्िणाऱ्या ववद्यार्थयांची र्ेर परीक्षा किी घेण्यात येणार आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाा गायिवाड (०४-१२-२०२०) : (१) होय.

आवेदन पत्र भरण्याची प्रकक्रया ही ऑनलाईन पध्दतीने होत असन
ू

सदर प्रकक्रयेसाठी ववद्यािी स्वत: शाळा/कननषठ महाववद्यालय येिे हजर
राहाणे आवश्यक असते व ही प्रकक्रया शाळा/कननषठ महाववद्यालयामार्ितच

पार पाडली जाते. आता माध्यलमक शाळा व उच्च माध्यलमक शाळा/कननषठ
महाववद्यालये ददनाींक २३ नोव्हें बर, २०२० पासन
ू प्रयायक्ष सरु
ु झाली आहे त.
परीक्षा अजि भरण्याची प्रकक्रया डडसेंबर मदहन्यात सरु
ु करण्यात येईल.

(२) हे खरे आहे . २०२१ ची बोडािची परीक्षा कोववड प्रादभ
ु ािवामळ
ु े सािारणत:
२ मदहने पढ
ु े ढकलण्याचे ननयोजन आहे .
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(३) होय.

(४) कोववड-१९ च्या प्रादभ
ु ािवामळ
ु े उद्भवलेल्या पररस्स्ितीमळ
ु े अभ्यासक्रम
२५% नी कमी करण्यात आला आहे . आता माध्यलमक शाळा व उच्च

माध्यलमक शाळा/कननषठ महाववद्यालये ददनाींक २३ नोव्हें बर, २०२० पासन
ू
प्रयायक्ष सरु
ु झाली आहे त. इ.१० वी इ.१२ वी इययातेतील अनयाु तीणि आणण

सि
ु ारु इस्च्िणाऱ्या ववद्यार्थयांची र्ेरपरीक्षा ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०२० ते
ददनाींक १० डडसेंबर, २०२० या कालाविीत आयोस्जत करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात र्ूलमगत वीज वाहहनीसाठी महाववतरणिडून
दप्ु पट शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत

(५) ४९७० (१३-११-२०२०) श्री.वविास पोतनीस : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा यात भलू मगत वीज जोडणीच्या दरात वाढ करण्याबाबत रा य वीज

ननयामक आयोगाने ददलेल्या आदे शातील आकडयाींच्या अवास्तववकतेमळ
ु े
व्यावसानयकाींना भलू मगत वीज जोडणीसाठी ४ हजार रुपयाींचा भद
ु ं ड पडत
असन
ू

महाववतरणने

मात्र

ही

चूक

दरु
ु स्त

करण्याऐवजी

यायाचा

लाभ

उठववण्याचे िोरण स्वीकारल्याची बाब ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा
यायासम
ु ारास ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्ष
ीं ाने रा य वीज ननयामक आयोगाच्या आदे शात झालेली अडचण दरू
ु ग
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ.नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) सस्व्हिस कनेक्शन शल्
ु क याहणजे
ववतरणाच्या मख्
ु य वादहनीपासन
ू अजिदाराींच्या ननयोस्जत जागेपयंत सस्व्हिस
लाईन, मी्र, अर्िंग बसववण्यासाठी तसेच सवि आवश्यक सादहयायाींच्या

परु वठयासाठी, (मी्रची ककीं मत वगळता) लागणारा खचि, सस्व्हिस कनेक्शनचे
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मल्
ू याींकन ताींत्रत्रक मापदीं ड, सरासरी सस्व्हिस लाईन लाींबी (२० मी्र), ववद्यत
ु
भार मागणी इयायादीींवर आिाररत आहे . महाववतरणने महाराषर ववद्यत
ु

ननयामक आयोगाला अींदाजपत्रक सादर करताींना, लघद
ु ाब भलू मगत कनेक्शन
०-०.५ ककलोवॅ् व ०.५ ते ७.५ ककलोवॅ् ववद्यत
ु भार वगिवारीसाठी आवश्यक

केबल ववद्यत
भार क्षमतेनस
ु
ु ार घेण्यात आली आहे . आयोगाने ददनाींक
०१/०४/२०२० पासन
ू सि
ु ारीत अनस
ु र्ू चत दरास मींजूरी ददली आहे . आयोगाने

०.०५ ककलोवॅ् ववद्यत
ु भाराकररता उपरी सस्व्हिस वादहनीकररता रुपये १२०० व
भलू मगत सस्व्हिस वादहनीकररता रुपये ३४००/- तर ०.५ ते ७.५ ककलोवॅ्

ववद्यत
ु भाराकररता अनक्र
ु मे रुपये १७०० व रुपये ७६००/- इतके मींजरु केले
आहे त.

केंदद्रय ववद्यत
ु प्रार्िकरणाने उपरी आणण भलू मगत वीज ने्वकिच्या

वापरासाठी मागिदशिक तयायावे जारी करताींना, या दोन यींत्रणाींमिील तल
ु ना
ददली गेली आहे आणण उपरी ववतरण प्रणालीपेक्षा भलू मगत ववतरण प्रणालीस
४-५ प् अर्िक खचि येत असल्याचे नमद
ू केले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राांव्दारे नोिरी लमळवविेल्या
दोषी िमाचाऱयाांवर िारवाई िरणेबाबत
(६)

५०८४

(२०-११-२०२०)

श्री.अब्दल्
ु िाखान

दरु ााणी,

श्री.शलशिाांत

लशांदे,

श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोि लमटिरी : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय, आींतरराषरीय स्पिेत पदक ववजेते खेळाडून
ीं ा नोकरीमध्ये ५%

आरक्षण असल्याचा र्ायदा घेवन
ू सम
ु ारे २०० हून अर्िक उमेदवाराींनी बनाव्
प्रमाणपत्रे काढून नोकरीचा लाभ घेतल्याबाबतचा चौकशी अहवाल क्रीडा
उपसींचालक, औरीं गाबाद याींच्या सलमतीने शासनाकडे सादर केला आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनर्ष
ीं ाने बनाव् प्रमाणपत्राच्या आिारे
ु ग

नोकरी लमळववणाऱ्या अर्िकारी व कमिचारी याींची चौकशी करण्यात आली
आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व यायानर्ष
ीं ाने दोर्षीींवर ननलींबनाची
ु ग
कारवाई करुन र्सवणक
ु ीचे गन्
ु हे नोंदववण्यात आले आहे त काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सनु नि िेदार (०२-१२-२०२०) : (१) रॅ यापोललन व ्ीं बललग या खेळ प्रकारात
२५८ जणाींनी बनाव् प्रमाणपत्र प्राप्पत करुन घेतल्या प्रकरणी अहवाल
आयक्
ु त, क्रीडा व यव
ु क सेवा याींच्याकडे सादर झाला आहे .

(२) याबाबत आयक्
ु त, क्रीडा व यव
ु क सेवा याींच्यास्तरावर चौकशी सरु
ु आहे .

२५८ बोगस खेळाडू उमेदवाराींबाबत ननयक्
ु ती पत्र रद्द करुन, प्रनतक्षायादीतील

पात्र उमेदवाराींचा ननयक्
ु तीसाठी ववचार करण्याबाबत ननयक्
ु ती प्रार्िकरणास
सर्ू चत करण्याचे ननदे श उपसींचालक, क्रीडा याींना ददले असन
ू , याबाबत
कायिवाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

महाववतरण व टोरां ट पॉवर िांपनीने आिारिेल्या
वीज बबिाांच्या वसुिीिा स्थधगती दे ण्याबाबत
(७) ५१२२ (१३-११-२०२०) अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

िाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाववतरण कींपनी व ्ोरें ् पॉवर कींपनीने ददलेल्या अवास्तव वीज

त्रबलाींववरोिात सींतप्पत जनमताची दखल घेऊन वीज त्रबलाींच्या वसल
ु ीला

तातडीने स्िर्गती दे ण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी (कोकण पदवीिर
मतदार सींघ) स्जल्हार्िकारी, ठाणे याींना ददनाींक १ जुल,ै २०२० रोजी वा
यायासम
ु ारास ननवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त मागणीनस
ु ार
वीज त्रबलाींची वसल
ु ी िाींबववण्याबाबत कोणता ननणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ.नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२)

व

(३)

ग्राहकाींना

वीज

त्रबल

भरणे

सोयीचे

व्हावे

यासाठी

महाववतरणप्रमाणेच ्ोरीं ् पॉवर कींपनीतर्े लभवींडी फ्रॅन्चाइझी ववभागात अनेक

उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहे त. उदा. माहे माचि, २०२० चे वीज
त्रबल भरणा करण्याची मद
ु त ददनाींक १५/०५/२०२० पयंत व माहे एवप्रल, २०२०
चे वीज त्रबल भरणा करण्याची मद
ु त ददनाींक ३१/०५/२०२० पयंत कोणतेही
व्याज अिवा ववलींब शल्
ु क न आकारता वाढवन
ू ददली होती. तसेच व्यापारी व
औद्योर्गक ग्राहकाींच,े माहे एवप्रल, मे व जून, २०२० च्या वीज दे यकामध्ये
स्स्िर आकार स्िर्गत करण्यात आले होते. तसेच

या ग्राहकाींनी “लॉकडाऊन”

कालाविीतील सींपण
ू ि वीज त्रबल (िकबाकीसह) दे य ददनाींकापयंत भरले आहे .

यायाींना माहे जून-जुल,ै २०२० च्या ( या मदहन्यामध्ये मी्र वाचन उपलब्ि
झाले असेल) वीज दे यकाच्या रकमेच्या २% परतावा दे ण्यात आला व

या

ग्राहकाींना ररडीींगचे त्रबल एकरकमी भरणे आर्ििकदृष्या शक्य नाही अशा

ग्राहकाींना सदर वीज त्रबल तीन हप्पयायामध्ये भरण्याची सवु विा दे खील उपलब्ि
करुन दे ण्यात आलेली आहे . यायाचप्रमाणे मे.्ोरीं ् पॉवर कींपनीकडून लभवींडी

फ्रँन्चाइझी क्षेत्रातील सवि ग्राहकाींना लॉकडाऊन कालाविीत ददलेल्या त्रबलाबद्दल

मागिदशिन व स्पष्ीकरण ववववि माध्यमाींव्दारे उदा.स्पेशल लमडडयावरील
स्व्हडडओ, रदहवाशी सोसाय्ीमिील लशत्रबरे , वयाृ तपत्राींचे लेख, वेत्रबनार इयायादी
व्दारे केले जात आहे .

___________

िोववड-१९ व िॉिडाऊनमळ
ु े राज्यातीि मजरू आणण
िामगार बेरोजगार झाल्याबाबत

(८) ५१२६ (१३-११-२०२०) श्री.िवपि पाटीि : सन्माननीय िामगार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रा यातील लक्षाविी मजरू ाींचे काम कोववड-१९ व लॉकडाऊनमळ
ु े बींद
झाल्याने यायाींच्या नोकऱ्या गेल्या आहे त तर हजारो कमिचारी बेरोजगार झाले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची वस्तस्ु स्िती व आकडेवारी काय आहे,

(३) असल्यास, कामगाराींच्या वेतनात अिवा मजूरीत कपात करण्यात येऊ

नये ककीं वा यायाींना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये, याबाबत शासनाने
ददनाींक ३१ माचि, २०२० रोजी ननगिलमत केलेल्या शासन ननणियानस
ु ार कामगार
आयक्
ु त कायािलय व यायाींच्या अर्िपयायाखालील सवि कायािलयामध्ये ननयींत्रण
कक्ष स्िापन केले असन
ू या ननयींत्रण कक्षाींमध्ये कामगाराींना वेतन न दे णे,

कामावरुन कमी करणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्पत झाल्याने लॉकडाऊन

काळातील वेतन न ददल्याबाबत प्राप्पत झालेल्या ८२६ तक्रारीींमध्ये २७६२८

कामगाराींना रु. ३८,३६,७५,१८१/- एवढी रक्कम िकीत वेतनापो्ी लमळवन
ू
दे ण्यात आली तसेच श्रलमक रे ल्वे सरु
ु झाल्यानींतर ददनाींक १२ जून, २०२०
रोजीपयंत ८३० ववशेर्ष श्रलमक रे ल्वे गाडयाींनी एकूण ११,९७,१०४ कामगाराींना
यायाींच्या रा यात पाठववण्यात आले आहे याबाबतची अद्ययावत मादहती काय

आहे तसेच कोणताही लाभ न लमळालेल्या मजूर व कमिचाऱ्याींना काम
लमळवन
ू दे ण्याबाबत शासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे,

(४) असल्यास, आर्ििक सि
ु ारणाबाबत शासनाने काय उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदिीप वळसे-पाटीि (०३-१२-२०२०) : (१) रा यात कोववड-१९ चा प्रादभ
ु ािव
रोखण्यासाठी आपयाती व्यवस्िापन अर्िननयम, २००५ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार केंद्र
व रा य शासनाने लॉकडाऊन सरु
ु

केल्याने

अयायावश्यक

सेवा/उयापादने

वगळता इतर सवि आस्िापना बींद ठे वण्यात आल्याने मजरू ाींचे काम बींद झाले
आहे हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) कामगाराींच्या वेतनात अिवा मजूरीत कपात करण्यात येऊ
नये ककीं वा यायाींना कामावरुन कमी करण्यात येऊ नये याबाबत शासनाने
ददनाींक

३१/०३/२०२०

रोजी

शासन

ननणिय

ननगिलमत

केला

आहे .

या
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पररस्स्ितीत कामगाराींच्या तक्रारीचे ननवारण करण्याकररता कामगार आयक्
ु त

कायािलय व यायाींच्या अर्िपयायाखालील सवि कायािलयामध्ये ननयींत्रण कक्ष
स्िापन करण्यात आले होते.

सदर ननयींत्रण कक्षामध्ये लॉकडाऊन काळात कामावरून कमी करणे

तसेच वेतन अदा न करणे याबाबत १०६६ तक्रारी प्राप्पत झालेल्या आहे त.

यायापैकी ८७७ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली असन
ू ३५८८६ कामगाराींना

रुपये ५५,७२,०३,२६१/- एवढा आर्ििक लाभ लमळवन
ू ददला आहे . तसेच, ववशेर्ष
श्रलमक रे ल्वे गाडयाींनी ददनाींक १२/०६/२०२० रोजीपयंत एकूण १२,०१,२९७
कामगाराींना यायाींच्या रा यात पाठववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात पांतप्रधान शेतिरी सन्मान ननधी योजनेचा िार् दे ण्याबाबत
(९)

५१३७

(१८-११-२०२०)

श्री.अब्दल्
ु िाखान

दरु ााणी,

श्री.शलशिाांत

लशांदे,

श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोि लमटिरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा र्ाई
जगताप,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

लमझाा,

श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ददनाींक १ डडसेंबर, २०१८ रोजीपासन
ू पींतप्रिान शेतकरी सन्मान ननिी
योजनेची सरु
ु वात करण्यात आल्यानींतर या योजनेचा लाभ लमळण्यासाठी

रा यातील सम
ु ारे ८८ लाख शेतकरी पात्र ठरलेले असन
ू ५० ्क्क्याींहून जास्त
पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासन
ि : वींर्चत रादहल्याचे माहे जुल,ै
ू पण
ू त
२०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींतप्रिान शेतकरी सन्मान ननिी योजनेत नोंदणी केलेल्या

स्जल््यातील सम
ु ारे २१ हजाराींपेक्षा जास्त शेतकऱ्याींच्या नावात झालेल्या

त्र्
ु ीींची दरु
ु स्ती करुन शेतकऱ्याींना आर्ििक अनद
ु ान वा्प करण्यात यावे, अशी
मागणी स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी स्जल्हार्िकारी, परभणी याींचेकडे सन २०२०
मध्ये वा यायादरयायान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.प. १० (13)

(३)

असल्यास,

तालक
ु ाननहाय

लशत्रबरे

घेवन
शेतकऱ्याींच्या
ू

त्र्
ु ी दरू
ु स्ती

करण्याबाबत स्जल्हा प्रशासनातर्े कोणती कायिवाही करण्यात आली आहे ,
याबाबत िोडक्यात सववस्तर मादहती काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींतप्रिान शेतकरी
सन्मान ननिी योजनेचा लाभ लमळण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
लाख

पी.एम.ककसान पो्ि लवर ददनाींक ३१ जुल,ै २०२० रोजी एकूण १०५.१५

शेतकऱ्याींची

नोंदणी

झाली

होती.

यायापैकी

एकूण

९२.६९

लाख

लाभार्थयांना योजनेचा लाभ लमळालेला आहे . तसेच ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०२०
अखेर एकूण ११२.१७ लाख शेतकऱ्याींनी नोंदणी केली असन
ू यायापैकी एकूण
१००.८० लाख शेतकऱ्याींना रुपये ९३७६.४२ को्ी लाभ लमळालेला आहे . उविरीत
लाभार्थयांपक
ै ी पात्र लाभार्थयांना लाभ दे ण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .

(२) हे खरे नाही. तिावप, पी.एम. ककसान योजनेंतगित लाभ लमळणेसाठी

लाभािी याींनी ददलेले अजि सींबर्ीं ित तहलसल कायािलयाकडे कायिवाहीस्तव
पाठववण्यात येऊन कायिवाही करण्यात आलेली आहे .

(३) पी.एम.ककसान योजनेंतगित परभणी स्जल््यातील पात्र लाभािी याींचे डा्ा

दरु
ु स्ती व नवीन लाभािी नोंदणी करणेबाबत ववशेर्ष मोदहम राबववण्यात

आलेली असन
ू ददनाींक २३ जल
ु ,ै २०२० ते ददनाींक ०५ ऑगस््, २०२० या
पींिरवडयात एकूण २५,७१२ आणण ददनाींक ०५ नोव्हें बर, २०२० ते ददनाींक २०
नोव्हें बर,

२०२०

लाभार्थयांची

या

दरु
ु स्ती

पींिरवडयात

करण्यात

दरु
ु स्तीची कायिवाही सरु
ु आहे .

एकूण

आलेली

२,८८७

आहे .

अशा

उविरीत

एकूण

पात्र

२८,५९९

लाभार्थयांची

(४) परभणी स्जल््यात पी.एम.ककसान पो्ि लवर ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०२०
अखेर एकूण ३.११ लाख नोंदणी केलेल्या लाभार्थयांपक
ै ी एकूण २.९६ लाख
लाभार्थयांना रुपये २७६.७३ को्ी लाभ दे ण्यात आलेला आहे . उविरीत पात्र
लाभार्थयांना लाभ दे ण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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सामाजजि न्याय व ववशेष सहाय्य ववर्ागाच्या नावाने गतवषी
बनावट शासन आदे शाने अनुदान प्राप्त िेल्याबाबत
(१०) ५१७९ (१३-११-२०२०) श्री.ववजय ऊफा र्ाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास लसांह, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.सदालशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.महादे व जानिर,
डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.ननिय नाईि, श्री.अांबादास दानवे :
सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रा यातील औरीं गाबाद, बीड व लातरू मध्ये सामास्जक न्याय व ववशेर्ष

सहाय्य ववभागाच्या नावाने शासन ननणिय, क्र.इडीडी-२०१९/प्र.क्र.९१/अ.क.१,
ददनाींक ६ जन
ू , २०१९ रोजी बनाव् आदे श काढून यायाआिारे ददव्याींग शाळाींनी
गैरमागािने

अनद
ु ान

प्राप्पत

केल्याचे

माहे

ऑक््ोबर,

यायादरयायान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्यास, ददव्याींग शाळाींनी गैरमागािने अनद
ु ान प्राप्पत केल्याची बातमी

दै ननक लोकमत, नागपरू या वयाृ तपत्रात ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा
यायासम
ु ारास प्रलसध्द झाली, असन
ू या बातमीनस
ु ार या ववभागाच्या शासन

ननणिय क्र.इडीडी-२०१९/प्र.क्र.९१/अ.क.१, ददनाींक ६ जून, २०१९ रोजी बनाव्
शासन ननणिय काढण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या आदे शानस
ु ार कोणताही लाभ ददला असल्यास यायाची
वसल
ु ी करण्याचे व पढ
ु ील लाभ िाींबववण्याचे आदे श ददव्याींग कल्याण

आयक्
ु ताींना ददल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

या

शाळा

या

स्जल्हयातील

आहे त

तेिील

स्िाननक

अर्िकाऱ्याींनी या आदे शाची खात्री न करताच शाळाींना लाभ ददले असल्याची
बाब ननदशिनास आली असन
ू असा बनाव् आदे श काढून अनद
ु ान ला्णाऱ्या

व शासनाची र्सवणूक करणाऱ्या शाळाींवर तसेच बेजबाबदार अर्िकाऱ्याींवर
शासनाने चौकशी करून दोर्षीींववरोिात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धनांजय मड
ांु े (०३-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
ददनाींक

रा यातील

०६/०६/२०१९

औरीं गाबाद,
रोजी

बीड

शासन

व

ननणिय

लातरू

या

स्जल््याींमध्ये

क्र.इडीडी-२०१९/प्र.क्र.९१/अपींग

कल्याण-१ हा शासन आदे श बोगस काढल्याची बाब ननदशिनास आली आहे .

परीं तू बोगस आदे शातील ददव्याींग शाळाींना शासनाकडून कोणतेही अनद
ु ान अदा
करण्यात आलेले नाही.
(२) होय.

(३) शासन पत्र ददनाींक ०६/१०/२०२० अन्वये उक्त बोगस शासन ननणियातील
ददव्याींग शाळाींना कोणताही लाभ अदा केला असल्यास यायाच्या वसल
ु ीबाबत व

भववषयात कोणताही लाभ न दे ण्याबाबत तातडीने कायिवाही करण्याकररता
आयक्
ु त, ददव्याींग कल्याण, पण
ु े याींना कळववण्यात आले आहे .
(४) नाही.

आयक्
ु त, ददव्याींग कल्याण, पण
ु े याींनी यायाींच्या ददनाींक १५/१०/२०२०

रोजीच्या आदे शान्वये स्जल्हा समाजकल्याण अर्िकारी, स्ज.प.बीड, औरीं गाबाद,
उस्मानाबाद, लातरू याींना कायिवाही करण्याबाबत सच
ू ना ददल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

औरां गाबाद जजल््यातीि दे वधगरी सहिारी साखर िारखान्याच्या
जलमनीची िमी दरात ववक्री झाल्याबाबत

(११) ५२८९ (१३-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

स्जल्हयातील

दे वर्गरी

सहकारी

साखर

कारखान्याच्या

मालकीची रुपये ४० को्ीची ४२ एकर जमीन रुपये ७.५ को्ीत औरीं गाबाद
मिील व्यावसानयकाला ववक्री केल्याचे माहे

ऑगस््, २०२० मध्ये वा

यायादरयायान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऋण वसल
ु ी न्यायार्िकरणाने या जलमनीचा िे् लललाव न
करता परस्पर ववक्री व्यवहार झाला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटीि (०३-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) नाही, दे वर्गरी सहकारी साखर कारखान्याची मौ.चौका, ता.स्ज.औरीं गाबाद

येिील ४२ एकर जलमनीच्या ववक्रीबाबत ऋण वसल
ु ी प्रार्िकरणाच्या (DRT)
आदे शानस
ु ार ्ाईयास ऑर् इींडडया व दै ननक सकाळ या वतिमानपत्रात जाहीर

ननववदा प्रलसध्द केली होती. यायास अनस
ु रून प्राप्पत झालेल्या ननववदाींमिन
ू

सवाित जास्त असलेल्या ननववदे च्या रकमेस जलमनीची ववक्री केली आहे . सबब
सदर ववक्री प्रकक्रया ही जाहीर ननववदा न दे ता तसेच िे् लललाव न करता
परस्पर झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यात शेतमाि खरे दी िेंद्र सुरू िरण्याबाबत
(१२) ५३२४ (१३-११-२०२०) डॉ.रणजजत पाटीि, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.वजाहत लमझाा, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा यात कापस
ू , तरू , चना व अन्य शेतमालाची खरे दी केंद्र सरू
ु करण्याची
घोर्षणा करण्यात आली असली तरी प्रयायक्षात ठराववक दठकाणी खरे दी केंद्रे

उघडण्यात आली असल्याने शेतकऱ्याींना अनेक अडचणी येत असल्याचे
ननदशिनास आले आहे तसेच र्चखली (स्ज.बल
ु ढाणा) येिील कापस
ू खरे दी केंद्र

कमी असन
ू जी केंद्र सरू
ु केली होती ती बींद झाली असन
ू कापस
ू खरे दी केंद्र

सरू
ु करावे अशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी स्जल्हार्िकारी याींच्याकडे लेखी
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

रा यात

बी-त्रबयाणे

खते

केंद्र

करण्याबाबत

खरीप

यासाठी

हीं गाम

शासनाकडे

सरू
ु

पैसा

होणार

असणे

असल्याने

आवश्यक

तयापव
ू ी

असल्याने

शेतमालाची तायाकाळ खरे दी होण्याच्यादृष्ीने मोठ्या प्रमाणात शेतमाल खरे दी
सरु
ु

मा.ववरोिी

पक्षनेता,

वविानसभा

याींनी

ददनाींक

२१ एवप्रल, २०२० रोजी वा यायासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्राव्दारे ववनींती
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लॉकडाऊनच्या काळात सम
ु ारे दीड मदहना कापसाची खरे दी
बींद असल्यामळ
ु े सम
ु ारे सव्वादोन हजार को्ी रुपयाींचा पन्नास स्क्वीं्लहून
अर्िक कापस
ू शेतकऱ्याींच्या घरात पडून असल्याची बाब ददनाींक १६ मे,

२०२० रोजी वा यायासम
ै ी
ु ारास ननदशिनास आली असन
ू ३०६ बाजार सलमयायाींपक
सम
ु ारे २६०/२७० बाजार सलमयायाींमध्ये शेतमालाची खरे दी अयायींत सींिगतीने
सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रा यात ववशेर्षत: जालना, बल
ु ढाणा स्जल््यात कापसाचा
हीं गाम सरु
ु होणार असन
ू कापसाला योग्य भाग लमळावा यासाठी यायाची

सीसीआयलाच ववक्री करावी अशी कापस
ू उयापादक शेतकऱ्याींची मागणी असन
ु
या मागणीची नोंद घेऊन शासनाने उपरोक्त मागणीसींदभाित कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व

यायानर्ष
ीं ाने शेतमाल खरे दी केंद्र सरू
ु ग
ु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटीि (०२-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

हीं गाम २०१९-२०२० मध्ये रा यात केंद्र शासनाच्या मख्
ु य अलभकताि

भारतीय कपास ननगम लल., (CCI) याींच्या मार्ित एकूण ८९ खरे दी केंद्रावर

एकूण १२८.११ लक्ष स्क्वीं्ल तर यायाींचे उपालभकताि याहणून महाराषर रा य
सहकारी कापस
ू उयापादक पणन महासींघाव्दारे एकूण ९१ खरे दी केंद्रावर एकूण
९३.८९ लक्ष स्क्वीं्ल कापसाची खरे दी झालेली आहे . र्चखली, स्ज.बल
ु ढाणा येिे

एकच स्जननींग प्रेलसींग र्ॅक्री असल्याकारणाने, गत हीं गामात या खरे दी केंद्रावर

CCI मार्ित एकूण २१८३ शेतकऱ्याींकडून ६५,२४४ स्क्वीं्ल कापस
खरे दी
ू
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करण्यात आलेला होता. तर, हीं गाम २०२०-२०२१ मध्ये सीसीआयमार्ित सदर
कापस
खरे दी केंद्रावर हमीभावाने कापस
खरे दीस सरु
ू
ू
ु वात केलेली असन
ू
ददनाींक १/१२/२०२० पयंत एकूण ४२१० स्क्वीं्ल कापसाची खरे दी केलेली आहे .

हीं गाम २०१९-२०२० मध्ये हमी दराने, नार्ेड मार्ित तरू -१०८३५३.१८

स्क्वीं्ल व चना-२१२४९२६.८१ स्क्वीं्ल खरे दी केलेली आहे . सद्य:स्स्ितीत
रा यात मग
ू , उडीद व सोयात्रबन याींची हमी भावाने खरे दी सरु
ु असन
ू ददनाींक

२५/११/२०२० अखेर मग
ू -३४३४.६१ स्क्वीं्ल, उडीद-१४३.६० स्क्वीं्ल व सोयात्रबन
३६.८७ स्क्वीं्ल खरे दी झालेली आहे .
श्रीमती

श्वेता

महाले,

मा.वव.स.स.,

(र्चखली)

याींनी

ददनाींक

१४/१०/२०२० रोजी पत्राव्दारे र्चखली (स्ज.बल
ु ढाणा) येिे कापस
ू खरे दी केंद्र सरु
ु
करणेबाबतची मागणी केली आहे हे खरे आहे .

(२) मा.ववरोिी पक्षनेता, महाराषर वविानसभा याींनी ददनाींक २५ एवप्रल, २०२०
च्या पत्रान्वये “कोरोना ववर्षाणूच्या सींबि
ीं ातील ननकर्ष पाळून शेतमालाची
खरे दी शासकीय केंद्रावर जास्तीत जास्त प्रमाणात होण्याबाबतचे सवंकर्ष
िोरण घोवर्षत करणेबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींना ननवेदन सादर केले आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

कोववड-१९ या सींसगिजन्य आजाराच्या कारणास्तव लागू झालेल्या

दे शव्यापी ्ाळे बद
ीं ी पव
ू ी (Pre Covid) ददनाींक २४ माचि, २०२० पयंत ककमान

हमी भावाने सीसीआयव्दारे एकूण ८५ कापस
ू खरे दी केंद्राींवर सम
ु ारे ९१.९०
लाख स्क्वीं्ल, तसेच महाराषर रा य कापस
ू पणन महासींघाने एकूण ७४
केंद्राींवर एकूण ५४.०३ लक्ष स्क्वीं्ल कापस
ू खरे दी केलेली होती. कोववड-१९
आजाराच्या सींक्रमणामळ
ु े रा यात ददनाींक २४ माचि, २०२० रोजी केलेल्या

्ाळे बद
ीं ीमळ
ि ः बींद ठे वावी
ु े हमी दराने सरु
ु असलेली कापस
ू खरे दी केंद्र पण
ू त
लागल्याने शेतकऱ्याींचा कापस
ू खरे दी करता आला नाही. परीं तु केंद्र शासनाच्या

गह
ृ मींत्रालयाने लॉकडाऊनच्या कालाविीत शेतमालाची हमी भावाने खरे दी
करण्यास परवानगी ददल्यानींतर, पन्
(Post
ु हा ददनाींक २७/४/२०२० पासन
ू
Covid)

हमीदराने

कापस
ू

खरे दी

केंद्र

सरु
ु

करण्यात

आली

होती.

सीसीआयमार्ित लॉकडाऊनच्या कालाविीत एकूण ८९ कापस
ू खरे दी केंद्रावर
(२३७ स्जननींग र्ॅक्री) एकूण ३६.२१० लक्ष स्क्वीं्ल तसेच कापस
पणन
ू
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महासींघाव्दारे एकूण ९१ खरे दी केंद्रावर (१९२ स्जननींग र्ॅक्री) ३९.८६ लाख
स्क्वीं्ल कापसाची खरे दी केलेली आहे . अशा प्रकारे हीं गाम २०१९-२०२० मध्ये
एकूण २२२ लक्ष स्क्वीं्ल कापसाची हमी भावाने खरे दी केली आहे .

तसेच बल
ु ढाणा स्जल््यात नोंदणी केलेल्या ५३३७४ शेतकऱ्याकडील

१६,५३,६१४.२५ स्क्वीं्ल कापसाची हमी भावाने खरे दी केलेली असन
ू केवळ

मलकापरू व नाींदरु ा खरे दी केंद्रावरील ५९८४ शेतकऱ्याींकडील कापस
ू खरे दी पण
ू ि
होऊ शकली नाही.

(४) व (५) हीं गाम २०२०-२०२१ मध्ये सीसीआयव्दारे एकूण ९० तर कापस
ू
पणन महासींघाव्दारे एकूण ३६ कापस
ू खरे दी केंद्र सरु
ु करण्याचे ननयोस्जत

आहे . यायापैकी बल
ु ढाणा स्जल््यात सीसीआयव्दारे एकूण ५ व कापस
ू पणन
महासींघाव्दारे एकूण ३ खरे दी केंद्र तर जालना स्जल््यात सीसीआयव्दारे

९ खरे दी केंद्रे सरु
ु करण्याचे ननयोस्जत आहे . यायानस
ु ार ददनाींक १/१२/२०२०

पयंत बल
ु ढाणा स्जल््यात ४ तर जालना स्जल््यात एकूण ९ कापस
ू खरे दी
केंद्रावर कापस
ू खरे दी सरु
ु झालेली आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िेंद्र शासनाच्या नव्या िामगार िायद्याची
राज्यात अांमिबजावणी िरण्याबाबत
(१३) ५३३५ (१३-११-२०२०) श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या नव्या कामगार कायद्याची रा यात अींमलबजावणी

केल्यास ५७०० पैकी केवळ १६०० कारखान्याींना कामगार कपात, ्ाळे बद
ीं ी
ककीं वा

कारखाना

यायाचप्रमाणे

बींद

नोकरीतील

करण्यासाठी

शाश्वतीचा

शासनाची
कायम

परवानगी

(पमिन्
ीं )

घ्यावी

शब्दही

लागेल

नव्या

कायद्यामध्ये नसल्याने कोणाला केव्हाही कामावरुन काढण्याचे सवािर्िकार,

उद्योजक, कारखानदाराींना लमळणार असल्याने कामगाराींच्या अस्स्तयावाचा
गींभीर प्रश्न ननमािण होण्याची लभती रा याच्या कामगार ववभागाने व्यक्त
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, केंद्र शासनाच्या सि
ु ाररत कामगार कायद्याींना रा यात ववरोि
वाढत असल्याने शासनाने अींमलबजावणी प्रकरणी आपली भलु मका स्पष्
करुन यासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदिीप वळसे-पाटीि (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासनाने सींसदे त पाररत केलेल्या चार कामगार सींदहताींची

रा यात अींमलबजावणी करण्यास ददनाींक २०/१०/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत
प्रमख
ु कामगार सींघ्नाींच्या प्रनतननिीींनी ववरोि दशिववला आहे .

(२) केंद्र शासनाने सींसदे त पाररत केलेल्या चार कामगार सींदहताींबाबत सींबर्ीं ित
घ्काींची

(Stake

Holders)

मते

जाणून

घेऊन

सदर

सींदहताींच्या

अींमलबजावणीबाबतचा ननणिय घेण्याची शासनाची भलु मका असन
ू यायानस
ु ार

ददनाींक २०/१०/२०२० रोजी रा यातील प्रमख
ु कामगार सींघ्नाींच्या प्रनतननिीींची
बैठक मा.मींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली सींपन्न झालेली आहे .
याप्रकरणी अर्िक चचाि करुन शासनाची भलु मका स्पष् करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

अलिबाग (जज.रायगड) येथीि माणगावच्या नाणारे गावातीि बेिदार
समाजाच्या िुटुांबाची वस्ती उठववण्यात येणार असल्याबाबत
(१४) ५३४६ (१३-११-२०२०) श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

डॉ.वजाहत लमझाा, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) अललबाग (स्ज.रायगड) येिील माणगावच्या नाणारे गावात गत अनेक

वर्षािपासन
वास्तव्य करणाऱ्या बेलदार समाजाच्या ददडशे कु्ुींबाची वस्ती
ू

उठववण्यात येणार असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, रायगड स्जल्हयातील माणगाींव नगरपींचायत हद्दीत मोठया
प्रमाणात वसलेल्या बेलदार समाजातील काही लोकाींनी पक्की तर काहीींनी

कच्ची घरे बाींिली असन
ू उक्त बेलदार कु्ुींबाकडून पव
ू ी ग्रामपींचायत तर
सध्याची माणगाींव, नगरपींचायत कर वसल
ू करीत असल्याचे ननदशिनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

गावात

इींददरा

आवास

योजनेची

घरकुले

दे खील

बाींिण्यात आली असन
ू इतरही आवश्यक सोयी सवु विा परु ववण्यात आल्या
आहे त असे असतानाही वन ववभागाने या समाजाचे वास्तव्य अनर्िकृत
ठरववले असल्याने बेलदार समाजामध्ये सींभ्रम ननमािण झाला असल्याचे
ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व यायानर्ष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०३-१२-२०२०) : (१) मौजे नाणारे येिील अनतक्रमकाींववरुध्द

महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता, १९७२ च्या कलम ५३/५४ खाली सन
ु ावणी
होऊन प्रार्िकृत अर्िकारी तिा सहाय्यक वनसींरक्षक, जीं.का.स.सीं/कॅयापा, रोहा
याींनी

अनतक्रमण

िारकाींना

ददनाींक

३१/०१/२०२०

रोजीच्या

अनतक्रमण स्वखचािने ह्ववण्याबाबत आदे श ददले आहेत.

आदे शानस
ु ार

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींच्या जनदहत यार्चका क्र. ४२/२०१५

प्रकरणी ददनाींक २२/०४/२०१९ च्या आदे शान्वये कायिवाही करण्यात येत आहे .

(२) माणगाींव नगरपींचायत हद्दीतील सदर अनतक्रमण करुन बाींिलेल्या घराींवर
तयाकालीन ग्रामपींचायत व नगरपींचायतीव्दारे पक्क्या व कच्च्या घराींची

महाराषर नगरपररर्षदा, नगरपींचायती व औद्योर्गक नगरी अर्िननयम, १९६५
मिील कलम १८९ (अ) नस
ु ार कर आकारणी करण्यात आलेली आहे .

(३) व (४) मौजे नाणारे येिील अनतक्रमकाींना जागेच्या स्वालमयावाबाबत परु ावे
सादर

करण्यासाठी

प्रार्िकृत

अर्िकारी

तिा

सहाय्यक

वनसींरक्षक,

जीं.का.स.सीं/कॅयापा रोहा याींच्या कायािलयात बोलववण्यात आले होते. सदरच्या
अनतक्रमण िारकाींना जागेच्या स्वालमयावाबाबत कुठलेही परु ावे सादर करता
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आले

नाहीत.

सबब,

सदर

अनतक्रमण

ह्ववण्यासाठी

अनतक्रमकाींववरुध्द

महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता १९७२ च्या कलम ५३/५४ खाली सन
ु ावणी
होऊन प्रार्िकृत अर्िकारी तिा सहाय्यक वनसींरक्षक, जीं.का.स.सीं/कॅयापा, रोहा
याींनी अनतक्रमण िारकाींना अनतक्रमण स्वखचािने ह्ववण्याबाबत आदे श ददले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

धनगर समाजाच्या मागण्याांबाबत
(१५) ५३७७ (१३-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

लमझाा,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) रा यात िनगर समाजाला आरक्षण दे ण्याबाबत ववववि भागात िनगर

समाजाकडून मोचाि काढण्यात आला असन
ू िनगर समाजाच्या आरक्षण व
ववववि

मागण्याींबाबत

लशष्मींडळाने

मा.मख्
ु यमींत्री

महोदयाींची

भे्

ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान घेतली होती, हे खरे आहे काय,

माहे

(२) असल्यास, िनगर समाजाला आरक्षण दे ण्याची गेल्या अनेक वर्षािपासन
ू
न्याय

मागणी

असन
ू

या मागणीच्या

पत
ि स
े ाठी िनगर
ू त

समाजामार्ित

सनदशीर मागािने प्रययान करण्यात आलेले असन
यायात आलेले अपयश,
ू

यायामळ
ु े िनगर समाजामार्ित रा यात ववववि दठकाणी अनेकवेळा तीव्र

स्वरुपाची आींदोलने केलेली असणे, यायानर्ष
ीं ाने या मागणीसींदभाित महाराषर
ु ग
वविानपररर्षद

सभागह
ृ ात

मा.मख्
ु यमींत्री

याींनी

घोवर्षत

केल्याप्रमाणे

्ा्ा

सामास्जक ववज्ञान सींस्िा, मब
ुीं ई या सींस्िेस सींशोिन करुन अहवाल सादर
करण्यास

ददनाींक २२

सप्प्ें बर,

२०१५

कळववलेले होते, हे ही खरे आहे काय,

रोजी

वा यायासम
ु ारास

शासनाने

(३) असल्यास, यायानस
ु ार उक्त सींस्िेने ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी वा
यायासम
ु ारास शासनास अहवाल सादर केलेला असन
ू अहवालाचे स्वरुप काय
आहे व िनगर समाजाला आरक्षण व ववववि मागण्याींच्या अनर्ष
ीं ाने शासनाने
ु न
चौकशी करुन आरक्षण दे णेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. िे.सी.पाडवी (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) व (४) होय, िनगर व िनगड जमातीींचा अभ्यास करुन अहवाल
सादर करण्यासाठी येणाऱ्या खचािचा तपशील व सींशोिनासाठी लागणारा

कालाविी याींचा तपशील कळववण्याबाबत ददनाींक २२ सप्प्ें बर, २०१५ च्या

पत्रान्वये ्ा्ा सामास्जक ववज्ञान सींस्िा, मब
ुीं ई याींना ववनींती करण्यात आली
होती.

तद्नींतर

ददनाींक

१९

नोव्हें बर,

२०१५

च्या

ज्ञापनान्वये

सदर

अभ्यासासाठी येणाऱ्या खचािस मान्यता दे ण्यात आली होती. यायानस
ु ार सदर

सींस्िेने ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी यायाींचा अहवाल शासनास सादर
केलेला होता. मा.मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक २७/०२/२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या
बैठकीत

्ा्ा

समाजाबाबत
अनर्ष
ीं ाने
ु ग

सामास्जक

शासनास

िनगर

ववज्ञान

प्राप्पत

समाजाच्या

सींस्िा,

झालेल्या

ववववि

मब
ुीं ई

याींच्याकडून

सींशोिन/सवेक्षण

मागण्याींवर

ववचार

िनगर

अहवालाच्या

करण्यासाठी

मींत्रत्रमींडळ उपसलमती गठीत करण्याचा ननणिय घेण्यात आला होता. यायानस
ु ार

ददनाींक १ माचि, २०१९ च्या आदे शान्वये मींत्रत्रमींडळ उपसलमती गठीत करण्यात
आली. मींत्रत्रमींडळ उपसलमतीच्या ददनाींक २ माचि, २०१९ रोजी झालेल्या
बैठकीत

दे ण्यात

आलेल्या

ननदे शानस
ु ार

िनगर

समाजाबाबतचा

्ा्ा

सामास्जक ववज्ञान सींस्िा, मब
ींु ई याींचा अहवाल महाअर्िवक्ता, महाराषर रा य
याींच्याकडे अलभप्रायाींसाठी पाठववण्यात आलेला आहे .
___________

टीव्ही चॅनेिचा टीआरपी घोटाळयाबाबत
(१६) ५३९७ (१८-११-२०२०) श्री.रववांद्र फाटि, श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.वविास पोतनीस : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई पोलीस गन्
ु हे शाखेच्या ववशेर्ष पिकाने ्ीव्ही चॅ नेलचा ्ीआरपी
घो्ाळा उघडकीस आणून र्क्त मराठी, बॉक्स लसनेमा या वादहन्याींच्या

मालकाींसह हीं सा कींपनीचा मॅनेजरसह चौघाींना अ्क केल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ्ीआरपी घो्ाळ्यात सहभागी असलेल्या र्क्त मराठी, बॉक्स
लसनेमा आणण ररपस्ब्लक ्ीव्ही चॅ नेल याींच्या बँक खायायावरुन कोट्यविीींचे
व्यवहार घडल्याचे ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी पण
ू ि
होण्यास ककती कालाविी लागणार आहे , सदर कामाची सद्य:स्स्िती काय
आहे, चौकशीच्या अनर्ष
ीं ाने ररपस्ब्लक ्ीव्हीच्या अर्िकारी व कमिचाऱ्याींना
ु ग
अ्क करुन दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननि दे शमख
ु (०३-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) गन्
ीं ाने
ु हे प्रक्ीकरण शाखा ग.ु र.क्र.१४३/२०२० या गन्
ु ्याच्या अनर्ष
ु ग
झालेल्या आर्ििक व्यवहाराबाबतचा तपास करण्याकररता आर्ििक गन्
ु हे शाखा,

मब
ुीं ई याींचे तपास पिक तयार करण्यात आले असन
ू , सदर गन्
ु ्याचे
अनर्ष
ीं ाने सींशनयताींचे व्यवहाराचे तपलशल बँकेकडून प्राप्पत करुन घेण्यात येत
ु ग

असन
ू सदर प्रकरणामध्ये अर्िक तपास चालू आहे . तसेच मे.सरि अँड
असोलसएट्स या कींपनीची र्ॉरे स्न्सक ऑडी्र याहणन
ू नेमणक
ू करण्यात आली आहे .

(३) सदर प्रकरणाबाबत काींददवली पोलीस ठाणे ग.ु र.क्र.८४३/२०२० अन्वये

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गन्ु ्याचा तपास हा गन्
ु हे शाखेकडे
वगि करण्यात आला असन
ू सदर गन्
ु ्याची गन्ु हे शाखा येिे ग.ु र.क्र.१४३/२०२०
अन्वये पन
ींु ई याींच्यामार्ित
ु ोंदणी करुन गन्ु ्याचा तपास गन्
ु हे शाखा मब
करण्यात येत आहे .
हीं सा

ररसचि

ग्रप
ु

प्रा.लल.

कींपनीचे

ररलेशनलशप

मॅनेजर

ववशाल

वेदप्रकाश भींडारी व ववनय राजेंद्र त्रत्रपाठी याींना अनक्र
ु मे ददनाींक ०६/१०/२०२०
व ददनाींक १४/१०/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे . र्क्त मराठी

चॅ नेलचे मालक लशरीर्ष पट्टण
् शेट्टी व बॉक्स लसनेमा चॅनेलचे मालक नारायण

नींदककशोर शमाि याींना ददनाींक ०८/१०/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे .

नमद
गन्
ू
ु ्यात १२ आरोपीींना गन्
ु ्यात अ्क करण्यात आली असन
ू
यायाींच्याववरुध्द ददनाींक २४/११/२०२० रोजी मा.न्यायालयात दोर्षारोप पत्र दाखल

करण्यात आले आहे . सदर प्रकरणाचा पढ
ु ील तपास कलम १७३(८) र्ौजदारी
प्रकक्रया सींदहता अन्वये करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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ऑनिाईन नोंदणी पेरे पत्रिाच्या अटीने शेतिरी
अडचणीत आल्याबाबत
(१७) ५४०५ (१३-११-२०२०) श्री.ननिय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

फुिे, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोरोनाच्या सींक्ामळ
ु े आिीच शेतकऱ्याींची पररस्स्िती हलाखीची असताना
शासकीय हमीभाव खरे दीसाठी शासनाने ऑनलाईन नोंदणी करताना पेरे
पत्रकाची अ् घातली असन
ू यायासाठी तलाठी शेतकऱ्याींकडून पैसे घेऊन यायाींना

ल्
ु ण्याचे काम करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कापस
ू , तरू , सोयाबीन हमीभाव खरे दीसाठी ऑनलाईन नोंदणी
सक्तीची केली असन
ू शेतकऱ्याींच्या सातबारावर पेरे असल्यालशवाय नोंदणी
करू नये असे आदे श ददले असल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींच्या अडचणीत भर पडत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जर सातबारावर नोंद नसेल तर यायाला ऑनलाईन पध्दतीने
पीक ववकता येणार नसन
ू नोंदणी पत्रक भरण्याची जबाबदारी तलाठ्याींची
असते परीं तु यायासाठी आर्ििक व्यवहार केल्यालशवाय नोंदणी करीत नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

अडचणीत

असलेल्या शेतकऱ्याींसाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटीि (०२-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासनाच्या मागिदशिक सच
ू नाप्रमाणे ऑनलाईन नोंदणीसाठी पेरे

पत्रकाची अ् आहे . तिावप, पेरे पत्रकासाठी तलाठी शेतकऱ्याींकडून पैसे घेत
असल्याचे ननदशिनास आले नाही.
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(२) हे अींशत: खरे आहे .
केलेली

कापसाची हमीभावाने खरे दी करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची
नाही.

मात्र,

तरू ,

सोयाबीनची

हमीभावाने

खरे दी

ऑनलाईन नोंदणी सन २०१७-२०१८ पासन
ू सक्तीची केलेली आहे .
(३) हे खरे नाही.
पेरेपत्रक

अद्ययावत

करुन

ऑनलाईन

उपलब्ि

करण्यासाठी

करुन

दे णे

ही

तलाठ्याींची जबाबदारी आहे . परीं तू, आर्ििक व्यवहार केल्यालशवाय नोंदणी

पत्रक तलाठ्याकडून भरले जात नाही, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्पत झालेली
नाही. पेरेपत्रक प्राप्पत करुन घेण्यासाठी तलाठीकडे जाण्याची आवश्यकता
नाही.

अद्ययावत

पेरेपत्रक

digitalsaatbara.mahabhumi.gov.in

वेबसाई्वर तसेच मोबाईलवर या ललींकव्दारे प्राप्पत करुन घेता येत.े
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

महागाव (जज.यवतमाळ) तािुक्यातीि िृषी अवजार वाटपात
अननयलमतता झाल्याबाबत

(१८) ५४०७ (१८-११-२०२०) श्री.ननिय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

फुिे, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महागाव (स्ज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील दक
ु ानाींतील सादहयाय वा्पाचे

चौकशीचे आदे श स्जल्हा कृर्षी अिीक्षक याींनी ददले असताना तालक
ु ा कृर्षी
अर्िकारी याींनी १००% चौकशी न करता र्क्त दोन गावाींची चौकशी केली
असल्याने महागाव कृर्षी अवजार वा्पात अननयलमतता झाल्याचे माहे

ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाच्या चौकशी सींदभाित राजकीय दबाव आणून
चौकशीकडे दल
ि करण्याचा प्रययान सरु
ु क्ष
ु असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, दोन गावाींच्या चौकशीत कोणयाया प्रकारची मादहती समोर
आली आहे, इतर सवि १००% चौकशी किीपयंत पण
ू ि होणार आहे, तसेच
सींबर्ीं ित तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी याींचेकडून ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (०३-१२-२०२०) : (१) यवतमाळ स्जल्हयातील महागाव

तालक्
ु यातील वेणी व सवना या गावातील १००% लाभार्थयांची व तालक्
ु यातील
इतर गावातील ननवडक लाभार्थयांची यादृस्च्िक पध्दतीने मोका तपासणी

करण्यात आली. चौकशीमध्ये कोणयायाही प्रकाराची अननयलमतता आढळून
आलेली नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

लसांदगी (ता.किनवट, जज.नाांदेड) येथीि वीज प्रवाह
वारां वार खांडडत होत असल्याबाबत
(१९) ५४३० (१३-११-२०२०) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफा र्ाई
जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत
लमझाा : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसींदगी (ता.ककनव्, स्ज.नाींदेड) येिे वीज सतत खींडीत होत असल्याने
सामान्य

नागररक

त्रासले

असल्याचे

माहे

ऑक््ोबर,

यायादरयायान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्यास, सध्या पावसाळा सरु
असन
पावसात वातावरण दम्
ु
ू

असल्याने सरप्णाऱ्या प्राण्याची लभती अर्िक असते असे असन
ु ही ववद्यत
ु

ववतरण कींपनी ग्रामीण भागातील वीज परु वठा सरु ळीत करण्यास असमिि
ठरत आहे तसेच पाळीव प्राण्याींना दे खील सरप्णाऱ्या प्राण्याींचा िोका अर्िक

असतो या गोष्ी लक्षात घेता या प्रकरणी शासनाने वीज परु वठा सरु ळीत
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ.नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

ककनव् येिील १३२/३३ के.व्ही. अनत उच्चदाब उपकेंद्रातन
ू ननघणाऱ्या

३३ के.व्ही. माींडवी कर्डरची लाींबी १२५ कक.मी. आहे . ददनाींक ११/१०/२०२०
रोजी रात्री २.३८ वाजता ३३ के.व्ही. माींडवी वादहनीचे ववद्यत
ु तार त्
ु ल्यामळ
ु े

वीज परु वठा खींडीत झाला होता. सदर त्
ि त जोडून याया
ु लेले तार पव
ू व

कर्डरचा वीज परु वठा यायाच ददवशी सकाळी ७.३६ वाजता सरु ळीत करण्यात
आला. रात्रीची वेळ असल्यामळ
ु े सदर त्
ु लेले तार शोिून जोडण्यासाठी वेळ
लागला. सद्य:स्स्ितीत लसींदगी येिील वीज परु वठा सरु ळीत चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

श्री.पी.व्ही.हरदास सलमतीच्या अहवािाची सिारात्मिरीत्या
अांमिबजावणी िरणेबाबत
(२०)

५४५१

४४६

िा

(१३-११-२०२०)

श्री.रमेशदादा

पाटीि,

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

उत्तराच्या

सांदर्ाात

श्री.ववजय ऊफा र्ाई धगरिर, श्री.सजु जतलसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
हदनाांि

२

माचा,

२०२०

रोजी

हदिेल्या

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अनस
ु र्ू चत जमातीच्या ४७ लोकाींना जात प्रमाणपत्र लमळण्याकरीता अनेक

वर्षािपासन
ू येत असलेल्या अडचणीींचा ववचार करून शासनाने ददनाींक १४
जानेवारी, २०१९ रोजी शासन ननणिय ननगिलमत करुन पी.व्ही.हरदास (माजी

न्यायािीश मब
ुीं ई उच्च न्यायालय) याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सलमतीचा अहवाल ददनाींक ३१ मे, २०१९ रोजी वा
यायासम
ु ारास शासनाला अवगत झालेला आहे, मात्र शासनाने सदर अहवालाची
सकारायामक व गींभीर दखल न घेतल्याने तसेच अींमलबजावणी न केल्याने
जात प्रमाणपत्र लमळण्याच्या पररस्स्ितीत काही बदल झालेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्यास,

अनेक

स्जल््याींमध्ये

तरुण

उमेदवाराींना

नोकरीकररता

जातीचे दाखले लमळत नसल्याने रा यातील बेरोजगार उमेदवार आयामहयाया

करण्यास प्रवयाृ त होत असन
ू रा यातील अनस
ु र्ू चत जमातीच्या लोकाींमध्ये

असींतोर्ष पसरलेला असन
ू शासनाने श्री.पी.व्ही.हरदास सलमतीच्या अहवालाची
तातडीने पडताळणी करून अींमलबजावणी करण्याची अनस
ु र्ू चत जमातीच्या
लोकाींकडून तसेच लोकप्रनतननिीींकडून सातयायाने मागणी होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त मागणीबाबत शासनाकडून कोणतीच कायिवाही करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व यायानर्ष
ीं ाने सदर अहवालाची पडताळणी व अभ्यास
ु ग
करून अहवालाचे कायद्यात रूपाींतर करून अींमलबजावणी करणेबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३), (४), (५) व (६) श्री पी.व्ही.हरदास याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात

आलेल्या सलमतीने यायाींचा अहवाल ददनाींक २९ मे, २०१९ रोजी शासनास सादर
केला आहे . सदर अहवालातील लशर्ारशीींच्या अनर्ष
ीं ाने कायदे शीर बाबी
ु ग
सींदभाित वविी व न्याय ववभागाचे अलभप्राय घेण्यात आले आहे त. सदर

अहवालातील लशर्ारशी ्या सामास्जक न्याय ववभाग व बहुजन कल्याण
ववभागाशी दे खील सींबर्ीं ित असल्याने यायाींचे अलभप्राय घेण्यात येत आहे त.

सदर अलभप्राय प्राप्पत झाल्यावर लशर्ारशीींवर पढ
ु ील कायिवाही करण्यात
येईल.

___________
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आहदवासी जॉबिाडाधारि मजुराांना खावटी योजनेचा िार् दे ण्याबाबत
(२१) ५४९६ (१३-११-२०२०) डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.नागोराव गाणार, श्री.ननिय नाईि : सन्माननीय आहदवासी
वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासन
ू पढ
ु ील वर्षिभरात एक ददवस मनरे गावर
काम केले असले तरच खाव्ीचा लाभ ददला जाईल अशी अ् घालण्यात

आल्यामळ
ु े आददवासी जॉबकाडििारक मजुराींना खाव्ीच्या लाभापासन
ू वींर्चत

राहावे लागणार असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीींनी वर्षिभरात मनरे गाची कामे उपलब्ि करुन ददली
नसल्याने अशावेळी एक ददवस काम केल्याचा दाखला कशाप्रकारे लमळे ल,
असा प्रश्न मजरु ाींना पडला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मनरे गावरील मजुराींसाठीचा ननकर्ष लशर्िल करुन खाव्ीचा
लाभ दे ण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननिी व मजुराींनी शासनाकडे मागणी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०३-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .

रा यात कोरोना ववर्षाणच्
ू या पाश्विभम
ू ीवर उद्भवलेल्या पररस्स्ितीमध्ये

११.५५ लक्ष अनस
ु र्ू चत जमातीच्या लाभार्थयांना सहाय्य करण्यासाठी खाव्ी

अनद
ु ान योजना सरु
ु करण्याबाबत मा.मींत्रत्रमींडळाने ददनाींक १२ ऑगस््, २०२०
रोजीच्या मा.मींत्रत्रमींडळ बैठकीमध्ये ननणिय घेतलेला आहे . यायाबाबतचा शासन

ननणिय ददनाींक ०९/०९/२०२० रोजी ननगिलमत करण्यात आलेला आहे . तसेच

योजना राबववण्याबाबतच्या मागिदशिक सच
ू ना ददनाींक ३०/०९/२०२० रोजी
ननगिलमत करण्यात आलेल्या आहे त. शासन ननणिय ददनाींक ०९/०९/२०२०
अन्वये खाव्ी अनद
ु ान योजनेंतगित खालील लाभार्थयांना लाभ अनज्ञ
ु ेय आहे .
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अ.क्र.
१

तपशील

कु्ुींब सींख्या

मनरे गावर एक ददवस कायिरत असलेले आददवासी ४,००,०००
मजूर (ददनाींक एवप्रल, २०१९ ते ३१ माचि, २०२० या
कालाविीत)

२
३
४

आददम जमातीची सवि कु्ुींब.े

२,२६,०००

पारिी जमातीची सवि कु्ुींबे.

६४,०००

स्जल्हार्िकारी याींच्या सल्ल्याने प्रकल्प अर्िकारी ३,००,०००
याींनी

ननस्श्चत

केलेली

गरजू

आददवासी

कु्ुींबे

यामध्ये पररतकयाया, घ्स्र्ो्ीत मदहला, वविवा

भलू महीन शेतमजूर, अपींग व्यक्ती असलेले कु्ुींब,
५

अनाि मल
ु ाींचे सींगोपन करणारे कु्ुींब.

वैयस्क्तक वनहक्क प्राप्पत झालेली वनहक्किारक १,६५,०००
कु्ुींबे.

एकूण :-

११,५५,०००

ददनाींक १ एवप्रल, २०१९ पासन
पढ
ू
ु ील वर्षिभरात अनस
ु र्ू चत जमातीतील
लाभािी एक ददवस मनरे गावर काम केले नसले तरी उपरोक्त तपलशलातील

उविररत घ्कामध्ये लाभिारक ठरु शकतात. यायामुळे सदर लाभिारकाला
खाव्ी योजनेचा लाभ ददला जाईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

र्ांडारा जजल्हा अधीक्षि िृषी िायााियातीि ररक्त पदे र्रण्याबाबत
(२२) ५५१४ (१८-११-२०२०) डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.ननिय
नाईि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स्जल्हा अिीक्षक कृर्षी अर्िकारी, भींडारा या कायािलयात अर्िकारी व

कमिचाऱ्याींच्या ररक्त पदाींची सींख्या वाढत असन
ू कोरोना सींक्ात कमिचारी

तणावात काम करताना ददसत आहे, अकरा कृर्षी अर्िकाऱ्याींसह १७३
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कमिचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्यामळ
ु े शींभरच्यावर योजनाींची अींमलबजावणी
करताींना कमिचाऱ्याींवर कामाचा ताण येत असल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०२० मध्ये
वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्जल्हा अिीक्षक कृर्षी अर्िकारी, भींडारा या कायािलयातील
ररक्त

पदे

भरण्याबाबत

स्िाननक

लोकप्रनतननिीींनी

ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

शासनाकडे

लेखी

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (०३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

स्जल्हा अिीक्षक कृर्षी अर्िकारी, भींडारा कायािलयाच्या अर्िनस्त कृर्षी

ववभागात ग्-अ ते ग्-ड सींवगािची ४३५ पदे मींजूर असन
ू यायापैकी २७९ पदे

भरलेली आहे त व १५६ पदे ररक्त आहे त. शेतकऱ्याींशी प्रयायक्ष सींबर्ीं ित

असणाऱ्या ताींत्रत्रक सींवगाितील कृर्षी सहाय्यक, कृर्षी पयिवेक्षक, मींडल कृर्षी
अर्िकारी, तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी व ग्-अ मिील एकूण २५२ मींजूर पदे

असन
ू यायातील १९९ पदे भरलेली तर केवळ ५३ पदे ररक्त आहे त. ररक्त
असणाऱ्या पदाींचा कायिभार इतर अर्िकारी/कमिचारी याींच्याकडे सोपववण्यात

आलेला असन
ू यायाींच्यामार्ित शेतकऱ्याींना शासनाच्या सवि योजनाींचा लाभ
दे ण्याबाबत वेळोवेळी सच
ू ना करण्यात येत आहे .

(२) स्जल्हा अिीक्षक कृर्षी अर्िकारी भींडारा कायािलयातील ररक्त पदे

भरण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे मागणी केल्याबाबतचे
ननवेदन आढळून आलेले नाही.

(३) शासनाच्या शेतकरी दहताच्या योजना जनतेपयंत पोहोचण्याची कामे

मख्
ु यत: ताींत्रत्रक सींवगाितील अर्िकारी/कमिचारी करतात. ववयात ववभाग, शासन

ननणिय, ददनाींक १६ मे, २०१८ नस
ु ार कृर्षी ववभागातील ताींत्रत्रक सींवगाितील १००
्क्के पदभरतीस मान्यता दे ण्यात आली होती. यायानस
ु ार महाराषर लोकसेवा
आयोगामार्ित ताींत्रत्रक सींवगाितील ग्-अ व ग्-ब मिील पदाींसाठी लशर्ारस

करण्यात आलेल्या ३९९ अर्िकाऱ्याींना र्ेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये पदस्िापना

ददलेल्या आहे त. कृर्षी सेवकाींच्या १४१६ पदाींची पदभरती अींनतम ्प्पप्पयात
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असन
ननवड झालेल्या उमेदवाराींना ननयक्
ू
ु ती आदे श दे ण्याची कायिवाही
सींबर्ीं ित

ववभागीय

कृर्षी

सहसींचालक

याींचेस्तरावर

सरू
ु

आहे .

सींचालक

सींवगाितील ३ पदाींवर ददनाींक १९ नोव्हें बर, २०२० रोजी पदोन्नतीने पदस्िापना
दे ण्यात आलेली आहे . ग्-अ व ग्-ब सींवगाितील पदोन्नती कोट्यातील ररक्त
पदे भरण्याची कायिवाही ववभागामार्ित सरू
ु आहे . ताींत्रत्रक सींवगाितील पदे

प्रामख्
प्रशासकीय सींवगाितील पदे भरण्यावर
ु याने भरण्यात आलेली असन
ू

ववयात ववभागाच्या ददनाींक ४ मे, २०२० रोजीच्या शासन ननणियानस
ु ार ननबंि
असल्याने तत
ु ािस सदर पदे भरता येणार नाहीत.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

जािना जजल््यातीि सोयाबीन नुिसानग्रस्त
शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(२३) ५५३२ (११-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

डॉ.वजाहत लमझाा : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

रा यात

ववशेर्षत:

जालना

स्जल््यातील

शेतकऱ्याींनी

पेरणी

केलेले

सोयाबीन उगवले नसल्यामळ
ु े सोयाबीन त्रबयाणे उगवण न झाल्याच्या तक्रारी
शेतकऱ्याींकडून प्राप्पत झाल्या,

या शेतकऱ्याींकडून तक्रारी आलेल्या आहे त

यायाींच्या पेरणी क्षेत्राची पाहणी व पींचनामा करून र्क्त त्रबयाणे ददले गेले,

परीं तु नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा
यायादरयायान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींठा व परतरू (स्ज.जालना) तालक्
ु यात सन २०२० या
हीं गामात सोयाबीनची ९० ्क्के दब
ु ार पेरणी करावी लागली तद्नींतरही
सोयाबीनची ४० ्क्के उगमक्षमता कमी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस त्रबयाणे
उयापादक/ववक्री करणाऱ्या कींपनीवर कारवाई करुन नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना
मदत दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी र्स
ु े (२७-११-२०२०) : (१) जालना स्जल््यात सोयाबीन त्रबयाणाींच्या

उगवण शक्तीबाबत एकूण २७४० प्राप्पत तक्रारी पैकी २६७३ तक्रारी सदोर्ष
असल्याचे तालक
ु ास्तरीय सलमतीने अहवाल ददला आहे .
(२) हे खर आहे .

मींठा तालक्
ु यामध्ये खरीप २०२० मध्ये सोयाबीन वपकाखालील एकूण

क्षेत्र २९७५० हे क््र होते. यायामध्ये सदोर्ष त्रबयाण्यामळ
ु े दब
ु ार पेरणीचे क्षेत्र
९३१.४० हे क््र होते. तालक्
ु यातील सोयाबीन वपकाचे दब
ु ार पेरणीचे क्षेत्र हे
एकूण क्षेत्राच्या ३.१३ ्क्के आहे .

परतरू तालक्
ु यामध्ये खरीप २०२० मध्ये सोयाबीन वपकाखालील एकूण

क्षेत्र १८३८९ हे क््र होते. यायामध्ये सदोर्ष त्रबयाण्यामळ
ु े दब
ु ार पेरणीचे क्षेत्र
९८२.२२ हे क््र होते. तालक्
ु यातील सोयाबीन वपकाचे दब
ु ार पेरणीचे क्षेत्र हे
एकूण क्षेत्राच्या ५.३४ ्क्के आहे .

(३) शेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाईबाबत स्जल्हा ग्राहक मींचाकडे दावा दाखल

करणेबाबत मागिदशिन करण्यात आले आहे . जालना स्जल््यात महाबीज
मार्ित रुपये ४,१५,१४०/- रोख स्वरुपात तसेच खाजगी कींपन्यामार्ित रुपये

३,२५,६१०/- रोख स्वरुपात नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आलेली आहे . तसेच
त्रबयाणे स्वरुपात १७.४० स्क्वीं्ल नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आलेली आहे .
दाखल

सदोर्ष त्रबयाणे आढळून आलेल्या १५ कींपनीववरुध्द १० पोलीस गन्
ु हे

केले

असन
ू

त्रबयाणे

अर्िननयमातील

तरतद
ू ीनस
ु ार

त्रबयाणेबाबत ३३ न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

अप्रमाणणत

___________

इतर मागास बहुजन िल्याण ववर्ागाांतगात आश्रमशाळे तीि िमाचाऱयाांचे
नवीन अांशदान पेन्शन योजनेची रक्िम जमा िरणेबाबत

(२४) ५५५५ (१३-११-२०२०) श्री.बाळाराम पाटीि, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय

इतर मागास बहुजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागामार्ित चालववण्यात येत असणाऱ्या

आश्रमशाळे तील ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ नींतर ननयक्
ु त लशक्षक व लशक्षकेतर
कमिचारी याींना नवीन अींशदान पेन्शन योजना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ नींतर ननयक्
ु त कमिचारी याींचा
शासनाचा दहस्सा इतर ववभागातील कमिचारी याींच्या खायायावर जमा केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागातील आश्रमशाळे तील
कमिचारी याींचा दहस्सा अजन
ू ही जमा केला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इतर मागास

बहुजन कल्याण ववभागातील आश्रमशाळे तील कमिचारी याींचा नवीन अींशदान
पेन्शन योजनेचा शासनाचा दहस्सा जमा करणेबाबत कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०३-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) अशी बाब ननदशिनास आलेली नाही.

(३) व (४) याबाबत लशक्षक/ लशक्षकेतर कमिचारी याींच्या नवीन अींशदान

पेन्शन योजनेनस
ु ार शासनाचा दहस्सा जमा करण्याकररता नवीन लेखालशर्षि
घेण्यात आले असन
ू याया अींतगित ववयात ववभागाकडून ननिी उपलब्ि करून

घेण्याची कायिवाही सरू
आहे . तसेच याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी
ु
सींचालक,

इतर

मागास

बहुजन कल्याण सींचालनालय,
अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

पण
ु े

याींच्या

___________

सुयफ
ा ु ि वपिािा पीि ववमा योजनेतून वगळल्याबाबत
(२५) ५५५६ (२०-११-२०२०) श्री.रणजजतलसांह मोहहते-पाटीि : सन्माननीय िृषी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या कृर्षी ववभागाने चालू हीं गामात सय
ि ु ल वपकाचा समावेश पीक
ु र्
ववमा योजनेतन
ू वगळला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सय
ि ु ल वपकाला पीक ववमा योजनेतन
ु र्
ु वगळण्यासाठी कोणते
ननकर्ष लावले आहे त,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सय
ि ु ल वपकाला पीक
ु र्

ववमा योजनेमध्ये सामावन
ू घेणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (२६-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) रा यात एकूण वपकाींच्या सविसािारण पेरणी क्षेत्रापेक्षा सय
ि ु लाचे
ु र्

क्षेत्र अयायल्प आहे . यायामळ
ु े योजनेच्या मागिदशिक सच
ू नेनस
ु ार प्रयायक्षात पीक
नसल्यामळ
ु े ननिािररत सींख्येइतके पीक कापणी प्रयोग होऊ शकत नाहीत.
मात्र, याच वपकामध्ये मोठया प्रमाणात ववमा सींरक्षक्षत क्षेत्र असल्याचे

ननदशिनास आल्याने तसेच कोणताही Insurable Interest (ववमा योग्य

नर्ा) नसताींना रा य-केंद्र शासनास मोठ्या प्रमाणात ववमा हप्पता अनद
ु ान
दयावे लागत असल्याने खरीप हीं गाम २०२० पासन
ि ु ल हे दय्ु यम पीक
ू सय
ु र्
प्रिानमींत्री पीक ववमा योजनेंतगित अर्िसर्ू चत करण्यात आले नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

समध्
ृ दी महामागा (ता.वैजापूर, जज.औरां गाबाद) येथीि
रस्त्याांची दरु वस्था झाल्याबाबत

(२६) ५५५९ (२०-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सावाजननि
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समध्
ु े पालखेड, दहे गाव व
ृ दी महामागािवरील बोरदहे गाव लशवारातील जन

स्ाणा (ता.वैजापरू , स्ज.औरीं गाबाद) या गावाजवळ कींत्रा्दाराने माती व

मरु
ु माचा भराव ्ाकून महामागािची उीं ची ६ मी्र वाढवन
ू लसमें ् काँक्री्ीकरण
करण्याचे काम पण
ू ि केले असन
ू

या दठकाणी पल
ु ाचे काम करण्यात आले

आहे याया पल
ु ाखालची माती आणण मरु
ु माचा भराव पावसाच्या पाण्याने मोठ्या
प्रमाणात वाहून गेल्याने रस्यायाला मोठमोठया भेगा पडल्याचे माहे ऑगस््,
२०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, समध्
ृ दी महामागािच्या ५७ कक.मी. कामासाठी गौण खननज व

बाींिकाम सादहयायाींच्या जड वाहतक
ु ीमळ
ु े वैजापरू तालक्
ु यातील २०० कक.मी.

रस्यायाींची दरु वस्िा झाली असन
ू सदर रस्यायाींची दरु
ु स्ती कींत्रा्दाराने करुन
दे ण्याची हमी ६ मदहन्यापव
ू ी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व यायानर्ष
ीं ाने नमद
ु ग
ू सवि रस्यायाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (०३-१२-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .
नागपरू -मब
ुीं ई

लशघ्रसींचार

द्रत
ु गती

महामागि

(दहींद ू

ह्रदयसम्रा्

बाळासाहे ब ठाकरे महाराषर समध्
ृ दी महामागि) पॅकेज-१० कक.मी. ४४४/८४५ ते
५०२/७५२ (भाग: र्नतयाबाद ते सरु ाळा) ता.वैजापरू /गींगापरू , स्ज.औरीं गाबाद चे
काम, या कामाचे ठे केदार मे.एल ॲण्ड ्ी याींचेमार्ित ई.पी.सी. तयावावर

प्रगतीपिावर असन
ू या कामामध्ये ननयमानस
ु ार व आवश्यक प्पलॅ न, प्रोर्ाईल

नस
ु ार (Embankment) माती भरावाची उीं ची करण्यात येत आहे . सदर
रस्यायाचा भराव आवश्यक रुीं दी पेक्षा जास्त रुीं दीचा करण्यात येतो. तद्नींतर

आवश्यक रुीं दीपेक्षा जास्त भागाचे आवश्यकतेप्रमाणे सेक्शननींग करुन १:२
उतार दे ण्यात येत आहे . माती भरावाच्या नींतर कॉयर मॅद्ींग ककीं वा ्कर्ंग
(Coir matting or Turfing) करण्यात येणार आहे . भरावाच्या सेक्शननींगचे
काम व कॉयर मॅद्ींग ककीं वा ्ाकर्ंगचे काम नींतर करावयाचे असल्यामळ
ु े

पावसामळ
ु े भरावास काही दठकाणी भेगा पडलेल्या होयाया. आता, पावसाळा
सींपल्यानींतर भरावाच्या सेक्शननींग व रोललींग करुन यायास योग्य उतार दे ण्याचे

काम प्रगतीपिावर आहे व नींतर यायावर कॉयर मॅद्ींग ककीं वा ्ाकर्ंगचे काम
करण्यात येणार आहे .

(२) होय, अींशत: खरे आहे .

ता.वैजापरू व गींगापरू (स्ज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातन
ू जाणाऱ्या नागपरू -

मब
ुीं ई लशघ्रसींचार द्रत
ु गती महामागि पॅकेज १० कक.मी. ४४४/८४५ ते ५०२/७५२
(भाग

:

र्नतयाबाद

ते

सरु ाळा)

या

भागाचे

काम

करताींना,

समध्
ृ दी

महामागािच्या आजब
ु ाजच
ु े पररसरातील रस्ते, गौण खननज व बाींिकाम
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सादहयायाची वाहतक
करणेसाठी काही प्रमाणात महामागािचे ठे केदार मे.एल
ू
ॲण्ड ्ी याींचेमार्ित वापरण्यात येत आहे त. कामाच्या करारनायायातील अ्ी

व शतीस अनस
ु रुन, समध्
ृ दी महामागािचे काम करताना वापरात असलेले रस्ते
वाहतक
ु ीमळ
ु े खराब झालेत, रस्यायाींची दरु
ु स्ती महामागािचे ठे केदार मे.एल ॲण्ड
्ी याींनी करुन दे णे, ठे केदारास बींिनकारक आहे व तशी आवश्यकते प्रमाणे
दरु
ु स्ती,

ठे केदार

मे.एल

ॲण्ड

्ी

याींचेमार्ित

करण्यात

येत

आहे

व

भववषयातही महामागािचे काम चालू असेपयंत सदर आजुबाजुच्या रस्यायाींचा

वापर ठे केदार मे.एल ॲण्ड ्ी याींचक
े डून झाल्यास याया रस्यायाींची दरु
ु स्ती
ठे केदार मे.एल ॲण्ड ्ी याींचेमार्ित करण्यात येईल.
(३)

सदर

महामागािच्या

कामासाठी

ननयक्
ु ती

करण्यात

आलेल्या

ठे केदाराींसमवेत करण्यात आलेला करारनायायातील आद्ि कल (९.१) नस
ु ार
महामागािच्या कामासाठी महामागािच्या पररसरातील

या रस्यायाींचा वापर

वाहतक
ु ीसाठी करण्यात येत असेल व असे रस्ते नादरु
ु स्त झाले असल्यास,

याया रस्यायाींची दरु
ु स्ती करुन नादरु
ु स्त रस्ते सींबर्ीं ित ठे केदाराने सस्ु स्ितीत

ठे वावयाचे आहे त. यायानस
ु ार ठे केदार कायिवाही कररत असन
ू , नादरु
ु स्त झालेले
रस्ते दरु
ु स्त करण्यात येत आहे त. तसेच यापढ
ु े नादरु
ु स्त होणाऱ्या रस्यायाींची
दरु
ु स्ती तातडीने करण्याबाबत ठे केदाराींना ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
सबब चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मुख्यमांत्री शाश्वत िृषी लसांचन योजनें तगात लमळणाऱया अनुदानाबाबत
(२७) ५५९० (१८-११-२०२०) श्री.रणजजतलसांह मोहहते-पाटीि : सन्माननीय िृषी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा यातील १४ स्जल््यातील १४९ अवर्षिण प्रवण तालक्
ु यात मख्
ु यमींत्री

शाश्वत कृर्षी लसींचन योजनेंतगित अल्प भि
ू ारक शेतकऱ्याींना ८०% तर इतर
शेतकऱ्याींना ७५% अनद
ु ान ददले जाते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सद्य:स्स्ितीत एक लाखाहून अर्िक शेतकऱ्याींना अनद
ु ान
लमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर अनद
ु ानासाठी केंद्र शासनाने ददलेल्या रुपये १२० को्ीचा
दहस्सा रा य शासनाने इतरत्र खचि केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (०३-१२-२०२०)

: (१)

होय,

यायासाठी

रा य

शासनाने

मख्
ु यमींत्री शाश्वत कृर्षी लसींचन योजना राबववण्याचा ननणिय घेतला आहे .

(२) सन २०१९-२०२० या वर्षाित सक्ष्
ु म लसींचन सींचाची उभारणी करुन

अनद
ु ानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या १४६१६५ शेतकऱ्याींच्या बॅंक खायायावर

प्रिानमींत्री कृर्षी लसींचन योजनेंतगित दे य अनद
ु ानाची रक्कम जमा करण्यात
आली आहे . उविररत शेतकऱ्याींना अनद
ु ानाचे वा्प करण्यात येत आहे .
कोववड-१९

या

सींसगिजन्य

रोगामळ
ु े

उद्भवलेल्या

आर्ििक

पररस्स्ितीमळ
ु े रा य शासनाकडून परू क अनद
ु ानासाठी आवश्यक असलेला

ननिी उपलब्ि करुन दे णे शक्य झाले नाही. सदर ननिी उपलब्ि करुन
दे ण्याच्या अनर्ष
ीं ाने आवश्यक कायिवाही करण्यात येत आहे .
ु ग

(३) नाही, शासनाने केंद्र दहश्श्याचा सींपण
ू ि ननिी समरुप रा य दहश्श्याच्या
ननिीसह ववतररत केला आहे.

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िेज (जज.बीड) येथीि नायब तहलसिदाराांच्या बदिीबाबत
(२८) ५६३३ (२०-११-२०२०) श्री.जयांत पाटीि : सन्माननीय महसि
मांत्री
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केज (स्ज.बीड) येिील नायब तहलसलदार गेली २३ वर्षांपासन
ू केज येिील
ववववि ववभागात तर किी नगरपींचायतमध्ये पदभार घेवन
ू वर्षािनव
ु र्षे काम
करीत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त नायब तहलसलदाराींच्या ववरोिात तक्रारी व वर्षािनव
ु र्षे
एकाच दठकाणी असल्याने यायाींची बदली करण्यात यावी, यासाठी केज येिील

ग्रामस्िाींनी ददनाींक २४ ऑगस््, २०२० रोजी वा यायासम
ु ारास तहलसल
कायािलयासमोर आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०३-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) हे अींशत: खरे
आहे .

केज तहलसल कायािलयामध्ये अनेक वर्षािपासन
ू ववववि पदावर कायिरत

असलेल्या अर्िकारी/कमिचारी याींच्या बदल्या करण्यात याव्यात अन्यिा

ददनाींक २४/०८/२०२० रोजी ववववि सींघ्ना आींदोलन करतील असे काही
सींघ्नाींनी

ननवेदन

ददलेले

होते.

यायानस
ु ार

सदर

सींघ्नाींनी

ददनाींक

२४/०८/२०२० रोजी आींदोलन केले व यायाच ददवशी ते आींदोलन माघारी घेण्यात
आले आहे . सदर आींदोलनामध्ये केज ग्रामस्ि समाववषठ नव्हते.

स्जल्हार्िकारी कायािलय, बीड याींचे पत्र ददनाींक २४/०८/२०२० नस
ु ार

शासन ननणिय ददनाींक ०७/०७/२०२० मिील तरतद
ू ीनस
ु ार १५ ्क्के बदल्या
करण्याचे

शासनाचे

ननदे श

ववचारात

घेता

श्री.सर्चन

दे शपाींड,े

नायब

तहलसलदार (ननवडणूक), तहलसल कायािलय केज हे बदली ननकर्षात बसत

नाहीत व सींघ्नेची तक्रार सींददग्ि स्वरूपाची असल्याने सदर तक्रारी अजि
ननकाली काढण्यात आला असल्याबाबत सींबर्ीं िताींना स्जल्हार्िकारी कायािलय,
बीड याींचेस्तरावरून कळववण्यात आलेले आहे .

___________
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राज्यातीि आहदवासी उपयोजना क्षेत्रातीि शाळे तीि लशक्षिाांना सातव्या
वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन र्त्ता लमळणेबाबत
(२९) ५६६४ (१३-११-२०२०) डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा
र्ाई जगताप, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.ववक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटीि : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

रा यातील

आददवासी

उपयोजना

क्षेत्रातील

शाळाींव्यनतररक्त

इतर

ववभागातील कमिचाऱ्याींना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोयासाहन भयाता
लमळतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींस्िाींतगित असणारे कमिचारी या प्रोयासाहन भयायायापासन
ू
वींर्चत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने ननणिय घेऊन या क्षेत्रातील लशक्षकाींना ७ व्या वेतन
आयोगाप्रमाणे

प्रोयासाहन भयाता दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.
आददवासी

उपयोजना

क्षेत्रात

काम

करणाऱ्या

कमिचाऱ्याना

(सींस्िाींतगित आश्रमशाळे तील कमिचाऱ्यासह) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या

शासन ननणिय, ददनाींक ६/०८/२००२ अन्वये ५ व्या वेतन आयोगानस
ु ार मळ
ु

वेतनाच्या १५% (ककमान रुपये २००/- व कमाल रुपये १५००/-) या दराने
प्रोयासाहन भयाता ददला जातो.

(३) प्रोयासाहन भयायायात सि
ु ारणा करण्याची बाब सामान्य प्रशासन ववभागाच्या
ववचारािीन आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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िापूस खरे दीत बोगस नोंदी िरुन गैरव्यवहार िेल्याबाबत
(३०) ५६८७ (१३-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय पणन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद स्जल्हयात सन २०१९-२०२० मध्ये कापस
उयापादकाींच्या
ू
ऑनलाईन नोंदी करुन कापसाची खरे दी करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृर्षी उयापन्न बाजार सलमती, ग्रेडर व स्जननींग मालक याींनी
सींगनमत

करुन

बोगस

नोंदी

घेऊन

गैरव्यवहार

केल्यामळ
ु े

औरीं गाबाद

तयाकालीन स्जल्हार्िकारी याींनी बोगस नोंदी रद्द केल्याचे आदे श ददले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

यायानर्ष
ीं ाने
ु ग

सदरहू गैरव्यवहाराला
घालण्यासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

आळा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराव ऊफा बाळासाहेब पाटीि (०२-१२-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे
आहे .

औरीं गाबाद स्जल््यामध्ये महाराषर रा य सहकारी कापस
ू उयापादक

पणन महासींघ आणण भारतीय कपास ननगम (सीसीआय) याींचेमार्ित पैठण,

गींगापरू , र्ुलींब्री, लसल्लोड, कन्नड व वैजापरू या तालक्
ु यामध्ये हीं गाम

२०१९-२०२० मध्ये कापस
ू खरे दी केंद्र चालू करण्यात आली होती. कोववड-१९
या महामारीच्या कारणास्तव रा यात ्ाळे बद
ीं ी घोवर्षत करण्यापयंत याहणजे,
ददनाींक २३/३/२०२० पयंत सवि सींबर्ीं ित कृर्षी उयापन्न बाजार सलमयायाींनी
ऑर्लाईन पध्दतीने नोंदणी करुन हमी दराने कापस
ू खरे दी केलेला होता. केंद्र

शासनाने ्ाळे बद
ीं ीच्या काळात हमीभावाने खरे दीस मान्यता ददल्यानींतर
ददनाींक

२७/४/२०२०

पासन
ू

पन्
ु हा

कापस
ू

खरे दी

सरु
ु

करण्यात

आली.

कोववड-१९ च्या अनर्ष
ीं ाने शेतकऱ्याींचा सवि कापस
ु ग
ू मोजणी करणे व खरे दी
केंद्रावर गदी होऊ नये याहणून सवि कृर्षी उयापन्न बाजार सलमयायाींनी वाहने
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प्रयायक्ष केंद्रावर न आणता, ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे शेतकऱ्याींना आवाहन
केले होते. तिावप, र्क्त कृर्षी उयापन्न बाजार सलमती, पैठण याींनी ऑनलाईन

नोंदणी केली होती. उविररत कृर्षी उयापन्न बाजार सलमयायाींनी ऑर्लाईन
नोंदणीव्दारे च खरे दी केलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

स्जल्हार्िकारी, औरीं गाबाद याींनी ददनाींक २९/५/२०२० रोजी आदे श

दे ऊन तालक
ु ाननहाय ककती शेतकऱ्याींकडे कापस
ू लशल्लक आहे, हे स्पष् व्हावे
यासाठी कापस
ू उयापादक शेतकऱ्याींची प्रयायक्ष भे् घेऊन तपासणी/पडताळणी

करण्यासाठी तहलसलदार, सहाय्यक ननबींिक, ग्रामसेवक, तलाठी व ग्सर्चव
याींची नेमणूक केली होती. यायानस
ु ार कापस
ू लशल्लक असलेल्या शेतकऱ्याींच्या
नोंदीनस
ु ार सींपण
ू ि कापस
ू खरे दी करण्यात आलेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

गेवराई (जज.बीड) तािुक्यातीि गोदावरी नदीपात्रातून
अवैधररत्या वाळू उपसा सुरु असल्याबाबत

(३१) ५६९७ (११-११-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
१९७५ िा हदनाांि १२ माचा, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात
सन्माननीय महसि
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गेवराई (स्ज.बीड) तालक्
वाळू माकर्या
ु यातील गोदावरी नदीपात्रातन
ू
क्रेनच्या सहाय्याने अवैिररयाया वाळू उपसा करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवैिररयाया वाळू उपसा
करुन पयािवरणाला हानी पोहोचववणाऱ्या वाळू माकर्याींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (२७-११-२०२०) : (१) अशी बाब ननदशिनास आली नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

राज्यातीि घरे िू िामगाराांच्या िल्याणिारी योजनाधीन
आधथाि तरतूदीमध्ये वाढ िरण्याबाबत

(३२) ५७२९ (१३-११-२०२०) श्री.सांजय दौंड, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम िाळे ,
श्री.अमोि लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ााणी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अरुणिािा

जगताप, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रा यात बाींिकाम कामगार व इतर कामगार याींचे ितीवर घरे लू

कामगाराींची स्वतींत्र नवीन नोंदणी व नत
ु नीकरण करण्यात येत नसल्याचे
माहे जून, २०१९ मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रा यातील घरे लु कामगाराींची सींख्या ववचारात घेता घरे लु
कामगार कल्याण मींडळामार्ित राबववण्यात येणाऱ्या जनश्री ववमा योजनेंतगित
लमळणारी लाभािी रक्कम तसेच घरे लू कामगाराींच्या पाल्यास लशक्षा सहयोग
योजना,

ववदे शी

भार्षा

प्रलशक्षण,

पदववका

व

पदवी

अभ्यास,

मदहला

लाभार्थयांस प्रसत
ु ी लाभाच्या तरतद
ू ी या योजनेंतगित लमळणारी रक्कम अयायींत

त्
ुीं पुीं या स्वरुपाची असल्यामळ
ु े यायामध्ये वाढ करण्यात यावी अशी मागणी

घरे लू कामगार सींघ्नाींनी शासनाकडे केली असल्याचे ननदशिनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, घरे लू मदहला कामगाराींच्या सामास्जक सरु क्षक्षततेसद
ीं भाित
शासनाने कायदा करावा, घरे लू कामगाराींच्या आरोग्य सींरक्षणासाठी रा य

कामगार ववमा योजना लागू करावी व वध्
ृ द काम मदहलाींना दे शाच्या सकल

उयापादनातील ३ ्क्के रक्कम घरकामगाराींच्या पेन्शनसाठी वेगळी काढावी व
तातडीने ३००० रुपये पेन्शन लागू करावी अशाही मागण्या ददनाींक १८ जून,

२०१९ रोजी वा यायासम
ु ारास झालेल्या घरे लू कामगार हक्क पररर्षदे मार्ित
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करण्यात येऊन ददनाींक २० जन
ींु ईतील
ू , २०१९ रोजी वा यायासम
ु ारास मब
आझाद मैदान येिे कामगार हक्क पररर्षद आयोस्जत करण्यात आली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे तसेच माहे माचि, २०२० पासन
ू ते लॉकडाऊनच्या

समाप्पती काळात कामाअभावी घरी राहावे लागलेल्या घरे लू कामगाराींना ववशेर्ष
आर्ििक मदत दे ण्याबाबत शासनाची भलू मका काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदिीप वळसे-पाटीि (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही, घरे लू कामगाराींची
नोंदणी व नत
ु नीकरण करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

राषरीय घर कामगार कल्याण सींस्िेने ददनाींक ४ जून, २०१९ रोजी

आझाद मैदान पोलीस ठाणे, मब
ुीं ई याींच्याकडे ददलेल्या ननवेदनानस
ु ार ददनाींक
२० जन
ू , २०१९ रोजी घरे लू कामगाराींचे आींदोलन झाले होते. यायाच्या

ननवेदनात महाराषर रा य घर कामगार कल्याण मींडळाची पन
ु रि चना करण्यात

यावी, घर कामगाराींना ककमान वेतन कायद्यात आणावे, घर कामगाराींना
पेन्शन कायद्यात आणावे अशा मागण्या केल्या होयाया.

(४) घरे लू कामगाराींना पेन्शनकररता प्रिानमींत्री श्रमयोगी मानिन योजनेचा

लाभ घेता येणे शक्य आहे . लॉकडाऊनच्या काळात रा याच्या उयापन्नात घ्
झाली. यायामळ
ु े खचािचे प्रािान्यक्रम ववचारात घेऊन, यायानस
ु ार ननिी उपलब्ि
झाल्यास, यायाबाबतचा िोरणायामक ननणिय घेणे शक्य होईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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िळवा (जज.ठाणे) पररसरातीि घोिाईनगर येथीि अनधधिृत
बाांधिामावरीि िारवाई पथिावर हल्िा िेल्याबाबत

(३३) ५७३० (१३-११-२०२०) श्री.सांजय दौंड, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम िाळे ,
श्री.अमोि लमटिरी, श्री.अब्दल्
ु िाखान दरु ााणी : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळवा (स्ज.ठाणे) पररसरातील घोलाईनगर येिील राखीव वनक्षेत्रातील
अनर्िकृत

बाींिकामावर

कारवाई

करण्यास

गेलेल्या

रोजी

यायासम
ु ारास

केलेल्या

हल्ल्यात

दोन

वन

अर्िकारी

व

कमिचाऱ्याींच्या पिकावर तेिील अनतक्रमणिारकाींनी ददनाींक २८ मे, २०२०
वा

वनपालाींसह

गींभीरररयाया जखमी झाल्याचे आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

वनमजूर

(२) असल्यास, पोललसाींत गन्
ु हा नोंदववण्यात आला असन
ू पोललसाींनी केवळ
गन्
ु हा नोंदववण्याखेरीज कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

वनसींरक्षणासाठी

सकक्रय

असणाऱ्या

वन

अर्िकारी

व

कमिचाऱ्याींना स्वसींरक्षणासाठी शासनामार्ित सरु क्षा सािने परु ववली जात नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व यायानर्ष
ीं ाने अनतक्रमणिारकाींववरुध्द कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०१-१२-२०२०) : (१) ठाणे वन पररक्षेत्रातील कळवा,

घोलाईनगर मौजे पारलसक राखीव वन स.क्र. १९३ (जुना स.क्र.९३/अ) मध्ये

ददनाींक २८ मे, २०२० रोजी अनतक्रमण करुन घर बाींिण्याचे काम सरु
ु
असल्याचे क्षेत्रत्रय कमिचारी गस्त घालत असताना ननदशिनास आले. सदर

बाींिकाम िाींबववण्याची कायिवाही सरु
ु केली असता, एका अनतक्रमणिारकाने
तेिील स्िाननक लोकाींना गोळा करुन दोन वनपालाींसह वनमजरू याींच्यावर
प्राणघातक हल्ला केला.
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(२) सदर प्रकरणी कळवा पोलीस स््े शन येिे ददनाींक २८/०५/२०२० अन्वये

भारतीय दीं ड सींदहता, कलम ३५३, ३३२, ३३६, ३२४, ५०४, ५०६ व ३४ अींतगित

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू गन्
ु ्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या १
मदहला आरोपीस ददनाींक १/१०/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली आहे .
(३)

वनसींरक्षणासाठी

सकक्रय

असणाऱ्या वन

अर्िकारी

व कमिचाऱ्याींना

स्वसींरक्षणासाठी शासनामार्ित वाहने, लशरस्त्राने, बींदक
ू इयायादी सरु क्षा सािने
परु ववली जातात.

(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू , चौकशीत कळवा मौजे
पारलसक राखीव वन स.क्र. १९३ (जन
ु ा स.क्र. ९३/अ) मध्ये वन जलमनीवर

अनतक्रमण करुन अनर्िकृतररयाया घराचे बाींिकाम केल्याचे आढळून आल्याने
अनतक्रमणिारकाववरुध्द कळवा पोलीस स््े शनमध्ये रा.ग.ु क्र.ई.०२/२०२०-२१,

ददनाींक २८/०५/२०२० अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . तसेच सदर
प्रकरणी कळवा पोलीस स््े शन येिे भारतीय दीं ड सींदहता, कलम ३५३, ३३२,

३३६, ३२४, ५०४, ५०६ व ३४ अींतगित एर्आयआर नीं. २५१ ददनाींक
२८/०५/२०२० अन्वये कर्यािद दाखल करण्यात आलेली आहे . सदरचे अनतक्रमण

वन ववभागाव्दारे पोलीस बींदोबस्तात ददनाींक १०/०६/२०२० रोजी ननषकालसत
करण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

मनोर (जज.पािघर) येथीि आहदवासीांची आधथाि
फसवणूि िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत
(३४)

५७४४

श्री.प्रववण

(१३-११-२०२०)

दरे िर,

श्री.सजु जतलसांह

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

ठािूर,

श्री.ववजय

श्री.नागोराव
ऊफा

गाणार,

र्ाई

धगरिर,

श्री.अब्दल्
ु िाखान

दरु ााणी :

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.शलशिाांत
लशांदे,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमोि

लमटिरी,

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मनोर (स्ज.पालघर) येिे लॉकडाऊनमळ
ु े आददवासीींवर उपासमारीची वेळ

आल्याने लोकप्रनतननिी व आददवासी कायिकयायांनी शासनाकडे खाव्ी कजि
अनद
ु ान

योजना

सरु
ु

करण्याची

मागणी

माहे

जल
ु ,ै

२०२०

मध्ये

वा
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यायादरयायान केली असन
ू ठाणे स्जल्हयात लॉकडाऊनच्या काळात आददवासीींना
खाव्ीची

रक्कम

न

लमळाल्याचा

ननर्षेि

करीत

आददवासी

प्रकल्प

कायािलयाबाहे र आींदोलन केले असन
ू खाव्ी योजनेच्या िोरणाप्रमाणे भक
ू े चा
काळ हा जन
ू ते सप्प्ें बर असतानाही खाव्ी योजनेचा लाभ ठाणे सह रायगड,

पालघर आणण नालशक व उविररत आददवासी बहुल स्जल्हयात वेळेत दे ण्यात
आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१३-२०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या खाव्ी अनद
ु ान
योजनेचे पन
ु रु जीवन करुन सन २०२०-२०२१ या वर्षािसाठी सदर योजना सरु
ु
करण्याचा ननणिय माहे ऑगस््, २०२० मध्ये वा यायादरयायानच्या मींत्रत्रमींडळ

बैठकीत घेऊन यायाबाबत शासन ननणिय, ददनाींक ०९ सप्प्ें बर, २०२० रोजी वा
यायासम
ु ारास ननगिलमत करण्यात आला असन
ू या योजनेनस
ु ार पात्र आददवासी
कु्ुींबाींना प्रनत कु्ुींब चार हजार रुपयाींपक
ै ी दोन हजार रुपये अन्निान्य
वस्तस्
ु वरुपात तर दोन हजार रुपये लाभार्थयांच्या बँक अिवा ्पाल खायायात

ववतररत करण्यात येणार असल्याचे सदर शासन ननणियात नमद
ू करण्यात
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रा यात सन २०११ च्या जनगणनेनस
ु ार १ को्ी ५ लाख १०
हजार एवढी आददवासी लोकसींख्या असताना या योजनेसाठी तरतद
ू केलेली

४८६ को्ी ही रक्कम अपरु ी पडणार असल्यामळ
ु े १० लाखापेक्षा अर्िक कु्ुींबे
या योजनेच्या लाभापासन
ू वींर्चत राहणार असल्याने या योजनेच्या ननकर्षात
बदल करण्यात यावा अिवा ही योजना सवि आददवासीींना सरसक् लागू
करावी, अशी मागणी श्रमजीवी सींघ्नेच्या पदार्िकाऱ्याींनी शासनाकडे केली

असल्याचे ददनाींक १६ सप्प्ें बर, २०२० रोजी वा यायासम
ु ारास ननदशिनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर योजना कागदावर असताना मनोर व पालघरमध्ये काही

आददवासी सींघ्नाींकडून अजि भरण्याच्या नावाने आददवासीींकडून पैसे घेतले

असल्याने याबाबत आददवासीींमध्ये सींभ्रम ननमािण झाला असन
उपरोक्त
ू
प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आददवासीींची आर्ििक र्सवणक
ू करणाऱ्या
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दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली तसेच या योजनेच्या ननकर्षात बदल करुन ही

योजना सवि आददवासीींना सरसक् लागू करुन इतर शैक्षणणक सवु विा मल
ु ाींना
मध्यान्ह भोजन आहार व प्रलींत्रबत आहार भयाता दे ण्याबाबत कोणता ननणिय
घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड.िे.सी.पाडवी (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.
आहे .

या योजनेंतगित लाभार्थयांकडून अजि भरुन घेण्याची कायिवाही सरु
ु

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) खाव्ी कजि योजना ही सन २०१३-२०१४ पासन
ू बींद होती. सद्य:स्स्ितीत
रा यात उद्भवलेल्या कोरोना ववर्षाणूच्या पाश्विभम
ू ीवर खाव्ी कजि योजना ही

खाव्ी अनद
ु ान योजनेमध्ये रुपाींतरीत करुन रा यात कोरोना ववर्षण
ू ुच्या
पाश्विभम
ू ीवर उद्भवलेल्या पररस्स्ितीमध्ये अनस
ु र्ू चत जमातीच्या लाभार्थयांना
सहाय्य

करण्यासाठी

खाव्ी

अनद
ु ान

योजना

सरु
ु

करण्याबाबत

मा.मींत्रत्रमींडळाने ददनाींक १२ ऑगस््, २०२० रोजीच्या मा.मींत्रत्रमींडळ बैठकीमध्ये

ननणिय घेतलेला आहे . यायाबाबतचा शासन ननणिय ददनाींक ०९/०९/२०२० रोजी
ननगिलमत करण्यात आलेला आहे . तसेच योजना राबववण्याबाबतच्या मागिदशिक
सच
ू ना ददनाींक ३०/०९/२०२० रोजी ननगिलमत करण्यात आलेल्या आहे त.

(४) आददवासी भागातील आददवासी कु्ुींबाींना खाव्ी योजनेचा लाभ लमळवन
ू
दे ण्यासाठी पैसे घेतल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्पत झाल्या असन
ू ,

यायाबाबत आयक्
ु त, आददवासी ववकास व व्यवस्िापकीय सींचालक, आददवासी
ववकास महामींडळ याींना यायाबाबत कायदे शीर कायिवाही करण्याचे ननदे श
ददनाींक २७/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ददलेले आहे त.

सद्य:स्स्ितीत खाव्ी अनद
ु ान योजना सरसक् लागू करण्याबाबत

शासनस्तरावर कोणताही ववचार नाही. तसेच इतर शैक्षणणक सवु विा, मल
ु ाींना
मध्यान्ह भोजन आहार व प्रलींत्रबत आहार भयाता दे ण्याबाबतची बाब या
ववभागाशी सींबर्ीं ित नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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सांजय गाांधी ननराधार योजनेचा िार् लमळत नसल्याबाबत
(३५) ५७६१ (१३-११-२०२०) श्री.प्रवीण दटिे : सन्माननीय सामाजजि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरातील सींजय गाींिी ननरािार योजनेच्या १०००० पेक्षा जास्त

लाभार्थयांना माहे जानेवारी, २०२० पासन
ू आजतागायत मालसक अनद
ु ान वगि
करण्यात आले नसल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू शहरात शासनाची सींजय गाींिी ननरािार योजना

सलमती माचि, २०२० पासन
स्िापन झाली नसन
ू
ू सदर सलमती कायिरत
नसताना तहलसलदार याींनी सदर बैठका घ्याव्यात असा ननयम आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेची/सलमतीची कायिवाही होण्यासाठी तसेच या
योजनेचे लाभािी असण्याऱ्या वयोवध्
ृ द व्यक्ती तसेच वविवा मदहला याींना

लाभ लमळवन
ू दे ण्याकररता नागपरू येिील लोकप्रनतननिीींनी शासनस्तरावर
लेखी तक्रार ननवेदने ददली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू लाभार्थयांना
लाभ लमळणेबाबत तसेच योजनेची/सलमतीची कायिवाही होण्याबाबत
शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (२७-११-२०२०) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) प्रस्तत
ु योजनेबाबत शासनस्तरावर ननवेदन ददलेले नसन
ू स्जल्हार्िकारी,
नागपरू याींच्याकडे ननवेदन ददले आहे .

(४) नागपरू शहर सींजय गाींिी सलमतीच्या तहलसलदार याींच्या अध्यक्षतेखाली
१२ बैठका घेण्यात आल्या आहे त. यायामध्ये एकूण २४३७ अजांपक
ै ी १३१५
प्रकरणे मींजूर, २८४ प्रकरणे नामींजूर व उविररत ८३८ प्रकरणे त्र्
ि क
े रीता
ु ीपत
ू त
प्रलींत्रबत आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातीि आश्रमशाळाांना ििा व क्रीडा लशक्षि पद पुणव
ा ेळ र्रणेबाबत
(३६) ५७९७ (१३-११-२०२०) श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा यातील आश्रमशाळाींना कला व क्रीडा लशक्षक हे पण
ि ेळ पद नाही, हे
ु व
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्रीडा लशक्षकाींचे पद पण
ि ळ
े
नसल्यामळ
ु व
ु े ववदयार्थयांच्या
कलागण
ुीं ाना वाव लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कला व क्रीडा लशक्षकाींचे पदननलमितीचे िोरण काय आहे ,

(४) असल्यास, शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये २१७ कला (कायािनभ
ु व) लशक्षक व
३३१ क्रीडा लशक्षक/क्रीडा मागिदशिकाची (Coach) भरण्यात आले असन
ू उविरीत

शाळाींमध्ये सरु
ु असलेल्या भरतीची कायिवाही पण
ू ि झाली आहे काय तसेच
सदरहू भरतीच्या कायिवाहीची सद्य:स्स्िती काय आहे,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी

करुन

रा यातील

आश्रमशाळाींना कला व क्रीडा लशक्षक पण
ि ेळ पद भरण्यासींदभाित कोणती
ु व
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (२७-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) रा यातील प्रयायेक शासकीय आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयांच्या कला व क्रीडा

गण
ु ाींना वाव लमळण्याकररता आददवासी ववकास ववभागाच्या शासन ननणिय
ददनाींक १३/०६/२०१९ नस
ु ार शासकीय आश्रमशाळे साठी कला (कायािनभ
ु व)
लशक्षक कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली

आहे . तसेच शासन ननणिय ददनाींक ०६/०३/२०१८ नस
ु ार कींत्रा्ी पध्दतीने क्रीडा

लशक्षक/क्रीडा मागिदशिकाची (Coach) ननयक्
ु ती करणेसाठी मान्यता प्रदान
करण्यात आली आहे .
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शासकीय

प्राववण्यानस
ु ार

व

आश्रमशाळे तील

यायाींच्यातील

लशक्षकाींची/मागिदशिकाींची

कलागण
ु ाींचा

नेमणूक

लशक्षकाींची/मागिदशिकाींची पदे
ववचारािीन नाही.

ववद्यार्थयांना

केली

ववकास
जाते.

यायाींच्या

रुर्चनस
ु ार,

करण्यासाठी
यायामळ
ु े

वरील

सदरची

कायस्वरुपी भरण्याबाबतची बाब शासनाच्या

(४) शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये २१७ कला (कायािनभ
ु व) लशक्षक व ३३१ क्रीडा
लशक्षक/

क्रीडा

मागिदशिकाची

(Coach)

भरण्यात

आले

आहे त.

उविरीत

शाळाींमध्ये चालु शैक्षणणक वर्षाित कोववड-१९ च्या प्रादभ
ु ािवामळ
ु े भरती करण्यात
आलेली नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

आहदवासी वसनतगह
ृ ातीि ववद्यार्थयाांसाठी पुस्तिे
खरे दीत अपहार झाल्याबाबत

(३७) ५८६५ (१७-११-२०२०) श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकास्यामक आददवासी ववकास प्रकल्प कायािलयाने लसडको एन-६ आणण
स्जन्सी

येिील

शासकीय

मल
ु ा-मल
ु ीींच्या

वसनतगहृ ातील

ववद्यार्थयांसाठी

सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या शैक्षणणक वर्षािसाठी रुपये ४७
लाख रकमेची पस्
ु तके खरे दी केल्याचे दाखववण्यात आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासन आदे शानस
ु ार तीन लाख रुपयापेक्षा अर्िक रकमेची
पस्
ु तके खरे दी करण्यासाठी ननववदा काढणे बींिनकारक असताींना ही पस्
ु तके

प्रयायक्षात खरे दी न करताच ववनाननववदा खरे दी केल्याचे दाखवन
ू यायामध्ये

समाववष् असणाऱ्या ११ पस्
ु तके ववक्रेयायाींसह शासकीय अर्िकारी/कमिचारी
याींनी ४७ लाख रुपयाींचा अपहार करुन शासनाची र्सवणूक केली असल्याचे

ददनाींक ३० जुल,ै २०२० रोजी वा यायासम
ु ारास ननदशिनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबर्ीं ित ११
जणाींसह वसनतगह
ु तके ववक्रेते व परु वठादार
ृ े प्रकल्प अर्िकारी तसेच पस्
याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड.िे.सी.पाडवी (०२-१२-२०२०) : (१) एकास्यामक आददवासी ववकास प्रकल्प
कायािलयाींतगित आददवासी मल
ु ाींचे शासकीय वसनतगह
ू
ृ लसडको एन-६ नसन
लसडको एन-८ (बहादरपरु ा) व स्जन्सी येिील वसनतगह
ृ ही दोन्ही वसनतगह
ृ े
लसडको एन-८, औरीं गाबाद येिील एकाच शासकीय इमारतीमध्ये कायिरत

आहे त. सदर वसनतगह
ृ ातील ववद्यार्थयांसाठी सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ व
२०१६-२०१७ या शैक्षणणक वर्षािसाठी रुपये १२,१९,६४३/- इतक्या रकमेची
पस्
ु तके खरे दी करण्यात आलेली आहे त.

(२), (३) व (४) याबाबत अपर आयक्
ु त, आददवासी ववकास, अमरावती याींच्या

ददनाींक १३/११/२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये प्रकल्प अर्िकारी, एकास्यामक
आददवासी ववकास प्रकल्प, अकोला याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करुन

पस्
सदर चौकशीअींती
ु तके खरे दीबाबतची चौकशी करण्यात आली असन
ू
खरे दीचे तयावे व ननयमावली, ववयातीय अर्िकार इयायादीचे उल्लींघन करुन
केलेली खरे दी ही ननयमबा्य ददसन
ू येते असा अहवाल चौकशी सलमतीने
सादर केला आहे .

पस्
ीं ाने मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद
ु तके खरे दीच्या अनर्ष
ु ग

मध्ये कक्रलमनल रर् वप्ीशन क्रमाींक १२१०/२०१९ दाखल केली असता
मा.उच्च

न्यायालयाने

यायाींच्या

ददनाींक

१४/०२/२०२०

रोजीच्या

न्यायननणियानस
ु ार पोलीस स््े शन लसडको, औरीं गाबाद येिे तयाकालीन ११
अर्िकारी

व

कमिचारी

व

६

पस्
ु तक

परु वठादार

याींचेववरुध्द

ददनाींक

२७/०२/२०२० रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . पोलीस स््े शन
लसडको, औरीं गाबाद याींचक
े डून पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

उक्त ११ अर्िकाऱ्याींपक
ै ी श्री.गजानन नारायण र्ुींडे, तयाकालीन प्रकल्प

अर्िकारी, औरीं गाबाद व श्री.लशवकुमार हनम
ीं राव घेवारे , पस्
ु त
ु तक परु वठादार
याींना ददनाींक २९/०७/२०२० रोजी अ्क करण्यात आली असन
ू सध्या ते
जामीनावर आहे त. उविरीत ८ अर्िकारी/कमिचारी व ५ पस्
ु तक परु वठादार याींना
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मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ याींनी अींतररम जामीन मींजरू केलेला

आहे . यायाींचे अ्कपव
ू ि जामीनावर मा.उच्च न्यायालयात सन
ु ावणी ददनाींक १ व
२ डडसेंबर, २०२० रोजी ठे वली आहे . तसेच उविरीत २ कमिचारी याींचेवर
अद्यापपावेतो कायिवाही करण्यात आलेली नाही.
___________

खाजगी अनुदाननत आश्रमशाळे तीि लशक्षिाांना रद्द िेिेिा प्रोत्साहन
र्त्ता, वेतन अन्य सवा मागण्या मांजुर िरण्याबाबत

(३८) ५८७५ (१३-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.ववजय ऊफा र्ाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास
आांबटिर : सन्माननीय इतर मागास बहुजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रा यात इतर मागास बहुजन कल्याण ववभागामार्ंत ९७७ खाजगी
अनद
ु ाननत आश्रमशाळा सरु
ु असन
ू या आश्रमशाळे च्या लशक्षक कमिचाऱ्याींना

३-३ मदहने वेतन लमळत नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या
आठवडयात ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

आश्रमशाळाींतील

शासनाकडे प्रलींत्रबत

असतानाही

लशक्षक

कमिचाऱ्याींच्या

आददवासी,

नक्षलग्रस्त

अनेक

भागात

मागण्या
कायिरत

शासकीय, ननमशासकीय शाळाींमिील लशक्षक व इतर कमिचाऱ्याींना मळ
ु
वेतनाच्या १५ ्क्के इतका कमाल १५०० रुपये इतका लमळणारा प्रोयासाहन

भयाता ववजाभज आश्रमशाळे तील लशक्षक व कमिचाऱ्याींना इतर मागास बहुजन
कल्याण ववभागाने रद्द केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आश्रमशाळे तील लशक्षकाींना रद्द केलेला प्रोयासाहन भयाता पव
ि त
ू व
चालू करुन वेळेवर वेतन अन्य सवि मागण्या मींजुर करण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववजय वडेट्टीवार (०३-१२-२०२०) : (१) नाही.

(२) व (३) ववजाभज प्रवगािच्या आश्रमशाळे तील लशक्षक/लशक्षकेतर कमिचारी
बदली पात्र नाही. यायामळ
ु े आददवासी आणण नक्षलग्रस्त भागात कायिरत
असलेल्या

कमिचाऱ्याींना

ववजाभज
एकस्तर

प्रवगािच्या

आश्रमशाळे तील

पदोन्नती/प्रोस्ताहन

भयाता

लशक्षक/लशक्षकेयातर

अनज्ञ
ु ेय

नसल्याबाबत

सामान्य प्रशासन ववभाग, शालेय लशक्षण व क्रीडा ववभाग तसेच ववयात
ववभागाने अलभप्राय ददलेले आहे .

उपरोक्त अलभप्राय ववचारात घेऊन इतर मागास बहुजन कल्याण
ववभागाच्या अींतगित असलेल्या प्रािलमक / माध्यलमक / उच्च माध्यलमक /
ववद्याननकेतन

/

ऊसतोड

कामगाराींच्या

मल
ु ाींसाठीच्या

आश्रमशाळाींमध्ये

कायिरत असलेल्या नक्षलग्रस्त / आददवासी क्षेत्रात असणाऱ्या आश्रमशाळाींतील

लशक्षक / लशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना प्रोयासाहन भयाता / एकस्तर पदोन्नती लागू
नसल्याबाबत ददनाींक १३ माचि, २०२० रोजी शासन ननणिय ननगिलमत केलेला

आहे . तसेच यायाींची अींमलबजावणी करणेबाबत ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२०
च्या पररपत्रकानस
ु ार सवि क्षेत्रत्रय कायािलयाींना ननदे श दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िातूर जजल््यात अनतवष्ट्ृ टीमुळे रोहहत्र (डीपी) ना दरु
ु स्त असल्याबाबत
(३९) ६०६४ (१३-११-२०२०) श्री.रमेश िराड : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू स्जल््यात झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े १२४ पेक्षा जास्त रोदहत्रचे (डीपी)

नक
ु सान झाले असन
ू यात सहा रोदहत्र झक
ु ली तर ११६ रोदहत्र नादरू
ु स्त झाली
आहे त

असे

स्िाननक

लोकप्रनतननिी

व

नागररकाींकडून

तक्रारीव्दारे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय.

प्राप्पत

झालेल्या

(२) असल्यास, उच्चदाब वादहनीचे १९७ लघद
ु ाब वादहनीचे ३९१ ववजेचे खाींब
अनतवषृ ्ीत आडवे झाले आहे त या व्यवस्िेच्या दरु
ु स्तीसाठी महाववतरणने
रुपये ४८ लाख ७० हजार दरु
ु स्ती ननिीची मागणी केली असन
ू यायाींचा अहवाल
प्रशासनाकडे पाठववण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय.
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रोदहत्राची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ.नननतन राऊत (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे , ददनाींक १३ ऑक््ोबर,

२०२० ते १८ ऑक््ोबर, २०२० या कालाविीत ११६ रोदहत्राींचे नक
ु सान झालेले
असन
ू ०६ रोदहत्र झुकलेली आहे त.

(२) हे खरे आहे , माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये अनतवषृ ्ीमळ
ु े झालेल्या
नक
ु सान दरु
ु स्तीसाठी महाववतरणच्या लातरू मींडल कायािलयाकडून रुपये ४८.७०
लक्ष इतक्या ननिीची मागणी केलेली आहे .

(३) सद्य:स्स्ितीला अनतवषृ ्ीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्या उच्चदाब व लघद
ु ाब
वादहनीचे सवि पोल उभे करण्यात आले आहे त. तसेच नादरु
ु स्त रोदहत्रे दरु
ु स्त
करुन ववद्यत
ि त करण्यात
ु परु वठा ददनाींक २० नोव्हें बर २०२० पव
ु ी पव
ु व
आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

गोिांु दा (ता.किनवट, जज.नाांदेड) येथे सागवान
जप्त िरण्यात आल्याबाबत

(४०) ६०७९ (१३-११-२०२०) श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.अशोि ऊफा र्ाई
जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

लमझाा, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) गोकींु दा (ता.ककनव्, स्ज.नाींदेड) येिे सागवान तस्करीसाठी मोठया

प्रमाणावर सागवानाची तोड होत असन
ू वन ववभागाने येिे ऑ्ोसह सम
ु ारे ५०

हजाराचे अवैि सागवान जप्पत केल्याचे ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा
यायासम
ु ारास ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सागवान तस्करी
करणाऱ्याींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सांजय राठोड (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

या प्रकरणी सागी नग ०५ (०.१२१३ घ.मी. अींदाजे ककीं मत रुपये

७५५२/-) माल जप्पत करण्यात आला.

(२) सदर प्रकरणी भारतीय वन अर्िननयम १९२७ अन्वये प्रिम गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला असन
ू चौकशी सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

आळां दी-पांढरपूर-मोहोळ राष्ट्रीय महामागाािरीता सांपाहदत
िेिेल्या जलमनीचा मोबदिा दे ण्याबाबत

(४१)

६०९८ (२०-११-२०२०)

श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊफा र्ाई

धगरिर, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय महसि
मांत्री
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आळीं दी-पींढरपरू -मोहोळ राषरीय महामागि क्रमाींक ९६५ च्या पालखी
महामागािसाठी अर्िग्रहीत करण्यात आलेल्या जलमनीींचा मोबदला शेतकऱ्याींना

लमळाला नसल्याचे माहे सप्प्ें बर, २०२० च्या शेव्च्या आठवडयात ननदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भस
ीं ादन करणाऱ्या अर्िकाऱ्याींकडून झालेल्या चक
ू प
ु ाींमळ
ु े
शेतकऱ्याींचे आर्ििक नक
ु सान झाल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींनी १० ददवस साखळी
उपोर्षण केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अर्िग्रहीत करण्यात

आलेल्या जलमनीचा मोबदला शेतकऱ्याींना दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात (०४-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

श्री.सींत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मागि क्र.९६५ हा आळीं दी-पण
ु -े

पींढरपरू -मोहोळ असा आहे . यामध्ये माळलशरस तालक्
ु यातील २० गावे व

मोहोळ व पींढरपरू तालक्
ु यातील १९ गावे अशी एकूण ३९ गावे असन
ू महामागि
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भस
ीं ादनाची चौपदरीकरणाची प्रकक्रया राबवली जात आहे . एकूण ननवाडयाची
ू प
रक्कम रुपये ९७०.८२ को्ी इतकी आहे . सदर ननवाडयास प्रकल्प सींचालक,
राषरीय महामागि याींचक
े डून मींजुरी प्राप्पत आहे . आज अखेर बार्ित खातेदार

याींना नक
ु सान भरपाई रक्कम ६५२.९२ को्ी पात्र शेतकऱ्याींना वा्प करणेत
आली आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .

मौजे माळलशरस गावातील बार्ित होणाऱ्या भि
ू ारकाींनी ददनाींक

२०/०८/२०२० पासन
ू दहा ददवस साखळी उपोर्षण केले होते.

(३) सद्य:स्स्ितीत सींबर्ीं ित जलमनीींचे मालक शेतकरी याींनी मौजे माळलशरस

मध्ये सींपाददत होणाऱ्या जलमनीींचे ननवाडया ववरोिात राषरीय महामागि
अर्िननयम १९५६ कलम ३(G)(५) अन्वये लवाद तिा अपर स्जल्हार्िकारी,

सोलापरू याींचेकडे एकूण ३८ अजि सादर केले असन
ू अजािवर उपववभागीय
अर्िकारी, माळलशरस तिा सक्षम प्रार्िकारी याींनी याहणणे ददलेले असन
ू सदर
बाबीींवर सन
ु ावणी सरु
ु आहे. सबब, आज रोजी सदर बाब ही न्यायप्रववष्
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

सामाजजि न्याय ववर्ागाांतगात अनुसूधचत जातीतीि िार्ार्थयाांना
रमाई आवास योजनेतन
ू घरिुि अनद
ु ान लमळणेबाबत

(४२) ६१०२ (१३-११-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊफा र्ाई धगरिर,

श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामास्जक न्याय ववभागामार्ित अनस
ु र्ू चत जातीतील लाभार्थयांना रमाई
आवास योजनेतन
ू घरकुल अनद
ु ान दे ण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींपण
ू ि रा यात सींबर्ीं ित स्िाननक स्वरा य सींस्िेमार्ित सदर

योजना राबववण्यात येत असन
ू सोलापरू स्जल््यातील सदरील योजनेतील
लाभार्थयांना अनद
ु ान वा्प करण्यात प्रशासनाकडून ववलींब होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास सोलापरू स्जल््यातील सवि लाभार्थयांनी कागदपत्राींची पत
ि ा
ू त
करून दे खील काही लाभार्थयांचे पदहला हप्पता तर काही लाभार्थयािचे दस
ु रा व
नतसऱ्या हप्पयायाचे अनद
ु ान प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील लाभािींना
अनद
ु ान दे णेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धनांजय मड
ुां े (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

सामास्जक न्याय व ववशेर्ष सहाय्य ववभागामार्ित अनस
ु र्ू चत जाती व

नवबौध्द घ्काींतील व्यक्ती/कु्ुींब याकरीता रमाई आवास घरकुल योजना
राबववण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) सन २०२०-२०२१ या आर्ििक वर्षािसाठी अििसक
ीं ल्पीत करण्यात आलेली
रुपये ५००.०० को्ी इतक्या ननिीतन
ू कोववड-१९ ची पररस्स्ितीचा ववचार

करता ववयात ववभागाने या योजनेकरीता रुपये ३००.०० को्ी इतका ननिी वगि
करण्यात आला असन
ू सदरील ननिी ववतररत करण्यात आला आहे . तसेच,
या

योजनेसाठी

तातडीची

बाब

याहणून

डडसेंबर,

२०२०

च्या

दहवाळी

अर्िवेशनात रुपये ५००.०० को्ी (अक्षरी रूपये पाचशे को्ी र्क्त) इतका
ननिी परु क मागणीव्दारे उपलब्ि करून दे ण्याची ववनींती करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िोरे गाव (जज.सातारा) तािुिा िृषी िायााियाच्या शासिीय

इमारतीच्या दरु
ु स्तीिरीता ननधी उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४३) ६११० (११-११-२०२०) श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोि
लमटिरी : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरे गाव (स्ज.सातारा) तालक
ु ा कृर्षी कायािलयाच्या शासकीय इमारतीची
दरु वस्िा झाल्याने पावसाळ्यात इमारतीचे स्लॅ ब गळती होत असन
ू गत दोन
वर्षािपासन
ू िोकादायक शासकीय इमारतीमध्ये कायािलयीन अलभलेखे सरु क्षक्षत
ठे वणे गैरसोयीचे होत असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ददनाींक १९ एवप्रल, २०२० रोजी सदर कायािलयाच्या अलभलेखा

कक्षाची मागील लभींत पडली असल्याची दघ
ि ना घडली असन
यायामळ
ु ्
ू
ु े
इमारतीस दठकदठकाणी तडे गेल्याचे व इमारतीच्या लभींतीमध्ये इलेस्क्रक करीं ्

जाणवत असल्याने अर्िकारी व कमिचारी याींचे स्जववतास िोका ननमािण
झाल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िोकादायक स्स्ितीतील कायािलयाच्या दरु
ु स्तीसाठी ननिी
उपलब्ि करण्यात यावा, अशी मागणी तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी याींनी तसेच

स्िाननक लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे माहे मे, २०२० पासन
ू मागणी करीत
असल्याचे ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा यायासम
ु ारास ननदशिनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ीं ाने
ु ग

कोरे गाव

तालक
ु ा

कृर्षी

कायािलयाच्या

शासकीय

इमारतीच्या

दरु
ु स्तीसाठी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी र्स
ु े (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३)

तालक
ु ा

कृर्षी

अर्िकारी,

कोरे गाव

याींनी

इमारत

दरु
ु स्ती

खचािचे

अींदाजपत्रक सादर करण्याची ववनींती उपअलभयींता, साविजननक बाींिकाम
ववभाग, कोरे गाव याींना तसेच ववभागीय कृर्षी सहसींचालक कोल्हापरू याींना

ददनाींक २०/०४/२०२० रोजीच्या पत्राव्दारे केलेली आहे . तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी,
कोरे गाव कायािलयास इमारत उपलब्ि

करुन दे ण्याबाबत मा.वविानसभा

सदस्याींनी मागणी केल्याबाबतची बातमी दै .पढ
ु ारी वतिमानपत्रात प्रलसध्द झाली
आहे .

(४) कोरे गाव (स्ज.सातारा) तालक
ु ा कृर्षी कायािलयाच्या शासकीय इमारतीची
दरु
ु स्ती

करण्यासाठी

२०/०४/२०२०

रोजीच्या

दरु
ु स्ती

पत्रान्वये

खचािचे

अींदाजपत्रक

साविजननक

बाींिकाम

दे णेबाबत

ववभागास

ददनाींक
ववनींती

करण्यात आली. साविजननक बाींिकाम ववभागाने ददनाींक ०३/०७/२०२० रोजीच्या
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पत्रान्वये सदर इमारतीची दरु
ु स्ती करणे अवघड व जास्त खर्चिक असल्याचे

कळववले आहे . यायामळ
ु े तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी, कोरे गाव कायािलयासाठी

पयाियी इमारत शोिून तेिे कायािलय स्िलाींतररत करण्यास ववभागीय कृर्षी
सहसींचालक, कोल्हापरू याींनी सर्ू चत केले आहे . यायानस
ु ार कायािलयासाठी
पयाियी इमारत उपलब्ि करुन दे ण्यास साविजननक बाींिकाम ववभागास

कळववले आहे, तसेच पयाियी व्यवस्िा याहणून पींचायत सलमतीच्या ताब्यात

असलेली सव्हे क्र.१०३ मिील बचत भवनची इमारत तालक
ु ा कृर्षी अर्िकारी,
कोरे गाव कायािलयास उपलब्ि करुन दे णेबाबत ठराव पींचायत सलमतीने मींजूर
करुन स्जल्हा पररर्षद, सातारा याींचेकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िृषी ववर्ागातीि गैरआहदवासीांची पदे ररक्त िरुन खऱया
आहदवासी उमेदवाराांची र्रती िरण्याबाबत

(४४) ६२९६ (२०-११-२०२०) श्री.ननिय नाईि, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय
िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रा यात गैरआददवासी कमिचाऱ्याींना अर्िसींख्य पदावर वगि करुन तेिे
खऱ्या आददवासीींची पद भरती करण्याचा मा.सवोच्च न्यायालयाचा ददनाींक ६

जल
ु ,ै २०१७ रोजीचा आदे श असताींना अमरावतीच्या कृर्षी सहसींचालकाींनी
सदरहू आदे शाचे पालन न करता अमरावती व नागपरू च्या व्यवसाय लशक्षण
व प्रलशक्षण प्रादे लशक कायािलयातील आददवासी उमेदवाराींचे ननयक्
ु तीपत्र

वर्षिभरापासन
ू अडवन
ू ठे वल्याची बाब मादहतीच्या अर्िकारात उघड झाल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अमरावती ववभागीय कृर्षी सहसींचालक कायािलयाने अशा ९

पदाींची मादहती शासनाला ददलीच नाही, तसेच कृर्षी सहायक व सेवक याींची ४
पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजी रा य शासनाने गैर
आददवासीींनी बळकावलेल्या जागा आददवासीींमिून भरण्यासाठी कालबध्द
कायिक्रम

जाहीर

केला,

परीं तु

रा यातील

शासकीय

कायािलयातील

गैरआददवासीींची पदे ररक्त करुन खऱ्या आददवासी उमेदवाराींची पदे भरण्यात
आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उमेदवाराींच्या

गैरआददवासीींची

ननयक्
ु तीने

ही

पदे

पदे

ररक्त

भरण्याबाबत

करून

खऱ्या

स्िाननक

आददवासी

लोकप्रनतननिी,

आददवासी सींघ्नाींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे तसेच त्रबरसा क्राींती दलाने

व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण सींचालक तसेच सर्चव, कृर्षी ववभाग याींचेकडे
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा यायादरयायान मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गैरआददवासीींनी

बळकावलेली पदे ररक्त करुन खऱ्या आददवासी उमेदवाराींच्या ननयक्
ु तीने ही
पदे भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दादाजी र्स
ु े (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
कायिरत

ववभागीय

असणाऱ्या

कृर्षी

सहसींचालक,

अनस
ु र्ू चत

अमरावती

जमातीच्या

कायािलयाच्या

एकूण

६

अर्िनस्त

कमिचाऱ्याींचे

जात

कमिचाऱ्याींच्या

सेवा

प्रमाणपत्र अवैि ठरलेले आहे . सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणिय,
ददनाींक

२१/१२/२०१९

मिील

सच
ू नाींनस
ु ार

उक्त

अर्िसींख्य पदाींवर वगि करण्यात आलेल्या आहे त.

६

व्यवसाय लशक्षण व प्रलशक्षण प्रादे लशक कायािलय, अमरावती व

नागपरू हे कृर्षी ववभागाच्या अर्िनस्त नाही. यायामळ
ु े तेिील आददवासी

उमेदवाराींचे ननयक्
ु तीपत्र वर्षिभरापासन
ू अडवन
ू ठे वल्याची बाब ववभागीय कृर्षी
सहसींचालक, अमरावती कायािलयाशी सींबर्ीं ित नाही.

(२), (३), (४) व (५) ववभागीय कृर्षी सहसींचालक, अमरावती कायािलयाने २

कृर्षी पयिवेक्षक, १ कृर्षी सहाय्यक, १ अनरु े खक, १ कननषठ ललपीक व १
वीजतींत्री अशा एकूण ६ कमिचाऱ्याींच्या सेवा अर्िसींख्य पदावर वगि केलेल्या

आहे त. यायामळ
ु े ती ररक्त आहे त. तसेच यायाींचेसाठी अर्िसींख्य पदननलमितीचा
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प्रस्ताव

शासनास

सादर

केलेला

आहे .

अर्िसींख्य

करण्यात

आलेल्या

पदाींमिील अनरु े खक सींवगािची पदे पढ
ु ील आदे शापयंत न भरण्याच्या सच
ू ना

ददनाींक ०५ जून, २००९ अन्वये ददलेल्या आहे त. तेव्हापासन
अनरु े खक
ू
सींवगाितील

पदे

भरण्यात

आलेली

नाहीत.

सन

२००९

च्या

सि
ु ाररत

आकृनतबींिानस
ु ार वीजतींत्री हे पद अनतरीक्त ठरववण्यात आल्यामळ
ु े सदर पद
भरता येणार नाही. कननषठ ललपीक पदावरील कमिचारी पदोन्नतीने लशपाई
सींवगाितन
ू

पदोन्नत

झालेला

असल्याने

लशपाई

हे

मळ
ू

पद

प्रचललत

ननयमानस
ु ार भरण्यात येणार आहे . कृर्षी सहाय्यकाींची अनस
ु र्ू चत जमातीसाठी
मींजरू असलेली सवि पदे

भरलेली आहे त. कृर्षी पयिवेक्षकाींची सरळसेवा

कोट्यातील पदे सि
ु ाररत आकृनतबींिानस
ु ार मयािददत ववभागीय परीक्षेव्दारे
भरावयाची

आहे त.

गैरआददवासीींची

पदे

ररक्त

करुन

खऱ्या

आददवासी

उमेदवाराींच्या ननयक्
ीं ाने
ु तीने ही पदे भरण्याबाबत प्राप्पत ननवेदनाींच्या अनर्ष
ु ग
वरीलप्रमाणे कायिवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

उां ब्रज (ता.िराड, जज.सातारा) येथीि र्ूिांपग्रस्त/पूरग्रस्ताांचे
पुनवासन िरण्याबाबत

(४५) ४६९९३ (०५-०७-२०१९) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा र्ाई जगताप :
सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उीं ब्रज (ता.कराड, स्ज.सातारा) येिे ददनाींक ११/१२/१९६७ रोजी झालेल्या
भक
ू ीं प व यायानींतर सन १९७६ मध्ये कृषणा नदीला आलेला महापरू यामळ
ु े या

नदीकाठावरील मागासवगीय व इतर ग्रामस्िाींचे घरे पडून वाहून जाऊन
नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या भक
ू ीं पग्रस्त/परू ग्रस्त याींच्या पन
ु विसनासाठी उीं ब्रज

गाव पररसरातील क्षेत्र मींजूर करुन १५०० चौ.र्ु. प्रयायेकी याप्रमाणे ११६
भख
ू ींडाची आखणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, भक
ू ीं पग्रस्त/परू ग्रस्त यादीमध्ये वपडीत भख
ू ींडिारकाींची नावे

असन
ू दे खील पदहल्या यादीतील ५ भख
ू ींडिारक व दस
ु ऱ्या यादीतील २७

भख
ू ींडिारक असे एकूण ३२ वपडीत भख
ू ींडिारकाींना शासनामार्ित मींजूर झालेले
यायाींचे भख
ू ींड हस्ताींतरीत झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ीं ाने वपडीत भख
ु ग
ू ींडिारकाना यायाींच्या भख
ू ींडाचा ७/१२ वर नावे नोंद घेऊन
कब्जा दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०४-११-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) भक
ू ीं पग्रस्त/परू ग्रस्त यादीतील

या ५ कु्ुींत्रबयाींना प्पलॉ्चे वा्प करण्यात

आलेले होते यायाींचे प्पलॉ्वर इतर भख
ू ींड िारकाींनी अनतक्रमण केले असन
ू

यायादठकाणी यायाींनी पक्क्या स्वरुपाच्या घराींचे बाींिकाम करुन यायादठकाणी ते
वास्तव्य करीत आहे त. तसेच सदर भख
ू ींड िारकाींच्या नोंदी ग्रामपींचायत

नमन
ु ा ८ चे उताऱ्यावर घेण्यात आलेली असन
ू यायाींना १८ नागरी सवु विा

उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच एकूण ९० जणाींना भख
ू ींड मींजरू
करण्यात

आले

प्पलॉ्क्षेत्रापेक्षा

मात्र

कमी

यायाऐवजी

जास्त

८५

क्षेत्रामध्ये

भख
ू ींड

अिवा

िारकाींनी
मींजूर

यायाींना

प्पलॉ्ऐवजी

मींजूर

इतर

प्पलॉ्मध्ये घरे , गो्े , इयायादीींचे बाींिकाम केल्याचे ददसन
ू येत.े तसेच सदरचे

३२ (२७+५) वपडीत भख
ू ींडिारक हे यायाींचे मळ
ू दठकाणी वास्तव्य करुन रहात
आहे त.

(४) मोजणी नकाशामध्ये बरे च दठकाणी प्पलॉ् िारकाींनी अनतक्रमण करुन घरे

बाींिलेली आहे त. यायामळ
ु े उविरीत भख
ू ींड िारकाींना कब्जे दे णेबाबत कायिवाही
करता आलेली नाही.

(५) सद्य:स्स्ितीत मोजणी नकाशामध्ये बरे च दठकाणी प्पलॉ् िारकाींना

अनतक्रमण करुन घरे बाींिलेली आहे त. यायामळ
ु े उविररत भख
ू ींड िारकाींना कब्जे
दे णेबाबतची कारवाई करता आलेली नाही.

___________
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लमरा-र्ाईंदर शहरातीि बहुताांश आरक्षणे महापालििेने
वविलसत िेिी नसल्याबाबत
(४६) ४७१६७ (१२-०७-२०१९) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रववांद्र फाटि :
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लमरा-भाईंदर शहरातील बहुताींश आरक्षणे महापाललकेने ववकलसत केली
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये प्रशासनाच्या सींकेतस्िळावरील
मादहतीवरुन ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९९७ साली शहराचा ववकास आराखडा मींजूर होवन
ू आज
२० वर्षे होवन
ू ही लमरा-भाईंदर शहरातील ३३४ पैकी केवळ १०७ आरक्षणे
महापाललकेने ववकलसत केल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

लमरा-भाईंदरच्या

नगररचना

ववभागाच्या गैरकारभारासींबि
ीं ी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

लशांदे

(०२-११-२०२०)

:

(१),

(२)

व

(३) लमरा-भाईंदर

महानगरपाललका क्षेत्रात एकूण ३३४ आरक्षणे असन
ू यायापैकी १०७ आरक्षणे
महानगरपाललकेने ववकलसत केलेली आहे त, हे खरे आहे .
व

उविररत आरक्षणे ही खाजगी मालकीची असन
ू , मालकीबाबत कौ्ुींत्रबक

अींतगित

वाद

असल्याने

अशा

स्वरूपाच्या

जागा

ववकास

प्रमाणपत्राव्दारे महानगरपाललकेस हस्ताींतरीत करून घेता येत नाहीत.

हक्क

लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या तीन बाजूने समद्र
ु व खाडी ककनारा

असल्याने बहुताींश भाग हा CRZ व काींदळवनाने बार्ित आहे त. पररणामी
अशी आरक्षणे हस्ताींतरीत झाली नसल्याने ववकलसत करता येत नाहीत.
खाजगी

आरक्षणाखालील

जागा

ववकास

हक्क

प्रमाणपत्राच्या

माध्यमातन
ू हस्ताींतरीत करण्याकरीता महानगरपाललकास्तरावर कायिवाही सरू
ु
असल्याचे लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेने कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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अिोिा, वालशम व बुिढाणा जजल्हयात बेरोजगार
तरुणाांच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत

(४७) ४७२३४ (०६-०७-२०१९) श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.नागोराव गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.रामदास
आांबटिर : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) रा यातील ३५ स्जल््यात ४४ लाख ५६ हजार ३६६ बेरोजगार यव
ु काींनी
कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्रावर रोजगारासाठी नोंदणी
केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात ननदशिनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े, नागपरू , औरीं गाबाद, अकोला, वालशम, बल
ु ढाणा, ठाणे,
नालशक, मब
ुीं ई, जळगाव, अहमदनगर, लातरू , बीड, सोलापरू , कोल्हापरू ,

साींगली व सातारा या स्जल््याींमध्ये सलु शक्षक्षत बेरोजगार यव
ु काींची सींख्या
तब्बल लाखाींच्या घरात गेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ीं ाने पदवी, पदववका आणण इतर सलु शक्षक्षत बेरोजगार यव
ु ग
ु काींना रोजगार
लमळण्याकररता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.नवाब मलिि (१८-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

रा यातील ३५ स्जल््यातील कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता

मागिदशिन केंद्रात नोंदणी केलेल्या उमेदवाराींचा माहे
नोंदणीप् ४६,०८,३७२ इतका आहे .

एवप्रल, २०१९ चा

(२) स्जल्हा कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता मागिदशिन केंद्रात
अकोला व वालशम कायािलयात नोंदणी केलेल्या उमेदवाराींचा नोंदणीप्

अनक्र
ु मे ८८,३७२ व ४७,६६७ इतका असन
ू उविररत पण
ु े, नागपरू , औरीं गाबाद,
बल
ु ढाणा, ठाणे, नालशक, मब
ुीं ई, जळगाींव, अहमदनगर, लातरू , बीड, सोलापरू ,

कोल्हापरू , साींगली, सातारा या स्जल््यामिील उमेदवाराींच्या नोंदणीप्ाींची
सींख्या लाखाच्यावर गेलेली आहे .
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(३) कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता मागिदशिन केंद्रे ही रा य
शासनाची रोजगार व स्वयींरोजगारासाठी मदत व मागिदशिन करण्याकररता

असलेली यींत्रणा आहे . रोजगाराची ननलमिती या यींत्रणेचे कायिकक्षेतील ववर्षय
नाही.

तिावप,

बेरोजगारीचा

प्रश्न

सोडववण्याकररता

शासन

प्रययानशील

असन
ू , बेरोजगारी दरू होण्याकररता (१) रोजगार व स्वयींरोजगार मागिदशिन
केंद्राींचे

सींगणकीकरण,

(२)

बेरोजगार

सहकारी

सींस्िा

उमेदवाराींसाठी

ग्रींिालय

सदृश

अभ्यालसका ननमािण करणे, (३) रोजगार मेळावे आयोस्जत करणे, (४)
बेरोजगाराींच्या

सेवा

स्िापन

करणे,

(५)

आददवासी

रा यात

व्यवसाय

उमेदवाराींसाठी रोजगार व स्वयींरोजगार प्रलशक्षण व मागिदशिन केंद्र, (६)
रोजगार

प्रोयासाहन

कायिक्रम

(ईपीपी),

(७)

महाराषर

मागिदशिन व समप
ु दे शन केंद्र स्िापन करणे, (८) प्रमोद महाजन कौशल्य व
उद्योजकता

ववकास

स्वयींरोजगारासाठी

अलभयान

अण्णासाहे ब

या

योजना

पा्ील

राबववण्यात

आर्ििक

येतात

मागास

तर

ववकास

महामींडळामार्ित (अ) वैयस्क्तक कजि व्याज परतावा योजना, (ब) ग् कजि
व्याज परतावा योजना, (क) ग् प्रकल्प योजना या योजना राबववण्यात
येतात.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

सगरोळी (जज.परर्णी) येथीि प्राथलमि आरोग्य िेंद्रातीि
ररक्त पदे र्रण्याबाबत
(४८) ४७२९७ (०५-०७-२०१९) श्री.ववप्िव बाजोररया : सन्माननीय सावाजननि
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सगरोळी (स्ज.परभणी) येिील प्रािलमक आरोग्य केंद्रात गत पींिरा

ददवसापासन
वैद्यकीय अर्िकारी येत नसल्यामळ
ू
ु े उक्त आरोग्य केंद्रात

कमिचाऱ्याींकडून रुग्णाींची तपासणी केली जात नसल्याचे माहे माचि, २०१९
मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त आरोग्य केंद्रातील श्रेणी-१ व श्रेणी-२ ही दोन्ही पदे ररक्त
असल्याने आरोग्य केंद्रातील कमिचारी आरोग्य सहायक कौशल्य हे रुग्णाींची
तपासणी करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (१७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

सदर प्रािलमक आरोग्य केंद्रातील मींजुर असलेली दोन्ही वैद्यकीय

अर्िकारी ग्-अ सींवगाितील पदे भरलेली असन
ू सदर वैद्यकीय अर्िकाऱ्याींनी
रुग्णाींना आरोग्य सेवा ददलेली आहे .

(३) आरोग्य सहाय्यक याींचेकडून रुग्ण तपासणी करण्यात आली नसल्याने
कायिवाही करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

िोतवाि खद
ु ा व िोंढवी (ता.पोिादपूर, जज.रायगड) गावाांमध्ये
दरड प्रनतबांधि उपाययोजना िरण्याबाबत

(४९) ४७५८७ (०५-०७-२०१९) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय

ऊफा र्ाई धगरिर, श्री.नागोराव गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३५९२ िा
हदनाांि १३ जुि,ै २०१८ रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय मदत
व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोतवाल खुदि व कोंढवी (ता.पोलादपरू , स्ज.रायगड) गावाींमध्ये सन २००५
मध्ये

झालेल्या

अनतवषृ ्ीमध्ये

दरड

कोसळून

स्जववत

व

ववयातहानी

झाल्यानींतर दरड प्रनतबींिक उपाययोजना करण्याबाबत अप्पपर मख्
ु य सर्चव,

मदत पन
ु विसन व आपयाती व्यवस्िापन याींना ददनाींक १/०१/२०१९ रोजी वा
यायासम
ु ारास लोकप्रनतननिीींनी लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कायिवाही केली आहे काय, यायाींचे
स्वरुप काय आहे,
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(३)

असल्यास,

यासींदभाित

स्जल्हार्िकारी

तिा

स्जल्हादीं डार्िकारी

याींचे

कायािलय, अललबाग-रायगड याींचेमार्ित माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये भारतीय
भव
ै ाननक
ू ज्ञ
साविजननक

बाींिण्याच्या

सवेक्षण

बाींिकाम

कामाची

ववभागाच्या
ववभाग,

अहवालानस
ु ार

महाड

अींदाजपत्रके

याींनी

सादर

कायिकारी

गावाींमध्ये

अलभयींता,

सींरक्षक

करण्यात

आली

अींदाजपत्रकानस
ु ार ननिीची उपलब्िता करण्यात आली आहे काय,

लभींत

असन
ू

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०४-११-२०२०) : (१) होय.

(२), (३), (४) व (५) राषरीय आपयाती व्यवस्िापन प्रार्िकरण (NDMA),
भारत सरकार याींनी ददनाींक २७ ते ३१ ऑगस़्, २०१८ रोजी आय.आय.्ी.
मींडी,

दहमाचल

प्रदे श

येिे

दरडप्रवण

रा याींशी

सींबर्ीं ित

“Landslide

Mitigation & Detailed Project Report (DPR) Preparation” प्रलशक्षण
आयोस्जत केले होते. सदर प्रलशक्षणास रायगड, रयानार्गरी, लसींिद
ु ग
ु ,ि पण
ु े,
सातारा व साींगली येिील कायिकारी अलभयींयायाींना पाठववण्यात आले होते.

प्रलशक्षणानींतर सवि सींबर्ीं िताींना Detailed Project Report (DPR) तयार
करुन

ते

राषरीय

आपयाती

व्यवस्िापन

प्रार्िकरण

(NDMA)

ला

पाठववण्याकररता सादर करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले होते. सवि सींबर्ीं ित

स्जल्हयाींनी यायानस
ु ार (DPR) सादर केले असन
ू सद्य:स्स्ितीत शासनाकडे
रुपये ४०.४१ (रूपये चाळीस को्ी एकेचाळीस लक्ष र्क्त) चे एकूण ३८
(DPR) प्राप्पत झाले आहेत. यात मौजे कोतवाल खुदि व कोंढवी याींचाही
समावेश आहे .
सदर

Detailed

Project

Report

(DPR)

राषरीय

आपयाती

व्यवस्िापन प्रार्िकरण (NDMA), भारत सरकार याींना शासनाच्या ददनाींक
०३/०१/२०२० चे पत्रानस
ु ार पाठववण्यात आले असन
ू सदर Detailed Project

Report (DPR) चे Technical evaluation राषरीय आपयाती व्यवस्िापन
प्रार्िकरण (NDMA), भारत सरकार याींचक
े डून करण्यात येत आहे .
___________
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राज्यात आदशा अांगणवाडी योजनाांची अांमिबजावणी िरण्याबाबत
(५०)

४७९७५

(०५-०७-२०१९)

श्री.नरें द्र

दराडे,

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय महहिा व बािवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रा यातील अींगणवाडयाींमिील ० ते ६ वर्षि वयोग्ातील बालकाींच्या

आरोग्याची तपासणी, पव
ू ि प्रािलमक लशक्षण आणण पोर्षण आहार वा्पात
अयायािुननकरण सािून सध्या अस्स्तयावात असलेल्या ६८ हजार अींगणवाडयाींचे

रुपाींतर आदशि अींगणवाडीमध्ये करण्याचा ननणिय घेतला असन
एक वर्षि
ू
होऊनही यायाची अींमलबजावणी झाली नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१८
मध्ये वा यायादरयायान ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

योजनेसाठी

सन

२०१७-२०१८

मध्ये

पाच

हजार

अींगणवाडयाींसाठी ८४ को्ी ५० लाख रुपयाींची आवश्यकता असताना केवळ
पाच को्ी रुपयाींची तरतद
ू करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ७३ लाख बालकाींच्या भववतव्याबाबत शासनाने तातडीने
ननणिय घेऊन आवश्यक याया ननिीची तरतद
करुन आदशि अींगणवाडी
ू
योजनेची सक्षमपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (०९-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

सन २०१८-२०१९ या आर्ििक वर्षाित रुपये ४.३८ को्ी तरतद
ु

करण्यात आलेली होती. शासनाने ददनाींक १०/१/२०१९ च्या पत्रान्वये आदशि
अींगणवाडी योजनेसाठी ई-ननववदा प्रलसध्द करण्यास मान्यता ददलेली होती.
तिावप, यानर्ष
ीं ाने ननववदा दस्ताऐवज तयार करुन पन
ु ग
ु श्च शासनाच्या

मान्यतेस पाठववण्यास आलेले होते. दरयायानच्या कालाविीत ववयात ववभागाने
ददनाींक ३१/१/२०१९ रोजी ननगिलमत केलेल्या शासन पररपत्रकात ददनाींक १
र्ेब्रव
ु ारी, २०१९ नींतर कोणयायाही खरे दीच्या प्रस्तावाींना प्रशासकीय मान्यता

दे ता येणार नाही अिवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्पत असेल तरीही ननववदा
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प्रलसध्द करता येणार नाही, असे कळववण्यात आले होते. यायानींतर लोकसभा
सावित्रत्रक

ननवडणूकाींची

आचारसींदहता

लागू

झाल्याकारणास्तव

अींगणवाडी योजना” साठी ननववदा प्रकालशत करण्यात आलेली नव्हती.
सदरची ननववदा सन २०१९-२०२०

करण्यात आलेली आहे .
(३)

व

(४)

सन

२०१९-२०२०

या

“आदशि

या आर्ििक वर्षाित प्रकालशत

वर्षाित

एकास्यामक

बालववकास

सेवा

योजनेंतगित रा यातील अींगणवाडी केंद्राींचे आदशि अींगणवाडी केंद्रात रुपाींतर
करणेसाठी “स्मा्ि अींगणवाडी कक्” साठी ननववदा प्रकक्रया राबवन
L१
ू

ननववदािारक मे.्े क्नोक्राफ्् असोलसए्स, मब
ींु ई याींचेकडून प्रनत सींच रुपये
१,६४,८६४.८८ (सवि करासदहत) प्रमाणे ३०३२ अींगणवाडी केंद्राींकरीता स्मा्ि
अींगणवाडी

कक्

अींगणवाडीस्तरावर

परु वठा

करण्यासाठी

शासनामार्ित

मान्यता दे ण्यात आलेली होती. यायानस
ु ार या कायािलयामार्ित सींबर्ीं ित
परु वठािारकास परु वठा करण्यास आदे लशत करण्यात आले होते. तिावप,
सींबर्ीं ित ननववदािारकाने सादर केलेले Provisional Turnover Certificate
नस
ु ारची २०१८-२०१९ मिील आर्ििक उलाढाल लेखा पररक्षणाअींती कमी
झालेली

असल्याने

सदर

ननववदािारक

ताींत्रत्रकदृष्या

अपात्र

ठरल्याने

शासनस्तरावरुन सदरची ननववदा रद्द करणे व नव्याने अल्प कालाविीसाठी

ननववदा प्रकालशत करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त. यायानस
ु ार आयक्
ु तालय
स्तरावरुन सदरची ननववदा रद्द करण्यात आलेली असन
ू ददनाींक २८/१/२०२०

रोजी नव्याने अल्प कालाविीसाठीची र्ेर ननववदा प्रकालशत करण्यात आलेली
आहे .

ददनाींक

२८/१/२०२०

रोजी

प्रकालशत

केलेल्या

र्ेर

ननववदे अत
ीं ी

एकास्यामक बालववकास सेवा योजनेंतगित रा यातील अींगणवाडी केंद्राींचे आदशि
अींगणवाडी केंद्रात रुपाींतर करणेसाठी “स्मा्ि अींगणवाडी कक्” प्रनत सींच रु

१,५६,२२०.२० (सवि करासदहत) प्रमाणे सन २०१९-२०२० या आर्ििक वर्षाित

एकूण १२८० एवढया सींच परु वठा करणेसाठी रुपये १९,९९,६१,८५६/- (अक्षरी
रुपये एकोणीस को्ी नव्व्यान्नव लाख एकसषठ हजार आठशे िपन्न र्क्त)

एवढया खचािस मदहला व बालववकास ववभाग, शासन ननणिय, क्र.एबावव-

२०१९/प्र.क्र.९७(भाग-२)/का.६, ददनाींक २७/०३/२०२० अन्वये मान्यता ददलेली
आहे . यायानस
ु ार या कायािलयाचे परु वठा आदे श क्र.एबाववसेयो/Smart AWC
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Kits/परु वठा/२०२०/१३३२, ददनाींक २७/०३/२०२० अन्वये मे.मर्तलाल इींडस्स्रज

लल., मब
ुीं ई याींना परु वठा करण्यास आदे लशत करण्यात आले आहे . सन
२०१९-२०२० या आर्िि् क वर्षािच्या शेव्ी परु वठा आदे श ननगिलमत करण्यात
आलेला असल्याने सदर परु वठा आदे शानस
ु ार मे.मर्तलाल इींडस्स्रज लल.,

मब
ुीं ई याींचेमार्ित “स्मा्ि अींगणवाडी कक्” चा परु वठा अींगणवाडीस्तरावर चालू
आहे .

___________

ववधान र्वन :
मुांबई.
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