अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांबई महानगरपालििेच्या ववववध ववभागामधील
बायोमेहरि मशीन नादरुु स्त असल्याबाबत
(१) ६११ (१८-०३-२०२०) श्री.ववजय ऊर्फ भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,
श्री.रामननवास लसांह, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.महादे व

जानिर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगरपाललकेच्या

विविध

विभागामध्ये

लािण्यात

आलेली

बायोमेट्रिक मशीन नादरु
ु स्त असल्याने याचा मोठा पररणाम (एम) पश्चचम
कायाालयाींतगात काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींच्या पगारािर होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महापाललकेच्या (एम) पश्चचम विभागातील कमाचाऱ्याींनी
वारं वार िररषठाींकडे तक्रारी करुनही त्याकडे दल
ा होत असल्याने कमाचाऱ्याींनी
ु क्ष
मोचाा काढून उक्त प्रकरणी तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केल्याची बाब
माहे जानेिारी, २०२० च्या पट्रहल्या आठिड्यात ननदशानास आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ लशांदे (२५-११-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या विविध
ृ न्मब
विभागाींमधील

बायोमेट्रिक

मलशन्स

सश्ु थितीत

कायारत

राहतील

याची

जबाबदारी सींबधीं धत खाते/विभाग प्रमख
ु याींच्यािर सोपविण्यात आली असन
ू ,
बायोमेट्रिक हजेरीमळ
ु े कमाचाऱ्याींचे िेतन रोखण्यात आले नसल्याचे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाललकेने कळविले आहे .

(२) ि (३) बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या एम/पश्चचम विभागातील विविध
ृ न्मब
खात्याींकरीता एकूण १२८ बायोमेट्रिक मशिन्स बसविण्यात आल्या असन
ू , माहे

डडसेंबर, २०१९ ते फेब्रि
ु ारी, २०२० या कालािधी दरम्यान बायोमेट्रिक मशीन
बींद असल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे महानगरपाललकेने
कळविले आहे .

(४) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.भ

___________

औरां गाबाद डीएमआयसी प्रिल्पाांतगफत िन्व्हें शन सेंटरबाबत
(२) ६६२ (१८-०३-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येिे डीएमआयसी प्रकल्पाींतगात शेंद्रा एम.आय.डी.सी.मध्ये
कन््हें शन सें्र मींजरू झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कन््हें शन सें्रसाठी ककती एकर जमीन सींपाट्रदत केली िा
करण्यात येत आहे .

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभाष दे साई (२३-११-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

अनत. शेंद्रा औद्योधगक क्षेत्रात आींतरराषिीय दजााचे एश्क्झबबशन

कन््हें शन सें्र उभारण्यात येणार होते. तिावप, अनत. शेंद्रा औद्योधगक

वि.प. ६ (3)

क्षेत्रासाठी एकूण ८३९ हे .आर सींपाट्रदत केल्यानींतर ते क्षेत्र डीएमआयसी
प्रकल्पाींतगात थमा्ा

औद्योधगक शहर विकशित करण्यासाठी औरीं गाबाद

इींडथिीयल ्ाऊनशीप ललशि्े ड (AITL) या विशेष हे तू कींपनीकडे हथताींतरीत
करण्यात आले आहे . AITL ने तयार केलेल्या आराखड्यात एश्क्झबबशन
कन््हें शन सें्रसाठी जागा राखीि ठे िण्यात आलेली आहे .

(२) AITL या विशेष हे तू कींपनीकडे हथताींतरीत करण्यात आलेल्या ८३९ हे .
आर क्षेत्रापैकी १६.६ एकर क्षेत्र AITL ने तयार केलेल्या आराखड्यात
एश्क्झबबशन कन््हें शन सें्रसाठी राखीि ठे िण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.

___________

र्वारणीत ववषबाधा टाळण्यासाठी जनजागत
ृ ी िरण्याबाबत
(३) १५७४ (१८-०३-२०२०) श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.वविास पोतनीस :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७८०७ िा हदनाांि १८ जून, २०१९ रोजी हदिेल्या
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पश्चचम विदभाातील पाच श्जल््यात माहे एवप्रल, २०१८ ते २०१९ या
काळात कक्कनाशक फिारणीमळ
ु े ८५५ शेतकऱ्याींना विषबाधा झाल्याचे माहे
जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कक्कनाशकाींच्या िापरासींदभाात ्यापक जनजागत
ृ ी करुनही
फिारणीतील

ननषकाळजीपणमळ
ु े

विषबाधेच्या

घ्नाींमध्ये

िाढ

झाल्याचे

शेतमजुराींना

विषबाधा

ननदशानास आले असन
ू अकोला, िालशम, बल
ु ढाणा, अमरािती ि यितमाळ
या

श्जल््याींमध्ये

कक्कनाशकाींच्या

फिारणीमळ
ु े

होण्याच्या घ्नाींमध्ये िाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कक्कनाशक फिारणीत

विषबाधा ्ाळण्यासाठी ्यापक प्रमाणात प्रचार ि प्रलसध्दी करुन जनजागत
ृ ी
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दादाजी भसे (२७-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
(३)

अमरािती

विभागातील

बल
ु ढाणा,

अकोला,

िालशम,

अमरािती

ि

यितमाळ या पाच श्जल््यामध्ये ट्रदनाींक १ एवप्रल, २०१८ ते ३१ माचा, २०१९
अखेर ११७२, तसेच, ट्रदनाींक १ एवप्रल, २०१९ ते ट्रदनाींक ३१ माचा, २०२०
अखेर ११४६ शेतकरी/शेतमजुर याींना विषबाधा झाली असल्याचे ननदशानास
आलेले आहे .

तसेच, विषबाधा ्ाळण्यासाठी श्जल्हा, तालक
ु ा तसेच गािपातळीिर

खरीप हीं गाम सरु
ु होण्यापि
ू ी शेतकऱ्याींच्या गाि सभा घेऊन पीक उत्पादन
िाढीबाबत तसेच कक्कनाशक फिारणी करताना घ्याियाच्या दक्षतेबाबत ि
सींरक्षण कक् िापरण्याबाबत उन्नत शेती ि समध्
ृ द शेतकरी अलभयानाच्या

माध्यमातन
कृषी विभागाच्या अधधकारी/कमाचारी याींचेमाफात शेतकऱ्याींना
ू
माट्रहती दे ण्यात आलेली आहे . तसेच, दरमहा श्जल्हा मालसक चचाा सत्राच्या

माध्यमातन
ू पीक उत्पादन ि तींत्राबरोबरच शाथत्रोक्त पीक सींरक्षणाचा सींदेश
थिाननक

ित्ृ तपत्रे,

पोहोचविण्यात

आले

आकाशिाणी

आहे .

या

या

िषाापासन
ू

माध्यमाींमाफात
कौचयल्यािर

शेतकऱ्याींपयंत

आधारीत

कामे

करणाऱ्या शेतमजरु ाींसाठी विशेष प्रलशक्षण कायाक्रम आयोश्जत करुन फिारणी

करणाऱ्या मजूराींना प्रलशक्षण दे ण्यात येत आहे . तसेच, शेतकरी/शेतमजुर याींना
कक्कनाशक

फिारणी

करताना

घ्याियाची

काळजी

ि

सींरक्षण

कक्

िापरण्याबाबत जनजागत
ृ ी करुनभसींरक्षण कक् दे खील िा्प करण्यात आलेले

आहे त. तसेच, कक्कनाशक कींपन्याींना नोडल कींपनी म्हणून नेमणूक करुन

श्जल्हाधधकारी, आरोग्य विभाग ि कृषी विभाग याींच्या समन्ियाने जनजागत
ृ ी

कायाक्रम राबविले जात आहे त. कृषी विभाग ि आरोग्य विभाग याींच्या

सींयक्
ु त मोट्रहमेमळ
ु े शेतकरी/शेतमजुर याींना विषबाधा होऊ नये यासाठी काया
करण्यात येत आहे .

(४) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.
___________
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दे शासाठी शहीद झािेल्या सैननकाांच्या कुटुांबातीि
मिाांना मोर्त लशक्षण दे णेबाबत

(४) २४९१ (१८-०३-२०२०) श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय माजी सैननिाांचे
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दे शासाठी शहीद झालेल्या िैननकांच्या कु्ुींबातील मल
ु ाींना सिा
लशक्षण मोफत दे ण्यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दे शासाठी शहीद

झालेल्या जिानाच्या घरातील मल
ु ाींना सिा लशक्षण मोफत दे णेबाबत कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भसे (१७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) शहीद सैननकाींच्या पाल्याींना केंद्र शासनाकडून खालीलप्रमाणे मोफत
लशक्षणासाठी ्यिथिा करण्यात आली आहे :-

१. शैक्षणणक शल्
ु काची पण
ू ा प्रनतपत
ू ी यामध्ये शाळे मध्ये जाणे-येणेसाठी
थकूल बसचे भाडे, रे ल्िे, बस पासची मोफत सवु िधा दे ण्यात येत.े

२. ननिासी शाळे मध्ये िसनतगह
ु काची पण
ू ा प्रनतपत
ू ी.
ृ शल्

३. शाळे साठी पथ
ु तकाींच्या खरे दीसाठी प्रनत िषा रुपये १०००/- प्रनतपत
ू ी.

४. शाळे च्या गणिेशासाठी पाल्याींना प्रिम िषाासाठी रुपये १७००/आणण पढ
ु ील िषाासाठी रुपये ७००/- खचा प्रनतपत
ू ी.

५. पाल्याींना कपड्यासाठी प्रिम िषाासाठी रुपये ५००/- आणण पढ
ु ील
िषाासाठी रुपये ३००/- खचा प्रनतपत
ू ी.

६. पाल्याींना पद्यत्ु तर लशक्षणासाठी रुपये २५०००/- आणण ्यिसानयक
लशक्षणासाठी रुपये ५०,०००/- पयंत शैक्षणणक लशषयित्ृ ती.

७. यध्
ु द विधिाींना उच्च लशक्षणासाठी खाली नमद
ू नस
ु ार खचा प्रनतपत
ु ी.
अ) पदिीभ- रुपये २०,०००/- िावषाक

ब) पद्यत्ु तर लशक्षणभ- रुपये २५,०००/- िावषाक

क) ्यािसानयक लशक्षण- रुपये ५०,०००/- (जाथतीत जाथत)
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ड) पाल्याींना आणण यध्
ु द विधिाींना एक िेळ सींगणक
अनद
ु ान - रुपये ३५,०००/-

उपरोक्त

्यनतरीक्त

सिा

पाल्याींना

राज्यातील

या

विभागाच्या

अधधपत्याखालील असलेल्या सिा िसनतगह
ृ ात मोफत जेिण ि राहण्याची
्यिथिा उपलब्ध आहे .

(३) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.

___________

वैजापूर (औरां गाबाद) येथीि रामिृष्ट्ण उपसा लसांचनिा
ववद्यत परवठा िरण्याबाबत

(५)

२९२३

(१)

िैजापरू

(२९-०५-२०२०)

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर :

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(श्ज.औरीं गाबाद)

तालक्
ु यातील

रामकृषण

गोदािरी

उपसा

जललसींचन योजना सन १९९४-१९९५ मध्ये कायााश्न्ित होऊन दोन िषांनी बींद
पडली असन
तत्कालीन शासनाने आधिाक मदत करून हा प्रकल्प सरु
ू
ु
करण्यासाठी निीन यींत्र सामग्र
ु ी खरे दी केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

िीज

जोडणी

आिचयक

असल्याने

िीज

जोडणीकरीता

महावितरणकडे रुपये २७ लाख जमा केले परीं तु महावितरणकडून जोडणी
दे ण्यास विलींब होत असल्याने प्रकल्प कायााश्न्ित करण्यास विलींब होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्प सरु
ु झाल्यास िैजापरू ि गींगापरू तालक्
ु यातील लसींचन
क्षेत्रात िाढ होऊन ककमान ५० गािाींचा वपण्याच्या पाण्याचा प्रचन लम्णार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने उपसा लसींचन योजनेस तात्काळ िीज जोडणी लमळणेबाबत कोणती
ु ग
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटीि (०९-११-२०२०) : (१) होय.

(२) महावितरण कायाालयाकडून िीज जोडणी दे ण्याची कायािाही प्रगतीत आहे .
(३) होय.

(४) प्रचनच उद्भ
ावतभनाही.

(५) प्रचनच उद्भ
ावतभनाही.

___________

सावफजननि हठिाणी ननजंतिीिरण र्वारणी करण्याबाबत
(६)

३२२६

(२९-०५-२०२०)

डॉ.(श्रीमती)

मननषा

िायांदे :

सन्माननीय

सावफजननि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पोलीस, होमगाडा, नसा ि डॉक््सा सातत्याने सािाजननक ट्रठकाणी कफरत

असल्याने त्याींच्या शरीरािर कोरोनाचे विषाणू असण्याचा सींभि असल्याने
काही ट्रठकाणी ननजंतक
ु ीकरणाचा फिारा शरीरािर फिारण्यात येतो, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शरीराच्या बा्य भागािर अशा प्रकारे अशाथत्रीय रसायनाचा

फिारा मारून कोरोना विषाणू नष् होत नाहीत हे भारतीय िैद्यकीय सींशोधन
पररषदे ने जाहीर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या फिारणीमळ
ु े

अनेक

पोललसाींना तसेच

आपत्कालीन

कमाचाऱ्याींना डायररयासारखे विकार होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा फिारण्या शाथत्रोक्त पध्दतीने करण्याबाबत शासनाने
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२५-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

कोरोना उद्रे काच्या सरू
ु िातीच्या काळात काही ट्रठकाणी सॅनन्े शन

डोम/्नेलचा िापर या प्रकारे ननजंतक
ु फिारा शरीरािर मारण्याकरता होत
होता.
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(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ननजंतक
ु ीकरणासाठी केलेल्या फिारणीमळ
ु े त्रास झाल्याबाबत तक्रार प्राप्त
झालेली नाही.
(४)

ट्रदनाींक

१९/०४/२०२०

च्या

केंद्र

शासनाच्या मागादशाक

सच
ु नाींनस
ु ार

कोणत्याही ्यक्तीच्या अींगािर ननजंतक
ु ीकरणासाठी रसायनाींचा फिारा मारणे,
अशाथत्रीय असल्याने, ही पध्दत िापरू नये, याबाबत सिा सींबधीं धताींना सच
ू ना
सींचालक, आरोग्य सेिा, पण
ु े याींच्याथतरािरूनभसिा सींबधीं धताींना ट्रदल्या आहे त.
(५) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.

___________

वधाफ जजल्हा पाणांद रस्त्याांच्या िामाांसाठी
ननधी उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(७) ३६२० (०३-०६-२०२०) श्री.प्रसाद िाड, डॉ.पररणय र्िे, श्री.प्रववण दरे िर :
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पाणींद रथते योजना सरु
ु करण्यात आल्यानींतर माहे सप््ें बर,
२०१९ मध्ये िधाा श्जल्हा ननयोजन सलमतीतील तत्कालीन पालकमींत्री याींची

मींजूरी घेऊन श्जल्हा प्रशासनाने ननधीसाठीचा प्रथताि शासनाकडे पाठविला,

परीं तु त्यानींतर आचारसींट्रहता आणण सरकार बदलमळ
ु े श्जल््यातील २ हजार
३१५ पाणींद रथत्याचा प्रथताि शासनाकडे कायािाहीविना पडून आहे त, पररणामी
पाणींद रथत्याींच्या कामे प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना पाणींद रथत्यािरील अनतक्रमण काढून कच्चे रथते
तयार करणे, कच्चा पाणींद रथता मजबत
ू करणे, कच्चा ि पक्का रथता
एकबत्रत करणे असे या योजनेचे थिरूप होते तसेच पाणींद रथत्याींची मोट्रहम

राबविण्यासाठी विविध शासकीय यींत्रणामध्ये सस
ु त्र
ू ता ि जबाबदारीची थपष्ता
रहािी यासाठी राज्यथतरीय, तालक
ु ाथतरीय, श्जल्हाथतरीय ि गािथतरीय

सलमती गठीत करण्यात आली होती या योजनेंतगात भाग ‘ब’ ि ‘क’ साठी
जनसवु िधाचे अनद
ु ान, नागरी सवु िधाचे अनद
ु ान, खाजगी ननधी, महसल
ू ी
अनद
ु ान, श्जल्हा पररषद ि पींचायत सलमतीचा सेस, ग्रामपींचायतीचे थित:चे
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उत्पन्न, पेसा अींतगात उपलब्ध होणारा ननधी, ठक्करबाप्पा आट्रदिासी िथती,

नाववन्यपण
ू ा योजना, अन्य योजना, मनरे गाच्या ननधीचा रथत्यासाठी िापर
करण्यात येणार होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िधाा श्जल्हा प्रशासनाने रुपये ३० को्ीींच्या पाणींद रथत्याींच्या
कामासाठी प्रथतािास शासनाकडे मींजूरीसाठी पाठविलेला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाणींद रथत्याींच्या

कामासाठी ननधी मींजूर करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराव भमरे (२६-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे .
(४) शेत पाणींद रथत्याींसाठी थितींत्र लेखाशीषा उघडण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.

___________

पािशेत-ननवोशी भोसिेवाडी (ता.गहागर, जज.रत्नाधगरी) येथीि
ववहहरीचे प्रिांबबत िामे पूणफ िरण्याबाबत
(८) ३६२२ (०२-०६-२०२०) श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय मद
ृ व जिसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालशेत-ननिोशी भोसलेिाडी (ता.गह
ु ागर, श्ज.रत्नाधगरी) येिील विट्रहरीच्या

दरू
ु थतीचे काम जलयक्
ु त लशिार योजनेतन
ू ग्रामीण पाणीपरु िठा उपविभाग,
गह
ु ागरमाफात सरू
ु करण्यात आले असन
ू त्याबाबतची िकाऑडार ट्रदनाींक १४

माचा, २०१८ रोजी ठे केदाराला ट्रदल्यानींतर सम
ु ारे १ िषा १० मट्रहन्याींचा
कालािधी होिन
ू ही ठे केदाराींने ताींबत्रक कारणाथति काम पण
ू ा केले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ग्रामपींचायत, पाणीपरु िठा सलमती आणण ग्रामथिाींनी

उपभ अलभयींता, ग्रामीण पाणीपरु िठा उपविभाग, गह
ु ागर, तहलसलदार, गह
ु ागर,
श्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी आदीींकडे लेखी ननिेदना्दारे लक्ष िेधले असता
त्याकडे दल
ा ि ट्रदरीं गाई करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
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(३) असल्यास, पालशेत-ननिोशी गािाला पाण्याची तीव्र ्ीं चाई भासत असन
ू

विट्रहरीच्या दरू
ु थतीच्या कामास नाहक विलींब झाल्याने लशिराज्य शेतकरी
सींघ्नेच्या मदतीने पालशेत-ननिोशी भोसलेिाडीतील ग्रामथिाींनी पींचायत
सलमतीच्या मालसक सभेच्या ट्रदिशी पींचायत सलमती कायाालयासमोर ट्रदनाींक
१८ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास उपोषण केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींबबत असलेले

विट्रहरीचे काम सरु
ु करण्याबाबत कायािाही करुन विट्रहरीच्या दरु
ु थतीच्या
कामास ट्रदरीं गाई करणाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शांिरराव गडाख (१०-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) मौजे पालशेत भोसलेिाडी येिे विट्रहर बाींधणे या कामास ट्रदनाींक
१४/०३/२०१८ रोजी कायाारींभ आदे श दे ण्यात आला होता.भ सदर कामाची

(पािसाळा िगळून) एक िषााची मद
ु त ट्रदनाींक ३०/११/२०१९ रोजी सींपली होती.
परीं तु मक्तेदाराचे कु्ुींब अपघातग्रथत झाल्याने मक्तेदार काम करू शकला

नाही. तसेच विट्रहरीला खोदाई करताना कातळ लागल्याने ि पाण्याचे झरे त्या
कातळामध्ये असल्याने विट्रहरीचे पाणी कमी होईल या लभतीने ग्रामथिाींनी

विट्रहरीचे बाींधकाम खालन
ू न करता मधल्या भागातन
ू च (कातळाच्या िरून)

करण्याची मागणी केल्यामळ
ु े कामाबाबत ननणाय घेण्यास विलींब झाला होता.भ
परीं तु मक्तेदाराने मद
ु तिाढीची मागणी केल्यानस
ु ार त्याींना पढ
ु ील ३ मट्रहने
ट्रदनाींक २९/२/२०२० पयंत मद
ु तिाढ दे ण्यात आली ि त्या मद
ु तीत मक्तेदाराने

काम पण
ू ा केले आहे . सदर काम पण
ू ा झाल्याबाबत पालशेत ननिोशी
भोसलेिाडी येिील ग्रामथिाींनी ि सरपींच, ग्रामपींचायत पालशेत याींनी लेखी
पत्राव्दारे कळविले आहे .

सदर कामास विलींब झाल्याबद्दल मक्तेदारास ननविदा रक्कमेच्या एक

्क्के रक्कम एिढा दीं ड करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद्भ
ावतभनाही.

___________
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शासिीय िमफचारी, पोिीस व लशक्षि/लशक्षिेतर िमफचाऱयाांचे
वेतन राष्ट्रीयिृत बॅंिेमार्फत िरण्याबाबत
(९) ३८७९ (०९-०९-२०२०) श्री.िवपि पाटीि : सन्माननीय उप मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय कमाचारी, पोलीस ि लशक्षक/लशक्षकेतर कमाचारी याींचे िेतन
राषिीयकृत बॅंकेमाफात करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई ि नागपरू येिील लशक्षकाींचे िेतन यनु नयन बॅंकेमाफात
िेळेत होत असन
ू तशीच योजना इतराींना लागू करण्याबाबत शासनाचा काय
विचार आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू ननणायाची अींमलबजािणी न होण्यामागची आणण
विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पवार (२६-११-२०२०) : (१) होय, खरे आहे.

(२) वित्त विभाग, शासन ननणाय क्र.सींकीणा-२०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा प्रशा-५,
ट्रदनाींक १३ माचा, २०२० च्या शासन ननणायान्िये ट्रदनाींक १ एवप्रल, २०२०

नींतर आहरण ि सींवितरण अधधकारी याींचे िेतन खाते केिळ करार केलेल्या

राषिीयकृत बँकेत उघडण्याचे ननदे श दे ण्यात आले होते. तसेच कोषागाराींनी
राषिीयकृत बँकेमध्ये आहरण ि सींवितरण अधधकारी याींचे िेतन खाते

असल्याखेरीज माहे एवप्रल, २०२० चे िेतन दे यके पाररत करु नयेत अशा
सच
ू ना

सदर

शासन

ननणायान्िये

दे ण्यात

आलेल्या

होत्या.

त्याप्रमाणे

कोषागाराींनी राषिीयकृत बँकेत कायाालयाचे िेतन खाते असल्याची खातरजमा
करुनच माहे एवप्रल, २०२० ची िेतन दे यके पाररत केली होती.

अपिादात्मक पररश्थितीत जेिे राषिीयकृत बँकेच्या शाखा नाहीत

अशा तालक्
ु यात राषिीयकृत बँकाींशी सींलग्न प्रादे लशक ग्रामीण बँकाींमाफात
शासकीय ्यिहार पार पाडले जात आहे त.
(३) प्रश ्न उद््ाित नाही.

___________
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मांबईसह राज्यातीि मत
ृ िोरोनारस्स्त रुग्णाांची सांख्या
िपववण्यात आल्याबाबत

(१०) ४०४२ (१७-०७-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद िाड, श्री.ववजय ऊर्फ
भाई धगरिर, अॅड.ननरां जन डावखरे , डॉ.पररणय र्िे, श्री.सदालशव खोत,
श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.महादे व जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.गोवपचांद

पडळिर : सन्माननीय सावफजननि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जागनतक आरोग्य सींघ्ना, आयसीएमआर तसेच नॅशनल सें्र फॉर

डडसीज कींिोल याींनी ठरिन
ू ट्रदलेल्या मागादशाक तत्िानस
ु ार कोविडबाधधत
मत्ृ यू प्रकरणाची कारिाई करणे बींधनकारक असताना, राज्य शासनाने यासाठी
थितींत्र डेि ऑडड् सलमती थिापन करून िेगळीच मागादशान तत्िे तयार

करून, त्या्दारे या सलमतीने सम
ु ारे ९५० कोविडचे मत्ृ यू हे विनाकोविड

दाखिन
ू गन्
ु हा केलेला असल्याने या गींभीर धोकादायक जीिघेणा प्रकाराबाबत
चौकशी करून मब
कोरोनाग्रथत रुग्णाींची माट्रहती
ुीं ई तसेच राज्यात मत
ृ
लपविल्याबाबत सींबधीं धत दोषीींविरोधात कारिाई करण्याच्या मागणीचे एक पत्र

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराषि विधानसभा याींनी ट्रदनाींक १५ जून, २०२० रोजी
मा.मख्
ु यमींत्री याींना सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपररषद/विधानसभा याींनी मत
ृ
कोरोनाग्रथत रुग्णाींचीभ िंख्या लपविण्यात आल्याचे शासनाच्या ननदशानास

आणून ट्रदल्यानींतर शासनाने ट्रदनाींक १६ जून, २०२० रोजी जाहीर केलेल्या
निीन आकडेिारीनस
ींु ई महानगरपाललका क्षेत्रात अधधकचे ८६२ मत्ृ यू तर
ु ार मब
राज्यात ४६६ मत्ृ यू असे एकूण १३२८ अधधकचे मत्ृ यू आढळून आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धत दोषीींविरोधात
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.राजेश टोपे (२८-१०-२०२०) : (१) मा.विरोधी पक्षनेता याींनी ट्रदनाींक
१५/०६/२०२० रोजी मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्र ललट्रहलेले आहे , हे खरे आहे .

परीं त,ु केंद्रभ िािनाच्या मागादशाक िच
ू नाींनस
ु ार कोविड-१९ आजार

येण्यापि
ु ीपासन
ू

साींसधगाक

आजारामळ
ु े

होणाऱ्या

मत्ृ यच
ू े

विचलेषण

मत्ृ यू

अन्िेषण सलमतीमाफात करण्यात येत.े कोविड-१९ साठी थिापन केलेल्या डेि
ऑडी् कलम्ी सलमतीने जागनतक आरोग्य सींघ्ना आणण आय.सी.एम.आर.

याींनी ट्रदलेले ननकष विचारात घेिन
ू च मत्ृ यच
ू े विचलेषण करण्यात येत आहे .

यासाठी राज्य शासनाकडून िेगळी मागादशाक तत्िे प्रलसध्द करण्यात आलेली
नाही.

(२) राज्यातील कोविड-१९ पॉणझट्र््ह ्यक्ती आणण कोविड-१९ मळ
ु े होणारे

मत्ृ यू याचा ननयलमतपणे ताळमेळ करण्यात येतो ि त्यामध्ये रुग्ण सींख्या ि
मत्ृ याींची सींख्या यात फरक आढल्यास, तो पो्ा लिर दरु
ु थत करण्यात येतो.

यासाठी सिा श्जल््याींना ननयलमतपणे कळविण्यात येत.े त्यानस
ु ार ट्रदनाींक

१६/०६/२०२० चा दै नट्रीं दन अहिालामध्ये बह
ंु ई महानगरपाललकेचे ८६२ ि
ृ निब
उिाररत राज्यातील ४६६ असे एकूण १३२८ मत्ृ यच
ू ी नोंद घेण्यात आली.

(३) मत्ृ यू अहिालानींतर खातरजमा करून पो्ा लिर नोंदविणे हा प्रकक्रयेचा
भाग आहे ि सातत्याने चालणारी प्रकक्रया आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यात िोरोना सांिटाच्यावेळी सहिायफ िरणाऱ्या
सांस्थाांचा गौरव व सन्वमान िरण्याबाबत
(११) ४१०५ (१७-०७-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र ्यास :

सन्माननीय सावफजननि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे माचा-एवप्रल, २०२० मध्ये कोरोना विषाणच्
ू या सींसगााचा
सामना करण्यासाठी सामाश्जक सींथिा, शैक्षणणक सींथिा, धालमाक सींथिा ि

समाजातील प्रनतषठीत ्यक्तीींचे मोलाचे सहकाया झाल्याचे ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोरोनासारख्या
महामारीच्या सींक्ािेळी सहकाया केलेल्या सामाश्जक सींथिा, शैक्षणणक सींथिा,
धालमाक

सींथिा

ि

सींथिेतील

प्रनतश्षठत

्यक्तीींचा

गौरि

करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

ि

सन्मान

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) याबाबत शासनास प्रथताि प्राप्त नाही.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यािय व रुग्णािय, नागपरू येथे
ररजनि जेररयारीि सेंटर सरू िरण्याबाबत

(१२) ४१२५ (१७-०७-२०२०) डॉ.पररणय र्िे, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.सरे श धस, श्री.ननिय नाईि : सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय आरोग्य ि कु्ुींब कल्याण विभागाच्याितीने िध्
ृ दाींच्या आरोग्याची
काळजी घेण्यासाठी राज्यात शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय,
नागपरू येथे ३० खा्ाींचे ररजनल जेररयािीक सें्र सरू
ु होणार होते, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

सें्रसाठी

राज्यातन
ु

केिळ

शासकीय

िैद्यकीय

महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपरू यांचीभ ननिड करण्यात आली असन
ू
यासाठी केंद्र शासनाकडून ६० ्क्के ि राज्य शासनाकडून ४० ्क्के ननधी
लमळणार होता, हे ही खरे आहे काय,

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

अनष
ीं ाने शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपरू येथे
ु ग
ररजनल जेररयािीक सें्र सरू
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा
ु
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अलमत वविासराव दे शमख (२८-१०-२०२०) : (१) हे भखरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

सदर योजना केंद्र राज्य ट्रहथसा ननधी ६०:४० या प्रमाणात आहे .

(३) याविषयी शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपरू येिे
केंद्र शासनाच्या योजनेतग
ीं त
ा “ररजनल जेररयािीक सें्र” उभारण्यास राज्य

शासनाने मान्यता दे ण्यात आलेली असन
ू याबाबतचा सामींजथय करार केंद्र

शासनास सादर करण्यात आलेला आहे . याबाबत केंद्र शासनाची मान्यता
प्राप्त झाल्यानींतर सदर केंद्र सरू
ु करण्याची कायािाही करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ाित नाही

___________

राज्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रकक्रयेत सिभता आणण्याबाबत
(१३) ४१६३ (१४-०९-२०२०) श्री.वविास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६
िा हदनाांि २ माचफ, २०२० रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय
आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी येत असलेल्या

अडचणीींचा अ्यास करून त्यािर उपाययोजना सच
ु विण्यासाठी सन २०१९
मध्ये ननित्ृ त न्या.पी.्ही. हरदास याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या

सलमतीचा अहिाल शासनास ट्रदनाींक २९ मे, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास प्राप्त
झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

अहिालाचा

अ्यास

करुन

अहिालातील

लशफारशीींसद
ीं भाात कायदे शीर बाबी तपासन
ू त्याबाबत अलभप्राय दे ण्याबाबतचा
प्रथताि विधी ि न्याय विभागाकडे अलभप्रायािा पाठविला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, विधी ि न्याय विभागाचे अलभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील
कायािाही

अपेक्षक्षत

असल्याने

विधी

ि

न्याय

विभागाकडून

याबाबतचा

अलभप्राय शासनास प्राप्त झाला आहे काय, विधी ि न्याय विभागाने सादर
केलेल्या अलभप्रायाचे िोडक्यात थिरूप काय आहे ,
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(४) असल्यास, राज्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याच्या प्रकक्रयेत

सल
ु भता आणण्याबाबत अहिालात करण्यात आलेल्या कोणत्या लशफारसी

थिीकारल्या आहे त तसेच त्याची अींमलबजािणीकरीता शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०५-११-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) ि (४) विधी ि न्याय विभागाने सदर अहिालातील कायदे विषयक

लशफारशीींच्या अनष
ीं ाने त्याींचे अलभप्राय विभागास उपलब्ध करुन ट्रदले असन
ु ग
ू
अहिालातील प्रशासकीय बाबीींसद
ीं भाातील लशफारशीींच्या अनष
ीं ाने विभागाने
ु ग
ननणाय घ्यािा असे मत ्यक्त केले आहे . त्यानस
ु ार विधी ि न्याय विभागाने

ट्रदलेल्या अलभप्रायाचा समािेश करुन ननित्ृ त न्या.पी.्ही. हरदास याींच्या
सलमतीचा अहिाल शासनाच्या विचारािा सादर करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मांबई शहर व उपनगरासह इतर जिल्हयामध्ये मजच्िमाराांना घराांच्या
जागा व मासळी सिववण्याच्या जागेचे माििी हक्ि दे ण्याबाबत
(१४) ४१८७ (१४-०९-२०२०) श्री.वविास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
४७७४५ िा हदनाांि १८ जून, २०१९ रोजी हदिेल्या उत्तराच्या सांदभाफत
सन्माननीय महसि
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शहर ि उपनगरासह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी ि लसींधुदग
ु ा
येिील मश्च्िमाराींच्या घराींच्या जागा ि मासळी सक
ु िण्याच्या जागाींचे मालकी

हक्क लमळािे, अशी मागणी राज्यातील मश्च्िमार समाजाने मा.महसल
ू मींत्री
महोदयाींकडे माहे जून, २०२० च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या जागाींच्या प्रॉप्ी काडा उताऱ्यािर मच्छिमार बाींधिाींची नािे
दाखल होण्यासाठी सिेक्षणाची गरज आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू मागणीच्या पत
ा स
े ाठी या जलमनीची मोजणी प्रत्यक्ष
ू त
मश्च्िमार िथतीत जािन
करण्याबाबत शासनाकडून कोणतीही कायािाही
ू
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मश्च्िमाराींना घराींच्या

जागा ि मासळी सक
ु विण्याच्या जागेचे मालकी हक्क दे ण्याबाबत कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (१२-११-२०२०) : (१) मब
ींु ई शहर ि उपनगरासह ठाणे,
पालघर, रायगड, रत्नाधगरी ि लसींधुदग
ु ा येिील मश्च्िमाराींच्या घराींच्या जागा

ि मासळी सक
ु िण्याच्या जागाींचे मालकी हक्क लमळण्याबाबतची मागणी

राज्यातील मश्च्िमार समाजाने महसल
ू मींत्री महोदयाींकडे माहे जून, २०२०
च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात िा त्यािम
ु ारास दे ण्यात आलेल्या ननिेदनाचा शोध

मा.मींत्री (महसल
ू ) याींच्या कायाालयात घेतला असता, अद्याप सदर ननिेदन
प्राप्त झाले नाही.

(२), (३) ि (४) राज्यातील सागरी ककनारपट्टीिरील मश्च्िमार गािाींमधील
जलमनी सरसक् कोळी बाींधिाींच्या नािािर करण्याबाबत शासनथतरािरून

आदे श दे ण्यात आलेले नाहीत. तिावप, शासन पररपत्रक क्र.एलएनडीभ१०८१/सी
१७२/सीआर/२४१५/म-६,

ट्रदनाींक

०४/०२/१९८३

अन्िये

मश्च्िमाराींच्या

धींदयासाठी, म्हणजेच जाळी सक
ु विणे/विणणे, मासे सक
ु विणे, बो्ी शाकारणे/
दरु
ु थत

करणे

या

करीता

मश्च्िमाराींच्या

गािालगत/िसाहती

लगतच्या

सोयीथकर खल्
सींट्रहतेच्या कलम २२
ु या जागा महाराषि जमीन महसल
ू
खालील

तरतद
ु ीींनस
ु ार

अलभहथताींककत

करण्याच्या

सच
ू ना

शासनाने

श्जल्हाधधकाऱ्याींना ट्रदल्या आहे त. मश्च्िामार बाींधिाकडून समद्र
ु ककनाऱ्यालगतच्या
जागा मासे सक
ु विणे, जाळी सक
ु विणे, जाळी विणणे, होडी दरु
ु थती करणे,
बो्ी शाकारणे इ. करीता राखीि ठे िणेबाबत सींबधीं धत श्जल्हाधधकारी याींना
ननिेदने

प्राप्त

झाल्यानींतर

सींबधीं धत

श्जल्हाधधकारी

याींच्याकडून

०४/०२/१९८३ च्या शासन पररपत्रकान्िये कायािाही करण्यात येत.े
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

ट्रदनाींक
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नवीन औद्योधगि धोरणाचे अांमिबजावणी पध्दती व मागफदशफि
सूचनाांचे शासन ननणफय ननगफलमत िरणेबाबत
(१५) ४३६७ (१४-०९-२०२०) डॉ.सधीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.बाळाराम
पाटीि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जगताप, श्री.राजेश राठोड,
श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने ट्रदनाींक ७ माचा २०१९ रोजी पढ
ु ील
पाच िषाासाठीचे निीन औद्योधगक धोरण-२०१९ सादर केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, औद्योधगक धोरण हे फक्त ५ िषाासाठी असते आणण ते
जाहीर होऊन १ िषा ि तीन मट्रहने होऊन दे खील त्यामधील निीन योजनाींची

अींमलबजािणी करण्यासाठी उद्योग विभागाकडून अींमलबजािणी पध्दती ि
मागादशाक सच
ू नाींचे शासन ननणाय ननगालमत झालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, औद्योधगक धोरण जाहीर होऊन दे खील मागादशाक सच
ू नाींचा

शासन ननणाय ननगालमत न झाल्यामळ
ु े उद्योजकाींना त्याींचा फायदा घेता येत
नाही ि त्यामळ
ु े राज्याच्या औद्योधगक विकासािर पररणाम होतो, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, औद्योधगक धोरणाची अींमलबजािणी पध्दती ि मागादशाक

सच
ू नाींचे शासन ननणाय ननगालमत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभाष दे साई (२४-११-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) ि (४) राज्याचे औद्योधगक धोरण-२०१९ हे ट्रदनाींक ०७ माचा, २०१९

च्या शासन ननणायान्िये घोवषत करण्यात आले आहे . सदर धोरणातील
योजनाींची

अींमलबजािणी

करण्याच्या

शासन ननणाय ननगालमत केले आहे त.

अनष
ीं ाने
ु ग

शासनाने

खालीलप्रमाणे
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१) राज्यातील औद्योधगकदृष्या अविकलसत क्षेत्रातील िो्या समह
ू ाींचा,
समह
विकास होऊन त्याव्दारे
ू
विकासास

चालना

लमळण्यासाठी

सक्ष्
ु म ि लघु घ्काींच्या सिांगीण
राज्य

शासनाने

“महाराषि

राज्य

औद्योधगक समह
ू विकास योजना (एमएसआयसीडीपी) जाहीर केली आहे .

सदर योजनेतगात “ड ि ड+” क्षेत्रातील रुपये ५ को्ी पयंतच्या

खचााच्या

प्रकल्पाींना

मींजूरी

दे ण्यात

येत

होती.

महाराषिाचे

निीन

औद्योधगक धोरण-२०१९ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार “क” क्षेत्राचा न्याने

समािेश करण्यात आला आहे . तसेच प्रकल्पाच्या खचााची रुपये ५
को्ीची

मयाादा

त्याबाबतचा

रुपये

शासन

करण्यात आला आहे .

१०

ननणाय,

को्ीपयंत
ट्रदनाींक

िाढविण्यात

२४/०७/२०१९

आली

रोजी

असन
ू ,

ननगालमत

२) राज्यातील यि
ु क-यि
ु तीींना थियींपण
ू ा आत्मननभार बनविण्यासाठी, त्याींचे
थियींरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आधिाक सहाय्यातन
ू , सल
ु भतेने

उद्योग घ्क थिावपत होऊन पढ
ु ील पाच िषाात सम
ु ारे १ लाख सक्ष्
ू म,
लघु उपक्रम थिावपत होणे ि त्या माध्यमातन
ू एकूण १० लाख रोजगार

सींधी राज्यात उपलब्ध होणे इत्यादीकरीता मख्
ु यमींत्री रोजगार ननलमाती
कायाक्रम ही योजना ट्रदनाींक ०१/०८/२०१९ रोजीच्या शासन ननणायान्िये

घोवषत करण्यात आली आहे. तसेच मख्
ु यमींत्री रोजगार ननशििती कायाक्रम
अींतगात श्जल्हाथतरीय िाननी ि समन्िय उपसलमती आणण राज्यथतरीय
सननयींत्रण सलमतीमध्ये औद्योधगक सींघ्नाींचे नामननदे शन करण्याबाबत
शासन ननणाय, ट्रदनाींक ३१/०८/२०१९ रोजी ननगालमत करण्यात आला आहे .

३) राजकीय परकीय ि दे शाींतगात गत
ींु िणक
ू आकवषात करण्यासाठी ि
धोरणात्मक

ननणाय

घेण्यासाठी

ट्रदनाींक

२३/०८/२०१९

च्या

शासन

ननणायान्िये मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषि राज्य याींचे अध्यक्षतेखाली जागनतक
गत
ींु िणक
ू प्रोत्साहन पररषद थिापन करण्यात आली.
४)

राज्यात

निीन

उद्योग

थिापन

्हािेत

विशेषत:

अविकलसत

भागामध्ये उद्योग थिापन होिन
ू गत
ुीं िणूक आकवषात ्हािी, राज्यामध्ये

उद्योगधींदयाींचा प्रादे लशकररत्या सींतलु लत सिासमािेशक विकास साध्य
करणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे धोरणात थपष् करण्यात
आले

आहे .

धोरणात

घेण्यात

आलेल्या

ननणायाची

अींमलबजािणी
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करण्याच्या अनष
ीं ाने उद्योग विभागाने क्र.PSI-२०१९/CR-४६/IND-८,
ु ग
ट्रदनाींक

१६/०९/२०१९

च्या

शासन

ननणायान्िये

सामट्रू हक

प्रोत्साहन

योजना-२०१९ घोवषत करण्यात आली असन
ू , उद्योजक त्या योजनेंतगात
प्रोत्साहनाींचा लाभ घेत आहे त.
५)

दे शाच्या

एकूण

ननयाातीमध्ये

राज्याचा

िा्ा

िाढविण्यासाठी

राज्यातील लघु ि मध्यम उद्योगाींना आींतराषिीय ्यापारामध्ये सहाय्य

तसेच राज्यातील सींभा्य ननयाात क्षमता असलेल्या विविध क्षेत्रामधून
ननयाातिध्
ृ दी होण्यासाठी आणण ननयाातदाराींमध्ये जागरुकता आणून त्याींना
थपधाात्मक बनविण्यासाठी तसेच राज्यातील ननयाातीला चालना दे ण्याच्या

दृष्ीने तसेच उद्योजकाींना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यात
“राज्य ननयाात प्रचालन पररषद ि श्जल्हा ननयाात प्रचालन पररषदे ची”

थिापना करण्याबाबतचा शासन ननणाय, ट्रदनाींक १९/१०/२०२० ननगालमत
करण्यात आला आहे .
महाराषिाचे

निीन

औद्योधगक

धोरण-२०१९

अींमलबजािणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

िरीलप्रमाणे

शासन

विभागाशी/क्षेबत्रय

कायाालयाशी

सींबधीं धत

असन
ू ,

मधील

ननणाय

योजनाच्या

ननगालमत

करण्यात आले आहे त. धोरणातील काही मद्
ु ये हे शासनाच्या इतर
अींमलबजािणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

विकास

आयक्
ु त

सदर

(उद्योग)

मद्
ु याींच्या

ि

मख्
ु य

कायाकारी अधधकारी, महाराषि औद्योधगक विकास महामींडळ याींचेकडून
प्रथताि मागविण्यात आले आहे त. सदर प्रथताि प्राप्त होताच पढ
ु ील
कायािाही करण्यात येईल.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

राज्यात िघ व मध्यम उद्योग बांद असल्याबाबत
(१६) ४३६८ (१४-०९-२०२०) डॉ.सधीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटीि, श्री.ववक्रम

िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६१९ िा हदनाांि २ माचफ, २०२० रोजी हदिेल्या
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यात गेल्या अनेक िषाात सम
ु ारे ४५ हजार लघु ि मध्यम उद्योग बींद
पडले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बींद पडलेल्या उद्योगाींमळ
ु े राज्यात २२ लाख पेक्षा जाथत
कामगार बेरोजगार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार

राज्यातील गत
ुीं िणूक उद्योग आणण रोजगार िाढािा याकरीता कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभाष दे साई (२०-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

चौथ्या औद्योधगक प्रगणनेच्या अहिालानस
ु ार माहे माचा, २००७ अखेर

राज्यात बींद असलेल्या उद्योगाींची सींख्या ३७७६३ इतकी आहे . त्यानींतर
औद्योधगक प्रगणना झालेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

राज्यातील

बींद

पडलेल्या

कामगार बेरोजगार झालेले आहे त.

उद्योगाींमध्ये

सम
ु ारे

१,३८,४३३

इतके

(३) ि (४) बींद उद्योगाींना उश्जातािथिेत आणण्यासाठी शासनाकडून िेळोिेळी
उपाययोजना करण्यात येतात. महाराषि औद्योधगक धोरण २०१३ नस
ु ार

पन
ु रुज्जीिनक्षम नसलेल्या तसेच बींद असलेल्या उपक्रमाींना सल
ु भ ननगामन

पयााय उपलब्ध होऊन, बींद उद्योग पन्
ु हा सरु
ु होण्यासाठी महाराषि शासनाने

शासन ननणाय, ट्रदनाींक २ मे, २०१३ अन्िये विशेष अभय योजना जाहीर केली
होती. सदर योजनेंतगंत जे उद्योग घ्क विट्रहत कायापध्दतीत योग्य ते

ननकष पण
ू ा करतील अशा उद्योग घ्काींना विशेष अभय योजनेव्दारे सल
ु भ
ननगामन पयााय उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे . सदर योजनेमध्ये पात्र

ठरणाऱ्या घ्काने राज्य शासनाची सिा मद्द
ु लाची रक्कम एक रकमी भरल्यास
्याज ि दीं ड्याज माफ करण्याची तरतद
ू आहे . सदर योजनेस शासन ननणाय,
ट्रदनाींक ६ मे, २०१६ अन्िये ट्रदनाींक ३१ माचा, २०१७ पयंत मद
ु तिाढ दे ण्यात
आली होती.
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रोजगार ननलमातीस चालना दे ण्यासाठी ि उद्योगाींची कायाक्षमता

सध
ु ारण्यासाठी राज्यात सामट्रु हक प्रोत्साहन योजना सन १९६४ पासन
ू सरु
ु
करण्यात आली. या योजनेत िेळोिेळी बदल ि सध
ु ारणा करण्यात आल्या

आहे त. सामट्रु हक प्रोत्साहन योजनेचा समािेश राज्याचे निीन औद्योधगक
धोरण २०१९ मध्ये दे खील करण्यात आला आहे .

प्रचललत सामट्रु हक प्रोत्साहन योजना २०१३ अींतगंत श्जल््यातील

तालक्
ु याींची त्याींच्या औद्योधगक विकासाच्या प्रतिारीप्रमाणे अ,ब,क,ड,ड+
आणण विना उद्योग श्जल्हा ि नक्षलग्रथत क्षेत्र अशा सात ग्ात विभागणी

करण्यात आली आहे . राज्यातील सक्ष्
ु म, लघ,ु मध्यम ि मोठ्या उद्योगाींना
योजनेतील तालक
ु ा िगािारीनस
ु ार विट्रहत मयाादेपयंत औद्योधगक प्रोत्साहन

अनद
ु ान, ्याज अनद
ु ान, विद्यत
ु शल्
ु क माफी, मद्र
ु ाींक शल्
ु क माफी, विद्यत
ु

कर अनद
ु ान, सक्ष्
ु म, लघु ि मध्यम उद्योगाींचे सक्षमीकरण, गण
ु ात्मक थपधाा,

सींशोधन ि विकास काया आणण ताींबत्रक क्षेणीमध्ये िाढ इ. प्रोत्साहनाींचा लाभ
दे य आहे . तसेच विशाल ि अनतविशाल घ्काींना शासनाने दे कार पत्रामध्ये
दे िू केलेली प्रोत्साहने दे ण्यात येतात.
भागात

प्रचललत सामट्रु हक
जाथतीत

जाथत

प्रोत्साहन योजना

गत
ींु िणक
ू

होऊन

२०१३ अींतगात

उद्योगाींना

या

अविकलसत

योजनेतील

प्रोत्साहनाींचा जाथतीत जाथत लाभ लमळािा ि या योजनेकडे जाथतीत जाथत
उद्योग आकवषात होऊन रोजगाराच्या जाथतीत जाथत सींधी उपलब्ध ्हा्यात

या उद्देशाने राज्यातील एकूण ३५५ तालक्
ै ी २७९ तालक्
ु याींपक
ु याींना ड+ दजाा
दे ण्यात आला आहे .

राज्यात गत
ुीं िणूक िाढीच्या खालील निीन योजना जाहीर केल्या आहे त.

१) माट्रहती तींत्रज्ञान ि माट्रहती तींत्रज्ञान सहाय्यभत
ू सेिा धोरण २०१५.
२) राज्याचे ककरकोळ ्यापार धोरण.

३) भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर विशेष सामट्रु हक प्रोत्साहन योजना
ट्रदनाींक ११ फेब्रि
ु ारी, २०१६.

४) महाराषि इलेक्िॉननक्स धोरण-२०१६, ट्रदनाींक ११ एवप्रल, २०१६.

५) राज्यातील मट्रहला उद्योजकाींसाठी विशेष धोरण,भ ट्रदनाींक १४ डडसेंबर,
२०१७.
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६) अिकाश ि िंरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-२०१८, ट्रदनाींक १४ फेब्रि
ु ारी,
२०१८.

७) महाराषि इलेक्िीक ्हे ईकल प्रोत्साहन धोरण-२०१८,भ ट्रदनाींक १४
फेब्रि
ु ारी, २०१८.

८) महाराषि काथ्या धोरण-२०१८, ट्रदनाींक १५ फेब्रि
ु ारी, २०१८.

९) महाराषिाचे लॉश्जश्थ्क पाका धोरण-२०१८, ट्रदनाींक १४ फेब्रि
ु ारी, २०१८.
१०) महाराषिाचे निीन औद्योधगक धोरण-२०१९, ट्रदनाींक ७ माचा, २०१९.

तसेच गत
ुीं िणूकदाराींना आकवषात करण्यासाठी मेक इन इींडडया ही

पररषद तसेच मॅग्नेट्र्क महाराषि कन््हजान्स आयोश्जत केला होता.

उद्योग विभागाच्या शासन ननणाय, ट्रदनाींक १ डडसेंबर, २०१६ अन्िये

सध
ु ाररत खरे दी धोरण लागू करण्यात आले आहे . सदर धोरणानस
ु ार मध्यिती

भाींडार खरे दी सींघ्नेची दरकरार पध्दती सींपषू ्ात आणली असन
ू , रुपये ३.००

लक्ष िरील खरे दीकरीता ई-ननविदा कायापध्दती बींधनकारक करण्यात आली

आहे . सदर खरे दी धोरणामध्ये अलभ्यक्ती थिारथय पध्दतीने खरे दी, थिीस

चॅ लेंज खरे दी पध्दती इ. नाविन्यपण
ू ा खरे दी पध्दतीचा समािेश करण्यात
आला आहे . मध्यिती भाींडार खरे दी सींघ्नेमाफात अींध, अपींग याींच्या सींथिा
ि हातमाग महामींडळ/महासींघ (महा्े क्स) याींनी उत्पाट्रदत केलेल्या िथतच
ींू ी

दरननश्चचती, दोन ककीं िा अधधक प्रशासकीय विभागाींना लागणाऱ्या िथतच
ूीं ी
खरे दी ि शासकीय खरे दीच्या सींदभाात धोरण आखणी करण्याची जबाबदारी
ठे िण्यात आली आहे .

सध
ु ाररत खरे दी धोरणामध्ये सक्ष्
ु म ि लघु उद्योगाींमाफात खरे दी

करण्यासाठी २४१ िथतू राखीि ठे िण्यात आल्या आहेत. राखीि िथतच
ींू ी १००

्क्के खरे दी सक्ष्
ु म ि लघु उद्योगामाफात करताना, त्यापैकी २० ्क्के खरे दी

अनस
ु धू चत जाती/अनस
ु धू चत जमातीच्या उद्योजकाींसाठी राखीि ठे िण्यात आली

आहे . खरे दीसाठी राखीि नसलेल्या िथतब
ू ाबतभ२० ्क्के खरे दी सक्ष्
ु म ि लघु

उद्योगाींसाठी न्यन
ु तम (एल-१) दराने राखीि ठे िण्यात आली असन
ू , या २०
्क्के

पैकी

४

्क्के

खरे दी

अनस
ु धू चत

उद्योजकाींसाठी राखीि ठे िण्यात आली आहे .

___________

जाती/अनस
ु धू चत

जमातीच्या
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स्थाननि वविास ननधी अांतगफत द्यायच्या िामाबद्दि आरोग्य ववषयी
बाबीांच्या आणण इतर बाबीचा समावेश िरण्याबाबत
(१७) ४३७३ (१७-०७-२०२०) डॉ.रणजजत पाटीि : सन्माननीय उप मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) थिाननक विकास ननधी अींतगात द्यायच्या कामाबद्दल आरोग्यविषयी ि

इतर बाबीींचा समािेश करण्याबाबत उदा. रुग्णिाट्रहका विकत घ्यायला
परिानगी दे ण्याबाबत तसेच आरोग्य मेळािे यासाठीच्या खचाास परिानगी
लमळण्याबाबत,
(२)

तसेच,

कौशल्य

विकासासाठी

रोजगार

लमळािे

ि

थियींरोजगाराला

प्रोत्साहन दे ण्यासाठी ज्या कायाशाळे ला यासींदभाात सींम्मेलन घ्यायचे असेल
अशा कायाशाळे ला परिानगी लमळणार आहे काय,

(३) असल्यास, थपधाा परीक्षा मागादशानासाठी एखादे चचाा सत्र असेल ककीं िा
िकाशॉप असेल ककीं िा सींम्मेलन असेल यासाठी सध्
ु दा खचा करण्यास परिानगी
लमळणार आहे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पवार (२६-१०-२०२०) : (१), (२) ि (३) अ) ननयोजन विभागाच्या

क्र.थिाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, ट्रदनाींक १२/०७/२०१६ अन्िये ननश्चचत

केलेल्या सिासमािेशक मागादशाक सच
ू नेप्रमाणे पररच्िे द ३.२० प्रमाणे “श्जल्हा
शल्य धचककत्सक/सक्षम िैद्यकीय अधधकारी याींचेमाफातभ शासकीय रुग्णालये,
थिाननक थिराज्य सींथिा ि त्याींची रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, नगरपाललका
रुग्णालये, उपश्जल्हा रुग्णालये ि प्रािलमक आरोग्य केंद्रासाठी रुग्णिाट्रहका ि
शििाट्रहका” उपलब्ध करुन दे ता येत.े
(ब)

तसेच

ननयोजन

०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,

विभाग,

ट्रदनाींक

३१

शासन

ऑगथ्,

ननणाय,

२०१७

क्र.थिाविका-

अनस
ु ार

आमदार

नस
ु ार

एखाद्या

थिाननक विकास कायाक्रमाींतगात “विशेष बाब” म्हणन
ू मान्यता दे ण्याबाबतची
तरतद
ू

असन
ू

या

शासन

ननणायातील

“पररच्िे द-अ”

प्रथतािान्िये आमदार ननधीच्या मागादशाक तत्िानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय नसलेल्या
कामातन
ू “शासकीय मालमत्ता ननमााण होणार असल्यास” त्यास “विशेष बाब”
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म्हणन
ू मान्यता दे ण्याची तरतद
ू आहे . या तरतद
ु ीनस
ु ार शासकीय रुग्णालयाींना

“िैद्यकीय यींत्रसामग्र
ु ी” उपलब्ध करुन दे ण्यास “विशेष बाब” म्हणून शासन
थतरािरून मान्यता दे ता येत.े तसेच या शासन ननणायातील “पररच्िे द ब-१”

अन्िये “आरोग्य लशबबरे ” भरविण्यास दे खील “विशेष बाब” म्हणन
ू शासन
थतरािरून मान्यता दे ता येत.े तिावप, “कौशल्य विकासासाठी रोजगार मेळािे,
थियींरोजगाराला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी कायाशाळा अििा सींम्मेलन भरविणे,

थपधाा परीक्षा मागादशानासाठी चचाासत्र ककीं िा िकाशॉप ककीं िा सींम्मेलन”
आयोश्जत करणे ही कामे अनज्ञ
ु ेय नाहीत.
(४)भप्रश्नभउद््ाितभनाही.

___________

िृषी ववभागाच्या योजनाांच्या अनदानाचा िाभ िाभार्थयांना दे ण्याबाबत
(१८) ४३७५ (०९-०९-२०२०) डॉ.सधीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटीि, श्री.ववक्रम
िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्याींसाठी एकाश्त्मक फलोत्पादन
विकास अलभयान, भाऊसाहे ब फुींडकर फळबाग लागिड योजना, क्रॉप-सॅप

योजना, उन्नत शेती शेतकरी समध्
ृ द योजना, राषिीय शाचित शेती अलभयान,
प्रधानमींत्री कृषी लसींचन योजना यासारख्या योजना राबविण्यात येत असन
ू

सदर योजना मींजूर होऊन २-२ िषे उल्ून गेली परीं तु लाभािी शेतकऱ्याींना
अनद
ु ानाचा लाभ लमळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त योजनाींच्या

अनद
ु ाना लाभ लाभाथ्यांना दे ण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भसे (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

नमद
ू केलेल्या योजनाींना अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले आहे .

(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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राज्यातीि शासिीय व ननमशासिीय िमफचाऱ्याांना
जनी पेन्वशन योजना िागू िरणेबाबत
(१९) ४३७६ (०९-०९-२०२०) डॉ.सधीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.बाळाराम

पाटीि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५११ िा हदनाांि ३ माचफ, २०२० रोजी

हदिेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय उप मख्यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ट्रदनाींक १ नो्हें बर, २००५ पि
ू ी सेिेत असलेल्या शासकीय ि
ननमशासकीय कमाचाऱ्याींनी जुनी पेन्शन योजना लागू करािी यासाठी राज्यभर
आींदोलने केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ट्रदनाींक १ नो्हें बर,

२००५ पि
ू ी सेिेत असलेल्या शासकीय ि ननमशासकीय कमाचाऱ्याींना जुनी
पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजजत पवार (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही. राज्यातील ट्रदनाींक १

नो्हें बर, २००५ पि
ू ी सेिेत असलेल्या शासकीय ि ननमशासकीय कमाचाऱ्याींना
जन
ु ी पेन्शन योजनाच लागू आहे .

(२) ि (३) प्रचन उद््ाित नाही.
___________

आहदवासी ववभागाांतगफत बाहयस्त्रोताने ननयमबाहय
िमफचाऱ्याांच्या नेमणिा िेल्याबाबत
(२०) ४३८५ (१४-०९-२०२०) डॉ.सधीर ताांबे : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आट्रदिासी विभागाींतगात क्िेथ्, काळा घोडा, मब
ुीं ई या भाड्याच्या
इमारतीमध्ये बाहयथत्रोताने ननयमबाहय कमाचाऱ्याींच्या नेमणुका करण्यात
आलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, आट्रदिासी विभागाने या भाडेतत्िािर घेतलेल्या इमारतीसाठी

को्यािधी रुपये इमारत भाडे ि बाहयथत्रोत कमाचाऱ्याींसाठी लाखो रुपये
िेतन दे ण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याची आधिाक पररश्थिती पहाता अशा प्रकारे

भाडे

तत्िािरील इमारत भाडे बींद करण्याबाबत ि बाहयथत्रोतातील कमाचाऱ्याींच्या
नेमणुका रद्द करण्याबाबत शासनाकडे तक्रारी आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनथतरािर
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (२८-१०-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) मागील दोन िषाात भाडेतत्िािर घेतलेल्या इमारतीसाठी िावषाक सरासरी
रुपये ९३,५७,३४८/- इतके भाडे अदा करण्यात आले आहे . तसेच मागील दोन
िषाात कायाालयातील सिा कायारत तज्ञ ्यक्तीींच्या (बाहयथत्रोत कमाचारी)

मानधनासाठी िावषाक सरासरी रुपये १,१०,५६,३५७/- इतके मानधन अदा
करण्यात आलेले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) आट्रदिासी विकास विभागाची कायाकक्षा ही िैविध्यपण
ू ा असन
ू श्जल्हा
िावषाक योजना, राज्य योजना, केंद्र योजना, विविध १६ मींत्रालयीन प्रशासकीय

विभागाींना ननधी वितररत करणे ज्यामध्ये लशक्षण, आरोग्य, कृषी, रोजगार,
पायाभत
ीं र्िन, ऊजाा, उद्योग, महसल
ू सवु िधा, पशस
ु व
ू ि िने, जलसींपदा ि
जलसींधारण

तपासण्यासाठी

इत्यादी

तसेच

क्षेत्राींसाठी

ननयोजन

ि

ननधीचा

विननयोग

ि

सननयींत्रणासाठी क्िेथ्

फलननषपत्ती
उपकेंद्र

सरु
ु

करण्यात आलेले आहे . सदर उपकेंद्र हे केंट्रद्रय योजनेतन
ू सरु
ु करण्यात आलेले

असन
ू ते केंद्र शासनाकडून मींजूर केंट्रद्रय प्रकल्पाचा भाग असन
ू या केंद्राचा
आिती खचा सध्
ु दा केंद्र शासनाकडून मींजूर ि वितररत करण्यात येतो.

कोरोना पाचिाभलू ममळ
ु े ऱाज्याची आधिाक श्थिती विचारात घेऊन सन

२०२०-२०२१ या आधिाक िषाात निीन कींत्रा्ी तज्ञ मनषु यबळाची ननयक्
ु ती
करण्यात आलेली नाही तसेच शासनाच्या का्कसरीचे धोरण लक्षात घेऊन
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क्िेथ् कायाालयातील सद्य:श्थितीत मद
ु त कालािधी सींपलेल्या कींत्रा्ी तज्ञ

मनषु यबळ याींना मद
ु त िाढ दे ण्यात आलेली नाही. शासकीय कामकाजात

नाविन्यपण
ू ा योजनाींचे सींकल्पन करून त्याींचे दे खरे ख ि सननयींत्रण करून
योजनाींमधन
ू फलननषपती प्राप्त करून घेण्यामध्ये क्िेथ् कायाालयाचे योगदान

महत्िपण
ू ा असल्याने क्िेथ् कायाालय सरु
ु ठे िण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला
आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

खाननवडे (ता.वसई, जज.पािघर) येथे जजल्हा रुग्णािय
सरु िरण्याबाबत
(२१) ४३९४ (१७-०७-२०२०) श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय सावफजननि आरोग्य
व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खाननिडे (ता.िसई, श्ज.पालघर) येिे ट्रदनाींक २७ जानेिारी, २०१४
रोजीच्या शासन ननणायानस
ु ार श्जल्हा ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्जल्हा ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता दे िन
ू ही रुग्णालय सरु
ु न
झाल्यामळ
ु े रुग्णाींची उपचाराअभािी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णाींच्या उपचारासाठी

खाननिडे येिे श्जल्हा रुग्णालय सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२६-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

खाननिडे येिे ट्रदनाींक २७ जानेिारी, २०१४ च्या शासन ननणायानस
ु ार

ग्रामीण रुग्णालय सरु
ु करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) ि (३) ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाींधकामासाठी ननकषानस
ु ार जागा उपलब्ध
होऊ शकली नाही. आता िनभविभागाकडून ०.९९ हे क््र जागा उपलब्ध झाली

असन
सदर जागाचे लसमाींकन ि हद्द ननश्चचत करुन हथताींतरण करुनभ
ू
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घेण्याबाबतची कायािाही सरु
ु आहे . मौजे खाननिडे ि पररसरातील रुग्णाींना
प्रािलमक आरोग्य केंद्र, माींडिी ि ग्रामीण रुग्णालय, विरार माफात आरोग्य
सेिा परु विण्यात येतात.

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

औरां गाबाद जजल््यातीि वविास िामाांिरीता ननधी
उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२२) ४४१३ (१४-०९-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय उप मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद श्जल्हा ननयोजन सलमतीच्या अनद
ु ानात ६७ ्क्के कपात

करण्यात आल्याचे माहे जन
ू , २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अनद
ु ानात ६७ ्क्के कपात करण्यात आल्यानींतर
उपलब्ध होणाऱ्या ३० ्क्के ननधीमधून शहरातील विकासकामे करणे शक्य

नसल्यामळ
ु े सदर विकास कामाींकरीता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?भ

श्री.अजजत पवार (०५-११-२०२०) : (१) औरीं गाबाद श्जल््याकरीता श्जल्हा
िावषाक योजना (सिासाधारण) अींतगात रुपये ३२५.५० को्ी अिासक
ीं ल्पीय
तरतद
ू ीपैकी “कोरोना” विषाणूमळ
ु े उद््ािलेल्या सािीची पररश्थिती विचारात

घेऊन ट्रदनाींक ३० सप््ें बर, २०२० पयंत तरतद
ू ीच्या ३३ ्क्के मयाादेत रुपये
१०७.४१ को्ी ननधी वितररत करण्यात आलेला आहे . उिाररत ननधी ट्रदनाींक
३१ माचा, २०२१ पयंत उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ननयोश्जत आहे .

(२) ि (३) औरीं गाबाद श्जल््याकरीता सींबधीं धत प्रशासकीय विभागामाफात शहर
विकासाबाबतीत राबविण्यात येत असलेल्या राज्यथतरीय योजनाींतगातही सन

२०२०-२०२१ या आधिाक िषाात ननधी उपलब्ध होण्याकरीता प्रथताि सादर
करता येतील.

___________
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बीड जजल््यातीि शेतिऱ्याांना पोिरा योजनेंतगफत र्ळपीि
िागवडीस पूवस
फ ांमती दे ण्याबाबत
(२३) ४४२० (१६-०७-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतकऱ्याींच्या ट्रहतासाठी सरु
ु करण्यात आलेल्या पोकरा योजनेंतगात
फळपीक लागिडीस बीड श्जल््यासाठी पि
ा म
ीं ती ट्रदली गेली नाही, हे खरे
ू स
आहे काय,

(२) असल्यास, फळपीक लागिडीचा कालािधी ननघन
ू जात असल्याने बीड
श्जल््यातील शेतकऱ्याींनी फळपीक लागिडीसाठी परिानगी माधगतली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पोकरा योजनेंतगात
फळपीक

लागिडीस

करण्यात येत आहे ,

पि
ा म
ीं ती
ू स

दे ण्याबाबत

कोणती

कायािाही

केली

िा

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भसे (२६-११-२०२०) : (१) अींशत: हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

ि

(४)

नानाजी

दे शमख
ु

कृषी

सींजीिनी

प्रकल्पाींतगात

फळपीक

लागिडीसाठी ट्रदनाींक ०२/११/२०२० अखेर बीड श्जल््यातील ४१५८ पात्र अजांना
पि
ा म
ीं ती दे ण्यात आली असन
ू स
ू फळपीक लागिडीचे काम पण
ू ा केलेल्या ६७७

पि
ा म
ीं ती प्राप्त शेतकऱ्याींना डीबी्ीव्दारे रुपये २,६६,८३,६५६/-भ अिासहाय्य
ू स
दे ण्यात आलेले आहे .

___________

बीड जजल््यात स्वस्त धान्वय दिानामध्ये िाळाबाजार
होत असल्याबाबत
(२४) ४४६५ (०८-०९-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय अन्वन व नागरी
परवठा आणण रस्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) बीड श्जल््यात सातत्याने थिथत धान्य दक
ु ानामध्ये होत असलेल्या

धान्याच्या काळाबाजारामळ
ु े गोरगररबाींना अन्नाचा परु िठा होत नसल्याचे
मासे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, थिथत धान्य दक
ु ानामध्ये होणाऱ्या काळाबाजारास परु िठा
विभागातील अधधकारी तसेच कमाचारी याींचा समािेश आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थिथत धान्य

दक
ु ानाींमधील काळाबाजार रोखण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.िगन भजबळ (२७-११-२०२०) : (१) ि २) हे खरे नाही.

(३) शासनाच्या ट्रदनाींक २४/०४/२०२० च्या आदे शानस
ु ार बीड श्जल््यात
राथतभाि दक
ु ानाींच्या तपासणीसाठी भरारी पिक नेमण्यात आले होते. या
भरारी पिकामाफात केलेल्या तपासणीच्या अनष
ीं ाने बीड श्जल््यातील २९
ु ग
राथतभाि दक
ु ानाींचे प्राधधकार पत्र ननलींबबत करण्यात आली आहे त.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

बहजन-धगरीजन वगाफिा मदत होईि असे आधथफि पॅिेज ममळणेबाबत
(२५) ४४७४ (१४-०९-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय इतर मागास
बहजन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लॉकडाऊनच्या अनष
ीं ाने समाजातील बहुजन-धगररजन िगााला मदत
ु ग
होईल अशा आधिाक पॅकेजची शासनाकडून अपेक्षा आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने सत
ु ार, लोहार, कासार, चाींभार, कींु भार, िडार,
कैकाडी, भोई, कोळी, रीं गारी, लशींपी, धोबी, तत
ु ारीिाले, बॅन्डिाले, पानपट्टीिाले,
पज
ु ारी, हातगाडीिाले मािाडी, चहा ्परीिाले, िो्े भाजीपाला विक्रेते, िो्े
मच्िीमार,

िो्े

मींडपिाले,

िो्े

पत्रकार,

गिींडी,

बेलदार,

िैद,ू

ऍ्ो
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ररक्षाचालक, तीनचाकी सायकल ररक्षाचालक, घोडागाडीिाले, गोंधळी, पारधी,
न्हािी, गोसािी, मसणजोगी, जोगी, साळी, बेलदार आदी समाजाींसाठी एखादे
पॅकेज जाहीर केले आहे काय,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (२६-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) याबाबत उद्योग
विभागास कळविण्यात येईल.

___________

तळोजा औद्योधगि वसाहतीमधीि हदपि र्टीिायझसफ िारखान्वयातील
िामगाराांवर अन्वयाय होत असल्याबाबत
(२६) ४४८६ (१४-०९-२०२०) श्री.सजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना विषाणच्
ूीं या सींसगाामळ
ु े हजारो कारखाने बींद असन
ू दे खील
अत्यािचयक सेिेच्या ननलमत्ताने तळोजा औद्योधगक िसाहतीतील ट्रदपक

फ्ीलायझरच्या कारखान्यात हजारो कामगार मब
ुीं ई, मब्र
ुीं ा, कल्याण, डोंबबिली,
अींबरनाि, बदलापरू , पनिेल ि पेण इत्यादी विविध भागातन
ू कामािर येत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अत्यािचयक सेिेमध्ये येणाऱ्या कारखान्याींमधील मजुराींसाठी
येण्या-जाण्याची

्यिथिा

ि

खाण्या-वपण्याची

्यिथिा

कारखान्याने

कराियाची असताना दे खील सदर कारखान्याने अशा प्रकारची कुठलीच
्यिथिा केली नाही अशी तक्रारी आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सींबधीं धताींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात
ु ग
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सभाष दे साई (२४-११-२०२०) : (१) होय,भहे खरे आहे.

तळोजा औद्योधगक क्षेत्रातील मे.ट्रदपक फ्ीलायझर पेिोकेलमकल्सभ

लललम्े डभया कींपनीमध्ये आजू बाजूच्या पररसरातील कामगार कामािर येत आहे त.
(२) ि (३) हे खरे नाही.
मे.ट्रदपक

कारखान्यामध्ये
जेिणाबाबत,

फ्ीलायझर

कामािर

कींपनीमधील

पेिोकेलमकल्स

येणाऱ्या

लललम्े ड

कामगाराींसाठी

ननजंतक
ु ीकरणाबाबत

याींनी

त्याींच्या

येण्या-जाण्याबाबत,

तसेच

कमाचाऱ्याींची

आिचयकतेनस
ु ार राहण्याची ्यिथिा केली असन
ू याबाबत कींपनीने ट्रदनाींक
१०/०७/२०२० च्या पत्रान्िये खल
ु ासा केला आहे .
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मौजे अांधेरी (ता.अांधेरी, जज.मांबई उपनगर) येथीि जमीन
गैर्यवहाराबाबत
(२७) ४५१६ (०९-०९-२०२०) श्री.सजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय महसि
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे अींधेरी (ता.अींधेरी, श्ज.मब
ुीं ई उपनगर) येिील स्हे नींबर १०५ अ, ब
ि क क्रमाींक २११ चे एस एस १० धगल्ब्ा ट्रहल क्षेत्र ६३९६.३२ चौरस मी्र
या मे.बॉम्बे कन्थिक्शन कॉपोरे शन कींपनीस प्रदान केलेले जलमनीच्या

गैर्यिहाराची चौकशी करुन कारिाई करण्यासींदभाात लाईफ इन लाई् या

सींथिेने पाठिलेले पत्र श्जल्हाधधकारी, मब
ींु ई उपनगर याींना ट्रदनाींक १४
ऑगथ्, २०१७ रोजी प्राप्त झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कींपनीस उक्त जमीन ट्रदनाींक १ ऑगथ्, १९४३ पासन
ू
१७ िषााच्या कालािधीसाठी ठराविक प्रयोजनासाठी विट्रहत केलेल्या अ्ी ि

शतीनस
ु ार शासनाने मींजूर केलेल्या भाडे पट्टय
् ाच्या कालािधीकरीता ट्रदली

असन
ू त्याचा कालािधी ट्रदनाींक ३० जुल,ै १९६० रोजी सींपषु ्ात आला असन
ू ही
शासनाने भाडेपट्टी त्याचे नत
ु नीकरण केलेले नसताना तहलसलदार ि सींबधीं धत

महसल
ू अधधकाऱ्याींनी बेकायदे शीरपणे ट्रदनाींक ३ एवप्रल, १९९६ रोजी कींपनीस
जलमनीतील कींु पण घालण्याबाबत आणण लभींत बाींधण्यासाठी परिानगी ट्रदलेली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, अल्पेश अजमेरा याींनी नाम साधम्या असलेली कन्थिक्शन

बनाि् कींपनी तयार करुन जलमनीची भाडेपट्टय
ु त सींपल्यािर ३६
् ाची मद

िषांनी नत
ु नीकरणाचा अजा सादर करुन बेकायदे शीरपणे श्जल्हाधधकारी, मब
ुीं ई
उपनगर याींनी ट्रदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२० रोजीपयंत जागेच्या भाडे पट्टय
् ाचे
नत
ु नीकरण केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार
दोषी अधधकारी ि अल्पेश अजमेरा याींच्यािर कारिाई करुन बेकायदे शीर
जमीन

िापरल्याप्रकरणी

दीं डासह

िसल
ु ी

करणेबाबत

ि

सदर

जमीन

शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात ये
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (१०-११-२०२०) : (१) ि (२) मौजे अींधेरी, ता.अींधेरी,
श्ज.मब
ींु ई उपनगर येिील सिे नीं. १०५अ, न.भ.ू क्र.२११ पै.,एस.एस.१० धगल्ब्ा

ट्रहल क्षेत्र ७६५० चौ.िार. (६३९६.३२ चौ.मी.) या मे.बॉम्बे कन्थिक्शन
कॉपोरे शन कींपनीस प्रदान केलेल्या जलमनीबाबत झालेल्या गैर्यिहाराची

चौकशी करून दोषीींिर कारिाई करण्यासींदभाात मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना
उद्देशन
ु लाईफ इन लाई् या सींथिेने ललट्रहलेले पत्र श्जल्हाधधकारी मब
ुीं ई
उपनगर याींना ट्रदनाींक १४/०८/२०१७ रोजी प्राप्त झाले होते.
मौजे

अींधेरी

येिील

उक्त

नमद
ू

जमीन

मे.बॉम्बे

कन्थिक्शन

कॉपोरे शन कींपनीस ट्रदनाींक ०१/०८/१९४३ पासन
ू १७ िषााच्या कालािधीसाठी
क्रशर

उभारणे,

खाणीतन
ू

काढलेल्या

गौण

खननजाचा

साठा

करणे

ि

कामगाराींसाठी झोपड्या बाींधणे इत्यादी प्रयोजनासाठी ठराविक अ्ी ि शतीिर
भाडेपट्टयाने दे ण्यात आली होती. सदर भाडेपट्टय
ु त ट्रदनाींक ३१/०७/१९६०
् ाची मद

साली सींपषु ्ात आली असन
ू , ही मद
ु त पढ
ु े १५ िषांनी िाढिन
ू लमळण्याबाबत

सींथिेने विनींती केली होती. तसेच, सदर कींपनीने जलमनीचे अनतक्रमणपासन
ू
सींरक्षण ्हािे म्हणून जलमनी सभोिार आिार लभींत बाींधण्याकरीता त्याींच्या
ट्रदनाींक

२९/०३/१९९६

च्या

पत्रान्िये

परिानगी

माधगतली.

त्यानस
ु ार,

श्जल्हाधधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी ट्रदनाींक ०३/०४/१९९६ रोजीच्या पत्रान्िये

वि.प. ६ (35)

तात्परु ते

तारे चे

कींु पण

घालण्यास

परिानगी

ट्रदली

होती.

तसेच

सदर

परिानगी्दारे कींपनीस कोणत्याही प्रकारचा हक्क प्राप्त होणार नाही असे
दे खील थपष् करण्यात आले होते.

(३) ि (४) श्री.अल्पेश अजमेरा याींच्या अजाािरून मे.बॉम्बे कन्थिक्शन
कॉपोरे शन कींपनीच्या नािे उक्त भाडेपट्टयाचे नत
ु नीकरण ट्रदनाींक ३१/१२/२०२८

पयंत तत्का. श्जल्हाधधकारी याींनी ट्रदनाींक २७/०७/२००४ च्या आदे शान्िये केले
आहे . सदर आदे शास तत्कालीन मा.मींत्री (महसल
ू ) याींनी ट्रदनाींक ३१/०७/२००७
रोजीच्या

अधान्यायीक

आदे शान्िये

मान्यता

ट्रदलेली

आहे .

तद्नींतर

श्जल्हाधधकारी याींच्या ट्रदनाींक २७/०४/२०१२ रोजीच्या आदे शान्िये अनश्जात
उत्पन्नाची रक्कम िसल
ू करून मे.दशान डे्हलपसा प्रा.लल. याींचेकडे सदर
भाडेपट्टयाचे हथताींतरण करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . प्रचनाधीन
जलमनीिर

मे.दशान

डे्हलपसा

प्रा.लल.

करीत

असलेल्या

बाींधकामास

श्जल्हाधधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी ट्रदनाींक १६/०१/२०१५ रोजीच्या आदे शान्िये

थिधगती ट्रदली होती. त्यािर मे.दशान डे्हलपसा प्रा.लल. याींनी दाखल केलेल्या
पन
ु ररक्षण

अजाािर

मा.राज्यमींत्री

(महसल
ू )

याींनी

सन
ु ािणीअींती

ट्रदनाींक

२८/०९/२०१६ रोजी आदे श पाररत करून पन
ु रीक्षण अजा मींजूर केला. या
आदे शाविरोधात

मा.उच्च

न्यायालयात

दाखल

याधचकेमध्ये

मा.उच्च

न्यायालयाने ट्रदनाींक २४/०४/२०१७ रोजीच्या आदे शान्िये ननदे लशत केल्याप्रमाणे
मा.मींत्री

(महसल
ू )

याींनी

पन
ु विालोकन

प्रकरणी

सन
ु ािणी

घेऊन

ट्रदनाींक

३१/०१/२०१९ रोजी आदे श पाररत केले असन
ू मा.राज्यमींत्री (महसल
ू ) याींचे

ट्रदनाींक २८/०९/२०१६ चे आदे श रद्द केले आहे त. तसेच,भ सदर आदे शान्िये
प्रचनार्ीन जलमनीच्या भाडेपट्टा नत
ु नीकरणाच्या आदे शाबाबत श्जल्हाधधकारी

मब
ीं ीताींना नैसगीक
ुीं ई उपनगर याींनी चाचणी न्यायालय या नात्याने ट्रहतसींबध
न्याय तत्िानस
ु ार सींधी दे ऊन भाडेप्याबाबत परु ािे प्राप्त करून घेऊन उधचत

आदे श पाररत करािेत असे आदे लशत केले आहे . त्यानष
ीं ाने श्जल्हाधधकारी
ु ग
कायाालयात िेळोिळी सन
ु ािणी आयोश्जत करण्यात आली असन
ू या प्रकरणात

ट्रदनाींक ०७/०४/२०२० रोजी सन
ु ािणी ठे िण्यात आली होती. तिावप, कोरोना

प्रादभ
ु ाािामळ
ु े सदर सन
ु ािणी होऊ शकलेली नाही. सदर प्रकरण सन
ु ािणीिर
प्रलींबबत आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ६ (36)

मरबाड (जज.ठाणे) येथीि ऐनतहालसि नाणेघाटाच्या
सशोलभिरणाच्या िामात गैर्यवहार झाल्याबाबत
(२८) ४५२० (१६-०७-२०२०) श्री.सजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय वने मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (श्ज.ठाणे) येिील ऐनतहालसक नाणेघा्ाच्या सश
ु ोलभकरणाचे काम
आयष
ु

कन्थिक्शन,

नीलाींजन

एीं्रप्राइजेस

ि

दत्त

कन्थिक्शनच्या

कींत्रा्दाराींनी िनक्षेत्रपाल याींच्या सींगनमताने ननकृष् दजााचे करुन काही

ट्रठकाणी काहीच कामे न करता दे यके मींजरू केली असल्याच्या तक्रारी प्राप्त
झाल्यामळ
ु े चौकशीसाठी थिापन केलेल्या सलमतीने सदर कामात गैर्यिहार
झाल्याचा अहिाल सादर केला असल्याची बाब ट्रदनाींक २६ डडसेंबर, २०१८
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाणेघा्ाच्या सश
ु ोलभकरणासाठी २६ ककलोमी्र लाींबन
ू दगड
आणल्याचे बनाि् अींदाजपत्रक तयार करुन प्रशासन ि ठे केदार याींच्या

परथपर सींगनमताने ७५ लाख रुपयाींचा आधिाक गैर्यिहार झाल्याचे दे खील
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त प्रकरणात दोषी असणाऱ्या

सींबधीं धत अधधकारी ि ठे केदाराींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१७-०९-२०२०) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे .

याप्रकरणी सािाजननक बाींधकाम विभागामाफात कायाकारी अलभयींता,

सािाजननक बाींधकाम विभाग क्र.२ ठाणे याींनी सविथतर चौकशी केली आहे .

सदर चौकशी अहिालामध्ये सदर कामात गैर्यिहार झाल्याबाबत नमद
ू
केलेले नाही.

(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ६ (37)

उस्मानाबाद नगरपररषदे च्या हद्दीतीि राघूचीवाडी व िेस्थळवाडी
तसेच जाधववाडी रस्ामपांचायतीचा क्षेत्र वगळण्याबाबत

(२९) ४५२२ (१४-०९-२०२०) श्री.सजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उथमानाबाद नगरपररषदे च्या हद्दीत बदल करून त्यातील राघच
ू ीिाडी ि
केथिळ िाडी तसेच जाधििाडी ग्रामपींचायतीचा क्षेत्र िगळण्याबाबत सींबधीं धत
भागातील नागररकाींची मागणी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सदर भाग नगरपाललका हद्दीतन
ू िगळण्याबाबत
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ लशांदे (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे.

(२) श्जल्हाधधकारी, उथमानाबाद याींच्याकडून प्राप्त प्रथतािाच्या अनष
ीं ाने,
ु ग
उथमानाबाद

नगरपररषदे च्या

हद्दीतन
ू

राघच
ु ीिाडी

ि

केकथिळिाडी

िगळण्याबाबतची प्रािलमक उद्घोषणा ननगालमत करण्यात आली आहे .

मा.न्यायालयाने अन्य प्रकरणी सींक्रमणात्मक क्षेत्र ककीं िा लहान नागरी

क्षेत्र ककीं िा मोठे नागरी क्षेत्र अश्थतत्िात आल्यानींतर ते पन्
ु हा ग्रािीण क्षेत्र
म्हणून जाहीर करता येत नसल्याबाबत ट्रदलेल्या आदे शाच्या अनष
ीं ाने, विधध
ु ग

ि न्याय विभागाच्या अलभप्रायानस
ु ार, उक्त प्रािलमक उद्घोषणा रद्द करण्याचे
प्रथतावित करण्यात आले आहे .

याथति जाधििाडीचे क्षेत्र िगळण्याबाबतची कायािाही प्रथतावित नाही.

(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ६ (38)

गजरात समद्र हद्दीतीि उां बरगाव येथे नाांगरिेल्या बोटीवरीि राज्यातीि
खिाशाांवर अमानष वतफन िेल्याबाबत
(३०) ४५२३ (२०-०७-२०२०) श्री.सजजतलसांह ठािूर : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गज
ु रातच्या विविध बींदरातन
ू घरी परतण्यासाठी महाराषि राज्यातील सिा
खलाशी उीं बरगाि येिील बींदरािर उभे असताना येिून काही खलाशाींना
गज
ु रात

ि

लसल्िासा

येिे

उतरिन
ू

उिाररत

खलाशी

महाराषिात

परत

येण्यासाठी िाींबले असताना गज
ु रात पोललसाींनी तेिे येऊन त्याींना घेरुन
ताबडतोब परत जा अन्यिा गोळ्या घालू अशा प्रकारची धमकी ट्रदली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर धमकीनींतर खलाशाींनी नाींगरलेल्या बो्ीींचे दोरखींड कापन
ू

त्याींना ताबडतोबीने परत जाण्यासाठी पन
ु :चच एकदा धमकी ट्रदली थिाननक
नागररकाींनी बो्ीींिर दगडफेक केल्याने खलाशी जखमी होऊ लागले त्यानींतर

तीन ट्रदिस उपाशी असलेले सिा खलाशी प्रचींड दहशतीमध्ये मब
ुीं ईकडे
येण्यासाठी परत ननघाले, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननि दे शमख (२४-११-२०२०) : (१) ि (२) सदर प्रकाराबाबत कोणत्याही
थिरुपाची तक्रार प्राप्त नाही.

तिावप, पालघर श्जल््यात माहे एवप्रल,भ २०२० मध्ये १२३ बो्ीींव्दारे

आलेल्या मश्च्िमार बाींधिाींना डहाणू ि घोलिड येिील जेट्टीींनिर उतरविण्यात
आले ि त्याींची िैद्यकीय तपासणी करुन त्याींना मळ
गािी जाण्यासाठी
ू
िाहनाींची ्यिथिा करुन सोडण्यात आले.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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िोिणात ननसगफ चक्रीवादळामळे बाधधत झािेल्या निसानरस्स्त
मजच्िमाराांना मदत दे ण्याबाबत
(३१) ४५३५ (२०-०७-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.ववजय ऊर्फ भाई धगरिर,
श्री.प्रववण

दरे िर,

श्री.रामननवास

लसांह,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.महादे व

जानिर : सन्माननीय मदत व पनवफसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कोकणात ननसगा चक्रीिादळामळ
ु े नारळ पोफळीच्या बागाींप्रमाणेच समद्र
ु ात
मासेमारी करणाऱ्या मश्च्िमार समाजाचे नक
ु सान झाल्याचे माहे जून, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननसगा चक्रीिादळाने बहुसींख्य मश्च्िमाराींच्या बो्ी, इींश्जन,
जाळ्याींचे आणण सख्
ु या मासळीचे नक
ु सान झाले असन
ू सदरचे नक
ु सान रुपये
२५ को्ीींपक्ष
े ा अधधक असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ननसगा चक्रीिादळात नक
ु सानग्रथत मश्च्िमाराींना केलेली मदत
ही त्
ु पज
ुीं ी असल्याने चक्रीिादळग्रथत मश्च्िमाराींची शासनाने फसिणूक केली
असल्याचा आरोप मश्च्िमार सींघ्नेने केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननसगा चक्रीिादळामळ
ु े

नक
ु सानग्रथत मच्छिमाराींना िाढीि रक्कमेची तरतद
ू करुन मदत दे ण्याबाबत
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) होय, खरे आहे.
(२) ि (३) होय, अींशत: खरे आहे .

(४) ननसगा चक्रीिादळामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या रायगड ि रत्नाधगरी श्जल्हयाींना

एक विशेष बाब म्हणून राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधीच्या (SDRF) ननकष ि
दरामध्ये िाढ करून मदत दे ण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असन
ू िाढीि
दरानस
ु ार रुपये १८६.९६ लक्ष इतका ननधी वितररत करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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िेंद्र शासनाच्या धरण पनवफसन व सधारणा प्रिल्पाबाबत
(३२) ४५७१ (०९-०९-२०२०) श्री.सदालशव खोत : सन्माननीय जिसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या धरण पन
ु िासन ि सध
ु ारणा प्रकल्पाींतगात राज्यातील
धरणाच्या

दरू
ु थतीसाठी

जागनतक

बँकेने

माहे

जून,

२०१९

मध्ये

त्यादरम्यान रुपये ९६० को्ीचा ननधी मींजूर केला, हे खरे आहे काय,

िा

(२) असल्यास, सदर ननधी मींजूर करताना जागनतक बँकेने दरू
ु थतीचे ननकष

ठरिन
ू ट्रदले असताना पढ
ु ील तीन ते चार िषाात हा प्रकल्प होणार असन
ू या

मींजरू ननधीतन
ू राज्यातील लहान मोठी अशी एकूण १५० ते १७५ धरणाींची

दरू
ु थती करणे शक्य होणार आहे असे जलसींपदा विभागातील अधधकाऱ्याींनी
मत ्यक्त केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील धरण दरू
ु थतीचा अ्यास करण्यासाठी जलसींपदा
विभागाचे अलभयींत,े भि
ै ाननक, जलविदयत क्षेत्रातील तज्ञ आदीचा समािेश
ू ज्ञ
असलेल्या राज्यथतरीय १६ जणाींची सलमती थिापन केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, सदर राज्यथतरीय सलमतीच्या एकूण ककती बैठका झाल्या ि
त्यात कोणकोणते ननणाय घेण्यात आले आहे त,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटीि (०३-११-२०२०) : (१) भारत सरकारच्या जलसींसाधन,भ नदी

विकास ि गींगा सींरक्षण मींत्रालयाच्या ट्रदनाींक ०७ माचा,भ२०१९ च्या पत्रानस
ु ार
धरण पन
ु थिाापना ि सध
ु ारणा प्रकल्प ्प्पा-२ ि ्प्पा-३ या योजनेंतगात

महाराषिातील १६७ प्रकल्पाींकरीता रुपये ९४० को्ी इतक्या आधिाक मयाादेत
ननधीची तरतद
ू केलेली आहे .

(२) धरण पन
ु थिाापना ि सध
ु ारणा प्रकल्प ्प्पा-२ ि ्प्पा-३ याींची मद
ु त

अनक्र
ु मे सन २०२० ते सन २०२६ ि सन २०२४ ते २०३० अशी आहे .भऑगथ्
२०१९ मध्ये शासनाने राज्यातील एकूण १४० धरणाींचा समािेश धरण
पन
ु थिाापना ि सध
ु ारणा प्रकल्पाींतगात करणेस मान्यता ट्रदलेली आहे .
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(३)

(अ) धरण पन
ु थिाापना ि सध
ु ारणा प्रकल्प ्प्पा-२ ि ्प्पा-३ अींतगात

समाविष् प्रकल्पाींचा अ्यास करुन दरु
ु थतीच्या उपाययोजना सच
ू विण्यासाठी

शासनाने ट्रदनाींक १२/०६/२०१९ रोजीच्या शासन ननणायान्िये प्रदे शननहाय
एकूण ४ धरण सरु क्षक्षतता पन
ु विालोकन मींडळाींची थिापना केलेली असन
ू

त्यामध्ये जलसींपदा विभागातील बाींधकाम/सींकल्पन या विषयाशी सींबधीं धत तज्ञ
अलभयींते

तसेच

केंद्रभ शासनाच्या

मींजूर

पॅनलिरील

इतर

राज्यातील

भग
ू भाशाथत्रज्ञ,भ जलशाथत्रीय िैज्ञाननक,भ भक
ूीं प तज्ञ ि इतर याींचा समािेश भभ
आहे .

(ब)

शासनथतरािर राज्यथतरीय

सक
ु ाणू

सलमती State Level

Steering Committee (SLSC) शासनाच्या इींग्रजी शा.नन.क्र. Gom.WRD/

Gr.No-MISC-२०१७/(१३९/१७)/IMW, ट्रदनाींक १२/०४/२०१९ अन्िये थिावपत
करण्यात आली आहे . या सलमती माफात प्रकल्पाींचा DRIP अींतगात प्रकल्पाचा
समािेश करणे, ननयोजन करणे, प्रगतीचा आढािा घेणे या बाबी समाविष्
आहे त.
(४)

(अ) धरण सरु क्षक्षतता पन
ु विालोकन मींडळे (Dam Safety Review

Panel (DSRP) माफात आतापयंत २५ प्रकल्पाींच्या भे्ी पार पडल्या आहे त.
त्यािर आधाररत १२ प्रकल्पाींच्या प्रशासकीय मान्यतेचा रुपये ६२४ को्ी
रकमेचा प्रथतािास मा.मींबत्रमींडळाची मान्यता घेण्याची कायािाही प्रगतीपिािर
आहे .

(ब)

राज्यथतरीय

सक
ु ाणू

सलमती

(State

Level

Steering

Committee) (SLSC) ची आतापयंत एक बैठक सींपन्न झालेली असन
ू ,
क्षेबत्रय

अलभयींत्याींना

धरणाच्या

पन
ु स्थािपना

करण्यासाठी

कराियाच्या

उपाययोजनाबाबत मागादशान करण्यात आले असन
ू राज्यथतरािर DRIP II &
III मधील प्रकल्पाींच्या प्रगतीचा आढािा घेण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ६ (42)

महाराष्ट्र मालक तांबू सांघटनेने िेिेल्या मागण्याांबाबत
(३३) ४५८२ (२२-०७-२०२०) श्री.वविास पोतनीस : सन्माननीय साांस्िृनति
िायफ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाळे बद
ीं ीमळ
ु े माहे माचा, २०२० पासन
ू गािागािातील यात्रा बींद झाल्याने
ग्रामीण जनतेला धचत्रप् दाखविणाऱ्या कफरत्या धचत्रप्गह
ृ ाींचे आधिाक ्यिहार

बींद झाल्याने राज्यातील मराठिाडा, विदभा आणण पश्चचम महाराषिातील तींबू
मालक

आणण

त्यािर

उपच्िविका

असलेल्या

उपासमारीची िेळ आली आहे , हे खरे आहे काय,

एक

हजार

कामगाराींिर

(२) असल्यास, महाराषि तींबू सींघ्नेने तींबू मालकाींना िावषाक अनद
ु ान आणण

मालसक ननित्ृ तीिेतन दे ण्याची ि यात्रेतील परिानगीसाठी एक णखडकी योजना
सरू
ु करािी तसेच कफरत्या धचत्रप्गह
ृ ासाठी िीज जोडणी ि इतर परिानग्या
लमळविणे सल
ु भ ्हािे अशी मागणी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे ननिेदनाव्दारे
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

महाराषि

िालकभ तींबू

सींघ्नेने

केलेल्या

मागण्याींबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला ि घेण्यात येत आहे ,

उपरोक्त

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अलमत वविासराव दे शमख (२५-११-२०२०) : (१), (२) ि (३) कोविड-१९ चा
प्रादभ
ु ााि

्ाळण्यासाठी

्ाळे बद
ीं ीमळ
ु े

दे शातील

तिावप,

सींदभाात

माचा,

२०२०

मध्ये

लागू

करण्यात

आलेल्या

बहुताींश उद्योग, ्यिसाय ि त्यािर अिलींबन
ू
असलेल्या जतनेच्या उदननािाहािर पररणाम झाला आहे , ही िस्तश्ु थिती आहे .
या

महाराषि

मालक

तींबू

सींघ्नेकडून

मा.मख्
ु यमींत्री

कायाालयाकडे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे मख्
ु यमींत्री सधचिालयाच्या ई-ऑकफस
प्रणालीिर आढळून येत नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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औरां गाबाद येथीि लसध्दाथफ उद्यानातीि प्राणी सांरस्हाियात
वानिणीचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३४) ४५९३ (१४-०९-२०२०) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येिील लसध्दािा उद्यानातील प्राणीभ सींग्रहालयात ६ िषााच्या
करीना िानघणीच मत्ृ यू झाल्याची बाब माहे जून, २०२० च्या चौथ्या
आठिड्यात ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िानघणीच्या दोन्ही ककडन्या ररकाम्या होत्या, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, करीना िानघणीची कोरोना ्े थ्साठी थिॅब घेण्यात आले होते
त्याचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्राणीभ सींग्रहालयातील इतर प्राण्याींना कोरोनाचे सींक्रमण

होऊ नये म्हणन
ू शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येतभभ
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१३-११-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) करीना िानघणीची कोरोना ्े थ्साठी थिॅब घेण्यात आले होते, परीं तु
प्राण्याींचे कोरोना चाचणी करण्याचे साट्रहत्य उपलब्ध न्हते. तिावप, सदर

िानघणीमध्ये कोरोनाची कुठलीही लक्षणे आढळून आलेली नाही. तसेच
शिविच्िे दनामध्ये चिसनसींथिेचा िा फुफुसाचा सींसगा आढळून आलेला नाही.

(४) प्राणीभसींगहालयातील इतर प्राण्याींना कोरोनोचे सींक्रमण होऊ नये म्हणून

केंद्रीय प्राणीभ सींग्रहालय प्राधधकरण, निी ट्रदल्ली याींचे प्रो्ोकॉलनस
ु ार प्राणीभ
सींग्रहालयामध्ये आिचयक असलेल्या सिा खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात
आलेल्या आहे त.

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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राज्यातीि महाराष्ट्र िोिसेवा आयोगाच्या पररक्षेच्या ननिािाबाबत
(३५) ४५९४ (१४-०९-२०२०) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय मख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

महाराषि

लोकसेिा

आयोगाच्या

पररक्षेचा

ननकाल

जाहीर

झाल्याची बाब माहे जून, २०२० च्या चौथ्या आठिड्यात ननदशानास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषि लोकसेिा आयोगाच्या पि
ू ा पररक्षेसाठी ३ लाख ६०
हजार ९९० विद्यािी बसले असतानाही ९९.९९ ्क्के विद्यािी नापास झाले
असन
ू ३ लाख ६० हजार ५७० विद्यािी नापास झाल्यामळ
ु े त्याींच्यात नैराचय
पसरुन ्यसनाधीनता िाढत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने प्रत्येक िषी शासकीय पदाींची भती आराखडा तयार

करत असताना त्याचे िय आणण ननित्ृ तीचे िय यामध्ये फार कमी तफाित
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

नापास

झालेल्या

विद्याथ्यांना

पढ
ु ील

आयषु य

यशथिीपणे जगण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दव ठािरे (१७-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

राज्यभ सेिा परीक्षा-२०१९ चा अींनतम ननकाल ट्रदनाींक १९/०६/२०२०

रोजी जाहीर करण्यात आला.

(२) राज्यभ सेिा पि
ू ा परीक्षा-२०१९ अींतगात राज्य शासनाने एकूण ४२० ररक्त
पदे भरण्यासाठी आयोगास मागणीपत्र सादर केले होते. त्यामळ
ु े आयोगामाफात
घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी अनेक उमेदिाराींनी अजा सादर केले तरीही

मागणीभ पत्रातील पदाींच्या सींख्ये इतकेच म्हणजेच ४२० उमेदिाराींचीच ननिड
करणे क्रमप्राप्त होते.
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आयोगाने ४२० पदे भरण्याची जाट्रहरात प्रलसध्द केल्यानींतर आयोगास

एकूण ३,६०,९९० उमेदिाराींनी अजा केले होते. अजा सादर केलेल्या उमेदिाराींची

तीन ्प्प्यात आयोगाने परीक्षा घेतली. ४२० पदाींसाठी एकूण ४१३ उमेदिार
लशफारस पात्र ठरले.
सबब

शासनास

श्जतकी

पदे

भराियाची

आहे त,

त्या

पदाींसाठी

आयोगामाफात जाट्रहरात ट्रदल्यानींतर त्यानस
ु ार अनेक उमेदिाराींनी अजा दाखल

केला तरीही जाट्रहरातीत नमद
ू केलेल्या पदसींख्येइतकेच उमेदिार शासकीय

पदाच्या ननयक्
ु तीसाठी गण
ु ित्तेनस
ु ार आयोगामाफात लशफारस केले जातात.

त्यामळ
ु े मागणीपत्राच्या पदसींख्येइतके गण
ु ित्तेिर लशफारस केलेले उमेदिार
िगळता अन्य उमेदिाराींना पास ककीं िा नापास ही सींकल्पना लागू होत नाही.

(३)भ व (४) शासन सेिा प्रिेशासाठी खल्
ु या प्रिगाातील उमेदिारासाठी कमाल

ियोमयाादा ३८ िषे तसेच मागासिगीय उमेदिारासाठी कमाल ियोमयाादा ४३

िषे करणेबाबतचा ननणाय शासनाने ट्रदनाींक २५/०४/२०१६ च्या शासन ननणायाभ
अन्िये घेतला आहे . सद्य:श्थितीत ग् ड ि ग् अ ते ग् क पदासाठी
सेिाननित्ृ तीचे िय अनक्र
ु मे ६० ि ५८ िषे आहे .

तसेच आयोगाच्या परीक्षेसाठी अजा करणारे विद्यािी हे कमाल

ियोमयाादेपयंत

आयोगाच्या

परीक्षेस

बसण्यासाठी

पात्र

आहे त.

कमाल

ियोमयाादेपयंत त्याींना ककती िेळा परीक्षेला बसािे यासाठीचे कमाल बींधन केंद्र

शासन अििा अन्य राज्यभ शासनाप्रमाणे महाराषि राज्यभ शासनाने घातलेले
नाही. त्याचप्रमाणे विद्याथ्यांना परीक्षाींना बसण्याच्या जाथत सींधी उपलब्ध

्हा्यात या उद्देशाने राज्य शासनाने ननयक्
ु तीचे ककमान ियोमयाादा िाढविली

आहे ज्यामळ
ु े सिा विद्यािी पदिीनींतर कमाल ियोमयाादेपयंत अनेक िेळा

आयोगाची परीक्षा दे ण्यासाठी पात्र राहतील ि ते परीक्षेव्दारा लशफारस पात्र
होणसाठी प्रयत्न करू शकतो.
(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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िाटे पूणाफ (ता.बाशी टािळी, जज.अिोिा) आणण वान (ता.तेल्हारा) या
दोन धरणाांच्या हठिाणी भिांपमापि यांत्र बसववण्याबाबत

(३६) ४६०६ (३०-०७-२०२०) श्री.अमोि लमटिरी, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्िाखान दराफणी : सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) का्े पण
ु ाा (ता.बाशी ्ाकळी, श्ज.अकोला)भआणण िान (ता.तेल्हारा) या दोन
धरणाींच्या ट्रठकाणी भक
ु ीं पमापक यींत्र बसविण्याची कायािाही करण्याचा आदे श
श्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी पा्बींधारे विभागाच्या कायाकारी अलभयींत्याना
ट्रदल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ट्रठकाणी

भक
ु ीं पमापक यींत्र बसविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत

आहे तसेच सदरहू यींत्रणा कायााश्न्ित करण्यासाठी ककती कालािधी लागणार
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटीि (०२-११-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

श्जल्हाधधकारी, अकोला याींचे का्े पण
ु ाा प्रकल्पाचे भक
ु ीं पमापक यींत्र

कायााश्न्ित करणेबाबतचे ट्रदनाींक २३/०६/२०२० रोजीचे पत्र कायाकारी अलभयींता,
अकोला

पा्बींधारे

विभाग,

अकोला

या

क्षेबत्रय

कायाालयास

ट्रदनाींक

१०/०७/२०२० रोजी प्राप्त झाले आहे . तिावप, श्जल्हाधधकारी, अकोला याींचे

िान प्रकल्पाकरीता भक
ु ीं पमापक यींत्र कायािश्न्ित करणेबाबतचे पत्र क्षेबत्रय
कायाालयास अप्राप्त आहे .

(२) का्े पण
ु ाा प्रकल्पािर भक
ु ीं पमापक यींत्र बसविण्यासाठी अींदाजपत्रक तयार
करण्याची कायािाही क्षेबत्रयथतरािर सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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वावे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या दगफम डोंगराळ गावातीि वाड्यामध्ये
खाांब गांजिेल्या अवस्थेत असल्याने बदिण्याबाबत
(३७) ४६१२ (१७-०७-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद िाड, श्री.ववजय ऊर्फ

भाई धगरिर, डॉ.पररणय र्िे, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.रमेशदादा पाटीि,
श्री.सदालशव खोत, श्री.महादे व जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय
ऊजाफ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िािे (ता.खेड, श्ज.रत्नाधगरी) या दग
ा डोंगराळ गािातील गायकरिाडी,
ु म

लशींदेिाडी, हरािडेिाडी, आलीमिाडी, भि
ु डिाडी ि लशींबेिाडी या ७ िाड्यामधील

तत्कालीन महाराषि राज्य विदयत
ु मींडळाच्याितीने सम
ु ारे ४० ते ५० िषाापि
ु ी
िीज

िाहनासाठी

उभारलेले

विजेचे

खाींब

गींजलेल्या

अिथिेत

असन
ू

पािसाळयात िादळी िाऱ्याने धोकादायक झोलेले खराब खाींब मोडून पडण्याची
शक्यता ग्रामथिाींनी महावितरणकडे केलेल्या तक्रारीत केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िािे ग्रामथिाींनी महावितरण कायाालयाकडे तक्रारी करुनही

सम
ु ारे १ िषााचा कालािधी उल्ला तरीही आजलमतीस निीन खाींब उभारण्यात
आले नसन
केिळ ८ ट्रदिसापि
ू
ू ी माडिे गािठाणिाडी येिील ग्रामथिाींनी
केलेल्या तक्रारीनींतर धोकादायक झालेले विजेचे खाींब अिघ्या चोिीस तासात
बदलण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िािे गािातील ७ िाड्यामधील गींजलेले ि
ु ग
धोकादायक झालेले ४७ विजेचे खाींब विनाविलींब बदलण्याबाबत कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत (०४-११-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे . माींडिे गािठाण

येिील धोकादायक विद्यत
ु खाींब बदलण्याबाबत तेिील ग्रामथिाींची तक्रार

प्राप्त झाली असन
ू ननसगा चक्रीिादळामळ
ु े पडलेले विद्यत
ु खाींब बसविण्याचे
काम चालू असताना माींडिे येिील धोकादायक विद्यत
ु खाींब बदलण्यात आले
आहे त.
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(३) महावितरण कींपनीमाफात िािे गािातील ३७ पोल बदली करण्याचे

अींदाजपत्रक मींजूर करण्यात आलेले असन
ठे केदारास कामाचा कायाादेश
ू
दे ण्यात आला आहे . त्यापैकी २ पोल बदली करण्यात आलेले असन
ू उिाररत
काम प्रगतीपिािर आहे .

(४) ननसगा चक्रीिादळ ि कोविड-१९ च्या प्रादभ
ु ाािामळ
ु े उिारीत काम करण्यात
विलींब होत आहे .

___________

सावरा (ता.अिोट, जज.अिोिा) येथीि प्राथलमि आरोग्य
िेंद्रातीि ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३८) ४६२५ (२२-०७-२०२०) श्री.अमोि लमटिरी, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्िाखान दराफणी : सन्माननीय सावफजननि आरोग्य व िटां ब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सािरा (ता.अको्, श्ज.अकोला) येिील प्रािलमक आरोग्य केंद्रातील
िैद्यकीय अधधकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेविका, आरोग्य सेिक,

कननषठ सहाय्यक, पररचर, डा्ा एींिी ऑपरे ्र अशी १५ ते १६ पदे ररक्त
असल्याचे माहे जुल,ै २०२० च्या पट्रहल्या सप्ताहात ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने श्जल््यात कोरोना विषाणच
ु ग
ू ा प्रादभ
ु ााि
िाढत असताना आरोग्य यींत्रणेिर मोठा ताण येत असल्याने ररक्त पदाींच्या
भरतीबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

प्रािलमक आरोग्य केंद्र सािरा (ता.अको्, श्ज.अकोला) येिे १६ पदे

मींजूर असन
ू ११ पदे भरलेली आहे त ि ५ पदे ररक्त आहे त.

वि.प. ६ (49)

(२) िैद्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींिगाातील ररक्त पदे भरण्याचे अधधकार
श्जल्हाधधकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखालील

सलमतीस

दे ण्यात

आले

असन
ू

त्यानस
ु ार पदभरतीची कायािाही सरु
ु आहे . तसेच िगा-३ ि िगा-४ ची पदे
भरण्याबाबतची कायािाही ग्रामविकास विभागामाफात सरु
ु आहे .
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मराठवाड्यातीि अपूणफ लसांचन प्रिल्प पूणफ िरण्याबाबत
(३९) ४६३६ (०९-०९-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय जिसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठिाड्यातील अपण
ा पण
ू ा ४५ लसींचन प्रकल्प ननयोजनपि
ू क
ू ा करण्यास
१७ ते १८ हजार को्ी रुपयाींची आिचयकता असल्याचे माहे माचा, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पश्चचम िाहहनी नद्याींचे पाणी गोदािरी खोऱ्यात िळिणे,
कृषणा

मराठिाडा

प्रकल्प,

सद्य:श्थिती काय आहे ,

पार-गोदािरी

जोड

प्रकल्प

या

प्रकल्पाींची

(३) असल्यास, शासनाने कृषणा खोऱ्याचे पाणी मराठिाड्यात आणण्यासाठी
यािषीच्या अिासक
ीं ल्पात ८५० को्ीींची तरतद
ु केली असल्याने या कामास
सरु
ु िात झाली आहे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटीि (०३-११-२०२०) : (१) मराठिाड्यात बाींधकामाधीन अनद
ु ाननत
४३ प्रकल्प असन
ू १ एवप्रल,भ २०२० अखेर सींभा्य उिाररत ककीं मत रुपये
१६७५९.९५ को्ी आहे .
(२)

पश्चचम

िाट्रहनी

मराठिाड्यासाठी पाणी

नदी

खोऱ्यातन
ू

उपलब्ध

गोदािरी

करुन दे णेबाबत नदीजोड

विभागाने मींत्रत्रमींडळासमोर ट्रदनाींक ३०/०७/२०१९
मींबत्रमींडळाच्या

ननणायानस
ु ार

खोऱ्यातील

गोदािरी

दषु काळग्रथत

प्रकल्पाींबाबत

रोजी सादरीकरण

खोऱ्यातील

केले.

दषु काळग्रथत

मराठिाड्यासाठी ि धगरणा उपखोऱ्यासाठी कोकणातन
ू पाणी िळविण्याच्या
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योजनाींना

तत्वत:

नदीखोऱ्यातन
ू

मान्यता

अनतररक्त

ट्रदलेली

पाणी

आहे .

मराठिाड्यात

त्यानस
ु ार

पश्चचम

िळविण्यासाठी

िाट्रहनी

प्रािलमक

अ्यास करण्यासाठी कायाकारी सींचालक, गोदािरी मराठिाडा पा्बींधारे

विकास महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात

आली. सलमतीचा अहिाल विचाराधीन आहे . यालशिाय, एकूण १२ िळण
योजना पण
ू ा होिन
ू पश्चचम िाट्रहनी नद्याींचे पाणलो् क्षेत्रातन
ू पाणी गोदािरी
खोऱ्यात

िळविण्यात

आले

आहे .

अन्य

१८

योजनाींपक
ै ी

बाींधकामाधीन असन
ू ११ योजना भविषयकालीन आहे त.
मराठिाड्याच्या

कृषणा

खोऱ्यातील

क्षेत्रास

पाणी

७

उपलब्ध

योजना

करुन

दे ण्यासाठी कृषणा-मराठिाडा प्रकल्पास उजनी जलाशयातन
ू २१ अ.घ.फू. ि
लसना-कोळे गाींि

प्रकल्पाच्या

खालील

भागातील

मक्
ु त

पाणलो्

क्षेत्रातन
ू

उपलब्ध होणारे २.६६ अघफू असे एकूण २३.६६ एिढे पाणी दे ण्यास मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

प्रकल्पाच्या प्रिम सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यतेनस
ु ार कृषणा मराठिाडा

प्रकल्पाचे काम दोन ्प्प्यात सरु
ु असन
ू प्रिम ्प्प्यातील ७.०० अघफू ची
कामे प्रगतीपिािर आहे त.

पार गोदािरी अींतगात उपसा लसींचन योजना-३ ि ४ चे सिेक्षण पण
ू ा

असन
ू सविथतर प्रकल्प अहिालािरील अनप
ु ालन प्रगतीपिािर आहे .

(३) सन २०२०-२०२१ या आधिाक िषाात कृषणा मराठिाडा लसींचन प्रकल्पासाठी

(कृषणा लभमा श्थिरीकरण प्रकल्पासह) रुपये ८५० कोटींची तरतद
ू करण्यात
आली असन
ू प्रकल्पाची कामे प्रगतीपिािर आहे त.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

अिोिा जजल््यात ढगर्टीमळे शेतिऱ्याांचे निसान झाल्याबाबत
(४०) ४६३९ (१७-०७-२०२०) श्री.अमोि लमटिरी, श्री.शलशिाांत लशांदे, श्री.ववक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्िाखान दराफणी : सन्माननीय मदत व पनवफसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

सैदापरु ,

अकोली,

धामोरी,

राजरु ा,

सरोदे ,

राजनापरू

(णखनणखनी)

(ता.मनु ताजापरु , श्ज.अकोला) या ट्रठकाणी झालेल्या ढगफु्ीमध्ये शेती िाहुन
गेल्याने दब
ु ार पेरणीचे सींक् शेतकऱ्याींिर आले असन
ू अनेक ट्रठकाणी घराींचेही
नक
ु सान झाले असन
ू दे खील शेतीचे ि घराींच्या झालेल्या नक
ु सानीचे पींचनामे

दे खील झाले नसल्याचे माहे जुल,ै २०२० च्या पट्रहल्या आठिड्यात ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय़,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने नक
ु ग
ु सानग्रथत शेतकऱ्याींच्या शेतीचे पींचनामे

करुन त्याींना मदत करण्यासींदभाात कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

माहे जल
ु ,ै २०२० च्या पट्रहल्या आठिड्यात आलेल्या पािसामळ
ु े

नदी/नाल्यास आलेल्या परु ामळ
ु े मौजे सैदापरू , अकोली, धामोरी, राजुरा, सरोदे
राजनापरू

(णखनणखन)

या

गािातील

१७०.२०

हे .

आर

क्षेत्रातील

शेती/फळवपकाींचे नक
ु सान झाल्याचे ननदशानास आले आहे . नक
ु सानीबाबतचे
पींचनामे पण
ू ा झाले आहे त.

(२) राज्यात माहे जून ते ऑगथ्, २०२० या कालािधीत अनतिषृ ्ी ि परु ामळ
ु े
झालेल्या

शेतीवपकाींच्या

नक
ु सानीचे

सींयक्
ु त

पींचनामे

करून

आिचयक

मदतीबाबतचा प्रथताि आयक्
ु त (कृषी) याींच्यामाफात शासनास पाठविण्याबाबत
सच
ू ना विभागीय आयक्
ु त याींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

िोरोना वायरसच्या सांसगफ िाळात शेतिऱ्याांच्या
आत्महत्या झाल्याबाबत
(४१)

४६९२

(१८-०८-२०२०)

श्री.धगरीशचांद्र

्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मदत व पनवफसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

कोरोना

िायरसच्या

सींसगा

काळात

लॉकडाऊनमध्ये

पट्रहल्या

चार

मट्रहन्यात ६५१ शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याची बाब माहे जुल,ै २०२० मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू श्जल््यात ५४ शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याची नोंद
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या आत्महत्येचे प्रमाण मागील २० िषााच्या तल
ु नेत
जाथत असन
ू लॉकडाऊनमध्ये ३ मट्रहन्यात सिााधधक आत्महत्या झाल्या, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्या केलेल्या

शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना शासनातफे कोणती आधिाक मदत केली तसेच
राज्यातील शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्याच्यादृष्ीने कोणत्या उपाययोजना
केल्या िा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) लॉकडाऊनच्या कालािधीत राज्यात
माहे

माचा,

२०२०

ते

माहे

जून,

२०२०

या

कालािधीत

एकूण

६७६

आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहे त. त्यापैकी श्जल्हाथतरीय सलमतीने

१७५ आत्महत्याींची प्रकरणे पात्र केली असन
ू १५७ प्रकरणे अपात्र केली आहे त.
तसेच ३४४ प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलींबबत असन
पात्र प्रकरणाींपक
ै ी १३७
ू

प्रकरणी शासन ननणाय, ट्रदनाींक २३ जानेिारी, २००६ नस
ु ार प्रत्येकी रुपये
१.०० लक्षची मदत आत्महत्याग्रथत शेतकऱ्याींच्या िारसाींना दे ण्यात आली
आहे .

(२) नागपरू मध्ये माहे माचा, २०२० ते जून, २०२० या कालािधीत एकूण ६१
आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहे त. त्यापैकी श्जल्हाथतरीय सलमतीने
६ प्रकरणे पात्र केली असन
ू ६ प्रकरणे अपात्र केली आहे त. तसेच ४९ प्रकरणे

चौकशीकरीता प्रलींबबत असन
ू पात्र ६ प्रकरणी शासन ननणाय, ट्रदनाींक २३

जानेिारी, २००६ नस
ु ार प्रत्येकी रुपये १.०० लक्षची मदत आत्महत्याग्रथत
शेतकऱ्याींच्या िारसाींना दे ण्यात आली आहे .
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(३) हे खरे नाही.

विभागात उपलब्ध असलेल्या आकडेिारीिरुन राज्यात सन २०१५ ते

सन २०१९ या कालािधीत सींबधीं धत िषााच्या माचा ते जन
ू या चार मट्रहन्याींच्या

कालािधीतील आत्महत्याग्रथत शेतकऱ्याींची आकडेिारी पहाता सन २०२० या
िषाात आत्महत्याींच्या प्रकरणात घ् झालेली ट्रदसन
ू येत.े

(४) आत्महत्याींच्या प्रकरणात घ् झाल्याने चौकशी करण्याचा प्रचन उद््ाित
नाही.

कजााची

तिावप, नावपकी, राषिीयकृत ककीं िा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या
परतफेड

न

करू

शकल्याने

होणारा

कजाबाजारीपणा

ि

कजा

परतफेडीचा तगादा या तीन कारणाींसाठी केलेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी

शासन ननणाय, ट्रदनाींक २३ जानेिारी, २००६ नस
ु ार रुपये १.०० लक्ष इतकी
मदत दे ण्यात येत.े
शेतकरी

आत्महत्या

रोखण्यासाठी

उपाययोजना करण्यात येत आहे त :-

प्रामख्
ु याने

खालीलप्रमाणे

१) शेती वपकाींसाठी पयााप्त सवु िधा उपलब्ध होण्यासाठी विदभाातील
आत्महत्येचे प्रमाण जाथत असलेल्या ६ श्जल््याींकरीता विशेष पॅकेजची
योजना राबविण्यात आली.

२) शेतकऱ्याींना समप
ु दे शनाची ि प्रबोधनाची आिचयकता विचारात घेऊन
विविध उपाययोजना.

३) विशेष मदतीच्या कायाक्रमाींतगात शेतकऱ्याींच्या विकासासाठी “कृषी
समध्
ृ दी”

योजनेच्या

करण्यात आल्या.

अनष
ीं ाने
ु ग

विविध

विभागाींकडून

उपाययोजना

४) शेतकऱ्याींना अन्न सरु क्षा, आरोग्य सेिा, शेती विकासाचे कायाक्रम
राबविणे ि त्याींच्या मल
ु ाींना लशक्षणाची सोय उपलब्ध करून दे णे अशा
उपाययोजनाींची अींमलबजािणी करण्यासाठी कै.िसींतराि नाईक शेती
थिािलींबन लमशनची पन
ु रि चना करण्यात आली आहे .

५) कजा माफी योजना, शेतमालाला हमीभाि, PK-KISAN यासारख्या

योजनामाफात शेतकऱ्याींिरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात
येत आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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नागपूर मेडडििमध्ये िॅन्वसर इजन्वस्टट्यूटचे निाशे पूणफ होवून
ननधी अभावी ननववदा प्रकक्रया प्रिांबबत असल्याबाबत

(४२)

४७०६

(१३-०८-२०२०)

श्री.धगरीशचांद्र

्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू मेडडकलमध्ये कॅन्सर इश्न्थ््य्
ु चे नकाशे पण
ू ा होिन
ू ननधी
अभािी ननविदा प्रकक्रया प्रलींबबत असल्याची बाब माहे जुल,ै २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककारोग विभागात कोबाल्् आणण ब्रेकरी िेरेपी या कालबाहय

यींत्रािरच उपचार केले जात असन
या यींत्रामध्ये बबघाड होत असल्याने
ू
अनेकदा बींद पडतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कॅन्सर इश्न्थ््य्
ु बाबत मा.उच्च न्यायालयाने शासनाला
आदे श ट्रदल्यािरही ननविदा प्रकक्रया सरू
ु न होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) तसेच, सन २०२० मध्ये कॅन्सर इश्न्थ््य्
ु च्या बाींधकामाची जबाबदारी
शासनाने एन.एम.आर.डी.ए. कडे िगा करत तातडीने पैसे दे ण्याचे आचिासन
ट्रदले होते, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे , नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अलमत वविासराव दे शमख (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत़: खरे आहे .

कींपनीच्या अलभयींताने सदर यींत्र तात्काळ दरु
ु थत करुन ट्रदले. त्यामळ
ु े

रुग्णसेिेत कोणताही अडिळा ननमााण झालेला नाही.

(३) सदर बाींधकामाच्या आिचयक परिानग्या प्राप्त झाल्यानींतर नागपरू

महानगर प्रदे श विकास (NMRDA) प्राधधकरणाकडून ननविदा प्रकक्रयेबाबत
कायािाही सरु
ु करण्यात येईल.
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(४) सदर बाींधकामाशी सींबधीं धत लेखालशषाात सन २०२०-२०२१ या आधिाक
िषाात ननधी उपलब्ध असन
ू ननधी उपलब्ध करून दे णे सींदभाातील प्रथताि
विचाराधीन आहे .

(५) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मौजे बारामती (ता.बारामती, जज.पणे) येथीि माळे गाव इररगेशन
िॉिनी पररसरातीि जागेवर अनतक्रमण िेल्याबाबत
(४३) ४७५२ (१९-०८-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद िाड, डॉ.पररणय र्िे,
अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

श्री.ववजय

ऊर्फ

भाई

धगरिर,

श्री.सदालशव

खोत,

श्री.महादे व जानिर, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.रमेशदादा पाटीि : सन्माननीय
जिसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे बारामती (ता.बारामती, श्ज.पण
ु े) येिील माळे गाि इररगेशन कॉलनी

पररसरातील जलसींपदा विभागाच्या ग् नींबर ९२/१/३१/१ मधील १०२९४.०८
चौ.मी. क्षेत्रािर मागील ७० िषाापासन
ू विविध जाती धमाातील मोलमजुरी
करणाऱ्या कामगाराींची १३१ कु्ुींबे अनतक्रमण करून घरे बाींधून राहत आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषि कृषणा खोरे विकास महामींडळाच्या ननलमातीपि
ू ीच्या
जलसींपदा विभागाच्या जागेिर अनतक्रमण असल्याने ि गररबाींना इतरत्र जाणे

शक्य नसल्याने अनतक्रमण केलेली शासकीय जागा श्जल्हाधधकारी याींचेमाफात
सींबधीं धत

गरजू

कु्ूींबाींना

हथताींतरीत

करण्याबाबत

आदे श

्हािेत

अशा

आशयाच्या मागणीचे पत्र तत्कालीन विरोधी पक्षनेता, महाराषि विधानपररषद

याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना त्याींचे पत्र क्र.विपने/वि.प/३१८/२००६ ट्रदनाींक १ जून,
२००६ रोजी कळविले असताना, तत्कालीन जलसींपदा मींत्री तसेच विद्यमान

उपमख्
ु यमींत्री याींनी त्याींचे पत्र क्र.सींकीणा-२००६/२०७/२००६/लसीं.्य(म), ट्रदनाींक
२४ जानेिारी, २००८ अन्िये सदर नागररक ७० िषांपासन
ू राहत असल्याने

त्याींची ननिासी घरे ह्विणे मानितेच्या दृष्ीने उधचत होणार नसल्यामळ
ु े
अनतक्रमण जागेची मोजणी करून महाराषि कृषणा खोरे विकास महामींडळाच्या

धोरणानस
े डे सदर
ु ार ननयामक मींडळाच्या मान्यतेने श्जल्हाधधकारी, पण
ु े याींचक
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जागा हथताींतर करण्याची कायािाही करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात येत आहे त,
असे लेखी थिरूपात तत्कालीन विरोधी पक्षनेता, महाराषि विधानपररषद याींना
कळविले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर जागेिरील अनतक्रमण हे सन १९५० पासन
ू म्हणजे ७०
िषाापि
ू ीचे असल्यामळ
ु े सदर प्रकरणी शासनथतरािरून पढ
ु ील योग्य ती
कायािाही करणे उधचत राहहल असे श्री.अ.द.्यास, विशेष अधीक्षक, महाराषि
कृषणा खोरे विकास महामींडळ, लसींचन भिन, पण
ु े याींचे थिाक्षरीननशी पत्र

क्र.म.कृ.खो.वि.म/आ.३/(११२/०६)/९८८६, ट्रदनाींक १५ नो्हें बर, २०१९ अन्िये
सधचि, जलसींपदा विभागभयाींना लेखी थिरूपात कळविले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, माळे गाि कॉलनी (ता.बारामती, श्ज.पण
ु े) येिे घरे बाींधून राहत

असलेल्या गररबाींना शासनाच्या धोरणानस
ु ार सदर जागा त्याींचे नािािर
हथताींतररत करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर अनतक्रमण जागा सींबधीं धताींचे नािे हथताींतररत करण्यास
विलींब होण्याची सिासाधारण कारणे काय आहे त,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्याभ
अनष
ीं ाने सदर जागा अनतक्रमण केलेल्या सींबधीं धत लोकाींच्या नािािर
ु ग
हथताींतररत करण्याचेदृष्ीने कोणता ननणाय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटीि (१८-११-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) होय.

(५) सदरहू प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई येिे जनट्रहत याधचका प्रलींबबत
आहे , न्यायालयाच्या ननकालानींतर याबाबत कायािाही करण्यात येईल.
(६) प्रचन उद््ाित नाही.

___________
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खामगाव (जज.बिढाणा) येथीि आपत्तीरस्स्ताांना मदत लमळण्याबाबत
(४४)

४७५६

(१)

खामगाि

(२४-०८-२०२०)

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.प्रववण

दरे िर :

सन्माननीय मदत व पनवफसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(श्ज.बल
ु ढाणा)

तालक्
ु यात

अनतिषृ ठीमळ
ु े

झालेले

वपकाींचे

नक
ु सान, अपघाती मत्ृ यू ि परु ामळ
ु े बेघर झालेल्याींना मदत शिळण्यास प्रचींड

अडिळा ननमााण होत असल्याची बाब माहे ऑगथ्, २०२० च्या पहहल्याभ
आठिड्यामध्ये ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नैसगिक आपत्तीग्रथताींना मदत दे ण्यासाठी ननर्ीची मागणी

अमरािती ववभागातील सिाच च्िल्हागर्काऱ्याींनी ववभागीय आयक्
ु तामाफात

शासनाकडे करूनही प्रथतािािर ननर्िय न झाल्याने सदरहू प्रथताि प्रलंत्रित
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नैसगिक आपत्तीग्रथताींना तात्काळ मदत दे ण्यासाठी शासनाने
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववजय वडेट्टीवार (०२-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

मौजे नाहर (ता.ििाफ, जज.मांबई उपनगर) येथीि जमीन
लमळितीवर वारस नोंद घेण्याबाबत
(४५) ४७८१ (१४-०९-२०२०) श्री.जयांत पाटीि : सन्माननीय महसि
मांत्री
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे नाहुर (ता.कुलाा, श्ज.मब
ुीं ई उपनगर) येिील स्हे क्र. १५/४, १५/५,
१५/७ ि १५/२ पैकी जमीन लमळकतीमध्ये कुळ खातेदार मिीबाई शींकर
पा्ील या ट्रदनाींक २०/०६/१९६७ रोजी मयत झाल्याने त्याींचे िारसदाराींची नािे

लमळकतीिर िारस नोंद लािण्याबाबत ट्रदनाींक १४/०८/२०२० रोजी तहलसलदार,
कुलाा याींचेकडे अजा केला होता, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर अजााबाबत सींबधीं धत मींडळाधधकारी वभ तलाठी फेरफार
्ाकण्यास गैर्यिहाराच्या उद्देशाने ्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िारस फेरफार नोंद

करण्याच्या कामामध्ये दल
ा
करणाऱ्या सींबधीं धत दोषीींिर कारिाई करुन
ु क्ष
उपरोक्त जमीन लमळकतीिर मिीबाई शींकर पा्ील याींचे िारस नोंद
लािण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-१०-२०२०) : (१), (२),भ (३) ि (४) मौजे-नाहूर,

ता.कुलाा, श्जल्हा मब
ुीं ई उपनगर येिील स.क्र. १५/४, १५/५, १५/७ ि १५/२ पैकी

या लमळकतीिर इतर हक्कात िारस नोंद लािण्याकरीता अजादार श्री.अरुण
रामा

पा्ील

याींचे

कुळमख
ु त्यारी

श्री.नागेश

ककसनराि

ननमकर

याींनी

तहलसलदार कुलाा याींचेकडे ट्रदनाींक १४/०८/२०२० रोजीचा अजा दाखल केला

होता.भ तहलसलदार कुलाा याींनी सदर अजा पढ
ु ील कायािाहीकरीता ट्रदनाींक
२८/०८/२०२० रोजी तलाठी सजा-नाहूर याींचेकडे पाठविला.
उक्त नमद
ू लमळकतीचे गा.न.नीं.७/१२ चे गाि अलभलेख पाहता,
कब्जेदार सदरी “सॉल्् डडपा्ा में्” याींचे नाि दाखल आहे ि इतर हक्क सदरी

सींरक्षक्षत कुळ म्हणून मिीबाई शींकर याींचे नािाची नोंद आहे . फेरफार क्र. २५१
ट्रदनाींक १५/११/१९५० अन्िये कुळकायद्याच्या कलम २, ३ ि ३ (अ) प्रमाणे
सींरक्षक्षत कुळाींची नाींिे दाखल केल्याचे ट्रदसन
ू येत.े

कुळ कायद्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार ट्रदनाींक ०१/०४/१९५७ हा “कृषकट्रदन”

ठरविण्यात आला आहे . या ट्रदनाींकास जर कुळाने कायदे शीर कुळ म्हणून
जमीन धारण केली असेल तर त्या कुळाने ती जमीन सिा बोजाींपासन
ू मक्
ु त
अशी आपल्या जमीन मालकाकडून खरे दी केली आहे असे मानण्यात येईल.
परीं त,ु

महसल
ू

विभाग,

सधचिालय,

बॉम्बे

याींनी

मब
ुीं ई

कुळिहीिा्

ि

शेतजमीन अधधननयमाच्या कलम ८८ (१)भ (बी) अन्िये अधधिच
ू ना क्रमाींक
५१५७/३११९०-एम, ट्रदनाींक २९/०३/१९५७ ही शासन राजपत्रात ट्रदनाींक ०४

एवप्रल, १९५७ रोजी प्रलसध्द केली आहे . त्यानस
ु ार मौजे नाहूर ता.कुलाा या
गािाला कुळ कायद्याच्या कलम-१ ते ८७ तरतद
ु ी लागू होत नाहीत. याथति,
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सदर प्रकरणी कुळ कायद्यानस
ु ार सींरक्षक्षत कुळास िारस नोंद करणे उधचत
होणार नाही, असे तलाठी नाहूर याींनी अजादारास ट्रदनाींक २५/०९/२०२०
रोजीच्या पत्रा्दारे कळविले आहे .
तसेच, सदर लमळकत ही शासकीय (सॉल्् डडपा्ा में्) याींच्या नािे

असल्यामळ
ु े त्यािरील नमद
ू असलेल्या कुळाींची िारस नोंद घेणे योग्य होणार
नाही, असा अहिाल तहलसलदार, कुलाा (मल
ु ड
ुीं ) याींनी सादर केला आहे .
___________

उमरे ड (ता.उमरे ड, जज.नागपरू ) येथीि ्यसनमक्ती
िेंद्राच्या चौिशी िरण्याबाबत

(४६) १०८६८ (१९-०४-२०१७) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय सामाजजि
न्वयाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरे ड (ता.उमरे ड, श्ज.नागपरू ) येिे ्यसनमक्
ु ती केंद्र चालविण्यात येत,े
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या केंद्राला सामाश्जक न्याय विभागाने सन २०१२ ते २०१५
पयंत अनद
ु ान मींजूर केले अिन
ू भतेभककतीभआहे त,

(३) अिल्याि,भ सदरहू ्यसनमक्
ु ती केंद्र कागदोपत्री असल्याची बातमी
लोकमत ित्ृ तपत्र नागपरू या दै ननकात ट्रदनाींक १० जन
ू , २०१५ रोजी प्रलसध्द
झाली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासन तात्काळ दखल घेऊन या ्यसनमक्
ु ती
केंद्रासह राज्यातील इतर ्यसनमक्
ु ती केंद्राींची चौकशी करणार आहे काय ?
श्री.धनांजय मड
ां े (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, सन २०१२ ते २०१५ पयंत एकूण २०,२०,६८०/- अनद
ु ान मींजूर केले आहे .

(३) होय, तिावप, श्जल्हा समाजकल्याण अधधकारी, श्जल्हा पररषद नागपरू
कायाालयातील २ ननरीक्षकाींनी प्रत्यक्ष भे् दे ऊन खात्री केली असता सदरचे

केंद्र सरु ळीत असल्याचे ट्रदसन
ू आले आहे . त्यामळ
ु े सन १०/०६/२०१५ च्या
बातमीत तथ्य ट्रदिन
ू येत नाही.
(४) प्रचन उद््ाित नाही.

___________

वि.प. ६ (60)

राज्यात डॉक्टराांवरीि होत असिेिे हल्िे थाांबववण्याबाबत
(४७) १५७३० (२१-०४-२०१७) श्री.अशोि ऊर्फ भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय सावफजननि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह राज्यात विविध ट्रठकाणी शासकीय ि खाजगी रुग्णालयातील
डॉक््राींिर रुग्णाींच्या नातेिाईक ि समाजकीं्काकडून जीिघेणे हल्ले होत
असन
ू ही डॉक््राींना कोणतेही सींरक्षण दे ण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉक््राींिरील होत असलेले हल्ले त्िररत िाींबविण्याबाबत
तसेच त्याींना सींरक्षण दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.राजेश टोपे (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) महाराषि िैद्यकीय सेिा-्यक्ती आणण िैद्यकीय सेिा सींथिा (ट्रहींसक

कृत्य ि मालमत्तेची हानी ककीं िा नक
ु सान याींना प्रनतबींध) अधधननयम, २०१०
अींतगात िैद्यकीय सेिा परु विणाऱ्या ्यक्तीींच्या च्िववताला इजा ननमााण

करणाऱ्या आणण िैद्यकीय सेिा सींथिाींच्या मालमत्तेची हानी ककीं िा नक
ु सान
करणाऱ्या ट्रहींसक कृत्याींना आळा घालण्यासाठी पोललसाींना अधधकार प्रदान
करण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार अशा प्रकरणात पोललसाींकडून आिचयक ती
कायािाही करण्यात येत.े
तसेच

शासन

ननणाय,

सािाजननक

आरोग्य

विभाग,

ट्रदनाींक

२३/०८/२०१३ अन्िये िैद्यकीय सेिा ्यक्ती आणण िैद्यकीय सेिा सींथिा

याींची सरु क्षक्षतता ि रक्षा यािर ननयींत्रण ठे िण्यासाठी श्जल्हाधधकारी याींच्या
अध्यक्षतेखाली श्जल्हाथतरीय सरु क्षा सलमती नेमण्यात आली आहे .
(३) विलींब होण्याचा प्रचनच उद््ाित नाही.

___________
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औरां गाबाद महाराष्ट्र औद्योधगि वविास महामांडळािडून वोखाडफ व

अजांता र्ामफ या िांपन्वयाांनी घेतिेिा भखांड अवविलसत असल्याबाबत
(४८) ३००७७ (१४-०८-२०१२) श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शेंद्रा महाराषि औद्योधगक विकास महामींडळामध्ये िोखाडा ि

अजींता फामाा या कींपन्याींनी िषाापि
ू ी भख
ु ींड घेतला परीं तू तो अद्याप विकलसत
केला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषि औद्याधगक विकास महामींडळ याींनी कराराप्रमाणे
अद्याप काहीच कारिाई केली नाही, हे हीभखरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभाष दे साई (२६-११-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) प्रचन उद््ाित नाही.
(३) ि (४) लागू नाही.

___________

महाराष्ट्र प्राध्यापि महासांघाच्या (एमर्क्टो) ववववध मागण्याांबाबत
(४९) ४१७९० (२८-०८-२०१३) श्री.नागोराव गाणार, डॉ.रणजजत पाटीि :
सन्माननीय सामाजजि न्वयाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषि प्राध्यापक महासींघाच्या (एमफुक््ो) ट्रदनाींक २४ सप््ें बर, २०१२
रोजी िा त्यादरम्यान त्याींच्या विविध मागण्याींसद
ीं भाात राज्य्यापी आींदोलने
करण्याची

सच
ू ना

मा.मख्
ु यमींत्री

ि

मा.उच्च

ि

तींत्रलशक्षण

मा.सामाश्जक न्याय मींत्री याींनीही ट्रदली होती, हे खरे आहे काय,

मींत्र्यासोबत
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(२) असल्यास, या मागणीपत्र उच्च ि तींत्रलशक्षण विभागाने प्राध्यापकाींना

सहािा िेतन आयोग ट्रदनाींक १२ ऑगथ्, २००९ रोजीच्या शासन आदे शाने

ट्रदनाींक १ जानेिारी, २००६ पासन
ू लागू केल्यानींतर तब्बल २५ मट्रहने विलींबाने
सामाश्जक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील समाजकाया महाविद्यालयातील

प्राध्यापकाींना ट्रदनाींक २२ सप््ें बर, २०११ रोजी शासन आदे श काढून ट्रदनाींक १
जानेिारी,

२००६

पासन
ू

सहािा

िेतन

आयोग

लागू

करुन

प्रत्यक्ष

अींमलबजािणी माहे एवप्रल, २०१२ पासन
ू करण्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) आींदोलनादरम्यान मा.सामाश्जक न्यायभिंत्रीभयांनी ट्रदनाींक १९ ऑक््ोबर,
२०१२ च्या पत्रानस
ु ार ट्रदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१२ ला दप
ु ारी १२.३० िाजता
आपल्या

मींत्रालयीन

दालनात

एमफुक््ो

प्रनतननधी

मींडळासोबत

बैठक

आयोश्जत केली होती ि त्यािेळी एमफुक््ोने एका ननिेदना्दारे समाजकाया
महाविद्यालयातील प्राध्यापकाींना ट्रदनाींक १ एवप्रल, २०१० ते ट्रदनाींक २१ माचा,
२०१२

या

कालखींडाची

िकबाकी

रोखीने

द्याियाच्या

असन
ू

ट्रदनाींक

०१/०१/२००६ ते ३१/०३/२०१० या कालखींडाची िकबाकी प्रिम राज्य शासनाने

अदा कराियाची आहे ि नींतर त्याची प्रनतपत
ू ी केंद्र शासन करणार असन
ू तसे
केंद्रीय मानि सींसाधन विभागाने ट्रदनाींक १४/०८/२०१२ च्या पत्रान्िये कळविले
असल्याचे लक्षात आणून ट्रदले ि ही बाब आता केंद्राने पाठविलेल्या ट्रदनाींक
१४/११/२०१२ च्या पत्रान्िये कळविले असल्याचे लक्षात आणून ट्रदले ि ही बाब

आता केंद्राने पाठविलेल्या ट्रदनाींक १४/११/२०१२ च्या पत्राने दे खील थपष्
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार िकबाकी अदा करण्यासींदभाात सामाश्जक न्याय
विभागाकडून करण्यात आलेल्या कायािाहीचे थिरुप काय आहे ?
श्री.धनांजय मड
ां े (०१-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ि (४) होय, ट्रदनाींक ०१/०४/२०१० ते २१/०३/२०१२ या कालखींडातील
िकबाकी

लशक्षकीय

कमाचाऱ्याींना

अदा

करण्यात

आलेली

आहे .

तसेच

समाजकाया महाविद्यालय लशक्षक-लशक्षकेतर कमाचारी याींना ६ िा िेतन

वि.प. ६ (63)

आयोगाचा ट्रदनाींक ०१/०१/२००६ ि ट्रदनाींक ३१/०३/२०१० च्या कालािधीची
िकबाकी रक्कम सन २०१५-२०१६ या आधिाक िषाात परु िणी मागणी्दारे
अदा करण्यात आली आहे .

___________

राज्यात सावफजननि आरोग्य ववभागाांतगफत िमफचाऱ्याांनी ववनांती
बदिीिरीता प्रस्ताव सादर िेल्याबाबत
(५०) ४४०५१ (०५-१२-२०१८) श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

श्री.धगरीशचांद्र ्यास : सन्माननीय सावफजननि आरोग्य व िटां ब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सािाजननक आरोग्य विभागाींतगात डॉक््र, पररचाररका, ललवपक,

साींश्ख्यकी असे ५ हजार कमाचाऱ्याींनी विनींती बदलीकरीता प्रथताि सादर
करूनही अद्याप विनींती बदल्या प्रनतक्षेत असल्याचे ट्रदनाींक १९ सप््ें बर,
२०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

अनष
ीं ाने सदर विनींती बदल्या करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(२) महाराषि िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा, ग्-अ (ग्रेड िेतन ५४००) सींिगाातील
िैद्यकीय

अधधकाऱ्याींच्या

प्रशासकीय

बदल्या

नागरी

सेिा

मींडळाच्या

असलेले

पररमींडळे

लशफारशीने शासनथतरािरुन ट्रदनाींक ३१/०५/२०१८ ि विनींती बदल्या ट्रदनाींक
१०/१०/२०१८ च्या आदे शान्िये करण्यात आलेल्या आहे त.
आरोग्य

सेिा

सींचालनालयाच्या

अधधनथत

याींचेथतरािरुन अधधपररचारीका ि पररसेविका याींची आथिापना हाताळण्यात

येत.े अधधपररचारीका ि पररसेविका ग्-क याींच्या सिासाधारण बदल्या मे,भ
२०१८ मध्ये पररमींडळे याींचथ
े तरािरुन नागरी सेिा मींडळाच्या लशफारशीने ि

शासन ननणाय, ट्रदनाींक ०९/०४/२०१८ अन्िये समप
ु दे शनाने सींबधीं धताींनी ट्रदलेल्या
पसींतीक्रमानस
ु ार करण्यात आलेल्या आहे त.

वि.प. ६ (64)

आरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या अधधनथत असलेले पररमींडळे

ि

कायाक्रम प्रमख
ु , याींचे आथिापनेिरील ग्-क कमाचाऱ्याींच्या सिासाधारण

बदल्या मे,भ २०१८ मध्ये पररमींडळे ि कायाक्रम प्रमख
ु याींचेथतरािरील नागरी
सेिा मींडळाच्या लशफारशीने ि शासन ननणाय, ट्रदनाींक ०९/०४/२०१८ अन्िये
समप
ु दे शनाने
आहे त.

कमाचाऱ्याींनी

ट्रदलेल्या

पसींतीक्रमानस
ु ार

करण्यात

आलेल्या

(३) विलींब होण्याचा प्रचनच उद््ाित नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

श्री.राजेंद्र भागवत
सधचव
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

__________________________________________________________________
िद्र
ु र्पव
ू िभिविभप्रक्रक्रयाभिहाराष्ट्रभववर्ानिंडळभिगचवालयाछयाभिंिर्कभयंत्रर्ेवरभकरण्यातभआलीभआहे .
िुद्रर्:भिािकीयभिध्यवतीभिुद्रर्ालय, िुंिई.

