
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
शकु्रिार, हदनाांि २५ माचच, २०२२ / चतै्र ४, १९४४ ( शिे ) 

  
(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि औषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण औिाफ, िौशल्य, 

रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बदल, 

राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४१ 
------------------------------------- 

िणी (जज.यितमाळ) पांचायतसशमती अांतगचत शशक्षिाांच ेननयमबाहय 
समायोजन िेल्याबाबत 

(१) 
* ४३८६९ श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

  

(१) वणी (जि.यवतमाळ) येथील पींचायतसममती अींतगगत काही कें द्रात अततररक्त 
मिक्षक असनू कें द्रातील अनेक िाळाींमध्ये मिक्षकाींची पदे ररक्त असताींना 
ग्मिक्षणाधिकारी याींनी िासनाचे तनयम डावलनू मिक्षकाींचे तनयमबाहय 
समायोिन करण्यात आले असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तनयमबाहय समायोिन करणाऱ्या अधिकाऱ्याींववरुध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 प्रा. िषाच गायििाड : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
आष्ट्टी (जज.बीड) येथील निीन बस स्थानिाच ेिाम प्रलांबबत 

असल्याबाबत 
  

(२) *  ४३८४८   श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्ट्टी) : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आष्ी (जि.बीड) येथील नवीन बस स्थानकाच ेकाम गत दोन वर्ाांपासनू 
बींद असल्याने प्रवािाींना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, िुन्या बस स्थानकातील स्वच्छतागहृ िमीनदोस्त केल्यामळेु 
महहलाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, नवीन बस स्थानकाचे बाींिकाम बींद असण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच सदर काम लवकरात लवकर पणूग करण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायगवाही/उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. अननल परब : (१), (२), (३), व (४) सदर बस स्थानकाचे बाींिकाम 
डडसेंबर, २०१९ ला सरुु करण्यात आले. मात्र कोवीडमळेु बाींिकाम बींद होत.े 
सध्यजस्थतीत िोत्याचे बाींिकाम प्रगतीपथावर आहे. सदर बाींिकाम हे सदयाच्या 
बस स्थानकाच्या पाठीमागील बािूस सरुु असनू बसस्थानकाची ववदयमान 
इमारत पाडण्यात आलेली नसनु सदर  बसस्थानकामिनु वाहतकु सरुु आहे. 
   कोरोना काळात बस स्थानकावरील फफरत े स्वच्छतागहृ नगर पामलकेने 
काढुन घेतले असल्याने सदर रेडीमेड स्वच्छतागहृ पनु्हा बस स्थानकावर 
ठेवण्यासाठी कायगवाही सरुु आहे. 
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----------------- 
  

जळगाि जजल््यातील शशधापबत्रिा धारिाांच्या शशधापबत्रिाांिर बारा 
अांिी बारिोड नसल्यामुळे धान्याचा लाभ शमळत नसल्याबाबत 

  

(३) * ४२५८१   श्री.शशरीष चौधरी (रािेर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील 
(शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (औसा) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िळगाव जिल््यातील समुारे तीन हिार मििापत्रत्रका िारकाींच्या 
मििापत्रत्रकाींवर बारा अींकी बारकोड क्रमाींक नसल्यामळेु िान्याचा लाभ ममळत 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, प्रािान्य कु्ुींब ग् व अींत्योदय योिनेत समाववष् असलेल्या 
िळगाव िहरातील मििा पत्रत्रका िारकाींना त्याींच्या मििापत्रत्रकेवर बारा अींकी 
बारकोडचा मिक्का तहसील कायागलयातनू देण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन मििापत्रत्रका काढणे व त्यावर बारा अींकी बारकोड क्रमाींक 
्ाकून देण्यासाठी दलालाींकडून ग्राहकाींची आधथगक फसवणूक होत असल्याच्या 
तक्रारी तसेच दकुानदार बारकोड असलेल्या मििा पत्रत्रका िारकाींनाही िान्याचा 
लाभ नाकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ :  (१) हे खरे नाही. 
(२) तहमसल स्तरावर मििापत्रत्रकेची डा्ा एींट्री मििापत्रत्रका यवयवस्थापन प्रणाली 
(RCMS) मध्ये करुन ती  सींगणकीकृत झाल्यावर मििापत्रत्रकेस सींगणक 
प्रणालीद्वारे बारा अींकी ववमिष् क्रमाींक हदला िातो. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील जजल्हा पररषद शाळा, आश्रम शाळा, िसनतगहृ ि ेाजगी 

शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविण्याबाबत 
  

(४) *  ४२८०८   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोल े (सािोली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा ेोडिे (अमरािती), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाळाींमध्ये ववद्याधथगनीींवर लधैग ींक अत्याचाराच्या घ्ना होत 
असताना यास आळा घालता यावा या उद्देिाने िासनाच्या िालेय मिक्षण व 
फक्रडा ववभागाने िाळाींमध्ये सीसी्ीयवही कॅमरे बसववण्याचा तनणगय घेतला होता 
परींत ुिाळाींमध्ये सीसी्ीयवही कॅमेरे बसववण्यात आले नसल्याचे माहे ऑगस््, 
२०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जिल्हा पररर्द िाळा, आश्रम िाळा, वसततगहृ व 
खािगी िाळाींमध्ये सीसी्ीयवही कॅमेरे प्रािान्याने बसववण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) मा. उच्च न्यायालयाच्या तनदेिाींनसुार खािगी 
यवयवस्थापनाच्या िाळाींमध्ये आवश्यकतनेसुार सीसी्ीयवही बसववण्याच्या सचूना 
या ववभागाच्या हदनाींक ०७ एवप्रल, २०१६ च्या िासन पररपत्रकान्वये देण्यात 
आल्या आहेत. तसेच याकरीता िासनाकडून अनदुान देण्यात येणार नाही, ही 
बाब स्पष् करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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----------------- 
नाशशि पररक्षेत्रात िाहतूि पोशलसाांिडून हेल्मेट सक्तीच्या नािाेाली 

दांड आिारणी होत असल्याबाबत 
  

(५) *  ४३१३०   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नामिक पररक्षते्रात पोमलस आयकु्त याींनी वाहतकू िाखेला वसलुी कररता 
उहद्दष् हदले असल्याने येथील वाहतकू पोमलसाींकडून हेल्मे् सक्तीच्या 
नावाखाली दींड वसलुी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग १ च्या अनरु्ींगाने स्थातनक प्रवासी घ्ना नामिकहून 
मुींबईकड े प्रवास करणारे प्रवासी याींनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रारीींनसुार तसेच 
“यवदारका चौक” येथील अविै प्रवासी वाहतकुीला आळा घालण्यासाठी वाहतकू 
पोमलसाींकडून कोणती कायगवाही/उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
(२) यवदारका चौकात अविै प्रवासी वाहतकूीला आळा घालण्यासाठी मो्ार वाहन 
कायदा १९८८ कलम ६६(१)/१९२ अन्वये िानेवारी, २०२१ त ेडडसेंबर, २०२१ या 
कालाविीमध्ये अविै प्रवासी वाहतकू करणारे ३५ वाहनाींवर मा.मो्ार वाहन 
न्यायालयात ख्ला पाठववण्यात आलेला असनू मा.न्यायालयाने कसरुदार 
वाहनिारकाींना रु.६३,४००/- दींड केलेला आहे. 
      तसेच क्षमतपेेक्षा िास्त प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या वाहनिारकाींवर एकूण 
१५८ केसेस मध्ये रु.३३,८००/- दींडात्मक कारवाई केली असनू वाहतकू ववभागाच े
अधिकारी/ कमगचारी याींना अविै प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या वाहनिारकाींवर मो्ार 
वाहन कायदा १९८८ अन्वये कारवाई करण्याबाबत पोलीस आयकु्त, नामिक 
याींचेकडून आदेि देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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 मौजे माांडिे ेदुच (ता.जामनेर, जज.जळगाांि) येथे सािचजननि पाणी 
पुरिठा अांतगचत उद्भि विहहर ि पाईप लाईनच्या िामाबाबत 

 (६) *  ४१६६९   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे माींडवे खुदग (ता.िामनेर, जि.िळगाींव) येथे ग्रामपींचायतीच्या मालकीच े
सावगितनक पाणी परुवठा अींतगगत उद्भव ववहहर व पाईप लाईन ्ाकण्याचे काम 
सन २०१७-२०१८ दरम् यान करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, अींदाि पत्रकातील काही मींिुर कामाींच्या पररमाणात बदल 
झाला असल् याने त् याचा सववस् तर प्रस् ताव कारणाींसह कायगकारी अमभयींता याींना 
उपअमभयींता याींनी सादर करुन मान् यता न घेतल् याने मळु रक् कम रु. 
२,६२,२४०/- तनयमबा्यररत् या प्रदान करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल् यास, उक् त प्रश्न भाग १ व २ बाबत चौकिी करण् यात आली आहे 
काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दोर्ी असणाऱ्या 
यव यक् तीींववरुध् द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येणार आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बदल झालेल्या पररमाणानसुार सववस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला 
असनू सक्षम अधिकारी याींची मींिुरी घेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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गोंहदया ि नाशशि जजल्हयात मािेटीांग फेडरेशनिड ेशमलसचची सुरक्षा 
ठेि जमा असूनही मोबदला शमळाला नसल्याबाबत 

 (७) *  ४३६८२   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), 
श्री.सहसराम िोरोटे (आमगाि) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया व नामिक जिल्हयात माकेह्ींग फेडरेिन व महाराषट्र राज्य 
आहदवासी ववकास महामींडळ याींचेकडून सन २००८-०९ त े २०२०-२०२१ पयांत 
माकेह्ींग फेडरेिनकड े मीलसगची सरुक्षा ठेव िमा करण्यात आलेली आहे परींत ू
बहुताींि ममलसगना सन २०१७-१८ त े२०२०-२१ भरडाईचा मोबदला देण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय,  
(२)  असल्यास, िासनाने भरडाई करणा-या ममलसगनी बारदान परत न केल्यास 
प्रती बारदान ३४.०० रुपये नग वसलू करण्याबाबत आदेमित केले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, िासनाच्या सदर आदेिात िुन्या की नवीन बारदानाची वसलुी 
करण्यात यावी याबाबत स्पष् तनदेि देण्यात आले नसल्याचे तनदिगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, प्रश्न भाग ३ मिील तनदेि स्पष् करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगवाही केली तसेच सन २००८-०९ त े२०२०-२०२१ पयांत माकेह्ींग 
फेडरेिनकड ेमीलसगची सरुक्षा ठेव िमा करण्यात आलेली असनूही मोबदला न 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(५)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. छगन भजुबळ : (१)  हे अींित: खरे आहे. 
     माकेह्ींग फेडरेिनमाफग त हींगाम 2008-09 त े2019-20 (खरीप व रब्बी) 
तसेच पणन हींगाम 2020-21 (खरीप) मिील िान भरडाई खचागच्या रक्कमा 
ममलसगना अदा करण्यात आलेल्या आहेत.  पणन हींगाम 2020-21 (रब्बी) 
मिील िान भरडाई खचागची रक्कम अदा करणे बाकी आहे.   
     महाराषट्र राज्य आहदवासी ववकास महामींडळामाफग त ज्या ममलसगने 
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NEML या पो ग्लवर धगरणीमध्ये आवक िान, िासकीय परुवठा गोदामात 
िावक ताींदळाच्या नोंदी घेतल्या आहेत, अिा ममलसगना मोबदला देण्यात येत 
आहे. पणन हींगाम 2008-09 त े2016-17 मिील भरडाई देयके अदा करण्यात 
आली आहे.  पणन हींगाम 2017-18 त े2020-21 मिील एकूण रु.56.61 
को्ी भरडाई खचागच्या रकमेपकैी रु.32.18 को्ी अदा करण्यात आले असनू 
रु.24.43 को्ी इतकी रक्कम ममलसगनी नोंदी पणूग न केल्याने अदा करणे बाकी 
आहे. 
(२)  हे खरे आहे.  
(३)  हे खरे नाही. 
    ममलसगने िुना बारदाना परत न केल्यास रु.34/प्रतत नग याप्रमाणे रक्कम 
वसलु करणेबाबत िासनाने स्पष् सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) हींगाम 2008-09 त े2020-21 मध्ये िान भरडाईचे अींततम हहिोब करण्यात 
आलेल्या सवग सींबींिीत ममलसगना माकेह्ींग फेडरेिनमाफग त अनामत रक्कमा व 
देय भरडाई मोबदला प्रदान करण्यात आलेला आहे. 
(५) ममलसगकडून िुना बारदाना परत न ममळाल्यास वसलूी करण्याबाबत 
िासनाने तनदेि हदलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
भूजल सिेक्षण आणण वििास यांत्रणेमाफच त भूजल मूल्याांिन िरुन 
प्रशसध्द िरण्यात आलेल्या यादीतून रािेर तालुिा िगळल्याबाबत 

 (८) *  ४२५२३   श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) नन ांबाजी पाटील (मकु्ताईनगर), श्री.सांजय 
साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  मकु्ताईनगर, बोदवड व रावेर (जि. िळगाव) अिा तीन तालकु्याींतील 
एकूण १७४ गावे मागील काळात भिूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमाफग त 
भिूल मलू्याींकन सन २०१९-२० प्रमाणे सरुक्षक्षत वगगवारी असलेल्या पाणलो् 
क्षेत्रातील भिूल वापराची ्क्केवारी भिूल उपलब्ितचे्या तलुनेत ६० फकीं वा 
त्यापेक्षा कमी आहे अिा मकु्ताईनगर तालकु्यातील १४७ गावाींपकैी प्रमसध्द 
करण्यात आलले्या १९ गावाींच्या यादीतनु रावेर तालकु्याला वगळण्यात आले 
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आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, भिूल सवेक्षण ववभागानसुार िळगाव जिल््यातील ११०५३ 
गावाींपकैी केवळ ३०० गावे डाकग  झोनच्या बाहेर असल्याचे एका भिूल 
सवेक्षणाच्या तनदिगनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, यामळेु अपात्र गावातील केळी व बागायती ितेक-याींना 
वयैजक्तक लाभाच्या मस ींचनाच्या योिनेचा लाभ ममळू िकत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली, केलेल्या कायगवाहीची 
सद्यःजस्थती काय आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) मकु्ताईनगर, बोदवड व रावेर तालकु्यातील २५६ 
गावाींपकैी भिूल मलु्याींकन सन २०१९-२०२० नसुार मकु्ताईनगर व बोदवड 
तालकु्यातील एकूण १७ गावे सरुक्षक्षत वगगवारीत (भिूल उपलब्ितचे्या तलुनेत 
६०% फकीं वा त्यापेक्षा कमी उपसा) तर १२० गावे अींितः िोवर्त (भिूल 
उपलब्ितचे्या तलुनेत ७०% त े९०% उपसा) वगगवारीत मोडत आहेत. तर रावेर 
तालकु्यातील ११९ गावे अततिोवर्त (भिूल उपलब्ितचे्या तलुनेत १००% वा 
अधिक उपसा) वगगवारीत मोडत आहेत. 
(२) िळगाींव जिल््यातील एकूण १५३५ गावाींपकैी सरुक्षक्षत पाणलो् वगगवारीत 
एकूण ४१३ गावाींचा समाविे आहे. या ४१३ गावाींपकैी भिूल उपलब्ितचे्या 
तलुनेत ६०% फकीं वा त्यापेक्षा कमी उपसा असलेली ३०२ गावे असनू, भिूल 
उपलब्ितचे्या तलुनेत ६०% त े ७०% मिील भिूल उपसा असलेल्या १११ 
गावाींचा समावेि आहे. 
(३) होय हे खरे आहे.  
      तनयोिन (रोहयो) ववभागाच्या हद. १७ डडसेंबर, २०१२ रोिीच्या िासन 
तनणगयानसुार अींितः िोवर्त, िोवर्त, अतत िोवर्त क्षेत्रामध्ये वयैजक्तक 
लाभाच्या मस ींचन ववहहरी घेव ूनयेत. मात्र अींितः िोवर्त या पाणलो् क्षते्रात 
समहू ववहहरी हाती घेता येव ूिकतात. कें द्र िासनाच्या पींतप्रिान कृर्ी मस ींचन 
योिनेच्या तनकर्ानसुार अींितः िोवर्त, िोवर्त, अतत िोवर्त या क्षेत्रात व 
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सरुक्षक्षत क्षेत्रातील, ज्या क्षते्रात भिूल उपश्याची ्क्केवारी ६०% पेक्षा िास्त 
आहे अिा सवग क्षेत्रात नवीन मसींचन ववहीर घेता येत नाही. तथावप, सरुक्षक्षत 
क्षेत्रातील ६० त े७०% या उपश्याच्या वगगवारीतील क्षेत्रात पनुभगरण उपाय योिना 
करण्याच्या अ्ीींवर नवीन मसींचन ववहीर घेण्यास मिफारस करण्याच्या सचूना 
सींचालनालयाच्या हद. २९.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रादेमिक उपसींचालक, भिूल 
सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणा व जिल्हा वररषठ भवूजै्ञातनक, भिूल सवेक्षण 
आणण ववकास यींत्रणा, सवाांना हदल्या  आहेत. 
(४) कें द्रीय भिूल मींडळाने तयार केलेल्या भिूल अींदाि सममती सन २०१५ 
च्या कायगप्रणालीनसुार राज्य िासनाच्या भिूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणा 
व कें द्रीय भिूल मींडळ याींच्या सहकायागने सींयकु्तपणे केलेल्या सवेक्षणानसुार 
भिूल मलु्याींकनाची कायगवाही केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
नाांदेड जजल्हा पररषदेच्या पाणी पुरिठा विभागात नविन पाणी पुरिठा 

योजनेच्या ताांबत्रि मान्यतेच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
 (९) *  ४२६७७   डॉ.तषुार राठोड (मुे ेड) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हा पररर्द स्तरावर पाणी परुवठा ववभागामाफग त िलिीवन ममिन 
अींतगगत ४५० गावाींच्या नवीन पाणी परुवठा योिनेचे अींदािपत्रक ताींत्रत्रक 
मान्यतसेाठी प्रलींत्रबत असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलिीवन ममिनअींतगगत २ को्ी रुपयापयांत पाणी परुवठा 
योिनाींना ताींत्रत्रक मान्यता देण्याचे अधिकार िासनाने पाणी परुवठा ववभागाच्या 
सींबींधित कायगकारी अमभयींत्याना हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड जिल्हापररर्देच्या पाणी परुवठा ववभागाचे कायगकारी 
अमभयींता हे ताींत्रत्रक मान्यता देण्यास िाणीवपवुग ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कतगयवयात कसरू करुन ताींत्रत्रक मान्यता देण्यास 
्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींधित कायगकारी अमभयींत्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय हे खरे आहे.  
(३) व (४) हे खरे नाही. िासन पररपत्रकान्वये कायगकारी अमभयींता, जिल्हा 
पररर्द स्तरावरील सममती रु. २.०० को्ी पयांतच्या प्रस्तावाींची छाननी 
सममतीमाफग त करून त्याींनतर ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान करत.े नाींदेड जिल््यात 
िल िीवन ममिन कायगक्रमाींतगगत एिन्सी माफग त तयार करण्यात आलेली 
तालकुा स्तरावर छाननी करून प्रस्तावासोबत आवश्यक ती प्रपत्र े िोडूनच 
ववभागास सादर केली िातात. त्यानसुार तालकुा स्तरावर प्राप्त ३९१ 
अींदािपत्रकापकैी तालकुा स्तरावरुन सदरील बाबीींची पतुगता करुन माहे िानेवारी 
व फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये नाींदेड जिल्हा पररर्देचे ववभागीय स्तरावर २२० 
अींदािपत्रके मान्यतसे्तव प्राप्त झाली. पकैी १६५ योिनाींना ताींत्रत्रक मान्यता 
प्रदान केली असनू ५५ योिनाींची अींदािपत्रकाींची ताींत्रत्रक तपासणी जिल्हा पररर्द 
स्तरावर सरुु आहे. व उवगररत १७१ अींदािपत्रके तालकुा स्तरावरून ताींत्रत्रक 
तपासणी करून सवग प्रपत्रासह प्राप्त होणे बाकी आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
 मुांबईतील बोररिली (पूिच) येथील मे.एनक्लायनप ररऍशलटी प्रा.शल. 

िां पनीमुळे होत असलेल्या प्रदषूणाबाबत 
  

(१०) *  ४३४७१   श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१)  बोररवली (पवूग), मुींबई उपनगर, हायवे वरील, मागाठाणे िवळ असलेल्या 
मे.एनक्लायनप ररऍमल्ी प्रा.मल. (ऑबेरॉय त्रबल्डसग) या कीं पनीमळेु पररसरात 
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होणारे हवेचे प्रदरू्ण तसेच सदर कीं पनीच्या आर.एम.सी प्लाीं्ला हदलेल्या 
एनओसीबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १३ िानेवारी, २०२० रोिी 
पासनू वारींवार प्रादेमिक अधिकारी, महाराषट्र प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडळ, मुींबई 
याींच्याकड ेलेखी तनवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय हे खरे आहे.  
      यासींदभागत  स्थातनक लोकप्रतततनिीींकडून हदनाींक २६ फेब्रवुारी २०२० व 
हदनाींक ०३ माचग २०२० रोिी पो ग्ल द्वारे तक्रार प्राप्त झाली असल्याचे महाराषट्र 
प्रदरू्ण तनयत्रींण मींडळाने नमदू केले आहे.. 
(२) तक्रारीच्या अनरु्ींगाने महाराषट्र प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडळाकडून पाहणी 
दरम्यान, बाींिकाम प्रकल्प व आरएमसी रेडीममक्स प्लाीं्मध्ये आढळलले्या 
त्रु् ीच्या अनरु्ींगाने, इींनक्लाईन ररयामल्ी (बाींिकाम प्रकल्प), इींनक्लाईन 
ररयामल्ी (रेडीममक्स प्लाी्ं  प्रकल्प) व नवुोको ववस्तास कापोरेिन मलमम्ेड 
(रेडीममक्स प्लाी्ं  प्रकल्प) या उद्योगाींना हदनाींक ०६ माचग २०२० रोिी प्रस्ताववत 
तनदेि देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उध्दभवत नाही. 
 

----------------- 
 

अहमदनगर जजल्हयातील पाणी नमुने दवूषत असल्याबाबत 
  

(११) *  ४२१५२   श्रीमती मोननिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१)   अहमदनगर जिल्हयातील १४ तालकु्यामिील पाण्याचे १ हिार ६८३ 
नमनेु तपासण्यात आले असता त्यातील ४९ गावातील ५५ नमनेु दवूर्त 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
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आहे काय, 
 
(२)  असल्यास, जिल्हयातील सवागधिक दवूर्त पाण्याच ेनमनेु पाथडी तालकु्यात 
आढळून आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, जिल्हा पररर्देच्या आरोग्य ववभाग व भिुल ववभागाकडून 
तपासण्यात आलेल्या पाण्याचे दवूर्त नमनेु आढळलेल्या ग्रामपींचायतीींना सचुना 
देवनू हे दवूर्त पाणी िधु्द व तनिगतूींक करण्यासाठी उपाययोिना केल्या िातात, 
हे ही खरे आहे काय, 
 

(४)  असल्यास, जिल्हयातील एवढया मोठया प्रमाणात पाण्याचे नमनेु दवूर्त 
आढळण्याची कारणे काय आहेत तसेच सवागधिक दवूर्त पाणी नमनेु आढळलेल्या 
पाथडी तालकु्यातील १२ गावातील दवूर्त पाण्याला िधु्द व तनिगतुींक करण्यासाठी 
ववभागामाफग त कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे  आहे. 
(२) अहमदनगर जिल्हयातील पाथडी तालकु्यात सवागधिक म्हणि ेएकूण ३९५ 
पाणी नमनेु तपासण्यात आले असनू त्यापकैी १२ पाणी नमनेु दवूर्त 
असल्याच ेआढळून आल ेआहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
     दवुर्त आलेल्या पाणी नमनु्याचा अहवाल सींबींधित पींचायत सममत्याींना 
योग्य त्या उपाय योिना करण्यासाठी पाठववण्यात येतो. 
(४) दरमहा पाणी नमनेु अहवाल व ह्सीएल नमनेु तपासणी अहवाल सवग 
सींबींधित ग्ववकास अधिकारी याींना पाठववण्यात येवनू दवूर्त नमनेू आढळून 
आलेल्या स्त्रोताींवर ्ीसीएलद्वारे िधु्दीकरण करण्यात येत.े तसेच ज्या 
कारणाींमळेु पाणी दवुर्त होत,े त े िोिून तात्काळ त्या त्रु् ीींची पतुगता 
ग्रामपींचायतीकडून केली िात.े पाथडी तालकु्यात १२ दवुर्त पाणी नमनेु आढळून 
आलेल्या स्त्रोताींचे ्ीसीएल द्वारे िधु्दीकरण करून सदर पाणी नमनेु तात्काळ 
फेरतपासणीसाठी प्रयोगिाळेत पाठववण्यात आले. माहे डडसेंबर २०२१ मिील 
दवुर्त आलेले ५५ पाणी नमनेु उपाययोिना करून फेरतपासणीसाठी पाठववले 
असता तपासणी अींती योग्य आढळून आले आहेत.   
(५) प्रश्न उद्दभवत नाही. 
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----------------- 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर चररत्र साधने प्रिाशन सशमतीच्या  

सदस्य सधचिाांना सोयी-सुविधा पुरविणेबाबत 
 (१२) * ३९७९३   श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.रोहहत पिार (िजचत 
जामेेड) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींचे िागततक दिागचे लेखन आणण भार्णे सींपादीत 
करुन प्रकामित करण्यासाठी िासनाने डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र सािने 
प्रकािन सममतीची ४० वर्ागपवूी स्थापना केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याकरीता साहहत्याची तनवड करणे, प्रािान्यक्रम ठरवणे, 
पसु्तकाींवर सींपादकीय सींस्कार करणे आहद महत्वाच्या कामाची िबाबदारी चररत्र 
सािने प्रकािन सममतीच्या सदस्य सधचवाींवर सोपववण्याींत आलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर सममतीच्या सदस्य सधचवाींना महहन्याला केवळ १० हिार 
रुपये इतक्याच अल्प मानिनावर काम करावे लागत असल्याच ेव ठरववण्यात 
आलेले मानिन गत अनेक महहन्याींपासनू त्याींना ममळाले नसल्याचे तसेच 
सदस्य सधचवाींना राहण्यासाठी िासकीय तनवासस्थान आणण वाहन यवयवस्था 
नसल्यामळेु स्वखचागने मुींबईत राहून काम करावे लागत असल्याचेही हदनाींक 
०८ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनदिगनास आले आहे,हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. उदय सामांत : (१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र सािने प्रकािन 
सममतीची स्थापना हदनाींक १५ माचग, १९७६ रोिी झाली आहे, हे खरे आहे.                                                        
(२) होय.                                                      
(३) या ववभागाच्या हदनाींक १३ एवप्रल, २०१० रोिीच्या िासन तनणगयातील 
तरतदुीनसुार सदर सममतीच्या सदस्य सधचवाींना दरमहा रु१०,०००/- (रुपये 
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दहा हिार) मानिन देण्यात येत.े सदर सममतीच्या कामकािासाठी सदस्य 
सधचवाींना परेुिा सवुविा उपलब्ि करुन देण्याची आवश्यकता तनदिगनास आली 
आहे.    (४) सममतीच्या सदस्य सधचवाींना आवश्यक सवुविा उपलब्ि 
करण्याच्या अनरु्ींगाने कायगवाही करण्यात येत आहे.                              
(५) प्रश्नच उद्भवत नाही.            

----------------- 
 

परळी औजष्ट्णि विद्युत िें द्रातील (जज.बीड)  
राेेमुळे होत असलेले प्रदषुण 

  

(१३) *  ४३६१३   श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाेेड) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी औजषणक ववद्यतु कें द्रातनू (जि.बीड) बाहेर पडणाऱ्या राखचेी 
यवयवजस्थत ववल्हेवा् लावली िात नसल्याने या पररसरात राखचेे कण हदवस-
रात्र हवेत राहत असल्याने िुक्याप्रमाणे राखेची चादर तयार होत असल्यामळेु 
नागररकाींच्या आरोग्याला िोका तनमागण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परळी औजषणक ववद्यतु कें द्रात तयार होणाऱ्या राखचेी 
यवयवजस्थत ववल्हेवा् लावण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी (गींगाखेड) याींनी 
मा.पयागवरण मींत्री याींना हदनाींक १४ फेब्रवुारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
तनवेदनायवदारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने िासनाने कोणती कायगवाही / 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे :  (१) हे अींित: खरे आहे. 

 परळी औषणीक ववदयतु कें द्रातनू कें द्रातनू बाहेर पडणाऱ्या राखेमळेु 
िनतचे्या आरोग्यावर पररणाम झाल्याचे प्रथम दिगनी हदसनू येत नसल्याच े
वदै्यकीय अधिक्षक, वगग – १ जिल्हा रुग्णालय परळी यानी हदनाींक ०४.०३.२०२२ 
च्या पत्रात नमदु केले आहे. 
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(२) व (३) हे खरे आहे. 
      सदर तनवेदन हदनाींक १४.०३.२०२२ रोिी ववभागात प्राप्त झालेले असनू 
पढुील कायगवाहीसाठी महाराषट्र प्रदरू्ण तनयत्रींण मींडळाकड ेहदनाींक १४.०३.२०२२ 
रोिी पाठववण्यात आलेले आहे. तसेच यापवुी प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्गाने 
महाराषट्र प्रदरू्ण तनयत्रींण मींडळाने हदनाींक २२.१२.२०२१ रोिी पाहणी केली. 
पाहणी दरम्यान आढळून आलेल्या त्रु् ीच्या अनरु्ींगाने औषणीक कें द्रास कारणे 
दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
साांगली जजल््यात प्लास्टीि वपशव्याांचा िापर होत असल्याबाबत 

 (१४) *  ४३५२०   श्री.अननल बाबर (ेानापरू) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   राज्यात तीन वर्ागपवूी िासनाने प्लाजस््क बींदीचा आदेि िारी केला 
असताींनाही साींगली जिल्हयात यवयावसातयक, मॉल्स, रस्त्यावरील फकरकोळ 
ववके्रत े तसेच खरेदीदारही प्लाजस््क वपियवयाींचा वापर करीत असल्याचे 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, िासनाच्या आदेिाचे उल्लींघन करुन प्लाजस््क वपियवयाींचा 
वापर करणा-याींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हद.२३ माचग २०१८ रोिी महाराषट्र प्लाजस््क व थमागकॉल अववघ्नमिल 
वस्तुींचे ( उत्पादन, वापर, ववक्री, वाहतकू, हाताळणी, साठवणकू ) अधिसचूना 
२०१८ प्रमसध्द करण्यात आली. तद्नींतर सिुारीत अधिसचूना हदनाींक ११ एवप्रल 
२०१८, ३० िून २०१८ व १४ िून २०१९ रोिी प्रमसध्द करण्यात आली आहे.   
उपरोक्त अधिसचूनेतील तरतदुीींच्या अींमलबिावणी व तनयमाींतगगत कारवाई 
करणेसाठी राज्यातील सवग स्थातनक स्वराज्य सींस्थासह ववववि ववभागाच े
अधिकारी / िासकीय सींस्था तसेच, रेल्वे, मेट्रो व ववमानतळ प्राधिकरण अिा 
एकूण १४ ववववि ववभागाींना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रभावी 
अींमलबिावणीसाठी महाराषट्र प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडळाने महाराषट्रातील सवग २७ 
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महानगरपामलकाींना हदनाींक १६.०७.२०१८, हदनाींक ०१.१०.२०१८ व हदनाींक 
०१.१२.२०२० रोिी तनदेि हदले आहेत. 
 
     साींगली जिल््यामध्ये कायगरत असणाऱ्या महानगरपामलका, नगरपामलका, 
ग्रामपींचायत याींच्या कायगक्षेत्रात  फकरकोळ व घाऊक यवयापारी याींच्या दकुाींनाींची 
पाहणी करुन १६६ प्लाजस््क वपियवयाींचा वापर व ववक्री करणा-या ववके्रत्याींवर 
रक्कम रु. ३,१८,५००/- इतका दींड वसलू करुन १,९५१ फकलो प्लाजस््क िप्त 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
 

उांबड े(ता.पेण, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील धोंडपाडा येथील 
रास्तभाि दिुानातून ननिृष्ट्ट दजाचच्या धान्याच ेिाटप िेल्याबाबत 

 (१५) *  ४०८३३   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उीं बड े(ता.पेण, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील िोंडपाडा येथील रास्तभाव 
दकुानात लाभाथीना वा्प करण्यात आलेले प्रत्येकी २० फकलो िान्य तनकॄष् 
दिागचे व आरोग्यास घातक असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववभागातील रास्तभाव िान्य दकुानातील ववतररत केलेल्या 
लाभार्थयाांना देण्यात आलेल्या िान्यामध्ये मेलेले उीं दीर, पाल व कोंबडीची वपसे 
आढळून आल्याचे ग्रामस्थाींनी सींबींिीत परुवठा ववभागाच्या अधिका-याींच्या 
तनदिगनास आणून हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यात अनेक रास्तभाव िान्य दकुानात अश्याच 
प्रकारचे तनकॄष् व आरोग्यास घातक असलेले िान्य ववतरीत केले िात 
असल्याच्या तक्रारी करूनसदु्धा सींबींिीत ववभागाच्या अधिका-याींच्या दलुगक्षामळेु 
येथील रास्तभाव िान्य दकुानदार तनकॄष्दिागचे िान्य ववतरीत करीत आहेत, 
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हे ही खरे आहे काय, 
 
 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून पेण तालकु्यातील तनकॄष् 
िान्य ववतरीत करणा-या रास्तभाव िान्य दकुानदाराींवर व याकड े दलुगक्ष 
करणाऱ् या सींबींिीत ववभागातील अधिकारी/कमगचारी याींचेवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे तसेच केलेल्या कायगवाहीच ेस्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१), (२) व (३) दैतनक पढुारी या वतृ्तपत्रात प्रमसध्द 
झालेल्या बातमीच्या अनरु्ींगाने हद. २८.०१.२०२२ रोिी मौिे िोंडपाडा येथील 
रास्तभाव दकुानास भे् देऊन िान्याची प्रतवारी तपासली असता त ेतनकृष् 
असल्याचे आढळून आले नाही. गहृभे्ी अींती घेण्यात आलेल्या ग्रामस्थाींच्या 
िबाबामध्ये त्याींनी तनकृष् िान्य प्राप्त झाले नसल्याच ेनमदू केले आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणी पुरिठा योजनाांची थिीत िीज 
देयिे गौण ेननज ि मुद्राांि शुल्ि परतािा ननधीमधनु अदा 

िरणेबाबत 
 (१६) *  ४२३३६   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) तालकु्यातील ढोके, पोसरी, िलेारपाडा, नाऱ्हेन, नेवाळी 
या ग्रामपींचायतीमध्ये मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनेअींतगगत तनिी मींिुर 
असनू अनेक गावाींमिील पाणी परुवठा योिनाींची ववि देयके व महाराषट्र 
आद्योधगक ववकास महामींडळाची पाणी प्ृ्ी देयके थकीत असल्यामळेु या 
गावाींमध्ये मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनेतनु कामे सरुु होऊ िकली नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, थकीत पाणी परुवठा वीि देयकाींवरील दींड व यवयाि माफ केले 
तरी सदर ग्रामपींचायती वीि देयके भरु िकत नसल्याने मळु देयके भरण्यासाठी 
गौण खतनि व मदु्राींक िलु्क परतावा तनिीमिुन आधथगक मदत देण्याची मागणी 
नागररक व लोकप्रतततनिीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर ग्रामपींचातीींची पाणी परुवठायोिनाींची थकीत ववि देयके 
व महाराषट्र आद्योधगक ववकास महामींडळाची पाणी प्ृ्ी देयके गौण खतनि 
व मदु्राींक िलु्क परतावा तनिीमिुन अदा करणेबाबत िासनाकडून कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) होय, हे खरे आहे. 
     अींबरनाथ तालकु्यातील पोसरी, िलेारपाडा, नाऱ्हेन, नेवाळी ही गाींवे 
मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रम अींतगगत सन २०१७-१८ मध्ये समाववष् 
करुन प्रस्ताव तयार करण्यात आले होत.े वाढीव लोकसींख्ये कररता 
ग्रामपींचायतीला महाराषट्र आद्योधगक ववकास महामींडळाकडुन नळ िोडणीला 
मींिुरी ममळाली नाही. त्यामळेु सदर गाींवाींची मखु्यमींत्री पेयिल योिने अींतगगत 
कामे करता आलेली नाहीत. तसेच सदरचे गावे िल िीवन ममिन योिने 
अींतगगत समाववष् करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र जिल्हा पररर्द व पींचायत सममती अधितनयम १९६१ च्या कलम 
१५८ अन्वये जिल्हा पररर्दाींना देय असलेल्या मदु्राींक िलु्क नेवाळी, पोसरी, 
नाऱ्हेन या ग्रामपींचायतीींना सन २०१७-१८ त े सन २०२१-२२ अखेर प्राप्त 
तनिीपकैी एम.आय.डी.सी. कडील पाणी पट्टीतील देयकाींची रक्कम अदा करण्यात 
आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
िुरुां डी (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) येथील शतेिऱयाांना 

बारदानlची रक्िम शमळण्याबाबत 
 (१७) *  ४३४२४   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१)  आहदवासी ववववि कायगकारी सहकारी सींस्था कुरुीं डी (ता.आरमोरी, 
जि.गडधचरोली) येथे आिारभतु िान खरेदी कें द्रावर सन २०२०-२०२१ च्या पणन 
हींगामात बारदाने उपलब्ि नसल्याने ितेकऱ्याींनी स्वत: िवळची बारदाने देवनु 
िान ववक्री केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन वर्ागचा कालाविी उल्ूनही िान ववक्री करणाऱ्या 
ितेकऱ्याींना अद्यापपयांत बारदानाींची रक्कम अदा करण्यात आली नसल्याच े
माहे फेब्रवुारी, २०२२ च्या दसुऱ्या आठवडयात तनदिगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ितेकऱ्याींना बारदानाची रक्कम देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच केलले्या कायगवाहीची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     कोववड-१९ च्या प्रादभुागवाच्या पाश्वगभमूीवर अनेक हठकाणी लॉकडाऊन 
असल्यामळेु पजश्चम बींगालमध्ये आलेल्या चक्रीवादळामळेु सवग ज्यू्  ममल बींद 
असल्याने, कें द्र िासनाच्या सचूनेप्रमाणे ज्यू्  कममिनर, कोलकत्ता याींच्याकड े
मागणी करुनही नवीन बारदानाचा परुवठा होऊ िकला नाही. या पाश्वगभमूीवर 
िानाची वेळीच खरेदी होण्याकररता आहदवासी ववववि कायगकारी सहकारी सींस्था, 
कुरुीं डी (ता.आरमोरी, जि.गडधचरोली) या खरेदी कें द्रावर ितेकऱ्याींनी िानासोबत 
आणललेा एकदा वापरलेला बारदाना ३७३६१ नग खरेदी करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) गडधचरोली जिल््याींतगगत १७,४८३ ितेकऱ्याींकडून १२,९२,४७० नग 
एकदा वापरलेल्या बारदान्यात िानाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
     कें द्र िासनाने मींिूर केलेल्या तात्परुत्या दरपत्रकातील िुन्या बारदानाच्या 
दरापेक्षा अधिकच्या दराने मागणी असल्याने, कें द्र िासनाच्या हद.१३-१२-२०१८ 
च्या सचूनाींप्रमाणे ितेकऱ्याींकडील वापरण्यात आलेल्या बारदानाचा पररपणुग 
प्रस्ताव सादर करणेबाबत िासनस्तरावरुन अमभकताग सींस्थाींना हद.२९-११-२०२१, 
हद.३०-११-२०२१, हद.०९-१२-२०२१, हद.१५-१२-२०२१ व हद.०२-०३-२०२२ रोिीच्या 
पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे.  त्यानसुार ववहहत नमनु्यातील माहहती 
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सींकलीत करण्याची कायगवाही अमभकताग सींस्थाींमाफग त सरुु आहे.   
   

----------------- 
  

मौजे रुईभर (जज.उस्मानाबाद) येथे शमरची पािडरमध्ये  
भेसळ झाल्याबाबत 

  

(१८) *  ४३९५७   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) : सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे रुईभर (जि.उस्मानाबाद) येथील ममरची पावडर उत्पादनाींची तपासणी 
करुन त ेनमनेु प्रयोगिाळेकड ेपाठववलेले असता त्याचा अहवाल प्राप्त झाला 
असनू सदर अहवालात िरीरास अपाय करणाऱ्या रींगाची भेसळ केल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाद जिल्हयातील अन्न पदाथागचे नमनेु औरींगाबाद, 
सोलापरू येथील प्रयोगिाळेकड े तपासणीस िात होत े परींत ू ती प्रयोगिाळा 
मागील हदड वर्ागपासनू बींद आहे त्यामळेु आता पणेु येथील प्रयोग िाळेकड े
नमनेु तपासणीस पाठववले िात आहेत त्या हठकाणी ३ त े ४ महहन्याींचा 
कालाविी लागतो आणण ततथून पनु्हा म्हैसरू येथील प्रयोगिाळेकड ेतपासणीस 
पाठवावे लागतात या हठकाणाहून अन्न प्रिासनाकड े अहवाल येण्याकरीता 
फकमान वर्गभराचा कालाविी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवाल येण्यास लागणाऱ्या प्रहदघग कालाविीचा फायदा घेऊन 
अश्या प्रकारच ेगनु्हे करण्याचे िाडस यवयापाऱ्याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोर्ी असणाऱ्याींववरुध्द िासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     अन्न सरुक्षा व मानके प्राधिकरण याींच्या हद. १८.१२.२०२० रोिीच्या 
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पत्रानसुार महाराषट्रातील १३ सावगितनक आरोग्य प्रयोगिाळाींपकैी १२ सावगितनक 
आरोग्य प्रयोगिाळा Discontinue केल्यापासनू उस्मानाबाद जिल््यातील नमनेु 
औरींगाबाद, सोलापरू ऐविी राज्य आरोग्य प्रयोगिाळा, पणेु येथे पाठववण्यात 
येत होत.े सदर अन्न नमनेु ववश्लेर्णाचा अहवाल येण्यासाठी सवगसािारणपणे 
२ महहन्याींचा कालाविी आणण िर अन्न यवयावसायीकाने अपील केल्यास व 
नमनु्याचा दसुरा भाग म्हैसरू येथील रेफरल प्रयोगिाळेकड े पाठववल्यास 
सवगसािारणपणे २ महहन्याचा कालाविी लागतो.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) मे. साई स्याद्री फूड प्रोडक््स, रुईभर, ता.जि.उस्मानाबाद येथील ममरची 
पावडर उत्पादकाची तपासणी करून अन्न नमनेु ववश्लेर्णासाठी राज्य 
सावगितनक आरोग्य प्रयोगिाळा, पणेु येथे व म्हैसरू येथील रेफरल प्रयोगिाळेत 
असरुक्षक्षत आढळून आल्याने सदर आस्थापनेववरुध्द  हद. १४.०२.२०२२ रोिी 
मा.मखु्य न्यायदींडाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्या न्यायालयात ख्ला क्र.आरसीसी 
५१/२०२२ दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठाणे) येथील बस स्थानिाच ेिाम  

सांथगतीने होत असल्याबाबत 
 (१९) *  ४४२४८   श्री.दौलत दरोडा (शहापरू) : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहापरू (जि.ठाणे) येथील बस स्थानकाच ेकाम मागील पाच वर्ाांपवूी मींिूर 
होऊनही अद्याप प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्याने 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर बस स्थानकाच ेकाम सरुु करण्याचा कायागरींभ आदेि देऊन 
बराच कालाविी होऊनही याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी वारींवार लेखी 
तनवेदन देऊनही िहापरू बसस्थानकाचे बाींिकाम सींथगतीने होत असल्याने 
प्रवासी व िनतमेध्ये तीव्र नारािी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, बस स्थानकातील सवुविाींचा अभाव व होत असलेल्या 
गरैसोयीमळेु बहुताींि प्रवासी खािगी वाहनाने प्रवास करीत आहेत, हे ही खरे 
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आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बसस्थानकाच्या कामात हदरींगाई करणा-या 
सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननल परब : (१), (२), (३), (४) व (५) िहापरू बसस्थानकाच्या 
बाींिकामास िानेवारी २०१९ अखेरीस सरुुवात झाली. २०१९ मिील अततवषृ्ीमळेु 
तसेच माचग २०२० पासनूचे कोरोना तनबांिामळेु िानेवारी २०२२ पयांत काम मींद 
गतीने सरुु होत.े सद्यजस्थतीत काम सरुु असनू बसस्थानक बाींिकामाच्या प्रथम 
्प्प्यातील स्लॅबचे काम प्रगतीपथावर आहे. अजस्तत्वात असलेल्या बस 
स्थानकाींच्या अींित: भागातनू तसेच बस स्थानकाच्या आवारात उभारण्यात 
आलेल्या तात्परुत्या िडे मिून प्रवािी वाहतकू सरुु आहे. प्रवािाींना मलुभतू 
सवुविा उपलब्ि करुन देण्यात आलले्या आहेत. 

----------------- 
राज्यातील पाणी गुणित्ता सननयांत्रण ि सिेक्षण िरणाऱया 
प्रयोगशाळाांमधील िमचचाऱयाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(२०) *  ४२४९८   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात स्वच्छ व िदु्ध पाणी उपलब्ि करून देणाऱ् या पाणी गणुवत्ता 
तपासणी प्रयोगिाळाींच े खािगीकरण करण्यासाठी िासनाकडून प्रयत्न होत 
असल्याचे तनदिगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रयोगिाळाींच ेखािगीकरण करण्याची कारणे काय आहेत 
तसेच सदर प्रयोगिाळेतील कीं त्रा्ी कमगचाऱ् याींच्या तनयकु्त्या बा्यस्थ 
सींस्थेमाफग त करण्यात येणार असल्याने राज्यातील िळगाव व इतर जिल््यातील 
८२० कमगचारी बेरोिगार होण्याची िक्यता तनमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने राज्यातील ८२० कमगचाऱ्याींना सेवेत कायम 
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करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) हे  खरे  नाही.  
(२) पाणी गणुवत्ता सींतनयींत्रण व सवेक्षण कायगक्रमाींतगगत राज्यात सध्या 
एकूण १८३  प्रयोगिाळा मींिूर असनू त्यापकैी ६ ववभागीय,२८ जिल्हा व १४३ 
उपववभागीय अश्या एकूण १७७ प्रयोगिाळा कायगरत आहेत. या प्रयोगिाळाींचे 
खािगीकरण करण्याचे कोणतहेी प्रयत्न िासनामाफग त सरुू नाहीत.    
       िासनाच्या हद. ०४ सप् े्ंबर, २०२० रोिीच्या िासन तनणगयान्वये 
देण्यात  आलेल्या िल िीवन ममिन कायगक्रमाच्या मागगदिगक सचूनाींनसुार कें द्र  
िासनाने सचुववलेल्या मनषुयबळायवयततररक्त आवश्यकतपे्रमाणे अन्य  
मनषुयबळ  बाहय  सींस्थेद्वारे  उपलब्ि  करून घेण्याचे तनदेि आहेत.  
(३) भिूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेच्या अधिनस्त प्रयोगिाळातील पदे 
बा्यींत्रणेद्वारे भरण्याच्या िासनाच्या आदेिाववरूध्द ५१४ कीं त्रा्ी कमगचा-याींनी 
दाखल केलेली रर् याधचका क्र. १३८४७/२०२१, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
हद.०७.०१.२०२२ रोिीच्या आदेिान्वये बा्ययींत्रणेद्वारे पदभरतीच्या प्रफक्रयेस 
स्थधगती देण्यात आलेली आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या हद.१२.०१.२०२२ 
रोिीच्या आदेिान्वये याधचकेचा तनकाल लागेपयांत कमगचा-याींवर कोणतीही 
सक्तीची कायगवाही करू नये व कोणतहेी मानिन वा आधथगक भरपाई देव ूनये 
असे नमदू केले आहे. सदर याधचकेसींदभागत पढुील सनुावणी हद. ३१.०३.२०२२ 
रोिी तनयोजित आहे. मा. उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ याींच्या पढुील 
आदेिास अनसुरून सदर प्रकरणी कायगवाही करण्यात येईल.  
(४)  प्रश्न उद्भवत  नाही. 

----------------- 
राज्यातील समग्र शशक्षा अांतगचत विविध पदािर िायचरत 

िमचचाऱयाांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 
 (२१) *  ४३९५८   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र प्राथममक मिक्षण पररर्देच्या मागगदिगक सचूनेनसुार सवग कीं त्रा्ी 
कमगचाऱ् याींना प्रत्येक आधथगकवर्ागच्या अथगसींकल्पामध्ये दहा ्क्के वाढ देण्याचे 
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सचुववले आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २०१९ पासनू समग्र मिक्षा अींतगगत ववववि पदावर कायगरत 
असलेल्या कमगचाऱ्याींच्या मानिनात वाढ झाली नसल्याचे तनदिगनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, महाराषट्र प्राथममक मिक्षण पररर्देच्या मागगदिगक सचूनेनसुार 
कमगचाऱ् याींच्या मानिनात वाढ न झाल्याने त्याींना आधथगक समस्या तनमागण 
झाल्याचे तनदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
      तथावप, कें द्र िासनाकडून सन २०१९-२०२० पासनू या कमगचाऱ्याींचा 
मानिन वाढीच्या प्रस्तावास मान्यता प्राप्त  झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील पुणे विद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या सांशोधन िें द्राांनी 
पीएचडी ि एमकफल अभ्यासक्रमासाठी अनतररक्त शुल्ि 

आिारल्याबाबत 
  

(२२) *  ४०३४८   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यातील पणेु ववद्यापीठाने पीएचडी व एमफफल अभ्यासक्रमासाठीचे िलु्क 
तनजश्चत केल्याची माहहती माहे नोयवहेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सींकेतस्थळावर प्रमसद्ध केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु ववद्यापीठािी सींलग्न काही सींिोिन कें द्राींनी तनिागररत 
ववहहत केलेल्या िलु्क रचनेपेक्षा िादा िलु्क आकारण्यात येत असल्याच्या 
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तक्रारी ववद्यापीठाच्या िकै्षणणक ववभागाकड े ववद्याथी सींघ्नाींमाफग त प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणेु ववद्यापीठाने तनजश्चत केलेल्या िलु्कापेक्षा ववद्यार्थयाांकडून 
अततररक्त िलु्क आकारण्यात येत असलेल्या मान्यताप्राप्त पीएचडी व एमफील 
सींिोिन कें द्राींवर प्रततबींिात्मक कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, िादा िलु्क आकारणी केलेल्या ववद्यार्थयाांना िलु्काचा परतावा 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. उदय सामांत : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  तथावप, पालक, ववद्याथी व इतर माध्यमाींद्वारे तोंडी तसेच 
लेखी स्वरुपात ववमिष् सींिोिन सींस्थचेा उल्लखे न करता अिा तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आहेत. 
(३) ववहहत केलेल्या िलु्क रचनेपेक्षा अधिक िलु्क आकारल्यास सींबींधित सींस्थेच े
सींिोिन कें द्र बींद करण्याबाबतची कायगवाही करण्यात येईल, असे ववद्यापीठाचे 
पररपत्रक क्र.पीिीएस/311, हद.12.11.2021 अन्वये कळववले आहे. 
(४) कोणत्याही सींिोिन कें द्राने अततररक्त िलु्क आकारल्याबाबतची ठोस 
माहहती प्राप्त झाली नसल्यामळेु िलु्काचा परतावा देण्याबाबतचा प्रश्न उद्भवत 
नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
नाांदेड जजल््यातील पदिीधर अांशिालीन िमचचाऱयाांच्या ननयुक्तीबाबत 

  

(२३) *  ४२४२०   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय िौशल्य, रोजगार, उद्योजिता ि नाविन्यता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयातील एक हिार नऊि ेपदवीिर अींिकालीन कमगचारी याींची 
िासनाच्या हदरींगाईमळेु थे्  तनयकु्ती करण्यात आलेली नसल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ रोिी वा त्या दरम्यान तनदिगनास आले आहे हे खरे आहे 
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काय, 
(२) असल्यास,त्यानसुार सदरहू पदवीिर अींिकालीन कमगचारी याींची तनयकु्ती 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. निाब मशलि :  (१)  हे खरे नाही.  
     नाींदेड जिल्हयात पदवीिर अींिकालीन उमेदवाराींचा नोंदणीप् १९४० आहे. 
(२) कीं त्रा्ी पध्दतीवर थे् तनयकु्तीबाबत िासन पररपत्रक हद.०२ माचग, २०१९ 
नसुार जिल्हाधिकारी, नाींदेड याींचे अध्यक्षतखेाली हद.२०/०८/२०१९, 
हद.०६/०९/२०२१ व हद.२६/०७/२०२१ रोिी बठैका घेण्यात आल्या. सवग खात े
प्रमखुाींना /आस्थाप्रमखुाींना  हद.२४/११/२०२१  च्या पत्रान्वये  सचूना हदल्या 
आहेत. महहला व बालववकास ववभागाच्या  व अन्न व और्ि प्रिासन 
याींच्या  कडील िागाींसाठी १६१७ एवढया अींिकालीन उमेदवाराींची यादी 
पाठववण्यात आली आहे.   
   सा.प्र.वव.च्या िासन पररपत्रक हद.२७.१०.२००९ नसुार १०% 
समुिक्षक्षत बेरोिगाराींना (एकूण २५) समाींतर आरक्षणानसुार तनयकु्ती ममळाली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भभवत नाही. 

----------------- 
  

औरांगाबाद जजल््यातील ननजामिालीन शाळाांची  
ननधी अभािी झालेली दरुिस्था 

  

(२४) *  ४४०७९   श्री.प्रदीप जैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल््यात जिल्हा पररर्देच्या २१३१ प्राथममक िाळा आहेत तर 
त्यापकैी १४४ तनिामकालीन िाळा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िाळाींमिील १७३ वगगखोल्या मोडकळीस आल्या असनू 
अन्य िाळाींच्या वगगखोल्याींची दरूवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनिामकालीन िाळाींच्या दरुुस्तीकररता समुारे २० को्ी 
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रुपये इतक्या तनिीची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िाळाींच्या दरुुस्तीकररता तनिी उपलब्ि करून देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे 
(५)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) औरींगाबाद जिल््यातील तनिामकालीन िाळाींच्या पनुबाांिणी व 
दरुुस्तीसाठी रु.8 को्ी 87 लक्ष इतका तनिी उपलब्ि करुन हदलेला असनू वगग 
खोल्याींची तनकड व तनिीच्या उपलब्ितनेसुार जिल्हा वावर्गक योिना, जिल्हा 
पररर्द सेस फीं ड, आमदार-खासदार तनिी, चौदावा/पींिरावा ववत्त आयोग व 
सी.एस.आर इत्यादी माध्यमाींतनू वगगखोल्याींच्या बाींिकाम/दरुुस्तीची तिवीि 
केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

---------------------------------- 

  
दारव्हा रोड िरील (यितमाळ शहर) शासिीय धान्य गोदामात  

तुरडाळ ि मिा पडून राहहल्याने ेराब झाल्याबाबत 
  

(२५) *  ४३७६५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरेेड) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  यवतमाळ िहरातील दारयवहा रोड वरील िासकीय िान्य गोदामामध्ये 
िान्याची अफरातफर करण्यात येत असनू सींबींिीत अधिकाऱ्याींच्या 
तनषकाळिीपणामळेु िासनाची समुारे दोनि ेजक्वी्ं ल तरुडाळ व पाचि ेजक्वी्ं ल 
मका गोदामामध्ये खराब झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर िान्याची प्रयोग िाळेत तपासणी केली असता तरुडाळ 
व मका हे मानवास व पिपुक्षास खाण्यास अयोग्य असल्याचे प्रमाणणत केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ िहर व तालकुा स्तरावरील रास्त भाव िान्य 
दकुानदाराींना पॉस ममिनमध्ये ऑनलाईन ्ाकण्यात आलेला मका काढून ववक्री 
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दाखवावी तसेच वास्तववक रास्त भाव िान्य दकुानात मका नसनू त्या 
यवयततररक्त गहू ग्राहकास देण्यात यावे व पॉस ममिनमध्ये मका ववक्री केल्याचे 
दाखववण्याची सक्ती दकुानदाराींना करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी 
याींनी हदनाींक २५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्या समुारास ववभागीय आयकु्त, 
अमरावती ववभाग, अमरावती याींना पत्रायवदारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने सींबींधिताींची चौकिी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भजुबळ :  (१) व (२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
      राज्यात कोववड-१९ ची पहहली ला् त्यावेळी मोठया प्रमाणात आली 
असल्याने एका जिल्हयातनू दसुऱ्या जिल्हयात िाण्याकरीता तनबांि ्ाकण्यात 
आले होत.े सबब वाहने व हमाल याींची उपलब्िता फार कमी प्रमाणात असल्याने 
प्राथम्याने केवळ अन्निान्याचीच वाहतकू केली िात होती. त्यामळेु सदर 
तरुडाळीची उचल तात्काळ होऊ िकली नाही. पररणामत: िास्त काळ साठवणूक 
झाल्याने ती तरूडाळ खराब झाली असल्याचे तनदिगनास आले आहे. 
     प्रदीघगकाळ साठवणकुीमळेु १९८.०० जक्वी्ं ल तरुडाळ मानवास व 
पिपुक्ष्यानी खाण्यास अयोग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रयोगिाळेकडून प्राप्त 
झाले आहे. तसेच ४९६.७८ जक्वी्ं ल मकाचे नमनेु प्रयोग िाळेकड ेपाठववण्याची 
प्रक्रीया सरुू आहे. 
(३) भरडिान्याची ज्या जिल्हयामध्ये खरेदी फकीं वा उपलब्िता असेल त्याच 
जिल्हयामध्ये ववतरण करण्याची प्रचमलत पद्धत आहे. त्यानरु्ींगाने जिल्हा परुवठा 
कायागलय यवतमाळ याींच्या मागणीनसुार ई-पॉस ममिनवर भरडिान्याचे ववतरण 
करण्यात आले आहे.  
(४)  हे खरे आहे. 
(५) स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी केलले्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकिी 
करण्याबाबत मा.ववभागीय आयकु्त अमरावती ववभाग अमरावती याींनी 
हद.04.02.2022 अन्वये उपजिल्हाधिकारी (महसलू), जिल्हाधिकारी कायागलय, 
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वामिम याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकिी सममती गठीत केली होती. सदर सममतीचा 
अहवाल हद.21.03.2022 रोिी प्राप्त झाला असनू त्यानसुार जिल्हा परुवठा 
अधिकारी, यवतमाळ तहमसलदार, यवतमाळ, तनरीक्षण अधिकारी व गोदाम 
यवयवस्थापक, िासकीय गोदाम, यवतमाळ हे सकृतदिगनी दोर्ी आढळून येत 
असल्याचे नमदू केले आहे. त्यानसुार दोर्ी आढळून आलेल्या अधिकारी/ 
कमगचारी याींचेववरूध्द तनयमानसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील शासिीय धान्य गोदामात 

 झालेल्या गैरिारभाराबाबत 
  

(२६) *  ४२६२८   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथील िासकीय िान्य गोदामामिून िान्याची पोती 
कमी विनाची हदली िात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, सदर तक्रारीवरून स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १४ 
िानेवारी, २०११ रोिी वा त्या समुारास अींबािोगाई (जि.बीड) येथील िासकीय 
िान्य गोदामास तहसीलदार व नायब तहसीलदार परुवठा  याींच्या उपजस्थतीत 
प्रत्यक्ष भे् हदली असता गोदामातील िान्याच्या ६० पकैी प्रत्येक पोत्यामध्ये 
दोन त ेसाड ेतीन  फकलो माल कमी असल्याचे तनदिगनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, त्यावेळी तहसीलदार याींनी तातडीने गोडाऊन सील करून 
चौकिी सममतीमाफग त तपासणी करणे आवश्यक असतानाीं स्थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी तक्रार केल्यानींतर पींिरा त ेवीस हदवसाींनी गोडाऊनची तपासणी 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, दरम्यानच्या काळात कमी असललेे पोत े हमालामाफग त 
यवयवजस्थत भरून व त्यानींतर परुवठा ववभागाने सममती नेमनू चौकिी केली 
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असल्याने याप्रकरणी सींबींधिताींना तहसीलदार याींच्याकडून सींरक्षण देण्यात 
आल्याचे तनदिगनास आले आहे, हे ही खरे अहो काय, 
(५)  यास्तव, उक्त प्रकरणी तातडीने कायगवाही करण्याची मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी मा.अन्न व नागरी परुवठा मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक १४ नोयवहेंबर, 
२०२१ व हदनाींक ०७ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास तनवेदनाद्वारे केली 
असनू त्यानसुार उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी हद.१४/११/२०२१ रोिी अींबािोगाई, जि. बीड 
येथील िासकीय िान्य गोदामास तहमसलदार व नायब तहमसलदार, परुवठा 
याींच्या उपजस्थतीत भे् हदली. त्यावेळी गोदामातील ६० िान्याच्या पोत्याींच े
चाचणी विन घेतले असता त े४७.२० त े४८ फकलो असल्याचे तनदिगनास आले. 
(३) हद. १४/११/२०२१ रोिी स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी भे् हदल्यानींतर 
तहमसलदार, अींबािोगाई व नायब तहमसलदार (परुवठा), अींबािोगाई याींनी त्याच 
हदविी इन कॅमेरा सींपणुग िासकीय िान्य गोदाम अींबािोगाई मिील वेगवेगळ्या 
थप्पी मिील १५५ गयवहाच ेपोत ेव १५१ ताींदळाचे पोत ेयाींचे चाचणी विन केल े
व एकूण मिल्लक तपासली असता त्यावेळी गोदामातील मिल्लक िान्यसाठा 
यात मेळ हदसनू आला. 
(४) हे खरे नाही. 
    तथावप कोणतीही िींका राहू नये म्हणून तहमसलदार, अींबािोगाई याींनी 
हद.१५/११/१०२१ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हा परुवठा अधिकारी, बीड याींचेकड े
िासकीय िान्य गोदाम अींबािोगाई येथे तपासणी करण्याची ववनींती केली. 
त्यास अनसुरून जिल्हा परुवठा अधिकारी कायागलय, बीड याींचेकडील आदेि 
हद.०३/१२/२०२१ अन्वये उपववभागीय अधिकारी, परळी व.ै याच्या अध्यक्षतखेाली 
सममती गठीत करून िासकीय िान्य गोदाम अींबािोगाई येथे १००% गोदाम 
सींग्रह तपासणी करणेबाबत आदेि तनगगमीत करण्यात आले,  
(५) जिल्हा परुवठा अधिकारी कायागलय, बीड याींचेकडील आदेि हद.०३/१२/२०२१ 
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अन्वये उपववभागीय अधिकारी, परळी व.ै याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत 
करून िासकीय िान्य गोदाम अींबािोगाई येथे १००% गोदाम सींग्रह तपासणी 
करणेबाबत आदेि तनगगमीत करण्यात आले. त्यानसुार सममतीने िासकीय िान्य 
गोदाम अींबािोगाई येथे १००% गोदाम सींग्रह तपासणीत ५.१७ जक्वीं. गहु व 
ताींदळु ९.०९ जक्वीं. कमी आढळून आले आहेत. सदर तु् ीबाबत िासन तनणगय 
हद. ३१/१२/२०१३ मिील तरतदुीनसुार गोदाम रक्षक, अींबािोगाई याींचकेडून 
रक्कम वसलुीची कायगवाही अनसुरण्यात येत आहे.    
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
औांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) शहरातील िृषी उपबाजार सशमती येथे 

रेशनचा गहू ि ताांदळू आढळून आल्याबाबत 
  

(२७) *  ४२५९५   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरुी) : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औींढा नागनाथ (जि.हहींगोली) िहरातील कृर्ी उत्पन्न उपबािार सममतीतील 
गाळा क्र.११ व सौदागर कॉम्पलेक्स येथे पोलीस व महसलू अधिकारी याींनी 
हदनाींक २४ िानेवारी, २०२२ रोिी  वा त्या समुारास छापा ्ाकला असता ३४० 
जक्वी्ं ल गहू व ३० जक्वी्ं ल ताींदळू िप्त करण्यात आला असनू सदर िान्याच्या 
पोत्यावर ’’महाराषट्र िासन खाद्य परुवठा’’ असे मिक्के आढळून आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याप्रकरणी यवयापा-याींनी रेिनच्या िान्याचा काळाबािार 
केल्याचे स्पष् होऊनही पोलीसाींनी अद्याप गनु्हे दाखल केलेले नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, यासींदभागत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्ींगाने रेिनचा काळाबािार करणा-या सींबींधित दोर्ीींची 
चौकिी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील :  (१) हे अिींत: खरे आहे. 
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      हद.१४ िानेवारी, २०२१ रोिी छापा ्ाकला असता, छाप्यात ३४० 
जक्वी्ं ल गहू व ३० जक्वी्ं ल ताींदळु िप्त करण्यात आले आहे. िान्याच्या 
पोत्याींवर “महाराषट्र िासन खाद्य परुवठा” असे मिक्के आढळून आले नाही. 
(२) व (३) याबाबत पोलीस व महसलू ववभागाकडून िान्य काळा बािाऱ्यातील 
आहे फकीं वा कसे याबाबत चौकिी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही 

----------------- 
  
 

 
गोरेगाि पूिच (मुांबई) येथील आरे आरटीओ िायाचलय उभारणीसाठी 

हदलेली परिानगी रद्द िरण्याबाबत 
  

(२८) *  ४२६९७   श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींव (मुींबई) आरे येथे आर्ीओ कायागलय उभारण्यासींदभागत आरेची 
िमीन आर्ीओकड ेहस्ताींतररत करण्यात येऊन हदनाींक ०५ फेब्रवुारी, २०२२ वा 
त्या समुारास कायागलय उभारणीसाठी तनववदा िाहीर करण्यात आल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, आरे मध्ये वनसींपदेच ेआणण िममनीच ेसींरक्षणाच ेकारण पढेु 
करत तत्कालीन आघाडी िासनाने सवग बाबीींचा साकल्याने ववचार करून 
पयागवरण तसेच अन्य बाबीबाबत तज्ञाींकडून मत मागववल्या नींतर मेट्रो ३ च्या 
कारिडेसाठी आरे येथील िागेबाबत घेतलेला तनणगय ववद्यमान महाववकास 
आघाडीने सरकार स्थापनेनींतर रद्द केला परींत ुआता आरे येथील िैव ववववितलेा 
गींभीर िोका असताना आर्ीओ प्रकल्प उभारण्याचा तनणगय घेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, आरेच्या वनसींपदेचे आणण िममनीचे सींरक्षण करण्याचे काम 
एकीकड ेसरुू असताना तसेच आरे हा पयागवरणदृष्या सींवेदनिील भाग असनू 
येथील काही िमीनी आता राखीव वनक्षते्र म्हणून घोवर्त झाले असताना येथील 
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पिगन्यिल सींचलन, भिूल पातळी जस्थर राहण्यासाठी होणारी िममनीची मदत, 
आरे मिून उगम पावणाऱ्या दोन नद्या या पाश्वगभमूीवर आर्ीओमळेु येथ े
वाहनाींची होणारी वदगळ आणण पयागयाने वाय ू तसेच ध्वनी प्रदरू्ण होण्याची 
िक्यता असल्याच ेपयागवरणपे्रमी कायगकत ेव सवग सामान्य नागररकाींनी यवयक्त 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, यासाठी आरे येथील आर्ीओ प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी 
पयागवरणप्रेमी, कायगकत े व नागरीकाींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.उपमखु्यमींत्री 
मा.पररवहन मींत्री, मा.पयागवरण मींत्री आदीींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(५) असल्यास, सदर मागणीच्या अनरु्ींगाने आरे येथील आर्ीओ प्रकल्प रद्द 
करणेबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
केलेल्या कायगवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

अॅड. अननल परब : (१) व (२) होय. 
      तथावप, उप प्रादेमिक पररवहन कायागलय, बोरीवली हे सन २०१५ पासनू 
काींदरपाडा, दहहसर (प) येथे कायागजन्वत आहे. सदर कायागलयाकरीता िागा अपरुी 
पडत असल्यामळेु बहृन्मुींबई दिू पररवहन सेवा, आरे दगु्ि वसाहत, गोरेगाव 
(प)ू, मुींबई येथील एम.्ी.एस. डपेोची १२८४.८१ चौ.मी. इतके बाींिकाम क्षेत्र व 
३३००.८५ चौ.मी. इतकी मोकळी िागा भाडतेत्त्वावर घेण्यास िासनाने मान्यता 
हदली आहे. सदर िुनी इमारत बस डपेोची असनू, त्याची अींतगगत दरुुस्ती 
करुन  कायागलयासाठी वापर करण्यायोग्य बनववणे आवश्यक आहे. याकरीता 
सदर िुन्या इमारतीच्या अींतगगत दरुुस्तीच्या बाींिकामास िासन तनणगय हदनाींक 
१६.०९.२०२१ अन्वये रु. ९१.६० लक्ष इतक्या अींदािपत्रकास मान्यता देण्यात 
आली असनू आतापयांत रु.८५ लक्ष तनिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
    परींत,ू सदर हठकाणी कोणत्याही प्रकारचे नवीन इमारत बाींिकाम प्रस्ताववत 
नाही. 
(३) (४) व (५) आरे येथील वनसींपदेचे आणण िममनीचे सींरक्षण करणे हे 
पयागवरण सींवेदनिीलतचे्या दृष्ीकोनातनू महत्वाचे असल्याने सदर हठकाणी 
कोणतहेी नवीन बाींिकाम प्रस्ताववत केलेले नाही.   
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     सबब, आरे येथील उप प्रादेमिक पररवहन कायागलय इमारतीच्या दरुुस्ती 
बाींिकामामळेु,  आरे मिून उगम पावणाऱ्या दोन नद्या, पिगन्यिल सींचलन, 
भिूल पातळी जस्थर राहण्यासाठी होणारी िममनीची मदत या बाबीींवर कोणताही 
ववपरीत पररणाम होणार नाही तसेच  सदर बाींिकाम दरुुस्तीमळेु कोणत्याही 
प्रकारचे वाय ूआणण ध्वनी प्रदरू्ण होण्याची िक्यता नाही. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  

सोलापूर येथे ेाजगी िाहतुिदार प्रिाशाांिडून अनतररक्त  
भाड ेआिारीत असल्याबाबत 

  

(२९) * ४२७७०   श्री.विजयिुमार देशमुे  (सोलापरू शहर उत्तर) : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सोलापरूहून ववववि हठकाणी िाणाऱ्या प्रवािाींकडून खािगी टॅ्रयवहल्सकडून 
दपु्प् त ेचौप् भाड ेआकारले िात असनू सोलापरू त ेमुींबईसाठी १८०० रुपये 
तर सोलापरू त ेपणु्यासाठी १२०० रुपये तसेच जिल््यातील तालकु्याच्या हठकाणी 
िाण्यासाठीही दपु्प् भाड ेआकारले िात असल्याचे हदनाींक ७ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासमुारास तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राज्य पररवहन पेक्षा फकती अधिक भाड े आकारणीकरीता 
परवानगी हदली आहे तसेच बेकायदेिीर अधिक भाड ेआकारणाऱ्या खािगी 
टॅ्रयवहल्सवर पररवहन ववभागाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय 
 या ववर्याबाबत बातमी दैतनक लोकमत वतृ्तपत्र, सोलापरू िहर वतृ्तपत्रामध्ये 
हद.०७ िानेवारी, २०२२ रोिी प्रमसध्द झालेली आहे. 
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(२) व (३) िासन तनणगय, हद. २७ एवप्रल, २०१८ नसुार महाराषट्र राज्यातील 
खािगी कीं त्रा्ी परवाना वाहनाींना महाराषट्र राज्य मागग पररवहन महामींडळाच्या 
सींपणूग बससाठी येणा-या प्रतत फक.मी. भाडदेराच्या दीडप् भाड ेआकारणीस 
परवानगी हदलेली आहे. प्रादेमिक पररवहन अधिकारी कायागलयाने याबाबत ०४ 
खािगी बस वाहनाींवर कारवाई केली आहे.  त्यापकैी १ वाहनाचा दींड वसलू 
करण्यात आला असनू इतर ३ वाहनाींना वाहन प्रणालीवर काळया यादीत 
्ाकण्यात आले आहे. पररवहन आयकु्त कायागलयाने हदनाींक २०.१०.२०२१ च्या 
पत्रान्वये सवग प्रादेमिक पररवहन अधिकारी व उप प्रादेमिक पररवहन अधिकारी 
याींना खािगी वाहतकुदाराींनी तनिागररत करण्यात आलेल्या दरापेक्षा अधिक दर 
आकारल्यास सदर वाहतकूदारावर कारवाई करण्याचे तनदेि देण्यात आले असनू 
त्याप्रमाणे वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
 

शशिनेरी (ता.जुन्नर,जज.पुणे) किल्यािर वििास िामाांसाठी 
ननधी उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

 (३०) *  ४३१६४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मिवनेरी (ता.िुन्नर,जि.पणेु) फकल्ल्याच्या ववकास कामाींसाठी मा.मखु्यमींत्री 
याींनी २३ को्ी रुपयाींचा तनिी देण्याची घोर्णा सन २०२० च्या मिवियींती 
हदविी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच हदविी झालले्या मींत्रीमींडळाच्या बठैकीत सदर कामाचा 
प्रस्ताव त्वररत सादर करण्याबाबतचे आदेि देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कोरोना महामारीमळेु उद्भवलेल्या आधथगक सींक्ावर उपाययोिना 
करण्यासाठी नयवयाने कोणतहेी बाींिकाम हाती घेऊ नये, कोणत्याही कामाला 
ताींत्रत्रक/प्रिासकीय मान्यता देऊ नये, तनववदा-कायागरींभ आदेि देऊ नयेत असे 



 37  

आदेमित करणाऱ्या हदनाींक ४ मे, २०२० रोिीच्या िासन तनणगयातील अ् क्र.१३ 
सधु्दा या प्रकल्पासाठी वविरे् बाब म्हणून मिधथल करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सद्य:जस्थतीत फकल् ल्यावर फकरकोळ कामे वगळता ववकास 
प्रकल्पातील कामाींमध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मिवनेरी फकल् ल्यावर ववकास कामे सरुु करण्यासाठी तनिी 
उपलब्ि करुन देण्यासींदभागत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) व (२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रादेमिक पयग् न ववकास योिना सन २०२०-२१ अींतगगत पयग् न 
ववभाग िासन तनणगय, हदनाींक ११.०२.२०२१ अन्वये मिवनेरी फकल्ला (ता.िुन्नर, 
जि.पणेु) पयग् न ववकासाच्या रु.२३४९.३१ लक्ष रकमेच्या कामाींना प्रिासकीय 
मान्यता देऊन सदर तनिी िासन तनणगय, हद.१७.०२.२०२१ अन्वये 
जिल्हाधिकारी, पणेु याींना ववतरीत करण्यात आला आहे. काही कामे प्रगतीत 
असनू काही कामे तनववदा प्रफक्रया स्तरावर आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्याबाहेर उच्च शशक्षण घेणाऱया मागासिगीय  
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती शमळण्याबाबत 

  

(३१) *  ४०८५८ श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) : सन्माननीय इतर मागास बहुजन 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) राज्यातील मळू रहहवासी असलेले तसेच राज्याबाहेरील उच्च मिक्षण 
घेणाऱ्या इतरमागासवगग,ववमकु्त िाती व भ्क्या िमाती, अनसुधूचत िाती 
तसेच वविरे् मागासप्रवगागतील ववद्यार्थयाांना मागील तीन त ेचार सत्रापासनू 
मिषयवतृ्ती वा्प झाली नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
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तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याबाहेर उच्च मिक्षण घेणाऱ्या इतरमागावगग,ववमकु्त िाती 
व भ्क्या िमाती तसेच ववर्िे मागासवगागतील ववद्यार्थयाांचे ऑफलाईन 
मिषयवतृ्ती अिग मागववण्यात आले परींत ु मिषयवतृ्ती रक्कम ऑफलाईन 
पध्दतीने काढण्याचे पररपत्रक बहुिन कल्याण मींत्रालयाने काढले नसल्याने या 
प्रवगागतील अनेक होतकरू ववद्याथी मिषयवतृ्ती पासनू वींधचत राहीले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रवगागतील बाहेरील राज्यात उच्च मिक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयाांचे ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारलेल े अिग राज्यात प्रत्येक 
जिल््यास्तरावर प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील मळू रहहवासी असलेले व राज्याबाहेरील उच्च मिक्षण 
घेणाऱ्या इतर मागासवगग, ववमकु्त िाती व भ्क्या िमाती, वविरे् मागासप्रवगग 
व अनसुधूचत िातीच्या ववद्यार्थयाांना यापवुी फिमिप देण्यात येत होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने ववद्यार्थयाांना मिषयवतृ्ती 
देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. विजय िडटे्टीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) िासन पररपत्रक िासन िजुध्दपत्रक तनगगममत करण्याची व परराज्यात 
मिक्षण घेणा-या पात्र ववद्यार्थयाांना प्रलींबीत मिषयवतृ्ती देण्याची बाब िासनाच्या 
ववचारािीन आहे.   
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.   

----------------- 
  

लोणार (ता.लोणार, जज.बुलढाणा) सरोिर वििासासाठी प्राप्त ननधी 
शासनाच्या जाचि अटी ि िेळेच्या मयाचदेमुळे ेचच न झाल्याबाबत 
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 (३२) *  ४२६४९   डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय पयचटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लोणार (ता.लोणार, जि.बलुढाणा) सरोवर ववकासासाठी िासनाने १६ को्ी 
रुपये मींिूर केले परींत ुिासनाच्या िाचक अ्ी व वेळेच्या मयागदेमळेु हा तनिी 
परत िाण्याची िक्यता तनमागण झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ च्या 
िवे्च्या आठवड्यात तनदिगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इको सेजन्सह्यवह झोनमध्ये ववकास कामाींना अद्याप मींिुरी 
ममळाली नसनू यासाठी ववभागीय आयकु्त तसेच जिल्हाधिकारी याींनी इको 
सेजन्स्ीयवह झोनमध्ये काम करण्यास तात्काळ मींिुरी देऊन कामाींना मदुतवाढ 
देण्याची मागणी मिवछत्र ममत्रमींडळाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोणार सरोवर येथे प्राथममक पायाभतू सवुविा उपलब्ि 
होण्याकरीता प्राप्त रुपये १६ को्ीचा हदलेला तनिी परत न पाठवता पायाभतू 
सोयीसवुविाींसाठी खचग करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) िासन तनणगय हदनाींक 21.01.2022 अन्वये लोणार 
सरोवर पयग् न ववकास आराखड्यातील ववकास काम े करण्यासाठी रु.15.40 
को्ी एवढ्या रक्कमेस मान्यता देण्यात आली असनु सदर तनिी कायागन्वयीन 
यींत्रणेस ववतरीत करण्याबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(२) महाराषट्र पयग् न ववकास महामींडळाने जिल्हाधिकारी, बलुडाणा याींना इको 
सेजन्सह्यवह झोनची मान्यता प्रदान करणेकरीता हद.27.10.2021 रोिी प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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अांबबस्ते (ता.िाडा, जज.ठाणे) येथील जी.िे.फाउांडसच  
िां पनीिडून होत असलेले प्रदषुण 

  

(३३) *  ४३६१४   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) श्री. दौलत दरोडा 
(शहापरू):   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींत्रबस्त े (ता.वाडा, जि.ठाणे) येथील प्रदरू्णकारी िी.के.फाउीं डसग कीं पनीला 
ग्रामस्थाींनी ववरोि केला असल्याचे माहे फेब्रवुारी,२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२)  असल्यास, सदर कीं पनी मिून तनघणारा िूर आणण त्यातील िातचूे कण 
हे मानवी आरोग्यास खूप घातक असनू येथील वनसींपदेवरही त्याचा दषुपररणाम 
झाल्याचे हदसनू आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३)  असल्यास, सदर कीं पनीवर वायपु्रदरू्ण महामींडळाकडून तात्काळ कारवाई 
होण्याबाबत ग्रामस्थाींनी वररषठाींकड ेतसेच प्रदरू्ण महामींडळाकड ेदेखील अनेक 
लेखी तक्रारी करून सदु्धा कीं पनीवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. आहदत्य ठािरे :  (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     आरोग्य अधिकारी, वाडा याींच्या हद. 3/3/2022 च्या अहवालनसुार िूर 
व िळूपासनू वविरे् आिारी लोकाींची नोंद स्थातनक आरोग्य कें द्रात झालेली 
नाही. तसेच वनसींपदेवर दषुपररणामाबाबत कोणतीही तक्रार वनसींरक्षक, ियवहार 
वनववभाग याींचे कायागलयास प्राप्त झालेली नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
     महाराषट्र प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडळाकडून तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सदरील 
उद्योगास  हद. १६.१२.२१ रोिी प्रत्यक्ष पाहणी करुन पहाणीच्या वेळी 
आढळलेल्या त्रु् ीच्या अनरु्ींगाने हद. २१.१२.२०२१ रोिी अींतररम आदेि 
बिावण्यात आले असनू रु. एक लाखाची बँक हमी िप्त करुन दींडात्मक 
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कारवाई करण्यात आली आहे.  
(४)  प्रश्न उदभवत नाही. 
                            ----------------- 

नाांदेड जजल्हयातील शशक्षण विभागातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(३४) *  ४२८४८   डॉ.तषुार राठोड (मुे ेड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल््यात मिक्षण ववभागातील अधिकारी व कमगचाऱ् याींची पदे मोा या 
प्रमाणात ररक्त असल्याच े माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मिक्षण ववभागातील एकुण ६० ् क्के िागवेर अततररक्त कायगभार 
देण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
 
(३) असल्यास, मिक्षण ववभागात मोा या प्रमाणात अधिकारी व कमगचाऱ् याींची 
पदे ररक्त असल्याने तसेच जिल््यातील बहुताींि िाळाींमध्ये वीि देयके 
भरण् याकरीता पसैे नसणे, इमारती मोडकळीस आलेल्या असणे, ववद्याथींनीना 
िौचालयाची यवयवस्था नसणे, आदी पायाभतू सवुविाींचा अभाव असल्याचे 
तनदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
(३) खरे नाही. 
(४) ग् अ, ब, क सींवगागची पदे भरण्याबाबतची आवश्यक कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगर तसेच ठाणे इत्यादी शहरात िाहने जमा 
िरण्यासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 (३५) *  ४३६२१  श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप 
पजश्चम) : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर व उपनगरातील दहहसर चेक नाका तसेच पजश्चम द्रतुगती 
महामागागवरील िहरातील वाहतकूीची समस्या हदवसेंहदवस वाढत असताींनाच 
अनेक हठकाणी रस्त्यावर बींद पडलेली वाहने व रस्त्यावर पाफकां ग करण्यात 
आलेल्या वाहनाींबाबत वाहतकू पोलीस चौकीत तक्रार केल्यानींतर त्याींच्याकड े
परेुिा प्रमाणात ्ोईंग यवहॅन उपलब्ि नसल्याने वाहने उचलनू वाहतकू कोंडी दरू 
करण्यास ववलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, नादरुुस्त वाहने, अनेक वर् ेबींद अवस्थेत रस्त्याच्या बािूला 
बींद अवस्थेत असलेल्या दचुाकी व चारचाकी वाहनाींवर कारवाई केल्यानींतर सदर 
वाहने ठेवण्यासाठी परेुिी िागा उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, मुींबई िहर व उपनगरात मखु्य व अींतगगत रस्त्याींवर वाहने 
उभी करण्याकरीता वाहनतळे उपलब्ि करुन देण्यात आली असनूही प्रत्यक्ष 
रस्त्याींवर त्याची माहहती व सचुना फलक लावण्यात आले नसल्याने 
नागरीक/वाहन चालक रस्त्यावरच वाहने उभी करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, िासनाने यासींदभागत चौकिी करुन मुींबई िहर व उपनगर, 
ठाणे इत्यादी मोा या िहरातील वाहतकू पोलीस यींत्रणेला आवश्यक ्ोईंग यवहॅन 
उपलब्ि करुन देण्यासींदभागत तसेच कारवाई करण्यात आलेली वाहने िमा 
करण्यासाठी आवश्यक िागा उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती तनणगयात्मक 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदलीप िळसे-पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
    नादरूूस्त वाहने, अनेक वर् े बींद पडलेल्या आणण रस्त्याच्या बािूला 
असलेल्या दचुाकी व चारचाकी वाहनाींवर कारवाई केल्यानींतर सदर वाहने 
ठेवण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतफे २५ हठकाणे उपलब्ि करून देण्यात 
आली असनू ती परेुिी नाहीत. 
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(३) हे अींित: खरे आहे. 
    मुींबई िहर व उपनगरामध्ये बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच े एकूण ३२ 
सावगितनक वाहनतळ कायगरत असनू, सदर वाहनतळाच्या ५०० मी्रच्या 
पररघात महानगर पामलकेमाफग त वाहनतळ दिगववणारे बोडग / सचूना फलक काही 
हठकाणी लावण्यात आले असनू ज्या हठकाणी असे फलक नाहीत त्या हठकाणी 
त ेलावण्याबाबत महानगर पामलकेस कळववण्यात आललेे आहे. 
(४) बहृन्मुींबई िहरातील वाहतकू पोलीस यींत्रणेला मदत करण्याकररता मे.ववदभग 
इन्फो्ेक प्रा.मल. या कीं पनीमाफग त २४ दचुाकी व २२ चारचाकी, मे.िय मल्हार 
कीं पनी याींच्या ०७ दचुाकी व २९ चारचाकी ् ोईंग यवहॅन परुववण्यात आलेली असनू 
नवीन कीं त्रा्दाराची नेमणूक करण्याबाबतची प्रफक्रया सरुू आहे. 
     तसेच ठाणे िहरातील वाहतकूीस अडथळा करणारी वाहने ह्ववण्याकररता 
महानगरपामलका, नगरपामलका याींचेमाफग त ्ोईंग यवहॅन उपलब्ि करून देण्यात 
आली असनू सदर वाहने ठेवण्याकररता ठाणे म.न.पा., कल्याण डोंत्रबवली 
म.न.पा., उल्हासनगर म.न.पा. तफे िागा उपलब्ि करून देण्यात आलेल्या 
असनू मभवींडी-तनिामपरू िहर म.न.पा. व अींबरनाथ कुळगाव बदलापरू 
नगरपामलकेमाफग त िागा उपलब्ि करून देण्यात आलेल्या नसनू याबाबत 
पत्रयवयवहार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
  

उस्मानाबाद जजल्हयातील ेाजगी िाहन धारिाांिडून  
प्रिाशाांची होत असलेली आधथचि लूट थाांबविण्याबाबत 

  

(३६) * ४४०८५   डॉ.तानाजी सािांत (पराांडा) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उस्मानाबाद जिल्हयातील ववववि आगारातनू फक्त ३० ्क्केच बस सरुु 
असल्यामळेु एस्ी बसमध्ये गदी होत असल्यामळेु नागरीक खािगी वाहनाींचा 
वापर करीत असनू खािगी वाहनािारक प्रवािाींकडून अधिक भाड ेआकारुन 
प्रवािाींची आधथगक लु्  करीत असल्याने पणुग क्षमतनेे एस्ी बसेस सोडण्याची 
मागणी प्रवाींिाकडून होत असल्याचे माहे १८ फेब्रवूारी, २०२२ मध्ये वा 



 44  

त्यादरम्यान तनदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, गत तीन महहन्यापासनू एस्ी कमगचा-याींच्या सींपामळेु 
उस्मानाबाद जिल्हयात पणुगत: एस्ी सेवा सरुु झाली नसल्यामळेु िास्त पसेै 
देऊन जिल्हयात प्रवािाींना खािगी वाहनाने प्रवास करावा लागत असनू 
जिल््यातील एस्ीच ेरुपये ५० को्ी पेक्षाही अधिक नकुसान होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उस्मानाबाद जिल्हयातील ग्रामीण भागातील एस्ी पवुगवत सरुु 
करणे तसेच खािगी वाहन िारकाींकडून प्रवािाींची होणारी लु्  थाींबवण्याच्या 
दृष्ीने िासनाकडून कोणत ेिोरणात्मक तनणगय घेण्यात आले आहेत, 
(४)  असल्यास, उपरोक्त तनणगयानसुार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) उस्मानाबाद ववभागातील वाहतकू पणूग क्षमतनेे सरूु करण्यासाठी 
खािगी कीं पनीकडून ५० कीं त्रा्ी चालकाींची तनयकु्ती करुन त्याींच्या माफग त 
वाहतकू करण्यात येत आहे. चालक पदाींतनु बढती देण्यात आलेल्या वाहन 
पररक्षक कमगचाऱ्याींच्या चालक व वाहक पदाींतनु वाहतकु तनयींत्रक पदी बढती 
देण्यात आलेल्या कमगचाऱ्याींचा वाहक म्हणून वापर करण्यात येत आहे. तसेच 
मागगतपासणी पथकामध्ये असलेले चालक याींना ववभागातील आगारात पाठवनू 
त्याींच्याकडून प्रवासी वाहतकू करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यात शासन मान्यतेशशिाय शाळा सुरु असल्याबाबत 

 (३७) * ४३४०५ श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-      
(१) प्राथममक मिक्षण सींचानालयाने सचुना केलेल्या यादीयवदारे िासन मान्यता 
न घेता राज्यात ६७४ िाळा बेकायदेिीरपणे सरुू असल्याचे तनदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथममक मिक्षण सींचालनालयाने माहे नोयवहेंबर, २०२० मध्ये 
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िारी केलेल्या पररपत्रकानसुार, िालेय मिक्षण ववभागाच्या मान्यता प्रमाणपत्र 
मिवाय िाळा उघडल्यास फकीं वा मिक्षण ववभागाने मान्यता काढून घेतल्यानींतरही 
िाळा सरुू ठेवल्यास सींस्था चालकाींववरोिात त्वररत कारवाई करण्याच्या सचूना 
राज्यातील सवग नगरपामलका, नगरपररर्द आणण महानगरपामलका 
मिक्षणाधिकाऱ्याींना हदले आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलका ववभागात सवागधिक २२३ िाळा व 
ठाण्यात १४९ तर पालघर मध्ये १४३ िाळाींनी मान्यता न घेता िाळा सरुु 
केल्याचे तनदिगनास आले हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईत अनेक खािगी प्राथममक िाळा वर्ागनवुर् े आर्ीई 
तनयमानसुार कोणतीही मान्यता न घेता सरुू असल्याचा आरोप महाराषट्र राज्य 
ववद्याथी पालक मिक्षक महासींघाचे मुींबई अध्यक्ष श्री. तनतीन दळवी याींनी केला 
असनू या बेकायदेिीर िाळाींमळेु ववद्यार्थयाांचे िकै्षणणक भववतयवय िोक्यात आले 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
 
(५) असल्यास, बेकायदेिीर सरुु असलेल्या िाळाींववरुध्द िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत 
? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) य-ुडाईस (U-DISE) प्रणालीवरील माहहतीनसुार 
राज्यात 674 िाळा अनधिकृत असल्याचे तनदिगनास आले आहे. 
(२) हे, खरे आहे. 
(३), (४) व (५) िासन मान्यतमेिवाय ज्या िाळा सरुु आहेत अिा 
िाळाींववरूद्ध बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मिक्षणाचा हक्क अधितनयम, 2009 
च्या कलम 18 (5) मिील तरतदुीींनसुार व िासन तनणगय क्र.सींकीणग-
2009/(913/09)/मामि-1, हद.19/06/2010 व िासन तनणगय क्र.सींकीणग-
2020/प्र.क्र.43/20/एसएम-2, हद. 10/11/2020 अन्वये हदलेल्या तनदेिानसुार 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
 

वपांपळशते ेरोंडा ग्रामपांचायत हद्दीतील हुांबरण (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
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गािामधील पाणी टांचाई दरू िरणेबाबत 
 (३८) *  ४४१२३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळिते खरोंडा ग्रामपींचायत हद्दीतील साडबेाराि ेवस्ती असलेल्या हुींबरण 
(ता.ियवहार,जि.पालघर) गावात भीर्ण पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असनू 
पाण्यासाठी गावातील महहला व लहान मलुाींना दीड त ेदोन फकलोमी्र डोंगर 
उतरून पाणी घेऊन पनु्हा तवेढेच अींतर चढून िावे लागत आहे,हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, हींडाभर पाणी ममळवण्यासाठी महहलाींना व मलुाींना एक त ेदीड 
तास मेहनत करावी लागत असनू सींपणूग हदवस पाणी आणण्याकररता िात 
असल्यामळेु रोिगारही बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, या गावाच्या वपण्याच्या पाण्याच्या यवयवस्थकेड े स्थातनक 
प्रिासनाकडून दलुगक्ष करण्यात येत असल्याने िलिीवन ममिन अींतगगत या 
गावाला बारमाही पाण्याची यवयवस्था करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) अिींत: खरे आहे 
       सािारणत: िुल ैत ेिानेवारी पयांत अजस्तत्वात असलेल्या बडुकीतनु 
पाडयातील रहहवासी पाणी वापरतात. 
       परींत ुसदर बडुकीची खोली व यवयास कमी असल्याने माहे फेबवुारी 
पासनु बडुकीचे पाणी कमी होत.े त्यामळेु ग्रामस्थाींना पाण्यासाठी डोंगरावरून 
खाली उतरुन डोंगरपायर्थयािी असलेल्या बडुकीतनु पाणी घेऊन िावे लागत.े 
(२) अिींत: खरे आहे. 
(३)  सदर पाडयात 15 यवया ववत्त आयोग व पेसा अींतगगत तनिीतनू वपण्याच्या 
पाण्याची ववहीर बाींिणे हे काम तनववदा स्तरावर आहे 
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       तसेच िल िीवन ममिन अींतगगत सदरचा पाडा हुींबरण सह खारोंडा 
या गावाचा सयवहे करण्यात आलेला आहे व अींदािपत्रक करण्याचे काम सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
                             ----------------- 

राज्यात शशधापबत्रिा ऑनलाईन प्रणालीमधील 
त्रटुी दरू िरुन सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(३९) *  ४३८८४   श्री.सभुाष धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मििापत्रत्रका ऑनलाईन प्रणाली सरुु करण्यात आली असल्यामळेु 
अन्निान्य ववतरण प्रणालीमध्ये पारदिगकता आली असली तरी मागील काही 
महहन्याींपासनू ऑनलाईन प्रणाली मध्ये चींद्रपरू व इतर जिल््यामध्ये कवप ींग 
लागल्यामळेु मििापत्रत्रकाींमध्ये नाव समाववष् करणे, नाव कमी करणे 
व  योिना बदल करणे इत्यादी कामाींसाठी मििापत्रत्रकािारकाींना वारींवार 
सींबींिीत कायागलयात ये-िा करावी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मििापत्रत्रकािारकाींना होणारा त्रास कमी होण्याच्यादृष्ीने 
ऑनलाईन प्रणाली मिील त्रु् ी दरू करुन सिुारणा होण्याच्यादृष्ीने िासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सींबींधित ऑनलाईन 
प्रणालीमिील यासींदभागतील फकती काम ेप्रलींत्रबत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. छगन भजुबळ :  (१) मििापत्रत्रका यवयवस्थापन प्रणाली मिील नाव 
समाववष् करणे, नाव कमी करणे, योिना बदल करणे इत्यादी सवुविा सरुमळत 
सरुु आहेत. तथावप, राषट्रीय अन्न सरुक्षा अधितनयम 2013 अींतगगत कें द्र 
िासनाने राज्याला 700.16 लक्ष इतका इष्ाींक हदलेला आहे. सदर इष्ाींकाच्या 
मयागदेत हद.16.11.2018 च्या िासन तनणगयान्वये सवग जिल््याींना इष्ाींक 
तनजश्चत करण्यात आला आहे. या इष्ाींकाच्या मयागदेत ववहहत तनकर्ाप्रमाणे 
राषट्रीय अन्न सरुक्षा योिनेच्या लाभार्थयाांना मििापत्रत्रका देण्यात येत.े चींद्रपरू 
जिल््यासाठी देण्यात आलेल्या 1,35,558 अींत्योदय अन्न योिनेच्या 
मििापत्रत्रका व 9,62,442 प्रािान्य कु्ुींब योिनेच ेलाभाथी इतका इष्ाींक पणुग 
झालेला असल्यामळेु मििापत्रत्रका यवयवस्थापन प्रणालीमध्ये अींत्योदय अन्न 
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योिना व प्रािान्य कु्ुींब योिनेच्या नववन मििापत्रत्रका देणे िक्य झाले नाही.  
(२) िासन तनणगय क्रमाींक असकूा-2021/प्र.क्र.66/नाप-ु22, हद.18.02.2022 
चींद्रपरु तसेच इतर जिल््याींना सिुाररत इष्ाींक देण्यात आला आहे. तसेच 
ऑनलाईन प्रणाली अद्ययावत ठेवण्याच्या अनरु्ींगाने स्वतींत्र सयवहगर सवुविा 
उपलब्ि करुन घेण्याची कायगवाही िासन स्तरावर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
िररष्ट्ठ ि ननिडशे्रणीच्या ऑनलाईन प्रशशक्षणासाठी पात्र शशक्षिाांना 

लॉगइन आयडी आणण पासिडच शमळण्याबाबत 
 (४०) *  ४३७०४   श्री.सनुील राणे (बोरीिली) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्य िकै्षणणक, सींिोिन व प्रमिक्षण पररर्द पणेु तफे मिक्षकाींच्या वररषठ 
व तनवड शे्रणीच्या प्रमिक्षण पात्र मिक्षकाींना हदनाींक २३ नोयवहेंबर, २०१९ 
त े हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ पयांत ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे तनदेि देण्यात 
आले असनू तसेच या िकै्षणणक उपक्रमासाठी मिक्षकाींना दोन हिार रुपये 
प्रमिक्षण िलु्क आकारण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, राज्य िकै्षणणक सींिोिन व प्रमिक्षण पररर्द पणेु तफे वररषठ 
व तनवड शे्रणीच्या ऑनलाईन प्रमिक्षणासाठी पात्र मिक्षकाींच्या नोंदणीला तीन 
महहन्याींचा कालाविी होऊनही प्रमिक्षणाच्या तारखा िाहीर झालेल्या नाहीत 
त्यामळेु शे्रणी सिुारणेसाठी पात्र मिक्षक केवळ मिक्षण ववभागाच्या हदरींगाईमळेु 
यापासनू वींधचत आहेत हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, हिारो मिक्षक वररषठ व तनवड शे्रणीसाठी पात्र असनूही अद्याप 
त्याींना लॉगइन आयडी आणण पासवडग  ममळाले नसल्याने िासनाने त्वररत 
प्रमिक्षण द्यावे व दोन्ही तारखा वेगळ्या ठेवायवयात अिी मागणी  महाराषट्र 
राज्य मिक्षक पररर्द याींनी मा.मिक्षण मींत्री, सहसींचालक राज्य िकै्षणणक 
सींिोिन व प्रमिक्षण पररर्द आदीींकड ेकेली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत िासनाने कोणता तनणगय घेतला आहे, 
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नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
      हद.२३.११.२०२१ त े०५.०१.२०२२ या ववहहत कालाविीमध्ये प्रमिक्षणासाठी 
मिक्षकाींनी प्रमिक्षण िलु्क भरुन नोंदणी करण्याचे तनदेि होत.े सदर ऑनलाईन 
प्रमिक्षण घेण्यासींदभागत कायगवाही करण्यात येत आहे.  
(३) व (४) वररषठ व तनवडशे्रणी करीता पात्र मिक्षकाींना प्रमिक्षण देण्याबाबत 
महाराषट्र राज्य, मिक्षक पररर्द याींनी हद. १६.०२.२०२२ रोिी तनवेदन सादर 
केले आहे, यासींदभागत कायगवाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
 
 
 
 
 

जव्हार तालुक्यातील (जज. पालघर) ग्रामीण पयचटन अांतगचत 
झाप ते भोपतगड रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  ४४१२४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय 
पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ियवहार (जि.पालघर) तालकु्यातील ग्रामीण पयग् न अींतगगत झाप त े
भोपतगड या पयग् न स्थळापयांत चार फकलोमी्र अींतरासाठी रस्ता तयार करणे, 
सिुोमभकरण करणे, रस्त्याचे मिबतुीकरण व डाींबरीकरण करणे, सींरक्षक मभींत 
बाींिणे तसेच हदिादिगक फलक लावणे इत्यादी कामाींसाठी समुारे दीड को्ी 



 50  

रुपये गत दोन वर्ागत खचग करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, दीड को्ी रुपये खचग करुनही झाप त ेधचींचपाडा या रस्त्याची 
दरूवस्था झाली असनू या रस्त्यावर हदिादिगक फकीं वा पयग् न स्थळाची माहहती 
देणारा एकही फलक लावललेा नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने या रस्त्याच्या कामाचे ऑडड् तसेच प्रत्यक्ष 
पाहणी करून रस्त्याच्या कामात झालेल्या गरैयवयवहाराची चौकिी करुन 
सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे :  (१) व (२) जिल्हा तनयोिन सममती, पालघर कडून 
पयग् नस्थळ ववकास योिना सन 2019-20 अींतगगत झाप त ेभोपतगड या 4.00 
फक.मी. लाींबीच्या व रु.49.96 लक्ष रकमेच्या रस्त्याच्या कामास मींिूरी देण्यात 
आली असनू त्यापकैी 2.800 फक.मी रस्त्याच ेकाम पणूग झाले आहे. 
 
 
      भोपतगड या पयग् नस्थळाकड ेिाणाऱ्या रस्त्यावर सींरक्षण मभींत बाींिणे 
हे रु.24.98 लक्ष रकमेचे काम पणूग झाले आहे. 
      ियवहार त ेभोपतगड रस्त्यावर हदिादिगक फलक लावण्याचे प्रस्ताववत 
आहे.               
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :    राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रफक्रया महाराषट्र वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


