
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठरावी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

चौथे अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महाड (जि.रायगड) येथील राज्य पररिहन आगारातील चालि ि िाहिाांच्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(१)  १५७ (०७-०४-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा महामागाावरील कोकणातील महत्तत्तवाचे मध्यवती स्थानक महाड येथील राज्य 
पररवहन आगारात चालक व वाहकाींच्या कमतरतेमळेु प्रवाशाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जाव े
लागत असल्याचे माहे जानेवारी २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बस आगारातून लाींब पल्ल्याच्या व स्थाननक बस गाडयाींच्या ४०८ फे-या 
सुरू असून २६४ चालक व वाहकाींपैकी केवळ २१३ चालक व वाहक सद्यस्स्थतीत काम करीत 
असून ५६ चालक व वाहकाींची कमतरता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास ५६ वाहक व चालकाींच्या कमतरतेमुळे बस फे-याींवर पररणाम होवून शासनाच े
मोठयाप्रमाणात आर्थाक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) महाड आगारातून ४०४ बसफेऱ्या 
चालनात असनू, त्तयासाठी आवश्यक ५८ चालक व वाहक कमी आहेत. परींतू, उपलब्ध चालक 
व वाहक याींचे योग्य ननयोजन करुन सवा फेऱ्या चालववल्या जात असल्यामुळे प्रवाशाींची 
गैरसोय अथवा महामींडळाचे आर्थाक नुकसान होत नाही. 
     मुींबई प्रदेशातील सवा ववाागाींतील ररक्त जागाींवर सन २०१६-१७ या ारती वर्ाामधील 
चालक व वाहक या पदातील अनतररक्त ननवड यादीवरील एकूण १८२३ उमेदवाराींना सामावून 
घेण्याबाबतच्या सूचना राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे सींबींर्धताींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
त्तयामध्ये रायगड ववाागातील महाड आगाराचा समावेश आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
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नागपूर जिल्ह्यातील शाळा किां िा महाविद्यालयात स्थापन िरण्यात  
येणाऱ्या शालेय पररिहन सशमतीबाबत 

  

(२)  २९० (०७-०४-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय ववद्यार्थयाांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत सन २०११ मध्ये राज्य शासनाच्या पररवहन 
ववाागाने प्रत्तयेक शाळा ककीं वा महाववद्यालयात ‘शालेय पररवहन सममती’ नेमण्याच ेननदेश ददले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर स्जल््यातील ककती शाळा व महाववद्यालयाींनी आजपयांत ‘शालेय 
पररवहन सममती’ स्थापन केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू सममतीच्या जबाबदाऱ्याींच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू सममती स्थापन न करणाऱ्या तसेच सममतीच्या ननयममत बैठका न 
घेणाऱ्या शाळाींवर शासनाकडू कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०६-१०-२०२०) : (१) शासनान े दद.२२.०३.२०११ रोजीच्या अर्धसूचनेन्वये 
शालेय ववद्यार्थयाांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी महाराषर मो्ार वाहन (स्कूल बस करीता 
ववननयम) ननयम, २०११ लागू केले. सदर ननयमातील ननयम ५(२) नुसार प्रत्तयेक शाळेत 
मुख्याध्यापक / प्राचायाांच्या अध्यितेखाली पररवहन सममती गठीत करणे आवश्यक असून 
सदर सममतीची तीन मदहन्यात ककमान एक बैठक होणे आवश्यक आहे. 
(२) नागपूर स्जल्हयातील प्रादेमशक पररवहन अर्धकारी, नागपूर (शहर/ग्राममण) व उप प्रादेमशक 
पररवहन अर्धकारी, नागपूर (पूवा) याींच्या कायाालयाींच्या कायािेत्ाींगात स्जल्हा पररर्देच्या ३८८२ 
व महानगरपामलकेच्या १५७ शाळाींमध्ये पररवहन सममती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.   
(३) शाळेतील मुलाींची सुरक्षितपणे न-ेआण करणे, पररवहन शुल्क, बस थाींब े ननस्श्चत करणे 
याबाबीींकड ेलि देणे तसेच वाहनाची कागदपत् ेजसे की नोंदणी प्रमाणपत्, ववमा प्रमाणपत्, 
वायुप्रदरु्ण प्रमाणपत्, वाहन चालववण्याची अनुज्ञप्ती, अस्ग्नशमन सुववधा, प्रथमोपचार पे्ी 
इत्तयादीीं सुववधाींची पडताळणी करणे इ. काम े सममतीकड ेसोपववण्यात आलेली आहे. 
(४) महाराषर मो्ार वाहन (स्कूल बस करीता ववननयम) ननयम, २०११ मध्ये शाळाींवर कारवाई 
करण्याबाबत वववक्षित तरतुद नाही. 
     सदर ननयमावलीतील ननयम ५(२) नुसार प्रत्तयेक शाळेत पररवहन सममती गठीत करावी, 
असे आदेश मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर याींनी जनदहत यार्चका क्रमाींक ०२/२०१२ 
मध्ये ददले आहेत. सदर आदेशानुसार मशिणार्धकारी याींनी प्रत्तयेक शाळेत पररवहन सममती 
गठीत करावी, बैठका घ्याव्यात असे प्रादेमशक पररवहन अर्धकारी, नागपूर (शहर/ग्राममण) याींनी 
वेळोवेळी मशिणार्धकारी याींना कळववले आहे. 
     नागपूर शहर ववाागाकरीता पोलीस आयुक्त याींच े अध्यितेखाली स्जल्हा स्कूल बस 
सममतीचे गठण करण्यात आले असून आजपयांत एकूण १६ बठैका घेण्यात आलेल्या आहेत.  
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     तसेच नागपूर (ग्राममण) ववाागाकरीता अपर पोलीस अर्धिक, नागपूर याींचे 
अध्यितेखाली स्जल्हा स्कूल बस सममतीचे गठण करण्यात आलेले आहे. सदर बैठकाींमध्ये 
प्रत्तयेक शाळेत पररवहन सममतीच ेगठण कराव े व त्तयाींच्या ननयममत बैठका घेण्यात याव्यात 
याकरीता मशिणार्धकारी (प्राथममक/माध्यममक), स्जल्हा पररर्द, नागपूर व मशिणार्धकारी, 
महानगरपामलका, नागपूर याींना ननदेश देण्यात आलेले आहेत. त्तयानुसार प्रादेमशक पररवहन 
अर्धकारी, नागपूर (शहर/ग्राममण) याींनी सींबींर्धताींना वळेोवळेी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

महहला ररिा चालिाांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 
  

(३)  ५२६ (०७-०४-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत शासनाच्या पररवहन ववाागामाफा त मदहला सिमीकरणाच्या माध्यमातून ५ ्क्के 
आरिणातून मदहलाींना अबोली रींगाच्या ररिा देण्यात आल्या आहेत मात् सदरहू िेत्ात 
मदहलाींची सींख्या कमी असून ररिा इतराींना चालववण्यास देता येत नसल्याने इतर वेळात 
सदरहू ररिा जागेवर उभ्या कराव्या लागतात त्तयामुळे मदहलाींना ररिाचा हप्ता फेडण्यास 
आर्थाक अडचणी येत असल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्तयासुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररिा चालक मदहला आर्थाक अडचणीत असल्याने सदरहू 
मदहलाींनी वाहन नोंदणी शुल्क रद्द करण्याची मागणी शासनाकड े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत दररोज अडीच लाख ररिा धावत असून, त्तयापैकी केवळ ३२४ मदहला 
ररिा चालक इतक्या अल्प प्रमाणात धावत असल्याने यामध्ये मदहला ररिा चालकाींची सींख्या 
वाढववण्याच्या दृष्ीने तसेच त्तयाींना येत असलेल्या समस्या सोडववण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
अॅड. अननल परब (०६-१०-२०२०) : (१) अशा आशयाची बातमी दद.१९ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
वतामानपत्ात प्रमसध्द झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     परींतु अबोली ररिाींचे परवाना शुल्क कमी करण्याबाबत लोकप्रनतननधी व काही ऑ्ोररिा 
सींघ्नाींमाफा त ववनींती करण्यात आली आहे. 
(३) दद.१७.०६.२०१७ च्या शासन अर्धसूचनेनुसार ऑ्ोररिा/्ॅक्सीच ेपरवाने खुले करण्यात आले 
असल्याने मदहलाींकरीता परवाना सींख्येवरील ५ ्क्के आरिणाची बाब आपोआपच सींपुष्ात 
आली आहे. सबब, कोणत्तयाही मदहला ररिा चालकास परवाना ममळववणे शक्य आहे. मदहला 
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ररिा चालकाींकरीता चालक अनजु्ञप्ती तसेच लोकसेवा वाहन प्रार्धकार पत् (कॅब बॅज) प्राप्त 
करण्यावर कुठलेही बींधन नाही. त्तयामळेु, मदहला ररिा चालकाींची सींख्या वाढण्यास मदत 
होणार आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात सांस्थाचालिाांच्या ननष्ट् िाळिीपणामुळे आरटी्च्या अांतर्गत िागा ररक्त राहहल्हयाबाबत 

  

(४)  ५६१ (०७-०४-२०२०).   श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.पथृ् िीराि चहहाण 
(िराड दक्षिण), श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथुन राज्यात आर्ीई २५ ्क्के अींतगात देण्यात येणा-या प्रवेशप्रकक्रयेच्या उपलब्ध 
अजाातून ४ प्रवेश फे-या झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थाचालकाींच्या हजगजीपणामळेु अजनूही ३७ हजार ९६१ जागा ररक्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्तयानुसार सदर प्रवेश प्रकक्रयेत हलगजीपणा करणा-या सींस्थाचालकाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     पालकाींच्या सोयीची अथवा पसींतीची शाळा न ममळाल्यान ेते वा्प केलेल्या शाळेत प्रवशे 
घेत नाही व काही शाळाींमध्ये पालकाींचे अजा येत नसल्यामुळे त्तया शाळेत जागा ररक्त राहतात. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

‘महाराष्ट्र िाहतिू भिन’, मुांब् सने्ट्रल (मुांब्) येथील एस.टी. िमाचाऱ्याचा झालेला मतृ्य ू
  

(५)  ६०३ (०७-०४-२०२०).   श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षिण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई सेन्रल येथील मुख्यालय असलेल्या 
‘महाराषर वाहतकू ावन’ येथ े उद्वाहन दरुुस्ती करीत असताना ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१९ 
रोजी वा त्तयासुमारास एस.्ी. कमाचारी श्री.रामानींद पा्कर याींचा मतृ्तयू झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शासनाकडून सदर दघुा् नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले व त्तयानुसार मयत एस.्ी. कमाचारी रामानींद पा्कर याींच्या कु्ुींबबयाींना 
नुकसानारपाईपो्ी आर्थाक मदत देण्याबाबत तसेच कु्ुींबातील सदस्याला एस.्ी, महामींडळात 
अनुकीं पा तत्तत्तवावर नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) श्री.रामानींद पा्कर याींचा ददैुवी मतृ्तय ूझाला हे खरे 
आहे. मात् उद्वाहन दरुुस्त करीत असताना मतृ्तय ुझाला, हे खरे नाही. 
(२) सदर दघुा् नेची चौकशी पोलीस व ववद्युत ननरीिक (उद्वाहने), उद्योग, उजाा व कामगार 
ववााग याींचेमाफा त सुरु असून अद्याप अहवाल अप्राप्त आहे. महामींडळाच्या दद.२८.१.२०२० 
रोजीच्या पत्ान्वये कै.रामानींद पा्कर याींच े कु्ुींबबयाींना नुकसान ारपाई पो्ी आर्थाक मदत 
म्हणून रु.५,६५,७२०/- इतकी रक्कम आयुक्त, श्रममक नकुसान ारपाई तथा (कामगार 
न्यायालय), मुींबई याींचेकड ेधनादेश क्र.३५९७३५, दद.३१.०१.२०२० अन्वये पाठववलेला आहे. सदर 
पत्ाची प्रत कै.पा्कर याींचे पत्तनीस देण्यात आली आहे. तसेच कै.पा्कर याींच्या मुलास राज्य 
पररवहन महामींडळामध्ये अनुकीं पा तत्तवावर लेखाकार या पदावर नेमणूक ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाने सन २००५ नांतर सेिेत रुिू झालेल्हया िमाचाऱ्याांना 
िुनी पेन्ट्शन योिना लागू िरण्याबाबत 

  

(६)  ६१७ (०७-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सुभाष धोटे (रािूरा), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पजश्चम), 
श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर 
(िरोरा), श्री.सुरेश िरपुडिर (पाथरी) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २००५ नींतर शासकीय सेवेत रुज ू झालेल्या प्राथममक मशिक व शासनाच्या 
अन्य ववाागामध्ये रुजू झालेल्या कमाचाऱ्याींना जूनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबतची मागणी 
मा.मुख्यमींत्ी, याींचेकड ेलोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन सेवेत कायारत असलेल्या प्राथममक मशिकाींना व अन्य शासकीय 
ववाागातील अर्धकारी व कमाचारी याींना जूनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, नगरपामलका व महानगरपामलका मशिकाींचे पगार स्जल्हा पररर्द शाळातील 
मशिकाप्रमाणेच १०० ्क्के शासकीय अनुदानातून व्हावते याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाा गायििाड (१५-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववत्तत ववाागाच्या धोरणानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
(३) शासन ननणाय ददनाींक ७ जलुै, २०१५ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींना प्राथममक मशिणावरील मान्य बाबीवरील खचा ाागववण्यासाठी अनुदानाचे सुत् ठरवनू 
देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर एस.टी. महामांडळाच्या आगारातील इांडडयन ऑ्ल िां पनीच्या  
पेरोलपांपािरील डडझलेमध्ये झालेली अननयशमतता 

  

(७)  ७७३ (०८-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर एस.्ी. महामींडळाच्या डपेोमध्ये इींडडयन ऑईल कीं पनीचा पेरोलपींप असनू या 
पींपावरील डडझले ॅ्ंकमधून अचानकपणे आठ हजार मल्सा डडझले गायब झाल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान निदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची तपासणी सुरु आहे अशी मादहती एस.्ी.चे ववााग ननयींत्क 
श्री.सर्चन िीरसागर याींनी ददली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेया प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले व 
त्तयानुसार सींबींर्धत दोर्ी अर्धकारी, कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणाची राज्य पररवहन महामींडळ व इींडडयन ऑईल कीं पनी याींनी 
सींयुक्तपणे तपासणी केली असनू, सदर तपासणीअींती ाुममगत पींप क्र.०२ च्या डडझले ्ाकीला 
निद्र असल्याच ेआढळून आल्यान ेइींडडयन ऑईल कीं पनीवर रु.५,७६,४१९/- रकमेचा दावा दाखल 
करण्यात आलेला आहेत. तसचे, महामींडळाद्वारे सदरप्रकरणी पुढील चौकशी करण्याबाबतच्या 
सूचना सींबींर्धताींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

उद्गीर (जि.लातूर) येथील एस.टी.महामांडळाचे गाळे देण्याचे  
अशमष दाखिनू लाखो रुपयाांची िेलेली फसिणूि 

  

(८)  ७८४ (०९-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उदगीर (स्ज.लातूर) येथील एस.्ी. महामींडळाचे गाळे देण्याचे अममर् दाखवून एस.्ी.च्या 
नावाची पावती देवून अनकेाींची लाखो रुपयाींची फसवणूक केल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्तयादरम्यान निदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात लातूर स्जल््यातील एस.्ी.चे अर्धकारी/कमाचारी याींचा समावशे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदााात उदगीर आगारप्रमुख याींनी उदगीर पोमलस स््ेशनमध्ये गुन्हा नोंद 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले 
आहे व त्तयानुसार सदर दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) श्री.गणशे सोपान ाोसले हा इसम 
महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळ प्रादेमशक कायाालयाच्या नावावर महामींडळाचे गाळे 
नोंदणी करण्याकररता अनामत रक्कम स्स्वकारुन जनसामान्याींची फसवणूक करीत असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये उघडकीस आले. 
     सदर प्रकरणी आगार व्यवस्थापक, उदगीर आगार याींनी उदगीर शहर पोलीस स््ेशन 
याींच्याकड े ररतसर तक्रार नोंदववलेली असनू, सींबींर्धत इसम श्री.गणेश सोपान ाोसले याींचेवर 
गु.र.नीं.००५७ नुसार ाा.दीं.सीं. १८६० कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८ अन्वये दद.११.०२.२०२० रोजी 
गुन्हा दाखल झालेला असनू, पोलीस व सुरिा व दिता अर्धकारी, राज्य पररवहन लातूर 
ववााग याींचेद्वारे चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

जिांतूर (जि.परभणी) येथील बसस्थानिाची झालेली दरुिस्था 
  

(९)  ८९६ (०८-०४-२०२०).   श्रीमती मेघना सािोरे बोडीिर (जिांतूर) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जींतूर (स्ज.पराणी) शहरात असणा-या महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या 
बसस्थानकाची दरुवस्था झाली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बस स्थानकाची पुनबाांधणी करण्यासींबींधीची मागणी जनतेकडून अनेक 
वर्ाांपासून होत आहे तरीही अद्याप कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान ेया बस स्थानकाची पुनबाांधणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बसस्थानकाची पुनबाांधणी करण्यासींबींधी मागणी आहे. परींतु बसस्थानक सुस्स्थतीत 
असल्यान े पुनबाांधणी करण्याबाबत कायावाही करण्यात आलेली नाही. सदर बसस्थानकाच्या 
वाहनतळाचे डाींबरीकरण सन २०१७ मध्ये करण्यात आलेले आहे. तसेच रींगरींगो्ीच ेकाम सन 
२०१८ मध्ये केलेले आहे. बसस्थानकात प्रवाशाींकरीता वाहतकू ननयींत्ण कि, आसन 
व्यवस्थेसह प्रनतिा कि, वपण्याचे पाणी, लाई्, पींखे, उपहारगहृ, नतकी् आरिण व्यवस्था 
इ.सुववधा उपलब्ध आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे ि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेि  
पाणी पुरिठा योिना प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(१०)  १०२८ (०५-०४-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.िुमार आयलानी (उल्हहासनगर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व पालघर स्जल््यातील ग्रामीण ाागात अनेक पाणी पुरवठा योजना अपूणा 
असल्यामळेु ाीर्ण पाणी ी्ंचाईला नागररकाींना सामोरे जावे लागत असून पाणी पुरवठा 
योजनेची काम ेप्रलींबबत ठेवणाऱ्या ठेकेदाराींवर अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननदशनाास आले, 
तद्नुसार ठाणे व पालघर स्जल््यातील पाणी ी्ंचाई असलेल्या व योजना प्रलींबबत असलेल्या 
गावाींना पाणी पुरवठा करणे तसेच योजना प्रलींबबत ठेवणाऱ्या ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (०९-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) ठाण ेस्जल्हा पररर्दे अींतगात ४६ नळ पाणी पुरवठा येाजना प्रलींबबत आहेत.  सदर 
योजनाींपैकी ८ योजनाींमध्ये गावपाडयाींना साधारणपणे ददनाींक २९ माचा, २०२० त े १० जून, 
२०२० पयांत ्ँकरन े पाणी पुरवठा करावा लागला आहे.  तथावप, ्ँकरन े पाणी पुरवठा 
करण्याची गरज ाासलेल्या सवा गावाींमधील योजना ाजूलावर आधारीत आहेत व सदर 
गावातील ाजूल पातळी खालावल्यामुळे ्ँकरन ेपाणी पुरवठा करावा लागला आहे. सदर ४६ 
योजनाींपैकी १४ योजनाींमधून पाणी पुरवठा सुरु आहे. प्रस्तुत ४६ योजनाींचा समावेश जल 
जीवन ममशनच्या आराखडयामध्ये करण्यात आला आहे. 
     आर्थाक अननयममतता ननदशानास आलेल्या ३२ पाणी पुरवठा योजनाींमधील सममतीच े
अध्यि/ सर्चव व ताींबत्क सेवा पुरवठादार याींच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. सदर योजनाींपैकी अपहारीत रकमचे े काम पूणा केलेल्या व अपहारीत रकमचेा ारणा 
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केलेल्या ९ योजना वगळून २३ योजनाींच्या सममतीच ेअध्यि व सर्चव याींच े७/१२ वर बोजा 
चढववण्याचा प्रस्ताव स्जल्हार्धकारी, ठाणे याींच्याकड ेसादर करण्यात आला आहे. त्तयापकैी १२ 
योजनाींचे अध्यि व सर्चव याींचे ७/१२ वर बोजा चढववण्यात आला आहे. 
    तसचे पालघर स्जल्हा पररर्दे अींतगात काम ेअपूणा असलेल्या ७ योजनाींची चौकशी सुरु 
आहे. 
     पालघर स्जल््यातील ी्ंचाईग्रस्त गाव/ पाड े याींना ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात 
आला आहे. 

___________ 
  

हहांगोली बस स्थानिातील सोयी सुविधाांबाबत 
  

(११)  १०८१ (०८-०४-२०२०).   श्री.तान्ट्हािी मुटिुळे (हहांगोली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली बस स्थानकात दवुर्त पाण्यान े दगुांधी पसरल्यामुळे प्रवाशाींच ेआरोग्य धोक्यात 
आल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, राज्य मागा पररवहन मींडळाच्या दहींगोली आगाराच्या बस स्थानकात 
दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्यान ेप्रवाशाींची गैरसाय होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली बस स्थानकातील गैरसोयी दरू करण्याबाबत शासनान े कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववींलबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) दहींगोली येथील सध्याच्या बसस्थानकाचे तोडकाम करुन नवीन अद्यायवत बसस्थानक 
बाींधण्याच े काम प्रगतीपथावर असून, अींनतम ्प्प्यात आहे. सद्यस्स्थतीत प्रवाशाींकरीता 
बसस्थानकाची तात्तपुरती शेड, प्रसाधनगहृ, वपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील हेल्हमेट सक्तीबाबत 
  

(१२)  ११०९ (०८-०४-२०२०).   श्री.चेतन तपुे (हडपसर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे पोमलसाींनी जानेवारी, २०१९ ते नोव्हेंबर, २०१९ या दरम्यान हेल्मे् न पररधान 
करणाऱ्या १६ लाख दचुाकीस्वाराींवर कारवाई करून रुपये ८१ को्ीचा दींड वसूल केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हेल्मे् ववरोधी कृती सममतीने या कारवाईचा ननर्ेध करत शहरात हेल्मे् सक्ती 
करू नये महामागाावर हेल्मे् बींधनकारक असावे, अशी मागणी करत आींदोलन केले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्तयानसुार कोणती कायावाही 
केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०६-१०-२०२०) : (१) पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक शाखा, पुणे याींनी माहे 
जानेवारी, २०१९ त े माहे नोव्हेबर, २०१९ या कालावधीत हेल्मे् न पररधान करणाऱ्या 
१७,०४,०७४ दचुाकीस्वाराींवर कारवाई केली असून सदर कारवाईतनू रू.८५,२०,३७,०००/- इतका 
दींड  वसूल करण्यात आलेला आहे.   
        तसेच प्रादेमशक पररवहन अर्धकारी, पुणे याींनी जानेवारी, २०१९ ते नोव्हेंबर, २०१९ 
या कालावधीत हेल्मे् न वापरणाऱ्या दचुाकीस्वाराींववरुध्द करण्यात आलेल्या कारवाईत १३६ 
वाहने दोर्ी आढळून आली असून रू.६९,५००/- इतका दींड वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(२) हेल्मे्सक्ती ववरोधात घीं्ानाद अशा आशयाची बातमी वतृ्ततपत्ात दद.०१ व २ फेब्रुवारी, 
२०१९ रोजी प्रमसध्द झालेली आहे. 
(३) मो्ार वाहन अर्धननयम, १९८८ च्या कलम १२९ नुसार फे्ाधारण करणाऱ्या शीखधमीय 
व्यक्तीमशवाय इतर व्यक्तीींना सावाजननक दठकाणी दचुाकी वाहन चालववताींना त ेचालववणाऱ्या 
व्यक्तीस व त्तयाच्या पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीस हेल्मे् पररधान करणे बींधनकारक आहे. 
    सबब, जे दचुाकीस्वारक या ननयमाींचे पालन करीत नाहीत त्तयाींच्या ववरुध्द पोमलसाींच्या 
वाहतूक शाखा/ पररवहन ववाागातफे कारवाई केली जाते. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
बुलढाणा जिल्हहयातील प्रिाशाांसाठी एस.टी. िाहतूिीच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(१३)  १३९३ (०८-०४-२०२०).   श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा), श्री.सांिय रायमलुिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा स्जल्हयात महामींडळाने ३५ बससे ाींगारात काढल्या असल्याने याचा पररणाम 
स्जल्हयातील एस.्ी. वाहतूकीवर झाल्याबाबतची तसेच ४२ नववन अनतररक्त बसेसची गरज 
असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी उपव्यवस्थापकीय सींचालक याींना माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्तयासुमारास मागणी केली असल्याच ेनिदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, आगारात कमाचा-याींची कमतरता व प्रवाशाींना आवश्यक त्तया सोयी-सुववधा 
नसल्याचीही मादहती यावळेी देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बुलढाणा स्जल्हयातील एस.्ी. वाहतकू सुरळीत होऊन व प्रवाशाींना आवश्यक 
त्तया सोयी-सुववधा उपलब्ध करण्याकररता शासनान े कोणती उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) दद.२७.०१.२०२० रोजी मा.लोकप्रनतननधी व 
महामींडळाचे अर्धकारी याींची बठैक झाली. सदर बैठकीत मा.लोकप्रनतननधी याींनी बुलढाणा 
ववाागासाठी नवीन ४५ वाहनाींची मागणी केलेली आहे.  
     बुलढाणा ववाागाद्वारे ४१ बसेस मोडीत काढण्यात आलेल्या असून, वातानुकूमलत 
मशवशाही प्रकारातील १७, ववनावातानुकूमलत शयनयान ४, ववठाई ६ व एम.एस. बसबॉडी ६ 
अशा एकूण ३३ नवीन बसेस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत.  
     तसेच, बुलढाणा ववाागातील चालक/वाहकाींची कमतरता ननमााण होवू नये याकरीता सन-
२०१९ मध्ये चालक/वाहक पदाची ारतीप्रक्रीया राबववण्यात आली, त्तयानुसार ननवड झालेल्या 
उमेदवाराींना प्रमशिण देवून नेमणूका देण्यात येत आहेत. तथावप, कोरोना या आजाराच्या 
प्रादाुाावामुळे प्रमशिण स्थर्गत आहे. 
     बुलढाणा ववाागातील १४ बसस्थानकाींवर आवश्यक त्तया सवा सुववधा उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

पातूर (जि.अिोला) येथील बसस्थानिाची दरुिस्था झाल्हयाबाबत 
  

(१४)  १४८८ (०८-०४-२०२०).   श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालािी (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातूर (स्ज.अकोला) येथील बसस्थानकाची दरुवस्था झाल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बसस्थानकाची इमारत धोकादायक झाली असून ाौनतक सुववधाींचा अााव 
वपण्याच्या पाण्याची सोय नसणे, सींकुलात अस्वच्िता तसेच अवैध उद्योग सुरु असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार सदरहू बसस्थानकाची 
तातडीन ेदरुुस्ती व सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     पातूर बसस्थानक १९९४ मध्ये बाींधण्यात आले आहे. सद्यस्स्थतीत सदर बसस्थानक 
सुस्स्थतीत असून, आवश्यकतेनुसार बसस्थानकाची वळेोवेळी दरुुस्ती करण्यात येत आहे. 
     बसस्थानकावर लाई्, वपण्याच ेपाणी, शौचालय इत्तयादी मलुाूत सुववधा आहेत. तसचे, 
बसस्थानकाची दैनींदीन स्वच्िता केली जात असनू, बसस्थानकात कोणत्तयाही प्रकारचा अवधै 
उद्योग सुरु असल्याचे महामींडळाच्या ननदशानास आलेले नाही.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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एसटीच्या िॅशलेस प्रिासािरीता महामांडळाने सुविधा िाडा सुरू िरण्याचा घेतलेला ननणाय 
  

(१५)  १८६५ (०८-०४-२०२०).   श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा), श्री.सांतोष दानि े (भोिरदन), 
श्री.सधचन िल्हयाणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्हलारपूर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (तुळिापूर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदिली पूिा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि 
मध्य), श्री.महेश (दादा) किसन लाांडगे (भोसरी), श्री.ियिुमार रािल (शशांदखेडा), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिाती), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांिय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राच्या डडस्ज्ल इींडडया कॅशलेस इींडडया अींतगात सरुू झालेल्या एस्ीच्या कॅशलेस 
प्रवासाकरीता महामींडळान ेसुववधा काडा सुरू करण्याचा ननणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योजनेची अींमलबजावणी अद्यापही सुरु झाली नसल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजनचेी अींमलबजावणी अद्याप न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ही योजना तातडीने अींमलात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) दद.२०.०१.२०२० रोजीच्या रत्तनार्गरी ्ाईम्स या वतृ्ततपत्ात “एस्ी आगाराच्या 
स्मा ा्काडाबाबत ववलींब आमदाराींकडून तपासणी” असे वतृ्तत प्रसाररत झालेले होत.े राज्य 
पररवहन महामींडळाद्वारे सवलतधारी प्रवाशाींकरीता देण्यात येणाऱ्या स्मा ा्काडाच ेनोंदणीकरण व 
ववतरणाची प्रकक्रया सवा ववााग तसेच आगार स्तरावर दद.१.६.२०१९ पासून सुरु झालेली आहे. 
स्मा ा्काडा नोंदणी करीता मे.रायमॅक्स इन्रास्रक्चर प्रा.मल.कीं पनी याींचकेडून ३२७७ एजीं्ची 
मागणी असलेल्या ाौगोमलक िेत्ामध्ये ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. आतापयांत २९,६३,५१३ 
लााार्थयाांस स्मा ा्काडा ववतरीत करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल्हहयातील पेण ि नागोठणे एस.टी.आगाराच्या दरुिस्थेबाबत 
  

(१६)  २०४६ (०९-०४-२०२०).   श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण व नागोठणे (स्ज.रायगड) येथील एस.्ी.आगाराींची मोठ्य्ा प्रमाणात दरुवस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रवाशाींना बसण्यासाठी आसन नसणे, शेडची दरुवस्था, अस्वच़् प्रसाधनगहृ 
तसेच पावसाळयात पाणी साचून होणारा र्चखल यामळेु प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याने 
प्रवाशाींमध्ये असंतोर्ष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच काही मागाावर जुना् नादरुुस्त अवस्थेतील एस.्ी.बसेस मधून प्रवाशाींना प्रवास 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्तयानसुार सवा सोयीसुववधाींसह या 
दोन्ही आगाराींची दरुूस्ती करून प्रवाशाींची होणारी गैरसोय दरु करण्यासाठी कोणत्तया 
उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) रायगड स्जल्हयातील पेण बसस्थानकाची काही 
प्रमाणात दरुावस्था झालेली असून, प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे. बसस्थानकात प्रवाशी 
प्रनतिालय, शौचालय, प्रवाशी शेड, वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, लाई्, पींख े इ.सुववधा 
उपलब्ध आहेत. नागोठणे बसस्थानकाची दरुावस्था झालेली नसून, सदर बसस्थानक सुस्स्थतीत 
आहे. बसस्थानकात आसनव्यवस्था, प्रनतिालय, प्रसाधनगहृ, वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, 
लाई्, पींखे इ.सुववधा उपलब्ध आहेत.पावसाळयात पाणी साचून राहते, परींतु पाण्याचा ननचरा 
करण्याची कायावाही करण्यात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पेण येथ े नवीन बसस्थानक बाींधणे व तेथील आगार रामवाडी पेण येथे स्थलाींतरीत 
करणेसाठी रु.१०.०० को्ीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
नागोठणे येथील बसस्थानकाची पुनबाांधणी करणेकरीता आराखड े व अींदाजपत्क तयार 
करण्यासाठी वास्तुववशारदाची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िुरुड (ता.देसा्गांि, जि.गडधचरोली) येथील प्रिासी ननिारा दरुुस्त िरण्याबाबत 
  

(१७)  २०९१ (०८-०४-२०२०).   श्री.िृष्ट्णा गिब े (आरमोरी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरुड (ता.देसाईगींज, स्ज.गडर्चरोली) येथील महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रवासी 
ननवाऱ्याची दरूवस्था झाली असल्याने प्रवाशाींची प्रचींड गैरसोय होत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये मध्ये वा त्तयादरम्यान शासनाच्या ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य पररवहन महामींडळ प्रशासनाचे याकड ेदलुाि होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रवासी ननवारा दरुुस्ती वा नववन प्रवासी ननवाऱ्याच े बाींधकाम 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ॽ 



वव.स. १८ (14) 

अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) कुरुड येथील प्रवासी ननवाऱ्याबाबत 
कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. सदर प्रवासी ननवारा नादरुुस्त असल्याच े आढळून 
आल्यानींतर माचा, २०२० मध्ये प्रवासी ननवा-याच्या िताची पत् े बदलण्यात आली असून, 
आवश्यक ती ककरकोळ दरुुस्ती करुन रींगरींगो्ी करण्यात आली असून, सद्यस्स्थतीत 
प्रवाशाींकडून सदर प्रवासी ननवाऱ्याचा वापर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदरुा (जि.बुलढाणा) येथील बसस्थानिाची झालेली दरुिस्था 
  

(१८)  २२६३ (०८-०४-२०२०).   श्री.रािेश एिड े (मलिापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालकुा मखु्यालय असलेल्या नाींदरुा (स्ज.बुलढाणा) येथील बसस्थानकाची दरुावस्था झाली 
असून बसस्थानक पररसरात घाणीचे साम्राज्य ननमााण झाल्याची बाब ददनाींक ८ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी वा त्तयासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदरुा बस स्थानकावरील प्लॅ्फॉमाची सींख्या कमी असल्यान ेचालकास इतरत् 
बस गाडी उाी करावी लागते पररणामी प्रवाशाींची गैरसोय होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानुसार नाींदरुा बसस्थानकाचा ववस्तार व नूतनीकरण करून आवश्यक त्तया सोयी-
सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) नाींदरुा बसस्थानकाची दरुावस्था झालेली नसनू, बसस्थानक सुस्स्थतीत आहे. तसचे, 
बसस्थानकाची नकुतीच रींगरींगो्ी करण्यात आली आहे. सद्यस्स्थतीत गाडयाींच्या आवक/जावक 
नुसार ६ फला् असून त े पुरेस े असनू, बसस्थानक ववस्तार व नुतनीकरणाची आवश्यकता 
नाही. 
      बसस्थानकाची ननयममत साफसफाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यात ्-रीिा सांिल्हपनेचा अिलांब िरण्याबाबत 
  

(१९)  २५२२ (०९-०४-२०२०).   श्री.रोहहत पिार (ििात िामखेड) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पींजाब शासनाच्या धतीवर ई-ररिा ना प्राधान्य देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास जुन्या ररिा धारकाींना सवलतीच्या दरात ई-ररिा आणण सी.एन.स्ज. ररिा ददल्या 
तर प्रदरु्ण कमी होऊन ररिा चालाकाींचेही जीवनमान सधुारण्यासाठी याचा फायदा होईल तसेच 
या ई-ररिाींच्या ककमतीवर सबमसडी देखील देता येईल या सींदााात शासन ववचाराधीन आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकल्पासाठी ई-ररिा चार्गांग स््ेशनच्या माध्यमातनू नवीन रोजगार 
ननममाती होऊ शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेही सींकल्पना अमलाींत आणण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
अॅड. अननल परब (०६-१०-२०२०) : (१) उद्योग, उजाा व कामगार ववाागातफे दद.१४.०२.२०१८ 
रोजीच्या शासन ननणायानुसार महाराषराचे इलेक्रीक व्हेईकल प्रोत्तसाहन धोरण-२०१८ जाहीर 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) उद्योग, उजाा व कामगार ववाागाच्या उक्त धोरणाींतगात दद.०२.०४.२०१९ रोजीच्या शासन 
ननणायानुसार बॅ्री इलेक्रीक व्हेईकल (BEV) च्या खरेदीदारासाठी आर्थाक प्रोत्तसाहने व 
इलेक्रीक व्हेईकल चास्जांग स््ेशनसाठी द्यावयाची आर्थांक प्रोत्तसाहने ही अनुदान 
वा्पासींबींधीची कायापध्दती/मागादशाक तत्तव ेननस्श्चत केली आहेत. 
     तथावप, सध्या सी.एन.जी. इींधन चमलत ररिाींच्या ककीं मतीमध्ये सवलत देण्याची बाब 
पररवहन ववाागाच्या ववचारार्धन नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४)  शासनान े ई-ररिा बाबतच े धोरण दद. ०३.०८.२०१६ व दद.०२.०९.२०१६ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये जारी केलेले आहे. शासनाच्या दद.०७.०८.२०१९ रोजीच्या अर्धसूचनेनुसार बॅ्री 
इलेक्रीक व्हेईकल (BEV)/ इलेक्रीक वाहनाींना मो्ार वाहन करातून ५० ्क्के सू् ददली 
आहे.  
     तसेच शासनाच्या दद.१४.०२.२०१८ रोजीच्या इलेक्रीक व्हेईकल धोरणानुसार बॅ्री 
इलेस्क्रक व्हेईकल्सच्या खाजगी वाहतूकदार व वैयस्क्तक खरेदीदाराींना प्रोत्तसाहनपर अनुदान 
देण्याची तरतूद समाववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

खामगाि (जि.बुलढाणा) येथ ेनिीन उपप्रादेशशि पररिहन िायाालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०)  २५६१ (०९-०४-२०२०).   अडॅ.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (स्ज.बलुडाणा) येथ े नवीन उपप्रादेमशक, पररवहन कायाालय सुरु करणेबाबतची 
मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. १८ (16) 

 
(२) असल्यास, खामगाव, शेगाव, नाींदरुा, जळगाव जामोद, सींग्रामपूर, सोनाळा या गावातील 
नागररकाींना सुद्धा बुलडाणा येथे पामसींग व लायसन्स कररता जावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, शासनान ेसदर गावातील नागररकाींची गैरसोय दरु करण्याच्या दृष्ीन ेखामगाव 
येथे नवीन उपप्रादेमशक कायाालय सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (२९-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) उप प्रादेमशक पररवहन कायाालय, बुलढाणा याींचमेाफा त मदहन्यातून एकदा तालुक्याच्या 
दठकाणी पक्की अनुज्ञप्ती, मशकाऊ अनुज्ञप्ती व नववन नोंदणीच्या कामासाठी मशबीराच े
आयोजन करण्यात येते. मात् योग्यता प्रमाणपत् नतुनीकरण, वाहन हस्ताींतरण, 
परवानाववर्यक कामकाज, अनजु्ञप्ती नुतनीकरण इ. कामाींसाठी उप प्रादेमशक पररवहन 
कायाालय, बुलढाणा येथे जावे लागते. 
(३)  शासन ननणाय दद.१८.०६.२०१८  अन्वये मो्ार वाहन ववाागाींतगात नवीन कायाालय 
ननममातीसींदााात ननकर् ववदहत केले आहेत. त्तयानुसार एखाद्या स्जल््याच े ववााजन होऊन 
नवीन स्जल्हा ननमााण झाला असले तर या नवीन स्जल््याींच्या कायािेत्ामध्ये नवीन पररवहन 
कायाालयाची स्थापना करावी, इतर कोणत्तयाही पररस्स्थतीत नवीन कायाालयाींची स्थापना 
करण्यात येऊ नये आणण ज्या स्जल््याींची लाींबी जास्त आहे अशा स्जल््याींमध्ये जनतेच्या 
सोईसाठी नवीन पररवहन कायाालय उघडण्याऐवजी वाहन चालक चाचणी कें द्र तसेच वाहन 
तपासणी व पररिण कें द्र स्थापन करण्यात यावीत असे ननकर् आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रयोगशाळा सहाय्यि, ग्रांथपाल िमाचारी ि शशििेतर  
िमाचा-याांच्या िेतन ननजश्चतीबाबत 

  

(२१)  २७८१ (०८-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्हलारपूर) :   सन्माननीय शालेय 
शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रींथपाल कमाचारी व अन् य मशिकेत्त तर कमाचा-याींच् या 
वेतन ननस्श्चतीबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी, बल्लारपूर याींनी मशिणार्धकारी (माध् य) स्ज.प. 
चींद्रपूर याींना ददनाींक १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी वा त्तयासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाा गायििाड (११-०९-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. सदर ननवेदनाच्या 
अनुर्ींगाने केलेल्या कायावाहीबाबत मा. लोकप्रनतननधी याींना लेखार्धकारी मशिण ववााग स्जल्हा 
पररर्द, चींद्रपूर याींनी दद.१६.१.२०२० रोजीच्या पत्ान ेअवगत केलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील एसएससी पास अप्रशशिीत डीम् ड रेंड प्राथशमि शशििाांना 
प्रशशिीत शशििाांची िेतनशे्रणी लागू िरण् याबाबत 

  

(२२)  २७९१ (०८-०४-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्हलारपूर), श्री.किशोर िोरगेिार 
(चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एसएससी पास अप्रमशिीत डीम् ड रेंड प्राथममक मशिकाींना प्रमशिीत मशिकाींची 
वेतनशे्रणी लागू करण् याबाबत स्थाननक प्रनतननधी, बल् लारपूर याींनी म्ा.मींत्ी, शालेय मशिण 
याींना ददनाींक १५ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्य्ासुमारास लेखी ननवदेन सादर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
प्रा. िषाा गायििाड (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) होय हे खरे आहे. सदर ववर्याबाबत शासन 
ननणाय दद.४.१०.१९८३ नुसार कायावाही करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनान ेअटल िल योिनेला ६००० िोटी रुपयाांची मांिुरी हदली असल्हयाबाबत 
  

(२३)  २९९८ (०९-०४-२०२०).   श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षिण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र शासनाने शेतक-याींचे उत्तपन्न वाढाव ेयासाठी माजी पींतप्रधान अ्ल बबहारी वाजपयेी 
याींच्या जन्मददनाच ेऔर्चत्तय साधून ६००० को्ी रुपयाींच्या अ्ल जल योजनलेा मींजुरी ददली 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अ्ल जल योजनेला मींजुरी ममळाल्याने गावातील पाण्याची समस् या दरू 
होण्यास मदत होणार असुन या योजनेमध्ये ३००० को्ी कें द्र व ३००० को्ी जागनतक बँक 
देणार असुन सहा राज्यात ही योजना लागु करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेअींतगात ८ हजार ३५० गावात पाणी पोहोचववले जाणार असून सदर 
गावे पाणीदार होणार असल्यान ेमराठवाडा तसेच राज्यातील इतर ाागात दषुकाळामळेु ननमााण 
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होणारे पाण्याच े प्रमाण लिात घेता व पाण्याअाावी शेतीवर होणारे पररणाम व त्तयामळेु 
होणाऱ्या शेतकरी आत्तमहत्तया रोखण्याबाबत सदरहू योजना योजना उपयुक्त ठरू शकत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त योजना प्राावीपणे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (१४-०९-२०२०) : (१) होय. ददनाींक २५/१२/२०१९ रोजी मा.पींतप्रधान याींनी 
रु.६००० को्ीींच्या अ्ल ाूजल (अ्ल जल) योजनेची घोर्णा केली आहे.  
(२) होय, तथापी, सदरहू योजना देशातील महाराषर राज्यासह एकुण सात राज्याींमध्ये 
राबववण्यात येणार आहे. 
(३) कें द्र शासनाकडील मादहतीनसुार अ्ल-ाूजल योजना देशातील ८३५३ ग्रामपींचायतीींमध्ये 
राबववली जाणार आहे. या योजनेंतगात कें द्र शासनाच्या ननकर्ाप्रमाणे राज्यातील अनतशोवर्त, 
शोवर्त आणण अींशतः शोवर्त पाणलो् िेत्ाींपैकी ७३ पाणलो् िेत्ाींतील १३ स्जल््याींतील १३३९ 
ग्रामपींचायतीींचा समावेश केलेला आहे. उपरोक्त १३३९ ग्रामपींचायतीींमध्ये योजनेच्या प्राावी 
अींमलबजावणीमुळे ाूजलाचा स्तर उींचावण्यास मदत होणार असनू, दषुकाळजन्य पररस्स्थती 
हाताळण्यास हाताार लागणार आहे. 
(४) कें द्र शासनाच्या मागादशाक सूचनाींनुसार अ्ल ाूजल योजना देशात ददनाींक ०१/०४/२०२० 
पासून सुरु झालेली आहे. या योजनेचा कालावधी २०२०-२१ ते २०२४-२५ असा पाच वर्ाांचा 
आहे. या योजनेची अींमलबजावणी महाराषर राज्यात करण्याकररता “ाूजल सवेिण आणण 
ववकास यींत्णेची” प्रकल्प अींमलबजावणी यींत्णा म्हणून ननवड करण्यात आली आहे. 
     ाूजल सवेिण आणण ववकास यींत्णेच्या स्तरावर योजनेच्या पाच वर्ाांच्या ननयोजनाची 
कामे सुरु आहेत. अ्ल ाूजल योजनेचा प्रस्ताव मा.मींबत्मींडळासमोर आणण्याची कायावाही 
शासन स्तरावर सुरु असून, मा.मींबत्मींडळ प्रस्तावाच्या अनुर्ींगान े अन्य ववाागाींच े अमाप्राय 
घेण्यात येत आहेत.   
(५) सींबींर्धत नाही. 

___________ 
  

एस.टी. महामांडळाच्या भरती प्रकियेबाबत 
  

(२४)  ३४३४ (०८-०४-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
सुलभा खोडिे (अमरािती) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्ताींना ददलासा देण्यासाठी एस्ी महामींडळाने ८०२२ पदाींची ारती 
जादहर केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्तयापैकी वाहक-चालक पदासाींठी २८,१७३ उमेदवार लेखी पररिेत उतीणा होवूनही 
त्तयाींना अद्याप ननयुक्त्तया देण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. १८ (19) 

(३) असल्यास, यासींदााात शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार उक्त उमेदवाराींना 
तातडीन ेननयुक्त्तया देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळान े दषुकाळग्रस्त म्हणून जादहर केलेल्या औरींगाबाद, 
जालना, पराणी, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, धुळे, जळगाींव, नामशक, पुणे व 
सोलापूर या १२ स्जल्हयाींकरीता जादहरात क्र.१/१९ अन्वये ४४१६ चालक तथा वाहक पदाींसाठी व 
९ ववाागाींमध्ये सवासाधारण ३६०६ पदाींकरीता जादहरात क्र.२/१९ प्रसाररत करण्यात आलेली 
होती. 
     दषुकाळग्रस्त १२ स्जल्हयाींकरीता जादहरात क्र.१/२०१९ अन्वये चालक तथा वाहक या 
४४१६ पदाींसाठी सरळ सवेा ारती अींतगात लेखी पररिा घेण्यात आली. लेखी पररिेत २२,६८१ 
उमेदवार उत्ततीणा झाले असून, उत्ततीणा झालेल्या उमेदवाराींची कागदपत् े पडताळणी करण्यात 
आली असनू, कादगपत् पडताळणी मध्ये पात् ठरलेल्या उमेदवाराींना १:३ या प्रमाणात वाहन 
चालन चाचणीस पाठववण्यात आले असून, त्तयापैकी २३७२ उमेदवार अींनतम ननवडयादीकरीता 
पात् झाले आहेत. त्तयापैकी १०६९ उमेदवाराींना प्रमशिणास पाठववण्यात आले असून, उवाररत 
उमेदवाराींना ववाागातील उपलब्धतेनुसार ्प्प्या्प्प्यान ेप्रमशिणास पाठववण्याची कायावाही सुरु 
आहे. तसचे प्रमशिण पुणा झालेल्या उमेदवाराींना नेमणूक देण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल्हहयात शशिण विभागातील ररक्त पदे ि पायाभूत सुविधाांबाबत 
  

(२५)  ३६५५ (०८-०४-२०२०).   श्री.महेंद्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   
सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल्हयात मशिण ववााग व सवा मशिा अमायाना अींतगात काम करणाऱ्या 
कमाचाऱ्याींची पदे मोठया प्रमाणात ररक्त असल्याच ेमाहे जान,े २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान 
निदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशिण ववाागात ६० ्क्के जागेवर अनतररक्त कायााार देण्यात आलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशिण ववाागात मोठया प्रमाणात पदे ररक्त असल्यान ेसवा मशिा अमायानाच े
काम करण्यास अनके दठकाणी अडचणी ननमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसचे, स्जल्हयातील बहुताींश शाळाींमध्ये ववज बबल ारण्याकररता पैस े नसणे, इमारती 
मोडकळीस आलेल्या असणे, ववदयाथीिींना शौचालयाची व्यवस्था नसणे, आदद पायााूत 
सुववधाींचा अााव असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाा गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) राज्यातील शासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये आवश्यक मूलाूत सोयी-
सुववधा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार समग्र मशिा योजनेमध्ये ननधीची मागणी 
करण्यात येते. पदारतीवर ननबांध असल्याने काही पदे ररक्त राहणार आहेत.  
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  
महाराष्ट्र राज्यातील समग्र शशिा अशभयानाांतगात िायारत िां त्राटी  

िमाचा-याांना शासिीय सेिेत िायम िरणेबाबत 
  

(२६)  ३८४९ (०८-०४-२०२०).   श्री.किशोर िोरगेिार (चांद्रपूर), श्री.सांिय गायििाड 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समग्र मशिा अमायानाींतगात कायारत कीं त्ा्ी कमाचा-याींना शासकीय सेवेत 
कायम करणेबाबत महाराषर साधनव्यक्ती / ववर्यतज्ज्ञ सींघ्ना, स्ज.चींद्रपूर याींनी शासनाकड े
वारींवार मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, असल्यास, त्तयाींचे स्वरुप काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (२४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मा.न्यायालयाच्या ननणायानुसार कीं त्ा्ी तत्तवावरील नमेणूका / ननयुक्त्तया ननयममत करणे 
ही बाब ‘सवाांना समान सींधी’ या तत्तवाच्या ववरोधात असल्यामुळे ववधीग्रा्य ठरत नाही. 
कीं त्ा्ी ननयुक्त्तया ननयममत केल्यास मा.सवोच्च न्यायालयान ेवळेोवेळी पाररत केलेल्या न्याय 
ननणायाचा अवमान होईल. त्तयामळेु कीं त्ा्ी तत्तवावरील ननयुक्त्तया ननयममत करणे उर्चत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी मध्यिती बसस्थानिाांच ेिाम पूणा िरण्याबाबत 
  

(२७)  ४१२४ (०९-०४-२०२०).   श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्तनार्गरी मध्यवती बसस्थानकाींची काम लवकरात लवकर पूणा करण्याच ेआदेश मा.मींत्ी, 
पररवहन याींनी माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदााात ददलेल्या कोणकोणत्तया आदेशाचे पालन सींबर्धत अर्धका-याींनी केले 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच, या 
कामाची सद्यःस्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सध्याच्या बसस्थानकाच्या दठकाणी नवीन इमारत बाींधावयाची असल्यान ेप्रवाशाींची 
गैरसोय होऊ नये तसेच राज्य पररवहन महामींडळाचे उत्तपन्न अबार्धत रहावे यासाठी 
बसस्थानक आवारातील ग्रामीण बसस्थानक इमारतीच े तोडकाम करुन त्तया दठकाणी नवीन 
बसस्थानक इमारतीच्या ४० पकैी २२ फु्ीींग व कॉलम पूणा झाले असून, प्लीींथ बीमच ेअींशत: 
काम झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात १४ लाखाांहून अधधि विद्याथी आधारिाडापासून िांधचत असलेबाबत 
  

(२८)  ४३६२ (०९-०४-२०२०).   श्री.अशोि पिार (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ११ को्ी ८८ लाख ६१ हजार ७०३ ववद्याथी शाळाींमध्ये मशकत असून त्तयापकैी ११ 
को्ी ७४ लाख २८ हजार ४०८ ववध्यार्थयााकड े आधारकाडा असून १४ लाख ३३ हजार २९५ 
ववध्याथी आधारकाडा पासून वींर्चत आहेत हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ववद्यार्थयााचे आधार नोंदणीकरण अद्ययावत करणे ही प्रकक्रया आधारसेवा 
कें द्रामाफा त करणे गरजेची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववध्यार्थयााच े आधार काडा काढण्यासाठी प्राथममक व माध्यममक 
मशिणार्धकाऱ्याींनी त्तयाींच्या कायािेत्ातील शाळेमध्ये समन्वय ठेवनू आधार कॅम्प आयोस्जत 
करण्याच्या सूचना शासनाकडून प्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने आधारकाडा काढणे बाकी असलेल्या ववध्यार्थयाासाठी दर आठवडयाला 
आधारकाडा कॅम्प आयोस्जत करणे व त्तयाचा आढावा घेण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाा गायििाड (२४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यात एकूण २,११,७०,४६३ इतकी इयत्तता १ ली त े १२ पयांतची ववद्याथी सींख्या 
शाळाींनी नोंदववली आहे. त्तयापैकी १,०६,०५,९५१  इतक्या ववद्यार्थयाांचे आधारकाडाच्या मादहतीची 
नोंदणी झालेली आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) उपलब्ध आधार कें द्राशी समन्वय साधून आधार कॅम्प आयोस्जत करण्याच्या सचूना स्जल्हा 
मशिणार्धकारी व ग् मशिणार्धकारी याींना ददल्या आहेत.    
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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िल्हयाण पूिा (जि.ठाणे) येथे शशधािाटप िायाालयासाठी िागा उपलब्ध िरून देणेबाबत 
  

(२९)  ४५६५ (०७-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्हयाण पूिा) :   सन्माननीय अन्ट् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण पवूा (स्ज.ठाणे) येथ े मशधावा्प कायाालय मींजूर असनू जागे अाावी सुरु झाले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशधावा्प कायाालयाकररता जागा उपलब्ध करून देणेबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी वारींवार ववनींती करूनही शासनान ेअद्यापपयांत कोणतीही कायावाही केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भिुबळ (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 

  
िल्हयाण-डोंबबिली (जि.ठाणे) महानगरपाशलिा िायािेत्रातील शाळाांमधील  

पोषण आहार ननिृष्ट्ट दिााचा असल्हयाबाबत 
  

(३०)  ४५७२ (१०-०४-२०२०).   श्री.गणपत गायििाड (िल्हयाण पूिा), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) महानगरपामलका कायािेत्ातील शाळाींमध्ये ममळणारा पोर्ण 
आहार हा अनतशय ननकृष् दजााचा देण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांना कच्च्या डाळीच े वरण ददले जात असून याबाबत अनेक तक्रारी 
शाळा व्यवथापकाींकडून करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शालेय पोर्ण आहर योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी माहे म,े २०१९ मध्ये 
वा त्तयादरम्यान ननववदा प्रकक्रया पार पाडण्यासाठी आँनलाईन पद्धतीने २३ सींस्थानी ननववदा अजा 
ारले होते, त्तयापैंकी प्राप्त गुणाींच्या आधारावर १३ सींस्थाींना काम ददले त्तयातही गैरप्रकार झाला 
असल्याच ेनिदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार यास 
जबाबदार असणा-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



वव.स. १८ (23) 

 
 
प्रा. िषाा गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका िेत्ातील तीन शाळाींमध्ये ननकृष् दजााच्या शालेय 
पोर्ण आहाराचा पुरवठा होत असल्याची तक्रार सींबींर्धत शाळाींकडून माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये 
प्राप्त झाली होती. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     अशा प्रकारची तक्रार एका शाळेकडून प्राप्त झाली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) ननकृष् आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या सींस्थेस कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपामलकेमाफा त नो्ीस देण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

चािूर (जि.लातूर) तालुक्यातील बस आगारामध्ये सुविधाांचा अभाि असल्हयाबाबत 
  

(३१)  ५०४६ (१०-०४-२०२०).   श्री.बाबासाहेब पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकुर (स्ज.लातूर) येथील पररवहन महामींडळाच े बसस्थानक हे तालुक्याच े मुख्य 
बसस्थानक असून चाकुर शेजारी सवा खेडयापाडयाींतून ववद्याथी, नागररक बाजारासाठी, 
तहमसल, पींचायत सममती व बकेँच्या कारणासाठी सतत हजारोच्या सींख्येने येत असून तथेील 
शाळा, कॉलेजचे ववद्याथी ही दररोज चाकूर बसस्थानकातून सतत प्रवास करीत आहे हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सध्या सदर बस आगारामध्ये सुववधाींचा अााव मोठया प्रमाणात असनू सदर 
बसस्थानकाच्या आवारात मोठमोठे दगडगो्याींनी अल्पशा सींपूणा मैदान ारुन गेले असून 
तेथील नागररकाींना, वधृ्द नागररकाींना व शाळकरी ववद्याथी याींना मोठया प्रमाणात त्ास होत 
असल्याच ेददि्ांक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासुमारास निदशानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून आले 
व त्तयानुसार सदर बस स्थानकात सवा सोयीसुववधा देण्यासाठी व बस स्थानकाींतील काँके्र्च े
काम तातडीने करण्यासाठी कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) दद.११ जानेवारी, २०२० रोजीच्या दैननक देशोन्नमध्ये वतृ्तत प्रमसध्द झाले आहे. 
(३) चाकूर बसस्थानकात प्रवाशाींसाठी आसनव्यवस्थेसह ाव्य प्रनतिालय, पुरुर् व मदहलाींसाठी 
प्रसाधनगहृ, उपहारगहृ, वाहतूक ननयींत्क कि, ववदयाथी पाससे, वपण्याचे पाणी, लाई् पींखे, 
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डाींबरीकरण वाहनतळ, बसथानकाच्या आवारास कुीं पनमाींत इत्तयादी सुववधा उपलब्ध आहेत. 
बसस्थानकाच्या अद्यावतीकरणाच/ेसुशोमाकरणाचे आराखड े व अींदाजपत्क तयार करण्यासाठी 
वास्तुववशारदाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

लाांिा (ता.लाांिा, जि.रत्नाधगरी) येथील नविन बस आगाराच्या नतूनीिरणाबाबत 
  

(३२)  ५१२० (१०-०४-२०२०).   डॉ.भारती लहहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बसस्थानकाींना अत्तयाधुननक करण्याच्या दृष्ीन ेआराखडा सादर करण्याच ेननदेश 
पररवहन मींत्ी याींनी ददले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान निदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ता.लाींजा स्ज.रत्तनार्गरी येथील नवीन लाींजा डपेो बसस्थानकाचे नूतनीकरणाचे 
प्रस्ताववत काम ननधी अाावी बींद असल्याचे ननदशानास आले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील नव्याने बाींधकाम करावयाच्या तसेच ननधी मींजूर झालेल्या 
बसस्थानकाींच े काम मागी लागण्यासींदााात तसेच सदर दठकाणी स्वच्िता, सुववधा, दरुुस्ती 
आणण नूतणीकरणाच ेननदेश मा.मींत्ी पररवहन याींनी सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींना ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबात शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार काेेणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) मा.मींत्ी (पररवहन) याींनी जानेवारी, २०२० मध्ये 
राज्यातील सवा बसस्थानके एक सारखी ददसण्यासाठी बसस्थानकाचा नमुना आराखडा सादर 
करण्याचे ननदेश ददले आहेत. 
(२) सदयस्स्थतीत सदर काम ेसुरु आहेत. 
(३) व (४) होय. सन २०१९-२० मध्ये मींजूर झालेल्या बसस्थानकाींच्या पुनबाांधणी/ 
आधुननकीकरण कामाींपकैी ५ काम ेपूणा झाली असून, उवाररत काम ेननववदा/ अींदाजपत्क तयार 
करणेच्या प्रकक्रयेत आहेत. बसस्थानक व बसस्थानक पररसर स्वच्िता स्थाननक पातळीवर 
केली जात.े मींजूर व प्रस्ताववत केलेल्या बसस्थानकाींच्या आधनुनकीकरणाच्या कामाींमध्ये 
बसस्थानकामध्ये प्रवाशाींकरीता सवा सोयीसुववधा उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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स्माटा िाडा पास मुळे उपजस्थत होत असलेल्हया विविध समस्याांबाबत 
  

(३३)  ५४४९ (१०-०४-२०२०).   श्री.विनोद अग्रिाल (गोंहदया), श्री.वििय रहाांगडाले (नतरोडा), 
श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यार्थयाांना बस सेवेचा लाा घेण्यासाठी स्मा ा् काडा पास बनववणे अननवाया करण्यात 
आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मा ा् काडा पास बनववण्यासाठी ववद्यार्थयाांना स्जल्हयाच्या दठकाणी जाव े
लागत असल्यान ेववद्यार्थयाांचे आर्थाक व शैिणणक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
        शैिणणक वर्ा २०२०-२१ पासून स्मा ा्काडा अननवाया करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या तालकुा स्तरावर असलेल्या आगाराींमाफा त 
सुध्दा स्मा ा्काडा देण्यात येत आहे. ववद्यार्थयाांना स्जल्हयाच्या दठकाणी जावे लागत नाही. 
आतापयांत २,५७,८१७ ववद्यार्थयाांना स्मा ा्काडा  ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर-तुळिापूर-उस्मानाबाद रेल्हिे मागााच्या सीमाांिन ि भसुांपादनाच्या िामाबाबत 
  

(३४)  ५४६६ (१०-०४-२०२०).   श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (तळुिापूर) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर-तुळजापुर-उस् मानाबाद या रेल् वे मागाचे सवेिण झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रेल् वे मागााच् या ाुसींपादनाच े व सीमाींकनाच े काम पुण् याच् या स् थापत्त य 
ववाागातील उप मुख् यअमायींता कायाालयाकडून काढून ाुसावळच् या उपमुख् य अमायींता 
कायाालयाकड ेहस् ताींतररत करण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सोलापूर-तुळजापरु-उस् मानाबाद या रेल् वे मागााच् या सीमाींकनाचे व ासुींपादनाच े
काम पुण् याच् या कायाालयाकडून ासुावळ कायाालयाकड ेदेण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सोलापूर-तुळजापुर-उस् मानाबाद रेल् वे मागााच् या सीमाींकन व ाुसींपादनाच ेकाम 
ाुसावळहून लाींब पडत असल् याने प्रलींबित आहे, हेही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्तयात काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०८-०९-२०२०) : (१) व (२) होय.  
(३) प्रशासकीय कारणास्तव या रेल्वे मागााच्या मसमाींकनाचे व ाूसींपादनाच े काम ाुसावळ 
कायाालयाकड ेदेण्यात आले आहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. रेल्वे हा कें द्र शासनाच्या अखत्तयारीतील ववर्य आहे. त्तयानुसार मध्य 
रेल्वेकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनुसार प्रश्नाचे उत्ततर वरीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

भोिरदन िाफराबाद (जि.िालना) येथील बसस्थानि इमारतीसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५)  ५६६८ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाोकरदन जाफराबाद (स्ज.जालना) येथील बसस्थानक इमारतीसाठी प्रत्तयेकी ५ को्ी 
रुपयाींचा ननधी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या लेखी ननवेदनाच्या आधारे माहे सप् े्ंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्तयादरम्यान मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बसस्थानक इमारतीच्या कामासाठी अद्याप ननधी उपलब्ध न झाल्यान े
प्रत्तयि कामास सुरुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे, त्तयात काय आढळून आले व 
त्तयानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) जालना ववाागातील ाोकरदन व जाफराबाद 
येथील बसस्थानकाच्या इमारतीसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून प्रत्तयेकी रु.५.०० को्ी ननधी 
देण्याबाबतचे लेखी ननवेदन प्राप्त झाले असून, सदर दठकाणी वाहतूकीस अनुरुप असे 
अद्ययावत बसस्थानक बाींधकामाचे आराखड ेव अींदाजपत्क तयार करण्यासाठी वास्तुववशारद 
मे.आका  असोमशए्स याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शशििाांचे ि शशििेतर िमाचाऱ्याांच ेिेतन ऑफलाइन िरण्याबाबत 
  

(३६)  ५७१२ (१०-०४-२०२०).   श्री.विियिुमार देशमुख (सोलापरू शहर उत्तर), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिले), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधरेी पजश्चम), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिाती) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशिक व मशिकोत्ततर कमाचा-याींच ेपगार ऑनलाईन करण्यासाठी सुरू केलेली 
शालाथा प्रणालीच्या ताींबत्क अडचणीींमुळे व प्रशासनाच्या दलुािामुळे जवळपास ७ हजार 
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मशिकाींचे २० ्क्के अनुदान व वेतन रखडले असल्याच े माहे जानेवारी २०२० रोजी वा 
त्तयासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींबत्क अडचणी आल्यान ेऑफलाईन ला माहे माचा पयांत मुदतवाढ ममळावी 
अशी मागणी करण्यात आली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशिक-मशिकेतर कमाचाऱ्याींची नावे नोंदवण्याचे अर्धकार मशिण 
उपसींचालकाींना असल्यामळेु इतर ववाागान े या प्रकक्रयेकड े दलुाि केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासन मशिक व मशिकेतर कमाचाऱ्याींच्या ऑफलाईन वेतन व अनुदान मुदत 
वाढीच्या ननणायाची अींमलबजावणी करण्यास ददरींगाई करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्तयानुसार सदर मशिकाींच ेवेतन 
तातडीन े देण्यासाठी कोणती उपाययोजना व कायावाही केली वा करण्यात येत आहे करण्यात 
येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाा गायििाड (११-०९-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) शासन ननणाय दद.१४.२.२०१९ 
अन्वये ज्या मशिक व मशिकेतर कमाचारी याींना शालाथा क्रमाींक देण्यात आलेला नाही त्तयाींच े
माचा २०२० पयांतच ेवेतन ऑफलाईन पद्धतीन ेअदा करण्यास मान्यता देण्यात आलेलो होती.  
या कमाचाऱ्याींची नावे शालाथा प्रणालीमध्ये समाववष् करण्याच्या सचूना शासनाने दद.२.३.२०२० 
रोजीच्या पत्ान्वये तसेच मशिण सींचालक याींनी दद.११.३.२०२० रोजी ददलेल्या आहेत.  
सद्यस्स्थतीत कोरोना सींसगाामुळे ज्या मशिक व मशिकेतर कमाचारी याींना अद्याप शालाथा 
क्रमाींक ममळालेला नाही त्तयाींचे सप् े्ंबर २०२० पयांतचे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्यास 
शासन ननणाय दद.२८.७.२०२० अन्वये मान्यता ददलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

ररसोड, (जि.िाशशम) येथील प्रिाशाांची होत असलेली गैरसोय 
  

(३७)  ५८७६ (१०-०४-२०२०).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड 
दक्षिण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (स्ज.वामशम) येथील आगारातील एस्ी बसेसची दरूवस्था झाली असून अनेक बसेस 
नादरुुस्त असून बससेचाही तु्वडा ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मानव ववकास ममशन व मशवशाही बसेसची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, त्तयानसुार प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याने नवीन बसेस उपलब्ध करुन 
देण्यासह आगाराच ेकामकाज सुरळीत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) ररसोड आगाराला २ साध्या व ६ मशवशाही अशा एकूण ८ नवीन बसेस उपलब्ध करुन 
देण्यात आल्या असल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मोटार िाहन विभागातील िमाचाऱ्याांच्या पदोन्ट्नतीसाठीचा  
निीन आिृतीबांधाचा प्रस्ताि 

  

(३८)  ५९४९ (१०-०४-२०२०).   श्री.सांतोष बाांगर (िळमनुरी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील मो्ार वाहन ववाागातील कमाचाऱ्याचा पदोन्नतीसाठीचा नवीन आकृतीबींधाचा 
प्रस्ताव गत तीन वर्ाापासून मींजूरीसाठी शासनस्तरावर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नवीन आकृती बींधाचा प्रस्ताव तात्तकाळ मींजूर करावा अशी मागणी 
ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास मो्ार वाहन ववााग (आर्ीओ) कमाचारी 
सींघ्नेमाफा त मा.मींत्ी पररवहन याींचेकड ेननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (१८-०९-२०२०) : (१) व (२) ववत्तत ववाागाच्या दद.११.०२.२०१६ रोजीच्या 
शासन ननणायान्वये आकृतीबींधाचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सर्चव सममतीपुढे सादर करण्यासाठी 
ववत्तत ववाागास सादर करणे आवश्यक आहे. त्तयानुसार मो्ार वाहन ववाागातील पदाींचा 
आकृतीबींध मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववत्तत ववाागाकड ेकायावाहीखाली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अिरािी-बारािीला सुरु िेलेल्हया पयाािरण, आरोग्य ि िलसुरिा या विषयाांबाबत 

  

(३९)  ६५४८ (१०-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.सांिय गायििाड (बुलढाणा) :   
सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकरावी-बारावीला या वर्ाापासून सुरु केलेल्या पयाावरण, आरोग्य व जलसुरिा 
ववर्यात ववद्यार्थयाांना ’ड’ गे्रड ममळाल्यास त्तयास अनुत्तत्ततीणा ठरववण्याचा ननणाय शालेय मशिण 
ववाागाने माहे जानेवारी, २०२० मध्ये व त्तयादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शालेय मशिण ववाागाने यावर्ी अकरावीच्या अभ्यासक्रमात बदल केला असून 
नव्या अभ्यासक्रमानसुार अध्ययन पध्दतीतही अनेक बदल करण्यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अभ्यासक्रमात कोणकोणते बदल केले आहेत व बदल करण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
 
प्रा. िषाा गायििाड (०८-१०-२०२०) : (१) होय,हे खरे आहे.   
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.    
     सन २०१९-२० पासून इयत्तता अकरावीचा नवीन अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. 
नव्याने समाववष् केलेले ववर्य: 
ग् अ :१. आधुननक परकीय ाार्ा व सादहत्तय : स्पॅननश,र्चनी 
२. अमाजात ाार्ा व सादहत्तय : महाराषरी प्राकृत ग् ब : इयत्तता ११ वी 
  १. बालववकास 
  २.वस्त्शास्त् 
इयत्तता १२ वी 
  १.गहृव्यवस्थापन 
  २.अन्नशास्त् 
वगळण्यात/बदल करण्यात आलेले ववर्य : 
  १.अवेस्ता पहलवी 
  २.सामान्यज्ञान 
  ३.स््ेनोग्राफी 
  ४.मराठी सादहत्तय 
  ५.दहींदी उपयोस्जत 
  ६.इींग्रजी सादहत्तय 
  ७.सींस्कृत 
  ८.मादहती तींत्ज्ञान 
  ९.कलेचा इनतहास व रसग्रहन 
  १०.ाारतीय सींगीताचा इनतहास व ववकास 

उपरोक्त प्रमाण ेइयत्तता  ११ वी व इयत्तता १२ वी (उच्च माध्यममक स्तर) सींदााात 
नव्याने सुरू करण्यात आलेले तसेच बींद करण्यात आलेल्या ववर्याींची मादहती देण्यात येत 
आहे. 
     “अवेस्ता पहलवी” अमाजात ाार्ेअींतगात येणाऱ्या ाार्ाींसाठी परीिेला बसणाऱ्या 
ववद्यार्थयाांची सींख्या शून्य असल्याने हा ववर्य वगळण्यात आला आहे. 
     “सामान्यज्ञान” हा ववर्य स्वतींत्पणे ठेवण्याची आवश्यकता नसनू त्तयाचा समावेश 
“सींरिणशास्त्”या ववर्यात आहे. आवश्यकतेनुसार इतर ववर्याींमध्ये सुध्दा “सामान्यज्ञान” 
अींतगात आशय समाववष् असेल. 
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     सद्यस्स्थतीतील मशिणामध्ये आलेले नवीन ववचारप्रवाह ववववध स्पधाा परीिा व 
ाववषयातील सींधीमध्ये स्वत:स पात् करून घेण्यासाठी व त्तयात यशस्वी होण्यासाठी ववववध 
प्रकारच्या मादहतीचे ज्ञान आवश्यक आहे. 
     त्तयास अनसुरून स्पननश, र्चनी या दोन परकीय ाार्ाींचा समावेश करण्यात आला. 
स््ेनोग्राफी या ववर्याची माध्यममक स्तरावर आवश्यकता नसल्यान ेवगळण्यात आला आहे. 

___________ 
  

निलग्रस्त भागातील शशिि ि शशििेतर िमाचाऱ्याांना  
सातहया िेतन आयोगानुसार भत्ता शमळणेबाबत 

  

(४०)  ९४७२ (२९-०५-२०२०).   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) : सन्माननीय शालेय शशिण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निलग्रस्त ाागात काम करणाऱ्या मशिक व मशिकेतर कमाचारी याींना सातवा वेतन 
आयोग लागू झाल्यानींतरही पाचव्या वेतन आयोगानुसारच ात्तता ममळतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातव्या वेतन आयोगानुसार ात्तता देण्यात यावा अशी मागणी मशिक 
महासींघाने ददनाींक २१ फेब्रुवारी, २०२० रोजी वा त्तयासुमारास मा.मींत्ी शालेय मशिण ववााग 
याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली 
अथवा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) सामान्य प्रशासन ववाागाच्या दद. ६.८.२००२ रोजीच्या शासन ननणायानुसार आददवासी 
/निलग्रस्त ाागातील मशिक व मशिकेतर कमाचारी याींना प्रोत्तसाहन ात्तता ददला जातो. 
सद्यस्स्थतीत राज्यातील आददवासी व निलग्रस्त ाागातील अर्धकारी व कमाचारी याींना 
अनुजे्ञय करावयाच्या सवलतीबाबत सवासमावशेक सचूना ननगाममत करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचार्ाधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे बुधोडा, मौि ेकिल्हलारी (ता.औसा, जि.लातूर) येथील पा्पला्नची  
दरुुस्ती िरून पाणी पुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 

  

(४१)  १००८६ (२९-०५-२०२०).   श्री.अशभमन्ट्य ु पिार (औसा), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेबुधोडा, मौज ेककल्लारी (ता.औसा, स्ज.लातूर) व इतर गावातील पाणीपुरवठा करणारी 
पाईपलाईन राषरीय महामागााच्या कामामुळे नादरुुस्त झाल्यान ेपाणी पुरवठा बींद झाल्याच ेमाहे 
फेब्रुवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
आहे व त्तयानुसार सदर राषरीय महामागााच्या कामामुळे नादरुुस्त असलेली पाईपलाईन दरुुस्त 
करून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (१६-०६-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली आहे. राषरीय महामागााच्या कामामळेु नादरुुस्त 
असलेली पाईपलाईन ग्रामपींचायतीमाफा त दरुुस्त करुन पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात आलेला 
आहे. राषरीय महामागाात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईन स्थलाींतरीत करण्याच ेव 
मौ.बुधोडा येथील कामाच े अींदाजपत्कास कायाकारी अमायींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववााग, 
स्जल्हा पररर्द, लातूर याींनी ताींबत्क मान्यता प्रदान करुन राषरीय महामागा ववाागाकड े
पाठववण्यात आले आहे. तसेच मौ.ककल्लारी येथील कामाचे अींदाजपत्कास अर्धिक अमायींता, 
महाराषर जीवन प्रार्धकरण मींडळ, लातूर याींनी ताींबत्क मान्यता प्रदान करुन राषरीय महामागा 
ववाागास व कायाकारी अमायींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववााग, लातूर याींचे कड े पाठववले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल्ह्यातील ननसगा चिीिादळामळेु बाधधत झालेल्हया  
िुटुांबाांना पुरेसा िेरोशसनचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(४२)  ११४१६ (१६-०९-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षिण), श्री.महेश चौघुले (शभिांडी 
पजश्चम) :   सन्माननीय अन्ट् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यात ‘ननसगा’ चक्रीवादळामळेु वीजपुरवठा खींडडत झाल्यामळेु शासनान े
नुकसानग्रस्त ाागातील बार्धताींना प्रनत कु्ुींब ५ मल्र केरोसीन देण्याचा ननणाय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, तदनुसार रायगड स्जल््य़ात एकूण ४५ ्ँकरव्दारे ५४० ककलोली्र केरोसीन 
उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दद.०१ जुलै, २०२० पासून ववनाअनुदाननत दराच्या केरोमसनच्या प्रनत ्ँकरच्या 
ककीं मतीत रु.१,१०,०००/- इतकी वाढ झाल्यामळेु व घाऊक परवानाधारकाींनी ननधीअाावी 
केरोमसन उचल करण्यास असमथाता दशाववल्यामळेु स्जल््यातील अनेक बार्धत कु्ुींबाना 
अद्याप केरोसीन ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्तयानुसार ननधी उपलब्ध करुन उवारीत बार्धत कु्ुींबाींना केरोमसन उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीन े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भिुबळ (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     रायगड स्जल्हयात ननसगा चक्रीवादळामळेु बार्धत झालेल्या कु्ूींबाींना प्रनत कु्ूींब ५ मल्र 
केरोमसन ववतररत करण्यासाठी रायगड स्जल्हयास ३८४० कक.ली. ननयतन शासनाकडून मींजूर 
करण्यात आले होते.  
     तथावप, बार्धत कु्ूींबाींची सींख्या ववचारात घेऊन स्जल्हा प्रशासनाकडून १०३८ कक.ली. 
ननयतन रायगड स्जल्हयास मींजूर करण्यात आले आहे. 
     त्तयापैकी ६०० कक.ली. ननयतन उचल करुन त्तयाच े ववतरण बार्धत कु्ूींबाींना करण्यात 
आले आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) मदत व पुनवासन ववाागाकड ेननधीची मागणी करण्यात आली असून ननधी प्राप्त 
होताच उवाररत बार्धत कु्ूींबाींना मोफत केरोमसन ववतररत करण्यात येईल.  

___________ 
  

राज्यात मराठी शाळा बांद िरण्याचा प्रयत्न होत असल्हयाबाबत 
  

(४३)  ११५१५ (१५-०८-२०२०).   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर. सेल्हिन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिा) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात करोनाचा प्रादाुााव असतानाही मशिण सींस्थाींमाफा त मराठी शाळा बींद करण्याचा 
प्रयत्तन होत असल्याचा दावा मराठी अभ्यास कें द्राींकडून केला जात असल्याचे माहे जून, २०२० 
मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मराठी शाळाींची स्स्थती चाींगली नसताना त्तयाींच े सिमीकरण 
करण्याऐवजी अनुदाननत मराठी शाळा बींद करून त्तयाऐवजी त्तयाींचे रूपाींतर इींग्रजी शाळाींमध्ये 
करण्याची परवानगी काही शैिणणक सींस्था मागत असल्याच ेननदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीनुसार मराठी 
शाळा बींद करण्याचा प्रयत्तन करत असलेल्या सींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (१५-०९-२०२०) : (१)  व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे-नाशशि महामागाािरील रस्ता रुां दीिरण िरताना बस थाांबे 
िाढल्हयान ेनागरीिाांची गैरसोय होत असल्हयाबाबत 

  

(४४)  ११५३१ (१६-०९-२०२०).   श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार 
(शशरुर), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे-नामशक महामागाावरील रस्ता रुीं दीकरण करत असताना चाकण येथील बस थाींब े
काढल्याच े माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, बस थाींबे काढलेल्या दठकाणी नव्यान े ननवारा शेड उाारण्यात आले नसल्यान े
नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानुसार नागरीकाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी बस थाींबे उाारण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही / उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) पुणे-नामशक महामागाालगत सुमारे १५० मम्र अींतरावर राज्य पररवहन महामींडळाचे 
अर्धकृत बसस्थानक कायारत असल्याने या दठकाणी मागा ननवारा शेड बाींधण े आवश्यकता 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िमी पटसांख्या असलेल्हया शाळा बांद िरण्याच्या शासनाच्या ननणायाबाबत 
  

(४५)  ११५४३ (१३-०८-२०२०).   श्री.महेंद्र थोरि े (ििात), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), श्री.रािु (बाबा) ियिांतराि 
आिळे (हातिणांगले), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षिण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील 
(िोथरुड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण), श्री.राम 
िदम (घाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरोनामळेु अथाव्यवस्थेवर मोठा पररणाम झाला असल्यान े राज्यातील १० पेिा कमी 
प्सींख्या असलेल्या ४ हजार ६९० शाळा बींद करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन प्रस्तावावर 
शासनाने ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, त्तयानुर्ींगाने राज्यातील कमी प्सींख्या असलेल्या शाळाींची यादी तयार करण्यात 
आली असनू यामध्ये अहमदनगर स्जल्हयातील ९२ शाळाींचा समावशे असून बींद होणाऱ्या ्या 
शाळा दगुाम व वाडया वस्त्तयाींवरील असल्यान ेया शाळेतील मलुाींना मशिणापासून वींर्चत रहाव े
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच कोल्हापूर स्जल्हयातील ५३ शाळाींचाही समावेश यामध्ये असून या ननणायाच्या 
ववरोधात पालक-मशिक सींघ्ना याींच्यात नाराजी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, प्सींख्येअाावी बींद करण्यात येत असलेल्या शाळाींमध्ये रायगड स्जल््यातील एकूण 
५७१ शाळाींच्या समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मजुराींच्या स्थलाींतरामळेु प्सींख्येत घ् झालेली असल्याने सदर 
ननणायामुळे मुलाींना मशिणाच्या हक्कापासनू वींर्चत राहाव ेलागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास मशिण हक्क 
कायद्यानुसार बालकाींना त्तयाींच्या घरापासून तीन ककलोमी्र अींतरापयांतच्या सरकारी शाळेत 
मोफत व सक्तीच ेमशिण देण ेबींधनकारक असतानाही या बींद करण्यात येणार असल्यान ेया 
शाळाींतील मुलाींच्या मशिणाच े ननयोजन तसेच मुले मशिणापासून वींर्चत राहू नयेत याकररता 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाा गायििाड (१५-०९-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील मध्यिती बस स्थानि ि बसपोटाचे िाम प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(४६)  १२८१० (१९-०७-२०२०).   श्री.प्रदीप िैस् िाल (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद या ऐनतहामसक तसेच पया्नाची राजधानी अशी ओळख असलेल्या शहरातील 
मध्यवती बस स्थानकाची इमारत ४० वर्ा जुनी असल्याने याच्या पुनबाांधणीचा ननणाय घेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही शहरातील मध्यवती बस स्थानक व बस थाींब्याच ेकाम सुरु झालेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बस स्थानक व बस थाींब्याचे काम सत्तवर सुरु करुन पूणा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
अॅड. अननल परब (०९-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) औरींगाबाद शहरातील सध्याच ेमध्यवती बसस्थानक पाडून त्तया दठकाणी नवीन बसस्थानक 
बाींधण्याच्या कामाचा कायाादेश ठेकेदारास देण्यात आलेला आहे. महानगरपामलका औरींगाबाद 
याींचेकडून अद्याप बाींधकाम परवानगी ममळालेली नाही. राज्य पररवहन महामींडळाने मसडको 
येथील सध्याच्या इमारती पाडून त्तया दठकाणी व्यापारी सींकुलासह बसपो ा् बाींधण्याच्या ननववदा 
मागवून ववकासकाची ननयुक्ती केलेली आहे. मसडको येथील जागा मसडको कडून ददघा मुदतीच्या 
ााडकेरारावर घेतली असल्यान े सदर जागेवर बी.ओ.्ी. तत्तवावर बसपो ा् उाारण्यासाठी 
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मसडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत् प्राप्त करण्यासाठी व त्तयानुसार औरींगाबाद महानगरपामलका, 
औरींगाबाद याींचेकडून बाींधकाम परवानगी ममळववणेसाठी ववकासक व राज्य पररवहन 
महामींडळाकडून पाठपुरावा सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
िणी (जि.यितमाळ) तालुक्यातील िोळशाच्या िाहतुिीने िातािरणात सुक्ष्म धुलीिणाच ेप्रमाण 

िाढल्हयान ेआरोग्यास अपायिारि होत असल्हयाबाबत 
  

(४७)  १२८१५ (११-०७-२०२०).   डॉ.अशोि उ्िे (राळेगाि) :   सन्माननीय पयाािरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वणी (स्ज.यवतमाळ) परीसरामध्ये ११ कोळसाखाणी असून त्तयापकैी उकणी, मुगोली, 
ननलजई, घोन्सा, नायगाींव जुनाड, कोल्हार, ााींदेवाडा या कोळसा खाणीत कोळशाचे उत्तपादन 
सुरू असल्यान ेयेथील मानवी वसाहतीत कोळसा वाहतुकीमुळे हवेतील धळुीच ेप्रमाण वाढल्यान े
सुक्ष्मधुलीकणाच ेप्रमाण २०० पेिा अर्धक असल्याचे ददनाींक ९ मे, २०२० रोजी वा त्तयासुमारास 
आढळुन आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननरीच्या अहवालानुसार वणी परीसरात सवाार्धक धुळीच े प्रदरु्ण मालधक्का 
याच परीसरात असून वणी हे चींद्रपुर येथील महाराषर प्रदरु्ण ननयींत्ण मींडळ कायाालयाअींतगात 
येत असल्यान े कायाालयातील अर्धकारी याींच े पररसराकड े दलुाि होत असून परीसरातील 
नागरीकाींनी तक्रार करूनही कोणत्तयाच उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याच े ननदशानात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय 
आढळून आले व त्तयानुसार कोणती कायावाही /उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. आहदत्य ठािरे (१५-०९-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     वणी पररसरातील हवेच्या गुणवत्तता मापनाकररता राज्यस्तरीय हवा गुणवत्तता मापन 
कायाक्रम (SAMP) या प्रकल्पाअींतगात एमआयडीसी वणी दाल ममल, तहमसल ऑकफस वणी व 
ग्रामपींचायत र्चखलगाींव या दठकाणी मॅन्युअल स््ेशन कायाास्न्वत आहेत. सदर दठकाणी PM१० 
धुलीकणाींचे प्रमाण २०० µg/m३ पेिा कमी आहे. परींतु राषरीय वातावरणीय हवा गुणवत्तता 
मानकाींची मयाादा १०० µg/m३ असून त्तयाच्याशी तलुना केली असता मयाादेपेिा जास्त 
आढळते.  
(२) व (३) महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्ण मींडळाकड ेप्राप्त झालेल्या तक्रारीस अनसुरुन मालधक्का 
पररसराची पाहणी करुन हवा प्रदरु्णकारी घ्कावर पयाावरणीय कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कायावाही करण्यात आलेली आहे.  
     महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्ण मींडळाकडून वणी पररसरातील इतर कोळसा खाणीींच्या 
वाहतूकीमळेु ननमााण होणारे तसेच जवळील मालधक्का पररसरामध्ये कोळशाची होणारी 
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हाताळणी इत्तयादी बाबीींपासून होणाऱ्या हवेचे प्रदरू्णाबाबत वेळोवेळी पाहणी केली जाते व दोर्ी 
उद्योगाींवर जल (प्रनतबींध व प्रदरु्ण ननयींत्ण) १९७४ व हवा (प्रनतबींध व प्रदरु्ण ननयींत्ण) 
१९८१ च्या तरतुदीनुसार वेळोवेळी कायावाही करण्यात येते.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिा बस स्थानिात सनॅेटरी नॅपकिन मशीन बसविणेबाबत 
  

(४८)  १२९२० (१६-०९-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवासादरम्यान मदहला प्रवाशाींची गैरसोय होऊ नये त्तयासाठी एस्ी बस स्थानकातील 
मदहला प्रसाधनगहृात सॅनन्री नॅपककन मशीन बसवण्याच्या योजनेचे माहे नोव्हेंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्तयादरम्यान ववद्यमान पयाावरण मींत्ी आणण एका मसने अमानेता याींच्या हस्त ेमुींबई 
सेंरल बस स्थानकात सॅनन्री नॅपककन मशीन योजनेच ेउद्घा्न करण्यात आले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एक वर्ाांहून अर्धक कालावधी होऊनही अद्याप एकाही स्थानकात ही सुववधा 
उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एस्ीच्या सेवेत ४५०० मदहला वाहक असून सदर ववाागातील बस स्थानक व 
आगारात असलेल्या ववश्राींती गहृाची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत एस्ी महामींडळाच ेदलुाि होत असल्यान ेअनेक प्रसाधनगहृ अस्वच्ि 
असून ववश्राींतीगहृाींना रींग रींगो्ी केली नसनू णखडक्या व दाराींची दरुवस्था झालेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानसुार सॅने्री नॅपककन मशीन बसववणे तसेच ववश्राींतीगहृाींच्या दरुुस्तीबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) राज्यातील १५ बसस्थानकाींवर सॅनन्री नॅपकीन मशीन बसववण्यात 
आल्या असून, पुणे ववाागामध्ये आणखी १५ दठकाणी सॅनन्री नॅपकीन मशीन बसववण्याची 
कायावाही सुरु आहे. मदहला प्रवाशाींसाठी सॅनन्री नॅपकीन मशीन बसववण्याबाबत सवा 
ववाागाींना लेखी सूचना देण्याची कायावाही सुरु आहे. 
      प्रत्तयेक आगारामध्ये मदहला वाहकाींसाठी स्वतींत् ववश्राींतीगहृाची सोय असून, ववाागीय 
पातळीवर आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी दरुुस्ती करण्यात येते. आगाराच्या देखरेखीखाली 
ववश्राींतीगहृाची स्वच्िता केली जाते.   
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
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अांबरनाथ ि बदलापूर (जि.ठाणे) या शहराला िमी दाबान ेपाणी पुरिठा होत असल्हयाबाबत 
  

(४९)  १३६१२ (१६-०९-२०२०).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हहासनगर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  अींबरनाथ व बदलापूर (स्ज.ठाणे) शहरात लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये महाराषर जीवन 
प्रार्धकरणामाफा त कमी दाबान े पाणी पुरवठा होत असल्याबाबतच्या तक्रारी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणी पुरवठा व स्विता मींत्ी याींच्याकड ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीनसुार मा.पाणी पुरवठा व स्विता मींत्ी याींनी या दोन्ही शहराींना 
सुरळीत पाणी पुरवठा  करण्याबाबत अर्धिक अमायींता याींना सूचना ददल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सुचनेनुसार कोणत्तया उपाययोजना केल्या तसेच केलेल्या कायावाहीचा 
अहवाल मा.पाणी पुरवठा व स्विता मींत्ी याींच्याकड ेसादर केला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गुलाबराि पाटील (२४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. तथावप, कोववड-१९ दरम्यान २२ माचा, २०२० पासून जाहीर झालेल्या 
लॉकडाऊनमध े पाणी मागणी वाढल्याने काही ाागात ी्ंचाई जाणवत असल्याने, महाराषर 
जीवन प्रार्धकरण ववााग, अींबरनाथ मधील कायारत अर्धकारी, कमाचारी व कीं त्ा्ी 
कमाचाऱ्याींमाफा त अथक प्रयत्तन करुन पाणी पुरवठा अखींडीत व सुरळीत ठेवण्याचे सवातोपरी 
प्रयत्तन करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

श्रीिेत्र पांढरपूर येथील मध्यिती बस स्थानिाांत वपण्याच े 
पाणी ि मुलभतू सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(५०)  १३९०९ (१६-०९-२०२०).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीिेत् पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथे दररोज लाखो ााववक येत असून त्तयाींच्यासाठी महाराषर 
राज्य पररवहन महामींडळाकडून मध्यवती बस स्थानकामध्ये कोणत्तयाही मलुाूत सोई सुववधा व 
ऐन उन्हाळ्यात वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामुळे प्रवाशाींना जादा दरान े वपण्याच े पाणी ववकत ध्याव े लागत असल्याने 
आर्थाक ाुदांड सहन करावा लागत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवाशाींच्या सोईसाठी वपण्याच्या पाण्यासह मुलाूत सोई सुववधा पुरववणेसाठी 
आगार प्रशासनाने उपाय योजना करणे आवश्यक असताींनाही याकड ेजाणीवपूवाक दलुाि करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्तयानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब (०८-१०-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) पींढरपूर बसस्थानकात प्रवाशाींसाठी 
प्रशस्त आसन व्यवस्थेसह प्रनतिालय, स्नॅक बार, चौकशी व वाहतूक ननयींत्क कि, आरिण 
कि, दहरकणी कि, स्त्ी व पुरुर्ाींसाठी स्वतींत् प्रसाधनगहृ, चालक/वाहकाींकरीता ववश्राींतीगहृ इ. 
सुववधेसह बसस्थानकामध्ये एकूण चार वपण्याच्या पाण्याचे जलकुीं ा बसववले आहेत. सदरील 
कुीं ाामधील नादरुुस्त तो्या ववााग पातळीवर वळेोवेळी दरुुस्त करुन पाणीपुरवठा सुरळीत 
करण्यात येतो. तसेच बसस्थानकात ववठ्ठल मींदीर सममतीतफे १ रु. प्रनत मल्र प्रमाणे शुध्द व 
थींड वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था स्वतींत्पणे वॉ्र ए्ीएम मशीन बसवून केलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांब्.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


