अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

महाराष्ट्र राज्याच्या राज्य मराठी वििास सांस्थेला स्थायी
अधधिार लाभले असल्याबाबत

(१) ७९३ (१८-०३-२०२०). डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात विविध क्षेत्रात मराठी भाषेचा उपयोग गण
व व्हािा या
ु ित्ता पि
ु क

हे तन
ू े स्थापन झालेल्या महाराषर राज्याच्या राज्य मराठी विकास सींस्थेला
गेली नऊ िषे स्थायी अधधकार लाभले असल्याची माहहती स्थायी सममतीच्या

सींस्थेकडून प्राप्त झाल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्वनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठी भाषेचा गण
व िापर व्हािा आणण भाषा िापर
ु ित्तापि
ू क

ननयोजनपि
व
गनतमान रहािा याकरीता सममती स्थापन करण्यात आली
ू क
असन
व केल्याने सींस्थेचे सींचालक, उपसींचालक,
ू या सींस्थेकडे र्ासनाने दल
ु क्ष
िररषठ सींर्ोधन सहायक ि कननषठ सींर्ोधक सहायक, लेखा अधधकारी,
कायावसन अधधकारी, लघल
ु ेखक, िाहनचालक ि मर्पाई ही पदे
असल्याचे ननदर्वनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ररक्त
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने महाराषर राज्य मराठी विकास सींस्थेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत
ु ग
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (१३-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

महाराषर राज्यात तसेच इतरत्र विविध क्षेत्रात मराठी भाषेचा उपयोग

गण
व
व्हािा या हे तन
ु ित्तापि
ू क
ू े हदनाींक ०१ मे, १९९२ रोजी राज्य मराठी

विकास सींस्थेची स्थापना करण्यात आली. सदर सींस्थेची घ्ना सन १९९३
मध्ये ि सध
ु ाररत घ्ना सन २००२ मध्ये तयार करण्यात आली. सदर

सध
ु ाररत घ्नेतील कलम क्र.२४ अन्िये कायवकारी सममती, कलम क्र. २५
अन्िये वित्त सममती, कलम क्र. २६ अन्िये प्रकल्प सममती, कलम क्र. २७
अन्िये पदननममवती सममती ि कलम क्र. २८ अन्िये ननिड सममती अर्ा
एकूण पाच प्रकारच्या सममत्या गठीत करण्यात आल्या आहे त.

राज्य मराठी विकास सींस्थेच्या सन २००२ च्या सध
ु ाररत घ्नेनस
ु ार

“स्थायी सममती” अर्ा प्रकारची कोणतीही सममती अस्स्तत्िात नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यातील प्रत्येि तालक्
ु यात ्योयोध ि प्रकशषण
िेंद्राने सिव रे ड सरु
ु िरणेबाबत

(२) ९७९ (१८-०३-२०२०). डॉ.रणजित पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४००३२

ला ददनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०१८ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रत्येक तालक्
ु यात उपलब्ध असलेल्या औदयोधगक प्रमर्क्षण
केंद्रात सिव रे डच्या प्रमर्क्षणाची व्यिस्था केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तालक
ु ाींतगवत औदयोधगक प्रमर्क्षण सींस्थेतच प्रथमत: प्रिेर्
घेण्याचे बींधन प्रमर्क्षणाथीिर घालण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औदयोधगक प्रमर्क्षण सींस्थेतील प्रिेर् प्रथमत: तालक्
ु यातील
प्रमर्क्षणार्थयावसाठी राखन
ू ठे िणारे ि सींधीला मयावदा घालणारे र्ासनाने आदे र्
हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गण
ु ित्तेनरू
ु प सींधी दे ण्यास नकार दे णारा सदरचा आदे र्
र्ासन मागे घेणार आहे काय,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.निाब

मकलि

(३०-०६-२०२०)

:

(१)

राज्यातील

प्रत्येक

तालक्
ु यात

असलेल्या सिव औदयोधगक प्रमर्क्षण सींस्थाींमध्ये र्ासनाकडून मींजूर ि
डीजी्ी, निी हदल्ली याींचक
े डून सींलग्नता प्राप्त व्यिसाय अ्यासक्रमामध्ये
प्रमर्क्षणाची सोय उपलब्ध आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

कशषिेतर िमवचाऱयाांना शालेय कशषण विभा ाच्या धतीिर
िालबध्द पदोन्नती दे ण्याबाबत

(३) १४७९ (१८-०३-२०२०). श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय इतर

मा ास बहुिन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील विमक्
ु त जातीच्या आश्रमर्ाळे तील कायवरत मलवपक/सेिक/
कामाठी/स्ियींपाकी/िसनतगह
ृ

अधीक्षक/प्रयोगर्ाळा

सहाय्यक/पररचर/नाईक

इत्यादी मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना र्ालेय मर्क्षण विभागाच्या धतीिर कालबध्द
पदोन्नती दे ण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ननणवय हदला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्या ननणवयानस
ु ार र्ासनस्तरािरुन कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.वििय िडेट्टीिार (२७-०७-२०२०) : (१) होय.

(२) राज्यातील विजाभज प्रिगावच्या आश्रमर्ाळे तील मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना
र्ालेय मर्क्षण विभागाच्या धतीिर कालबघ्द पदोन्नती दे ण्याबाबत मा.उच्च

न्यायालयाने हदलेल्या ननणवयानस
ु ार ज्या न्यायालयील प्रकरणामध्ये मा.उच्च

न्यायालयाने याधचकाकताव कमवचाऱयाींना कालबघ्द पदोन्नती योजनेचा लाभ
दे ण्याबाबतचे ननदे र् हदले आहे त, अर्ा कमवचाऱयाींचे िैयस्क्तक पात्रता र्ालेय

मर्क्षण विभागाच्या हदनाींक ३०/०४/१९९८ च्या र्ासन ननणवयानस
ु ार तपासन
ू
जर याधचकाकताव कमवचारी कालबध्द पदोन्नती योजनेस पात्र ठरत असल्यास

त्याींना सदर योजनेचा लाभ दे ण्याची कायविाही करण्याबाबत या विभागाचे
र्ासन पत्र हदनाींक १०/०३/२०१६ अन्िये ननदे र् हदले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

सीबीआय न्यायाधधश ब्रब्रि ोपाल लोया याांच्या सांशयास्पद
मत्ृ यच
ू ी फेरचौिशी िरण्याबाबत

(४) १६३८ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई ि ताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.ििाहत कमर्ाव : सन्माननीय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ह
ृ

(१) सीबीआय न्यायाधधर् ब्रिजगोपाल लोया याींच्या माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये
सींर्यास्पद झालेल्या मत्ृ यू प्रकरणाची फेरचौकर्ी करण्याची बाब र्ासनाच्या
विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणवय घेण्यात आला आहे काय, ननणवयाचे स्िरुप
काय आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायविाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अतनल दे शमख
ु (१५-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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नाथपांथी डिरी

ोसािी समािासाठी शासिीय योिना राबविण्याबाबत

(५) १९७८ (१८-०३-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय इतर मा ास

बहुिन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई र्हरात नाथपींथी डिरी गोसािी समाजातील सम
ु ारे ३००० गो–सेविका
हहींदच्ु या मींहदरासमोर गेली अनेक िषावपासन
ू बसत असन
ू त्याींच्या विरोधातील
तक्रारीिरुन महानगरपामलकेकडून िेळोिेळी स्िच्ततेच्या नािाखाली गायी ि
गोऱये विक्रीिर कायविाही केली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महानगरपामलकेने या कायविाहीत गो-सेविकाींना रुपये १२००/-

तसेच गायीच्या दीं डापो्ी रुपये ५०००/- दीं डाची रक्कम िसल
ु करीत असन
ू या
कायविाहीच्या प्रक्रक्रयेसाठी २ ते ७ हदिस लागतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भ्क्या–विमक्
ु त नाथपींथी डिरी गोसािी समाज आजही
मर्क्षणाअभािी

आहदिासीींसाठी

असलेल्या

राहहला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

या

समाजाच्या

र्ासकीय

योजनापासन
ू

विकासासाठी र्ासनाकडून

उपाययोजना राबविण्यात आल्या िा येत आहे त,

िींधचत

कोणत्या

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.वििय िडेट्टीिार (२४-०७-२०२०) : (१) नाही. बह
ुीं ई महानगरपामलका
ृ न्मब
अधधननयम १८८८ कलम ४४१ क ते ग मधील तरतद
ु ीनस
ु ार भ्क्या, मोका्,
बेिारस ि सािवजननक तथा खाजगी हठकाणी अनतक्रमण करत असताना
आढळलेल्या केिळ श्रींग
ु ी जनािराींिर जप्तीची कारिाई केली जाते.

(२) बह
ुीं ई महानगरपामलका अधधननयम १८८८ कलम ४४१ क ते ग मधील
ृ न्मब
तरतद
ु ीनस
ु ार जप्त करण्यात आलेल्या जनािराींिर महानगरपामलका ठराि क्र.

१०४२, हदनाींक ०५/०२/२००४ मधील मींजरू ी अन्िये खालीलप्रमाणे दीं ड आकारला
जातो.

१) लहान जनािराींकरीता :-

अ) कोंडिाडा र्ल्
ु क रुपये १५००/-

ब) चारा र्ल्
ु क प्रनत हदन रुपये १३२/-

क) पररिहन र्ल्
ु क प्रनत क्रक.मी. रुपये ७४
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२) मोठ्या जनािराींकरीता :-

अ) कोंडिाडा र्ल्
ु क रुपये २५००/-

ब) चारा र्ल्
ु क प्रनत हदन रुपये २५०/-

क) पररिहन र्ल्
ु क प्रनत क्रक.मी. रुपये ७४

तसेच जनािराींचा मालकी हक्क मसध्द करण्यासाठी जनािराींचे मालक

आले असता, महानगर दीं डाधधकारी याींच्या आदे र्ान्िये जनािराींिर विभेदक
धचन्ह लािन
ू , ताकीद दे िन
ू , सदर जनािरे मालकाींच्या ताब्यात दे ण्यात येतात.

(३) ि (४) र्ासनामाफवत विमक्
ु त जाती ि भ्क्या जमातीमधील समाजासाठी
विविध सामास्जक ि र्ैक्षणणक योजना राबविण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

सोलापरू जिल््यातील हिारो िस्त्या वििासापासन
ू िांधचत असल्याबाबत
(६) २२६८ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई ि ताप,
डॉ.ििाहत कमर्ाव, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय
इतर मा ास बहुिन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापरू स्जल््यातील हजारो िस्त्या िसींतराि नाईक ताींडा िस्ती सध
ु ार

योजनेंतगवत विकासापासन
ू िींधचत असल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.वििय िडेट्टीिार (२४-०७-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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राज्यातील मानि वििास तनदे शाांिमध्ये विदभावतील
अधाव भा

मा ास असल्याबाबत

(७) २३३७ (१८-०३-२०२०). श्री.ना ोराि

ाणार, श्री.वििय ऊफव भाई ध रिर,

श्री.प्रविण दरे िर, अॅड.तनरां िन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उप
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मानि विकास ननदे र्ाींकमध्ये विदभावतील अधाव भाग मागास
असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विदभावतील ६० तहमसलमध्ये आरोग्य, मर्क्षण, प्रनत व्यक्ती
उत्पन्नासारखे ब्रबींद ू मागास असल्याचे ननदर्वनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, गडधचरोली, चींद्रपरू , गोंहदया हे स्जल्हे सिावधधक प्रभावित तर
बल
ु ढाणा, िामर्म, अमरािती, नागपरू , यितमाळ, अकोला ि भींडारा हे स्जल्हे
मानि विकास ननदे र्ाींकमध्ये मागास आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सिव स्जल््यातील सिव
तहमसलमध्ये सध
ु ारणा करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजित पिार (१७-०७-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

सन २००१ च्या जनगणनेनस
ु र तालक्
ु यातील स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ि

सन २००२ च्या सिेक्षणानस
े ालील कु्ुींबाचे
ु ार ग्रामीण भागातील दाररद्रय रे षख
प्रमाण या दोन ननदे र्ाींकाच्या माहहतीच्या आधारे ननयोजन विभाग, र्ासन
ननणवय हदनाींक १९/०७/२०११ अन्िये राज्यातील १२५ तालक्
ु याींची मानि

विकास कायवक्रमाींतगवत “आरोग्य”, “मर्क्षण” ि “उत्पन्निाढ” या क्षेत्रार्ी
सींबधीत

योजना

राबविण्यासाठी

ननिड

करण्यात

आली

आहे .

यामध्ये

विदभावतील १० स्जल््यातील ६० तालक्
ु याींचा समािेर् आहे . विदभावतील सदर
६० तालक्
ु याींची ननिड ही सन २०११ मध्ये करण्यात आली आहे .
(३) लागू नाही.
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(४) लागू नाही.

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

सातव्या िेतन आयो ानस
ु ार सेिातनित्ृ त िमवचाऱयाांना
ला णारी िेतन िाढ दे ण्याबाबत

(८) २८२१ (१८-०३-२०२०). श्री.श्रीक ांत दे शप ांडे : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

हदनाींक

३०

जून

रोजी

सेिाननित्ृ त

होणाऱया

कमवचाऱयाींना

त्याींची

सेिाननित्ृ ती िेतन ननस्श्चती करताींना त्याींना हदनाींक १ जुलै रोजी दे य
असलेली िेतन िाढ न दे ता करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहाव्या िेतन आयोगात अर्ी िेतन ननस्श्चती करताींना दे य

असलेली िेतन िाढ दे िन
ु िेतन ननस्श्चती करािी असे नागपरु च्या विभागीय
आयक्
ु ताींना र्ासनाची प्रत क्र. १०३३३/१९, हदनाींक १३/११/२०१९ अन्िये
कळविले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सातव्या िेतन आयोगात हदनाींक ३० जन
ू रोजी सेिाननित्ृ त
होणाऱया कमवचाऱयाींना हदनाींक १ जुलै रोजी लागणारी िेतन िाढ दे िन
ू त्याींचा
सेिाननित्ृ ती िेतन ननस्श्चत करण्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजित पिार (२३-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) वित्त विभागाच्या सेिा-३ कायावसनामाफवत असे पत्र पाठविण्यात आलेले
नाही. तसेच याबाबत विभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींना विचारणा केली

असता, विभागीय आयक्
ु त कायावलयाने कळविले आहे की, मद्द
ु ा क्रमाींक २

मध्ये नमद
ू र्ासनाचे पत्र क्र.१०३३३/२०१९ हदनाींक १३/११/२०१९ ची प्रत
विभागीय आयक्
ु त कायावलयास प्राप्त झालेली नाही. तसेच विभागीय आयक्
ु त
कायावलयातील ्पाल र्ाखेस विचारणा केली असता ्पाल र्ाखेनी सदर
पत्राची नोंद नसल्याबाबत कळविलेले आहे .
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(३) महाराषर नागरी सेिा (िेतन) ननयम, १९८१ मध्ये

याबाबत

तरतद
ू नसल्याने अर्ी कायविाही करण्याचा प्रश्न उदभित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

कोणतीही

___________

राज्यातील िापस
ू खरे दी िेंद्र सरू
ु िरण्याबाबत
(९) २८५० (०२-०६-२०२०). श्री.सदाकशि खोत, श्री.महादे ि िानिर, श्री.वििय
ऊफव

भाई

ध रिर,

श्री.ध रीशचांद्र

व्यास,

प्र .अनिल

सोले,

श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सम
उत्पादक र्ेतकऱयाींचा एक को्ी
ु ारे अडीच लाख कापस
ू
स्क्िीं्ल कापस
ू विक्री अभािी घरीच पडून असल्याचे माहे मे, २०२० च्या
पहहल्या आठिड्यात ननदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रचमलत दरानस
ु ार राज्यातील र्ेतकऱयाींकडील कापसाची
क्रकीं मत रुपये सात हजार को्ी एिढी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोरोना महामारीच्या सींक्ामळ
ु े बाजारात आलेल्या मींदीमळ
ु े

खाजगी कारखानदार व्यापारी खरे दीला तयार नाहीत, खरे दीची पण
व ः मदार
ू त
र्ासनािर आहे, पण र्ासनाची यींत्रणा अनतर्य तोकडी असन
खरे दी
ू
सींथगतीने सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खरे दी केंद्रािर ५-१० एकर जागा उपलब्ध असताना सध्
ु दा
केिळ २० गाड्याींचा खरे दी व्यिहार होत असन
ू खरे दी केंद्र १००% सरू
ु न
झाल्यास ि कापसाची िेळेत गतीने खरे दी न झाल्यास कापस
उत्पादक
ू
र्ेतकरी गींभीर सींक्ात सापडण्याची मोठी मभती ननमावण झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरहू खरे दी केंद्रे तात्काळ सरू
उत्पादक
ु करून कापस
ू
र्ेतकऱयाींना कोंडीतन
ू बाहे र काढण्यासींदभावत र्ासनाकडून कोणती उपाययोजना
केली िा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१४-०७-२०२०) : (१) ि (२) होय, अींर्त:
खरे आहे .

हीं गाम २०१९-२०२० साठी केंद्र र्ासनाने जाहीर केलेल्या क्रकमान हमी

दराने राज्यामध्ये कापसाची केंद्र र्ासनाच्या मख्
ु य अमभकताव भारतीय कपास

ननगम मलमम्े ड (सीसीआय) याींच्याव्दारे नोव्हें बर, २०१९ पासन
ू कोविड-१९
च्या प्रादभ
ु ाविापि
ू ी ८४ खरे दी केंद्राींिर १८१ स्जननींग प्रेमसींग फॅक््रीमध्ये एकूण

९१.९० लक्ष स्क्िीं्ल कापसाची खरे दी झालेली आहे . तसेच, सीसीआयचे उप
अमभकताव म्हणून कापस
ू पणन महासींघाव्दारे कोविड-१९ च्या प्रादभ
ु ाविापि
ू ी ७४

खरे दी केंद्राींिर १२७ स्जननींग प्रेमसींग फॅक््रीिर एकूण ५४.०३ लक्ष स्क्िीं्ल
कापसाची खरे दी केलेली होती. परीं त,ु कोविड-१९ आजाराच्या सींक्रमणामळ
ु े

राज्यात हदनाींक २४ माचव, २०२० रोजी केलेल्या ्ाळे बद
ीं ीमळ
ु े केंद्र र्ासनाच्या
ननदे र्ानस
व ः बींद
ु ार क्रकमान हमी दराने सरु
ु असलेली कापस
ू खरे दी केंद्र पण
ू त

ठे िािी लागल्यामळ
ु े र्ेतकऱयाींचा कापस
ू खरे दी करता आला नाही. तथावप,
लॉकडाऊनच्या कालािधीत केंद्र र्ासनाच्या गह
ृ मींत्रालयाने र्ेतमालाची हमी

भािाने खरे दी करण्यास परिानगी हदल्यानींतर सीसीआय याींच्याव्दारे एकूण
९० कापस
खरे दी केंद्रािर २३७ स्जननींग फॅक््रीमध्ये तसेच त्याींचे उप
ू
अमभकताव म्हणून महाराषर राज्य सहकारी कापस
उत्पादक पणन
ू
महासींघाव्दारे सदय:स्स्थतीत ८९ खरे दी केंद्रािर १७६ स्जननींग प्रेमसींग
फॅक््रीमध्ये कापसाची खरे दी करण्यात येत आहे . हदनाींक २२ जुल,ै २०२०
अखेर सीसीआयव्दारे एकूण ५,३०,४३८ र्ेतकऱयाींकडून १२७.६८ लाख स्क्िीं्ल

तर कापस
ू पणन महासींघाकडून एकूण ३,३३,६३४ र्ेतकऱयाींकडून एकूण ९१.१३
लाख स्क्िीं्ल कापसाची खरे दी झालेली आहे . या कापसाचे खरे दीचे मल्
ू य
११,३२०.९० को्ी असन
ू १०,७५२ को्ी रुपये अदा करण्यात आलेले आहे त.
(३) अींर्त: खरे आहे .

सीसीआयव्दारे एकूण ९० कापस
ू उत्पादक तालक्
ु यात २३७ स्जननींग
प्रेमसींग फॅक््रीमध्ये तर कापस
ू पणन महासींघाव्दारे एकूण ८९ कापस
ू उत्पादक
तालक्
ु यात १७६ स्जननींग प्रेमसींग फॅक््रीमध्ये क्रकमान आधारभत
ू दराने कापस
ू
खरे दी केली जात आहे अर्ा एकूण १७९ कृषी उत्पन्न बाजार सममत्याींमध्ये
(कापस
ू उत्पादक क्षेत्र जास्त असलेल्या तालक्
ु यामध्ये) ४०७ स्जननींग प्रेमसींग
फॅक््रीमध्ये केंद्र र्ासनाच्या िस्त्रोदयोग मींत्रालयाने हदलेल्या मागवदर्वक
सच
ू नाींनस
ु ार FAQ दजावच्या नोंदणीकृत र्ेतकऱयाींच्या कापसाची क्रकमान हमी
दराने खरे दी केली जात आहे .
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(४) नाही, हे खरे नाही.

सीसीआयने हदनाींक ३० सप््ें बर, २०२० पयंत FAQ. दजावचा कापस
ू
हमीभािाने खरे दी करण्याचा ननणवय घेण्यात आला आहे . त्यामळ
े
सिव
ु
एफएक्यू दजावचा कापस
ू खरे दी केली जाईल.

(५) सीसीआय तसेच कापस
पणन महासींघाव्दारे कोविड-१९ नींतर
ू
पािसाळ्यापि
ू ी कापसाची खरे दी पण
ू व करता यािी, यासाठी जास्तीची खरे दी
केंद्र ि स्जननींग फॅक््रीमध्ये खरे दी सरु
ु केली आहे .
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

मांडण ड ि दापोली तालक्
ु यात (जि.रत्नाध री) समद्र
ु
धुपप्रततबांधि बांधारा उभारण्याबाबत

(१०) २९३७ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.रामदास िदम : सन्माननीय
सािवितनि बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम ि ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िेळास गाि, बाणको् पानबरू
ु ज (ता.मींडणगड, स्ज.रत्नाधगरी) येथन
ू
जोडणाऱया मागाविरील समद्र
ु क्रकनाऱयािर ि दापोली तालक्
ु यातील मौजे आडे,

पाडले, आींजलाव येथे समद्र
ु धुपप्रनतबींधक बींधारा ि मौजे मरु
ु ड व कदे येथे धुप
प्रनतबींधक बींधारा उभारण्यात यािा म्हणून तेथील ग्रामस्थाींनी गत सम
ु ारे १०

िषावहुन अधधक कालािधीपासन
मा.बींदरे मींत्री, मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी
ू
स्जल्हा, पतन अमभयींता, रत्नाधगरी, मा.सािवजननक बाींधकाम मींत्री आदीींकडे
लेखी ननिेदनाव्दारे तसेच प्रत्यक्ष भे् घेिन
ू मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच उक्त हठकाणी समद्र
ु काठािरून जाणाऱया १ क्रक.मी लाींबीच्या
मागाविर

सींरक्षक

विभागाकडे

केली

बींधारा

उभारण्याची

असतानाही

मागणी

तेथील

ग्रामस्थाींनी

पतन

सदरहू मागणीकडे र्ासनाचे दल
व
होत
ु क्ष
असल्याचे ननदर्वनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सावित्री नदीला येणाऱया परू ामळ
ु े बाणको् पाणबरू
ु ज ते

िेळासपयंतचा मागव पािसाळयात पण
व णे पाण्याखाली जात असन
ू प
ू समद्र
ु ाला
येणाऱया भरतीच्या पाण्याने रस्त्याची हठकहठकाणी दरु िस्था झाली
असल्यामळ
ु े पतन विभागाने सींरक्षक बींधारा बाींधला तर रस्त्याींची होणारी
दरु िस्था थाींबेल आणण त्यामळ
ु े िाहतक
ु ीस खींडही पडणार नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार उपरोक्त हठकाणी समद्र
ु धूपप्रनतबींधक बींधारा
बाींधणेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (१२-०६-२०२०) : (१) ि (२) होय. मौजे कदे भाग १,

पाडले भाग १ येथे धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधणे हे काम पण
ू व झाले आहे .
आींजलाव येथे धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधणे हे काम प्रगतीपथािर आहे तसेच
मौजे मरु
ु ड धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधणे हे

काम सन २०२०-२०२१ चे

अथवसक
ीं ल्पात मींजरू आहे . मौजे आडे येथे धप
ू प्रनतबींधक बींधारा बाींधणे या

कामाची ननविदा प्रक्रक्रया पण
ठे केदारास कायावरींभ आदे र्
ू व झालेली असन
ू
दे ण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .

(३) ि (४) िेळास ते बाणको् समद्र
ु काठािरुन जाणाऱया २ क्रक.मी. लाींबीच्या

मागाविर बींधाऱयाची आिश्यकता आहे . सदर काम ननधी उपलब्धतेनस
ु ार हाती
घेण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

दोंडामा व (जि.कसांधद
ु ु )व तालक्
ु यात सरसिट िष
ृ तोड िरण्यास
बांदी असताना बेिायदा िष
ु असल्याबाबत
ृ तोड सरू
(११) २९३९ (०१-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दोंडामागव तालक्
ु यात (स्ज.मसींधद
ु ग
ु )व काही धोके लक्षात घेऊन सरसक्
िक्ष
ू िन
ृ तोड करण्यास बींदी घालण्यात आली आहे पण सिव ननयम डािलन

विभागाच्या सींबधीं धत अधधकाऱयाींर्ी सींगनमत करून मागील अनेक
महहन्यापासन
ू या पररसरात सरावसपणे जींगलमाक्रफयाकडून िक्ष
ृ तोड होत आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

जींगलमाक्रफयाकडून

सरावसपणे

बेकायदा

धरण

पररसरात

धरणाच्या जलार्याच्या बाजल
ू ा र्ेकडो झाडाींची कत्तल केली जात असताना
कोनाळे िन विभागाने याकडे दल
व केल्याने या भागातील डोंगर खचन
ु क्ष
ू पन्
ु हा
धरणाच्या जलार्यात िाहून येण्याचा धोका ननमावण झाला आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, नतलारी धरण पररसरात मोठ्या प्रमाणात जममनी खाजगी
लोकाींना तसेच परप्राींनतयाींना विकल्या आहे त पण या जममनी डोंगर भागात

असन
ू तेथे मोठ्या प्रमाणात मोठमोठी जींगली झाडे ही िन खात्याच्या राखीि

जींगलास लागन
े म
ू आहे त काही सींपादीत क्षेत्र आहे तेथे ही िक्ष
ृ तोड खुलआ

सरू
ु आहे तेथे जाण्यासाठी धरणाच्या जलार्यात बो्ीचा िापर करून जािे
लागते ि ररींग रोड कामही अपण
ू ाविस्थेत रखडलेले असल्याने तेथे िाहन जाऊ
र्कत नसल्याने त्याचा फायदा घेत बाहे रील जींगलमाक्रफया बेकायदा िक्ष
ृ तोड
करीत असन
ू त्याहठकाणी बेकायदा लाकडाचे डेपो केले आहे त, हे ही खरे आहे

काय,
(४) असल्यास, दोंडामागव तालक्
ु यातील नतलारी धरण पररसरात मागील अनेक
िषावपासन
ू प्रचींड प्रमाणािर िक्ष
ृ तोड असतानाही िन विभागाकडून कोणतीही
कारिाइव करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरहू बेकायदा िक्ष
ृ तोडीस पररणामकारकररत्या आळा
घालण्यास िन विभागाला सींपण
व : अपयर् आल्याने याप्रकरणी सींबधीं धतािर
ू त
जबाबदारी ननस्श्चत करून कामात कसरू केल्याप्रकरणी र्ासनाने सींबधीं धताींिर
कोणती कारिाइव केली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांिय राठोड (१३-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
जनहहत याधचका क्र.१९८/२०१४ मधील मसव्हील ॲप्लीकेर्न क्रमाींक
९७/२०१६ च्या सींदभावत मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी हदनाींक ५/१२/२०१८
रोजी सींपण
ू व दोडामागव तालक्
ु याकरीता िक्ष
ृ तोड बींदी आदे र् जारी केलेला आहे .

(२) हे खरे नाही.
तथावप, कायवकारी अमभयींता, पा्बींधारे प्रकल्प, बाींधकाम विभाग,

चराठे , सािींतिाडी याींनी मौजे आयनोडे, ता.दोडामागव येथे सींपादीत केलेल्या

क्षेत्रातील सव्हे क्रमाींक ३९, ४० ि ४३ मध्ये विनापरिाना िक्ष
ृ तोडीची ६
प्रकरणे तसेच मौजे आयनोडे येथील खाजगी मालकी क्षेत्रातील सव्हे क्र.२१/१
ि ५१/१ चे क्षेत्रातील २ अर्ी एकूण ८ विनापरिाना िक्ष
ृ तोडीची प्रकरणे
िनपाल, कोनाळ याींना लॉकडाऊनचे कालािधीत ननदर्वनास आलेिरुन िक्ष
ृ
अधधकारी तथा िनक्षेत्रपाल, दोडामागव याींचेमाफवत सींबधीं धताींना नो्ीस जारी
केली आहे . तसेच सींबधीं धतािर दीं डात्मक कारिाई करणेत येत आहे .
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(३) हे खरे नाही.

नतलारी धरण पररसरात र्ासकीय िनक्षेत्र ि स्थाननक लोकाींच्या

खाजगी मालकीच्या जममनीींचा समािेर् आहे .
(४) हे खरे नाही.

दोडामागव तालक्
ु यातील र्ासकीय िनक्षेत्रात विनापरिाना िक्ष
ृ तोड

आढळून आलेली नाही. तसेच खाजगी क्षेत्रात विनापरिाना िक्ष
ृ तोड ननदर्वनास
झाल्यास िक्ष
अधधकारी तथा िनक्षेत्रपाल, दोडामागव याींचेमाफवत पढ
ु ील
ृ
कायविाही करणेत येत आहे .

(५) विनापरिाना िक्ष
ृ तोड सींदभावत क्षेब्रत्रय अधधकारी ि कमवचारी याींचेमाफवत
िेळोिेळी कारिाई करणेत येत असल्याने सींबधीं धत कमवचाऱयाींिर कारिाई
करणेचा प्रश्न उद्ाित नाही.
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

भोिरदन (जि.िालना) तालक्
ै यिीय
ु यातील पशि
ु यो
अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१२)

२९४७

(२९-०५-२०२०).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ

रािूरिर :

सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु ि
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकरदन (स्ज.जालना) र्हरासह तालक्
ु यातील ग्रामीण भागात १५
पर्ि
ै यकीय दिाखान्याची उभारणी करण्यात येऊनही मागील दोन िषावपासन
ु द
ू
पर्ध
ु न विकास अधधकारी ि पयविेक्षक सह १२ पदे
तालक्
ु यातील

७५०००

जनािराींना

िेळेिर

उपचार

पर्प
ु ालकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

ररक्त असल्याने

ममळत

नसल्याने

(२) असल्यास, पर्ि
ै यकीय अधधकारी याींच्या ररक्त पदाींमळ
ु द
ु े जनािरे
उपचाराअभािी

दगाित

असल्याने

भोकरदन

तालक्
ु यात

पर्ि
ै यकीय
ु द

अधधकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन भोकरदन तालक्
ु यातील
पर्ि
ै यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा
ु द
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सतु नल िेदार (१०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

भोकरदन (स्ज.जालना) तालक्
ु यात राज्यस्तर आणण स्थननकस्तर असे

एकूण १५ पर्ि
ै यकीय दिाखाने आहे त, परीं तु मींजूर पदे प्रत्यक्षात २४ आहे त,
ु द
त्याींची स्स्थती खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

पदनाम

मींजूरपदे

भरलेलीपदे

ररक्तपदे

१

१

०

१

स.आ.प.सीं

२

प.वि.अ.

७

२

२

३

स.प.वि.अ.

१

०

१

४

प.प.

१५

९

७

२४

१२

१२

एकूण

उपरोक्त ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार जिळच्या पर्ि
ै यकीय
ु द

अधधकारी याींना दे ण्यात आला असन
ू पर्प
ु ालकाींना ननयममत सेिा परु िण्यात
येत आहे त.

(२) हे खरे नाही.

पर्ि
ै यक्रकय
ु द

नस्जकच्या

दिाखान्यातील

पर्ि
ै यक्रकय
ु द

ररक्त

अधधकाऱयाींकडे

पदाींचा

अनतररक्त

सोपविण्यात

आलेला

कायवभार
असन
ू ,

पर्प
ै यक्रकय सेिा परु विण्यात येत आहे त. तसेच
ु ालकाींना ननयममतपणे पर्ि
ु द
उपचाराअभािी पर्ु मत
ृ झाल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

तसेच पर्ध
ु न विकास अधधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ

सेिा भरतीने भरण्याकरीता महाराषर लोकसेिा आयोगाची जाहहरात क्र.
१३/२०१९

हदनाींक

२३/०८/२०१९

नस
ु ार

कायविाही

२२/१२/२०१९ रोजी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे .

सरु
ु

असन
ू

हदनाींक
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(३) पर्ध
ु न विकास अधधकारी (ग्-अ) याींची ४३५ ररक्त पदे सरळ सेिा
भरतीने

भरण्याकरीता

महाराषर

लोकसेिा

आयोगामार्वत

कायविाही

सरू
ु

करण्यात आली असन
ू हदनाींक २२/१२/२०१९ रोजी चाळणी परीक्षा घेण्यात
आली आहे . सदर ४३५ पदाींची मर्फारस आयोगाकडून र्ासनास प्राप्त
झाल्यानींतर भोकरदन तालक्
ु यातील पर्ध
ु न विकास अधधकाऱयाींची ररक्त पदे
प्राधान्याने भरण्याचे सींकस्ल्पत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या िुटुांब्रबयाांना मदत कमळण्याबाबत
(१३) २९४८ (२८-०५-२०२०). श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ
रािूरिर, डॉ.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४५ ला ददनाांि १६ माचव,

२०२० रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात र्ेती मालाला हमीभाि नाही बोंडअळीमळ
वपकाचे
ु े कापस
ू
नक
ु सान झाल्याने र्ेतकऱयाींमध्ये नैराश्य ननमावण झालेले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

राज्यात

नैराश्येच्या

गतेत

अडकलेल्या

र्ेतकऱयाींमध्ये

आत्महत्येचे प्रमाण िाढतच असन
गत ४ िषावत ११०९५ र्ेतकऱयाींनी
ू
आत्महत्या

केल्या असन
आत्महत्या
ू

केलेल्या

र्ेतकऱयाींच्या

कु्ुींब्रबयाींना

र्ासनाकडून जी मदत ममळते ती फक्त २६८८ कु्ुींबाींनाच ममळाली असन
ू
उिवररत कु्ुींबाींना र्ासकीय मदत ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त र्ेतकऱयाींच्या कु्ुींब्रबयाींना दे ण्यात येणारी
मदत िेळेिर ममळत नसल्यामळ
ु े आत्महत्याग्रस्त कु्ुींब्रबय मदतीपासन
ू िींधचत
राहहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने आत्महत्याग्रस्त र्ेतकऱयाींच्या कु्ुींब्रबयाींना आधथवक मदत दे ण्याबाबत
ु ग
तसेच र्ेतकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.वििय िडेट्टीिार (०३-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) नावपकी, राषरीयकृत क्रकीं िा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कजावची

परतफेड न करु र्कल्याने होणारा कजवबाजारीपणा ि कजव परतफेडीचा तगादा
या तीन कारणाींसाठी केलेल्या र्ेतकरी आत्महत्या प्रकरणी र्ासन ननणवय
हदनाींक २३ जानेिारी, २००६ नस
ु ार रुपये १.०० लक्ष इतकी मदत दे ण्यात येत.े

मागील ४ िषावत एकूण ११६२५ आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली.

त्यापैकी ६८२० प्रकरणे स्जल्हास्तरीय सममतीने पात्र ठरविली असन
ू ४३६०

प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहे त. ४४५ प्रकरणे चौकर्ीकरीता प्रलींब्रबत

असन
ू पात्र ६७५२ प्रकरणी र्ासन ननणवय, हदनाींक २३ जानेिारी २००६ नस
ु ार
प्रत्येकी रुपये १.०० लक्षची मदत आत्महत्याग्रस्त र्ेतक-याींच्या िारसाींना
दे ण्यात आली आहे .

(४) र्ेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रामख्
ु याने खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येत आहे त :-

१) र्ेती वपकाींसाठी पयावप्त सवु िधा उपलब्ध होण्यासाठी विदभावतील

आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असलेल्या ६ स्जल््याींकरीता विर्ेष
पॅकेज.

२) र्ेतकऱयाींना समप
ु दे र्नाची ि प्रबोधनाची आिश्यकता विचारात घेऊन
विविध उपाययोजना.

३) विर्ेष मदतीच्या कायवक्रमाींतगवत र्ेतकऱयाींच्या विकासासाठी “कृषी
समध्
ीं ाने विविध विभागाींकडून उपाययोजना.
ु ग
ृ दी” योजनेच्या अनष

४) पथदर्ी प्रकल्प म्हणून विर्ेष मदतीचा कायवक्रम यितमाळ ि
उस्मानाबाद स्जल््यात बळीराजा चेतना अमभयान राबविण्यात आले.

५) र्ेतकऱयाींना अन्न सरु क्षा, आरोग्य सेिा, र्ेती विकासाचे कायवक्रम
राबविणे ि त्याींच्या मल
ु ाींना मर्क्षणाची सोय उपलब्ध करून दे णे
अर्ा उपाययोजनाींची अींमलबजािणी करण्यासाठी कै.िसींतराि नाईक
र्ेती स्िािलींबन ममर्नची पन
ु रव चना करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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पाथरी (जि.परभणी) येथे जिल्हा ि सत्र न्यायालय स्थापन िरणेबाबत
(१४) २९७५ (०३-०६-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.सनतश चव्ह ण

श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९१ ला ददनाांि ११ माचव, २०२०

रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पाथरी (स्ज.परभणी) येथे िररषठस्तर न्यायालय ि स्जल्हा सत्र न्यायालय

स्थापन करण्याबाबतची मागणी परभणी येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री
याींचेकडे हदनाींक ०१ फेिि
ु ारी, २०२० रोजी िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाव्दारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोनपेठ ि मानित दरम्यानचे मध्यिती हठकाण, राषरीय
महामागव २२२ ला जोडलेले हठकाण तसेच पाथरी येथे िररषठस्तर न्यायालय

ि स्जल्हा सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत र्ासनाकडून हद २४ फेिि
ु ारी,

२०२० रोजी महाप्रबींधक मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई याींना र्ासन पत्रान्िये
पाठविण्यात आलेल्या ननिेदनािर कोणती कायविाही/पाठपरु ािा करण्यात आला
िा येत आहे, त्याचे स्िरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२९-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

मा.श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, विधान पररषद सदस्य याींनी हदनाींक

०१ फेिि
े डे सादर केले आहे .
ु ारी, २०२० रोजीचे ननिेदन मा.मख्
ु यमींत्री याींचक

(२) राज्यात न्यायालय स्थापन करण्याची मर्फारस मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई

याींचेकडून र्ासनास प्राप्त झाल्यास, र्ासन स्तरािर त्याबाबत ननणवय घेण्यात
येतो. मा.श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, विधान पररषद सदस्य याींचे हदनाींक

०१ फेिि
ींु ई
ु ारी, २०२० रोजीचे ननिेदन महाप्रबींधक, मा.उच्च न्यायालय, मब

याींना हदनाींक २४ फेिि
ु ारी, २०२० रोजीच्या र्ासन पत्रान्िये पाठविण्यात आले
आहे . हदनाींक ०४ जून, २०२० रोजी स्मरणपत्र पाठविण्यात आले आहे .
मा.उच्च न्यायालय मब
ुीं ई याींचे अमभप्राय अदयाप अप्राप्त आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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माण (ता.विक्रम ड, जि.ठाणे) येथील उल्हासराि भोईर
आश्रमशाळे त शध्
ु द पाणीपरु िठा िरण्याबाबत

(१५) २९९१ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) माण (ता.विक्रमगड, स्ज.ठाणे) येथील उल्हासराि भोईर आश्रमर्ाळे त

एकूण ४५० हून अधधक विदयाथी मर्क्षण घेत असन
ू सदरहू आश्रमर्ाळे साठी
स्जल्हा पररषद, ठाणे याींनी सन २००३-२००४ मध्ये उभारलेल्या स्ितींत्र नळ
पाणीपरु िठा योजना दे खभाल दरू
ु स्ती अभािी प्रलींब्रबत असन
ू विहहरीसह नळ

पाणीपरु िठा योजनेची दरु िस्था झाल्याने विदयार्थयांना पाण्यासाठी अनेक
गींभीर समस्याींना सामोरे जािे लागत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कठडे त्
ु लेल्या विहहरीत पडून एखादया विदयार्थयावचा मत्ृ यू
होण्याचा धोका असन
ू पािसाळयात कठडे नसलेल्या विहहरीत उघड्यािरचे
पाणी थे् जािन
ू ते दवू षत पाणी प्याल्याने विदयार्थयांना कािीळ होण्याची
र्क्यता

असल्याने

याकडे

प्रर्ासन

दल
व
ु क्ष

करीत

असल्याने

साडेचारर्े

विदयार्थयांच्या आरोग्यास धोका ननमावण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू कठडे त्
ु लेल्या विहहरीची दरू
ु स्ती करण्यात यािी
तसेच विदयार्थयांना चाींगले ि स्िच्त पाणी ममळािे यासाठी उपाययोजना
करण्यात यािी म्हणून सदरहू आश्रमर्ाळे च्या प्रर्ासनाने स्जल्हा पररषद, ठाणे
याींच्याकडे मागील १ िषावपासन
ू तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पडक्या विहहरीच्या

दरू
ु स्तीचे काम विनाविलींब हाती घेिन
ू आश्रमर्ाळे तील विदयार्थयांना र्ध्
ु द
वपण्याचे पाणी ममळण्याच्यादृष्ीने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ल
ु ाबराि पाटील (१५-०६-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
माण (ता.विक्रमगड, स्ज.ठाणे) येथील उल्हासराि भोईर आश्रमर्ाळा

येथील पाणीपरु िठा योजनेची पाईपलाईन गळती ि उद्भिास पाणी कमी
असल्यामळ
ु े साधारणत: जानेिारी-फेिि
ु ारी पासन
ू पाणीपरु िठा कमी प्रमाणात
होतो. तथावप, विहहरीजिळील विींधन विहहरीव्दारे विदयत
ु पींपाने अनतररक्त

पाणीपरु िठा करण्यात येतो. तसेच एवप्रल नींतर आश्रमर्ाळे ला सट्ट
ु ी असते.
त्यामळ
ु े गींभीर समस्या उद्ािते अर्ी बाब नाही.
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(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) अस्स्तत्िातील उद्ाि विहहर नादरु
ु स्त असन
ू पाणी परु त नसल्याने निीन
र्ाश्ित उद्ाि घेऊन नळ पाणीपरु िठा योजना करण्याकरीता रुपये २२.५५
लक्ष इतक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास प्रर्ासकीय मींजूरी दे ण्याबाबतची
कायविाही स्जल्हा पररषदे त सरु
ु आहे . तोपयंत विहहरीची तात्परु ती दरु
ु स्ती
आश्रमर्ाळे माफवत करण्यात येणार आहे .

वपण्याचे पाणी दवू षत होऊ नये म्हणून TCL चा िापर करण्यात

येतो. तसेच पाणी गाळण यींत्राव्दारे दे ण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

साखर उयोयो ास राज्य शासनािडून मदत िरण्याबाबत
(१६) २९९३ (०२-०६-२०२०). श्री.सदाकशि खोत, श्री.ियांत पाटील, श्री. ोवपचांद
पडळिर, श्री.महादे ि िानिर, श्री.वििय ऊफव भाई ध रिर, श्री.प्रविण दरे िर :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात कोरोनाचा प्रादभ
ु ावि रोखण्यासाठी गत दीड महहन्यापासन
ू सरू
ु
असणाऱया लोकडाऊनचा कुठलाच पररणाम साखरे च्या उत्पादनािर झाला
नसला तरी राज्यातील अनेक साखर कारखान्याींनी र्ेतकऱयाींची एफआरपीची

३७८० को्ी रुपयाची रक्कम थकविली असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, साखरे ची विक्री होत नसल्याने कारखान्यात हजारो ्न पोती

साखर पडून असल्याने र्ेतकऱयाींना एफआरपीची रक्कम िाढत जाऊन अठरा
हजार को्ी रुपयाींपयंत पोहचली असन
ू ८०% कारखान्याींनी ऊस उत्पादक
र्ेतकऱयाींची FRP ची रक्कम थकविली असल्याचे ननदर्वनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गत दोन िषावत साखर कारखान्यानी उत्पाहदत केलेल्या
साखरे ची पोती गोडािन
ू मध्ये मर्ल्लक असल्याने कारखान्याने उत्पाहदत

साखरे पो्ी बँकेकडून घेतलेल्या कजावचे व्याज िाढत असल्याने साखर उदयोग
आधथवक अडचणीत आला असन
राज्य र्ासनाकडून साखर कारखान्याना
ू

आधथवक सींक्ातन
ू बाहे र काढण्यासाठी कोणते धोरण राबविण्यात येणार आहे
तसेच र्ेतकऱयाींची आधथवक अडचण सोडिन
ू त्याींना FRP ची रक्कम ममळिन
ू
दे ण्यासींदभावत र्ासनाकडून कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ३ (21)

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (०३-०७-२०२०) : (१) हीं गाम २०१९-२०२०
मध्ये राज्यातील साखर कारखान्याींनी ५५०.१३ लाख मे.्न ऊसाचे गाळप
केलेले आहे . ऊस परु िठादाराींनी परु विलेल्या ऊसाचे ननयमानस
ु ार दे य FRP
रुपये १३२९६.४९ को्ी ऊस क्रकीं मत होती. त्यापैकी कारखान्याींनी ऊस

परु िठादाराींना रुपये १२८६६.४९ को्ी म्हणजेच ९७% रक्कम अदा केली असन
ू
हदनाींक ३१/०५/२०२० अखेर ३८ कारखान्याींकडे ननयमानस
ु ार रुपये ४७१.९३
को्ी रक्कम थक्रकत आहे .
(२) अींर्त: खरे आहे .

गळीत हीं गाम २०१९-२०२० चे सरु
ु िातीस राज्यात ६३.४४ लाख मे.्न
मर्ल्लक साखर साठा होता. तदनींतर हदनाींक १५ मे, २०२० अखेर ८४.५१ लाख
मे.्न मर्ल्लक साखर साठा राहहलेला आहे .

कोरोना-१९ या साथीच्या प्रादभ
ु ाविामळ
ु े दे र्ात लॉकडाऊन माहे माचव,

२०१९ पासन
ू सरु
ु झालेले आहे . त्यामध्ये दे र्ाींतगवत आणण परदे र्ात साखर
विक्री करताना अनेक अडचणी आलेल्या आहे त. केंद्र र्ासनाने जाहीर केलेल्या

मामसक वितरण आदे र्ानस
ु ार सिव साखरे ची विक्री लॉकडाऊन पि
ू ी होत
नव्हती आणण काही प्रमाणात साखर साठा मर्ल्लक राहत होता. राज्यातील
साखर कारखान्याींनी साखर ननयावतीबाबत १४.३३ लाख मे.्न साखरे चे करार

केलेले आहे त. परीं तु प्रत्यक्षात १२.६६ लाख मे.्न साखरे ची ननयावत झालेली
आहे . १.६७ लाख मे.्न साखर ननयावत करार होिन
ू ही ननयावत झालेली नाही.
तरीही हीं गाम २०१९-२०२० मधील थकीत FRP बाबत साखर
आयक्
ु तालयाचे ि प्रादे मर्क सहसींचालक (साखर) कायावलयाचे स्तरािरुन

र्ेतकऱयाींची ऊसाचे दे यके अदा करणेसद
ीं भावत सींबधीं धत साखर कारखान्याींकडे
सतत पाठपरु ािा केल्याने कारखान्याींनी ननयमानस
ु ार दे य असलेल्या रकमेच्या
९७% FRP अदा केलेली असन
ू ३% FRP प्रलींब्रबत आहे .

(३) गत दोन िषावत राज्यातील साखर कारखान्याींना आधथवक अडचणीचे िेळी

र्ेतकऱयाींची FRP ची रक्कम अदा करता यािी यासाठी केंद्र र्ासनामाफवत ि

राज्य र्ासनाकडून खालील उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे त.
१. केंद्र र्ासनामाफवत बफर स््ॉक अनद
ु ान योजना जाहीर करुन सन
२०१८-२०१९ च्या पहहल्या त्रैमामसकमध्ये १३६ कारखान्याींना रुपये ९०.६७

को्ी, दस
ु ऱया त्रैमामसकमध्ये रुपये ८२.८७ को्ी ि नतसऱया त्रैमामसकमध्ये
आतापयंत रुपये ३४.३७ को्ी हदलेले आहे त. केंद्र र्ासनाकडून साखर
कारखान्याींना अनद
ु ान रक्क्म वितरीत कराियाचे काम चालू आहे . सन
२०१९-२०२० मध्ये एकूण रक्कम रुपये २४० को्ी दयाियाची आहे .
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२. केंद्र र्ासनाकडील साखर ननयावत अनद
ु ान योजनेनस
ु ार सन २०१८-२०१९
मध्ये आतापयंत ५९ साखर कारखान्याींना रुपये ३९८.३७ को्ी हदलेले
आहे त. उिवररत रक्कमा केंद्र र्ासनाकडून साखर कारखान्याींना वितरीत
कराियाचे काम चालू आहे .

३. केंद्र र्ासनाकडील िाहतक
ू अनद
ु ान योजनेनस
ु ार सन २०१८-२०१९ मध्ये
आतापयंत ५८ कारखान्याींना रुपये १०५.५४ को्ी हदलेले आहे त. उिवररत
रक्कमा केंद्र र्ासनाकडून साखर कारखान्याींना वितरीत कराियाचे काम
चालू आहे .

४. सॉफ्् लोन योजना-२०१९ या योजनेनस
ु ार हीं गाम २०१७-१८ मध्ये उत्पादीत
केलेल्या पाींढऱया साखरे च्या १०.५५% साखर साठ्यािर रुपये ३१०००/मे.्न या दराने येणारी रक्कम कारखान्याींना कजव स्िरुपात बँकाींकडून

उभारणेस मान्यता दे ण्यात आली. या योजनेंतगवत १४० कारखान्याींना रुपये
२९११.३९ को्ीचे कजव मींजूर झाले. यापैकी १३९ कारखान्याींना रुपये
२९००.९२ को्ीचे कजव वितरीत झाले आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

अन्न सरु षा योिनेपासन
ू िांधचत रादहलेल्या ना ररिाांना
योिनेचा लाभ कमळण्याबाबत
(१७) ३००६ (०२-०६-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय अन्न ि
ना री परु िठा आणण ग्राहि सांरषण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) गररब ि गरजू लोकाींना त्याींची भक
ू भागविता यािी, त्याींना प्रनतषठे चे

जीिन जगण्यासाठी सिलतीच्या दराने हक्काचे धान्य ममळािे, यासाठी
‘राषरीय अन्न सरु क्षा कायदा’ केंद्र र्ासनाने सींमत केला असन
ू राज्यात या
योजनेची अमींलबजािणी हदनाींक १ फेिि
ु ारी, २०१४ पासन
ू करण्यात आली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नागररकाींना सािवजननक वितरण व्यिस्थाींतगवत त्यािेळी

अस्स्तत्िात असलेल्या अींत्योदय/बीपीएल/केर्री/अन्नपण
अर्ा
ू ाव ि र्भ्र
ु
िेगिेगळ्या मर्धापब्रत्रका रद्द करुन प्राधान्य (अींत्योदय) आणण प्राधान्य (इतर)
अर्ा दोनच मर्धापब्रत्रका ठे िण्यात आल्या असन
ू पात्र लाभार्थयांमध्ये अींत्योदय
अन्न योजनेचे ि बी.पी.एल.च्या सिव लाभार्थयांचा समािेर् करण्यात आला
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू योजनेंतगवत ए.पी.एल. लाभार्थयांपक
ै ी र्हरी भागातील
योजनेच्या लाभार्थयांची ननिड करण्यासाठी रुपये १५००१ ते ५९००० इतके
िावषवक उत्पन्न, तर रुपये १५००१ ते ४४००० पयंत इतके िावषवक उत्पन्न
ग्रामीण लाभार्थयांसाठी ननधावररत करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राषरीय अन्न सरु क्षा कायदयाच्या अींमलबजािणीमळ
ु े
राज्यातील जिळपास ७ को्ी १७ लाख जनतेला सिलतीच्या दराने हक्काचे
धान्य ममळणे अपेक्षक्षत असतानाही राज्यातील ग्रामीण आणण र्हरी भागातील
सम
ु ारे लाखो नागररक या योजनेच्या िावषवक उत्पन्नाचे ननकष पण
ू व करीत
असताना दे खील या योजनेच्या लाभापासन
िीं
ध
चत
राहहले
ल
े
आहे
त
,
हे
ही खरे
ू
आहे काय,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले, तदनस
व ा करीत
ु ार सदरहू योजनेच्या ननकषाींची पत
ू त
असतानाही या योजनेपासन
ू िींधचत राहहलेल्या राज्यातील लाखो नागररकाींना
योजनेचा लाभ ममळिन
ू दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.छ न भि
ु बळ (१५-०७-२०२०) : (१) होय.
(२) ि (३) नाही.
राषरीय अन्न सरु क्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत मर्धापब्रत्रकाींची
अींत्योदय अन्न योजना ि प्राधान्य कु्ुींब लाभाथी अर्ी विभागणी करण्यात
आली आहे . लक्ष्य ननधावररत सािवजननक वितरण व्यिस्थेंतगवत तत्कालीन सिव
अींत्योदय अन्न योजना लाभार्थयांचा राषरीय अन्न सरु क्षा अधधननयम, २०१३
अींतगवत पात्र लाभाथी म्हणन
ू समािेर् करण्यात आला आहे . अींत्योदय अन्न
योजनेव्यनतररक्त दाररद्र्य रे षख
े ालील (बीपीएल) इतर मर्धापब्रत्रकाींचा प्राधान्य
कु्ुींब लाभाथी म्हणून राषरीय अन्नसरु क्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत पात्र
लाभाथी म्हणून समािेर् करण्यात आला आहे . तसेच, ग्रामीण ि र्हरी
भागातील अनक्र
ु मे रुपये ४४,०००/- ि रुपये ५९,०००/- पयंत कौ्ुींब्रबक िावषवक
उत्पन्न असलेल्या दाररद्र्य रे षि
े रील/एपीएल (केर्री) मर्धापब्रत्रकाधारकाींचा
प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयावमध्ये समािेर् करण्यात आला आहे .
पि
ू ी अस्स्तत्िात असलेल्या कोणत्याही मर्धापब्रत्रका रद्द करण्यात
आलेल्या नाहीत.
(४) हे खरे नाही.
(५) ि (६) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
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व्यिसाय कशषण ि प्रकशषण सांचालनालयात विविध
खरे दीमध्ये

रै व्यिहार र्ाल्याबाबत

(१८) ३०३७ (२८-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४३
ला ददनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) व्यिसाय मर्क्षण ि प्रमर्क्षण सींचालनालयात विविध खरे दीमध्ये सम
ु ारे

१०० को्ीींचा गैरव्यिहार झाल्याप्रकरणी चौकर्ी पण
ू व करण्यासाठी तत्कालीन
मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या मान्यतेने अप्पर मख्
ु य सधचि (सेिा), सामान्य
प्रर्ासन

विभाग

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

हदनाींक

०५/०८/२०१९

आदे र्ान्िये सममती गठीत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

रोजीच्या

सदरहू सममतीने उक्त प्रकरणाच्या चौकर्ीचा अहिाल
र्ासनास सादर केला आहे काय, सदरहू अहिालात केलेल्या मर्फारर्ीींचे
थोडक्यात स्िरूप काय आहे,
(३)

असल्यास,

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करुन

अधधकारी/कमवचाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

दोषी

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.निाब मकलि (०१-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२), (३) ि (४) सदरहू सममतीने चौकर्ीचा अहिाल र्ासनास अदयाप सादर
केला नाही.
___________

सी.िे.पी. बॅंिेिरील तनबंधाांबाबत
(१९) ३०४१ (२८-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एक लाख ३१ हजार ५०० खातेदार-ठे िीदार असलेल्या सी.के.पी. बँकेचा
परिाना ६ िषांच्या ननबंधाींनत
ीं र भारतीय ररझव्हव बँकेने हदनाक ३० एवप्रल,
२०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास रद्द केला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सहकार विभागाने हदनाक ४ मे, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
या बँकेिर नेमण्यात आलेल्या प्रर्ासकाींनाच अिसायक म्हणून ननयक्
ु त केले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सहकार विभागाने सी.के.पी. बँकेच्या प्रर्ासकालाच अिसायक
म्हणून नेमल्याने बॅंकेिरील कारिाई विरुध्द केंद्रीय वित्त मींत्रालयात दाद
मागण्याचा मागव बींद झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

सदरहू बँकेिरील कारिाईबाबत बँकेस वित्त मींत्रालयात दाद
मागण्याचा अधधकार अबाधधत ठे िण्याच्यादृष्ीने कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (२३-०७-२०२०) : (१) ि (२) होय.

सी.के.पी. बँकेचा परिाना ररझव्हव बँकेने हदनाींक २८/०४/२०२० रोजी

आदे र्ान्िये रद्द केला आहे . त्यानष
ीं ाने सहकार आयक्
ु ग
ु ताींनी त्याींच्या हदनाींक
०४/०५/२०२० रोजीच्या आदे र्ान्िये बँकेच्या तत्कालीन प्रर्ासकाची ननयक्
ु ती
अिसायक म्हणन
ू केली आहे .

(३) ि (४) सी.के.पी. बँक आधथवक अडचणीत आल्याने बँकेस सस्ु स्थतीत
आणण्यासाठी परु े से प्रयत्न करूनही सी.के.पी. बँक ररझव्हव बँकेच्या ननकषाींची
पत
व ा करण्यास असमथव ठरल्याने ठे िीदाराींचे व्यापक हहत लक्षात घेऊन
ु त

ररझव्हव बँकेने सी.के.पी. बँक अिसायनात घेतली आहे . ररझव्हव बँकेच्या िरील
आदे र्ाविरुध्द सी.के.पी. बँकेचे खातेदार-ठे िीदार याींना केंद्रीय वित्त मींत्रालयात
दाद मागता येईल.
तसेच

सदर

बँकेचा

परिाना

ररझव्हव

बँकेने

रद्द

र्ासनस्तरािरून कोणत्याही स्िरूपाची चौकर्ी करणे अपेक्षक्षत नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

केल्यामळ
ु े
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िणर्रा

ािठाण, बोरीिली (मब
ुां ई) येथील भख
ू ांड श्री

णेश ग्रामस्थ सेिा

मांडळ याांना नाममात्र दरात उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२०) ३०५० (२९-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत ज्याप्रमाणे दे िस्थान सींस्था ि सामास्जक सींस्थाना र्ासनाने

रुपये १/- क्रकीं मतीने जममनी उपलब्ध करून हदल्या आहे त, त्याच धतीिर
लाखो भक्ताींचे श्रध्दास्थान असलेले िणझरा गािठाण, बोरीिली (मब
ुीं ई) येथील

स्ियींभू श्री गणेर् मींहदर ज्या भख
ू ींडािर उभारण्यात आले आहे, तो िणझरा
गािठाणमधील ह्.पी.एस.क्र. ३ फायनल प्लॉ् क्र. ४२३ हा भख
ू ींड श्री गणेर्

ग्रामस्थ सेिा मींडळ, बोरीिली, मब
ुीं ई या न्यासास नाममात्र दरात उपलब्ध

करुन दे ण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ११ माचव,
२०२० रोजीच्या लेखी ननिेदनाव्दारे मा.महसल
ू मींत्री महोदयाींकडे केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू भख
ू ींड श्री गणेर्
ग्रामस्थ सेिा मींडळ, बोरीिली, मब
ुीं ई याींना नाममात्र दरात उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२९-०६-२०२०) : (१) मब
ींु ईत इतर अनेक दे िस्थान

सींस्था ि सामास्जक सींस्थाींना र्ासनाने १ रुपया क्रकीं मतीने जममनी उपलब्ध

करुन हदल्या आहे त त्याच धतीिर स्ियींभू श्री गणेर् मींहदर बाींधण्यात आलेला
मब
ुीं ई उपनगर स्जल््यातील बोरीिली तालक्
ु यातील िणझरा गािठाणमधील

ह्.पी.एस. क्र.३ फायनल प्लॉ् क्र.४२३ हा भख
ू ींड श्री गणेर् ग्रामस्थ सेिा
मींडळ,

बोरीिली,

मब
ींु ई

या

न्यासास

नाममात्र

दरात

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबतच्या आर्याचे हदनाींक ११ माचव, २०२० रोजीचे ननिेदन र्ासनास
प्राप्त झाले आहे .

(२) सदर ननिेदनातील मागणी ननयमातील तरतद
ू ी आणण र्ासनाचे प्रचमलत
धोरण यानस
ु ार तपासन
ू गण
ु ित्तेिर ननणवय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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पनिेल शहरातील पाणीटां चाईची समस्या दरू िरण्याबाबत
(२१) ३०५३ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.तनरां िन

डािखरे , श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.वििय
ऊफव भाई ध रिर : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनिेल र्हरातील पाणी्ीं चाईची समस्या दरू करण्यासाठी महानगरपामलका
क्षेत्राकरीता केंद्र र्ासनाच्या अमत
ू
ृ योजनेंतगवत १०० एमएलडी पाण्याची तरतद

करणारी पाणीपरु िठा ्प्पा-२ ही योजना मींजरू करण्यात आली असतानाही

सदरहू योजनेचे काम प्रलींब्रबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मागील सात महहन्याींपासन
दोन िेळा ननविदा प्रक्रक्रया
ू
राबविण्यात आली असन
ू प्रक्रक्रया पण
ू व करण्यास महाराषर जीिन प्राधधकरणाला

यर् आले नसल्याने ही प्रक्रक्रया राबविली नाही तर केंद्र र्ासनाकडून
योजनेसाठी ममळणारा रुपये १७० को्ीींचा ननधी परत जाण्याचा इर्ारा पनिेल

महापामलकेच्या आयक्
ु ताींनी माहे माचव, २०२० च्या पहहल्या आठिड्यात हदला
असन
ू

सदर

प्रक्रक्रया

त्िरीत

राबविण्याचे

अधधकाऱयाींना हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

आदे र्ही

त्याींनी

सींबधीं धत

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या ननविदा प्रक्रक्रयेस सात महहन्याींहून अधधक
कालािधी लागण्याची सिवसाधारण कारणे काय आहे त, तसेच सदरहू अमत
ृ
योजनेच्या ननविदा प्रक्रक्रयेतील सिव दोष विनाविलींब दरू करून या योजनेचे

काम तात्काळ सरू
ु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ल
ु ाबराि पाटील (१५-०६-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) िाढीि न्हािा र्ेिा पाणीपरु िठा योजना ्प्पा-३ योजनेतील स्थापत्य

कामाच्या रुपये २४७.६६ को्ी क्रकीं मतीची ननविदा प्रथम मागणी हदनाींक
१/३/२०१९ रोजी प्रमसध्द करण्यात आली. पहहल्या मागणीकरीता ननविदे स

अपरु ा प्रनतसाद ममळाल्याने हदनाींक ३०/५/२०१९ रोजी स्व्दतीय मागणी प्रमसध्द
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करण्यात आली. स्व्दतीय मागणीसही एकाही ठे केदाराने प्रनतसाद न हदल्याने
हदनाींक १५/०६/२०१९ रोजी तत
ृ ीय मागणी प्रमसध्द करण्यात आली.

सदर ननविदे च्या तत
ृ ीय मागणीत भाग घेतलेली तीनही ठे केदार

वित्तीय मलफाफा उघडण्यास पात्र ठरल्याने ननविदे चा वित्तीय मलफाफा

हदनाींक ६/०८/२०१९ रोजी उघडण्यात आला त्यामध्ये मे.जीव्हीपीआर इींस्ज.मल.

है दराबाद याींनी ५४ ्क्के जादा दराचा न्यन
ू त्तम दे कार सादर केला ठे केदाराने
मख्
ु य अमभयींता स्तरािरती िा्ाघा्ी करण्यास असमथवता दाखविली.
ठे केदारासोबत

महाराषर

जीिन

प्राधधकरण

मध्यिती

कायावलय

स्तरािर २ िेळा िा्ाघा्ी करण्यात आल्या आहे त. त्यानष
ीं ाने ठे केदाराने
ु ग
ननविदा क्रकींमतीिर ३६.९३९ ्क्के जादा दराचा सध
ु ाररत दे कार सादर केला.
उपरोक्त

प्राधधकरणाच्या

सध
ु ाररत

हदनाींक

दे कारानस
ु ार,

२४/०२/२०२०

सदर

ननविदा

रोजी झालेल्या

महाराषर

१२६

व्या

जीिन

ननविदा

सममतीच्या बैठकीत ननणवयाथव सादर करण्यात आली होती. सदर बैठकीत

ठे केदाराचा दे कार जास्त असल्याने, ठे केदारासोबत ननविदा सममतीच्या बैठकीत
िा्ाघा्ी करण्याचा ननणवय घेण्यात आला. त्यानस
ु ार, हदनाींक ०६/०३/२०२०

रोजी झालेल्या महाराषर जीिन प्राधधकरणाच्या १२७ व्या ननविदा सममतीच्या

बैठकीत ठे केदारासोबत िा्ाघा्ी करण्यात आल्या. मात्र, या ननविदा ३६.९३९

्क्के जादा दराचा असल्यामळ
ु े मात्र, यािर कायविाही अजुनही अींनतम
्प्प्यात आहे .

सदर कामाच्या ननविदे चे कायावदेर् हदल्यानींतर ३० महहन्याींमध्ये

योजनेची कामे पण
ू व करण्याचे उहद्दष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यात लॉिडाऊनच्या िाळात ग्रामवििास विभा ाने
तनविदा िाढल्याबाबत

(२२) ३०९० (२९-०५-२०२०). अॅड.तनरां िन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील सिव उदयोग लॉकडाऊनमळ
ु े दीड महहन्यापासन
ू बींद असन
ू
राज्याची

आधथवक

स्स्थती

ब्रबक्

असताना

ग्रामविकास

विभागाने

मनषु यबळासाठी सम
ु ारे ३ हजार ५०० को्ी रुपयाींची ननविदा काढल्याची बाब
माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायती, स्जल्हा पररषद ि पींचायत सममतीच्या सेस

आणण जीएस्ी िसल
ु ी तसेच इतर कामाींसाठी २८ हजार सेिा करसेिा
प्रदात्याींची कींत्रा्ी पध्दतीने भरती करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लॉकडाऊनमळ
ु े अननस्श्चततेचे िातािरण असताना सींबधीं धत
विभागाकडून हजारो को्ी रुपयाींची ननविदा काढण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन चौकर्ीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
ननविदा प्रक्रक्रया रद्द करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (२३-०६-२०२०) : (१) ि (२) अींर्त: खरे .

सदर ननविदा ही २ भागात काढण्यात आली होती. पहहल्या भागात

ग्रामपींचायतीींना online returns भरण्याकरीता िाजिी दरात एजन्सी ननस्श्चत
करून दे ण्यात येणार होते तर दस
ु ऱया भागात ग्रामविकास विभागाच्या

अखत्याररत विविध आस्थापनाींना त्याींच्या स्िननधी मधून मनषु यबळाची
आिश्यकता भासल्यास त्यासाठी एजन्सीची ननिड करून दे ण्यात येणार होती.
मात्र ननविदा ३ हजार ५०० को्ी रूपयाींची असल्याची बाब खरी नाही. २८
हजार भरतीची माहहती खरी नाही.

(३) ि (४) सरू
ु िातीला केंद्र र्ासनाने २१ हदिसाींचा लॉकडाऊन घोवषत केला
होता. लॉकडाऊनमध्ये पढ
ु े िाढ होणार नाही हे गहृ हत धरून सदर ननविदा

काढण्यात आली होती. मात्र कोरोना विषाणच
ू ा प्रादभ
ु ावि िाढून पररस्स्थती
गींभीर झाल्यामळ
ु े तसेच र्ासनाने दे खील िेळोिळी लॉकडाऊनमध्ये िाढ
केल्यामळ
ु े सदर ननविदा प्रक्रक्रया सध्या रद्द करण्याचा ननणवय घेण्यात आला.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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ददनाांि १ नोव्हें बर, २००५ पि
ू ी तनित्ृ त कशषि ि कशषिेतर िमवचाऱयाांना
िुनी भविष्ट्य तनिावह तनधी तनित्ृ तीिेतन योिना ला ू िरणेबाबत

(२३) ३१२१ (०२-०६-२०२०). श्री.ना ोराि

ाणार, श्री.किशोर दराडे, श्री.दत्त त्रय

स वांत, श्री.श्रीक ांत दे शप ांड,े श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.रणजित पाटील, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.सनतश चव्ह ण, श्री.िवपल पाटील, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरनाथ

रािूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०१० ला ददनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोिी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय शालेय कशषण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात हदनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पासन
ू ननयक्
ु त कमवचाऱयाींना निीन

अींर्दान ननित्ृ तीिेतन योजना लागू केली असन
ू हदनाींक १ नोव्हें बर, २००५
पि
ू ी विनाअनद
ु ाननत ि अींर्त: अनद
ु ाननत मर्क्षक ि मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना
निीन अींर्दान ननित्ृ तीिेतन योजना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक १ नोव्हें बर २००५ पि
ू ी ननयक्
ु त मर्क्षक ि मर्क्षकेतर
कमवचाऱयाींना

जुनी

भविषय

ननिावह

ननधी

योजना

लागू

करण्याबाबत

अ्यासग् स्थापन करून हदनाींक १ मे, २०२० पयंत अहिाल र्ासन सादर
करणेबाबत हदनाींक २६ फेिि
ु ारी, २०२० रोजी र्ासन आदे र् पाररत केला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हदनाींक ०१ नोव्हें बर, २००५ पि
ु ी सेिेत आलेल्या विनाअनद
ु ान
र्ाळा, िगव तक
ु ड्या तसेच अींर्त: अनद
ु ाननत र्ाळा तसेच िगव तक
ु ड्याींिरील

कायवरत मर्क्षकाींना जुनी ननित्ृ तीिेतन योजना लागु करण्यासाठी मख्
ु य सधचि
याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सममतीने माहे जन
ू , २०२० अखेर क्रकती
बैठका पण
ू व केल्या आहे त, तसेच सममतीचे कामकाज पण
ू व झाले आहे काय,
सममतीने र्ासनास अहिाल सादर केला आहे काय,

(४) तसेच, महाराषर राज्य मर्क्षक पररषद तफे मर्क्षक ि मर्क्षकेतर
कमवचाऱयाींनी

यर्िींत स््े डडयम,

धींतोली

नागपरू येथे

आपल्या

प्रलींब्रबत

मागण्याींसाठी डडसेंबर, २०१९ ि फेिि
ु ारी, २०२० मध्ये धरणे आींदोलन केले

होते या धरणे आींदोलनात अन्य मागण्याींचे ननिेदन मा.र्ालेय मर्क्षण मींत्री
याींना हदले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन अ्यासग्ाकडून
तात्काळ अहिाल घेऊन मर्क्षक ि मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना जुनी ननित्ृ तीिेतन
योजना लागू करणेबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा.िषाव

ायििाड

३१/१०/२००५

ननित्ृ तीिेतन

च्या

योजना

(२५-०६-२०२०)

र्ासन

लागू

:

ननणवयान्िये
करण्यात

(१)

वित्त

राज्यात

आलेली

विभागाच्या

पररभावषत

आहे .

सदर

हदनाींक

अींर्दान

योजनेच्या

अींमलबजािणीबाबत र्ालेय मर्क्षण विभागाने हदनाींक २९/११/२०१० रोजी
आदे र् ननगवममत केलेले आहेत. त्यानस
ु ार ज्या र्ाळा हदनाींक १/११/२००५ नींतर
१००% अनद
ु ानािर आलेल्या आहे त, अर्ा र्ाळाींतील मर्क्षक ि मर्क्षकेतर

कमवचाऱयाींना पररभावषत अींर्दान ननित्ृ तीिेतन योजना लागू करण्यात आलेली
आहे .

(२) होय, सदर अ्यासग्ास हदनाींक १९/६/२०२० च्या र्ासन ननणवयान्िये
हदनाींक ३१/७/२०२० पयंत मद
ु तिाढ दे ण्यात आलेली आहे .

(३) सदर सममती अपर मख्
ु य सधचि, र्ालेय मर्क्षण याींच्या अध्यक्षतेखाली

गठीत करण्यात आलेले आहे . सममतीच्या ५ बैठका झाल्या आहे त. सममतीने
अदयाप र्ासनास अहिाल सादर केलला नाही.
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) सदर अ्यासग्ास हदनाींक १९/६/२०२० च्या र्ासन ननणवयान्िये हदनाींक
३१/७/२०२० पयंत मद
ु तिाढ दे ण्यात आलेली आहे .
___________

धाऊरिाडा (ता.शाहूिाडी, जि.िोल्हापरू ) येथे बेिायदे शीर िष
ृ तोडीबाबत
(२४) ३१९० (०२-०६-२०२०). श्री.सदाकशि खोत : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

र्ाहूिाडी तालक्
दोन
ु यातील (स्ज.कोल्हापरू ) धोपेश्िर मींहदरापासन
ू
क्रकलोमी्र अींतरािर धाऊरिाडा या हठकाणी अनधधकृत आींबा, जाींभळ
ू अर्ा
अनेक प्रकारचे िक्ष
ृ मोठ्या प्रमाणात तोडलेले असल्याचे माहे मे, २०२० च्या
पहहल्या आठिड्यात ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ज्या हठकाणी झाडे तोडण्यात आली आहे तो इको सेन्सेह्व्ह

झोन असन
ू सींबधीं धत धाऊरिाडा ग्रामपींचायत कासाडी या हद्दीतील जमीन

ननयींत्रण सत्ता प्रकारची असन
ू ज्या हद्दीत िक्ष
ृ तोड करण्यात आली आहे त्या

हद्दीतील सातबारा उताऱयािर या झाडाींची नोंद आहे काय, तसेच ही िक्ष
ृ तोड
िन विभागामाफवत करण्यात आली आहे की खाजगी ठे केदाराकडून करण्यात
आली आहे याबाबत दे खील सींभ्रम आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लॉकडाऊनच्या काळात ३५ ते ४० रक बेकायदे र्ीर िक्ष
ृ तोडून
्ाकलेले

डेपो

िक्ष
ृ तोडीला

रस्त्याच्याकडेला

कोणत्या

आधारे

असन
ू

र्ाहूिाडी िन पररक्षेत्र विभागाने
परिानगी हदली असा सींतप्त सिाल

स्थाननकाींकडून उपस्स्थत होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

रोखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

करुन

िक्ष
ृ तोड

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांिय

राठोड

(१३-०७-२०२०)

:

(१)

र्ाहूिाडी तालक्
ु यातील धोपेश्िर
मींहदरापासन
दोन क्रक.मी.अींतरािरील मौजे धनगरिाडी मा.ग.नीं.७९ मधील
ू
हहरडा, ऐन, क्रकीं जळ, जाींभळ, आींबा अर्ी एकूण ३७५ झाडाींना िक्ष
ृ अधधकारी

तथा िनक्षेत्रपाल, मलकापरू याींनी हदनाींक २५/०१/२०२० रोजी महाराषर झाडे
तोडण्याबाबत (विननयमन) अधधननयम, १९६४ अन्िये िक्ष
ृ तोडीस परिानगी
हदलेली

होती.

त्या

अन्िये

अजवदार

जानेिारी- फेिि
ु ारी, २०२० मध्ये केलेली होती.
(२)

मौजे

धनगरिाडी

मा.ग.नीं.७९

याींनी

मधील

सदरची

क्षेत्राचा

िक्ष
ृ तोड

प्रस्तावित

माहे

पयाविरण

सींिदे नार्ील क्षेत्राच्या प्रारुप अधधसच
ु नेत (Eco Sensitive Area) समािेर्
आहे .

तथावप, सदर क्षेत्रातील िक्ष
ृ तोड ही िक्ष
ृ अधधकारी तथा िनक्षेत्रपाल

मलकापरू याींनी महाराषर झाडे तोडण्याबाबत (विननयमन) अधधननयम, १९६४
चे

अधधन

ननयमानस
ु ार

हदलेल्या

परिानगीने

करणेत

आलेली

आहे .

ग्रामपींचायत कासाडी या हद्दीतील जममनीचा या नमद
ीं नसन
ू िक्ष
ू
ृ तोडीर्ी सींबध
मौजे धनगरिाडी मा.ग.नीं.७९ मधील जममनीच्या अमभलेखात ननयींत्रण सत्ता
प्रकारची नोंद नाही.
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मौजे धनगरिाडी मा.ग.नीं.७९ चे ७/१२ उताऱयािर िक्ष
ृ अधधकारी या

नात्याने परिानगी हदलेल्या हहरडा, ऐन, क्रकीं जळ, जाींभळ, आींबा अर्ा प्रकारे
७/१२ उताऱयािर नोंद आहे .
(३)

िक्ष
ृ

अधधकारी

तथा

िनक्षेत्रपाल,

मलकापरू

याींनी

महाराषर

झाडे

तोडण्याबाबत (विननयमन) अधधननयम, १९६४ मधील कलम ३ (१ ब) अन्िये
ररतसर िक्ष
ृ तोडीस परिानगी हदलेली आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

िड ाांि ि कशिथर (ता.खेड, जि.रत्नाध री) येथे िलसांधारण
विभा ािडुन लघप
ु ाटबांधारे बाांधण्याबाबत

(२५)

३२५६

(२९-०५-२०२०).

श्री.रामदास

िदम :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

मद
ृ

ि

(१) िडगाींि ि मर्िथर (ता.खेड, स्ज.रत्नाधगरी) येथे जलसींधारण विभागाकडून

लघप
सदर बींधारा बाींधण्याबाबत
ु ा्बींधारे बाींधण्यासाठी सव्हे झाला असन
ू
ग्रामस्थाींकडून मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सदर हठकाणी बींधारा बाींधण्याबाबत
ु ग
प्रर्ासकीय मान्यता दे ऊन कायावरींभ आदे र् दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शांिरराि

डाख (१६-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ल.पा. योजना िडगाि ता.खेड, स्ज.रत्नाधगरी या योजनेच्या हठकाणी

सिेक्षण ि अन्िेषणाचे काम करणेत आले आहे ि त्यानष
ीं ाने योजनेचा पाणी
ु ग
उपलब्धता प्रमाणपत्र ममळणेबाबतचा प्रस्ताि हदनाींक १५/०२/२०२० रोजी सादर

करण्यात आलेला आहे . सदर योजनेस पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त
झाल्यानींतर

योजनेचे

सविस्तर

मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.

अींदाजपत्रक

तयार

करुन

प्रर्ासकीय
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ल.पा.योजना मर्िथर(कोडबा) ता.खेड, स्ज.रत्नाधगरी या योजनेच्या

हठकाणी सिेक्षण ि अन्िेषणाचे काम करण्यात आले आहे ि त्यानष
ीं ाने
ु ग

सदर योजनेस हदनाींक १६/१०/२०१८ रोजी ३७३२.०० स.घ.मी. इतक्या पाणी

िापरास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे . तदनींतर सदर
योजनेचे रुपये ५२८७.४७ लक्ष रकमेचे अींदाजपत्रक मख्
ु य अमभयींता, लघु
मसींचन

(जलसींधारण)

पण
ु े

याींच्या

हदनाींक

०३/११/२०१८

च्या

पत्रान्िये

व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर जलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाद याींना
मींजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. महाराषर जलसींधारण महामींडळाच्या

हदनाींक ०२/०३/२०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ५६ व्या
बैठकीमध्ये “कोकण प्रदे र्ातील प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावित योजनाींचे
दानयत्ि

ि

त्या

प्रदे र्ातील

पि
ु ीचे

मर्ल्लक

दानयत्ि

विचारात

घेता

सदय:स्स्थतीत १०१ ते २५० हे क््र मसींचन क्षमतेच्या ल.पा. योजनाींना

प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात येिू नये. तथावप, भविषयात ननधी उपलब्धतेच्या
अनष
ीं ाने,
ु ग

विषयाींक्रकत

योजनेच्या

प्रर्ासकीय

मान्यतेच्या

प्रस्तािाबाबत

फेरविचार करण्यात यािा” असा ठराि पाररत करण्यात आला. त्यामळ
ु े सदर
अींदाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झालेली नाही. सदर अींदाजपत्रक

व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर जलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्या
हदनाींक १२/०३/२०१९ च्या पत्रान्िये परत पाठविण्यात आलेला आहे . सदर

अींदाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करून पढ
ु ील कायविाही करण्यात
येईल.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

दापोली, मांडण ड ि खेड (जि.रत्नाध री) येथील
शासिीय विश्राम ह
ृ ाांची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(२६) ३२५९ (२९-०५-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सािवितनि
बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम ि ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) दापोली, मींडणगड ि खेड (स्ज.रत्नाधगरी) येथील र्ासकीय विश्रामगह
ृ ाची
दरु
ु स्ती ि मजबत
ु ीकरण तसेच पन
ु बांधणी अींदाजपत्रकास मान्यता दे ऊन
त्याकरीता ननधी उपलब्ध करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २६ फेिि
ु ारी,

२०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास र्ासनाकडे पत्रव्यिहार करुन मागणी केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानष
ीं ाने
ु ग

उपरोक्त

विश्रामगह
ृ ाींच्या

इमारतीींच्या

पन
ु बांधणीकरीता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबणाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) खेड विश्रामगह
ीं ल्पात समाविष् असन
ू सदय:स्स्थतीत
ृ ाचे काम अथवसक
प्रगतीपथािर आहे . दापोली ि मींडणगड येथील र्ासकीय विश्रामगह
ृ ाींच्या

दरु
ु स्ती ि पन
ु बांधणीबाबत ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानस
ु ार आिश्यक
कायविाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

पालघर जिल्हा पररषदे त अनि
ु ां पा भरतीत

रै व्यिहार र्ाल्याबाबत

(२७) ३३२१ (२९-०५-२०२०). श्री.सरु े श धस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७४९५ ला
ददनाांि १७ िून, २०१९ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर स्जल्हा पररषदे त सन २०१७ मध्ये कोणतीही सरळ सेिा भरती

नसताना वित्त विभाग ि सामान्य प्रर्ासन विभागाच्या सच
ू ना विचारात न
घेता अनक
ु ीं पा तत्िािरील ४४ पदाींची तर १०% ग्रामपींचायत कमवचारी
भरतीमध्ये २३ अनतररक्त पदाींची भरती केल्याने या भरतीमध्ये अननयममतता
झाल्याचे मसध्द झाले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

अनक
ु ीं पा

भरती

करीत

असताना

स्जल्हा

पररषदे कडून

उमेदिाराींच्या यादया ्या ज्येषठतेनस
ु ार अींनतम करण्यात आल्या नव्हत्या, हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, विहहत नमन्
ु यात अजव सादर न करणाऱया उमेदिाराींचे अजव
स्जल्हास्तरािर

अपात्र

असताना

अर्ा

पाठविले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

उमेदिाराींचे

प्रस्तािही

र्ासनाकडे

(४) असल्यास, सरळसेिेने भरती करतानाच अनक
ु ीं पा तत्त्िािरील ि १०%

ग्रामपींचायत कमवचाऱयाींमध्ये ग् “क” ि ग् “ड” या पदाींिर ननयक्
ु ती करता
येत

असतानाही

ि

र्ासनाची

मान्यता

आिश्यक

असतानाही

िररषठ

अधधकाऱयाींकडून ६७ अनतररक्त पदे भरण्याचे प्रधान सधचि, ग्रामविकास
विभाग याींच्याकडे झालेल्या बैठकीत उघड होऊनही काहीही कारिाई झाली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदरची भरती रद्द होऊन जबाबदार अधधकाऱयाींिर कारिाई
होऊन र्ासनाचे झालेले आधथवक नक
ु सान सींबधीं धताींच्या िेतनातन
ू /स्थािर/जींगम
मालमत्तेतन
ू

िसल
ू

करण्यासाठी

र्ासनाने

कोणती

कायविाही

करण्यात येत आहे , नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली

िा

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (०९-०७-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) अर्ी बाब नाही.

(४) सदरची बाब न्यायप्रविष् असन
ू मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे र्ाप्रमाणे ि
र्ासनाच्या ननदे र्ाप्रमाणे पढ
ु ील अनक
ु ीं पा भरतीपि
ु ी ही स्थधगती रद्द करणे

आिश्यक आहे . त्याप्रमाणे मा.उच्च न्यायालयास विनींती करण्यात आली
आहे .
(५)

याबाबत

तत्कालीन

िरीषठ

सहायक,

तत्कालीन

कननषठ

प्रर्ासन

अधधकारी याींचे विरुध्द विभागीय चौकर्ी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे .
तसेच तत्कालीन उप मख्
ु य कायवकारी अधधकारी (सामान्य) याींना कारणे
दाखिा नो्ीस बजािण्यात आलेली आहे .

___________
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राज्यातील आय.टी.आय. मधील

ट ब सेिा प्रिेश

प्रकक्रयेस स्थध ती दे ण्याबाबत

(२८) ३३७२ (०२-०६-२०२०). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िौशल्य वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आय.्ी.आय. मधील ननदे र्क, ग्ननदे र्क सींिगाविर अन्याय
करणारा ग् ब सेिाप्रिेर् ननयम सध
ु ारीत करून अधधसधू चत होईपयंत या
पदाच्या पदोन्नती प्रक्रक्रयेस स्थधगती दे ण्याबाबत आय.्ी.आय. ननदे र्क

सींघ्नेनी मख्
ु य सधचि याींना हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास
लेखी ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ननदे र्क ि

ग्ननदे र्क सींिगावतील अन्यायकारक ग् ब सेिा प्रिेर् प्रक्रक्रयेस स्थधगती
दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.निाब मकलि (०१-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) महाराषर मर्क्षण सेिा ग्-ब (ताीं) या सींिगावतील सेिा प्रिेर् ननयम मींजरू
करण्याबाबतच्या

प्रस्तािातील

त्र्
ु ीींची

पत
व ा
ू त

त्यासाठी

गठीत

सममतीमाफवत करण्याची कायविाही सींचालनालय स्तरािर सरु
ु आहे .

केलेल्या

सध
ु ाररत प्रस्ताि प्राप्त होताच पढ
ु ील कायविाही करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

चांद्रपरू जिल्हा पररषदें त त
व ग्रामपांचायत स्तरािरील
शौचालयाचे बाांधिाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत

(२९) ३३९० (२८-०५-२०२०). प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय

फुिे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) चींद्रपरू स्जल्हा पररषदें तगवत ग्रामपींचायत स्तरािरील एनओएलबी ९६५७

र्ौचालय मींजरू करण्यात आले असन
ू मागील ८ महहन्यापासन
ू रे ती उपलब्ध
नसल्यामळ
ु े र्ौचालयाचे बाींधकाम हदनाींक २० माचव, २०२० पयंत पण
ू व
कराियाचे

असताना

माचव

महहना

सींपण्याची

िेळ

येिन
ू ही

र्ौचालयाचे

बाींधकाम प्रलींब्रबत असल्याचे हदनाींक १२ माचव, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्ौचालयाचे प्रलींब्रबत

असलेले बाींधकाम पण
ू व करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ल
ु ाबराि पाटील (१५-०६-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे .
चींद्रपरू स्जल््यात पयाविरण विभागाची परिानगी नसल्यामळ
ु े िाळूघा्
मललाि न झाल्यामळ
ु े िैयस्क्तक र्ौचालय बाींधकामाकरीता िाळू उपलब्ध
झालेली नाही, ही बाब खरी आहे .

चींद्रपरू
स्जल््याचे
पायाभत
सिेक्षणाच्या
बाहे रील
कु्ुींबाींचे
ू
(एनओएलबी) िैयस्क्तक र्ौचालय बाींधकामाचे उहद्दष् २९३४५ होते. त्यापैकी

हदनाींक २० माचव, २०२० पयंत १९१०१ िैयस्क्तक र्ौचालय बाींधकाम पण
ू व
करण्यात आले. त्यानींतर स्जल््यात लॉकडाऊन पररस्स्थतीत दे खील १८३१
िैयस्क्तक र्ौचालय बाींधकामे पण
उिवररत ८४१३
ू व करण्यात आली असन
ू

बाींधकामे स्थाननक स्तरािर उपलब्ध सींसाधनानस
ु ार पण
ू व करण्याची कायविाही
सरु
ु आहे .
(२) राज्य स्तरािरून हदनाींक ४ फेिि
ु ारी, २०२० च्या अधवर्ासकीय पत्रान्िये

मख्
ु य कायवकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, चींद्रपरू याींना प्रलींब्रबत िैयस्क्तक

र्ौचालय बाींधकाम उहद्दष् पण
ू व करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आलेले होते.
तसेच राज्यस्तरािरुन िारीं िार पत्राव्दारे ि स्व्हडीओ कॉन्फरन्सव्दारे प्रलींब्रबत

िैयस्क्तक र्ौचालय बाींधकाम पण
ू व करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
िाळूची उपलब्धता नसलेल्या हठकाणी सदरची कामे िेळेत पण
ू व होण्यासाठी

स्जल्हाधधकारी ि तहमसलदार याींच्यार्ी सींपकव साधून िाळू उपलब्ध करून
घेणेबाबत सिव स्जल्हापररषदाींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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शासिीय तनिासी िमवचारी याांना सातिा िेतन आयो

ला ु िरण्याबाबत

(३०) ३४०९ (०२-०६-२०२०). श्री.किशोर दराडे, श्री.बाळाराम पाटील :

ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ५३८ ला ददनाांि १६ माचव, २०२० रोिी ददलेल्या उत्तराच्या

सांदभावत : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) समाजकल्याण विभागाींतगवत सरु
ु असलेल्या र्ासकीय ननिासी र्ाळे तील
सहाय्यक, मर्क्षक, प्रयोगर्ाळा सहाय्यक, ग्रींथपाल याींना सातिा िेतन आयोग
लागु झालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समाजकल्याण विभागाींतगवत सरु
ु असलेल्या आश्रमर्ाळाींना

दे खील सातिा िेतन आयोग लागु झालेला आहे परीं तु र्ासकीय ननिासी
र्ाळे तील कमवचारी याींना लागु नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन र्ासकीय ननिासी

र्ाळे तील कमवचारी याींना सातिा िेतन आयोग लागू करण्यासींदभावत कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांिय मड
ुां े (२९-०७-२०२०) : (१) होय.

(२) होय.

(३) याबाबत ननयमानस
ु ार योग्य ती कायविाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िाकशम जिल््यातील अततिष्ट्ृ टी

ारपीटग्रस्त शेतिऱयाांना

मदत कमळण्याबाबत

(३१) ३४४५ (२८-०५-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मदत ि
पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अनतिषृ ्ी गारपी्ग्रस्त र्ेतकऱयाींना हेक््री कमीत कमी रूपये ८०००/- ि
जास्तीत जास्त रूपये १६०००/- मदत ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
जाहीर केली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िामर्म स्जल््यातील दब
ु ळिेल ि ८ गािातील र्ेतकऱयाींना ही
मदत ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने स्जल्हाधधकारी, िामर्म याींच्या मागणीप्रमाणे िामर्म
स्जल््याकरीता रूपये १३ को्ी न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार िींधचत

र्ेतकऱयाींना उिवररत रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.वििय िडेट्टीिार (०३-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) अींर्त: खरे आहे.
िामर्म

स्जल््याकरीता

आतापयंत

रुपये

१९७,६५,९५,०००/-

लक्ष

एिढया अनद
ु ानाचे िा्प करण्यात आले आहे . अनतररक्त अनद
ु ानाच्या
मागणीचे प्रस्ताि सिव विभागीय आयक्
ु ताींकडून मागविण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

िैयोयिीय प्रतततनधी ि ्षध विक्री सांिधवन िमवचाऱयाांच्या मा ण्याांबाबत
(३२) ३४८१ (०२-०६-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९९१ ला ददनाांि २ माचव, २०२० रोिी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िाम ार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ४५००० िैदयकीय प्रनतननधी ि औषध विक्री सींिधवन कमवचारी

कायवरत असन
ू क्रकमान िेतन अधधननयम १९४८ अींतगवत काम करणाऱया विक्री
सींिधवन कमवचाऱयाींसाठी क्रकमान िेतन ननस्श्चत करण्याबाबत तसेच त्याींच्या

कामाच्या िेळा महानगरपामलका क्षेत्रामध्ये सकाळी १० ते २, दप
ु ारी ४ ते ६
अर्ा असन
ू इतर क्षेत्राींमध्ये सकाळी १० ते ६ अर्ा आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अधधननयमाची अींमलबजािणी होण्यासाठी औषध विक्री
सींघ्नाींनी अनेक िेळा ननिेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वि.प. ३ (41)

(३) असल्यास, या सींदभावत अधधसच
ू ना क्रमाींक एसपीई-२०१०/प्र.क्र.१४३/काम-

३, हदनाींक १५/०१/२०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या अधधसच
ू नेत बदल करुन
महानगरपामलका ि इतर क्षेत्रात ही िेळी सकाळी १० ते सायींकाळी ६
िाजेपयंत करािी, अर्ी मागणी औषध विक्री सींिधवन ि िैदयकीय प्रनतननधी
सींघ्नेने अनेकिेळा केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन औषध विक्री कमवचारी

याींच्यासाठी क्रकमान िेतन ननस्श्चत करण्याचे धोरण राबविण्याबाबत तसेच

िैदयकीय प्रनतननधी याींच्या कामाींच्या िेळेत बदल करण्याबाबत कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (२८-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे . विक्री सींिधवन
कमवचाऱयाींची कामाची िेळ इतर क्षेत्राींमध्ये सकाळी १० ते सायींकाळी ०६.३०
िाजेपयंत (अधाव तास विश्राींतीसह) ननस्श्चत केली आहे .
(२), (३) ि (४) या सींदभावत ननिेदने प्राप्त झाली असन
ीं ाने दखल
ू त्यानष
ु ग
घेऊन सींबधीं धताींच्या बैठका घेण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

म.ु पो. सातपाटी (जि.पालघर) ािातील धूप प्रततबांधि
बांधाऱयाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३३) ३५२८ (२९-०५-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय सािवितनि
बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) म.ु पो. सातपा्ी (स्ज.पालघर) गािातील धूप प्रनतबींधक बींधाऱयाची पडझड

झाल्याबाबत तेथील मच्तीमार बाींधिाींनी गत ६ ते ७ िषावपासन
ू र्ासनाच्या
मत्स्यव्यिसाय विभाग ि स्जल्हाधधकारी, पालघर याींना अनेक िेळा तक्रारी

तसेच लेखी ननिेदने दे ऊनही दखल घेण्यात आली नसल्याचे माहे माचव, २०२०
च्या प्रथम सप्ताहात ननदर्वनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि सदर धूप प्रनतबींधक बींधारा बाींधणीबाबत कोणती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ कशांदे (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे आहे नाही.

(२) सातपा्ी, ता.स्ज.पालघर येथील गािाचे समद्र
ु ाच्या ला्ाींपासन
ू सींरक्षण ि
जममनीची धूप होऊ नये याकरीता एकूण १२२० मी्र लाींबीच्या धूपप्रनतबींधक

बींधाऱयाचे कामाींपक
ै ी ६०० मी्र बींधाऱयाचे काम पण
ू व झाले असन
ू ३९५ मी्र
बींधाऱयाचे काम प्रगतीपथािर आहे . उिवररत २२५ मी्र बींधाऱयाचे काम सन
२०२०-२०२१ चे अथवसक
ीं ल्पात मींजूर करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यातील आददिासी ि ओबीसी वियोयार्थयांच्या
कशष्ट्यित्ृ तीतील

रै व्यिहाराबाबत

(३४) ३५५२ (२८-०५-२०२०). श्री.सजु ितकसांह ठािूर : सन्माननीय आददिासी
वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

आहदिासी

ि

ओबीसी

विदयार्थयांच्या

मर्षयित्ृ तीच्या

िा्पामध्ये २०१० ते २०१६ या दरम्यान २१०० को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार
झाल्याचे मसध्द झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गैरव्यिहाराच्या चौकर्ीसाठी नेमलेल्या तीन आयपीएस

अधधकाऱयाींच्या सममतीने सदर ननषकषव काढला असन
ू आहदिासी विभागातील
१५%

ि

ओबीसी

समाजकल्याण

विभागातील

गैरव्यिहारामध्ये सामील आहे त, हे ही खरे आहे काय,

१३%

सींस्था

या

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने सींबधीं धताींिर कोणती कायविाही केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (३०-०६-२०२०) : (१) ि (२) विर्ेष चौकर्ी पथकाने
स्थाननक ननधी लेखा परीक्षकाींमाफवत केलेल्या चौकर्ीत राज्यातील सामास्जक

न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभाग तसेच आहदिासी विकास विभागाींतगवत भारत

सरकार मॅरीकोत्तर मर्षयित्ृ ती िा्पात सन २०१० ते २०१६ या कालािधीत
आहदिासी विकास विभागाींतगवत १५.११ ्क्के ि सामास्जक न्याय ि विर्ेष
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सहाय्य विभागाींतगवत १३.४३ ्क्के सींस्थेचे लेखापरीक्षण केले असन
ू त्यामध्ये

एकूण रुपये २१७४.३७ को्ी रक्कमेचा गैरव्यिहार झाल्याचा ननषकषव
अहिालात नमद
ू केला आहे . मात्र, सदर बाब अदयापपािेतो मसध्द झालेली
नाही.

(३) आहदिासी विकास विभागाींतगवत २९ प्रकल्प कायावलये ही ४ अपर आयक्
ु त
आहदिासी विकास कायावलयाच्या अधधपत्याखाली कायवरत आहे त. विर्ेष
चौकर्ी पथकाच्या अहिालाच्या अनष
ीं ाने आहदिासी विकास विभागाच्या
ु ग

हदनाींक २२/०९/२०१७ रोजीच्या र्ासन ननणवयानस
ु ार सविस्तर पडताळणी करुन
िस्तस्ु स्थती खालीलप्रमाणे आहे .
अ) विर्ेष चौकर्ी पथकाने अींनतम अहिालात दर्वविलेली रक्कम
रुपये १८८.४५ को्ी

ब) विर्ेष चौकर्ी पथकाच्या प्रकल्पननहाय अहिालातील िसल
ु पात्र
रक्कम रुपये १७०.०६ को्ी
क) एकूण कायविाही केलेली रक्कम रुपये १४९.३५ को्ी

ड) मर्ल्लक राहहलेली िसल
ु पात्र रक्कम रुपये २०.७० को्ी
िसल
ु ीची रक्कम रुपये २०.७० को्ी र्ासनास जमा केलेली नाही
अर्ा १३ सींस्था/महाविदयालयाींिर गन्
ु हे दाखल केले असन
ू ६ सींस्थाींची प्रकरणे
न्यायप्रविष् आहे त.
सामास्जक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभागाींतगवत गन्
ु हे

दाखल

करण्याबाबत मर्फारस केलेल्या ६८ सींस्थाींपक
ै ी ४ सींस्था विरोधात गन्
ु हे दाखल

करण्यात आले आहे . उिवरीत ५३ प्रकरणे न्यायप्रविष् असन
ू ११ प्रकरणात
गन्
ु हे दाखल करण्याची आिश्यकता हदसन
ू आली नाही.
सामास्जक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभागाींतगवत दर्वविलेल्या रुपये

१८७५.७८ को्ी रकमेपक
ै ी रुपये १७०५.३९ को्ी इतकी रक्कम आक्षेवपत

नसल्याचे आढळून आले आहे . उिवररत रुपये १७०.४० को्ी इतकी रक्कम
आक्षेवपत/िसल
लेखापरीक्षणातील आकडेिारीच्या अनष
ीं ाने
ू पात्र असन
ू
ु ग
पडताळणी अनप
विभागास पाठविण्याची कायविाही
ु ालन अहिाल गह
ृ
सामास्जक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभागामाफवत सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
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अप्पर पस
ु प्रिल्प (ता.पस
ु द, जि.यितमाळ) पाटबांधारे
विभा ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

(३५) ३६०८ (२९-०५-२०२०). डॉ.ििाहत कमर्ाव : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अप्पर पस
ु प्रकल्प (ता.पस
ु द, स्ज.यितमाळ) या पा्बींधारे उपविभाग

क्रमाींक तीन अींतगवत येणाऱया विभागातील उपअमभयींता, सहाय्यक र्ाखा
अमभयींता यासह ९४ कमवचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही
ु ग
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ियांत

पाटील

(२०-०७-२०२०)

:

(१),

(२)

ि

(३)

उपविभागातील विविध सींिगावतील काही जागा ररक्त आहे त.

उक्त

पा्बींधारे

मात्र, उपविभागातील ररक्त पदे पदोन्नती, सरळसेिा ि बदलीने

भरण्याबाबत कायविाही सरु
ु आहे .

___________

ना परू , भांडारा ि

ोंददया जिल््यातील कशषिाांना

सातिा िेतन आयो

ला ू िरण्याबाबत

(३६) ३६३७ (०२-०६-२०२०). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय इतर मा ास
बहुिन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील विमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती (व्हीजेएन्ी)

च्या

आश्रमर्ाळे तील कायवरत मर्क्षकाींना हदनाींक ३० नोव्हें बर, २०१९ रोजीपासन
ू
सातिा िेतन आयोग लागू करण्यासींदभावत सींचालनालयाने पररपत्रक काढले
असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२)

असल्यास,

उपायक्
ु ताींनी

नागपरू

िेगिेगळे

विभागात

ननयम

समाजकल्याण

लािन
ू

िधाव,

विभागाच्या

चींद्रपरू

आणण

प्रादे मर्क

गडधचरोली

स्जल््यातील आश्रमर्ाळे तील मर्क्षकाींना िेतन आयोग लागू केला असन
ू
नागपरू , भींडारा ि गोंहदया स्जल््यातील मर्क्षकाींना मात्र प्रलींब्रबत ठे िले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपरु ातील मर्क्षकाींचे कोणतेही आधथवक लाभाचे प्रस्ताि
तात्काळ मींजूर करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबधीं धत दोषीींिर
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.वििय िडेट्टीिार (०९-०७-२०२०) : (१) होय.

(२), (३), (४) आणण (५) नागपरू स्जल््यात एकूण १६ प्राथममक / माध्यममक
आश्रमर्ाळा कायवरत असन
ू त्यापैकी १२ आश्रमर्ाळाींतील मर्क्षक मर्क्षकेतर
कमवचाऱयाींची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार िेतनननस्श्चती झालेली असन
ू माहे

एवप्रल २०२० पयंतचे दे यके तयार करण्यात आलेले आहे . उिवररत ४
आश्रमर्ाळाींमधील
त्र्
व स
े ाठी
ु ीपत
ू त

मर्क्षक/मर्क्षकेतर

परत

करण्यात

कमवचाऱयाींचे

आले

िेतनननस्श्चतीची कायविाही करण्यात येईल.
भींडारा

स्जल््यात

४

प्राथममक

आहे .

िेतनननस्श्चतीचे

प्रस्ताि

आश्रमर्ाळा

प्राप्त

असन
ू

प्रस्ताि

होताच

त्यापैकी

१

आश्रमर्ाळे तील कमवचाऱयाींची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार िेतननस्श्चती करुन
िेतन अदा करण्यात आले असन
ू उिवररत ३ आश्रमर्ाळाींच्या कमवचाऱयाींचे
प्रस्ताि सींबधीं धत सींस्थाींकडून स्जल्हा कायावलयास प्राप्त झालेले नाहीत. सदर
प्रस्ताि प्राप्त झाल्यािर तात्काळ कायविाही करण्यात येईल.

गोंहदया स्जल््यामध्ये ९ प्राथममक / माध्यममक आश्रमर्ाळा असन
ू

त्यातील सिव मर्क्षक/मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार

िेतननस्श्चती करण्यात आली असन
ू दे यके कोषागारात सादर करण्यात आलेले
आहे .

___________
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ना परू िोषा ार िायावलयाांत त
व येत असलेल्या िररष्ट्ठ िोषा ार अधधिारी
िायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

(३७) ३६५० (२९-०५-२०२०). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपरू

कोषागार

कायावलयाींतगवत

येत

असलेल्या

िररषठ

कोषागार

अधधकारी कायावलयातन
ू दरमहा ६० हजार पेन्र्नधारकाींची पेन्र्न ि राज्य

आणण स्जल्हा पररषदे च्या ३० हजार कमवचाऱयाींचे िेतन दे ण्यात येते परीं तु
कोषागारामधील १७४ पैकी ४० पदे ररक्त असल्याने अधधकारी ि कमवचाऱयाींिर

कामाचा ताण पडत असल्याचे माहे माचव, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िररषठ कोषागार अधधकारी १, िररषठ लेखापाल १, कननषठ
लेखापाल ६, कननषठ मलवपक २३, दफ्तरी ७, मर्पाई २ अर्ी ररक्त पदे
भरण्याचे

अधधकार

लेखा

ि

कोषागाराच्या

सींचालकाींना

असन
ू

ही

भरण्याकरीता दरमहा मागणीपत्र सादर केले जाते, हे ही खरे आहे काय,

पदे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या

अनष
ीं ाने नागपरू कोषागार कायावलयाींतगवत असलेल्या िररषठ कोषागार
ु ग
अधधकारी कायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अजित पिार (१३-०७-२०२०) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) अींर्त: खरे आहे .

(३) भरती प्रक्रक्रयेंतगवत १३ लेखा मलवपक ि कननषठ लेखापाल अर्ी पदे
हदनाींक १९/०७/२०१९ ते आजममतीस भरण्यात आली आहे त.

(४) वित्त विभाग, र्ासन ननणवय क्र. अथवसीं २०२०/प्र.क्र.६५/अथव-३, हदनाींक
०४/०५/२०२० अन्िये भरती प्रक्रक्रयेिर बींधने आहे त. सदर बाबतीत र्ासनाच्या
धोरणानस
ु ार कायविाही करण्यात येईल.

___________
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इयत्ता पदहली प्रिेशासाठी ियोमयावदा सहा िषे असणेबाबत
(३८) ३६७३ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय शालेय कशषण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य र्ालेय मर्क्षण विभागामध्ये सहा िषे पण
ू व झालेल्या
मल
ु ाला

इयत्ता

पहहलीमध्ये

प्रिेर्

हदला

जातो

तर

सी.बी.एस.सी.

माध्यमामध्ये ही ियोमयावदा साडे पाच िषे आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सहा महहन्याींच्या फरकामळ
ु े मल
ु ाींच्या मर्क्षण प्रिेर्ािर

तसेच त्याींच्या सींपण
ू व जीिनर्ैलीिर त्याचा पररणाम होणार असल्याने राज्य
र्ासनाने या ननयमात बदल करण्याची मागणी सिव पालक, सामास्जक सींस्था,
मर्क्षण सींस्था ि लोकप्रनतननधी याींच्याकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदरहू ननयमात
बदल करण्याकरीता कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िषाव

ायििाड (०१-०७-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

विमक्
ु त िाती, भटक्या िमाती ितनष्ट्ठ महावियोयालयामधील
कशषिाांना सातिा िेतन आयो

ला ू िरण्याबाबत

(३९) ३६८७ (०२-०६-२०२०). श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७४
ला ददनाांि २४ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय

इतर मा ास बहुिन िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील बहुजन विकास विभागामाफवत सरू
असलेल्या सिव
ु
आश्रमर्ाळाींमधील मर्क्षक ि मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना सातिा िेतन आयोग
लागु होिन
ु िषव पण
ू व झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील एकूण १४८ कननषठ महाविदयालयातील मर्क्षक ि
मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना सातिा िेतन आयोग लागु करण्यात आलेला नाही, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, कननषठ महाविदयालयातील मर्क्षक ि मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना

सातिा िेतन आयोग लागू करण्याबाबत र्ासनाच्या विचाराधीन असलेल्या
प्रस्तािािर र्ासनाचा विचार पण
ू व झाला आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन १४८ कननषठ

महाविदयालयामधील मर्क्षक ि मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींना सातिा िेतन आयोग
लागु करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.वििय िडेट्टीिार (०९-०७-२०२०) : (१) होय.

(२), (३), (४) आणण (५) नागपरू स्जल््यात एकूण १६ प्राथममक / माध्यममक
आश्रमर्ाळा कायवरत असन
ू त्यापैकी १२ आश्रमर्ाळाींतील मर्क्षक मर्क्षकेतर
कमवचायांची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार िेतनननस्श्चती झालेली असन
ू माहे
एवप्रल २०२० पयंतचे दे यके तयार करण्यात आलेले आहे . उिवररत ४
आश्रमर्ाळाींमधील

मर्क्षक/मर्क्षकेतर

कमवचाऱयाींचे

त्र्
व स
े ाठी परत करण्यात आले आहे .
ु ीपत
ू त
िेतनननस्श्चतीची कायविाही करण्यात येईल.

िेतनननस्श्चतीचे

प्रस्ताि

प्राप्त

प्रस्ताि

होताच

भींडारा स्जल््यात ४ प्राथममक आश्रमर्ाळा असन
त्यापैकी १
ू
आश्रमर्ाळे तील कमवचाऱयाींची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार िेतननस्श्चती करुन
िेतन अदा करण्यात आले असन
ू उिवररत ३ आश्रमर्ाळाींच्या कमवचाऱयाींचे
प्रस्ताि सींबधीं धत सींसस्
ीं थाींकडून स्जल्हा कायावलयास प्राप्त झालेले नाहीत. सदर
प्रस्ताि प्राप्त झाल्यािर तात्काळ कायविाही करण्यात येईल.

गोंहदया स्जल््यामध्ये ९ प्राथममक / माध्यममक आश्रमर्ाळा असन
ू

त्यातील सिव मर्क्षक/मर्क्षकेतर कमवचाऱयाींची ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार
िेतननस्श्चती करण्यात आली असन
ू दे यके कोषागारात सादर करण्यात आलेले
आहे .

___________

िडलास नािा ते िय भिानी चौि (ता.साां ोला, जि.सोलापरू ) येथील
रस्त्यािर किमान बारा

तीरोधि असल्याबाबत

(४०) ४६८१२ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवितनि
बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम ि ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) कडलास नाका ते जय भिानी चौक (ता.साींगोला, स्ज.सोलापरू ) या

रस्त्यािर अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याकरीता सम
ु ारे ७०० मी्र लाींबीच्या
रस्त्यािर महानगरपामलकेने क्रकमान बारा गतीरोधक बसविल्यामळ
ु े प्रिासी
िगव प्रामख्
ु याने दच
ु ाकीस्िाराचे र्ारररीक ि आधथवक नक
ु सान होिन
ू गैरसोय

होत असल्याचे हदनाींक १९ एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्वनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु े-पींढरपरू महामागाविर इसबािी ते कॉलेज चौक या
पररसरातही पाच ते सहा गतीरोधक बसविण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि

चव्हाण

(१७-०३-२०२०)

: (१),

(२)

ि

(३)

साींगोले

नगरपररषदे कडील कडलास नाका ते जयभिानी चौक हा रस्ता साींगोले
र्हरातील नगरपररषद हद्दीतील आहे .

कडलास नाक्यापासन
ू जयभिानी चौकापयंत जास्त िदव ळीचा रस्ता

असल्याने तसेच सदरच्या रस्त्यालगत मींहदरे असन
ू काही भाग भाजीमींडईचा
येत असल्याने लहान मोठे अपघात ्ाळण्यासाठी, तसेच सदर रस्त्यािर चार

ते पाच चौक क्रकींिा ्ी इीं्रसेक्र्न येत असल्याने या रस्त्यािरील िाहतक
ु ीची
कोंडी ि अपघात ्ाळण्यासाठी एकूण १२ गनतरोधक बसविण्यात आले आहे त.

सदरचे गनतरोधक हे नगरसेिकाींच्या मागणीनस
ु ार ि नागरी हहताच्या

दृष्ीने करण्यात आलेले आहे त.

इसबािी ते कॉलेज चौक हा भाग पण
ु े-पींढरपरू राषरीय महामागव

क्रमाींक ९६५ चा भाग असन
ू सदर भाग पींढरपरू र्हरातन
ू जात असल्याने
महामागावच्या या भागात मोठ्या प्रमाणात िाहतक
ू असते.

यास्ति या हठकाणी झालेल्या अपघाताींचे प्रमाण विचारात घेऊन

अपघात ्ाळण्याकरीता मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी, विधानसभा सदस्य याींनी

गनतरोधक बसविण्याची मागणी केली. तसेच पोलीस उपननरीक्षक, पींढरपरू
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याींनी कायवकारी अमभयींता, राषरीय महामागव सोलापरू याींना हदनाींक १६/१/२०१९
तसेच

हदनाींक

५/४/२०१९

रोजीच्या

पत्रान्िये

उक्त

मागाविर

गनतरोधक

बसविण्याची मागणी केली आहे . त्यानस
ु ार उपरोक्त जागेिर ५ ते ६
गनतरोधक बसविण्यात आले आहे त.
सदर गनतरोधकामळ
ु े

गैरसोय होत असल्याबाबत नगरपररषदे कडे

कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही, असे नगरपररषदे ने
कळविले आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

छत्रपती कशिािी महाराि आांतरराष्ट्रीय विमानतळ पररसरातील
र्ोपडपट्टय
ु िवसनाबाबत
ट ाांमधील िुटुांब्रबयाांच्या पन

(४१) ४६९८४ (१२-०७-२०१९). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ह
ृ तनमावण

(१) तत्रपती मर्िाजी महाराज आींतरराषरीय विमानतळ पररसरातील विलेपाले,

साींताक्रूझ व कुलाव येथील झोपडपट्टय
ु ारे ८० हजार कु्ुींब्रबयाींसाठी
ट ाींमधील सम
पयावयी घरे बाींधण्याची जबाबदारी एचडीआयएल या कींपनीला सन २००७ मध्ये
दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाची सदय:स्स्थती काय आहे आणण पयावयी घरे
बाींधून पण
ू व होण्यासाठी अजन
ू क्रकती कालािधी अपेक्षक्षत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जितें द्र

आव्हाड

आींतरराषरीय

(१३-०३-२०२०)

विमानतळ

:

पररसरातील

(१)

तत्रपती

मर्िाजी

झोपडपट्टीिामसयाींना

महाराज

पयावयी

घरे

दे ण्याबाबत मब
ुीं ई आींतरराषरीय विमानतळ प्राधधकरण मलमम्े ड (MIAL) ि
मेससव हाऊमसींग डेव्हलपमें् ॲण्ड इन्रास्रक्चर मलमम्े ड (HDIL) याींच्यात
हदनाींक १५/१०/२००७ रोजी करार झाला.
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(२) मे.मब
ींु ई

आींतरराषरीय

विमानतळ

प्रा.मल.

(MIAL)

ि

मे.हौमसींग

डेव्हलपमें ् इींन्रास्रक्चर मल. (HDIL) याींच्या मधील करार २०१३ ला
सींपषु ्ात आला आहे . तथावप, एच.डी.आय.एल. याींनी २७२१५ पन
ु िवसन

सदननका (पीएपी) बाींधकामासाठी मींजरु ी घेतली होती. ८४८० सदननकाींना
भोगि्ा प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले होते. यापैकी ४१०१ पन
ु िवसन
सदननका विमानतळ पररसरातील झोपडीधारकाींना पयावयी घरे दे ण्यासाठी
उपलब्ध आहे त.

र्ासनाने हदनाींक २७/०२/२०१९ रोजी हदलेल्या मान्यतेनस
ु ार झोपडपट्टी

पन
ींु ई आणण MIAL याींच्यामध्ये हदनाींक ०२/०३/२०१९
ु िवसन प्राधधकरण, मब

रोजी कुलाव वप्रममअर कींपाऊींड मधील मे.MIAL याींनी पन
ु िवसन घ्कासाठी
बाींधलेल्या सदननका हस्ताींतरीत करण्याबाबत समझोता करारनामा-१(MOU-१)

करण्यात आला आहे . उिवररत झोपडपट्टीधारकाींचे पन
ु िवसन करण्याबाबत
समझोता करारनामा-२(MOU-२) प्रलींब्रबत आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

सन १९९३ मधील बॉम्बस्फोटातील िखमीांना मदत कमळण्याबाबत
(४२) ४७२०७ (१०-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई ि ताप,

श्री.र महरी रुपिवर, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, ॲड.हुस्िब िू
खललफे, डॉ.ििाहत कमर्ाव, श्री.हररलसांग र ठोड, श्री.मोहनराि िदम,

श्री.आिांदर व प टील : सन्माननीय मदत ि पन
ु िवसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) हदनाींक १२ माचव, १९९३ रोजी मब
ुीं ईत झालेल्या बॉम्बस्फो्ातील जखमी

मदतीपासन
ू िींधचत असल्याची बाब माहे माचव, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीनस
ु ार
बॉम्बस्फो्ातील क्रकती जखमीींना मदत दे ण्यात आली आहे तसेच मदत
ममळालेली नसलेल्याींना मदत दे ण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.वििय िडेट्टीिार (१४-०३-२०२०) : (१) खरे नाही.

(२) हदनाींक १२ माचव, १९९३ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फो्ातील ४७५ जखमी
व्यक्तीींना स्जल्हाधधकारी, मब
ींु ई र्हर याींच्यामाफवत मदत िा्प करण्यात
आली आहे . तसेच मदत न ममळाल्याबाबत कोणाचाही अजव स्जल्हाधधकारी
याींना प्राप्त झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

दहां ोली शासिीय विश्राम ह
ृ ाच्या इमारतीची दरु िस्था र्ाल्याबाबत
(४३) ४७२९८ (०५-०७-२०१९). श्री.विप्लि बािोररया : सन्माननीय सािवितनि
बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम ि ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) स्जल्हास्तरीय र्हर असलेल्या हहींगोलीमध्ये लाखो रुपये खचव करुन

उभारण्यात आलेल्या र्ासकीय विश्रामगह
ु स्तीअभािी
ृ ाच्या इमारतीची दरु
दरु िस्था झाल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सािवजननक बाींधकाम विभागाकडून या इमारतीची दे खभाल
दरु
ु स्ती झाली नसल्याने सस्ु स्थतीत असलेल्या इमारतीत अनेक गैरप्रकार
घडत असन
ू याहठकाणी मदयाच्या बा्ल्या आढळून आल्या आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असलयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

इमारतीची दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रस्तत
ु विश्रामगह
ु नीकरणाच्या कामास रुपये १.४१ को्ी इतक्या
ृ ाच्या नत
रकमेस हदनाींक २७/०२/२०२० रोजी प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू
सदरचे काम सन २०२०-२०२१ च्या अथवसक
ीं ल्पात समाविष् करण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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मब
ुां ईतील मदहला अत्याचार प्रततबांधि शाखेच्या
इमारतीची दरु िस्था र्ाल्याबाबत

(४४)

४७९४०

(१२-०७-२०१९).

श्री.वििय

ऊफव

भाई

ध रिर,

श्री.प्रविण

दरे िर, श्रीमती स्स्मत व घ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई पोलीस महहला अत्याचार प्रनतबींधक र्ाखेचे काम परळ येथील एका
जुन्या इमारतीत सरु
ु असन
ू सध्या ्या इमारतीची दरु िस्था झाली असल्याचे
ननदर्वनास आले आहे तसेच सदर र्ाखेत परु से मनषु यबळही उपलब्ध नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मब
ुीं ई पोलीस महहला
अत्याचार प्रनतबींधक इमारतीचे ि मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (०३-०३-२०२०) : (१) ि (२) मब
ुीं ई पोलीस महहला अत्याचार

प्रनतबींधक र्ाखेचे काम परळ येथील यरु ोवपयन बींगला येथे सरु
ु असन
ू
इमारतीच्या दरु
ु स्तीसाठी रुपये १७,७२,७४३/- इतकी रक्कम मींजूर करण्यात
आली असन
ू दरु
ु स्तीचे काम सरु
ु आहे .

सदर र्ाखेत एकूण ७७ पदे मींजूर असन
ू ५६ पदे कायवरत आहे त तर

२० पदे अनतररक्त आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

िोिणात खारभम
ू ी वििास योिना असफल र्ाल्याबाबत
(४५) ४८६८७ (१६-११-२०१९). श्री.वििय ऊफव भाई ध रिर, श्री.प्रविण
दरे िर, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय खार िकमनी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकण क्रकनारपट्टी भागात खारभम
ू ी विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या
योजनेत लोकसहभागाची अ् काढल्याने कोकणातील १३९ योजना असफल
झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त योजना व्यिस्स्थत राबविली न गेल्याने यासाठी सरु
ु
केलेले स्ितींत्र विभाग दे खील बींद होण्याच्या मागाविर आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेसाठी आधथवक तरतद
ू करण्यात आली होती काय,
त्याचे स्िरूप काय आहे तसेच ही योजना यर्स्िी करण्यासाठी र्ासनाने
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.वििय िडेट्टीिार (१८-०३-२०२०) : (१) नाही.

महाराषर र्ासनाने खारभम
ू ी विकासासाठी सन १९७९ मध्ये महाराषर

खारजमीन विकास अधधननयम, १९७९ हा समींत करुन लागू करण्यात आला
आहे .

सदर

कायदा

अस्स्तत्िात

येण्यापि
ू ी

खारभम
ू ी

विकासाची

कामे

लोकसहभागातन
केली जात होती. सदर कायदा लागू झाल्यापासन
या
ू
ू
योजनाींच्या विकासाची सींपण
ू व जबाबदारी र्ासनाने घेतली आहे . खारभम
ू ी

विकास योजनाींच्या बह
ै ी ४११ खारभम
ू ी
ृ त ट आराखड्यातील ५७५ योजनाींपक
योजनाींची बाींधकामे माहे मे, २०१९ अखेर पण
ू व करण्यात आली आहे त.
(२) प्रश्न उदभित नाही.
(३)

खारभम
ू ी

विकास

सन

२०१९–२०२०

योजनाींच्या

बाींधकामासाठी

तसेच

दे खभाल

ि

दरु
ीं ल्पीय तरतद
ु स्तीसाठी प्रत्येक िषावकरीता अथवसक
ू करण्यात आली आहे .
या

िषावत

खारभम
ू ी

विकास

योजनाींची

बाींधकामे,

मजबत
ु ीकरण, सिेक्षण यासाठी भरीि तरतद
ू करण्यात आली आहे . तसेच
जागनतक

बँकेच्या

सहकायावने

राषरीय

योजनाींची कामे करण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

चक्रीिादळ

प्रकल्पाींतगवत

दे खील

___________

प्रणणि चें बर ओनसव िो.ऑ.वप्रमायसेस सोसा. कल. मरोळ
सांस्थेच्या

(४६)

४८८१३

श्री.ना ोराि

रै िारभाराची चौिशी िरणेबाबत

(०६-०७-२०१९).

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.ध रीशचांद्र

व्यास,

ाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

वि.प. ३ (55)

(१) प्रणणक चें बर ओनसव को.ऑ. वप्रमायसेस सोसा. मल., मरोळ स्व्हलेज, साकी
विहार रोड, साकीनाका, मब
ुीं ई या सींस्थेत होत असलेल्या गैरकारभाराची

चौकर्ी करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २० नोव्हें बर, २०१८ रोजी िा
त्यासम
ु ारास मा.सहकार मींत्री याींना लेखी ननिेदन हदले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननिेदनानस
ु ार सींबधीं धत
दोषीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (२३-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर सींस्थेच्या कामकाजाबाबत काही सभासदाींनी उपननबींधक, सहकारी
सींस्था, एल विभाग, मब
ुीं ई या कायावलयात तक्रारी केल्या होत्या. त्यास

अनस
ु रुन सींबधीं धत अधधकारी याींनी प्रकरणी सन
ु ािणी घेऊन सदर सींस्थेची

महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० चे कलम ८९ अे अन्िये दप्तर
तपासणी हदनाींक २१/१०/२०१८ रोजी केली होती. त्यामध्ये सदर सींस्थेच्या
कामकाजात

अननयममतता

आढळून

आल्याने

महाराषर

सहकारी

सींस्था

अधधननयम, १९६० चे कलम ७८अ(१)(ब) अन्िेय सींस्थेस हदनाींक २६/११/२०१८

रोजी कारणे दाखिा नो्ीस ननगवममत करुन सींस्थेच्या चेअरमन, सेक्रे्री ि
खस्जनदार याींना अपात्र केले होते. त्यानींतर उपननबींधक, सहकारी सींस्था, एल

विभाग, मब
ुीं ई याींनी त्याींच्या हदनाींक २९/०१/२०१९ रोजीचे आदे र्ान्िये सदर

सींस्थेिर प्राधधकृत अधधकारी मींडळ ननयक्
ु त केले आहे .
स्जल्हा उपननबींधक सहकारी सींस्था (२), मब
ुीं ई याींनी सदर सींस्थेचे
फेरलेखापररक्षण करण्यासाठी श्री.पी.व्ही.मळ
ु े , सनदी लेखापाल याींची ननयक्
ु ती
हदनाींक २२/०३/२०१९ रोजीच्या आदे र्ाने केली आहे . सदर सींस्थेच्या माजी
पदाधधकाऱयाींिर कलम ८० अन्िये कायदे र्ीर कारिाई करण्यात आली आहे .

सींस्थेच्या दप्तराचा ताबा घेऊन फेरलेखापररक्षण अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर
लेखापररक्षण अहिालानस
ु ार पढ
ु ील योग्य ती कायदे र्ीर कारिाई करण्यात
येईल.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
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मब
ुां ई जिल्हा ि मब
ुां ई उपन र जिल््यातील मिुर सहिारी
सांस्थाांच्या विविध प्रश्नाच्या तनणवयाबाबत

(४७)

४८८१८

श्री.ना ोराि

(०६-०७-२०१९).

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.ध रीशचांद्र

व्यास,

ाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई स्जल्हा ि मब
ुीं ई उपनगर स्जल््यातील मजुर सहकारी सींस्थाच्या
विविध

प्रश्नाच्या

सींदभावत

ननणवय

घेण्याकरीता

बैठक

घेण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी मा.सहकार मींत्री याींना हदनाींक १ जानेिारी, २०१९ रोजी िा
त्यासम
ु ारास लेखी ननिेदन हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनानस
ु ार र्ासनाने बैठक आयोस्जत केली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रश्नाबाबत सविस्तर चचाव करण्याकरीता मा.सहकार
मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक केव्हापयंत आयोस्जत करण्याचे र्ासनास
अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१९-०३-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) सदर प्रश्नाबाबत सविस्तर चचाव करण्याकरीता मा.मींत्री (सहकार ि
पणन) याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०६/०२/२०२० रोजी बैठक आयोस्जत
करण्यात आली होती.
(४) लागू नाही.

___________

म.ु पो. शेले येथील दि
ु ानिाडी ते पानोसेिाडी रस्त्याचे
डाांबरीिरण िरण्याबाबत

(४८)

४८८५९

(०५-०७-२०१९).

श्रीमती वियोया चव्हाण,

श्री.हे मत
ां

टिले,

ॲड.हुस्नबानू खकलफे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म.ु पो.र्ेले (ता.सािींतिाडी, स्ज.मसींधुदग
ु )व येथील ग्रामस्थाींनी दक
ु ानिाडी ते

पानोसेिाडी रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्यासाठी ग्रामपींचायतीकडे मागील १५
िषावपासन
ू मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ‘समथवन’ सींस्थेने हदनाींक ५ नोव्हें बर, २०१८

रोजी िा त्यासम
ु ारास र्ेत रस्त्याच्या पक्क्या बाींधकामाला मींजूरी दे ऊन ननधी
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत मा.ग्रामविकास मींत्री, सधचि, ग्रामविकास विभाग,
मख्
ु य कायवकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, तसेच कायवकारी अमभयींता,

सािवजननक बाींधकाम विभाग याींचेकडे ननिेदनाव्दारे मागणी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त प्रकरणी र्ासनाने

चौकर्ी करून दक
ु ानिाडी

ते

पानोसेिाडी र्ेत रस्ता ग्रामपींचायत दप्तरी नमन
ु ा नीं. २३ िर नोंद करून
ग्रामपींचायत स्तरािर ि अन्य योजनेतन
ू ननधी दे ऊन रस्त्याचे काम सरू
ु
करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (१८-०३-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींक्रकत दक
ु ानिाडी ते पानोसेिाडी या ग्रामीण मागव क्र. ३८६ ची एकूण
लाींबी १.५०० क्रक.मी. आहे . सदय:स्स्थतीत सदर हठकाणी रस्ता अस्स्तत्िात
नसन
ू त्याहठकाणी र्ेतामधन
ू जाणारी पायिा् आहे .
सदर

रस्त्यासाठी

लागणारी

जमीन

सींबधीं धत

जमीनधारकाींकडून

उपलब्ध होणे आिश्यक आहे . त्यासाठी स्जल्हा पररषदे ने जमीन उपलब्ध

करुन दे ण्याबाबत ग्रामपींचायतीला कळविले आहे . जमीन उपलब्ध झाल्यास
स्जल्हा पररषदे स सदर रस्ता करणे र्क्य आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मा.महसल
ू मांत्री न्यायाधधिरणािडील अवपल अिव
विदहत मद
ु तीत तनिाली िाढण्याबाबत

(४९) ४८९६२ (०५-०७-२०१९). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने राज्यातील मा.मींत्री महोदयाींकडे दाखल

करण्यात आलेल्या अपील अजव विहहत मद
ु तीत ननकाली काढण्याबाबत
िेळेािेळी ननदे र् हदले असतानाही राज्यातील बेकायदे र्ीर गौण खननज
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उत्खनन प्रकरणी र्ासनाकडून करण्यात आलेल्या दीं ड सींदभावतील अनेक
प्रकरणे

मा.महसल
ू

मींत्री

याींच्या

न्यायालयात

गेल्या

आठ

िषांपासन
ू

ननणवयासाठी प्रलींब्रबत असल्याची बाब माहे मे, २०१९ च्या पहहल्या सप्ताहात
ननदर्वनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत आठ िषांत बेकायदे र्ीर गौण खननज उत्खनन प्रकरणी

केलेली दीं डात्मक कारिाई विरोधातील क्रकती प्रकरणे मा.महसल
ू मींत्री याींच्या
न्यायाधधकरणा समक्ष दाखल करण्यात आली आहे त आणण त्यापैकी क्रकती
प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहे त,
(३)

असल्यास,

करण्यात

मा.महसल
ू

आलेल्या

मींत्री

पीडडताींच्या

याींच्या

अजाविर

न्यायाधधकरणा
विहहत

समक्ष

मद
ु तीत

करण्याबाबत कोणती कायवपध्दती अिलींब्रबण्यात आली आहे,

दाखल

न्यायदान

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

मा.महसल
ू

मींत्री

न्यायाधधकरणाकडून

विहहत

मद
ु तीत

ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

अवपले

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०६-०३-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील
बेकायदे र्ीर गौण खननज उत्खनन प्रकरणी करण्यात आलेल्या दीं ड सींदभावतील

मा.मींत्री (महसल
ू ) तसेच मा.राज्यमींत्री (महसल
ू ) याींचे न्यायालयात सन २०१०

पासन
ू ते आतापयंत दीं डात्मक कारिाईच्या विरोधातील एकूण २८७ प्रकरणे

प्राप्त झाली आहे त. त्यापैकी १२० प्रकरणी सिव सींबधीं धताींची सन
ु ािणी घेिन
ू
अींनतम ननणवय पाररत करुन प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आहे त. तसेच
१६७ अवपल प्रकरणे सन
ु ािणी तसेच ननणवय प्रकरणी प्रलींब्रबत आहे त.
दीं डात्मक कारिाई विरोधातील प्रलींब्रबत असलेल्या

१६७ प्रकरणी

मा.मींत्री (महसल
ू )/मा.राज्यमींत्री (महसल
ू ) याींच्या न्यायाधधकरणाकडे सदर
प्रकरणी

सन
ु ािणी

घेिन
अींनतम आदे र्
ू

काढण्याबाबतची कायविाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

पाररत करुन

___________

अवपल

ननकाली
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मौिे िोंड ाांि (ता.सां मेश्िर, जि.रत्नाध री) येथील िािळी नदीिरील
िोंड ाांि-पय
ु े-तफे दे िळे पल
ु ाची पन
ु बांधणी िरण्याबाबत

(५०)

४९३२५

(३०-०७-२०१९).

श्रीमती वियोया चव्हाण,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कोंडगाींि (ता.सींगमेश्िर, स्ज.रत्नाधगरी) येथील काजळी नदीिरील
कोंडगाींि-पय
ु े-तफे दे िळे

हा पल
कोसळून स्जवितहानी होण्याची र्क्यता
ू

ननमावण झाली असल्याची बाब माहे जल
ु ,ै २०१९ च्या प्रथम सप्ताहात
ननदर्वनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००५ मध्ये पल
ु ाचा काही भाग िाहून गेल्यानींतर सदरील
भागाचे नव्याने बाींधकाम करण्यात आले परीं त,ु त्यानींतर सािवजननक बाींधकाम
विभागाने या पल
व केल्याने पल
ु ाकडे दल
ु क्ष
ु ाची दरु िस्था झाली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कोंडगाींि-पय
ु -े तफे दे िळे या पल
ु ाची पन
ु बांधणी करण्याची
मागणी लोकप्रनतननधी ि ग्रामस्थाींनी र्ासनाकडे करुनही कोणतीही कायविाही
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या
अनष
ीं ाने सदर पल
ु ग
ु ाची पन
ु बांधणी करण्यासींदभावत कोणती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (२०-०३-२०२०) : (१) हे खरे आहे . सदर पल
ु ािरुन सिव
प्रकारची िाहतक
ू बींद करण्यात आली आहे .

(२) सन २००५ च्या परू ामध्ये सदर पल
ू ाचा पय
ु े बाजक
ू डील जोडरस्ता िाहून
गेला होता.तदनींतर पल
ु ाचे २ गाळे िाढिन
ू जोड रस्त्याचे नव्याने बाींधकाम
सािवजननक बाींधकाम विभागामाफवत करण्यात आले आहे.

(३), (४) ि (५) सदय:स्स्थतीत सदर पल
ु नादरु
ु स्त असल्याने त्याची रुीं दी
िाढविणे ि पन
ु बांधणी करणे आिश्यक आहे .
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सदरचा पल
ु दोन पदरी बाींधणीसाठी रुपये ६५८.०० लक्ष इतका खचव

अपेक्षक्षत आहे . स्जल्हा पररषदे कडे रस्त्याींच्या दे खभाल ि दरु
ु स्तीकरीता विविध

योजनाींमधून मयावहदत स्िरुपात ननधी प्राप्त होत असन
ू सदर ननधीमधून एका

पल
ु ाच्या बाींधकामासाठी एिढा ननधी उपलब्ध करुन दे णे र्क्य होत नाही.
त्यामळ
ु े स्जल्हा पररषदे व्दारे स्जल्हा िावषवक योजना अींतगवत तसेच सािवजननक
बाींधकाम

विभागाकडील

उपलब्ध

अनद
ु ानामधून

सदर

काम

प्रस्तावित

करण्याबाबत विनींती करण्यात आली आहे . तथावप, सदर अनद
ु ान अदयाप
उपलब्ध झालेले नसल्यामळ
ु े सदर पल
ु ाच्या पन
ु बांधणीचा प्रस्ताि पन
ु श्च

स्जल्हा ननयोजन सममतीकडे सादर करण्याच्या सच
ू ना स्जल्हा पररषदे स
दे ण्यात आलेल्या आहे त.

___________

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.रािेंद्र भा ित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपि
ू व सिव प्रक्रक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आले आहे .
मुद्रण: र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

