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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

महाराष्ट्र लोिपाल आणण लोि आयक्
ु त िायद्यात
सध
ु ारणा िरण्याबाबत

(१) ३२१ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत ममर्ाफ : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ४६५६५ ला ददनाांि १९ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात लोकपाल आणि लोक आयक्
ु त विधेयक सन २०११ मधील कलम
६३ ते ९७ मधील तरतद
ु ी विचारात घेऊन शासनाने सक्षम लोक आयक्
ु त

कायदा करािा ि त्यानस
ु ार लोक आयक्
ु ताींची ननयक्
ु ती करािी अशी मागिी
श्री.अण्िा हजारे याींनी ददनाींक २२ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास
मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्र पाठिन
ू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पत्रातील बाबी तसेच केंद्रीय लोकपाल अधधननयमातील

तरतद
ु ी विचारात घेऊन महाराषर लोक आयक्
ु त आणि उप लोक आयक्
ु त
अधधननयम, १९७१ मध्ये सध
ु ारिा सच
ु वििे ि सक्षम लोक आयक्
ु त कायदा
करण्याच्यादृष्ीने विचारविननमय करण्यासाठत तसेच सध
ु ारीत अधधननयमाचा

मसद
ु ा तयार करण्यासाठत ददनाींक १० माचच, २०१९ रोजी सींयक्
ु त मसद
ु ा
सममती शासनाने स्थापन केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त सममतीची रचना कशी करण्यात आलेली आहे तसेच

सममतीच्या ककती बैठका आयोजजत करण्यात आलेल्या आहे त ि सममतीचा
अहिाल प्राप्त झाला काय, त्याचे स्िरुप काय आहे आणि त्यािर कोिती
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (२६-०८-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) ि (४) मा.मख्
ु य सधचि याींच्या अध्यक्षतेखाली सदर सींयक्
ु त मसद
ु ा
सममतीमध्ये एकूि ९ शासकीय/अशासकीय सदस्य आहे त. प्रस्तत
बाब
ु
सममतीच्या विचाराधीन आहे .

___________

राज्यात डडजजटल सातबारा सुरु िरण्याबाबत
(२) ४३१ (१८-०३-२०२०). श्री.तनलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७६४८
ला ददनाांि २५ जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००६ पासन
ू डिजज्ल सातबारा ही सींकल्पना राबविण्याचा
ननिचय शासनाने घेतला असन
च िे
ू १७ िर्ाचचा कालािधी होऊनही राज्यात पि
ू प
डिजज्ल सातबारा होऊ शकला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत १७ िर्ाांच्या कालािधीत राज्यात ककती ्क्के सातबारा
डिजज्ल करण्यात शासनाला यश आले आहे,

(३) असल्यास, या सींकल्पनेसाठत तलाठत मींिळ अधधकारी हे ताींत्रत्रक दृष्या
नततके सक्षम नसल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यात डिजज्ल
सातबारा करण्यासाठत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (१०-०८-२०२०) : (१) ि (२) राज्य शासनाने सन २००५
मध्ये

राज्यातील

सिच

अधधकार

अमिलेख

(गा.न.नीं.७/१२)

सींगिकीकृत

करण्याचा ननिचय घेतला होता. तद्नींतर सन २०१८-२०१९ मध्ये डिजज्ल
स्िाक्षरी अधधकार अमिलेख जनतेला ऑनलाईन उपलब्ध करून दे ण्याचा

ननिचय राज्य शासनाने घेतला असन
ू , त्यानस
ु ार राज्यातील २.५२ को्ी
गा.न.नीं. ७/१२ पैकी २.४९ को्ी गा.न.नीं. ७/१२ (अधधकार अमिलेख) डिजज्ल
स्िाक्षरी करून जनतेला महािमू म पो्च लव्दारे ऑनलाईन उपलब्ध करून
दे ण्यात आलेले आहे त.

राज्यातील १००% गा.न.नीं.७/१२ डिजज्ल स्िरूपात जनतेला महािमू म

पो्च ल िरील िल
ू ेख या मलींकिर मोफत पाहण्यासाठत उपलब्ध असन
ू ९९%

डिजज्ल स्िाक्षरीत गा.न.नीं.७/१२ िाऊनलोि करण्यासाठत सशल्
ु क उपलब्ध
आहे त.

(३) हे खरे नाही.

ई-फेरफार प्रिालीच्या कामकाजासाठत सिच तलाठत ि मींिळ अधधकारी

याींना ताींत्रत्रक प्रमशक्षि दे ण्यात आले असन
ू , तालक
ु ा स्तरािर ि जजल्हा
स्तरािरील मास््र रे नसचला दे खील प्रमशक्षि ददले असल्याने राज्यातील सिच
तलाठत

मींिळ

अधधकारी

करण्यात येत आहे .

याींच्याकिून

सक्षमपिे

प्रिालीव्दारे

कामकाज

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

परभणी शहरातील िक्र् मालिीच्या जागेिर
विनापरिाना बाांधिामाबाबत
(३) ६९७ (१८-०३-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि
२० जुल,ै २०१८ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३६९४३ ला ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय िक्र् मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) परििी शहरातील सव्हे नीं. ६३६ ि ६३७ मधील १०० एकर जममनीिर
महानगरपामलकेची परिानगी न घेता बाींधकाम करुन अनतक्रमि केल्याबाबत
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सामाजजक कायचकत्याांनी लेखी ननिेदनाव्दारे वििागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद
याींच्याकिे खो्े दस्ताऐिज बनिन
ू बाींधकाम परिाने ममळवििाऱ्या दोर्ीींविरूध्द
कायचिाही करण्यात यािी अशी मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील बाींधकाम परिानगी कागदपत्रे, खो्े दस्ताऐिज ि

इतर गैरप्रकाराींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तसेच विनापरिाना
बाींधकाम केलेल्याींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, उक्त कामाींची कामननहाय मादहती काय आहे ?
श्री.निाब ममलि (२४-०७-२०२०) : (१) होय.

(२) खो्या दस्ताऐिजा आधारे कोितेही बाींधकाम मींजूर करण्यात आलेले

नाही. तथावप, इदगाह मैदानािर अनधधकृत बाींधकामे ह्विण्याबाबत महाराषर
राज्य

िक्फ

२०१६

मध्ये

मींिळाकिून

आयक्
ु त,

महानगरपामलका,

परििी

याींना

कळविण्यात आले होते. त्यानस
ु ार १७ अनधधकृत द्नशेि दक
ु ानाींना सन,

महापामलकेकिून नो्ीसा बजािण्यात आल्या होत्या सदर

नो्ीसाींविरुध्द अनतक्रमिधारकाींनी मा.उच्च न्यायालय, खींिपीठ औरीं गाबाद
येथे सी.आर.ए.क्र. ३०/२०१९ दाखल केली असन
ू ददनाींक १२/०२/२०१९ च्या

आदे शान्िये मा.उच्च न्यायालयाने “जैसे थे पररजस्थती ठे ििे” बाबत ददलेले
आदे श ददनाींक १७/०२/२०२० च्या आदे शान्िये पढ
ु े सरु
ु ठे िण्यात आलेले
आहे त. सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरि न्यायप्रविष् आहे असा अहिाल आयक्
ु त,
परििी महानगरपामलका याींनी सादर केला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

व्यािसातयि ि उच्च माध्यममि अभ्यासक्रम एन.एस.क्य.ु एर्.शी
सस
ु ांगत िरण्याबाबत

(४) ९४७ (१८-०३-२०२०). श्री.किशोर दराडे, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उच्च माध्यममक व्यिसाय अ्यासक्रमाींच्या अनेक मागण्या
िर्ाचनि
ु र्े

प्रलींत्रबत

असल्याने

व्यिसाय

अ्यासक्रम

राबविण्यात अनेक अिचिी येत आहे त, हे खरे आहे काय,

पररिामकारकररत्या
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(२) तसेच, उच्च माध्यममक व्यिसाय अ्यासक्रम कौशल्य विकास ि
उद्योजकता

वििागाच्या

ददनाींक

२७

नोव्हें बर,

२०१५

रोजीच्या

शासन

ननिचयानस
ीं त करण्यात आला आहे, हे ही खरे
ु ार एन.एस.क्य.ू एफ.शी सस
ु ग
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू अ्यासक्रमाींना अजूनपयांत एन.एस.क्य.ू एफ.शी
सस
ीं ता तसेच मान्यता ममळाली नाही, हे खरे आहे काय,
ु ग

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयाांचे

नक
ु सान होिू नये याकरीता ददनाींक २७ नोव्हें बर, २०१५ रोजीच्या शासन
ननिचयामधील त्र्
ु ीींमध्ये सध
ु ारिा करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.निाब ममलि (२३-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४)

+२

स्तरािरील

उच्च

माध्यममक

व्यिसाय

अ्यासक्रमाींचे

अन्य

पयाचयामध्ये रुपाींतर करण्याच्या धोरिात्मक ननिचयाच्या अनर्
ीं ाने शासनास
ु ग

मशफारस करण्यासाठत ददनाींक १६ माचच, २०२० रोजीच्या शासन ननिचयान्व्ये
सममती गठतत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

आांगिली सोनारिाडीत (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी)
बबबटयाने शेळया ठार िेल्याबाबत
(५) १०६९ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जगताप,

डॉ.िजाहत ममर्ाफ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आींगिली सोनारिािी (ता.सींगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) पररसरात त्रबब्याने
एका शेतकऱ्याींच्या ४ शेळया ठार केल्या असन
ू या गािात मितीचे िातािरि
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ननमाचि झाले असल्याचे ददनाींक ३ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेळीमालकास त्याची नक
ु सान िरपाई दे ण्यासाठत ि वपींजरे
लािन
त्रबब्याला पकिण्याबाबत शासनाने
ू
करण्यात येत आहे ,

कोिती कायचिाही केली िा

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१४-०७-२०२०) : (१) ि (२) ददनाींक ०१/०१/२०२० रोजी

श्रीमती सककना इसाक हरधचरकर, रा. आींगिली सोनारिािी ता.सींगमेश्िर,
जज.रत्नाधगरी

याींच्या

मालकीच्या

४

झाल्याची घ्ना ननदशचनास आली आहे .

शेळ्या

त्रबब्याच्या

हल्ल्यात

मत
ृ

सदर प्रकरिी नक
ु सान ग्रस्त पशध
ु न मालकास प्रचमलत शासन

ननिचयातील तरतद
ू ीनस
ु ार रुपये २०,६२५/- इतकी नक
ु सान िरपाई अदा
करण्यात आली आहे .

घ्नाग्रस्त पररसरात िन कमचचाऱ्याींमाफचत रात्रीच्या िेळेस गस्त

घालण्यात येत.े तसेच स्थाननकाींना मानि-िन्यप्रािी सींघर्च ्ाळण्याच्या
उदे शाने मादहती दे ण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

माथेरान ममनी रे नच्या शटलिरीता जमीन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६) १६०५ (१८-०३-२०२०). श्री.अशोि ऊर्फ भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
डॉ.िजाहत ममर्ाफ,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

श्री.अमरनाथ

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राजूरिर :

सन्माननीय

(१) माथेरान ममनी रे नच्या अमन लॉज ते माथेरान अशा श्ल सेिा सरु
ु
करुन या ममनी रे नची दे खिाल करण्यासाठत घा्मार्थयािर जमीन उपलब्ध

करुन दे ण्याबाबत रे ल्िे प्रशासनाने जजल्हाधधकारी, रायगि याींचेकिे मागिी
केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन माथेरान ममनी रे नच्या
श्लकरीता जमीन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (३१-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अधीक्षक माथेरान याींनी िररष् सहा. मींिळ अमियींता (रॅ क) मध्य रे ल्िे,
कल्याि याींच्यासह स्थळपाहिी करिेबाबत िारीं िार विनींती करुनही रे ल्िे

प्रशासनाकिून अद्याप प्रनतसाद अप्राप्त आहे . तसेच मख्
ु याधधकारी, माथेरान

धगरीस्थान नगरपररर्द याींनीही कार पाककांग विकमसत करिेकरीता विर्याींककत
जममनीची मागिी केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

व्यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण विभागातील मशक्षि ि इतर िमफचारी
याांच्या विनाअनुदातनत सेिा िररष्ट्ठ िेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत
(७) २४७२ (१८-०३-२०२०). श्री.किशोर दराडे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय
िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

शालेय

मशक्षि

वििागाने

त्याींच्या

वििागातील

मशक्षकाींसाठत

विनाअनद
ु ाननत सेिा िररषठ िेतनश्रेिीसाठत ग्राह्य धरण्यात येईल असा
शासन ननिचय सन २००६ मध्ये काढला परीं तु कौशल्य विकास ि उद्योजकता
विकास वििागाने आजपोितो सदर शासन ननिचय ननगचममत केला नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.निाब ममलि (१२-०६-२०२०) : (१) सदरहू प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन
आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
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तें दप
फ र्ाल्याबाबत
ू ान व्यिसायािडे शासनाचे दल
ु क्ष
(८)

२८५९

(०२-०६-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील तें दप
च असल्याचे माहे एवप्रल,
ू ान व्यिसायाकिे शासनाचे दल
ु क्ष
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तें दप
च
झाल्यामळ
ू ान व्यिसायाकिे शासनाचे दल
ु क्ष
ु े अिीचशे
को्ीचे व्यिहार ठप्प होिन
ू अनेक गाींिकऱ्याींिर उपासमारीची िेळ आली
असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ाळे बद
ीं ीच्या काळात शासन शेती व्यिसायाला, शेतमालाच्या
िाहतक
ु ीला परिानगी दे िू शकते तर तें दप
ू ानासाठत परिानगी न दे ण्याची
कारिे काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तें दप
ू ान व्यिसायाला
चालना दे ण्यासींदिाचत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (२७-०७-२०२०) : (१) ि (२) सन २०२० तें द ू हीं गामात त्रबगर
अनस
ु धू चत

क्षेत्रात

माहे

डिसेंबर,

२०१९

ते

माहे

मे,

२०२०

दरम्यान

ई-ननविदे च्या एकूि ०८ फेरीअींती १४४ तें द ू घ्क/घ्कसमह
ु विक्री झालेले

आहे त. विक्री झालेल्या तें द ू घ्काींतन
ू माहे मे, २०२० अखेर ७१.२६ ्क्के तें द ू
पाने सींकलीत झाले आहे त.

१४४ “तें द ू घ्क/घ्क समह
ु विक्री”मळ
ु े तें दप
ू ाने सींकलनकत्याचस

रोजगार उपलब्ध झाला आहे .

(३) ि (४) शासनाने ददनाींक १५/०४/२०२० ि ददनाींक १७/०४/२०२० रोजीचे
ननगचममत केलेल्या अधधसच
ीं ीच्या
ू नान्िये ननगचममत केलेल्या सच
ू नेनस
ु ार ताळे बद
कालािधीत

ददलेली आहे .

तेंदप
ू ाने

विक्री,

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

सींकलन/प्रकक्रया

___________

ि

िाहतक
ु ीकरीता

परिानगी
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औरां गाबाद औद्योधगि पररसरात आयटी हबची उभारणी िरणेबाबत
(९)

२८६३

(२८-०५-२०२०).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.अमरनाथ

जगाच्या

नकाशािर

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औद्योधगक

दृष्या

राजूरिर :

मान्यता

पािलेल्या

औरीं गाबादमध्ये आय्ी हब उिारण्यासाठत शासन त्या दृष्ीने पढ
ु ाकार घेत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आय्ी हबची औरीं गाबादमध्ये उिारिी होण्याच्या दृष्ीने माहे
जानेिारी,

२०२०

मध्ये

िा

त्यादरम्यान

मा.उद्योग

मींत्री

महोदयासह

आय.्ी.कींपींन्याच्या प्रनतननधीने ऑररकची पाहिी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबादमध्ये उत्तम दजाचच्या शैक्षणिक सवु िधा असल्याने

अमियाींत्रत्रकी महाविद्यालयातन
ू बाहे र पििारे ्ॅ लें् औरीं गाबादमध्येच कायचरत
रादहल्यास आय्ी उद्योग िाढीसाठत प्रयत्न होतील ि ्ॅ लें्ला इतर दठकािी
नोकरीसाठत जाण्याची गरज िासिार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आय्ी हब औरीं गाबादमध्ये उिारण्यासाठत शासनाने कोिती
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२५-०८-२०२०) : (१), (२) ि (३) होय.
औरीं गाबाद

शहरामध्ये

आय्ी

पाकच

उिारण्याच्यादृष्ीने

पदहल्या

्प्प्यात धचकलठाि औद्योधगक क्षेत्रात १२.०५ हे . आर क्षेत्रािर आय्ीपाकच

उिारण्यात आले असन
ू त्यामध्ये विविध आकाराचे ३८ िख
ू ींि पािून आय्ी
कींपन्याींना िा्प केलेले आहे . त्यादठकािी आय्ी व्यिसाय सरु
ु आहे . आय्ी
इमारत बाींधण्यात आली असन
ू त्यामध्ये ३२ गाळे असन
ू त्यामधील २३ गाळे
आय्ी कींपन्याींस िािे तत्िािर दे ण्यात आले आहे त.
(४)

शासनाच्या

धोरिानस
ु ार

आय्ी

क्षेत्र

विकमसत

होण्याच्यादृष्ीने

अजस्तत्िात असलेल्या धचखलठािा औद्योधगक क्षेत्रामध्ये सन २००० साली
प्रथम दे िधगरी आय्ी पाकच या नािाने १२.०५ हे .आर क्षेत्रािर उिारण्यात

आले आहे . त्यामध्ये एकूिा ३८ िख
ू ींि आरे णखत करुन आय्ी कींपन्याींना
िा्प केलेले आहे .
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महाराषर औद्योधगक विकास महामींिळ ि ददल्ली मब
ींु ई इींिस्रीयल

कॉरीिॉर याींचेमध्ये ५१.४९ प्रमािात िाींििली गत
ुीं ििूक करण्याच्या हे तन
ू े
औरीं गाबाद इींिस्रीयल ्ाऊनमशप मल. औरीं गाबाद ही कींपनी स्थापन करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

पैठण ते औरां गाबाद राज्य मागाफच्या चौपदरीिरणाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(१०) २८७८ (२९-०५-२०२०). श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि २३९ ला ददनाांि २६ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

सांदभाफत सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैठि ते औरीं गाबाद या दोन शहराींना ि महत्िाच्या औद्योधगक ि

साींस्कृनतक क्षेत्राला परु क ठरिाऱ्या राज्य मागाचच्या चौपदरीकरि करण्याच्या
कामाला शासनाने मींजूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मींजरू ी ददलेल्या कामाचे स्िरुप काय आहे तसेच
सदर काम पि
ू च होण्यास ककती कालािधी लागिे अपेक्षक्षत आहे, याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाने औरीं गाबाद पैठि या राज्य मागाचचे रुपाींतर राषरीय

महामागाचत करुन त्यास एनएच-७५२ ई (NH-७५२ E) हा क्रमाींक ददला असन
ू

केंद्र शासनाने सदरील रस्त्यास मध्यम प्राधान्यक्रम (Medium Priority)
अींतित
केला असन
त्या अनर्
ीं ाने कायचिाही प्रगनतपथािर आहे . सदर
ूच
ू
ु ग

प्रकरिी केंद्र शासनातफे ‘िारतमाला’ योजनेंतगचत िारतीय राषरीय राजमागच
प्राधधकरि माफचत DPR बनविण्याचे काम मे.ईगीस इींडिया मयाच. या

सल्लागार कींपनीकिून प्रगनतपथािर आहे, त्यामळ
ु े चौपदरीकरिाच्या कामाला
शासनाने मींजूरी ददली म्हििे सींयजु क्तक होिार नाही, असे प्रकल्प सींचालक,
िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि, औरीं गाबाद याींनी कळविले आहे
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(२) DPR अींनतम होईपयांत प्रकल्प मींजरू ीबद्दल साींगिे

उधचत होिार

नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि, औरीं गाबाद
याींनी कळविले आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही

__________

लातूर-बाशी-मागे टें भुणी या सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामागाफला
जोडणाऱ्या रस्तत्याच्या िामाबाबत

(११)

२८७९

(०३-०६-२०२०).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.बाळाराम

पाटील :

सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू -बाशी मागे ्ें िि
ु ी येथे सोलापरू -पि
ु े राषरीय महामागाचला जोििाऱ्या
रस्त्याच्या चौपदरीकरि करण्याच्या कामास शासनाने मींजरु ी ददली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मींजूरी ददलेल्या कामाचे स्िरुप काय आहे ि काम

सरु
ु होऊन पि
ू च होण्यास ककती कालािधी लागिे अपेक्षक्षत आहे , याबाबत
शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

म्हसिि-माळमशरस-्े िि
च ािी-बाशी-येिशी–लातरू हा रस्ता राज्य
ू ी–कुिुि

मागच क्रमाींक १४५ असा होता. तथावप, केंद्र शासनाच्या ददनाींक ३/०१/२०१७

च्या अधधसच
ू नेनस
ु ार सदर रस्ता राषरीय महामागच क्रमाींक ५४८ सी म्हिन
ू
घोवर्त झालेला आहे . सबब, सदरहू रस्त्याचे पढ
ु ील दजोनती ि सध
ु ारण्याचे
काम केंद्र शासनामाफचत करण्याचे प्रस्तावित आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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किमान योग्यता व्यािसातयि अभ्यासक्रम एमसीव्हीसी
मशक्षिाांना योजनेचे लाभ दे णेबाबत
(१२)

२८९६

(२८-०५-२०२०).

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.किशोर

दराडे :

सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सिच शासकीय कमचचाऱ्याींना ७ व्या िेतन आयोगानस
ु ार १० िर्े,
२० िर्े ि ३० िर्ाचनत
ीं र िेतनश्रेिी मींजूर केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळे तील मशक्षक ि मशक्षकेतर

कमचचाऱ्याींना सदर सध
ु ाररत िेतनश्रेिी ममळण्याबाबत सममती स्थापन केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ककमान योग्यता
व्यािसानयक

अ्यासक्रम

एमसीव्हीसी

(MCVC)

मशक्षकाींनाही

सध
ु ाररत

१० िर्े, २० िर्े ि ३० िर्ाचनत
ीं र िेतनश्रेिी दे ण्याबाबत कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.निाब ममलि (१२-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .

याबाबत शालेय मशक्षि ि क्रीिा वििागाने ददनाींक ३१ जल
ु ,ै २०१९

रोजी शासन ननिचय ननगचममत केलेला आहे .

(३) ि (४) िरीलप्रमािे स्थापन करण्यात आलेल्या सममतीचा अहिाल
विचारात घेऊन वििागात कायचिाही करण्यात येिार आहे
___________

नागपूर ग्रामीण पोमलसाांच्या िरदहस्तताने िोळसा
तस्तिर सक्रीय असल्याबाबत

(१३)

२९२०

(०२-०६-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

पररचारि,

डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, ॲड.तनरां जन डािखरे , श्री.सरु े श धस,
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय ऊजाफ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) नागपरू ग्रामीि पोमलसाींच्या िरदहस्ताने कोळसा तस्कर सक्रीय झाले

असन
ू अनेक दठकािी या तस्कराचा ्ोळया कायचरत असल्याचे माहे माचच,
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तस्करामळ
ु े िीज औजषिक केंद्राला दर मदहन्याला ननकृष्
िीज परु िठा करून केंद्राला लाखो रूपयाचा िद
ू ां ि पित आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िीज केंद्रा मधील का्यािर असलेले कमचचारी ि रकचालक
याींच्या सींगनमताने लाखो रूपयाींची फसििूक करण्यात येत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि
त्यानस
ु ार सींबधीं धताींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

डॉ. तनततन राऊत (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
पोलीस

अधीक्षक

नागपरू

जजल्हा

(ग्रामीि),

नागपरू

याींच्या

अहिालानस
ीं ात सन २०२०
ु ार नागपरू ग्रामीि जजल्ह्यात कोळसा चोरी सींबध

मध्ये ४ गन्
ु हे दाखल झाले आहे त. तथावप, सदर गन्
ु ह्याींच्या तपासात िीज
केंद्रामधील का्यािर असलेले कमचचारी ि रकचालक याींच्या सींगनमताने

लाखो रुपयाींची फसििक
ू करण्याबाबतचा कोिताही प्रकार नमद
ू गन्
ु ह्याींच्या

तपासात उघिकीस आलेला नाही ककीं िा अशी कोितीही तक्रार प्राप्त झालेली
नाही.

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मुांबई-गोिा महामागाफिररल धचपळूण-परशुराम ते आरिली रस्तत्याांचे
िाम सांपूणत
फ : बांद असल्याबाबत

(१४) २९३३ (०३-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम
(सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ई-गोिा महामागाचिररल धचपळूि-परशरु ाम ते आरिली दरम्यानच्या ३६
ककमी लाींबीच्या रस्त्याींचे काम सींपि
च : बींद पिलेले आहे , हे खरे आहे काय,
ू त

(२) असल्यास, सदर बींद पिलेले काम विनाविलींब हाती घेऊन पि
ू च करण्यात

यािे अशी मागिी तेथील ग्रामस्थाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी मा.सािचजननक

बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी जजल्हा, कायचकारी अमियींता, राषरीय
महामागच, धचपळूि आदीींकिे प्रत्यक्ष िे्ून तसेच लेखी ननिेदनाव्दारे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त काम बींद पिण्याची कारिे काय आहे त, याबाबत

शासनाने चौकशी करुन सदर बींद पिलेले काम विनाविलींब हाती घेिन
ू
शीघ्रगतीने पि
ू च होण्याच्या दृष्ीने कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

मब
ुीं ई गोिा महामागाचिरील धचपळूि परशरु ाम घा् ते आरिली

दरम्यानचे ३५.९० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याचे काम सरु
ु आहे .

(२) मा.िॉ.विनय नात,ू माजी आमदार याींचेकिून ददनाींक १८/०३/२०२० रोजी
ननिेदन प्राप्त झाले होते. त्याला अनस
ु रुन लेखी मादहती महोदयाींना सादर
करण्यात आली आहे .

(३) काम पि
च : बींद पिलेले नसन
ू त
ू कामाची प्रगती मींद असल्याने याबाबत
कींत्रा्दाराींस

करारनाम्यानस
ु ार

कामाची

गती

िाढविण्याबाबत

बजाविण्यात आलेली असन
ू शीघ्रगतीने काम करिन
ू घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

नो्ीस

___________

गह
ु ागर-धचपळुण (जज.रत्नाधगरी) मागाफिरील मोडिाघर पल
ू तसेच
गह
ां ृ ारतळी रस्तत्याांची दरु
ु ागर ते पाटपन्हाळे शग
ु स्तती िरणेबाबत

(१५) २९३५ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम
(सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) गह
ु ागर-धचपळुि (जज.रत्नाधगरी) मागाचिरील िाहतक
ु ीसाठत धोकादायक
ठरलेल्या

मोिकाघर

पल
ू ाची

दरू
ु स्ती

तसेच

गह
ु ागर-विजापरू

राषरीय

महामागाचिरील पि
च : दरु िस्था झालेल्या गह
ींृ ारतळी या
ू त
ु ागर ते पा्पन्हाळे शग
रस्त्याींची दरू
ु स्ती करण्याबाबत ग्रामस्थ ि माजी लोकप्रनतननधी िॉ.विजय
नातू

याींनी

राषरीय

महामागाांचे

मख्
ु य

अमियींता,

अधीक्षक

अमियींता,

सा.बाीं.मींिळ रत्नाधगरी, कायचकारी अमियींता, सा.बाीं.वििाग, धचपळुि आदीकिे
गत एक िर्ाचपासन
ू सातत्याने लेखी ननिेदनाव्दारे मागिी करीत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१९ च्या पािसाळयात मोिकाघर पल
ू िाहतक
ु ीसाठत ४
मदहने बींद ठे िण्यात आल्याने िाहनचालक ि प्रिाश्याींना नाहक अनेक गींिीर

समस्याींना सामोरे जािे लागले असन
ू पन्
ु हा यािर्ीही पािसाळयात हा पल
ू बींद
होण्याची मिती व्यक्त करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मोिकाघर पल
ू ाचे दरू
ु स्तीचे तसेच गह
ु ागर-पा्पन्हाळे शग
ींृ ारतळी रस्त्याींच्या दरू
ु स्तीचे काम हाती न घेण्याची सिचसाधारि कारिे
काय आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही केली िा
करण्यात येत आहे ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे . गह
ु ागर-धचपळुि
(जज.रत्नाधगरी) मागाचिरील िाहतक
ु ीसाठत धोकादायक ठरलेल्या मोिकाघर

पल
च : दरु िस्था
ू ाची दरू
ु स्ती तसेच गह
ु ागर-विजापरू राषरीय महामागाचिरील पि
ू त

झालेल्या गह
ींृ ारतळी या रस्त्याींची दरू
ु ागर ते पा्पन्हाळे शग
ु स्ती करण्याबाबत
माजी लोकप्रनतननधी िॉ.विजय नातू याींनी ददनाींक ०४/०३/२०२० च्या लेखी
ननिेदनाव्दारे मागिी केलेली होती.

(२) सन २०१९ च्या पािसाळयात मो्काघर पल
धोकादायक झाल्याने
ू
सरु क्षेच्या

दृष्ीने

पल
ु ािरुन

िाहतक
ू

सरु
ु

ठे ििे

योग्य

नसल्याने

पल
ू

िाहतक
ु ीसाठत ४ मदहने बींद ठे िण्यात आला होता. तथावप, आता सदर पल
ू ाचे

पन
ु बाांधिीचे काम ददनाींक २०/०४/२०२० रोजी जजल्हाधधकारी याींचे परिानगीने

सरु
ु करण्यात आले आहे ि ऑगस््, २०२० पयांत पि
ू च करण्याचे ननयोजन
आहे . सध्या पल
ू िाहतक
ु ीस बींद असल्याने अजस्तत्िातील एन्रॉन कींपनीच्या

वि.प. ४ (16)

(७.० मी.रुीं द) सजु स्थतीतील रस्त्यािरुन िाहतक
िळविण्यात आली असन
ू
ू
सरु ळीत सरु
ु आहे .

(३) ि (४) मोिकाघर धरिाच्या बॅकिॉ्रमध्ये येत असल्याने येथील
धरण्याच्या पाण्याची पातळी ही कायम ५.५ मी्र पेक्षा जास्त असल्याने

पाण्याची पातळी कमी झाल्यानींतर माचच, २०२० मध्ये काम सरु
ु करण्याचे

ननयोजन करण्यात आले होते. तथावप, दरम्यानच्या काळात कोविि-१९
कोरोना विर्ािूचा प्रादि
ु ाचि सरु
ु झाल्याने लॉकिाऊन पररजस्थतीमळ
ु े नमद
ू

पल
ू ाचे बाींधकाम ननयक्
ु त कींत्रा्दार कींपनीस सरु
ु करता आले नाही. तथावप,

सद्य:जस्थतीत जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेकिून परिानगी घेऊन प्रश्नाधीन
मोिकाघर पल
ु ाचे बाींधकाम मे.मननर्ा राज जेव्ही कींपनी याींचेकिून ददनाींक
२४ एवप्रल, २०२० पासन
ू सरु
ु करण्यात आले आहे . प्रश्नाधीन मोिकाघर

पल
ू ाच्या बाींधकामातील अींतित
ूच असलेल्या राफ् फाऊींिेशनचे काम पि
ू च झाले
असन
ू ॲब्में ् ि वपअरचे काम प्रगतीत आहे ि ददनाींक ३१ ऑगस््, २०२०
पयांत काम पि
ू च करण्याचे ननयोजन आहे .

___________

दळखण (ता.शहापूर, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीत
स्तमशानभूमीची जागा तनजश्चत िरण्याबाबत

(१६) २९४० (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दळखि (ता.शहापरू , जज.ठािे) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत सम
ु ारे ३ हजारािर
लोकिस्ती असन
ू दळखि मधील सव्हे क्र.१८० येथे ५ गठ
ुीं े जागेिर “मसनि्”

या नािाने ७/१२ उतारा असतानाही प्रत्यक्षात सदरहू मसनि्ीची जागा
नेमकी कुठे आहे याबाबत प्रशासनाकिे मादहती नसल्याकारिाने अींत्ययात्रेसाठत
नागररकाींना इतर दठकािी म्हिजे रे ल्िे क्रॉमसींग करुन १ कक.मी. अींतरािरील

खिी येथील स्मशानिम
ू ीत जािे लागत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.प. ४ (17)

(२) असल्यास, याबाबत दळखि ग्रामपींचायतीने मसनि्ीच्या जागेबाबत
िम
ू ी अमिलेख कायाचलयाकिे ररतसर अजच करून स्मशानिम
ू ीची जागा दाखिा
म्हिून

मागिी

केली

असता

िमू म

अमिलेख

कायाचलयाकिून

दळखि

ग्रामपींचायतीस कोितीही मादहती उपलब्ध करुन दे ण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

स्मशानिम
ू ीसाठत

राखीि

जागेची

ननजश्चत

मादहती

नसल्याकारिाने ग्रामपींचायतीला सस
ु ज्ज स्मशानिम
ू ी बाींधता येत नाही,
याप्रकरिी जजल्हाधधकारी, ठािे ि तहमसलदार, शहापरू याींचेकिे सरपींच,

ग्रामपींचायत दळखि याींनी स्मशानिम
ू ीच्या जागेबाबत मादहती उपलब्ध करुन
दे ण्याची मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दळखि ग्रामपींचायत
हद्दीतील स्मशानिम
ू ीच्या राखीि जागेची मादहती उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२), (३), (४) ि (५) मौजे दळखि, ता.शहापरू येथील ग.नीं. १८० या
जममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ सदरी मसनि् ग्र.ु ग्रा.पीं., दळखि अशी नोंद
असन
ू सदर जमीन स्मशानिम
ू ीकरीता राखीि आहे .

सरपींच, ग्रामपींचायत दळखि याींनी तहमसलदार, शहापरू याींच्याकिे

मौजे दळखि, ता.शहापरू येथील उक्त स्मशानिम
ू ीच्या जागेची मोजिी करुन
दे ण्याबाबत

विनींती

केली

होती.

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सदर

जममनीची

मोजिी

याींच्याकिून

ददनाींक

करिेबाबत आिश्यक ती कायचिाही करण्याचे तहमसलदार, शहापरू याींनी उप
अधीक्षक िमू म अमिलेख, शहापरू याींना कळविले आहे .
उप

अधीक्षक

िमू म

अमिलेख,

शहापरू

१७/०६/२०२० रोजी मसनि् जममनीची मोजिी करुन अजचदार ग्रामसेिक,

ग्रामपींचायत दळखि याींना मोजिी नकाशाची “क” प्रत परु विण्यात आली
आहे .

___________
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परभणी येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय स्तथापन िरण्याबाबत
(१७) २९७६ (२९-०५-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.विक्रम िाळे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९२ ला ददनाांि २५ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

जजल्हा

पातळीिर

जेथे

जजल्हा

रुग्िालय

आहे

तेथे

िैद्यकीय

महाविद्यालय मींजूर करण्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरि आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सींचालक, िैद्यकीय मशक्षि ि सींशोधन, मब
ींु ई याींच्यामाफचत
ननयक्
ु त तज्ञ सममतीव्दारे परििी येथे शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि

रुग्िालय स्थापनेच्या अनर्
ीं ाने तपासिी करुन प्राथममक अहिाल सादर
ु ग
केला असन
ू सदर प्रस्तािाबाबत शासनाने कोिती कायचिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अममत विलासराि दे शमख
ु (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सींचालक, िैद्यकीय मशक्षि ि सींशोधन, मब
ींु ई याींच्यामाफचत ननयक्
ु त तज्ञ

सममतीव्दारे परििी येथे शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रूग्िालय
स्थापनेच्या अनर्
ीं ाने तपासिी करून प्राथममक अहिाल शासनास सादर
ु ग
केला असन
ू तो शासनाच्या विचाराधीन आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

खापरी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील दगडखाणी बांद िरण्याबाबत
(१८) २९८४ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खापरी (ता.शहापरू , जज.ठािे) गािालगत मागील १ िर्ाचपासन
ू िस
ू रु
ु ीं ग
स्फो्ाव्दारे सरु
ु असलेल्या दगिखािीमळ
ु े गािातील हजाराींहून अधधक घराींना
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तिे जाऊन घरे कमकुित ि धोकादायक झाली आहे त, तसेच िस
ु रू
ु ीं ग
स्फो्ामळ
ु े मोठ्या प्रमािािर ध्िनीप्रदर्
ू ि होत असन
ू पयाचिरिासही गींिीर
धोका ननमाचि झाला असल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी खापरी येथील दगिखािी बींद करण्याबाबत
स्थाननक मशक्षक ि ग्रामस्थाींनी मा.महसल
मींत्री, मा.पालकमींत्री, ठािे,
ू

जजल्हाधधकारी, ठािे व तहमसलदार, शहापरू याींचेकिे मागील ६ मदहन्याींपासन
ू
सातत्याने लेखी ननिेदनाव्दारे मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन खापरी येथील
दगिखािी बींद करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२) ि (३) मौजे खापरी

(ता.शहापरू , जज.ठािे) या गािापासन
२०० मी्रपेक्षा अधधक अींतरािर
ू
असलेल्या दगिखािीत स्फो्ामळ
ु े सौम्य प्रमािात आिाज होत आहे . मात्र
कोित्याही घराींना तिे गेल्याची बाब ननदशचनास आली नाही.

सदर दगिखािीबाबत रा.सरळगाींि, ता.मरु बाि येथील नागररकाने

जजल्हाधधकारी,

ठािे

याींच्या

कायाचलयाकिे

केलेल्या

तक्रारीनस
ु ार

जजल्हा

खननकमच अधधकारी, ठािे ि सींबधीं धत अधधकारी याींनी सींबधीं धत तक्रारदार

याींच्यासमिेत ददनाींक १७/०१/२०२० रोजी स्थळपाहिी करण्यात आली आहे .
मौजे खापरी येथील स.नीं.३७/२ या जागेत गौि खननजाचे उत्खनन हे

जजल्हाधधकारी, ठािे याींच्या कायाचलयाकिून ददलेल्या परिानगीनस
ु ार तसेच
शासनजमा केलेल्या स्िाममत्िधनाच्या मयाचदेत झाले आहे . सदर प्रकरिी
कोितीही अननयममतता झाल्याचे स्थळपाहिीत ददसन
ू आले नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

ररलायन्स जजयो िांपनीिडून दां डात्मि रिमेची िसल
ू ी िरण्याबाबत
(१९)

३०००

(०३-०६-२०२०).

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाफणी,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सजु जतमसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७०२ ला ददनाांि ५ माचफ, २०२०

रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) ररलायन्स जजयो इन्फो कॉम.मल., या कींपनीने केलेल्या अिैध गौि
खननज

उत्खननापो्ी

मालमत्तेची

मादहती

ररलायन्स
घेऊन

जजयो

दीं िात्मक

या

कींपनीच्या

रकमेची

चल

िसल
ू ी

ि

अचल

करण्याबाबत

जजल्हाधधकारी, परििी याींनी जजल्हाधधकारी, मब
ींु ई शहर याींना ददनाींक
३१ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास कळविले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार ररलायन्स जजयो कींपनीकिून आधथचक दीं ि िसल
ू

करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, मब
ुीं ई याींनी ररलायन्स जजओ कींपनीचे मब
ुीं ई
येथील मालमत्ता जप्त करुन त्याची मललाि प्रकक्रया पि
ू च केली आहे काय,
याबाबत जजल्हाधधकारी, मब
ींु ई याींच्याकिून करण्यात आलेल्या कारिाईची
सविस्तर मादहती काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ररलायन्स जजयो

कींपनीिर दीं िात्मक कारिाई करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) उक्त पत्रानस
ींु ई शहर याींनी महाराषर जमीन
ु ार जजल्हाधधकारी, मब
महसल
ू सींदहता,१९६६ मधील कलम २६७ नस
ु ार रुपये २५,९५,६३,७५०/- इतक्या

रकमेची मागिीची नो्ीस ददनाींक ०६/०२/२०२० रोजी जजओ कींपनीच्या मब
ुीं ई
येथील कायाचलयास बजाविण्यात आली आहे . सदर नो्ीसीच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
थकबाकीदार कींपनीने अपर वििागीय आयक्
े िे अजच सादर
ु त, औरीं गाबाद याींचक

केला असन
ू अपर वििागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी ददनाींक ३०/०६/२०२०

पयांत उक्त रकमेच्या िसल
ू ीस स्थधगती ददली आहे . सदर प्रकरिी अपर
वििागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्या आदे शानस
ु ार कायचिाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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परभणी जजल्ह्यातील शहरालगतच्या महाविद्यालयाने िेलेल्या
क्षमतेपेक्षा जादाचे प्रिेश ददल्याबाबत
(२०) ३००३ (२८-०५-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.विक्रम िाळे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७०६० ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) परििी शहर ि जजल्ह्यातील शहराींच्या लगत असिाऱ्या कननषठ
महाविद्यालयामध्ये क्षमतेपक्ष
े ा अधधक दे ण्यात आलेले प्रिेश रद्द करण्यासाठत

मशक्षिाधधकारी, परििी याींनी िरारी पथकाची स्थापना करून तपासिी केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सिच महाविद्यालयातील विद्याथी, मशक्षक ि मशक्षकेतर कमचचारी

याींची बायोमॅरीक पध्दतीने उपजस्थती नोंदविण्याबाबतचा आदे शही काढला

असन
े ा जादा प्रिेश ददलेल्या जजल्ह्यातील उच्च माध्यममक ि
ू प्रिेश क्षमतेपक्ष
कननषठ महाविद्यालयाींना कारिे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी सींस्था ि
सींस्था चालक तसेच कमचचारी याींच्याविरूध्द कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. िषाफ गायििाड (२७-०७-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) यासींदिाचत मशक्षिाधधकारी (माध्यममक), परििी याींच्यास्तरािरुन चौकशी

करण्यात आलेली असन
ू जादा प्रिेश ददलेल्या विद्यार्थयाांना इतर कननषठ
महाविद्यालयाींमध्ये प्रिेश दे ण्याची कायचिाही करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्िित नाही.

___________
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‘बालभारती’ सांस्तथेतील ताांबत्रि तसेच शैक्षणणि पदे
विनाविलांब भरण्याबाबत
(२१) ३०११ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण
दरे िर,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

श्री.नागोराि

गाणार :

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

शालेय

(१) राज्यातील लाखो विद्यार्थयाांच्या हाती दरिर्ी पाठयपस्
ु तके दे िाऱ्या
‘बालिारती’ मधील ताींत्रत्रक बाजू साींिाळण्याची जबाबदारी असलेल्या ननममचती
प्रमख
ु ाकिे शैक्षणिकदृष्या महत्िाचे असलेले बालिारतीचे सींचालक पद तसेच

पस्
ु तकातील मजकुराला अींनतम स्िरूप दे िाऱ्या विशेर्ाधधकाऱ्याचे पद अशी
अनेक महत्त्िाची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शैक्षणिक जबाबदारी साींिाळण्यासाठत सध्या ‘बालिारती’
सींस्थेकिे शैक्षणिक क्षेत्रातील परु े से मनषु यबळ नसन
ू सींस्थेतील एकूि कमचचारी

सींख्येपक
ै ी बहुताींशी पदे ही ताींत्रत्रकी तर शैक्षणिक पदे म्हिजेच विर्यानस
ु ार
पस्
ु तकाींतील मजकुराींची जबाबदारी असिारी पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, बालिारती सींस्थेमध्ये विविध सींिगाचतील एकूि ककती पदे

मींजूर आहे त ि त्यापैकी ककती ि कोिकोिती पदे ककती कालािधीपासन
ू
ररक्त आहे त, तसेच सदरहू ररक्त पदे न िरण्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन बालिारती
सींस्थेतील

ररक्त

असलेली

ताींत्रत्रक

तसेच

शैक्षणिक

िरण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे,

पदे

विनाविलींब

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

प्रा. िषाफ गायििाड (२८-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
(३)

पाठ्यपस्
ु तक

मींिळातील

सरळसेिा

सींिगाचतील

ददनाींक

०१/०६/२०२०

अखेरच्या मींजूर, कायचरत ि ररक्त पदाींचा तपशील खालीलप्रमािे आहे .
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अ.क्र

सींिगच

मींजूर

कायचरत

ररक्त

१

अ

०६

०३

०३

२

ब

४२

२०

२२

३

क

१२३

०३

१२०

४

ि

१७५

६४

११९

एकूि

३४६

९०

२५६

सामाजजक आरक्षि धोरिात झालेले बदल, त्रबींदन
ू ामािली ननजश्चती

आदी कारिामळ
ु े ररक्त पदे िरण्यात आलेली नाहीत.
(४)

सरळसेिेच्या

ररक्त

असलेल्या

राबिण्याची कायचिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

पदापैकी

११३

पदाींची

िरतीप्रकक्रया

___________

ग्रामीण भागातील अिैध मद्यतनममफती ि मद्यविक्रीबाबत
(२२) ३०१८ (०२-०६-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.विक्रम िाळे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २००३ ला ददनाांि २४ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामपींचायत हद्दीतील अिैध मद्यननममचती, िाहतक
ि विक्री यािर
ू
प्रनतबींध आिण्याच्या दृष्ीने ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याबाबतचे
आदे श सिच जजल्हाधधकारी याींना दे ण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयक्
ु त, राज्य उत्पादन शल्
ु क, मब
ुीं ई य ांनी माहे जानेिारी,

२०२० मध्ये िा त्यादरम्यानच्या अधचशासकीय पत्रान्िये परििी जजल्ह्यात
अशा ककती ग्रामरक्षक दलाींची स्थापना करण्यात आली आहे ,
(३)

असल्यास,

ग्रामरक्षक

दलाकिून

अशा

अिैध

प्रकरिाींना

आळा

घालण्याबाबत प्रत्यक्षात कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
याबाबत थोिक्यात मादहती काय आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.ददलीप िळसे-पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) आयक्
ु त, राज्य उत्पादन शल्
ु क, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींनी ददनाींक

१३/०१/२०२० च्या अधचशासकीय पत्रान्िये सिच जजल्हाधधकारी याींना ददनाींक

२६ जानेिारी, २०२० रोजी महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम १९५८ अींतगचत
प्रत्येक गािात होिाऱ्या ग्रामसिेच्या विर्यसच
ू ीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन
करिेबाबत आिश्यक ती यथायोग्य कायचिाही करिेबाबत ननदे श दे ण्यात आले

आहे त. त्यानर्
ीं ाने परििी जजल्ह्यातील ७०४ ग्रामपींचायतीींमध्ये ग्रामरक्षक
ु ग
दल स्थापन करण्याबाबत ठराि घेण्यात आलेले आहेत. अशा ग्रामपींचायतीींना
उपवििागीय

तरतद
ु ीनस
ु ार

दीं िाधधकारी
ग्रामरक्षक

याींना

दल

ग्रामरक्षक

स्थापनेची

दल

पढ
ु ील

ननयम,

कायचिाही

२०१७

मधील

करण्याबाबत

जजल्हाधधकारी याींच्याकिून ननदे श दे ण्यात आले आहे त. परििी जजल्ह्यात
ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबतची कायचिाही सरु
ु आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

शालेय पोषण आहाराचे अनुदान मदहला बचत
गटाांच्या खात्यात जमा िरण्याबाबत

(२३) ३०३४ (०२-०६-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशक्षि सींचालकाींनी ददनाींक २९ ऑगस््, २०१९ रोजीच्या पररपत्रकान्िये
शालेय

पोर्ि आहाराचे मदहला

दे यके

शाळाींच्या

बचत ग्ाींना दे ण्यात

येिारे

अनद
ु ान

िजनानस
ु ार न दे ता प्रनत विद्याथी दे ण्याबाबत, तसेच शालेय पोर्ि आहाराची
खात्यािरून

मदहला

बचत

ग्ाींच्या

खात्यािर

जमा

करण्याबाबत घेतलेला ननिचय अन्यायकारक असल्याने हे पररपत्रक रद्द

करण्याची मागिी लोकप्रनतननधी, तसेच राज्यातील मदहला बचत ग्ाच्या
प्रनतननधीींनी मा.शालेय मशक्षि मींत्री महोदयाींकिे माहे माचच, २०२० च्या
नतसऱ्या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागिीच्या
अनर्
ीं ाने मशक्षि सींचालकाींनी ददनाींक २९ ऑगस््, २०१९ रोजी जाहीर केलेले
ु ग

पररपत्रक रद्द करून मदहला बचत ग्ाींना शालेय पोर्ि आहाराचे अनद
ु ान
प्रनत विद्याथी दे ण्याबाबत तसेच सदरहू अनद
ु ान थे् त्याींच्या बचत खात्यात
जमा करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

प्रा. िषाफ गायििाड (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) केंद्रीय स्ियींपाकगह
ू परु िठा केलेल्या
ृ प्रिालीमाफचत जानेिारी, २०२० पासन
तयार आहाराची िजनानस
ु ार दे य रक्कम सींबधीं धत सींस्थाच्या बॅंक खात्यािर
थे् जमा करण्याचा ननिचय जानेिारी, २०२० मध्ये घेतला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यातील िृषी पयफटन धोरणाच्या प्रस्ततािाबाबत
(२४) ३०३८ (२८-०५-२०२०). श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५३३
ला ददनाांि २८ र्ेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय
पयफटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय मींत्रत्रमींिळाने मींजूरी ददलेल्या केंद्रीय िाणिज्य ि औद्योधगक
मींत्रालयाच्या “चॅ जम्पयन सजव्हचसेस सेक््र जस्कम (CSSS)” मध्ये एकूि १२
सेिाींचा समािेश असन
त्यामध्ये पयच्न ि आदरानतर्थय ही एक सेिा
ू

समाविष् असन
ीं ाने पयच्न वििागाकिून रुपये १५८१.७५ को्ीचे
ू त्यानर्
ु ग
प्रस्ताि केंद्रीय िाणिज्य ि औद्योधगक मींत्रालयास पाठविण्यात आले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि चॅ जम्पयन सजव्हचसेस सेक््र जस्कम (CSSS) या
योजनेच्या प्रस्तावित मागचदशचक तत्िामध्ये बसत नसल्याचे केंद्रीय पयच्न
मींत्रालयाने कळविले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच, राज्यात कृर्ी पयच्न धोरि राबविण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या
विचाराधीन असन
ू सदरहू प्रस्तािाचे थोिक्यात स्िरूप काय आहे , तसेच
सदरहू प्रस्तािाच्या मान्यतेबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.आददत्य ठािरे (१०-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) प्रस्तावित कृर्ी पयच्न धोरि शासनाच्या विचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

मीरा-भाईंदर आणण नायगाि खाडीच्या पात्रात होणारे
अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत
(२५)

३०६०

(०३-०६-२०२०).

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.रमेशदादा

पाटील,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.विजय ऊर्फ भाई धगरिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय

र्ुिे, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मीरा-िाईंदर आणि नायगाि खािीच्या पात्रात माहे फेब्रि
ु ारी, २०२० पासन
ू
रात्री १२ ते पहा्े ५ च्या रात्रीच्या अींधारात सींक्शन पींपाव्दारे ५ ते ६ बो्ीींच्या

साहाय्याने िाळू माकफयाींकिून अिैधररत्या सराचसपिे मोठ्या प्रमािािर िाळू

उत्खनन होत असल्याने मीरा-िाईंदर आणि िसईला जोििाऱ्या रे ल्िे पल
ू ाला
धोका ननमाचि झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अिैध िाळू उत्खननाबाबत तेथील नागररकाींनी तसेच
मच्छतमाराींनी जजल्हाधधकारी, पालघर, तहमसलदार, िसई, तसेच स्थाननक
पोलीस स््े शनमध्ये ररतसर तक्रारी नोंदविल्यानींतरही िाळूमाकफया विरोधात
कोितीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने अिैध िाळू उत्खनन करिाऱ्या िाळू माकफयािर ि त्याींना सहकायच
ु ग
करिाऱ्या सींबधीं धत दोर्ी अधधकारी/कमचचारी याींचेिर कारिाई करुन िाळू
उत्खनन रोखण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) ि (२) अशी बाब ननदशचनास आली नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

महािोष या महाराष्ट्र शासनाच्या िेबसाईटिरील आिडेिारीबाबत
(२६) ३०६३ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊर्फ
भाई धगरिर, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.रमेशदादा पाटील,

अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) महाकोर् या महाराषर शासनाच्या िेबसाई्िरील आकिेिारीनस
ु ार ददनाींक

९ ते ३१ माचच, २०२० या कालािधीत रुपये ३०,००० को्ीपेक्षा अधधक रक्कम

शासनाने खचच करुनही सािचजननक आरोग्य वििागासाठत केिळ ५० ्क्के
रक्कम खचच केली, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, रुपये ३०,००० को्ीपेक्षा अधधक रक्कम सािचजननक आरोग्य,

िैद्यकीय मशक्षि ि कृर्ी वििागाींसाठत खचच न करता इतर वििागाींसाठत खचच
करण्याची कारिे काय आहे त,

(३) असल्यास, कोरोनाबाधधत रुग्िाींसाठत उक्त रक्कम खचच न केल्याने
महाराषरात सिाचधधक कोरोनाबाधधत रुग्िाींमध्ये िाढ होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने दोर्ी अधधकाऱ्याींिर कोिती कारिाई केली
ु ग
िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.अजजत पिार (२९-०७-२०२०) : (१) अथचसक
ीं ल्पीय अींदाज, िा्प आणि
सींननयींत्रि प्रिाली नस
ु ार ददनाींक ९ ते ३१ माचच, २०२० या कालािधीत
शासनाने एकूि रुपये ३९,१०२ को्ी एिढी रक्कम खचच केलेली आहे . तसेच,

सन २०१९-२०२० या िर्ाचमध्ये सािचजननक आरोग्य वििागाला सध
ु ाररत
अींदाजानस
ु ार रुपये १०,६८६ को्ी एिढा ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला
होता ि यापैकी अथचसक
ीं ल्पीय वितरि प्रिालीिर रुपये ९,३९० को्ी एिढा
खचच केलेला असल्याचे ददसन
ू येते ि हा खचच सध
ु ाररत अींदाजाच्या ८७.८७%
इतका आहे .

(२) राज्याच्या एकूि अथचसक
ीं ल्पापैकी प्रत्येक वििागाला उपलब्ध करून
ददलेल्या

अथचसक
ीं ल्पीत

ननधीच्या

मयाचदेत

खचच

करािा

लागतो.

सन

२०१९-२०२० मध्ये सािचजननक आरोग्य वििागाला रुपये १०,६८६ को्ी,

िैद्यकीय मशक्षि ि और्धीद्रव्ये वििागाला रुपये ४,४९१ को्ी आणि कृर्ी
वििागाला रुपये १०,३१२ को्ी एिढा ननधी खचच करण्यासाठत उपलब्ध
असल्याने त्यापेक्षा जास्त खचच होिे अपेक्षक्षत नाही.
(३) नाही.

कोरोना रुग्िाींची झालेली िाढ सींसगाचमळ
ु े झालेली आहे . कोरोनाबाधधत

रुग्िाींसाठत आिश्यकतेनस
ु ार ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

मढ (ता.मरु बाड, जज.ठाणे) आददिासी आश्रमशाळा विद्यार्थयाांना
मल
ु भत
ू सोयी सवु िधा ममळणेबाबत

(२७) ३०६५ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊर्फ भाई धगरिर,
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय र्ुिे, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.विनायिराि मेटे,

श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मढ (ता.मरु बाि, जज.ठािे) येथील आश्रमशाळे त एकूि ३६२ विद्याथी

मशक्षि घेत असन
त्यापैकी १८७ विद्याथी ननिासी आहे त, मात्र या
ू
विद्यार्थयाांना गेली अनेक िर्ाचपासन
ू िािे िरून एका पोल्री फामचमध्ये मशक्षि

घ्यािे लागत आहे, तसेच राहण्याची सोय सध्
ु दा पोल्री फामचमध्ये करण्यात
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आलेली असन
ू त्या विद्यार्थयाांना मल
ु ित
ू सवु िधाींपासन
ू िींधचत होऊन अनेक
अिचिीींना सामोरे जािे लागत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िन वििागाने सींबधीं धत आश्रमशाळे साठत पयाचयी जागा उपलब्ध

करून ददली असन
सध्
ू
ु दा शाळे चे बाींधकाम करण्यात येत नाही, त्याला
एकमेि कारि म्हिजे पोल्री मालकाला दरमहा रुपये ४३ हजार ८९८ इतके
िािे

मागील

बाींधकामाकिे

अनेक

िर्ाचपासन
ू

जािीिपि
च
ू क

दल
च
ु क्ष

ममळत
झाले

असल्याने
आले,

निीन

त्यामळ
ु े

इमारतीच्या

शासन

जरी

विद्यार्थयाांकरीता लाखो रुपये खचच करीत असले तरी, सदरहू विद्यार्थयाांना
नाईलाजास्ति दयनीय अिस्थेत राहण्याची िेळ आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू पयाचयी जागेपयांत रस्ता सध्
ु दा झाला असन
ू
आश्रमशाळे च्या बाींधकामासाठत १०.४८ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजरू झाला
आहे तसेच

या

आददिासी

आश्रमशाळे तील

२

स्ियींपाकीच्या

ि

एक

सरु क्षारक्षकाची जागा ररक्त आहे, आश्रमशाळे त ६ मशक्षक हे तात्परु त्या

स्िरूपात तामसकािर काम करीत असन
ू त्याींना दरमहा रुपये १३ हजार १२५
इतक्या त्
ु पज्
ुीं या पगारािर काम करािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

अॅड. िे.सी.पाडिी (२८-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. सदर आश्रमशाळे मधील
एकूि ३६२ विद्यार्थयाांपक
ै ी १४० विद्याथी ननिासी राहतात. आश्रमशाळे साठत

तीन इमारती िािेतत्िािर घेण्यात आल्या आहे त. त्यामध्ये १० िगच खोल्या,
मख्
ु याध्यापक कायाचलय, मल
ु े ि मल
ु ीींच्या ननिासासाठत स्ितींत्र हॉल आहे त.
(२)

हे

खरे

नाही.

आश्रमशाळे चे

बाींधकाम

सरु
ु

असन
ू

झाल्यानींतर आश्रमशाळा हस्ताींतररत करण्यात येिार आहे .

बाींधकाम

पि
ू च

(३) ररक्त पदािर शासनाने विदहत केल्याप्रमािे मानधनािर मशक्षक/मशक्षकेतर
कमचचाऱ्याींची ननयक्
ु ती केलेली आहे .

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
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महाराष्ट्र राज्य माध्यममि ि उच्च माध्यममि मशक्षण मांडळ
तनयामिाांिडून परीक्षिाांिरीता तनयोजन िरण्याबाबत
(२८) ३०९१ (२८-०५-२०२०). अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई ि ठािे रे ि झोनमध्ये असल्याने नगरपामलका, महानगरपामलका

याींच्यामध्ये पि
ू /च पजश्चम आिश्यकतेनस
ु ार शाळाींची स्िीकृती केंद्र म्हिून

व्यिस्था करून त्या पररसरातील परीक्षकाींना जिळील सें्रला तपासलेली
उत्तरपत्रत्रका जमा करण्यास साींधगतल्यास िेळ ि खचाचची बचत होण्याबाबत
वििागाकिून आदे श ननगचममत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मशक्षकाींचे आरोग्य ि कोविि-१९ चा धोका लक्षात घेता बोिच
ननयामकाींकिून

पेपर

जमा

करिार

असन
ू

त्याचधतीिर

परीक्षकाींकरीता

ननयोजन करण्याची मागिी महाराषर राज्य मशक्षक पररर्दे ने ददनाींक ८ मे,

२०२० रोजी सधचि, महाराषर माध्यममक ि उच्च माध्यममक मशक्षि मींिळ,
निी मब
ुीं ई याींना ननिेदन दे ऊन केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. िषाफ गायििाड (२७-०७-२०२०) : (१) नाही. तथावप, ननयामकाींकिून
उत्तरपत्रत्रका सींकलनासाठत मब
ुीं ई वििागीय मींिळाकिून सींकलन केंद्र ि
कालािधी ननजश्चत करण्यात आला आहे .
(२) होय.

(३) परीक्षकाींची जास्त सींख्या विचारात घेता, मब
ुीं ई वििागीय मींिळाने
ननजश्चत केलेल्या केंद्राींिर ननयामकाींकिून उत्तरपत्रत्रका सींकमलत करण्यात
आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्तथाांमधील िांत्राटी तनदे शिाांना
सेिेत िायम िरणेबाबत
(२९) ३१३३ (०२-०६-२०२०). श्री.नागोराि गाणार, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम
पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) शासनाच्या ददनाींक २३ ऑगस््, २०१० च्या आदे शानस
ु ार शासकीय
औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्थाींमध्ये ३३४ ननदे शकाींना दोन िर्ाचसाठत ननयक्
ु ती
दे ण्यात आल्यानींतर दोन िर्ाचची मद
ीं र
ु तिाढ दे िन
ू एकूि चार िर्ाचच्या सेिेनत

सन २०१४ मध्ये त्याींना कायचमक्
ु त करण्यात आले, कायचमक्
ु तीनींतर पन्
ु हा सिच
३३४ ननदे शकाींना मानधन तत्िािर कींत्रा्ी पध्दतीने सेिेत घेण्यात आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कींत्रा्ी पध्दतीिर ३३४ कायचरत ननदे शकाींना राज्यातील
औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्थाींमध्ये ररक्त असलेल्या पदाींिर ननयममत सेिेत
सामािन
ू दे ण्याबाबतची मशफारस मींत्रत्रमींिळ उपसममतीने केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मींत्रत्रमींिळ उपसममतीच्या मशफारशीकिे जािीिपि
च
दल
च
ू क
ु क्ष
करून औद्योधगक प्रमशक्षि सींस्थाींमधील ननदे शकाींची ररक्त असलेली ७०० पदे
स्पधाच परीक्षेव्दारा िरण्यास शासनाने मान्यता ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामळ
ु े मागील अनेक िर्ाांपासन
ू कायचरत असलेल्या अनि
ु ि

प्राप्त कींत्रा्ी ननदे शकाींिर अन्याय होत असल्याने त्याींच्यात तीव्र नाराजी
ननमाचि झाली असन
उक्त ३३४ कींत्रा्ी पध्दतीिर कायचरत ननदे शकाींना
ू

ननयममत सेिेत सामािन
घेिन
उिचररत ररक्त पदे िरण्याबाबत शासन
ू
ू

फेरविचार करून तसेच त्याबाबतचे सध
ु ाररत आदे श काढून अन्यायग्रस्त
ननदे शकाींना न्याय दे िार आहे काय असल्यास कधीपयांत ?

श्री.निाब ममलि (२४-०७-२०२०) : (१) ि २) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, अींशत: खरे आहे,

(४) प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .

___________
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जगबुडी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) नदीिर बाांधण्यात येणारे न्यू माांडिे
धरणाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३०)

३१४६

श्री.विनायिराि

(०२-०६-२०२०).
मेटे,

श्री.प्रविण

श्री.विजय

ऊर्फ

दरे िर,

भाई

अॅड.तनरां जन

धगरिर,

श्री.प्रसाद

डािखरे ,
लाड,

श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पािी्ीं चाईच्या दषु ्चक्रात अिकलेल्या जनतेला बाहे र काढण्यासाठत

(ता.खेि, जज.रत्नाधगरी) आठ धरि प्रकल्पाींची कामे सरु
ु करण्यात आलेली

असतानाही एक-दोन धरिाचा अपिाद िगळता एकाही धरिाचे काम पि
ू च
झालेले नाही, ददहिली आणि मशींग्ी गािाच्या पररसरात जगबि
ु ी नदीिर
बाींधण्यात येिारे न्यू माींििे धरि त्यापैकीच एक आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

न्यू

माींििे

धरिाचे

काम

मे.बालाजी

कींन्स्रक्शन

या

ठे केदाराकिून ददनाींक २० नोव्हें बर, १९९५ रोजी सरु
ु करण्यात आले परीं तु
प्रकल्पग्रस्ताींच्या

समस्या

मागी

न

लागल्याने

एक

िर्ाचनत
ीं र

ददनाींक

१८ नोव्हें बर, १९९६ ते ददनाींक ७ जानेिारी, १९९७ (५१ ददिस) या कालािधीत

काम बींद ठे िािे लागले. त्यानींतर ददनाींक ७ जानेिारी, १९९७ रोजी सरू
ु
झालेले काम ददनाींक १० नोव्हें बर, १९९८ पासन
ू ते ददनाींक ३१ जानेिारी,
१९९९ पयांत पन्
ु हा बींद ठे िािे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २००२ मध्ये धरिाचे काम पन्
ु हा सरू
ु करण्यात आले,

मात्र धरिामळ
ु े ननमाचि झालेल्या िीज आणि पािी वितरि व्यिस्थेकिे
दल
च
झाल्याने, ग्रामस्थाींनी पन्
ु क्ष
ु हा धरिाचे काम बींद पािले तद्नींतर सन

२००८ साली बींद पिलेले काम सन २०११ मध्ये पन्
ु हा सरु
ु करण्यात आले.
सन २०१५ अखेर धरिाचे काम अगदी धधम्या गतीने सरू
ु होते. मात्र सदर
काम सन २०१५ साली पन्ु हा बींद पिले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, “आधी पन
ु िचसन आणि नींतर धरि” हे शासनाचे धरिाबाबतचे

धोरि अिलींत्रबले गेले असते तर धरिाचे काम पन्
ु हा पन्
ु हा बींद पािण्याची

िेळ ग्रामस्थाींिर आली नसती, मात्र प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्याींकिे दल
च
ु क्ष
केल्यामळ
ु े या धरिाच्या कामामध्ये सरु
ु िातीपासन
ू च अिथळे येत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सदर धरिाच्या कामास २५ िर्ाांहून अधधक कालािधी
लो्ल्यामळ
ु े धरिाच्या अींदाजजत खचाचत िाढ झालेली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्यास, सदर न्यू माींििे धरिाचे बींद पिलेले काम विनाविलींब सरू
ु
करून ते पि
ू च होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोिती कायचिाही केली िा करण्यात
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील (३०-०७-२०२०) : (१) होय, खरे आहे .

या प्रदे शाींतगचत खेि तालक्
ु यात नाति
ु ािी मध्यम पा्बींधारे प्रकल्प,

मशरिली, कोंिीिली, आिाशी लघप
ु ा्बींधारे आणि वपींपळिािी लघप
ु ा्बींधारे पि
ू च
झालेले ५ प्रकल्प. तसेच पोयनार, शेलारिािी, तळि्, न्यू माींििे हे
बाींधकामाधीन ४ लघप
ु ा्बींधारे प्रकल्प आहे त.

न्यू माींििे हा प्रकल्प जगबि
ु ी नदीच्या स्थाननक नाल्यािर मशींगरी

तफे नातू ह्या गािाच्या मसमेिर बाींधण्यात येत आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय.

तथावप, प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्याींकिे दल
च केल्याची बाब खरी नाही.
ु क्ष

प्रकल्पग्रस्ताींचे पन
ु िचसन माींििे आणि तळे या गािात करण्यात येत असन
ू ,

माचच, २०२० अखेर पन
ु िचसनािर रुपये १६६.०९ लक्ष इतका खचच झाला आहे .
पन
ै ी माींििे आणि तळे या
ु िचसन गािठािातील दे य १८ नागरी सवु िधाींपक

गािात प्रत्येकी ६ सवु िधाींची कामे पि
ू च झाली असन
ू ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
उिचररत सवु िधा पि
ू च करण्याचे ननयोजन आहे .
(५) होय, हे खरे आहे .

प्रकल्पाचा मींजरू सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता रुपये ५०७६.५२ लक्ष

असन
ू रुपये ४२९९.०७ लक्ष इतका खचच झाला आहे . धरिाचे साींििा, पच्
ु छ

कालािा ि मसींचन तथा विद्यत
ु विमोचकाचे सविस्तर सींकल्पन माहे माचच,
२०२० मध्ये प्राप्त झाले असन
ू त्यानस
ु ार तसेच िाििाढीमळ
ु े प्रकल्पाच्या

खचाचमध्ये िाढ होिार आहे . त्यानस
ु ार सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताि
तयार करण्याची कायचिाही चालू आहे .
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(६) सद्य:जस्थतीत प्रकल्पाची कामे ननधी उपलब्धतेनस
ु ार मींजरू सध
ु ाररत
प्रशासकीय मान्यतेच्या मयाचदेत प्रगतीपथािर आहे त.

प्रकल्पाच्या सिच घ्क िागाींची सींकल्पने प्राप्त झाल्यानस
ु ार प्रकल्प

पि
ू च करण्यासाठत उिचररत कामाची अद्ययाित ककीं मत ननजश्चत करण्याचे काम
सरू
ू आहे .

तसेच शासन ननिचय जलसींपदा वििाग क्र. मसींचन २०१५ /प्र.क्र.२४/

२०१५/ जसीं (धोरि) ददनाींक ९/०६/२०१६ अन्िये प्रसत
ृ झालेल्या बींददस्त
नमलका वितरि प्रिाली धोरिानस
ु ार प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे प्रस्तावित
करण्यात येत आहे त. त्यानस
ु ार प्रकल्पाच्या सध
ु ाररत स.ु प्र.मा.ला मींजरू ी

ददल्यानींतर ननधी उपलब्धतेनस
ु ार धरिाचे ि कालव्याचे काम २०२३ अखेर
पि
ू च करण्याचे ननयोजन आहे .

___________

एिाजत्मि आददिासी वििास प्रिल्प गडधचरोली अांतगफत
एमएससीआयटी बोगस प्रमशक्षणाथी दाखिन
ू अपहार िेल्याबाबत
(३१) ३१८० (०२-०६-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प गिधचरोली अींतगचत एमएससीआय्ी

प्रमशक्षिात बोगस प्रमशक्षिाथी दाखिन
ू लाखो रूपयाींचा अपहार केल्याबाबतची

बाब ददनाींक २ जानेिारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आली आहे,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनास

चौकशीच्या
राज्यातील

ददनाींक

उपरोक्त
३

अनर्
ीं ाने
ु ग

इतरही

प्रकरिी

जानेिारी,

२०२०

दोर्ीींविरूध्द

आददिासी

नागपरू

रोजी

तात्काळ

प्रकल्पामधील

करण्याची मागिी केली, हे ही खरे आहे काय,

वििागाच्या
िा

लोकप्रनतननधीींनी

त्यासम
ु ारास

कारिाई

कारिाराची

करण्याची
सध्
ु दा

पत्राव्दारे

तसेच

चौकशी

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींविरूध्द कोिती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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अॅड. िे.सी.पाडिी (२४-०७-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सन २००४-२००९ या कालािधीत आददिासी विकास वििागाच्या विविध

योजनाींच्या अींमलबजाििीमध्ये झालेल्या अननयममततेसद
ीं िाचत मा.मब
ींु ई उच्च

न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार न्या.गायकिाि याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती
स्थापन करण्यात आली. न्या.गायकिाि सममतीने सादर केलेल्या चौकशी

अहिालानस
ु ार एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प, गिधचरोली अींतगचत
एम.एस.सी.आय.्ी.

प्रमशक्षि

योजनेतील

गैरव्यिहारासींदिाचत

प्रकल्प

कायाचलयातील तत्कालीन प्रकल्प अधधकारी ि ०८ सींस्थेंविरुध्द पोलीस ठािे

गिधचरोली येथे ददनाींक २१/१२/२०१९ रोजी प्रथम खबरी अहिाल (FIR) दाखल
करण्यात आला आहे . सदर प्रकरिी पोमलसाींमाफचत पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

िीज महापारे षणच्या माध्यमातून वितरणमध्ये विजेची
गळतीत िाढ होत असल्याबाबत

(३२) ३१८८ (०२-०६-२०२०). श्री.सदामशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विजय

ऊर्फ भाई धगरिर, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड,
ॲड.तनरां जन डािखरे , श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.गोपीचांद

पडळिर, श्री.तनलय नाईि, श्री.सरु े श धस : सन्माननीय ऊजाफ मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िीज ननममचती केंद्राींमधून तयार केली जािारी िीज महापारे र्ि
उच्चदाब

िीज

िादहन्याींच्या

माध्यमातन
ू

(स््े ्

ग्रीि)

िीज

वितरि

कींपन्याींपयांत िाहत आित असन
ू माहे जानेिारी, २०२० पासन
ू सदरहू िीज
िाहून आिताींना ४२९ दशलक्ष यनु न् विजेची गळती झाली असन
गत
ू
िर्ीच्या तल
ु नेत गळतीचे प्रमाि जास्त आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीज ननममचती प्रकल्पात तयार झालेली िीज महापारे र्िच्या

माध्यमातन
ू महावितरि, ्ा्ा पािर, बेस्् आणि अदानी इलेजक्रमस्ी या

िीज वितरि कींपन्यापयांत पोहोचितात ि त्यासाठत राज्यिरात हजारो
ककलोमी्रच्या

उच्चदाब

िीज

िादहन्या

उिारलेल्या

असन
ू

त्याींच्या

वि.प. ४ (36)

माध्यमातन
ू िीज िाहन करत असताना आतापयांत बीिमध्ये ्ाकलेल्या एकूि
विजेच्या अिीच ते तीन ्क्के एिढी कमी गळती होत होती, तर माहे

ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ग्रीिमध्ये ्ाकलेल्या एकूि विजेच्या
२.८६ ्क्के एिढी कमी िीज गळती झाली होती मात्र त्यानींतर गळतीमध्ये

सातत्याने िाढ होऊन माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये ३.१३ ्क्के, माहे डिसेंबर,

२०१९ मध्ये ३.३७%, तर माहे जानेिारी, २०२० मध्ये ३.२०% एिढ्या मोठ्या
प्रमािात िीज गळती झालेली असन
ू ती ददिसेंददिस िाढीस लागली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीज ननममचती कींपन्या ग्रेिमध्ये ्ाकलेली िीज उच्चदाब िीज
िादहन्याींमधून नेताना जेिढ्या विजेची गळती होते त्याची ककीं मत ग्राहकाींना
चुकिािी लागते िीज ननजश्चत करताना ग्रीिमधून गळती होिाऱ्या विजेची
िरपाई ग्राहकाींकिून केली जाते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या मोठ्या प्रमािािर होत असलेल्या िीज गळती प्रकरिी
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार

िीज गळतीस पररिामकारक आळा घालण्याचेदृष्ीने कोिती उपाययोजना
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
डॉ. तनततन राऊत (२७-०७-२०२०) : (१) ि (२) MERC च्या आदे शाींनस
ु ार
सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० याींच्यासाठत अनक्र
ु मे ३.१८% ि ३.११%

राज्य पारे र्ि हानी ननजश्चत केलेली होती. तसेच सन २०२०-२०२१ ते सन
२०२४-२०२५ या कालािधीसाठत ३.१८% ननजश्चत केलेली आहे .

ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये २.८७%, नोव्हे बर, २०१९ मध्ये ३.१३% ि

डिसेंबर, २०१९ मध्ये ३.२७% तसेच सन २०२० मध्ये जानेिारीमध्ये ३.२०%,
फेब्रि
ु ारीमध्ये ३.११% ि माचच मध्ये ३.१०% इतकी पारे र्ि हानी झालेली
आहे .

(३) महावितरि कींपनीने िीज ननयामक आयोगाकिे केलेल्या याधचकेची

आयोगातफे योग्य पिताळिी करुन त्याींनी मींजूर केलेल्या पारे र्ि हानी सह

पारे र्ि खचच मींजूर केला जाऊन तो िीज दरात समाविष् होतो. सदर मींजूर
आदे शानस
ु ारच ग्राहकाींना िीज दर आकारले जातात.
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(४) पारे र्ि हानी कमी करण्याच्या दृष्ीने शेतीपींपासाठत प्रनतकक्रयात्मक
ऊजेचा िापर कमी करण्यासाठत कपॅमस्र बसवििे, नव्या िादहनीची उिारिी
करिे, नविन पारे र्ि उपकेंद्राींची उिारिी करिे इ. उपाययोजना करण्यात
येत आहे त.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

िसई (जज.पालघर) मधील धगरीज येथील शासिीय जागेिर ततिराांच्या
र्ाडाांची ित्तल िरण्यात येत असल्याबाबत
(३३) ३२१० (२८-०५-२०२०). श्री.विजय ऊर्फ भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि, श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िसई (जज.पालघर) मधील धगरीज येथील सिे क्रमाींक १४२ या शासकीय
जागेिर िम
ू ाकफयाींनी अनतक्रमि करून या दठकािी असलेल्या नतिराींच्या
झािाींची जेसीबीमाफचत कत्तल करण्यात आली असल्याचे ददनाींक ७ मे, २०२०
रोजी िा त्यासम
ु ारास नज दशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेकायदा उत्खनन करून पाण्याचा ननचरा होण्याचे नैसधगचक

मागचदेखील बींद केल्यामळ
ु े पािसाळ्यात मोठ्या प्रमािात पािी आजूबाजूला
असलेल्या खेड्यापाड्यात मशरून परू जस्थती ननमाचि होण्याची मिती स्थाननक
नागररकाींकिून व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

सींबधीं धत िम
ू ाकफयाींना अ्क करून त्याींच्यािर कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िज लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१८-०८-२०२०) : (१), (२) ि (३) मौजे धगरीज येथील स.नीं.

१४२ या खार जममनीिर नतिराींच्या झािाींची कत्तल करुन अनतक्रमि
केल्याबाबत

तहमसलदार,

िसई

याींच्याकिे ददनाींक

१३/०४/२०२०,

५/०५/२०२० ि ददनाींक २५/०५/२०२० रोजी तक्रार प्राप्त झाली होती.

ददनाींक
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सदर तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने तहमसलदार, िसई याींच्यामाफचत चौकशी
ु ग

करण्यात आलेली असता, शासकीय जममनीिर बेकायदे शीररीत्या अनतक्रमि
करुन नतिराच्या झािाींची कत्तल केल्यामळ
ु े तसेच जेसीबीच्या सहाय्याने

उत्खनन करुन नैसधगचक खािीच्या पाण्याचा प्रिाहाचा मागच बदलल्याचे ददसन
ू
आले.

याप्रकरिी श्री.जजतेंद्र शींकर मेहेर ि श्री.घनश्याम सरु त रािर याींच्या

विरोधात ददनाींक ५/०५/२०२० रोजी िसई पोलीस स््े शन येथे पयाचिरि

सींरक्षि अधधननयम, १९८६ ि िारतीय दीं ि सींदहता, १८६० अींतगचत गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

सांचारबांदीच्या िाळात मशक्षिाांना िामािर पोहचण्यासाठी
व्यिस्तथा िरण्याबाबत
(३४) ३२५२ (०२-०६-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय शालेय
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक मशक्षि मींिळाचा इयत्ता

१० िी ि १२ िीचा ननकाल मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार ददनाींक
१० जून, २०२० पि
ू ी घोवर्त करिे अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याकरीता महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक

मशक्षि मींिळाने राज्यातील सिच महानगरपामलका, जजल्हाधधकारी, पोलीस

आयक्
ु त ि जजल्हा पोलीस अधीक्षक याींना ददनाींक ८ मे, २०२० च्या एका
पत्राव्दारे सदरहू परीक्षेसब
ीं ध
ीं ातील अधधकारी, मशक्षक ि मशक्षकेतर कमचचारी
याींना सींचारबींदी कालािधीत अ्ी ि शतीच्या अधीन राहून प्रिासाकरीता स्
ु
दे ण्यात यािी, असे आदे श ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू पत्रात पररक्षेसब
ीं ध
ीं ातील कमचचारी िगाचस पास
ममळिण्यासाठत कोिाशी सींपकच करायचा ि कामाच्या दठकािापयांत कसे
पोहोचायचे ह्याचा कोिताही उल्लेख नसल्याने सिच कमचचारी िगाचमध्ये
गोंधळाची जस्थती ननमाचि झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कमचचाऱ्याींना

त्याींच्या कामाच्या दठकािािर पोहचण्यासाठत कोिती व्यिस्था केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. िषाफ गायििाड (२७-०७-२०२०) : (१) होय.

(२) शालेय मशक्षि ि क्रीिा वििागाच्या ददनाींक ०४/०५/२०२० रोजीच्या

पत्रान्िये, परीक्षेच्या कामाशी सींबधीं धत अधधकारी/कमचचारी याींना काही अ्ी ि
शतीच्या अधधन राहून सींचारबींदीतन
ू स्
ू दे ण्यात यािी ककीं िा प्रिासाकरीता
परिानगी/पास दे ण्यात यािेत, अशा सच
ू ना राज्यातील सिच महानगरपामलका
आयक्
ीं ाने मब
ु त ि सिच जजल्हाधधकारी याींना दे ण्यात आल्या होत्या. याअनर्
ु ग
ुीं ई

वििागीय मींिळाने यासींदिाचत सींबधीं धत महानगरपामलका, पोलीस आयक्
ु त ि

जजल्हा पोलीस अधीक्षक याींना यासींदिाचत ददनाींक ०८/०५/२०२० रोजीच्या
पत्रान्िये प्रिासाकरीता स्
ू दे ण्याची विनींती केली आहे .

(३) ि (४) इयत्ता १० िी १२ िीच्या उत्तरपत्रत्रका सींकलनाच्या कामाचे
ननयोजन

करण्यात

येऊन

त्याप्रमािे

वििागीय

मींिळाींकिून

जजल्हा/तालक
ु ाननहाय सींकलन केंद्र तयार करुन ननयमाकाींकिून उत्तरपत्रत्रका
जस्िकारण्यात

आल्या

आहे त.

परीक्षेसब
ीं धीं धत

कमचचारी

िगाचमध्ये

पास

ममळिेसाठत कोितीही अिचि ककीं िा गोंधळाची जस्थती ननमाचि झाली नाही
अथिा तशा तक्रारी वििागीय मींिळाकिे प्राप्त झालेल्या नाहीत. तसेच
स्थाननक स्तरािरील ि इतर काही ननयमाींकाींनी स्ित: वििागीय मींिळ
कायाचलयात येऊन उत्तरपत्रत्रका जमा केलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

दापोली, मांडणगड ि खेड (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील
बौध्दिाडयाांतील वििास िामाांबाबत

(३५) ३२६७ (२९-०५-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सामाजजि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) दापोली, मींििगि ि खेि (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील बौध्दिाड्याींतील
विकासकामाींबाबत

खालील

५

कामाींप्रमािे

एकूि

१८

कामाींसाठत

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २६ फेब्रि
ु ारी, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास शासनास
ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कामे सािरी येथे कॉजिे बाींधिे, बदहरिली येथे
पाण्याची साठिि ्ाकी बाींधिे, ननगिी बौध्दिािी रस्ता िाींबरीकरि करिे,
कोनिली बौध्दिािी येथे पाण्याची ्ाकी दरु
ु स्त करिे तसेच घरािी जजल्हा
पररर्द

शाळा

ते

बौध्दिािी

रस्ता

िाींबरीकरि

करिे

करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे

इत्यादी

कामे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (२१-०७-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) प्रस्तत
ु कामाींना शासन ननिचय, ददनाींक २६ माचच, २०२० अन्िये मींजुरी
दे ण्यात येऊन सदर कामाींच्या ककीं मतीच्या एकूि रकमेच्या ४०% प्रमािे
तरतद
ू मींजूर करण्यात आलेली आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

अमरािती ते सरू त ि अमरािती ते अिोला या रस्तत्याांचे
चौपदरीिरणाचे िाम पण
ू फ िरण्याबाबत

(३६) ३२८४ (०३-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

४७२१४ ला ददनाांि १८ जन
ू , २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत
सन्माननीय सािफजतनि बाांधिाम (सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अमरािती ते सरू त रस्ता चौपदरीकरि करण्याचे कामास शासनामाफचत
गत ७ िर्ाचपि
ू ी मींजुरी प्रदान होिन
ू ही पि
ू च झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरािती ते अकोलापयांतचे काम सध्
ु दा फक्त ४० ्क्के पि
ू च
झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त कामे पि
ू च न करता रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला
खोदकाम केल्यामळ
ु े अपघाताचे प्रमािात िाढ झाल्याचे सध्
ु दा ननदशचनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच उपरोक्त कामाकरीता ३ कींत्रा्दाराींना िेळेत काम पि
ू च न केल्यामळ
ु े
बदलण्यात आले असन
ू सद्य:जस्थतीत कोित्या कींत्रा्दाराला काम दे ण्यात

आलेले आहे ि उपरोक्त काम ककती िर्ाचत पि
ू च होिार आहे, याबाबत
करारनामा झालेला आहे काय, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त
काम ठरल्यािेळेत पि
ू च करण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.अशोिराि चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे असल्याचे प्रादे मशक
अधधकारी, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि, नागपरू याींनी कळविले आहे .

अमरािती ते सरू त रस्ता चौपदरीकरिाचे काम केंद्र शासनाच्या

िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरिामाफचत करण्यात येत आहे .

(२) अमरािती ते अकोला या रस्त्याच्या चौपदरीकरिाचे २० ्क्के काम पि
ू च
झाल्याचे प्रादे मशक अधधकारी, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि, नागपरू
याींनी कळविले आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .

सदर रस्त्याचे काम अपि
सद्य:जस्थतीत अजस्तत्िातील
ू च असन
ू

दप
सरु
आहे . रस्त्याच्या दरु िस्थेमळ
ु दरी रस्त्यािरुन िाहतक
ू
ु
ु े अपघात
झाल्याची कोितीही तक्रार ननदशचनास आलेली नाही. परीं तु रस्त्याच्या दत
ु फाच

त्बींदीमळ
ु े पाण्याचा ननचरा होण्याची समस्या ननमाचि झाल्याची बाब

सप््ें बर, २०१९ मध्ये ननदशचनास आल्यानींतर रस्ता गतीशील ठे िण्याच्या

दृष्ीने िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरिामाफचत दरु
ु स्ती ि दे खिाल
करण्याचे काम हाती घेिन
ू सद्य:जस्थतीत रस्ता िाहतक
ु ीसाठत सजु स्थतीत
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ठे िण्यात आल्याचे प्रादे मशक अधधकारी, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि,
नागपरू याींनी कळविले आहे.

(४) प्रादे मशक अधधकारी, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि,नागपरु याींनी
अमरािती ते धचखली या रस्त्याचे काम खालीलप्रमािे चार पॅकेजमध्ये
कींत्रा्दाराींस दे ण्यात आले असल्याचे कळविले आहे .

पॅकेज १ :- कक.मी.१६६.०० ते कक.मी.१२०.०० या रस्त्याचे काम मेससच
राजपथ इन्राकॉन प्रायव्हे् मल.-इगल इन्रा इींडिया मल. या
कींत्रा्दाराींस दे ण्यात आले आहे .

पॅकेज २ :- कक.मी.१२०.०० ते कक.मी.२७०.०० या रस्त्याचे काम मेससच
राजपथ इन्राकॉन प्रायव्हे् मल.-इगल इन्रा इींडिया मल. या
कींत्रा्दाराींस दे ण्यात आले आहे .

पॅकेज ३ :- कक.मी. २७०.०० ते कक.मी. ३१५.०० या रस्त्याचे काम मेससच
मॉन््े कालो मल. कींत्रा्दाराींस दे ण्यात आले आहे .

पॅकेज ४ :- कक.मी.३१५.०० ते कक.मी.३६०.०० या रस्त्याचे काम मेससच
कल्याि ्ोल इन्रास्रक्चर मल.या कींत्रा्दारास दे ण्यात आले आहे .

िरील चारही कामाींसाठत स्िीकृती पत्र ददनाींक ०७/०२/२०२० रोजी जारी

करण्यात आले असन
ू करारनाम्याबाबतचे काम प्रगतीपथािर आहे . सदर काम
पि
ू च करण्याचा कालािधी दोन िर्ाचचा आहे .
(५)

कींत्रा्दाराच्या

पि
ू नच नधाचरिानस
ु ार

चौपदरीकरिाचे

काम

अींनतम

करण्यासाठत कींत्रा्दारास दोनदा सिलत दे ण्यात आली असल्याचे प्रादे मशक
अधधकारी, िारतीय राषरीय राजमागच प्राधधकरि, नागपरू याींनी कळविले आहे .
___________

अिोला, िामशम ि बुलढाणा जजल्ह्यातील िाळू माकर्याांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(३७) ३२८९ (०३-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला, िामशम ि बल
ु ढािा जजल्ह्यामध्ये िाळू माकफयाींचे प्रमाि िाढत
असन
ू िाळू माकफयाींनी ददनाींक २८ एवप्रल, २०२० रोजी अकोला (जज.अकोला)

तालक्
ु यात पत्रकार पद्माकर लाींिे याींच्यािर हल्ला करुन ते गींिीर जखमी झाले
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आहे,

तसेच

शेगाींि

(जज.बल
ु ढािा)

तालक्
ु यात

िाळू

माकफयाींनी

पोलीस

मशपायास िाहनाने उििन
ू गींिीरररत्या जखमी केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त िरील दोन्ही प्रकरिी शासनाने िाळू माकफयाींिर
कोितीही कारिाई केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन िाळू माकफयाींिर
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१) अशी बाब ननदशचनास आली आहे .

(२) ि (३) अकोला तालक्
ु यातील पद्माकर लाींिे याींना झालेल्या मारहाि

प्रकरिी पोलीस ठािे, अको् येथे आरोपीविरुध्द ददनाींक २८/४/२०२० रोजी
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू सदर आरोपीींना अ्क करण्यात आली

आहे . तसेच सदर आरोपीविरुध्द िाळूच्या अिैध उत्खनन ि िाहतक
ु ीच्या
प्रकरिी

तहमसलदार,

अकोला

याींनी

ददनाींक

२३/४/२०२०

१,१६,८३३/- इतक्या दीं िात्मक रक्कमेचे आदे श पारीत केले आहे त.

रोजी

रुपये

शेगाि (जज.बल
ु ढािा) तालक्
ु यात मा्रगाींि ते िरद मागाचिर ददनाींक

२९/४/२०२० रोजी अिैधररत्या िाळू िाहतक
ू करिाऱ्या द्प्पर चालकाने पोलीस
मशपायास धिक ददल्याप्रकरिी जलींब पोलीस ठािे येथे गन्
ु हा दाखल

करण्यात आला असन
ू सींबधीं धत आरोपीना अ्क करण्यात आली आहे . तसेच
गन्
ु ह्यातील िाहन जप्त करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांमधील प्रिेश प्रकक्रयेबाबत
(३८) ३३३९ (०२-०६-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम
िाळे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयाींमध्ये इयत्ता ११ िीची प्रिेश प्रकक्रया
केंद्रीय पध्दतीने होत असल्यामळ
ु े विद्यार्थयाांना प्रिेश घेण्यास अनेक अिचिी
येतात, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, इयत्ता ११िी ची केंद्रीय पध्दतीची प्रिेश प्रकक्रया रद्द करून
कननषठ महाविद्यालयाींना त्याींच्यास्तरािर दे ण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
प्रा. िषाफ गायििाड (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) बह
ींु ई ि पि
ु े सोिून इतर मनपा दठकािी कननषठ महाविद्यालय
ृ न्मब
स्तरािर ऑफलाईन प्रकक्रया राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे .

(३) अकरािी ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेमध्ये सस
ु त्र
ू ता आिण्यासाठत तसेच प्रिेश
प्रकक्रया कायचक्षमपिे राखविण्यासाठत शासनस्तरािरुन यथायोग्य कायचिाही
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

शासिीय आददिासी आश्रमशाळा सुरुडी (ता.आष्ट्टी, जज,बीड) येथे
तामसिा बेसिर/रोजांदारीिर प्रतततनयुक्त्या िेल्याबाबत

(३९) ३३४७ (२८-०५-२०२०). श्री.सरु े श धस : सन्माननीय आददिासी वििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय आददिासी आश्रमशाळा सरु
ु िी (ता.आष्ी, जज,बीि) येथील

आददिासी मल
ु ाींसाठत असलेल्या शाळे त सन २०१९-२०२० मध्ये १७० मल
ु े

मशक्षि घेत असन
ू या शाळे तील मशपाई ते माध्यममक मशक्षकापयांतचे अनेक

कमचचारी हे िर्ाचनि
ु र्च प्रनतननयक्
ु तीिर इतर शाळे त ककीं िा प्रकल्प कायाचलयात
कायचरत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मशपाई, चौकीदार, कामाठत, अधीक्षक अनेक माध्यममक ि
प्राथममक मशक्षक हे

इतरत्र प्रनतननयक्
ु तीिर असल्याने त्याींच्या जागेिर

तामसका बेसिर तसेच रोजींदारीिर अनेक कमचचारी घेण्यात आलेले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, अनेकाींच्या तामसका बेसिर तसेच रोजींदारीिर प्रनतननयक्
ु त्या
केल्यामळ
ु े शालेय गि
ु ित्तेिर ि व्यिस्थापनािर विपरीत पररिाम होत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

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

२०२०-२०२१ या िर्ाचमध्ये उक्त आश्रमशाळे तील िर्ाचनि
ु र्च इतरत्र असलेल्या
सिच प्रनतननयक्
ु त्या रद्द करण्यासाठत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
अॅड.

िे.सी.पाडिी

(०७-०८-२०२०)

:

(१),

(२),

(३)

ि

(४)

शासकीय

आश्रमशाळा, सरु
ु िी, ता.आष्ी, जज.बीि ही माध्यममक शाळा असन
ू सदर
आश्रमशाळे ची इमारत धोकादायक जस्थतीत असल्याने सदरची आश्रमशाळा

ददनाींक १७/१०/२०१७ रोजी शासकीय आश्रमशाळा, थे्ेगव्हाि (काींदेिािी),

ता.धारुर, जज.बीि येथे पि
च : स्थलाींतरीत करण्यात आली होती. सन
ू त
२०१९-२०२०

या

शैक्षणिक

सत्रातील

दस
ु ऱ्या

सत्रामध्ये

सरु
ु िी

येथील

आश्रमशाळा थे्ेगव्हाि येथून आष्ी, जज.बीि येथे िाड्याच्या इमारतीमध्ये
स्थलाींतरीत करण्यात आली.

सदर शाळे च्या स्थलाींतरामळ
ु े काही कमचचारी अगोदरच प्रनतननयक्
ु तीिर

असल्याने सींबधीं धत शाळे तील विद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होऊ नये म्हिून

प्रकल्प कायाचलयाने केलेल्या प्रनतननयक्
ु त्या रद्द केलेल्या नव्हत्या. परीं तु आता

ददनाींक ०५/०६/२०२० च्या आदे शान्िये कमचचाऱ्याींच्या प्रनतननयक्
ु त्या रद्द केल्या
आहे त. सन २०१९-२०२० मध्ये शासकीय माध्यममक आश्रमशाळा, सरु
ु िी येथे

२३३ विद्याथी मशक्षि घेत आहे त. सदर आश्रमशाळे मध्ये ननयममत १७
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमचचारी आहे त. पदिरतीस सामान्य प्रशासन वििागाची

स्थधगती असल्याने माध्यममक मशक्षक-४, पदिीधार प्राथममक मशक्षक-१ ि

प्राथममक मशक्षक-१ असे एकूि ६ मशक्षक तामसका तत्िािर नेमण्यात आले
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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अपांगाांच्या विशेष शाळा ि िमफशाळातील मशक्षिाांना
सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत
(४०) ३३५० (२८-०५-२०२०). श्री.िवपल पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर
दराडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५३८ ला ददनाांि १६ माचफ, २०२० रोजी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपींगाींच्या विशेर् शाळा ि कमचशाळातील मशक्षकेतर कमचचाऱ्याींना सातिा
िेतन आयोग लागू झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यामध्ये

सातिा

िेतन

आयोग

लागू

झाल्यानींतरही

सामाजजक न्याय वििागाच्या तालक
ु ास्तरीय शासकीय ननिासी शाळा िा
ददव्याींग शाळा (अपींग) याींना तो लागू झाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासकीय ननिासी शाळाींना निोदय विद्यालयाप्रमािे िेतन
वित्त वििागाने सहमती न ददल्यामळ
ु े हा िेतन आयोग प्रलींबज त आहे, हे ही
खरे आहे काय,

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

सामाजजक न्याय वििागातील तालक
ु ास्तरीय ननिासी शाळा ि ददव्याींग

शाळाींना तात्काळ सातिा िेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (१९-०८-२०२०) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) ि (४) शासकीय ननिासी शाळा तसेच अपींगाींच्या विशेर् शाळा ि

कमचशाळे तील कमचचाऱ्याींना सातिा िेतन आयोग लागू करण्याची कायचिाही
शासनस्तरािर सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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डोणगाांि (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) पररसरातील अिैध
गौण खतनज उत्खनन रोखण्याबाबत

(४१) ३३६३ (२९-०५-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समध्
ू ा सोिलेल्या सजव्हचस रोिमधन
ू गौि खननज
ृ दी महामागाचच्या बाजल

उत्खनन करिे ि नींतर माती ्ाकून खड्िे बज
ु विण्याचा प्रकार िोिगाींि
(ता.मेहकर, जज.बल
ु ढािा) पररसरात सरु
ु असल्याचे ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ठे केदाराने शेलगाि दे शमख
ु रोििर एका शेतात विना परिाना
महामागाचसाठत अिैध गौि खननज उत्खनन केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने दोर्ी ठे केदारािर कारिाई करुन अिैध गौि खननज उत्खनन
ु ग
रोखण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) ि (३) मौजे िोिगाि,
ता.मेहकर जज.बल
ु ढािा येथे समध्
ृ दी महामागाचच्या बाजूला सोिलेल्या सजव्हचस

रोिमधन
गौि खननजाचे उत्खनन करिे ि नींतर माती ्ाकून खड्िे
ू
बज
ु विल्याची

तसेच

शेलगाि

दे शमख
ु

रोििरील

शेतात

विना

महामागाचसाठत अिैध उत्खनन केल्याची बाब ननदशचनास आली नाही.

परिाना

तथावप, मौजे िोिगाींि येथील सव्हे नीं.२६८ या शासकीय जममनीतन
ू

तसेच सव्हे नीं.३५६/२ या जममनीतन
ू समध्
ृ दी महामागाचसाठत लागिाऱ्या गौि
खननजाचे (मरु
ु म) अिैध उत्खनन केल्याचे ननदशचनास आल्याने सींबधीं धत

कींपनीस तहमसलदार, मेहकर याींनी अनक्र
ु मे ददनाींक ३/२/२०२० ि ४/२/२०२०
रोजी रुपये २,५६,६४,७३७/- ि रुपये ३६,१३,२६,९००/- इतक्या रक्कमेच्या दीं िाचे
आदे श बजाविले आहे त. दीं िात्मक रक्कमेच्या िसल
ू ीची कायचिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

__________
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अांबाजोगाई (जज.बीड) नगरपररषेदेच्या हदीमध्ये मुख्य रस्तत्याच्या
बाांधिामात ठे िेदारामार्फत अपहार िेल्याबाबत

(४२) ३४६१ (२९-०५-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािफजतनि

बाांधिाम (सािफजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) अींबाजोगाई (जज.बीि) नगरपररर्ेदेच्या हदृीमध्ये मख्
ु य रस्त्याकरीता मींजरू
झालेल्या ११ को्ी रूपयाचा ननधीमध्ये रस्ते खोदकाम, रूींदीकरि, दत
ु फाच

नाला, वििाजके, िक्ष
ृ ारोपन इत्यादी अनेक बाबीचा समािेश करण्यात आला
असन
ू सािचजननक बाींधकाम वििागामाफचत ननविदा काढलेल्या रस्त्याचे काम
करिाऱ्या ठे केदाराने जुन्या रस्त्याचे खोदकाम न करता केिळ सोपस्कार

म्हिून िाींबराचा ि बारीक खिीचा िर ्ाकून फक्त स्ित:च्या घरासमोरील

रस्त्याचे रुीं दीकरि करून िाींबर ्ाकण्याचे काम केल्या व्यनतररक्त मान्य

ननविदे प्रमािे काहीही काम केले नसल्याचे माहे एवप्रल, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ठे केदाराने मान्य ननविदे पक
ै ी केिळ २ ते ३ को्ी

रूपयाींमध्ये कामे करुन शासनाच्या उिचररत करोिो रूपयाींचा अधधकाऱ्याच्या
सींगनमताने

अपहार

केला

असल्यामळ
ु े

उक्त

ठे केदाराच्या

मालमत्तेची

सी.आय.िी.माफचत चौकशी करून त्यास काळया यादीत ्ाकािे अशी मागिी
नागररकाींमधन
ु होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ठे केदाराच्या नोंदिीिर शहरातील बरे च नगरसेिक ि
शहरातील लहान मोठे

ठे केदार कामे करीत असन
सिाांची दे यके
ू

या

ठे केदाराच्या खात्यािर जमा होतात म्हिन
ु कोिीही त्याच्याविरोधात जाण्यास
तयार होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.अशोिराि चव्हाण (३१-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
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(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

परभणी जजल्हा पररषदे मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४३) ३५१२ (२९-०५-२०२०). श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परििी जजल्हा पररर्दे मध्ये ग् “अ” ि ग् “ब” ची पदे (महाराषर
विकास सेिेतील पदे िगळून) वित्त वििाग, सािचजननक बाींधकाम वििाग,
मसींचन वििाग, पािीपरु िठा ि स्िच्छता वििाग, सािचजननक आरोग्य वििाग,
पशस
ीं धचन वििाग, कृर्ी वििाग, शालेय मशक्षि वििाग ि इतर वििागातील
ु ि
पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपवििागीय अधधकारी िगच-२, उप अमियींता िगच-२, उप

अमियींता (स्थापत्य) िगच-२, तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी ग् अ, िैद्यककय
अधधकारी ग्-ब तसेच पशध
ु न अधधकारी ग्-अ, ग् मशक्षिाधधकारी िगच-२,

मख्
ु याध्यापक ग्-२, अधीक्षक (राजपत्रत्रत), समाजकल्याि अधधकारी ि
बालविकास प्रकल्प अधधकारी ही पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सािचजननक आरोग्य वििागातील पदे ररक्त असल्यामळ
ु े कोविि-१९
या महामारीमध्ये सािचजननक आरोग्य वििागािर कामाचा ताि पित आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने परििी जजल्हा पररर्दे मधील ररक्त पदे
ु ग
िरण्याबाबत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (१३-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) होय, जजल्हा पररर्द, परििी अींतगचत खालीलप्रमािे पदे ररक्त आहे त.

बाींधकाम वििागाींतगचत उप कायचकारी अमियींता-१, उप अमियींता-०३, ग्रापापू
वििागाींतगचत सहा. िि
ै ाननक ०१, उप अमियींता (दे .ि.द.ु कक्ष) ०१, उप
ु ज्ञ
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अमियींता ०२, लघु मसींचन वििागाींतगचत जजल्हा जलसींधारि अधधकारी ०१,
उप वििागीय जलसींधारि अधधकारी ०४, आरोग्य वििागाींतगचत जजल्हा

आरोग्य अधधकारी ०१, सहा.जजल्हा आरोग्य अधधकारी ०१, अनत. जजल्हा

आरोग्य अधधकारी ०१, माता ि बाल सींगोपन अधधकारी ०१, तालक
ु ा आरोग्य
अधधकारी ०१, िैद्यकीय अधधकारी ग् अ ०९, िैद्यकीय अधधकारी ग् ब
०१, प्रशासकीय अधधकारी ०१, साींजख्यकी अधधकारी ०१, मशक्षि वििागाींतगचत

उप मशक्षिाधधकारी (प्रा) ०१, अधीक्षक ग् २ - ०३, ग् मशक्षिाधधकारी -०७,

लेखाधधकारी शालेय पोर्ि आहार ०१, मख्
ु याध्यापक ग् २ - २९, बालविकास
प्रकल्प अधधकारी - १० िरीलप्रमािे प्रश्न - २ नस
ु ार पदे ररक्त आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरिी ग्रामविकास वििागाचे ददनाींक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या

पत्रान्िये सींबधीं धत वििागाींना ररक्त पदे िरण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले
आहे त.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

गेिराई (जज.बीड) येथील धान्याचा िाळाबाजार रोखण्याबाबत
(४४) ३५१७ (०२-०६-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन्न ि
नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) गेिराई (जज.बीि) येथे गोरगररबाींसाठत असिारे धान्य काळाबाजारात घेिन
ू

जात असताना पोलीस अधीक्षकाींच्या पथकाने ददनाींक ०६ मे, २०२० रोजी
मध्यरात्री दीि िाजता गोदामािर छापा मारुन कारिाई केली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कारिाईमध्ये १२ चाकी ४ गाड्या एकाच िेळी पकिून ४००

जक्िीं्ल ताींदळ
ू ि ३०० जक्िीं्ल गहू पाींढरिािी गोदामामधून जप्त करण्यात
आला असन
ू या गोदामामध्ये हजारो ररकामी पोती आढळून आली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

वि.प. ४ (51)

(३)

असल्यास,

उक्त

प्रमािेच

अींबाजोगाई,

परळी,

बीि,

चौकशी

करुन

माजलगाि

तालक्
ु यामध्येही धान्य महसल
ू ी अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने करोिो रुपयाींचा
गैरव्यिहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

शासनाने

उक्त

सिच

तालक्
ु यात होत असलेला धान्याचा गैरव्यिहार रोखण्याकरीता कायचिाही करुन
सींबधीं धत दोर्ीींविरूध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.छगन भज
ु बळ (१७-०८-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .

सदर कारिाईमध्ये १२ चाकी ४ ि १० चाकी दोन अशी एकूि ६

िाहने आढळून आल्याने ती जप्त करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये गहू २३१
जक्िीं्ल, ताींदळ
ू ९५.५० जक्िीं्ल ि साखर ६.०० जक्िीं्ल इतका साठा जप्त
करण्यात आला आहे . तसेच ५० ररकाम्या गोण्याचा एक गठ्ठा, ज्य्
ु च्या ४१
गठ्ठे , प्लास््ीक गोण्याींचे ५० गठ्ठे असे एकूि १३ गठ्ठे ि सट्ट
ु या प्लास््ीकच्या

२०० ररकाम्या गोण्या ि पाींढऱ्या प्लास््ीकचा एक बॉक्स गठ्ठा आढळून आला
आहे .

(३) हे खरे नाही.

(४) कोरोनाच्या पाश्िचिम
ू ीिर तक्रारीची चौकशी करुन ३० दक
ु ाने ननलींत्रबत
करण्यात आलेली आहे त. रास्तिाि दक
ु ानािर धान्य िा्पासाठत मशक्षकाींची
नेमिूक

करण्यात

आलेली

असन
ू

जजल्ह्यातील

सिच

शासकीय

गोदामे

तपासण्यात आलेली आहे त. E-Pos मशीन ि Easy App चा िापर धान्य
िा्पासाठत केलेला आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

खाजगी अनद
ु ातनत आश्रमशाळे तील मशक्षिाांना एिबत्रत
शाळा िमफचारी सेिाशती लागू होणेबाबत

(४५) ३५५० (२८-०५-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सामाजजि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सामाजजक न्याय ि विशेर् सहाय्य वििागाींतगचत खाजगी अनद
ु ाननत
आश्रमशाळे तील

मशक्षकाींना

महाराषर

खाजगी

शाळा

कमचचारी

सेिाशती

अधधननयम, १९७७ ि ननयमािली १९८१ लागू करण्यात आली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्सींख्येचे समथचन करण्यात न आलेल्या खाजगी अनद
ु ाननत
आश्रमशाळे तील

अनतररक्त

मशक्षकास

अन्यत्र

सेित
े

सामािन
ू

घेण्याची

कायचिाही या ननयमाींतगचत पि
ू च करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कायदा ि ननयमािलीकिे दल
च
करुन खाजगी अनद
ु क्ष
ु ाननत
आश्रमशाळे तील अनतररक्त मशक्षकाींना सेिा सींरक्षि न दे ण्याचा शासनाने
आदे श ननगचममत केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

ननयमािलीकिे

दल
च
ु क्ष

करून

खाजगी

अनद
ु ाननत

आश्रमशाळे तील अनतररक्त मशक्षकाींना सेिा सींरक्षि दे ण्याबाबत ि कायद्यात
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोिती उपाययोजना केली िा करण्यात येत
आहे

(५) नसल्यास, िज लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (२८-०७-२०२०) : (१), (२) ि (३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही

___________

ठाणे जजल्हा प्रशासनाने िाढलेल्या रे ती मललािाच्या तनविदाबाबत
(४६) ३५६४ (०३-०६-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसल
मांत्री
ू
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठािे जजल्हा प्रशासनाने गेल्या पाच िर्ाचत िेळोिेळी रे ती मललािाच्या
ननविदा काढण्यात आल्या असन
शासनाने रे ती पट्टे िाड्याने दे ण्यासाठत
ू
ननधाचररत केलेली रक्कम जास्त आणि जे पट्टे शासन दे िार आहे त्या

दठकािी रे ती कमी असल्याने गत पाच िर्ाचत एकाही ठे कदाराींनी रे ती
मललािात िाग घेतला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े गेल्या पाच िर्ाचत शासनाचा करोिो रुपयाींचा महसल
ू
बि
ु ाला असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. ४ (53)

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

अनर्
ीं ाने राज्यातील रे तीिर घातलेल्या ननबांधािर पयाचप्त उपाययोजनेसाठत ि
ु ग
महसल
ू ीत िाढ होण्यासाठत कोिती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (२८-०७-२०२०) : (१), (२) ि (३) ठािे जजल्ह्यात सन
२०१५-२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या िर्ाचत
महाराषर

मेरी्ाईम

बोिच याींनी

याींत्रत्रक साधनाींव्दारे

रे ती उत्खननासाठत

प्रस्तावित केलेल्या ३ रे ती ग्ाींचे िेळोिेळी ई-ननविदे सह ई-मललाि आयोजजत
करण्यात आले आहे त. तथावप, उक्त रे तीग् मोठे असल्याने ि िाळूग्ासाठत
ननधाचररत रक्कम जास्त असल्याचे कारि दे ऊन रे ती व्यािसानयकाींकिून ईमललाि प्रकक्रयेस प्रनतसाद ममळालेला नाही.
सन

२०१८-२०१९

ि

२०१९-२०२०

या

िर्ाचत

ठािे

ि

पालघर

जजल्ह्यातील िसई खािीतील सींयक्
ु त रे तीग्ाचे मललाि झाले असन
ू सदर

सींयक्
ु त िाळूग्ापासन
ू सन २०१८-२०१९ मध्ये रुपये ४,३७,३९,४७४/- ि सन

२०१९-२० मध्ये रुपये ४,८४,८९,०९२/- इतका महसल
ू शासनास प्राप्त झाला
आहे . तसेच ठािे जजल्ह्यात गौि खननजाच्या अिैध उत्खनन ि िाहतक
ू ीिर

आळा घालण्यासाठत जजल्हा, उपवििाग तसेच तालक
ु ास्तरािर िरारी पथके

स्थापन करण्यात आली आहे त. सदर पथकामाफचत गौि खननजाच्या अिैध

उत्खननाच्या ि िाहतक
ू ीच्या प्रकरिी सन २०१५-१६ मध्ये रुपये ३२१.७८
लक्ष, २०१६-२०१७ मध्ये रुपये ८५०.०३ लक्ष, २०१७-२०१८ मध्ये रुपये ६६५.९२
लक्ष, २०१८-२०१९ मध्ये ५४१.७७ लक्ष ि सन २०१९-२०२० मध्ये ४१९.८९ लक्ष
इतकी दीं िात्मक रक्कम िसल
ू करण्यात आली आहे .

ददनाींक ३/९/२०१९ रोजीच्या सध
ु ाररत िाळू/रे ती ननगचती धोरिानस
ु ार

राज्यात िाळू मललाि प्रकक्रया राबविण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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सोलापूर जजल्ह्यात नॅशनल थमफल पॉिर िॉपोरे शनच्या वितरण
िादहनीचे मनोरे उभारण्याचे िाम सुरु असल्याबाबत

(४७) ३५८४ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय ऊजाफ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यासह सींपि
ू च सोलापरू जजल्ह्यातील विविध
मागाचिरून नॅशनल थमचल पॉिर कॉपोरे शनच्या वितरि िादहनीचे मनोरे

उिारण्यात येत असन
ू त्यासाठत शेतकऱ्याींच्या शेतजममनी सींपाददत होण्याची
प्रकक्रया सरू
ु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या शेतजममनी सींपाददत करण्यासाठत उपवििागीय
अधधकारी,

पींढरपरू

याींच्यामाफचत

सींबधीं धत

शेतकऱ्याींना

नो्ीसा

दे ण्यात

आलेल्या आहे त तसेच मनोरा उिारिीसाठत शेतकऱ्याींसोबत होत असलेला
करार हा प्रतीमाह होत नसन
ू तो कायमस्िरूपी होत आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

या

सिच

प्रकारामध्ये

शेतकऱ्याींच्या

बागायत

जममनी

कायमस्िरूपी जािार असल्याने शेतकरी आींदोलनाच्या पवित्र्यात असन
ू अनेक
सामाजजक सींस्था ि शेतकरी याींनी योग्य मोबदला ममळाल्यामशिाय एक इींचही
जमीन दे िार नाही असा इशारा प्रशासनाला लेखी ननिेदनाव्दारे ददला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
डॉ. तनततन राऊत (२७-०७-२०२०) : (१), (२), (३) ि (४) नॅशनल थमचल पॉिर
कापोरे शन

कींपनीने

फतेहिािी,

ता.सोलापरू

येथे

उजनी

धरिाचे

पािी

उचलण्यासाठत १३२ के.व्ही. चा प्रकल्प उिारण्याचे प्रस्तावित केले असन
ू सदर
प्रकल्पापासन
ू सोलापरू , मींगळिेढे, पींढरपरू , माळमशरस, इींदापरू ि माढा या

तालक्
ु यामधून पारे र्ि िादहन्या जात आहे त. सदर कामासाठत ३८२ ्ॉिसच
प्रस्तावित आहे त. सदर ्ॉिरपैकी ३२१ मनोरे /िादहनी कामाकरीता िारतीय
विद्यत
ु कायदा २००३ ि शासन ननिचय क्रमाींक धोरि २०१६/प्र.क्र.५२०/ऊजाच-४
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ददनाींक

३१/०५/०१७

नस
ु ार

्ॉिरखालील

जमीन

धारकाींना

शासनाच्या

दरपत्रकाप्रमािे मोबदला दे ण्यात आला. त्यानस
ु ार नॅशनल थमचल पॉिर

कापोरे शने मनोरे /िादहनी कामाबाबतचे करारपत्र न करता शेतकऱ्याींकिून
सींमतीपत्र घेतलेली आहे त.
उिचरीत

जिळपास

३२

शेतकऱ्याींनी

योग्य

नक
ु सान

िरपाई

ममळिेबाबत तसेच जिळपास १६ शेतकऱ्याींनी ताींत्रत्रक मद्द
ु े उपजस्थत करुन

नॅशनल थमचल पॉिर कापोरे शनकिे ि उपवििागीय अधधकारी, पींढरपरू
कायाचलयाकिे ननिेदने ददलेली आहे त. सदर ्ॉिर कामाची जमीन/पीकपािी
नक
ु सान

िरपाई

ननजश्चत

करिेबाबत

शासन

ननिचय

क्र.धोरि-

२०१६/प्र.क्र.५२०/ऊजाच-४ ददनाींक ३१/०५/२०१७ तील तरतद
ु ीनस
ु ार उपवििागीय
अधधकारी, पींढरपरू याींनी सींबधीं धत शेतकऱ्याींची नक
ु सान िरपाई ननयमाप्रमािे
ननजश्चत करून सींबधीं धतास अिगत केले असन
ू आिश्यक कायचिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

सातारा, साांगली ि िोल्हापूर जजल्ह्यात पुराच्या िारणाचा
शोध घेऊन उपाययोजना सुचविण्याबाबत

(४८) ३७८७ (१९-०६-२०२०). श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरां जन

डािखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.रमेशदादा
पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विजय ऊर्फ भाई धगरिर, श्री.गोवपचांद
पडळिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा, साींगली ि कोल्हापरू जजल्ह्यात माहे जल
ु -ै ऑगस््, २०१९ च्या

पािसाळ्यात आलेल्या परु ामळ
ु े प्रचींि नक
ु सान झाल्यानींतर या परु ाच्या
कारिाचा शोध घेऊन उपाययोजना सच
ु विण्यासाठत शासनाने माहे ऑगस््,

२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान जलसींपदा वििागाचे ननित्ृ त प्रधान सधचि
नींदकुमार ििनेरे याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ञाींच्या सममतीने आपला
अहिाल मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ददनाींक २७ मे, २०२० रोजी सादर केला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू अहिालातील मशफारसीींचे थोिक्यात स्िरूप काय आहे
ि त्यानर्
ीं ाने कोिकोिते ननिचय घेतले आहे त,
ु ग
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.जयांत पाटील (२९-०७-२०२०) : (१) होय.

सममतीने कृषिा उपखोऱ्याचा अहिाल सादर केला आहे . तथावप, िीमा

उपखोऱ्याच्या अहिाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

(२) ििनेरे सममतीचा कृषिा उपखोऱ्याचा अहिाल ि मशफारशी जलसींपदा
वििागाच्या सींकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आल्या आहे त. या अहिाला

सींदिाचत विविध वििागाचे अमिप्राय घेऊन मशफारशी स्िीकृतीबाबत ननिचय
घेण्याची प्रकक्रया शासनस्तरािर चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

खाजगी सांगणि ि इांटरनेट जोडणी असलेले व्यािसातयि अधधिृत

िेबसाईट ि इतर िेबसाईटिरुन सातबारा उतारे िाढत असल्याबाबत
(४९) ४२२५७ (०२-०८-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शेतकरी, व्यािसानयक, विद्याथी याींना सातबारा काढण्यासाठत

शासनाने सेतू सवु िधा केंद्रािर ऑनलाईन सातबारा काढण्याची सवु िधा उपलब्ध
करून ददल्यामळ
सेतू सवु िधा केंद्रािरील
ु े नागरीकाींचा िेळ िाचत असन
ू
ऑनलाईन सातबारा उतारा काढल्यामळ
ु े शासनास महसल
ू प्राप्त होतो, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, खाजगी सींगिक ि इीं्रने् जोििी असलेले व्यािसानयक

अधधकृत िेबसाई् ि इतर िेबसाई्हूनही सातबारा काढत असल्यामळ
ु े
शासनाच्या महसल
ू ाचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सेतू सवु िधा केंद्रािरील सातबारा आढािा याबाबत शासनाने
मागचदशचन सच
ू ना तयार केल्या आहे त काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायचिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) राज्यातील जनतेला https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या
सींकेतस्थळािरून

दे ण्यात

येिारा

विनास्िाक्षरीत

गा.न.नीं.

७/१२

हा

नागरीकाींच्या मादहतीसाठत असन
कोित्याही शासकीय अथिा कायदे शीर
ू
कामासाठत िापरता येिार नाही अशी सच
ू ना गा.न.नीं. ७/१२ िर नमद
ू
करण्यात आली आहे .
तसेच

http://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/dslr

या

सींकेतस्थळािरुन जेिढे गा.न.नीं. ७/१२ Digital signature झालेले आहे त

तेिढे च गा.न.नीं. ७/१२ ददनाींक १ मे, २०१८ पासन
ू शेतकरी/ नागरीकाींना
मोफत उपलब्ध करून दे ण्याची घोर्िा मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक
३१/०५/२०१८ रोजी केली होती. त्याप्रमािे जनतेमध्ये जागत
ृ ी होण्यासाठत

मोफत गा.न.नीं.७/१२ उपलब्ध करून ददले होते. आता ददनाींक २०/०९/२०१९
पासन
ू सदरचा गा.न.नीं. ७/१२ िाऊनलोि करण्यासाठत प्रनत गा.न.नीं. ७/१२
रक्कम रूपये १५/- आकारण्यात येत आहे त.

तसेच िल
ू ेख सींकेतस्थळािरून आपले सरकार सेिा केंद्रा माफचत

दे ण्यात येिाऱ्या सींगिीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ि ८ अ खाते उताऱ्याबाबत

मागचदशचक सच
ू ना मादहती ि तींत्रज्ञान वििागाने ददनाींक १९/१२/२०१९ रोजी
सच
ू ना ननगचममत केल्या आहेत.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
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राज्यातील णिस्ततीय चचफ सममती, बोडफ, सांघटना ि सांस्तथा याांनी
चचफच्या जममनीिर अततक्रमण िेल्याबाबत
(५०) ४६५०१ (२०-०१-२०१४). डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र ज्य तील ख्रिस्तीय चचच समिती, बोर्च, सांघटन व सांस्थ य ांच्य कर्ून

चचचच्य जमिनीवर अततक्रिण करुन त्य जमिनीांची बेक यदे शीर ववल्हे व ट व
लट
ू

होत

असल्य चे

ि हे

ऑगस्ट-सप्टें बर,

सवेक्षण िध्ये तनदशचन स आले, हे खरे आहे क य,

२०१३

च्य

श सन च्य

(२) असल्य स, य ची सववस्तर चौकशी करण्य त आली आहे क य,

(३) असल्य स, चौकशीचे तनष्कर्च क य आहे त व आत पयंत ककती ख्रिस्तीय
चचच समिती, बोर्च, सांघटन व सांस्थ ांवर कोणती क यचव ही करण्य त आली
आहे व येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.उध्दि ठािरे (१८-०८-२०२०) : (१) महाराषर राज्यातील णिस्तीय चचच
सममती, बोिच, सींघ्ना ि सींस्था याींच्या जममनीचे सिेक्षि ही बाब विधी ि
न्याय वििागाच्या अधधकार क्षेत्रातील नाही, सबब, ऑगस््-सप््ें बर, २०१३
मध्ये अशा प्रकारचे शासकीय सिेक्षि या वििागाकिून करण्यात आलेले
नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

विधान भिन :
मुांबई.

श्री.राजेंद्र भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रिपूिच सिच प्रकक्रया महाराषर विधानमींिळ सधचिालयाच्या सींगिक यींत्रिेिर करण्य त आले आहे .
मुद्रि: शासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई.

