अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बारावी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील सवव बाजार सममत्याांमध्ये शेतिऱयाांना हदलेला
मतदानाचा अधधिार रद्द िरण्याबाबत
(१) १८५६ (१८-०३-२०२०). श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सर्व बाजार सममतयाींमध्ये शेतकऱयाींना दिलेला मतिानाचा

अधिकार रद्द करण्याची बाब शासनाच्या वर्चारािीन असल्याचे माहे जानेर्ारी,
२०१९ मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सद्या

सर्व बाजार

सममतयाींमध्ये

मतिानाचा अधिकार अबाधित आहे काय,

शेतकऱयाींना

दिलेल्या

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सर्व बाजार
सममतयाींमध्ये

शेतकऱयाींना

दिलेल्या

भमू मका घेतली र्ा घेण्यात येत आहे,

मतिानाचा

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

अधिकाराबाबत

कोणती
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श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहेब पाटील (२७-११-२०२०) : (१), (२) र् (३)
राज्यातील सर्व बाजार सममतयाींमध्ये शेतकऱयाींना मतिानाचा अधिकार रद्द
करुन

दिनाींक

१३/०६/२०१७

पर्
ु ीच्या

अधिननयमातील

तरति
ू ी

लागू

करण्यासींिभावतील महाराषर कृषी उतपन्न पणन (वर्कास र् वर्ननयमन)

अधिननयम, १९६३ मध्ये सि
ु ारणा करण्यासाठी सन २०२० चा महाराषर

अधिननयम क्रमाींक ११ हा दिनाींक १४/०३/२०२० रोजी प्रमसध्ि करण्यात आला
आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

परभणी जजल्ह्यात शतिोटी वक्ष
ृ लागवडीत गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत
(२) ३६९५ (०२-०६-२०२०). डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.सरु े श धस,

श्री.ननलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९५ ला हदनाांि ९ माचव, २०२०

रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

परभणी जजल््यातील शतको्ी र्क्ष
ृ

लागर्डीत सम
ु ारे

१०० को्ी

रूपयाींच्या झालेल्या गैरव्यर्हाराची वर्भागननहाय र् कामननहाय चौकशी

करण्याबाबत सामाजजक कायवकताव याींनी दिनाींक १ फेब्रर्
ु ारी, २०२० रोजी र्ा
तयासम
ीं ाने चौकशी करुन शासन ननयमानस
ु ारास केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ग
ु ार

योग्य ती कायवर्ाही करण्यासाठी वर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्याकडून
दिनाींक १८ फेब्रर्
ु ारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्र्ये जजल्हाधिकारी, परभणी याींना
कळवर्ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर तक्रार अजावर्र सर्ंकष तपासणी पण
ू व करुन तयाबाबतचा

अहर्ाल प्राप्त झाला आहे काय, अहर्ालानस
ु ार िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(३) असल्यास, मख्
ु य र्न सींरक्षक प्रािे मशक औरीं गाबाि कायावलयाकडून
वर्भागीय र्न अधिकारी (ननयोजन) औरीं गाबाि याींनी र्क्ष
ृ लागर्डीची सतयता

तपासण्यासाठी चौकशी करणेबाबत आिे श िे ण्यात आले होते तयानस
ु ार
वर्भागीय र्न अधिकारी (ननयोजन) औरीं गाबाि याींनी सिर काम मोठया

प्रमाणार्र असल्याने ६ तपासणी पथकाची ननयक्
ु ती केली होती, सिर
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पथकाींनी सन २०१७ च्या पार्साळयात परभणी प्रािे मशक र्न वर्भागाच्या १७

रोपर्न स्थळे तसेच सामाजजक र्नीकरण वर्भागाच्या २३ दठकाणी रस्ता
ित
ु फाव र् २ दठकाणी ग् लागर्ड असे एकूण २५ कामाींची माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये र्ा तयािरम्यान तपासणी केली होती, सिर तपासणीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
िोषी आढळलेल्या अधिकारी/कमवचारी याींच्यार्र िोषारोप पत्र बजार्ण्यात

आलेले होते, तयानस
ु ार दिनाींक २७ जुल,ै २०१८ रोजीच्या आिे शान्र्ये ६
अधिकारी/कमवचारी याींचेकडून रोपर्न नक
ीं ाने रक्कम र्सल
ु सानीच्या अनष
ु ग
ू
करण्याचे आिे श पाररत करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशीनस
ु ार िोषी अधिकारी/कमवचारी र्

यींत्रणावर्रूध्ि कारर्ाई करुन दिनाींक २७ जुल,ै २०१८ रोजीच्या आिे शान्र्ये ६
अधिकारी/कमवचारी याींचेकडून रोपर्न नक
ीं ाने रक्कम र्सल
ु सानीच्या अनष
ु ग
ू
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (११-११-२०२०) : (१) र् (२) वर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि

याींच्याकडे परभणी येथील सामाजजक कायवकताव याींनी दिनाींक ०१/०२/२०२०
रोजी अशा स्र्रुपाची तक्रार केली आहे .

सिर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी करुन शासन ननयमानस
ु ग
ु ार योग्य

ती कायवर्ाही करण्यासाठी वर्भागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाि याींच्याकडून दिनाींक

१८/०२/२०२० रोजीच्या पत्रान्र्ये जजल्हाधिकारी, परभणी याींना कळवर्ण्यात
आले होते. तथावप, जजल्हाधिकारी, परभणी याींचक
े डून याबाबत र्ेगळ्याने

चौकशी करण्यात आलेली नाही. मख्
ु य र्न सींरक्षक (प्रािे मशक) औरीं गाबाि

याींच्याकडून वर्भागीय र्न अधिकारी (ननयोजन) औरीं गाबाि याींच्यामाफवत
चौकशी करण्यात आली होती. वर्भागीय र्न अधिकारी (ननयोजन) औरीं गाबाि
याींनी केलेल्या चौकशीस जजल्हाधिकारी, परभणी सहमत आहे त.
(३) हे खरे आहे .

सिर पथकाींनी सन २०१७ च्या पार्साळयात परभणी प्रािे मशक र्न

वर्भागाच्या १७ रोपर्न स्थळाींची तपासणी केली होती. तयानस
ु ार ६ अधिकारी/
कमवचारी याींचक
े डून रोपर्नात झालेल्या रोपर्नाच्या नक
ीं ाने
ु सानीच्या अनष
ु ग
रक्कम र्सल
ू करण्याचे आिे श िे ण्यात आले होते.
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तसेच सिर तपासणीच्या अनष
ीं ाने सामाजजक र्नीकरण वर्भागातील
ु ग

११ अधिकारी/कमवचारी याींचेर्र सामाजजक र्नीकरण वर्भागामाफवत िोषारोप
पत्र बजार्ण्यात आले होते.

(४) र्सल
ू ी आिे शानस
ु ार ५ अधिकारी/कमवचारी याींचेकडून रुपये २,११,३८९/-

रक्कम र्सल
ू करण्यात आलेली आहे र् उर्वररत एक अधिकारी सेर्ाननर्तृ त

झालेले असन
ू नक
ु सानीची रक्कम तातकाळ भरणा करणेबाबत कळवर्ण्यात
आलेले आहे . परीं तू सिर अधिकाऱयाींनी सिर रक्कम भरणा केलेली नसल्याने

सिर रक्कम तयाींना सेर्ाननर्तृ तीनींतर िे य असलेल्या लाभातन
र्सल
ू
ू ीची
कायवर्ाही करण्याबाबत सींबधीं िताींना कळवर्ण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

दे शाांतगवत वा ववदे शी पयवटन सहली रद्द िेल्हयाने
सहलीचा परतावा दे ण्याबाबत

(३) ३८६४ (१७-०७-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ्ाळे बि
ीं ी जाहीर झाल्यामळ
ु े िे शाींतगवत र् वर्िे शी पयव्न सहली

दिनाींक २५ माचव, २०२० पासन
ू रद्द करण्यात आल्या असन
ू सहल कींपन्याींनी
सहली रद्द केल्यामळ
ु े प्रर्ाशाींना तयाींच्या रकमेचा परतार्ा िे णे बींिनकारक
असतानाही अनेक सहल कींपन्याींनी शासकीय आिे शामळ
ु े सहल रद्द कराव्या
लागल्याचे

कारण

पढ
ु े

करून

प्रर्ाशाींना

ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

परतार्ा

िे ण्याचे

नाकारल्याचे

(२) असल्यास, काही कींपन्याींनी उक्त रकमेचा परतार्ा िे ण्याऐर्जी क्रेडड्
कूपन प्रर्ाशाींना िे ऊ केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे , तसेच पयव्न कींपन्याींना कोणतया मागविशवक
सच
ू ना करण्यात आल्या आहे त,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.छगन भज
ु बळ (२७-११-२०२०) : (१), (२), (३) जागनतक महामारी
कोवर्ड-१९

च्या

प्रािभ
ु ावर्ामळ
ु े

लागू

करण्यात

आलेल्या

्ाळे बि
ीं ीच्या

पाश्र्वभम
ू ीर्र सहली रद्द कराव्या लागल्यामळ
ु े रद्द सहलीींच्या परताव्याच्या

अनष
ीं ाने शासनाकडे तसेच जजल्हा ग्राहक तक्रार ननर्ारण आयोगाकडे
ु ग
ग्राहकाींच्या तक्रारी प्राप्त आहे त. पयव्न सींचालनालयामाफवत पयव्न कींपन्याींना
याबाबत कोणतयाही मागविशवक सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या नाहीत.

पयव्कास / ग्राहकास मल्
ू य अिा करून घेतलेल्या र्स्त/ू सेर्ा यामळ
ु े

व्यधथत झाल्या असल्यास सींबधीं ित सहल कींपनी/सेर्ापरु र्ठािार याींचेवर्रूध्ि
ग्राहक सींरक्षण अधिननयम, २०१९ अींतगवत राज्य ग्राहक तक्रार ननर्ारण

आयोगाकडे ककीं र्ा जजल्हा ग्राहक तक्रार ननर्ारण आयोगाकडे ररतसर तक्रार
िाखल करता येत.े

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील लाखो शेतिरी िजव मार्ीच्या प्रनतक्षेत असल्हयाबाबत
(४)

३९९१

(१७-०७-२०२०).

श्री.रामदास

आांबटिर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.सदामशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.महादे व

जानिर, श्री.ननलय नाईि, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.अांबादास
दानवे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात महातमा

जोनतरार् फुले शेतकरी कजव माफी योजनेंतगवत

कजवमाफी यािीत नार्े आलेल्या र् आिार प्रमाणणकरण होऊन प्रमाणपत्र

ममळालेल्या प्रतयेक शेतकऱयाींच्या खातयार्र रक्कम जमा झाली नसल्यामळ
ु े

बँकाींमध्ये थकबाकी तशीच िाखर्ली जात असल्याने शेतकऱयाींना नर्ीन पीक
कजव र्ा्प केले गेले नाही ककीं र्ा वर्लींब होत असन
ू कागिपत्राींसाठी अडर्णूक

केली जात असल्याचे तसेच माहे एवप्रल, २०१५ ते दिनाींक ३१ माचव, २०१९
पयंतच्या थकीत पीक कजविाराींना पीक कजव माफीची घोषणा सिर योजनेत

समावर्ष् करुनही ११ लाख शेतकरी कजव माफीच्या प्रनतक्षेत असल्याचे
दिनाींक २५ मे, २०२० रोजी र्ा तयासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, महातमा जोनतरार् फुले कजव मक्
ु ती योजनेत सम
ु ारे ३२ लाख
शेतकरी पात्र ठरले असन
ू तयापैकी केर्ळ ६० ्क्के म्हणजेच १९ लाख

शेतकऱयाींच्या खातयात बारा हजार को्ी रुपये जमा झाले असन
ू सम
ु ारे ११
लाख

१२

हजार शेतकरी या योजनेच्या लाभापासन
र्ींधचत राहण्याची
ू

सर्वसािारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त शेतकऱयाींचे िोन लाखाचे कजव माफ करण्याची घोषणा

करुन सहा मदहने होऊन िे खील १८ लाख शेतकऱयाींच्या नार्ाची कजवमाफीची
यािी न काढता दिनाींक २२ मे, २०२० रोजी र्ा तयासम
ु ारास शासनाने सिर

कजवमाफीची रक्कम भरू शकत नाही असा आिे श काढून बँकाींनी शासनाच्या
नार्े कजव माींडार्े असे आिे श काढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खरीपाचे हीं गाम असल्याने थकबाकीिार शेतकऱयाींना लाभ
िे ण्याकरीता शासनाने कजव माफीचा लाभ न ममळालेल्या पात्र शेतकऱयाींचे
थकीत कजव शासनाकडून येणे िाखर्न
ू बॅंकानी नव्याने कजव द्यार्े असे ननिे श
िे र्न
ीं ीत व्यापारी, ग्रामीण र् सहकारी बॅंका शेतकऱयाींना कजव िे ण्यास
ू ही सींबि
वर्लींब करीत असल्याचे ननिशवनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील बँकाींना शेतकऱयाींना कजव िे ण्यासाठी ३२ हजार २६१

को्ीींचे मयाविा शासनाने दिले असन
ू माहे जन
ू , २०२० पयंत राज्यातील
बँकाींनी प्रनतसाि न दिल्याने फक्त ४ हजार ९०० को्ीींचे कजव र्ा्प झाल्याचे
ननिशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तयानष
ीं ाने शेतकऱयाींना कजव िे ण्यास वर्लींब करत
ु ग
असलेल्या व्यापारी, ग्रामीण र् सहकारी बॅंकाींर्र कारर्ाई करुन पात्र लाभाथी

शेतकऱयाींना महातमा जोनतरार् फुले कजव मक्
ु ती योजनेचा लाभ वर्नावर्लींब
िे ण्याचेदृष्ीने तसेच खरीप हीं गामासाठी तातडीने ननयोजन करून शेतकऱयाींना
कजव उपलब्ि करून िे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) नाही.
(२) अींशतः खरे आहे .

महातमा ज्योनतरार् फुले शेतकरी कजवमक्
ु ती योजना सन २०१९ या

योजनेंतगवत योजनेचा लाभ ममळणेसाठी ३१.८९ लाख लाभार्थयांची यािी

ननगवममत केली असन
ू सद्य:जस्थतीत ३०.३९ लाख कजवखातयाींना १९,४५० को्ी
रक्कमेचा लाभ िे ण्यात आला आहे .
(३) र् (४) अींशतः खरे आहे.

या योजनेंतगवत प्रमसध्ि केलेल्या यािीमध्ये ज्या पात्र खातेिाराींची

यािीत नार्े आहे त मात्र यापैकी ज्याींना योजनें तगवत लाभ िे ण्यात आलेला
नाही, अशा पात्र खातेिाराींना खरीप, सन २०२० साठी पीक कजव िे ण्याच्या

अनष
ीं ाने शासन ननणवय दिनाींक २२/०५/२०२० ननगवममत करण्यात आला. सिर
ु ग
शासन ननणवयानस
ु ार महातमा ज्योनतरार् फुले शेतकरी कजवमक्
ु ती योजनेच्या
यािीतील

ज्या

पात्र

खातेिाराींना

योजनेचा

लाभ

ममळाला

नाही

अशा

खातेिाराींच्या कजवखातयार्र कजवमाफीची रक्कम जमा िशवर्न
ू सिर रक्कम
शासनाकडून येणे िाखर्ार्ी र् या खातेिाराींना खरीप, सन २०२० साठी पीक
कजव उपलब्ि करुन िे ण्यात यार्े.

योजनेंतगवत ननगवममत केलेल्या यािीमिील ज्या पात्र लाभार्थयांना

योजनेचा लाभ ममळाला नाही अशा पात्र खातेिाराींना नव्याने कजव उपलब्ि

करुन िे ण्याबाबत स््े ् बँक ऑफ इींडडया र् अन्य काही बँकाींनी भारतीय

ररझव्हव बँकेकडे प्रस्तार् सािर केल्याचे ननिशवनास आले. तथावप कोवर्ड-१९
मळ
ीं ी मशथील झाल्यानींतर या योजनें तगवत पात्र
ु े लागू करण्यात आलेले ्ाळे बि
खातेिाराींना लाभ िे ण्याची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे .
(५) नाही.

(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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राज्यात मशवभोजन थाळी योजनेमध्ये भ्रष्ट्टाचार झाल्हयाबाबत
(५)

४००२

(१७-०७-२०२०).

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.महादे व जानिर, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मशर्भोजन योजनेतन
ू जास्तीत जास्त गरजूींना अन्न ममळार्े

यासाठी कोरोना लॉकडाऊनच्या पाश्र्वभम
ू ीर्र मशर्भोजन थाळ्या र्ाढवर्ण्याचा
ननणवय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही केंद्र चालक लॉकडाऊनच्या काळात गैरफायिा घेऊन

गरजींन
ू ा उपाशी मारून आपला फायिा करुन घेत असल्याचे माहे मे, २०२०
च्या पदहल्या आठर्ड्यात ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही केंद्राींना िीडशे ते िोनशे थाळ्याींसाठी परर्ानगी असताना
ते प्रतयक्षात मात्र २५ गरजींन
ू ा अन्न दिल्यार्र उर्वररत थाळ्याींचे डुप्लीके्

फो्ो अपलोड करून तयाींचा पैसा लब
ु ाडत असल्याचा आरोप लोकप्रनतननिीींनी
केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशर्भोजन थाळी
योजनेमध्ये गैरव्यर्हार करणाऱया िोषीींवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.छगन भज
ु बळ (०३-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) र् (३) सिर कालार्िीत अशी कोणतीही घ्ना ननिशवनास आलेली नाही.

तथावप, ग पररमींडळ कायावलयाींतगवत मालाड (प) वर्भागातील एका मशर्भोजन
केंद्रास क्षेत्रत्रय अधिकाऱयाींनी दिनाींक २७/०४/२०२० रोजी भे् दिली असता

थाळयाची वर्क्री सींशयास्पि आढळून आल्याने तयाींच्यार्र कारर्ाई करुन सिर
केंद्र दिनाींक ०४/०५/२०२० रोजी रद्द करण्यात आले आहे . तसेच, ई पररमींडळ

कायावलयाींतगवत २ मशर्भोजन केंद्राींनी सन २०२० मध्ये वर्दहत र्ेळेपर्
ू ी र्
वर्दहत र्ेळेनत
ीं र थाळया वर्तररत केल्याचे र् िब
ु ार फो्ो अपलोड केल्याचे
आढळल्याने सिर केंद्र चालकाींर्र िीं डातमक कारर्ाई करण्यात आली आहे .
सिर केंद्र माहे मे, २०२० पासन
ू तातपरु तया स्र्रुपात बींि आहे .
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(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

िोिण ववभागात रोजगार हमी योजनेंतगवत
वविास िामे सुरु िरण्याबाबत
(६) ४३४४ (०९-०९-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पजश्चम महाराषर, मराठर्ाडा र् उततर महाराषरात रोजगार
हमी योजनेच्या माध्यमातन
ू वर्कासाची कामे चाींगल्या पध्ितीने सरु
ु आहे त,
परीं त,ु कोकण वर्भागात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातन
कोणतीही
ू
वर्कास कामे सरु
ु झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकण वर्भागात रोजगार हमी योजनेंतगवत कामे सरु
ु न
करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकण वर्भागात
रोजगार हमी योजनेंतगवत वर्कास कामे सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (२७-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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राज्यातील हदव्याांग ववयायाथयाांच्या शाळाांमध्ये
पद भरती बांद असल्हयाबाबत
(७) ४३६९ (१५-०७-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम
िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १००२ ला हदनाांि ९ माचव, २०२० रोजी

हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दिव्याींग वर्द्यार्थयावच्या शाळाींमध्ये गत अनेक र्षावपासन
ू पि
भरती बींि असल्याचे नक
ु तेच ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

तयामळ
ु े

दिव्याींग

वर्द्यार्थयांच्या शैक्षणणक

र्

शारररीक

स्र्ास्थाची हेळसाींड होत असल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तयानष
ीं ाने आकृनतबींिानस
ु ग
ु ार सिरील पिे भरण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (०२-०९-२०२०) : (१) नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

उदगीर, जळिोट, दे वणी (जज.लातूर) येथे बनावट रोपवाहटिा व
ननिृष्ट्ट दजावची वक्ष
ृ लागवड िरून गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत

(८) ४३९६ (३१-०७-२०२०). श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उिगीर, जळको् र् िे र्णी (जज.लातरू ) येथे बनार्् रोपर्ाद्का र् ननकृष्
िजावची र्क्ष
लागर्ड करून कोट्यर्िी रुपयाींचा गैरव्यर्हार झाल्याबाबत
ृ

जजल्हाधिकारी, लातरू , वर्भागीय र्न अधिकारी याींच्याकडे र्ारीं र्ार तक्रारी
करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनष
ीं ाने कोणतीच चौकशी र्ा कारर्ाई करण्यात
ु ग
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने वर्शेष चौकशी सममती नेमन
ु उक्त

गैरव्यर्हाराची चौकशी करून िोषी अधिकारी र् ठे केिार याींच्यार्र कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) उिगीर, जळको्, िे र्णी तालक्
ु यात
र्क्ष
लागर्डीच्या कामात भ्रष्ाचार झाला असल्याबाबत वर्भागीय र्न
ृ

अधिकारी, सामाजजक र्नीकरण, लातरू याींचेकडे िोन तक्रारी प्राप्त झालेल्या
आहे त.

(२) र् (३) तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तसेच क्षेत्रत्रय तपासणी िरम्यान सिरची बाब
ु ग
ननिशवनास आल्याने सहाय्यक र्नसींरक्षक र् सव्हे अर याींच्या पथकामाफवत

मौजे ननडबन, कोिळी ते चोंडी रस्ता ित
ु फाव र् उिगीर ते िे ऊळर्ाडी रस्ता
ित
ु फाव

र्क्ष
ृ

लागर्डीची

सखोल

चौकशी

करण्यात

आली

आहे .

सिर

चौकशीअींती क्षेत्रत्रय कामात अननयममतता झाल्याचे ननिशवनास आले. सिर
अननयममततेबाबत र्नक्षेत्रपाल सामाजजक र्नीकरण पररक्षेत्र उिगीर हे िोषी
आढळल्याने तयाींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ममदापूर (ता.येवला, जज.नामशि) येथील वनतळे च्या
िामात गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत

(९) ४३९७ (१४-०९-२०२०). श्री.किशोर दराडे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम
िाळे : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ममिापरू (ता.येर्ला, जज.नामशक) र्नसींर्िवन राखीर् तसेच मनमाड राऊींड
र् राजापरू राऊींड मिील र्नतळे ची कामे ननकृष् िजावची करून गैरव्यर्हार
केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्नतळे मरू
ु म ममधित मातीत बनर्ली जात असन
ू तयात

कुठल्याही प्रकारच्या काळ्या मातीचा र्ापर केला जात नाही तयामळ
ु े जींगली
प्राण्यासाठी परु े श्या प्रमाणात पाणीसाठा होत नसल्याचेही ननिशवनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उन्हाळ्यामध्ये पाण्याच्या शोिामध्ये जींगली प्राणी, हरणे,
कळर्ी् लगतच्या गार्ात जातात र् वर्दहरीमध्ये पडतात अश्या अनेक
बातम्या र्तृ तपत्रात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तयामळ
ु े हजारो काळर्ी् र् हरणाींनी जींगलातन
ू स्थलाींतर केले

असन
ू शासनाचे कोट्यर्िी रुपये र्ाया गेल्याकारणास्तर् शासनाने सींबधीं ित
अधिकाऱयाींची चौकशी करुन िोषीींवर्रोिात कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०२-१२-२०२०) : (१) र् (२) याबाबत एक तक्रार प्राप्त झाली

होती. र्नपररक्षेत्र अधिकारी येर्ला, प्रािे मशक याींनी तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
चौकशी करून अहर्ाल सािर केलेला आहे .

सिर अहर्ालानस
ु ार र्नतळे कामाींची खोिकाम करताना काळीमाती

भरताना, काम चालू असताींना तसेच काम पण
ू व झाल्यार्र फो्ो कायावलयात
जतन करून ठे र्ले आहे त. र्नतळयाींचे काम समािानकारक असल्याबाबत उप

र्न अमभयींता याींनी अहर्ाल दिलेला आहे . बहुताींशी र्नतळयाींमध्ये पाण्याचा
भरपरू साठा जमा झालेला असल्याने, तयामळ
ु े र्न्यप्राण्याची वपण्याच्या
पाण्याची होणारी भ्कींती कमी झाली आहे .

(३) र् (४) येर्ला र्नपररक्षेत्रात मोठया प्रमाणात काळर्ी् र् इतर र्न्यप्राणी

आहे त, मागील िोन र्षावत ५५ र्नबींिारे बाींिण्यात आले असन
ू र्न्यप्राण्याींना
हे बींिारे , कृत्रत्रम पाणर्ठे , पाण्याचे ्ँ कर र् स्र्यींचमलत सौरऊजाव कींु पनमलका

याींचे माध्यमातन
ू पाणी परु र्ण्याची खबरिारी र्न वर्भागामाफवत घेतली जाते.

तरी काही प्रमाणात र्न्यप्राणी र्न क्षेत्राबाहे र पडतात र् तथावप, हे स्थलाींतर
कायमस्र्रूपी नसते.

मागील िोन र्षावत र्न्यप्राणी वर्दहरीत पडण्याच्या १७ घ्ना घडल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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एचएससी व्होिेशनल अभ्यासक्रमाच्या रुपाांतरणाबाबत
(१०) ४४५२ (०९-०९-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर
ताांब,े

श्री.शमशिाांत

मशांदे,

श्री.िवपल

पाटील,

श्री.अमोल

ममटिरी,

श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय िौशल्हय वविास,
रोजगार व उयायोजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एचएससी व्होकेशनल अभ्यासक्रमाची कननषठ महावर्द्यालये
बींि

करुन

तयाींचे

रुपाींतर

इतर

वर्भागात

करण्याबाबत

वर्चारवर्ननमय

करण्यासाठी शासनाने गदठत केलेल्या सममतीचे कामकाज पण
ु व झाले आहे
काय, सममतीने शासनास दिलेल्या अहर्ालाचे स्र्रुप काय आहे,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सािर केलेल्या
अहर्ालानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.नवाब ममलि (०२-१२-२०२०) : (१) सममतीचा अहर्ाल अद्याप शासनास
प्राप्त झालेला नाही.

(२) र् (३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

राज्यातील पशुधन वविास अधधिाऱयाांची सांख्या वाढववण्याबाबत

(११) ४६२३ (२०-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस, श्री.रणजजतमसांह मोहहते-

पाटील : सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री पढ
ु व
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ३ को्ी ३० लाख जनार्रे असन
ू ५००० जनार्राींकरीता एक
डॉक््रच्या (पशि
ु न वर्कास अधिकारी) ननयक्
ु तीच्या ननकषानस
ु ार राज्याला

सद्य:जस्थतीत ६००० डॉक््राींची गरज असताना राज्यात पशि
ु न वर्कास

अधिकाऱयाींची केर्ळ २१९२ पिे मींजूर असन
तयापैकी शेकडो पिे ररक्त
ू
असल्याचे दिनाींक ६ जुल,ै २०२० रोजी र्ा तयासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सिर

ररक्त

पिाींच्या

भरतीसाठी

महाराषर

लोकसेर्ा

आयोगातफे दिनाींक २२ डडसेंबर, २०१९ रोजी घेतलेल्या परीक्षेचा ननकाल
जाहीर झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

राषरीय

कृषी

आयोगाच्या मशफारसीनस
ु ार राज्यातील पशि
ु न वर्कास अधिकाऱयाींची सींख्या

र्ाढवर्ण्याबाबत तसेच सिर ररक्त पिाींसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा

ननकाल तर्ररत जाहीर करून पिभरती प्रकक्रया पण
ू व करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सनु नल िेदार (२६-११-२०२०) : (१) सद्य:जस्थतीत, पशि
ु न वर्कास
अधिकारी या सींर्गावची २१९२ पिे मींजरु असन
ू १६७२ पिे भरलेली आहे त र्
५२० पिे ररक्त आहे त.

(२) र् (३) पशि
ु न वर्कास अधिकारी ग्-अ या सींर्गावची सरळसेर्ेने पि

भरतीबाबतची कायवर्ाही महाराषर लोकसेर्ा आयोगाची जादहरात १३/२०१९
दिनाींक २३/०८/२०१९ नस
ु ार चाळणी परीक्षा घेण्यात आली आहे . सरळसेर्ा

भरतीची तद्नष
ीं ाने पशि
ु न
ु न वर्कास अधिकारी ग्-अ या सींर्गावची सरळसेर्ेने
पि भरतीबाबतची कायवर्ाही महाराषर लोकसेर्ा आयोगामार्वत करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

नागपूर महानगरपामलिेच्या िमवचाऱयाांचा िोरोना
ववषाणूच्या सांसगावमुळे मत्ृ यू झाल्हयाबाबत

(१२)

४८६४

(२०-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

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

नागपरू

महानगरपामलकेच्या

१८

कमवचाऱयाींचा

कोरोना

वर्षाणच्
ू या

मशक्षक

र् सफाई

सींसगावमळ
ु े मतृ यू झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान
ननिशवनात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त महानगरपामलकेतील कमवचारी,

कमवचारी शहरातील कोरोना वर्षाणूचा प्रािभ
ु ावर् रोखण्यासाठी कायवरत असताींना
र्ारीं र्ार मागणी करूनही तयाींना प्रनतबींिातमक सािने उपलब्ि करुन दिली
जात नव्हती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

महानगरपामलका

प्रशासनाला

मतृ यम
ू ख
ु ी

पडलेल्या

कमवचाऱयाींच्या र्ारसाींनी र्ारीं र्ार पत्र व्यर्हार करूनही कोणतयाही स्र्रुपाची

आधथवक मित ममळाली नसल्याचे ननिशवनास आले आहे , तसेच मतृ यम
ू ख
ु ी

पडलेल्या कमवचाऱयाींच्या र्ारसाींना अनक
ु ीं पा ततर्ार्र नोकरी ममळर्न
ू िे ण्याच्या
आश्र्ासनाची पत
व ाही करण्यात आली नसल्याचे ननिशवनास आले आहे, हे ही
ू त
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तयानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ मशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) कोरोना वर्षाणच
ू ा प्रािभ
ु ावर् रोखण्यासाठी, महानगरपामलकेतील कमवचारी,
मशक्षक र् सफाई कमवचारी, कतवव्यार्र कायवरत असताना, तयाींना पीपीई कक्,

सॅनन्ायझर, मास्क र् ग्लोव्हज उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेले आहे त, ही
र्स्तजु स्थती आहे .

(३), (४) र् (५) आतापयंत मत
ृ कमवचाऱयाींच्या १२ र्ारसिाराींनी सािर केलेल्या

िस्तऐर्जानस
े डे आधथवक मितीसाठी
ु ार, सींचालक, आरोग्य सेर्ा, पण
ु े याींचक
सािर प्रस्तार्ातील ०५ प्रस्तार् सींचालनालयाने अपात्र ठरवर्ले असन
ू , ०७
प्रस्तार्

ननणवयासाठी

प्रस्तावर्त

आहे त.

तर,

०६

मत
ृ क

कमवचाऱयाींच्या

र्ारसिाराींकडून आर्श्यकतया कागिपत्राींची पत
व ा करुन घेण्याची कायवर्ाही
ू त
महानगरपामलकास्तरार्र सरु
ु आहे .
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शासन ननणवय दिनाींक २१/०९/२०१७ अन्र्ये, “केर्ळ सेर्ेत असताना

दिर्ींगत झालेल्या ग् “क” र् “ड” च्या कमवचाऱयाींच्या पात्र कु्ुींत्रबयाींनाच
अनक
ु ीं पा ननयक्
ु ती िे ण्याची तरति
ू करण्यात आलेली आहे .

यामध्ये कोवर्डमळ
ु े मत
ृ पार्लेल्या कमवचाऱयाींच्या र्ारसाींसाठी र्ेगळी

तरति
ू दिलेली नाही.

तद्नस
ु ार, यापर्
ू ी महापामलकेच्या आस्थापनेर्रील कायवरत असलेल्या

र् सेर्ेत असताना मत
ृ पार्लेल्या कमवचाऱयाींची एकूण ४२ र्ारसिाराींची प्रनतक्षा

यािी असन
ू , तयापैकी २३ पात्र र्ारसिाराींची ननयक्
ु ती प्रकक्रया सरु
ु करण्यात
आलेली आहे .

कोवर्डमळ
ु े

महापामलकेस

प्राप्त

मत
ृ

कमवचाऱयाींच्या

झालेले

असन
ू ,

या

र्ारसिाराींच्या
प्रकरणी

अनक
ु ीं पाचे

ननयमानस
ु ार,

प्रस्तार्

प्रनतक्षा

यािीतील क्रमानस
ु ार र् ररक्त पिाच्या उपलब्ितेनस
ु ार अनक
ु ीं पा ननयक्
ु तीची

कायवर्ाही करण्याची तजर्ीज ठे र्ण्यात आल्याचे, महापामलकेच्या अहर्ालात
नमि
ू करण्यात आले आहे .

___________

नागपूर शहरात बनावट दस्ताऐवज बनववणाऱया
रॅिेटवर िारवाई िरण्याबाबत

(१३)

४९१७

(११-११-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय
र्ुिे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील जजल्हाधिकारी कायावलयामाफवत ननमावण करण्यात आलेल्या
अनेक दठकाणच्या जजल्हा सेतु केंद्रात बनार्् िस्ताऐर्ज बनवर्णारे रॅके्

सक्रीय असन
ू , जात र् उतपन्नाचे प्रमाणपत्रार्र बोगस स्या करण्यात येत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडे तक्रारी करुनही याबाबत कोणतीही
कारर्ाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच उक्त दठकाणी नोकरीसाठी बनार्् क्रीडा प्रमाणपत्रही ममळत
असल्याचे ननिशवनास आले असन
ू असे रॅके् राज्याच्या इतर भागातही सरु
ु
असल्याचे ननिशवनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथे बनार््
िस्ताऐर्ज बनवर्णाऱयार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०२-१२-२०२०) : (१), (२), (३) र् (४) तहमसल
कायावलय, नागपरू शहर येथे नागररकाींना र् वर्द्यार्थयांना वर्वर्ि प्रमाणपत्र

सल
ु भररतया ननगवममत करण्याकररता जजल्हा सेतु केंद्र र् तहमसल सेतु केंद्र येथे
मागविशवन र् मित कक्ष कायवरत आहे . तयाव्िारे वर्वर्ि प्रमाणपत्राकररता
आर्श्यक कागिपत्राची मादहती र् अजव सािर करण्याची मादहती उपलब्ि

करुन िे ण्यात येत असते. यासींिभावत, नागररकाींनी र् वर्द्यार्थयांनी मध्यस्थ

व्यक्ती याींचक
े डून कोणतीही कामे करुन घेऊ नये याची िक्षता घेण्याबाबत
सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

मात्र काही अजविाराींची उतपन्न प्रमाणपत्रे नायब तहमसलिार याींच्या

डडजी्ल स्र्ाक्षरीने ननगवममत करण्यात आली नसल्याने सिर प्रमाणपत्रे बोगस

असल्याचे नायब तहमसलिार, नागपरू शहर याींच्या ननिशवनास आले. तसेच

तहमसलिार, नागपरू शहर याींचेकडे िी.मोहम्मि मजीहुल्लाह खान याींना
ननगवममत करण्यात आलेले उतपन्नाचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याची तक्रार
प्राप्त झाली. यासींिभावत, सिर प्रकरणी पोलीस स््े शन येथे तक्रार िाखल

करण्याकररता नायब तहमसलिार, नागपरू शहर याींना अधिकृत करण्यात
येऊन, पोलीस स््े शन सिर नागपरू शहर येथे िी.सींतोष जैसर्ाल र् इतर

याींचेवर्रुध्ि भा.िीं .सीं. कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ अन्र्ये गन्
ु हा
नोंिवर्ण्यात आलेला आहे . सिर कफयाविीबाबत पोलीस तपास चालू आहे .
नोकरीसाठी

बनार््

क्रीडा

प्रमाणपत्र

ममळत

असल्याची

बाब

औरीं गाबाि र् नागपरू वर्भागात ननिशवनास आली असन
सींबधीं िताींवर्रुध्ि
ू
फौजिारी कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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मुांबईत जागनति दजावचे भव्य मल्हटीलेव्हल मत्स्यालय उभारण्याबाबत
(१४) ४९६९ (१८-११-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय मत्स्यवविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईमध्ये बॅंकाँक येथील मसम ओशन र्ल्डवच्या ितीर्र जागनतक िजावचे
भव्य

मल््ीलेव्हल

मतस्यालय

उभे

वर्चारािीन आहे, हे खरे आहे काय,

करण्याबाबतचा

प्रस्तार्

शासनाच्या

(२) असल्यास, सिर प्रस्तार्ाचे थोडक्यात स्र्रुप काय आहे , प्रस्तार्ाबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सिरहू प्रस्तार्ार्र ननणवय घेऊन मब
ु ग
ुीं ईत जागनतक िजावचे भव्य
मल््ीलेव्हल मतस्यालय उभारण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अस्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

रोहा (जज.रायगड) येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरण
योजना पुवव
व त सुरु िरण्याबाबत
(१५) ४९७६ (१८-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरु वठा व
स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोहा (जज.रायगड) तालक्
ु यातील पजश्चम खोऱयात १० र्षावपर्
ू ी कायावजन्र्त
झालेल्या महाराषर जीर्न प्राधिकरण योजनेमाफवत केर्ळ १ र्षव सींबधीं ित
गार्ाींना पाणीपरु र्ठा सरु ळीत झाला असन
ू काही कालार्िीतच योजना प्रलींत्रबत
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रादहल्याने गत ९ र्षे भातसई ते िोंडखार वर्भागातील भातसई, लक्ष्मीनगर,

झोलाींब,े शेणर्ई, डोंगरी, र्ार्े, र्ार्े पो्गे, सानेगार्, यशर्ींतखार, िोडखार ही
१० गार्े पाण्यापासन
ू र्ींधचत आहे त, पररणामत: पाणीपरु र्ठा योजनेसाठी खचव
करण्यात आलेले को्यर्िी रूपये, ननकृष् िजावचे काम, अयोग्य ननयोजन,
योजनेतील गैरव्यर्हार आिी सर्व कारणाींमळ
ु े उक्त योजना असफल झाली

असल्यामळ
ु े सिरहू १० गार्ातील ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी र्णर्ण
करार्ी लागत असल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत ९ र्षे भातसई ते िोंडखार वर्भागातील २६ गार्ाींना पाणी

ममळत नसल्याने ही गार्े पाण्यापासन
ू र्ींधचत रादहल्यामळ
ु े तेथील ग्रामस्थाींनी
यासींबि
ीं ी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.पाणीपरु र्ठा र् स्र्च्छता मींत्री, मा.पालकमींत्री,
रायगड

जजल्हा,

जजल्हाधिकारी,

रायगड,

मख्
ु य

कायवकारी

अधिकारी,

जज.प.रायगड, कायवकारी अमभयींता, महाराषर जीर्न प्राधिकरण याींच्याकडे गत
८ र्षावपासन
ू अनेकर्ेळा लेखी ननर्ेिन िे र्न
ू सींबधीं ित अधिकाऱयाींसमर्ेत २

र्ेळा बैठका घेऊन शासनाचे लक्ष र्ेिन
ू ही कोणतीही कायवर्ाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गावाांतील पाण्याची समस्या तातकाळ िरू करण्यात
यार्ी, अन्यथा आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थाींनी लेखी

ननर्ेिनाव्िारे जजल्हाधिकारी, रायगड याींना माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या
आठर्डयात दिला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, स्थाननक मा.लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री र् मा.पाणीपरु र्ठा
र् स्र्च्छता मींत्री याींची प्रतयक्ष भे् घेऊन पन्
ु हा एक सवर्स्तर ननर्ेिन र्जा
पत्र पाठवर्लेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू मागणीच्या
अनष
ीं ाने उक्त २६ गार्ाींना वर्नावर्लींब कायमस्र्रूपी सरु ळीत पाणीपरु र्ठा
ु ग
सरु
ु करण्याच्यादृष्ीने कायवर्ाही करुन पाणीपरु र्ठा योजनेच्या गैरकारभारास

जबाबिार असलेल्या सींबधीं ित ठे केिार र् अधिकाऱयाींवर्रोिात कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.गल
ु ाबराव पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सिर योजना जून, २०१४ मध्ये कायावजन्र्त झाल्यानींतर योजनेतन
ू

डडसेंबर, २०१७ पयंत पडम ते िोंडखार पयंत ननयममत स्र्रुपात पाणीपरु र्ठा
सरु
ु होता. तद्नींतर मख्
ु य गरु
ु तर् र् वर्तरण र्ादहन्यार्र घेण्यात आलेल्या

अनधिकृत नळजोडण्या तसेच महाराषर औद्योधगक वर्कास महामींडळाकडून
होणारा

अपरु ा

पाणीपरु र्ठा

या

योजनेतन
ू पाणीपरु र्ठा होत नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
सिर

योजनेच्या

कारणाींमळ
ु े

सींकल्पनानस
ु ार

झोलाींबेच्या

महाराषर

पढ
ु ील

गार्ाींना

औद्योधगक

वर्कास

महामींडळाकडून १२ तासात २.२३ ि.ल.ली. पाणी उपलब्ि करुन िे णे अपेक्षक्षत

असताना प्रतयक्षात २४ तासात ०.९० ते १.१० ि.ल.ली. इतकाच पाणीपरु र्ठा
केला जात आहे . तयानस
ु ार एक दिर्स डार्ा तीर र् िोन दिर्स उजर्ा तीर
याप्रमाणे पाणीपरु र्ठा करण्यात येतो.
योजनेतन
ू

समावर्ष्

गार्ाींना

पाणीपरु र्ठा

होण्याकरीता

िा्ार्

महाराषर औद्योधगक वर्कास महामींडळाचा उीं च जलकींु भ ते िमखाडी जलमी्र
पयंत ३५० मममी व्यासाची एक्सप्रेस फीडर जलर्ादहनी ्ाकण्याचे प्रस्तावर्त
आहे . सिरच्या कामास महाराषर औद्योधगक वर्कास महामींडळाने रुपये

५२८.२५ लक्ष इतक्या ककीं मतीस काही अ्ीींच्या अधिन राहून मान्यता दिली.
सिर अ्ीींच्या पत
व ब
े ाबत महाराषर औद्योधगक वर्कास महामींडळास अर्गत
ु त
करण्यात आले आहे . सिरचे काम र् िे खभाल िरु
ु स्तीची अींिाजजत ककीं मत
रुपये ६०७.०० लक्ष इतकी होत असन
ू सिर रक्कम महाराषर औद्योधगक

वर्कास महामींडळाकडून प्राप्त होताच सिर कामे हाती घेण्यात येतील. सिर
कामे पण
ू व झाल्यानींतर योजनेतन
ू सरु ळीतपणे पाणीपरु र्ठा करणे शक्य होणार
आहे .

(३) हे खरे आहे .

(४) हे अींशत: खरे आहे .

जजल्हाधिकारी, रायगड याींना उद्देशन
ू मलदहलेल्या दिनाींक १२/१०/२०२०

रोजीच्या पत्राची प्रत मा.मख्
ु यमींत्री महोिय तसेच मा.मींत्री, पाणीपरु र्ठा र्
स्र्च्छता याींना पाठवर्लेली आहे .
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(५) योजनेतील मख्
ु य गरु
ु तर् र् वर्तरण र्ादहन्यार्र घेण्यात आलेल्या

अनधिकृत नळजोडण्या खींडीत करण्याची कायवर्ाही माहे जानेर्ारी, २०१८ ते
माहे एवप्रल, २०१८, माहे जानेर्ारी, २०१९ ते माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१९ या
कालार्िीत आणण दिनाींक २१/०३/२०२० रोजी करण्यात आली आहे . तसेच
महाराषर औद्योधगक वर्कास महामींडळाकडून रुपये ६०७.०० लक्ष इतका ननिी
प्राप्त

होण्याकरीता

करण्यात येत आहे .

महाराषर

जीर्न

प्राधिकरण

वर्भागाकडून

पाठपरु ार्ा

___________

राज्यात शेतिरी सन्मान व मागवदशवि िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(१६) ५००१ (१८-११-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमलबाग (जज.रायगड) येथे सरु
ु करण्यात आलेल्या शेतकरी सन्मान र्

मागविशवक कक्षाच्या ितीर्र राज्यात सम
ु ारे ५०० केंद्र सरु
ु करण्याचा प्रस्तार्
शासनाच्या वर्चारािीन आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिरहू प्रस्तार्ाचे थोडक्यात स्र्रुप काय आहे,
प्रस्तार्ाबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे तसेच सिरहू प्रस्तार्ार्र कोणता
ननणवय घेण्यात आला र्ा येत आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू प्रस्तार्ार्र
ननणवय घेऊन राज्यात शेतकरी सन्मान र् मागविशवक केंद्र सरु
ु करण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (०२-१२-२०२०) : (१) कृषी वर्भागाच्या सर्व कायावलयामध्ये

तालक
ु ा/जजल्हा/वर्भाग पातळीर्रील कायावलयात शेतकरी सन्मान र् मागविशवन
कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे .
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(२) शासनाच्या कृषी र् पिम
वर्भागाच्या शासन ननणवय क्र. सींकीणवु
२०२०/प्र.क्र.१०/२अे,
यींत्रणाींकडून

दिनाींक

शेतकऱयाींसाठी

अींमलबजार्णीमध्ये

समन्र्य

२२/०१/२०२०

अन्र्ये

राबवर्ण्यात

सािन
ू

तयाचे

शासनाच्या

येणाऱया

सननयींत्रण

वर्वर्ि

योजनाींच्या

करण्यासाठी

तालक
ु ास्तरार्र शेतकरी समन्र्य सममती स्थापन करण्यात आली आहे .
तयाबरोबर

कृषी

वर्भागाच्या

सर्व

कायावलयामध्ये

तालक
ु ा/जजल्हा/वर्भाग

पातळीर्रील कायावलयात शेतकरी सन्मान र् मागविशवन कक्ष स्थापन करण्यात
आले आहे .

(३) शासन ननणवय दिनाींक २२/१०/२०२० अनस
ु ार कारर्ाई केली आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील पोलीस अधधिारी व िमवचारी याांना रुपये ५० लाखाचे
(१७)

५०२३

सानुग्रह सहाय्य दे ण्याबाबत

(१८-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव

खोत,

श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय
गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) राज्यात कोरोना वर्षाणूच्या काळात पोलीस अधिकारी र् कमवचारी

साततयाने कायवरत असन
ू दिनाींक २५ सप््ें बर, २०२० रोजीपयंत एकूण २२

हजार २६० पोमलसाींना कोरोना सींसगावची लागण झाली असन
कोरोना
ू

सींसगावमळ
ै ी २३९ पोमलसाींचा कोरोनामळ
ु े बाधित झालेल्या पोमलसाींपक
ु े मतृ यू
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोनामळ
ु े पोलीस अधिकारी/कमवचारी मतृ यम
ू ख
ु ी पडल्यास

रुपये ५० लाखाींचे सानग्र
ु ह सहाय्य म्हणन
ू तयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना िे ण्याचे दिनाींक
२९ मे, २०२० रोजी शासनाने जाहीर केले असन
ू सिरहू अनि
ु ानासाठी सर्वच
पोलीस पात्र नसन
ू ज्याींनी कोरोना प्रनतबींिक कतवव्य केले असेल तयाींनाच
सानग्र
ु ह सहाय्य म्हणून ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, र्ास्तवर्क पोमलसाींना पोलीस ठाण्यात, बींिोबस्तात, र्ाहतक
ू
ननयींत्रण ककीं र्ा अन्य कामात अनेक अनोळखी लोकाींना भे्ार्े लागते, तयाींना

हाताळार्े लागते, तयामळ
ु े तयाींना आजार झाल्यास तो शासकीय कतवव्य पार
पाडतानाच झालेली िघ
व ना ठरते, तरीही कोरोना प्रनतबींिक कतवव्यासाठी
ु ्

कतवव्य केले असेल तरच अनि
ु ानास पात्र ठरवर्णे असमथवनीयच असल्याची
भार्ना पोलीस अधिकारी र् कमवचारी याींनी व्यक्त केली असन
ू कोरोनामळ
ु े

मरण पार्लेल्या सर्वच पोलीस अधिकारी र् कमवचारी वर्शेष सानग्र
ु ह (रुपये
५० लक्ष) पात्र असार्ेत र् यात ्ाकलेल्या अ्ी शासनाने मागे घ्यार्ेत अशी
प्रनतकक्रया ननर्तृ त पोलीस महासींचालक एम.एन.मसींह याींनी दिली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोरोना प्रनतबींिक कतवव्य केले असेल तयाींनाच सानग्र
ु ग
ु ह सहाय्य
म्हणून ममळणार असल्याची अ् र् शतव मशधथल करुन राज्यातील सर्वच

कतवव्यार्र असलेल्या पोलीस अधिकारी र् कमवचारी याींना रुपये ५० लाखाचे
सानग्र
ु ह सहाय्य िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अननल दे शमख
ु (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) र् (४) शासन ननणवय, वर्तत वर्भाग, दिनाींक २९/०५/२०२० मिील

नमि
ू वर्र्क्षक्षत अ्ी र् शतीच्या अिीन राहून कतवव्य पार पाडत असताना
“COVID-१९” या साींसधगवक रोगाची लागण झाल्यामळ
ु े मत
ृ पार्लेल्या पोलीस
अधिकारी/कमवचारी याींच्या कु्ुींत्रबयाींना रुपये ५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष

फक्त) इतके सानग्र
ु ह सहाय्य प्रिान करण्यात येत.े उक्त शासन ननणवयातील
सींबध्ि अ्ी पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त :I.

सींबधीं ित

कमवचारी

हा

“COVID-१९”

च्या

सार्वत्रत्रक

साथीच्या

अनष
ीं ाने कोवर्ड (COVID) वर्षयक कतवव्यार्रील (सर्ेक्षण, शोि,
ु ग
माग काढणे, प्रनतबींि, चाचणी, उपचार, मित कायव इतयािी)
याींसब
ीं ि
ीं ी असला पादहजे.
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II. सींबधीं ित कमवचारी हा रुग्णालयात िाखल होण्याच्या अथर्ा मतृ यच्
ू या

तारखेपर्
ू ी १४ दिर्साींच्या काळात कतवव्यार्र हजर होता, असे
सींबधीं ित पिननिे मशत वर्भाग प्रमख
ु ाचे प्रमाणपत्र.

III. सींबधीं ित कमवचारी याचा मतृ यू हा “COVID-१९” शी सींबधीं ित आहे

असा सरकारी, महानगरपामलका ककीं र्ा “I.C.M.R.” प्राधिकृत खाजगी
रुग्णालय/ प्रयोगशाळा याींचा अहर्ाल.

माहे

नोव्हें बर,

२०२०

अखेरपयंत

कतवव्य

पार

पाडत

असताना

“COVID-१९” या साींसधगवक रोगाची लागण झाल्यामळ
ु े मत
ृ पार्लेल्या एकूण
२३६ पोलीस अधिकारी/कमवचारी याींच्या कु्ुींत्रबयाींना रुपये ५०,००,०००/- (रुपये
पन्नास लक्ष फक्त) इतके सानग्र
ु ह सहाय्य प्रिान करण्यास शासनाने मींजूरी
दिली आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

जालना जजल्ह्यात अवैधररत्या मुरुम व दगडाचे उत्खनन
िरणाऱया िांपनीिडून दां डाची रक्िम वसूल िरण्याबाबत

(१८) ५०८६ (१८-११-२०२०). श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.शमशिाांत मशांदे,
श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना जजल््यात समध्
ृ िी महामागावचे काम करणाऱया कींत्रा्िाराने
जजल््यातील

वर्वर्ि

गार्ाींतन
ू

अर्ैिररतया

मरु
ु म

र्

िगडाचे

उतखनन

केल्याबद्दल सींबधीं ित कींपनीवर्रुध्ि तहमसलिार, जालना याींनी रुपये २४२ को्ी
िीं डाची रक्कम भरण्याबाबतची नो्ीस सन २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान जारी
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्ैिररतया मरु
ु म र् िगडाचे उतखनन केल्याप्रकरणी परभणी

येथील सामाजजक कायवकतयांनी वर्भागीय आयक्
ु ताींकडे लेखी तक्रार नोंिवर्ली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर कींपनीने आकारण्यात आलेली िीं डाची रक्कम रुपये २४२
को्ी वर्दहत मि
ु तीत शासनाकडे जमा केली आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अर्ैिररतया मरु
ु म र्
िगडाचे उतखनन करणाऱया िोषी कींपनीर्र कारर्ाई करुन तयाींचेकडून िीं डाची
रक्कम र्सल
ू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) तहमसलिार, जालना याींनी जालना
तालक्
ु यामध्ये मे.मॉन््ी कालो मल. र् आयनव रॅं गल मल. या कींपनीला अर्ैि

मरु
ु म उतखनन प्रकरणी रुपये ८७.२० को्ी एर्ढ्या िीं डातमक रक्कमेचे आिे श
दिनाींक ०६/१०/२०२० रोजी पारीत केले आहे त.
(२) अशी बाब ननिशवनास आली नाही.

(३) र् (४) अपर जजल्हाधिकारी, जालना र् तहमसलिार, जालना याींनी
कायवकारी अमभयींता, महाराषर राज्य रस्ते वर्कास महामींडळ याींना सिर

कींपनीकडून शास्तीची रक्कम र्सल
ु केल्यामशर्ाय सिर कींपनीचे िे यक अिा
करु नये असे कळवर्ले आहे.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वपांपळगाव िाजळे (ता.जजांतूर, जज.परभणी) येथे अवैधररत्या
गौण खननज उत्खनन होत असल्हयाबाबत

(१९) ५०९० (१८-११-२०२०). श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.शमशिाांत मशांदे,
श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपळगार् काजळे (ता.जजींतरू , जज.परभणी) येथील मे.महालक्ष्मी स््ोन
क्रशर याींनी अर्ैिररतया गौण खननज उतखनन केल्याप्रकरणी तहमसलिार,

जजींतरू याींनी सींबधीं ितास रुपये ५ को्ी ३५ लक्षाची िीं डाची नो्ीस सन २०२०
मध्ये र्ा तयािरम्यान जारी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्ैि गौण खननज उतखनन करणाऱयाींनी िीं डाची रक्कम

वर्दहत मि
ु तीत शासनाकडे जमा केली आहे काय, याबाबतची थोडक्यात
सवर्स्तर मादहती काय आहे ,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अर्ैि गौण खननज

उतखननापो्ी िोषीींर्र कारर्ाई करुन आकारण्यात आलेली िीं डाची रक्कम
र्सल
ू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(०७-१२-२०२०)

:

(१),

(२)

र्

(३)

उपवर्भागीय

अधिकारी, सेलू याींनी मे.महालक्ष्मी स््ोन क्रशर याींना दिनाींक १७/०७/२०२०
रोजी रुपये ५,३५,१०,७२०/- एर्ढी िीं डाची नो्ीस बजार्ण्यात आली. सिर

प्रकरणात उपवर्भागीय अधिकारी, सेलू याींनी परर्ानगीपेक्षा जािाचे ४५४.०५
ब्रास

अर्ैि

गौण

खननजाचे

उतखनन

केल्याचे

नमि
ू

करुन

०७/०९/२०२० रोजी रुपये २६,४६,७००/- िीं डाचे आिे श पारीत केले आहे त.

दिनाींक

सिर िीं डातमक रक्कमेच्या आिे शाच्या अनष
ीं ाने मे.महालक्ष्मी स््ोन
ु ग

क्रशर याींनी दिनाींक १९/०९/२०२० रोजी िीं डातमक रक्कम शासन खाती जमा
केली आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

गांगाखेड (जज.परभणी) तालुक्यात लॉिडाऊन िालावधीत आयोजजत
सोहळ्यात सामाजजि अांतरचे पालन िेले नसल्हयाबाबत

(२०) ५१०६ (२०-११-२०२०). श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.शमशिाांत मशांदे,
श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गींगाखेड

(जज.परभणी)

येथे

एका

व्यापाऱयाने

आयोजजत

केलेल्या

सोहळ्यात परर्ानगी नसताींनाही र्ररषठ अधिकारी, व्यापारी र् इतर उपजस्थत

रादहल्याने याप्रकरणी चौकशी करण्याबाबत जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी तीन
उप जजल्हाधिकाऱयाींची सममती स्थापन केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी सींबधीं ितास रुपये ५ लक्ष िीं ड
ठोठार्ला होता, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सिर कायवक्रमास उपजस्थत असलेले लोकप्रनतननिी, र्ररषठ
अधिकारी र् इतराींनी सामाजजक अींतर र् इतर ननयमाींचा भींग केल्याप्रकरणी
तयाींचेवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने िोषी व्यापाऱयाकडून िीं डाची रक्कम र्सल
ु ग
ू करुन तयाींच्यार्र गन्
ु हा
नोंिवर्णेबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववजय वडेट्टीवार (०७-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे . तीन सिस्यीय
सममती स्थापन करण्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) नाही.

(४) िीं डा पैकी रुपये २,५०,०००/- इतकी रक्कम र्सल
ू करण्यात आली आहे र्
आयोजकावर्रुध्ि गन्
ु हा नोंिवर्ला आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

परभणी येथे ववभागीय आयुक्त िायावलय स्थापन िरणेबाबत

(२१) ५१६४ (१८-११-२०२०). श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.शमशिाांत मशांदे,
श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल ममटिरी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९९५ ला

हदनाांि १९ नोव्हें बर, २०१८ रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठर्ाड्यासाठी िस
ु रे महसल
ू आयक्
ु तालय परभणी येथे स्थापन करार्े

अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी यापर्
ू ीच शासनाकडे केली असन
ू

िस
ु ऱया आयक्
ु तालयाची जागा ननजश्चत करण्याबाबत मराठर्ाड्यातील सर्व
लोकप्रनतननिीींची बैठक घेर्न
ू अींनतम ननणवय घेण्यात येईल असे आश्र्ासन
ततकालीन महसल
ीं ाने
ू मींत्री याींनी वर्िानपररषिे तील ताराींककत प्रश्नाच्या अनष
ु ग
दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत अींनतम कायवर्ाही करण्यात आली आहे
तयाबाबत थोडक्यात मादहती काय आहे,

काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परभणी येथे वर्भागीय
आयक्
ु त कायावलय स्थापन करणेबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) र् (४) औरीं गाबाि महसल
ू वर्भागाचे वर्भाजन करुन परभणी येथे
नर्ीन आयक्
ु तालय स्थापन करण्याच्या मागणी मशर्ाय नाींिेड र् लातरू येथे
नर्ीन आयक्
ु तालय करणेबाबत ही मागणी यापर्
ु ी करण्यात आली आहे .

तथावप, सिर बाब िोरणातमक असल्यामळ
ु े या सींिभावत यथार्काश सर्व
सींबधीं िताींशी वर्चारवर्ननमय करुन उधचत ननणवय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

हहवरखेडा (जज.अमरावती) येथील एलईडी पथहदव्याांच्या
खरे दीत गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत
(२२) ५२०१ (१४-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दहर्रखेडा

(जज.अमरार्ती)

येथील

एलईडी

पथदिव्याींच्या

खरे िीत

गैरव्यर्हार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौिाव्या वर्तत आयोगाच्या ननिीचा गैरर्ापर केल्याप्रकरणी
शासनाने चौकशी केली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले र्

तयानष
ीं ाने जबाबिार असणाऱयाींवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीर् (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) पींचायत सममती, मोशी जज.प. अमरार्ती अींतगवत दहर्रखेडा हया नार्ाचे

गाींर् अजस्तर्ात नसन
ु दहर्रखेड या नार्ाचे गाींर् अजस्ततर्ात आहे . सिर ग्रा.प.
मध्ये

चौिाव्या

वर्तत

आयोगाच्या

ननिीतन
ू

खरे िी

करण्यात

आलेल्या

एल.ई.डी. पथदिव्याींच्या खरे िीत गैरव्यर्हार झाल्या प्रकरणाची तक्रार पींचायत

सममती मोशी र्ा जज.प. अमरार्ती या कायावलयात प्राप्त झाल्याचे दिसन
ु येत
नाही. तयामळ
ु े चौकशी या स्तरार्रुन करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

भीमाशांिर अभयारण्यातील सािरमाची (जज.पण
ु े) गावातील
ग्रामस्थाांचे पन
ु ववसन िरण्याबाबत

(२३) ५२१२ (१३-११-२०२०). श्री.ववजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.महादे व
जानिर : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
व ना घडल्यानींतर भीमाशींकर
ु े जजल््यातील माळीण गार्ात िघ
ु ्
अभयारण्यातील

साकरमाची

गार्ातील

ग्रामस्थाींना

मौजे

लाींबाचीर्ाडी

(ता. मरु बाड) येथे तातपरु तया पत्राच्या शेडमध्ये स्थलाींतररत करण्यात आल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स्थलाींतराला सात र्षे होत आली असन
ू ही सिर
ग्रामस्थाींचे पन
ु र्वसन झाले नसल्याने रदहर्ाश्याींना र्न्यप्राणी, साप, वर्ींचर्ाींच्या
साननध्यात रहार्े लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

ग्रामस्थाींची

पन
ु र्वसनाची

जबाबिारी

पण
ु े

जजल्हा

प्रशासनाची असल्याने तसा प्रस्तार् मरु बाडचे र्नक्षेत्रपाल याींनी मींजुरीसाठी
पाठर्ला असन
ू शासनाकडे सिर प्रस्तार् प्रलींत्रबत असल्याचे ननिशवनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर ग्रामस्थाींचे
पन
ु र्वसन करण्यासींिभावत कोणती उपाययेाजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) मौजे साखरमाची येथील सींकमलत
यािीतील ४६ कु्ुींबाींपक
ै ी २२ कु्ुींबाींचे सर्े क्रमाींक ३८ या खाजगी मालकीच्या

क्षेत्रार्र तातपरु तया स्र्रुपात तर ४ कु्ुींबाींचे मौजे लाींबाचीर्ाडी (मरु बाड),
ता.मरु बाड येथे राहण्याची व्यर्स्था करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

मौजे

साखरमाची

येथील

पन
ु र्वसन

करण्यात

आलेल्या

कु्ुींत्रबयाींना

तातपरु तया ननर्ाऱयाची सोय र् इतर तातडीच्या मल
ु भत
ू सोयी सवु र्िा रुपये
४३,८२,९७४/- इतका ननिी खचव करुन उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(४) र् (५) मौजे साखरमाची येथील सींकमलत यािीतील ४६ कु्ुींबाींनी
पन
ु र्वसनाकरीता ननर्डलेले क्षेत्र हे राखीर् र् सींरक्षक्षत र्न असन
ू सिर क्षेत्राचा

र्नेततर र्ापर करण्याकरीता र्नसींर्िवन अधिननयम १९८० अींतगवत र्ळतीकरण

करणे आर्श्यक आहे . तयानस
ु ार सिर क्षेत्राचा र्ळतीकरणाचा प्रस्तार् केंद्र
शासनास

ऑनलाईन

सािर

करण्यात

आला

शासनामाफवत मान्यती प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे .

असन
ू

तयानष
ीं ाने
ु ग

केंद्र

___________

उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथे उमेद प्रिल्हपाांतगवत महहला बचत
गटाांची व शेतिऱयाांची आधथवि र्सवणूि झाल्हयाबाबत

(२४) ५२३५ (१८-११-२०२०). डॉ.वजाहत ममझाव : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उमरखेड

(जज.यर्तमाळ)

येथे

महाराषर

ग्रामीण

जीर्नोन्नती

अमभयानाींतगवत उमेि या प्रकल्पात मदहला बचत ग्ाींना िोनशे रुपयाींचे
कक्कनाशके बाराशे रुपयाला वर्कून ग्वर्कास अधिकाऱयाींनी मदहला बचत

ग्ाींची तसेच शेतकऱयाींची आधथवक फसर्णूक केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
च्या िस
ु ऱया सप्ताहात ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार उमेि प्रकल्पाींतगवत मदहला बचत ग्ाींची र्
शेतकऱयाींची

आधथवक

फसर्णूक

करणाऱया

उमेि

प्रकल्पाच्या

ग्वर्कास

अधिकारी र् तालक
ु ा समन्र्यक याींच्या वर्रोिात कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (०८-१२-२०२०) : (१) र् (२) या प्रकरणी तक्रार प्राप्त
झाल्यामळ
ु े जजल्हास्तरार्रुन चौकशी सममती नेमण्यात आली आहे . चौकशी
सममतीमाफवत चौकशी सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

चांद्रपूर जजल्ह्यातील मजच्छमार सहिारी सांस्थेच्या
तलाव ठे क्याची रक्िम मार् िरण्याबाबत

(२५) ५२६० (१८-११-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार,

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

(१) चींद्रपरू जजल््यातील मजच्छमार सहकारी सींस्थानी तलार्ात सोडलेल्या
माशाींची कोरोना लॉकडाऊन काळात मासेमारी करता आली नाही तसेच

तलार्ातील माशाींची रखर्ालीसध्
ु िा करता आली नाही तयामळ
ु े तलार्ात गरम
पाणी येऊन तलार्ातील मच्छी मतृ यम
ू ख
ु ी पडून मजच्छमार सींस्थचे आधथवक

नक
ु सान झाल्याचे दिनाींक ९ जून, २०२० रोजी र्ा तयासम
ु ारास ननिशवनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मजच्छमार सींस्थेचे आधथवक नक
ु सान झाल्यामळ
ु े चींद्रपरू
जजल््यातील मजच्छमार सहकारी सींस्थाींच्या सन २०२०-२०२१ या र्षावच्या
तलार्ाच्या ठे क्याची रक्कम माफ करण्याची मागणी जजल्हा पररषि सिस्याींनी
ननर्ेिनाव्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने चींद्रपरू जजल््यातील मजच्छमार सहकारी सींस्थेच्या तलार् ठे क्याची
ु ग
रक्कम माफ करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अस्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
कोरोना

लाकडाऊन

काळात

मजच्छमाराींचे

आधथवक

नक
ु सान

्ाळण्यासाठी दिनाींक १५ एवप्रल २०२० पासन
ू कोवर्ड-१९ सींसगवजन्य रोगाचे

प्रनतबींिातमक राषरीय ननिे शाींची अींमलबजार्णी करून चींद्रपरू जजल््यातील
बाजारपेठेत

सकाळी

७.००

ते

िप
ु ारी

२.००

या

कालार्िीत

मतस्यव्यार्सानयकाींनी तलार्ातन
मासळी पकडणे र् बाजारपेठेत मासोळी
ू
वर्क्री करण्यास जजल्हा प्रशासनाकडून परर्ानगी िे ण्यात आलेली होती.
(२) हे खरे आहे .

चींद्रपरू जजल््यातील जजल्हा पररषि तलार्ाींचे ठे के ज्या मजच्छमार

सहकारी सींस्थाींकडे आहे त अशा तलार्ाच्या ठे क्याची रक्कम माफ करण्याची
मागणी चींद्रपरू जजल्हा पररषि सिस्याींनी ननर्ेिनाव्िारे केली आहे .

(३) मजच्छमार सींस्थाचे कोरोना लाकडाऊनमळ
ु े नक
ु सान होर्ू नये याकररता
जजल्हा पररषि चींद्रपरू तफे दिनाींक २६/०६/२०२० रोजीच्या जजल्हा पररषि

सर्वसािारण सभेच्या ठरार्ाव्िारे जजल्हा पररषि तलार्ाींचे ठे के ज्या मजच्छमार

सहकारी सींस्थेकडे आहे त अशा सींस्थाींना तलार् ठे क्यास नन:शल्
ु क मि
ु तर्ाढ
िे ण्यात आलेली आहे .

जलसींपिा वर्भागाच्या मालकीच्या ज्या तलार्ाींचे मासेमारी हक्क

मतस्य वर्भागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे त अशा तलार्ाींची सन

२०२०-२०२१ या र्षावची ठे का रक्कम र् बो्ुकली सींचयनाची १० ्क्के आगाऊ
रक्कम भरणा करण्यासाठी दिनाींक ३१/१२/२०२० अखेरपयंत मि
ु तर्ाढ िे ण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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वैजापूर (जज.औरां गाबाद) येथे समध्
ृ दी महामागावच्या िामात
िांत्राटदाराने अवैधररत्या मुरुम उत्खनन िेल्हयाबाबत

(२६) ५२७४ (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समध्
ृ िी महामागावच्या पॅकेज िहाचे काम र्ैजापरू (जज.औरीं गाबाि) येथे

सरु
ु असन
ू कींत्रा्िार एल ॲण्ड ्ी कींपनीींचा नालेगार् ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत
खडी प्रकल्प तसेच करीं जगार् येथे ममक्सीींग प्लाीं् असल्याने कींत्रा्िार कींपनी

ननयमबा्य पध्ितीने पाझर तलार्ातन
ू मातीचा उपसा करीत असल्यामळ
ु े
प्रकल्पाचे नक
ु सान होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने र्ैजापरू तालक्
ु ग
ु यातील समध्
ृ िी महामागावच्या कामात कींत्रा्िाराने

अर्ैिररतया मरु
ु म उतखनन केल्याप्रकरणी िोषी कींत्रा्िारार्र कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) अशी बाब ननिशवनास आली नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

औरां गाबाद जजल्ह्यात महोगनी वक्ष
ृ ाांची वाढीव दराने
ववक्री िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(२७) ५२९० (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय रोजगार हमी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोजगार हमी योजनेंतगवत सन २०१८ मध्ये महातमा गाींिी रोजगार हमी

योजनेमाफवत र्ैयजक्तक लाभाथींच्या शेताच्या बाींिार्र आणण शेतात सामाजजक
र्नीकरण वर्भागाींतगवत ३१ प्रजातीच्या झाडाींची ननर्ड शासनाने केली असन
ू
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सिरहू झाडाींपक
ै ी रुपये ४०/- ककीं मतीच्या महोगनी र्क्ष
ृ ाींच्या रोपाींची वर्क्री
औरीं गाबाि जजल््यात काही एजीं्कडून रुपये १०५/- एर्ढ्या र्ाढीर् िरात केली
जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने र्क्ष
ु ग
ृ ाींची र्ाढीर् िरात वर्क्री करणाऱया िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (०८-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ननवासी डॉक्टराांचे शैक्षणणि शुल्हि व बँिेचे िजव मार् िरण्याबाबत
(२८) ५३३८ (१७-११-२०२०). श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय वैयायिीय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना वर्रोिात काम करणाऱया ननर्ासी डॉक््राींचे शैक्षणणक

शल्
ु क र् बँकेचे कजव काढून शैक्षणणक फी भरणाऱयाींचे कजव माफ करार्े अशी
मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानष
ीं ाने
ु ग

ननर्ासी डॉक््राींचे शैक्षणणक शल्
ु क र् बँकेचे कजव माफ करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(०४-१२-२०२०) : (१) ननर्ासी डॉक््राींना
ु
शैक्षणणक शल्
ु कातन
ू स्
ू ममळार्ी याकररता सेंरल माडव सींघ्नेकडून मागणी
करण्यात आली होती.
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(२) ननर्ासी डॉक््राींचे शैक्षणणक शल्
ु क माफ करण्यात आलेले नाही. तथावप,

राज्यातील शासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालयाींमध्ये पिव्यतु तर अभ्यासक्रमाींचे

मशक्षण घेणाऱया ननर्ासी डॉक््राींच्या वर्द्यार्ेतनात दिनाींक ०१ मे, २०२०

पासन
ू प्रनतमहा रुपये १०,०००/- ठोक र्ाढ लागू करण्याबाबतचा शासन ननणवय
दिनाींक ०२ सप््ें बर, २०२० रोजी ननगवममत करण्यात आला आहे . तयानष
ीं ाने
ु ग

ननर्ासी डॉक््राींना रुपये ६४,०००/- ते रुपये ७१,०००/- इतके वर्द्यार्ेतन
िरमहा अिा करण्यात येत आहे . ननर्ासी डॉक््राींना प्रनतर्षव सािारणत: रुपये
७८,५००/-

ते

९४,४००/-

इतके

शैक्षणणक

शल्
ु क

प्रनतर्षव

(पिर्ी

अभ्यासक्रमासाठी ३ र्षव ककीं र्ा पिवर्का अभ्यासक्रमासाठी २ र्षव) भरार्े
लागत आहे . ननर्ासी डॉक््राींना शैक्षणणक शल्
ु क रक्कमेच्या तल
ु नेत चाींगल्या
िराने

वर्द्यार्ेतन

शासनाकडून

उपलब्ि

करुन

िे ण्यात

येत

आहे .

याव्यनतररक्त, पिव्यतु तर मशक्षणाच्या कालार्िीत र्सनतगह
ु य
ृ सवु र्िा वर्नामल्
उपलब्ि करुन िे ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

शासिीय वैयायिीय महाववयायातील आांतरवामसयाांचे (इांटनव)
ववयायावेतन प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(२९) ५३४० (१७-११-२०२०). श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय वैयायिीय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत कोरोना िक्षता केंद्रामध्ये सेर्ा िे णाऱया शासकीय र्ैद्यकीय
महावर्द्यालयातील आींतरर्ामसयाींचे (इीं्नव) वर्द्यार्ेतन गत ३ मदहन्यापासन
ू

प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानष
ीं ाने
ु ग
आींतरर्ामसयाींचे प्रलींत्रबत असलेले वर्द्यार्ेतन अिा करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्.प. १२ (36)

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (०४-१२-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मुांबईतील वरळी डेअरीच्या जागेवर आांतरराष्ट्रीय
दजावचे पयवटन सांिुल उभारण्याबाबत

(३०) ५३८९ (१८-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

ममझाव,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील र्रळी येथील शासकीय िि
ू योजनेच्या १४ एकर जागेर्र एक
हजार को्ी रुपये खचन
ूव आींतरराषरीय िजावचे पयव्न सींकुल उभारण्याचा
ननणवय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पयव्न सींकुलाचे स्र्रुप काय आहे, यासाठी लागणारा
ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे र् यासींिभावतील सद्य:जस्थती
काय आहे,

(३) असल्यास, र्रळी डेअरीच्या १४ एकर जागेर्र उपरोक्त पयव्न सींकुल
उभारण्यात येणार असल्यामळ
ु े डेअरीसाठी कोणती पयावयी व्यर्स्था करण्याचा
ननणवय घेण्यात आला आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मब
ुीं ईतील र्रळी

डेअरीच्या जागेर्र आींतरराषरीय िजावचे पयव्न सींकुल उभारण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.आहदत्य ठािरे (०७-१२-२०२०) : (१), (२) र् (३) र्रळी डेअरीच्या जागेर्र
आींतरराषरीय िजावचे पयव्न सींकुलाची ननममवती करण्याचे प्रस्तावर्त असन
ू
याबाबत सर्व सींबधीं ित वर्भागाींशी वर्चारवर्ननमय करुन कायवर्ाही करण्यात
येईल.

(४) र् (५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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अधावपूर (जज.नाांदेड) येथे हहांस्त्र प्राण्याांच्या हल्हल्हयात
पशुधनाचे नुिसान होत असल्हयाबाबत

(३१) ५४१७ (१३-११-२०२०). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्व भाई
जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत
ममझाव : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अिावपरू , (जज.नाींिेड) तालक्
ु यात दहींस्त्र प्राण्याींच्या हल्ल्यात शेतकऱयाींच्या
पशि
ु नाचे नक
ु सान होत असल्याने शेतकऱयाींमध्ये मभतीचे र्ातार्रण पसरले
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अिावपरू तालक्
ु यातील र्न पररमींडळातील लहान, पा्परू ,
चेनापरू , वपींपळकोठा मशर्ाऱयातील काही भागात त्रबब्याने िहशत पसरवर्ली
असन
ु

मागील

काही

मदहन्याींमध्ये

शेतातील

पशन
ुीं ा

त्रबब्याने

खाल्ले

असल्याने सिर दठकाणी दहींस्त्र प्राण्याींची िहशत ननमावण झाली असल्याचे
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना आधथवक
नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) र् (२) अिावपरू तालक्
ु यातील लहान या

गार्ात माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये १ पशि
ु नाचा र् ऑक््ोबर, २०२० मध्ये २
पशि
ु नाचा र्न्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ यू झाल्याच्या घ्ना ननिशवनास आले
आहे .

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणामध्ये प्रचमलत शासन ननणवयातील तरति
ु ीनस
ु ार सींबधीं ित
पशि
ु नाच्या मालकास आधथवक नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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मुखेड (जज.नाांदेड) येथील अांगणवाडी िायावलयाच्या इमारतीचे
रां गिाम व र्रशीचे िाम पूणव िरण्याबाबत

(३२) ५४१८ (१४-११-२०२०). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्व भाई
जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

ममझाव : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मख
ु ेड (जज.नाींिेड) येथे पींचायत सममती कायावलयाच्या पररसरात सन
२०१२ मध्ये मींजूर झालेली एकाजतमक बालवर्कास प्रकल्प योजनेंतगवत

अींगणर्ाडी कायावलयासाठी मींजूर झालेल्या भव्य इमारतीचे बाींिकाम पण
ू व होत

आले असन
ू केर्ळ रीं गकाम र् फरशी यासारखी ककरकोळ कामे गत सहा ते
सात र्षावपासन
ू प्रलींत्रबत असल्याने सींबधीं ित प्रशासनास या इमारतीचा ताबा

ममळत नसल्याने उक्त इमारतीत गैरप्रकार होत असल्याचे दिनाींक १५
ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा तयासम
ु ारास ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

एकाजतमक

सिर

मदहला

प्रलींत्रबत

बालवर्कास

इमारतीच्या

याींचे

शेजारी

कायावलय

प्रकल्प

असन
ू

या

अधिकारी,

कायावलयात

तालक्
ु यातील अींगणर्ाडी र् बालर्ाडीच्या पयवर्ेक्षक्षका, कायवकती र् मितनीस
यासारख्या मदहला मोठया प्रमाणात येत असल्याने इमारतीत समाजकीं्काींचा
र्ार्र असल्याने मदहलाींच्या सरु क्षेचा प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर इमारतीसाठी सन २०१२ मध्ये मींजूर झालेल्या रुपये ४५

लाख ननिीपैकी रुपये ३७ लाख ननिी सींबधीं ित ठे केिारास िे ण्यात आले असन
ू
उर्वररत रुपये ८ लाख एर्ढा ननिी अप्राप्त असल्याने सिरहू रीं गकाम र्
फरशीचे काम अपण
ू व आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तयानष
ीं ाने सिरहू कामे तातडीने पण
ु ग
ू व करुन
अींगणर्ाडी कायावलयाच्या इमारतीचा ताबा सींबधीं ित प्रशासनाला िे ण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.हसन मश्र
ु ीर् (०८-१२-२०२०) : (१) मख
ु ेड (जज.नाींिेड) तालक्
ु यातील पींचायत

सममती कायावलयाच्या पररसरात सन २०१२ मध्ये मींजूर झालेली इमारत
एकाजतमक बालवर्कास प्रकल्प योजनेंतगवतची इमारत नसन
ू सिर इमारत

मदहला बचत ग्ाींच्या उतपादित मालाच्या वर्क्रीकररता बाींिण्यात आलेल्या
तालक
ु ा वर्क्री केंद्राची इमारत आहे . सिर इमारतीचे काम अपण
ू व आहे . मात्र,

या इमारतीमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची बाब ननिशवनास आलेली नसन
ू
सिरची इमारत कुलप
ू बींि आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) अींशत: खरे आहे .

मख
ु ेड (जज.नाींिेड) येथील तालक
ु ा वर्क्री केंद्रासाठी शासनाकडून रुपये

२५.०० लक्ष उपलब्ि करून िे ण्यात आले होते. तसेच बाींिकामार्र होणारा

र्ाढीर् खचव स्र्णवजयींती ग्रामस्र्रोजगार योजनेखालील मल
ु भत
ू सवु र्िाींसाठी
असलेल्या ननिीतन
ू जास्तीत जास्त रुपये २०.०० लक्षाच्या मयाविेत राहून
करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. तयानस
ु ार या कामास मख्
ु य

कायवकारी अधिकारी, जज. प., नाींिेड याींनी रुपये ४५.०० लक्ष रकमेची

प्रशासकीय मान्यता दिली. जजल्हा ग्रामीण वर्कास यींत्रणा, नाींिेड याींच्याकडे

सींपण
ू व ननिी उपलब्ि झाला होता. तथावप, ठे केिाराने वर्दहत र्ेळेत काम पण
ू व
केले नाही. सिर कामार्र खचव झालेली रक्कम रुपये ३७.४१ लक्ष ठे केिारास
अिा करण्यात आली आहे . िरम्यान, सिर कायावलयाकडून या कामाचा

उर्वररत ननिी रुपये ७.५८ लक्ष महाराषर राज्य ग्रामीण जीर्नोन्नती अमभयान
कायावलयाकडे परत केला. ठे केिारने वर्दहत र्ेळेत काम पण
ू व न केल्याने ननिी

उपलब्ि करून िे ऊनही काम अपण
ू व रादहले र् ननिी परत केला गेला. तर
शासनाने थे् उपलब्ि केलेला ननिी खचव करण्यात आला आहे .

(४) र् (५) शासनस्तरार्रुन उपलब्ि करुन दिलेल्या ननिीपैकी क्षेत्रत्रयस्तरार्र
अखधचवत रादहलेल्या ननिीतन
ू पण
ू व झालेल्या तालक
ु ा वर्क्री केंद्राींसाठी सोयी

सवु र्िा ननमावण करणे तसेच अपण
ू व कामे पण
ू व करणे यासाठी ननिी खचव
करण्यास मान्यता िे ण्याची वर्नींती ननयोजन र् वर्तत वर्भागाकडे केली
असता या वर्भागाींनी सिर अखधचवत ननिी शासनास जमा करण्यात यार्ा

असे ननिे श दिलेले आहे त. तयानस
ु ार सध्या या प्रकरणी क्षेत्रत्रयस्तरार्रील
तालक
ु ा वर्क्री केंद्राींचा अखधचवत ननिी जमा करण्याची कायवर्ाही सरू
ु आहे .
सिर अखधचवत ननिी जमा झाल्यार्र पढ
ु ील कायवर्ाही करण्यात येईल.
___________
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श्रीवधवन (जज.रायगड) येथे हदघी िोळी समाज व हदघी पोटव याांच्यामध्ये
झालेल्हया िराराची अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(३३)

५४४६

(१८-११-२०२०).

श्री.रमेशदादा

पाटील,

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

श्री.ववजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.सजु जतमसांह ठािूर : सन्माननीय बांदरे मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िीर्िवन (जज.रायगड) तालक्
ु यातील दिघी पो्व प्रकल्पामध्ये बाधित
झालेल्या मजच्छमार कोळी बाींिर्ाींना रोजगारासाठी दिघी पो्व मध्ये नोकरी
ममळणे, वपण्याच्या पाण्यासाठी प्रनतदिन १०० पाण्याचे ्ँ कर उपलब्ि करणे,
कु्ुींबाच्या उिरननर्ावहासाठी प्रनत मदहना ठरावर्क रक्कम िे णे, छो्े -मोठे

ठे केिारीचे काम ममळणे, आिनु नक िर्ाखाना र् प्रशस्त खेळाचे मैिान उपलब्ि

करून िे णे, मासे साठवर्ण्यासाठी शीतगह
ृ े आणण जे्ीचे नव्याने बाींिकाम
करुन िे णे अशा प्रकारच्या अनेक सवु र्िाींचा करार दिघी पो्व ने केला असन
ू
माहे एवप्रल, २०२० च्या शेर््च्या सप्ताहपयंत सिर कराराची अींमलबजार्णी
झाली नसल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दिघी पो्व कडे वर्चारणा केली असता महाराषर

मेरी्ाईम बोडव र् स्थाननक पोलीस ठाण्यातन
ू मजच्छमार बाींिर्ाींर्र िबार्
आणला जात असल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

िीर्िवन

(जज.रायगड) तालक्
ु यातील दिघी बींिर प्रकल्पामध्ये कोळी समाज र् दिघी पो्व

प्राधिकरण याींच्यामध्ये झालेल्या कराराची अींमलबजार्णी करुन मजच्छमार
बाींिर्ाींना न्याय िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अस्लम शेख (०८-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सद्य:जस्थतीत दिघी बींिर प्रकल्पामळ
ु े बाधित झालेल्या मजच्छमार

कोळी बाींिर्ाींपक
ै ी काही बेरोजगार तरुणाींना मे.दिघी पो्व मल. माफवत रोजगार

उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेला आहे . मा.उच्च न्यायालयाने जनदहत याधचका

क्र. ४२/२००९ प्रकरणी दिलेल्या आिे शानस
ु ार, स्थाननक भागामध्ये प्रनतदिनी
१००

पाण्याचे

्ँ कर

उपलब्ि

करुन

िे ण्याकामी

तयाींच्यामाफवत ननयक्
ु त यींत्रणेकडून कायवर्ाही सरु
ु आहे .

दिघी

पो्व

मल.

र्
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(२) हे खरे नाही.

(३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

बीड जजल्ह्यातील आहदवासीांच्या जममनीांचे बेिायदे शीर
हस्ताांतरण थाांबववण्याबाबत
(३४) ५४६९ (१८-११-२०२०). श्री.सरु े श धस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८१२ ला
हदनाांि २७ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात आदिर्ासीींच्या जममनी त्रबगर आदिर्ासीींना हस्ताींतरीत करण्यास
बींिी असतानाही आदिर्ासी जममनीचे बेकायिे शीर व्यर्हार होत असल्याने

शासनाने बीड जजल््यामध्ये आदिर्ासीींच्या जममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ र्र

“आदिर्ासी जमीन हस्ताींतरणास बींिी/ननबंि” अशा आशयाचे शेरे मारण्यात

आले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आष्ी (जज.बीड) येथील आदिर्ासीींच्या जममनीींचे बेकायिे शीर
व्यर्हार झाल्याचे एकूण १० प्रकरणे ननिशवनास आली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, बीड जजल््यात आढळून आलेल्या १० प्रकरणात महाराषर

जमीन महसल
ू अधिननयम, १९६६ च्या कलम ३६ र् ३६-अ नस
ु ार अद्याप
कोणतीही कायवर्ाही करण्यात आली नाही, तसेच सींपण
ू व बीड जजल््यात अशा

प्रकरणाचा शोि घेऊन तयार्र कायवर्ाही करण्याबाबत जजल््यातील सर्व
तहमसलिार याींना सच
ू ना िे ण्यात येर्न
ू ही तसेच, आदिर्ासीींच्या जममनीच्या

गा.न.नीं. ७/१२ र्र हस्ताींतरणास ननबंि असल्याचे शेरे मारण्याबाबत सर्व
तहमसलिाराींना दिनाींक १३ जानेर्ारी, २०२० रोजीच्या पत्रान्र्ये सच
ू ना िे ण्यात
येर्न
ू ही तयार्र कोणतीही कायवर्ाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने आदिर्ासीींच्या जममनीचे बेकायिे शीर हस्ताींतरण थाींबर्ण्यासाठी बीड
ु ग

जजल््यातील आदिर्ासीच्या जममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ र्र “आदिर्ासी जमीन
हस्ताींतरणास बींिी/ननबंि” अशा आशयाचे शेरे मारण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०८-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) र् (५) बीड
जजल्हयामध्ये आदिर्ासीींच्या जममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ र्र “आदिर्ासी जमीन
हस्ताींतरणास बींिी/ननबंि” अशा आशयाचे शेरे मारण्यात आले नसल्याचे सन
२०१९ मध्ये ननिशवनास आले. तयानस
ु ार सिर शेरे मारण्याबाबत दिनाींक

१३/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्र्ये बीड जजल््यातील सर्व तहमसलिाराींना सच
ू ना
िे ण्यात आल्या. बीड जजल््यातील आष्ी तालक्
ु यामध्ये अशी १० प्रकरणे

आढळून आली होती. तसेच, नव्याने तीन प्रकरणे आढळून आली आहे त.

महाराषर जमीन महसल
ू अधिननयम, १९६६ चे कलम ३६ र् ३६ अ अन्र्ये

या सर्व १३ प्रकरणाींच्या गा.न.नीं. ७/१२ च्या इतर हक्क सिरी “हस्ताींतरणास
ननबंि” असे शेरे मारण्यात आले आहे त.

___________

हदघोरी (ता.लाखाांदरू , जज.भांडारा) येथील चल
ु बांद नदीच्या
नतरावरुन रे तीची अवैध वाहतूि होत असल्हयाबाबत

(३५) ५५१५ (१८-११-२०२०). डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.ननलय
नाईि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दिघोरी (ता.लाखाींिरू , जज.भींडारा) येथील चल
ु बींि निीच्या नतरार्रुन िररोज
शेकडो ब्रास रे तीची अर्ैि र्ाहतक
ू रोजरोसपणे सरु
ु असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींबधीं िताींर्र

अर्ैिररतया

कारर्ाई

रे तीचे

करण्याबाबत

उतखनन

स्थाननक

मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

करुन

र्ाहतक
ू

लोकप्रनतननिीींनी

करणाऱया

शासनाकडे
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) र् (३) लोकप्रनतननिीींनी अशा आशयाचे ननर्ेिन शासनास दिले होते.

तयानष
ीं ाने शासन पत्र दिनाींक ०२/११/२०२० अन्र्ये वर्भागीय आयक्
ु ग
ु त
नागपरू याींना कायवर्ाही करण्याबाबत कळवर्ण्यात आले आहे . याबाबत
वर्भागीय आयक्
ु त, नागपरू याींनी जजल्हाधिकारी, भींडारा याींना उधचत कायवर्ाही
करण्याबाबत कळवर्ण्यात आले आहे .

भींडारा जजल््यात गौण खननजाच्या अर्ैि उतखनन र् र्ाहतक
ु ीस

प्रनतबींि करण्यासाठी जजल्हा तसेच तालक
ु ास्तरार्र पथके स्थापन करण्यात
आली आहे . सिर पथकाव्िारे भींडारा जजल््यात माहे एवप्रल, २०२० ते माहे

नोव्हें बर, २०२० या कालार्िीत १४० प्रकरणाींत रुपये २,६५,८०,२३४/- एर्ढा िीं ड
र्सल
ु करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील गोशाळाांचे अनद
ु ान सरु
ु िरण्याबाबत
(३६) ५५२० (११-११-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय पशस
ां धवन मांत्री
ु व
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गोशाळाींचे अनि
ु ान शासनाने बींि केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गोशाळाींचे अनि
ु ान बींि करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गोशाळाींचे अनि
ु ान सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सनु नल िेदार (०९-१२-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे नाही.
(३)

“राज्यस्तरीय

३१/०३/२०१८

गोर्िवन

गोर्ींश

सेर्ा

र् दिनाींक ०४/०५/२०१८

केंद्र”

या

योजनेंतगवत

दिनाींक

रोजीच्या शासन ननणवयान्र्ये ३४

सींस्थाींची ननर्ड करण्यात आली आहे . सिर ३४ सींस्थाींपक
ै ी िोन सींस्थाींनी
अनि
ु ान नाकारल्यामळ
ु े उर्वररत ३२ सींस्थाींसोबत करारनामा करण्यात आलेला

आहे . शासन ननणवयातील तरति
ु ीनस
ु ार सींस्थाना चार हप्तयात अनि
ु ान र्ा्प
करार्याचे असन
कायवपत
व न
े स
ू
ू त
ु ार उपयोधगता प्रमाणपत्र सािर केल्यानींतर

अनि
ु ानाचा पढ
ु ील हप्ता अनज्ञ
ु ेय आहे . तयानस
ु ार ३२ सींस्थाना अनि
ु ानाचा

पदहला हप्ता, ३० सींस्थाींना अनि
ु ानाचा िस
ु रा हप्ता, २२ सींस्थाींना नतसरा
हप्ता र् ०५ सींस्थाींना अनि
ु ानाचा चौथा हप्ता याप्रमाणे अनि
ु ान वर्तररत
करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वडमशवणे (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) येथील लघुपाटबांधारे तलावात
उजनी जलाशयातील पुराचे अनतररक्त पाणी सोडण्याबाबत

(३७) ५५९६ (२३-११-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जलसींपिा वर्भाग, मींत्रालय, मब
ींु ई येथे दिनाींक २२ जानेर्ारी, २०१९ रोजी
उजनी

लाभक्षेत्रातील

प्रश्नासींबि
ीं ी

बैठक

होऊन

र्डमशर्णे

(ता.करमाळा,

जज.सोलापरू ) येथील लघप
ु ा्बींिारे तलार्ात िदहगार् उपसा मसींचन योजनेतन
ू
उजनी जलाशयातील परु ाचे अनतररक्त पाणी सोडण्याच्या अनष
ीं ाने मख्
ु ग
ु य
अमभयींता, लाभक्षेत्र वर्कास प्राधिकरण, सोलापरू याींना सवर्स्तर सव्हे क्षण
करण्याचे आिे श िे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तयानष
ीं ाने र्डमशर्णे येथील लघप
ु ग
ु ा्बींिारे तलार्ात
उजनी जलाशयातील परु ाचे अनतरीक्त पाणी सोडण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) र्डमशर्णे लघप
ु ा्बींिारे तलार्ात िदहगार् उपसा मसींचन योजनेतन
ू पाणी
सोडण्यासाठी कराव्या लागणाऱया कामाचे सर्ेक्षण करण्यात आले आहे .
तथावप, सिर काम हे मळ
ु प्रकल्पाच्या व्याप्तीबाहे रचे आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

रे वस (ता.अमलबाग, जज.रायगड) बांदरातील जेट्टी वाढववण्याबाबत
(३८) ५६३७ (१८-११-२०२०). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय बांदरे मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमलबाग (जज.रायगड) तालक्
ु यातील करीं जा बींिरातन
ू प्रर्ाशाींना घेऊन

रे र्सकडे ननघालेली स्र्प्नपत
ू ी बो् दिनाींक १९ सप््ें बर, २०२० रोजी र्ा
तयासम
ु ारास समद्र
ु ातील गाळात रुतल्याचे ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाकडून िरर्षी रे र्स-करीं जा खाडीतील गाळ काढण्यासाठी

कोट्यर्िी रुपयाींचे काम केले जात असतानाही समद्र
ु ाच्या ओहो्ीच्या र्ेळी
गाळात बो्ी रुतण्याच्या घ्ना र्ारीं र्ार घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पन्
ु हा-पन्
ु हा गाळ साचत असल्यामळ
ु े रे र्स बींिरातील गाळ
काढून सिर प्रर्ाशी जेट्टी समद्र
ु ात पढ
ु े र्ाढवर्ण्याची आर्श्यकता आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रे र्स बींिरातील गाळ

काढून प्रर्ाशी जेट्टी समद्र
ु ात पढ
ु े र्ाढवर्ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अस्लम

शेख

(०८-१२-२०२०)

: (१)

र्

(२)

होय,

परीं तू

समद्र
ु ाच्या

ओहो्ीच्या र्ेळी गाळात बो्ी रुतण्याच्या घ्ना र्ारीं र्ार घडत आहे त, हे खरे
नाही.
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(३) र् (४) केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेंतगवत रे र्स (ता.अमलबाग, जज.
रायगड) येथे रोरो जेट्टी बाींिणेच्या कामास मींजूरी आहे . सद्य:जस्थतीत रोरो
जेट्टीचे काम प्रगतीपथार्र आहे . सिरची रोरो जेट्टी ही अजस्ततर्ातील जेट्टीपेक्षा

समद्र
ु ाच्या दिशेने ७० मी. लाींबी र्ाढर्न
ू बाींिकाम करण्यात येणार आहे . या
जेट्टीर्रुन रोरो तसेच प्रर्ासी र्ाहतक
ू होणार आहे . तसेच या कामामध्ये गाळ
काढण्याची बाब िे खील अींतभत
ूव आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

िरां जा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील नौदलाच्या सुरक्षा पट्टय
् ासाठी
आरक्षक्षत िेलेल्हया जागेचे आरक्षण रद्द िरण्याबाबत

(३९)

५६५०

(१८-११-२०२०).

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.बाळाराम

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील :

(१) करीं जा (ता.उरण, जज.रायगड) नौिलाच्या सरु क्षा पट्टय
् ासाठी आरक्षक्षत
जागेची मोजणी करण्याच्या सच
ू ना जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी तहमसलिार,
उरण याींना दिल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाने दिनाींक १६ मे, १९९२ मध्ये जाहीर केलेल्या
अध्यािे शानस
ु ार उरण शहरातील काही भाग तसेच उरण येथील बोरी पाखाडी,

केगार्, म्हातर्ली र् उरण बाजारपेठ येथील पाच हजाराींपेक्षा अधिक कु्ुींबे

बाधित होणार असन
ू एकूण २७१ हे क््रमध्ये मोडणारी शेती र् त्रबनशेती

जमीन उरण करीं जा येथील नौिलाच्या शस्त्रगारासाठी र् सरु क्षा पट्टय
् ासाठी
आरक्षण केली असन
ू या पररसरात ५ हजाराींपेक्षा अधिक घरे र् बाींिकामे येत
असल्याने यामध्ये ३५ हजार नागरीक बाधित होणार आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर आरक्षण रद्द करण्यात यार्े यासाठी शासनाकडून सींरक्षण
मींत्रालयाशी पत्रव्यर्हार सरु
ु असताना पन्
ु हा या पररसराच्या सर्ेक्षणाच्या

सच
ू ना िे ण्यात आल्याने उरणकराींर्र पन्
ु हा एकिा सरु क्षा पट्टय
् ाचे सार्् आले
असन
ू उरणकराींच्या घराींच्या अजस्ततर्ाचा प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उरण येथील बाधित
नागरीकाींच्या न्याय हक्कासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) र् (४) मौजे म्हातर्ली, मौजे बोरीपाखाडी र् मौजे केगार् (ता.उरण
जज.रायगड) येथील एकूण २७०-९३.९९ हे .आर जममनी नेव्हल आमवमें् डेपो

(NAD) करीं जा, ता.उरण कररता दि इींडडयन र्क्सव ऑफ डडफेन्स ॲक्् १९०३

मिील कलम ३(१) प्रमाणे सरु क्षा पट्टा म्हणून दिनाींक १६/०५/१९९२ च्या
अधिसच
ू नेव्िारे अधिसधू चत करण्यात आल्या आहे त. दि इींडडयन र्क्सव ऑफ

डडफेन्स ॲक्् १९०३ मिील कलम ७ (ब) नस
ु ार सिर क्षेत्रामध्ये बाींिकामार्र
ननबंि

घालण्यात

आले

आहे त.

सिर

अधिसच
ू ना

रद्द

करण्याबाबत

जजल्हाधिकारी, रायगड तसेच नगर वर्कास वर्भागाकडून केंद्र शासनास
वर्नींती करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील मशक्षण अधधिाऱयासह
इतर ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४०) ५६८८ (१८-११-२०२०). श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय शालेय मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील मशक्षण अधिकारी या पिासह वर्वर्ि ४८
पिे ररक्त असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ररक्त पिाींमळ
ु े वर्द्यार्थयांचे शैक्षणणक नक
ु सान होत
असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पिे भरण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. वषाव गायिवाड (०७-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) सिर ररक्त पिे भरण्याची कायवर्ाही चालू आहे . ररक्त पिाींर्र अन्य
अधिकाऱयाींना अनतरीक्त कायवभार िे ऊन शैक्षणणक नक
ु सान होणार नाही, याची
काळजी घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वाढवण (जज.पालघर) बांदर उभारणीचे िामास स्थधगती दे ण्याबाबत
(४१)

५७४३

(२०-११-२०२०).

श्री.सजु जतमसांह

ठािूर,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.वजाहत ममझाव, श्री.राजेश
राठोड, श्री.मोहनराव िदम, श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय बांदरे मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ाढर्ण (ता.डहाण,ू जज.पालघर) बींिराला शेकडो गार्ाींसह स्थाननक
भमू मपत्र
ू , शेतकरी, मजच्छमार, आदिर्ासीींचा तीव्र वर्रोि असन
ू या दठकाणी
बींिर

नकोच

अशी

ठाम

भमू मका

नागररकाींची

असताींना

केंद्र

शासनाने

खाजगीकरणातन
ू रुपये ६५ हजार को्ी खचव करुन र्ाढर्ण बींिर उभारणीच्या

पर्
ू नव नयोजजत कामाचे आिे श एका वर्िे शी कींपनीला दिल्यामळ
ु े सर्वस्तरातन
ू या

कृतीचा ननषेि र् सींताप व्यक्त होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा
तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बींिर उभारणीमळ
ु े अनेक गार्े उद्ध्र्स्त होर्न
ू अनेकाींचे
स्र्यींरोजगार दहरार्ले जाणार असन
ू मासेमारीसाठी गोल्डन बेल्् असलेले

मासेमारीचे क्षेत्र नष् होणार असल्याने मजच्छमारही उद्ध्र्स्त होणार असन
ू
उक्त दठकाणी शेतकऱयाींच्या जममनी या प्रकल्पासाठी दहरार्न
ू घेतल्याने सिन
शेतकरीही भम
ू ीहीन होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

र्ाढर्ण

बींिर

उभारणीचे

कामास

स्थधगती

िे ण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननिी तसेच, स्थाननक भमू मपत्र
ू , शेतकरी, मजच्छमार र्
आदिर्ासी याींनी शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्ाढर्ण बींिर उभारणीचे
कामास स्थधगती िे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अस्लम शेख (०७-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) र् (५) जर्ाहरलाल नेहरु

बींिर वर्श्र्स्त याींच्याकडून केंद्र शासनास सािर करण्यात आलेल्या रुपये
६५००० को्ी खचावच्या र्ाढर्ण बींिर वर्कास प्रकल्पास ममननस्ररी ऑफ

मशवपींग याींचेकडून ततर्त: मान्यता दिलेली आहे . तथावप, हया कामाचे आिे श
वर्िे शी कींपनीला केंद्र शासनाने दिलेले नाहीत.

स्र्यींरोजगार र् मासेमारी क्षेत्राच्या सींिभावत पयावर्रणाचा अभ्यास

करुन केंद्रीय पयावर्रण र् र्ने मींत्रालयाकडून मान्यता घेण्याचा अभ्यास

प्रस्तावर्त बींिराच्या आराखडयात जर्ाहरलाल नेहरु बींिर वर्श्र्स्त याींचक
े डून
सरु
ु आहे .

केंद्र शासनाच्या राजपत्रात नोंिणीव्िारे प्रस्तावर्त र्ाढर्ण बींिर हे

मोठे बींिर (Major Port) म्हणून वर्कमसत होणार असल्याने हा प्रकल्प केंद्र
शासनाचे अखतयारीत आहे . प्रकल्प आराखडा, डहाणू तालक
ु ा पयावर्रण
सींरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) याींचे ननणवय र् अहर्ालाींमिील ननषकषांचा
अभ्यास करुन बींिर प्रकल्पाबाबत योग्य तया सहमतीअींती ननणवय केंद्र
शासनामाफवत घेण्यात येईल. तथावप, जजल्हयात या प्रकल्पास ननषेि र्
वर्रोि होत आहे , हे खरे आहे .

___________

राज्यात िोतवालाांना चतथ
व ेणी दजाव व इतर सुववधा लागू िरण्याबाबत
ु श्र
(४२) ५८०८ (१८-११-२०२०). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अननिेत तटिरे , श्री.नागोराव गाणार,
श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय र्ुिे,

श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील तलाठी याींचे मितनीस म्हणून काम पाहणारे कोतर्ाल हे

शासकीय सेर्क म्हणून काम पाहत असन
ू गत ५० ते ६० र्षावपासन
ू तयाींना

शासकीय तसेच चतथ
व ेणी िजाव प्राप्ता व्हार्ा याकरीता आींिोलन, मोचे र्
ु ि
ननर्ेिनेच्या

माध्यमातन
ू

शासनाकडे

पाठपरु ार्ा

करण्यात

आले

असन
ू
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राज्यातील कोतर्ालाींना चतथ
व ेणीमध्ये समावर्ष् करण्याची मागणी महाराषर
ु ि

राज्य कोतर्ाल सींघ्नेने गडधचरोली येथे शासनास माहे सप््ें बर, २०२० च्या
पदहल्या आठर्ड्यात ननर्ेिन िे ऊन केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतशय त्
ींु या पगारात कोतर्ाल आपली सेर्ा बजार्त
ु पज्

असन
ू मींत्रत्रमींडळाच्या बैठकीतील मशफारशीींनस
ु ार दिनाींक ६ फेब्रर्
ु ारी, २०१९
च्या शासन ननणवयाप्रमाणे कोतर्ालाींना अ्ल पेन्शन योजना, शासकीय
कमवचारी अपघात वर्मा योजना तसेच महातमा ज्योनतबा फुले योजना यापैकी
कोणतयाही योजनाींचा लाभ गत िोन र्षावपासन
ू लागू झालेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

कोतर्ालाींना

चतथ
व ेणीचा िजाव र् इतर सवु र्िा लागू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली
ु ि
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) र् (४) राज्यातील मानिनार्रील कमवचाऱयाींचा एकत्रत्रत वर्चार करुन

तयाींना सामाजजक सरु क्षा प्रिान करण्याकरीता राज्य शासनाने “एकछत्र
योजना” तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या सममतीच्या मशफारशी लक्षात

घेर्न
ू , महसल
ू र् र्न वर्भाग, शासन ननणवय क्र.बैठक-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०,
दिनाींक ०६/०२/२०१९ अन्र्ये सेर्ा कालार्िी ० ते १० पयंत रुपये ७५००/-,

सेर्ा कालार्िी ११ ते २० र्षव ३% र्ाढीनस
ु ार रुपये ७७२५/-, सेर्ा कालार्िी
२१ ते ३० र्षव ४ % र्ाढीनस
ु ार रुपये ७८००/- सेर्ा कालार्िी ३१ ते र्षावर्रील

५% र्ाढीनस
ु ार रुपये ७८७५/- र् ५० र्षावपेक्षा जास्त र्य असलेल्या प्रतयेक
कोतर्ालास िरमहा रुपये १५०००/- इतके मानिन लागू करण्यात आले आहे .

अपघात वर्मा योजनेखाली राशीभत
ू वर्मा रक्कमेर्र आकारण्यात

येणारी र्ावषवक र्गवणी तसेच “अ्ल ननर्तृ तीर्ेतन योजना” र् “महातमा

ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजना” या योजनाींचे हप्ते शासनाकडून भरण्यात
येणार असल्याने तयाकरीता सिर योजनाींच्या हप्तयाकरीता लागणाऱया ननिीचा
जजल्हाननहाय

तपशील

प्राप्त

झाल्यानींतर,

सहमतीने पढ
ु ील कायवर्ाही करण्यात येईल.

तयाप्रमाणे

वर्तत

वर्भागाच्या
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“कोतर्ाल” हे पि मानिनार्रील आहे . सबब, कोतर्ालाींना चतथ
व े णी
ु ि

िजाव िे ण्याबाबत सींघ्नेची मागणी अमान्य करण्यात आलेली आहे .
___________

मौजे गाजीपूर (ता.जज.अिोला) येथे अवैध गौण खननज
उत्खनन िरण्यात आल्हयाबाबत

(४३) ५८११ (१८-११-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे गाजीपरू (ता.जज.अकोला) येथील स.नीं. २७ मध्ये त्रबगर आदिर्ासी

नोंिणीकृत जमीन भाडेपट्टय
ु करण चाींडक
् ाने ९९ र्षावचा करार िी.सींतोष लण
याींनी िी.धचमो्े याींच्याकडून नोंिणीकृत भाडेपट्टय
् ा कराराने करुन घेतली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर स.नीं. २७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ैि गौण खननज
चोरी केली असल्याने िी.चाींडक याींच्या मालकीचे ‘साई स््ोन क्रशर’ या

कींपनीर्र शासनाने दिनाींक १४ जून, २०१७ नस
ु ार पाच प् िीं ड र्सल
ू करणे

अपेक्षक्षत असताींना महसल
ू प्रशासनाने आदिर्ासी जमीनिारक िी.वर्लास कालू
धचमो्े याींच्यार्र िीं ड आकारल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान
ननिशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणात नोंिणीकृत भाडेपट्टय
् ाने िी.चाींडक याींनीच अर्ैि

उतखनन केल्याची बाब समोर आल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जजल्हा
प्रशासनाकडे ररतसर तक्रार करुन आदिर्ासी जमीनिारक िी.वर्लास कालू
धचमो्े

याींच्यार्र

िीं डाची

आकारणी

अर्ैि

असल्याची

बाब

शासनाच्या

ननिशवनास आणन
ू दिली असन
ू सिर िीं डाची आकारणी िी.सींतोष लण
ु करण
चाींडक याींच्याकडून र्सल
ू करण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास,

तक्रारीबाबत

जजल्हा

कोणतीही

प्रशासनाने

कायवर्ाही

स्थाननक

केली

लोकप्रनतननिीींनी

नसन
ू

जजल्हा

केलेल्या

प्रशासनातील

अधिकाऱयाींनी िी.सींतोष लण
ु करण चाींडक याींचेशी आधथवक सींगनमत केल्याचे
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

वर्.प. १२ (52)

(५)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींच्या तक्रारीकडे िल
व करुन आधथवक सींगनमत करणाऱया िोषी
ु क्ष
सींबधीं ित अधिकाऱयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) ततकालीन तहमसलिार अको् याींनी दिनाींक १०/०९/२०२० रोजी आदिर्ासी
जमीनिारक िी.वर्लास कालू धचमो्े याींचे नार्े िीं डातमक आिे श पारीत केले
आहे .

(३), (४) र् (५) तहमसलिार अको् याींनी दिनाींक १०/०९/२०२० रोजीच्या

आिे शान्र्ये िी.वर्लास कालू धचमो्े याींचेर्र िीं डातमक कारर्ाई करण्यात
आल्याचे दिसन
आले. तथावप, सिर प्रकरणात स््ोन क्रशर परर्ानगी
ू
िी.सींतोष चाींडक याींचे नार्े असन
ते स््ोन क्रशर चालर्ीत असल्याचे
ू

ननिशवनास आल्याने तहमसलिार अको् याींनी दिनाींक १०/०९/२०२० रोजीच्या

आिे शाचे पन
ु वर्वलोकन करण्याबाबत सींबधीं ित पक्षकार याींना नो्ीस काढण्यात
आली आहे .

(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

पातूर (जज.अिोला) येथे अवैधररत्या मुरुम व गौण खननज
उत्खनन िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(४४) ५८४२ (१८-११-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पातरू (जज.अकोला) येथील अकोला-र्ामशम या मागावच्या चौपिरीकरणाचे

काम मोंन््ें कालाव ही कींपनी करीत असन
ू या कींपनीने मरु
ु माचे ५ हजार ब्रास
अर्ैि उतखनन केल्याची तक्रार या भागातील नागररकाींनी जजल्हाधिकारी,

अकोला र् तहमसलिार, पातरू याींच्याकडे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा
तयािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पातरू (जज.अकोला) तालक्
ु यातील मशलाव फाट्याजर्ळ रस्तयाचे
चौपिरीकरणाचे काम सरु
ु असताींना कींत्रा्िाराने शासनास रॉयल््ी न भरता
अर्ैिररतया खोिकाम करुन गौण खननज उतखनन र् र्ाहतक
ू

करीत

असल्याबाबतची तक्रार स्थाननक नागररकाींनी तहमसलिार, पातरू याींच्याकडे
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अर्ैिररतया मरु
ु म, गौण खननज उतखनन र् र्ाहतक
ू करणाऱया
कींपनी र् कींत्रा्िारार्र शासन ननणवयानस
ु ार पाच प् िीं ड आकारुन िीं डाची
रक्कम र्सल
ू करण्याबाबत महसल
ू वर्भागाने प्रस्तावर्त केले आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पातरू तालक्
ु यात

अर्ैिररतया मरु
ु म, गौण खननज उतखनन र् र्ाहतक
ू करणाऱयाींर्र कारर्ाई

करुन िीं डाची रक्कम र्सल
ू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे आहे .

(३) र् (४) स्थाननकाींच्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने तहमसलिार, पातरू याींनी
ु ग

सींबधीं ित मींडळ अधिकारी र् तलाठी याींचक
े डून अहर्ाल मागवर्ला. तसेच
सींबधीं ित

कींपनीकडून

अर्ैि

उतखननाबाबत

स्पष्ीकरण

मागवर्ले

होते.

तयाींचेकडून प्राप्त अहर्ालाच्या अनष
ीं ाने उपवर्भागीय अमभयींता, सार्वजननक
ु ग
बाींिकाम वर्भाग, बाळापरू याींचेकडून ताींत्रत्रक अहर्ाल मागवर्ण्यात आला
आहे .

उपवर्भागीय

अमभयींता,

सार्वजननक

बाींिकाम

वर्भाग,

बाळापरू

याींच्याकडून मोजमापाबाबत दिनाींक २७/११/२०२० रोजी अहर्ाल प्राप्त झाला
असन
तयार्र भारतीय राषरीय राजमागव प्राधिकरणाच्या अमभयींता याींचा
ू
अहर्ाल

घेर्न
ू

करण्यात येईल.

ननयमानस
ु ार

जजल्हाधिकारी

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

अकोला

याींचेकडून

कायवर्ाही
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अिोलखेड (ता.अिोट, जज.अिोला) येथील नदीपात्रातून
होणारी अवैध रे ती उत्खनन रोखण्याबाबत

(४५) ५८४४ (१८-११-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसल
ू
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोलखेड (ता.अको्, जज.अकोला) येथील निीपात्रातन
ू मोठ्या प्रमाणात
बद्री रे तीचे अर्ैिररतया उतखनन होत असल्याची तक्रार नागररकाींनी जजल्हा

प्रशासनाकडे र् तहमसल प्रशासनाकडे र्ारीं र्ार करण्यात येर्न
ू ही अर्ैि रे तीचे

उतखनन करणारे , या भागातील सकवल र् तलाठी याींच्यात आधथवक सींगनमत
असल्यामळ
ु े

अर्ैि

रे ती

उतखननार्र

कोणतीही

कारर्ाई

करण्यात

येत

नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने अर्ैि उतखनन करुन शासनाचा महसल
ु ग
ू बड
ु वर्णाऱया रे ती माकफया
र् तयाींना सहकायव करणाऱया सींबधीं ित िोषी अधिकाऱयाींर्र कारर्ाई करुन अर्ैि
रे ती उतखनन रोखण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील ग्रामस्थाांना
वपण्याचे शुध्द पाणी ममळण्याबाबत

(४६) ५९२१ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव
खोत : सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) मरु
ु ड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील मजगार्, उसरोली, नाींिगार् र् वर्हूर या
चार ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील ग्रामस्थाींना वर्हूर िरणातन
गत काही
ू
मदहन्याींपासन
ू वपर्ळसर प्रिवु षत पाण्याचा परु र्ठा होत असल्यामळ
ु े तेथील
ग्रामस्थाींना पाणी्ीं चाईच्या पररजस्थतीला सामोरे जार्े लागत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सिरहू वपर्ळसर प्रिवू षत पाण्याच्या होत असलेल्या
परु र्ठयाबाबत तेथील ग्रामपींचायतीींनी साततयाने सींबधीं ित अधिकाऱयाकडे लेखी
तक्रार करूनही तयाकडे दिरीं गाई र् िल
व होत असल्यामळ
ु क्ष
ु े सम
ु ारे २५,००० हून
अधिक ग्रामस्थाींना िवु षत पाणी वपण्याची र्ेळ आल्याने तयाींचे आरोग्य
िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू प्रिवू षत पाणी परु र्ठयाबाबत ग्रामपींचायतीने अध्यक्षा,
जजल्हा पररषि रायगड याींच्याकडे एक सवर्स्तर ननर्ेिन सािर केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू ग्रामस्थाींना
वपण्याचे शध्
ु ि पाणी ममळण्याच्यादृष्ीने कायवर्ाही करुन सींबधीं िताींवर्रुध्ि
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.गल
ु ाबराव पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) र् (२) अींशत: खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) िग
ं ीयक्
ु ि
ु त पाणी परु र्ठ्याबाबत तक्रार प्राप्त होताच िरणामिील पाणी

परु र्ठयाच्या चरातील (Trench) र् जलर्ादहनी र्रील गाळ र् पालापाचोळा
साफ केला आहे . तयामळ
ं ी कमी झाली आहे .
ु े पाण्याची िग
ु ि

तसेच खबरिारीचा उपाय म्हणून सींबधीं ित गार्ातील नागररकाींना पाणी

उकळून र् गाळून वपण्याबाबतच्या सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त. तयाचप्रमाणे

जजल्हा ननयोजन कायवक्रमाींतगवत जलशध्
ु िीकरणासाठी प्रस्तार् तयार करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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लातूर जजल्ह्यात अनतवष्ट्ृ टीमुळे नुिसानग्रस्त झालेल्हया
पुलाांची व रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४७)

६०६२

(२०-११-२०२०).

श्री.रमेश

िराड :

सन्माननीय

साववजननि

बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) लातरू जजल््यामध्ये माहे ऑक््ोबर र् नोव्हें बर मदहन्यात झालेल्या

अनतर्षृ ्ीमळ
ु े जजल््यातील १२२४१ ककमी लाींबीच्या रस्तयाींचे नक
ु सान झाले
असन
ू अनेक रस्तयाींर्रील पल
ू र्ाहून गेले आहे त तसेच काही भागातील पल
ू
खचून नक
ु सान झाले असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील २५४ पेक्षा अधिक पल
ु ाींची तातडीने िरु
ु स्ती

करणे गरजेचे असल्यामळ
ु े स्थाननक जजल्हा प्रशासनाने ४२ को्ी रुपयाींच्या
ननिीची मागणी शासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले र् तयानस
ु ार लातरू जजल््यास ननिी िे र्न
ू पल
ु ाींची र् रस्तयाींची
िरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराव चव्हाण (०३-१२-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

अनतर्षृ ्ीमळ
ु े लातरू जजल्हामध्ये एकूण १७८७.१७ ककमी लाींबीपैकी

८५.१५ ककमी लाींबीच्या रस्तयाचे र् ८९ लहान र् मोठ्या पल
ू ाींची हानी झाली
आहे .

(२) होय, हे अींशत: खरे आहे . वर्शेष परू हानी िरु
ु स्ती कायवक्रम २०२०-२०२१

अींतगवत मख्
ु य अमभयींता, औरीं गाबाि याींचे कायावलयाकडून परू हानी िरु
ु स्तीचा
प्रस्तार् शासनास प्राप्त झाला आहे . तयानष
ीं ाने सिर रस्ते िरु
ु ग
ु स्तीचे काम
ननकष र् ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार पण
ू व करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) चौकशीचा प्रश्न उद्भर्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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मौजे जळगाांव (ता.िोरे गाव, जज.सातारा) येथील नळ पाणीपुरवठा
योजनेत आधथवि गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत

(४८) ६११२ (२०-११-२०२०). श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल
ममटिरी : सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

मौजे

जळगाींर्

(ता.कोरे गार्,

जज.सातारा)

येथील

राषरीय

पेयजल

योजनेंतगवत नळ पाणीपरु र्ठा करण्यासाठी शासनाने सन २०१६ मध्ये सिरहू
योजनेस मींजुरी दिली होती, तसेच सिरहू योजनेच्या ननकषानस
ु ार ग्रामस्थाींचा
लोक सहभाग म्हणून रुपये ४,२९,०००/- इतकी लोकर्गवणी ग्रामस्थाींकडून
गोळा करण्यात येर्न
ू ती बँकेच्या बचत खातयात भरणा केली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या दिनाींक ९ जुल,ै २०१४ च्या शासन ननणवयानस
ु ार

“लोकर्गवणीची रक्कम बचत खातयातन
ू काढता येणार नाही” असे ननबंि
असताना ततकालीन अध्यक्ष/सधचर्, ग्रामीण पाणीपरु र्ठा र् स्र्च्छता सममती,

जळगाींर् याींनी दिनाींक २९ ऑगस््, २०१६ र् दिनाींक २७ सप््ें बर, २०१६ रोजी
सम
ु ारे ४,५०,०००/- इतकी रक्कम ननयमबाहयररतया काढून शासन ननणवयाचे
उल्लींघन केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा तयािरम्यान ननिशवनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

रक्कम

ननयमबाहयररतया

बँक

बचत

खातयातन
ू

काढल्यामळ
ु े बँक बचत खातयाच्या ननयमानस
ु ार ३.२५ ्क्के व्याजिराने

ममळणाऱया रुपये ३९,५५०/- इतक्या रकमेचे नक
ु सान झाल्यामळ
ु े सिरहू
रक्कम ततकालीन सममतीच्या पिाधिकाऱयाींनी जजल्हा पररषिे कडे भरणा करार्ी

अशी नो्ीस कोरे गार् पींचायत सममतीने माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा
तयािरम्यान ग्रामपींचायतीस पाठवर्ली असल्याचेही ननिशवनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पेयजल योजनेत
आधथवक गैरव्यर्हार करणाऱयाींवर्रुध्ि कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.गल
ु ाबराव पाटील (०७-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

राषरीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रमाींतगवत मौजे जळगाींर् (ता.कोरे गार्,

जज.सातारा)

नळ

पाणीपरु र्ठा

योजनेला

दिनाींक

ग्रामसभा ठरार्ान्र्ये मींजरू ी िे ण्यात आली आहे .

२७/०५/२०१४

रोजीच्या

(२) होय.
(३) होय.

(४) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायावक्रमाींतगवत योजनेची लोकर्गवणी रक्कम

रुपये ४,२९,०००/- र् व्याजाची रक्कम रुपये २१,०००/- अशी एकूण रुपये
४,५०,०००/-

इतकी

रक्कम

शासन

ननणवय

दिनाींक

०९/०७/२०१४

नस
ु ार

लोकर्गवणी माफ करण्यात आली आहे अशा समजूतीने काढण्यात आली होती.
परीं त,ु सिर काढलेली रुपये ४,५०,०००/- इतकी रक्कम दिनाींक २०/०६/२०१९

अखेर ततकालीन अध्यक्ष/सधचर्, ग्रामीण पाणीपरु र्ठा र् स्र्च्छता सममती
याींनी ग्रामपींचायत, जळगाींर् याींचेकडे जमा केली आहे . तद्नींतर, दिनाींक
२७/०९/२०१६ पासन
ू आजपयंत रकमेर्रील रुपये ३९,५५०/- इतके िे य होणारे

व्याजाची रक्कम ततकालीन अध्यक्ष/सधचर्, ग्रामीण पाणीपरु र्ठा र् स्र्च्छता
सममती याींनी ग्रामपींचायत, जळगार् याींचेकडे दिनाींक २३/११/२०२० रोजी जमा
केली आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

बारसू (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील जममनीची
बेिायदे शीरररत्या खरे दी ववक्री झाल्हयाबाबत

(४९) ६१२६ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बारसू (ता.राजापरू , जज.रतनाधगरी) येथील प्रस्तावर्त औद्योधगक र्साहती
सींिभावत शासनाने बींि केलेल्या ७/१२ जममनीची खरे िी वर्क्री करता येत

नसतानाही काही जमीन िलालाींनी महसल
ू प्रशासनाच्या सींगनमताने उक्त
७/१२ जममनीचे खरे िी वर्क्री व्यर्हार केल्याचे अनेक प्रकार ननिशवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, बारसू येथील प्रस्तावर्त लघु औद्योधगक र्साहतीच्या अींतगवत
गोर्ळे

येथील

बींि

७/१२

जममनीींची

खरे िी

वर्क्रीची

अनेक

प्रकरणे

बेकायिे शीरररतया झाल्याप्रकरणी स्थाननक नागरीकाींनी लेखी ननर्िे नाव्िारे

मा.महसल
राज्यमींत्री याींच्या ननिशवनास आणन
दिल्यामळ
ू
ू
ु े दिनाींक ३१

ऑक््ोबर, २०२० रोजी प्राींताधिकारी, राजापरू याींना सींपण
ू व प्रकरणाची सखोल
चौकशी करुन तयाचा अहर्ाल पींिरा दिर्सात पाठवर्ण्याचे आिे श दिले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.महसल
राज्यमींत्री याींनी प्राींताधिकारी, राजापरू याींना
ू

दिलेल्या आिे शानस
ु ार प्राींताधिकारी, राजापरू याींचा याप्रकरणीचा चौकशी
अहर्ाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, सिर अहर्ालाची थोडक्यात मादहती
काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींि केलेल्या ७/१२
जममनीची बेकायिे शीर खरे िी वर्क्री करणाऱया िोषीींर्र कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (०७-१२-२०२०) : (१) होय.
(२)

याबाबत

स्थाननक

नागररकाींनी

लेखी

ननर्ेिन

दिलेले

नाही,

परीं तु

पत्रकाराींनी वर्चारलेल्या प्रश्नार्र मा.राज्यमींत्री महसल
याींनी तोंडी सच
ू
ू ना
दिल्या होतया.

(३), (४) र् (५) याबाबत उपवर्भागीय अधिकारी, राजापरू याींनी चौकशी केली
असता

३

खरे िी

खते

झाल्याचे

ननिशवनास

आले

आहे .

तयानष
ीं ाने
ु ग

एम.आय.डी.सी. बारसू क्षेत्रामध्ये असे आणखी व्यर्हार झाले आहे त का,

याबाबत उपवर्भागीय अधिकारी, राजापरू याींना चौकशी करण्याचे ननिे श दिले
आहे त.

___________
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राज्यातील चारही िृषी ववयायापीठाांना सातवा वेतन
आयोग लागू िरण्याबाबत

(५०)

६२६५

(२०-११-२०२०).

डॉ.रणजजत

पाटील,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील चारही कृषी वर्द्यापीठाींतील प्राध्यापक र् प्राध्यापकेतर
कमवचारी याींना सातर्ा र्ेतन आयोग लागू करार्ा या मागणीसाठी कोकण
कृषी वर्द्यापीठातील कमवचाऱयाींनी काळ्या कफती लार्न
ू आींिोलन केले असन
ू

सातर्ा र्ेतन आयोग लागू न केल्यास लेखणी बींि आींिोलन करण्याचा इशारा
दिला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या शेर््च्या आठर्ड्यात ननिशवनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वर्द्यापीठाींना

राज्यातील

सातर्ा

र्ेतन

कृषी

वर्द्यापीठे

आयोग

लागू

र्गळून

करण्यात

अन्य

शैक्षणणक

आल्याने

कृषी

वर्द्यापीठातील कमवचाऱयाींनाही सातर्ा र्ेतन आयोग लागू करण्याबाबत चारही
कृषी वर्द्यापीठाींकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील चारही कृषी
वर्द्यापीठाींना सातर्ा र्ेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) राज्यातील कृषी वर्द्यापीठातील मशक्षकेतर कमवचाऱयाींना सातर्ा र्ेतन
आयोग लागू करण्याबाबत वर्तत वर्भागाने सहमती िशववर्लेली आहे . तरी,

राज्यातील कोवर्ड-१९ च्या पाश्र्वभम
ू ीर्र वर्तत वर्भागाकडे अमभप्रायाथव प्रस्तार्
फेरसािर करण्यात आला आहे .
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कृषी वर्द्यापीठातील मशक्षकर्गीय कमवचाऱयाींना सातर्ा र्ेतन आयोग

लागू करण्याबाबत वर्िी र् न्याय वर्भागाचे अमभप्राय घेण्याबाबत वर्तत

वर्भागाकडून कळवर्ण्यात आले आहे तयानष
ीं ाने सिरील प्रस्तार् वर्िी र्
ु ग
न्याय वर्भागाच्या अमभप्रायाथव सािर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

श्री.राजेंद्र भागवत
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकक्रया महाराषर वर्िानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई.

