अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

औरां गाबाद येथील धचखलठाणा औद्योधगि पररसरातील माहहती
तांत्रज्ञान इमारतीचे भाडे िमी िरणेबाबत
(१)

१४३ (१८-०३-२०२०). श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ४६९८५ ला हदनाांि २१ जून, २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाात : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील चचकलठाणा औद्योचगक पररसरात माहिती व तींत्रज्ञान
उद्यान इमारतीमध्ये लिान लिान आय्ी उद्योजकाींना मिाराषर औद्योचगक

ववकास मिामींडळाकडून जाचक अ्ी घालन
हदल्या असन
सेवा शल्
ु
ू
ु क

दरात रु. ५.५० पैसे प्रतत चौ.फु् असन
ू एमआयडीसीचे गाळे भाडे दर रु.४६
प्रतत चौ.फु् तर गाळा खरे दी रु. २३८६ प्रतत चौ.फु् दर असल्याने उद्योजक
अडचणीत आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नाशशक एमआयडीसीने येथील माहिती तींत्रज्ञान इमारती

मधील भाडे रु.१३ प्रतत चौ.फु् असे केले असन
ू नाशशक येथील इमारत भाडे
दराप्रमाणे औरीं गाबाद येथील इमारत भाडे आकारणेसाठी मागणी िोत आिे, िे
िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींबड (नाशशक)
एमआयडीसीप्रमाणे

औरीं गाबाद

येथील

इमारत

भाडे

पव
व क्षी
ू ल

आकारण्याबाबत काय कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

प्रभावाने

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०४-०९-२०२०) : (१) िोय, अींशत: खरे आिे .
(२) िोय, खरे आिे .
(३)

औरीं गाबाद

येथील

चचखलठाणा

औद्योचगक

वसाितीमधील

माहिती

तींत्रज्ञान इमारतीींचे गाळयाचे दर कमी करणेबाबत मिामींडळाचे पररपत्रक

हदनाींक २५/६/२०२० नस
ु ार आय ्ी गाळा ववक्रीचा दर रु.२,३८६/- ऐवजी

रु.२,०१०/- प्रती चौरस फु् माशसक भाड्याचा दर रु.४६/- ऐवजी रु.२७/- प्रती
चौरस फु् तसेच गाळयाचे सेवा शल्
ु काचा दर रु.५.५० प्रतत चौरस फु् प्रती
महिना याप्रमाणे कमी करण्यात आले आिे त. सदरचे दर िे पररपत्रकाच्या
तनगवशमत झाल्याच्या हदनाींकापासन
ू लागू करण्यात आले आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यातील प्राथममि शाळाांमधील विद्यार्थयाांसाठी
राबविण्यात येणाऱ्या बालभिन योजनेबाबत
(२)

५३०

(१८-०३-२०२०).

अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.नागोराि गाणार,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदामशि खोत, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.ननलय नाईि :
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ७० प्राथशमक शाळाींमधील ३ िजार २४८ ववद्यार्थयाांसाठी
बालभवन योजना राबववण्यात येत आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कोणत्या जजल्िा पररषद शाळाींमध्ये बालभवन
योजना राबववण्याचे ठरले आिे,

(३) असल्यास, उक्त योजनेचे स्वरुप काय आिे व जजल्िा पररषद शाळाींच्या
तनवडीचे तनकष काय आिे त ?
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प्रा. िषाा गायििाड (०२-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .

(२) व (३) शासनाने सन १९७४-७५ पासन
ू जजल्िा बालभवन योजना सरु
ु केली
आिे . सदर योजना जजल्िा पररषद शाळाींमध्ये राबववण्यात येत नसन
ू ,
स्थातनक खाजगी सींस्थेकडून राबववण्यात येत.े
___________

गडधचरोली जजल्हा पररषदे चे अनुदान िमी झाल्याबाबत
(३)

१०३० (१८-०३-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

श्री.सजु जतमसांह ठािूर, श्री.नागोराि गाणार,

व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सवव शशक्षा अशभयानामाफवत अनद
ु ान मींजरू केले जात असन
ू या

तनकषाींमध्ये बदल केल्याने गडचचरोली जजल््यातील २५८ शाळाींना जजल्िा

पररषदे चे अनद
ु ान कमी झाल्याचे मािे डडसेंबर, २०१९ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात
तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, गडचचरोली जजल््यातील बिुताींश भाग िा ग्रामीण व दग
व
ु म
भागात असल्याने या भागात लोकसींख्या कमी असल्यामळ
ु े प्सींख्या सध्
ु दा

कमी आिे , तसेच मागील वषावच्या तनयमाप्रमाणे यावषीिी शासन अनद
ु ान
दे णार आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
प्रा. िषाा गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे .

(२) व (३) केंद्र शासनाकडून मींजूर तरतद
ु ीनस
ु ार सींपण
ू व अनद
ु ान प्राप्त झाले

नािी. त्यामळ
ु े उपलब्ध अनद
ु ानाच्या मयावदेत सवव जजल्िा पररषद शाळाींना
तनधी ववतरीत करण्यात आला.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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दे िळा (जज.नामशि) येथील शासिीय
जममनीिरील अनतक्रमणाबाबत
(४)

१९८६ (१८-०३-२०२०).

श्री.विनायिराि मेटे :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) दे वळा (ता.दे वळा, जज.नाशशक) येथील नगरसेवकाने शासकीय जशमनीवर
हदड गठ
ुीं ा अततक्रमण केल्याप्रकरणी नगरसेवकाचे पद रद्द करण्यात आले
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात नगरसेवकाने मिसल
अचधतनयम, १९६५
ू
कलम १५५ नस
ु ार तिशसलदार, दे वळा याींच्याकडे ववहित नमन्
ु यात अवपल

दाखल करुन नगरसेवकाच्या मालकीची जमीन २२.३ गठ
ींु े ऐवजी २३.३ गठ
ींु े
आिे असे अपील तिशसलदार, दे वळा याींच्याकडे दाखल केले िोते, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, नगरसेवकाींच्या मळ
ींु े असताींना
ू मालकीची जमीन २२.३ गठ

तिशसलदार, दे वळा याींनी जशमनीचे मळ
ु कागदपत्र व खरे दीपत्राची तपासणी न
करता बेकायदे शीरररत्या सदरची १ गठ
ुीं ा जमीन नगरसेवकाला वाढवन
ू हदली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या

अनष
ीं ाने दोषी तिशसलदाराींना तनलींबन ककीं वा फौजदारी स्वरुपाची कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात (१९-०८-२०२०) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे .
साववजतनक

जागेवर

अततक्रमण

केल्याप्रकरणी

वववाद

अजावनस
ु ार

अपर

जजल्िाचधकारी, मालेगाींव याींनी रर् वप्ीशन क्र.१७१२/२०१९ मधील मा.उच्च

न्यायालयाकडील आदे शानस
ु ार नव्याने चौकशी करुन हदनाींक ४/१०/२०१९
रोजीच्या तनकालानस
ु ार नगरसेवक, दे वळा याींना नगर पींचायतीच्या उववररत

कालावधीसाठी अपात्र ठरववलेले आिे . स.नीं.२/१/अ च्या अनष
ीं ाने तिशसलदार
ु ग
दे वळा याींच्याकडे अपील दाखल केले आिे .
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(३) श्री.अशोक दे वराम आिे र याींचे स.नीं.२/१/अ चे ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र

० िे .२२.३० आर इतके आिे व भम
ू ी अशभलेख, दे वळा येथील आकारबींदावरील

क्षेत्र ० िे .२३.३० आर इतके हदसन
ु येत असल्यामळ
ु े तिशसलदार, दे वळा
याींच्याकडे हदनाींक ३/४/२०१९ रोजी दरु
ु स्ती अजव केलेला आिे . सदर प्रकरणी

मींडळ अचधकारी, दे वळा व भम
ू ी अशभलेख ववभाग याींच्याकडील अिवालानस
ु ार
तिशसलदार, दे वळा याींनी ग् नीं.२/१/अ चे ७/१२ क्षेत्रात ०.२२.३ ऐवजी ०.२३.३
अशी दरु
ु स्ती करण्याचे आदे श पाररत केलेले आिे .

(४) तिशसलदार, दे वळा याींचे हदनाींक १/६/२०१९ रोजीचे आदे श मिाराषर
जमीन मिसल
ू अचधतनयम १९६६ मधील कलम २५७ अन्वये उपववभागीय

अचधकारी, चाींदवड उपववभाग, चाींदवड याींनी पन
ु ररक्षणात घेतले असन
ु

हदनाींक १८/२/२०२० रोजीच्या आदे शानस
ु ार तिशसलदार याींचे आदे शास स्थचगती
दे ण्यात आलेली आिे . तसेच तिशसलदार दे वळा याींनी अधवन्यातयक प्रकरणाची
तनयमानस
ु ार कायववािी केलेली नसल्याचे तनषपन्न झाल्यास खुलासा घेण्यात
येवन
ु पढ
ु ील कायववािी करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

अरबी समुद्रातील प्रस्तावित छत्रपती मशिाजी महाराज स्मारिाच्या
बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५)

२९०२ (२९-०५-२०२०).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ५३ ला हदनाांि ४ माचा, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :

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

(१) अरबी समद्र
ु ातील प्रस्ताववत छत्रपती शशवाजी मिाराज स्मारकाच्या

बाींधकामासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने ताींत्रत्रक व प्रशासकीय मान्यता न

घेता तनयमभींग केल्याबाबत मिालेखापालाींनी सन २०१९-२०२० या दरम्यान
आक्षेप नोंदववले आिे त, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदर स्मारक उभारणीच्या कामात झालेल्या गैरव्यविाराची

चौकशी करून कारवाई करण्याबाबतचे आश्वासन मा.साववजतनक बाींधकाम

मींत्री याींनी मािे फेब्रव
ु ारी-माचव, २०२० या दरम्यान ववधानमींडळ सभागि
ृ ात
हदले िोते, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त गैरव्यविाराची शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे व त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. अशोिराि चव्हाण (१३-०८-२०२०) : (१) मिालेखापालाींनी आक्षेप घेतले,
िे खरे आिे .

(२) मिालेखाकाराींनी तनववदा प्रकक्रयेबाबत घेतलेले आक्षेप ववचारात घेऊन या
कामाच्या तनववदा प्रकक्रयेबाबत सववस्तर चौकशी करुन तनणवय घेण्याबाबत

मा.साववजतनक बाींधकाम मींत्री याींनी मािे फेब्रव
ु ारी-माचव-२०२० या दरम्यान
ववधानमींडळास ववहदत केले आिे .

(३) व (४) या कामाच्या तनववदा प्रकक्रयेबाबत आढावा घेण्यात येत आिे .
___________

परभणी जजल्हयातील िालव्याांची िामे ननिृष्ट्ट दजााची झाल्याबाबत
(६)

२९११ (०२-०६-२०२०).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल््यात जलसींपदा ववभागाची बिुताींशी कामे तनकृष् दजावची
झाली असल्याने तसेच कालव्यातील झाडे, झुडपे काढण्यात न आल्याने
शेव्च्या शेतकऱ्याींपयांत (Tell End) पाणी पोिोचत नसल्याने शेतकऱ्याींना
पाणी उपलब्धतेसाठी अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याबाबतची तक्रार

परभणी जजल््यातील शेतकऱ्याींनी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे
मािे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तनवेदनाव्दारे केली आिे , िे
खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने मागील तीन वषावत सम
ु ारे रुपये ६४
को्ीिून अचधकचा खचव िोऊनिी कामाचा दजाव व कॅनॉलची सजु स्थती न
ठे वणाऱ्या सींबचीं धत कायवकारी अशभयींता, कींत्रा्दार व इतर यींत्रणाींची चौकशी
केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने दोषीींववरूध्द
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. जयांत पाटील (११-०९-२०२०) : (१) िोय.

याबाबतचे तनवेदन गोदावरी पा्बींधारे ववकास मिामींडळ, औरीं गाबाद

याींचेकडे प्राप्त आिे . सदर तनवेदन िे परभणी जजल्ियातील जायकवाडी
प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याशी सींबचीं धत आिे .
(२) प्रश्न उद््ावत नािी.

परभणी जजल््यात जायकवाडी प्रकल्पाचा पैठण डावा कालवा १२२

कक.मी. ते २०८ कक.मी. येत असन
सन २०१९-२०२० मध्ये
ू

याींत्रत्रकी

ववभागाकडून एकूण २० सयींत्रे मागवन
ू कालवा व त्याींच्या ववतरीकातील गाळ
काढणे झाडे, झुडपे काढणे िी कामे करण्यात येऊन मागणीप्रमाणे शेव्च्या
भागातील शेतकऱ्याींसि सवव लाभधारकाींना पाणीपरु वठा करण्यात आला आिे .

सन २०१६-२०१७ ते २०१९-२०२० या चार वषावत पैठण डावा कालवा

कक.मी. १२२ ते २०८ मधील तनयशमत दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी पाणीपट्टी
वसल
ु ीच्या तनधीमधून एकूण रु. ३.८७ को्ी एवढा खचव करण्यात आला आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील ब्लाजस्टां गचे िाम थाांबविण्याबाबत
(७)

२९८९ (०३-०६-२०२०).

श्री.प्रसाद लाड :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) खारआींबोली व तेलवडे (ता.मरु
ु ड, जज.रायगड) या दोन गावाजवळ मागील

कािी महिन्यापासन
ू बेकायदे शीरररत्या राजरोसपणे हदवसरात्र ब्लाजस््ीं गचे काम

सरु
ु असल्याकारणाने दोन्िी गावाींतील िजाराींिून अचधक घराींना तडे जाऊन
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घरे जमीनदोस्त िोणे, कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजामळ
ु े ग्रामस्थाींना असा्य

त्रास सिन करावा लागणे तसेच ध्वनीप्रदष
ु णाबरोबर पयाववरणाचा गींभीर धोका
तनमावण झाला असल्याची बाब तनदशवनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) सदरिू गींभीर समस्याींमळ
ु े मरु
ु ड तालक्
ु यात सरु
ु असलेले ब्लाजस््ीं गचे काम
त्वरीत थाींबववण्यात यावे अशा मागणीचे तनवेदन तेथील ग्रामस्थाींनी

जजल्िाचधकारी, रायगड व तिशसलदार, मरु
ु ड याींचेकडे मािे फेब्रव
ु ारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान तसेच यापव
ू ीिी सादर केले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने मरु
ु ग
ु ड तालक्
ु यातील ब्लाजस््ीं गचे सरु
ु असलेले काम थाींबववण्याबाबत
कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात (०३-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) खारआींबोली खारभम
ू ी
बींधारा िा खारआींबोली व तेलवडे या दोन गावातील शेतकऱ्याींच्या शेतजशमनीचे
समद्र
ु खाडीच्या

खाऱ्या

पाण्यापासन
ू

सींरक्षण

शमळण्यासाठी

जलसींपदा

(खारभम
ू ी) ववभागामाफवत कींत्रा्दाराकडून बाींधण्यात येत आिे . मौजे तेलवडे
येथील स.नीं. १४०/१ब/२ जशमनीमधन
ू ववनापरवानगी ब्लाजस््ीं ग तसेच उत्खनन
करुन सदर गौण खतनज कींत्रा्दाराने सदर बींधाऱ्याच्या बाींधकामासाठी वापरले

आिे . तथावप, ब्लाजस््ीं ग व उत्खननामळ
ु े दोन्िी गावातील कोणत्यािी घराींना
तडे गेल्याची वा घरे जमीनदोस्त झाल्याची बाब तनदशवनास आली नािी.

सदरिू बेकायदे शीररीत्या सरु
ु असलेले ब्लाजस््ीं ग त्वरीत थाींबववण्यात
यावे अशा मागणीचे एक तनवेदन ग्रामस्थाींनी तिशसलदार, मरु
ु ड याींना मािे
फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये हदले आिे .

सदर बींधाऱ्याच्या कामासाठी कींत्रा्दाराने गौण खतनजाचे उत्खनन

केल्याबाबत उपअशभयींता, खारभम
ू ी उपववभाग, मरु
ु ड याींनी सदर कींत्रा्दाराच्या
दे यकातन
ू रु.४७,१४,९६६/- इतकी रक्कम स्वामीत्वधनापो्ी शासनजमा केलेली
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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जजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममतीतील ब्रिक्स ि
बीव्हीजी िांपनीविरूध्द िारिाई िरणेबाबत
(८)

२९९७ (२८-०५-२०२०).

(१)

मराठवाड्यासि

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :सींपण
ु व

राज्यात

जजल्िा

जात

प्रमाणपत्र

पडताळणी

सशमतीमध्ये त्रब्रक्स व बीव्िीजी कींपनीचे अचधकारी व कमवचारी करीत असलेले
गैरप्रकार व आचथवक ल्
ू याींची वररषठस्तरावरून चौकशी करण्यात यावी अशी

मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी प्रधान सचचव, सामाजजक न्याय याींच्याकडे
मािे नोव्िें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तनवेदनाव्दारे केली आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववािी
केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धनांजय मड
ुां े (२९-०७-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे.

(२) मे.त्रब्रस्क इींडडया प्रा.शल. या कींपनीकडून बा्य स्त्रोताव्दारे जजल्िा जात
प्रमाणपत्र

पडताळणी

सशमती

परभणी

येथे

कायवरत

असलेल्या

सवव

कमवचाऱ्याींची डॉ.बाबासािे ब आींबेडकर सींशोधन व प्रशशक्षण सींस्था (बा्ी), पण
ु े

या कायावलयाच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आलेली असन
ू सवव कमवचाऱ्याींची
सेवा समाप्त करण्यात आलेली आिे .

जजल्िा जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींना बीव्िीजी कींपनीकडून

कोणत्यािी प्रकारचे मनषु यबळ उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेले नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

उरण पूिा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील खारभूमी विकास
बंधाऱ्याचे काम अपुर्ाािस्थेत असल्याबाबत

(९)

३०१५ (३१-०५-२०२०).

श्री.प्रसाद लाड :

सन्माननीय खार जममनी

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

उरण

(जज.रायगड)

तालक्
ु यात

मोठा

समद्र
ु

ककनारा

असन
ू

या

समद्र
ु ककनाऱ्यातन
ू ककीं वा खाडीतन
ू समद्र
ु ाचे पाणी शेतीमध्ये शशरू नये यासाठी
मोठमोठी बाींधबींहदस्ती (खारभम
ू ी ववकास बींधारा) बाींधण्यात आले आिे त मात्र
अनेक

हठकाणी

खार

बींहदस्तीची

कामे

अधवव्

आणण

तनकृष् झाली
असल्यामळ
ु े उरण पव
ू व भागात अनेक हठकाणी खाडीची बाींधबींहदस्ती फु्ून शेत
जशमनीत पाणी शशरते असा प्रकार हदनाींक १० माचव, २०२० रोजी वा
त्यासम
ु ारास िोळीच्या उधाणाच्या तडाख्यामळ
ु े घडला असन
ू त्यामळ
ु े शेकडो
एकर जमीन नापीक िोण्याचा धोका तनमावण झाला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दोन वषावपव
ू ी पन
ु ाडे-केळवणे येथील खारबींहदस्ती फु्ून िजारो
एकर शेतजमीन नापीक झाली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, बाींधबींहदस्ती फु्ल्याने सध्या िे समद्र
ु ाचे पाणी शेताशेतातन
ू
खोप्े गावापयांत पोिचले असन
ू िी बींचधस्ती दरू
ु स्त केली नािीतर गोठवणे,
कोप्रोली, आवरे गावातील िजारो एकर शेतीिी नापीक िोण्याची शक्यता आिे,
िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, ववनाववलींब खोप्े गावातील खार बींधाऱ्याच्या पन
ु बाांधणीचे
काम िाती घेऊन पण
ू व करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली
वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. विजय िडेट्टीिार (१०-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .

उरण तालक्
ु यात ४ शासकीय व ७ खाजगी खारभम
ू ी योजना असन
ू

यापैकी ४ शासकीय खारभम
ू ी योजना सजु स्थतीत आिेत. ७ खाजगी खारभम
ू ी
योजनाींपक
ै ी कोणी-केळवणे, पन
ु ाडे व वशेणी नवखार भें डी या योजनाींचे

दरू
ु स्तीचे काम जलसींपदा ववभागाच्या याींत्रत्रकी सींघ्नेमाफवत सन २०१८ मध्ये
केले आिे . या योजनाींपक
ै ी खाींडी गेलल्
े या कोणी-केळवणे, योजनेचे काम
DPDC अींतगवत प्रस्ताववत असन
ू सद्यजस्थतीत त्याचे तनववदा प्रकक्रया चालू
आिे . उववरीत योजनाींची दे खभाल दरु
ीं ीत लाभधारक करीत असन
ु स्ती सींबध
ू या
खाजगी खारभम
ू ी योजनाींचे बाींध कमकुवत असल्याने पाणी शेतात जाऊन
जमीन नापीक िोत आिे . या योजना शासनाचे ताब्यात घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

शासनास प्राप्त झाला असन
शासनाने सदर योजना ताब्यात घेण्यापव
ू
ु ी
सीआरझेड अींतगवत मान्यता घेणेच्या सच
ू ना हदल्या आिे त.
खाजगी खारभम
ू ी योजना शासनाचे ताब्यात घेण्याबाबतचा प्रस्ताव

मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेकरीता सादर करण्याची कायववािी प्रगतीपथावर आिे .
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(२) अींशत: खरे आिे .

पन
ु ाडे व केळवणे या खाजगी खारभम
ू ी योजनाींचे काम सन २०१८
मध्ये याींत्रत्रकी ववभागामाफवत केले असन
ू उधानामळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीचे
काम DPDC अींतगवत प्रस्ताववत केले आिे .
(३) अींशत: खरे आिे .
खोप्ा कोप्रोली या शासकीय योजनेचे नत
ु नीकरण झाले असन
ू

दे खभाल व दरु
ु स्ती अींतगवत उधाण व अततवषृ ्ीमळ
ु े िोणारे नक
ु सानीची

तातडीची दरू
ु स्ती तनधीचे उपलब्धतेनस
ु ार करून योजनेचे क्षेत्र बाचधत िोणार
नािी याची दक्षता घेण्यात येत आिे . तथावप, सदर योजनेच्या लागन
ु
असलेली केंद्र शासनाची शमठागरे बींद असन
ू सदर शमठागरे व त्या शमठागराना
लागन
ु असलेल्या पीरकोन या खाजगी योजनेच्या बाींधाना मोठ-मोठ्या खाींडी
पडल्याने खारे पाणी खोप्ा कोप्रोली योजनेच्या लाभक्षेत्रात घस
ु त आिे .

त्यामळ
ु े अींदाजे १०० िे क््र क्षेत्र बाचधत झाले आिे . या केंद्र शासनाच्या
शमठागराींच्या बाींधाचे मजबत
ु ीकरण िोणे आवश्यक आिे .
(४) प्रथम केंद्र शासनाच्या शमठागराच्या बाींधाचे मजबत
ु ीकरण िोणे आवश्यक
आिे . शमठागराच्या बाींधाचे काम करण्याबाबत ग्रामपींचायत बाींधपाडा याींनी

शमठागराच्या खात्याकडे पाठपरु ावा केलेला आिे .
खोप्ा कोप्रोली खारभम
ू ी योजनेचे उधाण व अततवषृ ्ीमळ
ु े झालेल्या
नक
ु सानीची मजबत
ु ीकरणाची कामे दे खभाल व दरु
ु स्ती अींतगवत उपलब्ध
िोणाऱ्या अनद
ु ानातन
ू िाती घेऊन लाभक्षेत्र बाधीत िोणार नािी याची दक्षता
घेण्यात येत आिे . कोणी केळवणे खाजगी खारभम
ू ी योजनेचे खाींडी गेलेल्या

भागातील रु.१४.०२ लक्षचे काम ववशेष बाब म्िणन
ू मींजरू झाले असन
ू त्याची
तनववदा प्रकक्रया अींततम ्प्प्यात आिे . त्यामळ
ु े सदर योजनेचे सींपण
ू व लाभ क्षेत्र
व गावाचे सींरक्षण िोणार आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

महाराष्ट्र राज्य मागा पररिहन महामांडळास तोटा ननमााण झाल्याबाबत
(१०)

३०३३

(२८-०५-२०२०).

श्री.प्रविण

दरे िर,

डॉ.पररणय

फुिे,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील,

श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मिाराषर राज्य मागव पररविन मिामींडळाने शासनाने वेळोवेळी हदलेल्या

आदे शाप्रमाणे ववववध घ्कातील प्रवासी वगाांना प्रवास भाड्यात ३३ पासन
ू
१००

्क्क्याींपयांत सवलत हदली असन
सवलतीबद्दलची भरपाई/प्रततपत
ू
ू ी

शासनाकडून मद
ु तीत िोत नसल्याने तसेच सद्य:जस्थतीत रुपये ५०२ को्ीींची
थकबाकी शासनाकडे थककत असल्याने मिामींडळास अचधक तो्ा तनमावण
झाल्याने प्रवाशाींच्या सवलती बींद करण्याचा ववचार मिामींडळाने केला आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सववसामान्य प्रवाशाींसाठी राज्यात सववहठकाणी धावणाऱ्या
एस्ी मिामींडळाची थककत असलेली रुपये ५०२ को्ीींची रक्कम शासनाने दे णे

आवश्यक आिे, तसेच एस्ी मिामींडळाला सवलती बद्दलची भरपाई/प्रततपत
ू ी
शासनाकडून मद
ु तीत न िोण्याची कारणे काय आिे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मिाराषर राज्य
मागव पररविन मिामींडळाला थककत रक्कम दे ण्याबाबत कोणती कायववािी केली
वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
अॅड. अननल परब (२८-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी.

सन २०१९-२०२०

मधील सवलतमल्
ै ी फक्त रु.२७.१२ को्ी अदा करणे शशल्लक
ु य रक्कमेपक
आिे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

मुरबाड (जज.ठाणे) येथील स्िस्त धान्य दि
ु ानदाराांच्या
ऑफलाईन पध्दतीत ननयांत्रण ठे िण्याबाबत

(११)

३०५५ (२८-०५-२०२०).

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय ऊफा भाई

धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रसाद

लाड, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा णिण ्ाहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.प. ८ (13)

(१) रास्तभाव दक
ु ानावरील धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी घरपोच धान्य

योजना अींमलात आली असन
ू त्यातील धान्याचा गैरव्यविार िोवू लागल्याने
बायोमॅहरक प्रणाली सरु
ु करण्यात आल्यानींतर मरु बाड (जज.ठाणे) येथे ७०
दक
ु ानदाराींनी ने्वकव उपलब्ध नािी असे कारण दे वन
ू स्वस्त धान्य दक
ु ानात

ऑफलाईनव्दारे काळाबाजार केल्याने त्याववरोधात जजल्िाचधकारी ठाणे, जजल्िा
परु वठा अचधकारी, ठाणे व पालकमींत्री, ठाणे आदीींकडे तक्रारी करुनिी त्याकडे
प्रशासनाचे दल
व िोत असल्याने रास्तभाव दक
ु क्ष
ु ानदाराींचा मनमानी कारभार
वाढला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शेतमजरु ी करुन गज
ु ारा करणाऱ्या आहदवासीींच्या अज्ञानाचा
फायदा घेवन
ू या भागात शासकीय धान्याचा काळाबाजार िोत असल्याने
आहदवासीींना धान्य शमळत नसल्याने त्याींचे कुपोषण िोत आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) तसेच, धान्य आणण्यासाठी जाणाऱ्या आहदवासीींना उमव् उत्तरे हदली

जातात, ने्वकव नािीतर बायोमेहरक मशीन चालणार कशी, तम
ु चा अींगठा
तम
ु च्या जवळच ठे वा, अशी अरे रावीची भाषा वापरली जात असल्यामळ
ु े
गोरगरीब आहदवासीींना धान्याववना परतावे लागते, िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, सन २००९ मध्ये धान्य गैरव्यविारात मरु बाडच्या तत्कालीन
तिशसलदार श्रीमती अींजली भोसले याींच्यासि ४ मिसल
ु ी कमवचाऱ्याींना
तनलींत्रबत करण्यात आले िोते, तसेच २२ स्वस्त धान्य दक
ु ानदाराींवरिी
कारवाई करण्यात आली िोती, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मरु बाडमध्ये स्वस्त
धान्य दक
ु ानदाराींच्या ऑफलाईनव्दारे काळाबाजारावर आळा घालण्याच्या

दृष्ीने कायववािी करुन धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्या दक
ु ानदाराींवर आणण
सींबचीं धत कमवचाऱ्याींवर सन २००९ प्रमाणे कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. छगन भज
ु बळ (०३-०९-२०२०) : (१) िे खरे नािी.

मरु बाड तालक्
ै ी ७०
ु यातील (जज.ठाणे) एकूण १९६ रास्तभाव दक
ु ानाींपक
रास्तभाव दक
ु ाने िी नो ने्वकव म्िणून घोवषत करण्यात आली आिे त.
त्यामळ
रु् नॉशमनीव्दारे लाभार्थयाांच्या
ु े सदर रास्तभाव दक
ु ानाींमधन
ू
कागदपत्राींची ओळख प्वन
ींू े ववतरण करण्यात येत आिे .
ू शशधावस्तच
(२) िे खरे नािी.
(३) अशी बाब तनदशवनास आलेली नािी.
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(४) अींशत: खरे आिे .

सन २००९ मध्ये सींपण
ू व ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगवत धान्याच्या

अपिार प्रकरणी तिशसलदार श्रीमती अींजली भोसले याींचेववरुध्द ववभागीय
चौकशी करुन चौकशीअींती श्रीमती भोसले याींना दोषमक्
ु त करण्यात आले

आिे . इतर ४ मिसल
ु ी कमवचाऱ्याींना तनलींत्रबत करण्यात आले िोते. तसेच

धान्याचा अपिार केल्याप्रकरणी २२ रास्तभाव दक
ु ानदाराींवर तनलींबनाची
कारवाई करण्यात आली िोती.

(५) सन २०२० मध्ये मरु बाडमध्ये दोन रास्तभाव दक
ु ानदाराींवर गन्
ु िा नोंद
करण्यात आला असन
ू त्याींचे परवाने तनलींत्रबत करण्यात आले आिे त.
___________

हदव्याांग विद्यार्थयाांच्या शाळे ची अनुज्ञाप्ती ि
मशक्षि िमाचारी याांचे िेतनाबाबत

(१२)

३०८२ (०२-०६-२०२०). अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९८५ ला हदनाांि १६ माचा,

२०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हदव्याींग ववद्यार्थयाांच्या मािे माचव, २०२० पयांत अनज्ञ
ु ाप्ती असणाऱ्या
शाळे तील शशक्षकाींचे मािे एवप्रलचे वेतन व शासन तनणवय हदनाींक ५ फेब्रव
ु ारी,

२०१९ रोजीच्या शध्
ु दीपत्रकानस
ु ार अनज्ञ
ु ाप्ती नत
ु नीकरणाच्या सच
ू ना तनगवशमत
करण्याबाबत ववदभव माध्यशमक शशक्षक सींघ, नागपरू शिर व ग्रामीण जजल्िा

याींनी हदनाींक २२ एवप्रल, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.सामाजजक न्याय

मींत्री व आयक्
ु त (हदव्याींग कल्याण), पण
ु े याींना तनवेदन दे ऊन मागणी केली
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणता तनणवय घेतला आिे ,
तनणवयाचे स्वरुप काय आिे व त्यानस
ु ार कोणती कायववािी केली वा करण्यात
येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. धनांजय मड
ांु े (३१-०७-२०२०) : (१) िोय.
(२)

सदरिू शाळाींचा नत
ु नीकरण कालावधी ककमान
दे ण्याबाबतची कायववािी शासनस्तरावर सरु
ु आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

६

महिने

वाढवन
ू

___________

णहदिासी णश्रमशाळाांना िेतनेतर अनद
ु ान मांजरू िरण्याबाबत
(१३)

३०८६ (२८-०५-२०२०). अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय णहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आहदवासी ववकास ववभाग ठाणे याींच्यावतीने ६ प्रकल्प कायावलयाींतगवत

७२ अनद
ु ातनत आहदवासी आश्रमशाळा चालववण्यात येत असन
ू या आहदवासी
आश्रमशाळाींना सन २०१९-२०२० या आचथवक वषावतील चौर्थया िप्त्याच्या
अनद
ु ानाचे सम
ु ारे २२ को्ी रुपये मींजूर करण्यात आले नािीत, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, आहदवासी आश्रमशाळाींना वस्तू व धान्य परु वठा करणाऱ्या
व्यापाऱ्याींची दे यके प्रलींत्रबत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, आहदवासी ववकास ववभागस्तरावर स्वयींसेवी सींस्थाींतगवत
चालववण्यात येणाऱ्या आहदवासी आश्रमशाळाींना वेतनेतर अनद
ु ान मींजूर

करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी (कोकण पदवीधर) प्रधान सचचव,
आहदवासी ववकास ववभाग याींना

हदनाींक

२७

एवप्रल,

२०२०

त्यासम
ु ारास तनवेदन दे ऊन मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

रोजी वा

(४) असल्यास, सदरिू तनवेदनावर शासनाने कोणता तनणवय घेतला वा घेण्यात
येत आिे, तसेच त्या तनणवयाचे थोडक्यात स्वरूप काय आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

अॅड. िे.सी.पाडिी (०९-०९-२०२०) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे .
(३) खरे आिे .

(४) व (५) कोरोना विषाणू प्रादर्
ु ाािाच्या पार्शिार्म
ू ीिर सन २०१९-२०२० या
आचथवक वषावमध्ये ववत्त ववभागाने अनद
ु ातनत आश्रमशाळा या योजनेच्या
तनधीमध्ये

४०

्क्के

कपात

केल्यामळ
ु े

तसेच

माचव

अखेर

BEAMS
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प्रणालीवरील

अनद
ु ातनत

आश्रमशाळाींसाठीचे

तनधीचे

(परररक्षण

अनद
ु ान)

लेखाशशषव लॉक केल्यामळ
ु े अपर आयक्
ु त, आहदवासी ववकास, ठाणे अींतगवत
७२ अनद
ु ातनत आश्रमशाळाींची रु.२२.०० को्ीची दे यके अदा करण्यात आलेली
नािीत.

सदर अनद
ीं ल्पीय तनधीतन
ु ान सन २०२०-२०२१ च्या अथवसक
ू अदा

करण्यास मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर करण्यात

आला िोता. सदर प्रस्तावास ववत्त ववभागाने मान्यता हदली असन
ू शासनाच्या
हदनाींक २० जुल,ै २०२० च्या शासन तनणवयान्वये अनद
ु ातनत आश्रमशाळाींच्या

सन २०१९-२०२० या शैक्षणणक वषावतील प्रलींत्रबत अनद
ु ान अदा करण्यासाठी
एकूण रु.९०.०० को्ी ववतरीत करण्यात आले आिे त. सदर तनधीमधून अपर

आयक्
ु त, आददिासी विकास ठाणे ववभागातील ६६ अनद
ु ातनत आश्रमशाळाींचे
प्रलींत्रबत

अनद
ु ान

अदा

करण्यात

आले

असन
ू

उववररत

आश्रमशाळाींचे अनद
ु ान अदा करण्याबाबतची कायववािी सरु
ु आिे .

६

अनद
ु ातनत

___________

महाराष्ट्र पोलीस दलाचे विशेष गह
ृ सधचि याांनी
णपल्या पदाचा दरु
ु पयोग िेल्याबाबत

(१४)

३२०१ (०२-०६-२०२०). श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामननिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि,

श्री.महादे ि

जानिर,

श्री.प्रसाद

लाड,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

डॉ.पररणय फुिे, श्री.विनायिराि मेटे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सदामशि
खोत : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) येस बँक गैरव्यविार, डीएचएफएलमधील गैरव्यविार प्रकरणी जाशमनावर

असलेले उद्योगपती कवपल वाधवान आणण त्याींच्या कु्ुींबातील २३ जणाींना,

राज्यात लॉकडाऊन सरु
ु असताना, अचधकाराचा दरु
ु पयोग करुन, मिाराषर

पोलीस दलाचे ववशेष गि
ृ सचचव याींनी हदनाींक ९ एवप्रल, २०२० रोजी एका
आदे शाव्दारे खींडाळयािून मिाबळे श्वरला जाण्याची परवानगी दे ण्यात आली
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यात लॉकडाऊन सरू
असताना, अशाप्रकारे परवानगी
ु
दे ण्याची कारणे काय आिे त,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. अननल दे शमख
(२८-०८-२०२०) : (१) व (२) कौ्ुींत्रबक अडचणीच्या
ु

कारणास्तव श्री. कवपल वाधवान व इतर याींना प्रवासासाठी आवश्यक सिकायव
करण्यासींबध
ीं ीच्या आशयाचे अधवशासकीय पत्र प्रधान सचचव (ववशेष) गि
ृ
ववभाग, मींत्रालय याींनी हदनाींक ०८/०४/२०२० रोजी हदले िोते.

(३) या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अपर मख्
ु य सचचव (ववत्त ववभाग)
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय सशमती नेमण्यात आली िोती. सदर

सशमतीने हदनाींक २६ एवप्रल, २०२० रोजी अिवाल सादर केला आिे .
सशमतीच्या शशफारशीनस
ु ार योग्य ती कायववािी करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मुांबईमध्ये ऑनलाईन औषध खरे दीत सिलती दे िून
्ाहिाांची फसिणूि होत असल्याबाबत

(१५)

३२१३ (२८-०५-२०२०). श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.रामननिास मसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि, श्री.महादे ि जानिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ४७८५१ ला हदनाांि २० जून, २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या

सांदभाात : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईमध्ये ऑनलाईन औषध खरे दीत सवलती दे वन
ू ग्रािकाींची फसवणक
ू
केली जात असतानाच आता मे.मेडलाईफ ऑनलाईन औषध परु वठादार
कींपनीने

ग्रािकाींच्या

पैशाचा

फक्त

तीन

्क्के

परतावा

दे ण्यासींदभावत

काढलेल्या नवीन तनयमामळ
ु े ग्रािकाींचे पैसे अडकवन
ू ठे वले जात असल्याचे
हदनाींक १५ एवप्रल, २०२० रोजी व त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, िे खरे आिे
काय,
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(२) असल्यास, सदर कींपनीने बदललेल्या तनयमाींची माहिती ग्रािकाींना हदली
नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मे.मेडलाईफ औषध
परु वठादार कींपनीचा परवाना रद्द करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. राजेंद्र मशांगणे (०३-०९-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
(२) लागु नािी.

(३) मे.मेडलाईफ इीं्रनॅशनल प्रा.शल., घा्कोपर (प.), मब
ुीं ई या पेढीची अन्न
व

औषध

हदनाींक

प्रशासनाव्दारे

१६/०४/२०२०

रोजी

तपासणी

वतवमान

करण्यात

पत्रात

आली.

प्रशसध्दीस

आली.

तपासणीत
याबाबत

हदनाींक १८/०४/२०२० रोजी सदर वतवमान पत्रात खल
ु ासा करण्यात आलेला

आिे . सबब सदर प्रकरणी कारवाई अपेक्षक्षत नािी. मात्र तपासणी वेळी या
ववषयाव्यततररक्त औषधे व सौंदयव प्रसाधने कायद्यातील इतर तरतद
ु ीचे

उल्लींघन आढळून आल्याने मे.मेडलाईफच्या परवानाधारकास कारणे दाखवा
नो्ीस दे ण्यात आलेली आिे. त्याींचे स्पष्ीकरण प्राप्त झाल्यावर पढ
ु ील योग्य
ती कायववािी घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

नेरधामणा (पुणाा बॅरेज) (जज.अिोला) येथील
मसांचन प्रिल्पात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(१६)

३२४३ (०२-०६-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे :

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नेरधामणा (पण
ु ाव बॅरेज) (जज.अकोला) येथील शसींचन प्रकल्पात कोट्यवधी
रुपयाींचा

गैरव्यविार

झाल्याचे

मािे

मे,

२०२०

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

तनदशवनास आले असन
ू शसींचन प्रकल्पाचे कींत्रा् एका अपात्र कींत्रा्दाराला
दे ण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानष
ीं ाने गैरव्यविार करणाऱ्या दोषीींववरुद्ध कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. जयांत पाटील (०४-०९-२०२०) : (१) नेरधामणा (पण
ु ाव बॅरेज) ची चौकशी

लाचलच
ु पत ववभाग पोलीस ठाणे, शसव्िील लाईन, अकोला माफवत सरू
ु असन
ू
सींबचीं धताींवर FIR क्र. ००४७/२०२० हद.१२/०२/२०२० अन्वये तीन अचधकाऱ्याींवर
व सींबचीं धत कींत्रा्दाराींवर गन्
ु िे दाखल करण्यात आले आिे त.

(२) उक्त प्रकरणी पोलीस मिासींचालक लाचलच
ु पत, प्रततबींधक ववभाग याींचे
तनदे शानस
ु ार चौकशीची कायववािी प्रगतीपथावर आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मशक्षिाांना अनतररक्त न िरणेबाबत
(१७)

३३०८ (२८-०५-२०२०).

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना ववषाणूच्या पाश्ववभम
ु ीवर सींचारबींदी असल्याने सींपण
ू व
शैक्षणणक सींस्था, शाळा, कतनषठ मिाववद्यालये बींद असल्याने शाळाींना
ववद्याथी प्रवेश करणे अशक्य आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शाळा बींद असल्याने व लॉकडाऊनमळ
ु े एकािी ववद्यार्थयावचा
प्रवेश न झाल्याने सेवक सींच तनजश्चती करताना अडचणी तनमावण िोत असन
ू

ववद्याथी सेवक सींचात हदसत नसल्याने बरे च शशक्षक पढ
ु ील शैक्षणणक सत्रात
अततररक्त िोण्याची शक्यता आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अशा पररजस्थतीत

पढ
ु ील शैक्षणणक वषव २०२०-२०२१ मध्ये कोणत्यािी शशक्षकाला अततररक्त न
करणेबाबत शासन तनणवय तनगवशमत करण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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प्रा. िषाा गायििाड (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे .

(३) सन २०२०-२०२१ ची सींचमान्यता अद्याप झालेली नािी. त्यामळ
ु े अद्याप
अततररक्त शशक्षक तनजश्चत झालेले नािीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यातील दध
ू ाचे दर ननयांत्रणात ठे िण्याबाबत
(१८)

३३२४ (२९-०५-२०२०). श्री.सरु े श धस, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय

दग्ु धवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय दध
ु ाचे दर व खाजगी दध
ू भक
ू ्ी प्रकल्प याींच्या दध
ू खरे दी
दरात तफावत असल्यामळ
ु े राज्यात दध
ु ाचे भाव जस्थर राित नािीत, दध
ू
उत्पादक व ववक्रीवर त्याचा ववपरीत पररणाम िोऊन दध
ू उत्पादक शेतकरी व
ग्रािक या दोघाींचेिी नक
ु सान िोऊ नये याकरीता शासनाने दध
ु ाचे दर
ठरववण्यासाठी सशमती गठीत केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दध
ु ाचे दर ठरववण्यासाठी शासनाने राज्य सिकारी दध
ू सींघाचा

एक सदस्य व खाजगी दध
ू सींघाच्या चार सदस्याींची प्रादे शशक समतोल न
राखता िी सशमती गठीत केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या सशमतीत खाजगी दध
ू सींघाचे सदस्य जास्त असल्याने
दध
ु ाचे दर ठरववताना त्याींच्या नफा-तोट्याचा ववचार करून दर कमी जास्त
झाल्यास दध
ू उत्पादन, ववक्रीवर/ववतरणावर आणण ग्रािक याींच्यावर पररणाम

िोऊ नये याकरीता, दध
ू ाचे दर ठरववणाऱ्या सशमतीमध्ये प्रादे शशक समतोल
राखून ७०% सदस्य राज्य सिकारी दध
ू सींघाचे तर ३०% सदस्य खाजगी दध
ू

सींघाचे ठे वण्याबाबतची मागणी राज्य सिकारी दध
ू सींघाने शासनाकडे केली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील दध
ू ाचे दर
तनयींत्रणात ठे वण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. सनु नल िेदार (०६-०९-२०२०) : (१) राज्यातील दग्ु ध उत्पादन वाढावे,

शेतकऱ्याींच्या दध
ु ाला रास्त दर दे ता यावा, दध
ू उत्पादक व दग्ु धव्यवसायातील

खाजगी/सिकारी प्रकल्पाींच्या हितसींबध
ीं ाचे जतन व्िावे यासाठी वेळोवेळी
उद््ावणारी पररजस्थती शासनास अवगत करुन त्यावर शासनाकडून तातडीने

उपाययोजना करण्याच्या दृष्ीने समन्वयाकरीता शासन, सिकार व खाजगी

दग्ु धव्यवसातयक याींची एकत्रत्रत सशमती हदनाींक ०४/०२/२०२० रोजीच्या शासन
तनणवयानस
ु ार गहठत केली आिे .

(२) िे खरे नािी. सदर सशमतीत सिकारी दध
ु सींघाचे पाच प्रतततनधी व

खाजगी दध
ु प्रकल्पाींचे चार प्रतततनधी याींचा समावेश आिे . याव्यततररक्त एक
सदस्य दध
ु उत्पादक व प्रकक्रया व्यावसातयक कल्याणकारी सींघाचा आिे .
(३) अशी मागणी शासनाकडे प्राप्त झालेली नािी.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

अिोला, िामशम ि बुलढाणा जजल्हयात मास्ि ि
सॅननटायजरचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत

(१९)

३३५१ (०२-०६-२०२०).

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय

अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला, वाशशम व बल
ु ढाणा जजल्ियात लॉकडाऊन सरु
ु झाल्यावर एन ९५
मास्क तसेच २ प्लाय आणण ३ प्लाय मास्कचा त्
ु वडा तनमावण झाला आिे,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रुपये ७० ते ८० इतक्या ककीं मतीत शमळणारा एन ९५ मास्कचा
त्
ु वडा असल्याने रुपये ७०० ते ८०० दराने ववक्री करण्यात येत आिे, िे िी
खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

सॅतन्ायजरचा

उपरोक्त

काळाबाजार

प्रकरणी

शासनाने

रोखण्याकररता

चौकशी

कायववािी

करुन

करुन

मास्क

काळाबाजार

करणाऱ्या ककती दक
ु ानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

व

वव.प. ८ (22)

डॉ. राजेंद्र मशांगणे (०३-०९-२०२०) : (१) िे अींशत: खरे आिे .

अकोला, वाशशम व बल
ु ढाणा जजल््यात लॉकडाऊनच्या वेळी कािी

प्रमाणात त्
ु वडा जाणवला िोता. तथावप उत्पादकाींकडून सरु ळीत परु वठा सरु
ु

झाल्यानींतर बाजारात N-९५, २ply, ३ply Mask चा साठा परु े शा प्रमाणात
उपलब्ध झाला आिे .

(२) अशा प्रकारची कोणतीिी तक्रार अमरावती ववभागात प्राप्त झाली नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मनीराम खेड-िायफनी (ता.माहूर, जज.नाांदेड) येथील
प्रिल्प्स्ताांचे पुनिासन िरण्याबाबत
(२०)

३३६१

(०२-०६-२०२०).

श्री.विनायिराि

मेटे :

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मनीराम खेड-वायफनी (ता.मािूर, जज.नाींदेड) येथील मनेराम खेड बि
ृ त
लघप
ु ा्बींधारे शसींचन प्रकल्प पण
ू व झाल्यानींतर बाराशे िे क््र इतके क्षेत्र

ओलीताखाली येवन
ु ११.८६ दश लक्ष घनमी्र इतका पाणीसाठा तनमावण
िोणार आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पामळ
ु े ववस्थावपत िोणाऱ्या वायफनी िे २३५ कु्ुींबे

असलेल्या गावास सवव सोई सवु वधा दे ऊन पन
ु ववसन करण्यासाठी तनववदा

प्रकक्रया करुन हदनाींक १ जुल,ै २०१८ रोजी पन
ु ववसनाच्या कामाचे भम
ु ीपज
ू न
वररषठ अचधकाऱ्याींच्या उपजस्थतीत झाले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्प पन
ु ववसनाचे काम वेळेत पण
ु व झाले असते तर मािे

जून, २०१९ मध्ये घडभरणी करून पाणी अडववले जाणार िोते, परीं तु सदर

तनववदा िे राजकीय इच्छाशक्ती अभावी व ठे केदाराींच्या प्रशासनातील वरीषठ

अचधकाऱ्याींच्या सोबत असलेल्या आचथवक सींगनमतामळ
ु े पन
ु ववसनाचे काम
ठे केदाराींच्या मनमानीवर सरू
ु आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, ठे केदाराींच्या मनमानीमळ
ु े व अचधकाऱ्याींच्या गैरव्यविारामळ
ु े
या कामात शासनाचे करोडो रूपयाींचे नक
ु सान झाले आिे, िे िी खरे आिे
काय,
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सींबचीं धत दोषी अचधकारी व ठे केदाराींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. जयांत पाटील (०३-०९-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) िोय, िे अींशत: खरे आिे . २३४ कु्ुींबे असलेल्या सदर पन
ु ववसन कामाची
सरू
ु वात कायावरींभ आदे शानस
ु ार हदनाींक १३/०८/२०१८ रोजी झाली आिे .

(३) िे खरे नािी. मळ
ु तनयोजनानस
ु ार जून, २०२० अखेर धरणाची घळभरणी
करून पाणीसाठा करणे तनयोजजत िोते. पन
ु ववसनाची बिुताींश कामे पण
ू व झाली
आिे त. तथावप, कोरोना-१९ मळ
ु े कामे बींद पडली. त्यामळ
ु े प्रकल्पग्रस्ताींचे
स्थलाींतर

िोऊ

तनयोजनानस
ु ार

शकले

पण
ू व

नािी. पन
ु ववसनाचे

िोऊ

शकले

नािी.

काम

तथावप,

व

घळभरणीचे

कामाची

प्रगती

काम
मींद

असल्यामळ
ु े कींत्रा्दारावर मींडळ कायावलयाचे पत्र जा.क्र. नाींपामीं/लेखा-१/२१७१,
हदनाींक २९/०४/२०२० अन्वये हदनाींक ०१/०५/२०२० पासन
ू प्रती हदन रू.१००००/दीं ड चालू करण्यात आला आिे .
(४) िे खरे नािी.

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

राज्यात िोरोना-१९ चा प्रादभ
ु ााि ि लॉिडाऊनमळ
ु े
मजरू ि िामगार बेरोजगार झाल्याबाबत

(२१)

३३६४ (२८-०५-२०२०).

श्री.िवपल पाटील :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामगार

(१) राज्यात कोववड-१९ च्या पाश्ववभम
ू ीवर लॉकडाऊन झाल्यामळ
ु े लक्षावधी
मजुराींचे काम बींद झाले असन
ू त्याींच्या नोकऱ्या गेल्यामळ
ु े िजारो कमवचारी
बेरोजगार झाले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची प्रत्यक्ष वस्तजु स्थती व आकडेवारी काय आिे,

(३) तसेच, मजुराींच्या व बेरोजगाराींच्या हिताच्यादृष्ीने शासनाने काय आचथवक
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. हदलीप िळसे-पाटील (१०-०८-२०२०) : (१) राज्यात
प्रादभ
ु ावव

रोखण्यासाठी

तरतद
ु ीनस
ु ार

आपत्ती व्यवस्थापन

अचधतनयम

कोववड-१९ चा
२००५

च्या

केंद्र व राज्य शासनाने लॉकडाऊन सरु
ु केल्याने अत्यावश्यक
सेवा/उत्पादने वगळता इतर सवव आस्थापना बींद ठे वण्यात आल्या आिे त िे

खरे आिे .
(२) राज्यात कारखाने अचधतनयम, १९४८ अींतगवत ३६,६२३ कारखाने नोंदीत
असन
या कारखान्याींमध्ये २८,५४,८८१ कामगार कायवरत आिे त. तथावप
ू
लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक उत्पादनामधील अींदाजे २५०० एवढे

कारखाने

कायवरत िोते व त्यामध्ये अींदाजे २ लाख एवढे कामगार कायवरत िोते. तसेच
राज्यात मिाराषर दक
ु ाने व आस्थापना अचधतनयम, २०१७ अींतगवत अींदाजे २८
लाख आस्थापना नोंदीकृत असन
ू त्यामध्ये अींदाजे ७६ लाख कामगार काम
करीत आिे त. तथावप, लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवेतील अींदाजे
१ लाख दक
ु ाने व आस्थापना कायवरत िोत्या, त्यामध्ये दीड लाख कामगार
काम करत िोते.

(३) कामगाराींच्या वेतनात अथवा मजरू ीत कपात करण्यात येऊ नये ककीं वा
त्याींना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये याबाबत शासनाने
हदनाींक ३१/०३/२०२० रोजी शासन तनणवय तनगवशमत केला आिे . या

पररजस्थतीत कामगार आयक्
ु त कायावलय व त्याींच्या अचधपत्याखालील सवव
कायावलयाींमध्ये तनयींत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आिे त. या तनयींत्रण
कक्षाींमध्ये

कामगाराींना

वेतन

न

दे णे,

कामावरुन

कमी

करणे

अशा

स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असन
लॉकडाऊन काळातील वेतन न
ू

हदल्याबाबत प्राप्त झालेल्या ८२६ तक्रारीींमध्ये २७,६९८ कामगाराींना
रु. ३८,३६,७५,१८१/- एवढी रक्कम थकीत वेतनापो्ी शमळवन
ू दे ण्यात आली
आिे .
राज्यातील कामगार व मजूराींना भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी
तनवारागि
ृ उभारण्यात आले िोते. या तनवारा केंद्रातील श्रशमकाींची सींख्या कमी

जास्त िोत िोती. हदनाींक ३० एवप्रल, २०२० रोजी सवावत जास्त १८ लाख १५
िजार श्रशमकाींच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. श्रशमक रे ल्वे सरु
ु
झाल्यानींतर हदनाींक १२/०६/२०२० पयांत ८३० ववशेष श्रशमक रे ल्वे गाड्याींनी
एकूण ११,९७,१०४ कामगाराींना त्याींच्या राज्यात पाठववण्यात आले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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राज्यातील होमगाडा याांना अत्यािश्यि सेिेत सामािून घेणेबाबत
(२२)

३३८६ (०२-०६-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.सरु े श

धस, श्री.ननलय नाईि, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सजु जतमसांह ठािूर, श्री.रामदास
णांबटिर : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) राज्यात कोरोना ववषाणूच्या प्रादभ
ु ाववामळ
ु े लॉकडाऊनच्या काळातील
पररजस्थतीवर तनयींत्रण ठे वणाऱ्या पोलीस यींत्रणेवर कामाचा प्रचींड ताण येत
असल्याकारणाने

पोलीस

यींत्रणेवरील

कामाचा

ताण

कमी

करण्यासाठी

राज्यातील िोमगाडवना अत्यावश्यक सेवेसाठी तात्परु त्या स्वरुपात सामावन
ू
घेण्याबाबत तनणवय घेण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ककती िोमगाडवना अत्यावश्यक सेवेची सींधी दे ण्यात
आली आिे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील िोमगाडव
याींना अत्यावश्यक सेवेत सामावन
घेणेबाबत कोणती कायववािी केली वा
ू
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (१७-०९-२०२०) : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) राज्यात कोववड-१९ व्िायरसच्या प्रादभ
ु ाववामळ
ु े लॉकडाऊनच्या
काळातील पररजस्थतीवर तनयींत्रण ठे वणाऱ्या पोलीस यींत्रणेवर कामाचा प्रचींड
ताण

येत

असल्याकारणाने

करण्यासाठी शासन

पोलीस

यींत्रणेवरील

कामाचा

ताण

कमी

पत्र गिृ ववभाग क्र. एमआयएस २०२०/सी.आर./ववशा-८,

हदनाींक २४/०३/२०२० अन्वये राज्यभरातील १४००० पेक्षा अचधक िोमगाडवना
अत्यावश्यक सेवेसाठी कतवव्यावर घेण्यात आले आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

बाळापूर (जज.अिोला) तालुक्यात गौण खननज िाहतूि िरण्यासाठी
िालबाह्य िाहनाांचा िापर होत असल्याबाबत

(२३)

३४२१ (०३-०६-२०२०).

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) बाळापरू (जज.अकोला) तालक्
करण्यासाठी
ु यात गौण खतनज वाितक
ू

कालबा्य, ववना कागदपत्राची वािने वापरली जात असन
ू २० वषे जन
ु ी
झालेली वािने पररविन ववभागाची बींदी असतानािी इतर राज्यातन
ू आणन
ू
त्याचा वापर गौण खतनजसाठी िोत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कालबा्य वािनाींना मिसल
ू ववभागाने माती वाितक
ु ीसाठी
पासेस हदले आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

बाळापरू

शिरानजजकच्या

वाळूचे अवैधररत्या उत्खनन
केल्यामळ
ु े शासनाचा कोट्यवधीचा गौण खतनज कर बड
ु ाला आिे, िे िी खरे
आिे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गौण खतनजाींची

कायबा्य वािनातन
वाितक
रोखण्याबाबत तसेच अवैध गौण खतनज
ु
ू
उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१) व (२) बाळापरू (जज.अकोला)
तालक्
ु यात गौण खतनज वाितक
ू करण्यासाठी कालबा्य, ववना कागदपत्राची
वािने वापरली जात असन
ू २० वषे जुनी झालेली वािने पररविन ववभागाची

बींदी असतानािी इतर राज्यातन
ू आणून त्याचा वापर गौण खतनजसाठी िोत
असल्याची तसेच कालबािय वािनाींना मिसल
ववभागाकडून माती
ू
वाितक
ु ीसाठी पासेस हदल्या असल्याची बाब तनदशवनास आली नािी.
तथावप,

पररविन

ववभागाकडून केलेल्या तपासणीत योग्यता
प्रमाणपत्राशशवाय गौण खतनजाची अवैध वाितक
ू करणारी ६ वािने आढळून
आली आिे त.
(३) व (४) बाळापरू शिरानजजक वाळूचे अवैध उत्खननाच्या प्रकरणी ववभागीय

आयक्
ु त, अमरावती याींचे आदे शानस
ु ार जजल्िाचधकारी, अकोला याींचेमाफवत
चौकशी सरु
ु असन
ू त्यानस
ु ार सींबचीं धताींवर कारवाई प्रस्ताववत करण्यात येत
आिे .
पररविन ववभागामाफवत मािे एवप्रल, २०२० ते मे, २०२० या
कालावधीत केलेल्या तपासणीमध्ये तपासणीत योग्यता प्रमाणपत्राशशवाय गौण

खतनजाची अवैध वाितक
ू करणाऱ्या ६ वािनाींबाबत दीं डात्मक रक्कम वसल
ू
करण्यात आली आिे . तसेच अन्य ५ दोषी वािने जप्त करण्यात आली
आिे त.
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सन २०१९-२०२० या कालावधीत बाळापरू तालक्
ु यात गौण खतनजाचे

अवैध उत्खनन व वाितक
ु ीच्या ८६ प्रकरणात रु.१,६०,१२,०२१२/- इतकी
दीं डात्मक रक्कम आकारण्यात आली असन
ू त्यापैकी रु.३८,४१,६३५/- इतकी
रक्कम वसल
ू करण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यात पॉलीहाऊस शेती िरणाऱ्या शेतिऱ्याांना
अनुदान ममळत नसल्याबाबत
(२४)

३४६० (२९-०५-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय फलोत्पादन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतीत प्रयोगशीलता वाढववण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राषरीय

फलोत्पादन योजनेंतगवत शेतकऱ्याींना केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५०
्क्के अुनदान हदले जाते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगवत शेतकऱ्याींनी लाखो रुपयाींचे कजव घेऊन
पॉलीिाऊस

उभारुनिी

शासनाकडून

अनद
ु ान

प्राप्त

झाले

नसल्याचे

मािे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववािी केली
वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सांदीपानराि भम
ु रे (१६-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे .
राज्यातील

शेतीत

प्रयोगशीलता

वाढवण्यासाठी

केंद्र

शासनाच्या

राषरीय फलोत्पादन योजनेंतगवत शेतकऱ्याींना केंद्र व राज्य शासनाकडून
अनक्र
ु मे ६० ्क्के व ४० ्क्के प्रमाणात अनद
ु ान हदले जाते.
(२) िे खरे नािी.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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मुिबधीर प्रिगाातील शाळाांना तुिडी िाढ दे ण्याबाबत
(२५)

३४९२ (२८-०५-२०२०).

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम

पाटील, श्री.किशोर दराडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९८७ ला हदनाांि २४
फेिि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय सामाजजि
न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासनाच्या

सामाजजक

न्याय

ववभागामाफवत

चालववण्यात

येणाऱ्या

मक
ु बधीर प्रवगावतील शाळाींना शासन इयत्ता चौथीपयांत शशक्षण दे ते परीं तू
आर.्ी.ई. कायदयानस
ु ार इयत्ता ८ वी पयांत नैसचगवक तक
ु डी वाढ अपींग
शाळाींना लागू नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मक
ु बधीर शाळाींतील ववदयार्थयाांना इयत्ता चौथीनींतर इयत्ता

आठवी पयांत शशक्षण दे ण्याकररता नैसचगवक तक
ु डी वाढ दे ण्याचे शासनाच्या
ववचाराधीन आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मक
ु बधीर शाळाींना नैसचगवक तक
ु डी वाढ केव्िा दे ण्यात येणार
आिे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन तक
ु डी वाढ दे ण्याबाबत कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धनांजय मड
ुां े (२६-०८-२०२०) : (१) िे खरे आिे .

(२) व (३) सध
ु ाररत शाळा सींहिता-२०१८ मधील प्रकरण-३ मधील भाग-१(४)
तरतद
ु ीनस
ु ार

ववशेष

शाळाींना

उच्च

प्राथशमक

ववभागापयांत

शाळा

सरु
ु

करण्याची परवानगी घेणे आवश्यक आिे . माध्यशमक ववभाग सरु
ु करण्यासाठी
ककमान ५० ्क्के ववद्याथी सक्षम करुन सामान्य शाळे त शशक्षणासाठी ज्या

शाळाींनी पाठववले आिे त, अशा शाळाींना माध्यशमक व उच्च माध्यशमक

ववभाग सरु
ु करण्यासाठी अजव करता येतो. याबाबत एक तज्ञ सशमतीची बैठक
घेऊन यावर उचचत कायववािी करण्यात येईल. तसेच शालेय शशक्षण ववभागाची

माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ववभाग सरु
ु करण्यापव
ू ी परवानगी घेणे
अतनवायव रािील. ववनापरवानगी माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ववभाग सरु
ु
करता येणार नािी अशी तरतद
ू आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.प. ८ (29)

राज्यात अिैध गुटख्याची विक्री होत असल्याबाबत
(२६)

३५०९ (०२-०६-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

१०४९ ला हदनाांि ६ माचा, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोरोना ववषाणच्
ू या काळात लॉकडाऊन असताना बीड शिरात रुपये ४०
को्ीचे ग्
ु खा कुपन छापा मारून पोशलसाींनी जप्त केले असन
ू ग्
ु खा ववक्री

सरु
ु असल्याचे उक्त केलेल्या कारवाईवरून हदसन
ू येत,े परीं तू यामधील मख्
ु य
सत्र
ू धाराींवर कारवाई करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

तसेच,

शासनाने

तरुणाईला

व्यसनमक्
ु तीपासन
ू

दरू

ठे वण्याकरीता

राज्यातील ग्
ु ख्यावर बींदी आणली असन
ू जीवनावश्यक वस्तच्
ूीं या नावाखाली
िै द्राबादिून

नाशशककडे

जाणाऱ्या

एका

कीं्े नरची

बीड

व

अिमदनगर

जजल््याच्या शसमेवर असलेल्या मिार ्ाकळी गावातील चेक पोस््वर

तपासणी केली असता या कीं्े नरमध्ये सम
ु ारे ३४ लाख रुपयाींचा तींबाखू व
ग्
ु खा आढळून आला, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, िै द्राबाद तसेच मिाराषरातील अनेक जजल्ियाींच्या शसमा
ओलाींडून िा कीं्े नर बीड सीमेवर पकडण्यात आला तसेच

राज्यातील

चेकपोस््वर ग्
ु ख्यासारख्या अनेक अवैध प्रकारची वाितक
ू व बींदी असलेले
सामान राज्यातील अनेक जजल्ियात कोणतीिी तपासणी न करता पोशलसाींच्या
सींगनमताने ववतरीत िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्
ु खा ववक्रीवर बींदी
घालण्याकररता

कायववािी

करुन

सींबचीं धत

चेकपोस््वरील

पोलीस

तसेच

राज्यामध्ये ग्
ु खा ववक्री करणारे ववक्रेते याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. राजेंद्र मशांगणे (०३-०९-२०२०) : (१) कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन
असताना बीड शिरात ४० को्ी रुपयाींचे ग्
ु खा कुपन छापा मारुन पोशलसाींनी
जप्त केले, िे खरे आिे .
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तथावप सदर प्रकरणाचा तपास पोलीस करीत असन
ू चौकशीअींती

कारवाई करण्यात येईल.
(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) िे खरे नािी.

(४) अन्न व औषध प्रशासनाच्या बीड येथील अचधकाऱ्याींनी व पोशलसाींनी
सींयक्
ु तपणे

कारवाई

करून

बीड

शिरातील

गाींधीनगर

भागात

हदनाींक ०९/०४/२०२० रोजी छापा ्ाकुन प्रततबींचधत अन्न पदाथाांचा रु. ४०
को्ी, २३ लाख २६ िजार ककीं मतीचा साठा जप्त केला. सदर प्रकरणी सींबचीं धत
इसमाववरुध्द पेठ बीड पोलीस स्थानकात प्रथम खबर अिवाल क्रमाींक

१०५/२०२० दाखल करण्यात आलेला आिे . पोशलसाींकडून याबाबतचा अचधक

तपास सरु
ु आिे . अन्न व औषध प्रशासनाच्या बीड येथील अचधकाऱ्याींनी व
पोशलसाींनी

सींयक्
ु तपणे

मिार

्ाकळी

चेकपोस््

येथे

कारवाई

करून

रु. ३५,०४,०००/- ककीं मतीचा मद्द
ु ेमाल जप्त केला आिे . सदर प्रकरणी सींबचीं धत
इसमाववरुध्द चींकलींबा पोलीस स्थानकात प्रथम खबर अिवाल क्रमाींक
११९/२०२० दाखल करण्यात आलेला आिे .
सदर

दोन्िी

प्रकरणातील

प्रततबींचधत

अन्न

पदाथाांचे

नमन
ु े

ववश्लेषणासाठी प्रयोगशाळे त पाठववण्यात आले असन
ू , ववश्लेषणाचे अिवाल
प्राप्त िोताच सींबचीं धताींववरुध्द अन्न सरु क्षा व मानदे कायद्याींतगवत पढ
ु ील
योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

श्रीिधान (जज.रायगड) तालुक्यातील हदघी पोरबांदर प्रिल्पामध्ये
झालेल्या िराराची अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(२७)

३५१३ (०२-०६-२०२०). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय बांदरे मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीवधवन (जज.रायगड) तालक्
ु यातील हदघी पो्व प्रकल्पामध्ये बाचधत

झालेल्या मजच्छमार कोळी बाींधवाींना रोजगारासाठी हदघी पो्व मध्ये नोकरी
शमळणे, वपण्याच्या पाण्यासाठी प्रततहदन १०० पाण्याचे ्ँ कर उपलब्ध करणे,
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कु्ुींबाच्या

उदरतनवाविासाठी प्रततमहिना ठराववक

रक्कम दे णे, छो्े -मोठे

ठे केदारीचे काम शमळणे, आधुतनक दवाखाना व प्रशस्त खेळाचे मैदान उपलब्ध

करून दे णे, मासे साठववण्यासाठी शीतगि
ृ े आणण जे्ीचे नव्याने बाींधकाम

करुन दे णे, अशा प्रकारच्या अनेक सवु वधाींचा करार हदघी पो्व ने केला असन
ू
मािे एवप्रल, २०२० च्या शेव्च्या सप्तािपयांत याची अींमलबजावणी झाली
नसल्याचे तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी हदघी पो्व कडे ववचारणा केली असता मिाराषर
मेरी्ाईम बोडव व स्थातनक पोलीस ठाण्यातन
ू मच्छीमार बाींधवाींवर दबाव
आणला जात आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

श्रीवधवन

तालक्
ु यातील हदघी बींदर प्रकल्पामध्ये कोळी समाज व हदघी पो्व प्राचधकरण

याींच्यामध्ये झालेल्या कराराची अींमलबजावणी करुन मजच्छमार बाींधवाींना
न्याय दे ण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. अस्लम शेख (०४-०९-२०२०) : (१) अींशत: खरे आिे . प्रकल्पामध्ये बाचधत
झालेल्या मजच्छमार कोळी बाींधवाींना रोजगार आणण लिान-मोठी ठे केदारीची
कामे दे ण्यात आली आिे त.
(२) िे खरे नािी.

(३) ि (४) हदघी बींदराचे ववकासक मे.हदघी पो्व शल. िी कींपनी हदवाळखोरीत

गेल्याने, सदर कींपनीववरुध्द राषरीय कींपनी कायदा न्यायाचधकरण (National

Company Law Tribunal) याींच्याकडे हदनाींक २५/३/२०१८ रोजी दावा दाखल
झाला िोता. ्या न्यायाचधकरणाने हदनाींक ५/३/२०२० रोजीच्या आदे शान्वये,

यापढ
ु े हदघी पो्व चे कामकाज चालववण्यासाठी मे.अदानी पो्व स ् ॲण्ड एसईझेड
प्रा.शल. या नवीन ववकासक कींपनीची तनवड केली आिे . ्या अनष
ीं ाने, हदघी
ु ग
पो्व च्या

पव
ू ीच्या

व्यवस्थापनाने

कोळी

समाजाशी

केलेल्या

कराराच्या

अींमलबजावणीसींदभावत पढ
ु ील रुपरे षा नवीन ववकासक कींपनीमाफवत ठरववणे
प्रस्ताववत आिे .

___________
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रायगड जजल्ह्यामध्ये णयुष्ट्यमान भारत प्रधानमांत्री जनणरोग्य
योजनेंतगात लाभाथींना िाडाचे िाटप िरण्याबाबत

(२८)

३५७२

(०२-०६-२०२०).

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.बाळाराम

पाटील : सन्माननीय सािाजननि णरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने आयषु यमान भारत प्रधानमींत्री जनआरोग्य योजना हदनाींक
२३ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास सरू
ु केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल््यात ४ लाख ३४ िजार १२२ नागररकाींची तनवड
आयषु यमान योजनेंतगवत करण्यात आली असन
त्याींना दरवषी ५ लाख
ू
रूपयापयांतचे वैद्यकीय उपचार मोफत शमळणार आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या योजनेचे काम रायगड जजल््यात सींथगतीने सरू
ु असल्याने
केवळ १ लाख ५३ िजार ४७६ जणाींना या योजनेचे काडव वा्प करण्यात आले

असन
ू २ लाख ८० िजार ६४६ लाभार्थयाांना काडवचे वा्प करण्यात आले नािी,
िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, या योजनेची नोंदणी करून काडव दे ण्यासाठी रूपये ३०/- फी

आकारण्याच्या सच
ू ना असताना केंद्र चालक लाभाथींकडून रूपये १००/- फी
आकारीत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

लाभाथींकडून जादा फी आकारीत असलेल्या केंद्र चालकाींववरुध्द कारवाई करुन
लाभार्थयाांना काडव शमळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. राजेश टोपे (०२-०९-२०२०) : (१) िे खरे आिे .

(२) हदनाींक २३/०७/२०२० पयांत या योजनेंतगवत १ लाख ८७ िजार ७९१
जणाींना ई-काडव वा्प करण्यात आले आिे . उववरीत लाभार्थयाांना जजल््यातील

१८ अींगीकृत रुग्णालयातन
ू व ६४८ आपले सरकार सेवा केंद्रातन
ू ई-काडव
ववतरणाचे काम चालू आिे .
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(३) अींगीकृत रुग्णालयाकडून ई-काडवचे वा्प मोफत केले जाते. तर आपले

सरकार सेवा केंद्रामधून ई-काडवसाठी रू.३०/- इतके शल्
ु क आकारले जाते.
लाभार्थयाांकडून

जास्तीच्या

झालेल्या नािीत.

फी

आकारल्याच्या

कोणत्यािी

तक्रारी

प्राप्त

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

िळमनरु ी (जज.हहांगोली) तालक्
ु यातील अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत
(२९)

३६०० (०२-०६-२०२०).

श्री.विप्लि बाजोररया :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) कळमनरु ी (जज.हिींगोली) तालक्
ु यातील पररसरात वाळू माकफया रे ती
घा्ातन
ू

अवैधररत्या

वाळू

उत्खनन

करुन

शासनाचा

मिसल
ू

बड
ु ववत

असल्याचे मािे एवप्रल, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त अवैध वाळू उपसा प्रकरणी शासनाकडे तक्रारी करुनिी
वाळू माकफयाींवर कोणतीिी कारवाई िोत नसल्याने वाळू माकफया शासकीय

अचधकारी/कमवचारी याींच्या सींगनमताने अवैधररत्या वाळू उत्खानन करीत
आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी मिसल
ववभागाने वाळूचे अवैध उत्खनन
ू
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्यासाठी भरारी पथक स्थापन केले आिे काय, या
पथकाने एका वषावत ककती दीं डाची रक्कम शासनास जमा केली व ककती गन्
ु िे
दाखल केले आिे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवैध वाळू उपसा
रोखण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात (२९-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) कळमनरु ी
(जज.हिींगोली) तालक्
ु यात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाितक
ू िोत असल्याची
बाब मािे एवप्रल, २०२० मध्ये तनदशवनास आली आिे .
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कळमनरु ी तालक्
ु यात गौण खतनजाचे अवैध उत्खनन व वाितक
ू

रोखण्यासाठी तालक
ु ास्तरावर भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आिे .
सदर पथकामाफवत नदीपात्र तसेच रस्त्यावर गस्त घालन
गौण खतनज
ू

वाितक
करणाऱ्या वािनाींची तपासणी करुन गौण खतनज उत्खनन व
ू
वाितक
ु ीस आळा घालण्यात येत.े सदर पथकामाफवत कळमनरु ी तालक्
ु यात

मािे एवप्रल, २०२० मध्ये वाळूची अवैध वाितक
ू करणारे १२ वािनाींवर कारवाई
करुन रु.१६.२५ लक्ष इतक्या दीं डात्मक रक्कमेची आकारणी करण्यात आली

आिे . त्यापैकी रु.३.५५ लक्ष इतकी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली
असन
ू उववररत रक्कम वसल
ू ीची कायववािी सरु
ु आिे .

तसेच सन २०१९-२०२० मध्ये कळमनरु ी तालक्
ु यात सदर पथकामाफवत

गौण खतनजाची अवैध वाितक
करणाऱ्या ३५ वािनाींवर कारवाई करुन
ू
रु.४४.६२ लक्ष इतक्या दीं डात्मक रक्कमेची आकारणी करण्यात आली आिे .

त्यापैकी रु.२७.९९ लक्ष इतकी दीं डात्मक रक्कम वसल
ू करण्यात आली असन
ू

उववररत रक्कम वसल
ु ीची कायववािी सरु
ु आिे . तसेच ३ प्रकरणी गन्
ु िे दाखल
करण्यात आले आिे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यातील प्रमशक्षक्षत ि नोंदणीिृत पररचारीिाांना प्राधान्याने
नोिरीमध्ये सामािन
ू घेण्याबाबत
(३०)

३७७२

(१९-०६-२०२०).

श्री.सदामशि

खोत,

श्री.विलास

पोतनीस,

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे,
श्री.महादे ि जानिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विजय ऊफा
भाई धगरिर : सन्माननीय सािाजननि णरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ७५ प्रशशक्षक्षत व नोंदणीकृत पररचारीका नोकरीसाठी शासनाकडून
पदाच्या उपलब्धतेची वा् पाित असताना राज्यातील पररचारीकाींची सींधी
डावलन
ू शासनाच्यावतीने केरळमधील पररचारीकाींना अचधक वेतनावर पाचारण
करण्यात येत असल्याने िे अन्यायकारक असल्याचा प्रश्न मिाराषर राज्य

पररचारीका व आरोग्य सेवा कमवचारी सींघ्ना समन्वय सशमतीने उपजस्थत
केला आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात मािे फेब्रव
ु ारी, २०१८ नींतर पररचारीका भरती प्रकक्रया
झालेली

नसल्यामळ
ु े

सदरिू ७५ प्रशशक्षक्षत व नोंदणीकृत पररचारीका
नोकरीसाठी शासनाकडून पदाच्या उपलब्धतेची वा् पाित असल्याचे तनवेदन
मा.मख्
ु यमींत्री व मा.साववजतनक आरोग्य मींत्री आदीींकडे मािे मे, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान सादर केले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त पररचारीकाींना डावलन
ू केरळ राज्यातन
ू पररचारीकाींना
अचधक वेतनावर पाचारण करण्याची सववसाधारण कारणे काय आिे त,

(४) तसेच, राज्यात कोरोना ववषाणूच्या पाश्ववभम
ू ीवर ७० िजार पररचारीका
काम

करण्यास

उत्सक
ु

असल्याने

पररचारीकाींच्या

पदभरतीची

जाहिरात

काढण्याची मागणी पररचारीकाींच्या सींघ्नाींनी शासनाकडे केली आिे , िे िी
खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय

आढळून

पररचारीकाींना

आले

व

प्राधान्याने

त्यानष
ीं ाने
ु ग

नोकरीमध्ये

सदरिू प्रशशक्षक्षत व नोंदणीकृत
सामावन
घेण्याच्यादृष्ीने तसेच
ू

पररचारीकाींच्या पदभरतीची जाहिरात काढण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. राजेश टोपे (१५-०९-२०२०) : (१) मिाराषर राज्य जजल्िा पररषद आरोग्य
सेवा कमवचारी सींघ्नेने तनवेदन हदले िे

खरे

आिे .

परीं तु राज्यातील

पररचारीकाींची सींधी डावलन
ू केरळमधील पररचारीकाींना पाचारण करण्यात आले

िे खरे नािी. त्याींना कोववड-१९ उपचारासाठी कींत्रा्ी पध्दतीने नेमण्यात आले
आिे .

(२) िे खरे आिे .

(३) कोववड-१९ रुग्णालयाींमध्ये कींत्रा्ी तनयक्
ु तीबाबत जाहिरात दे ऊनिी सदर
कींत्रा्ी पदावर रूजू िोण्यास प्रशशक्षक्षण नोंदणीकृत पररचारीका उपलब्ध न
झाल्याने ररक्त राहिलेल्या पदावर केरळ येथील प्रशशक्षक्षत पररचारीकाींना
तनयक्
ु ती दे ण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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िरुड (जज.अमरािती) तालुक्यातील सांत्रा प्रिल्पाचे
िाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत

(३१)

४२१४ (१६-०७-२०२०).

डॉ.रणजजत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

११३२ ला हदनाांि २७ फेिि
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :
सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वरुड

(जज.अमरावती)

तालक्
ु यातील

सींत्रा

प्रकल्पाच्या

कामाचे

गत

१ वषावपव
ू ी उद्घा्न िोऊनिी प्रकल्पाचे काम भम
ू ी अचधग्रिणामळ
ु े प्रलींत्रबत
असल्याचे मािे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींत्रा प्रकल्पाचे काम
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सांदीपानराि भम
ु रे (१६-०९-२०२०) : (१) नािी.
(२) प्रश्न उद््ावत नािी.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) येथील मशगिण िॉम्पप्लेक्स इमारतीचे
बाांधिाम िरताना विनापरिाना उत्खनन ि िाहतूि िेल्याबाबत
(३२)

४२५६ (१७-०७-२०२०).

श्री.रामदास िदम :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) मींडणगड (जज.रत्नाचगरी) येथील शशगवण कॉम्प्लेक्स या इमारतीचे

बाींधकाम करताना श्री.प्रकाश शशगवण याींनी तळमजला तयार करणेसाठी दगड

माती या दोन खतनजाींचे ववनापरवाना उत्खनन व वाितक
ू केल्याचा प्रकार
नक
ु ताच तनदशवनास आला आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बाळासाहे ब थोरात (१४-०९-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२)

अवैध

उत्खनन

प्रकरणी

तिशसलदार,

मींडणगड

याींनी

सींबचीं धतास

रु.३,१२,३६,९२०/- इतक्या दीं डात्मक रक्कमेचे आदे श हदनाींक २७/८/२०१९ रोजी
पारीत केले आिे त. सदर आदे शाववरुध्द सींबचीं धत व्यक्तीने मा.मब
ुीं ई उच्च
न्यायालयात

अवपल

दाखल

केले

असता,

मा.मब
ींु ई

उच्च

न्यायालयाने

हदनाींक ४/९/२०१९ रोजी रक्कम रु.४,४७,२००/- इतकी रक्कम भरुन घेणेबाबत
आदे श

हदल्याने

सींबचीं धताींनी

सदर

रक्कम

शासनजमा

केलेली

आिे .

सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात अींततम तनणवयाथव
प्रलींत्रबत आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

गांगाखेड (जज.परभणी) येथील बस स्थानिाशेजारील
रे ल्िे उड्डाण पुलाचे िाम पूणा िरण्याबाबत

(३३) ४२५८ (१७-०७-२०२०). श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

६८८ ला हदनाांि १८ माचा, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गींगाखेड (जज.परभणी) येथील बसस्थानक शेजारील रे ल्वे उड्डाणपल
ु ाचे
प्रलींत्रबत काम मािे डडसेंबर, २०१९ अखेर पण
ु व करण्यात येईल असे आश्वासन
शासनाने सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थातनक लोकप्रतततनधीींना हदले
असल्याचे तनदशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाची सद्य:जस्थती काय आिे , त्यासाठी ककती तनधी

शासनामाफवत उपलब्ध करून दे ण्यात आला आिे तसेच उक्त काम कधीपयांत
पण
ु व करण्याचे तनयोजजत आिे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. अशोिराि चव्हाण (२६-०८-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) व (३) प्रश्नाधीन उड्डाणपल
ू ाचे काम प्रगतीपथावर असन
ू अद्यापपयांत
रू.२१७४.९२ लक्ष इतका तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला आिे . तनधीची
मयावहदत

उपलब्धता,

सींकल्प

चचत्रातील

बदल

तसेच,

सद्यजस्थतीतील

कोववड-१९ आपत्कालीन पररजस्थती इत्यादी मळ
ु े काम पण
ू व करण्यास ववलींब
झाला

आिे .

सदर

पल
ू ाच्या

अचधक्याच्या

प्रस्तावास

मींजुरी

व

तनधी

उपलब्धतेच्या अचधन रािून मािे माचव, २०२२ पयांत काम पण
ू व करण्याचे
तनयोजन आिे .
___________

परभणी जजल्ह्यात स्िच्छ भारत ममशन अमभयानाांतगात झालेल्या
शौचालयाच्या िामाांची पुनतापासणी िरण्याबाबत
(३४)

४२५९

(१७-०७-२०२०).

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ााणी :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जजल्ियात स्वच्छ भारत शमशन अशभयानाींतगवत उभारण्यात
आलेल्या शौचालयाची कामे केवळ कागदोपत्रीच पण
ु व करण्यात आली असन
ू

बिुताींशी हठकाणी गैरप्रकार झाल्याने मागील चार वषावत मींजुर झालेली व पण
ु व
झालेली शौचालयाची कामे याींची पन
ु तवपासणी करण्याबाबत सामाजजक
कायवकत्याांनी केलेल्या मागणीवर तनणवय घेण्यात आला आिे काय,

(२) असल्यास, मागील चार वषावत करण्यात आलेली शौचालयाची कामे,

ववतरीत करण्यात आलेला तनधी, अचधकाऱ्याींनी व कींत्रा्दार याींनी केलेले

गैरव्यविार व इतर सवव प्रकरणाींची ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेमाफवत
चौकशी करण्यात आली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेकडून प्राप्त अिवालानस
ु ार
तत्कालीन मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, जजल्िा पररषद, परभणी याींचेववरुध्द
सामान्य

प्रशासन

ववभागाच्या

हदनाींक

०८/०४/२०१९

च्या

ज्ञापनान्वये

दोषारोपपत्र बजावन
ू सरु
ु करण्यात आलेली ववभागीय चौकशी पण
ू व झाली आिे

काय, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आिे , तसेच चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. गल
ु ाबराि पाटील (२८-०८-२०२०) : (१) व (२) परभणी येथील सामाजजक
कायवकत्याांनी मख्
ीं ाने ववभागीय
ु य सचचव याींचेकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ग
आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेमाफवत चौकशी करण्यात आलेली आिे .
(३) ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेकडून प्राप्त अिवालानस
ु ार तत्कालीन

मख्
ु य कायवकारी अचधकारी, जजल्िा पररषद, परभणी याींचेववरुध्द सामान्य
प्रशासन ववभाग व ग्रामववकास ववभागाकडून ववभागीय चौकशी कायववािी सरु
ु
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

प्राथममि ि माध्यममि शाळाांतील सांचमान्यता
पट सांख्येनुसार िरण्याबाबत

(३५)

४३०९ (१५-०७-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील :

मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

(१) प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींतील सींचमान्यता दरवषी ३० सप््ें बर च्या
प्सींख्येनस
ु ार करावी असे शासन आदे श आिे त, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, हदनाींक ३० सप््ें बर, २०१५ च्या ववद्याथी सींख्येच्या आधारे

सन २०१६-२०१७ करीता शशक्षकाींची पदे मींजूर करता येतील काय,
(३) असल्यास, मागील वषावच्या व चालू वषावच्या प्सींख्येतील फरकामळ
ु े

शशक्षकाींच्या पदसींख्येत तफावत िोत असन
ू त्याचे शालेय व्यवस्थेवर ववपरीत
पररणाम िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हदनाींक ३० सप््ें बर,
२०१६
प्रमाणे
शशक्षक
सींख्या
तनजश्चत
िोईपयांत
अततररक्ताींच्या
समायोजनाबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

प्रा. िषाा गायििाड (२७-०७-२०२०) : (१) िे खरे आिे .
(२) नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

(४) सन २०१६-२०१७ ची समायोजनाची कायववािी पण
ू व झालेली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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निी मुांबई, ठाणे, िल्याण-डोंब्रबिली, ममरा भाईंदर णिण
िसई दरम्पयान जलिाहतूि सुरु िरण्याबाबत

(३६)

४३४२

(१५-०७-२०२०).

अॅड.ननरां जन

श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डािखरे ,

श्री.प्रविण

दरे िर,

सन्माननीय बांदरे मांत्री पढ
ु ील

(१) रस्ते, रे ल्वे आणण मेरो वाितक
ु ीच्या सेवेला नवा पयावय उपलब्ध करून
दे ण्याच्या उद्देशाने जलवाितक
प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असन
ू
ू

ठाणे, वसई, शमरा-भाईंदर, कल्याण-डोंत्रबवली आणण नवी मब
ुीं ई या खाडी
ककनाऱ्याींलगतच्या शिराींना जलवाितक
प्रकल्पाींच्या माध्यमातन
ू
ू जोडण्याचे
तनयोजन ठाणे मिानगरपाशलकेकडून करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सम
ु ारे

१९

को्ी रुपयािून अचधक तनधी खचव करुन
जलवाितक
ू प्रकल्पाचे सववस्तर ववकास आराखडे तयार करण्यात आले परीं तु
त्याींच्या अींमलबजावणीसाठी आवश्यक तनधी, परवानगी आणण तनयोजनाच्या
अभावामळ
ु े प्रकल्पाचे काम रखडले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जलवाितक
ू प्रकल्पाींना

गती दे ऊन सरू
ु करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. अस्लम शेख (०४-०९-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

ठाणे मिानगरपाशलकेमाफवत सदरचे काम दोन ्प्प्याींमध्ये करण्यात

येणार असन
ू , प्रथम ्प्प्यात जलवाितक
ु मागव क्र. ५३ मधील वसई-ठाणे-

कल्याण या ५४ कक.मी. लाींबीच्या जलमागावचा सववस्तर प्रकल्प अिवाल
रक्कम रू. ५.७८ को्ी एवढी सल्ला फी अदा करून भारतीय आींतदे शशय

जलमागव प्राचधकरणास सादर केला असन
ू , सदर अिवालास मान्यता शमळाली
आिे .
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केंद्र शासनाच्या पोत पररविन मींत्रालयामाफवत हदनाींक १७ जल
ु ,ै २०१९

व हदनाींक २ जानेवारी, २०२० रोजी मा.केंद्रीय मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली

झालेल्या बैठकीच्या इततवत्ृ ताींतानस
ु ार पहिल्या ्प्प्यामध्ये शमरा भाईंदर,

कोलशेत, काल्िे र व डोंत्रबवली या ४ हठकाणी जे्ी ववकशसत करण्याचे काम
प्राधान्याने घेऊन मिाराषर मेरी्ाईम बोडावने िा प्रकल्प ५०% रक्कम िी
सागरमाला योजनेंतगवत व ५०% रक्कम राज्य शासनाच्या मान्यतेसि

उपलब्ध करणेबाबतच्या सच
ू ना हदलेल्या आिे त. ठाणे मिानगरपाशलकेकडून
प्रकल्प प्रस्ताव व पयाववरण ववषयक दाखला शासनास सादर करण्यासींदभावत
सच
ू ना दे ण्यात आली आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

राज्यातील नुिसान्स्त शेतिऱ्याांना पीि विम्पयाची मदत दे ण्याबाबत
(३७)

४३८८ (१५-०७-२०२०).

डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विनायिराि मेटे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मािे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े
शेतवपकाींचे

नक
ु सान

झाले

असन
ू

राज्यातील

दोन

लाखाींपेक्षा

जास्त

शेतकऱ्याींनी पीक ववमा काढलेले असन
नक
ू
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना पीक

ववम्याचे पैसे शमळत नसल्याची बाब मािे एवप्रल, २०२० च्या पहिल्या
सप्तािात तनदशवनास आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, बीड जजल््यात अवकाळी पावसामळ
ु े नक
ु सानग्रस्ताींचे पींचनामे
िोऊनिी

बीड

तालक्
ु यासि

इतर

तालक्
ु याींच्या

मिसल
ू

मींडळाींमध्ये

सन

२०१९-२०२० या कालावधीचा पीकववमा मींजूर झालेला नािी, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, बीड जजल््यात शेतकऱ्याींनी पीकववमा भरुनिी गतवषी रब्बी
िीं गामासाठी पीक ववमा कींपनीने तनववदा भरले नािी तसेच यावषीच्या खरीप
िीं गामासाठी पीक ववमा कींपनीने तनववदा भरले नसल्याने शेतकऱ्याींना पीक
ववम्याची मदत शमळण्यास अडचणी तनमावण िोत आिे त, िे िी खरे आिे
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यात पीक ववम्याची मदत दे ण्यास ववलींब करणाऱ्या ववमा
ु ग
कींपनी व दोषी अचधकारी याींचेवर कारवाई करुन शेतकऱ्याींना पीक ववम्याची

मदत दे ण्याबाबत तसेच बीड जजल््याकरीता पीक ववमा कींपनीमाफवत तनववदा
भरण्याकरीता कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दादाजी भस
ु े (०२-०९-२०२०) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.

खरीप २०१९ मध्ये बीड जजल््यात प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना
भारतीय कृषी ववमा कींपनीमाफवत राबववण्यात आली. बीड जजल््यातील

सिभागी शेतकरी अजवदाराींपक
ै ी १३.७२ लाख शेतकऱ्याींना रक्कम रुपये ६३९.४२
को्ी नक
ु सान भरपाई ववमा कींपनीमाफवत तनजश्चत करून पात्र शेतकऱ्याींच्या

बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आिे .
(३) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनें तगवत रब्बी २०१९-२०२० करीता बीड
जजल्ियाकररता कोणत्यािी ववमा कींपनीने सिभाग घेतला नव्िता िे खरे आिे .
शासन तनणवय क्र. प्रपीववयो-२०२०/प्र.क्र.४०/११-अे, हदनाींक १७ जून,

२०२० अन्वये बीड जजल््यासाठी खरीप िीं गाम २०२० पासन
ू पढ
ु ील तीन वषे
कररता भारतीय कृवष ववमा कींपनीची तनवड करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

बीड शहरालगत असलेल्या राष्ट्रीय महामागाािरील बाह्य िळण
रस्ता येथे सजव्हास रोड बाांधण्याबाबत

(३८)

४४१५ (१६-०७-२०२०).

श्री.विनायिराि मेटे :

सन्माननीय सािाजननि

बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) बीड शिरालगत असलेल्या राषरीय मिामागाववरील बा्य वळण रस्ता

येथील माजलगाव रोड (वपींपळनेर मागे), कुलाव रोड (मोंढा), बीड-परळी राषरीय
मिामागव (पाींगरी बावडी) येथे सजव्िवस रोड आवश्यक असल्याची मागणी
सातत्याने केली जात आिे, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, सदर सजव्िवस रोड दळणवळणाच्या सल
ु भतेसाठी आवश्यक
असताना आतापयांत याबाबत कािीिी कायववािी झालेली नािी, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर सजव्िवस रोडबाबत त्वररत तनणवय घेवन
ू
कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. अशोिराि चव्हाण (१०-०८-२०२०) : (१) िोय, अशी मागणी केली जात

असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राचधकरण, औरीं गाबाद
याींनी कळववले आिे .

(२) व (३) येडशी ते औरीं गाबाद रा.म. ५२ च्या चौपदरीकरणाचे काम केंद्र
शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागव प्राचधकरणाच्या अखत्याररत आिे .
सदर

कामात

बीड

शिरासाठी

बा्यवळण

रस्त्याच्या

कामात

माजलगाव रोड (वपींपळनेर मागे), कुलाव रोड (मोंढा), बीड परळी राषरीय
मिामागव (पाींगरी बावडी) येथे सवववस रोड/स्लीप रोडची तरतद
ू नव्िती.
याबाबत

लोकप्रतततनधीींची

तथा

जनतेची

मागणी

झालेली

असल्यामळ
ु े

त्याबाबतचा वेगळा प्रस्ताव तयार करणेसाठी स्वतींत्र सल्लागारामाफवत अ्यास

सरु
ु असन
ू तो पण
ू व िोताच तसा प्रस्ताव वरीषठ कायावलयास पाठववण्यात येईल

व मींजूरीनींतर सवववस रोड/जस्लप रोडचे काम िाती घेण्यात येईल, असे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राचधकरण, औरीं गाबाद याींनी कळववले
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

बीड जजल्ह्यातील अहमदपूर-अहमदनगर राष्ट्रीय महामागााचे
िाम अपूणाािस्थेत असल्याबाबत

(३९)

४४१९ (१७-०७-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे :

सन्माननीय सािाजननि

बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) बीड जजल््यातील अिमदपरू -अिमदनगर िा राषरीय मिामागव ४५८ डी

मधील माींजरसम्
ींु ळीफा्ा िा २३ कक.मी. लाींबीचा रस्ता प्रलींत्रबत
ु भा ते चब
असन
ू तनयमानस
ु ार सदर रस्ता २ वषावत पण
ू व िोणे गरजेचे िोते, परीं तु ३ वषे
िोऊनिी रस्त्याचे काम अपण
ू ाववस्थेत असल्याने १ वषावत ३० अपघात िोऊन
१९ जण ठार झाल्याचे तनदशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी रस्त्याला दभ
ु ाजक, पथहदवे लावण्यात आले

नसन
रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या नाल्याींचे बाींधकाम केले नसल्यामळ
ू
ु े
आजूबाजूच्या शेतकऱ्याींचे प्रचींड नक
ु सान झाले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्दाराच्या िलगजीपणामळ
ु े रस्त्याच्या कामाला ववलींब िोत
असन
ू त्याचा मानशसक, आचथवक व शारीररक त्रास लोकाींना सिन करावा
लागत

असल्याच्या

तक्रारी

सामाजजक

कायवकते

तसेच

नागररकाींनी

मा.मख्
ु यमींत्री मिोदय व जजल्िाचधकारी याींच्याकडे केलेल्या आिे त, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषी कींत्रा्दाराववरोधात कारवाई करुन
रस्त्याचे काम पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत
आिे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. एिनाथ मशांदे (२०-०८-२०२०) : (१) िे खरे नािी.

अिमदपरू -चुींबळीफा्ा राषरीय मिामागव ५४८ डी मधील माींजरसम्
ु भा

ते चुींबळीफा्ा (कक.मी.१३७/३०० ते कक.मी.१६९/४७२) एकूण लाींबी ३२.१७२
कक.मी. रस्त्याचे हदनाींक १८/०८/२०१७ रोजी कायावरींभ आदे श दे ण्यात आलेले

िोते. तनववदे प्रमाणे काम पण
ू व िोण्याचा हदनाींक १७/०८/२०१९ पावेतो
िोता. सदर कामास हदनाींक ३१/०७/२०२० पावेतो मद
ु तवाढ दे ण्यात आलेली
आिे . सद्य:जस्थतीत ९६% काम पण
ु व झालेले आिे . रस्त्याचे काम सरु
ु
असताना वाितक
ु ीस अडथळा तनमावण िोऊ नये / अपघात िोऊ नये यासाठी
रस्त्यावर हदशादशवक/सच
लावण्यात आलेली िोती. पोलीस
ू ना फलके
ववभागाकडून प्राप्त माहितीनस
ु ार मागील एका वषावत सदरील रस्त्यावर

झालेल्या अपघातापैकी बिुताींशी अपघात रस्त्याच्या अपण
ू ाववस्थेमळ
ु े नसन
ू
इतर कारणाींमळ
े
झाले
ल
े
आिे
त
.
ु
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(२)

िे खरे नािी.

सद्य:जस्थतीत रस्त्याचे काम ९६% पण
ू व झालेले आिे . रस्त्यामध्ये
ज्या हठकाणी शिरी भाग आिे , अशा हठकाणी एकूण लाींबी २.२०० कक.मी.
पैकी २.१५० कक.मी. चे बाींचधव ग्ारीचे काम पण
ू व झालेले आिे . तसेच, शिरी

भागातील दभ
ु ाजक करण्याचे काम प्रगतीपथावर आिे . त्यानींतर त्यावर
पथहदवे लावण्याचे काम पण
ू व करुन घेण्यात येईल. ग्रामीण भागातील उघडी

नाले एकूण लाींबी २९.०० कक.मी. पैकी २७.०० कक.मी. चे काम पण
ू व करण्यात
आलेले असन
ू उववररत ककरकोळ कामे लवकरात लवकर पण
ू व करुन घेण्यात
येत आिे त, जेणेकरुन शेतकऱ्याींचे नक
ु सान िोणार नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
सद्य:जस्थतीमध्ये एकूण लाींबी ३२.१७२ कक.मी. सींपण
ू व लाींबीमध्ये
रस्त्याच्या काँकक्र्ीकरणाचे काम पण
ू व झालेले असन
ू रस्ता वाितक
ु ीसाठी सरु
ु
करण्यात आलेला असन
ू सजु स्थतीत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

बीड नगरपररषदें तगात क्षेत्रातील नालेसफाई ि
स्िच्छतेची िामे पण
ू ा िरण्याबाबत
(४०)

४४३० (१६-०७-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय नगर वििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना व पावसाळ्याच्या पाश्ववभम
ू ीवर प्रत्येक मिानगरपाशलका व नगर
पररषदे कडून सींपण
ू व शिरात मान्सन
ू पव
ू ी कामे पण
ू व केली जातात, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, बीड नगरपररषदें तगवत क्षेत्रातील नालेसफाई व स्वच्छता
करण्यात आली नसल्याचे तनदशवनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. एिनाथ मशांदे (२७-०७-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) बीड नगरपररषदे माफवत सींपण
ू व शिरात मान्सन
ू पव
ु व नालेसफाई करण्यात
आलेली असल्याबाबत मख्
ु याचधकारी, बीड नगरपररषद याींनी अिवाल सादर
केला आिे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

बीड नगरपररषदे ला मलननस्सारण िेंद्रासाठी जागा ममळण्याबाबत
(४१)

४४५६ (१६-०७-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे :

सन्माननीय नगर

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड नगरपररषदे ला अ्ल अमत
ृ योजनेंतगवत असलेल्या मलतनस्सारण
केंद्रासाठी जागा शमळाली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेला सरु
ु वात करून ककत्येक महिन्याींचा कालावधी
लो्ला

असन
ू

शिरातील रस्ते,

नाले

याींची

दद
ु वक्षा

झाली असल्यामळ
ु े

शिरातील नागररकाींकडून उक्त योजना तात्काळ पण
ू व करण्यात यावी अशी
मागणी िोत असल्याचे तनदशवनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीनस
ु ार सदर
मलतनस्सारण केंद्रासाठी जागा कधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. एिनाथ मशांदे (२८-०७-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) केंद्र शासन परु स्कृत
अमत
ृ

अशभयानाींतगवत

रुपये

१६५.८०

को्ी

ककीं मतीच्या

मलतनस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आिे .

बीड

शिर

सदर प्रकल्पाची कायावन्वयन यींत्रणा मिाराषर जीवन प्राचधकरण असन
ू

त्याींनी या प्रकल्पाचे कायावदेश हदनाींक १९ जुल,ै २०१८ रोजी हदले आिे त.

सदर प्रकल्पाच्या मलशध्
ु दीकरण केंद्र (STP) साठी मौजे जीरे वाडी

येथे जमीन उपलब्ध करून दे ण्यात आलेली िोती. परीं तु सदर जमीन
दे ण्याबाबत

स्थातनक

जीरे वाडी

ग्रामपींचायत

अनक
ु ूल

त्याहठकाणी मलशध्
ु दीकरण केंद्राचे बाींधकाम शक्य नािी.

नसल्याकारणाने
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त्यानष
ीं ाने जजल्िाचधकारी, बीड याींनी हदनाींक २८ फेब्रव
ु ग
ु ारी, २०२०

रोजीच्या बैठकीतील तनदे शानस
ु ार बीड नगरपररषदे च्या हदनाींक ०३ माचव, २०२०

च्या सववसाधारण सभेत जमीन खरे दीच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्यात आलेली
असन
ू

सदर

मलशध्
ु दीकरण

केंद्रासाठी

जमीन

खरे दीसाठीच्या

तनववदा

हदनाींक २९ जून, २०२० रोजी मागववण्यात आलेल्या असन
ू जमीन खरे दीबाबत
कायववािी सरु
ु करण्यात आलेली आिे .

___________

िोरोना विषाणच्
ू या पाश्िाभूमीिर राज्यातील णहदिासी
णश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांच्या उपजस्थतीबाबत

(४२)

४५५७ (१५-०७-२०२०).

श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर :

सन्माननीय

णहदिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तीन महिन्यापासन
लॉकडाऊन सरू
असल्यामळ
ू
ु
ु े आहदवासी
आश्रमशाळाींमधील ववद्याथी घरी असन
ू त्याींच्या पालकाींनी गररबीमळ
ु े त्याींना
रोजींदारी

आणण

गरु े

राखण्यास

पाठवल्यामळ
ु े

त्याींना

पन्
ु िा

शाळाींमध्ये

आणण्याचे सींस्थाचालक आणण शासनापढ
ु े आव्िान उभे आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, कोरोनाच्या शभतीपो्ी अनेक पालक त्याींना पन्
ु िा शाळे त
पाठवण्याच्या मनजस्थतीत नसल्याने व शासनाने ई-शशक्षण दे ण्याचा ववचार
सरू
ु केल्यामळ
ु े आहदवासी आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांचे गळतीचे प्रमाण
यावषी

जास्त

असल्याने

शशक्षण

सींस्थाचालकाींच्या

पढ
ु े

ववद्यार्थयाांच्या

उपजस्थतीचा प्रश्न तनमावण झाल्याची माहिती मािे जून, २०२० च्या शेव्च्या
आठवड्यात तनदशवनास आली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आश्रमशाळाींमधील
ववद्यार्थयाांचे गळतीचे प्रमाण रोखण्यासींदभावत कोणता तनणवय घेतला वा
घेण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.प. ८ (48)

अॅड. िे.सी.पाडिी (०४-०९-२०२०) : (१) िे खरे नािी.

अशा प्रकारची कोणतीिी बाब शासनाचे तनदशवनास आलेली नािी.

(२) ते (४) अद्याप शाळा सरु
ु झाल्या नसल्याने ववद्यार्थयाांच्या उपजस्थतीचा
व गळतीचा प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

नतिरे धरण दघ
ा ना्स्ताांचे पुनिासन िरण्याबाबत
ु ट
(४३)

४५७६ (१७-०७-२०२०).

श्री.प्रविण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय

ऊफा भाई धगरिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा
पाटील, श्री.सदामशि खोत, श्री.महादे ि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३८३ ला हदनाांि ९ माचा, २०२० रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाात :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि पन
ु िासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ततवरे धरण (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) फु्ल्यानींतर १६ कु्ुींबावर सींक्
आल्याने ११ महिन्याींचा कालावधी उल्ूनिी ततवरे धरण दघ
व नाग्रस्ताींचे
ु ्
पन
ु ववसन हदनाींक २ जुल,ै २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास झालेले नािी, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू दघ
व नेनत
ीं र मींत्रयाींच्या बैठका, दौरे झाले असन
ु ्
ू
त्यानष
ीं ाने दघ
व नाग्रस्त कु्ुींबाींचे पन
ु ग
ु ्
ु ववसन आणण गावाचे ववस्थापन
करण्याबाबत चचाव व ववचारववतनमय तसेच घोषणा िोऊनिी कोणतीिी
कारवाई झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ततवरे धरण
दघ
व नाग्रस्ताींचे
ु ्

ववनाववलींब योग्य त्या हठकाणी पन
ु ववसन व ववस्थापन

करण्याच्यादृष्ीने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आिे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. विजय िडेट्टीिार (०२-०९-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

रत्नाचगरी जजल््यातील ततवरे धरण फु्ी दघ
व नाग्रस्ताींचे
ु ्

कीं्े नररुपी

तनवासस्थानामध्ये तात्परु ते पन
ु ववसन करण्यात आले असन
ू त्या घरात पींखा,

स्नानगि
ु , पाणी व रस्ता या आवश्यक सवु वधा
ृ , शौचालय यासि ववद्यत
उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आिे त. तसेच शासन तनणवयानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय
असलेली सवव मदत दघ
व नाग्रस्ताींना दे ण्यात आलेली आिे .
ु ्

(३) मौजे ततवरे येथील बाचधत घराींचे तसेच त्या पररसरातील भववषयात धोका
पोिचू

शकेल

अशा

एकूण

५६

घराींचे

कायमस्वरुपी

पन
ु ववसन

कोयना

प्रकल्पाच्या नावे असलेल्या परीं तु ववनावापर पडून असलेल्या मौजे अलोरे व
नागावे

येथील जागेमध्ये

करण्याचे

प्रस्ताववत असन
ू

सदर शमळकतीचे

अचधकार अशभलेख मिाराषर शासनाचे नावे करण्यात आले आिे त. सदर

हठकाणी घराींचे बाींधकाम व साववजतनक प्रयोजनाथव शाळा, अींगणवाडी, रस्ते,
वीज,

पाणी,

सभागि
ृ

बाींधणे

इ.

नागरी

सोई

सवु वधाींकरीता

कायवकारी

अशभयींता, साववजतनक बाींधकाम ववभाग, चचपळूण याींचेकडून जजल्िाचधकारी
याींचेकडे अींदाजपत्रके सादर करण्यात आली आिे त. सदर अींदाजपत्रकाींना
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायववािी करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

सांत ननित्ृ तीनाथ सांस्थान त्र्यांबिेश्िर याांच्यािडून
पालखीसाठी प्रिास भाडे णिारल्याबाबत

(४४)

४५८५ (१५-०७-२०२०).

श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोनामळ
ु े पायी आषाढी वारीवर शासनाने तनबांध घातल्यामळ
ु े
राज्यातील प्रमख
ु सात सींताींच्या पालख्या पींढरपरू ला नेण्यासाठी शासनाकडून

शशवशािी बस उपलब्ध करून हदली जाईल असे मािे जून, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान साींगण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, कािी सींताींच्या पालखीसाठी िे शलकॉप््रची सवु वधा करण्यात

येणार असल्याची चचाव असल्यामळ
ु े शासन ववनामल्
ू य बससेवा उपलब्ध करून
दे णार असा समज सींस्थाींच्या ववश्वस्ताींचा झाला िोता, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाने स्वखचावने शशवशािी बस उपलब्ध करून द्यावी असे
तीन वेळा सींत तनवत्ृ तीनाथ सींस्थान त्रयींबकेश्वरच्या अध्यक्षाींनी पत्र दे ऊनिी

शासनाने याकडे दल
व
केल्याने अत्यींत मानाच्या मानल्या जाणाऱ्या सींत
ु क्ष

तनवत्ृ तीनाथ सींस्थान त्रयींबकेश्वरच्या पालखीसाठी सींस्थेने स्वत: रुपये ७१
िजार प्रवास भाडे भरल्यानींतर बस उपलब्ध करून दे ण्यात आली, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, शासनाने पालखीसाठी शशवशािी बस उपलब्ध करून दे ण्याचा
शब्द न पाळल्यामळ
ु े राज्यातील तमाम वारकरी भक्ताींचे तसेच जनतेच्या
भावना दख
ु ावल्या गेल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

अॅड. अननल परब (१४-०८-२०२०) : (१) व (२) िे खरे नािी.

(३) व (४) सींताींच्या पालख्या पींढरपरू येथे नेण्यासाठी स्वखचावने शशवशािी बस
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचे कोणतेिी पत्र मिामींडळास प्राप्त झालेले नव्िते.

त्यामळ
ु े राज्य पररविन मिामींडळाने त्याींच्या प्रचशलत कायवपध्दतीनस
ु ार
प्रासींचगक करारापो्ी रु.७०,०००/- एवढी रक्कम स्वीकारण्यात आली िोती.

तथावप, वारकरी भक्ताींच्या भावनेचा आदर राखन
प्रासींचगक करारापो्ी
ू

स्वीकारण्यात आलेली सदरची रक्कम मिामींडळाने पन
ु श्च: सींत तनवत्ृ तीनाथ
सींस्थान, त्रयींबकेश्वर याींना परत करण्यात आलेली आिे.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

नगरपररषद मसांदी रे ल्िे (जज.िधाा) येथील
नगराध्यक्षािर िारिाई िरण्याबाबत
(४५)

४५८८ (१६-०७-२०२०).

डॉ.पररणय फुिे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नगरपररषद शसींदी रे ल्वे येथील (जज.वधाव) नगराध्यक्षा याींनी कतवव्यात
कसरू

केल्याप्रकरणी

त्याींचेवर

मिाराषर

नगरपररषद,

नगरपींचायती

व

औद्योचगक नागरी अचधतनयम, १९६५ मधील कलम ५५ (१), ५५ (अ) अींतगवत
नगराध्यक्ष

पदावरून

दरू

करण्याबाबतचा

प्रस्ताव

जजल्िाचधकारी,

वधाव

याींचेमाफवत हदनाींक १८ फेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.नगरववकास
मींत्री याींचेकडे सादर करण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावावर मिाराषर

नगरपररषद, नगर पींचायती व औद्योचगक नागरी अचधतनयम, १९६५ मधील
कलम ५५ (अ) अन्वये शासनाने ६ महिन्यामध्ये कारवाई करणे आवश्यक
असताींनािी सदर प्रस्तावावर कोणतीिी कायववािी करण्यात आली नसल्याने

कतवव्यात कसरू करणाऱ्या नगराध्यक्षाींवर कारवाई करण्याबाबत स्थातनक
लोकप्रतततनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.नगरववकास मींत्री याींचेकडे लेखी पत्राव्दारे
मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय

आढळून आले व त्यानस
करणाऱ्या
ु ार कतवव्यात कसरू
नगराध्यक्षाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

उक्त

श्री. एिनाथ मशांदे (२८-०७-२०२०) : (१) िोय, जजल्िाचधकारी, वधाव याींचा
हदनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजीचा प्रस्ताव शासनास हदनाींक २० जानेवारी,
२०२० रोजी प्राप्त झालेला आिे .

(२) मा.लोकप्रतततनधीींकडून कायववािी करण्याच्या मागणीबाबतचे पत्र या

ववभागास प्राप्त झालेले हदसत नािी. तथावप, जजल्िाचधकारी, वधाव याींच्या
शासनास प्राप्त प्रस्तावाबाबत पढ
ु ील अधवन्यातयक स्वरुपाची कायववािी
करण्याची प्रकक्रया करण्यात येत आिे .
(३) सदर प्रकरणी शासनस्तरावरुन चौकशी करण्यात आली नसन
ू ,
जजल्िाचधकारी याींनी पाठवलेल्या प्रस्तावासोबतच्या चौकशी अिवालानस
ु ार,

पढ
ु ील अधवन्यातयक स्वरुपाची कायववािी करण्यात येईल. याप्रकरणी सन
ु ावणी
दरम्यान सादर करण्यात येणाऱ्या कागदपत्राींच्या आधारे पढ
ु ील कायववािीबाबत
तनणवय घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
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मशऊर (ता.िैजापूर, जज.औरां गाबद) येथे बनािट किटिनाशिाांची
विक्री िरणाऱ्या िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत

(४६)

४६३४ (२२-०७-२०२०).

श्री.अांबादास दानिे :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) इतर राज्यातन
ू मिाराषर राज्यात कक्कनाशके ववक्री करण्याची परवानगी
नसताींनािी मध्य प्रदे शातील ्े न ॲग्रो केशमकल्स कींपनीच्या कक्कनाशकाची

ववक्री शशऊर (ता.वैजापरु , जज.औरीं गाबाद) येथे झाली असन
ू सदरिू बनाव्
कक्कनाशके असल्याचे मािे जून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास
आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदे शीर व बनाव्
कक्कनाशकाची ववक्री करणाऱ्या कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. दादाजी भस
ु े (१५-०९-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे.

(२) मे.्न ॲग्रो केशमकल्स मध्य प्रदे श याींच्याकडे मिाराषर राज्याचा परवाना

नसताना फोरे ् १०% CG या कक्कनाशकाचे राज्यात साठवणक
ू , ववतरण,
परु वठा व ववक्री केल्याचे तनषपन्न झाले आिे .

याबाबत चौकशी करुन

कक्कनाशकाचे उत्पादन करणारे कींपनीचे मालक, सींचालक, जबाबदार व्यक्ती
व उत्पादन व्यवस्थापक, तसेच, कक्कनाशकाची ववक्री करणारे शशऊर,

ता.वैजापरू , जज.औरीं गाबाद येथील मे.सिारा कृवष सेवा केंद्र याींचेववरुध्द पोलीस
गन्
ु िा दाखल करण्यात आलेला आिे . तसेच, कृवष सेवा केंद्राचा कक्कनाशके
ववक्री परवाना तनलींत्रबत करण्यात आलेला आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

औरां गाबाद जजल्ह्यात िाढीि दराने खत विक्री िरणाऱ्या
दि
ु ानदारािर िारिाई िरण्याबाबत
(४७)

४६३५ (२२-०७-२०२०).

श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय िृषी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) औरीं गाबाद जजल््यात यावषीच्या खरीप िीं गामासाठी २ लाख ३३ िजार
९१० मेरीक ्न खताींचे आवीं्न मींजूर करण्यात आल्याचे मािे जून, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद जजल््यात शेतकऱ्याींना परु े से खत उपलब्ध िोत
नसन
ू चढ्या दराने घ्यावी लागत आिे त व यरु रयासोबत इतर खते घेतली
तरच दक
ु ानदार यरु रया शेतकऱ्याींना दे त आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढीव दराने खत ववक्री
करणाऱ्या ववक्रेता/दक
ु ानदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. दादाजी भस
ु े (१५-०९-२०२०) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२) अींशत: खरे आिे .
(३)

औरीं गाबाद

कालावधीसाठी

जजल््यात

खताींचे

मािे

एकूण

एवप्रल,

१,६१,३९८

२०२०

मे.्न

ते

जुल,ै

२०२०

आवीं्नाच्या

या

तल
ु नेत

हदनाींक २३/०७/२०२० अखेर २,७५,३९० मे.्न इतकी उपलब्धता करण्यात
आलेली आिे . त्याचप्रमाणे, यरु रया खताचा एकूण ७०,००७ मे.्न आवीं्नाच्या

तल
ु नेत एकूण ८८,८०० मे.्न इतके यरु रया खत उपलब्ध करण्यात आले

आिे . तसेच, बाींधावर खत या उपक्रमातन
ू जजल््यातील शेतकऱ्याींना ३१,२९५
मे.्न इतके खत ववतरीत करण्यात आलेले आिे .

औरीं गाबाद जजल््यामध्ये यरु रया खताची जादा दराने ववक्री करणाऱ्या

२१ परवानाधारक खत ववक्रेत्याींचे, तसेच, खत तनयींत्रण आदे श, १९८५ मधील
तरतद
ू ीचे उल्लींघन केलेल्या १५ खत ववक्रेत्याींचे परवाने तनलींत्रबत करण्यात
आलेले आिे त. त्याचप्रमाणे, रासायतनक खताींची साठे बाजी करणाऱ्या तीन
ववक्रेत्याींवर पोलीस गन्
ु िे दाखल करण्यात आलेले आिेत.

यरु रया सोबत इतर खताची शलींककीं ग िोत असल्याची बाब तनदशवनास

आलेली नािी.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
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मौजे िरप ि िाांबा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील
णहदिासीांच्या जममनीचे सांरक्षण िरण्याबाबत

(४८)

४६५४ (२०-०७-२०२०).

श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.विजय

ऊफा भाई धगरिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , डॉ.पररणय फुिे, श्री.महादे ि जानिर,
श्री.सदामशि खोत, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायिराि मेटे :
सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे वरप व काींबा (ता.कल्याण, जज.ठाणे)

येथील

आहदवासी

शेतकऱ्याींच्या कोट्यवधी ककीं मतीच्या जशमनी बनाव् दाखल्याव्दारे कोचचींग
क्लासेस चालववणाऱ्याींनी खरे दी केल्याचा प्रकार तनदशवनास आला, याबाबत

हदल्लीतील अनस
ु चू चत जाती-जमाती आयोगाकडे पररहि् चॅरर्े बल सोसाय्ीचे

अध्यक्ष याींनी तक्रार केल्यानींतर आयोगाच्या तनदे शानस
ु ार ठाणे याींनी सदर

जागेवर बाींधकाम करण्यास मनाई आदे श लागू केला असतानािी लाल
तनवाणी, नरे श भाह्या, प्रकाश बध
ु राणी याींनी लॉकडाऊन असतानािी
बाींधकाम सरु
केल्याची बाब तनदशवनास आली, सदरिू अवैध बाींधकाम
ु
तनषकाशसत करुन आहदवासीींच्या जशमनीचे सींरक्षण करावे, अशी मागणी लेखी
तनवेदनाव्दारे जजल्िाचधकारी व अधीक्षक, ठाणे तसेच ग्रामीण पोलीस, ठाणे
याींचेकडे केली आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

आहदवासीींच्या

जशमनीवरील अवैध बाींधकाम तनषकाशसत करुन आहदवासीींच्या जशमनीचे
सींरक्षण करण्याबाबत कोणती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बाळासाहे ब थोरात (१५-०९-२०२०) : (१) व (२) मौजे काींबा, ता.कल्याण,

जज.ठाणे येथील स.नीं.१२०/१ व स.नीं.१२१/१/अ या शमळकतीवरील
बाींधकामासींदभावतील तक्रार / तनवेदन जजल्िाचधकारी, ठाणे याींना प्राप्त झाले
िोते.

मौजे काींबा ता.कल्याण, जज.ठाणे येथील स.नीं. १२०/१ व स.नीं.
१२०/१/अ या जशमनीच्या ७/१२ सदरी मिाराषर जमीन मिसल
ू सींहिता, १९६६

चे कलम ३६, ३६अ अशी नोंद हदसन
ू येत नािी. त्यामळ
ु े सदरची जमीन
आहदवासी खातेदाराच्या नावे नसन
त्रबगर आहदवासी खातेदाराच्या नावे
ू
असल्याचे हदसन
ू येत.े
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तसेच, मौजे काींबा, ता.कल्याण, जज.ठाणे येथील स.नीं. १२०/१ क्षेत्र

१३३००.०० चौ.मी. पैकी क्षेत्र १२३००.०० चौ.मी. व स.नीं. १२०/१/अ क्षेत्र
८३१०.०० चौ.मी. पैकी क्षेत्र २२००.०० चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र १४५००.०० या
जशमनीस वाणणज्य (शैक्षणणक) या प्रयोजनाथव जजल्िाचधकारी, ठाणे

याींच्याकडील हदनाींक ०९/०५/२०१९ रोजीच्या आदे शान्वये परवानगी दे ण्यात
आली आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

पोलीस विभागातील अधधिारी/िमाचाऱ्याांना समान
शासिीय ननिासस्थानाचे क्षेत्रफळ ममळणेबाबत
(४९)

४९३३९ (२३-०८-२०१९).

श्री.विलास पोतनीस :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ

(१) पोलीस दलातील अचधकारी / कमवचारी याींना पद व वेतन आधाररत
सिाय्यक पोलीस फौजदार / पोलीस िवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस

शशपाई याींना मिाराषर शासन, गि
ृ ववभाग, शासन तनणवय, क्र.आरएसए

०११६/प्र.क्र.२३/पोल-७, हदनाींक ०५/१२/२०१८ अन्वये ५० चौ.मी. (५३८.१९६ चौ.
फु्) चे शासकीय तनवासस्थान अनज्ञ
ु ेय करण्यास मान्यता हदली आिे, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, पोलीस नाईक / पोलीस शशपाई याींना ३२० चौ. फु् आणण

सिाय्यक पोलीस फौजदार/पोलीस िवालदार याींना ३२१ ते ४२५ चौ. फु्ाींचे
शासकीय तनवासस्थान हदनाींक ०१/०४/२०१९ रोजीच्या पोलीस पत्रकान्वये
अनज्ञ
ु ेय रािील असे आदे श दे ण्यात आले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदरिू शासन तनणवयाच्या अनष
ीं ाने सिाय्यक पोलीस
ु ग
फौजदार ते पोलीस शशपाई या सींवगावतील अचधकारी / कमवचारी याींना अनज्ञ
ु ेय

करण्यात आलेल्या क्षेत्रफळाची परु े शी शासकीय तनवासस्थाने सद्य:जस्थतीत
गि
ृ ववभागाकडे उपलब्ध नसल्याने त्याींना शासकीय तनवासस्थाने शमळण्यात
अडचणी तनमावण झाल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, सिाय्यक पोलीस फौजदार ते पोलीस शशपाई या सींवगावतील
पोलीस अचधकारी / कमवचारी याींना समान शासकीय तनवासस्थानाचे क्षेत्रफळ
शमळण्यासाठी

सदरिू शासन तनणवयातील अडचणी दरू
शासनाकडून कोणती कायववािी करण्यात आली वा येत आिे,

करण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. अननल दे शमख
(१०-०९-२०२०) : (१) शासन तनणवय, गि
ु
ृ ववभाग, क्र.

आरएसए ०११६/प्र.क्र.२३/पोल-७, हदनाींक ०१/१२/२०१६ व्दारे पोलीस दलाकररता
बाींधण्यात येणाऱ्या सेवा तनवासस्थानाींचे नकाशे व फरसबींद क्षेत्रफळ याींचे

प्रमाणणकरण तनजश्चत करण्यात आले आिे . त्यानस
ु ार पोलीस शशपाई, पोलीस
नाईक, पोलीस िवालदार व सिायक पोलीस उपतनरीक्षक याींना प्रकार-२ चे

सेवा तनवासस्थान म्िणजे मब
ुीं ई व मब
ुीं ई उपनगर जजल््याींमध्ये ४५ चौरस
मी्र व इतर जजल््याींमध्ये ५० चौरस मी्र फरसबींद क्षेत्रफळ सेवा
तनवासस्थान बाींधण्यात येतात.

(२) कायावलयीन आदे श क्र.२९/पोआ/कक्ष-८(५)/२०१९, हदनाींक ३१/०३/२०१९ व्दारे

पोलीस आयक्
ु त, बि
ुीं ई याींच्या कायावलयाने ई-आवास प्रणालीव्दारे त्याींच्या
ृ न्मब
आस्थापनेवरील सेवा तनवासस्थाने वा्पाची सध
ु ारणा केली आिे . त्यानस
ु ार

पोलीस शशपाई/ पोलीस नाईक याींना ३२० चौरस फू्पयांत आणण पोलीस
िवालदार/ सिायक पोलीस उपतनरीक्षक याींना
बाींधकामाखालील

क्षेत्रफळ

असलेले

सेवा

वा्पासाठी अनज्ञ
ु ेय करण्यात आले आिे .

३२१ ते ४०० चौरस फु् पयांत
तनवासस्थान

उपलब्धतेनस
ु ार

(३) पोलीस आयक्
ींु ई याींच्या आस्थापनेवर पोलीस अचधकारी/
ु त, बि
ृ न्मब
कमवचारी याींची ५०४१५ मींजरू पदे असन
ू उपलब्ध सेवा तनवासस्थानाींची सींख्या
२४६९६ इतकी आिे .

पोलीस आयक्
ु त, बि
ुीं ई याींच्या आस्थापनेवर
ृ न्मब

आणखी १०५९३ सेवा तनवासस्थानाींची आवश्यकता आिे .
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(४)

मिाराषर

राज्य

पोलीस

गि
ृ तनमावण

व

कल्याण

मिामींडळ

मयाव.

०१/१२/२०१६

व्दारे

याींच्यामाफवत बाींधण्यात येणारी सेवा तनवासस्थाने िी शासन तनणवय, गि
ृ
ववभाग,

क्र. आरएसए ०११६/प्र.क्र.२३/पोल-७,

हदनाींक

तनजश्चत करण्यात आलेले नकाशे व फरसबींद क्षेत्रफळ याींच्यानस
ु ार बाींधण्यात
येतात.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मुांबई शहरातील पोलीस अधधिारी / िमाचारी याांची
पदे ररक्त असल्याबाबत

(५०) ४९३४२ (०५-११-२०१९).

श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई शिरातील गन्
ु ्याींचा आलेख हदवसेंहदवस वाढत असताना मब
ुीं ई
शिरातील बिुताींश पोलीस ठाण्यातील अचधकारी / कमवचारी याींची मींजरू पदे
आणण प्रत्यक्ष कायवरत असलेली पदे यामध्ये तफावत असल्याचे मािे ऑगस््,
२०१९ च्या ततसऱ्या सप्तािात तनदशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मब
ींु ई शिरात पोलीस ठाण्यातील पोशलसाींचे उपलब्ध असलेले
मनषु यबळ अपरु े पडत असतानािी मब
ुीं ई शिरातील पोलीस ठाण्यात कायवरत
असलेले अनेक अचधकारी / कमवचारी याींचा बिुताींश वेळ पोलीस ठाण्याबािे रील
अन्य कामे पार पाडण्यात वाया जात असल्याने त्याचा ववपरीत पररणाम
गन्
ु ्याींच्या तपासावर िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी केली आिे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच मब
ुीं ई
शिरातील

पोलीस

ठाण्यात

कायवरत

असलेल्या

अचधकारी

/

कमवचारी

याींच्यावरील अततररक्त कामाचा ताण दरू करण्याबाबत कोणती कायववािी केली
वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. अननल दे शमख
ु (२६-०२-२०२०) : (१) मािे ऑगस््, २०१९ च्या ततसऱ्या
सप्तािात बि
ींु ई पोलीस दलातील एकूण ९४ पोलीस ठाण्याींमधील पोलीस
ृ न्मब
अींमलदाराींचे मींजूर मनषु यबळ १८६६० असन
ू , कायवरत मनषु यबळ १७०८९ िोते.
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मींजरु पदे व कायवरत पदे यातील १५७१ एवढी तफावत िी तनयत

वयोमानानस
ु ार सेवातनवत्ृ त झालेले अींमलदार, राजीनामा/स्वेच्छा सेवातनवत्ृ ती

घेतलेले अींमलदार, आींतरजजल्िा बदलीवर कायवमक्
ु त झालेले अींमलदार या
कारणाींमळ
ु े आिे . सदर ररक्त पदे पोलीस भरतीव्दारे भरण्यात येतात.
(२) िे खरे नािी.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

विधान भिन :
मुांबई.

श्री. राजेंद्र भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया मिाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आिे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

