अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

टाळे बंदी काळात धार्मिक पर्िटन स्थळे व मांहदरे उघडण्याबाबत
(१) ४८२५ (१७-११-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.ववजय ऊर्फ भाई धिरिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादे व जानिर,
श्री.रमेशदादा

पाटील,

डॉ.पररणय

र्ुिे,

श्री.रणजजतशसांह

मोहहते-पाटील,

श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने ्ाळे बद
ीं ी शशथिल करताना धाशमिक स्िळे दे खील खुली
करावी, अशा प्रकारची मागणी लोकप्रतततनधीींनी राज्य शासनाकडे माहे
ऑगस््-सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, टाळे बद
ं ी झाल्याने मींददरे बींद असल्यामळ
ु े अनेक धाशमिक
पयि्नस्िळाींचे अििकारण बींद झाले असन
ू अनेक छो्े मोठे व्यावसातयक
बेरोजगार झाले आहे त तसेच फुलाींची शेती करणारे शेतकरी ही अडचणीत
आले असन
ि
ू मींददर आवारात काम करणाऱ्या कमिचाऱ्याींकडे शासनाचे दल
ु क्ष
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक ६ मे, २०२० रोजी दारूची दक
ु ाने सरु
ु करण्यास तसेच

ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास बार व रे स््ॉरीं ् सरू
ु
करण्यास परवानगी दे ण्यात आली असन
ू दारू ववक्री दक
ु ानाींमध्ये कोणतेही
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सोशल डडस््नशसींगचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी पोलीस दलाकडे प्राप्त

होऊनही दारुच्या दक
ु ानाींचा कालावधी वाढववण्याबाबत पयि्न ववभागाने SOP
जाहीर केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सामाजजक अींतराचे पालन करुन धाशमिक स्िळे भक्ताींसाठी
सरू
ु करण्याबाबतच्या ववनींतीचा ववचार शासनाने केला आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ं ाने अशा प्रवगािसाठी अििसहाय्य करण्याबाबत कोणती उपाययोजना
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०१-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) ददनाींक
१४/११/२०२० च्या आदे शानस
ु ार ददनाींक १६/११/२०२० पासन
ू राज्यातील मींददरे
उघडण्यात आली आहे त.

___________

राज्यातील शशक्षण सांस्था, शशक्षि व शशक्षिेतर
िमफचाऱयाांच्या प्रलांबबत मािण्याांबाबत
(२) ४८३५ (१२-११-२०२०) श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल

शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शशक्षण सींस्िा, शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींच्या प्रशनाींबाबत
मब
ींु ईतील

सहयाद्री

अततिीगह
ृ ात

शशक्षक

लोकप्रतततनधीींसमवेत

सींबथीं धत

शासकीय अथधकाऱ्याींची ददनाींक २२ जून, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास बैठक
आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बैठकीनींतर महाराषर राज्य शाळा कृती सशमतीच्यावतीने

प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळाींसाठी तनधी मींजुरीचे आदे श
काढणे, अींशत: अनद
ु ातनत शाळा व वगि तक
ु डयाींना प्रचशलत धोरणानस
ु ार
्प्पा दे णे, अघोवित शाळाींना घोवित करुन सींबथीं धत शाळाींना अनद
ु ान दे णे,

कननष्ठ महाववद्यालयमधील वाढीव पदाींना अनद
ु ानासह मान्यता दे णे इत्यादी
मागण्याींचे तनवेदन मा.शालेय शशक्षण मींत्री व मा.उप मख्
ु यमींत्री महोदयाींना
दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, घोवित केलेल्या शाळाींना तनधी शमळावा म्हणन
ू शालेय शशक्षण

ववभागाने सादर केलेला प्रस्ताव ववत्त ववभागाकडे अनेक मदहन्याींपासन
ू
प्रलींबबत असल्याचेही तनदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनवेदनाधीन

मागण्याींच्यासींदभाित तसेच ववत्त ववभागाकडे प्रलींबबत प्रस्तावाबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , त्याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) मींबत्रमींडळाच्या ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या बैठकीत
प्रािशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा, तक
ु डया, अततररक्त शाखा

याींना प्रचशलत धोरणानस
ु ार २० ्क्के अनद
ु ान दे णे, तसेच २० ्क्के अनद
ु ान
सरु
ु

असलेल्या

शाळाींना

वाढीव

्प्पा

अनद
ु ान

दे ण्याबाबतच्या

ददनाींक

१३ सप््ें बर, २०१९ च्या शासन तनणियातील अ्ीमध्ये सध
ु ारणा करण्यास
मान्यता दे ण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायिवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील शेतिऱयाांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्िम शमळणेबाबत
(३) ४८३६ (१३-११-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.प्रववण

दरे िर, श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) महाववकास आघाडी सरकारने राज्यातील िकीत कजिदार शेतकऱ्याींना दोन

लाखापयंतची कजिमाफीची घोिणा केली असन
ू या योजनेची अींमलबजावणी
दे खील केली जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच दरम्यान तनयशमत कजि भरणाऱ्या शेतकऱ्याींनाही रुपये
५० हजार प्रोत्साहनपर अनद
ु ान दे ण्याची घोिणा दे खील शासनाकडून करण्यात
आली असली तरी अनेक मदहने उल्ून दे खील परांडा (जज.उस्मानाबाद)
तालक्
ु यात तनयशमत कजिफेड करणाऱ्याींना प्रोत्साहनाचे

अनद
ु ान शमळाले
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नसल्याने

तनयशमत

कजिफेड

करणारे

शेतकरी

प्रोत्साहनापासन
ू

वींथचत

रादहल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील ककती तनयशमत कजि भरणाऱ्या शेतकऱ्याींना
प्रोत्साहनपर

अनद
ु ान

शासनाकडून

दे ण्यात

आले

तसेच

शेतकऱ्याींना

प्रोत्साहनपर अनद
ु ान दे ण्याबाबत स्िातनक लोकप्रतततनधी व शेतकऱ्याींनी
शासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

तनयशमत कजिफेड करणाऱ्याींना प्रोत्साहनाचे अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) व (३) अल्पमद
ु तीच्या पीक कजािची तनयशमतपणे परतफेड करणाऱ्या
खातेदाराींना योग्य समपिक योजनेव्दारे ददलासा दे ण्याची बाब शासनाच्या

ववचाराधीन आहे . पीक कजािची तनयशमतपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याींना
प्रोत्साहनपर अनद
ु ान दे ण्याबाबत स्िातनक लोकप्रतततनधी व शेतकऱ्याींनी
शासनाकडे मागणी केली आहे .

(४) व (५) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

राज्र्ात शेतिऱयाांच्या आत्महत्र्ाच्र्ा प्रमाण वाढ होत असल्र्ाबाबत
(४) ४८४० (१३-११-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.प्रववण

दरे िर, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

शमर्ाफ,

श्री.मोहनराव

िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४११ ला हदनाांि २ माचफ, २०२० रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यात

सततची

नावपकी,

अततवषृ ्ी,

कजिबाजारीपणामळ
ु े

मोठ्या

प्रमाणात शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढत असन
ू पाच विांच्या कालावधीत
राज्यातील पींधरा हजाराींहून जास्त शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अततवषृ ्ी व परतीच्या पावसामळ
ु े माहे ऑगस््, २०२० ते
ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत मराठवाडयातील शेतकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात

नक
वसमत (जज.दहींगोली) तालक्
ु सान झाले असन
ू
ु यातील साडेतीन हजार

लोकवस्तीच्या बोराळा गावात ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी प्रभाकर

जाधव, ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०२० रोजी सींतोि खरा्े , ददनाींक ११
ऑक््ोबर, २०२० रोजी राजीव गींगातीरे या शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकरी आत्महत्या रोखणे, त्याींचे जीवनमान उीं चावणे यासाठी
सन २०१६-२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान राबववण्यात आलेल्या योजनाींमध्ये

सम
ु ारे रुपये ९ को्ी ८८ लाख रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे शासनाच्या
तनदशिनास आले असन
ू सदरहू आथििक गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली
आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आत्महत्या

आले

व

रोखण्याबाबत

त्यानि
ीं ाने
ु ग
कोणत्या

राज्यातील

उपाययोजना

शेतकऱ्याींच्या
केल्या

तसेच

वाढत्या

उक्त

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०१-१२-२०२०) : (१) राज्यात गेल्या पाच विािच्या
कालावधीत म्हणजे जानेवारी, २०१६ ते ऑक््ोबर, २०२० मध्ये एकूण १३६५२

आत्महत्याींची प्रकरणे आढळून आली आहे त. जजल्हास्तरीय सशमतीने ७६१५
प्रकरणे पात्र केली असन
ू ५०८४ प्रकरणे अपात्र करण्यात आली आहे त. पात्र

प्रकरणी ७४७४ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याींच्या वारसाींना शासन तनणिय, ददनाींक
२३ जानेवारी, २००६ अन्वये एक लक्षाची मदत दे ण्यात आली आहे .
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(२) वसमत तालक्
ु यात ददनाींक ९ व १० ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत
मौ.बोराळा येिे ३ आत्महत्या प्रकरणाींची नोंद झाली आहे . त्यातील प्रभाकर
प्रल्हाद जाधव व राजू बाबरु ाव गींगातीरे या आत्महत्याींच्या प्रकरणाबाबत

जजल्हास्तरीय सशमतीच्या ददनाींक १२/११/२०२० च्या बैठकीत प्रकरणे मींजरू

करण्यात आली असन
ू तनयमानस
ु ार सानग्र
ु ह मदतीची कायिवाही चालू आहे .

तसेच सींतोि बालाजी खरा्े याींच्या आत्महत्याबाबत प्रिम अहवालानस
ु ार
शेतीच्या वादातील धमक्याला कीं्ाळून आत्महत्या केल्याची नोंद झालेली
असल्याने सदर प्रकरणाची नोंद शेतकरी आत्महत्या म्हणून करण्यात आली
नाही.

(३) हे खरे नाही.

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

i) शेती वपकाींसाठी पयािप्त सवु वधा उपलब्ध होण्यासाठी ववदभाितील

आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असलेल्या ६ जजल्हयाींकरीता ववशेि
पॅकेज.

ii) शेतकऱ्याींना समप
ु दे शनाची व प्रबोधनाची आवशयकता ववचारात
घेऊन ववववध उपाययोजना.

iii) ववशेि मदतीच्या कायिक्रमाींतगित शेतकऱ्याींच्या ववकासासाठी “कृिी
समध्
ीं ाने ववववध ववभागाींकडून उपाययोजना.
ु ग
ृ दी” योजनेच्या अनि

iv) शेतकऱ्याींना अन्न सरु क्षा, आरोग्य सेवा, शेती ववकासाचे कायिक्रम

राबववणे व त्याींच्या मल
ु ाींना शशक्षणाची सोय उपलब्ध करून दे णे
अशा उपाययोजनाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी कै.वसींतराव नाईक

v)

शेती स्वावलींबन शमशनची पन
ु रर चना करण्यात आली आहे .
शेतमालाला

हमीभाव,

PM-KISAN

सारख्या

योजनाींमाफित

शेतकऱयांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे .
तसेच

महात्मा

ज्योतीराव

राबववण्यात येत आहे .

फुले

शेतकरी

कजिमक्
ु ती

योजना

उक्त योजनाींची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्याचे प्रयोजन आहे .

(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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पररवहन ववभागांतगित प्रादे शशि पररवहन िायाफलयातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(५) ४८६७ (२७-११-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.ववजय ऊर्फ भाई धिरिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादे व जानिर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रवीण दटिे, श्री.नािोराव िाणार, डॉ.पररणय र्ुिे :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पररवहन

ववभागातील

प्रादे शशक

पररवहन

कायािलयातील

वगि

अ

अथधकाऱ्याींची अनेक पदे ररक्त असन
ू पात्र अथधकाऱ्याींच्या पदोन्नतीची यादी
तयार असतानाही अथधकाऱ्याींच्या पदोन्नती व बदल्याींच्या प्रकरणाींमध्ये मो्र
सायकल आयात प्रकरणी तनलींबबत झालेले श्री.खरमा्े
असल्याचे तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

हस्तक्षेप करीत

(२) असल्यास, एका दठकाणी तीन विांचा कायिकाळ पण
ू ि केल्यानींतर
तनयमानस
ु ार बदली होणे क्रमप्राप्त असन
ू वधाि येिील प्रादे शशक पररवहन
कायािलयातील अथधकारी कोरोना काळात मख्
ु यालय सोडण्याची परवानगी

नसताना अििपण
ू ि व्यवहारासाठी सातत्याने वध्यािवरुन पण
ु े, मब
ुीं ई कफरत होते,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

प्रलींबबत

पदोन्नत्याींमध्ये होत असलेली अतनयशमतता दरू होण्याकरीता कायिवाही करुन
सींबथीं धत अथधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड.अननल परब (०३-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

अथधकाऱ्याींच्या पदोन्नतीकरीता ववभागीय पदोन्नती सशमतीने पात्र

केलेल्या अथधकाऱ्याींना ववभागीय महसल
ू सींवगि तनयमावलीतील तरतद
ु ीनस
ु ार

ववभाग वा्प करण्यात येत.े त्यानींतर नागरी सेवा मींडळाच्या शशफारशीनस
ु ार
पदस्िापना प्रस्ताववत करुन सक्षम प्राथधकाऱ्याींच्या मान्यतेने पदोन्नती
दे ण्याची कायिवाही करण्यात येत.े तसेच महाराषर शासकीय कमिचाऱ्याींच्या
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बदल्याींचे ववतनयमन आणण शासकीय कतिव्ये पार पाडताना होणाऱ्या ववलींबास
प्रततबींध अथधतनयम २००५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार बदल्याींबाबत नागरी सेवा
मींडळाने शशफारस केल्यानींतर सक्षम प्राथधकाऱ्याींच्या मान्यतेने बदलीचे आदे श
तनगिशमत करण्यात येतात.

(२) उप प्रादे शशक पररवहन अथधकारी, वधाि याींनी कोरोना महामारीच्या काळात

कौ्ुींबबक कारणास्तव वेळोवेळी मख्
ु यालय सोडण्याच्या परवानगीसह ररतसर
रजा मींजूर करुन घेतली होती.

(३) व (४) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रिल्पाच्या िामाला सरु
ु वात िरण्याबाबत
(६) ४८७३ (१२-११-२०२०) श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदाशशव खोत,

अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.ववजय ऊर्फ भाई धिरिर, श्री.रमेशदादा पाटील,

श्री.महादे व जानिर, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मराठवाडयातील

अनेक

गावे

विािनव
ु िे

दषु काळात

रहात

असन
ू

मराठवाडयाच्या हक्काचे पाणी रतरत्र ववभागाींना वळवले जाते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मराठवाडा वॉ्र ग्रीड प्रकल्पाचा फायदा लक्षात घेऊन
प्रकल्पाच्या

कामाला

तातडीने

सरु
ु वात

करण्याबाबत

मा.लोकप्रतततनधीींनी

ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला ववनींती केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तत्कालीन महायत
ु ी शासनाने मराठवाडयासाठी मराठवाडा

वॉ्र ग्रीड या महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाला सन २०१९ मध्येच प्रशासकीय व
ताींबत्रक मान्यता प्रदान केली असन
सदर प्रकल्पाचा प्रिम ्प्पा सरु
ू
ु

करण्यासाठी मराठवाडयातील काही जजल्हयाींची तनवडही करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठवाडयाींचे
हक्काचे पाणी शमळण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

तसेच प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सरु
ु वात व तनधीची तरतद
ू शासन करणार
आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.िल
ु ाबराव पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, प्रकल््ांतगित वपण्याच्या पाण्यासाठी औरीं गाबाद, जालना, बीड, लातरू
व उस्मानाबाद या पाच जजल्हयासाठी तनववदा मागववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

मराठवाडा ग्रीड बद्दल कायिवाही शासनस्तरावर सरु
ु आहे .

(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील शाळाांमध्ये िैरप्रिार होत असल्याबाबत
(७) ४८९० (१२-११-२०२०) श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.ववजय
ऊर्फ भाई धिरिर, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा
पाटील,

श्री.नािोराव

िाणार,

श्री.प्रशाांत

पररचारि :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

शालेय

(१) केंद्र शासनाने दे शातील शाळाींची रत्यींभत
मादहती एका जक्लकवर
ू

आणण्याची मोदहम सरू
ु केली असन
ू राज्यातील १०१ शाळाींना मान्यताच
नसताना तेिे शासनाच्या योजना राबववल्याचे दाखवन
ू सदरहू मोदहमेच्या
पदहल्या ्प्प्यात महाराषरातील शैक्षणणक सींस्िाचालकाींनी गैरप्रकार केल्याचे
माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त पडताळणीमध्ये ११ शाळाींमध्ये मान्यता नसताना २०

पेक्षा जास्त शशक्षकाींची पदे भरण्यात आली, तसेच ९० शाळाींमध्ये मान्यता
नसताना ४०० पेक्षा अथधक ववद्यार्थयांना प्रवेश दे ऊन त्याींचे शैक्षणणक

भववतव्य धोक्यात आणले तर ६० शाळाींनी नावात फेरबदल करून अनद
ु ान
घेण्याचा प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील सम
ु ारे ६८१ शासकीय शाळाींमध्ये आणण ९९
अनद
ु ातनत शाळाींमध्ये एकही ववद्यािी नसल्याचे तनदशिनास आले असन
ू
उक्त शाळा सन २०१९-२०२० या सत्रात सरू
ु होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शाळाींमध्ये
होत असलेल्या गैरप्रकाराबाबत कायिवाही करुन सींबथीं धत दोिीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

मुांबई व ठाण्यामध्ये िोरोना प्रनतबांधासाठी असलेल्या लसीची
अवैधरीत्या ववक्री होत असल्याबाबत

(८) ४९२४ (१२-११-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय
अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चीनमध्ये कोरोना प्रततबींधासाठी दे ण्यात येत असलेली लस अवैधरीत्या

मब
ुीं ई व ठाण्यामध्ये ववक्री करण्याचे प्रयत्न सरु
ु असल्याचे ददनाींक ११
ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयसीएमआरची परवानगी नसतानाही सदरहू लस बाजारात
उपलब्ध झाली असल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनि
ीं ाने लसीची अवैधरीत्या ववक्री करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. राजेंद्र शशांिणे (१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

टाळे बांदी िाळात अनेि व्यायामशाळा बांद असल्याबाबत
(९)

४९६०

(१३-११-२०२०)

श्री.धिरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नािोराव

िाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय
मदत व पन
ु वफसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना वायरसमळ
ीं ी काळात अनेक व्यायामशाळा बींद
ु े झालेल्या ्ाळे बद
असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू शहरात जवळपास अींदाजे ३५० व्यायामशाळा सींचालक
असन
ू

व्यायामशाळे तन
ू

कमिचाऱ्याींचा

उदरतनवािह

शमळणाऱ्या

करतात

परीं तु

उत्पन्नातन
ु

्ाळे बद
ीं ीमळ
ु े

सींचालक
त्याींचा

स्वत:चा,

उदरतनवािह

करण्याचा प्रशन तनमािण झाला असन
ू समाजातील जवळपास सविच क्षेत्र सरू
ु
झाली परीं तु शरीरातील रोगप्रततकारक शक्ती वाढववणाऱ्या व्यायामशाळा बींद
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, व्यायामशाळा सरू
ु करण्याची परवानगी शासनाकडे माथगतली

असताना दे खील शासनाने तनणिय न घेतल्याने सींचालकाींनी कजि घेवन
ु
भाडयाच्या

जागेत

व्यायामशाळा

सरू
ु

केलेल्या

आहे त,

परीं तु

त्यासाठी

घेतलेल्या कजािची परतफेड कशी करायची असा प्रशन सींचालकासमोर तनमािण

झाल्याने घेतलेले कजि माफ करण्यासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०१-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) ्ाळे बद
ीं ीमध्ये
शशथिलता आणत ददनाींक २३/१०/२०२० च्या आदे शानस
ु ार ददनाींक २५/१०/२०२०
पासन
ू राज्यात व्यायामशाळा सरु
ु करण्यात आल्या आहे त.
___________
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िुडवली (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) ग्रामपांचायत हद्दीतील दशलतवस्तीस
पाणीपुरवठा योजना लािू िरण्याबाबत

(१०) ४९९१ (१२-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरु वठा व
स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुडवली (ता.मरु बाड, जज.ठाणे) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत दीड को्ीची

पाणीपरु वठा योजना राबववली असन
ू या पाणीपरु वठा योजनेपासन
ू दशलतवस्ती
वींथचत

ठे वल्यामळ
ु े

तेिील

ग्रामस्ि

मागील

पाण्याच्या प्रततक्षेत आहे त, हे खरे आहे काय,

दीड

विािपासन
ू

वपण्याच्या

(२) असल्यास, कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीतील दशलतवस्तीला पाणीपरु वठा
योजनेचा लाभ शमळावा यासाठी तेिील ग्रामस्ि तसेच लोकजनशक्ती पक्षाचे

तालक
ु ाध्यक्ष, शरद माळवे याींनी जजल्हाथधकारी, ठाणे, मख्
ु य कायिकारी

अथधकारी, जजल्हा पररिद, ठाणे, तहशसलदार मरु बाड, ग्ववकास अथधकारी,

पींचायत सशमती, मरु बाड, मा.ग्रामववकास मींत्री, मा.पाणीपरु वठा मींत्री व
मा.पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा आदीींकडे मागील दीड विािपासन
ू तनवेदने सादर
करुन सातत्याने पाठपरु ावा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीतील दशलतवस्तीला ववनाववलींब
पाणीपरु वठा योजना लागू न करण्यात आल्याने ग्रामपींचायत कायािलयासमोर
बेमद
ु त उपोिणाचा रशारा दे ण्यात आला आहे तसेच, कुडवली ग्रामपींचायत

हद्दीतील दशलतवस्तीस पाणीपरु वठा योजना लागू न करण्याची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानि
ीं ाने
ु ग

कुडवली

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

दशलतवस्तीस पाणीपरु वठा योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.िल
ु ाबराव पाटील (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

दशलतवस्तीतील पाणी प्रशनाबाबत लोक जनशक्ती पा्ी याींचे ददनाींक

०५/१०/२०२० रोजीचे तनवेदन ग्ववकास अथधकारी, पींचायत सशमती, मरु बाड
याींच्याकडे प्राप्त झाले आहे .

(३) लोक जनशक्ती पा्ीमाफित उपोिणाचा रशारा दे ण्यात आला आहे ही बाब

खरी आहे . तिावप, कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीतील दशलतवस्तीकरीता सन
२००८-२००९

मध्ये

राबववण्यात

आलेल्या

नळ

पाणीपरु वठा

योजनेमधून

पाईपलाईन ्ाकण्यात आली होती. तिावप, एम.आय.डी.सी. माफित प्राप्त

होणाऱ्या पाण्याचा दाब कमी जास्त प्रमाणात असल्याने काही दठकाणी कमी
प्रमाणात पाणीपरु वठा होत होता.

(४) कुडवली ग्रामपींचायत हद्दीतील दशलतवस्तीस पाण्याचा दाब कमी जास्त
असल्याने शेव्च्या १० ते १२ घराींना परु े से पाणी पोहोचत नव्हते. त्या
अनि
ीं ाने ग्रामपींचायतीमाफित नवबौध्द घ्काींचा ववकास योजनेंतगित माहे
ु ग

ऑगस््, २०२० मध्ये ववींधन ववदहरीवरुन लघु नळ पाणीपरु वठा योजना

कायािजन्वत करण्यात आली आहे . सदर योजनेमध्ये ५ हजार लल्र पाण्याची
्ाकी बसववण्यात आली असन
ू , स््ॅं डपोस््व्दारे पाणी उपलब्ध आहे .
तसेच

ग्रामपींचायत

तनधीतन
ू

दशलतवस्तीसाठी

कुडवली

नळ

पाणीपरु वठा योजनेतन
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये नवीन पाईपलाईन
ू
्ाकण्यात आली असन
ू , घरोघरी नळ कनेक्शन दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य मािफ पररवहन महामांडळातील
कमिचाऱर्ांच्र्ा थकवत वेतनाबाबत
(११)

५०३९

(१२-११-२०२०)

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.िोवपचांद

पडळिर,

डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय पररवहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषर राज्य मागि पररवहन महामींडळातील कमिचारी अनेक विांपासन
ू
कमी वेतनात प्रवाशाींना सोयी सवु वधा परु वण्याच्यादृष्ीने सेवा करीत असन
ू

कोरोनामळ
ु े महाराषर राज्य मागि पररवहन महामींडळाच्या अििव्यवस्िेवर
पररणाम झाल्याने कमिचाऱ्याींना वेतनासाठी प्रततक्षा करावी लागली असन
ू
त्यासाठी अनेक आींदोलने झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाला वारीं वार मदत मागण्यापेक्षा पररवहन महामींडळ
राज्य शासनात ववलीन करून कायमस्वरूपी तनणिय घेण्यात यावा यासाठी

राज्यातील २२ सींघ्ना एकबत्रत आल्या असन
सदरहू
ू , अनेक विांपासन
ू
मागणीसाठी सींघ्ना रस्त्यावर आल्याचेही तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य प्रवासी

सवु वधा दे ण्याच्या माध्यमातन
ू तसेच पररवहन महामींडळाच्या कमिचाऱ्याींच्या
भववषयाचा

ववचार

करता

पररवहन

महामींडळ

शासनात

करण्यासींदभाित कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ववललनीकरण

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे .
कोववड-१९

च्या

प्रादभ
ु ािवामळ
ु े

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

उत्पन्नावर पररणाम झाल्याने कमिचाऱ्याींचे माहे ऑगस्् ते ऑक््ोबर, २०२०

या मदहन्याींचे वेतन िकलेले होते. तरी, सदर वेतन अदा करण्यात आले
आहे .

(३) सद्य:जस्ितीत अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
नाही.

(४) प्रशन उद्भवत नाही.
___________
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हदनाांि २ मे, २०१२ नांतरच्या ननयुक्त शशक्षि-शशक्षिेतर
िमफचाऱयाांचे वेतन अदा िरण्याबाबत

(१२) ५०७४ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २ मे, २०१२ नींतरच्या तनयक्
ु त कमिचाऱ्याींचे िककत ठे वलेले वेतन
पव
ि त करण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालय, मब
ू व
ुीं ई याींनी ददले आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई आणण शशक्षण आयक्
ु त याींनी वेतन
सरू
ु करण्याबाबत शशफारस करुनही मागील १८ मदहन्याींपासन
ू वेतन सरू
ु

झाले नसल्याने सदरहू शशक्षक-शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींवर उपासमारीची वेळ
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

सदरहू
शशक्षक-शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा.वषाफ िायिवाड (०३-१२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक ०२ मे,
२०१२ नींतर अतनयशमत तनयक्
ु त केलेल्या शशक्षक-शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींच्या
तनयक्
ु त्या ववभागीय शशक्षण उपसींचालक, मब
ुीं ई ववभाग याींनी रद्द केलेल्या
आहे त. ववभागीय शशक्षण उपसींचालक, मब
ुीं ई ववभाग याींच्या वैयजक्तक
मान्यता

रद्द

करण्याच्या

तनणियाववरुध्द

दाखल

झालेल्या

याथचका

क्र.५६२३/२०१९ व अन्य ६ याथचकाींमध्ये मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी

ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०१९ च्या तनणियान्वये अींतररम स्िथगती ददलेली आहे .
मा.न्यायालयाने

ज्या

प्रकरणी

अींतररम

कमिचाऱ्याींचे वेतन सरु
ु करण्यात आलेले आहे .

स्िथगती

___________

ददलेली

आहे ,

त्या
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राज्यातील शेतिऱयाांना पीि िजफ वाटप करण्र्ाबाबत
(१३) ५०८२ (१३-११-२०२०) श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.शशशिाांत शशांदे,

श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल शमटिरी, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नािोराव
िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.रणजजतशसांह मोहहते-

पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत शमर्ाफ, श्री.राजेश राठोड :

हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२० रोजी सभािह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०७१ ला
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ४५ हजार कृिी पीक कजि वा्पाचे उदद्दष् ठे वले असन
ू बँकांनी
सन २०२०-२०२१ च्या खरीप हीं गामासाठी आतापयंत ककती ्क्के पीक कजि
वा्प केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील पात्र शेतकऱ्याींना पीक कजि ददले जाणार असल्याची
जबाबदारी शासनाने घेतली असली तरी अद्यापपयंत राज्यभरात शेतकऱ्याींना

पीक कजि वा्प करण्यास कागदपत्राींसाठी अडवणक
ू केली जात असल्याने

ववलींब होत असन
ू सींपण
ू ि खरीप हीं गाम सींपला तरी शेतकऱ्याींना अद्याप पीक
कजि शमळालेले नसन
ू बँकाींकडून आकडेवारी चक
ु ीची सादर केली जाते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाींदेड व परभणी जजल्हयातील शेतकऱ्याींना खरीप व रब्बी
हीं गामासाठी ददलेल्या उदद्दष्ापेक्षाही

कमी

पीक कजि वा्प

करणाऱ्या

जजल्हयातील राषरीयकृत व खाजगी बँका सोबतच शलड बँकेचे व्यवस्िापन

याींच्याववरूध्द कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी परभणी येिील स्िातनक

लोकप्रतततनधीींनी माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान मा.सहकार मींत्री
व जजल्हाथधकारी, परभणी याींच्याकडे लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, पीक कजािचे २५% पेक्षाही कमी उदद्दष्पत
ु ी करणाऱ्या अशा
बँक व्यवस्िापक व लीड बँक व्यवस्िापन याींच्या कारभाराची चौकशी करुन
त्याींच्याववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

वि.प. ८ (17)

(५) असल्यास, बोरगाींव ढुमणी (ता.आष्ी, जज.वधाि) येिील शेतकऱ्याींना खरीप
हीं गाम होवन
ू ही पीक कजािसाठी बँकेत वारीं वार जावन
ू ही सींबथीं धत बॅंक ऑफ

रींडडयाचे व्यवस्िापक याींनी पीक कजि मींजूर न करता उल् शशववगाळ

केल्याचा प्रकार ददनाींक २ जल
ु ,ै २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आला

असन
ू कोरोना सारख्या सींक्ामळ
ु े शेतकरी हतबल असताना व हीं गामाची वेळ
तनघन
जाण्याची वेळ आली असतानाही पीक कजि मींजूर न करणाऱ्या
ु

व्यवस्िापकावर तसेच पीक कजि वा्पात तनषकाळजीपणा करणाऱ्या बँकांवर
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली तसेच शेतकऱ्याींना पीक कजि
शमळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) होय.
४५,७८५

राज्यातील बँकाींना खरीप हीं गामातील पीक कजि ववतरणासाठी रुपये
को्ी

लक्षाींक

दे ण्यात

आलेला

आहे .

त्यापैकी

बँकाींनी

खरीप

हीं गामामध्ये ४५.८० लाख खातेदाराींना ३४,६६९ को्ी (७६%) पीक कजि वा्प
केलेले आहे .
(२) नाही.
(३) होय.

(४) जजल्हाथधकारी, परभणी याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २/०४/२०२०, ददनाींक
१९/०५/२०२०, ददनाींक २/०६/२०२०, ददनाींक ५/०८/२०२०, ददनाींक १२/०८/२०२०,
ददनाींक

२८/०८/२०२०,

ददनाींक

२९/०८/२०२०

रोजीच्या

सभेमध्ये

बँक

व्यवस्िापक याींचा आढावा घेऊन सवि पात्र शेतकऱ्याींना तात्काळ कजि वा्प
करण्याच्या

सच
ू ना

ददलेल्या

आहे त.

तसेच

तालक
ु ास्तरावर

उपववभागीय

अथधकारी, तहशसलदार याींच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सहाय्यक तनबींधक याींनी

तालक
ु ास्तरीय आढावा बैठका घेऊन सवि बँक व्यवस्िापक याींना उदद्दष्ाींची
पत
ि ा करणेबाबत सच
ु त
ू ना ददलेल्या आहे त. तसेच जजल्हा उपतनबींधक, परभणी
याींनी दे खील पीक कजि वा्पाबाबत वेळोवेळी आढावा घेतलेला आहे .

नाींदेड जजल्हयामध्ये अत्यल्प पीक कजि वा्प करणाऱ्या बँक शाखेवर

जजल्हाथधकारी, नाींदेड कायािलयामाफित जजल्हयातील राजपबत्रत अथधकारी याींना
पालक अथधकारी म्हणन
ु तनयक्
ु त करण्यात आलेले आहे.
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(५) बोरगाव ढुमणी (ता.आष्ी, जज.वधाि) येिील शेतकऱ्याला बँक ऑफ रींडडया
शाखा व्यवस्िापक याींनी शशववगाळ केल्याचे तनदशिनास आले नाही.

पीक कजि वा्पाचा लक्षाींक बँकाींकडून साध्य करण्याच्या हे तन
ु े राज्य

शासनामाफित समन्वयाची भशु मका घेतली जाते. सदर पीक कजि वा्पाचा

लक्षाींक साध्य करण्याच्या हे तन
ु े शासनामाफित ववववध स्तरावरुन बँकाींसमवेत
समन्वय साधुन कायिवाहीच्या सच
ू ना ददलेल्या आहे त. मा.मख्
ु यमींत्री याींनी

राज्यस्तरीय खरीप आढावा सभा ददनाींक २१/०५/२०२०, राज्यस्तरीय बँकसि
सशमतीची ववशेि सभा ददनाींक २९/०५/२०२०, ददनाींक ०८/०६/२०२० रोजीच्या

सभेमध्ये बँकाींना पीक कजि वा्पासाठी सवोतोपरी उपाययोजना करुन लक्षाींक

साध्य करण्याबाबत सच
ू ना ददल्या आहे त. तसेच मख्
ु य सथचव याींनी ददनाींक

१७/०६/२०२० व ददनाींक २८/०८/२०२० रोजीच्या बँकाींच्या सभेमध्ये उक्त
सच
ु नाींची पन
ु रावत्ृ ती केली आहे . सहकार आयक्
ु त कायािलयामाफित ददनाींक
२९/०५/२०२०, ददनाींक ०४/०६/२०२०, ददनाींक २३/०६/२०२०, ददनाींक ३१/०७/२०२०

रोजी आयोजजत सभाींमधुन बँका तसेच क्षेबत्रय अथधकाऱ्याींना पीक कजि वा्प
तसेच कजिमाफी योजनेच्या लाभार्थयांना पीक कजि वा्पाच्या अनि
ीं ाने
ु ग
सच
ू ना ददलेल्या आहे त.

(६) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

राज्र्ातील माध्र्र्मक शाळे तील ग्रांथपाल पद मांजुरीसाठी
ववद्याथी सांख्या शशधथल होण्याबाबत

(१४) ५११४ (१२-११-२०२०) अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद
लाड, श्री.नािोराव िाणार, डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.वजाहत शमर्ाफ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.बाळाराम पाटील,
श्री.ववक्रम िाळे , श्री.किशोर दराडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९८६ ला हदनाांि

२८ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वि.प. ८ (19)

(१) राज्यातील माध्यशमक शाळे तील अधिवेळ ग्रींिपाल पद हे पण
ि ेळ ग्रींिपाल
ू व

या वगािमध्ये समाववष् करण्याचा तनणिय शासनाने ददनाींक २८ जानेवारी,
२०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला असन
ू या तनणियात अनेक जाचक अ्ीींचा
अींतभािव करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शशक्षकेतर आकृततबींधातील ववद्यािी सींख्या तनकिानस
ु ार सन
२०१८-२०१९ ची शशक्षकेतर सींचमान्यता शाळाींना प्राप्त झाली असन
ही
ू
सींचमान्यता ग्रींिपालाींवर अन्यायकारक ठरलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शशक्षकेतर आकृततबींधात ग्रींिपाल पद मींजुरीसाठी ववद्यािी
सींख्या शशथिल होण्याबाबत ददनाींक ९ जन
ू , २०२० रोजी तसेच, शासन तनणिय,

ददनाींक १ सप््ें बर, २०१८ नस
ि ळ
े
ररक्त पदी
ु ार अधिवेळ ग्रींिपालाींचे पण
ू व
समायोजन करण्याबाबत स्िातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.शालेय शशक्षण मींत्री,

प्रधान सथचव, शालेय शशक्षण ववभाग याींना ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
तनवेदन दे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ग्रींिपालाींच्या जाचक अ्ी शशथिल करुन १००० ववद्यािी

सींस्िेऐवजी ७०० ववद्यािी सींस्िेमागे एक पण
ि ेळ ग्रींिपाल करावा व २ शाळा
ू व
शमळून एक पण
ू ि वेळ ग्रींिपाल असावा अशी मागणी आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, गडथचरोली जजल्हयातील बहुताींश भाग हा ग्रामीण व दग
ि
ु म
भाग असन
ू या भागाची लोकसींख्या कमी असल्याने प्सींख्या सध्
ु दा कमी
आहे तसेच मागील विािच्या तनयमाप्रमाणे या विीही शासन अनद
ु ान दे णार
आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनस
ु ार
कोणता तनणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) हे खरे आहे .

(५) प्सींख्या कमी झाल्यामळ
ु े अततररक्त ठरलेल्या शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींचे
समायोजन होईपयंत त्याींना त्याच शाळे तन
ू वेतन दे ण्यात येत.े
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(६) पण
ि ेळ ग्रींिपालाींचे समायोजन करण्यासाठी ववद्यािी सींख्येची अ्
ू व

शशिील करण्याबाबतचा शशक्षण सींचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक),
पण
ु े याींचेकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे .
___________

आश्वाशसत प्रिती योजना शशक्षि व शशक्षिेतर
िमफचाऱयाांना लािू िरण्याबाबत
(१५) ५१२८ (१३-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, डॉ.सध
ु ीर
ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप, श्री.राजेश राठोड,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील, श्री.सरु े श धस,

श्री.ववलास पोतनीस, श्री.नािोराव िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासकीय कमिचाऱ्याींना ७ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानींतर १०,
२० व ३० विािनत
ीं रची सेवाींतगित आशवाशसत प्रगती योजना लागू करण्यात

आली असन
सदर योजना राज्यातील शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना
ू

आकृनतबींधाच्या तनकिानस
ु ार अींमलबजावणी होवन
ू लागू करण्याबाबत शासन
तनणिय,

ददनाींक

३१

जल
ु ,ै

२०१९

अन्वये

आयक्
ु त

(शशक्षण)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली अभ्यास ग्ाची तनयक्
गदठत
ु ती करण्यात आली असन
ू
केलेल्या सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर योजना शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना लागू
करणेबाबत तात्काळ कायिवाही करण्यात यावी याकरीता मा.मींत्री याींनी

सभागह
ृ ास आशवाशसत करूनही शशक्षकाींना सदरहू योजना लागू झाली नाही,
तसेच सदरहू अभ्यास ग्ाने या ववियासींदभाितील अहवाल व त्यावरील
शशफारस आजपयंत सादर केल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सातव्या वेतन आयोगात बक्षी सशमतीने केवळ शशक्षकेतर

कमिचाऱ्याींना १०, २० व ३० विािच्या सेवेनत
ीं र दे य होणारी तीन लाभाींची
सध
ु ाररत सेवाींतगित आशवाशसत प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची शशफारस
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केल्याने शासनाने ददनाींक ३१ जल
ु ,ै २०१९ रोजी अभ्यासग् नेमलेला आहे ,
सदरहू अभ्यासग्ाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, सदर
अहवालात अभ्यासग्ाने केलेल्या शशफारसीींचे िोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
तसेच, उक्त अहवालातील कोणकोणत्या शशफारसी शासनाने स्वीकारल्या
आहे त,

तद्नि
ीं ाने
ु ग

घेण्यात

आलेल्या

याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे ,

तनणियाचे

स्वरुप

काय

आहे

व

(४) तसेच, राज्यातील प्रािशमक शशक्षक वगळता माध्यशमक शशक्षकाींसह रतर

सवि कमिचाऱ्याींना आशवाशसत प्रगती (१०, २० व ३०) योजना लागू करण्यात
आली असन
ू सदरहू योजनेत जजल्हा पररिद सेवेतील प्रािशमक शशक्षकाींना
वगळण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीवर
तनणिय घेऊन १०, २० व ३० विािनत
ीं रची योजना शशक्षक व शशक्षकेतर

कमिचाऱ्याींना तसेच जजल्हा पररिदे त सेवेतील शशक्षकाींना लागू करणेबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०२-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .

राज्य शासकीय व अन्य कमिचाऱ्याींप्रमाणे तीन लाभाींची सध
ु ाररत

सेवाींतगित आशवाशसत प्रगती

योजना खाजगी व्यवस्िापनेच्या

शाळे तील

शशक्षक कमिचाऱ्याींना लागू करणे व रतर बाबीींच्या अनि
ीं ाने अभ्यास ग्
ु ग

ददनाींक ३१/७/२०१९ रोजी गदठत करण्यात आलेला असन
ू सदर सशमतीचा
अहवाल प्राप्त झाला असन
ू तो तपासण्यात येत आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रशन उद्भवत नाही.
(६) प्रशन उद्भवत नाही.
___________
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सांचमान्यतेच्र्ा शासन ननणफयामध्ये सुधारणा िरण्याबाबत
(१६) ५१७२ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एमईपीएस कायद्याने तनजशचत केलेल्या सींचमान्यतेच्या ददनाींक २८

ऑगस््, २०१५ व ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन तनणियामध्ये
सध
ु ारणा करण्याबाबतची सरु
ु असलेली कायिवाही पण
ू ि झाली आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच केलेल्या कायिवाहीचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) नाही.

(२) व (३) सींचमान्यता शासन तनणिय सध
ीं ाने
ु ाररत करण्याच्या अनि
ु ग

आयक्
ु त, शशक्षण याींनी ददनाींक १३/०७/२०२० रोजी अहवाल सादर केला असन
ू
सदर अहवाल तपासण्यात येत आहे .

___________

शेतिऱयाांना सौर िृषी पांप योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत
(१७) ५२७२ (१३-११-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय ऊजाफ मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने शेतकऱ्याींची काही प्रमाणात ववजेच्या अतनयमततेमळ
ु े होणारी
गैरसोय ्ाळण्याकरीता मख्
ु यमींत्री सौर कृिी पींप योजना अींमलात आणली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेची प्रशासकीय यींत्रणेकडून पारदशिक अींमलबजावणी
होत नसल्याने भोकरदन तालक्
ु यातील वपींपळगाव रे णुकाई येिील अनेक

शेतकऱ्याींनी ददड विािपासन
ू ऑनलाईन पैसे भरुन दे खील या योजनेचा लाभ

शमळाला नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानि
ीं ाने मख्
ु ग
ु यमींत्री सौर कृिी पींप योजनेचा लाभ
शमळण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ.नननतन राऊत (२७-११-२०२०) : (१) होय, शेतकऱ्याींना ददवसा शसींचन करणे

शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारीं पाररक पध्दतीने कृिी पींप जोडणीसाठी
लागणाऱ्या खचाित व राज्य शासनाव्दारे

सबसीडीपो्ी दे ण्यात येणाऱ्या

अनद
ु ान खचािचे उदद्दष् साध्य व्हावे याकरीता ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०१८ व

ददनाींक ११ सप््ें बर, २०१९ च्या शासन तनणियान्वये “मख्
ु यमींत्री सौर कृिी पींप

योजना” सरू
ु करण्यात आली आहे . या योजनेंतगित ्प्प्या्प्प्याने एकूण १
लक्ष नग सौर कृिी पींप आस्िावपत करण्यात येणार आहे त.
(२) हे

खरे

नाही, जालना जजल्हयातील भोकरदान तालक्
ु यातील मौजे

वपींपळगाव रे णक
ु ाई या गावातील ४१ शेतकऱ्याींनी सदर योजनेंतगित अजि केले

आहे त. त्यापैकी २१ शेतकऱ्याींचे अजि मींजूर करण्यात आले आहे त. मींजूर २१

शेतकऱ्याींपक
ै ी १३ शेतकऱ्याींनी मागणी पत्राचा भरणा केलेला असन
ू त्यापैकी
११ शेतकऱ्याींचे सौर कृिी पींप आस्िावपत झालेले आहेत. उविरीत २ सौर कृिी
पींप आस्िावपत करण्याचे काम प्रगतीपिावर आहे .
(३) व (४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

दप्तर हदरां िाई िायद्यातील तरतुदीनुसार अधधिारी/िमफचाऱयाांवर
िारवाई िरण्याबाबत

(१८) ५२७७ (१२-११-२०२०) श्री.नािोराव िाणार, श्री.प्रववण दरे िर, अॅड.ननरां जन
डावखरे , श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) दप्तर ददरीं गाई कायद्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार कतिव्य व जबाबदारी पार न
पाडणाऱ्या अथधकारी/कमिचारी याींच्याववरुध्द कलम क्रमाींक १० (३) नस
ु ार
शशस्तभींग

ववियक

कारवाई

करण्याबाबत

नागपरू

ववभागाच्या

शशक्षक

लोकप्रतततनधीींनी अप्पर मख्
ु य सथचव व आयक्
ु त (शशक्षण) याींना ददनाींक १२

ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदन पाठवन
ू कारवाई करण्याची
मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार सवि शशक्षणाथधकारी ते शशक्षण सींचालकापयंत
येणाऱ्या सवि सींबथीं धत शशक्षण कायािलयातील सींपण
ू ि प्रलींबबत कारभाराची तसेच
प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचा अहवाल काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबथीं धत दोिीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) अशा आशयाचे तनवेदन आयक्
ु त
(शशक्षण), पण
ु े व ववभागीय शशक्षण उपसींचालक, नागपरू याींना प्राप्त झाले, हे
खरे आहे .

(२), (३) व (४) याबाबत शासकीय कतिव्ये पार पाडताना होणाऱ्या ववलींबास

प्रततबींध अथधतनयम, २००५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार ववदहत कालावधीत कायिवाही
करण्याबाबत

अन्यिा

सदर

अथधतनयमातील

कलम

१०(३)

नस
ु ार

शशस्तभींगववियक कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारच्या सच
ू ना शासन
पररपत्रक, ददनाींक ०९/०६/२०२० अन्वये तनगिलमत करण्यात आलेल्या आहे त.

सदर पररपत्रकाच्या अनि
ीं ाने क्षेबत्रय कायािलयाींना सींबथीं धत अथधतनयमाचे
ु ग
पालन करण्याबाबत आवशयक त्या सच
ू ना आयक्
ु त (शशक्षण) कायािलयाकडून
ददनाींक २७/११/२०२० च्या पररपत्रकान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
___________
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राज्यातील ग्रांथपालाांना िालबध्द वेतनश्रेणी मांजूर िरण्याबाबत
(१९)

५२८०

श्री.प्रववण

(१२-११-२०२०)

दरे िर,

श्री.नािोराव

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

िाणार,

श्री.ववजय

श्री.धिरीशचांद्र
ऊर्फ

भाई

व्यास,

धिरिर,

श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रींिपालाींना शासनाच्या शालेय शशक्षण ववभागाच्या ददनाींक
३१ एवप्रल, १९९८ रोजीच्या शासन तनणियानस
ु ार ददनाींक ०१ एवप्रल, १९९४
पासन
ू कालबध्द वेतनश्रेणी लागू केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

नाशशक

ववभाग

वगळता

राज्यातील

रतर

ववभागातील

जजल्हयाींमधील वींथचत ग्रींिपालाींना ६ व्या व ७ व्या वेतन आयोगानस
ु ार
कालबध्द वेतनश्रेणीचा लाभ दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य शशक्षक पररिद, ग्रींिालय ववभाग, नाशशक

याींनी व नागपरू ववभागाच्या लोकप्रतततनधीींनी सदरहू प्रकरणाबाबत ददनाींक ३०
ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनास तनवेदन पाठवन
ू ग्रींिपालाींवर
होत असलेला अन्याय दरू करण्याची ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

ग्रींिपालाींना

कालबध्द वेतनश्रेणी मींजरू करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०१/१२/२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) राज्यातील खाजगी अनद
ु ातनत शाळाींतील ग्रींिपालाींना सध
ु ाररत आशवाशसत
प्रगती योजना लागू करण्यात आलेली नाही.

(३) व (४) ददनाींक २०/०८/२०२० चे तनवेदन शशक्षण सींचालक (माध्यशमक व
उच्च माध्यशमक), पण
ु े याींना प्राप्त झाले असन
ू ते तपासण्यात येत आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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धािटी डहाणूचा (जज.पालघर) जलजीवन शमशन
अांतिफत समावेश िरण्याबाबत

(२०) ५२९४ (१२-११-२०२०) श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय पाणीपरु वठा व
स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धाक्ी

डहाणू

(जज.पालघर)

ववदहरीींमध्ये समद्र
ु ाचे खारे

समद्र
ु ककनाऱ्यालगत

असन
ू

गावातील

पाणी येत असल्याने ग्रामस्िाींची वपण्याच्या

पाण्याची गैरसोय होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाडापोखरण पाणीपरु वठा योजनेतन
ू योग्य पाणीपरु वठा होत
नसल्याने जल जीवन शमशन अींतगित धाक्ी डहाणच
ू ा समावेश करण्याबाबत

लोकप्रतततनधीींनी मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींना माहे सप््ें बर, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान तनवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू तनवेदनाच्या
अनि
ीं ाने धाक्ी डहाणूचा जल जीवन शमशन अींतगित समावेश करण्याबाबत
ु ग
कोणता तनणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.िल
ु ाबराव पाटील (२६-११-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) धाक्ी डहाणू नळ पाणीपरु वठा योजनेबाबत मा.मींत्री, पाणीपरु वठा व
स्वच्छता

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

ददनाींक

०९/०९/२०२०

रोजी

झालेल्या

बैठकीमध्ये धाक्ी डहाणू गाव जल जीवन शमशन अींतगित समाववष् करावे

असे मा.मींत्री महोदयाींनी तनदे श ददले. त्यानस
ु ार धाक्ी डहाणू गावाचा
समावेश जल जीवन शमशन अींतगित करण्यात येत आहे.
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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मौजे िुहीर (ता.वाडा, जज.पालघर) आहदवासी
आश्रमशाळे च्र्ा बाांधिामाबाबत

(२१) ५३६५ (१३-११-२०२०) श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे गह
ु ीर (ता.वाडा, जज.पालघर) आददवासी आश्रमशाळे चे बाींधकाम

शासकीय अथधकाऱ्याींच्या सहभागाने सरु
ु असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कींत्रा्मध्ये कायिकारी अशभयींता, सा.बाीं. ववभाग ठाणे

(आददवासी ववकास) याींनी बेकायदे लशरररत्या बदल करून ददनाींक १० सप््ें बर,
२०२० रोजीच्या पत्रानस
ु ार Chaitanya Construction या कींपनीस कींत्रा्
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
वा त्यासम
ु ारास कायिकारी अशभयींता, ठाणे सा.बाीं. (आददवासी ववकास) ववभाग,
ठाणे याींस तनवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनि
ीं ाने शासनाने कोणती कायिवाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

मौजे गह
ु ीर, ता.वाडा, जज.पालघर येिील आददवासी आश्रमशाळे चे

बाींधकाम हे शासकीय नोंदणीकृत ठे केदार मे.माफको रीं्रप्रायझेस, गोरे गाींव,
मब
ुीं ई याींना दे ण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

सदर आश्रमशाळे चे बाींधकाम मे.माफको रीं्रप्रायझेस, गोरे गाींव, मब
ुीं ई

याींच्याकडूनच करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे आहे .

कायिकारी अशभयींता, साविजतनक बाींधकाम (आददवासी) ववभाग, ठाणे

याींना मा.लोकप्रतततनधीींनी तनवेदन ददले आहे .
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(४) सदर तनवेदनास अनस
ु रुन कायिकारी अशभयींता, साविजतनक बाींधकाम

(आददवासी) ववभाग, ठाणे याींनी त्याींचे पत्र क्र.२४८४, ददनाींक १९ ऑक््ोबर,
२०२० अन्वये मा.लोकप्रतततनधीींना वस्तजु स्ितीदशिक खल
ु ासा कळववला आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

रुपी बँक, पुणे र्ावर असलेले आधथफि ननबंध
(२२) ५३६७ (१३-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

शमर्ाफ,

श्री.मोहनराव

िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५४३ ला हदनाांि ९ माचफ, २०२० रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सम
ु ारे ५५ हजार सभासद आणण सात लाख ठे वीदार असलेल्या तसेच
१४०० को्ी रुपयाींच्या ठे वी असलेल्या सम
ु ारे १०५ विांच्या पण
ु े येिील रुपी

बँकेतील प्रशासकीय व आथििक अतनयशमततेमळ
ु े ररझवि बँकेने ददनाींक २१
फेब्रव
ु ारी, २०१३ रोजीपासन
ू आथििक तनबंध घातलेले असन
ू बँक अवसायानाच्या
मागािवर आहे व त्यामळ
ु े शासनाने यात सय
ु ोग्य तोडगा काढावा यासाठी

बँकेचे खातेदार व ठे वीदार याींनी सहकार ववभागाकडे लेखी स्वरुपात ववनींती
केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या सात विांपासन
ू बँकेचे खातेदार व ठे वीदार याींचेवर
आथििक सींक् आलेले असल्यामळ
ु े त्याींना ददलासा शमळावा, यासाठी राज्य

शासनाकडून काही प्रयत्न करण्यात आले आहे त काय, त्याचे स्वरुप काय
आहे ,

(३) असल्यास, सदर बँकेच्या सींदभाित कायमस्वरुपी तोडगा तनघण्यासाठी

सहकार आयक्
ु त कायािलयाने सदर बँक महाराषर राज्य सहकारी बँकेत

ववशलनीकरण करण्याच्यादृष्ीने सींयक्
ु त प्रस्ताव ददनाींक १६ जानेवारी, २०२०
रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

सद्य:जस्िती काय आहे ,

ररझवि

बँकेकडे सादर

केलेला

आहे

त्याबाबतची
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बँकेचे सभासद व

ठे वीदार याींना ददलासा लमळण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) व (४) रुपी बँकेवर आथििक तनबंध लागू झाल्यापासन
ू ऑक््ोबर,
२०२० अखेर पयंत सम
ु ारे रुपये ३४०.४० को्ीची कजि वसल
ू ी करण्यात आली

आहे . ठे वीदाराींची होत असलेली आथििक गैरसोय ववचारात घेऊन ररझवि
बँकेच्या सींमतीने हाडि शशप योजना लागू केली असन
ू ऑक््ोबर, २०२० अखेर
पयंत सदर योजनेव्दारे ८९,८७३ ठे वीदाराींना रुपये ३५५.२३ को्ीींच्या ठे वी परत
केल्या आहे त.
चौकशी

महाराषर सहकारी सींस्िा अथधतनयम, १९६० चे कलम ८८ अन्वये
करुन

बँकेच्या

आथििक

सींचालक/अथधकारी याींच्याववरुध्द

एकूण

नक
ु सानीस

रुपये १४९०

जबाबदार
को्ीींची

संबथीं धत

जबाबदारी

तनजशचत करण्यात आली आहे . सींबींधिताींनी सदर आदे शाववरुध्द (मींत्री) सहकार
याींचेकडे अपील केले असन
ू त्यानस
ु ार (मींत्री) सहकार याींनी या आदे शास
अींतरीम स्िथगती ददली आहे.

सद्य:जस्ितीत सदर प्रकरणे अप्पर मख्
ु य सथचव (पाणीपरु वठा व

स्वच्छता) याींचक
े डे वगि करण्यात आली असन
ू चौकशीची पढ
ु ील कायिवाही
अप्पर मख्
ु य सथचव (पाणीपरु वठा व स्वच्छता) याींचेस्तरावर सरु
ु आहे .

रुपी बँकेचा महाराषर राज्य सहकारी बँकेत ववशलनीकरणाचा प्रस्ताव

ददनाींक १६/०१/२०२० रोजी ररझवि बँकेकडे सादर केलेला आहे . त्यानि
ीं ाने
ु ग
ररझवि

बँकेने

ददनाींक

२४/०८/२०२०

च्या

पत्रान्वये

ववशलनीकरणाबाबतचा

सववस्तर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राषरीय कृिी व ग्रामीण ववकास बँक
(नाबाडि), मब
ुीं ई याींचा सल्ला घेण्याचे तनदे श सहकार आयक्
ु ताींना ददले आहे त.
त्यानि
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायिवाही चालू आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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मराठी भाषेला अशभजात दजाफ दे ण्याबाबत
(२३) ५३७६ (१३-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

शमर्ाफ,

श्री.मोहनराव

िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८ ला हदनाांि ९ माचफ, २०२० रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मराठी भािेला अशभजात दजाि शमळावा यासाठी सखोल सींशोधन व परु ावे

एकबत्रत करण्यासाठी महाराषर शासनाने सन २०१२ मध्ये जेषठ सादहजत्यक
प्रा.रीं गनाि पठारे याींच्या अध्यक्षतेखाली अशभजात भािा सशमती स्िापन केली

होती व या सशमतीने सन २०१३ मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनास सादर

केलेला असन
ू मराठी भािेला अशभजात दजाि शमळावा यासाठी प्रस्ताव राज्य
शासनाने केंद्र शासनाकडे सम
ु ारे दोन विािपव
ू ी सादर केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता शमळाली आहे काय,
त्यानि
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावास केंद्र शासनाची मान्यता शमळाली नसल्यास

याबाबत राज्य शासनाकडून कशाप्रकारे पाठपरु ावा केला वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२७-११-२०२०) : (१) होय.

(२) सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलींबबत असन
ीं ाने
ू , सदर प्रस्तावाच्या अनि
ु ग
केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपरु ावा सरु
ु आहे .

(३) सदर प्रस्तावाच्या अनि
ीं ाने मा.मख्
ु ग
ु यमींत्री, मा.मींत्री, मा.मख्
ु य सथचव,
सथचव याींचस्
े तरावर केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार सरु
ु आहे .
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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खाजिी शशिवणी विाफवर ननबंध घालण्याबाबत
(२४) ५३८८ (१२-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

शमर्ाफ,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

खाजगी

शशकवणी

वगि

चालकाकडून

ववद्यार्थयांची

फसवणूक

होत

असल्यामळ
ु े ववद्यार्थयांच्या सरु क्षेच्यादृष्ीने खाजगी शशकवणी वगािवर तनबंध
घालण्यासाठी कायदा करण्याची शशफारस करण्यासाठी सन २०१७ मध्ये

तत्कालीन शशक्षण आयक्
ु त डॉ.बबपीन शमाि याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत
करण्यात आलेल्या १४ सदस्याींच्या सशमतीने माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अहवालाचे स्वरुप काय आहे व अहवालावर अद्याप
तनणिय न घेण्याची कारणे व त्याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाफ िायिवाड (२४-११-२०२०) : (१) सदरचा अहवाल ददनाींक ६ एवप्रल,
२०१८ रोजी सादर झाला आहे .
(२)

राज्यामध्ये

प्रततबींध

खाजगी

करण्यासींदभाित

तपासण्यात येत आहे .

शशकवण्या/कोथचींग

सशमतीने

शशफारस

(३) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

क्लासेसमधील

केली

आहे .

गैरप्रकाराींना

सदर

अहवाल
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मुस्लीम समाजाला आरक्षण दे ण्याच्या ननणफयाची
अांमलबजावणी िरण्याबाबत

(२५) ५३९० (१२-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.वजाहत शमर्ाफ, श्री.मोहनराव िदम,

श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे , डॉ.पररणय र्ुिे,
श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.ववजय

ऊर्फ

भाई

धिरिर,

श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मस्
ु लीम

समाजाला

आरक्षण

दे ण्याबाबत

करण्यात

येत

असलेल्या

मागणीच्या अनि
ीं ाने तत्कालीन शासनाने ददनाींक ९ जुल,ै २०१४ रोजी
ु ग

मस्
ु लीम (ववशेि मागास प्रवगि) समाजासाठी नोकरी व शैक्षणणक सींस्िाींमध्ये
प्रवेशासाठी

पाच

्क्के आरक्षण

दे ण्याबाबतची

घोिणा

मा.अल्पसींख्याींक

मींत्रयाींनी माहे फेब्रव
ीं ल्पीय अथधवेशनात सभागह
ु ारी-माचि, २०२० च्या अििसक
ृ ात
केली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

तनणियाची

अींमलबजावणी

अद्यापपयंत

झालेली

नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात तनदशिनास आले
असन
ू घ्नेनस
ु ार धमािच्या आधारावर आरक्षण दे ण्याबाबतची बाब तपासन
ू
उक्त तनणियाची अींमलबजावणी करण्याबाबत तनणिय घेण्यात आला आहे काय,
तनणियाचे स्वरुप काय आहे ,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

मस्
ु लीम

समाजासाठी नोकरी व शैक्षणणक सींस्िाींमध्ये प्रवेशासाठी पाच ्क्के आरक्षण

दे ण्याचा तनणिय अींमलात आणण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.नवाब मशलि (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) मस्
ु लीम समाजास (ववशेि मागास प्रवगि-अ) नोकरी व शैक्षणणक
सींस्िामध्ये प्रवेशासाठी ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याची बाब ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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ववववध शैक्षणणि सांस्थाांमधील शशष्ट्यवत्ृ तीच्या
रक्िमेत िैरव्यवहार र्ाल्याबाबत

(२६) ५४०३ (२५-११-२०२०) श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

र्ुिे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववववध शैक्षणणक सींस्िाींमधील ववद्यार्थयांना सन २००९ ते २०११ या
कालावधीत ददल्या जाणाऱ्या शशषयवत्ृ तीच्या रक्कमेत १७० को्ी रुपयाींचा
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोिीींवर गन्ु हा नोंदववण्यात आला आहे काय, तसेच दोिी
सींस्िाींची पडताळणी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबथीं धत दोिीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

किनवट (जज.नाांदेड) तालुक्यात प्रादे शशि पररवहन
िायाफलयाचा िॅम्प पुन्हा सुरु िरण्याबाबत

(२७)

५४०९

(१२-११-२०२०)

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शमर्ाफ :

(१) ककनव् (जज.नाींदेड) तालक
ु ा १५० कक.मी. असल्याने वाहनधारकाींना
ववववध परवाने शमळण्यासाठी पररवहन ववभागाने ककनव् येिे दरमहा
प्रादे शशक

पररवहन

कायािलयाचा

कॅम्प

सरु
ु

केला

होता

परीं तु

कोरोना

महामारीमळ
सदरहू कॅम्प बींद असल्याचे माहे
ु े मागील ८ मदहन्यापासन
ू
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ककनव् तालक
ि व जजल्हयाच्या दठकाणापासन
ु ा अततदग
ु म
ू दरु
अींतरावर असल्याने येिील नागररकाींना पररवहन ववभागाच्या ववववध परवाने,
परवानगी, कफ्नेस व वाहनाच्या पाशसींग सींबध
ीं ी ववववध सेवा प्राप्त करुन
घेण्यास अत्यींत त्रासदायक होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ककनव् येिे
प्रादे शशक

पररवहन कायािलयाचा कॅम्प पन्
करण्याबाबत कोणती
ु हा सरु
ु

कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. अननल परब (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

कोववड-१९ च्या प्रादभ
ु ािवामळ
ु े खबरदारीचा उपाय म्हणून ददनाींक

२२/०३/२०२० पासन
ू लशबबर कायािलयाचे कामकाज बींद करण्यात आले होते.

(२) व (३) पररवहन आयक्
ु त कायािलयाच्या ददनाींक १९/०८/२०२० रोजीच्या

आदे शान्वये सवि पररवहन कायािलयाींना लशबबर कायािलय सरु
ु करण्याचे तनदे श
दे ण्यात आले होते. ककनव् (जज.नाींदेड) येिील लशबबर कायािलय आयोजजत
करण्यात

येत

असलेली

जागा

कोववड-१९

उपाययोजना

व

तनयींत्रण

कामकाजासाठी अथधग्रहीत करण्यात आली होती. सदर अथधग्रहीत जागा माहे

नोव्हें बर, २०२० पासन
ू उपलब्ध झाल्याने माहे नोव्हें बर, २०२० पासन
ू ककनव्
येिे लशबबर कायािलय पन्
ु हा सरु
ु करण्यात आले आहे .
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

राज्य पररवहन महामांडळाची थिबािी दे ण्याबाबत
(२८) ५४२३ (१२-११-२०२०) श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

र्ुिे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे : हदनाांि ७ डडसेंबर, २०२० रोजी
सभािह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी

क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ३०३३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्य पररवहन महामींडळाचे शासनाकडे पाचशे को्ी िकबाकी असल्याचे
माहे माचि, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववद्यािी, ददव्याींग ज्येषठ नागररक पत्रकार याींना प्रवासात

शमळणाऱ्या सवलतीींची सम
ु ारे तीन हजार को्ी रुपयाींची िकबाकी शासनाने
अद्याप ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन
ै ी
ु ावणी दरम्यान सन २०१४ मध्ये रुपये २७२७ को्ीींपक

काही रक्कम जमा करण्यात आली असन
ू माहे नोव्हें बर, २०१९ पयंतची
िकबाकीची रक्कम पाचशे को्ी रुपये आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबथीं धत िकबाकी
सींदभाित कोणता तनणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (०१-१२-२०२०) : (१) माचि, २०२० अखेर रुपये ६९७.१२
को्ी एवढी रक्कम सवलत मल्
ू याींपो्ी शासनाकडून महामींडळास येणे प्रलींबबत
होती. सदरची सवि रक्कम शासनाव्दारे महामींडळास अदा करण्यात आली
आहे .

(२) नाही.

(३) ववत्तीय विि २०१४-२०१५ अखेर शासनाकडून सवलत मल्
ू याींपो्ी रुपये
२७२७.५९ को्ी एवढी रक्कम येणे प्रलींबबत होती. सदर रक्कम वेळोवेळी
महामींडळास अदा करण्यात आलेली आहे .

(४) व (५) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

राज्यातील ग्रांथालये सुरु िरुन अनुदानाचा हप्ता दे ण्याबाबत
(२९) ५४२७ (१२-११-२०२०) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्फ भाई

जिताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

शमर्ाफ, श्री.धिरीशचांद्र व्यास, श्री.नािोराव िाणार, श्री.रामदास आांबटिर,

श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोरोना वविाणच्
ू या सींसगािमळ
ु े ग्रींिालये बींद असल्याने ग्रींिालयातील
पस्
ु तकाींना वाळवी लागल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड तसेच राज्यातील साविजतनक ग्रींिालय अींशत: का होईना

कोववड धोरणाच्या सवि तनयम अ्ी लागू करुन सरु
ु करावे तसेच साविजतनक

ग्रींिालयाचे मागील आठ विािपासन
ू प्रलींबबत असलेले अनद
ु ान दप्ु प् करुन
कमिचाऱ्याींना वेतनश्रेणी व सेवाशती लागू करण्याची मागणी सींबथीं धत करीत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात शासनाने कोरोना ्ाळे बद
ीं ीत शशिीलता दे त हॉ्े ल,
मॉल्स, उपहारगह
ृ े , बारसह अनेक उद्योगाींना परवानगी ददली, मात्र राज्यातील

हजारो ग्रींिालय सरू
करण्याची परवानगी ददली नसल्याने पस्
ु
ु तके बींद

कपा्ात राहून खराब होत आहे त तसेच अनद
ु ानाचा हप्ताही ववतररत करण्यात
आला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाकडून दरविी दे ण्यात येणारे अनद
ु ान ग्रींिालयाच्या

खात्यात जमा न झाल्यामळ
ु े सवि ग्रींिालये अडचणीत असल्याने नवीन पस्
ु तके

खरे दी झालेली नाहीत, तसेच अभ्याशसका दररोज १२ ते १६ तास सरू
ु
असतात त्याींच्या माध्यमातन
ु ग्रींिालयाींना दरमहा ववशशष् रक्कम शमळते,

परीं तु ग्रींिालय बींद असल्यामळ
ु े ग्रींिालयाचे उत्पन्न कमी झाले असन
ू स्पधाि
परीक्षेची तयारी करणाऱ्या ववद्यार्थयांमध्ये नाराजी तनमािण झाली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रींिालये सरु
ु

करण्याबाबत परवानगी दे वन
ू अनद
ु ानाचा हप्ता दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) ग्रींिालय सींचालकाींच्या ददनाींक १५/१०/२०२० रोजीच्या
पररपत्रकान्वये ग्रींिालय सेवा सरू
ु करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
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तनधीअभावी सन २०१९-२०२० मध्ये दे य असलेले िककत परररक्षण

अनद
ु ान रुपये ३०.९३ को्ी शासन तनणिय, उच्च व तींत्र शशक्षण ववभाग,

ददनाींक ३/०८/२०२० अन्वये राज्यातील शासनमान्य साविजतनक ग्रींिालयाींना
माहे ऑगस््, २०२० मध्ये ववतररत करण्यात आले असन
ू ववत्त ववभागाकडून

प्राप्त सहमतीनस
ु ार शासन तनणिय, उच्च व तींत्र शशक्षण ववभाग, ददनाींक
२४/११/२०२० अन्वये ग्रींिालयाींचे सन २०२०-२०२१ साठी १२.३७ को्ी रतके
अनद
ु ान ववतररत करण्यात आले आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

अल्पसांख्याांि शाळाांमध्ये पायाभत
ू सवु वधा परु ववण्यासाठी
अनद
फ त सरू
ु ान योजना पव
ू व
ु िरण्याबाबत

(३०) ५५७३ (१२-११-२०२०) डॉ.वजाहत शमर्ाफ : सन्माननीय अल्पसांख्याांि
वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याींक शाळाींमध्ये पायाभत
ू सवु वधा परु ववण्यासाठी शासनाने ददनाींक

५ फेब्रव
ु ारी, २००९ रोजी काढलेल्या पररपत्रकान्वये अनद
ु ान योजना सरु
ु केली
असन
ू प्रत्येक अल्पसींख्याींक सींस्िेस दोन लाख याप्रमाणे पाच विािसाठी दहा

लाख रुपये मींजूर केले होते, परीं तु सद्य:जस्ितीत सदरहू योजना खींडडत
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात तनदशिनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त योजनेंतगित प्रत्येक शैक्षणणक सींस्िेच्या फक्त एकाच शाळे स
अनद
ु ान दे त असल्याचेही तनदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त योजना

पव
ि त सरू
ू व
ु करून योजनेची पाच विािची मद
ु त रद्द करून पींधरा विांसाठी
करण्याबाबत

तसेच

प्रत्येक

सींस्िेच्या

सवि

शाळाींसाठी

करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

योजना

सरु
ु
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श्री.नवाब मशलि (०१-१२-२०२०) : (१) अींशत खरे आहे .

मात्र अल्पसींख्याक शाळाींमध्ये पायाभत
ू सवु वधा राबववण्यासाठीच्या

शासन तनणिय, ददनाींक ५ फेब्रव
ु ारी, २००९ हा अथधक्रशमत करण्यात आलेला

असन
ू सद्य:जस्ितीत शासन तनणिय, ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ अन्वये उक्त
योजना सरू
ु आहे .

(२) व (३) अजिदार सींस्िेच्या एका DISE CODE / Institute Code /
लायसन्स क्रमाींकासाठी फक्त एकदाच अनद
ु ान दे ण्यात येत.े तिावप, एकाच

रमारतीत / आवारात एकाच सींस्िेच्या प्रािशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक
अशा

वेगवेगळ्या

शाळा

/

महाववद्यालये

हे

ददवसभरातील

स्वतींत्र

वेळापत्रकानस
ु ार वेगवेगळ्या पाळीत / सत्रात भरत असतील आणण त्याींचे
DISE CODE वेगवेगळे असतील अशा पररजस्ितीत त्या रमारतीसाठी /

आवारासाठी या DISE CODEs पैकी फक्त एकाच DISE Code साठी
अनद
ु ान मींजूर करण्यात येत.े

सदर योजनेतील पाच विांची मद
ु त वाढववण्याची कोणतीही बाब

सद्य:जस्ितीत शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

महात्मा जोततराव र्ुले शेतिरी िजफमुक्ती योजनेतन
ू
वांधचत राहहल्याबाबत

(३१)

५५९१

(१३-११-२०२०)

श्री.रणजजतशसांह

मोहहते-पाटील,

श्री.िोवपचांद

पडळिर, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा जोनतराव फुले शेतकरी कजिमक्
ु ती योजनेतन
ू ११ लाख शेतकरी

कजि मक्
ु तीपासन
ू वींथचत असन
ू शासनाने जाहीर करूनही शेतकऱ्याींच्या कजि
खात्यात पैसे भरलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कजािच्या ववळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्याींना आथििक ददलासा

दे ण्यासाठी शासनाने महात्मा जोनतराव फुले शेतकरी कजिमक्
ु ती योजना

शेतकऱयांसाठी आखली आणण त्या अींतगित शेतकरी कजि माफी झाली, परीं तु
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साींगली जजल्हयात गो्णखींडी गावाींमध्ये जशमनीचे क्षेत्र नसणाऱ्या लोकाींनासध्
ु दा

कजि परु वठा केला गेला व कजिमाफीच्या यादीमध्ये दे खील त्याींचे नाव
आल्याचे तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही लोक शेतीशी तनगडडत नसतानाही त्याींच्या खात्यात
रक्कम जमा झाल्याने आधथरक गैरव्यवहार झाल्याचा सींशय व्यक्त होत

असन
ू अनेक तक्रारी जजल्हाथधकारी तसेच वररषठ पातळीवर प्राप्त झाल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पावसाळी अथधवेशन, २०२० मध्ये परु वण्या मागण्याच्या

चचेदरम्यान मा.लोकप्रनतननिींनी ही बाब शासनाच्या ननदशरनास आणन
ू ददली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, कजिमाफीपासन
ू वींथचत असलेल्या शेतकऱ्याींना कजिमाफीचा
लाभ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(६) असल्यास, उ्रोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानि
ीं ाने सींबथीं धत दोिीींववरोधात कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) होय.

(५) महात्मा जोततराव फुले शेतकरी कजिमक्
ु ती योजनेंतगित पात्र लाभार्थयांना

लाभ दे ण्याची कायिवाही चालू असन
ू आतापयंत ३०.७८ लाख खातेदाराींना रुपये
१९,६४४ को्ीचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे .

(६) साींगली जजल्हयातील प्रकरणामध्ये लेखापरीक्षकामाफित चौकशी करण्यात
येऊन १३३ व्यक्तीींववरुध्द फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
___________
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इांहटग्रेटेडच्या नावाखाली सुरु असलेल्या बेिायदे शीर
िोधचांि क्लासेसववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(३२) ५६०३ (१२-११-२०२०) श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४२ ला हदनाांि ६
माचफ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह राज्यभरासाठी लागू करण्यात आलेल्या स्वयीं अििसहाजय्यत
शाळा (self financed school) कायद्याींतगित रींद्ग्रे्ेड सींदभाित तनयमावली

तयार केली असन
या तनयमावलीनस
ू
ु ार ककमान ५०० चौ.मी.ची मालकी
हक्काची अिवा ३० विि भाडेपट्टयाची जागा त्याचबरोबर ग्रींिालय ततिे

प्रयोगशाळा, सींगणक कक्ष, मख्
ु याध्यापक व शशक्षकाींसाठी स्वतींत्र कक्ष याबाबी
बींधनकारक असतानाही सदरच्या अ्ीची पत
ि ा न करताच अनेक कतनषठ
ू त
महाववद्यालयाींना शशक्षण ववभागाने मान्यता ददली असल्याचे ददनाींक १४
माचि, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई, ठाणे व त्यालगतच्या शहराींमधील खाजगी कोथचींग
क्लासेसकडून तनयमबाहय पध्दतीने बी.एड. सह ववववध अभ्यासक्रमाींच्या
पदव्या ववकत ददल्या जात असल्याचे तसेच भरमसाठ शल्
ु क आकारुन

कोणत्याही ताशसकेला न बसता व पररक्षेला बनाव् उमेदवार बसवन
ू पदवी
प्रमाणपत्रे ददले जात असल्याचेही तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, त्यानस
ि ा न करता कतनषठ
ु ार शासन अ्ीींची पत
ू त

महाववद्यालयाींना मान्यता दे णाऱ्या सींबथीं धत शासकीय अथधकाऱ्याींववरुध्द तसेच
तनयमबाहयररत्या पदव्या प्रमाणपत्रे वा्प व बोगस ववद्यािी पररक्षेत

बसववल्याप्रकरणी कोथचींग क्लासेसववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) काही कतनषठ महाववद्यालयाींस त्र्
ु ी
पत
ि ा करण्याच्या अधीन राहून मान्यता दे ण्यात आली आहे .
ु त
(२) हे खरे नाही.

(३) ज्या कतनषठ महाववद्यालयाींनी त्र्
ि ा केली नाही, अशा ८ कतनषठ
ु ीींची पत
ु त
महाववद्यालयाींची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे . तिावप, सदर आदे शास

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी स्िथगती दे ऊन शासनास सन
ु ावणी घेण्याचे
तनदे श ददले आहे त.

(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

ऎनतहाशसि व पुरातन वारसा लाभलेल्या वारी हनुमान सािर
येथील तीथफक्षेत्राचा वविास िरण्याबाबत

(३३) ५६१६ (१२-११-२०२०) श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी : सन्माननीय पयफटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला, बल
ु ढाणा व अमरावती या तीन जजल्हयाींच्या सीमेवरील मौजे

दहवरखेडनजजक तेल्हारा (जज.अकोला) तालक्
तीििक्षत्र
े व पयि्न
ु यात प्रमख
ु
स्िळ म्हणून हनम
दररोज लाखो भाववक, पयि्क व
ु ान सागर असन
ू
अभ्यासक या दठकाणी श्रध्दास्िान म्हणून भे् दे त असतात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तीििक्षेत्र प्राचीन काळापासन
ू अजस्तत्वात असन
ू तेिील

गौमख
कींु डातन
ु
ू तनरीं तर शध्
ु द वपण्याचे पाणी वाहत असन
ू त्याच पररसरात
मामा-भाचा डोह, राजन्या डोह, शसता न्हाणी तसेच हनम
ु ान सागर व वाण
प्रकल्प धरण रत्यादी तीििक्षेत्रासह पयि्नदृष्या महत्वाची दठकाणे आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मामा-भाचा डोहाच्या पाण्यामध्ये पोहण्यासाठी उतरणाऱ्या
शेकडो नागररक व पयि्काींना पाण्यात बड
ु ाल्यामळ
ु े प्राण गमवावे लागल्याने

मामा-भाचा डोह बज
ु वन
ू त्या दठकाणी दहमाचल प्रदे श राज्यातील भागसन
ु ाि
व धमिशाळा या पयि्न स्िळाींच्या धतीवर नैसथगिकररत्या वाहणाऱ्या पाण्याचा
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आकििक तरणतलाव बाींधावा तसेच पाककंग ते हनम
ु ान मींददर, मींददर ते वाण
धरण व धरण ते पाककंग असा रॉली रोप-वे तनमािण करावा अशी तेिील

नागरीकाींची मागणी केली असन
त्याबाबत स्िातनक मा.लोकप्रतततनधीींनी
ू
ददनाींक ५ सप््ें बर, २०२० रोजी मा.पयि्न मींत्री याींना तनवेदन सादर केले
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर तनवेदनाच्या
अनि
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.आहदत्य ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) होय.

(४) सदर तनवेदना सींदभाित सींचालक, पयि्न सींचालनालय, महाराषर राज्य,
मब
ींु ई याींच्याकडून अहवाल / अशभप्राय मागववण्यात आले असन
ू त्याींच्या
अशभप्रायानस
ु ार पढ
ु ील उथचत कायिवाही करण्यात येईल.
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

शहापूर-धेरांड (ता.अशलबाि, जज.रायिड) येथील
भाताचे पीि नष्ट्ट र्ाल्याबाबत

(३४) ५६४१ (१३-११-२०२०) श्री.जयांत पाटील, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे :

सन्माननीय खार जशमनी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) अशलबाग (जज.रायगड) तालक्
ु यातील शहापरू -धेरींड येिील खारबींथधस्ती
उध्वस्त झाल्यामळ
ु े तब्बल २०० एकर शेतामध्ये खारे पाणी घस
ु न
ु भाताचे
सम
ु ारे ४० लाख रुपयाींचे पीक नष् झाल्यामळ
ु े तसेच सलग आठ ददवस
पडलेल्या परतीच्या पावसामळ
ु े शेतकऱ्याींवर आथििक सींक् ओढावले असल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, एमआयडीसीने सन २०१९ मध्ये शहापरू -धेरींड येिील सं्ाददत
केलेल्या जलमनीच्या खारबंधिस्तीचे काम अद्या््यंत ्ण
ू र केले नाही तसेच
सं्ाददत केलेल्या जलमनीत एमआयडीसीचा कोणताच प्रकल्् नसन
ू सततच्या

समद्र
ु ाच्या खाऱया ्ाण्यामळ
ु े भातशेती कर्णे, कोरोना व तनसगि चक्रीवादळ,
अनतवष्ृ टीमळ
ु े शेती, नोकरी व रोजगार नसलेल्या शेतकऱ्याींवर उपासमारीची
वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या शेतात समद्र
ु ाचे खारे पाणी येवू नये तसेच
भातव्कांच्या नक
ु सानीचे तातडीने पींचनामे करून नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

उपाययोजना करून सींबथीं धत दोिीींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०२-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

अशलबाग तालक्
ु यातील शहापरू व धेरींड येिील शेतकऱ्याींचे माहे

ऑक््ोबर, २०२० मधील परतीच्या पावसाने नक
ु सान झाले आहे .

(२) कायिकारी अशभयींता, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, अशलबाग

ववभाग (MIDC) याींचक
े डून धेरींड, शहापरू हद्दीतील खारभम
ू ीच्या तातडीच्या

दरु
ु स्तीच्या कामाची रुपये ३२.९१ लक्ष रतक्या रकमेची तनववदा प्रकक्रया पण
ू ि
झाली असन
ू लवकरच काम हाती घेण्यात येईल.

(३) अशलबाग तालक्
ु यातील शहापरू व धेरींड येिील ३८३ शेतकऱ्याींचे माहे

ऑक््ोबर, २०२० मधील परतीच्या पावसाने १३४ हे क््र भात शेतीच्या
नक
ु सानीचे कृिी ववभागामाफित पींचनामे करण्यात आले आहे त.

महसल
व वन ववभागाच्या ददनाींक ०९/११/२०२० रोजीच्या शासन
ू

तनणियान्वये राज्यात माहे जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अततवषृ ्ी
व परु ामळ
ु े बाथधत झालेल्या नागररकाींना आथििक मदतीचा पदहला हप्ता
ववभागीय आयक्
ु ताींना ववतररत करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार कोकण
ववभागाींतगित

रायगड

जजल्हयासाठी

शेती

वपकाींच्या

नक
ु सानीसाठी

१४३५.३७ लक्ष रतका तनधी ववतररत करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

रुपये
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राज्यातील ननसिफ चक्रीवादळग्रस्ताांना नुिसान भरपाई शमळणेबाबत
(३५) ५६४२ (१३-११-२०२०) श्री.जयांत पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊर्फ भाई जिताप, डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.वजाहत शमर्ाफ, श्री.राजेश राठोड,

श्री.मोहनराव िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रत्नाथगरी, शसींधद
ु ग
ु ,ि पण
ु े, ठाणे, रायगडसह कोकणात ददनाींक

३ जून, २०२० रोजी झालेल्या तनसगि चक्रीवादळामळ
ु े घरे , समद्र
ु ककनारी
असलेल्या ्पऱ्या व दक
ु ाने, गरु ाींचे गोठे , झोपडया, शेती व बागायतीींचे तसेच
मजच्छमाराींचे मोठ्या प्रमाणावर नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल्हयातील अशलबाग, श्रीवधिन, म्हसळा, रोहा,

माणगाव, मरू
ु ड व सध
ु ागड या तालक्
ु यासह रतर तालक्
ु यातील बागायतदार
तसेच अनेक दठकाणचे तनसगि चक्रीवादळग्रस्त पण
ि णे नक
ू प
ु सान भरपाईपासन
ू
वींथचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

सदर

तनसगि

चक्रीवादळग्रस्ताींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०१-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

जवळ-जवळ ७५% पेक्षाहून अथधक प्रमाणात मदतीचे वा्प झालेले

असन
गा.न.नीं. ७/१२ मधील सामातयक क्षेत्र असल्यास सह दहस्सेदाराचे
ू

सींमतीपत्र नसणे, बँक खात्यातील तफावत या कारणाींमळ
ु े वा्प रादहलेले
आहे . याबाबतची पत
ि ा करून मदत वा्पाचे कामकाज सरू
ू त
ु आहे .

(३) तनसगि चक्रीवादळामळ
ु े घर पडझडीसाठी तसेच घर पडझडीमळ
ु े दे ण्यात

येणारे सानग्र
ु ह अनद
ु ान, दक
ु ानदार, ्परीधारक, व्यावसातयक तसेच बहुवावििक
वपके याींच्या नक
ु सानीसाठी राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीच्या दरापेक्षा वाढीव
दराने मदत दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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पडवे (ता.िुहािर, जज.रत्नाधिरी) िावातील पाणीपुरवठा
योजनेच्या प्रलांबबत िामाबाबत

(३६) ५६५८ (१३-११-२०२०) श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, श्री.िोवपचांद

पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण दरे िर : सन्माननीय पाणीपरु वठा व
स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पडवे (ता.गह
ु ागर, जज.रत्नाथगरी) गावातील पाणीपरु वठा योजनेच्या कामास
पेयजल

योजनेंतगित

रुपये

१

को्ी

८०

लाख

अींदाजपत्रकीय

मींजूरी

शमळाल्यानींतरही सदरहू योजनेचे काम प्रलींबबत असल्यामळ
ु े तेिील आक्रमक
झालेल्या ग्रामस्िाींनी आींदोलन करण्याचा रशारा माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान शासनास ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जोपयंत सदरहू योजनेचे स्रक्चरल ऑडड् व काम पण
ू ि होत
नाही तोपयंत ठे केदारास कोणत्याही प्रकारचे दे यक अदा करण्यात येऊ नयेत,

अशी मागणी ग्रामस्िाींनी जजल्हा पररिद, ग्रामीण पाणीपरु वठा ववभागाचे

कायिकारी अशभयींता याींचक
े डे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या आठवडयात
लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार पाणीपरु वठा योजनेची कामे सरु
ु करण्याबाबत
कायिवाही करुन सींबथीं धत दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.िल
ु ाबराव पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) कायिकारी अशभयींता, ग्रामीण पाणीपरु वठा ववभाग, जजल्हा पररिद,
रत्नाथगरी याींनी तेिील ग्रामस्िाींसमवेत ददनाींक २५/०९/२०२० रोजी योजनेची
प्रािशमक पाहणी केली. पाहणीच्यावेळी सकृतदशिनी दोि आढळून आला नाही.
तिावप, दरम्यानच्या कालावधीत कोववड-१९ चा प्रादभ
ु ािव तसेच त्यानींतरच्या
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पावसाळ्यामळ
ु े काम सरु
ु करण्यास ववलींब झाला असन
ू उविररत कामे सरु
ु
करण्याबाबत मख्
ु य कायिकारी अथधकारी, जजल्हा पररिद, रत्नाथगरी याींच्या

स्तरावर सखोल चौकशी करुन योजना पण
ू ि करण्याच्यादृष्ीने कायिवाही
करण्यात येत आहे .

___________

राज्यातील शेतिऱयाांना व नुिसानग्रस्ताांना
आधथफि मदत जाहीर िरण्याबाबत

(३७) ५६६२ (१७-११-२०२०) श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.सदाशशव

खोत, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ववजय
ऊर्फ

भाई

धिरिर,

डॉ.पररणय

र्ुिे,

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.िोवपचांद

पडळिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नािोराव िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल
शमटिरी, श्री.रामननवास शसांह, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
डॉ.वजाहत

शमर्ाफ,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.मोहनराव

िदम,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर, श्री.ननलय नाईि, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.सांजय दौंड, श्री.रमेश
िराड, श्री.राजेश राठोड, श्री.नरें द्र दराडे, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.अननिेत

तटिरे , श्री.अरुणिािा जिताप : सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मराठवाडा, ववदभि तसेच उविररत महाराषरात ववशेित: साींगली,
सोलापरू , पण
ु े, रायगड, रत्नाथगरी, शसींधद
ु ग
ु ,ि कोल्हापरू , पींढरपरू , भींडारा,

गोंददया, नागपरू , वधाि, चींद्रपरू , गडथचरोली, यवतमाळ, अमरावती, औरीं गाबाद,
लातरु , उस्मानाबाद, परभणी, जालना, बीड, बल
ु ढाणा, नाींदेड, अकोला इत्यादी
भागात

माहे

जन
ू

ते ऑक््ोबर,

२०२०

अखेरपयंत

अततवषृ ्ी,

परू व

ढगफु्ीमळ
ु े हजारो हे क््रमधील खरीप व रब्बी पीक ववशेित: मका, हळद,
डाशळींब, तरू , बाजरी, उडीद, मग
ु ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, ऊस आणण कापस
ू
वपकाींचे भातशेतीचे तसेच भाजीपाल्याचे, फळवपकाींचे, पशध
ु न, घरे , गह
ृ ोपयोगी

वस्त,ू गोठे , शाळा/शासकीय रमारतीींचे नक
ु सान झाले असन
ू ववववध दठकाणी
अनेकाींनी आपला जीव गमावल्याचे तसेच ककत्येकाींचे सींसार उध्वस्त झाल्याचे
तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

आवशयकता

पव
ू ि

असताना

ववदभाित
दे खील

परु ग्रस्ताच्या

ददनाींक

४

मदतीकरीता

सप््ें बर,

२०२०

४५६

च्या

कोटींची
शासन

तनणियान्वये फक्त १६ को्ी ४८ लक्ष रूपये मींजूर केले असन
ू ती रक्कम
सध्
ु दा अद्याप परू ग्रस्तांना शमळाली नसल्याचे ददनाींक १० सप््ें बर, २०२०

रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींना तसेच अततवषृ ्ी,
वादळी वारे , महापरू बाथधताींना तातडीने ददलासा दे ण्यासाठी ववनाववलींब सींपण
ू ि
राज्यात ओला दषु काळ जाहीर करून त्यानस
ु ार उपाययोजना करुन तातडीने

आथििक मदत जाहीर करण्याबाबतची मागणी मा.ववरोधी पक्षनेत,े महाराषर

ववधानसभा तसेच राज्यातील लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२०

रोजी वा त्यासम
मींत्री आदीींकडे लेखी
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री व मा.महसल
ू
तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही राज्यात पीक नक
ु सानीबाबतचा प्रािशमक अहवाल
कोणतेही पींचनामे न करताच शासनास पाठववण्यात आल्याचे तनदशिनास आले

असन
ू सदर प्रािशमक अींदाजावरील अहवालामध्ये नक
ु सान भरपाईसाठी ककती
रक्कम अपेक्षक्षत असल्याचे नमद
ू करण्यात आले आहे याबाबत शासनाने

चौकशी करुन शेती, पीक व फळ वपकाींचे कोणतेही पींचनामे न करताच
शासनास अहवाल सादर करणाऱ्या सींबथीं धत अथधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

नक
ु सानग्रस्त

ववववध

भागात

मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.मींत्री, मा.ववरोधी पक्षनेते व मा.लोकप्रतततनधीींनी भे्ी दे ऊन नक
ु सानग्रस्त

क्षेत्राची ददनाींक १७ ते २० ऑक््ोबर, २०२० या दरम्यान पाहणी करुन
सींबथीं धत शेतकऱ्याींना तातडीने आथििक सहाय्य करण्याची व प्रचशलत आणेवारी
पध्दतीने तनकि बदलण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) तसेच अनतवष्ृ टीमळ
ु े तालक
ु ाननहाय नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयांना आधथरक
मदत

दे ण्यात

आली

आहे

काय,

नक
ु सानग्रस्त

शेतकऱ्याींच्या

शेतीच्या

पींचनाम्यानस
ु ार तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर तनणिय घेवन
ू शासनाने
अततवषृ ्ीमळ
ु े

बाथधत

झालेल्या

शेतकऱ्याींना,

मत
ृ ाींच्या

नातेवाईकाींना,

परू ग्रस्ताींना व मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्या जनावराींच्या िारकाींना जाहीर करण्यात
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येणाऱया हेक््री रूपये ५० हजार नक
ु सान भरपाईची रक्कम वपडडताींच्या िे्
बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे काय, उक्त प्रकरणी शासनामाफित
वारीं वार

उद्भवणाऱ्या

नैसथगिक

सींक्ावर

उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,

मात

करण्यासाठी

कोणत्या

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०१-१२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) व (४) ददनाींक २० व २१ ऑगस््, २०२० आणण ददनाींक ३० व ३१
ऑगस््, २०२० ते १ सप््ें बर, २०२० या कालावधीत नागपरू ववभागात तनमािण
झालेल्या

परू पररजस्ितीमळ
ु े

नक
ु सान

झालेल्या

बाथधताींना

१८४,५२,८८,०००/- एवढा तनधी ववतररत करण्यात आलेला आहे .

एकूण

रूपये

राज्यात जून ते ऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत झालेली अततवषृ ्ी,

परू पररजस्िती या नैसथगिक आपत्तीमळ
ु े पीक नक
ु सानीबाबत राज्य आपत्ती
प्रततसाद तनधी (SDRF) च्या तनकिानस
ु ार ३३% पेक्षा अथधक बाथधत क्षेत्राचे

पींचनामे करण्यात आलेले आहे त. त्यानस
ु ार ४१६७६१९.७७ हे क््र क्षेत्र बाथधत
झाले आहे . राज्य आपत्ती प्रततसाद तनधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने जजरायती

व आशवाशसत शसींचनाखालील वपकाींसाठी रुपये १०,०००/- प्रतत हे क््र व

बहुवावििक वपकाींसाठी रुपये २५,०००/- प्रतत हे क््र या दराने दोन हे क््रच्या
मयािदेत दे ण्याचा तनणिय घेण्यात आला असन
ू शेतीवपकाींच्या नक
ु सानीकरीता
बाथधत शेतकऱ्याींना आथििक मदतीसाठी रुपये ४३९३३०.८६ को्ी तनधीची
आवशयकता आहे .

(५) जन
ू ते ऑक््ोबर, २०२० या मान्सन
ु काळात अततवषृ ्ी, परू ्ररजस्ितीमळ
ु े
शेती वपकाींचे नक
ु सानाचे पींचनामे करण्यात आलेले आहे त. बाथधत शेतकरी,

मत
ृ व्यक्तीींचे वारसाींना व मत
ृ जनावरांच्या धारकाींना आथििक मदतीचा

पदहला हप्ता रुपये २२,९७,०६,३७,०००/- ववतररत करण्यात आला असन
ू

मदतीची रक्कम बाथधताींच्या बँक खात्यात िे् जमा करण्याचे आदे श दे ण्यात
आले आहे त.

(६) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातील माहहती तांत्रज्ञान शशक्षिाांना अनुदान र्मळण्र्ाबाबत
(३८) ५६७१ (२५-११-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर
ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप, श्री.राजेश राठोड,

श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मादहती तींत्रज्ञान शशक्षक मागील २० विािपासन
ू ववनावेतन

अत्यल्प वेतनावर कायिरत असल्याने ऑनलाईन शशक्षण मींडळ परीक्षा यामध्ये
कतनषठ महाववद्यालयीन मादहती तींत्रज्ञान शशक्षकाींना पण
ि ेळ वेतनश्रेणीत
ू व
अनद
ु ान शमळणे आवशयक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शशक्षकाींना
पण
ि ेळ वेतनश्रेणीत अनद
ू व
ु ान शमळण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०३-१२-२०२०) : (१) माध्यशमक व उच्च माध्यशमक

स्तरावरील मादहती व तींत्रज्ञान वविय शशक्षकाींना शासन तनणिय, ददनाींक ३०

जानेवारी, २००२ अन्वये, पण
ू ि वेळ शशक्षकास रुपये ५०००/- व अधिवेळ

शशक्षकास रुपये २५००/- तर घडयाळी तासानस
ु ार तनयक्
ु त शशक्षकाींना प्रनत
तास रुपये ५०/- रतक्या मानधनावर तनयक्
ु ती करण्यात येत.े
(२) याबाबत आवशयक कायिवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातील शशक्षि/शशक्षिेतर िमफचाऱयाांना जुनी पेन्शन
योजना लािू िरण्याबाबत

(३९) ५६७७ (१२-११-२०२०) डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ
भाई जिताप, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.ववक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ववलास पोतनीस, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.अमोल
शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाफणी, डॉ.रणजजत पाटील : ददनांक ८ सप्टें बर,

२०२० रोजी सभागह
ृ ाच्र्ा पटलावर ठे वण्र्ात आलेल्र्ा अतारांककत प्रश्नोत्तराची
र्ादी क्रमांक ७ मधील प्रश्न क्रमांक ३८७८ ला ददलेल्र्ा उत्तराच्र्ा संदभाित
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पासन
ू तनयक्
ु त कमिचाऱ्याींना नवीन

अींशदान पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असन
ू ददनाींक १ नोव्हें बर,

२००५ पव
ू ी सेवेत आलेल्या ववनाअनद
ु ान शाळा, वगि तक
ु डया तसेच अींशत:
अनद
ु ातनत

शाळा,

वगि

तक
ु डयाींवरील

कायिरत

शशक्षक

व

शशक्षकेतर

कमिचाऱ्याींना नवीन अींशदान पेन्शन योजना लागू केली असन
ू ददनाींक १
नोव्हें बर, २००५ पव
ू ीच्या तनयक्
ु त शशक्षक/शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना जुनी पेन्शन
दे ण्याबाबत शासनाचे मख्
ु य सथचव याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या

अभ्यास ग्ाने याबाबतचा अहवाल ददनाींक ०३ जुल,ै २०२० रोजी शासनास
सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अहवालात अभ्यास ग्ाने शासनास सादर केलेल्या
शशफारसीींचे िोडक्यात स्वरूप काय आहे , सदरहू अहवालातील कोणकोणत्या

शशफारसी शासनाने स्वीकारल्या आहे त, तद्नि
ीं ाने घेतलेल्या तनणियाचे स्वरुप
ु ग
व सद्य:जस्िती काय आहे , तसेच, नागपरू येिे झालेल्या राज्यातील शशक्षक
व

त्याींच्या

सींघ्नेमाफित

जुनी

पेन्शन

योजना

लागु

करण्याबाबतच्या

मागणीकरीता माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन करण्यात
आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पव
ु ी तनयक्
ु त शशक्षकाींना जन
ु ी पेन्शन

योजना बींद करण्याच्या अथधसच
ू नेची अींमलबजावणी करण्यात आली असन
ू
सदर अथधसच
ू नेमध्ये स्िायी कमिचारी (वेतनश्रेणीवरील) शशक्षकाींना जुनी
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पेन्शन योजना लागू राहील अशी तरतद
ू असल्यामळ
ु े अींशत: अनद
ु ातनत व
ववनाअनद
ु ातनत

शशक्षक

वेतनश्रेणीवरील

योजनेला पात्र ठरतात, हे ही खरे आहे काय,

असल्यामळ
ु े

ते

जुन्या

पेन्शन

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक १ नोव्हें बर,

२००५ पव
ु ीचे स्िायी (अींशत: अनद
ु ातनत/ववनाअनद
ु ातनत) याींना जुनी पेन्शन
योजना लागू करण्याबाबत कोणता तनणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाफ िायिवाड (०२-१२-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

अ.म.ु स., शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली

सशमती गठीत करण्यात आलेली आहे .

(२) आींदोलन करण्यात आले होते. सदर सशमतीने या प्रकरणाची व्याप्ती
मोठी

असल्यामळ
ु े शासनस्तरावर तनणिय घेण्याबाबत शशफारस केली आहे .

(३) हे खरे नाही. ववत्त ववभागाने शासन तनणिय, ददनाींक ३१/१०/२००५ अन्वये
राज्य शासकीय कमिचाऱ्याींना पररभावित अींशदायी तनवत्ृ तीवेतन योजना लागू
केलेली आहे .

(४) व (५) प्रशन उद्भवत नाही.
___________

पालघर जजल्हा पररषदे च्र्ा र्शक्षण ववभािात
झालेल्र्ा गैरव्र्वहाराची चौकशी करण्र्ाबाबत
(४०)

५६७९

(१२-११-२०२०)

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.ववक्रम

िाळे :

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

पालघर

जजल्हा

पररिदे चे

माध्यशमक

ववभागाचे

तत्कालीन

प्रभारी

शशक्षणाथधकारी श्री.जयवींत खोत आणण प्रभारी माध्यशमक अधीक्षक श्री.ददलीप
उबाळे याींनी आपल्या पदाचा आणण अथधकाराचा गैरवापर करून शशक्षण
ववभागात आथििक गैरव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही अथधकाऱ्याींनी ददनाींक ०६ जानेवारी, २०१९ ते
ददनाींक १० जुल,ै २०२० या कालावधीत मख्
ु याध्यापक, उपमख्
ु याध्यापक,
पयिवेक्षक,

शशक्षण

सेवक

आणण

तनयशमत

सेवा

सातत्य,

सेवाजेषठता यामध्ये बदल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

शाळाींमधील

(३) असल्यास, दोन्ही अथधकाऱ्याींच्या कालावधीत जजल्हा पररिदे ने चुकीचे
ददलेले अनेक

वैयजक्तक मान्यतेचे

आदे श शालािि आयडीसाठी शशक्षण

उपसींचालक कायािलय, मब
ुीं ई येिे गेले असता तेिून २० नस्त्या अमान्य
होऊन परत पालघर, जजल्हा पररिद कायािलयात आल्या, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सन २०१० पासन
ू शासनाने अमान्य केलेले शशक्षण ववभागाचे
प्रस्ताव उक्त दोन्ही अथधकाऱ्याींनी आथििक दहतासाठी सींगनमताने मान्य
केल्याने

सदर

दोन्ही

अथधकाऱ्याींवर

कारवाई

होण्याकरीता

अनेक

लोकप्रतततनधीींनी शासनाकडे तक्रारी केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त दोन्ही
अथधकाऱ्याींना

दोिी ठरवन
ू

त्याींच्यावर

कायदे शीर कारवाई

कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याकरीता

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाफ िायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) व (४) सदर प्रस्ताव त्र्
ि स
े ाठी शशक्षणाथधकारी (माध्य.), जज.प.
ु ी पत
ू त

पालघर या कायािलयास परत करण्यात आले होते. त्यापैकी १२ पररपण
ू ि
प्रस्ताव

शशक्षण

उपसींचालक,

मब
ींु ई

कायिवाहीकरीता सादर करण्यात आले आहे त.

कायािलयास

आवशयक

पढ
ु ील

या प्रकरणी तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाल्याची नोंद ददसन
ू येत नाही.

(५) व (६) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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अल्पसांख्याांि प्री मॅट्रीि स्िॉलरशशपसाठी लािणारे
प्रमाणपत्र स्वयांघोवषत प्रमाणपत्रावर घेण्याबाबत
(४१) ५७०५ (१२-११-२०२०) डॉ.वजाहत शमर्ाफ : सन्माननीय अल्पसांख्याांि
वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याींक प्री मॅट्रीक स्कॉलरशशपसाठी लागणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र

सींबथीं धत अथधकाऱ्याींचेच लागत असन
ू ते काढण्यासाठी पालकाींना सींबथीं धत
कायािलयात अनेकदा ये-जा करावे लागत असल्याने यामध्ये पालकाींचे आथििक

व ववद्यार्थयांचे शैक्षणणक नक
ु सान होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार अल्पसींख्याींक प्री मॅट्रीक स्कॉलरशशपसाठी
लागणारे पालकाींचे उत्पन्न प्रमाणपत्र स्वयींघोवित प्रमाणपत्रावर घेण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.नवाब मशलि (०२-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या प्री-मॅरीक स्कॉलरशशप योजनेंतगित नवीन अजांसाठी

सक्षम प्राथधकरणाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र आवशयक आहे . मात्र नत
ु नीकरण
अजांसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची अ् नाही.
ववद्यार्थयांच्या

पालकाींचे

स्वयींघोवित

उत्पन्न

प्रमाणपत्र

करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

मान्य
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राज्य पररवहन महामांडळाच्या िमफचाऱयाांचे थिीत वेतन,
ववमा भरपाई व आधथफि मदत दे ण्याबाबत

(४२) ५७०९ (२७-११-२०२०) डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.ननलय
नाईि, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.प्रसाद लाड,
अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.ववजय

ऊर्फ

भाई

धिरिर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादे व जानिर, श्री.िोवपचांद पडळिर : सन्माननीय
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोना सींक्ामळ
ु े तो्यात आलेल्या महाराषर राज्य मागि पररवहन
महामींडळाला शासनाने तनधी दे ण्याबाबत व कमिचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत

मा.ववरोधी पक्षनेते याींनी मा.पररवहन मींत्रयाींची भे् घेऊन त्याींना ददनाींक २२
सप््ें बर, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदन ददले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

साडेपाचशे को्ी

रुपयाींचा

तनधी दे ण्याचा

तनणिय

सवि

सींबथीं धताींची बैठक घेऊन ददनाींक ४ ऑगस््, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास

मा.उप मख्
ु यमींत्री याींनी घेतला, तसेच उक्त तनणियाप्रमाणे आतापयंत ककती
तनधी दे ण्यात आला,

(३) असल्यास, आथििक सींक्ात असलेल्या एस्ी महामींडळाच्या कमिचाऱ्याींना
अहोरात्र मेहनत करुनही माहे जल
ु ,ै ऑगस््, सप््ें बर व ऑक््ोबर, २०२० चे

वेतन अदा करण्यात आले नसल्याचे तनदशिनास आले असन
ू वेतन शमळावे
यासाठी कायिवाही करावी अन्यिा फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी

एस.्ी. वकिसि रीं्क काँग्रस
े
सींघ्नेने मा.मख्
ु यमींत्री व मा.पररवहन मींत्री
आदीींकडे लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे , तसेच कोरोनामळ
ु े मत्ृ यू पावलेल्या
३६ कमिचाऱ्याींचे ववमा दावे चुकीचे तनयम लावन
ू नामींजूर करण्यात आले, हे
ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, जळगाव आणण रत्नाथगरी येिील एस्ी कमिचाऱ्याींना मागील तीन
मदहन्याींपासन
ू वेतन न शमळाल्याने येिील कमिचाऱ्याींनी आत्महत्या केल्याचे

माहे नोव्हें बर, २०२० च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात तनदशिनास आले असन
ू एस्ी

महामींडळाच्या कायिपध्दतीला कीं्ाळून व िककत वेतनामळ
ु े मनोज चौधरी
याींनी आत्महत्या केली असन
ू आपल्या मत्ृ यल
ू ा शासन जबाबदार असल्याचे
त्याींनी मत्ृ यप
ू व
ू ी शलदहलेल्या थचठ्ठीमध्ये स्पष्पणे नमद
ू केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(५) असल्यास, राज्य मागि पररवहन महामींडळ हे महाराषर शासनाचा

अींगीकृत उपक्रम असन
ू सध्या राज्यात १ लाखाहून अथधक एस्ी कमिचारी
कायिरत असल्याने त्याींना मळ
ु ातच कमी वेतनावर काम करावे लागते व
त्यातच वेतन दे ण्यास झालेल्या ववलींबामळ
ु े त्याींची तसेच त्याींच्या कु्ुींबबयाींची
उपासमार होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार एस्ी कमिचाऱ्याींच्या मागण्या मान्य करुन
त्याींना ववनाववलींब वेतन अदा करण्याच्यादृष्ीने कायिवाही करुन एस्ी

कमिचाऱ्याींच्या समस्या सोडववण्याच्यादृष्ीने कोणता तनणिय घेतला वा घेण्यात
येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (०१-१२-२०२०) : (१) मा.ववरोधी पक्षनेते वव.प.स. याींनी
पररवहन

मींत्री

याींना

अग्रेवित

केलेले

ददनाींक

२७/०९/२०२०

कमिचाऱ्याींच्या ववववध मागण्याींबाबतचे तनवेदन प्राप्त झाले आहे .

रोजीचे

(२) शासन तनणिय, ददनाींक ०५/०८/२०२० अन्वये महामींडळास रुपये ५५०.००
को्ी, शासन तनणिय, ददनाींक ०१/१०/२०२० अन्वये रुपये १५०.०० को्ी व
शासन तनणिय ददनाींक ०९/११/२०२० अन्वये रुपये ७९.०० को्ी रतकी रक्कम
सवलतमल्
ू याींच्या प्रततपत
ू ीपो्ी अथग्रम स्वरुपात अदा करण्यात आली आहे .

तसेच, राज्य शासनाच्या आकजस्मकता तनधीमधून रुपये १२०.०० को्ी रतका
तनधी महामींडळास अदा करण्यात आला आहे .

(३) माहे जुलै ते ऑक््ोबर, २०२० पयंतचे सींपण
ू ि वेतन कमिचाऱ्याींना अदा केले

आहे . माहे ऑक््ोबर, २०२० पयंतचे सवि वेतन अदा करण्याबाबतचे तनवेदन

महाराषर एस.्ी. वकिसि रीं्क काँग्रेस सींघ्नेने ददनाींक २९/०९/२०२० रोजी
ददले होते त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयात याथचका दाखल करण्यात येईल

असे दे खील कळववले होते. तसेच, महामींडळाच्या ददनाींक ०१/०६/२०२० च्या

पररपत्रकामध्ये नमद
ू केलेल्या अ्ी व शतीनस
ु ारच कमिचाऱ्याींच्या ववमा
दाव्याींबाबतची कायिवाही करण्यात आली आहे .
(४) होय.
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(५) राज्य पररवहन कमिचाऱ्याींचे वेतन करारातील तरतद
ु ीनस
ु ार अदा केले

जाते. मात्र, कोववड-१९ च्या प्रादभ
ु ािवामळ
ु े महामींडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या
प्रमाणात घ् झाल्याने तनधी अभावी वेतन दे ण्यास ववलींब झाला होता.
(६) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

रे मडेशसवीर, टॉशसशलझ्युम्ब औषधाांचा व मास्िचा
िाळाबाजार होत असल्याबाबत

(४३)

५७८६

(१२-११-२०२०)

श्री.प्रवीण

दटिे,

श्री.िोवपचांद

जानिर,

श्री.ववजय

पडळिर,

श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे ,
डॉ.पररणय

र्ुिे,

श्री.महादे व

ऊर्फ

भाई

धिरिर,

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश िराड, श्री.नािोराव िाणार : सन्माननीय अन्न
व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोववड-१९ वविाणू सींसगि झालेल्या रुग्णाींसाठी अत्यावशयक ठरणाऱ्या
रे मडेशसवीर, ्ॉशसशलझ्यम्
ु ब औिधाींचा व मास्कचा काळाबाजार होत असन
ू
रे मडेशसवीर

औिधाच्या

काळाबाजाराबाबत

पण
ू ि

उपचारात

प्रभावी औिध

ठरणाऱ्या रींजक्
े शनचा काळाबाजार होत असन
चार हजाराींचे औिध ४०
ू

हजाराींना ववकले जात असल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कोरोना

उपचारावरील

एक

महत्वाचे

औिध

असलेल्या

रे मडेशसवीर औिधाचा सींपण
ीं येतही
ू ि राज्यात त्
ु वडा जाणवत असन
ू मत्ृ यस
ू ख्

वाढ होत आहे , तसेच औिधाच्या त्
ु वडयामळ
ु े त्याचा काळाबाजार सरु
ु असन
ू
गरीब रुग्णाींचे सवािथधक हाल होत असल्याने सदरहू औिधाची खरे दी प्रकक्रया
राबवन
ू जजल्हा प्रशासनाला परु े सा साठा तातडीने उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
तसेच खाजगी रुग्णालयात दे खील सदर औिध मोफत उपलब्ध करून

दे ण्याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक २ ऑक््ोबर,
२०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास पत्र शलहून ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, सदरहू औिधाचा सगळ्यात मोठा परु वठा हे ्ेरो फामि
कींपनीमाफित होत असन
ू कींपनीच्या खडकी, पण
ु े येिे असलेल्या गोदामात
गैरव्यवहार सरु
ु आहे , तसेच सदरहू कींपनीची पॉशलसी फक्त कोववड हॉजस्प्ल
सींलग्न असलेल्या मेडडकलला सदर औिध परु वठा करण्याची असताना हया
गोदामामधून गैरमागािने साठा रतर ववक्रेत्याला ददला जात आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, श्री फामाि, ऑजक्सकेअर मेडडको, खमाज मेडडकल, डी एस

मेडडकल, लाईफ लाईन मेडडकल, सींत सोपान मेडडकल, ववघ्नहताि मेडडकल,

धन्वंतरी मेडडकल, आरोही मेडडकल या सवि पण्
ु यातील मेडडकलमध्ये खरे दी
ववक्री लेखात तीन ते चार हजार रींजेक्शनची नोंद नाही, तसेच, हे ्ेरो

फामािकडून बऱ्याच ववक्रेत्याींची नावे दे यके बनवन
ू दस
ु ऱ्याच ववक्रेत्याींना ववक्री
करण्यात येत असल्याचेही तनदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यामळ
ु े सामान्य जनतेला रे मडेशसवीर रींजेक्शनसाठी जादा पैसे

मोजावे लागत असल्याने याप्रकरणी नागपरू येिील लोकप्रतततनधीींनी लेखी

तक्रार तनवेदन ददले असन
मा.अन्न व औिध प्रशासन मींत्री याींच्या
ू
सच
ीं रही
ु नेनत

काळाबाजार

सरु
ु च

असल्याने

जनतेने

अशा

काळाबाजार

करणाऱ्याींना पाठीशी घालणाऱ्याींववरोधात सींताप व्यक्त केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(६)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

औिधाींचा

काळाबाजार रोखण्यासाठी कायिवाही करुन सींबथीं धत दोिीींचे परवाने रद्द करुन
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , तसेच आतापयंत ककती

व्यावसातयक, एजीं् व अन्य व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करण्यात आली तसेच
ककती रकमेचा माल जप्त करण्यात आला, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

डॉ. राजेंद्र शशांिणे (०१-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

ददनाींक १०/०७/२०२० रोजी घातलेल्या एका धाडीत रुपये ५४००/-

ककीं मतीचे Remdesivir Injection रुपये २०,०००/- ला ववक्री होत असल्याचे
आढळून आले. तसेच रतर दठकाणी जास्त ककीं मतीत ववक्री होत असल्याचे
आढळले.
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(२) हे ही अींशत: खरे आहे .

मा.ववरोधी पक्षनेता याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक २/१०/२०२०

रोजी पत्र ददले आहे .

(३) व (४) खरे आहे .

ददनाींक २८/०९/२०२० रोजी हे ्ेरो हे ल्िकेअर शल. वडकी या ववतरक

सींस्िेची तपासणी केली असन
ीं ाने कींपनीला कारणे दाखवा नो्ीस
ू त्यानि
ु ग
बजावण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कारवाई सरु
ु आहे .

तसेच या सवि ककरकोळ ववक्रेत्याींची तपासणी करण्यात आली असन
ू

तपासणीत आढळलेल्या दोिावरुन त्याींच्याववरुध्द कायिवाही घेण्यात येत आहे.
(५) हे खरे नाही.

(६) कोरोना औिधाींच्या तनयींत्रणासाठी महाराषर राज्यात एकूण २८,४७४

तपासण्या केल्या आहे त. तसेच एकूण ८४ धाडी ्ाकण्यात आल्या असन
ू
त्यामध्ये औिधाींचा व मास्कचा एकूण सम
ु ारे २१,८५,५६६/- रतक्या ककीं मतीचा
साठा जप्त करण्यात आला आहे . तसेच १९ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली
असन
ू सींबथीं धताींववरुध्द FIR नोंदववण्यात येवन
ू पढ
ु ील तपासकाम चालू आहे .
___________

राज्यातील दध
ू भेसळ रोखण्याबाबत
(४४) ६००० (१२-११-२०२०) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्फ भाई जिताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.वजाहत शमर्ाफ, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराव िदम,

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दध
ू भेसळ रोखण्यासाठी तसेच जनतेला शध्
ु द सकस दध
ू ाचा

परु वठा करण्यासाठी पररणामकारक उपाययोजना करुन कृती आराखडा तयार
करण्याचे काम माहे फेब्रव
ु ारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान सरु
ु करण्यात
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दध
ू भेसळीची साधारणत: ककती प्रकरणे तनदशिनास आली

आहे त व यावर उपाययोजना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात
आला आहे काय, कृती आराखडयाचे स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दध
भेसळ
ू
रोखण्याकरीता कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. राजेंद्र शशांिणे (०१-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) शासन तनणिय, ददनाींक ०३/०३/२०२० च्या अनि
ीं ाने राज्यामध्ये
ु ग

दध
ु ात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औिध प्रशासन ववभाग व दग्ु ध
व्यवसाय ववकास ववभाग यामधील अथधकारी व कमिचारी याींची सींयक्
ु त पिके

स्िापन करण्यात आलेली आहे त व सदर पिकाव्दारे सींयक्
ु तपणे समन्वयाने
तपासणी व नमन
ु े घेण्याचे कामकाज करण्यात येत आहे .

अन्न व औिध प्रशासनातफे राज्यभरात ददनाींक ०१/०४/२०२० ते

१५/११/२०२० या कालावधीत दध
ु उत्पादक व ववक्रेते याींचेकडून एकूण ४२८
दध
त्यापैकी १५७ नमन
ु ाचे नमन
ु े ववशलेिणास घेण्यात आलेले असन
ू
ु े

प्रमाणणत, २७ नमन
ु े मानदाप्रमाणे नसल्याचे तर ०१ नमन्
ु यात Maltodextrin
आढळून आल्याने असरु क्षक्षत असल्याचे आढळून आले आहे . तसेच ६,४४६.१

शल्र ककीं मत ३,८८,८९६/- रुपयेचा दध
ु ाचा साठा जप्त करून नष् करण्यात
आलेला आहे . मानदाप्रमाणे नसलेल्या २७ नमन्
ै ी ७ प्रकरणी एकूण रुपये
ु यांपक
३२,०००/-

रतका

मानदाप्रमाणे

तडजोड

नसलेल्या

दीं ड

प्रकरणी

करण्यात
व

प्रकरणतनहाय कायिवाही घेण्यात येत आहे .
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

०१

___________

आलेला

असरु क्षक्षत

असन
ू

उविरीत

नमन्
ु या

२०

प्रकरणी
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बीड उपप्रादे शशि पररवहन िायाफलयातील अधधकारी-कमिचारी
उपस्स्थत नसल्र्ाबाबत
(४५) ६०४७ (०१-१२-२०२०) श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय पररवहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड उपप्रादे शशक पररवहन कायािलयात ववववध कामातनशमत्त येणाऱ्या

नागररकाींना अनेक समस्याींचा सामना करावा लागत असन
ू ्ररवहन कायािलय
एका दठकाणी तर पाशसींगचा रॅ क कायािलयापासन
ू ककत्येक ककलोमी्र दरू

असल्याने पाशसींगसाठी जी वाहने रॅ कवर जातात त्याींना तेिे पाशसींग अथधकारी
व कमिचारी उपलब्ध नसल्याचे ननदशरनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जे अथधकारी कमिचारी या दठकाणी काम करतात ते वेळेवर
कायािलयात हजर होत नसल्याने याबाबत सामाजजक कायिकत्यांनी जजल्हा

प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या असन
ू या कायािलयात सेवेत असलेले अथधकारी,
कमिचारी त्याींचे कतिव्य बजावत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सातत्याने या दठकाणी प्रभारी उपप्रादे शशक पररवहन अथधकारी

नेमले जात असल्यामळ
ु े येिील नागररकाींची प्रचींड गैरसोय होत असन
ू
ववद्यमान पररवहन अथधकारी याींची उपजस्िती कमी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बीड उपप्रादे शशक
पररवहन

कायािलयात

कामातनशमत्त

येणाऱ्या

नागररकाींच्या

सोडववण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

समस्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. अननल परब (०२-१२-२०२०) : (१) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार

वाहनाींच्या योग्यता प्रमाणपत्र नत
ु नीकरणासाठी आवशयक असलेली जागा

शहराच्या लगत उपलब्ध नसल्याने शहरापासन
ू सम
ु ारे १२ कक.मी. अींतरावरील
मौजे शहाजहानपरू , ता.बीड येिे ब्रेक ्े स्् रॅ क उभारण्यात आलेला आहे . या
कामी बीड कायािलयातील १ मो्ार वाहन तनरीक्षक तसेच प्रादे शशक पररवहन

कायािलय, औरीं गाबाद येिील चक्राकार पध्दतीने तनयक्
ु त १ अशा एकूण २
मो्ार वाहन तनरीक्षकाींव्दारे ववदहत केलेल्या को्यानस
ु ार वाहनाींची तपासणी
करण्यात येत.े
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(२) या सींदभाित जजल्हाथधकारी कायािलय, बीड येिे तक्रार प्राप्त झाली आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

उपप्रादे शशक पररवहन अथधकारी, बीड या पदाचा अततररक्त कायिभार

उपप्रादे शशक पररवहन अथधकारी, जालना याींच्याकडे दे ण्यात आला आहे .
पररवहन

आयक्
ु त

याींच्या

आदे शानस
ु ार

प्रादे शशक

पररवहन

कायािलय,

औरीं गाबाद येिील एका सहाय्यक प्रादे शशक पररवहन अथधकाऱ्याींची सेवा वगि
करण्यात आली होती. तिाव् ते हजर न झाल्याने त्याींना शासन सेवेतन
ू

तनलींबबत केले आहे . त्यामळ
ु े प्रादे शशक पररवहन कायािलय, औरीं गाबाद येिील

सेवाज्येषठ मो्ार वाहन तनरीक्षकाची ४ मदहन्याच्या चक्राकार पध्दतीने सेवा
वगि केली आहे .

(४) शासनाच्या पदोन्नती धोरणानस
ु ार उपप्रादे शशक पररवहन अथधकारी,
सहाय्यक

सींवगाितील

प्रादे शशक
खुल्या

कायिवाहीखाली आहे .

पररवहन

प्रवगाितील

अथधकारी
पदे

व

मो्ार

पदोन्नतीने

वाहन

तनरीक्षक

भरण्याबाबतची

या

बाब

सद्य:जस्ितीत बीड कायािलयात मो्ार वाहन तनरीक्षक सींवगाित ६ तर

सहाय्यक मो्ार वाहन तनरीक्षक सींवगाित ९ पदे भरण्यात आलेली आहे त.

वररषठ शलपीकाचे १ पद भरण्यात आलेले असन
ू २ पदे औरीं गाबाद व जालना

कायािलयातन
ू सेवा वगि पध्दतीने भरण्यात आली आहे त. कतनष्ठ शलवपक
सींवगाितील ५ पदे भरण्यात आलेली आहे त.
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

राज्यातील ग्रामीण भािातील पाणीटां चाई दरू िरण्याबाबत
(४६)

६०५६

(१२-११-२०२०)

श्री.िोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशव

खोत :

सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) प्रत्येक घरी वपण्याचे स्वच्छ पाणी पोहोचण्यासाठी स्िापन झालेल्या
जलशक्ती मींत्रालयाकडील आकडेवारीनस
ु ार राज्यातील ग्रामीण भागातील २०%
लोकसींख्येला रोज ककमान ४० शल्र सध्
ु दा पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे
माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या शेव्च्या आठवडयात तनदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पाणी ्ीं चाईमध्ये १.८७ को्ी लोकसींख्या असलेल्या
महाराषरातील २२ हजार ९७ गावाींचा समावेश आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पाणी्ीं चाई दरू
करण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.िल
ु ाबराव पाटील (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासनाच्या सींकेतस्िळावर (IMIS) जजल्हयाींनी नोंदीत केलेल्या

ददनाींक २४/११/२०२० रोजीच्या मादहतीनस
ु ार राज्यातील ग्रामीण भागातील
४.८३ को्ी लोकसींख्या असलेल्या ७७४५१ वाडया/वस्त्याींना ४० LPCD प्रमाणे
पाणीपरु वठा

होत

असन
ू ,

१.८६

को्ी

लोकसींख्या

असलेल्या

वाडया/वस्त्याींना ४० LPCD पेक्षा कमी पाणीपरु वठा होत आहे .

२२०४५

(३) महाराषर भज
ु ल (ववकास व व्यवस्िापन) अथधतनयम, २००९ कलम २५
च्या तरतद
ु ीनस
ु ार जजल्हयातील ववशशष् क्षेत्रामध्ये वपण्याच्या पाण्याची तीव्र
्ीं चाई तनमािण होण्याची शक्यता अिवा ्ीं चाई तनमािण झाली आहे असे
जजल्हा प्राथधकरणाची खात्री झाल्यास त्या क्षेत्रात वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई
जाहीर करण्याचे अथधकार जजल्हा प्राथधकरणास ववदहत केलेले आहे त.

ग्रामीण क्षेत्रात प्रततददन प्रततमाणसी २० शल्र पेक्षा कमी पाणी

उपलब्धता सींभाववत असल्यास ्ीं चाई तनवारणाच्या उपाययोजना ्ीं चाई क्षेत्रात
घेण्यात येतात.

(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

मास्िच्या किांमतीवर ननयांत्रण ठे वण्याबाबत
(४७) ६०५९ (१२-११-२०२०) श्री.रमेश िराड, श्री.सदाशशव खोत, श्री.िोवपचांद

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

(१) शासनाने आदे श काढून मास्कच्या ककीं मतीवर तनयींत्रण आणण्याचे प्रयत्न

करुनही राज्यात एकाही दठकाणी औिध दक
ु ानाच्या दशिनी भागावर मास्कच्या
ककीं मती लावण्यात आल्या नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या शेव्च्या
आठवडयात तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, अन्न व औिध प्रशासन ववभागाचे अथधकारी याकडे दल
ि
ु क्ष

करीत असन
ू आदे श काढून दहा ददवस झाले तरी कोणीही ककीं मती कमी
करीत नसन
ू राज्यात शासन आदे शाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या एकाही

दक
ु ानावर अन्न व औिध प्रशासन ववभागाच्या अथधकाऱ्याींनी कारवाई केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अन्न व औिध प्रशासन ववभागाचे अथधकारी व शासन याकडे
दल
ि
ु क्ष

करीत असल्याने

ग्राहकाींची फसवणक
ू

िाींबववण्याकरीता स्िातनक

लोकप्रतततनधीींनी तक्रार केल्याचे तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार चौकशीअींती आदे शाची अींमलबजावणी न

करणाऱ्याींवर कारवाई करुन मास्कच्या ककीं मतीवर तनयींत्रण ठे वण्याकरीता
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. राजेंद्र शशांिणे (०१-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

महाराषर शासनाने शासन तनणिय, ददनाींक २०/१०/२०२० अन्वये

राज्यात मास्क (एन ९५, २ प्लाय व ३ प्लाय) चे दर तनजशचत केलेले आहे त.
त्यानि
ीं ाने सवि औिध ववक्रेत्याींना सथु चत करण्यात येवन
त्यासींदभाित
ु ग
ू

पडताळणी केली असता, राज्यात सम
ु ारे १८७९८ औिध ववक्री दक
ु ानाींच्या
दशिनीय भागात मास्कच्या ककीं मतीबाबत फलक प्रदशशित करण्यात आलेला
असल्याचे प्रत्यक्ष दशिनी ददसन
ू आले आहे .

(४) या प्रकरणी अन्न व औिध प्रशासनाने एकूण ३९३८ तपासण्या केल्या
असन
ू त्यापैकी १६७ प्रकरणी मास्कची जादा ककीं मत आकारल्याचे आढळले व

त्याींना औिधी व सौंदयि प्रसाधने कायदा १९४० अींतगित नो्ीस बजावण्याची
कायिवाही घेण्यात आली आहे .
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यात िुटख्याची ववक्री होत असल्याबाबत
(४८) ६०८१ (१२-११-२०२०) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्फ भाई

जिताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

शमर्ाफ, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहा (जज.नाींदेड) तालक्
ु यात शासनस्तरावर ग्
ु खाबींदीचा तनणिय झाला
असन
प्रशासनाच्या दल
ि ामळ
ू
ु क्ष
ु े शासन तनयमाचे उल्लींघन करुन ग्
ु खा
व्यावसातयक ग्
ु खा ववक्री करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या शहरात ५ व ग्रामीण भागात ५ बेकायदा होलसेल
ग्
ु खा ववक्रेते असन
ू सम
ु ारे ७० लघवु वक्रेते आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदा ग्
ु खा
ववक्रेत्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. राजेंद्र शशांिणे (०१-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) अन्न व औिध प्रशासनाच्या नाींदेड जजल्हा कायािलयामाफित शहरात व
ग्रामीण

भागात

२०१९-२०२०

या

कालावधीत

४४

प्रकरणात

रुपये

१,३५,७४,८४५/- एवढ्या रकमेचा साठा जप्त करण्यात आला असन
४४
ू

प्रकरणी कफयािद दाखल करण्यात आली असन
ू ३७ प्रकरणात तपास पण
ू ि
होऊन

सींबथीं धत

जबाबदार

व्यक्तीींववरुध्द

मा.न्यायालयात

ख्ले

दाखल

करण्यात आलेले आहे त. तसेच सन २०२०-२०२१ या कालावधीत ४१ प्रकरणात

रुपये १,०४,०९,०८०/- एवढ्या रकमेचा साठा जप्त करण्यात आला असन
ू ४१
प्रकरणी पढ
ु ील तपासासाठी सींबथीं धत पोलीस स््े शनमध्ये प्रिम खबर अहवाल
दाखल करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रशन उद्भवत नाही.

___________
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील शासिीय भूखड
ां ाचे
धरणग्रस्ताांना वाटप िरण्याबाबत

(४९) ६०९१ (११-११-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊर्फ भाई धिरिर,

श्री.नािोराव िाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील शहरालगत मौजे कासेगाव येिील २५
एकराचा शासकीय भख
ू ींड जजल्हाथधकारी, सोलापरू याींनी सींपाददत करुन

पन
ु विशसत नागरीकाींना वा्प करण्यासाठी आरक्षक्षत केल्याचे माहे सप््ें बर,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भख
ू ींड धरणग्रस्त नागरीकाींना दे ण्याचे शासनाने तनजशचत
करुनही त्याचे वा्प करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर भख
ीं ावर स्िातनक राजकीय व्यक्तीकडून अथधकारी
ू ड
वगािवर दबाव आणून भख
ू ींड बळकाववण्याचा प्रयत्न होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

अनि
ीं ाने सदर भख
ु ग
ू ींडाचे धरणग्रस्ताींना वा्प करुन सवि सोयी सवु वधा
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववजय वडेट्टीवार (२६-११-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

तहशसलदार, पींढरपरू याींनी महाराषर जमीन महसल
अथधतनयम,
ू

१९६६ चे कलम १५५ अन्वये त्याींनी त्याींचेकडील ददनाींक २२/०८/२०१९ रोजी
ददलेले तनकालपत्र व फेरफार क्र. २४२१२ अन्वये मौजे कासेगाींव ग् नीं.६१/१

(क्षेत्र ०.९२ हे .आर) व ६२/२ (क्षेत्र ६ हे ९१ आर) याींचे ग्ाींचे कब्जेदार सदरी
जजल्हाथधकारी तिा उपसींचालक पन
ु विसन (जमीन) सोलापरू अशा नोंदी दाखल
केल्या आहे त.
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(२) वर अ.क्र. १ मध्ये नमद
ु ग् नीं.६१/१ व ६२/२ मधील जशमनी

प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्याबाबतचा अद्याप अींततम तनणिय घेण्यात आलेला
नाही.

(३) हे खरे नाही.

(४) वर अ.क्र. १ मध्ये नमद
ु जशमनी ग् नीं.६२/२ च्या जमीन मालकाींनी
तहशसलदार,

पींढर्रू

याींच्या

ददनाींक

२२/०८/२०१९

च्या

आदे शाववरुध्द

उपववभागीय अथधकारी, पींढर्रू याींचे न्यायालयात अ्ील अजि दाखल केला

असन
ू सदर अ्ील अजि सन
ु ावणीकरीता प्रलींबबत आहे . तसेच सदर जमीन
मालकाींनी मे.ददवाणी न्यायालय (वररषठ स्तर) पींढर्रू येिे तनयलमत ददवाणी

दावा दाखल केला असन
ू मा.न्यायालयाने सदर प्रकरणी “जैसे िे” जस्िती चे
आदे श ददले आहे त.

तसेच ग् नीं.६१ पै जमीन मालक याींनी या ग्ाचे कधीही भस
ीं ादन
ू प

झाले नसन
ू ततचे कोणत्याही प्रकारे हस्ताींतरण करु नये अन्यिा कायदे शीर

कारवाई करणेत येईल, अशा प्रमाणे कायदे शीर नो्ीस ददनाींक ०९/११/२०२०
रोजी जजल्हा पन
ु विसन कायािलय, सोलापरू याींचेकडे दाखल केली आहे .

सदर ग्ाींबाबत वरीलप्रमाणे अधिन्यातयक व न्यातयक दावे प्रलींबबत

असल्याने अींततम तनणिय झालेला नाही.
(५) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

शशवभोजन थाळीत अनेक केंद्र चालकांनी भ्रष्ट्टाचार केल्र्ाबाबत
(५०) ६१७२ (०१-१२-२०२०) श्री.रणजजतशसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय अन्न

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

(१) गरजूींना अल्पदरात अन्न शमळवन
दे ण्याच्या उद्देशाने सरू
केलेल्या
ू
ु
शशवभोजन िाळ्याींची सींख्या वाढवण्याचा तनणिय शासनाने घेऊन सध्
ु दा
शशवभोजन योजनेत केवळ २५ लोकाींना जेवण दे ऊन उविररत िाळ्याींचे

डुजप्लके् फो्ो अपलोड करून शशवभोजन िाळीत अनेक केंद्र चालकाींनी
भ्रष्ाचार केल्याचे अहमदनगर जजल्हयात तनदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशवभोजन िाळी

योजनेमध्ये झालेल्या भ्रष्ाचाराबाबत कायिवाही करुन सींबथीं धत दोिीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.छिन भज
ु बळ (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) मा.ववधानसभा सदस्य,

अहमदनगर याींनी अशा प्रकारची तक्रार मा.मींत्री (अनाप)ु याींच्याकडे ददनाींक

०३/०५/२०२० च्या पत्रान्वये केली आहे . त्यावर जजल्हा परु वठा अथधकारी,
अहमदनगर याींनी चौकशी केली असन
त्यानस
ू
ु ार अशी कोणतीही बाब
आढळून येत नसल्याचे नमद
ू केले आहे .
(३) प्रशन उद्भवत नाही.

___________

ववधान भवन :

श्री.राजेंद्र भािवत

मंबई.

सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रण्ूवर सवर प्र्क्रया महाराष्ट्र वविानमंडळ सधचवालयाच्या संगणक यं्रणणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई.

