
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहिले (अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

म ांबईतील सििारी गिृननमाथण सांस्र्ामध्ये उपविधीचा गैरिापर ि 
फेरफार िरुन सदननिाधारिाांना जाचि अटी लािल्याबाबत 

  

(१) २१५८ (१८-०३-२०२०) श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.िजाित ममर्ाथ, डॉ.स धीर ताांबे, श्री.मोिनराि िदम, श्री.अमरनार् 
राजूरिर : सन्माननीय सििार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विशषेत: मुींबईतील अनेक सहकारी गहृननमााण सींस्थामध्ये 
उपविधीचा गरैिापर ि फेरफार करुन सदननकाधारकाींना जाचक अ्ी 
लािण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये सदननका खरेदीदारास बँकेकड े कजा ममळण्यासाठी   
ना-हरकत प्रमाणपत्र न देणे, जातीिाचक ककीं िा धाममाक ककीं िा आहारिाचक 
(शाकाहारी/माींसाहारी) अशा व्यकतीींनाच सदननका विकण्याची सकती करणे, 
सदननका विकताना अनेक अडचणी ननमााण करणे इत्यादी प्रकार होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारच्या तक्रारी शासन दरबारी केल्या असताना देखील 
त्याची दखल घेतली जात नसल्याच्या िारींिार ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अशाप्रकारे सदननकाधारकाींना त्रास होऊ नये यासाठी शासनाने 
चौकशी करुन कोणता धोरणात्मक ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफथ  बाळासािेब पाटील (१७-१२-२०२०) : (१) ि (२) अींशत: खरे 
आहे. 
 राज्यातील मुींबई शहर, मुींबई उपनगर ि पणेु या जजल्हयामध्ये ३२ 
सहकारी गहृननमााण सींस्थाींनी सभासदाींना सदननका हस्ताींतरण करण्यासाठी, 
बॅंक कजा ममळण्याकरीता, सदननका विक्री करण्यासाठी, गहृतारण कजा 
घेण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याबाबत आिण सभासदत् ि देत 
नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
 तथापी, जातीिाचक ककीं िा धाममाक तसेच, आहारिाचक (शाकाहारी 
/माींसाहारी) व्यकतीींनाच सदननका विकण्याची सकती करणे, अशा स्िरुपाच्या 
तक्रारी प्राप्त झालले्या नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० अन्िये अजादाराने कोणत्याही 
प्रयोजनाकरीता प्रमाणपत्र ममळणेसाठी सींस्थकेड े केलेल्या अजाािर विहहत 
मदुतीत ननणाय घेण्यात सींस्थेने कसरू केली असेल ककीं िा अजा फे्ाळला 
असल्यास त्याबाबत अजादारास ननबींधकाकड े अपील दाखल करता येत.े 
कायदयातील तरतदुीनसुार सींबींधधत ननबींधकाींकडून कारिाई करण्यात येत.े  
 सहकारी गहृननमााण सींस्थाींच्या पदाधधकाऱयाींनी शासनाने िेळोिेळी 
ननगाममत केलेल्या मागादशाक सचूनाींच े पालन करािे, तसेच या सचूनाींच्या 
विपररत गहृननमााण सींस्थाींनी ननयम तयार करु नयेत, ही बाब राज्यातील सिा 
सहकारी गहृननमााण सींस्थाींच्या ननदशानास आणून देणेबाबत शासनस्तरािरुन 
सहकार आयकुत ि ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पणेु याींना 
सचूना देण्यात आल्या आहेत. त्यानसुार त्याींनी त्याींच्या अधधनस्त सिा 
सींबींधधत क्षेत्रत्रय अधधकाऱयाींना ननदेश हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यात शासिीय आहदिासी आश्रमशाळाांमध्ये िां त्राटी मशक्षि ि 
मशक्षिेतर िमथचारी याांना पदािर ननयममत िरण्याबाबत 

  

(२) २८७६ (१७-०४-२०१५) डॉ.स धीर ताांबे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासकीय आहदिासी आश्रमशाळाींमध्ये कीं त्रा्ी पध्दतीने ककती 
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचारी नेमलेले आहेत, 
(२) असल्यास, त्याींना ननयममत पदािर घेण्याविषयी शासनाची भमूमका काय 
आहे, 
(३) सद्य:जस्थतीत मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना ककती मानधन हदल े
जात आहे ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२१-१२-२०२१) : (१) सन २०१९-२०२० या शकै्षिणक िषाात 
कीं त्रा्ी पध्दतीने मशक्षक २०० ि मशक्षकेतर २५५८ असे एकूण ४७५८ कमाचारी 
मशक्षक ि मशक्षकेतर म्हणून नेमलेले आहे. 
(२) स्पधाात्मक पररक्षवे्दारे होणाऱया भरती प्रकक्रयेत पात्र ठरणाऱया उमेदिाराींना 
ननयममत पदािर ननयकुती हदली जात.े 
(३) सद्य:जस्थतीत मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना खालीलप्रमाणे मानधन 
देण्यात येत आहे. 

१.   क. महा. मशक्षक  रुपये १५०/- प्रनत घड्याळी तास 
२.   माध्यममक मशक्षक  रुपये १४०/- प्रनत घड्याळी तास 
३.   पदिीधर प्राथ. मशक्षक  रुपये १४०/- प्रनत घड्याळी तास 
४.   प्राथममक मशक्षक  रुपये १२५/- प्रनत घड्याळी तास 
५.   स्ियींपाकी रुपये ४१६/- प्रनत हदन 
६.   कामाठी  रुपये ४१६/- प्रनत हदन 
७.   चौकीदार  रुपये ३००/- प्रनत हदन 
८.   मशपाई  रुपये ३००/- प्रनत हदन 
९.   सफाईगार  रुपये ३००/- प्रनत हदन 
१०.  प्रयोगशाळा पररचर  रुपये ३००/- प्रनत हदन 
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११.  िाहनचालक  रुपये ४१६/- प्रनत हदन 
१२.  अधीक्षक  रुपये ९०००/- प्रनत हदन 
१३.  स्त्री अधधक्षक्षका  रुपये ९०००/- प्रनत हदन 
 

  
___________ 

  
मिात्मा फ ले िृषी विद्यापीठ, राि री येर्ील मशक्षि ि मशक्षिेतर 

िमथचाऱयाांना सातिा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत 
  

(३) ३०९४ (२९-०५-२०२०) अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फ िे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱयाींना राज्य शासकीय कमाचाऱयाींप्रमाणे सातिा िेतन आयोग पिूालक्षी 
प्रभािाने लाग ू करण्याच्या मागणीसाठी हदनाींक २० माचा, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास कृषी विद्यापीठातील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचारी धरणे 
आींदोलनास बसले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी विद्यापीठ पररननयम, १९९० अन्िये ननयम क्र.१३८ 
नसुार राज्य शासकीय कमाचाऱयाींप्रमाणे कृषी विद्यापीठ सेिेतील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना महाराषर नागरी सेिेतील ननयम ि सेिा शती जशास 
तशा लाग ू आहेत मात्र कृषी विद्यापीठ सेिेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱयाींना सातिा िेतन आयोग लाग ू न झाल्यामळेु त्याींच्यात असींतोष 
ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कृषी 
विद्यापीठातील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना सातिा िेतन आयोग लाग ू
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.दादाजी भ से (१८-१२-२०२०) : (१) नाही.  
सातिा िेतन आयोग पिूालक्षी प्रभािाने लाग ूकरण्याच्या मागणीसाठी 

हदनाींक २० माचा, २०२० रोजी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचारी धरणे आींदोलनास बसणार असल्याबाबत शासनास 
कळविण्यात आले होत.े परींत,ु कोविड-१९ च्या पाश्िाभमूीिर प्रनतबींधात्मक 
उपाययोजनाींमळेु सदरहू आींदोलन स्थधगत करण्यात आले. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यातील कृषी विद्यापीठातील मशक्षकेतर कमाचाऱ याींना सातिा िेतन 
आयोग लाग ू करण्याबाबत वित्त विभागाने सहमती दशाविलेली आहे ि 
मशक्षकेतर कमाचाऱ याींना सातिा िेतन आयोग लाग ूकरण्याची कायािाही चाल ू
आहे.  

वित्त विभागाने हदनाींक ०४ मे, २०२० रोजी कोविड-१९ च्या 
सींसगाजन्य रोगामळेु सन २०२०-२०२१ या वित्तीय िषाात होणाऱ या 
अथाव्यिस्थेिरील पररणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबतचा शासन 
ननणाय ननगाममत केलेला आहे. या पाश्िाभमूीिर राज्यातील कृषी 
विद्यापीठातील मशक्षकिगीय कमाचाऱ याींना सातिा िेतन आयोग लाग ू
करण्याबाबतचे अमभप्राय वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले आहेत. सातिा िेतन 
आयोग लाग ूकरताना विधी ि न्याय विभागाचे अमभप्राय प्राप्त करून घ्यािे, 
असे वित्त विभागाचे मत आहे, त्यानषुींगाने विधी ि न्याय विभागाचे 
अमभप्राय प्राप्त करून घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
 

राज्यातील आशा अांगणिाडी सेवििाांना साहित्य, िोविड  
भत्ता ि मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(४) ३२४० (३१-०५-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानाींतगात आशा स्ियींसेिक योजना सरुु 
असनू ग्रामीण ि शहरी भागात काम करणाऱया आशा िका साना कें द्र ि राज्य 
शासनाकडून रुपये दोन हजार मानधन अदा करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ७५ हजार आशा स्ियींसेविका आिण ३५०० ग् प्रिताकाींच ेमाहे 
जानेिारी, २०२० त े आजममतीपयतंचे मानधन थकीत असल्याची तसेच 
्ाळेबींदी काळात आरोग्यविषयक माहहती सींकलनाचे काम करणाऱया आशा 
अींगणिाडी सेविका मोबदल्यापासनू िींधचत असल्याच े हदनाींक १ जून, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आशा अींगणिाडी सेविकाींना कोरोनाच्या सव्हेक्षणाची जबाबदारी 
हदली असताना सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने आिश्यक त े साहहत्य परुविले गेले 
नसल्याचे ननदशानास आले असनू जजल्हा पररसरात जीि धोकयात घालनू 
काम करणाऱया सदर सवेिकाींना कोरोनाचा प्रादभुााि रोखण्यासाठी आिश्यक 
साहहत्य ि मोबदला न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, मस्ूच्या माध्यमातनू केलेल्या आींदोलनानींतर आशा िका साच्या 
मानधनात दपु्ीने िाढ करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असतानाही त्याींची 
अींमलबजािणी न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने आशा अींगणिाडी सेविकाींना आिश्यक 
साहहत्य, कोविड भत्ता ि मोबदला तसेच ३५०० ग् प्रिताकाींचे थकीत 
मानधन ममळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजेश टोप े(२९-१०-२०२०) : (१) अशंत: खरे आहे.  
 प्रकल्प अमंलबजावणी आराखड्यामध्ये कें द्र शासनाने मजंूर केलेल्या 
६१ बाबींपकैी ४ ननवडक बाबींकरीता रुपये २०००/- दरमहा इतका मोबदला 
आशांना अदा करण्यात येत आहे. तसेच या मोबदल्याच्या सम प्रमाणात 
आशा स्वयसंेववकांना रुपये २०००/- पयतं दरमहा तसेच गटप्रवततकांना रुपये 
३०००/- पयतं दरमहा राज्य शासनाच्या ननधीतनू मोबदला अदा करण्यात येत 
आहे. बाकीच्या बाबींकरीता कामावर आधाररत मोबदला आशा स्वयसंेववकांना 
देण्यात येत आहे.  
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
 सवत क्षेत्रिय कायातलयांना आशा स्वयसंेववकांना कोववड-१९ सरंक्षणात्मक 
साधने उपलब्ध करुन देणेबाबत दरुचचिसवंादाव्दारे होणाऱ्या बठैकीत तसेच 
ददनांक २२/०५/२०२० रोजी मोबदला अदा करणेबाबत सचूना ननगतममत करण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) हे खरे नाही. 
 मतं्रिमडंळाच्या ननणतयाप्रमाणे मोबदला ददला जात आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यात शतेिऱयाांना खरीप िांगामात बब-बबयाणे ि खते  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५) ३३९१ (०२-०६-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फ िे, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकऱयाींना खरीप हींगामात त्रब-त्रबयाणे ि खत े शतेकऱयाींच्या 
बाींधािर पोहचविण्यासाठी कालबध्द कायाक्रम आखून हदनाींक ३१ मे, २०२० 
पिूी पोहचविण्याच्यादृष्ीने मा.कृषी मींत्री याींनी घेतलेल्या जजल्हा आढािा 
बठैक दरूदषु्ीप्रणालीव्दारे कृषी विभागाला ननदेश हदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शतेकऱयाींना लागणारी त्रब-त्रबयाणे ि खत ेउपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने ननयोजन केले आहे काय ि हेक्री ककती त्रबयाणे 
शतेकऱयाींना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वि.प. १ (8) 

श्री.दादाजी भ से (१६-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) राज्यात शतेकऱयाींच्या बाींधािर शतेकरी ग्ामाफा त विविध कृषी 
ननविषठाींचा परुिठा होण्यासाठी कृषी विभागातील अधधकारी/कमाचारी याींनी 
ग्राम पातळीिर कृषी सेिा कें द्र ि शतेकरी ग् यामध्ये समन्ियक म्हणून 
काम केले आहे. शतेकऱयाींच्या बाींधािर कृषी ननविषठ परुिठा मोहहमेनसुार 
हदनाींक २३/०८/२०२० अखेर १,९७,३६७.७७ जकिी्ं ल त्रबयाणे ि २,७९,३४९.८८ 
मे.्न खत परुिठा झालेला आहे ि कापसू त्रबयाणे ६,२५,९५८.११ (पाकी्े) चा 
परुिठा झाला आहे. या व्यनतररकत खरीप हींगाम २०२० करीता १६.१५ लाख 
जकिी्ं ल (११२.८२ ्कके) त्रबयाणे परुिठा झालेला आहे तसेच रब्बी 
हींगामाकरीता हदनाींक १७/११/२०२० अखेर ७.४५ लाख जकिी्ं ल त्रबयाणे परुिठा 
झालेला आहे. या व्यनतररकत खरीप हींगाम २०२० करीता हदनाींक ३०/०९/२०२० 
अखेर ४२.८७ लाख मे.्न खताचा परुिठा झालेला आहे. रब्बी हींगामाकरीता 
हदनाींक १७/११/२०२० अखेर ७.७२ लाख मे.्न खताचा परुिठा झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  ___________ 
  
अल्प उत्पन्न गटातील नागररिाांना स्िस्त धान्य वितररत िरण्याबाबत 
  

(६) ३८९७ (२०-०८-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी प रिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अल्प उत्पन्न ग्ातील नागररकाींना स्िस्त धान्य दकुानामधुन वितररत 
केल्या जाणाऱया धान्याचा दकुानदाराकडून अपहार होत असल्याच ेमाहे जून, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकड ेअनेक तक्रारी आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत दोषी दकुानदाराींविरुध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.छगन भ जबळ (११-१२-२०२०) : (१) ननयींत्रक मशधािा्प, मुींबई, 
अमरािती, नामशक, कोकण तसेच औरींगाबाद विभागातील लातरू जजल््यात 
ही बाब ननदशानास आली आहे. नागपरू विभागात ही बाब ननदशानास आलेली 
नाही. 
(२) होय. 
(३) या सींदभाात प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने सींबींधधत जजल्हा परुिठा 
अधधकारी याींचसे्तरािर चौकशी करण्यात येऊन खालीलप्रमाणे कायािाही 
करण्यात आली आहे :-  
 ७२ रास्तभाि दकुाने ननलींत्रबत करण्यात आली असनू ८७ रास्तभाि 
दकुानदाराींचे परिाने रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, ५० रास्तभाि 
दकुानदाराींिर गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू ८४ रास्तभाि दकुानदाराींची 
१००% अनामत रककम जप्त करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, २१ 
रास्तभाि दकुानदाराींिर दींड आकारण्यात आला असनू २२ रास्तभाि 
दकुानदाराींना सकत ताकीद देण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

मभिापूर (जज.नागपूर) ताल क्यातील अिधै साििारािडून एिा 
शतेिऱ याांच्या पत्नीची गैरितथण ि िेल्याबाबत 

  

(७) ३९६७ (३१-०७-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय सििार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभिापरू (जज.नागपरू) तालकुयातील अिधै सािकाराकडून एका 
शतेकऱ याींच्या पत्नीची साडी सोडण्याचा ि तीला मारहाण करण्याचा प्रकार 
हदनाींक २४ जून, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले तद्नसुार अिधै सािकारी करणाऱ यािर कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.शामराि ऊफथ  बाळासािेब पाटील (१५-१२-२०२०) : (१) ि (२) सदर प्रकार 
घडल्याची बातमी हदनाींक २४/०६/२०२० रोजीच्या मराठी दैननक “लोकमत” 
मध्ये प्रमसध्द झालेली आहे. त्याबाबत सींबींधधत वपडीत महहलेचे पती 
श्री.शषेराि हेमराज चौधरी याींनी सािकार श्री.अभयचींद्र पा्ील याींचवेिरुध्द 
पोलीस स््ेशन, मभिापरू येथे तक्रार क्र. ५४८/२०२० दाखल केली आहे. 
 श्री.शषेराि हेमराज चौधरी याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
चौकशी करण्यात येऊन सींबींधधत सािकाराविरुध्द महाराषर सािकारी 
(ननयमन) अधधननयम, २०१४ मधील तरतदुीनसुार गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू सािकारास पोलीस कोठडीत ठेिण्यात आले होत.े सद्य:जस्थतीत 
सािकाराची जाममनािर सु् का झालेली आहे. 
 दरम्यान सींबींधधत सािकाराकडील आक्षेपाहा दस्तऐिज ताब्यात 
घेण्यात आले असनू महाराषर सािकारी (ननयमन) अधधननयमातील 
तरतदुीनसुार सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, उमरेड याींचेस्तरािरुन पढुील 
कायािाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  
  ___________ 
  

राज्यातील अनेि खाजगी शाळाांनी विद्यार्थयाांिडून 
िावषथि श ल्ि िस ल िेल्याबाबत 

  

(८) ४८०५ (१२-११-२०२०) श्री.विलास पोतनीस, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण 
दरेिर, डॉ.पररणय फ िे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोनामळेु शाळा व्यिस्थापनाने शलु्क िाढ करु नये तसेच 
२०१९-२०२० या काळातील थकीत शलु्क एक रककमी िसलू करण्यात येि ू
नये, ती ्प्प्या ्प्प्याने घेण्यात यािी असा ननणाय शासनाने घेऊन या 
प्रकरणीचा अध्यादेश हदनाींक ०८ मे, २०२० रोजी काढला असनू असोसीएशन 
ऑफ इींडडयन स्कूल, ग्लोबल एज्यकेुशन फॉऊीं डशेन, ज्ञानेश्िर माऊली सींस्था 
आिण निी मुींबईतील कासेगाि एज्यकेुशन रस््ने या अध्यादेशाला विरोध 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बींद, दरिषीप्रमाणे यािषी 
शाळाींना होणारा खचा कमी त्यामळेु शलु्क माफी करािी तसेच ऑनलाईन 
मशक्षणाबाबत बालकाींिर होणारे पररणाम ि असलेले धोके आदीींबाबत न्याय 
ममळण्यासाठी आठ राज्यातील पालकाींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका 
दाखल केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधधननयम, २०११ च्या तरतदुीनसुार विनाअनदुाननत 
शाळाींतील शलु्क िाढ ननयींत्रण करण्याचा अधधकार शासनाला नसल्याने 
मा.उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थधगती हदल्यामळेु सींस्थाचालकाींिर 
कोणतहेी बींधन नसल्याने शाळा शलु्क िाढ करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोरोनाच्या पाश्िाभमूीिर पालकाींच्या अडचणी समजून घेत 
शासनाने सन २०२०-२०२१ या िषाात शलु्क िाढ न करण्याचा ननणाय घेतला 
असनू तसेच राज्यातील शाळा बींद असतानाही राज्यातील अनेक खाजगी 
शाळाींनी विद्यार्थयांच्या पालकाींकड ेसींगणक शलु्क, सत्र शलु्क, शालेय िाहनाच े
शलु्क, प्रयोगशाळा शलु्कासह िावषाक शकै्षिणक शलु्क भरण्याची सकती सरुु 
केल्याचे हदनाींक १५ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कोरोना सींक्रमणामळेु आधथाक अडचणीत असलेले पालक 
शालेय शलु्क भरण्यास असमथा ठरल्यास त्याींच्या पाल्याींना पहहला सत्राचा 
ननकाल न देणे, ऑनलाईन िगांची मल ींक न देणे अशी अडिणूक खाजगी 
शाळाींनी सरुु केल्याने विद्याथी ि पालकाींमध्ये नाराजी ननमााण झाली असनू 
याबाबत मशक्षण विभागाकड ेतक्रारी केल्यास शाळाींना केिळ कारिाईचा इशारा 
देण्यात आला परींत ुप्रत्यक्षात कारिाई मात्र करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शलु्क िाढ ि एक रकमी थकीत शलु्क िसलुी 
करु नये या ननणायाची अींमलबजािणी न करणाऱया तसेच शासन ननणायाकड े
दलुाक्ष कररत विद्यार्थयांकडून शकै्षिणक शलु्क िसलू करणाऱया शाळा ि 
सींस्थािर कारिाई करुन रककम कमी करण्याबाबत ि शाळा सरुू 
करण्यासींदभाात कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाथ गायििाड (२४-१२-२०२०) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) ि (६) शासनाने ननगाममत केलेल्या हदनाींक ०८ म,े २०२० रोजीच्या शासन 
ननणायास मा.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असनू मा.उच्च 
न्यायालयाने हदनाींक २६/०६/२०२० रोजी अींतरीम स्थधगती हदली असनू 
सद्य:जस्थतीत प्रकरणी न्यायप्रविष् आहे.  
  

___________ 
  
िैद्यिीय मशक्षण ि सांशोधन सांचालनालय, म ांबई याांच्या अधधपत्यातील 

सांस्र्ामधील िमथचाऱयाांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(९) ४९६५ (२४-११-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िदै्यिीय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िदै्यकीय मशक्षण ि सींशोधन सींचालनालय, मुींबई याींच्या 
अधधपत्याखालील विविध सींस्थाींमध्ये एकूण ९२५ बदली कमाचारी कायारत 
असनू त्यापकैी ज्या कमाचाऱयाींची सेिा हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या 
शासन ननणायानसुार न्यायालयाच्या आदेशामशिाय सलग १० िष े ि प्रत्येक 
आधथाक िषाात २४० हदिस झाली आहे अशा कमाचाऱयाींना कायमस्िरुपी शासन 
सेिेत सामािनू घेण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर ननणाय घेण्यात आला आहे काय, ननणायाच े
स्िरुप काय आहे ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) सदर प्रस्तािािर ननणाय घेण्यात आला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशम ख (१६-१२-२०२०) : (१) ि (२) प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाला असनू त्याची छाननी करण्यात येत आहे. छाननीअींती उधचत 
ननणाय घेण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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िाजू उद्योगाला म ल्यिधधथत िराचा (व्िॅट) परतािा देण्याबाबत ि 
िाजूपासून तयार िोणाऱया फेणीला िर सिलत देण्याबाबत 

  

(१०) ४९७३ (२३-११-२०२०) श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काजू उद्योगाला मलु्यिधधात कराचा (व्हॅ्) परतािा देण्याबाबत आिण 
काजूपासनू तयार होणाऱया फेणीला कर सिलत देण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािाच े थोडकयात स्िरुप काय आहे व 
प्रस्तािाबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) तसेच, सदर प्रस्तािािर ननणाय घेण्यात आला नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.स भाष देसाई (२९-१२-२०२०) : (१) ि (२) राज्यातील काजू प्रकक्रया उद्योग 
घ्काींनी राज्यामधील उत्पादीत ि प्रकक्रया केलेल्या काजूपकैी महाराषर 
राज्यामध्ये अींनतमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीिर मलु्यिधधात कर 
भरल्यानींतर सींबींधधत उद्योग घ्कास त्या कराची सींपणूा रककम प्रोत्साहन 
अनदुान म्हणून परत करण्याबाबतची योजना हदनाींक १५/०७/२०१० ि हदनाींक 
१२/०३/२०१३ शासन ननणायान्िये कायााजन्ित करण्यात आली होती.  
 तथावप, देशात हदनाींक ०१/०७/२०१७ पासनू िस्त ूि सेिा कर (GST) 
प्रणाली लाग ू करण्यात आली असनू राज्याींतगात विविध कराींची पनुराचना 
होऊन त्याींचे एकाच करात रुपाींतर झाले आहे. काजू प्रकक्रया उद्योग 
सींघ्नाींमाफा त ढोबळ राज्य िस्त ू ि सेिा कर (Gross SGST) प्रोत्साहन 
अनदुान म्हणून परत करण्याबाबत शासनाकड ेसातत्याने पाठपरुािा करण्यात 
येत होता. सदर मागण्याबाबत शासनस्तरािर विचार करण्यात येऊन, 
विचाराअींती राज्यातील काजू प्रकक्रया उद्योग घ्काींनी राज्यामध्ये उत्पादीत 
ि प्रकक्रया केलेल्या काजूपकैी महाराषर राज्यामध्ये अींनतमत: विक्री झालेल्या 
काजूच्या विक्रीिर हदनाींक ०१/०४/२०२० पासनू देय असलेला िस्त ूि       
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सेिा कर (GST) भरल्यानींतर त्यापकैी १०० ्कके ढोबळ राज्य िस्त ूि सेिा 
कर (Gross SGST) प्रोत्साहन अनदुान म्हणून काजू प्रकक्रया उद्योगास 
प्रदान करण्याबाबतचा शासन ननणाय सविस्तर कायाप्रणालीसह हदनाींक 
०२/१२/२०२० रोजी ननगाममत करण्यात आला आहे.  
 काजूपासनू तयार होणाऱया फेणीला कर सिलत देणे हा विषय राज्य 
उत्पादन शलु्क विभागाच्या अखत्यारीतील आहे. या सींदभाात त्या विभागाने 
असे कळविले आहे की, मळीपासनू तसेच इतर पदाथाापासनू ननममात होणाऱया 
देशी मद्यािर प्रती प्रफु मल्र रुपये १३५/- इतके उत्पादन शलु्क आकारण्यात 
येत.े तथावप, फेणी हा देशी मद्याचा प्रकार असल्याने, राज्य उत्पादन शलु्क 
विभागाच्या हदनाींक २०/०७/२००५ च्या अधधसचूनेनसुार काज ूबोंडापासनू फेणी 
तयार केल्यास रुपये १०/- प्रती प्रफु मल्र इतके उत्पादन शलु्क आकारण्यात 
येत.े काजू फेणी ननममातीस उत्पादन शलु्क दरात आधीच सिलत हदली 
असल्याने, आणखी कर सिलत देण्याबाबत निीन प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन नाही.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

आडाळी (ता.दोडा मागथ, जज.मसांध द गथ) येर्ील राष्ट्रीय  
िनौषधी सांशोधन प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  

(११) ४९७८ (१७-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िदै्यिीय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने आडाळी (ता.दोडा मागा, जज.मस ींधदुगुा) येथे आयिेुहदक 
सींशोधन कें द्र प्रकल्पास मींजूरी हदली असनू १०० को्ीच्या या प्रकल्पामळेु 
जजल््यात रोजगार ननममातीला चालना ममळणार असनू जजल््यातील ७५० 
गािाींमध्ये ५०० हून अधधक असलेल्या िदै्याींच्या ज्ञानाचा कोकणिामसयाींना 
आरोग्याच्यादृष्ीने फायदा होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय आयषु मींत्रालयाने आडाळी सींशोधन कें द्र प्रकल्प मींजूर 
केल्यानींतर शासनाने आडाळी एमआयडीसी येथील आिश्यक ती जमीन 
देण्याचे ननजश्चत केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आडाळी येथील राषरीय िनौषधी सींशोधन प्रकल्प अन्यत्र 
हलविल्यास सदरहू प्रकल्प अन्य राज्यासाठी मींजूर करण्यात येईल असे 
कें द्रीय आयषु मींत्रालयाने शासनास कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आडाळी एमआयडीसीतील ७०० एकर जागा यासाठी सींपादीत 
असनू १०० एकर जागा प्रकल्प साकारण्यासाठी आिश्यक आहे, तसेच, 
मस ींधुदगुा जजल््यात मोठ्या प्रमाणात िनौषधी िनस्पती उपलब्ध असताना 
सदरहू प्रकल्प लातरू येथ े स्थलाींतरीत करण्याची प्रकक्रया सरुू करण्याची 
सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, आडाळी िनौषधी सींशोधन प्रकल्प अन्यत्र स्थलाींतरीत 
करण्यास कोकणातील लोकप्रनतननधीींनी विरोध दशाविला असनू त्याबाबतच े
एक सविस्तर ननिेदन मा.मखु्यमींत्रयाींना सादर केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कें द्रीय आयषु मींत्रालयाने मींजूर केलेला 
राषरीय िनौषधी सींशोधन प्रकल्प, आडाळी येथचे राबविण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशम ख (१०-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) अींशत: खरे आहे. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यात िगथ ३ ि ४ िमथचाऱ याांची पदे िां त्राटी पध्दतीने भरण्याच े 
आदेश वित विभागाव्दारे ननगथममत िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१२) ५०१७ (१४-११-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फ िे, श्री.ननलय नाईि, डॉ.स धीर 
ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
उप म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासकीय कायाालयातील िगा ३ ि ४ कमाचाऱ याींची पदे कीं त्रा्ी 
पध्दतीने भरण्याच े आदेश वित्त विभागाव्दारे ननगाममत करण्यात आल्याच े
हदनाींक ७ ऑक्ोबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणायामळेु शासकीय सेिेतील समुारे सव्िा लाख ररकत 
पदे भरली जाणार नसल्यामळेु उकत शासकीय धोरणाला शासकीय कमाचारी 
सींघ्नेचा विरोध असल्याचहेी ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ३४ जजल््यातील ७२ हजार विविध पदाींकरीता एका 
उमेदिाराने अनेक पदाींसाठी तीन त ेचार हजार रूपये खचा करून अजा केलेले 
असनू उमेदिाराींनी खुल्या जागेकरीता रूपये ४००/- तर मागासिगीय 
प्रिगााकरीता रूपये २००/- परीक्षा शलु्क अदा केले असल्यामळेु सिा उमेदिाराींचे 
ममळून एकूण १३० को्ी रूपये रककम िाया गेल्यामळेु समुशक्षक्षत 
बेरोजगाराींमध्ये प्रचींड अस्िस्थता ननमााण झाली असल्याचेही ननदशानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासन फेरविचाराींती उकत ननणाय रद्द करुन 
प्रनतक्षेत असलेल्या समुशक्षक्षत बेरोजगार तरुणाींची मेगा भरती करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अजजत पिार (१५-१२-२०२०) : (१) नाही. फकत कुशल ि अकुशल 
काल्पननक पदाींिर बा्ययींत्रणेव्दारे सींस्था/कीं पनी याींच्यामाफा त सेिा घेताना 
पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींना प्राधान्य देण्याबाबत वित्त विभाग, शासन 
पररपत्रक, हदनाींक ३०/०९/२०२० अन्िये सचूना ननगाममत करण्यात आल्या 
आहेत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) वित्त विभागाच्या हदनाींक १६/०५/२०१८ च्या शासन ननणायान्िये ि 
त्यानींतर िेळोिेळी ननगाममत केलेल्या शासन ननणायान्िये शतेकऱयाींना सवुिधा 
परुविण्यासाठी महत्त्िाच्या सेिेशी ननगडडत असलेली ररकत पदे भरण्यास 
परिानगी देण्यात आलेली आहे. 
 तथावप, कोविड-१९ च्या प्रादभुाािामळेु अथाव्यिस्थेिरील पररणाम ि 
वित्तीय उपाययोजनाींतगात सािाजननक आरोग्य विभाग आिण िदै्यकीय 
मशक्षण ि औषधी द्रव्य े विभाग िगळता अन्य विभागातील नविन पद 
भरतीिर तात्परुत्या कालािधीसाठी ननबधं घातले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
सिाय्यि मशक्षि पररविक्षाधीन याांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(१३) ५०७३ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककमान िेतन कायद्यानसुार अठरा हजार िेतन ममळणे बींधनकारक 
असताना सहाय्यक मशक्षक पररविक्षाधीन हे सहा हजार मानधनािर काम 
करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहाय्यक मशक्षक पररविक्षाधीन कमाचाऱयाींना िेतनशे्रणी लाग ू
करून सहाय्यक मशक्षक पररविक्षाधीन कालािधी कमी करण्याची मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाथ गायििाड (१७-१२-२०२०) : (१) शासन ननणाय, हदनाींक १७/०९/२०११ 
अन्िये हदनाींक ०१/०१/२०१२ पासनू प्राथममक मशक्षण सेिकाींना रुपये ६०००/-, 
माध्यममक मशक्षण सेिकाींना रुपये ८०००/- ि उच्च माध्यममक मशक्षण 
सेिकाींना ९०००/- असे मानधन हदले जात.े  
(२) ि (३) प्रस्ताि तपासण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

परभणी शिरात अद्ययाित रूग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(१४) ५०८९ (१३-११-२०२०) श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल ममटिरी : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि 
ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरात ६० खा्ाींचे अद्ययाित रूग्णालय तसेच इतर 
सवुिधाींबाबत शासनाच्या नगर विकास विभागाने परभणी महानगरपामलकेस  
५ को्ी रूपयाींचा ननधी सन २०२० मध्ये मींजूर करुनही रूग्णालयासाठी जागा 
उपलब्ध नसल्याने सदर ननधी अखधचात राहहलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपलब्ध ननधी ि रूग्णाची होणारी अडचण लक्षात घेता ६० 
खा्ाींचे अद्याित रूग्णालय उभारणीसाठी शासनस्तरािरून जागा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
त्याबाबतची थोडकयात सविस्तर माहहती ि सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े(०७-०१-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

राषरीय आरोग्य अमभयानातंगात सामहुीक आरोग्य कें द्र (UPHC) 
आयकुत, आरोग्य सेिा सींचालनालय, राषरीय आरोग्य अमभयान याींच े पत्र 
हदनाींक २२ जून, २०२० अन्िये मींजूर झाले असनू UPHC बाींधकामाबाबतची 
प्रकक्रया सरुु केली आहे. 
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(२) या आरोग्य कें द्र बाींधकामासाठी महानगरपामलकेची स.नं. २८१ मधील 
जागा उपलब्ध आहे. त्यामळेु रुग्णालय उभारणीसाठी शासनस्तरािरुन जागा 
उपलब्धतचेा प्रश्नच उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित आहे. 
 ___________ 
  
िनपररक्षेत्र मलिापूर (ता.शािूिाडी, जज.िोल्िापूर) येथे अिैद्य खदान 
(बॉक्साईड) ि िन विषयि स्र्ळदशथन िामात अपिार र्ाल्याबाबत 

  

(१५) ५०९८ (२३-११-२०२०) श्री.सदामशि खोत : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलकापरू (ता.शाहूिाडी, जज.कोल्हापरू) याींचे कायाक्षते्रात सन २०१६ पासनू 
अनेक िन विषयक कामे करण्यात आली असनू सदर कामात मोठ्या 
प्रमाणात अननयममतता झाली असनू बनाि् अमभलेखाींच्या आधारे अपहार 
झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याविषयीच्या अनेक तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या असनू, 
आपले सरकार पो ा्ल तक्रार (dist/ZPKL/२०२०/१७४९) व्दारे श्री.हदलीप अहहरे, 
सामाजजक कायाकताा, नामशक याींनी देखील शाहुिाडी िन विभागातील 
अधधकाऱयाींच्या अपहाराच्या अनेक तक्रारी शासनाकड ेदाखल केल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िनपररक्षते्र मलकापरू (ता.शाहूिाडी, जज.कोल्हापरू) या 
पररक्षेत्रातील सन २०१६ त ेआज अखेरपयतं स्थळदशाक, िन विषयक कामाींचे 
रोखालेखा फॉमा नींबर ३२, ३५ ि मजुराींचे देयके आर्ीजीएस ि जेएफएम 
सममतीच्या शासकीय बँक खात्यािरील ननधीच्या विननयोगाची चौकशी ि 
सींबींधधत िनक्षेत्रपाल ि सममतीच े सदस्य सधचि, िनपाल याींची स्थािर 
मालमत्तचेी चौकशी होणेबाबत शासनास हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास ननिेदनाव्दारे विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत विषयी तक्रारदाराींकडून अनेक तक्रारी, ननिेदने ि सबळ 
परुािे शासनास दाखल होऊनही शासनाकडून शाहूिाडी िनपररक्षेत्रातील 
अपहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय तसेच चौकशीअींती सींबींधधताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांजय राठोड (१४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री.हदलीप अहहरे, नामशक याींनी आपले सरकार पो ा्लिर 
(dist/ZPKL/२०२०/१७४९) अन्िये केलेली तक्रार िन विभागास कायािाहीसाठी 
प्राप्त झालेली नाही. तथावप, सदर तक्रार जजल्हा पररषद, कोल्हापरू याींचकेड े
प्राप्त झालेली असनू, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने ग्विकास अधधकारी, 
शाहूिाडी याींनी आिश्यक कायािाही करून तक्रार ननकाली काढणेबाबत अहिाल 
सादर केलेला आहे. 

तसेच, श्री.हदलीप अहहरे, नामशक याींनी आपले सरकार पो ा्लिर 
कोल्हापरू िन विभागातील मलकापरू िनपररक्षेत्रातील िन विषयक कामाींबाबत 
तीन तक्रारी केलेल्या आहेत. सदर नतन्ही तक्रारी एकाच विषयाशी सींबींधधत 
आहेत. तक्रारदाराने केलेली तक्रार ढोबळ स्िरुपाची असनू त्यासोबत कोणतहेी 
सबळ परुािे सादर केलेले नाहीत. तथावप, सदर तक्रारीची चौकशी केली 
असता त्यामध्ये प्रथमदशानी कोणतहेी तर्थय आढळून आले नाही. त्याबाबतचा 
अहिाल उपिनसींरक्षक (प्रा.) कोल्हापरू याींनी जजल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींना 
अहिाल सादर केलेला आहे. 

मलकापरू िनपररक्षेत्रातील सींयकुत िन व्यिस्थापन सममतीचे सन     
२०१९-२०२० पयतंच े लेखापररक्षण सनदी लेखापाल याींचेकडून पणूा करण्यात 
आलेले आहे. त्यामध्ये देखील कोणतीही वित्तीय अननयममतता झाल्याची बाब 
ननदशानास आलेली नाही. 
(३) हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास िन विभागास ननिेदन 
प्राप्त झालेले नाही. 
(४) श्री.हदलीप अहहरे, नामशक याींनी आपले सरकार पो ा्लिर केलले्या तक्रारी 
ढोबळ स्िरुपाच्या असनू त्यासोबत कोणतहेी सबळ परुािे सादर केलेले 
नाहीत. तथावप, सदर तक्रारीची चौकशी केली असता त्यामध्ये प्रथमदशानी 
कोणतहेी तर्थय आढळून आले नाही. त्यामळेु कारिाई करण्याचा प्रश्न 
उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शासिीय िमथचारी ि मशक्षि-मशक्षिेतर  
िमथचारी याांना अजजथत रजा रोखीिरणाबाबत 

  

(१६) ५१२५ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय कमाचारी ि मशक्षक-मशक्षकेतर कमाचारी याींना अजजात 
रजा रोखीकरण शासन पररपत्रकानसुार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याची अींमलबजािणी होत नसल्यामळेु मशक्षकाींना त्याचा 
लाभ ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाथ गायििाड (१७-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. राज्य शासकीय 
कमाचाऱयाींना अजजात रजा रोखीकरण अनजु्ञेय आहे. 
(२) ि (३) सदर बाब तपासण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

निी म ांबई शिरात पािसाच्या पाण्याचा ननचरा िरणाऱया  
िोजल्डांग पॉडमध्ये गाळाच ेसाम्राज्य पसरल्याबाबत 

  

(१७) ५१६५ (२०-११-२०२०) अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फ िे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सदामशि 
खोत : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) निी मुींबई शहरात पािसाच्या पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी ननमााण 
करण्यात आलेल्या होजल्डींग पॉडमध्ये गाळाचे साम्राज्य ि बेसमुार खारफु्ी 
िाढल्याने पािसाळी पाण्याचा ननचरा होताना अनेक अडथळे येत असल्याने  
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अनतिषृ्ीत शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०२० च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उकत होजल्डींग पॉडमधील गाळ न काढल्याने मसडको नागरी 
िसाहती आिण बाजार पेठेत पाणी मशरुन को्यिधीचे नकुसान होत 
असतानाही मसडको प्रशासन त्याकड े जाणीिपिुाक दलुाक्ष करीत असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (२१-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) निी मुींबई शहर खाडीच्या 
ककनारपट्टीिर बसलेले असल्याने पािसाळ्यात खाडीला येणारी भरती ि पाऊस 
एकाच िेळी आल्यास शहरात पाणी साचू नये याकरीता मसडकोने निी मुींबई 
महानगरपामलका क्षते्रात बेलापरू, सानपाडा, िाशी, कोपरखैरणे ि ऐरोली येथ े
एकूण ११ होजल्डींग पॉड तयार केलेले आहेत. 

यापकैी बेलापरू सेक्र १२, तभेु सेक्र २१ ि िाशी सेक्र ८ 
याहठकाणी पािसाळी उदचींन कें द्र बाींधलेले आहेत. 

पािसाळ्यात होजल्डींग पॉडच्या हठकाणी फ्लॅप गे् बसिनू, सदर 
गे्च्या सहाय्याने सरासरी २५ त े ३० मी.मी. पाऊस पडत असताना भरती 
ओहो्ीच्या िेळी होजल्डींग पॉडमध्ये साचणाऱया पाण्याचे ननयींत्रण करण्यात 
येत.े 

हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०२० रोजी पहा्े ४.१० मी. उींचीची भरती 
असताना अनतिषृ्ी होऊन या भागात एकूण २७८.४० मी.मी. इतका पाऊस 
पडले.  

याहठकाणी सखल भागात २ फु् पयतं पाणी साचले होत.े ओहो्ी 
सरुू झाल्यानींतर साधारणत: ५ त े६ तासात पाण्याचा ननचरा झाला. 
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बेलापरू सेक्र १२ येथे जलद पाण्याचा ननचरा होण्याकरीता निी 
मुींबई महानगरपामलकेमाफा त निीन पींपहाऊस बाींधण्यासाठी रुपये ३३.०० को्ी 
इतकया रककमेस प्रशासकीय मान्यता ममळालेली असनू, सदर काम ननविदा 
प्रकक्रयेत असल्याचे निी मुींबई महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
 

गोरेगाि (पजश्चम), म ांबई येर्ील मशधािाटप द िानामध्ये 
धान्याचा िाळाबाजार र्ाल्याबाबत 

  

(१८) ५१८२ (१८-११-२०२०) श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास मसांि, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि : सन्माननीय अन् न ि नागरी प रिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाि (पजश्चम), मुींबई येथील मशधािा्प दकुान क्रमाींक २७-ग-१८९ या 
मशधािा्प दकुानदाराने नागररकाींच्या हककाचे शकेडो ककलो धान्य त्याींना 
वितररत न करता त्याचा काळाबाजार केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दकुानदाराने ३७० ककलो ताींदळू आिण ५२५ ककलो गहू कमी 
वितररत केले असनू एकूण ३१ हजार ५३० रुपयाींच्या धान्याचा अपहार 
केल्याचे ननदशानास आल्याने उक त प्रकाराबाबत बाींगरु नगर पोलीस ठाण्यात 
गनु्हा दाखल करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत दोषीींविरुध्द कारिाई करुन भविषयात 
असे अपहार होऊ नये यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भ जबळ (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. तपासणी दरम्यान ही 
बाब ननदशानास आली आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
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(३) अधधकृत मशधािा्प दकुान क्र.२७-ग-१८९ च्या तपासणीत ि गहृभे्ीत 
अन्नसरुक्षा ि कें द्र शासनाकडून देण्यात येत असलेला मोफत एकत्रत्रत ४२४ 
ककलो ताींदळू तसेच ५८६ ककलो गव्हाचा अपहार झाल्याचे आढळून आले. 
सदर अपहाराच्या अनषुींगाने सींबींधधत रास्तभाि दकुानाविरुध्द जीिनािश्यक 
िस्त ू अधधननयम, १९५५ चे कलम ३, ७, ८ ि राषरीय अन्नसरुक्षा 
अधधननयम, २०१३ च्या तरतदुीींचा तसेच प्राधधकारपत्रातील अ्ी ि शतींचा 
भींग केल्याने बाींगरु नगर पोलीस ठाणे, गोरेगाि येथ ेवि.स्था.ग.ुक्र. ३६/२०२०, 
हदनाींक १८/०९/२०२० अन्िये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू उपननयींत्रक 
मशधािा्प, ग पररमींडळ याींच्या हदनाींक २१/०९/२०२० च्या आदेशान्िये सदर 
दकुान रद्द करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
  

िसई (जज.पालघर) किल्ल्यामध्ये स रक्षक्षततचे्यादृष्ट्टीने  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१९) ५२१४ (२३-११-२०२०) श्री.प्रसाद लाड, श्री.रवि ांद्र फाटि : हदनाांि ८ 
सप्टेंबर, २०२० रोजी सभागिृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३२५३ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाथत : सन्माननीय साांस् िृनति िायथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई (जज.पालघर) समदु्रककनारपट्टीलगत असलेला िसई ककल्ला हा 
राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून कें द्र शासनाच्या भारतीय परुातत्ि सिेक्षण, 
मुींबई मींडळ याींच्या अखत्यारीत असनू सद्य:जस्थतीत ककल्ल्यािर 
एस.आय.एस.चे सरुक्षारक्षक तनैात करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसईच्या ककल्ल्यामधील सरुक्षेकरीता तसेच गरैप्रकार ि 
अनधधकृत बाींधकामे रोखण्यासाठी भारतीय परुातत्ि सिेक्षण, मुींबई मींडळ हे 
िेळोिेळी सींबींधधत स्थाननक प्रशासनाशी पत्रव्यिहार करत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, ककल्ल्याच्या काही भागात स्थाननकाींच्या िास्तव्यामळेु सींपणूा 
ककल्ल्यािर ननयींत्रण ठेिणे शकय होत नसल्याने सद्य:जस्थतीत ककल्ल्यािर 
एस.आय.एस.चे सरुक्षारक्षक तनैात असनू आणखी ५० सरुक्षारक्षक नेमण्यास 
मान्यता देण्याबाबत महाननदेशक, भारतीय परुातत्ि विभाग, निी हदल्ली 
याींना भारतीय परुातत्ि सिेक्षण मींडळ कायाालय, मुींबई याींनी पत्र पाठविले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने सरुक्षारक्षक नेमण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशम ख (१६-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) भारतीय परुातत्ि सिेक्षण, मुींबई मींडळ कायाालयाने महाननदेशक, भारतीय 
परुातत्ि सिेक्षण, निी हदल्ली याींना िसई ककल्ला स्मारकासाठी ५० SIS 
सरुक्षारक्षक ननयकुत करण्याबाबत विनींती केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
आय िेहदि शासिीय िैद्यिीय मिाविद्यालय, नागपूर येरे् पदव्य त्तर 

मशक्षण घेणाऱ या विद्यार्थयाांच ेर्कित विद्यािेतन ममळण्याबाबत 
  

(२०) ५२३१ (१७-११-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आयिेुहदक शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, नागपरू येथे पदव्यतु्तर 
मशक्षण घेणाऱ या विद्यार्थयानंा गेल्या ४ महहन् याींपासनू थककत विद्यािेतन 
ममळाले नसल्यामळेु त्याींनी बठैा सत्याग्रह केल्याच े हदनाींक ८ ऑक्ोबर, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पदव्यतु्तर विद्याथी कोविड-१९ करीता काम करीत असताना 
पॉझीह्व्ह ननघाल्यामळेु त्याींचे विद्यािेतन कपात केले गेले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सदर पदव्यतु्तर मशक्षण घेणाऱ या 
विद्यार्थयांचे थककत विद्यािेतन उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशम ख (११-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. मात्र, पदव्यतु्तर विद्यार्थयांचे थककत माहे जून, 
जुल,ै ऑगस्् ि सप् े्ंबर, २०२० चे विद्यािेतन ऑक्ोबर, २०२० मध्ये 
विद्यार्थयांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

गडधचरोली जजल््यातील शतेिरी अन दाननत  
बबयाणाांपासून िांधचत राहिल्याबाबत 

  

(२१) ५२५२ (१८-११-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजल््यातील १२ तालकुयातील पींचायत सममतीस्तरािर 
यािषीच्या खरीप हींगामाकरीता ५० ्कके अनदुानािर कमी तणृधान्य त्रबयाणे 
उपलब्ध झाल्याने जजल््यातील हजारो शतेकरी अनदुाननत त्रबयाणाींपासनू 
िींधचत राहहल्याचे हदनाींक २१ जून, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनदुाननत त्रबयाणाींपासनू शतेकऱयाींना िींधचत ठेिणाऱया सींबींधधत 
अधधकारी/कमाचारी याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.िसन म श्रीफ (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 जजल्हा पररषदेकडील १३ िने ७ ्कके िन महसलू अनदुान 
योजनाींतगात २०२०-२०२१ मध्ये खरीप हींगामात तणृधान्य त्रबयाणेिर ५० ्कके 
अनदुान देणे या योजनेनसुार रूपये १५.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करून देण्यात 
आलेला आहे. उपलब्ध ननधीनसुार सिा १२ तालकेु ममळून ६४२.८५ जकिी्ं ल 
भात त्रबयाणे ५० ्कके अनदुानािर १९२५ शतेकऱयाींना वितररत करण्यात आल े
आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

उद्योजिाांना हदलेले भूखांड वििमसत न िेल्याने प न्िा 
एमआयडीसीने भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत 

  

(२२) ५२६४ (१३-११-२०२०) श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर-तारापरू औद्योधगक क्षते्रात (जज.पालघर) एमआयडीसीने 
उद्योजकाींना उद्योग उभारण्याकरीता हदलले्या २०० एकरच्या भखूींडाींिर ५ 
िषांहून अधधक काळ होऊन देखील भखूींड विकमसत न केल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उद्योजकाींना हदलेले भखूींड विकमसत न केल्याने पनु्हा 
एमआयडीसीने भखूींड ताब्यात घेण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
मा.उद्योग मींत्री याींस हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास 
ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उकत ननिेदनाच्या अनषुींगाने औद्योधगक िापर सरुु न केलेले 
भखूींड पनु्हा एमआयडीसीने ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.स भाष देसाई (२४-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ज्या भखूींड धारकाींनी विहहत मदुतीत भखूींडाचा विकास केला नाही त्याींना 
नो्ीसा पाठिनू भखूींड परत महामींडळाच्या ताब्यात घेण्याची कायािाही सरुू 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
 

टीईटी पात्रता धारण न िरणाऱया िायथरत  
मशक्षिाांच ेिेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(२३) ५२९६ (१२-११-२०२०) श्री.नागोराि गाणार, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.स धीर 
ताांबे, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.िवपल पाटील, श्री.अमोल ममटिरी, 
श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ीई्ी पात्रता धारण न करणाऱया कायारत मशक्षकाींचे माहे जानेिारी, २०२० 
पासनूचे थाींबविण्यात आलेले िेतन तात्काळ अदा करण्याबाबत नागपरू 
विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी मशक्षण आयकुत ि मशक्षण सींचालक (प्राथममक) 
याींना मशक्षण उपसींचालक याींच्यामाफा त हदनाींक १९ मे, २०२० रोजी ि त्यापिूी 
अनेक पत्र देिनू िेतन अदा करण्याबाबत विनींती केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणाय, हदनाींक ७ फेब्रिुारी, २०१९ अन्िये हदनाींक १३ 
फेब्रिुारी, २०१३ त े हदनाींक ६ फेब्रिुारी, २०१९ या कालािधीत ननयकुत 
झालेल्या मशक्षकाींना ्ीई्ी परीक्षा उत्तीणा करण्याची अ् लाग ू
नसल्याबाबतचे पररपत्रक ननगाममत करण्याची विनींती केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींचे प्रलींत्रबत 
असलेले िेतन अदा करुन ्ीई्ी परीक्षा उत्तीणा करण्याची अ् लाग ू
नसल्याबाबतचे पररपत्रक ननगाममत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच शासन केव्हापयतं ननगाममत करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाथ गायििाड (१७-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) ि (४) राषरीय मशक्षक मशक्षण पररषद (NCTE) ही कें द्र शासनाची सींस्था 
मशक्षकाींची अहाता ननजश्चत करण्यासाठी अधधकृत सींस्था असनू, त्याींनी हदनाींक 
२३/०८/२०१० च्या अधधसचूनेने प्राथममक मशक्षकाींकरीता ्ीई्ी उत्तीणा असणे 
ही ककमान व्यािसानयक अहाता ननजश्चत केली असल्यामळेु सदर अ् लाग ू
नसण्याचा प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

ममरा-भाईंदर मिानगरपामलिेस बारिी धरणातून  
पाणी िाढिून देण्याबाबत 

  

(२४) ५३४२ (१३-११-२०२०) श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमआयडीसीच्या मालकीच्या असलेल्या बारिी धरण (जज.ठाणे) मधुन      
ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेस १०० द.ल.ली. पाणीपरुिठा करण्यात येत 
असल्याच ेमाहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेस १०० द.ल.ली पाणी अपरेु पडत 
असल्याने १५० द.ल.ली. पाणी िाढिनू देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान मा.उद्योग मींत्री याींस ननिेदन 
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेस बारिी धरणातनू १५० द.ल.ली. 
पाणी िाढिनू देण्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.स भाष देसाई (२४-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक १९/१०/२०२० रोजी 
झालेल्या बठैकीत ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेस पाण्याची ननकड लक्षात 
घेऊन जास्तीत जास्त पाणीपरुिठा कसा करता येईल याबाबत महामींडळास 
कायािाही करण्याच ेननदेश हदले आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यात िाघाांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 
  

(२५) ५३४५ (१३-११-२०२०) श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या ६ महहन्यात १२ िाघाींचा मतृ्य ूझाल्याच्या घ्ना घडल्या, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने िाघाींच े मशकारीमळेु होणारे िाढत े मतृ्य ू
रोखण्याबाबत कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांजय राठोड (१४-१२-२०२०) : (१) राज्यात जानेिारी, २०२० त ेनोव्हेंबर, 
२०२० या कालािधीत ९ िाघाींचा नसैधगाकररत् या, ३ िाघाींचा शतेात लािलेल्या 
विद्यतु प्रिाहामळेु, ४ िाघाींचा विषप्रयोगामळेु ि एका िाघाचा मतृ्य ू
अपघाताने झालेले आहे. 
(२) अनसैधगाकररत्या मतृ्य ू झालेल्या िाघाचा प्रकरणाींमध्ये िन गनु्हा 
नोंदविण्यात आला असनू त्यानषुींगाने पढुील तपास सरुु आहे. 
 राषरीय व्याघ्र सींिधान प्रनतषठाण (NTCA) याींचकेडून प्राप्त होणाऱया 
मागादशाक सचुनाींचे अनषुींगाने तसेच क्षेत्रत्रयस्तरािर िन्यप्राण्याींच्या सरुक्षेसाठी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
• ननयममत गस्तीव्दारे िन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सननयींत्रण करण्यात 

येत.े याकरीता अत्याधुननक साधनसामगु्री जसे त्रबनतारी सींदेश यींत्रणा, 
कॅमेरा रॅप, जीपीएस, पीडीए याींचा िापर करण्यात येतो.  
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• ज्या भागात िाघाचे/त्रबब्याचे सींघषााची जस्थती ननमााण होत,े 
त्याहठकाणी जींगलात न जाण्याबाबत सािधानतचेा इशारा दशाक पोस््सा 
लािण्यात आलेले आहेत ि आिश्यक हठकाणी जलद प्रनतसाद चम ु
गठीत करण्यात आलेली आहे. 

• िन्यप्राण्याींसाठी जींगलात पाण्याचे स्त्रोत (पाणिठे, मसमें् प्लग बींधारे, 
िनतलाि इ.) ननमााण करण्यात येतात. 

• ग्रामस्थाींचे िनािरील अिलींबत्ि कमी व्हािे ि मानि िन्यजीि सींघषााला 
आळा बसािा म्हणून डॉ.शामाप्रसाद मखुजी जन िन विकास योजनेंतगात 
गािातील कु्ूींबाना एलपीजी गॅस परुिठा करण्यात येत आहे.  

• महत्िाच्या हठकाणी तपासणी नाके, सींरक्षण कु्या उभारण्यात आलेले 
असनू िन कमाचारी रात्र-हदिस गस्त करतात. तसेच श्िानपथक ननमााण 
करुन त्याचा उपयोग करण्यात येतो.  

• विद्यतु प्रिाहाव्दारे होणाऱया मशकारीच्या घ्नाींिर सननयींत्रण ठेिण्याच्या 
अनषुींगाने विद्यतु वितरण कीं पनीच्या स्थाननक अधधकाऱयाींना सींयकुत 
सभेत पाचारण करण्यात येत.े तसेच शतेालगत विद्यतु प्रिाह 
सोडल्यामळेु ककीं िा विद्यतु प्रिाहाच्या सहाय्याने िन्य प्राण्याींची मशकार 
करणाऱयाींिर िन विभाग ि विद्यतु विभागाचे कायदयानसुार दोषीींिर 
कठोर कारिाई करण्यात येईल याबाबत गािागािात सभा घेऊन 
लोकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात येत.े 

• िन्यप्राणी मशकार अथिा िनगनु्हयासींबधी माहहती जलद प्राप्त 
होण्यासाठी िन विभागाची हेल्प लाईन ्ोल कि क्रमाींक १९२६ 
कायााजन्ित करण्यात आली आहे. 

• प्रत्येक पाणिठ्याची िनमजरु/िनरक्षकाींमाफा त पाणिठ्यातील पाण्याची ि 
पाणिठा सभोिताल पररसराची ननयममत तपासणी करण्यात येत.े 

(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील पदिीधर अांशिालीन िमथचाऱयाांना  
शासिीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(२६) ५३६६ (१८-११-२०२०) डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय िौशल्य वििास 
ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पदिीधर अींशकालीन कमाचाऱयाींना विनाअ् ि विनाविलींब 
शासकीय सेिेत सामािनू घेण्याबाबत पदिीधर अींशकालीन कमाचाऱयाींनी 
अमरािती विभागात आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील पदिीधर अींशकालीन कमाचाऱयाींच्या मागण्या गत 
अनेक िषांपासनू शासनस्तरािर प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार पदिीधर अींशकालीन कमाचाऱयाींना शासकीय सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब ममलि (२२-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींचे प्रश्न ननकाली काढण्यासाठी 
शासनस्तरािरुन िेळोिेळी दखल घेिनू अनेक प्रकारच्या उपाययोजना 
करण्यात आलले्या आहेत तसेच करण्यात येत आहे. यापकैी काही ठळक 
उपाययोजना खालीलप्रमाणे शासन ननणाय ननगाममत करुन राबविण्यात येत 
आहे. 

१. शासन पररपत्रक, क्र.कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५४/(भाग-३)/रोस्िरो-१, हदनाींक 
०२/०३/२०२० अन्िये बा्ययींत्रणेकडून (आऊ् सोमसगंव्दारे) कामे करुन 
घेण्याबाबत पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींना सू्  देिनू ियैजकतकररत्या 
प्राधान्याने नेमणकू देण्याबाबत. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ननणाय, क्र.सींकीणा-१११९/प्र.क्र.८९/१६-
अ, हदनाींक २८ मे २०१९ अन्िये पदिीधर/पदिीधारक अींशकालीन 
उमेदिाराींसाठीचे १० ्कके समाींतर आरक्षण आिण कमाल ियोमयाादा 
५५ िष ेयाची राज्यात का्ेकोरपणे अींमलबजािणी करणेबाबत. 
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३. ग्रामविकास विभाग, शासन ननणाय, क्र.सींकीणा-५०१८/प्र.क्र.८३३/आस्था-
४, हदनाींक १७/०६/२०२० अन्िये पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींना विशषे 
बाब म्हणून कीं त्रा्ी तत्िािर नोकरी देण्याबाबत. 

४. वित्त विभाग, शासन पररपत्रक, क्र.सींकीणा-२०२०/प्र.क्र.२४/२०/आ.प.ुक., 
हदनाींक ३०/०९/२०२० अन्िये सेिा बा्ययींत्रणेव्दारे सींस्था/ठेकेदारामाफा त 
घेण्यापिूी अशा सेिा सिाप्रथम पदिीधर अींशकालीन उमेदिाराींमधून 
घेण्यात याव्यात. 

(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
निी म ांबई येरे् परप्राांनतयाांिडून अिैधररत्या मासे विक्री िेल्याबाबत 

  

(२७) ५४३८ (२०-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.स जजतमसांि ठािूर : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईत पारींपाररक कोळी मजच्छमार महहला अधधकृत माके्मध्ये 
मासे विक्री करीत असताना परप्राींनतयाींकडून अिधैररत्या मासे विक्री केली 
जात असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निी मुींबई महानगरपामलकेने मजच्छमार महहलाींकरीता 
अधधकृत मच्छी माके् व्यनतररकत खाजगी माके्मध्ये मासे विक्री करण्याची 
परिानगी हदली असनू त्याव्यनतररकत जर कोणी व्यकती रस्त्यािर बसनू 
मासे विक्री करीत असल्यास ककीं िा घरोघरी जाऊन विक्री करीत असल्यास 
त्यािर महाराषर मजुन्सपल कॉपोरेशन, १९४९ च्या कलम ३८१ नसुार कारिाई 
करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सदर अनधधकृत मासे विकणाऱया लोकाींिर 
निी मुींबई महानगरपामलकेने आपल्या ऐरोली, घणसोली िॉडा अधधकाऱयाींमाफा त 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् मशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) निी मुींबई महानगरपामलका क्षते्रातील घणसोली ि ऐरोली विभागात 
अिधैररत्या मासे विक्री करणाऱया एकूण १२४ विके्रत्याींिर महाराषर 
महानगरपामलका अधधननयम, कलम ३८१अ अन्िये िेळोिेळी कारिाई 
करण्यात आलेली आहे. 

जर कोणी व्यकती रस्त्यािर बसनू ककीं िा घरोघरी जाऊन मासे विक्री 
करीत असल्याचे आढळून आल्यास अशा अनधधकृत मासे विके्रत्याींिर 
ननयममत कारिाई करण्यात येणार असल्याचे, निी मुींबई महानगरपामलकेने 
कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

निोदय विद्यालयाच्या धतीिर प्रत्येि जजल्िा ि ताल क्याांच्या  
हठिाणी विद्यालये स रू िरण्याबाबत 

  

(२८) ५४७९ (१२-११-२०२०) श्री.स रेश धस : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण ि शहरी भागातील हुशार विद्यार्थयांसाठी कें द्र शासनाने सरुू 
केलेल्या निोदय विद्यालयाचा अनेक गरीब विद्यार्थयानंा फायदा झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यािेळी लोकसींख्या फारच कमी असल्याने िाढती लोकसींख्या 
ि विद्यार्थयांची गरज पाहता निोदयच्या धतीिर राज्य शासनाने अशी 
विद्यालये प्रत्येक जजल्हा ि तालकुाींच्या हठकाणी सरुू करण्याची मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन निोदय 
विद्यालयाच्या धतीिर प्रत्येक जजल्हा ि तालकुाींच्या हठकाणी अशी विद्यालय 
सरुू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाथ गायििाड (२८-१२-२०२०) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे, 
(३) सदर बाब शासनस्तरािर तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
  

सूयाथ डािा ि उजिा तीर िालव्याांशजेारील अनतक्रमणे दरू िरण्याबाबत 
  

(२९) ५५५२ (२३-११-२०२०) श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सयूाा प्रकल्पातील (जज.पालघर) डािा ि उजिा तीर कालिा पररसरात 
मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण झाल्याच े माहे सप् े्ंबर २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सयूाा डािा ि उजिा 
तीर कालव्याशजेारील अनतक्रमणे दरू करुन कालव्याींची देखभाल दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (२३-१२-२०२०) : (१) ि (२) अींशतः खरे आहे. 

क्षेत्रत्रय पाहणीत पालघर जजल््यातील सयूाा प्रकल्पाींतगात उजिा तीर 
कालव्यािरील पालघर शाखा क्र.२ च्या थे् लघपुा् क्र. २, ३ ि ९ तसेच 
डािा तीर कालव्यािरील थे्  लघपुा् क्र. १, ७, १३, १८, १९ िर अनतक्रमण 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे. 

उपरोकत अनतक्रमणाींच्या अनषुींगाने महाराषर मस ींचन कायदा, १९७६ 
मधील कलम १९ अन्िये सींबींधधताींविरुध्द कायदेशीर कारिाई सरुु करण्यात 
आली आहे. 

कालव्याच्या देखभाल दरुुस्तीच्या अनषुींगाने, सयूाा प्रकल्पासाठी 
कोकण पा्बींधारे विकास महामींडळाकड ेजमा असलेल्या मस ींचन पनुस्थाापना 
ननधीतनू सयूाा उजिा तीर कालिा ि डािा तीर कालव्याच्या दरुुस्तीसाठी रुपये 
२६.५० को्ीची तरतदू सन २०२०-२०२१ करीता मींजूर असनू सदर कामाींची  
ई-ननविदा कायािाही पणूा झाल्यानींतर सदरची कामे हाती घेण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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सारर्ी या सांस्रे्िडून विद्यार्थयाथना मानधन ममळण्याबाबत 
  

(३०) ५५६२ (२३-११-२०२०) श्री.रणजजतमसांि मोहित-ेपाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २ ला हदनाांि २४ फेब्र िारी, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत :  
सन्माननीय उप म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सारथीसाठी (राजषी शाहू महाराज सींशोधन प्रमशक्षण ि मानि 
विकास सींस्था) ८ को्ी रूपयाींचा ननधी उपलब्ध करून हदला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सारथीमाफा त ननिडलेल्या स्पधाा पररक्षेच्या विद्यार्थयांना 
मानधन ममळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयांना 
मानधन ममळण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार (२२-१२-२०२०) : (१) “सारथी“ पणेु करीता आधथाक िषा 
२०२०-२०२१ मध्ये शासनाने रुपये ७.९४ को्ी ि रुपये ११.४० को्ी असा 
एकूण रुपये १९.३४ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे. 
(२) “सारथी“ पणेु माफा त स्पधाा परीक्षेच्या विद्यार्थयांना आधथाक िषा    
२०२०-२०२१ मध्ये रुपये ६६,७८,०००/- इतके मानधन वितररत करण्यात 
आलेले आहे. 
(३) ि (४) अनजु्ञेय विद्यािेतन देण्यात आले आहे. त्यामळेु प्रश्न उद् भित 
नाही. 

___________ 
  

मिाराष्ट्र शैक्षणणि सांस्र्ा (श ल्ि विननयमन) अधधननयमान सार शाळाांनी 
घेतलेले जास्तीच ेश ल्ि विद्यार्थयाांना परत िरण्याबाबत 

  

(३१) ५५६६ (१२-११-२०२०) श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शकै्षिणक सींस्था (शलु्क विननयमन) अधधननयम, २०११ नसुार 
सी.बी.एस.ई. शाळाींची तपासणी करून सादर केलेल्या अहिालानसुार शाळाींनी 
घेतलेले जास्तीचे शलु्क िसलू करून विद्यार्थयांना परत करण्याबाबतची 
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कायािाही करणे तसेच शाळाींविरूध्द दींडात्मक कारिाई करणेबाबत नागपरू 
विभागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननधीींनी शासनास हदनाींक १२ ऑक्ोबर, २०२० 
रोजी ननिेदन पाठिनू मशक्षणाधधकारी प्राथममक/माध्यममक, जजल्हा पररषद, 
नागपरू याींनी जादा शलु्क घेणाऱया शाळाींच्या सींयकुत तपासणी अहिालानसुार 
कारिाई करण्याची मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षणाधधकाऱयाींचे सींयकुत तपासणी अहिाल मशक्षण 
उपसींचालक, नागपरू विभाग याींनी शासनास सादर न करता प्रलींत्रबत 
ठेिण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जास्तीचे शलु्क 
विद्यार्थयांना परत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाथ गायििाड (२८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर विषय न्यायप्रविष् असनू मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींनी फी सींदभाात शाळाींविरुध्द कोणतीही कारिाई करण्यास अींतरीम स्थधगती 
आदेश हदले आहेत. 

___________ 
  
राज्यातील रात्रशाळाांना पणूथिेळेचा दजाथ देण्याचा ननणथय घेण्याबाबत 

  

(३२) ५५७० (१२-११-२०२०) श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्द ल्लाखान 
द राथणी : सन्माननीय शालये मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाने रात्र शाळाींमधील कमाचाऱयाींना पणूािेळ िेतनशे्रणी लाग ू
करण्याबाबत मागील ३ िषाापिूीच ननणाय घेतला असनू पणेु जजल्हा 
पररषदेच्या माध्यममक मशक्षण विभागाखेरीज राज्यात अन्य कुठेही या शासन 
ननणायाची अींमलबजािणी करण्यात येत नसल्याचे हदनाींक १४ ऑक्ोबर, 
२०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबईत १२० रात्रशाळा असताना त्यामधील कमाचाऱयाींना 
मागील ३ िषाापासनू िेळोिेळी मागणी करुनही िेतनशे्रणी लाग ूकरण्यात न 
आल्याने त्याबाबत महाराषर राज्य मशक्षक पररषदेच्याितीने मा.शालेय मशक्षण 
मींत्री, प्रधान सधचि, शालेय मशक्षण विभाग, मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच्याशी 
मागील ३ िषाापासनू सतत सींपका  साधून ि ननिेदने देऊनही शासन ननणायाची 
अींमलबजािणी करण्यात आली नसल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, रात्रशाळेतील फकत एकाच हठकाणी काम करणाऱयाींना पणूािेळ 
िेतनशे्रणी, ननितृ्ती, ननितृ्तीिेतन योजना ि इतर सेिाशतीचा लाभ देण्याची 
मागणी सन २००५ पासनू करण्यात येत असनू रात्रशाळेतील विविध 
समस्याींसींदभाात माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये शासनासोबत झालेल्या बठैकीत 
सिा मदु्याींिर चचाा करण्यात येिनू रात्र शाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱयाींना सेिा शतीबाबत शासनाने हदनाींक १७ मे, २०१७ रोजी धोरणात्मक 
ननणाय घेिनू शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हदनाींक १७ मे, २०१७ रोजीच्या शासन ननणायाला मा.उच्च 
न्यायालयाने रर् याधचका क्र. १५४१/२०१७ ि ५९८९/२०१७ मध्ये हदलेल्या 
आदेशाव्दारे िधै घोवषत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत शासन ननणायाची प्रभािीपणे अींमलबजािणी केली 
नसल्यामळेु रात्रशाळाींना पणूािेळ दजाा न ममळाल्याने मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचारी याींच्यात नाराजी ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ननणायाची 
अींमलबजािणी करण्याकरीता कायािाही करुन शासन ननणायाची िेळीच 
अींमलबजािणी न करणाऱया अधधकाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू शासन आदेश केव्हापयतं ननगाममत 
करण्यात येणार आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाथ गायििाड (१७-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) हदनाींक 
१७/०५/२०१७ रोजीच्या शासन ननणायाची अींमलबजािणी योग्य ररतीने होत 
नसल्याच्या तक्रारी दरू करुन रात्रशाळाींना भेडसाित असलेल्या समस्याबाबत 
उपाययोजना सचुविण्यासाठी तसेच हदनाींक १७/०५/२०१७ रोजीच्या शासन 
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ननणायाची अींमलबजािणी योग्य ररतीने व्हािी. यासाठी हदनाींक २५/०७/२०१९ 
च्या शासन ननणायान्िये अभ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
अभ्यास ग्ाने सादर केलेल्या मशफारशी महाराषर खाजगी शाळाींतील कमाचारी 
(सेिेच्या शती) ननयमािली १९८१ मधील तरतदूी ि मा.उच्च न्यायालय, मुींबई 
याींनी रर् याधचका क्र. ५९८९/२०१७ प्रकरणी हदनाींक १६/०६/२०१७ रोजी हदलेले 
आदेश विचारात घेऊन यासींदभाातील प्रस्ताि तपासण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात दधू उत्पादि शेतिऱयाांना दरिाढ देण्याबाबत 
  

(३३) ५६१८ (१८-११-२०२०) श्री.रणजजतमसांि मोहित-ेपाटील, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
डॉ.पररणय फ िे, श्री.सदामशि खोत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३५८ ला हदनाांि 
५ माचथ, २०२० रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय द ग् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दधूाचे दर कमी झाल्याने दधू उत्पादक शतेकरी अडचणीत आले 
असनू राज्यातील विविध दधू उत्पादक सींघ्नानी आींदोलने करुन दधुाला 
प्रनत मल्र रुपये ३०/- दर तर प्रनत मल्र रुपये १०/- अनदुान देण्याबाबत 
शासनाकड ेमागण्या केलले्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यात शतेकऱयाींकडून रुपये १८/- प्रनत मल्र दरानी खरेदी होणारे दधू 
रुपये ४८ प्रनत मल्र दराने ग्राहकाींना विकत घ्याि े लागत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०२० च्या दसुऱया आठिड्यात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील दधू सींघाींतगात असलेल्या विसींगतीचा फायदा इतर 
राज्यातील सींघाना होत असनू हे सींघ समुारे ३३ लाख मल्र दधुाची विक्री 
ककरकोळ स्िरुपात वपशव्याच्या माध्यमातनू राज्यात करीत राज्यातील बाजार 
पेठेतील ५० ्कके दधू विक्रीचा िा्ा घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात सातत्याने दधू खरेदी दरात बदल होत असल्याने 
ग्राहकाींना रुपये ४६ त े४८ दराने दधू घ्यािे लागत,े तसेच महानींद दधू सींघाने 
मागील चार महहन्याच्या काळात प्रनत मल्र रुपये २५ दर हदला तर खाजगी 
दधू सींघाने मात्र शतेकऱयाींना रुपये २० दर हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वि.प. १ (40) 

(५) असल्यास, उक त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दधूाच्या दर विसींगतीबाबत ननणाय घेऊन शतेकऱयाींना दधू दरिाढ 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.स ननल िेदार (१६-१२-२०२०) : (१) होय, अशा प्रकारच्या मागण्या 
सातत्याने शासनाकड ेप्राप्त होत असतात.  
(२) हे खरे नाही.  

३.५ फॅ् ि ८.५ एसएनएफ या ननधााररत गणुप्रतीला शासनातफे 
सींकमलत करण्यात आलेल्या गाय दधूाला प्रनत मल्र रुपये २५/- खरेदी दर 
हदला जात आहे. सहकार ि खाजगी क्षेत्रातफे सींकमलत करण्यात येणाऱया 
दधूाला प्रनतमल्र २०/- त े २५/- रुपये दर अदा केला जात आहे. तसेच 
शासनातफे विक्री करण्यात येणाऱया गाय दधूाला ३८/- रुपये प्रनतमल्र या 
दराप्रमाणे विक्री केली जात आहे. तसेच सहकार ि खाजगी क्षेत्रातफे विक्री 
करण्यात येणाऱया गाय दधूाला प्रनत मल्र ४६/- त े४८/- रुपये दराने विक्री 
केली जात आहे. 
(३) होय, 

राज्यात एकूण सींकमलत दधूापकैी माहे ऑक्ोबर, २०२० च्या 
आकडिेारीनसुार एकूण ७६.११ लाख मल्र प्रनतहदन वपशिीबींद दधूाची विक्री 
होत आहे. यापकैी इतर राज्यातील सींघाींमाफा त मुींबई, पणेु, नागपरू इ. प्रमखु 
शहराींमध्ये १५ लाख मल्र प्रनत हदन वपशिीबींद दधूाची विक्री होत आहे. 
(४) होय. 
(५) राज्यातील दगु्धव्यिसाय क्षेत्रात शासनाचा िा्ा केिळ १% इतकाच आहे. 
उिाररत दगु्धव्यिसाय हा सहकार ि खाजगी क्षेत्राकडून केला जात आहे. 
खाजगी ि सहकार क्षेत्रामाफा त दधू खरेदी-विक्रीचे दर त्याींचेमाफा त परस्पर 
ननजश्चत करण्यात येतात. शासनामाफा त केिळ शासकीय दधू योजनेंतगात 
सींकमलत होणाऱया दधूाचे दधू खरेदी ि विक्री दर ननजश्चत करण्यात येतात.  
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 असे असले तरी, शासनाने शासकीय दधू योजनेकरीता ननजश्चत 
केलेल्या दधू खरेदीच्या दराप्रमाणे दधू उत्पादकाींना दर द्यािा असे ननदेश 
महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च्या कलम ७९ अ अन्िये हदनाींक 
१०/०७/२०१५ रोजी ननगाममत केले आहेत.  
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

उस् मानाबाद जजल् िा पररषदेच् या वित्त विभागाांतगथत िननष्ट्ठ 
लेखाधधिारी िे पद गैरमागाथने भरल्याबाबत 

  

(३४) ५७२४ (१४-११-२०२०) श्री.स रेश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस् मानाबाद जजल् हा पररषदेच् या वित् त विभागाींतगात कननष ठ लखेाधधकारी 
हे पद त्रब ींद ू नामािली डािलनू गरैमागााने जजल् हा ननिड सममतीने भरल् याच े
सन २०१४ मध् ये सहाय्यक आयकु ताींच् या चौकशीत ननष पन् न झाल् याने 
विभागीय आयकु ताींनी या प्रकरणातील सींबींधधत २१ दोषी अधधकाऱ याींविरुध् द ि 
कमाचाऱ याींविरुध् द दोषारोप १ त े ४ सादर करण् याचे आदेश मखु् य कायाकारी 
अधधकारी, जजल्हा पररषद, उस्मानाबाद याींनी हदल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर आदेशास दोन िष ेहोऊनही मखु्य कायाकारी अधधकारी, 
उस्मानाबाद याींनी दोषारोप १ त े ४ पाठिले नसनू या प्रकरणी कोणतीच 
कारिाई केली नसल् याने तत् कालीन जजल् हाधधकारी, मखु्य कायाकारी अधधकारी 
ननिड सममती सदस्य याींच् यासह २१ अधधकाऱ याींविरुध् द आनींदनगर पोलीस 
स् ्ेशनला कफयााद हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, इतर मागासिगीय जागेसाठी ररक त असलले् या त्रब ींद ू
नामािलीप्रमाणे पद भरणे आिश्यक असताना गरैमागााने भ्की जमात (ब) 
मधून पद भरणारी ननिड सममती ि अधधकाऱ याींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.िसन म श्रीफ (१७-१२-२०२०) : (१) होय.  
 तत्कालीन सींबींधधत अधधकारी याींचेविरुध्द मशस्तभींग विषयक कारिाई 
करण्यासाठी दोषारोपाचा प्रस्ताि विभागीय उपआयकुत (आस्थापना), 
औरींगाबाद याींच्याकडून मागविण्यात आला होता. 
(२) होय. 
(३) विभागीय आयकुत कायाालय, औरींगाबाद याींच्याकडून अहिाल 
मागविण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

म ांबईतील रात्र िननष्ट्ठ मिाविद्यालयामधील  
मशक्षिाांना िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(३५) ५७३२ (१२-११-२०२०) श्री.सांजय दौंड, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमोल ममटिरी, श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील रात्र कननषठ महाविद्यालयामधील मशक्षकाींना माहे डडसेंबर, 
२०१९ पयतं ऑफलाईन पध्दतीने िेतन अदा करण्यात येत होत,े परींत ुराज्य 
मशक्षण विभागाची ऑनलाईन प्रकक्रया माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये पणूा होऊनही 
रात्र कननषठ महाविद्यालयामधील मशक्षकाींची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात 
आली नसल्यामळेु मागील आठ महहन्याींपासनू (माहे जानेिारी, २०२०) िेतनच 
हदले जात नसल्याच ेहदनाींक २२ जुल,ै २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील सात-आठ महहने िेतनापासनू िींधचत राहहलेल्या या 
मशक्षकाींना िेतन देण्याची तात्काळ सोय करण्याबाबत प्रहार मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमाचारी सींघ्नेने मा.शालेय मशक्षण मींत्री, मा.शालेय मशक्षण 
राज्यमींत्री, प्रधान सधचि, शालेय मशक्षण ि उपसींचालक मशक्षण याींना माहे 
जुल,ै २०२० मध्ये ननिेदने सादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननिेदनाच्या 
अनषुींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाथ गायििाड (१७-१२-२०२०) : (१) ि (२) प्रस्ततु प्रकरणी हदनाींक 
१८/११/२०२० रोजीच्या शासन ननणायानसुार मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचाऱयाींना 
नोव्हेंबर, २०२० पयतंचे ननयममत िेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार रात्र कननषठ महाविद्यालयातील माहे 
नोव्हेंबर, २०२० पयतंच ेिेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यात आल ेआहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील खेड, दापोली ि मांडणगड येर्ील  
लघ  पाटबांधाऱयाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(३६) ५७३५ (२३-११-२०२०) श्री.रामदास िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जजल््यातील खेड, दापोली ि मींडणगड येथील १३ लघ ु
पा्बींधाऱयाींची कामे गत २५ िषांपासनू प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लघ ु पा्बींधाऱयाींच्या कामासाठी शासनाने रुपये १०० 
को्ी ननधी उपलब्ध करुन हदला असनूही सींबींधधत अधधकाऱयाींच्या 
ननषकाळजीपणामळेु सदर ननधी खचा न करता १३ लघ ुपा्बींधाऱयाींची काम े
अपणूा राहहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सदर लघ ुपा्बींधाऱयाींच्या कामासाठी ननधी 
खचा न करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (२३-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 दापोली मतदार सींघामध्ये १३ लघ ुपा्बींधारे प्रकल्पाींचा समािेश आहे. 
सद्य:जस्थतीत कोंडीिली, पणदेरी ि पींचनदी हे ३ प्रकल्प पणूा असनू, 
पाणीसाठा ि मसींचन क्षमता ननममाती पणूा झाली आहे ि रत्नाधगरी पा्बींधारे 
विभागामाफा त मस ींचन व्यिस्थापन चाल ूआहे. उिारीत ४ प्रकल्प बाींधकामाधीन 
असनू ६ अिमशष् प्रकल्प आहेत.  
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 ४ बाींधकामाधीन प्रकल्पाींपकैी न्यमूाींडिे प्रकल्प िगळता इतर ३ 
पोयनार, शलेारिाडी ि तळि् या प्रकल्पाींची धरण ि साींडिा कामे सपु्रमा 
अभािी सींस्थधगत आहेत. न्यमूाींडिे प्रकल्पाची सविस्तर सींकल्पने माहे 
फेब्रिुारी, २०२० मध्ये प्राप्त झाली असनू उपलब्ध अनदुानामध्ये कामे 
प्रगतीपथािर आहेत. 
 वप ींपळिाडी, नतड,े भोळिली, मशरसाडी, आिाशी ि ्ाींगर या ६ 
अिमशष् प्रकल्पाींची धरण कामे १००% पणूा आहेत ि कालिा कामे ९०% 
पणूा आहेत. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सपु्रमा मयाादेत बाींधकामाधीन ि 
अिमशष् प्रकल्पाींची कामे पणूा करण्याचे ननयोजन करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही.  
 सपु्रमा मींजूरी अभािी ननधी उपलब्ध असतानाही प्रकल्पािर खचा होऊ 
शकला नाही. मागील ५ (सन २०१५-२०१६ त े २०१९-२०२०) िषाात 
अथासींकल्पीय तरतदुीनसुार उपलब्ध झालेला ननधी ि झालेला खचा याींचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. :- 
 

अ. क्र. प्रिल्पाच ेनाि उपलब्ध ननधी 
(रुपये लक्ष) 

र्ालेला खचथ 
(रुपये लक्ष) 

१ कोंडीिली १११.११ १११.११ 
२ पणदेरी ४०.०३ ४०.०३ 
३ पींचनदी ७२.५४ ७२.५४ 
४ न्यमूाींडिे १४००.०० १०१४.१६ 
५ तळि् १५०३.०० ३७८.४२ 
६ शलेारिाडी १३०३.०० ९२९.०८ 
७ पोयनार २३००.०० ९९१.७९ 
८ वप ींपळिाडी ५१०.४० ५१०.४० 
९ नतड े ४२००.०० ३३१६.०८ 
१० भोळिली १९९.१४ १९९.१४ 
११ आिाशी २९३.३३ २९३.३३ 
१२ मशरसाडी १२१.९० १२१.९० 
१३ ्ाींगर १४९.३१ १४९.३१ 

एिूण १२२०४.३५ ८१२७.८८ 
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 न्यमूाींडिे प्रकल्पाचे मखु्य विमोचक, साींडिा ि पचु्छ कालव्याचे 
सविस्तर सींकल्पन माहे फेब्रिुारी, २०२० मध्ये प्राप्त झाले असनू तत्पिूी 
सींकल्पनाअभािी कामािर खचा करता आलेला नाही. तसेच उिारीत ३ पोयनार, 
शलेारिाडी ि तळि् या बाींधकामाधीन प्रकल्पाींिर स.ुप्र.मा.पेक्षा जास्त खचा 
झालेला असल्याने खचाािर बींधने आहेत. सदर प्रकल्पाींिर फकत भसूींपादन, 
पनुिासन यािर खचा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

अन सूधचत जमातीसाठी विशषे भरती मोहिम मधील  
पात्र मशक्षण सेििाांना ननय क् त् या देण् याबाबत 

  

(३७) ५८०३ (२३-११-२०२०) श्री.स रेश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररषद, बीड ि जजल्हा पररषद, औरींगाबाद अींतगात अनसुधूचत 
जमातीसाठी विशषे भरती मोहहम २०२० अींतगात “मशक्षण सेिक” या पदासाठी 
उमेदिाराींच् या छाननी तपासणी सचुी माहे जानेिारी, २०२० मधये् लािनू, 
लगेच आक्षेप स्िीकारण् यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आहदिासी प्रिगाातील अनसु ू धूचत जमातीची जात प्रमाणपत्र 
अिधै झालेल् या कमाचाऱ याींना अधधसींख् य पदािर िगा करुन त् याींच् या ररक त 
झालेल् या जागी िरील भरती करण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जजल्हा पररषद, बीड ि जजल्हा पररषद, औरींगाबाद येथील 
ननिड झालले् या पात्र उमेदिाराींना ननयकु त् या देण् यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.िसन म श्रीफ (२३-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय.  
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(३) जजल्हा पररषद, बीड अींतगात  आहदिासी प्रिगाातील अनसुधूचत जमातीची 
जात प्रमाणपत्र अिधै झालले्या कमाचाऱ याींना अधधसींख्य पदािर िगा केल्यामळेु 
त्याींनी मा.उच्च न्यायलय, खींडपीठ, औरींगाबाद येथे रर् याधचका 
क्र.१९६३/२०२०, १९१५/२०२०, १४८५/२०२०, १८३०/२०२० ि १६७२/२०२० दाखल 
केल्यामळेु मा.उच्च न्यायालयाने ५ मशक्षकाींना अधधसींख्य पदािर िगा 
केल्याच्या आदेशास अींतररम स्थधगती हदली असल्याने ननयकुती आदेश 
देण्यात आलेले नाहीत. तथावप, सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहेत. 
 तसेच जजल्हा पररषद, औरींगाबाद अींतगात अधधसींख्य पदािर िगा 
केलेल्या १४ ररकत जागेिर भरती करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात येऊन अजा 
मागविण्यात आले. अजााची छाननी करुन पात्र उमेदिाराींची यादी प्रमसध्द 
करण्यात आली. प्रत्यक्ष आक्षेपानसुार यादी अींनतम करण्यापिूीच हदनाींक २४ 
माचा, २०२० पासनू लॉकडाऊन लागल्याने तसेच वित्त विभागाने शासन 
ननणाय, हदनाींक ०४ मे, २०२० अन्िये कोणत्याही प्रकारच्या पदभरतीिर ननबधं 
घातल्याने सदरची पदभरती प्रकक्रया सद्य:जस्थतीत स्थधगत करण्यात आलेली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
 

बोरफडी (ता.जज.बीड) स्िस्त धान्य द िानदारािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३८) ५८४९ (१२-११-२०२०) श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन्न ि नागरी 
प रिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बोरफडी (ता.जज.बीड) स्िस्त धान्य दकुानदाराकडून धान्य िा्प केले 
जात नसल्याकारणाने मशधापत्रत्रकाधारकाींनी जजल्हा परुिठा अधधकारी ि 
जजल्हाधधकारी याींच्याकड ेमाहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान तक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत स्िस्त धान्य दकुानदाराकड े परुिठा विभागातील 
अधधकारी ि कमाचारी दलुाक्ष करीत असल्याचा आरोप सींबींधधत ग्रामस्थ करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, परुिठा अधधकाऱ याींनी स्िस्त धान्य दकुानदाराकड ेदलुाक्ष केले 
असनू दकुानदार चौकशीत दोषी आढळल्यानींतरही दसुरे दकुान गािातील 
सींबींधधत व्यकतीस देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची तक्रारही गािकऱयाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोषीींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भ जबळ (१७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) हे खरे नाही. तथावप, मौज ेबोरफडी (ता.जज.बीड) येथील नविन 
स्िस्त धान्य दकुान गणुाींकन प्रकक्रयेव्दारे जजल्हा परुिठा अधधकारी, बीड 
याींच्या आदेशान्िये मोहहनीराज महहला बचत ग् याींच्या नािे मींजूर करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
  
िल्याण-डोंबबिली मिानगरपामलिेच्या िल्याण विभागातील सिायि 
नगर रचनािार ि नगर रचनािार याांनी िेलेल्या गैरव्यििाराबाबत 

  

(३९) ५८८५ (२०-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेत लॉकडॉऊन काळात कॅ्ेनमेन्् झोन 
आिण रेड झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या बाींधकामास मींजुरी देऊ नये असे 
मा.मखु्यमींत्रयाींचे आदेश असतानाही सहाय्यक नगर रचनाकार श्री.सनुील 
पा्ील तसेच कल्याण विभागाचे नगर रचनाकार श्री.रघिुीर शळेके याींनी 
कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकाींतगात बाींधकामाींना मींजुरी हदल्याची बाब 
स्थाननक नागररक श्री.मनोज कुलकणी याींनी हदनाींक ३ जून, २०२० रोजी 
आयकुत, कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींच्या ननदशानास आणून हदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.प. १ (48) 

(२) असल्यास, श्री.रघिुीर शळेके, प्रभारी कायाकारी अमभयींता (बाींधकाम 
विभाग) येथ े कायारत असताना शासनाच्या ननयमाचे उल्लींघन करून 
स्ितःच्या मलुाला पदाचा फायदा व्हािा ि स्ितःला आधथाक लाभ व्हािा 
याकरीता अथापणूा व्यिहार करून पदािनत करून नगर रचनाकार या पदािर 
बदली करून घेिनू शासनाचे महाराषर नागरी सेिा (िताणूक) ननयम १९७९ 
कलम १६ (१) अन्िये “कोणताही शासकीय कमाचारी शासनाची पिूामींजुरी 
ममळाल्यामशिाय प्रत्यक्षपणे ककीं िा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात ककीं िा 
धींद्यात गुींतता कामा नये, ककीं िा दसुरी कोणतीही स्िीकारता कामा नये” ि 
कलम १६(२) अन्िये “प्रत्येक शासकीय कमाचारी, त्याच्या कु्ुींबातील 
कोणतीही व्यकती एखाद्या व्यापारात ककीं िा व्यिसायात गुींतलेली असेल ककीं िा 
एखाद्या विमा एजेन्सीची ककीं िा कममशन एजन्सीची मालक असेल ककीं िा 
व्यिस्था पाहत असेल, तर त्याने शासनास कळिल ेपाहहजे,” ्या ननयमाचा 
भींग करुन नगर रचनाकार श्री.शळेके याींनी त्याचे धचरींजीि श्री.राहुल रघिुीर 
शळेके याींचेमाफा त कल्याण विभागाींतगात सरुु असलेल्या बाींधकाम व्यिसायात 
त ेआपल्या पदाचा िापर करीत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन करून महानगरपामलकाींतगात 
बाींधकामाींना परिानगी हदल्या प्रकरणी शासनाने सिा कामाची विभागीय 
सखोल चौकशी करून सिा बाींधकाम परिानगी विनाविलींब रद्द करुन उपरोकत 
बाींधकामाींना जबाबदार असणाऱया सहाय्यक नगर रचनाकार श्री.सनुील पा्ील 
याींची विभागीय चौकशी करून त्याींना महानगरपामलका सेिेतनू तात्काळ 
बडतफा  करण्याबाबत तसेच श्री.रघिुीर शळेके, नगर रचनाकार याींनी 
शासनाच्या ननयमाच्या केलेल्या उल्लींघनाप्रकरणी त्याींची सखोल चौकशी 
करून महाराषर नागरी सेिा (िताणकू) ननयम १९७९ नसुार बडतफा  
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (१०-१२-२०२०) : (१) अशा आशयाचे ननिेदन कल्याण-
डोंत्रबिली महानगरपामलकेला प्राप्त झाले ही िस्तजुस्थती आहे. 
 



वि.प. १ (49) 

(२) ि (३) श्री.मनोज कुलकणी, स्थाननक नागररक याींनी अशा प्रकारची तक्रार 
आयकुत, कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींचकेड ेकेली आहे. 

आयकुत, कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलका याींनी श्री.रघिुीर शळेके, 
नगर रचनाकार याींचा हदनाींक ०९/०६/२०२० च्या कारणे दाखिा नो्ीशी अन्िये 
खुलासा माधगतला आहे. 

श्री.शळेके याींनी हदनाींक २६/०६/२०२० रोजी त्याींचा खुलासा सादर केला 
असनू त्यािर ननयमानसुार कायािाही सरुू असल्याचे कल्याण-डोंत्रबिली 
महानगरपामलकेने कळविले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

ममरा-भाईंदर (जज.ठाणे) मिापामलिेच्या म ख्यालयात  
र्ाडाांना िानी पोिचविण्यात आल्याबाबत 

  

(४०) ५८९७ (२०-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरा-भाईंदर (जज.ठाणे) महापामलकेच्या मखु्यालयात झाडाींना िखळे ठोकून 
त्यािर सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असनू केबलची िायरही ्ाकण्यात 
आली असल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तदनसुार पयाािरणाचा ऱ हास केल्याप्रकरणी जबाबदार 
असणाऱ या महानगरपामलका अधधकारी, कमाचारी ि ठेकेदाराींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनार् मशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या मखु्यालयाच्या आिारातील 
बॉ्लपामच्या झाडािर सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे लािलेले आढळून आले होत.े 

सदर कॅमेरे महानगरपामलकेकडून काढण्यात आलेली आहेत. 
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सद्य:जस्थतीत मखु्यालयातील झाड सजुस्थतीत असल्याचे तसेच अशा 
प्रकारची यींत्रणा लािण्यात येणार नाही, याची सींपणूा दक्षता ि खबरदारी 
घेण्यात येईल असे ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

ममरा रोड (जज.ठाणे) येरे् उपाय क्ताांच्या आदेशाने बिेायदेशीरररत्या  
िर आिारणी िोत असल्याबाबत 

  

(४१) ५८९८ (२०-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरा रोड (जज.ठाणे) येथील काींदळिन, पाणथळ ि सीआरझेड-१ मधील 
बेकायदेशीर बाींधकामाकरीता शासनाने कर आकारणी केल्यामळेु शहरातील 
बेकायदेशीर बाींधकामे कायदेशीर होि ूनये याकरीता बेकायदेशीर बाींधकामाींना 
कर आकारणी करु नये तसेच शासकीय जममनीिरील बेकायदेशीर 
बाींधकामाबाबत विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच कर आकारणी 
करािी असा ननणाय महापामलकेने सन २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेने ननणाय घेतलेला असतानाही माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये उपायकुताींच्या आदेशाने कर आकारणी केल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तदनसुार जबाबदार व्यकती विरोधात शासनस्तरािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



वि.प. १ (51) 

श्री.एिनार् मशांदे (१०-१२-२०२०) : (१), (२) ि (३) ममरा-भाईंदर 
महानगरपामलकेच ेउत्पन्न िाढीच्या दृष्ीने शासकीय जागेिरील मालमत्ता या 
अजस्तत्िात असेपयतंच्या कालािधीकरीता कर आकारणी करणेबाबत 
तत्कालीन आयकुत याींच ेमान्यतनेे तत्कालीन उपआयकुत (कर) याींनी हदनाींक 
२७/१२/२०१८ अन्िये कर आकारणी करण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. 

सदर आदेशामध्ये शासकीय जममनीबाबत सींबींधधत विभागाच े     
ना-हरकत घेऊन कर आकारणी करणे तसेच काींदळिन, पाणथळ ि 
सीआरझेड-१ या क्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येऊ नये असे 
नमदू केलेले आहे. 

हदनाींक २७/१२/२०१८ रोजीच्या आदेशामध्ये सधुारणा करून शासकीय 
जममनीिरील मालमत्ताींना कर आकारणी करताींना सदर झोपडी ही हदनाींक 
०१/०१/२०११ पिुीची असल्याचे प्राप्त परुािे विचारात घेऊन कर आकारणी 
करण्याबाबत हदनाींक १४/०२/२०१९ अन्िये सधुाररत आदेश पारीत केलेले 
आहेत. 

सदर आदेशास अनसुरून प्रभाग स्तरािर कर आकारणी करण्यात येत 
असल्याचे ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेने कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायतीची मामसि सभा ि ग्रामसभेच े 
इनतितृ्त िेळेत सादर िरण्याबाबत 

  

(४२) ६०३५ (२३-११-२०२०) श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामविकास विभाग, शासन पररपत्रक, क्र.व्हीपीएम-२६८७/८३२/३०८०/२१, 
हदनाींक २९ जून, १९८८ नसुार ग्रामपींचायतीची मामसक सभा ि ग्रामसभेच े
इनतितृ्त ग्रामसेिक याींनी ग्विकास अधधकारी याींच्याकड े िेळेत जमा करणे 
आिश्यक असल्याचे तसेच पररपत्रक क्र. ग्रापक-२००५/प्र.क्र.१४/पींरा-५, हदनाींक 
२२ माचा, २००५ नसुार कॅलेंडर िषाात ग्रामपींचायत कमाचारी याींच्या उपमखु्य 
कायाकारी (ग्रापीं) याींनी दोन तर ग्विकास अधधकारी, पींचायत सममती याींनी 
तीन सभा घेणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जजल्हा पररषद, पालघर ि त्या अींतगात पींचायत सममत्या 
याींनी अशा सभा घेत नसल्याचे ननदशानास आले असनू काही ग्रामपींचायती ि 
लेखा ग्रामपींचायती ककमान िेतनापेक्षाही कमी िेतन देत असल्याच ेननदशानास 
आले तसेच लेखा परीक्षण अहिालात सेिापजुस्तका न भरणे, भविषय ननिााह 
ननधी न भरणे, याबाबत कोणतहेी आक्षेप घेतले जात नसनू लेखा परीक्षण 
अहिाल मदुतीत हदले जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर जजल््यात ग्रामपींचायतीची मामसक सभा ि ग्रामसभेच े
इनतितृ्त िेळेत सादर केले जात नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
त्यानषुींगाने ग्रामपींचायतीची मामसक सभा ि ग्रामसभेचे इनतितृ्त िेळेत सादर 
न करणाऱया ग्रामसेिक ि ग्रामपींचायत कमाचारी याींचिेर कारिाई करुन लखेा 
परीक्षण अहिाल मदुतीत देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.िसन म श्रीफ (२३-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) सींबींधधत ग्रामसेिक/ग्रामविकास अधधकारी याींच्यािर प्रशासकीय कायािाही 
प्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
  

विदभाथतील विमानतळाांच ेिाम बांद असल्याबाबत 
  
(४३) ६२५८ (२३-११-२०२०) डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय म ख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील विकास ननधी कोविड-१९ िरील उपाययोजनासाठी िापर 
कराियाचा असल्याने विदभाातील विमानतळाचे काम बींद असल्याचे माहे 
ऑक्ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नागपरू येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर आींतरराषरीय 
विमानतळ, चींद्रपरू जजल्हयातील राजूरा येथे उभारण्यात येत असलेले 
विमानतळ, अमरािती विमानतळ अशा विदभाातील इतर विमानतळाींना मींजूर 
करण्यात आलेला ननधी न ममळाल्याने कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सिा विमानतळाींच्या कामाींच्याबाबतीत शासनाने 
ननधी हदला नसताना पजश्चम महाराषरातील विमानतळाींना कोविड-१९ च्या 
काळात ननधी देण्यात आला असल्याने याबाबत वित्त विभागाच ेधोरण काय 
आहे, 
(४) असल्यास, कोविड-१९ िरील उपाययोजनाींसाठी ननधी िापरत असताना 
राज्यातील सिा विमानतळाींच्या विकास कामाींसाठी मींजूर करण्यात आलेला 
ननधी समान पध्दतीने देण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
त्यानषुींगाने राज्यातील सिा विकासकामाींसाठी समान ननधी िा्प करण्याबाबत 
तसेच कमाचाऱयाींच्या िेतनात लािलेली कपात उठविण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उध्दि ठािरे (२२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) राज्यातील विमानतळाींना त्याींच्या गरजेप्रमाणे ननधी उपलब्ध करुन हदला 
जातो. 
(४) आिश्यकतनेसुार तसेच ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ननधी िा्प करण्याची 
कायािाही करण्यात येत आहे. 
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(५)  उकत प्रकरणी चौकशीचा प्रश्न उद् भित नाही. विकासकामाींसाठी समान 
ननधी िा्प करण्याबाबतच ेधोरण हे कोविड-१९ या साथरोगाच्या पाश्िाभमूीिर 
तपासले असता, शासनाने प्राधान्यक्रम बदलल्याने त्यानषुींगाने ननधी 
वितरणाबाबत ्प्प्या्प्प्याने सचूना ननगाममत करण्यात येत आहे. तसेच 
कमाचाऱयाींच्या िेतनात कपात करण्यासींदभाात कोणताही धोरणात्मक ननणाय 
घेण्यात आलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय िमथचाऱयाांच्या खात्याांची  
गोपनीयता धोक्यात आल्याबाबत 

  

(४४) ६२७५ (१४-१२-२०२०) श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय उप म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) sevaarth.mahakosh.gov.in या िेबसाई्िर गेल्यािर यजूरनेम ि 
पासिडा ्ाकल्यानींतर सबमम्िर जकलक केले म्हणज े रेजरी ऑकफस, बँकेच े
नाि, खातदेाराचे नाि, कोणत्या हदनाींकापासनू कोणत्या हदनाींकापयतंच े
डड्ेल्स हिे आहेत ही माहहती भरली की बँक खात्याचे डड्ेल्स तर येतातच 
मशिाय बँक खात ेक्रमाींक देखील येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींगणकाव्दारे ियैजकतक माहहती प्राप्त करण्यासाठी जो 
िापरकताा असतो त्याची ओळख प्ल्यामशिाय त्याला ती माहहती प्राप्त होऊ 
नये यासाठी ऑथेंह्केशन प्रो्ोकॉल म्हणून अत्यींत महत्त्िाचा प्रकार आहे, हा 
साधारणतः दोन-तीन घ्कात असतो, हा दरिषी जोडण्यासाठी आिश्यक 
असतो या प्रणालीमध्ये फकत बँक खात ेएकच प्रमाणीकरण घ्क होता तो 
देखील आता काढून ्ाकण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँक खात े क्रमाींक कोणालाही कळत असल्याने त्याचा 
गरैफायदा हॉकसा िा अन्य व्यकतीकडून घेतला जाण्याची शकयता असनू 
कमाचाऱयाींच्या ियैजकतक आधथाक गोपनीय माहहतीचा गरैिापर होत असल्याचे 
िकतव्य ज्येषठ सेिाननितृ्त अधधकारी, जलसींपदा विभाग याींनी केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि 
त्यानषुींगाने सदरहू त्रु् ी प्रणालीमधून दरू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.अजजत पिार (०८-०१-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लेखा ि कोषागारे सींचालनालयास ज्येषठ सेिाननितृ्त अधधकारी, 
जलसींपदा विभाग याींचेकडून कोणताही तक्रार अजा प्राप्त झालेला नाही. 
(४) ननितृ्तीिेतन धारकाच े बँक खात े क्रमाींक सरुक्षक्षततचे्या अनषुींगाने इतर 
कोणालाही हदस ू नयेत, यासाठी ननितृ्तीिेतन आज्ञािलीत ननितृ्तीिेतन बँक 
खात े क्रमाींक ि ननितृ्तीिेतन प्रदान आदेश क्रमाींक (PPO) हदनाींक 
०३/११/२०२० पासनू आच्छाहदत (Masking) करण्यात आले असनू त्रु् ी 
प्रणालीतनू दरू करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
  

लोखांडी सािरगाांि (ता.अांबेजोगाई, जज.बीड) येर्ील रुग्णालयासाठी 
आिश्यि असलेल्या पदाांना मान्यता देणेबाबत 

  

(४५) २१८०० (१८-०८-२०१६) श्री.सनतश चव्िाण, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि ि ट ांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोखींडी सािरगाींि (ता.अींबेजोगाई, जज.बीड) येथे सन २००३ मध्ये स्त्री, 
िधृ्दत्ि ि मनोविकार रुग्णालय मींजूर झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाचे रुपाींतर सामान्य रुग्णालयात करुन ९५% 
बाींधकाम ि इतर कामे पणूा झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयासाठी आिश्यक असणाऱया २०३ पदाींना मान्यता 
ममळणेसाठी विभागाने शासनाकड े प्रस्ताि पाठिनू २ िषा झाली तरी त्यास 
मान्यता हदली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. १ (56) 

श्री.राजेश टोप े(०८-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सािाजननक आरोग्य विभागाच्या हदनाींक ०६/०२/२००८ च्या शासन 
ननणायान्िये अींबेजोगाई, जज.बीड येथे िधृ्दत्ि आरोग्य ि मानमसक आजार 
कें द्राच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली होती. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

या रुग्णालयाचे रुपाींतर सामान्य रुग्णालयात करण्यात आलेले नाही. 
सदर रुग्णालयाचे बाींधकाम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) ि (४) सदर िधृ्दत्ि ि मानमसक आजार कें द्राकरीता हदनाींक ०६/०६/२०१९ 
च्या शासन ननणायान्िये ५० ननयममत पदे, ६८ काल्पननक कुशल आिण ११ 
काल्पननक अकुशल मनषुयबळ ननमााण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  
सािथजननि आरोग्य आय क्तालय म्िणून ओळखण्याच्या आदेशाबाबत 

  

(४६) २८४१२ (१५-०४-२०१७) श्री.सनतश चव्िाण, अॅड.ननरांजन डािखरे : 
सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सािाजननक आरोग्य विभागाचे “सािाजननक आरोग्य आयकुतालय” अस े
नामकरण करुन त्या अींतगात सहसींचालक दजााची चार पदे ननमााण करण्याच े
आदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी सींबींधधत विभागाला हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींबींधीचा शासन ननणाय, हदनाींक १८ ऑक्ोबर, २०१६ रोजी 
िा त्यासमुारास ननगाममत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विभागाच्या कामामध्ये ससुतु्रता आणण्यासाठी सहसींचालकाींची 
पदे ननमााण करणे गरजचेे असताना काही अधधकाऱयाींच्या हहत सींबींधामळेु ही 
पदे ननमााण केली जात नाहीत तसेच सदरच्या प्रकरणाची विभागाने माहहती 
हदली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सहसींचालकाींची ननयकुत 
करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



वि.प. १ (57) 

श्री.राजेश टोप े(२७-१०-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
सहसींचालकाींचे एक पद दजोन्नत करुन सींचालक (आरोग्य सेिा) असे 

एक िाढीि पद ननमााण करण्याबाबत आदेश हदले.  
(२) हे खरे नाही. 

आरोग्य सेिा सींचालनालय आिण कु्ुींब कल्याण कायाक्रमािर आयकुत 
आरोग्य सेिा, मुींबई (आयकुत कु्ुींब कल्याण तथा सींचालक राषरीय आरोग्य 
अमभयान, मुींबई) याींचे ननयींत्रण प्रस्थावपत करण्याबाबतचा शासन ननणाय, 
हदनाींक १८ ऑक्ोबर, २०१६ रोजी ननगाममत करण्यात आला आहे.  
(३) हे खरे नाही. 

मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी सहसींचालकाींच े एक पद दजोन्नत करुन 
सींचालक (आरोग्य सेिा) असे एक िाढीि पद ननमााण करण्याबाबत आदेश 
हदले असनू, त्यानसुार शासन ननणाय, हदनाींक ९/०१/२०१७ अन्िये 
सहसींचालक, आरोग्य सेिा या सींिगाातील एक पद दजोन्नत करुन सींचालक, 
आरोग्य सेिा असे एक िाढीि पद ननमााण करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पररचारीिाांनी त्याांच्या प्रलांबबत मागण्यासाठी  
िामबांद आांदोलन िरण्याचा ननणथय घेतल्याबाबत 

  

(४७) ३०१३६ (१७-०४-२०१७) अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय सािथजननि 
आरोगय् ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पररचारीकाींनी त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींबाबत हदनाींक २२ माचा, 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास कामबींद आींदोलन करण्याचा ननणाय माहे 
जानेिारी, २०१७ च्या शिे्च्या आठिड्यात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररचारीकाींच्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, त्यापकैी 
कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, 
(३) तसेच उिाररत मागण्या पणूा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. १ (58) 

श्री.राजेश टोप े(२८-१२-१०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर गव्हनामें् नसेस फेडरेशन याींनी हदनाींक २७/०२/२०१७ च्या 
ननिेदना अन्िये २२ माचा, २०१७ रोजी आझाद मदैान मुींबई येथे लाक्षिणक 
धरणा कायाक्रमासींबींधीची पिुासचूना हदलेली होती. 
(२)  १) बींधपत्र पररचारीकाींना त्याींच्या सेिेत रुजू झालेल्या हदनाींकापासनू 
सेिेत कायम करणे. 

२) दरिषी पररचारीकाींच्या बदल्या न करता, बदल्यासींबींधी नव्याने 
धोरण ठरविणे. 
 ३) २५ ऑक्ोबर, २०१६ ला िदै्यकीय मशक्षण विभागासाठी पाररत 
केलेल्या पररचारीकाींच्या गणिेशाच्या आदेशाची अींमलबजािणी होणे. 
 ४) सिा शासकीय रुग्णालयात इींडडयन ि महाराषर नमसगं 
कौजन्सलच्या मानकानसुार पदे मींजूर करुन भरणे ि ररकत होणारी सिा पदे 
िेळोिेळी भरण्यात येणे. 
 ५) महाराषर नमसगं कौजन्सलमध्ये पररचारीकाींच्या सह ा्कफके्च े
रजजस्रेशनचे ररन्यअुल करताना ननरींतर मशक्षण योजनेतनू हदलेले पॉईंट्स 
सकतीचे करण्यात येऊ नयेत. ऑनलाईन रजजस्रेशन असताना पसैे जमा 
करुन त्यातनू भ्रष्ाचार सींभितो. 
 ६) सहाव्या िेतन आयोगाच्या मशफारशीनसुार प्री-ररव्हॉईज्ड िेतन, 
ग्रेड-पे िाढिनू पररचारीकाींच ेसिा भत्त ेदेण्यात यािेत. 
 त्यातील मागणी क्रमाींक १ नसुार सेिाननयमनासाठी हदनाींक 
१५/०४/२०१५ पयतंच्या शासन सेिेतील अधधपररचारीकाींना विशषे लखेी 
पररक्षेसाठी पात्र ठरविण्यात आल ेआहे. मागणी क्रमाींक ३ नसुार सिा राज्यात 
पररचारीकाींच्या गणिेशाच्या आदेशाची अींमलबजािणी झालेली आहे. मागणी 
क्रमाींक ४ च्या अनषुींगाने १०० ्कके ररकत पद भरतीस मान्यता ममळाल्याने 
पद भरतीची कायािाही सरुु झालेली आहे. मागणी क्रमाींक ६ च्या अनषुींगाने 
प्रस्ताि बक्षी सममतीसमोर सादर करण्यात आला होता. 
(३) उिाररत मागण्याींचा प्रस्ताि शासनास सादर करण्याबाबतची आरोग्य सेिा 
सींचालनालयाकडून कायािाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 



वि.प. १ (59) 

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळेत अनेि मशक्षि ि मशक्षिेतर 
िमथचाऱ याांना ननयममत सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(४८) ४२२९४ (०१-०८-२०१८) डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  
भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळेत अनेक मशक्षक ि मशक्षकेतर कमाचारी 
रोजींदारीिर अनेक िष ेकाम करीत असनू त्याींनी आपल्या मागण्याींसाठी लाँग 
माचा काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींना ननयममत सेिेत सामािनू घेण्याबाबत शासनाचे धोरण 
काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२१-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) ि (३) शासनाने शासकीय आश्रमशाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमाचाऱयाींची ररकत पदे भरण्यासाठी सन २०१९ मध्ये विशषे भरती प्रकक्रया 
राबविण्यात आली आहे. यामध्ये रोजींदारी िरील कमाचाऱयाींना त्या सींबींधधत 
पदािर केलेल्या सेिेच्या प्रमाणात गणुदान करण्यात आले असनू त्याींना 
ियामध्ये सू्  देण्यात आली आहे. त्यानसुार पात्र ठरलेल्या ४४५ रोजींदारी 
कमाचाऱयाींना ननयममत सेिेत सामािनू घेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील बेरोजगाराांना बेरोजगार भत्ता देण्याबाबत 
  

(४९) ४६९९७ (०५-०७-२०१९) श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.स धीर ताांबे, श्री.मोिनराि िदम : सन्माननीय 
िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



वि.प. १ (60) 

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणािर बेरोजगारी िाढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नो्ाबींदीमळेु रोजगार आिण छो्या व्यिसायाींिर विपरीत 
पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने या बेरोजगाराींना बेरोजगार भत्ता 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.निाब ममलि (२१-१२-२०२०) : (१) राज्यात कौशल्य विकास, रोजगार ि 
उद्योजकता आयकुतालयाींतगात नाि नोंदणी केलेल्या उमेदिाराींचा गेल्या चार 
िषांचा नोंदणीप् खालीलप्रमाणे आहे. :- 
 

िषा नोंदणीप् 
२०१७ ३७८०५९६ 
२०१८ ४४०३४६६ 
२०१९ ४९९००१७ 
२०२० 

(ऑक्ोबर अखेर) 
५२९२५५५ 

(२) नाही. 
(३) ि (४) या विभागाींतगात सद्य:जस्थतीत बेरोजगाराींना कोणताही बेरोजगार 
भत्ता देण्यात येत नाही. 

___________ 
  

यितमाळ येर्ील माध्यममि मशक्षिाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(५०) ४७४६५ (०५-०७-२०१९) डॉ.िजाित ममर्ाथ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफथ  भाई जगताप, डॉ.स धीर ताांबे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ येथील मशक्षणाधधकारी कायाालयासमोर माध्यममक मशक्षकाींच्या 
प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी महाराषर राज्य माध्यममक मशक्षक महामींडळाच्याितीने 
धरणे आींदोलन करण्यात आल्याच े हदनाींक २ माचा, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाराषर राज्य माध्यममक मशक्षण महामींडळाच्या मागण्या 
कोणत्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मागण्या 
मान्य करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाथ गायििाड (२१-१२-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
म ांबई.   सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपिूा सिा प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


