
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
 
   
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधवेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  ___________ 
  
शतेिऱयाांच्या ववधवा महहलाांना शासिीय योजनाांचा लाभ ममळणेबाबत 

  

(१) ५४९ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मदत 
व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शतेकऱयाींच्या विधिा महहलाींसाठी 
शासनाने महहला आयोगाच्या शशफारशी स्िीकारुन या महहलाींना विविध 
योजनाींचा लाभ देण्याबाबत आदेश काढला असल्याच ेहदनाींक २८ जून, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशानसुार आत्महत्या केलेल्या शतेकऱयाींच्या विधिा 
महहलाींना शासकीय योजनाींचा लाभ शमळिनू देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) आत्महत्याग्रस्त शतेकऱयाींच्या 
विधिाींना विविध योजनाींचा लाभ देण्याबाबतचा शासन ननणशय, हदनाींक १८ 
जून, २०१९ रोजी ननगशशमत करण्यात आला आहे. 
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(२) राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शतेकऱयाींच्या समुारे ७१०३ विधिाींना 
शासकीय योजनाींचा लाभ देण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

महाववद्यालयात प्राचायथ पदी जाण्याच्या  
अटी व शती बांधनिारि िेल्याबाबत 

  

(२) १२६० (१८-०३-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदनाींक ३० जून, २०१० पिूी कायमस्िरूपी विद्यापीठ मान्य प्राचायाांना 
एका महाविद्यालयातनू दसुऱया महाविद्यालयात प्राचायश पदी जाियाचे 
असल्यास त्याींना अ्ी ि शती बींधनकारक आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक ०४ एवप्रल, २००० रोजीच्या विद्यापीठ अनदुान 
आयोगाच्या अधधसचूनेत त्याींना अ्ी शती लाग ू नाहीत असे स्पष् ननदेश 
असताना सधु्दा त्याची अींमलबजािणी शासनाकडून होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यापीठ अनदुान 
आयोगाच्या सचूनेनसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) विद्यापीठ अनदुान आयोगाने िेळोिेळी ननगशशमत केलेल्या मागशदशशक 
सचूनाींनसुार कायशिाही केली जात.े  
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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राज्यातील नवीन ग्रांर्ालयाांची मान्यता प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(३) १२६५ (१८-०३-२०२०). श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धगरिर, श्री.सजुजतमसांह 
ठािूर : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुताींश निीन ग्रींथालयाींची मान्यता मागील अनेक िर्ाांपासनू 
प्रलींबबत असनू ग्रींथालयातील शे्रणीत बदल केले जात नसल्यामळेु अनेक 
ग्रींथालये अडचणीत आल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या कायशरत असलेल्या ग्रींथालयाींना मागील आठ िर्ाांपासनू 
शे्रणीिाढ ६० ्क्के अनदुान न शमळाल्यामळेु ग्रींथालयाींची दरुिस्था झाल्याच े
ननदशशनास आले असनू मागील आठ िर्ाशत एकही नव्या ग्रींथालयास 
शे्रणीबदल, नव्याने मान्यता तसेच अनदुान न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
ग्रींथालयाींची शे्रणीबदल, नव्याने मान्यता, अनदुानाची िाढ तसेच ग्रींथालयाींची 
झालेली दरुिस्था याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०३-०२-२०२१) : (१) ि (२) मा.मींबिमींडळ बठैकीत झालेल्या 
ननणशयानसुार शासन ननणशय, उच्च ि तींि शशक्षण विभाग, हदनाींक 
२२/०३/२०१३ ननगशशमत करण्यात आला आहे. त्यानसुार सद्य:स्स्थतीत निीन 
ग्रींथालयाींना मान्यता ि कायशरत ग्रींथालयाींना दजाशिाढ देण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  
 

___________ 
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भुिां पग्रस्त भागातील तरुणाांना समाांतर आरक्षणाांतगथत  
शासिीय नोिरी देण्याबाबत 

  

(४) १६५९ (१८-०३-२०२०). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.वजाहत ममर्ाथ, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय भिूां प 
पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात भकुीं पग्रस्त भागातील तरुणाींना शासकीय नोकऱ याींमध्ये २ ्क्के 
समाींतर आरक्षण लाग ू केले असले तरी प्रत्यक्षात २ हजार ७७५ तरुणाींना 
नोकऱ या देण्यात आल्या असनू आतापयांत २२ हजार उच्चशशक्षक्षत तरुण 
शासकीय नोकरीच्या प्रनतक्षते आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समाींतर आरक्षणाची का्ेकोरपणे अींमलबजािणी होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समाींतर आरक्षणाची 
का्ेकोरपणे अींमलबजािणी करुन भकुीं पग्रस्त भागातील नोकरीचा अनशुरे् 
भरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांजय राठोड (२७-०१-२०२१) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन ननणशय क्र. १००९/ 
प्र.क्र.२०७/२००९/१६-अ, हदनाींक २७ ऑगस््, २००९ ि महसलू ि िन 
विभागाच्या शासन ननणशय क्र. आव्यप्र-२००९/प्र.क्र.६२/०९/आव्यप्र-२, हदनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१५ नसुार भकुीं पग्रस्ताींसाठी लाग ू केलेल्या २% समाींतर 
आरक्षणाची तसेच इतर समाींतर आरक्षण घ्काींची राज्यात का्ेकोरपणे 
अींमलबजािणी करणेबाबत आिश्यक ती कायशिाही करण्यात येत आहे. तसेच 
यानरु्ींगाने सामान्य प्रशासन विभागामाफश त िेळोिेळी आिश्यक त्या सचूना 
देण्यात येत आहेत. 

(शासन पररपिक क्र. सींकीणश १११८/प्र.क्र.३३२/१६-अ, हदनाींक ६ 
सप् े्ंबर, २०१८) त्यामळेु विलींब झालेला नाही. 
  ___________ 
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गडधचरोली गोंडवाना ववद्यापीठाांतगथत जममनीचा  
गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत 

  

(५) ३१७१ (०२-०६-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१०० ला हदनाांि ६ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत :  
सन्माननीय उचच् व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली गोंडिाना विद्यापीठाींतगशत जमीन अधधग्रहहत करताना 
गरैप्रकार झाल्याचे शसने् सदस्याींनी व्यिस्थापन सशमतीच्या अधधसभेत प्रश्न 
उपस्स्थत करून सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोर्ीींिर कायशिाही करण्याची 
मागणी केल्याच े हदनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसूींपादन प्रक्रक्रयेतील मलु्याींकन सींदभाशत लोकप्रनतननधी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली जमीन गरैप्रकाराची चौकशी करण्यासींबींधी नेमण्यात आलेल्या 
सशमतीने हदनाींक ३ मे, २०१९ रोजी सादर केलेल्या अहिालात ९ शतेकऱ याींच्या 
जशमनी खरेदी क्रकींमतीत तफाित असल्याच ेहदसनू आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू जमीन 
गरैप्रकारातील दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे.  
(३) तत्कालीन कायशकारी अशभयींता, सािशजननक बाींधकाम विभाग क्र.१, 
गडधचरोली, सहायक अशभयींता शे्रणी-१, सा.बा.विभाग क्र.१, गडधचरोली ि 
सहा.अशभयींता शे्रणी-२, सा.बा.विभाग क्र.१, गडधचरोली याींचेिर दोर्ारोप ठेिनू 
त्याींचेविरुध्द कायशिाही करण्याबाबत सािशजननक बाींधकाम विभाग याींना 
कळविण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रकरणाची एसआय्ीमाफश त चौकशी 
करण्याकरीता गहृ विभागास सधु्दा कळविण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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मसांधदुगुथ जजल्हा पररषदेचे माध्यममि मशक्षणाधधिारी  
याांच्याववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत 

 
  

(६) ३३१७ (२८-०५-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींधुदगुश स्जल्हा पररर्देचे माध्यशमक शशक्षणाधधकारी श्री.अशोक कडूस 
याींनी भ्रष्ाचार करून अनेक अननयशमत कामे केली असनू शशक्षण सेिकाींचा 
अपव्यिहार केल्याने सदर भरती प्रकरणाची चौकशी करण्याच ेआदेश शशक्षण 
सींचालकाींनी हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.अशोक कडूस, शशक्षणाधधकारी याींच्याकडून शशक्षकाींची 
िररषठ ितेनशे्रणी, ननिडशे्रणी, िदै्यकीय देयके आदीींचे प्रस्ताि प्रलींबबत 
ठेिण्यात आले असनू दळणिळण बींदीच ेआदेश असताना देखील श्री.अशोक 
कडूस याींच्याकडून सदरहू आदेशाींचे उल्लींघन झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षणाधधकारी, 
श्री.अशोक कडूस याींचे ननलींबन करून त्याींची विभागीय चौकशी करणेबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) याबाबत िस्तनुनषठ अहिाल 
सादर करण्याचे आदेश शशक्षण सींचालक, माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक, पणेु 
याींना हदलेले आहेत. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणाचा पररपणूश अहिाल आयकु्त (शशक्षण), पणेु 
कायाशलयाकडून प्राप्तीअींती पढुील कायशिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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अिोला येर्ील डॉ.पांजाबराव देशमुख िृषी ववद्यापीठ  
इमारत बाांधिामाचा ननधी इतरत्र खचथ िेल्याबाबत 

 

(७) ३४३५ (०२-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील डॉ.पींजाबराि देशमखु कृर्ी विद्यापीठाच्या निीन इमारत 
बाींधकामास ि अपणूश इमारत पणूश करण्यासाठी माहे माचश, २०२० अखेर रुपये 
१४ को्ी ५० लाख इतका ननधी तसेच यापिूी रुपये ४ को्ी ६ लाख ननधी 
उपलब्ध करुन हदला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीच्या बाींधकामासाठी उपलब्ध करुन हदलेला ननधी 
विद्यापीठाने ननयोस्जत कामासाठी खचश न करता इतरि खचश केला असल्याची 
बाब ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.दादाजी भसेु (२९-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
सन २०१९-२०२० या आधथशक िर्ाशत, डॉ.पींजाबराि देशमखु कृर्ी 

विद्यापीठ, अकोला याींना लेखाशीर्श २४१५ ००९९ अींतगशत ३५-भाींडिली 
मत्तचे्या ननशमशतीकरीता अनदुान अींतगशत विदभश, मराठिाडा ि उत्तर 
महाराषराच्या जलद विकासासाठी राबिाियाच्या योजना-२०१८ अींतगशत 
विद्यापीठातील अपणुाशिस्थतेील इमारतीची बाींधकामे पणूश करण्यासाठी हदनाींक 
३१ माचश, २०२० रोजी रुपये १४ को्ी ५० लाख इतक्या ननधी 
वितरणाबाबतचा शासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आला आहे. तथावप, 
आधथशक िर्श सींपल्यामळेु सदरचा ननधी व्यपगत झाल्यामळेु प्रत्यक्षात बबम्स 
प्रणालीिर वितररत झालेला नाही. तसेच यापिुी लेखाशीरर्् २४१५ ००९९ 
अींतगशत ३५-भाींडिली मत्तचे्या ननशमशतीकरीता अनदुान अींतगशत रुपये ३.०० 
को्ी ननधी प्रत्यक्ष बबम्स प्रणालीिर वितररत झालेला आहे. 
(२) खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
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अमरावती ववद्यापीठाच ेउपिें द्र वामशम येरे् होण्याबाबत 
  

(८) ३५३७ (०२-०६-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४४ 
ला हदनाांि ६ माचथ, २०२० रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत : सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विद्यापीठ पररक्षेिात विद्यापीठाचे उपकें द्र ननशमशतीकरीता धोरण ननस्श्चत 
करण्यासाठी डॉ.योगानींद काळे, माजी प्रकुलगरुु, राषरसींत तकुडोजी महाराज 
विद्यापीठ, नागपरू याींच े अध्यक्षतखेाली शासनाव्दारे गहठत करण्यात 
आलेल्या सशमतीने कोणता ननणशय घेतला आहे, तसेच सशमतीने घेतलेल्या 
ननणशयाचे स्िरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीने उपकें द्र स्थापन करण्यासाठी ननस्श्चत केलेल्या 
ननकर्ानसुार प्रस्तािाची करण्यात आलेली तपासणी पणूश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अमरािती 
विद्यापीठाचे उपकें द्र िाशशम येथे होण्याबाबतच्या प्रस्तािािर कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) योगानींद काळे सशमतीने खालीलप्रमाणे 
शशफारसी केलेल्या आहेत :- 

१) विद्यापीठाच्या उपपररसराचे १५ त े २० िर्श कालािधीत स्ितींि 
विद्यापीठात रुपाींतर होण्याच्या दृष्ीने विद्यापीठाने आराखडा तयार 
करािा. 

२) प्रत्येक उपपररसर ननमाशण करण्यासाठी सिशसाधारणपणे क्रकमान १०० 
सींलस्ननत महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त सींस्था आणण क्रकमान ५०००० 
विद्याथी सींख्येसाठी एक तसेच क्रकमान ५० एकर जागा असािी.  

३) प्रत्येक उपपररसरासाठी पहहल्या ३ िर्ाांच्या कालािधीत रुपये २५ को्ी 
ननधी देण्याबाबतची आधथशक तरतदू विद्यापीठाींनी करािी. 

४) सरुुिातीला ५० को्ी रुपयाचा Corpus Fund ननमाशण करण्यात यािा. 
विद्यापीठ ि राज्य शासनाने ३ िर्ाशच्या कालािधीत अधे-अधे पसेै 
जमा करािेत. 
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(२) ि (३) उपकें द्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तािाची वित्त विभागाकडून 
तपासणी करण्यात येत असनू, वित्त विभागाने उपस्स्थत केलेल्या मदु्याींची 
पतुशता झाल्यानींतर उपकें द्र स्थापन करणेबाबत धोरण ननस्श्चत करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 

 
वीज गळतीच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असल्याबाबत 

 

(९) ४०६२ (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत, श्री.ववजय 
ऊर्थ  भाई धगरिर, श्री.रामदास िदम, अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय ऊजाथ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िीज गळतीच्या नािाखाली िीज कीं पनीचे अधधकारी ि कमशचारी 
सींगनमताने दहा हजार पाचश े को्ी रुपयाींचा दरिर्ी गरैव्यिहार करीत 
असल्याचे माहे माचश, २०२० च्या पहहल्या आठिड्यात सािींतिाडी तालकुा 
(स्ज.शस ींधुदगुश) व्यापारी उद्योजक ि व्यािसानयक सींघाने िीज दरिाढीच्या 
सींक्ािर आयोस्जत केलले्या चचाशसिात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, राज्यात १३ को्ी लोकसींख्या आहे आणण २ को्ी ग्राहक 
आहेत, तसेच राज्यात िीज वितरणाची गळती क्रकमान १२ ्क्के अपेक्षक्षत 
असताना ३० ्क्के आहे त्यामळेु सदरहू कोट्यिधी रुपयाचा गरैव्यिहार 
दरिर्ी सींगनमताने होत असल्यामळेु ग्राहकाींना आधथशक भदुांड सहन करािा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीज गळतीच्या नािाखाली दरिर्ी होणारा कोट्यिधीच्या 
गरैव्यिहारामळेु अन्य राज्यात स्िस्त िीज आहे, ती महाराषरात महागडी 
िीज ग्राहकाींना हदली जात असनू ग्राहकाींना नविन जोडणी घेताना िीज मी्र 
ि पोलचे पसैे घेण्यास मनाई असताना बेकायदेशीरररत्या ग्राहकाींकडून रक्कम 
िसलु केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िीज गळतीच्या नािाखाली दरिर्ी कोट्यिधी रुपयाींच्या होत 
असलेल्या गरैव्यिहाराबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधधत दोर्ी अधधकारी ि 
कमशचाऱ याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) महावितरण कीं पनीने आधथशक 
िर्श २०२०-२०२१ त े२०२४-२०२५ या कालािधीकरीता िीजदर याधचका महाराषर 
विद्यतु ननयामक आयोगास हदनाींक २६/११/२०१९ रोजी सादर केली. सदर 
याधचकेमध्ये महावितरणने सन २०२०-२०२१ त े सन २०२४-२०२५ या 
कालािधीकरीता दरिर्ी समुारे १६००० त े१७००० द.ल.य.ु इतकी वितरण हानी 
अपेक्षक्षत धरली आहे. सदर याधचकेत महावितरण कीं पनीने सन २०२०-२०२१ 
या िर्ाशकरीता १६२६२ द.ल.य.ु इतकी वितरणहानी १३.०१% प्रमाणे 
आयोगाकड े सादर केली. प्रत्यक्षात सन २०१९-२०२० करीता महावितरणची 
वितरण हानी १५.९१% इतकी आहे. महावितरणव्दारे िीज खरेदी करताींना 
िीज विक्रीकरीता आिश्यक यनुनट्स ि वितरण हानी गहृीत धरलेले यनुनट्स 
अशी एकूण िीज खरेदी करण्यात येत े ि त्याकरीता लागणारा खचश िावर्शक 
महसलुाच्या गरजेमध्ये दाखविला जातो.  
(३) महाराषर विद्यतु ननयामक आयोगाव्दारे राज्यातील वितरण कीं पन्याींच े
िीजदर ननस्श्चत केल े जातात. सदरचे िीज दर वितरण कीं पनीच्या एकूण 
महसलुाच्या गरजेनसुार ननस्श्चत केले जातात. परींत ु०-१०० यनुन्पयांतच ेघरगतुी 
ग्राहक, कृर्ीपींप ग्राहक, सािशजननक पाणीपरुिठा ग्राहक याींचे िीजदर 
महावितरण कीं पनीच्या सरासरी िीज परुिठा आकारापेक्षा कमी ठरविले आहेत ि 
या दराच्या फरकाची रक्कम क्रॉस सबशसडीच्या माध्यमातनू उच्चदाब 
औद्योधगक ि िाणणस्ज्यक ग्राहकाींच्या िीज दरात समाविष् केले जातात. 
त्यामळेु उच्च दाब औद्योधगक ि िाणणस्ज्यक ग्राहकाींचे िीज दर सरासरी िीज 
परुिठा आकारापेक्षा जास्त असतात. महावितरण कीं पनीकडून ग्राहकाींना निीन िीज 
जोडणी देताना िीज मी्रची क्रकीं मत घेण्यात येत नाही. तसेच ग्राहकधधस्षठत 
वितरण सवुिधा (Dedicated Distribution Facility) व्यनतररक्त 
ग्राहकाींकडून पायाभतू सवुिधाींच्या उभारणीचा खचश िसलु केला जात नाही. 
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(४) िीज गळती ही ताींबिक ि िाणणस्ज्यक कारणामळेु होत असत.े ती कमी 
करण्याकरीता महावितरण कीं पनीकडून िीज चोऱया पकडणे, मी्र 
िाचनाकरीता अत्याधनुनक तींिज्ञानाचा िापर करणे, पायाभतू सवुिधाींच े
आधनुनकीकरण करणे इ. उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

मसडिो िमथचाऱयाांच्या ननवासासाठी स्र्ापन िेलेल्या  
स्नेहपुष्ट्प गहृननमाथण सांस्रे्बाबत 

  

(१०) ४२९१ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसडको कमशचारी कल्याणकारी गहृननमाशण योजनेंतगशत शसडकोतील ३२ 
कमशचाऱयाींनी ननिासासाठी स्नेहपषुप गहृननमाशण सींस्था स्थापन करुन भखूींडाची 
मागणी केल्याप्रमाणे भाडपेट्टयािर भखूींड देण्यात आला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर भखूींड शसडकोमधील अधधकारी ि कमशचाऱयाींच्या 
सींगनमताने विकासकाने बळकाविल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधधत विकासक ि अधधकाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 

शसडकोच्या ३२ कमशचाऱ याींकरीता नेरुळ येथील सके््र-४० मधील भखूींड 
क्र.९ ि १० हा मे.स्नेहपषुप को.ऑ.हौ.सोसाय्ीला हदनाींक २०/०५/१९९४ रोजी 
इरादापि देण्यात आला आहे. सदर सींस्थेने रुपये ७३.७९ लाख रुपयाींचा भरणा 
केल्यानींतर उक्त भखूींडाींचा हदनाींक १८/०२/२००२ रोजी भाडपेट्टा करारनामा 
करण्यात आला आहे. 
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 तथावप, तत्कालीन िसाहत विभागातील कमशचारी/अधधकाऱ याींनी शसडको 
कमशचारी नसलेल्या बाह्य ियस्थ व्यक्ती श्री.हररश नागजी छेडा याींना 
सोसाय्ीच ेअनतररक्त सभासद केले. तद्नींतर सदर भखूींड विकासक म.ेशहा 
ऍण्ड छेडा होम्स प्रा.शल. याींना हस्ताींतररत करण्यात आला. उक्त भखूींड हे 
ननव्िळ ननिासी प्रयोजनाकरीता िा्प केलेला असताना सदर भखूींडािरील 
च्ईक्षिे िाढिनू सदर भखूींडाींचा ननिासी ऐिजी ननिासी ि िाणणज्य असा 
िापर मींजूर करण्यात आला आहे. 
(३) शसडकोच्या दक्षता विभागाने चौकशीअींती दोर्ी शसडको कमशचारी आणण 
विकासाविरुध्द फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याची शशफारस केल्यानींतर 
सी.बी.डी. बेलापरु पोलीस स््ेशन येथ ेसी.आर.क्र.५० अन्िये फौजदारी गनु्हा 
हदनाींक ११/०३/२०२० रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

उस्मानाबाद जजल््यात सन २०१८ च्या खरीप 
हांगामािरीता चारा छावण्याबाबत 

  

(११) ४४९८ (१४-०९-२०२०). श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय मदत व 
पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१८ च्या खरीप हींगामात दषुकाळी पररस्स्थतीमळेु सरुू करण्यात 
आलेल्या चारा छािणीसाठी हदनाींक ७ मे, २०१९ रोजी ि हदनाींक ७ जून ि १४ 
जून, १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी काढलले्या ननधी वितरण आदेशान्िये चारा 
छािणी सिाांसाठी माहे ऑगस््, २०१९ अखेरपयांतचे अनदुान लेखाशीर्श २२४५ 
००७५ मध्ये रुपये ४५,१०,३७,०३८/- ि लेखाशीर्श २२४५ २१४९ मध्ये रुपये 
१७,२२,६०,६२६ असा एकूण रुपये ६२,३२,९७,६६४/- रक्कम उपलब्ध करून 
देण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चारा छािणीसाठी माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१९ साठी 
अनदुान खचश करण्यास परिानगी ि अनदुान शमळणेबाबत स्जल्हाधधकारी, 
उस्मानाबाद याींनी हदनाींक ६ माचश, २०२० रोजी िा त्यासमुारास विभागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त पिाच्या अनरु्ींगाने चारा छािणीसाठी अनदुान खचश 
करण्यास परिानगी ि अनदुान शमळणेबाबत शासनस्तरािर काय कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववजय वडटे्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) चारा छािण्याींसाठी माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१९ साठीच े अनदुानापो्ी 
लेखाशीर्श २२४५ ००७५ मध्ये रुपये १०,७२,८५,०००/- ि लेखाशीर्श २२४५ २१४९ 
मध्ये रुपये ४,५९,७९,००/- असा एकूण रुपये १५,३२,६४,०००/- ननधी विभागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींना बीड ि उस्मानाबाद स्जल्ह्याींतील चारा 
छािण्याींकरीता शासन ननणशय क्रमाींक : एससीिाय-०४/२०१९/प्र.क्र.२६/म-११, 
हदनाींक ०९/०७/२०२० अन्िये उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यापकैी 
स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींना चारा छािण्याींसाठी माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, 
२०१९ साठीचे अनदुानापो्ी लेखाशीर्श २२४५ ००७५ मध्ये रुपये ३,४७,६९,०००/- 
ि लेखाशीर्श २२४५ २१४९ मध्ये रुपये १,४९,०१,०००/- असा एकूण 
४,९६,७०,०००/- एिढा ननधी प्राप्त झालेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यातील ग्रांर्ालय िमथचाऱ याांच ेर्कित वेतन अदा िरण् याबाबत 
  

(१२) ४७९२ (०८-१२-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील िाचन सींस् कृती िाढण्याकरीता मागील ५३ िर्ाशपासनू ग्रींथालय 
चळिळ सरुु असनू सद्य:स्स्थतीला १२,१४४ ग्रींथालयातील हजारो कमशचाऱ याींच े
िेतन मागील ९ महहन् याींपासनू थक्रकत असल् याच े माहे जुल,ै २०२० च् या 
नतसऱ या आठिड्यात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कमशचाऱ याींच्या थक्रकत िेतनामळेु त् याींच् या कु्ुींबबयाींिर 
उपासमारीची िेळ आल्याने सदर ग्रींथालय कमशचाऱयाींनी शासनाकड े थकीत 
असलेले अनदुान तात् काळ द्यािेत अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रींथालय 
कमशचाऱयाींचे थक्रकत िेतन देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 उच्च ि तींि शशक्षण विभागाच्या, हदनाींक ०३/०८/२०२० रोजीच्या 
शासन ननणशयान्िये शासनमान्य सािशजननक ग्रींथालयाींचे सन २०१९-२०२० 
मधील थकीत असलेले सहाय्यक अनदुान वितररत करण्यात आले आहे. 
तसेच वित्त विभागाकडून प्राप्त सहमतीनसुार उच्च ि तींि शशक्षण 
विभागाच्या, हदनाींक २४/११/२०२० रोजीच्या शासन ननणशयान्िये शासनमान्य 
सािशजननक ग्रींथालयाींच्या सन २०२०-२०२१ मधील पहहल्या हप्त्याचा काही 
भाग अदा करण्यासाठी ननधी वितररत करण्यात आला आहे.  
(३) शासनमान्य सािशजननक ग्रींथालयाींच्या सन २०२०-२०२१ मधील पहहल्या 
हप्त्यासाठी आिश्यक असलेला उिशरीत ननधी वितररत करण्यास मान्यता 
देणेबाबत वित्त विभागास प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही.   

___________ 
  
राज् यात इांग्रजी माध् यमाच् या ननवासी नामाांकित शाळाांमध् ये आहदवासी 

ववद्यार्थ याांना प्रवेश न देण्याचा ननणथय घेतल्याबाबत 
  

(१३) ४७९३ (०३-१२-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात आहदिासी विभागाने चाल ु शकै्षणणक िर्ाांसाठी इींग्रजी 
माध् यमाच् या ननिासी नामाींक्रकत शाळाींमध् ये विद्याथ याांना प्रिेश न देण् याचा 
ननणशय घेतल् याची बाब माहे जुल,ै २०२० च् या शिे्च् या आठिड्यात 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ननणशयामळेु नागपरू विभागातील हजारो अनसुधूचत 
जमातीच् या विद्याथ याांना नामाींक्रकत शाळेतील प्रिेशापासनू िींधचत रहािे 
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, आहदिासी विभागाच् या माध् यमातनू अनसुधूचत जमातीच् या 
विद्याथ याांना इींग्रजी माध् यमाच् या नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध् ये शशक्षण 
देण् याची योजना सन २०२०-२०२१ मध् ये न राबविल्यामळेु राज् यातील हजारो 
विद्याथ याांना या प्रिेशापासनू िींधचत रहािे लागत असल् याने सदर ननणशयाचा 
फेरविचार करुन ही योजना शासन राबविणार आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानरु्ींगाने चाल ु शकै्षणणक िर्ाांसाठी इींग्रजी 
माध् यमाच् या ननिासी नामाींक्रकत शाळाींमध् ये विद्याथ याांना प्रिेश देण्याबाबतच्या 
ननणशयाचा फेरविचार करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडवी (०८-०२-२०२१) : (१) कोविड-१९ या सींसगशजन्य रोगाच्या 
प्रादभुाशिामळेु “अनसुधूचत जमातीच्या विद्याथयाांना इींग्रजी माध्यमाच्या 
नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण देणे” या योजनेंतगशत माहे माचश त े
एवप्रल या कालािधीत प्रस्ताि प्राप्त सिश शाळाींची तपासणी क्षबेिय 
अधधकाऱयाींना िेळेत करता आली नाही. सबब, शासन ननणशय, हदनाींक 
२२/०५/२०२० अन्िये इयत्ता १ ली ि २ री तील विद्याथयाांना शकै्षणणक िर्श 
२०२०-२०२१ मध्ये प्रिेश देण्याबाबत स्थधगती देण्यात आली आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) “अनसुधूचत जमातीच्या विद्याथयाांना इींग्रजी माध्यमाच्या 
नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण देणे” या योजनेस सन २०२०-२०२१ या 
शकै्षणणक िर्ाशसाठी स्थधगती देण्यात आली असली तरी सन २०२०-२०२१ या 
शकै्षणणक िर्ाशमध्ये या योजनेंतगशत यापिुी ननिडलेल्या विद्याथयाांना सिश 
नामाींक्रकत शाळाींमध्ये प्रिेशशत विद्याथयाांचे शशक्षण पिुीप्रमाणे सरुु आहे. 
 
  ___________ 
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प्राध्यापिाांच्या ववववध प्रश्नासांदभाथत बैठि र्ाल्याबाबत 
  

(१४) ४८८६ (१८-११-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शमशिाांत 
मश ांदे, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राध्यापकाींच्या विविध प्रश्नाींबाबत मराठिाडा शशक्षक लोकप्रनतननधी ि 
प्राध्यापक सींघ्ना प्रनतननधी याींच्यासोबत मा.उच्च ि तींि शशक्षण मींिी 
महोदयाींनी सींबींधधत अधधकाऱयाींसह माहे माचश, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
घेतलेल्या बठैकीमध्ये कोणता ननणशय घेण्यात आला, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या पिाव्दारे पीएच.डी/एम.क्रफलच्या आगाऊ 
िेतनिाढी लाग ूकरणे तसेच प्राचायश पदाची िेतनशे्रणीस्तर १४ मध्ये ननस्श्चत 
करण्याच्या अनरु्ींगाने सधुाररत आदेश/सचूना ननगशशमत करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कें हद्रय मनषुयबळ विकास मींिालय याींच्याकडून सींचालक, उच्च 
शशक्षण, महाराषर राज्य, पणेु याींना तात्काळ माहहती उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कळविण्यात आले होत,े तसेच त्यानरु्ींगाने प्राप्त झालेल्या 
माहहतीची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींच ेविविध 
प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हदनाींक ०३/०२/२०२० रोजी मा.मींिी 
(उच्च ि तींि शशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली लोकप्रनतननधी शशक्षकीय 
सींघ्नाींचे प्रनतननधी याींच्यासमिेत बठैक आयोस्जत करण्यात आली होती. 
सदरहू बठैकीमध्ये प्रामखु्याने शशक्षक सींिगाशना पीएच.डी/एम.फील च्या 
आगाऊ िेतनिाढी तसेच प्राचायश पदाची िेतनननस्श्चतीस्तर-१४ मध्ये 
करण्यासींदभाशत कें द्र शासन ि विद्यापीठ अनदुान आयोगाकडून खलुासा/ 
मागशदशशन घेण्याची कायशिाही करािी असे मा.मींिी महोदयाींनी ननदेश हदले. 
(२) हे खरे नाही.  
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(३) ि (४) हदनाींक ०३/०२/२०२० रोजीच्या बठैकीमध्ये मा.मींिी महोदयाींनी 
हदलेल्या ननदेशानसुार सींचालक, उच्च शशक्षण, महाराषर राज्य याींनी हदनाींक 
०८/०६/२०२० ि हदनाींक १२/१०/२०२० अन्िये कें द्रीय मनषुयबळ विकास 
मींिालयाकडून माहहती/मागशदशशन मागविले असनू त ेअद्याप अप्राप्त आहे.  
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
  

मुांबई महापामलिेमार्थ त टास्ि र्ोसथच्या मशर्ारशीांची  
अांमलबजावणी होत नसल्याबाबत 

  

(१५) ४९७५ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कोरोना रूनणाींची सींख्या गत काही हदिसात काही प्रमाणात 
कमी झालेली असताना माि मुींबई शहरातील कोरोना बाींधधताची सींख्या 
हदिसेंहदिस िाढत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाशलकेच्या अखत्यारीतील कोरोना रूनणालयासाठी १८,०७१ 
राखीि खा्ापकैी आजशमतीस ५५०० हून अधधक खा्ा ररकाम्या असनू 
अनतदक्षता विभागातील १९९९ खा्ापकैी २५९ ररकाम्या आहेत, मुींबई दररोज 
२२०० च्या आसपास रूनण सापडत असल्यामळेु उपचाराधीन रूनणाींची सींख्या 
२५,६५९ इतकी असताना इतक्या प्रचींड प्रमाणात खा्ा ररकाम्या कशा राहतात 
अशी विचारणा नागरीक तसेच डॉक््राकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाशलकेचे कोरोना ननयींिणासाठीचे धोरणही गोंधळात 
्ाकणारे असनू रोज क्रकमान २५,००० चाचण्या होण्याची आिश्यकता असताना 
महापाशलकेमाफश त चाचण्याचे प्रमाण िाढविले जात नसल्याची खींत ्ास्क 
फोसशचे अध्यक्ष डॉ.सींजय ओक ि अन्य सदस्य डॉ.शशाींक जोशी याींनी व्यक्त 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ्ास्क फोसशच्या शशफारशीींची अींमलबजािणी 
महापाशलकेमाफश त न होण्याची कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार मुींबईतील कोरोना 
बाींधधताची सींख्या तसेच मतृ्य ू पररणामकारकररत्या रोखण्याकरीता कोणत्या 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हदनाींक ०२/१२/२०२० रोजी बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षिेातील रुनण 
दपु्प् िाढीचा कालािधी २२२ हदिस इतका झाला असनू, रुनण िाढीचा दर 
मींदािला आहे.  

लक्षण विरहहत रुनणाींना घरी अलगीकरण सवुिधा उपलब्ध असनू, 
सक्रीय रुनणाींपकैी केिळ लक्षणे असलले्या रुनणाींनाच रुनणालयात दाखल केले 
जात.े सदर रुनणाींची सींख्या कमी असल्यामळेु रुनणालयात खा्ा ररकाम्या 
आहेत. 

बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या के.ई.एम. रुनणालयात ८३, सायन 
रुनणालयात २००, नायर रुनणालयात २९१, कूपर रुनणालयात २८८ ि 
उपनगरीय रुनणालयाींमध्ये ६४३ खा्ा कोविडबाधधत रुनणाींसाठी राखीि 
ठेिण्यात आल्या आहेत. 
(३) मुींबईत जास्तीत जास्त कोरोनाच ेरुनण शोधून काढण्याचे धोरण असनू, 
आय.सी.एम.आर. च्या मागशदशशक सचूनेप्रमाणे सिश लक्षणे असलेल्या 
व्यक्तीींच्या चाचण्या केल्या जातात ि रुनण ननदान झाल्यािर त्या रुनणाच्या 
सींपकाशतील सिश व्यक्तीींच्या ि त्याचबरोबर त्या रुनणाच्या राहण्याच्या हठकाणी 
केलेल्या सिेक्षणात सापडलेल्या अनतजोखमीच्या व्यक्तीींच्या देखील चाचण्या 
केल्या जातात.  
(४) ्ास्क फोसशच्या शशफारशीनसुार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या सिश 
रुनणालयाींमध्ये ि दिाखान्याींमध्ये कोविडच्या चाचण्याींची सवुिधा उपलब्ध 
करण्यात आली असनू़़, खाजगी प्रयोगशाळाींना देखील कोरोनाच्या तपासण्या 
करण्यास समाविष् करण्यात आले आहे. 

मुींबईत दैनींहदन चाचण्याींचे प्रमाण १६,००० पयांत पोहोचले आहे. 
शमशन सेव्ह लाईव्हज, शमशन यनुनव्हसशल ्ेस््ीींग, माझे कु्ुींब माझी 

जबाबदारी, चेस दी िायरस यासारख्या उपक्रमाींमळेु मुींबईचा ररकव्हरी रे् 
९१%, रुनण मतृ्य ू दर १.७९% ि रुनण दपु्प् िाढीचा कालािधी हदनाींक 
०२/१२/२०२० रोजी २२ हदिसाींिर पोहोचला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  



वि.प. ५ (19)  

अांनतम वषाथच्या ऑनलाईन पररक्षेच्या सव्हथरवर सायबर हल्ला 
र्ाल्याने ताांबत्रि अडचण ननमाथण र्ाल्याबाबत 

  

(१६) ५००९ (१८-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विद्यापीठाचे विविध विभाग तसेच दरू ि मकु्त अध्ययन सींस्थेच्या 
(आयडॉल) अींनतम िर्ाशच्या ऑनलाईन पररक्षेच्या सव्हशरिर सायबर हल्ला 
झाल्याने ताींबिक अडचण ननमाशण झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सायबर हल्ल्यामळेु विद्याथयाांच्या परीक्षा पढेु ढकलण्यात 
आल्याने उक्त सायबर हल्ल्याचा पररणाम आयडॉलच्या १० हजार 
विद्याथयाांना बसला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत हल्ल्याविरुध्द कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) दरू ि मकु्त अध्ययन सींस्थेच्या (आयडॉल) परीक्षा हदनाींक     
१९ ऑक््ोबर, २०२० पासनू घेण्यात आल्या असनू सदर परीक्षेच े ननकाल 
जाहीर करण्यात आले आहेत. ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी ननयकु्त कीं पनीने 
सव्हशरिर सायबर हल्ला झाल्याची प्राथशमक माहहती विद्यापीठास कळविली 
होती. याबाबत मुींबई विद्यापीठाने बीकेसी पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार दाखल 
केली असनू पढुील कायशिाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  
 ___________ 
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यशवांतराव चव्हाण मुक्त ववद्यावपठाच्या मशक्षणशास्त्र 
ववद्याशाखेचा ननिाल घोवषत िरण्याबाबत 

  

(१७) ५१२१ (१२-११-२०२०). अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यशिींतराि चव्हाण मकु्त विद्यावपठाच्या शशक्षणशास्ि विद्याशाखेचा 
शालेय व्यिस्थापन पदविका शशक्षणक्रम या अभ्यासक्रमाचा ननकाल अद्याप 
घोवर्त झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अभ्यासक्रमात अींतगशत गणुाींिर ननकाल घोवर्त 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कुलगरुू, यशिींतराि चव्हाण मकु्त 
विद्यापीठ, नाशशक याींना हदनाींक २४ जून, २०२० रोजी ननिेदन देऊन मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
ननकाल घोवर्त करण्याबाबत कोणता ननणशय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
 शालेय व्यिस्थापन पदविका शशक्षणक्रम या अभ्यासक्रमाची 
ऑनलाईन परीक्षा हदनाींक ५ त े२० ऑक््ोबर, २०२० यादरम्यान झाली असनू 
सदर परीक्षेचा ननकाल हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी घोवर्त करण्यात 
आला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  
 
 
 
 



वि.प. ५ (21)  

ववद्यापीठाच ेववववध ववभाग तसेच दरू व मुक्त अध्ययन सांस्र्ामध्ये 
िाम िरणाऱ या मशक्षिाांच्या पुनननथयुक्त्या िरण्याबाबत 

  

(१८) ५१८८ (१२-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : 
सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) विद्यापीठाच े विविध विभाग तसेच दरू ि मकु्त अध्ययन सींस्था 
(आयडॉल) यामध्ये तात्परुत्या स्िरुपात तसेच कीं िा्ी पध्दतीिर काम 
करणाऱ या शशक्षकाींच्या पनुननशयकु्त्या मागील सहा महहन्याींपासनू प्रलींबबत 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्याथयाांना पररक्षाींबाबत मागशदशशन आणण समपुदेशनासाठी 
आयडॉलकड े सद्य:स्स्थतीत शशक्षक नसल्याच े ननदशशनास आले असनू 
शशक्षकाींना मागील चार महहन्याींपासनू िेतनही शमळाले नसल्याने उक्त 
ननयकु्त्या तसेच िेतन न होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत शशक्षकाींच्या पनुननशयकु्त्या करुन त्याींना 
िेतन देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) ज्या विद्यापीठाींमध्ये दरू ि मकु्त अध्ययन सींस्था (आयडॉल) सरुू 
आहे, तथेे आिश्यकतनेसुार शशक्षकीय पदाींच्या ननयकु्त्या करण्यात आल्या 
असनू त्याींच्या िेतन ननयमानसुार विहहत िेळेत अदा केले जात आहे. तसेच 
विद्याथयाांना परीक्षाींबाबत मागशदशशन ि समपुदेशाचे कामकाज सरुळीतपणे सरुू 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही.   

___________ 
  
 
 



वि.प. ५ (22)  

मुांबईत डॉ.राम मनोहर बत्रपाठी हहांदी साहहत्य सांग्रहालय व हहांदी  
भाषा भवनािरीता स्वतांत्र इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(१९) ५१९९ (१२-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई विश्िविद्यालयाच्या कशलना पररसरामध्ये डॉ.राम मनोहर बिपाठी 
हहींदी साहहत्य सींग्रहालय ि हहींदी भार्ा भिनाकरीता स्ितींि इमारत 
बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाकड ेप्रलींबबत असनू शासनाने डॉ.राम मनोहर 
बिपाठी हहींदी भार्ा भिन करण्याबाबतची घोर्णा करून अनेक िर्ाशचा 
कालािधी होिनूही कोणतीच कायशिाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भिनाकरीता विश्िविद्यालय पररसरामधील जागा 
ननस्श्चत करण्यात आली असनू स्जल्हाधधकारी याींच्याकडून ननधी तरतदू 
होऊन िगश करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त भिनाच्या सींदभाशत लोकप्रनतननधीींनी विधान पररर्देत 
विविध आयधुाींव्दारे शासनाचे लक्ष िेधून पाठपरुािा करुनही विलींब लागण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर हहींदी 
भिनाच्या बाींधकामाची घोर्णा होिनूही जागा उपलब्ध तसेच ननधी मींजूर 
असताना सधु्दा हहींदी भिन बाींधण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) खरे नाही. 
(२) खरे आहे. 
(३) ि (४) मुींबई विद्यापीठाच्या कशलना पररसरातील उपलब्ध एफएसआयचा 
जास्तीत जास्त िापर करण्यासाठी मुींबई विद्यापीठाकरीता नव्याने मास््र 
प्लॅन तयार करणे प्रगती पथािर असनू, सदर मास््र प्लॅनमध्ये हहींदी भार्ा 
भिन ननशमशतीचा समािेश करण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 



वि.प. ५ (23)  

आहदवासी वविास महामांडळाच्यावतीने खरेदी िरण्यात  
आलेले धान खराब र्ाल्याबाबत 

  

(२०) ५२४४ (१४-१२-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली स्जल्ह्यातील आहदिासी विकास महामींडळाच्याितीने खरेदी 
करण्यात आलेले धान उघड्यािर ठेिल्याने पाऊसामळेु शभजून लाखो स्क्िी्ं ल 
धान खराब झाल्याच ेहदनाींक १६ जून, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने सींबींधधत अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रादेशशक कायाशलय, गडधचरोली अींतगशत िजन १४.२० लक्ष स्क्िी्ं ल 
धानाची खरेदी करण्यात आली असनू उपप्रादेशशक कायाशलय, अहेरी अींतगशत 
िजन ७.९३ लक्ष स्क्िी्ं ल धानाची खरेदी झाली, अशी एकूण २२.१३ लक्ष 
स्क्िी्ं ल धानाची खरेदी केलेली आहे. आहदिासी विकास महामींडळाच्याितीने 
खरेदी करण्यात आलेल्या उिशररत िजन १.९२ लक्ष स्क्िी्ं ल धान गोदामा 
अभािी उघड्यािर साठिणकू केलेला असनू काही अींशी धान पाऊसामळेु 
शभजलेले आहे. शशल्लक असलेल्या धानाचे स्जल्हाधधकारी याींचे ननदेशानसुार 
पथक ननयकु्ती करुन पींचनामा करण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
(३) प्रशन् उद्भित नाही. 
  ___________ 
  
 
 
 



वि.प. ५ (24)  

नवीन पररभावषत अांशदान सेवाननवतृ्त वेतन योजना रद्द िरण्याबाबत 
  

(२१) ५२७८ (१८-११-२०२०). श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निीन पररभावर्त अींशदान सेिाननितृ्त िेतन योजना 
(डीसीपीएस/एनपीएस) रद्द करून महाराषर नागरी सेिा (ननितृ्ती िेतन ननयम, 
१९८२ (जुनी पेंशन) पिूशित लाग ूकरण्याबाबत हदनाींक १० जुल,ै २०२० रोजीची 
घ्नाबाह्य अधधसचूना रद्द करण्याबाबत नागपरू विभागाच्या शशक्षक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनास हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०२० रोजी ननिेदन पाठिनू 
अधधसचूना रद्द करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महाराषर राज्य शशक्षण पररर्देच्याितीने हदनाींक 
२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िधाश त े सेिाग्राम आत्मक्लेश पायी पेंशन हदींडी 
काढली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय शशक्षण विभागाच्या उप सधचिाींनी हदनाींक ०३ सप् े्ंबर, 
२०२० रोजी अस्स्तत्िात नसलेल्या विर्याबाबत ननयमबाह्य शासन पररपिक 
ननगशशमत केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन घ्नाबाह्य 
अधधसचूना रद्द करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) याबाबतच े हदनाींक १० ऑक््ोबर, 
२०२० चे ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हदनाींक १० जुल,ै २०२० रोजीची अधधसचूना हदनाींक ११ डडसेंबर, २०२० 
अन्िये मागे घेण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  



वि.प. ५ (25)  

रत्नाधगरी गॅस ॲण् ड पॉवर िां पनी मल. मध्ये गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत 
  

(२२) ५३७४ (२३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.मोहनराव 
िदम : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एनरॉन या अमेरीकी कीं पनीचा रत्नाधगरी स्जल्ह्यातील दाभोळ िीज 
प्रकल्प पनुरुज्जीिीत करुन रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉिर कीं पनी शल. या नव्याने 
सरुु केलेल्या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गरैव्यिहार 
झाल्याचे ननदशशनास आल्यानींतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने 
माजी कें द्रीय गहृ सधचि श्री.माधि गोडबोले याींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या 
सशमतीने हदनाींक १० एवप्रल, २००१ रोजी शासनास सादर केलेल्या अहिालात 
सदर कीं पनीत गरैव्यिहार झाल्याचा ननषकर्श काढलेला असनू चौकशीसाठी 
ररतसर न्यानयक चौकशी आयोग नेमण्याची शशफारस करण्यात आलेली होती 
ि त्यानसुार चौकशीसाठी राज्य शासनाने सिोच्च न्यायालयाचे ननितृ्त 
न्या.कुडूशकर चौकशी आयोगाची स्थापना केलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरण सिोच्च न्यायालयात गेले होत े ि मळू 
प्रकल्पाच्या उभारणीच्या काळात गरैव्यिहार झाला होता काय, या चौकशीचा 
विर्य आता बींद करािा, अशी विनींती राज्य शासनामाफश त सिोच्च 
न्यायालयाला करण्यात आली असता सदरची राज्य शासनाची विनींती सिोच्च 
न्यायालयाने हदनाींक १४ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास अमान्य केली 
ि त्यामळेु चौकशी आयोगाच ेकाम सरुु ठेिणे आिश्यक होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असे असतानाही न्या.कुडूशकर आयोगाच ेकामकाज चौकशी पणूश 
होण्यापिूीच राज्य शासनाने माहे माचश-एवप्रल, २०१९ च्या दरम्यान बींद 
करण्याचा ननणशय घेतलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माजी कें द्रीय गहृ सधचि श्री.माधि गोडबोले याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सशमतीने सादर केलेल्या अहिालाचे स्िरुप काय 
आहे ि सदर अहिालानसुार चौकशी पणूश होण्याअगोरदच बींद करण्याची कारणे 
काय आहेत ि याबाबत राज्य शासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. नननतन राऊत (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) से्ं र ऑफ इींडडयन रेड यनुनयनने मा.सिोच्च न्यायालयात 
दाभोळ पॉिर कीं पनीसींदभाशत स्पेशल लीव्ह वप्ीशन (SLP) क्र. ७७३४/१९९७ 
दाखल केली होती. सदर याधचकेमध्ये हदनाींक ११/०४/२०१९ रोजी मा.सिोच्च 
न्यायालयाने पढुीलप्रमाणे न्यायननणशय हदलेला आहे :-  
 “सदर प्रकरणामध्ये Power Project Agreement (PPA) अींमलात 
येऊन २५ िर्ाशपेक्षा अधधक काळ झालेला आहे. विदेशी महामींडळ ि प्रकल्पाचे 
मळू प्रितशक आता उपलब्ध नाहीत. बहुतके सिश िररषठ अधधकारी ननितृ्त 
झालेले आहेत. त्याींच्यािर कोणतीही कारिाई होऊ शकत नाही. सदर प्रकरणी 
प्रदीघश विलींब पाहता ि यामध्ये सींबींधधत व्यक्ती उपलब्ध नसल्यामळेु चौकशी 
आयोगाच्या कामकाजाचा कोणताही उपयोग होणार नसल्याने, सदर याधचका 
खारीज करण्यात येत आहे.” 
 मा.सिोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त न्यायननणशयानसुार सदर प्रकरणी 
पढुील कायशिाही अपेक्षक्षत नाही.  
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

िोरेगाव-मभमा (ता.मशरुर, जज.पुणे) येरे् घडलेल्या  
हहांसाचाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२३) ५३९५ (१३-१२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.मोहनराव 
िदम : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदनाींक १ जानेिारी, २०१८ रोजी पणेु स्जल्ह्यातील शभमा-कोरेगाि येथील 
विजय स्तींभाला अशभिादन करण्यासाठी आलेल्या जनसमदुयािर काही 
समाजकीं ्काींनी हल्ला केल्यानींतर झालले्या हहींसाचारासींदभाशतील चौकशी पणूश 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीनसुार दोर्ीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.अननल देशमखु (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हदनाींक १ जानेिारी, २०१८ 
रोजी कोरेगाि शभमा येथ े झालेल्या हहींसाचाराबाबत श्री.जयनारायण प्ेल 
याींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक ०९/०२/२०१८ रोजीच्या आदेशानसुार चौकशी 
आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे. माचश, २०२० पासनू कोरोनाच्या 
प्रादभुाशिामळेु ्ाळेबींदी लाग ू असल्यामळेु आयोगाच े कामकाज झाले नाही. 
त्यामळेु आयोगास उिशररत कामकाज पणूश करण्यासाठी हदनाींक ३१/०३/२०२१ 
पयांत मदुतिाढ देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रांर्ालयाांसाठी नवीन धोरण सादर िरण्याबाबत 
  

(२४) ५४२० (१३-१२-२०२०). श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरेिर, डॉ.पररणय 
रु्िे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रींथालयाींचे प्रश्न सोडिण्यासाठी निीन धोरण सादर करणार 
असल्याचे मा.उच्च ि तींि शशक्षण मींिी याींनी माहे माचश, २०२० मध्ये िा 
त्यादरम्यान अधधिेशनात साींधगतले असनू सन २०१२-२०१३ च्या आधथशक 
िर्ाशपासनू निीन ग्रींथालयाींना मान्यता देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रींथालयाींना अनदुान, 
दजाशिाढ तसेच निीन ग्रींथालयाींना मान्यता देण्यासाठी कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
 मा.मींबिमींडळ बठैकीत झालेल्या ननणशयानसुार शासन ननणशय, उच्च ि 
तींि शशक्षण विभाग, हदनाींक ०७/०६/२०१४ ननगशशमत करण्यात आला असनू 
त्यानसुार “यापढेु निीन ग्रींथालयाींना मान्यता देण्यात येि ूनये” असा ननणशय 
घेण्यात आला आहे.  
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 राज्यातील ग्रींथालयाींसाठी निीन धोरण म्हणजचे महाराषर सािशजननक 
ग्रींथालये अधधननयम, १९६७ मध्ये सधुारणा करण्याच्या अनरु्ींगाने कायशिाही 
करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्भित नाही.  
  ___________ 
  

राज्यातील ताडी-व्यावसानयिाांच ेिोरोना प्रादभुाथवामुळे  
आधर्थि नुिसान र्ाल्याबाबत 

  

(२५) ५४२९ (२३-११-२०२०). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ताडी-व्यािसानयकाींचे कोरोना प्रादभुाशिामळेु मोठ्या प्रमाणात 
आधथशक नकुसान झाल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर स्जल्ह्यातील ताडी-व्यािसानयकाींच्या अडचणी तात्काळ 
सोडविण्याकरीता लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास मा.राज्य उत्पादन शलु्क मींिी याींच्याकड े ननिेदन सादर केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर स्जल्ह्यातील 
ताडी-व्यािसानयकाींच्या अडचणी तात्काळ सोडविण्याबाबत कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (२८-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) कोरोना प्रादभुाशिाच्या पाश्िशभमूीिर ताडी व्यािसानयकाींना हदलासा 
देण्याच्या दृष्ीने, सन २०२०-२०२१ या ताडी िर्ाशकरीता शासन ननणशय, 
हदनाींक ३१/०८/२०२० अन्िये अनजु्ञप्ती शलु्कात मागील िर्ाशच्या तलुनेत 
केलेली ६% िाढ मागे घेण्याचा ि हदनाींक १/०९/२०२० त ेहदनाींक ३१/०३/२०२१  
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या कालािधीसाठी, सन २०१९-२०२० या ताडी िर्ाशतील अनजु्ञप्ती शलु्काच्या 
प्रमाणात ३ महहन्याचे अनजु्ञप्ती शलु्क आकारण्याचा ननणशय गहृ विभाग, 
शासन ननणशय, हदनाींक २४/१२/२०२० अन्िये घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
   

राष्ट्रीय ननवजृत्तवेतनधारि मशक्षिाांना शासनाचा  
हहश्श्याची रक्िम जमा िरण्याबाबत 

  

(२६) ५५६० (१८-११-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० 
रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २८४० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथशमक/माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शाळेत हदनाींक      
१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेिेत आलेल्या शशक्षक कमशचाऱयाींची अींशदायी पेन्शन 
योजनेची खाती उघडण्यात आली असनू त्याींच्या खात्यािर त्याींच्या ि 
शासनाच्या हहश्श्याची रक्कम जमा करुन त्याींना हहशोबाच्या उिशररत पाित्या 
देण्याची कायशिाही पणूश झाली आहे काय,  
(२) असल्यास, पररभावर्त अींशदान ननिसृ्त्तिेतन योजनेमधील खातधेारकाींची 
नािे राषरीय ननिसृ्त्तिेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष् करण्याची तसेच 
एनपीएसधारक शशक्षकाींच्या खात्यामध्ये शासनाचा १४ ्क्के हहश्श्याची 
रक्कम जमा करण्याबाबतची सरुु असलेली कायशिाही पणूश झाली आहे काय, 
त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) सदर कमशचाऱयाींना जमा रकमेच्या 
पाित्या देण्याची कायशिाही शशक्षण सींचालनालयस्तरािरुन करण्यात येत आहे. 
(२) याबाबतची कायशिाही शशक्षण सींचालनालयस्तरािर सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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मुांबईतील जम्बो िोववड सेंटरच्या उभारणीत  
आधर्थि अननयममतता र्ाल्याबाबत 

  

(२७) ५५७९ (२०-११-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन 
डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.सदामशव खोत, श्री.महादेव जानिर, श्री.ववजय 
ऊर्थ  भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जम्बो कोविड से्ं रच्या उभारणीत मोठ्या प्रमाणािर आधथशक 
अननयशमतता झाल्याच्या तक्रारी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पिाव्दारे शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोविड से्ं रमधील फननशचर ि इतर साधनसामगु्री विकत 
घेण्याऐिजी दहाप् अधधक दराने भाड ेतत्िािर घेण्यात येणे, ऑस्क्सजनयकु्त 
खा्ाींचे परुिठा कीं िा् अनभुि नसलेल्या बबल्डरला बहाल करणे, यासारख्या 
गींभीर बाबी ननदशशनास आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले ि सींबींधधताविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मलुुींड जम्बो कोविड से्ं र - सदर कोविड से्ं र हे शसडको 
प्राधधकरणामाफश त उभारण्यात आले असनू, त्यातील फननशचर ि इतर 
साधनसामगु्री त्याींचेमाफश त खरेदीने/भाड्याने घेण्यात आले आहे. 
 ररचडशसन ि कु्रडास जम्बो कोविड से्ं र - सदर कोविड से्ं रमध्ये 
फननशचर भाडतेत्िािर घेण्यात आले नसनू, ॲस्क्सजनयकु्त खा्ाींचा परुिठा 
करण्याचे कीं िा् कोणत्याही बबल्डरला देण्यात आलेले नाही. 

एनएससीआय डोम, िरळी - सदर महासवुिधा कें द्राकरीता आिश्यक 
असलेले फननशचर ि इतर साधनसामगु्री बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
मध्यिती खरेदी खात े तसेच व्यािसानयक-सामास्जक बाींधधलकीमाफश त 
परुविण्यात आले आहे. सदर कें द्रामध्ये कोणतहेी फननशचर िा इतर 
साधनसामगु्री भाडतेत्िािर घेण्यात आलेले नाही. 
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महालक्ष्मी रेसकोसश - सदर हठकाणी कोणतहेी काम अनभुि नसलेल्या 
बबल्डरला देण्यात आले नसनू, सदर काम हे ननविदा मागिनू लघतु्तम 
कीं िा्दाराची ननयकु्ती करुन करण्यात आले आहे. 
 सदर काम हे माहे नोव्हेंबर, २०२० पासनू खींडीत करण्यात आले आहे. 
 दहहसर (प.) येथील जम्बो कोविड से्ं र - सदर कोविड से्ं र 
एम.एम.आर.सी.एल. माफश त उभारुन बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस हस्ताींतरीत 
करण्यात आले आहे. 

गोरेगाींि नेस्को - सदर हठकाणी कोरोना से्ं र उभारणीमध्ये कोणताही 
गरैव्यिहार झालेला नाही. तसेच ऑस्क्सजन शसलेंडर ि त्याचे क्रक् परुिण्याच े
काम महानगरपाशलकेच्या मध्यिती खरेदी खात ेयाींच्या दराने मे.रोमेल ग्रपु 
याींना देण्यात आले होत.े  
 सदर कोविड से्ं रमधील फननशचर ि इतर साधनसामगु्री योनय दराने 
भाडतेत्िािर घेण्यात आली होती. सदर साधनसामगु्री आता बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या स्िाधीन करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
 

उपजस्र्ती भत्ता योजनेचे रूपाांतर “मुलीांिरीता शौचालयाची देखभाल” 
या नवीन योजनेत िरण्याबाबत 

  

(२८) ५५८४ (१२-११-२०२०). श्री.रामदास िदम, श्री.ववलास पोतनीस : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने हदनाींक ३ जानेिारी, १९९२ रोजी क्राींतीज्योती सावििीबाई फुले 
याींच्या जयींतीहदनी उपस्स्थती भत्ता योजना ननणशयानसुार अनसुधूचत    
जाती-जमाती, भ्क्या जमाती ि विमकु्त जमातीतील विद्याधथशनीींना       
२८ िर्ाांपासनू फक्त १ रुपये उपस्स्थती भत्ता देऊन याकड ेदलुशक्ष केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात शालेय विद्याथयाांसाठी कें द्र/राज्य परुस्कृत मध्यान्ह 
भोजन योजना, मोफत पाठयपसु्तके योजना, मोफत गणिेश योजना, मानि 
विकास शमशनमाफश त मलुीींना मोफत सायकल िा्प योजना, मलुीींना १२ िी 
पयांत मोफत शशक्षण योजनाही राबविण्यात येत असल्याने उपस्स्थती भत्ता 
ही योजना कालबाह्य झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर भत्ता िाढविण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे काय, 
एकूण क्रकती िाढ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे तसेच, उपस्स्थती 
भत्ता योजनेचे रूपाींतर मलुीींकरीता शौचालयाची देखभाल या निीन योजनेत 
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तािािर ननणशय घेण्यात आला आहे काय, ननणशयाच े
स्िरुप काय आहे ि याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे, तसेच ग्रामीण 
भागातील मलुीींच्या शाळेतील उपस्स्थतीचे प्रमाण िाढिनू त्याींना आधथशक ि 
मानशसकदृषट्या सक्षम बनविण्याकरीता शासनातफे इतर कोणत्या योजना 
राबविण्यात येणार आहेत काय ? 
 
प्रा. वषाथ गायिवाड (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

इतर जास्त प्रभािी योजना आल्यामळेु उपस्स्थती भत्ता देण्याची 
गरज राहहली नाही. 
(३) उपस्स्थती भत्ता योजनेऐिजी मलुीींकरीता शौचालय बाींधण्याची योजना 
आणणे प्रस्तावित आहे. 
(४) उक्त प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. ग्रामीण भागातील मलुीींच्या 
शाळेतील उपस्स्थतीचे प्रमाण िाढिनू त्याींना आधथशक ि मानशसकदृषट्या 
सक्षम बनविण्याकरीता सद्य:स्स्थतीत पढुील योजना राबविण्यात येत आहेत :- 
 इयत्ता १ ली त े १२ िी पयांत मलुीींना मोफत शशक्षण योजना ि 
विविध शशषयितृ्त्या, मोफत गणिेश/पाठ्यपसु्तक िा्प योजना, शालेय पोर्ण 
आहार योजना, कस्तरुबा गाींधी बाशलका विद्यालय, मलुीींचे िसनतगहृ, मानि 
विकास कायशक्रमाींतगशत मलुीींना मोफत सायकल िा्प योजना, स्िसींरक्षण, 
व्यिसाय प्रशशक्षण, कररअर मागशदशशन ि समपुदेशन इ. 
 

___________ 
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राज्यातील शाळाांना वगथखोल्या बाांधण्याबाबत 
  

(२९) ५५८६ (१३-१२-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३१७ शाळाींना िगशखोल्या नाहीत तर २५०७ शाळाींचे िगश एकाच 
खोलीत भरत असल्याने सींबींधधत शाळाींना िगशखोल्या बाींधून देण्याबाबत 
शासनाचे धोरण काय आहे, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िगशखोल्या 
बाींधण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाथ गायिवाड (०५-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या शाळाींना शशक्षण हक्क 
कायद्यानसुार (RTE) आिश्यक असलेल्या मलूभतू सवुिधा जसे िगशखोली, 
मलुा-मलुीींकरीता स्ितींि स्िच्छतागहेृ, वपण्याचे पाणी इत्यादी सवुिधा भारत 
सरकारकडून समग्र शशक्षा कायशक्रमाींतगशत उपलब्ध असलेल्या ननधीच्या 
मयाशदेत मींजूर करण्यात येतात. तसेच िगशखोल्याींची ननकड ि ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार स्जल्हा िावर्शक योजना, स्जल्हा पररर्द सेस फीं ड, आमदार-
खासदार ननधी, चौदािा वित्त आयोग ि सी.एस.आर. इत्यादी माध्यमाींतनू 
िगशखोल्याींच्या बाींधकाम/दरुुस्तीची तजिीज ठेिली आहे.  
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
  

मसध्दार्थ ववधी महाववद्यालय, मुांबई येर्ील  
प्रभारी प्राचायाथच ेररक्त पद भरण्याबाबत 

  

(३०) ५६०० (१२-११-२०२०). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसध्दाथश विधी महाविद्यालय, मुींबई येथील प्रभारी प्राचायाशचे पद मागील 
दोन िर्ाशपासनू भरण्यात आले नसनू सदरच्या प्रभारी प्राचायश ननयकु्तीसाठी 
गत िर्ी मुींबई महाविद्यापीठाने तीन सदस्याींची सशमती नेमनू १५ हदिसात 
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सशमतीने अहिाल देणे अपेक्षक्षत असतानाही एक िर्श उल्ूनही सशमतीने 
आपला अहिाल विद्यापीठास सादर केला नसल्याच े हदनाींक २७ जून, २०२० 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राचायाांची ननयकु्ती न झाल्यामळेु ि बँकेने महाविद्यालयाच े
खात े थाींबविले असल्यामळेु महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय ि आधथशक 
कामकाजािर पररणाम होत असल्याच्या तक्रारी तथेील प्राध्यापक ि कमशचारी 
याींनी शासनाकड ेअनेकदा केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राचायाांची ननयकु्ती होण्याबाबत शसने् सदस्याींनी मा.उच्च ि 
तींि शशक्षण मींिी याींना माहे जून, २०२० मध्ये ननिदेन देऊन तशी मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शसध्दाथश विधी 
महाविद्यालयातील कमशचारी ि विद्याथी याींना न्याय देण्याप्रकरणी कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) अींशत: खरे आहे.  
(४) वपपल्स एज्यकेुशन सोसाय्ीच े शसध्दाथश विधी महाविद्यालय हे मुींबई 
विद्यापीठाशी सींलस्ननत आहे. या महाविद्यालयातील विद्याथी, शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमशचारी याींचे हहत लक्षात घेिनू केिळ महाविद्यालयाचे दैनींहदन 
कामकाज करण्याकरीता सींबींधधत महाविद्यालयातील शशक्षकास 
विद्यापीठामाफश त प्राधधकृत करण्यात येत.े विद्यापीठाच्या हदनाींक 
०६/११/२०२० रोजीच्या व्यिस्थापन पररर्देतील ठरािानसुार शसध्दाथश विधी 
महाविद्यालयाच्या शशक्षकाींची सेिाज्येषठता यादी तपासनू सखोल अिलोकन 
करून सेिाज्येषठ शशक्षक ठरिनू त्यास प्राधधकृत करण्याची कायशिाही 
विद्यापीठामाफश त सरुू आहे. विद्यापीठाकडून मान्यता प्राप्त होताच सदर 
महाविद्यालयाचे िेतन अदा करणेविर्यी तात्काळ कायशिाही करण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
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दषु्ट्िाळग्रस्त ववद्यार्थयाांच्या शुल्िात अपहार र्ाल्याबाबत 
  

(३१) ५६२६ (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने दषुकाळग्रस्त विद्याथयाांच्या परीक्षा शलु्कापो्ी विद्यापीठाला 
रुपये ४ को्ी ५४ लाख ५० हजार ४६० हदले असनू विद्यापीठाने 
महाविद्यालयाींना ननधी उपलब्ध करुनही १०८ महाविद्यालयाींनी 
विद्याथयाांकडून िसलु केलेले शलु्क सींबींधधत महाविद्यालयाींना विद्यापीठाने 
उपलब्ध करुनही महाविद्यालयाने विद्याथयाांना शलु्क परत न केल्याने 
गरैप्रकार झाल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार विद्याथयाांच ेशलु्क परत देण्याबाबत कायशिाही 
करुन सींबींधधत दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) शकै्षणणक िर्श २०१५-२०१६ मध्ये 
दषुकाळग्रस्त भागातील विद्याथयाांच्या परीक्षा शलु्काची रक्कम डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठास देण्यात आली होती. सदर विद्यापीठाशी 
सींलस्ननत १०८ महाविद्यालयाींतील दषुकाळग्रस्त भागातील विद्याथयाांनी 
परीक्षा शलु्काची रक्कम भरल्याने, अशा विद्याथयाांना परीक्षा शलु्काची रक्कम 
परत करण्यासाठी विद्यापीठाकडून सदर महाविद्यालयाींना रक्कम देण्यात 
आली होती. त्यापकैी ५६ महाविद्यालयाींनी विद्याथयाांना िा्प न झालेली 
परीक्षा शलु्काची रक्कम रुपये ३९,७९,४०१/- विद्यापीठास परत केली असनू, 
सदर रक्कम विद्यापीठाच्या लेखा विभागात जमा आहे. यामध्ये गरैप्रकार 
झाल्याची बाब ननदशशनास आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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िें द्र शासनाच्या अल्पसांख्याांि पोस्ट मेरीि मशष्ट्यवतृ्तीचा  
लाभ सवथ पात्र ववद्यार्थयाांना ममळणेबाबत 

  

(३२) ५७२० (१८-११-२०२०). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनार् राजरूिर, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या अल्पसींख्याींक पोस्् मॅहरक शशषयितृ्तीसाठी असणाऱया 
एनएसपी पो श्लमाफश त विविध शशषयितृ्तीसाठी अजश करण्याची अींनतम मदुत 
हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० पयांत असनू महाविद्यालय आणण विद्यापीठ 
याींनी नोंदणी करून त्याींची प्रक्रक्रया पणूश केली नसल्याने शशषयितृ्तीसाठी पाि 
असणाऱया विद्याथयाांना शशषयितृ्ती योजनेचा लाभ शमळणार नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील एकही 
विद्याथी शशषयितृ्ती योजनेपासनू िींधचत राहणार नाही यासाठी कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) कें द्र शासनाकडून अल्पसींख्याींक 
पोस्् मॅरीक शशषयितृ्तीसाठी एनएसपी पो श्लमाफश त अजश करण्याची मदुत 
हदनाींक ३१/१२/२०२० पयांत िाढविण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

आिुडी येर्ील औद्योधगि क्षेत्र बेिायदेशीरररत्या बबगरशतेी 
िरण्यास परवानगी देण्यात आल्याबाबत 

  

(३३) ५७२७ (१८-११-२०२०). श्री.सरेुश धस : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वप ींपरी-धच ींचिड (स्ज.पणेु) एमआयडीसी मधील आकुडी येथील २७ एकर 
औद्योधगक क्षिेाकरीता शतेी खरेदी विक्री प्रकरणी फसिणूकीचा गनु्हा मलबार 
हहल पोलीस स््ेशनमध्ये दाखल झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औद्योधगक प्रयोजनासाठी शतेी, बबगर शतेी करुन विक्रीचा 
प्रयत्न झालेला असनू सदर औद्योधगक क्षिे बबगर शतेी प्रयोजनासाठी देता 
येत नसतानाही अथशपणूश व्यिहार करुन बेकायदेशीरपणे शासनाकडून परिानगी 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने बेकायदेशीर ररत्या २७ एकर औद्योधगक क्षेि अथशपणूश व्यिहार 
करुन बबगर शतेी प्रयोजनासाठी बेकायदेशीरपणे परिानगी देणाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु (११-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) क्रफयाशदी याींनी हदलेल्या तक्रारीिरुन मलबार पोलीस ठाण्यात 
ग.ुर.क्र.१५०/२०२० नसुार गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु्हा 
आधथशक गनु्हे विभाग, मुींबई याींनी पढुील तपासािर घेतल्यानींतर त्यास 
आगवुि गनु्हा नोंद क्र.२७/२०२० देण्यात आला आहे. सदर गनु्ह्याच्या 
तपासामध्ये आरोपी रविराज ताकिणे यास अ्क करण्यात आली आहे ि 
सदर गनु्ह्याचा तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यात ववशषेत: बीड जजल््यातील मुख्यमांत्री सौर िृषीपांप  
योजनेच ेचिुीच्या पध्दतीने सव्हेक्षण िेल्याबाबत 

  

(३४) ५७५७ (१४-१२-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कृर्ी विकासासाठी मखु्यमींिी सौर कृर्ीपींप योजना लाग ूकरण्यात 
आली असनू या योजनेत काही तालकेु िगळण्यात आले आहेत, तसेच या 
योजनेमध्ये कृर्ी विभागाकडून विलींब केला जात असल्याने या योजनेचा अजश 
भरताना सींबींधधत िेबसाई् कॅ्रश होण्याच ेप्रमाण सिाशधधक आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, कृर्ीपींप मींजूरी शमळाल्यानींतर सव्हेक्षण चुकीच्या पध्दतीने 
केले जात असल्याच्या तक्रारी तसेच कृर्ी विभागाकडून मजीतील लोकाींनाच 
या योजनेचा लाभ हदला जात असल्याच्या तक्रारी बीड स्जल्हा कृर्ी 
विभागाकड ेआलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने चुकीच्या सव्हे ि इतर गरैप्रकाराबाबत सींबींधधत दोर्ीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. नननतन राऊत (२५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील 
शतेकऱयाींना हदिसा शस ींचन करता यािे याकरीता मखु्यमींिी सौर कृर्ीपींप 
योजनेंतगशत ३ ि ५ अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्याकरीता 
राज्यातील सिश तालकुा ि गािाींचा समािेश करण्यात आलेला आहे. माि ७.५ 
अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्याकरीता सींचालक, भजूल सिेक्षण 
आणण विकास यींिणा, पणेु याींचेकडून प्राप्त सचूना, अ्ी ि शतीनसुार तसेच 
सींचालक, भजूल सिशक्षण आणण विकास यींिणा, बीड याींचेकडून प्राप्त 
गािाींच्या यादीनसुार ज्या सरुक्षक्षत िगशिारीतील पाणलो् क्षेिातील उपशाची 
स्स्थती ६०% पेक्षा कमी आहे अशा सरुक्षक्षत पाणलो् क्षेिातील गािाींच्या 
यादीमध्ये समाविष् असलले्या गािाींकरीताच अजश स्िीकारण्यात येत आहेत.  

मखु्यमींिी सौर कृर्ीपींप योजनेंतगशत अजश भरताना कृर्ी विभागाकडून 
विलींब िा िेबसाई् कॅ्रश होण्याची तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. लाभाथयाांने परुिठादाराची ननिड केल्यानींतर सादर 
लाभाथयाांच्या सौर पींपाींची मागणी केलेल्या जागेची सींयसु्क्तक पाहणी ही 
लाभाथी, महावितरण प्रनतननधी ि परुिठादार प्रनतननधी याींच्याव्दारे करण्यात 
येत.े शासनाव्दारे ठरविलेल्या ननकर्ानसुार सींयसु्क्तक पहाणी अहिाल मींजूर / 
नामींजूर करण्यात येतो. 

बीड स्जल्ह्यातील एकूण १३२९६ अजश प्राप्त झालेले असनू त्यापकैी 
९१२४ पाि अजश मींजूर करुन त्याप्रमाणे शतेकऱयाींना मागणी पि देण्यात आले 
आहे ि विहहत अ्ी ि शतींची पतूशता न केल्याने २९८० अजश अपाि ठरलेल े
आहेत. मागणीपि हदलले्या ९१२४ शतेकऱयाींपेकी ७४३९ लाभाथयाांनी 



वि.प. ५ (39)  

मागणीपिाचा भरणा केलेला असनू ७३६३ लाभाथयाांनी परुिठादाराची ननिड 
केलेली आहे. सींयकु्त पाहणीअींती २०६ लाभाथी अपाि ठरले असनू ७१५७ 
लाभाथयाांचे सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यासाठी पाि ठरले आहेत. 
आतापयांत एकूण ५२०६ सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यात आले असनू 
उिशररत काम ेप्रगतीपथािर आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यातील बांजारा समाजाचा अनुसूधचत जमाती  
प्रवगाथत समावेश िरण्याबाबत 

  

(३५) ५८२० (१४-१२-२०२०). श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.अमरनार् राजरूिर : सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बींजारा समाज विमकु्त जाती ि भ्क्या जमाती प्रिगाशत 
समाविष् असनू तलेींगणा ि आींध्रप्रदेशमध्ये त्याींचा अनसुधूचत जमाती 
प्रिगाशत समािेश आहे तर कनाश्क राज्यात अनसुधूचत जातीमध्ये समािेश 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बींजारा समाजाला अनसुधूचत जमाती प्रिगाशत 
समािेश करण्याबाबत िारींिार मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींजारा समाजाचा 
अनसुधूचत जमातीमध्ये समािेश करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. िे.सी.पाडवी (०५-०२-२०२१) : (१) होय, बींजारा समाजाचा महाराषरात 
विमकु्त जाती-अ मध्ये तर आींध्रप्रदेश ि तलेींगानामध्ये अनसुधूचत जमाती ि 
कनाश्कमध्ये अनसुधूचत जातीमध्ये समािेश आहे. 
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(२), (३) ि (४) राज्यात बींजारा समाजाचा अनसुधूचत जमाती प्रिगाशमध्ये 
समािेश करण्याबाबत मागणी प्राप्त होत आहे. बींजारा समाजाचा महाराषर 
राज्यासाठीच्या अनसुधूचत जमातीच्या यादीत समािेश करण्याबाबत हदनाींक 
१२ जनू, १९७९ च्या पिान्िये कें द्र शासनास शशफारस करण्यात आली होती. 
तथावप एखाद्या जातीचा अनसुधूचत जमातीत समािेश करण्यासाठी कें द्र 
शासनाच्या हदनाींक २६ फेब्रिुारी, १९८१ च्या पिान्िये ननधाशररत केलले्या 
ननकर्ाींचा बींजारा समाज पतुशता करीत नसल्याने हदनाींक ६ नोव्हेंबर, १९८१ 
च्या पिान्िये सदर शशफारस मागे घेण्यात आली. सदर िस्तसु्स्थती विचारात 
घेता अनसुधूचत जमातीत समािेश करण्याकरीता ननधाशररत करण्यात आलेले 
ननकर् बींजारा समाज पणूश करत नसल्याने बींजारा समाजाचा अनसुधूचत 
जमातीमध्ये समािेश करण्याबाबत शशफारस करता येणार नाही. 
  ___________ 
  

मुांबईत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहहमेंतगथत (एन.य.ूएच.एम.)  
प्राप्त र्ालेल्या ननधी ववनावापर असल्याबाबत 

  

(३६) ५९६५ (२०-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सािशजननक आरोनय व्यिस्थेसाठी राषरीय शहरी आरोनय 
मोहहमेंतगशत (एन.य.ूएच.एम.) प्राप्त झालेल्या ननधीपकैी केिळ ५४% ननधी 
िापरला गेला असनू ४५% ननधी विनािापर असल्याने बहृन् मुींबई 
महापाशलकेला समुारे १३ को्ी रुपये शासनाला परत द्यािे लागल्याचे लखेा 
पररक्षण अहिालामाफश त ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन् मुींबई महापाशलकेच्या सािशजननक आरोनय विभागाच्या सन 
२०१८-२०१९ मधील कामकाजाचा लेखा पररक्षण विभागाने प्रकाशशत केलेल्या 
अहिालानसुार शहरातील आरोनय व्यिस्था बळक् करण्याच्या उद्देशातनू 
राषरीय शहरी आरोनय मोहहम (एनएएचएम) प्रकल्प मुींबई महापाशलकेमाफश त 
राबविण्यात येत असनू सन २०१४ त े २०१८ या काळात शासनाने हदलेल्या 
ननधीपकैी रूपये ५२ को्ीींचा ननधी विनािापर आहे तसेच सन २०१८-२०१९ 
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मध्ये रुपये ५ को्ी महापाशलकेला अदा करण्यात आले असनू सद्या 
महापाशलकेच्या नतजोरीत जमा असलले्या रुपये ५७ को्ी मधील केिळ ५४% 
्क्के ननधीच िापरला गेल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोबाईल मेडडकल यनुन्चा प्रस्ताि, जनजागतृीच े कायशक्रम 
तसेच झोपडपट्टी भागातील िदै्यकीय शशबबरे ि असींसगशजन्य आजाराच्या 
केिळ सहाच शशबबराींचे आयोजन इ. कामे मबुलक प्रमाणात ननधी उपलब्ध 
असताना प्रलींबबत राहण्याची तसेच सदर ननधी अखधचशत असण्याची कारणे 
काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि तदनसुार दोर्ीींविरोधात कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) राषरीय शहरी आरोनय मोहहमेंतगशत 
सन २०१८-२०१९ या आधथशक िर्ाशत उपलब्ध एकूण रुपये ५७.९० को्ी 
इतक्या ननधीपकैी अखधचशक रुपये १३.५८ को्ी इतका ननधी राज्य आरोनय 
सोसाय्ीस परत करण्यात आला आहे. 
(२) राषरीय शहरी आरोनय मोहहमेंतगशत उपलब्ध ननधीपकैी सन २०१८-२०१९ 
या आधथशक िर्ाशत रुपये ३१.६२ को्ी इतका ननधी खचश करण्यात आला आहे. 

सदर खधचशत ननधीतनू बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या आरोनय कें द्राींच े
सक्षमीकरण करण्यात आले असनू, त्याव्दारे नागररकाींना प्राथशमक आरोनय 
सेिा देण्यात आली आहे. 

राज्य आरोनय सोसाय्ीस परत करण्यात आलेला ननधी प्रामखु्याने 
मनषुयबळ, रुनण कल्याण सशमती, महहला आरोनय सशमती, मोबाईल मेडडकल 
यनुन्, प्रशशक्षण, एस.एन.सी.य.ु या बाबीींकरीता देण्यात आला होता. 

तथावप, मनषुयबळ उपलब्ध न झाल्यामळेु, पािसाळी कालािधीमध्ये 
प्रशशक्षण आयोस्जत न करता आल्यामळेु, तसेच आशा स्ियींसेविका ननयकु्ती, 
महहला आरोनय सशमतीच्या सदस्याींची ननशमशती ि रुनण कल्याण सशमती 
ननशमशती प्रक्रक्रया सरुु असल्याने सदर ननधी अखधचशक राहहला होता. 

उिशररत रुपये १२.६८ को्ी इतक्या ननधीचे सन २०१९-२०२० या 
आधथशक िर्ाशत राषरीय आरोनय अशभयान कायशक्रमाींतगशत समायोजन करण्यात 
आले आहे. 
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(३) हदनाींक ०१/०८/२०१८ पासनू बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षेिातील शहर 
विभागात १, पस्श्चम उपनगरे विभागात ३ ि पिूश उपनगरे विभागात १ अशी 
एकूण ५ मोबाईल मेडडकल यनुन् कायशरत आहेत. 

बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफश त सदर मोबाईल मेडडकल यनुन्ला 
स्थाननक नागररकाींना सेिा परुविण्याचे हठकाण नेमनू देण्यात येत.े 

सन २०१८-२०१९ अखेरपयांत राषरीय नागरी आरोनय अशभयानामाफश त 
७१ शशबबरे आयोस्जत करण्यात आली असनू, असींसगशजन्य आजाराच्या 
ननयींिणासाठी ननयोस्जत १२० शशबबराींपकैी केिळ ६ शशबबरे घेण्यात आली 
आहेत. 

तसेच, आशा स्ियींसेविकाींची ननयकु्ती प्रक्रक्रया ि महहला आरोनय 
सशमती ननशमशती प्रक्रक्रया सरुु असल्याने त्या कालािधीत महहला आरोनय 
सशमतीच्या प्रशशक्षणाकरीता खचश करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

उच्च मशक्षण क्षेत्रातील शैक्षणणि बदलािरीता  
सममती गहठत िेल्याबाबत 

  

(३७) ५९८६ (१३-१२-२०२०). श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च शशक्षण क्षिेात झालेला अमलुाग्रह बदल, निीन शकै्षणणक प्रिाह 
आहदींच्या पाश्िशभमूीिर शशक्षण अधधक ससुींगत, सींशोधनात्मक, रोजगारक्षम 
असणे ि त ेसमाजातील सिश घ्काींना सहजररत्या उपलब्ध होणे आिश्यक 
असल्याने महाराषर सािशजननक विद्यापीठ अधधननयमाींव्दारे उच्च शशक्षण 
देणाऱ या विविध शकै्षणणक सींस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे आहदींमध्ये 
ननकोप ि पोर्क िातािरण ननमाशण करुन विद्याथी हाच उच्च शशक्षणाचा 
कें द्रबब ींद ू माननू ननयोजन करण्यासाठी शासनाने विद्यापीठ आयोगाचे माजी 
अध्यक्ष याींच्या अध्यक्षतखेाली १३ सदस्याींची सशमती गठीत केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सशमतीने शासनाला क्रकती कालािधीत अहिाल सादर 
कराियाचा आहे ि या सशमतीसाठी आिश्यक असलेल्या सिश सवुिधा उपलब्ध 
करुन देणे ि ननधी उपलब्ध करणे यानरु्ींगाने ननणशयात्मक कायशिाहीची 
सद्यःस्स्थती काय आहे, तसेच, सदर सशमतीमध्ये अन्य १३ सदस्य    
कोण-कोण आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उच्च ि तींि शशक्षण विभागाच्या हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या 
शासन ननणशयान्िये महाराषर सािशजननक विद्यापीठ अधधननयम, २०१६ मध्ये 
सधुारणा करण्यासाठी सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमती 
आपला अींतररम अहिाल शासनास ३ महहन्याींत सादर करेल. सशमतीला 
आिश्यक ती सिश प्रशासकीय मदत सावििीबाई फुले पणेु विद्यापीठ, पणेु 
उपलब्ध करुन देईल. तसेच सशमतीसाठी बठै क भत्यासह येणारा सींपणूश खचश 
विद्यापीठ त्याींच्या ननधीतनू विद्यापीठाच्या ननयमािलीप्रमाणे करेल. 

सदर सशमतीच े अध्यक्ष डॉ.सखुदेि थोरात, माजी अध्यक्ष विद्यापीठ 
अनदुान आयोग हे असनू, सशमतीतील अन्य १३ सदस्याींची नािे 
खालीलप्रमाणे :- 

१) डॉ. डी.्ी. शशके, कुलगरुु, शशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू. 
२) डॉ.उध्दि भोसल,े कुलगरुु, स्िामी रामानींद तीथश मराठिाडा 

विद्यापीठ, नाींदेड. 
३) डॉ. राजन िेळुकर, माजी कुलगरुु, मुींबई विद्यापीठ, मुींबई. 
४) डॉ.विजय खोल,े माजी कुलगरुु, मुींबई विद्यापीठ, मुींबई. 
५) डॉ. बी.्ी. साबळे, माजी कुलगरुु, यशिींतराि चव्हाण महाराषर मकु्त 

विद्यापीठ, नाशशक. 
६) डॉ. नरेशचींद्र, माजी प्र-कुलगरुु, मुींबई विद्यापीठ, मुींबई. 
७) ॲड.हर्शद भडभड,े मा.उच्च न्यायालय, मुींबई. 
८) श्रीमती परिीन सय्यद, विधी अधधकारी, सावििीबाई फुले पणेु 

विद्यापीठ, पणेु. 
९) डॉ. रधचता एस. राथो, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय विधी 

महाविद्यालय, मुींबई. 
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१०) श्रीमती शशतल देिरुखकर शठे, शसने् सदस्य, मुींबई विद्यापीठ. 
११) प्रा. प्रसाद दोड,े दत्ता मेघे अशभयाींबिकी महाविद्यालय. 
१२) सींचालक, तींि शशक्षण, मुींबई. 
१३) सींचालक, उच्च शशक्षण, पणेु. 

  ___________ 
 

लातूर जजल््यातील सावथजननि बाांधिाम ववभागात  
गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत 

  

(३८) ६०५४ (२०-११-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत : 
सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू स्जल्ह्यातील सािशजननक बाींधकाम विभाग क्र. २ माफश त चार 
िर्ाांपिूी उदगीर आणण जळको् तालकु्यात करण्यात आलेल्या रस्त्याींच्या 
विविध अधशि् कामाींमध्ये जिळपास ५० को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार झाल्याची 
गींभीर तक्रार माहहती अधधकार कायशकत ेश्री.अनरुथ चाींदमारे याींनी शासनाकड े
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२० रोजी पि 
देऊन औरींगाबाद येथे सािशजननक बाींधकाम विभागाच्या मखु्य अशभयींत्याींना 
तसेच दक्षता ि गणु ननयींिण मींडळाच्या अधीक्षक अशभयींत्याींना (औरींगाबाद) 
सींबींधधत कायाशलयाकडून चौकशी अहिाल घेऊन तात्काळ शासनास सादर 
करण्याचे आदेश हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी अहिाल हदलेल्या मदुतीत न शमळाल्यास 
िररषठाींिर कारिाई करण्याचा इशारा हदला असनू सदर प्रकरण गत दीड 
िर्ाांपेक्षाही अधधक काळापासनू प्रलींबबत ठेिल्याबद्दल शासनाच्या कायाशसन 
अधधकाऱयाींनी जा.क्र.रस्तनेन/२०१८/प्र.क्र.१५१/रस्त-े३ (सािशजननक बाींधकाम 
विभाग, कायाशलय मुींबई), हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पिातनू खदेही 
व्यक्त करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींधधत दोर्ीींिर कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (०४-०२-२०२१) : (१) अशा स्िरूपाची तक्रार सन २०१८ 
मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अशा स्िरूपाच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्नाधीन तक्रारीबाबत कायशकारी अशभयींता, सािशजननक बाींधकाम विभाग, 
ननलींगा याींचेमाफश त चौकशी सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

राज् यातील अनुसूधचत जमातीमधील जात प्रमाणपत्र   
तपासणीमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(३९) ६०७५ (१४-१२-२०२०). श्री.प्रवीण दटिे, श्री.नागोराव गाणार : 
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अनसुधूचत जमातीमधील काही जातीींच् या ग्ाींिर जात 
प्रमाणपि तपासणाच् या पध् दतीमळेु होणाऱ या अन् यायाबाबत ऑगशनायझेशन 
फॉर राईट्स ऑफ ह्यमुन (आफ्रोह) महाराष र या सींघ्नेने मा.मखु् यमींिी 
महोदयाींना माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यासमुारास स् ियींस् पष ् ननिेदन हदल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननिेदनामध् ये केलेल् या ३६ प्रमखु मागण् याींच् या अनरु्ींगाने 
शासनाने कोणतीही कायशिाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जात प्रमाणपि 
तपासणाच् या पध् दतीमध्ये सधुारणा करुन होणारा अन्याय दरू करण्याबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडवी (०५-०२-२०२१) : (१), (२), (३) ि (४) ऑगशनायझेशन फॉर 
राईट्स ऑफ ह्यमुन (आफ्रोह) या सींघ्नेने अनसुधूचत जमातीमधील काही 
जातीींच्या ग्ािर जात प्रमाणपि तपासण्याच्या पध्दतीमळेु अन्याय होत 
असल्याबाबत मा.मखु्यमींिी महोदयाींना जून, २०२० मध्ये ननिेदन सादर केल े
होत.े सदर ननिेदनामध्ये एकूण १८ मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 
यामध्ये प्रामखु्याने जात प्रमाणपि तपासणीसाठी देण्याची सक्ती करु नये, 
जात प्रमाणपि तपासणी पध्दत बींद करण्यात यािी, जात प्रमाणपि कायदा 
ि ननयम रद्द करण्यात यािेत, जात प्रमाणपि रद्द केल्यामळेु न्यायालयात 
गेलेल्याींना यथोधचत भरपाई द्यािी इ. मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 
अनसुधूचत जमाती जात प्रमाणपि ि िधैता प्रमाणपि प्राप्त करण्यासाठी येत 
असलेल्या अडचणीींबाबत लोकप्रनतननधी तसेच विविध सींघ्नाींकडून प्राप्त 
ननिेदनाींच्या अनरु्ींगाने यासींदभाशत अभ्यास करुन उपाययोजना सचुविण्यासाठी 
श्री.पी.व्ही.हरदास, सेिाननितृ्त न्यायमतुी याींच्या अध्यक्षतखेाली एक सशमती 
गठीत करण्यात आलेली होती. सदर सशमतीने त्याींचा अहिाल सादर केला 
असनू सदर अहिालातील शशफारशीींबाबत सामास्जक न्याय विभागाचे अशभप्राय 
घेण्यात येत आहेत.  

___________ 
  
शळेगाव (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) येरे् गोठ्याला लागलेल्या आगीबाबत 

  

(४०) ६०८० (१४-१२-२०२०). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत 
ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शळेगाि (ता.देगलरू, स्ज.नाींदेड) येथे एका कु्ुींबाच्या गोठ्याला आग 
लागनू ६ जनािरे, शतेी, धान्य ि सींसारोपयोगी साहहत्य जळून २५ लाख 
रुपयाींचे नकुसान झाले असल्याचे हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बाधधत 
कु्ुींबाला कोणती आधथशक मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववजय वडटे्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) हदनाींक २७/१०/२०२० रोजी श्री.साईनाथ उप्पलिार, रा.शळेगाि (ता.देगलरू, 
स्ज.नाींदेड) याींच्या गोठ्याला आग लागनू ६ जनािरे (३ म्हशी ि ३ िजारी) 
मतृ झाली. सदर घ्नेचा पींचनामाकरून गोठ्याच्या नकुसानीसाठीची मदत 
राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधी (SDRF) च्या ननकर्ानसुार ि दराने रुपये 
२१००/- इतकी रक्कम िा्प करण्यात येत आहे. मतृ जनािराींच्या 
नकुसानीबाबतची मदत रुपये ९०,०००/- अनजु्ञेय असनू ती देण्याची कायशिाही 
सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यात शतेिऱयाांना महात्मा ज्योनतबा रु्ले िजथ मार्ी  
योजनेचा सांपूणथ लाभ ममळाला नसल्याबाबत 

  

(४१) ६०९२ (२३-११-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद लाड, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खरीप ि बागायत क्षिेासाठी (ता.मींगळिेढा, स्ज.सोलापरू) 
शतेकऱयाींना पीक कजश देण्यासाठी बहुताींश राषरीय कृर्ी ि सहकारी बँकाकडून 
अडिणूक केली जात आहे. सोलापरू स्जल्ह्यातील शतेकऱयाींना महात्मा 
ज्योनतबा फुले कजश माफी योजनेचा सींपणूश लाभ शमळाला नसल्याने या 
बँकािर कायशिाही करण्याची मागणी शतेकरी सींघ्नेच्याितीने मींगळिेढा 
तहशसलदार याींच्याकड ेननिेदनाव्दारे केली असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०२० 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील २-४ िर्ाशत शतेकरी महात्मा ज्योनतबा फुले कजश माफी 
योजना ि शशिाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातनू बरेच 
शतेकरी कजश मकु्त झाले परींत ु या शतेकऱयाींना नव्याने कजश वितररत 
करण्यासाठी बँकाींकड ेऑनलाईन अजश करुन देखील ही कजश वितररत करण्यात 
आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शतेकऱयाींना पीक कजाशसाठी अडिणकू करु नये असे शासनाच े
आदेश असतानाही काही शतेकऱयाींचे कजश बँक आफँ महाराषर, ब्रम्हपरुी 
शाखेमध्ये थक्रकत असल्याने त्याींना पीक कजश हदल े जात नसल्याने, अशा 
बँकािर शासनाने कायशिाही न केल्यास शतेकरी आींदोलन करणार आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानरु्ींगाने जुन्या थकीत सन २०१९ पिुीच्या सिश 
शतेकयाींना कजश माफीचा लाभ देण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराव ऊर्थ  बाळासाहेब पाटील (२२-०१-२०२१) : (१) अींशतः खरे आहे. 
 सोलापरू स्जल्ह्यातील मींगळिेढा तालकु्यातील मौज े अरळी, नींदरू, 
माचणुर सह कजाशसाठी दत्तक घेतलेल्या गािातील शतेकऱयाींना पीक कजश 
देण्यासाठी आयसीआयसीआय बँक ्ाळा्ाळ करत असनू सदर बँकेिर 
कायशिाही करणेबाबत ननिेदन ि तक्रारी तहशसलदार कायाशलय, मींगळिेढा 
स्ज.सोलापरू याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
 अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार/ननिेदन स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी 
सींस्था, सोलापरू ि सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, मींगळिेढा याींना प्राप्त 
नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

जल जीवन ममशन योजनेत लोि सहभागाच्या अटीबाबत 
  

(४२) ६१७४ (१३-१२-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय 
पाणीपरुवठा व स्वच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कें द्र ि राज्य ५०:५०% हहश्श्याने जल जीिन शमशन योजना 
राबविण्यासाठी गाि पातळीिर १०% लोकिगशणीची अ् नमदू करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पिूीच्या भारत ननमाशण ि जलस्िराज्य योजनामध्ये १०% 
लोक सहभागासाठी प्रनतसाद शमळाला नसल्याने पिूीच्या योजनाींची बरीचशी 
कामे अपणूश ि गणुित्ताहहन आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन १०% 
लोकसहभागाची अ् रद्द करण्याबाबत कोणता ननणशय घेतला िा घेण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराव पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 

कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सचूनाींनसुार जल जीिन शमशनमध्ये १०% 
लोक िगशणीची अ् नमदु करण्यात आली आहे. 
(२) भारत ननमाशण मधील काही कामे अपणूश होती हे खरे आहे. 
(३) ि (४) कें द्र शासनाच्या ननकर्ाप्रमाणे शासनाने हदनाींक ०४/०९/२०२० रोजी 
याबाबत ननणशय घेतला आहे.  
  ___________ 
  

वसई (जज.पालघर) तालुक्यात गुांतवणूिदाराांची  
आधर्थि र्सवणूि र्ाल्याबाबत 

  

(४३) ६१८२ (२०-११-२०२०). अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िसई (स्ज.पालघर) तालकु्यात गुींतिणूकदाराींची आधथशक फसिणूक 
झाल्याप्रकरणी शभुाींगी पींढरीनाथ बोडखे ि इतर याींनी पोलीस ननरीक्षक 
अनाशळा सागरी पोलीस ठाणे (ता.िसई, स्ज.पालघर) याींचेकड े हदनाींक १६ 
नोव्हेंबर, २०१९ रोजी तक्रार दाखल करुनही अद्यापपयांत सींबींधधताींिर 
कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात फसिणूक करणारे रींजीत खाड ेि हदप्ती पो्े 
याींचा फोन नींबर सरुु असनूही पोशलसाींनी याबाबत कोणतीच चौकशी केली 
नसनू आधथशक फसिणकू करणाऱयाींना पोलीस प्रशासन पाठीशी घालनू त्याींना 
सहकायश करीत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने आधथशक फसिणूक करणाऱया दोर्ीींिर तसेच त्याींना सहकायश 
करणाऱया पोलीस प्रशासनातील अधधकारी/कमशचारी याींचेिर कारिाई करुन 
फसिणूकदाराींची भरपाई देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अननल देशमखु (११-०२-२०२१) : (१) ि (२) नाही. 

श्रीमती शभुाींगी बोडके ि इतर ६ याींनी गरैअजशदार श्री.रणस्जत रमेश 
खाड ेि सौ.हदप्ती रामेश्िर पाींड ेयाींनी आधथशक फसिणकू केल्याबाबत हदनाींक 
१६/१०/२०२० रोजी अनाशळा पोलीस ठाणे येथे देण्यात आला होता. परींत ु
यातील अजशदाराींचे साथीदाराींपकैी श्री.कुणाल सभुार् कपा्े याींनी 
सममजकूराच्या अजाशतील प्रकाराबाबत माणणकपरू पोलीस ठाण्यात ग.ुर.क्र. 
२२८/२०२० नसुार हदनाींक १६/०६/२०२० रोजी दाखल करण्यात आला. अजशदार 
हा सदर गनु्ह्यातील साक्षीदार असल्याने त्याींचा अजश गनु्ह्याच्या तपासाकामी 
माणणकपरू पोलीस ठाणे येथे िगश करण्यात आला आहे. सदरचा गनु्हा पोलीस 
तपासािर आहे. नमदु गनु्ह्यातील आरोपीींच्या पत्त्यािर तपासी अींमलदार गेले 
असता आरोपी सदर पत्त्यािर राहत नाहीत. आरोपीींचे मोबाईल नींबर प्राप्त 
केले असनू तपास करुन आरोपीींना अ्क करण्याबाबत कारिाई करण्यात 
येईल. 
(३) सदर गनु्ह्यातील क्रफयाशदी याींनी हदलेल्या क्रफयाशदीच्या अनरु्ींगाने गनु्हा 
दाखल असनू पोलीस तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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मुांबईतील अनुदाननत शाळेतील मशक्षि व मशक्षिेतर  
िमथचाऱयाांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 

  

(४४) ६१९७ (२०-११-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत : 
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अनदुाननत प्राथशमक शाळेतील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी 
याींना सन २००९ पासनू महानगरपाशलकेकडून देण्यात येणारे सानगु्रह अनदुान 
महानगरपाशलका शशक्षक कमशचाऱयाींपके्षा ५० ्क्के कमी देण्यात येत असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहृन्मुींबई महापाशलकेकडून महानगरपाशलका शशक्षक/कमशचारी 
ि अनदुाननत शाळेतील ४५०० शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी याींच्यामध्ये 
भेदभाि करण्यात येत असल्याची भािना मुींबई शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी 
सींघाने व्यक्त केली असनू महानगरपाशलका शाळेतील शशक्षकाींप्रमाणे 
अनदुाननत शाळेतील कमशचाऱयाींनाही सानगु्रह अनदुान देण्यात यािे अशी 
मागणी शशक्षक कमशचारी सींघाने सन २०१० पासनू आजशमतीस सातत्याने 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई शशक्षक सींघ, महाराषर राज्य शशक्षक पररर्देच े
कायशिाहक ि माझी शशक्षण सशमती सदस्य श्री.शशिनाथ दराड ेतसेच उपाध्यक्ष 
श्री.आनींद पिार हे अनदुाननत प्राथशमक शाळेतील कमशचाऱयाींना सींपणूश सानगु्रह 
अनदुान शमळण्याकरीता सातत्याने महानगरपाशलका आयकु्त ि 
शशक्षणाधधकारी आदीींकड ेपाठपरुािा करुन बठैक घेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, आजशमतीस अनदुाननत शाळेतील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमशचाऱयाींना १००% सानगु्रह अनदुान न देण्याची सिशसाधारण कारणे काय 
आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका क्षेिातील खाजगी प्राथशमक शाळाींसाठी स्ितींि 
अनदुान सहाय्य सींहहता लाग ूअसनू, खाजगी व्यिस्थापनाव्दारे चालविण्यात 
येणाऱया शाळाींमधील शशक्षक ि शशक्षकेतर सींबींधधत शाळा व्यिस्थापनाच े
असल्यामळेु सदर कमशचाऱयाींचे दानयत्ि शाळा व्यिस्थापनाचे आहे.  
 खाजगी प्राथशमक अनदुाननत शाळाींमधील कमशचाऱयाींकरीता राज्य 
शासनाकडून देण्यात येणाऱया ५०% अनदुान प्रनतपतूीसाठी ग्राह्य असणाऱया 
सचूीमध्ये सानगु्रह अनदुानाचा समािेश नाही. 

तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफश त सदर कमशचाऱयाींना ५०% 
सानगु्रह अनदुान देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

मशवडी, मुांबई येर्ील टी.बी.रूग्णालयामधनू बेपत्ता असणाऱया  
िोरोना रूग्णाांचा मतृदेह शौचालयात सापडल्याबाबत 

  

(४५) ६२५७ (२०-११-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शशिडी, मुींबई येथील ्ी.बी. रूनणालयामधून १४ हदिसाींपासनू बेपत्ता 
असणाऱया कोरोना रूनणाींचा मतृदेह रूनणालयाच्या शौचालयात सापडल्याच े
हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले असनू 
सदर मतृदेह पणूशपणे खराब अिस्थते असल्यामळेु रूनणाींची ओळख प्णेही 
कठीण झाल्यामळेु सदर मतृदेह हा स्िीचा आहे की परुूर्ाचा याची माहहती 
शमळिण्यासाठी रेकॉडश तपासण्यात आले असता २७ िर्ीय श्री.सयूशभान यादि 
नािाचा रूनण हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०२० पासनू िॉडशमधून बेपत्ता असल्याच े
लक्षात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुनण बेपत्ता झाल्याची तक्रारही नोंदिण्यात आली होती 
परींत ु अधीक्षक डॉक््र लशलत कुमार याींनी ्ी.बी. “रूनणाींनी रूनणालयातनू 
पळून जाणे निीन नाही” असे इींडडयन एक्सप्रेसशी बोलताना साींधगतले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शौचालयाचा इतर रूनणाींकडून िापर होत असताना तसेच त े
रोज स्िच्छ करणे अपेक्षक्षत असताना १४ हदिसाींपासनू पडून असलेल्या 
मतृदेहाबद्दल कोणालाही माहहती नसणे हे फारच आश्चयशजनक असल्याचे मत 
जनतमेाफश त व्यक्त केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानरु्ींगाने दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे ि त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी 
सकाळच्या समुारास शशिडी येथील क्षयरोग रुनणालयाच्या शौचालयात 
कुजलेला मतृदेह आढळून आला. 

तसेच, हदनाींक ०४/१०/२०२० रोजी सयूशभान यादि नािाचा २७ िर्ीय 
रुनण सदर रुनणालयातनू बेपत्ता झाल्याची तक्रार स्थाननक पोलीस ठाण्यात 
नोंदविण्यात आली होती हे खरे आहे. 
(२) ्ी.बी. रुनण पळून जाणे निीन नाही असे डॉ.लशलतकुमार आनींदे याींनी 
इींडडयन एक्सपे्रसला साींधगतले नसल्याबाबत नमदू केल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने कळविले आहे.  
(३) सदर रुनणालयातील कोविड-१९ कक्ष, िॉडश क्र. १२ मध्ये एकूण ३ 
शौचालये ि ३ स्नानगहेृ आहेत. सदर ३ शौचालयाींपकैी २ शौचालयाींचा िापर 
रुनणाींकडून दररोज होत होता ि मतृदेह पडून असलेले शौचालय मतृदेहामळेु 
आतनू बींद झाला असल्याच ेचौकशीअींती समजले. 

कोविड-१९ कक्ष असल्यामळेु सफाई कामगाराींची पाळी दररोज बदलत 
होती. निीन सफाई कामगाराींना सदर शौचालयामध्ये रुनण आत असल्याच े
िा्त होत ेअसे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(४) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफश त ननयकु्त करण्यात 
आलेल्या उच्चस्तरीय सशमतीच्या शशफारशीनसुार खालीलप्रमाणे कारिाई 
करण्यात आली आहे :- 
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• तत्कालीन िदै्यकीय अधीक्षक (प्र) याींना कायशमकु्त करुन त्याींच्या 
जागेिर कायशक्षम अधधकाऱयाची िदै्यकीय अधीक्षक (प्र) म्हणून 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 

• १९ कामगार/कमशचाऱयाींविरुध्द खात्याींतगशत चौकशीच े आदेश देण्यात 
आले आहेत. 

• ६ कमशचाऱयाींना अशभलणेखत ताकीद ज्ञापन देण्यात येणार आहे. 
• १७ बहुउद्देशीय कमशचाऱयाींना ज्ञापन देऊन त्याींच्या कीं िा् 

नतुनीकरणाबाबत ननणशय घेण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळासांदभाथत असलेल्या योजनाांची  
अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

  

(४६) २८०९२ (१३-०४-२०१७). श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४५८९ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विदभश, मराठिाडा ि पस्श्चम महाराषरासह सोलापरू स्जल्ह्यात 
सन २०१५ मध्ये दषुकाळामळेु शतेकऱयाींचे नकुसान झाले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दषुकाळाबाबत कें द्र शासनाच्या आपत्ती 
व्यिस्थापन कायदा २००५ तसेच दषुकाळ व्यिस्थापन मागशदशशक तत्िे, अन्न 
सरुक्षा कायदा ि कें द्राच्या अनेक योजना या प्रत्यक्षात कागदािरच राहहल्या 
आहेत असा दािा मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याधचकेत 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील 
दषुकाळासींदभाशत असलेल्या योजनाींची अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववजय वडटे्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.मींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रर् याधचका क्र.२३१५/२०१७, 
डॉ.सींजय लाखे पा्ील विरुध्द महाराषर शासन या रर् याधचकेत विविध 
योजनाींची अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनास आदेश देण्याची विनींती 
याधचकाकत्याशने मा.उच्च न्यायालयास केली आहे. 
(३) खरीप हींगाम सन २०१७, २०१८, २०१९ ि २०२० मध्ये ि रब्बी हींगाम 
२०१७ मध्ये दषुकाळ व्यिस्थापन सींहहता २०१६ मध्ये विहहत केलेल्या 
ननकर्ानसुार राज्यातील तालकु्यामध्ये दषुकाळ जाहीर करून, दषुकाळग्रस्त 
तालकु्यामध्ये खालीलप्रमाणे उपाययोजना लाग ूकरण्यात आल्या. 

१) जमीन महसलूात सू् . 
२) सहकारी कजाशच ेपनुगशठन. 
३) शतेीशी ननगडीत कजाशच्या िसलूीस स्थधगती. 
४) कृर्ी पींपाच्या चाल ूिीज बबलात ३३.५% सू् . 
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्याथयाांच्या परीक्षा शलु्कात माफी. 
६) रोहयो अींतगशत कामाच्या ननकर्ात काही प्रमाणात शशधथलता. 
७) आिश्यक तथे ेवपण्याचे पाणी परुविण्यासाठी ॅ्ंकसशचा िापर. 
८) दषुकाळ जाहीर केलेल्या गािात शतेकऱयाच्या शतेीच्या पींपाची िीज 

जोडणी खींडीत न करणे. 
 त्याचप्रमाणे जनािराींना चारा ि पाणी उपलब्ध होण्याच्या अनरु्ींगाने 
शासनामाफश त दषुकाळ जाहीर केलेल्या भागात जनािराींच्या चारा छािण्या सरुू 
कायशिाही करण्यात येत.े दषुकाळग्रस्त भागातील मलुाींना पोर्ण तत्ियकु्त 
आहार देण्याच्या अनरु्ींगाने, एकास्त्मक बालविकास सेिा योजनाींतगशत सींपणूश 
राज्यात ६ महहने त े ३ िर्ाशची मलेु, गभशिती स्स्िया, स्तनदा माता याींना 
घरपोच आहार हदला जातो. तर ३ त े ६ िर्श ियोग्ास गरम ताजा आहार 
हदला जातो. राज्यात मनरेगा सींदभाशत राज्य रोजगार हमी मींडळ हदनाींक १३ 
ऑक््ोबर, २०११ च्या शासन ननणशयान्िये स्थापन करण्यात आले आहे. सदर 
मींडळामाफश त मनरेगा योजनेची अींमलबजािणी राज्यात सरुू करण्यात आली 
आहे. राषरीय अन्न सरुक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगशत अन्न, नागरी परुिठा 
ि ग्राहक सींरक्षण विभागामाफश त अन्नधान्याचा परुिठा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
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मुांबईतील जे.जे.रुग्णालयातील महहला प्राध्यापिािडून  
ननवासी डॉक्टराांचा छळ होत असल्याबाबत 

  

(४७) ४६७७२ (०५-०७-२०१९). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील जे.जे. रुनणालयातील महहला प्राध्यापक डॉ.राजश्री क्के 
याींच्यािर ननिासी डॉक््राींचा छळ केल्याचा आरोप असल्याचे हदनाींक 
१/०३/२०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने उक्त महहला प्राध्यापकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अममत ववलासराव देशमखु (०८-०२-२०२१) : (१) होय, यासींदभाशत तक्रार 
अजश प्राप्त झाले आहेत. 
(२) ि (३) डॉ.राजश्री क्के, प्राध्यापक, स्िीरोग ि प्रसतूीशास्ि याींच्याविरूध्द 
प्राप्त तक्रार अजाशच्या अनरु्ींगाने त्याींची शासन आदेश हदनाींक ०६/०५/२०१९ 
अन्िये गँ्र् शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, मुींबई येथून स्िामी रामानींद 
तीथश ग्रामीण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, अींबेजोगाई येथ े बदली 
करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सदर तक्रारीींची सखोल चौकशी 
करण्यासाठी शासन आदेश हदनाींक २०/०७/२०१९ अन्िये डॉ.पल्लिी सापळे, 
तत्कालीन अधधषठाता, शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, शमरज याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली आहे.  
 प्रसींगत: महहला बालकाींच े हक्क कल्याण सशमतीसमोर झालले्या 
विभागीय सधचिाींच्या साक्षी दरम्यान बदली रद्द करण्याबाबत हदलेले 
आश्िासन तसेच मुींबई येथे पद ररक्त असल्याने शासन आदेश हदनाींक 
२५/०९/२०२० अन्िये त्याींची पनु्हा गँ्र् शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
मुींबई येथे बदली करण्यात आली आहे. 
  ___________ 
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वािोला, साांताकु्रर् पूवथ येर्ील जोड रस्त्याच ेिाम पूणथ िरण्यात 
येवूनही मागाथवरील राडारोडा (डबे्रीज) उचलण्याबाबत 

  

(४८) ४८३१४ (१२-०७-२०१९). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील यशिींतनगर, िाकोला, साींताकु्रझ पिूश येथील आहदत्य 
अपा श्में् ि अरीहींत अपा श्में् येथून सरुु होणारा ि आर.आर. काींबळे मागाशला 
जोडणाऱया जोड रस्त्याचे काम पणूश करण्यात येिनूही मागाशिरील राडारोडा 
(डबे्रीज) उचलण्यात आलेला नसल्यामळेु नागररकाींना जाण्या येण्यास िास 
होत असनू पािसाळयात येथे पाणी साचुन रोगराई पसरुन नागररकाींच े
आरोनय धोक्यात येणार असल्याने तथेील नागररकाींनी सींबींधधताींना 
ननिेदनाव्दारे कळविल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सदर राडारोडा (डबे्रीज) त्िरीत 
उचलण्याबाबत तसेच रस्ता पिूशित करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) साींताकु्रझ िाकोला यशिींत नगर 
येथील आहदत्य अपा श्में् ि अररहींत अपा श्में् येथून सरुु होणारा ि 
आर.आर. काींबळे मागाशला जोडणाऱया जोड रस्त्यािर मलनन:सारण िाहहनी 
्ाकण्याचे काम माहे मे, २०१९ पयांत बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफश त पणूश 
करण्यात आले असनू, तद्नींतर सदर रस्त्याच े काम पणूश करण्यात आले 
आहे.  
 सद्य:स्स्थतीत सदर रस्त्यािर कोणतहेी डबे्रीज नसनू, सदर रस्ता 
िाहतकू ि पादचाऱयाींसाठी खुला करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
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मुांबई महापामलिेच्या शाळाांतील ववद्यार्थयाांना शैक्षणणि  
साहहत्य आणण टॅब ठेवण्यासाठी लॉिर देण्याबाबत 

  

(४९) ४८४९८ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाशलकेच्या शाळेतील विद्याथयाांना शकै्षणणक साहहत्य आणण ्ॅब 
ठेिण्यासाठी लॉकर देण्यास शासनाने नकार हदल्याचे हदनाींक २५ माचश, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्याथयाांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे कमी होणार नसनू 
अनेक विद्याथयाांना पाठ दखुीच्या व्याधीींना सामोरे जािे लागणार असल्याचे 
स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने ननणशय घेिनू मुींबईतील 
महानगरपाशलका शाळेत विद्याथयाांना ्ॅब ि शकै्षणणक साहहत्य ठेिण्यासाठी 
लॉकर उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०९-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) शाळेत जाणाऱया 
विद्याथयाांच्या पाठीिर दप्तराचे ओझे िाहणाऱया मलुाींमध्ये पाठदखुीचा िास, 
साींधे ि स्नाय ू आखडणे, मणक्याींची झीज, मान दखुणे, थकिा येणे, 
मानशसक ताण येणे यासारखे आजार होऊ नये याकरीता शालेय शशक्षण ि 
क्रीडा विभागाच्या शासन ननणशयानसुार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकास्तरािर 
पररपिक जारी करुन सिश सींबींधधत अधधकारी ि मखु्याध्यापक याींना सधूचत 
करण्यात आले आहे. 
 त्यानरु्ींगाने शाळेला दररोजच्या ताशसकाननहाय आिश्यक ती िह्या 
पसु्तके आणण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या असनू, त्यानसुार कायशिाही केली 
जात.े 

दप्तराच े ओझ े कमी व्हािे याउद्देशाने बहृन्मुींबई महानगरपाशलका 
शाळाींमध्ये आठिी ि नििी विद्याथयाांना सन २०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७ 
ि सन २०१८-२०१९ या तीन िर्ाांत एकूण ६१,९२१ ्ॅब देण्यात आले आहेत. 
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्ॅब ि शकै्षणणक साहहत्य ठेिण्यासाठी मनपा शाळाींमध्ये लॉकसशऐिजी 
कपा्े िा्प करण्यात आली आहेत. सदर कपा्ामध्ये मोठे चार खण 
असल्यामळेु जास्त प्रमाणात ्ॅब राहतील या हेतनेू ९९० कपा्ाींचे िा्प 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
  ___________ 
  

नायर रुग्णालयातील सात व्हेंटीलेटर बांद असल्याबाबत 
  

(५०) ४९३३३ (२३-०८-२०१९). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नायर रुनणालयाच्या एमआयसीय ु विभागातील पाच व्हें्ीले्र गत सहा 
महहन्याींपासनू आयपीसीय ूविभागातील एक व्हें्ीले् र गत एक महहन्यापासनू 
आणण एनओ्ीआरआर विभागातील एक व्हें्ीले् र माहे जानेिारी, २०१९ 
पासनू बींद असल्यामळेु मुींबई शहर/उपनगरासह राज्यातील विविध 
स्जल्ह्यातनू उपचारासाठी येणाऱया रुनणाींची गरैसोय होत असल्याची गींभीर 
बाब हदनाींक ३ ऑगस््, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानसुार बींद व्हें्ीले्सशची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तसेच निीन व्हें्ीले्सश खरेदी करण्याबाबत कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) नायर रुनणालयातील 
एन.आय.सी.य.ु विभागात ८ ि आयपीसीय ु विभागात ७ व्हें्ीले्सश असनू, 
सदर सिश व्हें्ीले्सश ससु्स्थतीत कायशरत आहेत. 
 सदर रुनणालयाच्या एम.आय.सी.य.ु विभागात २३ खा्ा असनू, 
त्यापकैी १९ खा्ाींना व्हें्ीले्सश असनू, त ेससु्स्थतीत कायशरत आहेत. 
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 तसेच, बधधरीकरण विभागाींतगशत येत असलले्या एन.ओ.्ी.आर.आर. 
विभागात एकूण ८ व्हें्ीले्सश असनू, त ेससु्स्थतीत कायशरत आहेत. 
 माहे माचश, २०२० त े डडसेंबर, २०२० या कालािधीत कोविड 
रुनणाींकरीता बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या मध्यिती खरेदी खात ेविभागाकडून 
तसेच देणगी दाखल एकूण ३७ पी.एम. केअर व्हें्ीले्सश ि ५४ इतर 
व्हें्ीले्सश नायर रुनणालयात उपलब्ध झाले असनू त े ससु्स्थतीत कायशरत 
आहेत. सदर व्हें्ीले्सश इतर आय.सी.य/ुररकव्हरी रुम/िॉडशसमध्ये िापराकरीता 
हदली जातात. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री.राजेन्द्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
______________________________________________________ 

मुद्रणपिूश सिश प्रक्रक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींिणेिर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


