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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील प्राथममि/माध्यममि व उच्च माध्यममि शाळेतील मशक्षि 
िममचाऱयाांना अांशदायी यो ना लाकर िरायातातत 

  

(१) २८४० (०२-०६-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ताळाराम पाटील, श्री.किशोर 
दराड,े श्री.अमरनाथ रा ूरिर, डॉ.सरधीर ताांते : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८७ ला 
ददनाांि १३ माचम, २०२० रो ी ददलले्या उत्तराच्या सांदर्ामत सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेत दिनाींक         
१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सवेेत आलेल्या मशक्षक कममचाऱयाींची अींशिायी पेन्शन 
योजनेची खाती उघडण्यात आली असनू तयाींच्या खातयावर तयाींच्या व 
शासनाच्या दहश्शश्शयाची रक्कम जमा करुन तयाींना दहशोबाच्या पावतया िेण्याची 
कायमवाही परू्म झाली आहे काय,  
(२) तसेच पररभाषित अींशिान ननवतृतीवेतन योजनेचे राषरीय ननवतृतीवेतन 
योजनेमध्ये रूपाींतरर् करण्यात आले असनू राषरीय ननवतृतीवेतन योजनेमध्ये 
शासनाकडून राषरीय ननवतृतीवेतन योजना धारक मशक्षकाींना १४ ्क्के 
शासनाचा दहस्सा जमा करण्याचा शासन आिेश असनू शासनाचा १४ ्क्के 
दहस्सा राषरीय ननवतृतीवेतन योजना धारक मशक्षकाींच्या खातयामध्ये जमा 
केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पररभाषित अींशिान ननवतृतीवेतन योजनेमधील खातधेारकाींची 
नावे राषरीय ननवतृतीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाषवष् करण्याची सरुु 
असलेली कायमवाही परू्म झाली आहे काय, तसेच एनपीएसधारक मशक्षकाींच्या 
खातयामध्ये शासनाचा १४ ्क्के दहस् सा जमा करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तयाबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   

प्रा. वषाम कायिवाड (२०-०८-२०२०) : (१) अींशत: कायमवाही परू्म झालेली आहे. 
उवमररत पावतया िेण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वररष्ट्ठ महाववद्यालयातील बतकर नेट/सेट अधधव्याख्यात्याांच्या  
सेवा ग्राह्य धरणेतातत 

  

(२) २८४७ (२८-०५-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ताळाराम पाटील : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २३३ ला ददनाांि ६ माचम, २०२० रो ी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदर्ामत सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वररषठ महाषवद्यालयातील सन १९९१ त े २००० या कालावधीत सेवेत 
आलेल्या बबगर ने्/से् अहमताधारक अधधव्याख्यातयाींच्या सेवा ग्राह्य धरुन 
तयाींना इतर सवम अनिुींधगक लाभ िेण्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने व 
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननर्मयानसुार सींबींधधत याधचकाकतयाांना तयाींच्या 
सेवा ग्राह्य धरुन सवम लाभ िेण्याची कायमवाही परू्म केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन न्यायालयात न 
गेलेल्या तया इतर समान अधधव्याख्यातयाींच्या सेवा ननयकु्ती दिनाींकापासनू 
ग्राह्य धरुन अनिुींधगक लाभ िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत (२५-०८-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
सन १९९१ त े २००० या कालावधीत ननयकु्त बबगर ने्/से् धारक 

अध्यापकाींनी ने्/से् अहमता ज्या दिवशी धारर् केली आहे, तया दिनाींकापासनू 
तयाींच्या सेवा सवम अनिुींधगक लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या आहेत. 
उक्त कालावधीत ने्/से् अहमता धारर् न करर्ाऱया अध्यापकाींच्या सेवा 
शासन ननर्मय, दिनाींक २७/०६/२०१३ अन्वये शासन ननर्मय ननगमममत 
झाल्याच्या दिनाींकापासनू सवम प्रयोजनासाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या आहेत. 
तयामळेु शासनाच्या प्रचमलत धोरर्ानसुार अनिुींधगक लाभ िेय आहेत. 

तथाषप, उक्त कालावधीत ननयकु्त बबगर ने्/से् धारक काही 
अध्यापकाींनी तयाींना ननवतृतीवेतन ममळण्यासाठी मा.न्यायालयात याधचका 
िाखल केलेल्या आहेत. सिरहू याधचकाींपकैी याधचका क्र.१३१६६/२०१७ मध्ये 
मा.न्यायालयाने याधचकाकत े याींना ननवतृतीवेतन सरुू करण्याबाबत आिेश 
पाररत केलेले आहेत. तयानसुार सिर आिेशाची अींमजबजावर्ी करण्यात 
आली आहे. मा.न्यायालयाने षवमशष् प्रकरर्ी दिलेल्या आिेशाच्या अनिुींगाने 
शासन स्तरावर कायमवाही सरुू आहे. तथाषप, बबगर ने्/से् बाबत धोरर्ातमक 
ननर्मयासाठी बरीच प्रकररे् मा.सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रषवष् असनू 
तयामध्ये आिेश प्राप्त झाल्यानींतर तयानसुार पढुील कायमवाही कररे् उधचत 
ठरेल. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

प्राध्यापिाांचे ववववध प्रश्न सोडववायातातत 
  

(३) २८४९ (०२-०६-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ताळाराम पाटील : सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राध्यापकाींच्या षवषवध प्रश्शनाींबाबत मराठवाडा मशक्षक लोकप्रनतननधी व 
प्राध्यापक सींघ्ना प्रनतननधी याींच्यासोबत मा.उच्च व तींत्र मशक्षर् मींत्री 
महोियाींनी सींबींधधत अधधकाऱयाींसह माहे माचम, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
बठैक घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर बठैकीत मा.मींत्री महोियाींनी प्रश्शन ननकाली काढण्यासाठी 
सींबींधधत सधचवाींना दिलेल्या ननिेशानसुार शासनाने कोर्कोर्त े ननर्मय घेतले 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींच ेप्रश्शन 
सोडषवण्यासाठी कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत (२५-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाने दिनाींक ०२/११/२०१७ रोजीचे पत्र ननगमममत 
केल्यानींतर पीएच.डी/एम.फिल च्या आगाऊ वेतनवाढी लाग ू कररे् तसेच 
प्राचायम पिाची वेतनशे्रर्ी स्तर १४ मध्ये ननस्श्शचत करण्याच्या अनिुींगाने 
सधुाररत आिेश/सचूना ननगमममत केलेल्या आहेत फकीं वा कसे याबाबत कें दद्रय 
मनषुयबळ षवकास मींत्रालय याींचेकडून तातकाळ मादहती उपलब्ध करुन घेऊन 
शासनास सािर करण्याबाबत सींचालक, उच्च मशक्षर्, महाराषर राज्य, परेु् 
याींना कळषवलेले आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाकपरू येथील मेयो रूग्णालयाच्या ामारतीतातत 
  

(४) २९६३ (२९-०५-२०२०). श्री.धकरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रशाांत पररचारि, 
डॉ.पररणय फर िे, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू मेयो रुग्र्ालयामधील जीर्म झालेल्या वॉडाममळेु रूग्र् सोईंपासनू 
वींधचत असल्याची बाब ननिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रुग्र्ालयामधील जीर्म झालेल्या वॉडामचे सावमजननक 
बाींधकाम षवभागामािम त लखेापरीक्षर् होऊन तयाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने ननधी उपलब्ध कररे् व इमारत िरुुस्तीबाबत कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.अममत ववलासराव देशमरख (२७-०८-२०२०) : (१) सिर रुग्र्ालयातील 
बऱयाच इमारती जवळपास १३५ विम जुन्या असनू जीर्म अवस्थते असल्यामळेु 
सरुक्षेच्यादृष्ीने या इमारतीमधील रुग्र् सींस्थेतील ससु्स्थतीत असलेल्या इतर 
रुग्र् कक्षाींमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
(२) सिर सींस्थचेे सावमजननक बाींधकाम षवभागामािम त व्हीएनआय्ी या 
शासकीय सींस्थेव्िारे करण्यात आलेल्या लखेा पररक्षर्चा अहवाल प्राप्त 
झालेला आहे. 
(३) या सींिभामत सहसींचालक, वदै्यकीय मशक्षर् व सींशोधन, मुींबई याींनी 
सींस्थेस भे् दिलेली आहे. याबाबत सींबींधधत सावमजननक बाींधकाम षवभागाशी 
करण्यात आलेल्या चचेनसुार मशकस्त इमारतीच्या बळक्ीकरर्ासाठी येर्ारा 
खचम व खचामच्या तलुनेत मशकस्त इमारतीचे आयषुयमान िार जास्त वाढर्ार 
नाही, ही बाब ननिशमनास आल्याने सिर इमारती जमीनिोस्त करण्याच े
सींस्थेव्िारे प्रस्ताषवत आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
मर्वांडी (ज  ठाणे) तालरक्यातील िर पोवषत तालिाांतातत 

  
(५) २९९२ (२९-०५-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मदहला व तालवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (स्ज.ठारे्) तालकु्यातील आठ प्राथममक आरोग्य कें द्राींतगमत 
असलेल्या िोन बालषवकास प्रकल्पामध्ये ४२८ अींगर्वाडी कें द्र कायमरत असनू 
गरोिर, स्तनिा माता, मदहला व छो्या बालकाींना घरपोच पोिर् 
आहारामध्ये धान्य परुवठा कररे् तसेच ३ त े ६ वयोग्ातील मलुाींना 
आठवड्यातनू चार दिवस अींडी व केळी यासारखे खाद्यपिाथम िेरे्, तयाींचे 
वजन, उींची तपासरे्, आरोग्य षवभागामािम त लसीकरर् मोदहम राबषवरे् अशी 
षवषवध काम े अींगर्वाडी सेषवकामािम त होरे् आवश्शयक आहे, मात्र ती 
योग्यररतया करण्यात येत नसल्याने मभवींडी तालकु्यातील ५ गावात ४२८ 
अींगर्वाडी कें द्राींतगमत ३९४ बालके कुपोषित असल्याचे ननिशमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मभवींडी तालकु्यामध्ये स्जल्हा पररििेच्या दिवा अींजूर, कोन, 
खारबाव, पडघा, अनगाव, िाभाड, वज्रेश्शवरी, धचबीपाडा अशी ८ प्राथममक 
आरोग्य कें द्राींतगमत २२७ वी्भट्टी कामगाराींची मलेु आहेत तर स्थलाींतरीत 
कु्ुींब सींख्या ६ हजार १८० असनू ० त े ३ विम वयोग्ातील १ हजार ९७० 
मलेु, ३ त े६ विम वयोग्ातील २ हजार २८० मलेु आहेत यामध्ये कुपोिर्ाची 
लागर् झाललेे ५२ मलेु आहेत तर अनततीव्र कुपोषित ३४२ मलेु आहेत ही सवम 
मलेु तालकु्यातील ५५ गावाींमध्ये आढळल्याचे बालषवकास प्रकल्प अधधकारी व 
मभवींडी पींचायत सममतीने शासनाला सािर केलेल्या अहवालात नमिू केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, वी्भट्टीवरील स्थलाींतरीत कामगाराींच्या मलुाींच ेकुपोिर् कमी 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

एकास्तमक बालषवकास सेवा योजनेंतगमत लाभार्थयाांना खालील सेवा 
ननयममतपरे् िेण्यात येतात. 

अ) ६ मदहने त े३ विम वयोग्ातील लाभाथी व गरोिर स्तनिा माता याींना 
घरपोच आहार ननयममतपरे् िेण्यात येत आहे. 

आ) ३ त े६ विम वयोग्ातील लाभार्थयाांना ननयममतपरे् गरम ताजा आहार 
िेण्यात येतो. 

इ) अमतृ आहार योजनेंतगमत गरोिर स्तनिा माता याींना चौरस आहार 
िेण्यात येतो तसेच ६ मदहने त े ६ विम वयोग्ातील बालकाींना 
आठवड्यातनू ४ वेळा अींडी, केळी सधु्िा िेण्यात येतात. 

ई) याव्यनतररक्त लसीकरर्, लाभार्थयाांचे वजन उींची घेरे् इतयािी काम े
सधु्िा अींगर्वाडी सेषवकाींमािम त ननयममतपरे् पार पाडण्यात येतात. 
वरील सवमबाबी लक्षात घेता अींगर्वाडी सेषवकाींमािम त योग्यररतया 

कामकाज करण्यात येत आहे. तथाषप, कुपोिर्ाची सवमसाधारर् काररे् 
खालीलप्रमारे् आहेत :- 
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जन्मत: मलुाचे कमी वजन (१५०० गॅ्रम पेक्षा कमी), गरोिरपर्ातील 
आरोग्याची काळजी न घेरे्, गरोिरपर्ातील रक्तक्षय व बाळींतपर् 
िवाखान्यात न कररे्, प्रसतुी िरम्यान व प्रसतुी पश्शचात ननमामर् झालेल्या 
समस्या, मलुाींचे दिघम आजार, आहारपर्ातील उपचाराची ततपरता 
गरु्ातमकता, अशधु्ि पार्ीपरुवठ, आदिवासी लोकाींतील अननषठ रुढी परींपरा व 
अींधश्रध्िा, गररबी, कमी वयातील गरोिरपर्ा, वारींवार गभामरपर् तसेच िोन 
प्रसतुीमधील अींतर कमी असरे्, मदहलाींमध्ये आरोग्य व पोिर् षवियक 
मशक्षर्ाचा अभाव, जनजागतृीचा अभाव इतयािी. 

वरील कारर्ाींमळेु मभवींडी तालकु्यातील ५ गावात ४२८ अींगर्वाडी 
कें द्राींतगमत ३९४ बालके कुपोषित असल्याच ेननिशमनास आले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहे जानेवारी, २०२० च्या अहवालानसुार अनततीव्र कुपोषित बालके 
५२ तर मध्यम कुपोषित बालकाींची सींख्या ५८४ इतकी होती. 
(३) कुपोिर्ाचे प्रमार् कमी करण्याकरीता खालील उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. 

अ) घरपोच पोिर् आहार, कच्चे धान्य परुवठा करण्यात येत आहे. 
आ) बचत ग्ाींमािम त गरम ताजा आहार िेण्यात आललेा आहे. 
इ) ० त े६ विम वयोग्ातील बालकाींची वजन, उींची घेतलेली आहे. 
ई) पेसा क्षते्रातील लाभार्थयाांना अमतृ आहार िेण्यात येत आहे. 
उ) आरोग्य षवभागामािम त आरोग्य तपासर्ी करण्यात येत.े 
ऊ) ममशन इींद्रधनषुय अींतगमत लसीकरर् करण्यात येत आहे. 

(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  
___________ 

  
परर्णी ज ल्ह्यात िोरोना आपात्िालीन पररजथथती दरम्यान  

धान्य वाटपात करैप्रिार झाल्यातातत 
  
(६) ३००४ (०२-०६-२०२०). श्री.अब्दरल्लाखान दररामणी, श्री.ववक्रम िाळे : 
सन्माननीय अन् न व नाकरी पररवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोरोना आपातकालीन पररस्स्थती िरम्यान परभर्ी स्जल्ह्यातील गोरगरीब 
व गरज ूनागरीकाींना षवषवध योजनेतनू वा्प करण्यात येर्ाऱया गहू, ताींिळू 
व इतर धान्य वा्पात झालेल्या गरैप्रकाराची चौकशी करण्यात यावी अशी 
मागर्ी परभर्ी येथील लोकप्रनतननधी व सामास्जक कायमकत े याींनी 
स्जल्हाधधकारी, परभर्ी तसेच प्रधान सधचव, अन्न व नागरी परुवठा षवभाग, 
मुींबई याींच्याकड ेसन २०२० िरम्यान लेखी ननवेिनाव्िारे केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्ह्यात वा्पासाठी आलेले एकूर् धान्य तसेच प्रतयक्षात 
मशधापबत्रकेवर नोंिवनू षवतरीत करण्यात आलेले धान्य यात तिावत 
असल्याने तया सवम धान्य वा्प प्रफक्रया, यींत्रर्ा याींची प्रतयक्षात मींत्रालय 
स्तरावरील षवशिे िक्षता व भरारी पथक याींच्यामािम त गावननहाय, मदु्देननहाय 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन धान्य वा्पातील 
गरैप्रकार व अननयममतता याप्रकरर्ी सींबींधधत जबाबिार अधधकारी, कममचारी, 
िकुानिार व इतर यींत्रर्ा याींच्याषवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच याबाबत तालकुाननहाय सषवस्तर मादहती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.छकन र्र तळ (२७-०८-२०२०) : (१) होय, लोकप्रनतननधी, सामास्जक 
कायमकत ेव मशधापबत्रका लाभाथी याींनी स्जल्हाधधकारी परभर्ी, स्जल्हा परुवठा 
अधधकारी परभर्ी व तहमसलिार याींच्याकड े रास्तभाव िकुानिाराींषवरुध्ि 
कोरोना आपातकालीन पररस्स्थती िरम्यान सन २०२० मध्ये ननवेिने प्राप्त 
आहेत.  
(२) शासन पररपत्रक, दिनाींक १२/०१/२०१२ अन्वये रास्त भाव िकुानाींच्या 
प्रतयेक सहामाही कालावधीत फकमान एक व विामत फकमान िोन तपासण्या 
करण्याबाबत ननिेश िेण्यात आले आहेत. तयाचप्रमारे्, शासन पत्र दिनाींक 
२४/०४/२०२० अन्वये रास्त भाव िकुानिाराींबाबत प्राप्त होर्ाऱया तक्रारीींचे 
ननरसन करण्यासाठी स्जल्हास्तरावर भरारी पथके स्थापन करुन तयामािम त 
४८ तासात प्राप्त तक्रारीींची तपासर्ी करुन आवश्शयक कायमवाही करण्याबाबत 
सवम स्जल्हाधधकारी, उपआयकु्त (परुवठा) व ननयींत्रक मशधावा्प, मुींबई याींना 
सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 

धान्य वा्पाचे अनिुींगाने प्राप्त तक्रारीची चौकशी नायब तहमसलिार, 
तहमसलिार व उपषवभागीय अधधकारी याींनी केली आहे. 
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अ.क्र. तालकुा प्राप्त तक्रारी रा.भा.ि.ु याींच्यावर केलेली कारवाई 
ननलींबबत अनामत रक्कम जप्त 

१. परभर्ी ० ० ० 
२. स्जींतरू ४ २ २ 
३. सेल ू १ ० १ 
४. पाथरी १ १ ० 
५. मानवत ० ० ० 
६. सोनपेठ २ १ १ 
७. गींगाखेड ७ १ ६ 
८. पालम  ० ० ० 
९. परु्ाम १ ० १ 

 एकूर् १६ ५ ११ 
 िोिी आढळून आलेल्या रास्तभाव िकुानिाराींषवरुध्ि ननयमानसुार 
कारवाई करण्यात आलेली आहे.  
 अधधकारी, कममचारी याींच्याषवरुध्ि कोर्तीही तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

औरांकाताद ज ल्ह्यातील अांकणवाडयाांतील पोषण आहाराचे  
वाटप तांद असल्यातातत 

  

(७) ३०३० (०२-०६-२०२०). श्री.अांतादास दानवे : सन्माननीय मदहला व 
तालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोषवड-१९ षविार्चूा प्रािभुामव रोखण्यासाठी शासनाने अींगर्वाड्या बींि 
केल्याने अींगर्वाड्यातील बालकाींना घरपोच पोिर् आहाराच े धान्य िेण्याच े
आिेश शासनाने दिल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाि स्जल्ह्यातील लाभाथी बालकाींच्या सींख्येनसुार राज्य 
ग्राहक महासींघाकड ेनोंि होऊनही याबाबत ननषविा प्रफक्रया राबषवली नसल्याने 
पोिर् आहार िेण्यात आला नसल्याचे माहे माचम, २०२० मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 स्जल्हा कायमक्रम अधधकारी (मबाषव), औरींगाबाि याींनी २० माचम, 
२०२० त े १५ मे, २०२० या कालावधीसाठी महाराषर स््े् को.ऑपरेद्व्ह 
कन््यमुसम िेडरेशन याींचकेड े दिनाींक २३ माचम, २०२० रोजी ३ त े ६ 
वयोग्ातील ११६२५६ लाभार्थयाांसाठी मागर्ी नोंिषवली होती व तयानसुार 
११६२५६ लाभार्थयाांना परुवठा झालेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अांकणवाडयाांमधील लाखो तालिे उपाशी असल्यातातत 
  
(८) ३०३१ (०२-०६-२०२०). श्री.अांतादास दानवे : सन्माननीय मदहला व 
तालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला व बालषवकास षवभागाकडून पोिर् आहार न ममळाल्याने 
राज्यातील अींगर्वाड्याींमधील समुारे ७३ लाख बालके आणर् चार लाखाहून 
अधधक स्तनिा माता व गभमवतीवर माहे एषप्र ल, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगर्वाड्यातील बालकाींना व मदहलाींना अन्नधान्य परुवठा 
करर्ाऱ या बचतग्ाींच े३०४ को्ी रुपयाींची िेयके प्रलींबबत असल्याने बचतग् 
परुवठा करण्यास तयार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानिुींगाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
  राज्यात माहे माचम, २०२० पासनू कोषवडचा प्रािभुामव वाढल्याने ३ त े
६ विम वयोग्ातील अींगर्वाडीत दिला जार्ारा आहार बींि करुन तयाऐवजी 
THR अींतगमत कच्चे धान्य व फकरार्ा मालाचा परुवठा करण्यासाठी महाराषर 
राज्य कन््यमुसम िेडरेशन याींना आिेश िेण्यात आले असनू तयाींच े मािम त 
सींपरू्म राज्यात कच्चे धान्य व फकरार्ा मालाचा परुवठा झालेला आहे. 
कोर्तयाच प्रकारचे लाभाथी आहारापासनू वींधचत नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
  मदहला बचत ग्ाींची सन २०१९-२०२० या आधथमक विामतील रुपये 
११५ को्ीची िेयके प्रलींबबत होती. तथाषप, माहे एषप्रल व म,े२०२० मध्ये 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला असनू प्रलींबबत िेयकाींची अिायगी 
्प्प्या्प्प्याने करण्यात येत आहे. िेयके प्रलींबबत रादहल्याने कोर्तयाही 
बचतग्ाींनी काम सोडले असल्याचे कळषवले नाही. 
(३) व (४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड, मांडणकड व दापोली (ज .रत्नाधकरी) येथील ववववध  
रथत्याांच्या िामाांना मान्यता देायातातत 

  
(९) ३२६९ (२९-०५-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सावम तनि 
ताांधिाम (सावम तनि उपक्रम वकळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खेड, मींडर्गड व िापोली (स्ज.रतनाधगरी) येथील षवकासकामाींना मान्यता 
िेण्याबाबत साततयाने मागर्ी होत असनू खेड-आींबवली, बबरमर्ी, हातलो्, 
पसुि रस्ता (जमीन भसूींपािन), कुडोशी माींडवे, िदहवली, घोगरे रस्ता,   
मोहाने-िेवघर-हुींबरी-वाडी बीड नाींदिवली, ससेुरी, ियाळ, िुरुस, पोयनार, 
षपसई, अडखळ, पाज, सालिरेु, मरुुड, किे, लाडघर इतयािी रस्तयाींच्या 
कामाींसाठी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २६ िेब्रवुारी, २०२० रोजी वा तयासमुारास 
शासनाकड ेपत्रव्यवहार करुन मागर्ी केल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 



वि.प. ७ (12) 

(२) तसेच उक्त स्जल्ह्यातील तळे बींिरवाडी घेरारसाळगड रस्ता, मशवतर 
कोंडवाडी जाींभळुवाडी रस्ता, मभलारे आयनी खोतवाडी खाींबेवाडी रस्ता, 
कुर्बीवाडी (धचनक्ेवाडी) खेड ग्रामीर् रस्ता, खव्ी मींडलीकीककोंड सातपाने 
रस्ता इतयािी रस्तयाच्या कामासाठी ही मागर्ी करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानिुींगाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्शन भाग १ मधील सवम रस्त ेननयममत िेखभाल व िरुूस्तीसाठी 
सावमजननक बाींधकाम षवभागाकड ेअसनू तया रस्तयाींवरील मागर्ी केलेली सवम 
कामे योजनेततर तसेच योजनाींतगमत कायमक्रमातनू मींजूर करण्यात आलेली 
आहेत. तसेच प्रश्शन भाग २ मधील सवम रस्त ेग्रामीर् मागम असनू सिर ५ 
कामाींपकैी ४ काम े ग्रामषवकास व पींचायत राज षवभागाकडून २५१५ 
योजनेंतगमत मींजूर आहेत. सद्य:स्स्थतीत षवतत षवभागाच्या शासन ननर्मय 
क्रमाींक अथमसीं २०२०/प्र.क्र.६५/अथम-३, दिनाींक ४/५/२०२० च्या मदु्या क्र. १३ 
अन्वये सवम बाींधकामे स्थधगत करण्यात आली आहेत. 

___________ 
  

खेड, मांडणकड व दापोली (ज .रत्नाधकरी) येथील ववववध लहान व मोठ्या 
परलाांचे ताांधिाम तसेच परनताांधणीच्या िामाांना मान्यता देायातातत 

  

(१०) ३२७० (०३-०६-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय सावम तनि 
ताांधिाम (सावम तनि उपक्रम वकळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) खेड, मींडर्गड व िापोली (स्ज.रतनाधगरी) येथील षवषवध षवकासकामाींना 
मान्यता िेण्याबाबत साततयाने मागर्ी होत असनू चाकाळे, धच ींचघर, िरम्यान 
नारींगी निीवर पलु बाींधरे्, मोहाने, िेवघर, हुींबरी, वाडीबीड, नाींदिवली रस्ता 



वि.प. ७ (13) 

येथील कमकुमत पलुाचे बाींधकाम कररे्, मरुड े नतसे येथील कॉजवेच्या 
दठकार्ी पलुाचे बाींधकाम कररे्, परेु बदु्रकु जोडरस्ता ग्रामा ३४१ वर मोठ्या 
पलुाचे बाींधकाम कररे्, तळे बींिरवाडी रस्ता ग्रामा २१८ येथे कॉजवेच्या 
दठकार्ी उींच पातळीच्या मोठ्या पलुाचे बाींधकाम कररे् तसेच लहान व 
मोठ्या पलुाींच्या बाींधकाम व पनुबाांधर्ीच्या षवकास कामाींना नाबाडम-२५ मध्ये 
समाषवष् कररे् इतयािी रस्तयाींच्या कामाींसाठी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २२ 
िेब्रवुारी, २०२० रोजी शासनाकड े पत्रव्यवहार करुन मागर्ी केल्याचे 
ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ससेुरी ियाळ िुरुस पोयनार षपसई त.ेरा.मा.९७ रस्ता येथील 
पलुाची पनुबाांधर्ी कररे्, कुडोशी माींडवे िदहवली घोगरे रस्ता प्रस्जम-१६ 
येथील पलुाींची पनुबाांधर्ी कररे्, धच ींचघर नतस े जामग,े सोनारवाडी, 
मसमेचीवाडी, जामगे बौध्िवाडी पलुाच ेरुीं िीकरर् कररे्, खेड भररे्, आींबवली 
बबरमर्ी त ेस्जल्हा हद्दीपयांत अरुीं ि मोठ्या पलुाची पनुबाांधर्ी कररे्, मोहाने 
िेवघर हुींबरीवाडी बीड, नाींदिवली रस्ता येथील पलुाच ेबाींधकाम कररे् इतयािी 
लहान व मोठ्या पलुाींच्या बाींधकाम व पनुबाांधर्ीच्या षवकास कामाींचा 
अथमसींकल्पाींमध्ये समाषवष् कररे्बाबत ही मागर्ी करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानिुींगाने उपरोक्त षवकास कामाींना मान्यता 
ममळण्याकरीता कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशोिराव चव्हाण (२२-०७-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्शनाींफकत पलुाींपकैी िोन पलुाची कामे अथमसींकल्पात व एक काम 
हे नाबाडम-२५ अींतगमत मींजूर करण्यात आले आहे व उवमरीत पलुाींची कामे ही 
ननकि, मींजूरी व ननधी उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन 
राहील. 

___________ 
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तरलढाणा ज ल्हा पररषदेमधील ररक्त पदे र्रायातातत 
  

(११) ३३३५ (२९-०५-२०२०). श्री.कोवपकिशन ता ोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढार्ा स्जल्हा पररििेमध्ये ग् “अ” व ग् “ब” ची पिे (महाराषर 
षवकास सेवेतील पिे वगळून) षवतत षवभाग, सावमजननक बाींधकाम षवभाग, 
मस ींचन षवभाग, पार्ीपरुवठा व स्वच्छता षवभाग, सावमजननक आरोग्य षवभाग, 
पशसुींवधमन षवभाग, कृिी षवभाग, शालेय मशक्षर् षवभाग व इतर षवभागातील 
पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपषवभागीय अधधकारी वगम-२, उपअमभयींता वगम-२, 
उपअमभयींता (स्थापतय) वगम-२, तालकुा आरोग्य अधधकारी ग्-अ, वदै्यकीय 
अधधकारी ग्-ब तसेच पशधुन अधधकारी ग्-अ, ग् मशक्षर्ाधधकारी वगम-२, 
मखु्याध्यापक ग्-२, अधीक्षक (राजपबत्रत), समाजकल्यार् अधधकारी व 
बालषवकास प्रकल्प अधधकारी ही पिे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सावमजननक आरोग्य षवभागातील पिे ररक्त असल्यामळेु कोषवड-१९ 
या महामारीमध्ये आरोग्य षवभागावर कामाचा तार् पडत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानिुींगाने बलुढार्ा स्जल्हा पररििेमधील ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री.हसन मरश्रीफ (२८-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व.ैअ.ग्-अ मधील १०५ मींजूर पिाींपकैी ४७ पिे कीं त्रा्ी स्वरुपाची असनू 
सिर पिे भरण्याची कायमवाही स्जल्हा स्तरावरील ननवड सममतीमािम त 
भरण्यात आलेली आहेत व उवमररत सवम पिे भरण्याबाबत सींबींधधत षवभागाींना 
कळषवण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिोला शहरातील ववमानतळािरीता र्सूांपादन िरायातातत 
  

(१२) ३५३८ (०३-०६-२०२०). डॉ.रणज त पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४१ 
ला ददनाांि २६ फेब्ररवारी, २०२० रो ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदर्ामत सन्माननीय 
मरख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्हा (शहर) येथे स्थाननक षवमानतळाकरीता भमूम अधधग्रहर् 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्जल्हाधधकारी, अकोला याींनी शासनाकड े सािर 
केल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननिशमनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर षवमानतळाच्या षवस्तारीकरर्ासाठी सींयकु्त मोजर्ीअींती 
समुारे २२.२४ हे.आर. जमीन सींपािनाची आवश्शयकता असल्याचे ननषपन्न 
झाले असनू या भसूींपािनासाठी शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यता घेण्याची 
कायमवाही परू्म झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला (मशवर्ी) षवमानतळ हे भारतीय षवमानपततन 
प्राधधकरर्ाच्या अखतयारीत असलेल्या षवमानतळाच्या सध्याच्या १४०० मी्र 
धावप्ृीवरुन ATR-४२ षवमानसेवा सरुु करण्याबाबत करण्यात आलेल्या 
पाठपरुाव्यानसुार भारतीय षवमानपततन प्राधधकरर्ाने कोर्ता ननर्मय घेतला 
वा घेण्यात येत आहे तसेच सिर षवमानतळाकरीता भसूींपािन करण्याबाबतची 
सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.उध्दव ठािरे (२६-०६-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अकोला षवमानतळाच्या षवस्तारीकरर्ासाठी २२.२४ हे.आर. भसूींपािनापवूी 
प्रथमत: तयाबाबतचा व्यवहायमता अहवाल तयार करुन शासनास सािर 
करण्याच्या सचूना महाराषर षवमानतळ षवकास कीं पनीस िेण्यात आलले्या 
आहेत. 
(३) अकोला षवमानतळावरुन ATR-४२ प्रकारची षवमानसेवा सरुु करण्याबाबत 
भारतीय षवमानपततन प्राधधकरर्ाने कळषवले आहे की, ATR-४२ प्रकारची 
षवमानसेवा सयूोियापासनू सयूामस्तापयांत DGCA च्या परवान्यानसुार सरुु 
होऊ शकेल. याच्यापेक्षा मोठ्या प्रकारच्या षवमानाींकरीता अनतररक्त २२.२४ 
हे.आर. जमीन सींपािन करण्याची आवश्शयकता आहे. 
(४) प्रश्शन उद् भवत नाही. 

___________ 
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िोसती (ता.धचपळूण, ज .रत्नाधकरी) येथील नळपाणी  
यो नेचे िाम पणूम िरायातातत 

  

(१३) ३६३३ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.वव य ऊफम  
र्ाई धकरिर, अॅड.तनरां न डावखरे, डॉ.पररणय फर िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशव खोत, श्री.महादेव  ानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
पाणीपररवठा व थवच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोसबी (ता.धचपळूर्, स्ज.रतनाधगरी) येथे भारत ननमामर् योजनेतनू 
नळपार्ी योजनेच्या कामास मींजूरी ममळूनही सिरहू योजनेचे काम मागील 
१३ विामत परू्म झाले नसनू िक्त कागिोपत्री काम परू्म झाल्याच ेिाखषवण्यात 
येत असल्याने सिरहू कामामध्ये ननधीचा गरैव्यवहार झाल्यामळेु याप्रकरर्ी 
चौकशी करून िोिीींषवरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागर्ी तथेील 
ग्रामस्थाींनी लेखी ननवेिनाव्िारे केल्यानींतर मखु्य कायमकारी अधधकारी, स्जल्हा 
पररिि, रतनाधगरी याींनी चौकशीचे आिेश िेऊन गहुागर ग्षवकास अधधकारी 
याींची चौकशी अधधकारी म्हर्ून माहे िेब्रवुारी, २०१९ मध्ये ननयकु्ती करुन 
तातकाळ अहवाल िेण्याचे आिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू आिेश िेवनू १ विम परू्म होत असनूही कोर्ताही 
अहवाल सािर झाला नसनू कोर्ावरही कारवाई झाली नसल्यामळेु दिनाींक २६ 
जानेवारी, २०२० रोजी येथील ग्रामस्थाींनी उपोिर्ाला बसण्याचा इशारा दिला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततकालीन मखु्य कायमकारी अधधकारी याींनी दिलेल्या चौकशी 
आिेशाचे उल्लींघन करर्ाऱया ग्षवकास अधधकारी, गहुागर याींच्यावर कारवाई 
करण्यात यावी, अशी मागर्ी कोसबी येथील सरपींचाींनी दिनाींक १८ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा तयासमुारास लेखी ननवेिनाव्िारे मखु्य कायमकारी अधधकारी, 
स्जल्हा पररिि, रतनाधगरी, स्जल्हाधधकारी, रतनाधगरी व मा.पार्ीपरुवठा व 
स्वच्छता मींत्री आिीींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नळपार्ी योजनेतील 
गरैव्यवहार प्रकरर्ी सींबींधधत िोिीींषवरोधात कारवाई करुन सिरहू योजना 
कायामस्न्वत होण्याच्यादृष्ीने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.करलातराव पाटील (१८-०८-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कोसबी (ता.धचपळूर्, स्ज.रतनाधगरी) येथील भारत ननमामर् योजनेचे 
काम कागिोपत्री परू्म िाखषवण्यात आलेले नाही. कोसबी नळ पार्ीपरुवठा 
योजना ही गहुागर तालकु्यातील नसनू धचपळूर् तालकु्यातील आहे. सिर 
योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधधकारी म्हर्ून ग्षवकास 
अधधकारी, पींचायत सममती, गहुागर याींची ननयकु्ती करण्यात आली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. ग्रामस्थाींनी मखु्य कायमकारी अधधकारी, स्जल्हा 
पररिि, रतनाधगरी याींच्याकड ेदिनाींक १४ जानेवारी, २०२० रोजी लेखी ननवेिन 
दिलेले आहे. 
(४) उपरोक्त प्रकरर्ी ग्षवकास अधधकारी, गहुागर याींचा चौकशी अहवाल 
प्राप्त झाला आहे. तसेच सिर अहवालासींिभामत महाराषर जीवन प्राधधकरर् 
षवभाग, रतनाधगरी याींच्याकडून दिनाींक ०७/०७/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ताींबत्रक 
अमभप्राय प्राप्त झाले आहेत.  
 प्राप्त चौकशी अहवाल व ताींबत्रक अमभप्राय षवचारात घेऊन पढुील 
कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अ नरप (ता.शहापरू, ज .ठाणे) येथ ेसररळीत पाणीपररवठा सररु िरायातातत 

  
(१४) ३६४५ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपररवठा व 
थवच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अजनपु (ता.शहापरू, स्ज.ठारे्) ग्रामपींचायतीच्या अींतगमत येर्ाऱ या माळ 
आदिवासी वस्तीतील पारधीपाडा व खोरगड े पाड्यासाठी लाखो रूपये खचुमन 
राबषवलेली पार्ीपरुवठा योजना ठेकेिार व ग्रामपींचायतीच्या िलुमक्षामळेु ७ 
दिवसातच बींि पडल्याने नागररकाींना पाण्यासाठी तीन-चार फकमी खोल िरीत 
पायपी् करून जावे लागत असनू खड्ड्यातील पार्ी तळाला गेल्याने 
आदिवासी रदहवाश्शयाींना िषूित पार्ी प्यावे लागत असल्याने रदहवाश्शयाींचे 
आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मध्य वतैरर्ा धरर्ाजवळ जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने िोन 
हजार िू् खोल िरीत उतरून डबक्याचे पार्ी आर्ावे लागत असल्याने 
तयादठकार्ी रस्ता बनषवल्यास येथील पार्ी ी्ंचाई कायमची िरू होईल असे 
स्थाननक आदिवासीींचे म्हर्रे् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू पार्ीपरुवठा योजना राबषवताना पार्ी उचलताना एक 
इींच पाईप लावण्यात आला असनू तयाच्यापढेु िोन इींच पाईपलाईन जोडली 
आहे, याबाबत पार्ीपरुवठा षवभागाकड े वारींवार तक्रारी करूनही तयाकड े
सींबींधधत अधधकारी िलुमक्ष करीत असल्याचा आरोप पींचायत सममतीच्या 
सिस्याींनी केला आहे, तसेच ठेकेिाराींच्या मनमानी कारभारामळेु पाड्यापयांत 
पार्ी पोहचत नसल्याचे ग्रामस्थाींच ेम्हर्रे् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत िोिीींषवरुध्ि कारवाई करुन 
पार्ीपरुवठा योजनेतील सवम त्रु् ी िरू करून षवनाषवलींब ननयममत व सरुळीत 
पार्ीपरुवठा होण्याच्या दृष्ीने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
 

श्री.करलातराव पाटील (२५-०८-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
अजनपु ग्रामपींचायत अींतगमत पारधीपाडा व खोरागड ेयेथील आदिवासी 

वस्ती ही पठारावरील उींच डोंगरावर वन जममनीत वसलेली असनू सिर 
दठकार्ी रस्त,े वीज यापकैी कोर्तीही सषुवधा उपलब्ध नाही. तयामळेु तथे े
योजना कररे् आजपयांत शक्य झालेले नाही. सिरचे पाड े मध्य वतैरर्ा 
धरर्ाजवळील उींच डोंगरावर वसलेले आहेत. तयामळेु तयाींना उन्हाळ्यात 
षपण्याच्या पाण्यासाठी िरीत उतरून खाली यावे लागत.े धरर्ाजवळ मबुलक 
पार्ी उपलब्ध असल्यामळेु डबक्यातनू पार्ी आर्ावे लागण्याचा प्रश्शन 
उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सिरच्या पाड्याींची वळेोवेळी पाहर्ी केली असता, सौरऊजेवर आधारीत 
योजना करण्याचे प्रयतन केले असता धरर्ाचा पार्ीसाठा िरीत खोलवर व 
वस्ती उींच डोंगरावर वसली असल्याने षवद्यतु पींपामशवाय पार्ी चढषवरे् 
शक्य नाही, असे ननिशमनास आले आहे. तयामळेु इतर पयामयाींचा षवचार 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मांकळवेढा त ेब्रम्हपररी (ज .सोलापरू) या राष्ट्रीय महामाकामच े
िाम तनिृष्ट्ट द ामचे असल्यातातत 

  

(१५) ३६७१ (०३-०६-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सावम तनि 
ताांधिाम (सावम तनि उपक्रम वकळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मींगळवेढा त ेब्रम्हपरुी (स्ज.सोलापरू) या राषरीय महामागामचे काम अतयींत 
ननकृष् िजामचे होत असनू या कामात मरुूम, खडी ऐवजी पाींढऱया, काळ्या व 
ताींबड्या मातीचा वापर होत असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शतेकरी, राजकीय पक्ष, राजकीय सींघ्ना व 
सामास्जक सींघ्ना याींच्याव्िारे अनेकिा आींिोलने करण्यात आली असनूही 
उक्त ननकृष् िजामच ेकाम सरुूच असल्याच ेननिशमनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार िोिीींवर कारवाई करुन सिर रस्तयाचे काम 
उतकृष् प्रतीचे करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.अशोिराव चव्हाण (२०-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 सिर काम MORTH Specification व भारतीय रस्त ेCongress 
च्या व IRC SP:८४-२०१४ मॅन्यअुलप्रमारे् प्रगतीत असनू स्वतींत्र 
अमभयींतयाच्या िेखरेखीखाली करण्यात येत असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय राजमागम प्राधधकरर्, सोलापरू याींचेकडून कळषवण्यात आले 
आहे. 
(२) सिर प्रकरर्ी शतेकरी व राजकीय सींघ्नेची ननवेिने/तक्रारी उपषवभागीय 
अधधकारी, मींगळवेढा याींचमेािम त प्राप्त झालेल्या असनू तयानसुार सिर 
दठकार्ी स्वतींत्र अमभयींता मािम त पनु:श्शच चाचर्ी घेण्यात आली असता सिर 
दठकार्चे काम MORTH व IRC च्या मानकानसुार सरुु असल्याचे 
ननिशमनास आले आहे असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागम 
प्राधधकरर्, सोलापरू याींनी कळषवले आहे. 
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(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उथमानाताद ज ल्हा तनयो न सममतीमाफम त नकरवविास शाखेस प्राप्त 
तनधीच्या ववतनयोकात करैव्यवहार झाल्यातातत 

  
(१६) ३७२९ (०२-०६-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२४० ला ददनाांि ४ माचम, २०२० रो ी ददलले्या उत्तराच्या सांदर्ामत 
सन्माननीय नकर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि स्जल्हा वाषिमक योजनेंतगमत सन २०१८-२०१९ व सन   
२०१९-२०२० या विामतील स्जल्हा ननयोजन सममतीमािम त नगरषवकास शाखेस 
प्राप्त ननधीच्या षवननयोगात गरैव्यवहार झाल्याची बाब जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा तयािरम्यान शासनाच्या ननिशमनास आली असता सिर प्रकरर्ी अपर 
स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींचे अध्यक्षतखेाली दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० 
रोजीच्या आिेशान्वये चौकशी सममती गठीत करण्यात आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींच्या दिनाींक २७ जानेवारी, २०२० रोजीच्या 
ननवेिनाच्या अनिुींगाने सिरहू प्रकरर्ाच्या चौकशीसाठी अपर षवभागीय 
आयकु्त-१, औरींगाबाि याींच ेअध्यक्षतखेाली िेखील एक स्वतींत्र चौकशी सममती 
गठीत करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशी सममतयाींचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, उक्त अहवालात करण्यात आलले्या मशिारशीींच ेथोडक्यात स्वरूप काय 
आहे तसेच अहवालातील मशिारसीनसुार िोिीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (२०-०८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सींबींधधत सममतयाींचा अहवाल षवभागीय आयकु्त, औरींगाबाि व 
स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींना प्राप्त झालेला आहे. 

अप्पर स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींचे अध्यक्षतखेालील सममतीच्या 
प्राथममक चौकशी अहवालानसुार ततकालीन स्जल्हा प्रशासन अधधकारी तथा 
तहमसलिार (सवमसाधारर्), स्जल्हाधधकारी कायामलय, उस्मानाबाि याींना 
यापवुीच म्हर्जे दिनाींक २९/०१/२०२० रोजी ननलींबबत करण्यात आलेले आहे.  

अप् पर षवभागीय आयकु्त-१, औरींगाबाि याींचे अध्यक्षतखेालील 
सममतीच्या अहवालानसुार चौकशीतील मदु्याींच्या अनिुींगाने सींबींधधताींना 
नो्ीस दिलेल्या असनू खुलाश्शयाअींती िोिी असर्ाऱयाींवर गनु्हे िाखल करण्यात 
येत आहेत. 
(४) प्रश्शन उद् भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील अनरदातनत शाळाांमधील मशक्षिेतर िममचाऱयाांना  
आश्वामसत प्रकती यो नेचा लार् देायातातत 

  
(१७) ३८५२ (१६-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक व उच्च माध्यममक मान्यताप्राप्त अनिुाननत 
शाळाींमधील मशक्षकेतर कममचाऱयाींना पिोन्नतीचा लाभ िेण्यासाठी शासनाने 
आश्शवामसत प्रगती योजना लाग ू केली असनू सिर योजनेंतगमत २४ विामच्या 
सेवेनींतर ममळर्ारा िसुरा लाभ मशक्षकेतर कममचाऱयाींना ममळाला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, सिर प्रकरर्ी शासनाने कोर्तहेी आिेश न दिल्याने मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, नागपरू येथे मशक्षकेतर कममचाऱयाींनी िाखल केलले्या 
याधचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने ननयमानसुार ममळर्ारा आश्शवामसत प्रगती 
योजनेचा लाभ िेण्याचे आिेश पारीत केले असनू न्यायालयीन आिेशानसुार 
मशक्षकेतर कममचाऱयाींना आश्शवामसत प्रगती योजनेचा िसुरा लाभ ममळाला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकेतर 
कममचाऱयाींना आश्शवामसत सेवा अींतगमत प्रगती योजना लाग ू करण्याबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच शासनाने आिेश न 
िेण्याची काररे् काय आहेत, याबाबतचे आिेश केव्हापयांत ननगमममत करण्यात 
येर्ार आहेत,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. वषाम कायिवाड (२०-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्यातील खाजगी 
अनिुाननत शाळामधील मशक्षकेतर कममचाऱयाींना शासन ननर्मय दिनाींक 
३०/४/१९९८ अन्वये केवळ १२ विामच्या सेवेनींतर िेय असर्ारी कालबद्द 
पिोन्नती योजना लाग ूआहे. २४ विामच्या सेवेनींतर िेय असर्ारी आश्शवामसत 
प्रगती येाजना मशक्षकेतर कममचाऱयाींना अद्याप लाग ूकरण्यात आलेली नाही.  
 सिर प्रकरर्ी मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे िाखल रर् याधचका क्र. 
३३४/२०१८ मध्ये दिनाींक ४/१०/२०१८ रोजी पाररत केलेल्या आिेशाषवरूध्ि 
मा.उच्च न्यायालयात षवधी व न्याय षवभागाने दिलेल्या परवानगीनसुार 
पनुषवमलोकन याधचका िाखल करण्यात आलेल्या आहेत. यानसुार मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, नागपरू येथ ेरर् याधचका क्र. ६३२३/२०१८ व याधचका क्र. 
८४३९/२०१८ मध्ये दिनाींक १५/७/२०१९ रोजी पाररत केलेल्या आिेशाषवरूध्ि 
पनुषवमलोकन याधचका िाखल करण्याची कायमवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील + २ थतरावरील उच्च माध्यममि व्यावसातयि  
अभ्यासक्रमाचे दोन्ही तनणमय रद्द िरायातातत 

  

(१८) ३८५३ (१६-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय िौशल्य 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौशल्य षवकास व उद्योजकता षवभागाींतगमत येर्ाऱया राज्यातील २ 
स्तरावरील आधारीत एचएससी व्होकेशनल व दिल्ली अ्यास क्रमाकडील परू्म 
वेळ मशक्षक याींच्या प्रलींबबत मागण्याींकड े लक्ष वधेण्यासाठी व्होकेशनल 
इन्स्रक््सम द्चसम असोमसएशनतिे दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी 
षवधीमींडळावर मोचाम काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सहाव्या वेतन आयोगातील तरतिूीनसुार ४६०० ग्रेड पे मींजूर 
करण्यात यावा, व्यवसाय अ्यासक्रमाचे रुपाींतरर् व ननरीक्षर् रद्द करावे या 
प्रमखु मागण्या शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.नवात ममलि (२७-०७-२०२०) : (१) इन्स्रक््सम ्ीचसम असोमसएशन तिे 
दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१९ रोजी षवधीमींडळावर मोचाम काढण्याबाबत ननवेिन 
दिले होत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) षवभागाच्या दिनाींक १६ माचम, २०२० रोजीच्या शासन ननर्मयान्वये सममती 
गठीत करण्यात आली आहे. सिर सममतीचा अहवाल प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाकपरू ज ल्हा पररषदेत ग्रामीण पाणीपररवठा ववर्ाकात 
तनयमताह्य तनववदा प्रकक्रया रातववल्यातातत 

  

(१९) ३८५९ (१७-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू स्जल्हा पररििेत ग्रामीर् पार्ीपरुवठा षवभागात श्री.षवजय 
्ाकळीकर, कायमकारी अमभयींता पिावर कायमरत असनू तयाींच्या कायमकाळात 
तयाींनी ननषविा प्रफक्रया राबवनू करोडो रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्या प्रकरर्ाची 
चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत नागपरू षवभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी 
दिनाींक २३ जून, २०२० रोजी वा तयासमुारास शासनास ननवेिन पाठवनू 
मागर्ी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक २६ जून, २०२० रोजी िैननक सकाळ व िेशोन्नती 
नागपरू या वतृतपत्रातसधु्िा नागपरू स्जल्हा पररििेच े ग्रामीर् पार्ीपरुवठा 
कायमकारी अमभयींता, श्री.षवजय ्ाकळीकर व तयाींच्या खाजगी कार चालकास 
लाच लचुपत प्रनतबींधक षवभागाच्या पथकाने २ लाख रूपयाची लाच 
स्वीकारताना रींगेहात पकडल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानिुींगाने गरैव्यवहार करर्ाऱया नागपरू स्जल्हा 
पररििेचे ग्रामीर् पार्ीपरुवठा कायमकारी अमभयींता, श्री.षवजय ्ाकळीकर 
याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मरश्रीफ (२८-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री.षवजय ्ाकळीकर व तयाींचा कार चालकास लाचलचुपत पथकाने २ 
लाख रुपयाची लाच स्वीकारताना पकडले हे खरे आहे. 
(३) लाचलचुपत षवभागाने कारवाईच े अनिुींगाने मा.सिस्य सधचव महाराषर 
जीवन प्राधधकरर्, मुींबई ह्याींचे आिेश क्र.एससीबी-१/२०२०/ 
श्री.्ाकळीकर/नागपरू आ-२(षवचौ)/दिनाींक १०/०७/२०२० अन्वये श्री.षवजय 
्ाकळीकर, कायमकारी अमभयींता, ग्रामीर् पार्ीपरुवठा षवभाग, स्ज.प., नागपरू 
ह्याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनकर ज ल्ह्यात टँिर पररवठ्यामध्ये अतनयममतता झाल्यातातत 
  
(२०) ३८६३ (१७-०७-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
पाणीपररवठा व थवच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमिनगर स्जल्ह्यात सन २०१९ मध्ये ्ँकरच्या बोगस खेपा िाखवनू 
शासकीय िेयके काढण्यात आल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्ँकरव्िारे दिनाींक १२ त े१६ मेच्या कालावधीत वाघडु े
खुिम गावाला पार्ीपरुवठा केल्याचे ननिशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत िोिी ठेकेिाराींषवरुध्ि कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.करलातराव पाटील (३१-०७-२०२०) : (१) व (२) या आशयाची तक्रार माहे 
जून, २०२० मध्ये स्जल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली आहे. 
(३) प्राप्त तक्रारीबाबत स्जल्हास्तरावर तपासर्ी करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील मशक्षिाांना  रनी पेन्शन यो ना लाकर िरायातातत 
  
(२१) ३८७८ (१५-०७-२०२०). श्री.िवपल पाटील, डॉ.रणज त पाटील, श्री.ववलास 
पोतनीस, श्री.नाकोराव काणार, श्री.ताळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड े: 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पासनू ननयकु्त कममचाऱयाींना नवीन 
अींशिान पेन्शन योजना लाग ू केली आहे, तसेच, दिनाींक १ नोव्हेंबर २००५ 
पवूी षवनाअनिुाननत व अींशत: अनिुाननत मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱ याींना 
नवीन अींशिान पेन्शन योजना लाग ू केली असनू दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ 
पवूीच्या ननयकु्त मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱयाींना जनुी पेन्शन िेण्याबाबत 
शासनाने मखु्य सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवम खाजगी अनिुाननत, षवनाअनिुाननत अींशत: 
अनिुाननत व तकुड्याींवर दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवुी ननयकु्त झालेल्या 
सवम मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱयाींना जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत 
दिनाींक २५ जुल,ै २०१९ च्या शासन ननर्मयान्वये नेमलेल्या अ्यास सममतीस 
६ मदहन्यापके्षा जास्त कालावधी होऊनही या सममतीचा अहवाल शासनास 
प्राप्त झाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात 
ननिशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर अ्यास सममतीचा अहवाल शासनास वेळेत प्राप्त न 
झाल्यामळेु सेवाननवतृती नींतर वधृ्िापकाळातील मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱयाींचा 
उिरननवामहाचा आधार दहरावनू घेतला असल्याने नागपरू येथे राज्यातील 
मशक्षक व तयाींच्या सींघ्नमेािम त जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबतच्या 
मागर्ीकरीता माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये आींिोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन न्यायालयीन 
कममचाऱयाींप्रमारे् राज्यातील मशक्षक/मशक्षकेतर कममचारी आणर् इतर सवम 
शासकीय कममचाऱयाींना अ्यासग्ाकडून अहवाल घेवनू जुनी पेन्शन योजनेचा 
लाभ िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच, 
अहवालातील मशिारसीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. वषाम कायिवाड (०६-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. अनतररक्त मखु्य 
सधचव याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) या अ्यास ग्ाने दिनाींक ३/७/२०२० रोजी अहवाल शासनास सािर 
केलेला आहे. तयावर उधचत कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म्हाडाच्या परनववमिास यो नाांमध्ये सहर्ाकी असलेल्या खा की 
वविासिाांिडील थितािी वसलू िरायातातत 

  

(२२) ३८९१ (१६-०७-२०२०). श्री. यांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२०२ 
ला ददनाांि ४ माचम, २०२० रो ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदर्ामत सन्माननीय 
कहृतनमामण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या पनुषवमकास योजनाींमध्ये सहभागी असलेल्या खाजगी 
षवकासकाींकडील थकबाकीची रक्कम १६७ को्ी रुपयाींवर गेली असल्याचा 
अींिाज वतमषवण्यात आल्यानींतर याचा उलगडा होण्यासाठी म्हाडाच्या मुींबई 
इमारत िरुुस्ती व पनुरमचना मींडळाकडून षवशिे मोदहम हाती घेतली असता 
तयात ४४ षवकासकाींकडील थकबाकीची रक्कम १६६ को्ी ९२ लाख रुपये 
असल्याचे स्पष् झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर थकबाकीिार षवकासकापकैी १२ षवकासकाींषवरुध्ि 
खेरवाडी पोलीस ठारे् येथ ेमींडळाकडून तक्रार िाखल करण्यात आली असनू 
षवकासकाींना काम थाींबवा नो्ीस दिल्यानींतर माहे एषप्रल, २०१६ त ेमाहे माचम, 
२०१९ पयांत रक्कम रुपये ८५.११ को्ी व चाल ूविाममध्ये माहे एषप्रल, २०१९ 
त े३१ जानेवारी, २०२० िरम्यान रुपये १८.०३ को्ी रक्कम अशी एकूर् रुपये 
१०३.१४ को्ी वसलु करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, षवकासकाींकडील सींक्रमर् गाळ्यापो्ी थकीत भाड्याच्या 
वसलूीकरीता मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit िाखल करण्याबाबत 
सींबींधधत मींडळाकडून पॅनल वकील याींना कळषवण्यात आले होत ेतयाबाबतची 
सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, षवकासकाने थकीत रक्कमचेा भरर्ा न केल्यामळेु 
म्हाडामािम त षवकासक करीत असलेल्या पनुषवमकास प्रकल्पास काम थाींबवा 
नो्ीस (Stop Work Notice) िेण्यात आल्या असनू म्हाडा अधधननयम 
१९७६ चे कलम १८० अींतगमत कारवाई कररे्स्तव षवकासक याींचे बँक 
खातयाींचा तपमशल व स्जल्हाधधकारी कायामलयाकडून षवकासक याींचे जींगम व 
स्थावर मालमततबेाबतचा तपमशल अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
तयानसुार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार षवकासकाींकडील उवमररत थकबाकी षवनाषवलींब 
वसलू करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.ज तेंद्र आव्हाड (१९-०८-२०२०) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) षवकासकाींकडील सींक्रमर् गाळ्यापो्ी थकीत भाड्याच्या वसलूीकरीता 
मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit िाखल करण्याबाबत सींबींधधत 
पॅनल वकील याींना कळषवण्यात आले आहे. यापकैी षवकासक 
मे.एस.डी.कॉपोरेशन याींचेषवरुध्ि मा.उच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र िाखल 
करण्यात आले आहे. तसेच षवकासक मे.वधममान डवे्हलपसम व षवकासक 
मे.आर.आर. बबल्डसम याींचषेवरुध्ि मा.उच्च न्यायालयाकड ेिाखल करावयाच्या 
Recovery Civil Suit चा मसिूा (Draft) षवधी षवभागाकड े अमभप्राय/ 
तपासर्ीकरीता म्हाडा प्राधधकरर्ाव्िारे पाठषवण्यात आला आहे. उवमरीत 
षवकासक याींचेषवरुध्ि मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil Suit िाखल 
करण्याबाबत पॅनल वकील याींच्याकड ेआवश्शयक त ेिस्तऐवज परुषवण्यात आले 
असनू कोषवड-१९ च्या प्रािभुामवामळेु सिरच ेकाम परू्म होऊ शकले नसल्याचा 
म्हाडा प्राधधकरर्ाचा अहवाल आहे. 
(४) सींक्रमर् गाळयाींच्या भाड्याची थकबाकी असर्ाऱया षवकासकाींषवरुध्ि म्हाड 
अधधननयम १९७६ चे कलम १८० अींतगमत कायमवाही करण्याकरीता षवकासक 
याींची जींगम व स्थावर मालमतताबाबतचा तपमशल सािर करण्याबाबत 
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स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर, मुींबई उपनगर, ठारे्, रायगड व पालघर याींना 
म्हाडा प्राधधकरर्ानसुार दिनाींक २९/०९/२०१७ अन्वये व तसेच दिनाींक 
१९/०७/२०१८ च्या पत्रान्वये मादहती मागषवण्यात आली असनू ती अद्याप 
पयांत अप्राप्त आहे. तसेच सवम षवकासकाींना मींडळामािम त थकीत रक्कमचेा 
भरर्ा तवरीत करण्याबाबत प्राधधकरर्ाव्िारे कळषवण्यात आले आहे. 
(५) थकबाकीिार षवकासक याींचेषवरुध्ि मा.न्यायालयामध्ये Recovery Civil 
Suit िाखल करण्याची कायमवाही सरुु असनू थकबाकीिार षवकासक याींच े
ताब्यातील सींक्रमर् गाळे मींडळाचे ताब्यात घेण्याकरीता षवशिे मोदहमेंतगमत 
प्राधधकरर्ाद्वारे पथक स्थापक करण्यात आले आहे. परींत ु कोषवड-१९ च्या 
प्रािभुामवामळेु सिरची मोदहम राबषवरे् शक्य झाले नाही. 
(६) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठी र्ाषा सक्तीच्या िायद्याची अांमलत ावणी िरायातातत 
  

(२३) ३९११ (१७-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजभािा “मराठी” ला मशक्षर् व्यवस्थेत ननस्श्शचत स्थान िेण्यासाठी 
षवधीमींडळाने कायिा सींमत केला असनू सिरहू कायद्यानसुार कें द्रीय, 
आींतरराषरीय आणर् राज्य मशक्षर् मींडळाशी सींलग्न सवम माध्यमाींच्या शाळाींना 
मराठी भािा मशकषवरे् अननवायम व सक्तीचे झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायद्याची अींमलबजावर्ी शकै्षणर्क विम २०२०-२०२१ 
पासनू करण्याबाबत प्रशासनाने कोर्तीही कायमवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून सिरहू कायद्याची 
अींमलबजावर्ी करण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच कायद्याची अींमलबजावर्ी केव्हापयांत करण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. वषाम कायिवाड (२५-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्या दिनाींक १ जून, २०२० च्या शासन ननर्मयानसुार शकै्षणर्क विम 
२०२०-२०२१ पासनू महाराषर राज्यात राज्यातील सवम शाळाींमध्ये अध्यापन व 
अध्ययनामध्ये कायद्यान्वये मराठी भािा सक्तीची करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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औद्योधकि प्रमशक्षण सांथथाांमधील िां त्राटी तनदेशिाांना 
सेवेत िायम िरणेतातत 

  

(२४) ३९१२ (१५-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय िौशल्य 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या दिनाींक २३ ऑगस््, २०१० च्या आिेशानसुार शासकीय 
औद्योधगक प्रमशक्षर् सींस्थाींमध्ये ३३४ ननिेशकाींना िोन विामसाठी ननयकु्ती 
िेण्यात आल् यानींतर िोन विामची मिुतवाढ िेवनू एकूर् चार विामच्या सेवेनींतर 
सन २०१४ मध्ये तयाींना कायममकु्त करण्यात आले, कायममकु्तीनींतर पनु्हा सवम 
३३४ ननिेशकाींना मानधन ततवावर कीं त्रा्ी पध्ितीने सेवेत घेण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं त्रा्ी पध्ितीवर ३३४ कायमरत ननिेशकाींना राज्यातील 
औद्योधगक प्रमशक्षर् सींस्थाींमध्ये ररक्त असलेल्या पिाींवर ननयममत सेवेत 
सामावनू िेण्याबाबतची मशिारस मींबत्रमींडळ उपसममतीने केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, मींबत्रमींडळ उपसममतीच्या मशिारशीकड े जार्ीवपवूमक िलुमक्ष 
करून औद्योधगक प्रमशक्षर् सींस्थाींमधील ननिेशकाींची ररक्त असलेली ७०० पिे 
स्पधाम परीक्षवे्िारा भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यामळेु मागील अनेक विाांपासनू कायमरत असलेल्या अनभुव 
प्राप्त कीं त्रा्ी ननिेशकाींवर अन्याय होत असल्याने तयाींच्यात तीव्र नाराजी 
ननमामर् झाली असनू उक्त ३३४ कीं त्रा्ी पध्ितीवर कायमरत ननिेशकाींना 
ननयममत सेवेत सामावनू घेवनू उवमररत ररक्त पिे भरण्याबाबत शासन 
िेरषवचार करून तसेच तयाबाबतचे सधुाररत आिेश काढून अन्यायग्रस्त 
ननिेशकाींना न्याय िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
 

श्री.नवात ममलि (२४-०७-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) मींबत्रमींडळ उप सममतीच्या मशिारशीप्रमारे् प्रस्ताव मा.मींबत्रमींडळासमोर 
आर्ण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
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िॉन्व्हेंटच्या मशक्षिाांना वेतन अदा िरायातातत 
  
(२५) ३९४० (१५-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या काळात कॉन्व्हें्च्या मशक्षकाींना वेतन िेण्यास 
सींस्थाचालकाींकडून दिरींगाई होत असल्याचे दिनाींक १७ एषप्रल, २०२० रोजी वा 
तयासमुारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागपरू षवभागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननधीींनी मशक्षर् आयकु्त व 
मशक्षर् सींचालक (प्राथममक व माध्यममक), परेु् याींना दिनाींक १७ एषप्रल, 
२०२० रोजी पत्र पाठवनू शासन ननर्मयाची अींमलबजावर्ी केली जात 
नसल्याबाबतची तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींना वेतन 
िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. वषाम कायिवाड (१४-०८-२०२०) : (१) व (२) अशा आशयाच ेननवेिन प्राप्त 
झालेले आहे.  
(३) सिर प्रकरर्ी आयकु्त (मशक्षर्) याींनी दिनाींक १५/४/२०२० रोजी तसेच 
मशक्षर् सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींनी दिनाींक २०/४/२०२० 
रोजी अधधनस्त कायामलयाींना सचूना दिलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळाांचे मशक्षण टप्प्याटप्प्याने सररू िरायासांदर्ामत  
माकमदशमि सचूना देायातातत 

  

(२६) ३९४४ (१७-०७-२०२०). श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय मशक्षर् षवभागाने कोषवड-१९ चा लॉकडाऊन मशधथल केल्यानींतर 
राज्यातील शाळाींचे मशक्षर् ्प्प्या्प्प्याने सरुू करण्यासींिभामत मागमिशमक 
सचूना िेर्ारे पररपत्रक दिनाींक १५ जून, २०२० रोजी वा तयासमुारास जाहीर 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरहू पररपत्रकात शालेय मशक्षर् षवभागाने स्वत:कड े
कोर्तीही जबाबिारी न घेता सवम जबाबिारी पालक/मशक्षक व सींस्था 
चालकाींवर षवभागनू दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मागमिशमक सचूना 
िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाम कायिवाड (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यात कोरोनाचा प्रािभुामव षवषवध गावा-गावात कमी जास्त प्रमार्ात 
आहे. शकै्षणर्क सींस्था ज्या गावात असेल तया गावातील स्स्थतीचे ज्ञान 
स्थाननक लोकाींना असल्यामळेु शाळा सरुू करण्याबाबत ननर्मय घेण्याच े
अधधकार अध्यक्ष, स्जल्हा आपतती व्यवस्थापन सममती याींच्या मान्यतनेे 
सींबींधधत शाळा व्यवस्थापन सममतीस िेण्यात आल ेआहेत. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मशक्षि व मशक्षिेतर िममचाऱ याांना आश्वामसत  
प्रकती यो ना लाक ूिरायातातत 

  
(२७) ३९५६ (१५-०७-२०२०). श्री.िवपल पाटील, डॉ.सरधीर ताांते, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.ताळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवम मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱयाींना सातव्या वेतन 
आयोगानसुार आश्शवामसत प्रगती योजना लाग ू करण्यात आली आहे, परींत ु
तयाचा प्रतयक्ष लाभ ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱयाींना १०, २० व ३० 
आश्शवामसत प्रगती योजना लाग ूकरण्याचा ननर्मय शासनाने घेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकेतर 
कममचाऱयाींना सातवा वेतन आयोगानसुार आश्शवामसत प्रगती योजनेचा प्रतयक्ष 
लाभ िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाम कायिवाड (२०-०८-२०२०) : (१) व (२) सातव्या वेतन आयोगात 
बक्षी सममतीने केवळ मशक्षकेतर कममचाऱयाींना १०, २० व ३० विामच्या सेवेनींतर 
िेय होर्ारी तीन लाभाींची सधुाररत सेवाींतगमत आश्शवामसत प्रगती योजना लाग ू
करण्याबाबत मशिारस केलेली आहे. मशक्षकाींना सिर योजना लाग ू
करण्याबाबत शासनाने दिनाींक ३१/७/२०१९ रोजी अ्यासग् नेमलेला आहे. 
(३) मशक्षकेतर कममचाऱयाींना सातव्या वेतन आयोगात १०, २० व ३० विामच्या 
सेवेनींतर िेय होर्ारी तीन लाभाींची सधुाररत सेवाींतगमत आश्शवामसत प्रगती 
योजना लाग ूकरण्याबाबत मशक्षर् सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक) 
याींचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सिर प्रस्तावाची छाननी सरुू आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोरोनाच्या सांसकाममध्ये शाळा सररु न िरायातातत 
  
(२८) ३९७३ (१५-०७-२०२०). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोषवड-१९ च्या आजाराचे वसॅ्क्सन येत नाही तोपयांत शाळा सरुू करू 
नयेत अशी मागर्ी पालक व षवद्याथी याींनी केली असनू याबाबत पालक व 
षवद्याथी याींनी ऑनलाईन षप्ीशन िाखल केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. वषाम कायिवाड (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
Parents Teacher Association of United Forum या सींस्थेने 

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दिनाींक १५ जून, २०२० च्या शासन 
ननर्मयातील काही तरतिुीींना षवशिेतः इयतता िसुरी पयांत ऑनलाईन 
मशक्षर्ाची सींबींधधत तरतिुीस आव्हान दिले असले तरी, तयात अशा प्रकारची 
मागर्ी करण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नाकपरू, वधाम व अमरावती ज ल्ह्यात टोळधाडीच्या प्रादरर्ामवामरळे 
नरिसानग्रथत शतेिऱयाांना मदत देायातातत 

  
(२९) ३९८२ (१६-०७-२०२०). श्री.सदामशव खोत, श्री.कोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेव  ानिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात नागपरू स्जल्ह्यातील का्ोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्शवर, 
नागपरू ग्रामीर्, वधाम स्जल्ह्यातील आष्ी तसेच अमरावती स्जल्ह्यातील 
वरुड, मोशी, धचखलिरा भागात ्ोळधाडीने मोठ्या प्रमार्ात मशरकाव केल्याचे 
माहे म,े २०२० च्या शवे्च्या आठवड्यात ननिशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्ोळधाडीकडून नागपरू, वधाम व अमरावती स्जल्ह्यातील 
शतेकऱयाींच्या भाजीपाल्याच े मोठ्या प्रमार्ात नकुसान झाले असनू सींत्रा 
उतपािक शतेकऱयाींच ेिेखील नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ्ोळधाडीच्या 
प्रािभुामवावर ननयींत्रर् ममळवरे् व शतेकऱयाींच्या झालेल्या नकुसान भरपाईबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.दादा ी र्रसे (२८-०८-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 नागपरू व अमरावती स्जल्ह्यात अतयल्प प्रमार्ात नकुसान झाले आहे.  
(३) ्ोळधाड प्रािभुामवावर ननयींत्रर् ममळषवण्यासाठी प्रािभुामषवत क्षते्रात 
सामदुहक िवारर्ी, द्नाच े डब्ब,े ढोल वाजवरे्, रॅक््र व मो्र सायकलच े
सायलेन्सर काढून शतेात मोठ्याने आवाज करुन फकडीींना हुसकावनू लावरे्, 
महाराषर कृिी षवकास महामींडळ याींच्यामािम त उपलब्ध करुन िेण्यात 
आलेल्या क्लोरोपायरीिॉस या कीड नाशकाची अस्ग्नशमन बींब, एच्ीपी पावर 
स्पे्रअर व रॅक््र चमलत िवारर्ी पींपाच्या तसेच ड्रोनच्या साहाय्याने िवारर्ी 
करण्यात आली. नागपरू व अमरावती स्जल्ह्यात ्ोळधाडीच्या प्रािभुामवामळेु 
शतेीषपकाच े/ िळबागचेे ३३ ्क्केच्यावर नकुसान झालेले नाही.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही 

___________ 
  

राज्यातील पररवहन ववर्ाकातील ररक्त पदे र्रायातातत 
  

(३०) ३९९४ (१५-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वव य ऊफम  
र्ाई धकरिर, अॅड.तनरां न डावखरे, डॉ.पररणय फर िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशव खोत, श्री.महादेव  ानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पररवहन षवभागातील उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी (डपे्यु् ी 
आर्ीओ) आणर् सहाय्यक प्रािेमशक पररवहन अधधकारी (एआर्ीओ) याींची 
पिे ररक्त असल्यामळेु प्रािेमशक पररवहन कायामलयातील अनेक कामे प्रलींबबत 
आहे, तसेच पररवहन षवभागातील उपप्रािेमशकाींच्या ५५ पिाींपकैी ११ पिे आणर् 
काही सहाय्यक प्रािेमशकाींच्या १०० पिाींपकैी ५० पिे ररक्त असनू उपप्रािेमशक 
अधधकारी पिाींवरील पिोन्नतीही प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात १५ दठकार्ी प्रािेमशक पररवहन अधधकारी (आर्ीओ) 
याींच्यासह उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी आणर् सहाय्यक प्रािेमशक पररवहन 
अधधकारी कायमरत आहेत, तर काही स्जल्ह्यात प्रािेमशक पररवहन कायामलयाची 
जबाबिारी ही िक्त उपप्रािेमशक अधधकारी आणर् सहाय्यक प्रािेमशक पररवहन 
अधधकाऱयाींवरच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी तया-तया स्जल्ह्यातील 
प्रािेमशक पररवहन कायामलय प्रमखु असनूही या पिासाठी सहाय्यक प्रािेमशक 
पररवहन अधधकारी येत असल्याने वाहन नोंिर्ी लायसन्स (अनजु्ञाप्ती) 
परवाना, वाहन कर यासह अनेक कामे या िोन्ही अधधकाऱयाच्या अखतयारीत 
होत असतात, मात्र मुींबईसह षविभम, मराठवाडा आणर् अन्य काही भागात 
अनेक स्जल्ह्यात उपप्रािेमशक पररवहन आणर् सहाय्यक प्रािेमशक पररवहन 
अधधकारी नसल्याने एका स्जल्ह्याच्या अधधकाऱयाकड े िसुऱया स्जल्ह्याचा 
कायमभार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील पररवहन षवभागातील ररक्त पिे न भरल्यामळेु 
उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी पिावरील पिोन्नतीही प्रलींबबत असल्याने 
दिनाींक ३० मे, २०१९ रोजी पिोन्नती सममतीच्या बठैकीत पात्र अधधकाऱयाींच्या 
नावाींची अींनतम यािी मान्यतकेरीता सामान्य प्रशासन षवभागाकड ेपाठषवण्यात 
आली असनू षवभागीय पिोन्नती सममतीच्या बठैकीपवूी सेवाजेषठता यािी 
सामान्य प्रशासन षवभागाने मान्य केली असनूही ररक्त पिे व पिोन्नती 
प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सींिभामतील प्रस्ताव मा.पररवहन मींत्री याींच्या षवभागाकड े
मागील ४ मदहन्याींपासनू प्रलींबबत असनू याबाबत अींनतम ननर्मय झालेला 
नाही, तसेच पिोन्नती सममतीच्या बठैकीस १ विाांहून अधधक कालावधी 
होवनूही पिोन्नती आिेश जारी केले नसल्याने प्रािेमशक पररवहन 
कायामलयातील कामे प्रलींबबत असल्याने अनेक समस्या ननमामर् झाल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील पररवहन 
षवभागातील उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी, तसेच सहाय्यक प्रािेमशक 
पररवहन अधधकाऱयाींच्या सवम ररक्त जागा आणर् प्रलींबबत असलेले पिोन्नती 
आिेश षवनाषवलींब काढण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. अतनल परत (२७-०७-२०२०) : (१) मो्ार वाहन षवभागामध्ये 
सद्य:स्स्थतीत उपप्रािेमशक पररवहन अधधकारी सींवगामची एकूर् ५६ पिे मींजूर 
असनू तयापकैी ४५ पिे भरलेली व ११ पिे ररक्त आहेत. तसेच सहाय्यक 
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प्रािेमशक पररवहन अधधकारी सींवगामची एकूर् १०० पिे मींजूर असनू तयापकैी 
५५ पिे भरलेली व ४५ पिे ररक्त असनू सन २०१९-२०२० या ननवडसचूी 
विामसाठी २४ अधधकाऱ याींना पिोन्नती दिली असनू पिस्थापना िेण्याची बाब 
कायमवाही खाली आहे. 
(२) व (३) होय. 
  पिोन्नतीमधील मागास प्रवगामच े आरक्षर् या न्यायालयीन 
प्रकरर्ामळेु शासनाने दिनाींक २९/१२/२०१७ चे पत्रानसुार पिोन्नतीमध्ये 
मागास प्रवगामची पिे ररक्त ठेवावीत आणर् िक्त खुल्या प्रवगामतील पिे 
भरावीत असे आिेश दिललेे असल्याने ररक्त असर्ाऱ या पिाींवर अनतररक्त 
कायमभार िेण्यात आला आहे. 
(४), (५) व (६) सामान्य प्रशासन षवभागाने सन २०१८-२०१९ च्या 
ननवडसचूीतील ३ पिे पिोन्नतीने भरण्यास मान्यता दिली होती तयानसुार 
सींबींधधताींच े पिोन्नती आणर् पिस्थापनेचे आिेश ननगमममत करण्यात आल े
आहेत. तसेच सन २०१९-२०२० च्या ननवडसचूीतील ५ पिे पिोन्नतीने 
भरण्यास मान्यता दिली आहे तयापकैी १ पिावरील पिोन्नती व पिस्थापनेच े
आिेश ननगमममत करण्यात आले असनू उवमरीत पिावरील पिोन्नती 
/पिस्थापनेचा प्रस्ताव कायमवाही खाली आहे. 

___________ 
  

परायश्लोि अदहल्यादेवी होळिर सोलापरू ववद्यापीठाच्या  
आिृतततांधाचा प्रथताव मां ूर िरायातातत 

  
(३१) ४०१२ (१७-०७-२०२०). श्री.कोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत, 
श्री.वव य ऊफम  र्ाई धकरिर : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यश्शलोक अदहल्यािेवी होळकर, सोलापरू षवद्यापीठाने सधुाररत १७५ 
मशक्षक पिाींचा व ३८५ मशक्षकेतर कममचारी पिाींचा आकृनतबींधाचा प्रस्ताव 
तयार करुन मींजूरीसाठी शासनास माहे डडसेंबर, २०१८ व माहे जानेवारी, 
२०१९ मध्ये सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वि.प. ७ (37) 

(२) असल्यास, शासनास सािर केलेला प्रस्ताव मान्य करण्यासींिभामत 
लोकप्रनतननधी व सोलापरू षवद्यापीठाच्या कुलगरुू महोियाींनी शासनास षवनींती 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या षवनींतीप्रमारे् पणु्यश्शलोक अदहल्यािेवी 
होळकर सोलापरू षवद्यापीठाने सािर केलेला प्रस्ताव मान्य करण्याऐवजी 
सिरील प्रस्तावाच्या सींिभामत कोर्तीच कायमवाही करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पणु्यश्शलोक 
अदहल्यािेवी होळकर सोलापरू षवद्यापीठाने शासनास सािर केलेला १७५ 
मशक्षक पिाींचा व ३८५ मशक्षकेतर कममचारी पिाींचा सधुाररत आकृनतबींधाचा 
प्रस्ताव मींजूर करण्यासींिभामत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत (२५-०८-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
प्रश्शनातील नमिू षवद्यापीठाने दिनाींक ११/१२/२०१८ व दिनाींक 

०८/०७/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये १७५ मशक्षकीय पिाींचा व दिनाींक २५/३/२०१९ 
अन्वये ३८५ मशक्षकेतर पिाींचा आकृनतबींधाचा प्रस्ताव शासनास सािर केलेला 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) आकृनतबींधाच्या प्रस्तावावर दिनाींक ०१/११/२०१८ रोजी सधचव 
स्तरावर सवम अकृिी षवद्यापीठाींचे कुलसधचव याींची बठैक घेण्यात आली. 
सिरहू बठैकीमध्ये षवद्यापीठाींनी पाठषवलेले आकृनतबींधाचे प्रस्ताव षवतत 
षवभाग, शासन पररपत्रक, दिनाींक २९ जून, २०१७ अन्वये दिलले्या मागमिशमक 
सचूनानसुार नसल्याने षवतत षवभागाच्या मागमिशमक सचूनानसुार प्रस्ताव 
सधुाररत करून सींचालक, उच्च मशक्षर् याींच्यामािम त शासनास सािर 
करण्याबाबत सवम अकृिी षवद्यापीठाींना सधूचत करण्यात आलेले आहे. तसेच 
याबाबत सन २०१९ च्या दहवाळी अधधवेशनािरम्यान दिनाींक १७/१२/२०१९ 
रोजी नागपरू येथे बठैक घेऊन षवद्यापीठ अनिुान आयोग व इतर मशखर 
सींस्थाींच्या मानकानसुार अचूक कायमभार पररगणर्त करून प्रतयेक पिाच्या 
समथमनासह सधुाररत प्रस्ताव सािर करण्यास सींचालक, उच्च मशक्षर् याींनी 
दिनाींक ०१/०१/२०२० रोजीच्या पत्रानसुार सवम अकृिी षवद्यापीठाींना सचूना 
दिलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मांडणकड व दापोली (ज .रत्नाधकरी) तालरक्यात समरद्र 
धरपप्रतततांधि तांधारा उर्ारायातातत 

  
(३२) ४०१६ (१७-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वव य ऊफम  
र्ाई धकरिर, अॅड.तनरां न डावखरे, डॉ.पररणय फर िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशव खोत, श्री.महादेव  ानिर, श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
सावम तनि ताांधिाम (सावम तनि उपक्रम वकळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वेळास गाव, बार्को् पानबरुूज (ता.मींडर्गड, स्ज.रतनाधगरी) येथून 
जोडर्ाऱया मागामवरील समदु्र फकनाऱयावर व िापोली तालकु्यातील मौजे आड,े 
पाडल,े आींजलाम येथे समदु्रधपु प्रनतबींधक बींधारा व मौजे मरुुड, किे येथे धुप 
प्रनतबींधक बींधारा उभारण्यात यावा म्हर्ून तथेील ग्रामस्थाींनी गत समुारे १० 
विामहुन अधधक कालावधीपासनू मा.बींिरे मींत्री, मा.पालकमींत्री, रतनाधगरी 
स्जल्हा, पतन अमभयींता, रतनाधगरी, मा.सावमजननक बाींधकाम मींत्री आिीींकड े
लेखी ननवेिनाव्िारे तसेच प्रतयक्ष भे् घेवनू मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच उक्त दठकार्ी समदु्रकाठावरून जार्ाऱया १ फक.मी लाींबीच्या 
मागामवर सींरक्षक बींधारा उभारण्याची मागर्ी तथेील ग्रामस्थाींनी पतन 
षवभागाकड े केली असतानाही सिरहू मागर्ीकड े शासनाच े िलुमक्ष होत 
असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साषवत्री निीला येर्ाऱया परूामळेु बार्को् पार्बरुूज त े
वेळासपयांतचा मागम पावसाळयात परू्मपरे् पाण्याखाली जात असनू समदु्राला 
येर्ाऱया भरतीच्या पाण्याने रस्तयाची दठकदठकार्ी िरुवस्था झाली 
असल्यामळेु पतन षवभागाने सींरक्षक बींधारा बाींधला तर रस्तयाींची होर्ारी 
िरुवस्था थाींबेल आणर् तयामळेु वाहतकुीस खींडही पडर्ार नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार उपरोक्त दठकार्ी समदु्र धुपप्रनतबींधक बींधारा 
बाींधरे्बाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.अशोिराव चव्हाण (२४-०७-२०२०) : (१) व (२) होय, मौजे किे भाग १, 
पाडले भाग १ येथे धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधरे् ही कामे परू्म झाली आहेत. 
आींजलाम येथे धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधरे् हे काम प्रगतीपथावर आहे तसेच 
मौजे मरुुड धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधरे् हे काम सन २०२०-२०२१ चे 
अथमसींकल्पात मींजूर आहे. मौजे आड े येथ े धूपप्रनतबींधक बींधारा बाींधरे् या 
कामाची ननषविा प्रफक्रया परू्म झालेली असनू ठेकेिारास कायामरींभ आिेश 
िेण्याची प्रफक्रया सरुु आहे.  
(३) व (४) वेळास त ेबार्को् समदु्र काठावरुन जार्ाऱया २ फक.मी. लाींबीच्या 
मागामवर बींधाऱयाची आवश्शयकता आहे. सिर काम ननधी उपलब्धतनेसुार हाती 
घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील  लथत्रोताांची तपासणी िरायातातत 
  
(३३) ४०५५ (१५-०७-२०२०). श्री.कोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत, 
श्री.वव य ऊफम  र्ाई धकरिर, श्री.प्रववण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३ 
ला ददनाांि २८ फेब्ररवारी, २०२० रो ी ददलेल्या उत्तराच्या सांदर्ामत सन्माननीय 
पाणीपररवठा व थवच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायमक्रमाींतगमत पार्ी गरु्वतता सननयींत्रर् व 
सवेक्षर्ात राज्यातील सवमच सावमजननक जलस्त्रोताींच्या पाण्याचे नमनेु भजूल 
सवेक्षर् आणर् षवकास यींत्ररे्कडून तपासनू दिले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याविी कोरोना महामारीच्या सींक्ामळेु माहे मे अखेरपयांत 
राज्यातील िोन लाख जलस्त्रोताींपकैी केवळ ६२ हजार जलस्त्रोताींच्या पाण्याच े
नमनेु तपासर्ीसाठी प्रयोगशाळेकड े गेले आहेत, राज्यातील िीड लाख 
जलस्त्रोताींच्या पाण्याच्या नमनु्याची गरु्वततचे्या आधारावर तपासर्ीच झाली 
नसल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशमनास आले असनू 
यात सवामधधक मराठवाड्यातील ६३ हजार पार्ी नमनु्याींचा समावेश आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पाण्याच्या 
गरु्वततचे्या दृष्ीने महततवाची असलेली तपासर्ी परू्म करण्यासींिभामत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.करलातराव पाटील (२७-०७-२०२०) : (१) होय. 
स्जल्हा पररििेमािम त गोळा करुन प्रयोगशाळेत सािर करण्यात 

आलेल्या नमनु्याींची भजुल सवेक्षर् आणर् षवकास यींत्ररे्कडून तपासर्ी केली 
जात.े 
(२) अींशत: खरे आहे. 

राज्यात सन २०२०-२०२१ या विामत माहे मे, २०२० अखेर ६३,३२५ 
पार्ी नमनु्याची तपासर्ी करण्यात आली होती. तथाषप, सद्य:स्स्थतीत जून, 
२०२० अखेर १,६२,८६० इतक्या नमनु्याींची तपासर्ी करण्यात आली आहे. 
षवभागननहाय तपशील खालीलप्रमारे् आहे. 

 

अ.क्र. षवभाग नमनुा तपासर्ी 

१ परेु् २७२५२ 

२ कोकर् १७४०८ 

३ नामशक ३२०२३ 

४ औरींगाबाि १६८३३ 

५ अमरावती १५८०२ 

६ नागपरू ५३५४२ 

 एकूर् १६२८६० 
 

(३) सध्या नमनेु सींकलन करण्याची कायमवाही स्जल्हा पररििेमार्फम त 
प्रगतीपथावर आहे. तथाषप, कोरोना (कोषवड-१९) प्रािभुामवामळेु कमी प्रमार्ात 
नमनेु प्राप्त झाले आहेत. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नाकपरू सरपर थपेशालीटी रुग्णालय व शासिीय वदै्यकिय महाववद्यालय 
येथील सीटी थिॅन व एमआरआय मशीन िायामजन्वत िरुन देायातातत 

  

(३४) ४०८७ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास आांतटिर, श्री.धकरीशचांद्र व्यास : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७५४९ ला ददनाांि १  रल,ै २०१९ रो ी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदर्ामत सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील सपुर स्पेशाली्ी रुग्र्ालय व शासकीय वदै्यकीय 
महाषवद्यालय (मेडीकल) येथील सी्ी स्कॅन व एमआरआय मशीन बींि 
असल्याने रुग्र्ाींची गरैसोय होत असल्याचे दिनाींक ४ जून, २०२० रोजी वा 
तयासमुारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोना सारखे गींभीर आजार उध्िवले असताना सिर 
यींत्र बींि असल्याने रुग्र्ाची गरैसोय होवनू रुग्र्ाींना आधथमक भिुांड सोसावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथील सपुर 
स्पेशाली्ी रुग्र्ालय व शासकीय वदै्यकीय महाषवद्यालय (मेडीकल) येथील 
सी्ी स्कॅन व एमआरआय मशीन कायामस्न्वत करुन िेण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.अममत ववलासराव देशमरख (२१-०८-२०२०) : (१) नागपरू येथील सपुर 
स्पेशामल्ी रुग्र्ालयातील सी्ी स्कॅन ही यींत्रसामगु्री दिनाींक २८/०५/२०२० 
रोजी बींि पडली होती. सिर यींत्रसामगु्री दिनाींक ०३/०६/२०२० रोजी कायामस्न्वत 
करण्यात आलेली आहे. सिर रुग्र्ालयात एमआरआय ही यींत्रसामगु्री उपलब्ध 
नाही.  

शासकीय वदै्यकीय महाषवद्यालयातील सी्ी स्कॅन या यींत्रामध्ये 
दिनाींक १५/०५/२०२० रोजी बबघाड झाला होता. लॉकडाऊन कालावधीत यींत्राच्या 
िरुूस्तीकरीता आवश्शयक असर्ारे भाग उपलब्ध होण्यास अडचर् आली. 
तथापी, सिर यींत्रसामगु्री दिनाींक २६/०६/२०२० रोजी िरुूस्त करण्यात आले. 
सिर सींस्थेतील एमआरआय या यींत्रसामगु्रीचे आयमुामन सींपषु्ात आल्याने 
सिर यींत्रसामगु्री दिनाींक १३/०३/२०२० पासनू बींि आहे.  
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(२) हे खरे नाही.  
(३) सिर िोन्ही सींस्थेतील सी्ी स्कॅन यींत्रसामगु्री कायामस्न्वत आहेत. 
शासकीय वदै्यकीय महाषवद्यालय व रुग्र्ालय, नागपरू सींस्थेसाठी 
एमआरआय खरेिीसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली असनू 
सिर यींत्रसामगु्री खरेिीबाबतची कायमवाही हािकीन महामींडळामािम त करण्यात 
येर्ार आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महाराष्ट्र राज्य माकम पररवहन महामांडळाचे  
धोरणात्मि तनणमय प्रकक्रया प्रलांबतत असल्यातातत 

  
(३५) ४०९८ (१५-०७-२०२०). श्री.वव य ऊफम  र्ाई धकरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामतनवास मसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.महादेव 
 ानिर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवामत मोठे प्रवासी महामींडळ असलेल्या महाराषर राज्य मागम 
पररवहन महामींडळाचा कारभार सध्या अनतररक्त कायमभार असलेल्या 
अधधकाऱयाींवर सोपषवण्यात आल्याच े माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािम्यान 
ननिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याचा पररर्ाम महामींडळाच्या धोरर्ातमक ननर्मय प्रफक्रयेला 
होत असल्याने ननर्मय प्रफक्रया सींपरू्मपरे् प्रलींबबत आहे, तसेच कोरोना काळात 
काम करुनही कममचाऱयाींना वेळेवर वेतन ममळत नसल्याने कममचाऱयाींमध्ये 
असींतोि ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन महाराषर राज्य 
मागम पररवहन महामींडळाचा कारभार सरुळीतपरे् सरुू करण्यासाठी तसेच 
धोरर्ातमक प्रलींबबत असललेे ननर्मय मागी लावण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परत (२७-७-२०२०) : (१) होय, पिोन्नतीमधील आरक्षर् या 
न्यायालयीन प्रकरर्ाींमळेु िक्त खुल्या प्रवगामतील जागा भरण्याचे शासनाच े
आिेश असल्याने आरक्षक्षत ररक्त पिाींवर अनतररक्त कायमभार िेण्यात आला 
आहे. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळातील कामकाज सरुळीत पार पाडण्याच्या 
दृष्ीने खात े प्रमखु, षवभाग प्रमखु यासारख्या महतवाच्या ररक्त पिाींवर 
लगतच्या पिावरील उपलब्ध अधधकाऱयाींकड ेअनतररक्त कायमभार सोपषवण्यात 
आलेला आहे. करार ततवावर नेमर्ुकीवर असलेले महाव्यवस्थापक (क.व 
औ.सीं.) व ननयोजन व पर्न याींची १ विामची मिुत दिनाींक ३१/०५/२०२० रोजी 
समाप्त झाल्याने व पढुील विामकरीता मिुतवाढ न ममळाल्याने व कोरोना 
कालावधीत महामींडळाचे कामकाज सरुु असल्याने तातडीने उपमहाव्यवस्थापक 
(क. व औ.सीं.) याींचकेड ेमहाव्यवस्थापक (क. व औ.सीं.) व महाव्यवस्थापक 
(भाीं. व ख.) हे रजेवर असल्याने उपमहाव्यवस्थापक (भाींडार) तसेच 
महाव्यवस्थापक (ननवप) या पिाचा अनतररक्त कायमभार महाव्यवस्थापक 
(वाहतकू) याींचकेड ेसोपषवण्यात आलेला आहे. 
 कोरोनाच्या काळातही महतवाचे धोरर्ातमक ननर्मय घेण्यात आल्याने 
महामींडळाच्या धोरर्ातमक ननर्मयाची प्रफक्रया प्रलींबबत नाही.  

१. माहे माचम, २०२० िेय एषप्रल, २०२० चे वेतन शासन ननर्मय, षवतत 
षवभाग दिनाींक ३१/०३/२०२० अन्वये कममचाऱयाींच्या प्रवगामप्रमारे् ५०, 
७५, १०० ्क्के अिा करण्यात आलेले आहे. 

२. माहे एषप्रल, २०२० िेय मे, २०२० चे षवतत षवभाग, दिनाींक 
२२/०४/२०२० अन्वये अिा करण्यात आलेले आहे. 

३. माहे मे, २०२० िेय जून, २०२० चे वेतन राज्य पररवहन महामींडळ 
पत्र दिनाींक २४/०६/२०२० अन्वये ५० ्क्के अिा करण्यात आलेले 
आहे. 

४. माहे जून, २०२० िेय जलु,ै २०२० चे वेतन ननधी कमतरतमेळेु 
अियापपयांत अिा करण्यात आलेले नाही. 

(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
___________ 

 



वि.प. ७ (44) 

नाकपरू येथील मेयो रूग्णालयाच्या ामारतीतातत 
 

(३६) ४१२६ (१७-०७-२०२०). डॉ.पररणय फर िे, श्री.प्रववण दरेिर, अॅड.तनरां न 
डावखरे, श्री.सररेश धस, श्री.तनलय नाईि सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू मेयो रुग्र्ालयामधील मशकस्त वॉडाममळेु रूग्र् सोईंपासनू वींधचत 
असल्याची बाब माहे जून, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान ननिशमनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रुग्र्ालयामधील मशकस्त झालले्या वॉडामच े सावमजननक 
बाींधकाम षवभागामािम त लखेापररक्षर् होऊन तयाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने ननधी उपलब्ध करुन इमारत िरुुस्तीबाबत कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री.अममत ववलासराव देशमरख (२१-०८-२०२०) : (१) सिर रुग्र्ालयातील 
बऱयाच इमारती जवळपास १३५ विम जुन्या असनू जीर्म अवस्थते असल्यामळेु 
सरुक्षेच्यादृष्ीने या इमारतीमधील रुग्र् सींस्थेतील ससु्स्थतीत असलेल्या इतर 
रुग्र् कक्षाींमध्ये स्थानाींतरीत करण्यात आलेले आहेत.  
(२) सिर सींस्थचेे सावमजननक बाींधकाम षवभागामािम त व्हीएनआय्ी या 
शासकीय सींस्थेव्िारे करण्यात आलेल्या लखेा पररक्षर्चा अहवाल प्राप्त 
झालेला आहे.  
(३) या सींिभामत सहसींचालक, वदै्यकीय मशक्षर् व सींशोधन, मुींबई याींनी 
सींस्थेस भे् दिलेली आहे. याबाबत सींबींधधत सावमजननक बाींधकाम षवभागाशी 
करण्यात आलेल्या चचेनसुार मशकस्त इमारतीच्या बळक्ीकरर्ासाठी येर्ारा 
खचम व खचामच्या तलुनेत मशकस्त इमारतीचे आयषुयमान िार जास्त वाढर्ार 
नाही, ही बाब ननिशमनास आल्याने सिर इमारती जमीनिोस्त करण्याच े
सींस्थेव्िारे प्रस्ताषवत आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 



वि.प. ७ (45) 

मरांतई ववद्यापीठातील अथथायी िममचारी आरोग्य  
ववम्याववना िायमरत असल्यातातत 

  
(३७) ४१५३ (१५-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ्ाळेबींिी मशधथल केल्यानींतर मुींबई षवद्यापीठातील ततृीय आणर् 
चतथुम शे्रर्ीतील १२०० अस्थायी कममचाऱयाींना दिनाींक ७ जून, २०२० पासनू 
कामावर रुजू होण्याचे आिेश षवद्यापीठ प्रशासनाने दिले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू अस्थायी कममचाऱयाींना षवद्यापीठाकडून तु् पुींजे वेतन 
अिा करण्यात येत असनू तयाींना कोरोनाच्या पाश्शवमभमूीवर ओळखपत्र, तसेच 
आरोग्य षवम्याच ेसींरक्षर् नसल्याने या कममचाऱयाींना सद्य:स्स्थतीत मानमसक 
त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मुींबई षवद्यापीठातील ततृीय व चतथुम शे्रर्ीतील 
अस्थायी कममचाऱयाींना समान वेतन अिा करण्यासह कोरोनाच्या पाश्शवमभमूीवर 
ओळखपत्र, तसेच आरोग्य षवम्याचे सींरक्षर् िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.उदय सामांत (२७-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

महाराषर शासनाने कोषवड-१९ या सींसगमजन्य आजाराच्या 
प्रािभुामवामळेु लाग ू केलेल्या लॉकडाऊननींतर सरुू केलेल्या “ममशन बबधगन 
अगेन” नसुार दिनाींक ०८/०६/२०२० पासनू षवद्यापीठाचे कामकाज १५ ्क्के 
उपस्स्थतीनसुार सरुू झालेले आहे. 
(२) व (३) शासनाने वेळोवेळी ननगमममत केलेल्या सचूनाींनसुार सवम 
उपाययोजना केल्या जात आहेत. तयामध्ये कममचाऱयाींच्या शारीररक 
तापमानाची नोंि, दठकदठकार्ी सॅनन्ायझनची व्यवस्था, कममचाऱयाींच्या 
सरुक्षेसाठी बठैक व्यवस्थमेध्ये बिल, पररसर ननजांतकुीकरर् व जास्तीत 
जास्त कामे/नस्ती ऑनलाईन सािर कररे् इ. िक्षता घेतल्या जात आहेत. 



वि.प. ७ (46) 

महाराषर सावमजननक षवद्यापीठ अधधननयम, २०१६ च्या कलम ५ 
(११) मधील तरतिुीनसुार षवद्यापीठास तयाींच्या ननधीतनू पिे ननमामर् कररे्, 
सेवाशती, वेतन इ. बाबी षवदहत करण्याचे अधधकार षवद्यापीठास आहेत. 
तयानसुार षवद्यापीठ आवश्शयकतनेसुार पिे ननमामर् करून तयाींचे वेतन षवदहत 
करत.े हींगामी कममचाऱयाींच े वेतन षवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पररििेमध्ये 
ठरषवले जात ेव षवद्यापीठाच्या व्यवस्थापन पररििेने षवद्यापीठातील हींगामी 
कममचाऱयाींच्या वेतनामध्ये वेळोवेळी वाढ केललेी आहे. षवद्यापीठामध्ये 
कामकाजाच्या आवश्शयकतनेसुार सहा फकीं वा तीन मदहन्याींसाठी खींड िेऊन 
हींगामी कममचाऱयाींची ननयकु्ती केली जात.े तयाच्या ननयकु्तीच्या कालावधी हा 
हींगामी असल्याने तया कालावधीसाठी षवद्यापीठाकडून ओळखपत्र दिले जात.े 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील उज्वला लार्ाथीना मशधापबत्रिेवर िेरोमसन देायातातत 
  
(३८) ४१८० (१५-०७-२०२०). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय अन् न व 
नाकरी पररवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील उज्वला योजनेंतगमत ज्या लाभार्थयाांकड े गॅस मसलेंडर आहे, 
परींत ुआधथमक क्षमता नसलेल्या लाभार्थयाांना त ेपनु्हा भरण्याची क्षमता नाही, 
अशा नागररकाींना मशधापबत्रकेवर केरोमसन िेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिरहू प्रस्तावावर 
कोर्ता ननर्मय घेतला वा घेण्यात येत आहे, तसेच तयाची अींमलबजावर्ी 
केव्हापासनू करण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
 
 



वि.प. ७ (47) 

श्री.छकन र्र तळ (२४-०७-२०२०) : (१), (२) व (३) जनदहत याधचका 
क्र.१६/२००४ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू याींनी दिनाींक 
०७/०१/२०१६ रोजी अनिुाननत िराचे केरोमसन केवळ बबगर गॅसजोडर्ी 
मशधापबत्रकाधारकाींनाच षवतरीत करण्याचे आिेश दिलेल ेआहेत. 
  सिर आिेशाच्या अनिुींगाने गॅसधारक मशधापबत्रकाधारकाींनाही 
केरोमसन षवतरीत करता येईल फकीं वा कसे याबाबत मा.उच्च न्यायालयास 
पनुषवमचार कररे् बाबतचा प्रस्ताव षवधी व न्याय षवभागास सािर करण्यात 
आला असनू याबाबत षवधी व न्याय षवभागाकडून कायमवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

कांकापरू (ज .औरांकाताद) तालरक्यात मोफत ताांदरळ  
तनयमाप्रमाणे वाटप न झाल्यातातत 

  

(३९) ४२२४ (१७-०७-२०२०). श्री.अांतादास दानवे : सन्माननीय अन् न व नाकरी 
पररवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोषवड १९ षविार्ूच्या प्रसारास प्रनतबींध करण्यासाठी लाग ू केलेल्या 
सींचारबींिीत जनतलेा जीवनावश्शयक वस्तुींचा लाभ ममळवनू िेण्यासाठी शासनाने 
स्वस्त धान्य िकुानाींमािम त मार्शी ५ फकलो ताींिळु वा्प करण्याचे आिेश 
माहे एषप्रल, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान दिल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गींगापरू (स्ज.औरींगाबाि) तालकु्यात लाभार्थयाांना मार्शी ५ 
फकलो ताींिळु न ममळाल्याने या वा्पात गरैप्रकार झाल्याचे ननिशमनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री.छकन र्र तळ (२४-०८-२०२०) : (१) होय.  
(२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 



वि.प. ७ (48) 

परर्णी शहरातील वक्फ मालिीच्या  ाकेवर अनधधिृत ताांधिाम िेल्यातातत 
  
(४०) ४२६६ (१५-०७-२०२०). श्री.अब्दरल्लाखान दररामणी : सन्माननीय वक्फ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभर्ी शहरातील सव्हे नीं. ६३६ व ६३७ मधील १०० एकर जममनीवर 
महानगरपामलकेची परवानगी न घेता बाींधकाम करुन अनतक्रमर् केल्याबाबत 
सामास्जक कायमकतयाांनी लेखी ननवेिनाव्िारे षवभागीय आयकु्त, औरींगाबाि 
याींच्याकड ेखो्े िस्ताऐवज बनवनू बाींधकाम परवाने ममळषवर्ाऱया िोिीींषवरूध्ि 
कायमवाही करण्यात यावी अशी मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील बाींधकाम परवानगी कागिपत्र,े खो्े िस्ताऐवज व 
इतर गरैप्रकाराींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, तसेच षवनापरवाना 
बाींधकाम केलेल्याींषवरुध्ि कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त कामाींची कामननहाय मादहती काय आहे तसेच षवलींबाची 
काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.नवात ममलि (२४-०७-२०२०) : (१) होय. 
(२) खो्या िस्ताऐवजा आधारे कोर्तहेी बाींधकाम मींजूर करण्यात आलेले 
नाही. तथाषप, इिगाह मिैानावर अनधधकृत बाींधकामे ह्षवण्याबाबत महाराषर 
राज्य वक्ि मींडळाकडून आयकु्त, महानगरपामलका, परभर्ी याींना 
कळषवण्यात आले होत.े तयानसुार १७ अनधधकृत द्नशडे िकुानाींना सन 
२०१६ मध्ये महापामलकेकडून नो्ीसा बजावण्यात आल्या होतया. सिर 
नो्ीसाींषवरुध्ि अनतक्रमर् धारकाींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाि 
येथे सी. आर. ए. क्र.३०/२०१९ िाखल केले असनू दिनाींक १२/०२/२०१९ च्या 
आिेशान्वये मा.उच्च न्यायालयाने “जैसे थ े पररस्स्थती ठेवरे्” बाबत दिलेले 
आिेश दिनाींक १७/०२/२०२० च्या आिेशान्वये पढेु सरुु ठेवण्यात आलेले 
आहेत. सद्य:स्स्थतीत सिर प्रकरर् न्यायप्रषवष् आहे असा अहवाल आयकु्त, 
परभर्ी महानगरपामलका याींनी सािर केला आहे. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
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आाणासाहेत पाटील आधथमि वविास महामांडळािडून  
ि म वाटप होत असल्यातातत 

 

(४१) ४२७९ (१५-०७-२०२०). डॉ.रणज त पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात षवशिेतः षविभामत नागपरू, चींद्रपरू, गडधचरोली, वधाम, अकोला, 
अमरावती येथील मराठा समाजातील समुशक्षीत बेरोजगार यवुकाींना रोजगार 
उपलब्ध व्हावा ह्या दृष्ीकोनातनू अण्र्ासाहेब पा्ील आधथमक षवकास 
महामींडळाींतगांत षवषवध कजम योजना लाग ूकरूनही बेरोजगार यवुकाींना बॅका 
कजम मींजूर करीत नसल्याने बेरोजगार लाभाथी सिर योजनेपासनू वींधचत 
रादहल्याचे दिनाींक १५ िेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननिशमनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर महामींडळानी कजामच्या िाईली मींजूर करुनही बँका कजम 
िेत नसनू िक्त तारर् िेर्ाऱ याींना कजम िेतात तसेच यातील बहुताींश कजम 
वा्प हे जुन्या खातिेाराींनाच िेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्याींना जास्त कजामची गरज नाही अशा गरजूींना थे् कजम 
योजनेमधून फकमान ५०,०००/- रुपये कजम योजना चाल ूकरण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, आण्र्ासाहेब पा्ील आधथमक षवकास महामींडळाकडून कजम 
मींजूर करुनही बँकाकडून कजम वा्प करण्यास षवलींब होत असनू अशा 
राषरीयकृत बँकाकडून कजम वा्पाबाबत होर्ाऱया षवलींबाची चौकशी केली आहे 
काय, तयात काय आढळून आल,े तयानसुार कजम वा्प षवनाषवलींब 
करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री.नवात ममलि (२४-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 

(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मरख्याध्यापिाची सेवातनवतृ्तीची प्रिरणे तनिाली िाढायातातत 
  
(४२) ४३०८ (१५-०७-२०२०). डॉ.रणज त पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखु्याध्यापकाींच्या सेवाननवतृती प्रकरर्ावर सींस्था स्वाक्षरी करीत 
नसल्याने सिरहू प्रकररे् मशक्षर्ाधधकारी याींचकेड े पाठषवत येत असनू 
तयाींच्याकडून पशैाची मागर्ी करीत असल्याने अशा प्रकरर्ात मशक्षर्ाधधकारी 
(माध्य.) याींनी स्वतः प्रती स्वाक्षरी करुन मखु्याध्यापकाींची सेवाननवतृती 
प्रकररे् ननकाली काढावीत यासोबत इतर मागण्याींबाबतचे ननवेिन 
मखु्याध्यापक सींघ्नेनी शासनाकड ेदिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाम कायिवाड (१०-०८-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील मशक्षि व मशक्षिेतर िममचाऱ याांना  
सहाव् या वेतनाची थितािी ममळणेतातत 

  
(४३) ४३११ (१७-०७-२०२०). डॉ.रणज त पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील सन २००५ मध् ये अींशतः अनिुाननत शाळेच् या कममचाऱ याींना 
डी.सी.पी.एस. खात े न ममळाल् याने कपात बींि असरे् तसेच सहाव् या वेतन 
आयोगाची सन २००६ व २००९ पयांतची थकबाकी न ममळाल् याने मशक्षकाींचे 
आधथमक नकुसान होत असल् याबाबत दिनाींक ६ िेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा 
त यासमुारास प्रधान सधचव, शालेय मशक्षर् याींना अमरावती षवभाग मशक्षक 
आघाडीने ननवेिनाव्िारे षवनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सन २००५ मध् ये अनिुाननत शाळेच् या कममचाऱ याींच् या षवषवध 
मागण् याषवियी वारींवार मागर्ी होऊन सधु् िा त या मागर्ीकड े शासनाचे 
अक्षम् य िलुमक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज् यातील मशक्षक 
व मशक्षकेतर कममचाऱ याींना न् याय िेण् याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. वषाम कायिवाड (२०-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) असे ननवेिन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. तथाषप, या मशक्षक व मशक्षकेतर कममचारी 
याींना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी िेण्यासाठी मशक्षक सींचालक 
(प्राथममक) याींचेकडून प्रस्ताव मागषवण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील मशक्षि व मशक्षिेतराांचे तनयममत वेतन ममळायातातत 
  
(४४) ४३२२ (१५-०७-२०२०). अॅड.तनरां न डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाींच्या व इतर माध्यमाींच्या षवनाअनिुाननत, 
कायम षवनाअनिुाननत व स्वयींअथमसहाय्यीत शाळाींमधील मखु्याध्यापक, 
मशक्षक व मशक्षकेतराींच्या ननयममत वेतन ममळण्याबाबत मशक्षक क्राींती 
सींघ्ना, महाराषर राज्य याींनी शासनाकड े दिनाींक ६/५/२०२० रोजी 
ननवेिनाव् िारे षवनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त षवनींतीवर शासनाने कोर्ता ननर्मय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननर्मयाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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प्रा. वषाम कायिवाड (२०-०८-२०२०) : (१), (२) व (३) असे ननवेिन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. तथाषप, शासनाने दिनाींक २७/५/२०२० रोजी 
राज्यातील खाजगी षवनाअनिुाननत शाळामधील मशक्षक/मशक्षकेतर कममचारी 
याींना ननयममत वेतन अिा करण्याबाबत सवम शाळा व्यवस्थापनास सचूना 
िेण्याबाबत मशक्षर् सींचालक, प्राथममक/माध्यममक याींना कळषवण्यात आलेले 
आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

 
राज्यातील महाववद्यालयाांमधील प्राध्यापिाांना तनवतृ्तीवेतन लाक ूिरणेतातत 

  

(४५) ४३५६ (१५-०७-२०२०). डॉ.सरधीर ताांते, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ताळाराम 
पाटील : सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाषवद्यालयाींमध्ये सन १९९१ त े २००० या िरम्यान 
षवद्यापीठ ननवड सममतीमािम त ननवड झालेल्या व यजूीसीने ने्/से् मधून 
सू्  दिलेल्या प्राध्यापकाींना ननवतृतीवेतन दिले जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २५ त े ३० वि े ननयममत सेवा करून तसेच मा.उच्च 
न्यायालयाचा ननकाल व मा.सवोच्च न्यायालयाचा ननवतृतीवेतन सरुू 
करण्याबाबतचा आिेश असनूही ननवतृतीवेतन लाग ू न झाल्यामळेु 
प्राध्यापकाींच्या उिरननवामहाचा प्रश्शन ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सेवाननवतृत 
प्राध्यापकाींना ननवतृतीवेतन िेण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
 

श्री.उदय सामांत (२७-०७-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
दिनाींक २३/१०/१९९२ त ेदिनाींक ०३/०४/२००० या कालावधीत ननयकु्त 

बबगर ने्/से् अध्यापकाींच्या सेवा शासन ननर्मय दिनाींक २७/०६/२०१३ अन्वये 
शासन ननर्मय ननगमममत झाल्याच्या दिनाींकापासनू काही अ्ीींच्या अधीन राहून 
सवम प्रयोजनाथम ग्राह्य धरण्यात आल्या आहेत. तयामळेु शासनाच्या प्रचमलत 
ननयमानसुार अशा अध्यापकाींना नवीन पररभाषित अींशिान ननवतृतीवेतन 
योजना लाग ूकरण्यात आली आहे.  
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(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
मा.उच्च न्यायालयात िाखल याधचका क्र.१३१६६/२०१७ मध्ये मा.उच्च 

न्यायालयाने दिनाींक ०३/१०/२०१८ व याधचका क्र.७५५/२०१९ मध्ये दिनाींक 
०९/०४/२०१९ रोजी याधचकाकत ेयाींना ननवतृतीवेतन सरुू करण्याबाबतचे आिेश 
पाररत केल े आहेत व सिरहू आिेश मा.सवोच्च न्यायालयाने कायम केल े
असल्यामळेु मा.न्यायालयाच्या आिेशाची अींमलबजावर्ी करण्यात आलेली 
आहे. तसेच ज्या प्रकरर्ामध्ये मा.न्यायालयाने याधचकाकत े याींना 
ननवतृतीवेतन सरुू करण्याबाबतचे आिेश पाररत केलेले आहेत तयाबाबत शासन 
स्तरावरून कायमवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औदयोधकि प्रमशक्षण सांथथामध्ये रेडची क्षमता वाढववा यातातत  
  
(४६) ४३५८ (१७-०७-२०२०). डॉ.रणज त पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औियोधगक प्रमशक्षर् सींस्थेमध्ये जास्त मागर्ी असर्ाऱया रेडला 
क्षमतपेेक्षा जास्त अजम प्राप्त होत असल्याने अशा रेडची क्षमता 
वाढषवण् यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, 
(२) तसेच बहुताींश औियोधगक प्रमशक्षर् सींस्थेमध्ये वसनतगहृ, घर कायामस्न्वत 
नसल्यामळेु षवद्याथाांना येण्या जाण्याचा भिुांड सहन करावा लागतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वसनतगहृ 
कायामस्न्वत करण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.नवात ममलि (११-०८-२०२०) : (१) औियोधगक प्रमशक्षर् सींस्थेमध्ये जास्त 
मागर्ी असर्ाऱया रेडला क्षमतपेेक्षा जास्त अजम प्राप्त होत असल्याने अशा 
रेडची क्षमता वाढषवण् यासाठी षवद्यमान औियोधगक प्रमशक्षर् सींस्थामधील 
उपलब्ध पायाभतू व प्रमशक्षर् सषुवधाींचा १००% षवननयोग होण्याच्या दृष्ीन े
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षवस्तार आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे व जास्त भाींडवली गुींतवर्कू 
आवश्शयक असलेल्या व्यवसाय अ्यासक्रमाींच्या तकुड्याींच्या प्रवेश क्षमतते 
वाढ करण्याचा ननर्मय िेखील घेण्यात आलेला आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) राज्यात सध्या १९९ वसनतगहृ कायामस्न्वत असनू तयाींची एकूर् 
प्रवेशक्षमता १६,२३५ एवढी आहे.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

ऑनलाईन मशक्षणासाठी उपाययो ना िरायातातत 
  

(४७) ४४२८ (१५-०७-२०२०). श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या अनिुींगाने ऑनलाईन मशक्षर्ावर राज्य शासनाने भर दिला 
असनू याच ऑनलाईन मशक्षर्ासाठी आवश्शयक असर्ारा ्ॅब शतेकरी असलेले 
वडील घेऊ न शकल्याने भोजगाव (ता.गेवराई, स्ज.बीड) येथील षवद्यार्थयामने 
आतमहतया केल्याचा प्रकार दिनाींक १९ जून, २०२० रोजी वा तयासमुारास 
घडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन मशक्षर्ाचा खचम करण्याची 
ज्याींची पररस्स्थती नाही, तसेच गेवराई सारखे प्रकार घडू नये यासाठी 
शासनाने काही उपाययोजना केल्या आहेत काय, शासनामािम त कोर्कोर्तया 
उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

प्रा. वषाम कायिवाड (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. षवद्यार्थयामने इयतता 
१० वी ची परीक्षा माचम, २०२० मध्ये दिली असल्याने व इयतता १० वी चा 
ननकाल लागलेला नसल्याने ऑनलाईन मशक्षर्ासाठी ्ॅब घेण्याची आवश्शयकता 
नव्हती. 
(२) होय, षवषवध सींकेतस्थळे, सह्याद्री वादहनी, रेडीओ तसेच दिक्षा ॲप च्या 
माध्यमातनू सवम षवद्यार्थयाांपयांत मशक्षर् पोहचषवण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सांचालनालयाच्या अधधपत्याखालील  
र्ाांडारपाल व अधीक्षिाची पदे परनथथामवपत िरायातातत 

  

(४८) ४५१० (१५-०७-२०२०). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वव य ऊफम  
र्ाई धकरिर, अॅड.तनरां न डावखरे, डॉ.पररणय फर िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशव खोत, श्री.महादेव  ानिर, श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय 
िौशल्य वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) व्यवसाय मशक्षर् व प्रमशक्षर् सींचालनालयाच्या अधधपतयाखालील 
शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षर् सींस्था ताींबत्रक षवद्यालयातील भाींडारपाल व 
भाींडार अधीक्षक ही पिे दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २००६ च्या शासन ननर्मयानसुार 
पिाच्या आढाव्यामध्ये कमी करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या नवीन धोरर्ानसुार कौशल्य षवकासाला चालना 
ममळण्यासाठी रोजगारामभमखू व्यवसायाची नव्याने ननमममती केल्यामळेु 
औद्योधगक सींस्थाींमध्ये यनुन् वाढषवण्यात आल्याने एकाच कममचाऱयावर 
कायमभार साींभाळण्याची जबाबिारी आल्याने कममचाऱयाींवर कामाचा तार् वाढला 
असनू तयाींना पिोन्नतीपासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय औद्योधगक प्रमशक्षर् सींस्था व ताींबत्रक 
षवद्यालयातील ६ षवभाग (कौशल्य षवकास व उद्योजकता षवभाग) लखेाशीिम 
२२३० व २२०३ सी्ीएस योजना व्यवसाय मशक्षर् व प्रमशक्षर् 
सींचालनालयाच्या अधधपतयाखालील भाींडारपाल व भाींडार अधीक्षक ही पिे 
डीजीई्ी दिल्लीच्या ननकिानसुार ननमामर् केलेल्या पिाच्या आढाव्यात ननम्म 
केलेले पि पनुस्थामषपत करावयाची कायमवाही व जुन्या आकृनतबींधावर असलेली 
स्थधगतीवरील बींिी उठषवण्याबाबत कायमवाही करण्याबाबतच्या आशयाचे एक 
ननवेिन महाराषर राज्य भाींडार सींवगम कममचारी सींघ्ना याींनी दिनाींक ६ जून, 
२०२० रोजी वा ततपवुी मा.कौशल्य षवकास व उद्योजकता मींत्री, मा.कौशल्य 
षवकास व उद्योजकता राज्यमींत्री, अपर मखु्य सधचव, कौशल्य षवकास व 
उद्योजकता षवभाग व सींचालक, व्यवसाय मशक्षर् व प्रमशक्षर् सींचालनालय, 
महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकड ेसािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, उक्त पिाींच्या आढाव्यात भाींडारपालाींना सहाय्यक भाींडारपाल 
ठरषवण्यात आल े असल्याने पिाच्या आढाव्यात कमी केलेली भाींडारपाल व 
अधीक्षकाींची पिे पनुस्थामषपत करुन जनु्या आकृनतबींधावर असलेली स्थधगती 
उठषवण्याबाबत नागपरू षवभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी सधु्िा दिनाींक २३ जून, 
२०२० रोजी शासनास ननवेिन पाठवनू षवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.नवात ममलि (१८-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
(५) वरील १ त े४ वरील उल्लेणखत बाबी षवचारात घेऊन व्यवसाय मशक्षर् व 
प्रमशक्षर् सींचालनालयातील पिाींचा सधुाररत आकृनतबींधावर कायमवाही सरुु 
आहे.  

___________ 
  

उथमानाताद ज ल्हा तनयो न सममतीमाफम त नकर वविास शाखेस  
प्राप्त तनधीच्या ववतनयोकात करैव्यवहार झाल्यातातत 

  

(४९) ४५२५ (१६-७-२०२०). श्री.सरज तमसांह ठािूर : सन्माननीय नकर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाि स्जल्हा वाषिमक योजनेंतगमत सन २०१८-२०१९ व सन   
२०१९-२०२० या विामतील स्जल्हा ननयोजन सममतीमािम त नगर षवकास शाखेस 
प्राप्त ननधीच्या षवननयोगात गरैव्यवहार झाल्याची बाब जानेवारी, २०२० मध्ये 
वा तयािरम्यान शासनाच्या ननिशमनास आली असता सिर प्रकरर्ी अप् पर 
स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींचे अध्यक्षतखेाली दिनाींक १७ जानेवारी, २०२० 
रोजीच्या आिेशान्वये चौकशी सममती गठीत करण्यात आलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींच्या दिनाींक २७ जानेवारी, २०२० रोजीच्या 
ननवेिनाच्या अनिुींगाने सिरहू प्रकरर्ाच्या चौकशीसाठी अप् पर षवभागीय 
आयकु्त-१, औरींगाबाि याींच ेअध्यक्षतखेाली िेखील एक स्वतींत्र चौकशी सममती 
गठीत करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशी सममतयाींचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, उक्त अहवालात करण्यात आलेल्या मशिारशीींच ेथोडक्यात स्वरुप काय 
आहे तसेच अहवालातील मशिारसीनसुार िोिीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ मशांदे (२०-८-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींबींधीत सममतयाींचा अहवाल षवभागीय आयकु्त, औरींगाबाि व 
स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींना प्राप्त झालेला आहे. 

अप्पर स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाि याींचे अध्यक्षतखेालील सममतीच्या 
प्राथममक चौकशी अहवालानसुार ततकालीन स्जल्हा प्रशासन अधधकारी तथा 
तहमसलिार (सवमसाधारर्), स्जल्हाधधकारी कायामलय, उस्मानाबाि याींना 
यापवुीच म्हर्जे दिनाींक २९/०१/२०२० रोजी ननलींबबत करण्यात आलेले आहे. 

अप्पर षवभागीय आयकु्त-१, औरींगाबाि याींचे अध्यक्षतखेालील 
सममतीच्या अहवालानसुार चौकशीतील मदु्याींच्या अनिुींगाने िोिी असर्ाऱया 
षवरुध्ि आनींिनगर पोलीस स््ेशन, उस्मानाबाि येथ े गनु्हे नोंि करण्यात 
आलेले आहेत.  
(४) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववद्यापीठाांमधील अांततम वषामच्या परीक्षाांतातत 
  
(५०) ४५३८ (१५-०७-२०२०). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षवद्यापीठाींमधील अींनतम विामच्या परीक्षा घेण्याचा ननर्मय शासनाने माहे 
मे, २०२० मध्ये वा तयािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाच्या पाश्शवमभमूीवर पररक्षाींचे काय ननयोजन केले वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२७-०७-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कोषवड-१९ या जागनतक महामारीच्या प्रािभुामवामळेु उद्् ावलेल्या गींभीर 
पररस्स्थतीत षवद्यार्थयाांच्या आरोग्याच्या व सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीन े
षवद्यापीठाींच्या अींनतम विामतील/अींनतम सत्रातील षवद्यार्थयाांना परीक्षा न िेता 
षवद्यापीठाींनी योग्य त े सतू्र वापरुन ननकाल घोषित करुन पिवी प्रमार्पत्र 
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िेण्याचा तसेच ज्या षवद्यार्थयाांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल, तयाींना 
परीक्षेला बसण्याची सींधी िेण्याचा ननर्मय दिनाींक १९ जून, २०२० रोजीच्या 
शासन ननर्मयान्वये घेण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्शन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान र्वन :   श्री.रा ेंद्र र्ाकवत 
मरांतई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवम सवम प्रफक्रया महाराषर षवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आले आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 
 


