
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२१ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

विद्यार्थयाांनी सेतू िें द्रािर नोंदणीच्या िेळी भरलेल्या  
शुल्िाचा पूणण परतािा ममळण्याबाबत 

  

(१) ३६२७ (०२-०६-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफण  भाई धिरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय 
उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तालकुास्तरावर सन २०१९ मध्ये अभियाींत्रिकी, औषधननमााण 
शास्ि, वदै्यकीय वास्तकुला (आर्का ्ेक्चर) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा पार 
पाडण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीई्ी सेल) उिारलेल्या 
सेत ूकें द्रावर सवुवधा परुववण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीींना ववद्यार्थयाांकडून रुपये 
४० घेऊन प्रवेश प्रर्क्रयेबाबत सवुवधा परुववणे बींधनकारक होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात समुारे २ त े ३ लाख ववद्यार्थयाांनी सेत ू कें द्रावर 
नोंदणी केली असनू सर्वहारमधील ताींत्रिक त्रबघाडाम ेु प्रवेश परीक्षा रद 
झाल्याम ेु ववद्यार्थयाांना शलु्क परतावा भम ेल असे सीई्ी सेलच्या 
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तत्कालीन आयकु्ताींकडून साींगण्यात आले असताना सींबींधधत ववद्यार्थयाांना 
नोंदणी करताना िरण्यात आलेल्या शलु्काचा पणूा परतावा भम ालेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नोंदणीच्या वे ी 
िरलेल्या शलु्काचा पणूा परतावा सींबींधधत ववद्यार्थयाांना ववनाववलींब अदा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२४-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) याप्रकरणी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून चौकशी सरुु आहे. 
(४) लाग ूनाही. 
  ___________ 
  

राज्यात िोविड-१९ च्या सांसिाणमुळे मतृ पािलेल्या  
पोमलसाांच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२) ३७७१ (०२-०६-२०२०). श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, डॉ.पररणय फुिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि 
जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.विजय ऊफण  भाई धिरिर, श्री.िोवपचांद 
पडळिर : सन्माननीय िहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोववड-१९ ववषाणूचा सवााधधक सींसगा पोलीस दलातील 
अधधकारी/कमाचारी याींना झाला असनू मुींबई पोलीस दलातील ३३ पोलीस 
कमाचाऱयाींसह राज्यातील ४९ पोलीस कमाचाऱयाींचा कोरोनाम ेु मतृ्य ू झाला 
असल्याचे ददनाींक २३ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोनाच्या प्रादिुाावाम ेु मतृ पावलेल्या पोलीस 
अधधकारी/कमाचारी याींच्या कु्ुींबातील एका र्वयक्तीला तात्का  पोलीस दलात 
नोकरी व कु्ुींबाला रुपये ५० लाख ववमा कवच देण्याची घोषणा मा.गहृ मींिी 
याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई पोलीस दलात वाकोला पोलीस ठाण्यात कतार्वयावर 
असलेले पोलीस कॉन्स््ेबल चींद्रकाींत पेंडूरकर याींचा ददनाींक २४ एवप्रल, २०२० 
रोजी कोरोना सींसगााम ेु मतृ्य ूझाल्यानींतर दोन मदहन्याींचा कालावधी होऊनही 
त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच तद्नींतर कोरोनाम ेु मतृ्यमूखुी पडलेल्या राज्यातील 
४९ पोलीस कमाचाऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना शासनाने जाहीर केलेली रुपये ५० 
लाखाींची आधथाक मदत व पोलीस दलात एका र्वयक्तीस तात्का  सामावनू 
घेण्याबाबत कोणतीही कायावाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे मतृ पोभलसाींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
रुपये ५० लाखाींची आधथाक मदत त्याचप्रमाणे कु्ुींबातील एका र्वयक्तीस 
पोलीस दलात नोकरी न देण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, शासनाने जाहीर केलेली आधथाक मदत तसेच कु्ुींबातील एका 
र्वयक्तीस पोलीस दलात ववनाववलींब नोकरी देण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (२४-०२-२०२१) : (१) मुींबई पोलीस दल व राज्यातील 
ददनाींक २३ जून, २०२० पयांत एकूण ४९ पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींचा 
COVID-१९ या साींसाधगाक रोगाम ेु मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) ववत्त वविाग, क्र.सींकीणा-२०२०/प्र.क्र.४/र्वयय-९, ददनाींक २९/०५/२०२० या 
शासन ननणायामधील तरतदुीनसुार रुपये ५० लाख इतके सानगु्रह सहाय्य 
मींजूर करण्याबाबतचे आदेश ननगाभमत केले आहेत. तसेच पोलीस 
कमाचाऱयाींच्या कु्ुींबातील एका र्वयक्तीला अनकुीं पा तत्वावर नोकरी 
देण्याबाबतची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) ददवींगत चींद्रकाींत गणपत पेंडूरकर पोलीस हवालदार-२७३८३ याींना सानगु्रह 
अनदुान रुपये ५० लाख ददनाींक २६/०५/२०२० रोजी अदा करण्यात आल े
आहेत. ददनाींक १०/११/२०२० पयांत पोलीस दलातील व राज्यातील एकूण २२४ 
पोलीस अधधकारी/कमाचारी याींना रुपये ५० लाख इतके सानगु्रह सहाय्य मींजूर 
करण्यात आले आहे. 
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(४) व (५) ववत्त वविागाच्या ददनाींक २९/०५/२०२० च्या शासन ननणायामधील 
तरतदुीनसुार रुपये ५० लाख इतके सानगु्रह मींजूर करण्यात येत ेतसेच पोलीस 
कमाचाऱयाींच्या कु्ुींबातील एका र्वयक्तीला अनकुीं पा तत्वावर नोकरी 
देण्याबाबतची कायावाही प्रगतीत आहे. 
(६) प्रश्न उद्िवत नाही. 
  ___________ 
  

विद्यार्थी प्रिेश महाराष्ट्र राज्यात आणण मशक्षण राजस्र्थान मधील 
िोटा शहरात या बातमीच्या अनुषांिाने िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३) ३९३९ (१५-०७-२०२०). श्री.नािोराि िाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्याथी प्रवेश महाराषर राज्यात आणण भशक्षण राजस्थान मधील को्ा 
शहरात या बातमीच्या अनषुींगाने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषीींववरूध्द 
कठोर दींडात्मक स्वरूपाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ददनाींक ७ 
मे, २०२० रोजी वा त्यासमुारास करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू वविागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ 
मे, २०२० रोजी भशक्षण आयकु्त आणण भशक्षण सींचालक (माध्य), पणेु याींना 
ननवेदन पाठवनू उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण िायििाड (२४-०२-२०२१) : (१) व (२) होय. 
(३) यासींदिाात चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत शासनस्तरावरुन 
भशक्षण आयकु्त, महाराषर राज्य व भशक्षण सींचालक (माध्यभमक व उच्च 
माध्यभमक) याींना क ववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
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िडधचरोली िोडिाना विद्यापीठाांतिणत जममनीचा  
िैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४) ४०३४ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धिरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) गडधचरोली गोंडवाना ववद्यापीठाींतगात जमीन अधधग्रदहत करताना 
गरैप्रकार झाल्याचे भसने् सदस्याींनी र्वयवस्थापन सभमतीच्या अधधसिेत प्रश्न 
उपस्स्थत करून सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषीींवर कायावाही करण्याची 
मागणी केल्याच े ददनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसूींपादन प्रर्क्रयेतील मलु्याींकन सींदिाात लोकप्रनतननधीींच्या 
अध्यक्षतखेाली जमीन गरैप्रकाराची चौकशी करण्यासींबींधी नेमण्यात आलेल्या 
सभमतीने ददनाींक ३ मे, २०१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ९ शतेकऱ याींच्या 
जभमनी खरेदी र्कींमतीत तफावत असल्याच ेददसनू आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू जमीन 
गरैप्रकारातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) तत्कालीन कायाकारी अभियींता, सावाजननक बाींधकाम वविाग क्र.१, 
गडधचरोली, सहायक अभियींता शे्रणी-१, सा.बा.वविाग क्र.१, गडधचरोली व 
सहा.अभियींता शे्रणी-२, सा.बा.वविाग क्र.१, गडधचरोली याींचेवर दोषारोप ठेवनू 
त्याींचेववरुध्द कायावाही करण्याबाबत सावाजननक बाींधकाम वविाग याींना 
क ववण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रकरणाची एसआय्ीमाफा त चौकशी 
करण्याकरीता गहृ वविागास सधु्दा क ववण्यात आले आहे. तसेच िसूींपादन 
प्रर्क्रयेबाबत पढुील कायावाही ववद्यापीठ स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.  

___________ 
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राज्य महामािाणिरील बेिादेशीर सुरु असलेल्या  
ढाबयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५) ४६९५ (०९-०९-२०२०). श्री.धिरीशचांद्र व्यास, श्री.नािोराि िाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय िहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना वायरसच्या सींसगा का ात रेस््ोरेट्स व ढाबे बींद असताना 
महामागाावरील ढाबयाींवर लॉकडाऊनच्या ननयमाच े उल्लींघन करुन सराास 
"धचअसा पा्याा" सरुु असल्याचे माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ढाबयाींवरील “धचअसा पा्याा” रािी ८.०० त ेसका ी सयोदय 
पयांत सरुु असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महामागाावर बेकायदेशीर सरुु असलेल्या ढाबयाींची पाहणी 
पोभलसाींच्या पेरोभल ींग र्वहॅनमाफा त करण्यात येवनूही ढाबयाींवर कोणतीही 
कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (२६-०२-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) औरींगाबाद 
शहर व अकोला स्जल्हा पोलीस घ्काींतगात धचअसा पा्ी सींदिाात प्रत्येकी १ 
असे एकूण २ गनु्हे सींबींधधत पोलीस स््ेशनला नोंद असनू सदर दोन्ही 
प्रकरणात गनु््याचा तपास सरुु आहे. याभशवाय, लॉकडाऊनच्या ननयमाींचे 
उल्लींघन करुन ‘धचअसा पा्याा’ सरुु असल्याचे आढ ून आलेले नाही. 
 पोभलसाींना महामागाावर पेरोभल ींग करत असताना बेकायदेशीर सरुु 
असल्याचे आढ ून आलेल्या ढाबयाींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली 
आहे. याबाबत उस्मानाबाद स्जल््यात दहा, यवतमा  स्जल््यात एक, 
परिणी स्जल््यात एक, सातारा स्जल््यात पाच व अकोला स्जल््यात चार 
गनु्हे दाखल झाले आहेत याबाबत पोभलसाींकडून अधधकचा तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही.  

___________ 
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मुांबई विद्यापीठाच ेपालघर जजल््यात उपिें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(६) ४८०६ (१२-११-२०२०). श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमोल 
ममटिरी, श्री.अबदलु्लाखान दरुाणणी : सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी स्जल्हा म्हणून ओ ख असणाऱया पालघर 
स्जल््यातील ववद्यार्थयाांना उच्च भशक्षणासाठी मुींबई र्कीं वा ठाण्यापयांत यावे 
लाग ू नये तसेच मुींबई ववद्यापीठातील वाढती ववद्याथी सींख्या व त्याम ेु 
ववद्यापीठ प्रशासनाची होणारी अडचण इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मुींबई 
ववद्यापीठाचे पालघर स्जल््यात ववद्यापीठ उपकें द्र स्थापन करण्याचा ननणाय 
मागील ४ वषाापवूी शासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार पालघर स्जल्हाधधकारी कायाालयाचे आसपासच्या 
पररसरात सदरहू उपकें द्र येत्या माहे जून, २०२० पासनू सरुु करण्यात येणार 
असल्याचे ददनाींक १६ माचा, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासींदिाात मुींबई ववद्यापीठाचे काय ननयोजन आहे तसेच 
पररपणूा उपकें द्राचे कामकाज केर्वहापासनू सरुु करण्यात येणार आहे व 
त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ? 
  
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) खरे नाही. 
(२) खरे नाही. 
(३) पालघर स्जल््यातील आजुबाजुच्या पररसरातील ववद्याथी, भशक्षक, 
भशक्षकेतर कमाचारी तसेच महाववद्यालयाच्या सोयीसाठी आणण पयाायाने 
पालघर स्जल््याच्या ववकासासाठी पालघरमध्ये मध्यवती दठकाणी ५-१० एकर जागा 
भम ाल्यास उपकें द्र सरुु करता येईल, अस ेमुींबई ववद्यापीठाने क ववले आहे. सदर 
ववषयी स्जल्हाधधकारी, पालघर व कुलगरुु, मुींबई ववद्यापीठ, मुींबई याींच्यात ददनाींक 
१४/०६/२०१९ रोजीच्या झालेल्या बठैकीत सदर शासकीय जागा ववनामलु्य 
उपलबध करुन देण्याची ववनींती केली आहे. स्जल्हाधधकारी, पालघर याींचेकडून सदर 
जागा उपलबध करुन ददल्यास महसलू व वन वविाग याींचेकड े सदर 
जागेबाबतचा प्रस्ताव मान्यतसेाठी पाठवनू पढुील कायावाही वविागास करता येईल.  

___________ 
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चाांदोली प्रिल्पग्रस्त लाभार्थयाांना ननिाणह भत्ता ममळण्याबाबत 
  

(७) ५०१९ (२३-११-२०२०). श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदोली प्रकल्पाच्या कोल्हापरू व साींगली या स्जल््यातील २७ बाधधत 
गावातील ९०० लािार्थयाांना ननवााह ित्त्याच्या रूपाने लाि देण्याचे प्रस्ताववत 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाींदोली प्रकल्पग्रस्ताींनी माहे फेब्रवुारी-माचा, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान श्री.िारत पा्णकर याींच्या नेततृ्वाखाली कोल्हापरुात केलेल्या 
आक्रमक आींदोलनानींतर मा.पालकमींिी व स्जल्हाधधकारी कोल्हापरू याींच्या 
पढुाकाराने झालेल्या बठैकीत ननवााह ित्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या सहा मदहन्यापासनू २७ गावातील ९०० लािाथी ननवााह 
ित्ता भम ण्याच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लॉकडाऊनच्या 
का ात अडचणीत असलले्या चाींदोली प्रकल्पातील २७ गावातील ९०० 
लािार्थयाांना ननवााह ित्ता तातडीने देण्यासींदिाात कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे (१४-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) साींगली स्जल््यातील १३ वसाहती मधील ६१० खातदेाराींपकैी ५४३ 
खातदेाराींना व कोल्हापरू स्जल््यातील ११ वसाहती मधील ६९१ खातदेाराींपकैी 
५६२ खातदेाराींना ननवााहित्ता अदा करण्यात आलेला आहे. उवाररत अनकु्रमे 
६७ व १२९ अशा एकूण १९८ खातदेाराींना आवश्यक कागद पिाची पतूाता 
करण्यास क ववण्यात आले असनू कागदपि प्राप्त होताच ननवााहित्ता अदा 
करण्याची कायावाही करणे शक्य होईल. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
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राज्यातील शासिीय आश्रमशाळाांमधील िां त्राटी क्रीडा मशक्षिाांना 
प्रलांबबत िेतन ि मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(८) ५१२० (१४-१२-२०२०). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नािोराि िाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय आश्रमशा ाींमधील कीं िा्ी क्रीडा भशक्षकाींचे सहा 
मदहन्याींपासनू प्रलींत्रबत असलेले वेतन देण्याबरोबरच वषािरासाठी मदुतवाढ 
देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी (कोकण पदवीधर मतदार सींघ) 
मा.आददवासी ववकास मींिी याींना ददनाींक २४ जून, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशा ाींमधील क्रीडा भशक्षकाींचे वेतन व मदुत देण्याच्या 
मागणीवर शासनाने चौकशी करुन कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींदिाात आयकु्त, आददवासी ववकास, नाभशक याींचे अभिप्राय 
मागववण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  
मुांबई विद्यापीठाने अांनतम िषाणच्या विद्यार्थयाांच ेशुल्ि परत देण्याबाबत 
  

(९) ५१२३ (१२-११-२०२०). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नािोराि िाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींनतम वषााच्या परीक्षा रद करण्याचा ननणाय शासनाने घेतल्यानींतर 
ववद्यार्थयाांकडून जमा केलेले परीक्षा शलु्क परत देण्याचा ननणाय घेण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कुलगरुू, मुींबई ववद्यापीठ याींना ददनाींक २६ जून, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
ववद्यार्थयाांना शलु्क परत करण्याबाबत कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात 
आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २८ ऑगस््, २०२० रोजी ददलेल्या 
ननणायानसुार, ववद्यापीठाच्या अींनतम वषा/अींनतम सिाच्या परीक्षा ऑनलाईन 
पध्दतीने घेण्यात आल्या व सदर परीक्षाींचे ननकालसधु्दा जाहीर करण्यात 
आलेले आहेत. त्याम ेु परीक्षा शलु्क परत करण्याचा प्रश्न उद् िवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

घटनाबा्य, ननयमबा्य ि बेिायदेशीर शासन ननणणय ननिणममत 
िरणाऱ्या अधधिाऱ्याला ननलांबबत िरण्याबाबत 

  

(१०) ५२९८ (२५-११-२०२०). श्री.नािोराि िाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घ्नाबा्य, ननयमबा्य व बेकायदेशीर शासन ननणाय मा.शालेय भशक्षण 
मींिी याींच्या मान्यतभेशवाय ननगाभमत करणाऱया अधधकाऱयाला तात्का  
ननलींत्रबत करून सींबींधधत शासन ननणाय रद घोवषत करण्याबाबत नागपरू 
वविागाच्या भशक्षक लोकप्रनतननधीींनी भशक्षण उपसींचालक, नागपरू वविाग 
याींना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास पि पाठवनू कारवाई 
करण्याची मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षण उपसींचालक, नागपरू याींनी ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० 
रोजी अप्पर मखु्य सधचवाींकड े उक्त ननवेदन उधचत कायावाहीसाठी पाठववले 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाण िायििाड (२३-०२-२०२१) : (१) व (२) भशक्षण उपसींचालक, नागपरू 
वविाग, नागपरू याींच्या ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०२० च्या पिान्वये सदर 
ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(३) यासींदिाातील शासन ननणाय ववदहत कायापध्दतीनसुार व ननयमानसुार 
शासनाच्या मान्यतनेे ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०२० रोजी ननगाभमत करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

िें द्र शासनाच्या िृषी िायद्याची राज्यात अांमलबजािणीस  
स्र्थधिती देण्याबाबत 

  

(११) ५३६३ (१३-१२-२०२०). श्री.अशोि ऊफण  भाई जिताप, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत ममझाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनार्थ 
राजूरिर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या नर्वया कृषी कायद्याम ेु राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार 
सभमत्या कोलमडणार असनू नर्वया कायद्यात र्कमान आधारितू र्कींमतीच े
बींधन नसल्याम ेु र्वयापारी आणण उद्योजकाींकडून शतेकऱयाींची मोठ्या 
प्रमाणात लू्  होणार आहे, त्याम ेु राज्यात शतेी कायद्याच्या अींमलबजावणी 
करु नये याकरीता शतेकरी आणण अनेक सींघ्नेकडून ववरोध होत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शतेी कायद्याच्या अींमलबजावणीस स्थधगती देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराि ऊफण  बाळासाहेब पाटील (११-०२-२०२१) : (१) व (२) कें द्र 
शासनाच्या कृषी ववषयक कायद्याींची राज्यात अींमलबजावणी करण्यासाठी 
अधधननयमातील िु् ी व उणीवा याींचा अभ्यास करण्यासाठी मा.उप मखु्यमींिी 
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महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ०४/११/२०२० रोजीच्या शासन ननणायान्वये 
मींत्रिमींड  उपसभमती स्थापन करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

ससून (जज.पुणे) िोविड रुग्णालयात िाम िरणाऱ्या पररचाररिाांशी 
हॉटेल व्यिस्र्थापनाने िांभीर स्िरुपाच ेितणन िेल्याबाबत 

  

(१२) ५४९० (१८-११-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नािोराि िाणार, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय िहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससनूमधील (स्ज.पणेु) कोववड रुग्णालयात काम करणारे डॉक््र, 
पररचाररका व कमाचाऱयाींची र्वयवस्था पणेु स््ेशन पररसरातील ववववध हॉ्ेल व 
लॉजमध्ये करण्यात आली आहे, सध्या समुारे ५०० जण हॉ्ेलमध्ये राहत 
आहेत, पणेु स््ेशन पररसरातील नॅशनल हॉ्ेलमध्ये स्जल्हा प्रशासनामाफा त 
समुारे ६० कमाचाऱयाींची र्वयवस्था करण्यात आली होती, त्यामध्ये बहुताींश 
कीं िा्ी पररचाररका आहेत, त्याींना रािी आठ वाजण्याच्या समुारास हॉ्ेल 
र्वयवस्थापनाकडून पवूाकल्पना न देता हॉ्ेलबाहेर जाण्यास साींधगतले, रािी 
अचानक बाहेर जाण्यास साींधगतल्याने पररचाररकाींना मनस्ताप सहन करावा 
लागला असनू खुपवे  ववनींती केल्यानींतर त्याींना रािी हॉ्ेलमध्ये राहण्याची 
परवानगी देण्यात आल्याचा प्रकार माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससनूचे वदै्यकीय अधीक्षक डॉ.अजय तावरे याींनी याबाबत 
गनु्हा दाखल करण्याची ववनींती बींडगाडान पोभलसाींना केली आहे, हॉ्ेल 
र्वयवस्थापनाने याबाबत स्जल्हा प्रशासन र्कीं वा रुग्णालय प्रशासनाला आगाऊ 
सचूना देणे अपेक्षक्षत होत,े पण तसे न करता त्याींच्याशी गींिीर स्वरूपाच े
वतान केले आहे, त्याम ेु हॉ्ेल र्वयवस्थापनावर गनु्हा नोंदवावा, अशी ववनींती 
डॉ.तावरे याींनी पोभलसाींना पिार्वदारे केली आहे, तसेच पररचाररकाींशी केलेल्या 
वतानाबदल हॉ्ेल र्वयवस्थापनावर कारवाई करण्याची मागणी शहराध्यक्षाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पररचाररकाींशी केलेल्या 
वतानाबदल हॉ्ेल र्वयवस्थापनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ससनू रुग्णालयातील तात्परुत्या सेवेतील अधधपररचाररका व 
पररसेववका याींची रहाण्याची र्वयवस्था नॅशनल हॉ्ेल येथे करण्यात आलेली 
होती. त्याींनी ददनाींक ०२/१०/२०२० रोजी हॉ्ेल र्वयवस्थापनाने बाहेर काढल े
म्हणून पोभलसाींकड ेअजा केला होता. 
 सदर बाबत पोलीस स््ेशन येथे बोलावनू वररषठ पोलीस ननरीक्षक 
याींनी तपास केला असता त्यात क्षमतपेेक्षा जास्त नसेसना ठेवल्याने उपरोक्त 
प्रकार झाला होता. पनु्हा त्याींना रहाण्यास ददले आहे.  
(२) कीं पनीने ददलेल्या परवानगीपेक्षा अधधक नसेस ठेवल्याने नॅशनल हॉ्ेल 
र्वयवस्थापनाने अधधक असणाऱया लोकाींना दसुरीकड े जाण्यास साींधगतल्याने 
ससनूचे वदै्यकीय अधीक्षक डॉ.अजय तावरे याींनी गनु्हा दाखल करण्याची 
ववनींती बींडगाडान पोभलसाींना केली आहे. सदर अजा दप्तरी दाखल करण्यात 
आला आहे. 
 तथावप, पररचाररकाींशी केलेल्या वतानाबदल हॉ्ेल र्वयवस्थापनावर 
कारवाई करण्याची मागणी शहराध्यक्षाींनी केलेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

फायनान्स िां पनी ि बॅंिा याांनी िजण िसुलीसाठी  
तिादा लाित असल्याबाबत 

  

(१३) ५६२५ (१३-११-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोदहत-ेपाटील, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.नािोराि िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात फायनान्स कीं पन्या कायारत असनू त्यातील 
उत्कषा फायनान्स, िारतीय समधृ्दी फायनान्स, मदहींद्रा फायनान्स, श्रीराम 
भस्ी फायनान्स यासारख ेमायक्रो फायनान्स कीं पन्याींकडून शतेकरी व बचत 
ग्ाींनी घेतलेल्या कजााच्या वसलुीसाठी व कजााचा हप्ता िरण्यासाठी धमक्या 
देत असल्याचे ददनाींक १६ जून, २०२० रोजी वा त्यासमारास ननदशानास आले, 
तसेच सदर फायनान्स कीं पन्या व बॅंका सींबींधधताींकड ेकजा वसलुीसाठी तगादा 
करीत असनू पठाणी वसलुीचा अवलींब केल्याच्या घ्ना ननदशानास आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कोरोनासारखे महामारीचे सींक् उद्भवल्याने लोकाींच्या 
हातची कामे ३ मदहन्याींपासनू बींद असल्याने आधथाक अडचण लक्षात घेता 
ररझर्वहा बॅकेर्वदारे लॉकडाऊन का ात कजााच्या हप्त्यात ६ मदहन्याींची मदुत 
वाढ देवनूही मायक्रोफायनान्स कीं पन्याींकडून कजादाराींना धमक्या व वस्तचूी 
उचल करण्याचा प्रकार राज्यात घडत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने लॉकडाऊन कालावधीत कजा वसलुीसाठी मदुतवाढ देण्याबाबत 
शासनाने ननदेश देऊनही सींबींधधताींकड े कजा वसलुीचा तगादा लावणाऱया 
फायनाींन्स कीं पनी व बँक याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (२५-०२-२०२१) : (१) व (२) राज्यात खालील ३ 
पोलीस घ्काींकडून फायनान्स कीं पन्याींसींदिाात घ्नेच े अहवाल प्राप्त झाले 
आहेत.  
अ) पोलीस अधीक्षक, यवतमा  -  

यवतमा  स्जल््यात सन २०१६ त ेसन २०१९ पयांतची मादहती ननरींक 
आहे. सन २०२० मध्ये १ गनु्हा दाखल आहे.  
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ब) पोलीस अधीक्षक, वाशीम -  
सन २०१८ मधील आहे. पो. स््े. भशरपरू येथे अप.क्र.१४३/२०१८ मध्ये 

मदहींद्रा फायनान्स या कीं पनीच्या एजीं्ववरुध्द कलम ३०६ िादींवव अन्वये 
गनु्हा दाखल आहे. 
क) पोलीस अधीक्षक, नागपरू (ग्रामीण)  
 सन २०१७ मध्ये पो.स््े. बोरी येथे अदखलपाि गनु्हा क्र.६९/१७ कलम 
५०६ िादींवव अन्वये नोंद आहे. सदर प्रकरणी इस्त क्र.१०/२०१७ कलम १०७, 
११६(३) जाफौ ददनाींक १३/०२/२०१७ रोजी यातील आरोपीववरुध्द प्रनतबींधात्मक 
कायावाही करण्यात आलेली आहे.  
(३) उपरोक्त नमदू गनु््याच्या अनषुींगाने यवतमा  स्जल््यात सन २०२० 
मध्ये मौजा मोवाडा (लहान) ता.घा ी्ंजी येथ े एका मदहला शतेकरी याींनी 
इींस् ी्ं् फायनान्स शाखा, यवतमा  कडून कजाावर घेतलेले ्ॅक्ररचे हप्त े
थकीत झाल्याने ददनाींक २/०३/२०२० रोजी सदर बँकेच ेवसलूी अधधकारी याने 
रॅक््र घेवनू गेल्याने मदहला शतेकरी याींनी ववचारणा केली असता वसलूी 
अधधकाऱयाने तीला भशवीगा  करुन मदहला शतेकऱयाच ेहात पकडून ववनयिींग 
केल्याबाबत ग.ुर.क्र.१४४/२० कलम ३५४, ३५४(अ), ५०४ िादींवव अन्वये ददनाींक 
०४/०३/२०२० रोजी नोंद झाला आहे. सदर गनु््यात दोषारोपपि न्यायालयात 
दाखल केले आहे. 

वाशीम स्जल््यात मदहींद्रा फायनान्सकडून लोनवर घेतलेल्या वाहनाींच े
हप्त ेिरु न शकल्याने व वसलू एजन््ाकडून दमदा्ी होत असल्याने प्रमोद 
प्रकाश चर्वहाण याने आत्महत्या केली वरुन मगा क्र.१३/२०१८ कलम १७४ 
अन्वये ददनाींक २१/०४/२०१८ रोजी एजीं्ववरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

नागपरू ग्रामीणमध्ये एका र्वयक्तीने एस.के.एफ मायक्रोसॉप्् बॅंकेतनू 
कजा घेतले होत े नो्बींदीम ेु कजा फेडू न शकल्याने गरैअजादार याने 
अजादाराच्या घरासमोर जाऊन पसैे ददले नाही तर डडफॉल््र यादीमध्ये नाव 
्ाकून देईल अशी धमकी ददल्याने र्फयाादी सौ.जया हरीिाऊ मसराम याींनी 
तक्रार क्र.६९/१०२७ कलम ५०६ िादींवव ददली. सदरची तक्रार अदखलपाि 
स्वरुपाची असल्याने को्ाात दाद मागण्याची समज देण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 

___________ 
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येस बँिेत मुांबई विद्यापीठाच ेिोटयिधी रुपये र्थकित असल्याबाबत 
  

(१४) ५७३१ (१२-११-२०२०). श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने मुींबई ववद्यापीठासह शासन अनदुाननत सींस्थाींच्या बँक 
खात्यातील भशल्लक असलेली रक्कम जमा लखेाशीषााखाली शासनाच्या 
खात्यात जमा करावी अस ेपि उच्च व तींि भशक्षण वविागाच्या अप्पर मखु्य 
सधचवाींनी राषरीय उच्चस्तर भशक्षा अभियानात (रुसा) सवा अकृषी ववद्यापीठे 
तसेच उच्च भशक्षण सींचालक याींना पाठववल्याच ेददनाींक १७ माचा, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर सावाजननक ववद्यापीठ अधधननयम, २०१६ मधील 
कलम १३२ त े१३५ मध्ये ववद्यापीठाच्या ननधीचा वापर कसा करावा, त्याचा 
दहशबे कोणाला सादर करावा याबाबत सदर अधधननयमात स्पष् तरतदुी 
करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अकृषी ववद्यापीठे स्वायत्त सींस्था असल्याम ेु 
भशल्लक ननधी शासकीय वा खाजगी बँकामध्ये ठेवण्याकरीता शासनाचे काही 
ननबांध आहेत काय, तसेच शासकीय बँकेत ठेवीच्या रकमा ठेवण्याबाबत 
शासनाचे ननबांध असतानाही मुींबई ववद्यापीठाने रुपये १४२ को्ी इतकी 
रक्कम येस बँक या खाजगी बँकेत मदुत ठेवी अींतगात कोणाच्या आदेशान्वये 
जमा केली व कधी जमा केली, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इतक्या मोठ्या 
प्रमाणातील रक्कम बडुीत खाती गेलेल्या येस बँकेत जमा करण्यास जबाबदार 
असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) खरे आहे. ववत्त वविागाच्या ददनाींक 
०९/०३/२०२० रोजीच्या पिान्वये ददलेल्या ननदेशानसुार वविागाच्या ददनाींक 
१३/०३/२०२० रोजीच्या पिान्वये बँक खात्यातील रक्कम शासकीय लेख्यात 
जमा करणेबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
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(२) अींशतः खरे आहे. महाराषर सावाजननक अधधननयम २०१६ मधील कलम 
१३३ त े १३६ पयांत ववद्यापीठ ननधी, लेखे व लेखापररक्षाणाबाबत तरतदूी 
करण्यात आल्या आहेत. 
(३) ववत्त वविागाच्या ददनाींक २७/१०/२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्वये 
राज्य सावाजननक उपक्रमाींच्या अनतररक्त ननधीची गतुींवणुकी सींदिाातील 
मागादशाक सचूनाींनसुार मुींबई ववद्यापीठाच्या ववत्त व लेखा सभमतीच्या 
ददनाींक २३/०८/२०१८ रोजीच्या बठैकीत ज्या बँकेची र्कमान ४००० को्ी नक्त 
मत्ता (Net Worth) आहे. अशा बँकेत गतुींवणूक करण्याच्या प्रस्ताव मान्य 
करण्यात आल्यानसुार सदर प्रस्तावास ववद्यापीठाच्या र्वयवस्थापन पररषदेच्या 
ददनाींक १८/०९/२०१८ रोजीच्या बठैकीत मान्यता ददली त्यास अनसुरुन मुींबई 
ववद्यापीठाने माहे फेब्रवुारी, २०२० मध्ये येस बँकेत Callable F.D. व Non-
Callable F.D. मध्ये समुारे रुपये १४० को्ी गतुींवणकू करण्यात आली. 
(४) मुींबई ववद्यापीठ, मुींबई याींचे तत्कालीन उपकुलसधचव, ववत्त व लेखा 
वविाग याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असनू, पढुील कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

मुांबई विद्यापीठ, िमलना िॅम्पसमध्ये झालेल्या  
चोरीचा तपास िरण्याबाबत 

  

(१५) ५९६४ (१२-११-२०२०). श्री.रामननिास मसांह, श्री.अमोल ममटिरी, 
श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अबदलु्लाखान दरुाणणी, श्री.अननिेत 
तटिरे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या आजी-माजी ववद्यार्थयाांनी ववववध स्पधेतनू केलेल्या 
उल्लेखननय कामधगरीबाबत मेहनतीने भम ववलेली पदके व चाींदीचे चषक 
तसेच ववद्यापीठातील तीस त ेचा ीस वष ेजनु्या लाख मोलाचे चषक िरून 
ठेवलेले कपा् ववद्यापीठाच्या कभलना (मुींबई) कायाालयातील क्रीडा सींकुलातनू 
चोरीला गले्याच ेददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कभलना येथील ववद्यापीठ इमारतीत यापवूी अनेकदा चोरीच्या 
घ्ना घडल्याम ेु इमारतीत सीसी्ीर्वही कॅमेरे बसववण्यात यावेत अशी 
मागणी ववववध ववद्याथी सींघ्नाींनी ववद्यापीठाकड े करुनही अद्याप 
सीसी्ीर्वही कॅमेरे बसववण्यात आले नसल्याचेही माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोभलसात गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे 
काय, पोलीस तपासात काय ननषपन्न झाले, तसेच मुींबई ववद्यापीठाने 
याबाबत ववद्यापीठस्तरावर केलेल्या चौकशीमध्ये काय ननदशानास आले, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
 तथावप, सदर चोरी ही ववद्यानगरी पररसर, कभलना येथे झाली नसनू 
क्रीडा सींकुल, मरीन लॉईन्स येथे झाली आहे. 
(२) ववद्यापीठातील अनेक इमारतीींमध्ये सीसी्ीर्वही यींिणा बसववलेली असनू, 
कोववड-१९ च्या प्रादिुाावाम ेु सीसी्ीर्वही कॅमेरे बसववण्याचे काम थाींबलेले आहे.  
(३) व (४) ववद्यापीठामाफा त मरीन ड्राईर्वह पोलीस चौकी येथ ेतक्रार दाखल 
करण्यात आलेली आहे. याबाबत तपास काया सरुु आहे. तसेच ववद्यापीठ 
स्तरावर केलेल्या चौकशीत सदर चषकाींववषयी कोणतीही नोंद क्रीडा वविाग 
कायाालयामध्ये उपलबध नाही व कोणताही सब  परुावा त्याींच्याकड ेआढ ून 
आला नाही. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील विद्यार्थयाांच ेशुल्ि माफ िरण्याबाबत 
  

(१६) ६०८९ (१२-११-२०२०). श्री.सदामशि खोत, श्री.िोवपचांद पडळिर, 
श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५५७ ला ददनाांि ६ माचण, २०२० रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) क्यार व महाचक्रीवाद ाम ेु, अवे ी आलेल्या पावसाने नकुसान झालेल्या 
राज्यातील ३४ स्जल््यातील ३२५ तालकु्यातील ववद्यार्थयाांना सन २०१९-२०२० 
मधील परीक्षा शलु्क महसलू व वन वविागाच्या शासन ननणायानसुार माफ 
करण्यात आल ेत्यानींतर ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ च्या शासन ननणायानसुार 
राज्यातील ३४ स्जल््यातील ३४९ तालकु्यातील शतेी वपकाींचे व बहुवावषाक 
वपकाींचे नकुसान झाल्याने त्यात वाढलेल्या २४ तालकु्यातील ववद्यार्थयाांची 
यादी उच्च व तींि भशक्षण वविागाकड े नसल्याम ेु अनेक पाि ववद्याथी 
परीक्षा शलु्क माफीच्या सवलतीपासनू दहा मदहने होवनूही आजभमतीस वींधचत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधी चक्रीवाद  आणण नींतर कोरोनाचा प्रादिुााव याम ेु 
शतेकरी आणण सामान्य कु्ुींबातील पालकाींचे आधथाक हाल होत असनू परीक्षा 
शलु्क माफीपासनू वींधचत रादहल्याने अनेक होतकरू ववद्याथी भशक्षणापासनू 
वींधचत राहणार असल्याने राज्यातील २४ तालकु्यातील महाववद्यालयीन 
ववद्यार्थयाांचे सन २०१९-२०२० मधील परीक्षा शलु्क माफ करण्याची मागणी 
सरुाज्य ववद्याथी सींघ्नेचे अध्यक्ष श्री.अमर एकाड याींनी अप्पर मखु्य 
सधचव, उच्च व तींि भशक्षण वविाग, सींचालक, उच्च व तींि भशक्षण वविाग 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ३४ स्जल््यातील ३२५ तालकु्याऐवजी ३४९ 
आपद्ग्रस्त तालकु्यातील ववद्यार्थयाांचे परीक्षा शलु्क माफी सींबींधधत उधचत 
आदेश ननगाभमत करण्याबाबत कायावाही करण्याचे पि सींचालक, तींि भशक्षण 
डॉ.अिय वाघ याींनी अप्पर मखु्य सधचव, उच्च व तींि भशक्षण वविाग 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ३४ स्जल््यातील 
३२५ तालकु्याऐवजी ३४९ आपद्ग्रस्त तालकु्यातील सवा ववद्यार्थयाांना 
ववनाववलींब सन २०१९-२०२० मधील परीक्षा शलु्क माफ होण्याच्या दृष्ीने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
 महसलू व वन वविागाच्या ददनाींक २५/११/२०२० च्या शासन ननणाय 
शधु्दीपिकानसुार, राज्यातील ३४ स्जल््यातील ३४९ तालकु्यातील 
शतेीवपकाींच्या नकुसानीपो्ी आपद्ग्रस्ताींना ववशषे दराने मदत व सवलत 
देण्याबाबत शधु्दीपिक ननगाभमत करण्यात आल े आहे. त्यानषुींगाने या 
वविागाने ददनाींक २६/११/२०२० व ददनाींक १/१२/२०२० रोजीच्या शासन 
शधु्दीपिकाींन्वये ववद्यार्थयाांचे परीक्षा शलु्क माफ करण्यासींबींधी सचूना 
ननगाभमत केल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) राज्यातील ३४ स्जल््यातील ३४९ तालकु्यातील ववद्यार्थयाांचे परीक्षा शलु्क 
माफ करण्यासींबींधी सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नोंदणी ि मुद्राांि शुल्ि विभािातील  
अधधिारी ि िमणचाऱ्याांच्या मािण्याांबाबत 

  

(१७) ६२१२ (१३-१२-२०२०). श्री.नािोराि िाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धिरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदामशि 
खोत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी नोंदणी व मदु्राींक शलु्क वविागातील 
अधधकारी व कमाचारी याींनी लेखणीबींद आींदोलन केल्याने ठाणे स्जल््यात 
रुपये नऊ को्ीींचा महसलू बडुाला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात नोंदणी व मदु्राींक वविागातील अधधकारी कमाचाऱयाींनी 
केलेल्या लेखणीबींदम ेु कोरोना सींक्ाच्या का ात शासनाचा शकेडो को्ी 
रुपयाींचा महसलू बडुला असनू नागररकाींच ेकामे प्रलींत्रबत रादहल्याच ेननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील नोंदणी व 
मदु्राींक शलु्क वविागातील अधधकारी व कमाचारी याींच्या मागण्याींबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब र्थोरात (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 नोंदणी व मदु्राींक वविागातील अधधकारी व कमाचारी याींचे लेखणीबींद 
आींदोलन हे ददनाींक ०१/१०/२०२० व ०५/१०/२०२० या कालावधीकरीता सरुू 
होत.े परींत ुसदर कालावधीपकैी ददनाींक ०२/१०/२०२० त े ददनाींक ०४/१०/२०२० 
या कालावधीत सलग तीन ददवस सावाजननक सटु्टय्ा आल्याम ेु कायाालये बींद 
होती. या सावाजननक सटु्टय्ा वग ता प्रत्यक्षात कामकाजाच्या दोन ददवशी 
दस्तनोंदणीचे कामकाज बींद होत.े 
 शासनाच्या GRAS या सींकेतस्थ ावर ददनाींक ०१/१०/२०२० त े
०५/१०/२०२० या कालावधीत ऑनलाईन मदु्राींक शलु्क व नोंदणी फी पो्ी 
रुपये १४१,६४,५१,८३१/- इतका महसलू जमा झालेला आहे.  
(३) राज्यातील नोंदणी व मदु्राींक शलु्क वविागातील अधधकारी व कमाचारी 
याींच्या मागण्याींसींदिाात अपर मखु्य सधचव (महसलू) याींच्यास्तरावर ददनाींक 
७/१०/२०२० रोजी बठैक आयोस्जत करून त्यामध्ये सकारात्मक चचाा झाली. 
त्यास अनसुरून उक्त मागण्याींसींदिाात कायावाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद्िवत नाही.  

___________ 
  

इतर मािासििण समाजाच्या आरक्षणासांदभाणतील अहिालाबाबत 
  

(१८) ६२६६ (१४-१२-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय इतर मािास 
बहुजन िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इतर मागासवगा समाजाच े(ओबीसी) आरक्षण शासनामाफा त ददल्या 
जाणाऱ या सवलती व इतर लािाींचा सवांकष दृष्ीने अभ्यास करून त्याची 
पररणामकारक कायावाही आणण अनतररक्त सवलती व लाि प्रस्ताववत 
करण्यासींदिाातील अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०२० च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, इतर मागास प्रवगााच्या आधथाक, सामास्जक व शकै्षणणक 
ववकासासाठी अथासींकल्पात लोकसींख्येच्या प्रमाणात तरतदू करणे, महाज्योती 
सींस्थेसाठी ववद्यार्थयाांच्या प्रमाणात ननधी देणे, प्रत्येक स्जल््यात वसनतगहृ 
योजना सरुू करणे, स्वाधार योजनेच्या धतीवर समकक्ष नवीन योजना 
ओबीसीींना लाग ू करणे, ववद्यार्थयाांच्या प्रलींत्रबत भशषयवतृ्तीसह सन      
२०२०-२०२१ या वषाासाठी तरतदू केलेला ननधी एकत्रित उपलबध करून देणे 
आणण इतर योजना चाल ूकरण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात इतर 
मागासवगा समाजाचे आरक्षण शासनामाफा त ददल्या जाणाऱया सवलती व इतर 
लािाींचा सवांकषदृष्ीने अभ्यास करून त्याची पररणामकारक कायावाही आणण 
अनतरीक्त सवलती व लाि प्रस्ताववत करण्यासींदिाातील अहवाल सादर 
करण्यासींदिाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (०१-०३-२०२१) : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणाय, 
ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० अन्वये इतर मागासवगा समाजाच्या आरक्षण व 
आतापयांत शासनामाफा त ददल्या जाणाऱया सवलतीींचा व इतर लािाींचा 
सवांकषदृष्ीने अभ्यास करून पररणामकारक कायाान्वयन होण्याच्यादृष्ीन े
तसेच अनतररक्त सवलती/लाि प्रस्ताववत करण्याच्यादृष्ीने अभ्यास करून 
मींत्रिमींड ाला भशफारस करण्यासाठी मींत्रिमींड  उपसभमती गदठत करण्यात 
आली असनू या मींत्रिमींड  उपसभमतीने भशफारसी केलेल्या आहेत.  

___________ 
  
राज्य सादहत्य ि सांस्िृती मांडळ ि मराठी विश्ििोश ननममणती मांडळ 

पुनरणचनेसाठी प्रनतक्षेत असल्याबाबत 
  

(१९) ६३५३ (१५-०३-२०२१). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माहे नोर्वहेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान महाराषर राज्य 
सादहत्य व सींस्कृती मींड  आणण ववश्वकोश ननभमाती मींड ाची पनुराचना 
करण्यात आली नसल्याम ेु सध्या प्रशासकीय पात ीवरील शक्य तवेढीच 
कामे ही मींड े करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाराषर राज्य ननभमातीच्या दहरक महोत्सवी वषाामध्ये राज्य 
सादहत्य व सींस्कृती मींड  आणण मराठी ववश्वकोश ननभमाती मींड  ही दोन्ही 
महत्वाची मींड े पनुराचनेसाठी वषािरानींतरही प्रनतक्षा यादीमध्येच असल्याम ेु 
सींपणूा महाराषराला समजून घेणाऱ या सादहस्त्यकाींची अध्यक्षपदी नेमणूक र्वहावी 
तसेच राज्यातील वेगवेग े वविाग, प्रवाह, िाषा, सादहत्य, सींस्कृती क्षेिाच े
सींस्थात्मक प्रनतननधीक सदस्याींची या दोन्ही मींड ावर तातडीने ननयकु्ती 
करावी, अशा आशयाचे एक सववस्तर ननवेदन अणखल िारतीय मराठी 
सादहत्य मींड ाचे माजी अध्यक्ष डॉ.श्रीपाद जोशी याींनी मा.मखु्यमींिी व 
मा.मराठी िाषा मींिी याींच्याकड ेमाहे नोर्वहेंबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य सादहत्य व सींस्कृती मींड  आणण मराठी 
ववश्वकोश ननभमाती मींड  या मराठी ववषयक मींड ाची आजभमतीस पनुराचना 
न करण्याची कारणे काय आहेत व अणखल िारतीय मराठी सादहत्य मींड ाच े
माजी अध्यक्ष डॉ.श्रीपाद जोशी याींनी मा.मखु्यमींिी व मा.मराठी िाषा मींिी 
याींना सादर केलेल्या ननवेदनाबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई (२३-०३-२०२१) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य सादहत्य 
सींस्कृती मींड  आणण महाराषर राज्य मराठी ववश्वकोश ननभमाती मींड  याींची 
पनुराचना करणेबाबतची कायावाही शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही.   

___________ 
  

साांिली महापामलिेला शासनाने िृष्ट्णा नदीला आलेल्या  
महापुरानांतर ददलेल्या बोटी िहाळ झाल्याबाबत 

  

(२०) ६५२० (१७-०३-२०२१). श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत : 
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली महापाभलकेला शासनाने सन २००५-२००६ मध्ये कृषणा नदीला 
आलेल्या महापरुानींतर सहा बो्ी ददल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बो्ीींपकैी पाच बो्ी गहा  झाल्याचे ननदशानास आल े
असनू एका बो्ीची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाभलकेच्या गरैकारिाराची शासनाकडून चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानसुार सींबींधधत दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (१५-०४-२०२१) : (१) स्जल्हाधधकारी कायाालयाकडून साींगली 
भमरज-कुपवाड महानगरपाभलकेस ६ रबर बो्ी ददल्या होत्या, हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त ६ रबर बो्ीींपकैी ४ रबर बो्ी महानगरपाभलकेकड ेजमा नसल्याची 
बाब माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये ननदशानास आल्याची वस्तसु्स्थती 
महानगरपाभलकेने क ववली आहे. 

सदर प्रकरणी प्राथभमक चौकशी केली असता, तत्कालीन प्रिारी 
अस्ग्नशमन अधधकारी याींनी त्याींच्या कायाका ात ४ रबर बो्ी दरुुस्तीकरीता 
ददल्याच े मान्य केले असनू दरुुस्तीसाठी ददलेल्या ४ ही रबर बो्ी त्याींनी 
महानगरपाभलकेस परत केल्या आहेत. 

सद्य:स्स्थतीत ६ ही रबर बो्ी अस्ग्नशमन वविागाकड े जमा 
असल्याची वस्तसु्स्थती महानगरपाभलकेने क ववली आहे. 
(३) सदर प्रकरणाची महानगरपाभलकेमाफा त चौकशी सरुु असनू चौकशीअींती 
ननयमोधचत कायावाही करणार असल्याचे महानगरपाभलकेने क ववले आहे 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात खाजिी ि शासिीय रुग्णालयाांमध्ये  
मसझरेरयनच ेिाढते प्रमाण रोखण्याबाबत 

  

(२१) ६६४६ (१०-०२-२०२१). श्री.विलास पोतनीस : ददनाांि १५ डडसेंबर, २०२० 
रोजी सभािहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ११ मधील प्रश्न क्रमाांि ५०५६ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभाणत 
सन्माननीय सािणजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात खाजगी व शासकीय रुग्णालयाींमध्ये भसझेररयनच ेवाढत ेप्रमाण 
रोखण्याकरीता शासन ननणाय, ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ अन्वये तज्ाींची 
सभमती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सभमतीने शासनास अहवाल सादर केला आहे काय, त्यात 
केलेल्या भशफारशीींच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, अहवालातील भशफारशीींनसुार खाजगी व शासकीय 
रुग्णालयामध्ये भसझरेरयनचे वाढत े प्रमाण रोखण्याबाबत कोणत्या 
उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े(२६-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सभमतीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत नाही.   
  ___________ 
  

राज्यातील िाढत्या प्रदषूणािर ननयांत्रण ठेिण्यािरीता  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(२२) ६७६६ (०६-०२-२०२१). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पयाणिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये १.४ लाख मतृ्य ू हे प्रदषूणाम ेु होत असल्याचे इींडडयन 
मेडडकल काऊस्न्सल ऑफ मेडडकल ररसचाने ददनाींक ३ जानेवारी, २०२१ रोजी 
जाहीर केलेल्या आकडवेारीनसुार ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात स्थाननक 
पात ीवर होत असलेल्या ववववध प्रदषूणाची कारणे शोधून त्यावर 
उपाययोजना करण्यासाठी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या मदतीने कृती 
आराखडा तयार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे (०२-०३-२०२१) : (१) इींडडयन कौस्न्सल ऑफ मडेडकल 
ररसचा या सींस्थेच्या अहवालानसुार राज्यात २०१९ साली १,३९,११८ जण वाय ू
प्रदषूणाम ेु मतृ्यमूखुी पडले, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील १८ शहरामध्ये हवा गणुवत्ता सधुारण्याबाबत राषरीय पयाावरण 
अभियाींत्रिकी सींशोधन सींस्था (ननरी) व िारतीय प्रौद्योधगक अभियाींत्रिकी 
सींस्था, पवई (आय.आय.्ी.) याींच्याकड ेहवा प्रदषूणाच ेप्रमखु स्तोि ओ खून 
त्याींचे मोजमाप करण्याचे काम सोपववण्यात आले आहे.  
 तसेच, हवा प्रदवूषत शहरातील महानगरपाभलका व इतर 
िागधारकाींच्या समन्वयातनू महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींड ाने हवा प्रदषूण 
ननयींिणाकरीता सवा समावेशक कृती आराखडा तयार केला आहे. सदर कृती 
आराखड्याींच्या प्रिावी अींमलबजावणीसाठी राज्यामध्ये मखु्य सधचवाींच्या 
अध्यक्षतखेाली सकुाणू सभमती, प्रधान सधचव, पयाावरण याींच्या अध्यक्षतखेाली 
राज्यस्तरीय हवा गणुवत्ता सींननयींिण सभमती व स्जल्हाधधकारी/आयकु्त 
याींच्या अध्यक्षतखेाली नागरी सभमती अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली 
आहे. सदर आराखड्याच्या अींमलबजावणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सिण शाळाांना किमान ि िमाल शुल्ि 
मयाणदा ननजश्चत िरण्याबाबत 

  

(२३) ६७६८ (०६-०२-२०२१). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय भशक्षणासींदिाात गजुरातप्रमाणे नवीन कायदा करून सवा 
शा ाींना र्कमान व कमाल शलु्क मयाादा ननस्श्चत करण्याबाबतची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या ननवेदनार्वदारे 
मा.शालेय भशक्षण मींिी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.शालेय भशक्षण मींिी याींनी ददनाींक ०४ नोर्वहेंबर, २०२० रोजी 
अप्पर मखु्य सधचव, शालेय भशक्षण वविाग याींना सदरहू ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने तपासनू सादर करण्याचे ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अप्पर मखु्य सधचव, शालेय भशक्षण वविाग 
याींचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, अहवालात केलेल्या 
भशफारसीींच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील सवा शा ाींची 
र्कमान व कमाल शलु्क मयाादा ननस्श्चत करण्याबाबत कोणता ननणाय घेतला 
वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाण िायििाड (२३-०२-२०२१) : (१) व (२) होय. 
(३) याबाबत भशक्षण आयकु्त, भशक्षण सींचालक (माध्यभमक व उच्च 
माध्यभमक) व भशक्षण सींचालक (प्राथभमक) याींच्याकडुन अहवाल मागववण्यात 
आला आहे. 
(४) व (५) सदर बाब धोरणात्मक स्वरुपाची असनू तपासण्यात येत आहे. 
  ___________ 
  

िधाण जजल््यातील धोत्रा-अल्लीपूर मािाणिरील पूलाच े 
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाणच ेझाल्याबाबत 

  

(२४) ६९२१ (१७-०३-२०२१). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नािोराि िाणार, 
श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािणजननि बाांधिाम (सािणजननि उपक्रम 
ििळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाा स्जल््यातील धोिा-अल्लीपरू मागाावरील सधचन पारसड े याींच्या 
शतेाजव  २ मदहण्यापवूी बाींधण्यात आलेल्या पलूाचे बाींधकाम ननकृष् दजााच े
झाल्याने पलूाला िेगा पडल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढ ून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अशोिराि चव्हाण (१६-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
सदर पलूाच्या डार्वया बाजूच्या retaining wall लगत मरुुमाच्या 

filling चे काम सरुु असताना excavator चा धक्का लागल्याम ेु retaining 
wall च्या वरील बाजूस एक फु् उींचीला िेग पडलेली होती.  
(२) याबाबत सदर कीं िा्दारास क ववण्यात आले होत.े त्यानषुींगाने सदर 
िाग पाडून पनु्हा नवीन एक फु्ाचे बाींधकाम करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
 

मुांबई महानिरपामलिेतील मशक्षि ि िमणचाऱ् याांना  
सातिा िेतन आयोि लािू िरण्याबाबत 

  

(२५) ७०३९ (०६-०२-२०२१). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाभलकेतील कमाचारी वग ून खाजगी, प्राथभमक, अनदुाननत 
शा ेतील भशक्षक/भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरताना 
दजुािाव केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी, प्राथभमक व अनदुाननत शा ेतील कमाचाऱयाींना वररषठ 
वेतनशे्रणी व ननवडशे्रणीपासनू वींधचत ठेवण्यात आल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढ ून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
त्याबाबतची वस्तसु्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

प्रा. िषाण िायििाड (२६-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 शासन ननणाय, ददनाींक २२/०२/२०१९ व ददनाींक ०३/०७/२०१९ अन्वये 
खाजगी अनदुाननत शा ाींतील पणूावे  भशक्षक व भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना 
आणण नगरपररषदा/महानगरपाभलका (बहृन्मबुींई महानगरपाभलका वग ून) 
याींच्यातफे चालववल्या जाणाऱया माध्यभमक, उच्च माध्यभमक ववद्यालयातील 
भशक्षक व भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना सातर्वया वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतन 
सींरचना लाग ूकरण्यात आली आहे. 
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(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

मुांबई महापामलिेतील खाजिी प्रार्थममि अनुदाननत/विनाअनुदाननत 
शाळेतील विद्यार्थयाांच्या विविध प्रश्नाांबाबत 

  

(२६) ७०५१ (०८-०२-२०२१). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाभलकेतील खाजगी प्राथभमक अनदुाननत/ववनाअनदुाननत 
शा ेतील ववद्यार्थयाांना पाठयपसु्तक, २७ वस्त ू व भशषयवतृ्ती ददली जात 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर्ीई कायदा लाग ूअसनूही मुींबई महापाभलकेतील खाजगी 
प्राथभमक अनदुाननत/ववनाअनदुाननत शा ाींतील ववद्यार्थयाांकडून शलु्क घेतले 
जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा.िषाण िायििाड (२३-०२-२०२१) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या 
अखत्याररत येणाऱया महानगरपाभलका प्राथभमक वविागातील ववद्यार्थयाांना 
पाठयपसु्तके, २७ वस्त ू व भशषयवतृ्ती ननयमानसुार अदा करण्यात येत.े 
तथावप, खाजगी प्राथभमक मान्यताप्राप्त अनदुाननत शा ेतील ववद्यार्थयाांना 
समग्र भशक्षा अभियानामाफा त मोफत पाठ्यपसु्तके तसेच, भशषयवतृ्तीधारक 
ववद्यार्थयाांना भशषयवतृ्तीचा लाि भम तो. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाभलका पररक्षेिात मान्यताप्राप्त एकूण ३९९ 
अनदुाननत व ६७८ ववनाअनदुाननत शा ा सींबींधधत र्वयवस्थापनाींकडून 
चालववण्यात येतात. बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या अखत्याररत असणाऱया  
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मान्यताप्राप्त ववनाअनदुाननत शा ाींना चालववण्यासाठी कोणतहेी अनदुान ददले 
जात नाही. त्याम ेु या शा ा महाराषर शकै्षणणक सींस्था (शलु्क ववननयमन) 
अधधननयम, २०११ अींतगात शासन अधधसचूना ददनाींक २१/०३/२०१४ या 
कायद्यानसुार शलु्क घेतात.  
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शाळाांमध्ये आिृनतबांधाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(२७) ७०७८ (०८-०२-२०२१). श्री.िवपल पाटील, श्री.अशोि ऊफण  भाई जिताप, 
श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाण, श्री.अमरनार्थ राजूरिर, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अमभजजत िांजारी डॉ. रणजजत पाटील : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील काही शा ाींमध्ये एकही भलवपक अथवा भशपाई नसल्याम ेु 
तसेच आकृनतबींधाची अींमलबजावणी न झाल्याम ेु शालेय र्वयवस्थापन व 
शा ेचे दैनींददन कामकाज प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना २४ वष े पणूा होऊनही वररषठ 
वेतनशे्रणी भम त नाही तसेच राज्यातील शा ाींमध्ये आकृनतबींधाची 
अींमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला ववत्त वविागाने मान्यता ददली 
नसल्याने सदरहू प्रस्तावास मान्यता भम ावी यासाठी प्रस्ताव पनु्हा ववत्त 
वविागाकड ेपाठपरुावा करण्याकरीता पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भशक्षकेतर 
कमाचाऱयाींना २४ वष े पणूा होऊनही वररषठ वेतनशे्रणी भम णेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण िायििाड (०२-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील खाजगी अनदुाननत शा ामधील भशक्षकेतर कमाचाऱ याींना 
शासन ननणाय, ददनाींक ३०/४/१९९८ अन्वये केव  १२ वषााच्या सेवेनींतर देय 
असणारी कालबध्द पदोन्नती योजना लाग ूआहे. २४ वषााच्या सेवेनींतर देय 
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असणारी आश्वाभसत प्रगती योजना भशक्षकेतर कमाचाऱ याींना लाग ू करण्यात 
आलेली नाही. सद्य:स्स्थतीत आकृनतबींधाच्या अींमलबजावणीकरीता प्रस्ताव 
ववत्त वविागास सादर करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

सांचमान्यतेच ेशासन ननणणय रद्द िरण्याबाबत 
  

(२८) ७११० (०८-०२-२०२१). श्री.िवपल पाटील : ददनाांि १५ डडसेंबर, २०२० 
रोजी सभािहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ५१७२ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमईपीएस कायद्याने ननस्श्चत केलेले सींचमान्यतचेे ननकष ददनाींक २८ 
ऑगस््, २०१५ व ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन ननणायाने बदलनू 
भशक्षक सींख्या कमी केल्याने ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणणत व ववज्ान या ववषयाच्या दोन भशक्षकाींऐवजी एक 
भशक्षक देणे, िाषा ववषयाच ेभशक्षक रद करणे, तसेच, कला, क्रीडा व सींगीत 
भशक्षकाींना वग ण्यात आल्याने सदर शासन ननणाय रद करण्याबाबत भशक्षक 
िारतीने मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण िायििाड (०२-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सींचमान्यता शासन ननणाय सधुाररत करण्याच्या अनषुींगाने 
आयकु्त, भशक्षण याींनी ददनाींक १३/०७/२०२० रोजी अहवाल सादर केला असनू 
सदर अहवाल तपासण्यात येत आहे. 
  ___________ 
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आददिासी क्षेत्रातील माध्यममि शाळाांमधील मशक्षि िमणचाऱ्याांच े
ननयममत िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(२९) ७१२९ (०६-०२-२०२१). श्री.नािोराि िाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासी क्षेिातील माध्यभमक शा ेतील भशक्षक कमाचाऱयाींचे माहे 
ऑगस््, २०२० पासनू ननधी अिावी प्रलींत्रबत असललेे ननयभमत वेतन अदा 
करण्याबाबत तसेच सदरहू शा ा प्लॅनमधून नॉन-प्लॅनमध्ये वगा करून 
वेतनाची समस्या सोडववण्याबाबत नागपरू वविागाच्या भशक्षक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनास ददनाींक ०७/१२/२०२० व ददनाींक १४/१२/२०२० रोजी 
पि पाठवनू आददवासी क्षिेातील माध्यभमक शा ाींमधील भशक्षक/कमाचाऱयाींच े
वेतन प्लॅनमधून नॉन-प्लॅनमध्ये वगा करण्याची ववनींती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, उक् त माध्यभमक शा ाींमधील भशक्षक/कमाचाऱयाींचे वतेन ४ त े ५ 
मदहने ववलींबाने अदा केले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणता ननणाय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण िायििाड (२३-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सन २०२०-२०२१ या आधथाक वषाामध्ये आददवासी क्षिेातील 
अशासकीय माध्यभमक ववद्यालयातील आददवासी तकुड्याींवरील कमाचाऱयाींच े
वेतन हे मागणी क्रमाींक ्ी-५ अींतगात २२०२१९०१ या लेखाशीषााखाली अदा 
करण्यात येत.े सन २०२०-२०२१ या आधथाक वषाासाठी सदर लेखाशीषााखाली 
रुपये ७५००.८३ लक्ष इतकी मागणी वविागाकडून आददवासी वविागास 
करण्यात आली होती. तथावप, सदर लेखाशीषाांतगात रुपये ५०००.८३ लक्ष 
इतकी तरतदू आददवासी वविागाकडून अथासींकल्पीत करण्यात आली आहे. 
सबब, सदर कमाचाऱयाींना ननयभमत वेतन अदा करावयाचे झाल्यास २२०२१९०१ 
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या लेखाशीषाास म ू अथासींकल्पीत तरतदूीपेक्षा रुपये २०४९.६८ लक्ष इतक्या 
ननधीची आवश्यकता आहे. सदर अनतररक्त ननधीची परूक मागणी डडसेंबर, 
२०२० च्या दहवा ी अधधवेशनात मींजूर झाली असनू, परुक मागणीची रक्कम 
ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०२१ रोजी आयकु्त (भशक्षण) याींना ववतररत करण्यात 
आली आहे. सदर कमाचाऱयाींचे वेतन हे प्लॅन मधून नॉन-प्लॅनमध्ये घेण्याची 
कायावाही शासन स्तरावरुन सरुु आहे.  
  ___________ 
  
आददिासी/नक्षलग्रस्त भािातील मशक्षि/मशक्षिेतर िमणचाऱ्याांना एिस्तर 

िेतनशे्रणी देय ठरविणारा शासन ननणणय ननिणममत िरण्याबाबत 
  

(३०) ७१३९ (०८-०२-२०२१). श्री.नािोराि िाणार, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी/नक्षलग्रस्त िागात कायारत असलले्या 
अधधकारी/कमाचाऱयाींना त्या क्षेिात कायारत असेपयांत शासन ननणाय, ददनाींक 
०६ ऑगस््, २००२ अन्वये एकस्तर वेतनशे्रणी देय ठरववण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर खाजगी शा ाींतील कमाचारी (सेवेच्या शती) 
ननयमावली, १९८१ मधील तरतदुीींच्या अधधन सेवा असलेल्या राज्यातील 
भशक्षक व भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना एकस्तर वेतनशे्रणी देय असल्याबाबतचा 
शासन ननणाय भशक्षण वविागाने ननगाभमत केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकस्तर वेतनशे्रणी देय असल्याबाबतचा शासन ननणाय 
ननगाभमत करण्याकरीता नागपरू वविागाच्या भशक्षक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक 
१६/०१/२०२० व ददनाींक २९/०७/२०२० रोजी शासनास पि पाठवनू ववनींती केली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन एकस्तर वेतनशे्रणी 
देय असल्याचा शासन ननणाय ननगाभमत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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प्रा. िषाण िायििाड (२३-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. नक्षलग्रस्त/आददवासी िागात काम करणाऱया मान्यताप्राप्त 
खाजगी अनदुाननत प्राथभमक/माध्यभमक शा ा, उच्च माध्यभमकच े वगा, 
कननषठ महाववद्यालय व सनैनकी शा ाींतील भशक्षक/भशक्षकेतर कमाचाऱयाींना 
एकस्तर पदोन्नती देण्याबाबत ददनाींक १४/०८/२००८ रोजी शासन ननणाय 
ननगाभमत केलेला आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सामान्य प्रशासन वविागाने याबाबत गठीत केलेल्या सभमतीच्या 
अहवालातील भशफारशी, सा.प्र.वव. च्या ववचाराधीन आहेत. सदर वविागाने 
आवश्यक ती कायावाही केल्यानींतर भशक्षक व भशक्षकेतर कमाचाऱयाींसाठी या 
वविागाकडून योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजिी अनुदाननत/विनाअनुदाननत 
शाळाांमध्ये शासन ननणणयाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(३१) ७१४८ (०८-०२-२०२१). श्री.नािोराि िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय 
फुिे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी अनदुाननत/ववनाअनदुाननत शा ाींमध्ये 
शासनाने शालेय भशक्षण वविागार्वदारे भशक्षक/कमाचारी/ववद्याथी/पालक/शा ा/ 
सींस्था याींची तक्रार ननवारण सभमती गदठत करून तक्रारीींच े ननवारण 
करण्याकरीता ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी व ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०२० 
रोजी दोन शासन ननणाय ननगाभमत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शासन ननणायातील आदेशाची अींमलबजावणी राज्यातील 
शा ाींमध्ये अद्यापपयांत झाली नाही, तसेच, र्कती स्जल््याींमधील शा ाींमध्ये 
अींमलबजावणी झाली व र्कती स्जल््यात झाली नाही, तसेच सदरहू शासन 
आदेशाची अींमलबजावणी करण्याकरीता कोणत्या अधधकाऱयाींची नेमणूक 
करण्यात आली आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शासन 
ननणायाची अींमलबजावणी करण्याबाबत कायावाही करुन शासन ननणायाची 
अींमलबजावणी न करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाण िायििाड (०१-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) वरील शासन ननणायानसुार भशक्षण उपसींचालक/वविागीय अध्यक्ष, 
महाराषर राज्य माध्यभमक व उच्च माध्यभमक भशक्षण मींड  याींचेस्तरावर 
सभमती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानसुार राज्यातील सवा भशक्षण 
उपसींचालक/वविागीय अध्यक्ष, महाराषर राज्य माध्यभमक व उच्च माध्यभमक 
भशक्षण मींड  याींच ेस्तरावरील सभमतीचे कामकाज सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

राज्यात उपजजल्हाधधिाऱ्याांची पदे ननममणती िरण्याबाबत 
  

(३२) ७२५६ (१६-०३-२०२१). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.नािोराि िाणार, 
श्री.विजय ऊफण  भाई धिरिर, श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने मागील ७ वषाांपासनू उपस्जल् हाधधकारी पद ननभमाती केली 
नसल् याने ६०० उपस्जल् हाधधकाऱयाींमाफां त राज् याचा कारिार सरुु असल् याने 
सदर उपस्जल् हाधधकाऱयाींना कामाचा अनतररक्त ताण येत असनू प्रशासनाच्या 
कामात ववलींब होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अधीकची 
उपस्जल् हाधधकारी पदाींची ननभमाती करुन प्रशासनावरील कामकाजाचा ताण 
कमी करण् यासींबींधी आवश् यक त् या उपाययोजना करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बाळासाहेब र्थोरात (२७-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासन ननणाय क्र.आरसी्ी-१०/०८/२०१२/प्र.क्र.१०९/ई-१, ददनाींक 
२२/११/२०१३ अन्वये उपस्जल्हाधधकारी सींवगााचे सींख्याब  ६०० इतके ननस्श्चत 
केले आहे. सद्य:स्स्थतीत ५० उपस्जल्हाधधकारी सींवगाातील ररक्त पदे 
पदोन्नतीने व सर सेवेने िरण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
 
  ___________ 
  

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येर्थील िुां भार धाराची मभांत  
िोसळून अपघात झाल्याबाबत 

  

(३३) ७२७५ (११-०२-२०२१). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.विजय ऊफण  भाई धिरिर, 
श्री.नािोराि िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मदत ि पनुिणसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू स्जल््यात पडलेल्या मसु धार पावसाम ेु हजारो हेक््र शतेी, 
घरे व पींढरपरू तालकु्यातील चींद्रिागा नदीवरील कुीं िार घा्ाजव  बाींधण्यात 
आलेली भि ींत कोस ून ६ जण मतृ पावल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०२० 
च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापरू शहरातील व स्जल््यातील सवा नद्याींना महापरू 
आल्याने नदीका्च्या नागररकाींच े स्थलाींतर करण्यात आल े होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसान झालेल्या 
शतेकरी, शहरी िागातील नागररकाींना व मतृाींच्या कु्ुींत्रबयाींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विजय िडटे्टीिार (२६-०२-२०२१) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) माहे जून त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावधीत अनतवषृ्ीम ेु व परुाम ेु 
शतेवपकाींच े तसेच शतेजमीन, मनषुयहानी, पशधुन हानी, मत्स्यर्वयवसाय, 
याींच्या नकुसानीसाठी, घर पडझड, सानगु्रह अनदुान याकरीता ददनाींक 
०९/११/२०२० रोजीच्या शासन ननणायान्वये सोलापरू स्जल््यासाठी मदत 
ननधीचा पदहला हप्ता रुपये २९४८१.२२ लक्ष, तसेच ददनाींक ०७/०१/२०२१ रोजी 
दसुरा हप्ता रुपये २५०७१.८२ लक्ष इतका ननधी वविागीय आयकु्त, पणेु याींना 
ववतररत करण्यात आलेला आहे. ववतररत केलेल्या एकूण रुपये ५४५५३.०४ 
लक्ष इतक्या ननधीपकैी रुपये ४३५८१.७२ लक्ष ननधीच ेवा्प करण्यात आल े
आहे. उवाररत ननधी वा्पाच ेकाम सरुू आहे. त्याचप्रमाणे ददनाींक १४/१०/२०२० 
रोजी अनतवषृ्ीम ेु चींद्रिागा नदीवरील कुीं िार घा्ाची भि ींत कोस ून ६ 
र्वयक्ती मतृ झालेले आहेत, त्यापकैी ४ मतृ र्वयक्तीींच्या वारसाींना प्रत्येकी 
रुपये ४ लक्ष प्रमाणे मदत देण्यात आलेली असनू उवाररत २ मतृ मदहलाींची 
अद्याप ओ ख प्लेली नसल्याने मदत ननधीचे वा्प करण्यात आलेले 
नाही. या घ्नेसींदिाात पींढरपरू शहर पोलीस ठाणे येथे 
ग.ुरीं.नीं.६९१/२०२०िादींवव कलम ३०४(अ), ४२७, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही.   

___________ 
  

नािपूर शहरातील अांबाझरी तलािाचा सुरक्षा बाांध  
जीणाणिस्रे्थत असल्याबाबत 

  

(३४) ७३३८ (१०-०२-२०२१). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.ननलय 
नाईि, श्री.नािोराि िाणार, श्री.धिरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रिीण दटिे : ददनाांि ८ माचण, २०२१ रोजी 
सभािहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ५५८१ ला ददलले्या उत्तराच्या सांदभाणत 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील अींबाझरी तलावाच्या मजबतुीकरणासाठी रुपये २१ 
को्ीची आवश्यकता असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.प. २ (38) 

(२) असल्यास, सावाजननक बाींधकाम अभियाींत्रिकी वविागाने तलावाला मजबतु 
करण्यासाठी सींबींधधत ननधीचा प्रस्ताव तयार केला असनू ननधी जास्त 
असल्याने राज्य शासनाकडून ववशषे अनदुानाची मागणी महानगरपाभलकेकडून 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू शहरातील अींबाझरी तलावाचा सरुक्षा बाींध जीणाावस्थेत 
असनू सदर बाींध ब क्ी करण्याबाबत महानगरपाभलका व मेरोचा प्रस्ताव 
गत ४ वषाापासनू प्रलींत्रबत असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तलावाचे ब क्ीकरण व सशुोभिकरण करण्याकड े
शासकीय यींिणा दलुाक्ष करीत असल्याम ेु सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी 
करुन तलावाची देखिाल व दरुुस्ती तसेच सरुक्षा बाींधाची ब क्ी 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (०१-०३-२०२१) : (१) होय. 
(२) नागपरू महापाभलकेकडून रुपये १७.७१ को्ीची मागणी शासनास करण्यात 
येत असल्याबाबत नागपरू महानगरपाभलकेने क्षते्रिय कायाालयास क ववले 
आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयाच े ददनाींक २१ माचा, २०१८ चे आदेशानींतर या 
तलावाचे ब क्ीकरणाचे काम ठेव तत्वावर जलसींपदा वविागामाफा त करणे 
प्रस्ताववत आहे. उक्त तलावाच्या ब क्ीकरणाकरीता आवश्यक असलेल े
सवेक्षण, सींकल्पन रेखाधचि,े मलु्यापान तसेच तलावाींचे परु अभ्यास व 
आपात्कालीन आराखडा प्राप्त करून रुपये २१.०७ को्ीचे अींदाजपिकास 
महानगरपाभलका, नागपरू याींचे पि क्र. ४११/२०२१, ददनाींक ०८/०१/२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(४) महानगरपाभलका, नागपरूकडून ननधी उपलबधतनेसुार ्प्पाननहाय उक्त 
तलावाचे ब क्ीकरण करण्यात येणार आहे. ततुा साींडर्वयाचे कामाचे 
दरुुस्तीकरीता रुपये ३.१४ को्ी ननधी नागपरू महानगरपाभलकेकडून  
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ददनाींक १७/०२/२०२१ ला प्राप्त झाला असनू या कामास ताींत्रिक मान्यता 
देण्याचे काम प्रगतीत आहे. त्यानींतर ननववदा प्रर्क्रया करून लवकरात लवकर 
काम सरुु करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही.   

___________ 
  

राज्य शासनाच्या रुग्णालय सेिेत चतुर्थणशे्रणी िमणचाऱ्याांना  
िायमस्िरूपी सामािून घेण्याबाबत 

  

(३५) ७५१४ (१०-०२-२०२१). श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि खोत : 
सन्माननीय िदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या रुग्णालयातील मींजूर ररक्त पदाींवर वषाानवुष ेअस्थायी 
म्हणून काम केलेल्या बदली कमाचाऱयाांना कायमस्वरूपी न केल्याने व त्याींचे 
वयोमान उल्ून गेल्याने तसेच त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींचे िववतर्वय धोक्यात 
आल्याने यवतमा  येथील रूग्णालय सेवेत कायारत असलेल्या देववदास 
वडस्कर या चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाने नरैाश्येपो्ी आत्महत्या केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वदै्यकीय भशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाींतगात राज्यातील 
९२५ बदली कमाचाऱयाींना ववशषे बाब म्हणून शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी 
सामावनू घेण्यात यावे म्हणून चतथुाशे्रणी कमाचारी सींघ्नेने मा.मखु्यमींिी, 
मा.सावाजननक आरोग्य मींिी, मा.वदै्यकीय भशक्षण मींिी व सींचालक, वदै्यकीय 
भशक्षण व सींशोधन सींचालनालय आदीींकड े ननवदेन सादर करूनही त्याींच्या 
मागणीकड ेशासनाचे दलुाक्ष होत असल्याने ददनाींक ३० जून त े३ जुल,ै २०२० 
या कालावधीत आींदोलने केली असता, सींचालक, वदै्यकीय भशक्षण व सींशोधन 
सींचालनालय याींनी ददनाींक ३ जुल,ै २०२० रोजी बठैक घेऊन सदरहू ररक्त 
असलेल्या ९२५ पकैी ६४२ कमाचाऱयाींना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याच े
आश्वासन ददले होत.े परींत ुआजभमतीस यासींदिाात कोणतीही कायावाही झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 
 
 



वव.प. २ (40) 

(३) असल्यास, शासन अजून र्कती जणाींचे ब ी घेणार आहे असा सवाल 
राज्य शासकीय चतथुाशे्रणी कमाचारी मध्यवती महासींघाचे अध्यक्ष 
श्री.िाऊसाहेब पठाण याींनी मा.मखु्यमींत्रयाींकड ेमाहे नोर्वहेंबर, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाठवलेल्या ननवेदनार्वदारे उपस्स्थत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी 
सामावनू न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढ ून आले व त्यानषुींगाने अनेक वषाापासनू अस्थायीररत्या कायारत 
असलेल्या ९२५ चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींना शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी 
सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.अममत विलासराि देशमखु (०१-०३-२०२१) : (१) वदै्यकीय भशक्षण 
सींशोधन सींचालनालयाच्या अधधनस्त अस्थायी चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींना    
सन-२०१५ मध्ये एकवे ची बाब म्हणून सेवेत ननयभमत करण्याचा 
धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला होता. श्री.व.ना.शा. व.ैम. यवतमा  येथील 
अस्थायी चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाने आत्महत्या केल्याची बाब ददेुवाने खरी 
असली तरी सदर कमाचारी सन १९९७ त ेसन २०१४ या प्रददघा कालावधीत 
कायारत नर्वहत.े या सींदिाात पोभलसाींमाफा त पढुील तपास करण्यात येत आहे. 
(२) वदै्यकीय भशक्षण व सींशोधन सींचालनालयामाफा त सद्य:स्स्थतीत कायारत 
असलेल्या अस्थायी चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींच्या सेवा तपशील शासनास सादर 
करण्यात आला आहे. 
(३) अस्थायी चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींना सेवेत कायम करण्याबाबतचे ददनाींक 
२३/१२/२०२० रोजीचे सींबींधधत सींघ्नेचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.  
(४) व (५) स्थायी पदाींवर तात्परुत्या ननयकु्तीने कायारत कमाचाऱयाींना 
ननयभमत करण्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने व मा.उच्च न्यायालयाींनी 
ववववध प्रकरणात पाररत केलेल्या न्यायननणायाच्या आधारे प्रस्थावपत झालेले 
वधैाननक ननबांध व त्यानषुींगाने शासनाचे धोरण ववचारात घेता प्रस्तावाींतगात 
चतथुाशे्रणी कमाचाऱयाींच्या सवेा ननयभमत करण्यास अडचणी आहेत. 
(६) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
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जजल्हा पररषद मशक्षिाांच्या आांतरजजल्हा ि जजल्हाांतिणत 
बदल्यासांदभाणतील धोरण जाहीर िरण्याबाबत 

  

(३६) ७५१६ (१०-०२-२०२१). श्री.िोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशि 
खोत, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) स्जल्हा पररषद भशक्षकाींच्या आींतरस्जल्हा व स्जल्हाींतगात बदल्यासींदिाातील 
धोरण ननस्श्चत केलले्या सभमतीचा अहवाल ददनाींक १५ माचा, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास शासनाला सादर केला असनू या अहवालावरून भशक्षकाींच्या 
बदल्याींचे धोरण लवकर जाहीर करण्यात येणार होत ेमाि धोरण जाहीर न 
झाल्याने स्जल्हा पररषद भशक्षकाींना पनु्हा ऑनलाईन बदल्याच्या धोरणाबाबत 
साशींकता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामववकास वविाग व शालेय भशक्षण वविागाने लवकर धोरण 
जाहीर करून ददलासा द्यावा अशी मागणी भशक्षक व भशक्षकाींच्या सींघ्नेने 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भशक्षकाींच्या बदल्या ऑनलाईन वा ऑफलाईन करावयाच्या 
याबाबत अभ्यास ग्ाला अहवाल सादर करण्यासाठी स्थापन केलले्या पाच 
मखु्य कायाकारी अधधकारी याींच्या अभ्यास ग्ाने शासनाला सादर केलेले 
धोरण जाहीर करण्यास ववलींब होण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने स्जल्हा पररषद भशक्षकाींच्या 
आींतरस्जल्हा व स्जल्हाींतगात बदल्यासींदिाातील धोरण ववनाववलींब जाहीर 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ (०२-०३-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे. 

स्जल्हा पररषद प्राथभमक भशक्षकाींच्या स्जल्हाींतगात/आींतरस्जल्हा 
बदल्याींसींदिाात धोरण ननस्श्चत करण्यासाठी ननयकु्त करण्यात आलेल्या 
अभ्यास ग्ाने आपला अहवाल ददनाींक १८ माचा, २०२० रोजी शासनास सादर 
केला आहे.  
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(२), (३) व (४) अभ्यास ग्ाने अहवाल सादर केल्यानींतर ददनाींक 
२२/०३/२०२० पासनू कोववड-१९ या रोगाच्या प्रादिुाावाम ेु सींपणूा राज्यिर 
लॉकडाऊनची पररस्स्थती ननमााण झाली. याप्रकरणी भशक्षकाींच्या ववववध 
सींघ्नाींनी सचुववण्यात आलेल्या सधुारणाींवर अभ्यास ग्ाबरोबर ववचार-
ववननयम करण्यात आला. सद्य:स्स्थतीत प्रस्ततु प्रकरणी अभ्यासग्ाने 
सचुववलेल्या सधुारणाींनसुार अस्स्तत्वात असलेल्या शासन ननणायामध्ये 
आवश्यक त े बदल करुन शासन ननणाय ननगाभमत करण्याची कायावाही 
प्राथम्याने करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  

िायरी ते तारिली (ता.मालिण, जज.मसांधदुिुण) रस्त्याच्या 
 रूां दीिरणासह हॉटममक्स डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  

(३७) ७६१२ (१२-०२-२०२१). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािणजननि बाांधिाम 
(सािणजननि उपक्रम ििळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वायरी त े तारकली (ता.मालवण, स्ज.भस ींधुदगुा) रस्त्याच्या रूीं दीकरणासह 
हॉ्भमक्स डाींबरीकरण करण्याबाबत पररसरातील ग्रामस्थाींनी गत २ वषाापासनू 
मा.सावाजननक बाींधकाम मींिी, मा.पालकमींिी, भस ींधदुगुा स्जल्हा, कायाकारी 
अभियींता, सावाजननक बाींधकाम वविाग, सावींतवाडी, सावाजननक बाींधकाम 
उपवविाग, मालवण, प्रधान सधचव, सा.बा.वविाग (रस्त)े, स्जल्हाधधकारी, 
भस ींधुदगुा आदीकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सातत्याने मागणी तसेच पाठपरुावा करूनही 
शासनाचे दलुाक्ष होत असल्याने सामास्जक कायाकत ेश्री.सरेुश बापडकेर याींनी 
ररतसर इशारा देऊन ददनाींक १ डडसेंबर, २०२० रोजीपासनू आमरण उपोषण 
सरुू केले असता सावाजननक बाींधकाम वविागाच्या अभियींत्यानी १० ददवसात 
खड्ड े िरण्याचे काम सरुू केले जाईल असे लेखी आश्वासन ददले असनूही 
आजभमतीस सदर काम सरुू झाले नसल्याम ेु ददनाींक २९ डडसेंबर, २०२० 
रोजी पनु्हा आमरण उपोषण सरुू केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याींचे रूीं दीकरणासह हॉ्भमक्स डाींबरीकरणाचे काम 
अपणूाावस्थेत असण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढ ून आले व त्यानषुींगाने सदर रस्त्याींच्या रूीं दीकरणासह हॉ्भमक्स 
डाींबरीकरणाचे काम ववनाववलींब पणूा करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अशोिराि चव्हाण (०२-०३-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. ददनाींक २५/१२/२०२० पासनू खड्ड ेिरण्याचे काम क्षते्रिय 
कायाालयाकडून सरुु करण्यात आले होत.े सदरच्या कालावधीत रस्त्यावर 
मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी ननमााण झाल्याम ेु काम तात्परुत े
थाींबववण्यात आले होत.े ददनाींक ०४/०१/२०२० नींतर पढुील दहा ददवसात सींपणूा 
रस्त्यावरील खड्ड े बजुववण्याचे ननयोजन असल्याच े सरेुश बापाडकेर याींना 
क ववण्यात आले होत.े त्यास अनसुरुन श्री.सरेुश बापाडकेर याींनी त्याींचे 
ददनाींक २९/१२/२०२० चे प्रस्ताववत उपोषण मागे घेतले होत.े 
(३) व (४) ववषयाींकीत रस्त्यावर हायत्रब्रडॲन्यु् ी कायाक्रमाींतगात रस्त्याचे 
रुीं दीकरण व डाींबरीकरण करणेचे रुपये ११३.२४ को्ी र्कींमतीचे काम मींजूर 
होत.े या कामाची सात वे ेस ननववदा बोलावनुही ननववदेस प्रनतसाद भम ालेला 
नाही. त्याम ेु रस्त्याची दरुवस्था झाल्याने या रस्त्यावर शासन पि 
जा.क्र.आरएमआर-२०१९/प्र.क्र.४०/रस्त-े१, ददनाींक २९/०६/२०१९ अन्वये ववशषे 
दरुुस्ती अींतगात रुपये १६०.०० लक्ष र्कींमतीचे काम मींजूर करणेत आले. सदर 
रस्त्याचे सींपणूा लाींबीतील खड्ड े डाींबरभमश्रीत खडीने िरुन घेण्यात आले 
आहेत. सद्य:स्स्थतीत सींपणूा लाींबीतील रस्ता ससु्स्थतीत असनू रस्त्यावरुन 
वाहतकू सरु ीतपणे चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
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मुांबई महापामलिेच्या माध्यममि शाळेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३८) ७६३५ (१२-०२-२०२१). श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाभलकेच्या १९० माध्यभमक शा ेत गत १३ वषाापासनू 
मखु्याध्यापक, भलवपक, भशपाई, ग्रींथपाल व प्रयोगशा ा सहायक पदे िरली 
गेली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील भशक्षणववषयक अनास्था दरू करुन शा ाींमध्ये 
आवश्यकतनेसुार िरती करावी अशी मागणी महाराषर राज्य भशक्षण पररषदेने 
महानगरपाभलका आयकु्ताींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढ ून आले व त्यानषुींगाने जबाबदार असणाऱ याींववरुध्द कारवाई करुन ररक्त 
पदे तात्का  िरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०३-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) माध्यभमक शा ाींना माध्यभमक शा ा सींदहता लाग ूअसनू, शा ाननहाय 
ववद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात भशक्षक/भशक्षकेतर अनजु्ये सींच मान्यताप्राप्त 
होत.े 
 ववनाअनदुाननत माध्यभमक शा ाींमधील मखु्याध्यापक, 
भशक्षक/भशक्षकेतर सींवगााकरीता पदननभमातीचा प्रस्ताव कायाास्न्वत असनू, 
पदननभमाती तसेच सींच मान्यतते भशक्षकेतर सींवगाातील अनजु्ेय पदे 
दशाववल्यानींतर ननयमानसुार कायावाही करण्यात येणार असल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाभलकेने क ववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
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अिोला महानिरपामलिेतील निररचना विभािात  
िैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३९) ७६७७ (१२-०२-२०२१). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, 
श्री.अबदलु्लाखान दरुाणणी, श्री.सांजय दौंड, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
निरवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाभलकेतील नगररचना वविागाच्या माध्यमातनू 
शहरातील बाींधकाम प्रकल्पाींना मींजुरी ददली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींधकाम नकाशाींना बीपीएमएस प्रणालीर्वदारेच मींजुरी देण्यात 
यावी असे शासनाचे सक्त आदेश असतानाही सींबींधधत सींगणक चालक, मनपा 
अधधकारी याींनी बीपीएमएस प्रणाली न वापरता ऑफलाईन पध्दतीने िखूींड 
मार्फयाींच्या को्यवधी रुपयाींच्या बाींधकाम प्रस्तावास मींजूरी देऊन लाखो 
रुपयाींचा गरैर्वयवहार केल्याच्या तक्रारी महानगरपाभलका प्रशासनाकड े ददनाींक 
२५ नोर्वहेंबर, २०२० रोजी वा त्यासमुारास प्राप्त झाल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी महानगरपाभलकास्तरावर चौकशी करण्यात 
येऊन काही कननषठ अभियींत े व सींगणक चालक याींच्या अन्य खात्यात 
बदल्या करण्यार्वयनतररक्त अन्य कोणत्याही स्वरुपाची फौजदारी वा दींडात्मक 
कारवाई केली नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०२-०३-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) यासींदिाात महापाभलकेच्या अहवालात खालीलप्रमाणे 
नमदू करण्यात आले आहे. :-  

महापाभलकेत ददनाींक ०१/१२/२०१८ पासनू, बीपीएमएस प्रणालीर्वदारेच 
बाींधकाम परवानगी देण्यात येत आहेत. तरे्वहापासनू आतापयांत एकूण ११०० 
बाींधकाम परवानग्या ननगाभमत झाल्या आहेत व यापकैी ताींत्रिक अडचणीम ेु 
२५९ इतक्या परवानग्या ऑफलाईन पध्दतीने ददलले्या आहेत. 
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 तथावप, बीपीएमएस प्रणालीमध्ये बाींधकाम नकाशा दाखल करताना 
उद्भविवलेल्या ताींत्रिक अडचणी खालीलप्रमाणे.:-  

१) बीपीएमएस प्रणालीमध्ये ्ीडीआर वापरुन बाींधकाम करावयाच े
असल्यास, त्याबाबत सॉफ््वेअरमध्ये सवुवधा नाही. 
 २) यापवूी ननयमानसुार िखूींडाचे उपवविागाजन झाले असल्यास, 
काही प्रकरणी िखूींडाचे क्षिे व रुीं दी आजरोजी लाग ू असलेले ननयमानसुार 
बसत नाही, त्याम ेु प्रकरण दाखल करताना ररपो ा् फेल दशाववतो. 
 अशा वरील प्रकरणातच फक्त ऑफलाईन पध्दतीने, नागररकाींच्या 
सोईसाठी व आयकु्त, अकोला मनपा याींच्या परवानगीने बाींधकाम परवानगी 
ददलेल्या आहेत. 
 यासींदिाात लाखो रुपयाींच्या बाींधकाम प्रस्तावास मींजुरी देऊन लाखो 
रुपयाींचा गरैर्वयवहार केल्यासींदिाात महापाभलकेकड े कोणत्याही तक्रारी प्राप्त 
नाहीत. 
 नगररचना कायाालयातील काही कननषठ अभियींत ेव सींगणक चालक 
याींच्या करण्यात आलेल्या बदल्या ्या प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
  ___________ 
  

अिोला ग्रामपांचायत हद्दिाढीतील िमणचाऱ्याांना महानिरपामलिेच्या 
आस्र्थापनेिर समायोजन िरुन घेण्याबाबत 

  

(४०) ७६७९ (१२-०२-२०२१). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.अबदलु्लाखान दरुाणणी, श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि १५ डडसेंबर, २०२० 
रोजी सभािहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४६२८ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत 
सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपाभलकेची सन २०१६ मध्ये शासनाने हदवाढ करुन 
महानगरपाभलका क्षेिातील तत्कालीन १३ ग्रामपींचायतीमधील ८६ कमाचाऱयाींच े
गत ४ वषाापासनू महापाभलकेत समायोजन करण्यात आले नसनू यासींदिाातील 
स्थाननक ग्रामववकास वविागातील अधधकाऱयाींच्या सहकायााने तसेच अकोला 
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महानगरपाभलकेकडून सरुु असलेली कायावाही पणूा झाली नसल्याचे ददनाींक    
४ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चार वषााचा कालावधी उल्ूनही सदर कमाचाऱयाींचे समायोजन 
करण्यात न आल्याम ेु सहा मदहन्यापवूीचे मा.पालकमींिी, अकोला स्जल्हा 
याींनी समायोजनाची प्रर्क्रया तातडीने राबववण्याबाबत ददलेल्या आदेशानसुार 
महानगरपाभलका आयकु्ताींनी त्याबाबत सभमती गठीत करुन सदर सभमतीने 
ददनाींक १५ जून, २०२० पयांत अहवाल सादर करणे अपेक्षक्षत असतानाही उक्त 
सभमतीने आपला अहवाल महानगरपाभलका प्रशासनास सादर केला नसल्याच े
ददनाींक ४ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला महानगरपाभलका हदवाढीनींतर उक्त कमाचाऱयाींच्या 
सींदिाात, प्राप्त सवा अभिलेखाींच्या आधारे महापाभलकेच्या महासिेसमोर 
ठेवण्यात आलेल्या वस्तसु्स्थतीच्या आधारे घेतलेल्या ननणायाची सद्य:स्स्थती 
काय आहे तसेच महानगरपाभलका हदवाढीमध्ये समाववष् करण्यात आलले्या 
ग्रामपींचायत कमाचाऱयाींचे महापाभलकेने अद्याप समायोजन न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढ ून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
तसेच उपरोक्त सभमतीचा अहवाल दरम्यानच्या का ात महानगरपाभलका 
प्रशासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०२-०३-२०२१) : (१), (२), (३), (४) व (५) ददनाींक 
३०/०८/२०१६ च्या शासन अधधसचूनेर्वदारे हदवाढ झाल्यावर, हदवाढीमध्ये 
समाववष् ग्रामपींचायतीतील पाि कमाचाऱयाींच्या समावेशन प्रर्क्रयेसाठी 
महानगरपाभलकेच्या ददनाींक ३१/०८/२०१६ च्या आदेशान्वये स्जल्हा पररषद व 
महानगरपाभलका अधधकाऱयाींची एक सींयकु्त सभमती स्थापन करण्यात आली 
होती. 
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 या सभमतीने आवश्यक मादहती प्राप्त झाल्यावर त्याींची तपासणी 
केली. तपासणीअींती नावे प्राप्त झालेल्या एकूण १०८ कमाचाऱयाींपकैी ३१ 
कमाचारी ननयभमत करण्यास योग्य असल्याचे आढ ून आले. 
 या कमाचाऱयाींना ननयभमत करण्याचे अधधकार शासनास आहेत की, 
महानगरपाभलकेला? असा प्रश्न त्यावे ी उपस्स्थत झाल्याने, महानगरपाभलकेने 
सवा वस्तसु्स्थती नमदू करुन, शासनाकड े ददनाींक २२/०७/२०२० आणण    
ददनाींक १८/११/२०२० रोजीच्या पिान्वये मागादशान करण्याबाबत ववनींती केली 
होती. 
 तद्नसुार हे पाि ३१ कमाचारी याबाबतच्या सींबींधधत शासन 
पररपिकातील अ्ी पणूा करत असल्यास, त्याींना ननयभमत करण्याबाबत व 
उवाररत अन्य कमाचाऱयाींबाबत महानगरपाभलका स्तरावर ननणाय घेण्याबाबत 
शासनाने ददनाींक ०६/०१/२०२१ रोजी महानगरपाभलकेस क ववले आहे. 
 शासनाच्या मागादशानानसुार, कायावाही करुन आवश्यक प्रस्ताव 
सवासाधारण सिेच्या मान्यतसे्तव ठेवण्यात येईल, असे महानगरपाभलकेने 
क ववले आहे. 
  ___________ 
  

भोड (जज.अिोला) येर्थील घनिचरा प्रकक्रया प्रिल्पाबाबत 
  

(४१) ७६८० (१२-०२-२०२१). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मश ांदे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सांजय दौंड, श्री.अबदलु्लाखान दरुाणणी : सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िोड (स्ज.अकोला) येथे कें द्र शासनाच्या स्वच्छ िारत अभियानाींतगात 
शासकीय जभमनीवर शहरातील घनकचरा प्रर्क्रया प्रकल्प उिारण्यासाठी कें द्र 
शासनाने ४५ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधी मींजूरीनींतर महापाभलकेने ददनाींक २० जुल,ै २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननववदा प्रभसध्द केली असता सदर ननववदेमध्ये उक्त 
जागेवर खदान (खड्डा) असल्याचा उल्लखे नसल्याच े ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे उिारणीसाठी शासनाने सल्लागार म्हणून 
नेमलेल्या मासा नामक एजन्सीने सधु्दा आपल्या डीपीआरमध्ये (Detail 
Project Report) सदर खड्डयाचा उल्लेख केला नसल्याम ेु उक्त 
जभमनीवरील खदान (खड्ड)े बजुवनू अन्य कामे पार पाडण्यासाठी को्यवधी 
रुपये महापाभलकेला खचा करावा लागण्याची बाब ददनाींक २३ डडसेंबर, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अकोला महानगरपाभलका प्रशासनाने सदर कामाची ननववदा 
प्रभसध्द करण्यापवूी उक्त सवा बाबीींचा प्रकषााने ववचार करणे गरजेच ेअसनूही 
त्याबाबत ननषका जीपणा करण्यात आल्याम ेु उक्त प्रकरणी शासनाने 
दोषीींवर कारवाई करुन सदर प्रकल्प उिारण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०२-०३-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) सदर प्रकल्पाची अींमलबजावणी लवकरात लवकर पणूा करण्याच्यादृष्ीन े
मींजूर सववस्तर प्रकल्प अहवालानसुार ननववदा प्रर्क्रया राबववण्यात आली 
असल्याचे, अकोला महानगरपाभलकेने क ववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

भांडारा जजल््यातील िोसीखदुण प्रिल्पाच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४२) ७७२९ (१०-०२-२०२१). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफण  भाई जिताप, 
डॉ.िजाहत ममझाण, श्री.अमरनार्थ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िींडारा स्जल््यातील गोसीखुदा प्रकल्पाचे काम गत ३५ वषाापासनू सरुु 
होऊन त्यावर करोडो रुपये खचा होऊनही प्रकल्पाचे काम अपणूा आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामात मोठ्या प्रमाणात अननयभमतता व गरैर्वयवहार 
झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक ८ जानेवारी, २०२१ रोजी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींिी 
याींनी उक्त प्रकल्पास िे् देऊन प्रकल्पाच्या बाींधकामाींसह इतर बाबीींचा 
आढावा घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गोसीखुदा प्रकल्पाचे बाींधकाम केर्वहा पणूा होणार आहे व त्याची 
सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढ ून आले व त्यानषुींगाने गोसीखदुा प्रकल्पाच ेकाम पणूा करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (०१-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने ददनाींक २२/०३/२०१० रोजी एक सदस्स्यय 
वडनेरे सभमतीची स्थापना करण्यात आली व सभमतीच्या अहवालावर आधारीत 
सींबींधधत अधधकाऱ यावर वविागीय चौकशी सरुु आहे. तसेच या प्रकरणातील ८० 
करारनामे रद करण्यात आले आहे, तसेच एसीबीमाफा त चौकशी सरुु आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) आवश्यक ननधी प्राप्त झाल्यास प्रकल्पाच ेबाींधकाम डडसेंबर, २०२३ पयांत 
पणूा करण्याचे ननयोजन असनू प्रकल्प जव पास ७० ्क्के पणूा झालेला   
आहे. 
(५) एसीबीमाफा त चौकशी सरुु असनू शासन ननणाय, ददनाींक २३/०९/२०१६ 
प्रमाणे ८० करारनामे रद करण्यात आले आहेत. 
(६) पनुवासन, िसूींपादन, वन जमीन व ननधीची कमतरता याम ेु ववलींब 
झाला आहे. 
  ___________ 
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मुांबई विद्यापीठाच्या िुलसधचिाांची ननयुक्ती िरून  
िारभारात हस्तक्षेप िेल्याबाबत 

  

(४३) ७७७४ (०६-०२-२०२१). श्री.सदामशि खोत, श्री.िोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कुलसधचवाींच्या ननयकु्तीबाबत कुलगरुूीं नी आक्षेप 
घेतला असतानाही शासनाने कुलसधचवाींची एका वषाासाठी ननयकु्ती करून 
ववद्यापीठाच्या कारिारात हस्तक्षेप केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठाचे यापवूीचे कुलसधचव डॉ.अजय देशमखु याींचे माहे 
जुल,ै २०२० मध्ये ननधन झाल्यानींतर डॉ.ब ीराम गायकवाड याींच्याकड े
तात्परुता पदिार सोपववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठातील ररक्त कुलसधचव पदासाठी जादहरात 
देऊन ननयकु्तीची प्रर्क्रया पणूा करणे अपेक्षक्षत असतानाही ननयकु्तीची प्रर्क्रया 
डावलनू एका वषाासाठी शासनाने कुलसधचवाींची ननयकु्ती केल्याने सदर 
ननणायाचा फेरववचार करण्यात यावा याकरीता कुलगरुु डॉ.पेडणेकर याींनी 
ददनाींक १५ जानेवारी, २०२१ रोजी एक पि उच्च भशक्षण वविागाच्या 
सधचवाींना पाठववल ेअसता त्याींच्या पिाची दखल घेण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ननयकु्तीची कोणतीही प्रर्क्रया न राबववता शासनाने हस्तक्षेप 
करून नागपरू येथील शासकीय ववज्ान सींस्थेचे सींचालक डॉ.रामदास आिम 
याींची मुींबई ववद्यापीठाच े कुलसधचव म्हणून ननयकु्ती केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.उदय सामांत (२४-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) डॉ.अजय देशमखु याींच्या ननधनानींतर ववद्यापीठाने कुलसधचव पदाचा 
अनतररक्त कायािार श्री.ववनोद पा्ील, परीक्षा व मलू्यमापन मींड  याींच्याकड े
सोपववला होता. तद्नींतर माहे नोर्वहेंबर, २०२० मध्ये सदर पदाचा कायािार 
ववद्यापीठाने डॉ.ब ीराम गायकवाड याींच्याकड ेसोपववला.  
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(३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
मुींबई ववद्यापीठातील कुलसधचवाच ेपद माहे जुल,ै २०२० पासनू ररक्त 

होत.े सदरहू पदाचा अनतररक्त कायािार ववद्यापीठाने अन्य अधधकाऱयाकड े
सोपववला होता. तसेच शासनाने (ववत्त वविाग, शासन ननणाय, ददनाींक 
०४/०५/२०२०) कोववड-१९ या सींसगाजन्य आजाराच्या पाश्वािमूीवर ववस्त्तय 
उपाययोजनेचा िाग म्हणनू नवीन पद िरण्यावर ननबांध आणलेले आहेत. 
त्याम ेु ववद्यापीठाींमधील ररक्त असलेली साींववधक पदे िरण्यास ववत्त 
वविागाची केर्वहा मींजूरी भम ेल हे ननस्श्चतपणे साींगता येत नर्वहत.े तसेच 
मुींबई ववद्यापीठातील कुलसधचवाचे पद माहे जुल,ै २०२० पासनू ररक्त होत ेव 
सदर पदाचा अनतररक्त कायािार अन्य अधधकाऱयाकड े ववद्यापीठाने 
सोपववलेला होता. यास्तव ववद्यापीठाच्या शकै्षणणक व प्रशासकीय 
कामकाजावर कोणताही ववपररत पररणाम होऊ नये म्हणून शासनाने शासन 
ननणाय, ददनाींक ०८/०१/२०२१ नसुार महाराषर सावाजननक ववद्यापीठ 
अधधननयम, २०१६ च्या कलम ५ नसुार प्राप्त अधधकारात डॉ.रामदास आिाम 
याींची मुींबई ववद्यापीठाच्या ररक्त असलेल्या कुलसधचव पदावर प्रनतननयकु्तीने 
ननयकु्ती करण्यात आली. 

दरम्यान ववत्त वविागाने अकृषी ववद्यापीठाींमधील ररक्त ४९ 
साींववधधक पदे िरण्यास मींजूरी ददली. ववत्त वविागाने ददलेल्या मींजूरीनसुार 
साींववधधक पदे िरण्याची कायावाही करण्याबाबत ददनाींक ०८/०१/२०२१ च्या 
पिान्वये सींचालक, उच्च भशक्षण व सवा अकृषी ववद्यापीठाींना क ववण्यात 
आले. तद्नींतर ददनाींक ११/०१/२०२१ च्या पिान्वये सवा अकृषी 
ववद्यापीठाींमधील ररक्त असलेली साींववधधक पदे िरण्याची कायापध्दती समान 
राहील यादृष्ीने काही मदु्याींच्या मादहतीसह सववस्तर प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याच्या सचूना सवा अकृषी ववद्यापीठाींना ददलेल्या आहेत. ववद्यापीठाींकडून 
त्यानसुार प्रस्ताव प्राप्त होताच िरतीप्रर्कया राबववण्याबाबत सवा अकृषी 
ववद्यापीठाींना सचूना ददल्या जाणार आहेत. एकूणच ववद्यापीठातील 
कुलसधचवाचे पद ननयभमत स्वरूपात िरले जाण्यासाठी लागणारा अवधी व 
ववद्यापीठातील कुलसधचवाच ेपद ररक्त रादहल्यास ववद्यापीठाच्या शकै्षणणक व 
प्रशासकीय कामकाजावर कोणताही ववपररत पररणामाींचा ववचार करून 
महाराषर सावाजननक ववद्यापीठ अधधननयम, २०१६ च्या कलम ८(५) नसुार 
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शासनास प्राप्त असलेल्या अधधकारात ही बाब ववचारात घेऊन डॉ.रामदास 
आिाम याींची प्रनतननयकु्तीने ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. शासनाने 
प्रनतननयकु्तीने केलेली ननयकु्ती ही ववद्यापीठाकडून कुलसधचवाचे पद 
ननयभमत स्वरूपात िरले की आपोआपच सींपषु्ात येणार होता. या सवा बाबी 
पाहता शासनाने केलेली कायावाही ननयमबा्य आहे व ववद्यापीठाच्या 
अधधकाराींमध्ये हस्तक्षेप करणारी आहे, असे म्हणणे उधचत ठरणार नाही. 

सदरहू शासन ननणाय, ददनाींक ०८/०१/२०२१ ला आर्वहान देणारी 
याधचका क्र.१७००/२०२१ मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल झाली असनू 
सदरहू याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक २१/०१/२०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये शासन ननणायास स्थधगती ददललेी आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
  
मुांबई महानिरपामलिेमाफण त अांधेरी येर्थील महािाली िुांफा तर्था लेणी 

वििासिाला वििण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(४४) ७८२९ (२२-०२-२०२१). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय निर वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाभलकेमाफा त अींधेरी येथील महाकाली गुींफा तथा लेणी 
ववकासकाला ववकण्यात येणार असल्याच े माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढ ून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०३-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

न.ि.ूक्र. १(प)ै मौज े र्वयारावली या जभमनीवर महाकाली गुींफा 
अस्स्तत्वात असनू सदर जभमनीच्या बदल्यात ववकास हक्क प्रमाणपि 
भम णेबाबत मे.महल वपक्चसा प्रा.भल. याींनी ददनाींक २४/०५/२०१९ रोजीच े
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अजाान्वये महानगरपाभलकेस केलेली ववनींती, बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेने 
ददनाींक ०२/०८/२०१९ रोजी नाकारली आहे. त्याम ेु चौकशी करुन कायावाही 
करण्याचा प्रश्न उद् िवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 

 
मुांबई ि ठाणे महानिरपामलिा क्षेत्रातील रुग्णालयाांच े

 फायर ऑडीट िरण्याबाबत 
  

(४५) ७८३६ (१२-०२-२०२१). श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नािोराि िाणार, 
श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई व ठाणे महानगरपाभलका क्षेिात साडतेीनशहूेन अधधक रुग्णालये 
असनू बहुताींश रुग्णालयाच ेफायर ऑडड् झाले नसल्याचे तसेच ठाण्यातील 
१४० रुग्णालयाींना फायर एन.ओ.सी. भम ाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत व ठाणे येथे राज्यातनू उपचारासाठी हजारो रुग्ण येत 
असनू उक्त दठकाणी िींडारा घ्नेची पनुरावतृ्ती होऊ नये यादृष्ीने सवा 
रुग्णालयाचे फायर ऑडी् होणे गरजचेे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई व ठाण्यातील रुग्णालयाींचे फायर ऑडी् न होण्याची 
कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त महानगरपाभलका 
क्षेिातील रुग्णालयाींचे फायर ऑडी् करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार्थ मशांदे (०३-०३-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाभलका क्षेिातील रुग्णालयाींची अस्ग्नसरुक्षा 
तपासणी महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन वविागामाफा त करण्यात येत असनू, 
सदर तपासणीदरम्यान ननदशानास आलेल्या अस्ग्नसरुक्षा उपाययोजनाींच्या िु् ी  
 



वव.प. २ (55) 

व सींबींधधत िु् ीींची पतूाता करण्याकरीता महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव 
सींरक्षक उपाययोजना अधधननयम २००६ अींतगात सींबींधधताींना नो्ीस देऊन 
कारवाई करण्यात येत.े 
 सन २०१८-१९ मध्ये ठाणे महानगरपाभलका क्षेिातील ठाणे 
महानगरपाभलकेमाफा त तपासणी करण्यात आलले्या ३३४ रुग्णालयाींपकैी १२६ 
रुग्णालयाींना महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन वविागाकडून ना-हरकत 
प्रमाणपि देण्यात आले आहे. तसेच, ५७ रुग्णालयाींच्या नस्त्या नगररचना 
वविागाकड े“चेंज ऑफ यझुर” साठी पाठववण्यात आल्या आहेत. 
 उवाररत १५१ रुग्णालयाींच्या आस्थापनाधारकाींना आगप्रनतबींधक 
उपाययोजनाींसींबींधी कागदपिाींची पतूाता करणेबाबत क ववण्यात आले आहे. 
तथावप, सदर रुग्णालय आस्थापनाधारकाींनी कागदपिाींची पतूाता केलेली 
नसल्याम ेु त्याींना महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन वविागामाफा त ना-हरकत 
प्रमाणपि देण्यात आलेले नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेच्या अस्ग्नशमन वविागामाफा त अस्ग्नसरुक्षेच्या 
दृष्ीने एकूण १३२४ ववववध रुग्णालयाींची (खाजगी रुग्णालये/नभसांग 
होम/मॅ्नना् ी होम) तपासणी करण्यात आली असनू, त्यापकैी ६६३ 
रुग्णालयाींमध्ये अस्ग्नसरुक्षा उपाययोजनाींसींबींधी िु् ी आढ ून आल्याम ेु 
त्याींना महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अधधननयम 
२००६ अींतगात नो्ीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, एकूण ३८ शासकीय व 
महानगरपाभलका रुग्णालये याींची सधु्दा तपासणी करुन अस्ग्नसरुक्षा 
उपाययोजनाींसींबींधी िु् ीींची पतूाता करुन घेण्यासाठी पि देण्यात आले आहे. 
 ददनाींक ११/०१/२०२१ रोजी ठाणे महानगरपाभलका क्षेिातील ३४७ 
रुग्णालयाींची अस्ग्नशमन वविागामाफा त तपासणी करण्यात आली असनू, 
त्यापकैी २८ रुग्णालये बींद असल्याचे ननदशानास आले आहे. १५१ रुग्णालयाींनी 
फायर कम्प्लायन्स सादर केले असनू, फायर कम्प्लायन्स सादर न केलेल्या 
उवाररत १६८ रुग्णालय आस्थापनाींवर  फायर कम्प्लायन्स सादर करण्याकरीता 
मदुत देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् िवत नाही. 
  ___________ 
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िाघेबाभुळिाि (ता.िेज, जज.बीड) येर्थील मध्यम प्रिल्पाांतिणत  
िळती होिून पाणी िाया जात असल्याबाबत 

  

(४६) ७८५४ (१०-०२-२०२१). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाघेबाि ुगाव (ता.केज, स्ज.बीड) येथील मध्यम प्रकल्पाींतगात ग ती 
होवनू हजारो भल्र पाणी वाया जात असनू त्यादठकाणी पररवषाणक्षेि जास्त 
असल्याने सदरहू प्रकल्प पणूा क्षमतनेे िरत असनूही पाणी ग ती होत 
असल्याने साठा भशल्लक राहत नाही, यावर जायकवाडी पा्बींधारे वविागाने 
काय कारवाई केली आहे, 
(२) असल्यास, सदर वाघेबाि ुगाव प्रकल्पाची दरुुस्ती व पनुबाांधणी कधी 
करण्यात आली, तसेच सदरहू प्रकल्पाची साठवण क्षमता जास्त असल्याने 
बींधारा प्रकल्पाला काही बाधा झाल्यास अनेक गावाींना धोका ननमााण होव ू
शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अशा अनेक प्रकल्पाींच्या देखिाल दरुुस्तीसींदिाात 
काही पररपिके शासनाने ननगाभमत केली आहेत काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाघेबाि ुगाव 
येथील मध्यम प्रकल्पाच्या दरुुस्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच अद्यापपयांत र्कती प्रकल्पाींसाठी दरुुस्ती खचा करण्यात 
आला आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील (०२-०३-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 

सन २०२०-२१ मध्ये धरण १००% िरलेले असनू धरणातनू ग ती 
ददसनू येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

सद्य:स्स्थतीत प्रकल्पातनू ग ती होत नसल्याने व धरण सरुक्षक्षत 
असल्याने प्रकल्पाला बाधा होवनू वस्तीला धोका सींिवत नाही. 
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(३) शासनाने पणूा झालेल्या प्रकल्पाच्या ननयभमत देखिाल दरुुस्ती व ववशषे 
दरुुस्ती सींदिाात अनकु्रमे शासन पररपिक ददनाींक ०१/०१/२०१५ व शासन 
ननणाय, ददनाींक ०१/०८/२०१९ अन्वये आवश्यक मागादशाक सचूना ननगाभमत 
केल्या आहेत. 
(४) सद्य:स्स्थतीत बाि ूगाव मध्यम प्रकल्पास दरुुस्तीची आवश्यकता नाही. 
त्याम ेु दरुुस्तीवर खचा करण्यात आलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद्िवत नाही. 
  ___________ 

 
मौ.िरिड े(ता.िणििली, जज.मसांधदुिुण) येर्थील रस्त्याच्या  

दरुुस्तीच ेिाम िरण्याबाबत 
  

(४७) ७९३३ (१०-०२-२०२१). श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.वरवड े (ता.कणकवली, स्ज.भस ींधदुगुा) येथील वरवड े प्राथभमक आरोग्य 
कें द्र त े परबवाडी गव देवपयांतच्या १ र्कलोमी्र लाींबीच्या रस्त्याचे काम 
ग्रामस्थाींचे श्रमदान व रोजगार हमी योजनेंतगात तत्कालीन मा.खासदार 
ननधीतनू सन २००२ मध्ये पणूा करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या १८-१९ वषाात सदर रस्त्याची दरुुस्ती, खडीकरण, 
डाींबरीकरण, रस्त्यात येणाऱया मोऱया व साईडपट्टयाचे काम न केल्याम ेु 
तसेच सदर रस्ता शतेकऱयाींच्या शतेातनू जात असल्याम ेु शतेीचे दरवषी 
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे खडीकरण, डाींबरीकरण व तद्नषुींधगक काम े
र्वहावीत यासाठी सन २०१६ पासनू श्री भल ींगेश्वर ऐक्यवधाक मींड , वरवड े
(स्थाननक) याींचकेडून मखु्य कायाकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, भस ींधदुगुा, 
ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती, कणकवली, मा.ग्रामववकास मींिी तसेच 
मा.पालकमींिी, भस ींधुदगुा स्जल्हा याींना ददनाींक १९ डडसेंबर, २०२० रोजी वा 
त्यासमुारास ननवेदने देऊन तशी मागणी करण्यात आली असल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
त्यानषुींगाने वरवड े प्राथभमक आरोग्य कें द्र त े परबवाडी गव देवपयांतच्या 
रस्त्याचे खडीकरण, डाींबरीकरण व तद्नषुींधगक कामे करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ (२६-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

सन २०१४-१५ मध्ये परूहानी कायाक्रमाींतगात २१० मी्रचे 
डाींबरीकरणाच ेकाम झालेले असनू सदर लाींबी ससु्स्थतीत आहे. 
(३) सन २०१६ पासनू मागणी केल्याचे ननदशानास येत नाही. तथावप, डडसेंबर 
२०२० मध्ये मागणीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) प्रश्नाधीन रस्ता वरवड े परबवाडी मागा त े राज्यमागा १८१ ला जोडणारा 
रस्ता असनू ग्रामीण मागा क्र.२६१ दजााचा आहे. प्रश्नाधीन रस्त्याची लाींबी 
१.०० र्क.मी. असनू सींपणूा लाींबी डाींबरी पषृठिागाची आहे. 
 सा.क्र.०/२३० त े ०/४४० मध्ये सन २०१४-१५ मध्ये परूहानी 
कायाक्रमाींतगात डाींबरी नतूनीकरणाचे काम झालेले असनू रस्त्याचा पषृठिाग 
ससु्स्थतीत आहे. सा.क्र.०/६०० त े०/७०० मधील पषृठिाग ससु्स्थतीत आहे. 

रस्त्याच्या उवाररत लाींबीमधील पषृठिाग नादरुुस्त असल्याने डाींबरी 
नतूनीकरण करणे व सींरक्षक भिींत बाींधणे आवश्यक आहे. 

रस्त्याची नादरुुस्त लाींबीतील कामे ननधीच्या उपलबधतनेसुार 
प्रस्ताववत करण्याचे स्जल्हा पररषदेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही.  

___________ 
  

बहृन्मुांबई येर्थील झोपडीचा भोििटा हस्ताांतरण झाल्याची नोंद  
शासिीय अमभलेख्यात िरण्याबाबत 

  

(४८) ७९३७ (१२-०२-२०२१). श्री.अशोि ऊफण  भाई जिताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाण, श्री.अमरनार्थ राजरूिर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय िहृननमाणण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) बहृन्मुींबई मधील सींरक्षण प्राप्त ननवासी झोपडीकरीता रुपये ४०,०००/- 
प्रमाणे िोगव्ा हस्ताींतरण शलु्क (Occupancy Transfer Charges) 
िरणा करुन झोपडीचा िोगव्ा हस्ताींतरण झाल्याची नोंद शासकीय 
अभि लेखात घेण्याची तरतदू शासन ननणाय क्र. झोपधुो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/ 
झोपस-ु१, ददनाींक २२ जुल,ै २०१४ अन्वये करण्यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार झोपडीचा िोगव्ा हस्ताींतरण झाल्याची नोंद 
शासकीय अभिलेखात करण्याबाबत हजारो झोपडीधारकाींनी अजा दाखल 
करुनही त्याची नोंद शासकीय अभिलेख्यात करण्यात आली नसल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढ ून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. जजतेंद्र आव्हाड (०३-०३-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 तथावप, सदर ददनाींक २२ जुल,ै २०१४ रोजीचा शासन ननणाय 
अधधक्रभमत करण्यात आला असनू िोगव्ा हस्ताींतरण शलु्काची तरतदू 
ददनाींक १६ मे, २०१५ रोजीच्या शासन ननणायामध्ये करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 शासन ननणाय, ददनाींक १६ मे, २०१५ मधील तरतदुीनसुार बहृन्मुींबई 
मधील सींरक्षण प्राप्त ननवासी झोपडीकरीता रुपये ४०,०००/- व र्वयावसायीक 
अथवा औद्योधगक अथवा त्यासह ननवासी वापरातील झोपडीकरीता रुपये 
६०,०००/- प्रमाणे िोगव्ा हस्ताींतरण शलु्क घेतले जात ेव हस्ताींतरण शलु्क 
िरणा केलेबाबतची नोंद पररभशष्-II मध्ये घेतली जात.े 
(३) प्रश्न उद् िवत नाही. 
(४) लाग ूनाही. 
  ___________ 
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मौजे मजास, जोिेश्िरी (पूिण), ता.अांधेरी येर्थील रस्ता  
लोिोपयोिासाठी मोिळा िरण्याबाबत 

  

(४९) ७९३९ (१२-०२-२०२१). श्री.अशोि ऊफण  भाई जिताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत ममझाण, श्री.अमरनार्थ राजरूिर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी : सन्माननीय निर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सन २०३४, ववकास आराखडा (D.P.Sheet No.W/३९) पान 
क्र.डबल्य/ू३९, महानगरपाभलका, के/पवूा प्रिागातील मौजे मजास िाग २/३, 
जोगेश्वरी (पवूा), ता.अींधेरी येथील न.ि.ूक्र. १५३, १५४, १५६, १५७ या 
भम कतीवर राबववण्यात येत असनू सदर मागा ववकास आराखड्यात बाहेर 
जाण्याचा मागा म्हणून दशाववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भम कतीवर एस.आर.ए. योजना चाल ू असनू या 
मागाातील अनेक घरे मोक ी झाली असनू काही मोजकी घरे या मागाात येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक वषाापासनू उक्त मागा प्रनतक्षेत असल्याने येथील 
स्थाननक रदहवाशी गत काही वषाापासनू रस्त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याच े
आढ ून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्ता लोकोपयोगासाठी मोक ा करण्याबाबत तसेच 
१९२, के-ईस्् प्रिाग हा आर.आर.ठाकूर मागा त े आनींदनगर पयांत 
जोडण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायावाही अथवा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनार्थ मशांदे (०३-०३-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
बहृन्मुींबई ववकास योजना-२०३४ (डड.पी. शी् नीं.२८-२९) मध्ये 

न.ि.ूक्र. १५३, १५४, १५६, १५७, मौजे मजास, जोगेश्वरी (पवूा), ता.अींधेरी येथे 
ववद्यमान रस्ता दशाववला आहे. झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने ववकास 
ननयींिण व प्रोत्साहन ननयमावली-२०३४ चे ववननयम ३३(१०) अन्वये राज 
कॉम्प्लेक्स झोपडपट्टी पनुवासन योजना व इतर ४ योजनाींकरीता आशयपि 
ननगाभमत केले आहे.  
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(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण हे सदरहू झोपडपट्टी पनुवासन 
योजनाींकरीता ननयोजन प्राधधकरण असनू झोपडपट्टी पनुवासन योजनेस मींजूरी 
देताना ननयमानसुार ववक्री घ्काचे ७५% बाींधकाम क्षिेास परवानगी देण्यापवूी 
आरक्षणे बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेस हस्ताींतरीत करण्यात येतात. सदर 
रस्त्यावर अस्स्तत्वात असलेल्या झोपड्याींपकैी झोपडपट्टी पनुवासन योजनेत 
समाववष् असलेल्या झोपड्याींच्या अनषुींगाने पनुवासन घ्काच े बाींधकाम 
झाल्यानींतर सदरहू झोपडीधारकाींचे त्यामध्ये पनुवासन करणे व सदर झोपड्या 
ननषकाभसत करण्याबाबतची कायावाही झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाकडून 
प्रस्तावपत आहे. तसेच ववद्यमान रस्त्याींना जोडणारा रस्ता ववकभसत 
करण्याबाबत महापाभलकेकडून सींकस्ल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद् िवत नाही. 

___________ 
  

ग्रामपांचायत ननिडणुिा जाहीर झाल्यानांतर  
सरपांच पदाचा मललाि होत असल्याबाबत 

  

(५०) ७९९४ (२३-०२-२०२१). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामपींचायत ननवडणुका जाहीर झाल्यानींतर सरपींच पदासाठी झालेल्या 
भललावाची राज्य ननवडणकू आयोगाने दखल घेऊन अशा प्रकारचा भललाव 
कोणत्या स्जल््यात झाला आहे, याबाबतचा सववस्तर अहवाल सादर करण्याच े
आदेश सवा स्जल्हाधधकाऱयाींना देण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरपींच पदाचा भललाव होत असनू त्यासाठी मोठ्या रक् कमेची 
बोली लावण्यात येत असल्याची तक्रार ननवडणूक आयोगाकड े केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ (०२-०३-२०२१) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणावर ननवडणूक आयोगामाफा त कायावाही करण्यात आली 
असल्याने शासनाकडून कायावाही करण्याचा प्रश्न उद्िवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्िवत नाही. 
  ___________ 
  
  
 
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भािित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रर्क्रया महाराषर ववधानमींड  सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


