
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेरावी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

वधाा, चांद्रपूर व गडधचरोली जिल्ह्यातील नगरपांचायतीच्या 
इमारत बाांधिामास ननधी मांिूर िरण्याबाबत  

  
(१) ४१४ (१८-०३-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) वर्ाा, चींद्रपरू व गडचचरोली जिल्ह्यातील नव्याने ननमााण झालले्हया 
नगरपींचायतीींना स्वतींत्र इमारत नसल्हयाने सदर इमारत बाींर्कामाकरीता ववशषे 
ननर्ी उपलब्र् करून देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींना ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी लेखी पत्र ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर नगरपींचायत इमारत बाींर्कामास ननर्ी मींिरू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०८-१२-२०२०) : (१) होय, स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी 
तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींना सादर केलेले ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१८ च े
ननवेदन प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे. 
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(२) व (३) सन २०२०-२०२१ या आचथाक वषाात अथासींकल्हपीत ननर्ी, प्रत्यक्ष 
ववतरणासाठी उपलब्र् होणारा ननर्ी व मागण्या याींचा ववचार करुन ननर्ी 
ववतरण करण्यात येत.े 

___________ 
  

िामठी, नागपूर येथील होमसायन्स िन्रोमेटच्या  
ववद्यार्थयाांच्या समसयाांबाबत 

 

(२) ५१३ (१८-०३-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कामठी, नागपरू येथील होमसायन्स कन्रोमे्च्या ववद्यार्थयाांना शाळेबाहेर 
बसावे लागल्हयाची तक्रार ववद्याथी व पालकाींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.शालेय 
शशक्षण मींत्री याींच्याकड े ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०८-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  

ददनाींक २०/१२/२०१९ ला शाळेच्या बाहेर ववद्यार्थयाांना बसववण्यात 
आलेले नसनू शाळेच्या प्ाींगणातच काही वेळ बसववण्यात आले होत.े 
(२) ग्शशक्षणाचर्कारी पींचायत सशमती कामठी याींनी उपरोक्त नमदू ददवशी 
शाळेला भे् देऊन शाळा प्रशासनाच्या मखु्याध्यापक व सींचालक याींना सचूना 
देऊन सदर शाळेचे हस्ताींतरण झालेले आहे. स्थलाींतरणाची परवानगी शमळाली 
नसल्हयाने सदर कायावाही पणूा होईपयांत आणण या शकै्षणणक सत्रात 
सद्य:जस्थतीत शाळा ज्या दठकाणी आहे त्याच दठकाणी सरुू ठेवण्याबाबत 
सचूना देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील न्यायालयात प्रिरणे प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  
(३) १६०९ (१८-०३-२०२०) श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय न्यानयक आकडवेारीनसुार राज्यातील जिल्हहा व सत्र न्यायालयात 
आणण इतर कननषठ न्यायालयात सध्या समुारे ३७ लाख ४६ हिार प्रकरणे 
प्रलींबबत असल्हयाचे आढळून आले असनू यापकैी समुारे १४ हिार ३४४ प्रकरणे 
३० वषाांपेक्षा िुनी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रलींबबत प्रकरणाींपकैी िेषठ नागरीकाींची समुारे २ 
लाख ९४ हिार ४३१ तर मदहलाींची समुारे ३ लाख २३ हिार ३९८ प्रकरणे 
समुारे पाच त ेदहा वषाांपासनू प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलींबबत असल्हयामळेु वषाानवुष े
नागरीकाींना होणारा त्रास ववचारात घेता याबाबत शासनाकडून आढावा घेण्यात 
आला आहे काय, त्यात सार्ारणत: काय आढळून आले आहे व तद्नसुार 
सदर प्रकरणे ननकाली काढण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०२-१२-२०२०) : (१) ददनाींक ३१/०३/२०२० रोिी प्रलींबबत 
प्रकरणाींची आकडवेारी खालीलप्रमाणे आहे:-  

वष े ददवाणी फौिदारी एकूण 
एकूण प्रलींबबत प्रकरणे १२,५२,२०८ २६,७९,२०८ ३९,३१,४१६ 
३० वषाांपेक्षा िास्त प्रलींबबत प्रकरणे २,१५०  १७,८७० २०,०२० 

 

(२) ददनाींक ३१/०३/२०२० रोिी प्रलींबबत प्रकरणाींची आकडवेारी खालीलप्रमाणे 
आहे :-  
१) िेषठ नागररकाींची एकूण प्रलींबबत प्रकरणे :- 
समुारे पाच त ेदहा वषाांपासनू प्रलींबबत प्रकरणे एकूण प्रलींबबत प्रकरणे 
१२,३६५  ६५,३३३ 
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२) मदहलाींची एकूण प्रलींबबत प्रकरणे :- 
 

समुारे पाच त ेदहा वषाांपासनू प्रलींबबत प्रकरणे एकूण प्रलींबबत प्रकरणे 
१०,०९१ ६४,७०७ 
  

(३) (अ) न्यायसींस्था स्वायत्त असल्हयाने आढावा घेण्यात आलेला नाही. 
तथावप, प्रकरणे लवकरात लवकर ननकाली काढली िावीत या उद्देशान े
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे शशफारशीने शासनास सादर होणाऱ् या 
न्यायालय ननशमातीच्या प्रस्तावावर शासनाकडून सकारात्मकदृष्या कायावाही 
करण्यात येत.े 
 (ब) मा.उच्च न्यायालयाने मदहला, बालके, ज्येषठ नागररक याींचेवरील 
अत्याचाराच े ख्ले प्राथम्याने ननकाली काढण्याबाबत वेळोवेळी अचर्नस्थ 
कायाालयाना ननदेश ददलेले आहेत. 
 (क) ददनाींक ३/०३/२०१८ रोिीच्या शासन ननणायान्वये अपींग व्यक्ती, 
ज्येषठ नागररक व समािातील दलुाक्षक्षत घ्क याींच्यासाठी राज्यात ११ 
दठकाणी ववशषे न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. 
 (ड) ददनाींक १६/०८/१९९६, ददनाींक ६/०५/१९९८, ददनाींक ३/११/२००७ व 
ददनाींक १७/०१/२०१४ रोिीच्या शासन ननणायान्वये राज्यात मदहलाींवरील 
अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने ननकाली काढण्यासाठी एकूण २७ ववशषे न्यायालये 
स्थापन करण्यात आली आहेत. 
 (इ) ददनाींक २०/०७/२०१६, ददनाींक १३/१०/२०१६ व ददनाींक 
१८/०८/२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये राज्यातील कौ्ुींबबक वादाच ेख्ले 
ननकाली काढण्याकरीता १४ व्या ववत्त आयोगाींतगात १४ कौ्ुींबबक न्यायालये 
स्थापन करण्यात आली आहेत. 
 (फ) ददनाींक ४/०३/२०२० रोिीच्या शासन ननणायान्वये कें द्र शासनाच्या 
“राषरीय मदहला सरुक्षा अशभयान” अींतगात मदहला व बालक अींतभूात असलेली 
बलात्कार व पोक्सो कायद्याींतगातची प्रलींबबत प्रकरणे त्वररत ननकाली 
काढण्याकरीता राज्यात १ वषााच्या कालावर्ीकरीता १३८ ववशषे िलदगती 
न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

___________ 
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मुांगसरे (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील शतेिऱयाांचे 
पीि ििा मार् िरण्याबाबत 

  
(४) १८३३ (१८-०३-२०२०) श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींगसरे (ता.चचखली, जि.बलुढाणा) येथील समुन पवार या मतृ 
शतेकऱ्याच्या पत्नीला शतेीचे पीक किा थकवले म्हणनू बचत खात्यात पसेै 
असनूही चचखली बँक ऑफ महाराषरान े पसै े देण्यास मनाई केली असल्हयाचे 
ददनाींक १४ िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्हयास, पतीच्या मतृ्यचूे प्रमाणपत्र िोडल्हयानींतरही नाव कमी न करता 
किा तमुच्या नावावर घ्यावे असे बँक अचर्काऱ्याींनी मतृ शतेकऱ्याच्या 
पत्नीला साींचगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने 
मतृ शतेकऱ्याींचे पीक किा माफ करुन शतेकऱ्याच्या पत्नीला बचत 
खात्यातील पसेै बँकेकडून देण्यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) नाही.  
(३) श्रीमती समुन तकुाराम पवार याींचे सींयकु्त बचत खात्यात ददनाींक 
०४/०१/२०२० रोिी रुपये ६५६०/- अनदुान िमा करण्यात आले होत.े श्रीमती 
पवार याींनी पतीचे मतृ्यपूत्र ददल्हयानींतर ददनाींक १७/०१/२०२० रोिी बचत 
खात्यातील रुपये ६५००/- रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

___________ 
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राज्यात अिरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात बदल िेल्हयाबाबत 
  
(५) २३७८ (१८-०३-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अकरावी-बारावीच्या ववद्यार्थयाांसाठी या वषाापासनू सरुु केलेल्हया 
पयाावरण, आरोग्य व िलसरुक्षा ववषयात ववद्यार्थयाांना ’ड’ ग्रेड शमळाल्हयास 
त्याींना अनतु्तीणा ठरववण्याचा ननणाय शालेय शशक्षण ववभागाने माहे िानेवारी, 
२०२० च्या दसुऱ् या आठवयायात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शालेय शशक्षण ववभागाने यावषी अकरावीचा नवीन 
अभ्यासक्रम आणला असनू नव्या अभ्यासक्रमानसुार अध्ययन पध्दतीतही 
अनेक बदल करण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अभ्यासक्रमात कोणकोणत ेबदल करण्यात आले आहेत, तसेच 
अभ्यासक्रमात बदल करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०८-१२-२०२०) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

सदर शासन ननणाय ददनाींक ०८/०८/२०१९ रोिी ननगाशमत करण्यात 
आला आहे. तसेच शजुध्दपत्रक ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी ननगाशमत 
करण्यात आले आहे. 

इयत्ता ११ वी चा या शकै्षणणक वषाापासनू अभ्यासक्रम बदललेला 
नसनू सन २०१९-२०२० या शकै्षणणक वषाापासनू बदललेला आहे. अध्ययन 
पध्दतीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. 
(३) नव्याने समाववष् केललेे ववषय :  
गट अ :  
 १. आर्नुनक परकीय भाषा व सादहत्य : स्पॅननश, चचनी  
 २. अशभिात भाषा व सादहत्य : महाराषरी प्राकृत  
गट ब : इयत्ता ११ वी  
 १. बालववकास 
 २. वस्त्रशास्त्र  
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 इयत्ता १२ वी  
 १. गहृव्यवस्थापन 
 २. अन्नशास्त्र  
वगळण्यात / बदल िरण्यात आलेले ववषय :  
 १. अवेस्ता पहलवी, 
 २. सामान्य ज्ञान, 
 ३. स््ेनोग्राफी, 
 ४. मराठी सादहत्य, 
 ५. दहींदी उपयोजित, 
 ६. इींग्रिी सादहत्य, 
 ७. सींस्कृत, 
 ८. मादहती तींत्रज्ञान, 
 ९. कलेचा इनतहास व रसग्रहण 
 १०. भारतीय सींगीताचा इनतहास व ववकास. 
सवासाधारण िारणे - 

१. नवीन ववचारप्रवाह, ववववर् स्पर्ाा परीक्षा व भववषयातील सींर्ीमध्ये 
स्वत:स पात्र करून घेण्यासाठी काही ववषयाींचा नव्याने समावेश 
करण्यात आलेला आहे. 

२. परीक्षेला बसलेल्हया ववद्यार्थयाांची सींख्या शनू्य असल्हयाने काही 
ववषय वगळण्यात आले आहेत व ववषयाींची पनुरावतृ्ती होऊ नये, 
म्हणून ववषयाींच ेएकबत्रकरण करण्यात आले आहे.  
   

___________ 
  

वडोदबािार (जि.औरांगाबाद) येथील तलाठी िायाालयातील 
याद्या मराठी भाषेत प्रशसध्द िरण्याबाबत 

  
(६) २४३९ (१८-०३-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पींतप्रर्ान ककसान योिनेंतगात लाभाथी शतेकऱ् याींनी आर्ार नींबर बँक 
खात्याशी शल ींक कराव े यासाठी वडोदबािार (जि.औरींगाबाद) तलाठी 
कायाालयाने प्रशसध्द केलेल्हया इींग्रिी भाषतेील यादीतील अक्षरे अनतशय लहान 
असल्हयाने वाचता येणे शक्य नाही तसेच शतेकऱ्याींना इींग्रिी भाषेचे ज्ञान 
नसल्हयाने यादी वाचणे शतेकऱ्याींना गरैसोयीचे होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने तलाठी कायाालयातनू प्रशसध्द करण्यात येणाऱ्या याद्या मराठी 
भाषते प्रशसध्द करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.दादािी भसेु (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 पींतप्रर्ान ककसान सन्मान ननर्ी योिनेंतगात औरींगाबाद जिल्ह्यातील 
मौिे वडोदबािार गावामर्ील ज्या लाभार्थयाांची आर्ार पडताळणी झालेली 
नव्हती अशा २०६ लाभार्थयाांची इींग्रिी व मराठी अशा दोन्ही भाषमेर्ील 
वाचनीय यादी माहे िानेवारी, २०२० मध्ये तलाठी कायाालयाकडून प्रशसध्द 
करण्यात आलेली होती. सदर यादी मराठी व इींग्रिी दोन्ही भाषमेध्ये 
असल्हयाने शतेकऱ्याींची गरैसोय झाल्हयाचे ननदशानास आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

ववद्यार्थयाांच्या दप्तराच ेओर् ेिमी िरण्याबाबत 
  
(७) २५३८ (१८-०३-२०२०) श्री.रवव ांद्र र्ाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६८६१ 
ला हदनाांि २७ िून, २०१९ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यार्थयाांच्या दप्तराच ेओझे कमी करण्यासाठी पदहली त े सातवीपयांत 
सवा ववषयाींचे एकच पसु्तक तयार करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर योिनेचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबिावणी 
केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननणायाच्या 
अींमलबिावणीसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा.वषाा गायिवाड (०८-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे.  

एक पसु्तक तयार करण्यात येणार नसनू तीन पसु्तके तयार 
करण्यात येत आहे. 
(२) इयत्ता १ ली त े इयत्ता ७ वी च्या सवा पसु्तकाींचे एकबत्रकरण करून 
त्याचे चार मदहन्याचा अभ्यासक्रम एका पजुस्तकेत या प्रमाणे तीन भाग 
करण्यात येत आहे. एकावेळेस एकच भाग ववद्यार्थयाांनी शाळेत घेवनू 
िावयाचे आहे. याची अींमलबिावणी पथदशी स्वरूपात सन २०२०-२०२१ मध्ये 
करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
  

मौ.भादाणे व मौ.देहरी (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) येथील  
िशमनीांची गैरप्रिारे ववक्री िेल्हयाबाबत 

  
(८) ३००८ (२९-०५-२०२०) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.भादाणे व मौ.देहरी (ता.मरुबाड, जि.ठाणे) या गावातील िशमनीींच े
बनाव् कागदपत्र े बनवनू िशमनी परस्पर ववकण्यात आल्हयाचा प्रकार माहे 
फेब्रवुारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला असनू याबाबत 
मरुबाड पोलीस ठाण्यात वेगवेगळया गनु्हयाींची नोंद करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, देहरी (ता.मरुबाड) हद्दीत सव्हे क्रमाींक २९/९ मध्ये वीस गुींठे 
इतकी वडडलोपाजिात शमळकत रघनुाथ देशमखु याींची असनू खालील िुवारी 
या इसमाने बनाव् ओळखपत्र ेव कागदपत्र तयार करुन िमीन परस्पर ववक्री 
केल्हयाप्रकरणी रघनुाथ देशमखु याींनी मरुबाड पोलीस ठाण्यात कफयााद 
नोंदववली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बनाव् कागदपत्राींच्या आर्ारे मळू िमीन मालकाची िमीन ववक्री 
करुन फसवणकू केल्हयाप्रकरणी दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.अननल देशमखु (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) या प्रकरणी आरोपी याींच्याववरुध्द गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू 
मरुबाड येथील पोलीस ठाण्यात देहरी येथील िशमनीची परस्पर ववक्री 
केल्हयाप्रकरणी ग.ुर.नीं.३१/२०२० दाखल गनु््याचा तपास चाल ू आहे. तसेच 
भादाणे येथील िशमनीची परस्पर ववक्री केल्हयाप्रकरणी ग.ुर.नीं.२१४/२०२० 
दाखल गनु््यातील ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू त्याींच्याववरुध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोप सादर करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात र्ोपडपट्टी पुनवासन योिना (एस.आर.ए.)  
प्रभावीपणे राबववण्याबाबत 

  
(९) ३१९४ (०३-०६-२०२०) श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.महादेव िानिर : सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई येथील झोपडपट्टी पनुवासन प्राचर्करणामाफा त (एस.आर.ए.) गत २४ 
वषाात सरासरी ८५०० च्या दराने फक्त ३ लाख ६ हिार झोपडपट्टीवाशसयाींना 
घरे हस्ताींतररत केली असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०२० च्या शवे्च्या 
आठवयायात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील कोरोनाचे सींक् दा्ीवा्ीच्या झोपडपट्टटयाींमळेु तीव्र 
होत असल्हयाची ्ीका नागररकाींकडून होत असनू मुींबईतील झोपडपट्टी 
पनुववाकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असल्हयाची मादहती माहे एवप्रल, २०२० 
च्या शवे्च्या आठवयायात ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार मुींबईतील झोपडपट्टटयाींचा पनुववाकास 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जितेंद्र आव्हाड (०७-१२-२०२०) : (१) झोपडपट्टी पनुवासन प्राचर्करणातफे 
आिशमतीस ५०७४४४ पनुवासन सदननकाींना मींिुरी देण्यात आलेली आहे. 
त्यापकैी २१०५३६ सदननका झोपडपट्टीर्ारकाींना हस्ताींतररत करण्यात आलले्हया 
आहेत. उवाररत सदननकाींचे काम चाल ूआहे.  
(२) मुींबईतील कोरोना या साथीचे सींक् असताना सधु्दा झोपडपट्टी पनुवासन 
प्राचर्करण पणूा गतीने कायारत असनू झोपडपट्टी पनुवासन योिना गतीने पणूा 
करण्याकरीता झोपडपट्टी पनुवासन प्राचर्करणातफे व शासनातफे ववववर् 
प्रकारच्या उपाययोिना केल्हया िात आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

अपर जिल्हहाधधिारी, रायगड याांनी शसडिोच्या  
भूखांड वाटपात गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

  
(१०) ३५५७ (०३-०६-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शसडकोने वानघवली गावातील भसूींपादना बदली बेलापरू सेक््र ३० येथे 
ववतररत केलले्हया ५३२०० चौ.मी. चा रुपये ८०० को्ीींचा भखूींड साड े बारा 
्क्के योिनेंतगात वा्प करता येणार नसल्हयाचा उपववभागीय अचर्कारी, 
पनवेल याींनी माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अहवाल देऊनही 
त्याबाबत अपर जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींनी कोणतीही कारवाई केली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी ववभागीय आयकु्त, कोकण याींच्याकडून 
मा.अध्यक्ष, महाराषर ववर्ानसभा याींनी अहवाल मागववला होता, सदर 
प्रकरणाचा अहवाल शासनाकड ेप्राप्त झाला आहे काय, अहवाल प्राप्त झाला 
असल्हयास सींबींचर्त दोषी अचर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, ओव े व खारघर येथील १४ एकर िशमनीचा भखूींड अपर 
जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींनी कोयना प्रकल्हपग्रस्ताींना कोणत्या ननकषाींवर वा्प 
केला आहे, अपर जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींनी त्याींच्या कायाकाळात ककती 
भखूींडाचे वा्प केले आहेत, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अपर जिल्हहाचर्कारी, 
रायगड याींच्या कायाकाळात वा्प केलेल्हया भखूींडाची चौकशी करुन गरैव्यवहार 
करणाऱ्या दोषी अचर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बाळासाहेब थोरात (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) प्रस्ततु प्रकरणी 
उपववभागीय अचर्कारी, पनवेल याींनी मौिे वानघवली, ता.पनवेल, जि.रायगड 
येथील िशमनीबाबत ददनाींक ०६/१२/२०१८ व ददनाींक १५/०६/२०१९ च्या 
पत्रान्वये जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींना सादर केलले्हया अहवालाच्या अनषुींगाने 
जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींनी ववभागीय आयकु्त, कोकण याींना ददनाींक 
२९/०६/२०२० रोिी अहवाल सादर केला आहे. ववभागीय आयकु्त, कोकण 
याींचेकडून शासनास अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही.  
(३) महाराषर प्रकल्हपबाचर्त व्यक्तीींचे पनुवासन अचर्ननयम, १९७६, १९८६ व 
१९९९ मर्ील तरतदूीनसुार पयाायी िशमनीचे वा्प केले िात.े सध्याचे अपर 
जिल्हहाचर्कारी, रायगड याींच ेकायाकाळात पनवेल तालकु्यात २१ व खालापरू  
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तालकु्यात ११ अशी एकूण ३२ पयाायी िमीन वा्प केली आहे. त्यापकैी 
पनवेल तालकु्यातील १८ पयाायी िमीन वा्पाचे ववववर् कारणास्तव आदेश 
रद्द करण्यात आले आहेत.  
(४) कोयना प्रकल्हपग्रस्ताींना वा्प करण्यात आलले्हया िशमनीबाबतची चौकशी 
करण्यासाठी सेवाननवतृ्त न्यायाचर्श, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची एक 
सदस्यीय चौकशी सशमती ननयकु्त करण्यात आली होती. सदर सशमतीने नगर 
ववकास ववभागास अहवाल सादर केला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल्हहा रुग्णालयामध्ये बोगस अपांग 
प्रमाणपत्र ववतररत िेल्हयाबाबत 

  
(११) ३५५९ (२९-०५-२०२०) श्री.ववप्लव बािोररया : सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हहा रुग्णालयामध्ये बोगस अपींग प्रमाणपत्र ववतररत केल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ज्या लाभार्थयाांला तीन वषाापवूी अपींग प्रमाणपत्र नाकारले, त्या 
लाभार्थयाांना वयाच्या ६३ व्या वषी ४० ्क्के ददव्याींगत्व प्राप्त झाल्हयाच े
प्रमाणपत्र ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बत्र सदस्यीय सशमतीने प्रमाणपत्र ववतररत करणे आवश्यक 
असताना दोनच सदस्याींनी ८५ प्रमाणपत्र ववतररत केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोपे (०४-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) बत्रस्तरीय सशमतीकडून प्रमाणपत्र ववतर ज त केले िात.े 
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मात्र सींबींचर्त प्रमाणपत्र ववतररत केल े त्याददवशी एकच अजस्थव्यींग 
तज्ञ रूग्णालयात असल्हयाने व तचे अध्यक्ष असल्हयाने ववशषेज्ञ व अध्यक्ष 
म्हणून त्याींनी कामकाि पादहले व त्याींची एकच स्वाक्षरी केली गेली. त्यामळेु 
प्रमाणपत्रावर दोन सदस्य ददसनू येतात. 
(४) जिल्हहाचर्कारी, परभणी याींचेमाफा त चौकशी करण्यात आलेली असनू 
कोणत्याही प्रकारची अननयशमतता केलेली नाही, असे चौकशीत ददसनू आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
बोईसर (ता.जि.पालघर) मधील खािगी ववत्तीय सांसथा व बाांधिाम 

व्यावसानयिाांनी ग्राहिाांची र्सवणूि िेल्हयाबाबत 
  
(१२) ३५७९ (३१-०५-२०२०) श्री.ियांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६२ ला 
हदनाांि १२ माचा, २०२० रोिी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय गहृ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.जि.पालघर) मर्ील खािगी ववत्तीय सींस्था व बाींर्काम 
व्यावसानयकाींनी पींतप्रर्ान आवास योिनेमध्ये ४५०० ग्राहकाींची फसवणूक 
करुन रुपये ४० को्ीींच्या सबशसडीचा गरैव्यवहार केल्हयाप्रकरणी घरमालकाींनी 
ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास बोईसर एमआयडीसी पोलीस 
ठाण्यावर मोचाा काढून गनु्हा नोंदववला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी बोईसर पोलीस ठाण्यामध्ये फसवणकू 
झालेबाबत प्राप्त तक्रार अिाानसुार अचथाक गनु्हे शाखा, पालघर याींचेकडून 
सरुु असलेली चौकशीची कायावाही पणूा झाली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहकाींची फसवणूक 
करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



वव.प. १३ (15) 

श्री.अननल देशमखु (०९-१२-२०२०) : (१) बोईसर येथील आय.आय.एफ.एल. 
होम फायनान्स शल. व उतर खािगी ववत्तीय सींस्था व बाींर्काम 
व्यावसानयकाींनी पींतप्रर्ान आवास योिनेच्या नावाखाली फसवणूक केल्हयाबद्दल 
अिादार सौ.सवुणाा ियींत मोदहत े व श्री.ियींत नामदेन मोदहत े याींच्यातफे 
गिानन नामदेव मोदहत ेयाींनी ददनाींक १३/१०/२०१९ रोिी बोईसर पोलीस ठाणे 
येथे तक्रारदार व बोईसर पररसरातील बऱ् याच सदननकार्ारकाींची फसवणूक 
झाल्हयाबाबत अिा ददलेला आहे. याबाबत गनु्हा दाखल करण्यात आलेला 
नाही. 
(२) व (३) होय. 

तक्रारी अिााची चौकशी करण्यात आलेली असनू चौकशी पणूा झालेली 
आहे. मा.सींचालक, गहृननमााण व शहरी कामकाि मींत्रालय, भारत सरकार 
याींच्याकडील पत्र क्र.०-१७०२४/२१९/२०१९-HFA-IV-UD/e-९०७७५९५, ददनाींक 
१३/१२/२०१९ नसुार पींतप्रर्ान आवास योिनेचा लाभ देताना ग्राहकाींना 
सबशसडी किाात समाववष् करण्यात आलेली आहे. सदरची बाब यातील 
अिादार श्री.गिानन नामदेव मोदहत े याींना अवगत आहे. बोईसर येथील 
ग्राहकाींची सबशसडी किाात समाववष् करण्यात आल्हयाने अिादार याींच े
समार्ान झाल्हयाने, त्याींची कोणाववरुध्द तक्रार नसल्हयाबाबत अिादार 
श्री.गिानन नामदेव मोदहत ेयाींचा ददनाींक १३/१०/२०१९ रोिी बोईसर पोलीस 
ठाणे येथे ददलेला तक्रारी अिा िा.क्र.३८४/२०२०, ददनाींक ०९/०३/२०२० अन्वये 
दप्तरी दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील शशवडी उड्डाणपुलाच ेप्रलांबबत िाम पूणा िरण्याबाबत 
  
(१३) ३८९९ (१४-०९-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील शशवडी उयाडाणपलुाच्या कामाची माहे िून, २०२० पयांत 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
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(२) तसेच ्ाळेबींदी दरम्यान प्रलींबबत उयाडाण पलुाचे काम कर्ीपयांत पणूा होणे 
अपेक्षक्षत आहे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राचर्करणातफे शशवडी त ेवरळी उन्नतमागा प्रकल्हपाची ननववदा प्रकक्रया 
पणूा करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्हपास सागरी ककनारा ननयमनववषयक 
मींिूरी आवश्यक असल्हयाने त्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर कोस््ल झोन 
मॅनेिमें् ऑथॉरर्ीकड े प्राचर्करणामाफा त सादर करण्यात आला आहे. उक्त 
मींिूरी प्राप्त झाल्हयानींतर कायाारींभ आदेश देण्याच ेप्राचर्करणामाफा त ननयोजित 
आहे. सदर प्रकल्हपाचे काम ३ वषाांत पणूा करण्याच ेननयोिन आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील मजच्िमाराांच्या डडर्ले परताव्याची  
थकित रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  
(१४) ४००५ (१५-०७-२०२०) श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.वविय ऊर्ा  
भाई धगरिर, अॅड.ननरांिन डावखरे, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.सदाशशव खोत, श्री.महादेव िानिर, श्री.ववनायिराव मेटे, श्री.रवव ांद्र 
र्ाटि : सन्माननीय मत्सयवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाच्या मत्स्य ववभागाने मत्स्यव्यावसानयकाींच्या डडझेल परताव्यासाठी 
मत्स्यववकास क्र.१११९/प्र.क्र.३०८/पदमु-१४, सन २०१७ या वावषाक १८७ को्ी 
मींिूर करण्यात येऊनही डडझेल परताव्याची रक्कम मजच्िमाींरा शमळाली 
नसल्हयाने मुींबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाचगरी आणण शसींर्ुदगुा 
जिल्ह्यातील अनेक मजच्िमार सींस्थाींनी याबाबत सींताप व्यक्त केल्हयाचे माहे 
मे, २०२० च्या प्रथम सप्ताहात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यात माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये लोकसभा 
ननवडणुकीच्या प्रचाराकरीता ववद्यमान मा.मखु्यमींत्री आले असताना पालघर 
जिल्ह्यातील मजच्िमाराींनी ववद्यमान मा.मखु्यमींत्रयाींची प्रत्यक्ष भे् घेऊन 
डडझेल परताव्याची थककत असलेली रुपये ७ को्ी ४० लाख देणी देण्याबाबत 
एक ननवेदन सादर केल े होत,े तसेच पालघर जिल्ह्यातील मजच्िमार 
प्रनतननर्ीींनी पालघरच्या ठाणे जिल्हहा मजच्िमार सींघाच्या कायाालयात भे्  
घेऊन डडझेल परताव्याच्या थककत रक्कमेच्या मागणीसह अनेक प्रलींबबत 
प्रश्नाींवर उपाययोिना करण्याची मागणी केली होती, तद्नींतर १ वषााचा 
कालावर्ी होऊनही डडझेल परताव्याची थककत देणी शासनाकडून देण्यात आली 
नसल्हयाचे माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, डडझेल परताव्याच्या मागणीबाबत ददनाींक १ मे, २०२० रोिी 
ई-मेलव्दारे मा.मखु्यमींत्री महोदय व मा.मत्स्यववकास मींत्री महोदय याींना   
ई-मेलव्दारे ननवेदन सादर करण्यात आले आहे तसेच, मा.पालकमींत्री, पालघर 
याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
डडझेलचा परतावा शमळणेकरीता ननवेदनाव्दारे मागणी करण्यात येवनूही 
कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई, ठाणे, पालघर, 
रायगड, रत्नाचगरी आणण शसींर्ुदगुा जिल्ह्यातील मजच्िमार सहकारी 
सींस्थाींना/मजच्िमाराींच्या डडझेल परताव्याची थककत रक्कम अदा करण्याबाबत 
तसेच अन्य मागण्यासींदभाांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०७-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.  

ननर्ीच्या उपलब्र्तनेसुार मागील चार वषाांमध्ये जिल्हहाननहाय 
उपलब्र् करुन ददलेल्हया ननर्ीचा तपशशल खालीलप्रमाणे आहे. 
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अ.क्र. जिल्हहा 
वषा ननहाय ननधी ववतरणाचा तपशशल (रुपये िोटीत) 
२०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१ 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ पालघर ६.२५ १.७५ ४.३० ०.९८ 
२ ठाणे ४.५६ १.७५ ३.३० ०.८४ 
३ मुींबई-उपनगर १९.२८ १४.२५ २१.७० ०.०० 
४ मुींबई-शहर १७.३८ १३.२५ २०.८९ ०.०० 
५ रायगड १८.८६ ११.५० १८.२५ ६.४९ 
६ रत्नाचगरी १४.९३ ९.०० १६.३५ ६.१२ 
७ शस ींर्ुदगुा ३.७४ २.५० ५.८६ ४.९२ 

एिूण ८५.०० ५४.०० ९०.६५ १९.३५ 
 
(२) पालघर जिल्ह्यासाठी सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या आचथाक 
वषाामध्ये एकूण रुपये ०५.२८ को्ी इतका ननर्ी डडझेल तलेावरील मलु्हयवर्ीत 
कर परतावा मींिूरीसाठी उपलब्र् करुन ददलेला आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) ननर्ीच्या उपलब्र्तनेसुार जिल्हहाननहाय प्रलींबबत देयकाींच्या प्रमाणात 
ननर्ीचे ववतरण करण्यात आलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राष्ट्रीयिृत बँिाांनी ििाासाठी िादा िागदपत्राची मागणी  
िरुन शतेिऱयाांची अडवणूि िेल्हयाबाबत 

  
(१५) ४२४० (१४-०९-२०२०) श्री.ननलय नाईि, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेकऱ्याींना किाासाठी राषरीयकृत बँकाींकडून माहे िून, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ववववर् १३ प्रकारच्या कागदपत्राींची मागणी केल्हयाचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, यवतमाळ जिल्हहा मध्यवती बँक एका सात बारावर किा वा्प 
करत ेपरींत ुराषरीयकृत बँकाींकडून ववववर् १३ प्रकारच्या कागदपत्राींची मागणी 
केल्हयाने शतेकऱ्याींना बँकेच्या वारींवार फेऱ्या माराव्या लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, १ लाख ६० हिार रुपयाींच्या किाासाठी केवळ सातबारा आठ 
अ आणण नकाशा याींची गरि असनू देखील शतेकऱ्याींना कागदपत्राींच्या आड 
पीक किाापासनू वींचचत ठेवण्याचा बँक व शासनाचा हेत ूआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अशा बँकाींवर 
ननयींत्रण ठेवनू शतेकऱ्याींच्या समस्या सोडववण्याकरीता कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (०३-१२-२०२०) : (१) व (२) नाही. 
(३) नाही. रुपये १ लाख ६० हिार पीक किाापयांत गहाण ठेवण्याची 
आवश्यकता नसनू राषरीयकृत बँकाींमाफा त पीक किा वा्पासाठी 
शतेकऱ्याींकडून खालील कागदपत्र ेमागववण्यात येतात. 

१. शतेीचा ७/१२. 
२. नमनुा ८अ. 
३. फेरफार. 
४. नकाशा. 
५. आर्ार काडाची िायाप्रत. 
६. रेशनकाडा. 
७. स््ँपवर प्रनतज्ञापत्र. 
८. नवीन सभासद असल्हयास नो यायिु प्रमाणपत्र. 
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी खरीप, २०२० साठी २१८२.५२ को्ीचा लक्षाींक 

देण्यात आला असनू माहे िून, २०२० अखेर १.१६ लाख खातदेार शतेकऱ्याींना 
रुपये ८९२.६२ को्ीचे (लक्षाींकाच्या ४० ्क्के) पीक किा वा्प करण्यात 
आले. सद्य:जस्थतीत २.०१ लाख खातदेार शतेकऱ्याींना रुपये १५७६.८६ को्ीचे 
(लक्षाींकाच्या ७० ्क्के) पीक किा वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 



वव.प. १३ (20) 

औरांगाबाद जिल्हहा मध्यवती सहिारी बँिेवर िारवाई िरण्याबाबत 
  
(१६) ४४०० (१७-०७-२०२०) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने महात्मा िोनतराव फुले शतेकरी किा माफी योिनेची प्रभावी 
अींमलबिावणी करून शतेकऱ्याींचे किा माफ केले परींत ुकोरोना महामारीमळेु 
किााची रक्कम बँकेच्या खात्यात वगा करण्यास पाच मदहने उशीर झाल्हयामळेु 
शासनाने सवा बँकाींना व्यािाची रक्कम आम्ही भरू, शतेकऱ्याींना नवीन पीक 
किा द्यावे असे स्पष्पणे आदेशशत केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औरींगाबाद जिल्हहा मध्यवती सहकारी बँकेने ददनाींक १५ मे, 
२०२० रोिी वा त्यासमुारास ठराव घेऊन शतेकऱ्याींकडून व्यािाची वसलुी सरुू 
केल्हयाचे माहे िून, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने औरींगाबाद जिल्हहा मध्यवती सहकारी 
बँकेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.शामराव ऊर्ा  बाळासाहेब पाटील (०४-१२-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) शासनाने ददनाींक १७/०१/२०२० च्या आदेशान्वये महाराषर सहकारी सींस्था 
अचर्ननयम १९६० चे कलम ७९ अ मर्ील अचर्काराींचा वापर करुन जिल्हहा 
मध्यवती सहकारी बँका व प्राथशमक ववववर् कायाकारी सेवा सहकारी सींस्थाींना 
महात्मा िोनतराव फुले शतेकरी किामकु्ती योिना २०१९ या योिनेंतगात किा 
खात्यामर्ील थककत रकमवेर योिनेचा प्रत्यक्ष लाभ शमळेपयांत व्यािाची 
आकारणी न करणेबाबत ननदेशशत केले आहे. सदरच्या ननदेशाचे पालन 
करण्याबाबत ददनाींक ०१/०६/२०२० रोिीच्या पत्राने सहकार आयकु्ताींनी बँकेस 
कळववले आहे. तसेच ववभागीय सहननबींर्क, औरींगाबाद याींनी ददनाींक 
२२/०१/२०२०, १७/०६/२०२० व २३/०६/२०२० च्या पत्राने सदर सचुनाींचे पालन 
करणेबाबत बँकेस कळववले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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शालेय शशक्षण ववभागाच्या अधधपत्याखालील  
ववववध ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(१७) ४४३१ (०८-०९-२०२०) श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किशोर दराड,े श्री.ववक्रम 
िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शालेय शशक्षण ववभागाच्या अचर्पत्याखालील सींचालक, सहसींचालक, 
उपसींचालक, अध्यक्ष, सचचव, सहसचचव, शशक्षणाचर्कारी, उपशशक्षणाचर्कारी, 
ग् शशक्षण अचर्कारी, ववस्तार अचर्कारी, अर्ीक्षक, अर्ीक्षक वेतन पथक 
याींची माहे िून, २०२० अखेर एकूण मींिूर पदे ककती आहेत, त्यापकैी ररक्त 
पदे ककती आहेत, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०७-१२-२०२०) : (१) शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभागाच्या 
अखत्याररतील महाराषर शशक्षण सेवा ग्-अ व ग्-ब (प्रशासन शाखा) मर्ील 
सींवगाननहाय पढुीलप्रमाणे मींिूर पदाींपकैी ररक्त पदे आहेत. 
 
अ.क्र. सींवगा/पद मींिूर पदे ररक्त पदे 
१. शशक्षण सींचालक व समकक्ष ग्-अ ०७ ०३ 
२. शशक्षण सहसींचालक व समकक्ष १८ १३ 
३. शशक्षण उपसींचालक व समकक्ष ग्-अ ३५ २६ 
४. शशक्षणाचर्कारी व तत्सम ग्-अ १४४ ५७ 
५. उपशशक्षणाचर्कारी व तत्सम ग्-ब ६१५ ३८९ 
६. अर्ीक्षक ग्-ब १०१ १७ 
७. अर्ीक्षक ग्-ब (सारासे) ४०० २५४ 
८. ववस्तार अचर्कारी (शशक्षण) १८३६ ८०६ 
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(२) ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनस्तरावर कायावाही करण्यात येत आहे. 
पदोन्नतीमर्ील आरक्षणाबाबत मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींबबत असलेल्हया 
ववशषे अनजु्ञा याचचका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अनषुींगाने सामान्य प्रशासन 
ववभागाने त्याींच्या ददनाींक २९/१२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये ददलेल्हया सचूनाींच्या 
नसुार सवा सींवगाातील खुल्हया प्रवगाातील ररक्त पदाींवर पदोन्नती देण्याची 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
 सद्य:जस्थतीत कोववड-१९ च्या पाश्वाभमूीवर ववत्तीय उपाययोिना 
करण्यासाठी ववत्त ववभागाने ददनाींक ०४/०५/२०२० च्या शासन ननणायान्वये 
सरळसेवा भरतीच्या कायावाहीवर ननबांर् घातले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मत्सय उत्पादनात वाढ होण्यािरीता  
उपाययोिना िरण्याबाबत 

  
(१८) ४६२० (०९-०९-२०२०) श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय मत्सयवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशभरातील सागरी मत्स्य उत्पादनात सन २०१९ मध्ये २.१ ्क्क्याची 
वाढ झाली असताना राज्यातील मत्स्य उत्पादन मात्र ३२ ्क्क्याींनी घ् झाले 
असल्हयाचे सेंरल मररन कफशरीि ररसचा इजन्स्््य़ू् च्या (सीएमएफआरआय) 
ददनाींक १ िुल,ै २०२० रोिी वा त्यासमुारास प्रशसध्द करण्यात आलेल्हया 
अहवालात माींडण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील मत्स्य 
उत्पादनात वाढ होण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०८-१२-२०२०) : (१) मत्स्यव्यवसाय ववभागामाफा त प्रशसध्द 
करण्यात येणाऱ्या आकडवेारीनसुार मत्स्य उत्पादन सन २०१८-२०१९ : 
४६७२३२ मे.्न. व सन २०१९-२०२० : ४४३५९३ मे.्न आहे. सन २०१८-२०१९ 
च्या तलुनेत सन २०१९-२०२० मध्ये ५.०६% इतकी घ् झाल्हयाचे ददसनू येत 
आहे. 
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(२) सन २०१९-२०२० चा मासेमारी हींगामात राज्यातील मजच्िमाराींना 
मासेमारी माहे ऑक््ोबर, २०१९ च्या दरम्यान क्यार चक्रीवादळ व माहे 
नोंव्हेबर, २०१९ महाचक्रीवादळ आल्हयाने तसेच सींपणूा देशात माचा, २०२० च्या 
सरुुवातीपासनू कोरोना रोगाचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी सींपणूा देशात 
लॉकडाऊनमळेु मजच्िमाराींना पणूा क्षमतनेे मासेमारी करता आली नाही, 
पररणामी मागील वषीच्या म्हणिचे सन २०१८-२०१९ च्या तलुनेत 
मत्स्योत्पादनात घ् झाल्हयाचे ददसनू येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शशक्षण ववभागाने इयत्ता चौथीच्या  
इनतहास पुसतिातील र्ोटोबाबत 

  
(१९) ४७३९ (०८-०९-२०२०) श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षण ववभागाने इयत्ता चौथीतील इनतहासाच्या पसु्तकात 
पाठ क्रमाींक ९ प्रतापगडावरील पराक्रम, पषृठ क्रमाींक ३५ वर असलेल्हया 
फो्ोमध्ये श्री ित्रपती शशवािी महाराि अफिलखानाला आशलींगन देताना 
ददसत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया अनेक वषाांपासनू शशवािी महाराि अफिल खानाचा 
कोथळा बाहेर काढत असतानाचा फो्ो त्यादठकाणी होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, श्री ित्रपती शशवािी महाराि अफिलखानाचा कोथळा बाहेर 
काढत असलेल्हया वषाानवुषााच्या फो्ो ऐविी श्री ित्रपती शशवािी महाराि 
अफिलखानाला आशलींगन देताना चा फो्ो इयत्ता चौथीतील इनतहासाच्या 
पसु्तकात पषृठ क्रमाींक ३५ वर िापण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०८-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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भांडारा जिल्ह्यातील सांिय गाांधी ननराधार योिनेच े 
प्रसताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  
(२०) ४७५७ (२४-०८-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर : 
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल्ह्यातील सींिय गाींर्ी ननरार्ार योिनेचे प्रस्ताव गत 
वषाापासनू प्रलींबबत असनू लॉकडाऊन काळात हिारो ददव्याींग बाींर्वाींना 
अनदुान शमळाले नसल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०२० च्या पदहल्हया 
आठवयायामध्ये ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, भींडारा जिल्ह्यात सींिय गाींर्ी ननरार्ार योिना सशमती गठीत 
नसल्हयाने या सींदभाातील गत वषाापासनू बठैकही झाली नसल्हयामळेु अपींग, 
वधृ्द व ववर्वा याींना अनदुानापासनू वींचचत राहावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, दिव्याींग बाींर्व, अपींग, वधृ्द व विर्वा याींना तात्काळ अनदुान 
देण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलबंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांिय मुांड े(०२-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अगरदाांडा (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथील िेट्टी व पररसर  
मजच्िमाराांना खरेदी ववक्री परवानगी शमळण्याबाबत 

  
(२१) ४७६५ (०९-०९-२०२०) श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मत्सयवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोना ववषाणू प्रादभुाावामळेु मुींबई येथील मासळीचे मखु्य माके् बींद 
असल्हयाने मरुुड (जि.रायगड) तालकु्यातील रािपरुी, ददघी, मरुुड व एकदरा 
येथील मजच्िमाराींना मासळीची ववक्री करता येत नसनू मजच्िमाराींचे नकुसान 
होत आहे, त्यामळेु अगरदाींडा येथील मेरर्ाईम बोडााची असलेली िेट्टी व 
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पररसर मजच्िमाराींना मच्िी खरेदी व ववक्री करण्यासाठी तात्परुत्या स्वरूपात 
वापर करण्यास परवानगी शमळण्याबाबतची मागणी येथील मजच्िमार 
बाींर्वाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीकड ेदलुाक्ष झाल्हयाने तथेील मजच्िमार बाींर्वाींनी 
ददनाींक ५ ऑगस््, २०२० रोिी वा त्यासमुारास अगरदाींडा िटे्टी पररसरात 
समुारे २०० बो्ी समदु्रात आणून आींदोलन करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मरुुड तालकु्यातील 
मजच्िमार बाींर्वाींना मेरर्ाईम बोडााची असलेली अगरदाींडा येथील िेट्टी व 
पररसर तात्परुत्या स्वरूपात वापरण्यास परवानगी देण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अगरदाींडा येथील िटे्टी व पररसर तात्परुत्या स्वरुपात वापरण्यास 
परवानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील मेरो ३ या माधगािेसाठी िारशडे गोरेगाव (आरे) येथनू 
िाांिुरमागा येथे सथानाांतर िरण्याबाबत 

  
(२२) ४८८८ (१३-११-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण 
दरेिर, श्री.रामननवास शसांह, श्री.महादेव िानिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्ा  भाई िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा, 
श्री.मोहनराव िदम, डॉ.पररणय रु्िे, अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.नागोराव 
गाणार, श्री.ननलय नाईि, श्री.सजुितशसांह ठािूर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववलास 
पोतनीस : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबईतील मेरो-३ या माचगाकेसाठी उभारण्यात येणारे कारशडे गोरेगाव 
(आरे) येथून काींिुरमागा येथे स्थानाींतर करण्यात आले असनू सदर 
माचगाकेच्या ्नेलची ७६ ्क्के कामे पणूा झाली असल्हयामळेु कारशडेच्या 
स्थानाींतरामळेु सदर प्रकल्हप पणूात्वास येण्यास आणखी ४ त े ५ वषा तसेच 
४००० को्ी रुपयाींचा अनतरीक्त भदुांड सोसावा लागणार असल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, गोरेगाव (आरे) येथील कारशडे प्रकल्हपाला ववरोर् झाल्हयानींतर 
त्याबाबत पयााय सचुववण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्हया अनतरीक्त मखु्य 
सचचव श्री.मनोि सनैनक याींच्या अध्यक्षतखेाली गदठत करण्यात आलले्हया 
सशमतीने सादर केलेल्हया अहवालानसुार नव्या कारशडेच्या िागेमळेु अचर्क 
गुींता व आचथाक भार वाढून पयाावरणाच े नकुसान होणार असल्हयाच े नमदू 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, काींिुरमागा येथील नव्याने ननवड करण्यात आलेली िागा ही 
शमठागर, काींदळवण तसेच वन सींरक्षक्षत असल्हयामळेु उक्त प्रकल्हपास ववलींब 
लागणार असनू ववलींब काळात वाहनाींव्दारे होणाऱ्या काबान उत्सिानाने 
आचथाक व पयाावरणीय नकुसान गोरेगाव (आरे) येथे कारशडे केल्हयाने होणाऱ् या 
प्रदषुणापेक्षा िास्त असणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, आतापयांत गोरेगाव (आरे) येथील मरेो कारशडेवर ककती खचा 
करण्यात आला असनू काींिूरमागा येथील प्रस्ताववत कारशडेसाठी पयाावरणीय 
व अन्य परवानग्या, डीपीआर शमळून प्रत्यक्ष काम पणूा होण्यासाठी ककती 
कालावर्ी लागणार आहे,  
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने गोरेगाव (आरे) कारशडे स्थानाींतर रद्द 
करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) आरे दगु्र् 
वसाहत येथील कारशडेसाठी ननजश्चत करण्यात आलेल्हया िागेवर पयाावरणीय 
समतोल सार्णे, कारशडे बाींर्काम करणे व त्या पररसरातील वकृ्षसींपदा ितन 
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करणे याबाबतचा अहवाल सादर करण्याकरीता माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये चार 
सदस्यीय सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीने ददनाींक २८ 
िानेवारी, २०२० रोिी आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. मौि े
काींिूर ता.कुलाा येथील स.नीं. २७५, न.भ.ूक्र. ६५७ अ मर्ील मुींबई महानगर 
प्रदेश ववकास प्राचर्करणाने जिल्हहाचर्कारी, मुींबई उपनगर याींना सादर केलेल्हया 
शसमाींकन नकाशामर्ील काींदळवनाने बाचर्त नसलेल्हया, १०२ एकर उपलब्र् 
क्षेत्राचा मेरो माचगाकेच्या कार डपेो, कास््ीींग याडा तसेच अनषुींचगक 
वापराकरीता जिल्हहाचर्कारी, मुींबई उपनगर कायाालयाकडील ददनाींक 
०१/१०/२०२० रोिीच्या आदेशान्वये आगाऊ ताबा देण्यात आलेला आहे. मुींबई 
मेरो-३ (कुलाबा-वाींदे्र-शसप्झ) प्रकल्हपाचे कारशडे काींिूरमागा येथ ेउभारण्याबाबत 
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िाहीर केल्हयानसुार, मुींबई मेरो-३ व मुींबई मेरो-६ 
(स्वामी समथा नगर-िोगेश्वरी-ववक्रोळी) या प्रकल्हप माचगाकें च े एकबत्रकरण 
करण्याच्या अनषुींगाने त्याबाबतचा सववस्तर प्रकल्हप अहवाल (डीपीआर) तयार 
करण्याची बाब मुींबई मेरो रेल कॉ.शल. व मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राचर्करण याींच्यास्तरावर ववचारार्ीन आहे. आिपयांत मुींबई मेरो मागा-३ 
प्रकल्हपाींतगात ्नेलची समुारे ९० ्क्के कामे पणूा झालेली आहेत. आरे कॉलनी 
येथील मेरो कारशडेच्या बाींर्कामावर आतापयांत रुपये ८५ को्ी इतका खचा 
झालेला आहे. उपरोक्त डीपीआर तयार झाल्हयानींतर प्रकल्हप पणूात्व कालावर्ी, 
आचथाक भार, पयाावरणीय पररणाम, पयाावरणीय व अन्य परवानग्या, इ. 
बाबीींची स्पष्ता होईल.  

___________ 
  

नागपूर शहर तसेच ग्रामीण भागात ननिःशुल्हि धान्य वाटप  
योिनेत धान्याचा िाळाबािार होत असल्हयाबाबत 

  
(२३) ४९५६ (२५-११-२०२०) श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रववण दरेिर, डॉ.पररणय 
रु्िे : सन्माननीय अन् न व नागरी परुवठा आिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहर व ग्रामीण भागात तसेच नागपरू जिल्ह्यात शासनाच्या 
ननिःशलु्हक र्ान्य वा्पाच्या योिनेत र्ान्याचा काळाबािार होत असल्हयाच े
माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू सदरहू 
काळाबािारात एफ.सी.आय, अन्न, नागरी परुवठा ववभाग व कीं त्रा्दाराचे 
सींगनमत असल्हयाचेही ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ज्या स्वस्त र्ान्य र्ारकाींना र्ान्याची गरि नाही अशा 
र्ारकाींचे र्ान्य स्वस्त र्ान्य दकुानदारामाफा त मोठ्या व्यापाऱ् याींना ववकले 
िात असल्हयाने याबाबतची चौकशी ककीं वा पाहणी परुवठा ववभागाने केली आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स् वस्त र्ान्य 
दकुानदारावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.िगन भिुबळ (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाने घेतलेल्हया परीक्षेच्या ननिालाबाबत 
  
(२४) ५०२१ (२०-११-२०२०) श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण 
दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाने सन १९९९ मध्ये पोलीस ननरीक्षक/ववक्रीकर 
ननरीक्षक/मींत्रालय सहायक या पदासाठी परीक्षा घेऊन त्याचा ननकाल ददनाींक 
३१ मे, २००२ रोिी म्हणिे तब्बल चार वषाांनी िाहीर केला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पररक्षेमध्ये ३९८ उमदेवाराींच्या उत्तरपबत्रका बदलल्हया 
गेल्हयाची शींका उत्पन्न होवनू महाराषर लोकसेवा आयोगाने उक्त उमदेवाराींच े
नाव काळ्या यादीत समाववष् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उमेदवाराींनी परीक्षा ददल्हयानींतर उत्तरपबत्रका आयोगाच्या 
कस््डीत असल्हयामळेु नतथे ववद्याथी पोहोचू शकत नव्हत े तसेच 
उत्तरपबत्रकाींच्या सरुक्षचेी िबाबदारी सवास्व आयोगाची असनू परीक्षेनींतर 
उत्तरपबत्रका सींगणकावर तपासनू, स्कॅन करून पनु्हा मॅन्यअुली तपासनू लेखी 
परीक्षेचा ननकाल िाहीर केल्हयानींतर ही सींबींचर्त अचर्काऱ्याींना कोणताही सींशय 
आला नव्हता ककीं वा तक्रारही करण्यात आली नव्हती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, आयोगाने उमेदवाराींची तोंडी आणण शारीररक चाचणी 
घेतल्हयानींतर उत्तरपबत्रकाींची िेडिाड झाल्हयाचे एकतफी ठरवनू उक्त ३९८ 
उमेदवाराींना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत समाववष् केल्हयाची तक्रार 
उमेदवाराींपकैी असलेले श्री.योगेश सव्वालाखे याींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना 
ननवेदन देऊन ३९८ मराठी उमेदवाराींना न्याय देण्याची ववनींती केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रस्ततु परीक्षेच्या अनषुींगाने प्राप्त तक्रारीच्या 
आर्ारे आयोगाच्या कायाालयात करण्यात आलेल्हया अींतगात चौकशीमध्ये लखेी 
परीक्षेच्या ननकालाच्या आर्ारे पात्र ठरलेल्हया २७९१ उमेदवाराींपकैी ३९८ 
उमेदवाराींच्या उत्तरपबत्रकाींमध्ये ववववर् कारणास्तव तफावती असल्हयाचे ददसनू 
आले. सबब चौकशीमध्ये गरैप्रकार करण्याचे प्रयत्न झाले असल्हयाची बाब 
ननदशानास आली असल्हयामळेु ववदहत पध्दतीने चौकशी करुन आयोगाने 
त्याींच्यास्तरावर सदर उमेदवाराींना कायमस्वरुपी परीक्षाींपासनू प्रनतरोर्ीत 
करण्याचा ननणाय घेतला आहे. तसेच आयोगाने त्याींच्यास्तरावर सदर ३९८ 
उमेदवार वगळून उवाररत ननकाल ददनाींक ३१ मे, २००२ रोिी िाहीर करण्यात 
आला. अींतगात चौकशीमध्ये ननदशानास आलेल्हया ववववर् बाबी सींगनमताने 
करण्यात आलेले गरैकृत्य, प्रकरणाच ेगाींशभया या बाबीींचा ववचार करुन ददनाींक 
२० िून, २००२ रोिी लाचलचुपत प्रनतबींर्क ववभागाकड ेप्रथम खबरी अहवाल 
(ग.ुर.क्र.३३/०२) दाखल करण्यात आला. सदर प्रकरणी गनु्हा दाखल असनू 
प्रकरण सत्र न्यायालयामध्ये सनुावणीसाठी प्रलींबबत आहे.  
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 श्री.योगेश सव्वालाख े याींच े ननवेदनाचा शोर् घेतला असता त े प्राप्त 
झाल्हयाच ेआढळून आले नाही. प्रसींगत: असे नमदू करण्यात येत ेकी, भारतीय 
सींववर्ानाने महाराषर लोकसेवा आयोगास परीक्षा आयोिनाच्या अनषुींगाने 
स्वतींत्र अचर्कार ददले असल्हयामळेु त्यात शासन हस्तक्षपे करू शकत नाही. 
  

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) पररसरातील मजच्िमाराांना  
मासे ववक्री िरण्यास परवानगी देण्याबाबत 

  
(२५) ५०२९ (१८-११-२०२०) डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
मत्सयवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाचा वाढता प्रादभुााव रोखण्यासाठी उरण पररसरातील मजच्िमाराींना 
करींिा ्शमानल अ ॅण्ड लॉजिस््ीक बींदराच्या बािुच्या खाडीत मासळी उतरवनू 
ववक्री करण्यासाठी करींिा मजच्िमार सींस्थेने परवानगी माचगतली असता 
रायगडचे सहायक मत्स्यव्यवसाय आयकु्त याींनी अ्ी शतीवर मासे ववक्रीस 
परवानगी ददली परींत ु स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी सदरची परवानगी बेकायदा 
असल्हयाच े साींचगतल्हयाने उक्त परवानगीला स्थचगती देण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मासे ववक्रीस स्थचगती देण्यात आल्हयामळेु २५०० 
मजच्िमाराींच्या उदरननवााहाची समस्या ननमााण झाली असल्हयाने मजच्िमाराींवर 
उपासमारीचे सींक् कोसळल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उरण पररसरातील 
मजच्िमाराींना करींिा ्शमानल ॲण्ड लॉजिस््ीक बींदराच्या बािुच्या खाडीत 
मासळी उतरवनू मासे ववक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.असलम शखे (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) करींिा ्शमानल ॲण्ड लॉजिस््ीक बींदराच्या अनषुींगाने मादहती घेतली 
असता सदरचे क्षेत्र शहर व औद्योचगक ववकास महामींडळ (CIDCO) याींच्या 
कायाक्षेत्रातील असल्हयामळेु शसडको प्रशासनास याबाबत अवगत करण्यात 
आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सागरी हद्दीत मासेमारी िरण्यास इतर राज्यातील  
मजच्िमाराांना बांदी आणण्याबाबत 

  
(२६) ५०५५ (१८-११-२०२०) श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय रु्िे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय मत्सयवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या सागरी हद्दीत मासेमारीसाठी इतर राज्यासह गिुरातमर्ील 
शकेडो मासेमारी बो्ी सराास मासेमारी करीत असल्हयाने राज्यातील 
मासेमाराींना मोठा सींघषा करावा लागत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०२० च्या 
शवे्च्या आठवयायात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील भाऊचा र्क्का येथे मासेमारी व्यवसायासाठी 
गिुरातमर्ील सार्ारण १००० त े१५०० बो्ी येत असनू व ज्यावर बींदी आहे 
अशा र्ोकादायक प्रकारची ग्रपु पध्दतीची मासेमारी करीत असल्हयाच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, इतर राज्याच्या सागरी हद्दीत मासेमारी केल्हयास एक लाख 
रुपयाींचा दींड व त्या ददवशी पकडलेल्हया माशाींच्या पाचप् दींड आकारण्यात 
येत,े त्याचर्तीवर महाराषराच्या सागरी हद्दीत इतर राज्यातील बो्ीींना 
मासेमारी करण्यास बींदी आणण्यासाठी मासेमारी प्रनतबींर्क ववरे्यक मींिूर 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्याच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करुन मासेमारी करणाऱ्या इतर 
राज्यातील मजच्िमाराींना मासेमारी करण्यास बींदी आणण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०८-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्याच्या िलर्ी क्षेत्रात अवरै् व अनचर्कृत मासेमारीस आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने अनचर्कृत नौकाींवर कठोर कारवाई करण्याच्या अनषुींगाने 
महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अचर्ननयम १९८१ कायद्यात सरु्ारणा 
करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) ववभागाकड ेअसलले्हया गस्ती नौकेव्दारे समदु्रात प्रभावीपणे गस्त घालनू 
अनचर्कृत तसेच इतर राज्यातील घसुखोरी करणाऱ्या अवरै् नौकाींवर सागरी 
कायद्या अींतगात कठोर कारवाई करण्यात येत असत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  ___________ 
  

साईनाथ शशक्षण सांसथा व शशवनेर ववद्यालय, घाटिोपर  
शाळाांवर प्रशासि नेमण्याबाबत 

  
(२७) ५०७२ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साईनाथ शशक्षण सींस्था, घा्कोपर आणण शशवनेर ववद्यालय, घा्कोपर 
शाळाींवर प्रशासक नेमणुकीची प्रकक्रया सरुू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रशासक ननयकु्त न झाल्हयामळेु शाळेतील शशक्षक/शशक्षकेतराींच े
वेतन प्रलींबबत असनू ननवतृ्त कमाचाऱ्याींचे ननवतृ्तीवेतन, गॅ्रज्यएु्ी शमळाले 
नसल्हयामळेु त्याींच्यावर आचथाक अडचणी ननमााण होऊन उपासमारीची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा.वषाा गायिवाड (२४-११-२०२०) : (१) शशक्षण सींचालक (माध्यशमक व उच्च 
माध्यशमक), म.रा.पणेु याींच्या ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०२० अन्वये दोन्ही 
शाळाींवर प्रशासक ननयकु्तीच ेआदेश ननगाशमत करण्यात आलेले आहेत.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ननयमानसुार योग्य ती कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळाांमध्ये आिृनतबांधाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  
(२८) ५०७९ (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील काही शाळाींमध्ये एकही शलवपक अथवा शशपाई नसल्हयामळेु 
तसेच आकृनतबींर्ाची अींमलबिावणी न केल्हयामळेु शालेय व्यवस्थापन व 
शाळेचे दैनींददन कामकाि प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना २४ वष े पणूा होऊनही वररषठ 
वेतनशे्रणी शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. शलवपकाींचा 
आकृनतबींर् ननजश्चत झालेला आहे. 
(२), (३) व (४) दोन लाभाींची सरु्ारीत सेवाींतगात आश्वाशसत प्रगती योिना 
शशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना लाग ूकरण्यात आलेली नाही. 
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तीन लाभाींची सरु्ारीत सेवाींतगात आश्वाशसत प्रगती योिना शशक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींना लाग ू करण्याच्या अनषुींगाने प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर 
करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

एल.एल.बी. (तीन वषा) अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी अिा  
िरण्याच्या मुदतीत वाढ िरण्याबाबत 

  
(२९) ५१४६ (१२-११-२०२०) अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एल.एल.बी. (तीन वषा) अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी आवश्यक सीई्ी 
परीक्षेसाठी अिा करण्याच्या मदुतीत वाढ करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.उच्च व तींत्र शशक्षण मींत्री याींना ददनाींक २७ िुल,ै २०२० 
रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनसुार 
कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (०१-१२-२०२०) : (१) एल.एल.बी. (तीन वषा) अभ् यासक्रमाच्या 
प्रवेश परीक्षेसाठी अिा करण्याच्या मदुतीत वाढ करण्याबाबत वेळोवेळी प्राप्त 
ननवेदनाींच्या आर्ारे ४ वेळा मदुत वाढववण्यात आली आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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शशक्षि/शशक्षिेतर िमाचाऱयाांना ववमा िवच शमळण्याबाबत 
  
(३०) ५१७० (१२-११-२०२०) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोववड-१९ च्या काळात कताव्य बिावत असताना कोरोनाचा सींसगा 
झाल्हयाने मतृ्यमूखुी पडलेल्हया शशक्षकाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने रुपये ५० 
लाखाींच े ववमा कवच, अनकुीं पा नोकरी आणण अन्य सवुवर्ा देण्याबाबत 
केलेल्हया कायावाहीचा आकडवेारीननहाय तपशील काय आहे, 
(२) असल्हयास, कोरोनाग्रस्त शशक्षक आणण कमाचाऱ्याींना वदै्यकीय प्रनतपतूीचा 
केलेला खचा पवूालक्षी प्रभावाने देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली, 
तसेच सदरहू कायावाहीचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षक/शशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना ववमा कवच शमळण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०१-१२-२०२०) : (१) असे प्रस्ताव शासनस्तरावर अद्याप 
अप्राप्त आहेत. 
(२) सावािननक आरोग्य ववभाग, शासन ननणाय, क्र. एमएिी 
२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, ददनाींक १९/०३/२००५ च्या पररशशष् “अ” मध्ये 
ववननददाष् एकूण २७ आकजस्मक व ५ गींभीर आिाराच्या यादी व्यनतररक्त 
इतर कुठल्हयाही आिारावर झालेल्हया वदैयकीय खचााच्या प्रनतपतूीस “एक 
ववशषे बाब“ म्हणून मान्यता घ्यावयाची असल्हयास अशी सवा प्रकरणे 
सावािननक आरोग्य ववभागाच्या शासन ननणाय क्र.एमएिी-२००५/९/प्र.क्र.१/ 
आरोग्य-३, ददनाींक १९/०३/२००५ अन्वये गठीत केलेल्हया सचचव सशमती समोर 
ननणायाथा सादर करण्यात येतात. 
(३) या प्रकरणी ववत्त ववभागाने ददनाींक २९ मे, २०२० रोिी शासन ननणाय 
ननगाशमत केला आहे. त्यानसुार कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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नागपूर येथील शाळाांना ननधीच ेवाटप न र्ाल्हयाबाबत 
  
(३१) ५२५७ (१२-११-२०२०) श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील जिल्हहा पररषदेत शालेय पोषण आहार अशभयानाींतगात सन 
२०१२-२०१३ पासनू गॅस शसलेंडर वा्प करण्याकरीता उपलब्र् करून ददलेला 
४.७५ को्ी रुपयाींचा ननर्ी शाळाींना वा्प न केल्हयाने जिल्ह्यातील १६१७ 
शाळा सदर योिनेपासनू वींचचत रादहल्हयाचे ददनाींक १० िून, २०२० रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शाळाींना सदर योिनेचा लाभ शमळण्याकरीता 
कायावाही करुन सींबींचर्त दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.वषाा गायिवाड (०९-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 शालेय पोषण आहार योिनेंतगात नागपरू जिल्ह्यात एकूण २८१८ 
शाळा पात्र आहेत. त्यापकैी सद्य:जस्थतीत १२०१ शाळाींकड े गॅस कनेक्शन 
उपलब्र् असनू १६१७ शाळाींकड ेगॅस कनेक्शन उपलब्र् नाही. 
 सन २०१५ मध्ये शालेय पोषण आहार योिनेंतगात गॅस शसलेंडर 
िोडणीसाठी जिल्हहा पररषद नागपरू अींतगात शाळाींना रुपये ४,५६,७३,०००/- 
इतका ननर्ी प्राप्त झाला होता. सदर ननर्ीपकैी रुपये ६६,६३,८९३/- इतकी 
रक्कम खचा होवनू रुपये ३,९०,०९,१०७/- इतकी रक्कम सींबींचर्त शाळाींनी 
खचााचे परुावे सादर न केल्हयामळेु अखचचात राहीली आहे. 
(२) गॅस कनेक्शनबाबतचा ननर्ी ववदहत वेळेत खचा न झाल्हयाबाबत अनतरीक्त 
मखु्य कायाकारी अचर्कारी, जि.प. नागपरू याींनी ददनाींक ०२/११/२०२० रोिीच्या 
पत्रान्वये तत्कालीन शशक्षणाचर्कारी (प्राथ.) याींना खुलासा सादर करण्याबाबत 
कळववले आहे.  
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 तसेच, उवाररत शाळाींना गॅस िोडणी देण्याबाबत आवश्यक ती 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आय.टी.आय. मधील गट ब सेवाप्रवेश ननयमाची 
अांमलबिावणी िरण्याबाबत 

  
(३२) ५३०४ (१८-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रववण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डावखरे, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर, डॉ.रणजित पाटील : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० रोिी सभागहृाच्या 
पटलावर ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ३३७२ ला हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िौशल्हय 
वविास व उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   काय :- 
(१) राज्यातील आय.्ी.आय. मर्ील ननदेशक व ग् ननदेशक सींवगाावर 
अन्याय करणारा ग् ब सेवाप्रवेश ननयम सरु्ारीत करुन अचर्सचूना होईपयांत 
या पदाच्या पदोन्नती प्रकक्रयेस स्थचगती देण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर शशक्षण सेवा ग्-ब (ताीं) सींवगाातील सेवा प्रवेश 
ननयम मींिूर करण्याबाबतच्या प्रस्तावातील त्रु् ीींची पतूाता त्यासाठी गठीत 
केलेल्हया सशमतीच्या अहवाल शासनास प्राप् त झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त  अहवालानसुार 
ननदेशक व ग् ननदेशक सींवगाातील ग्-ब (ताीं) सींवगाातील सेवा प्रवेश 
ननयमाची अींमलबिावणी करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.नवाब मशलि (०९-१२-२०२०) : (१) व २) हे खरे नाही, तथावप, महाराषर 
शशक्षण सेवा ग्-ब (ताीं) या सींवगाातील सेवा प्रवेश ननयमात सरु्ारणा 
करण्यासाठी गठीत केलेल्हया सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. 



वव.प. १३ (38) 

(३) ग्-ब (ताीं) पदाच्या सरु्ारीत सेवाप्रवेश ननयमाबाबत सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या अशभप्रायानसुार पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील िसतुरबा रुग्णालयातील िमाचाऱयाांची राहण्याची  
व्यवसथा रुग्णालयािवळ िरण्याबाबत 

  
(३४)  ५३३७ (१३-११-२०२०). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) मुींबईतील कस्तरुबा रुग्णालयात कोववड-१९ ्या साथीच्या काळात कोरोना 
बाचर्त कक्ष, ओ.पी.डी. येथे काम करणाऱ् या तसेच मुींबई महापाशलका 
हद्दीबाहेर राहणा-या सवा सवींगाातील कमाचाऱ् याींची राहण्याची व्यवस्था 
रुग्णालया शिेारील हॉ्ेल्हस, लॉिमध्ये करुन झोप ूयोिनेतील पीएमची रुम 
सधु्दा उपलब्र् करुन देण्याबाबतच्या मागणीस मान्यता शमळाली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीला मान्यता शमळूनही त्याची अींमलबिावणी 
झाली नसल्हयाने तथेील कमाचाऱ् याींत असींतोष ननमााण झाला असल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या कस्तरुबा 
रुग्णालयातील कोववड-१९ या साथीच्या काळात कोरोनाबाचर्त कक्ष, ओ.पी.डी. 
येथे काम करणाऱ्या तसेच महापाशलका हद्दीबाहेर राहणाऱ्या सवा सींवगाातील 
कमाचाऱ्याींची राहण्याची व्यवस्था करण्याच्या मागणीस मान्यता शमळाली 
होती, हे खरे आहे. 
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(२) व (३) कस्तरुबा रुग्णालयातील डॉक््सा व पररचारीकाींची राहण्याची 
व्यवस्था उच्च प्रतीच्या हॉ्ेलमध्ये करण्यात आली होती.  

तसेच, हॉ्ेलमध्ये राहण्यास अनतु्सकु असलेल्हया सदर रुग्णालयातील 
पररचारीकाींची व्यवस्था कस्तरुबा रुग्णालयाच्या आवारातील नसेस 
क्वा ा्समध्ये करण्यात आली होती.    

सदर रुग्णालयातील चतथुाशे्रणी कमाचाऱ्याींची राहण्याची व्यवस्था 
महानगरपाशलकेच्या “ई” ववभागातील साववत्रीबाई फुले महापाशलका शाळा व 
भायखळा पजश्चम महापाशलका शाळेत करण्यात आली होती. तथावप, सदर 
व्यवस्था कामगाराींना मान्य नसल्हयाने त्याींची राहण्याची व्यवस्था कस्तरुबा 
रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील सेवा ननवासस्थानात करण्यात आली होती.   

सदर रुग्णालयातील कमाचाऱ्याींची त्याींच्या राहण्याच्या व्यवस्थेबाबतची 
कोणतीही तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्त झाली असनू, अद्यावप 
काही कमाचारी कस्तरुबा रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील सेवा ननवासस्थानात 
राहत असल्हयाचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात महहलाांच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ट्टीने उपाययोिना िरण्याबाबत 

  
(३४) ५३९६ (१२-११-२०२०) श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.विाहत शमर्ाा, श्री.मोहनराव िदम, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.ववलास पोतनीस, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुााणी, 
श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल शमटिरी, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.सजुितशसांह ठािूर, 
श्री.प्रवीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.सदाशशव खोत, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.महादेव िानिर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय रु्िे, श्री.गोवपचांद पडळिर : 
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे मे त े ऑक््ोबर, २०२० या ६ मदहन्याींच्या काळात 
बलात्कार, लैंचगक अत्याचार, ववनयभींग या घ्नाींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ 
झाली असनू राज्यात मदहलावरील बलात्कार, हत्या, मदहलाींना ववववर् 
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कारणाींनी आत्महत्येस प्रवतृ्त करणे अशा अनेक गनु््याबाबत महाराषर 
अव्वल असल्हयाच े एनसीआरबीने ददलेल्हया अहवालात ननदशानास आले आहे, 
मागील अडीच वषाात नवी मुींबईसह पनवेल, उरणमध्ये बलात्काींराच्या ३७८ 
घ्ना घडल्हया असनू त्यामध्ये अल्हपवयीन मलुीींचाही समावेश आहे, तसेच 
नेरुळ येथ े१४ वषीय मलुीवर बलात्कार झाल्हयाने अल्हपवयीन मलुगी गरोदर 
झाल्हयाची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उमरगा (जि.उस्मानाबाद) येथील वी्भट्टीवरील मिरु मदहलेवर 
झालेल्हया अत्याचार प्रकरणी ववशषे तपास पथक स्थापन करण्याबाबतची 
मागणी लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०२० रोिीच्या पत्रान्वये 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, नागपरूसह राज्यात अनेक दठकाणी मदहला अत्याचाराच्या 
ननषरे्ाथा आींदोलने करण्यात आली असनू गेल्हया सहा मदहन्यात मदहला 
ववरोर्ी गनु्हे सींबींचर्त ककती ख्ले आिवर राज्यात प्रलींबबत आहेत, मदहला 
ववरोर्ी गनु््याशी सींबींचर्त प्रलींबबत ख्ले तात्काळ मागी लावणे सींदभाात 
शासनाकडून कोणती कायावाही केली आहे, तसेच, राज्यात मदहलाींसाठी प्रत्येक 
जिल्ह्यात आणण पोलीस आयकु्तालयाच्या ४८ घ्काींमध्ये स्वतींत्र ववशषे 
न्यायालये स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे काय, 
सदरहू प्रस्तावाच ेथोडक्यात स्वरुप व सद्य:जस्थती काय आहे,  
(४) असल्हयास, मदहलाींवरील अत्याचार थाींबववणे तसेच मदहला आणण मलुीींना 
ननभायपणे वावरता यावे, यासाठी बलात्काऱ्याींना २१ ददवसात फाशीची शशक्षा 
ठोठावण्याच्या तरतदुीसह कडक शशक्षा असलेल्हया आींध्र प्रदेश राज्यातील 
“ददशा” सारखा कायदा करण्याच्या राज्य शासनाच्या ववचारार्ीन असलले्हया 
बाबीवर ननणाय घेण्यात आला आहे काय, ननणायाचे स्वरुप काय आहे व 
त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात ददशा कायदा लाग ू करण्याबाबत तसेच मदहलाींवर 
अत्याचार करणाऱ्याींवर कडक कारवाई करुन मदहला सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.अननल देशमखु (०९-१२-२०२०) : (१) राज्यात बलात्कार, ववनयभींग व 
लैंचगक अत्याचाराचे माहे मे त ेऑक््ोबर, २०२० या कालावर्ीत एकूण ८१४१ 
गनु्हे दाखल असनू, माहे मे त ेऑक््ोबर, २०१९ या कालावर्ीत ९७०७ गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. माहे मे त ेऑक््ोबर या कालावर्ीत सन २०१९ 
च्या तलुनेत सन २०२० मध्ये दाखल गनु््याींच्या सींख्येत १५६६ ची घ् 
झालेली आहे. 
 एनसीआरबी अहवाल, २०१९ अनसुार राज्यात सन २०१९ मध्ये 
मदहलाींवरील बलात्काराचे २२९९ गनु्हे दाखल असनू बलात्काराच्या दाखल 
गनु््याींच्या सींख्येत रािस्थान प्रथम क्रमाींकावर असनू, याबाबत राज्याचा 
चौथा क्रमाींक आहे. तसेच मदहलाींना आत्महत्येस प्रवतृ्त करणे याबाबत सन 
२०१९ मध्ये राज्यात सवााचर्क ८०२ गनु्हे दाखल असनू, क्राईम रे्नसुार 
राज्य पाचव्या क्रमाींकावर आहे. 
 नेरूळ येथे अल्हपवयीन मलुीवर झालेल्हया अत्याचार प्रकरणी 
भा.दीं.वव.सीं. कलम ३७६(३), ५०४, ५०६(२), ३४ सह बालकाींच े लैंचगक 
अपरार्ापासनू सींरक्षण अचर्ननयम, २०१२ चे कलम ४, ५(िे)(२) अन्वये 
ग.ुर.क्र. २३९/२०२० दाखल करण्यात आला असनू, प्रकरण सद्य:जस्थतीत 
न्यायप्रववष् आहे.  
(२) होय. 
(३) कें द्र शासनाच्या “National Mission for Safety of Women” 
योिनेंतगात मदहला व बालक अींतभूात असलेली बलात्कार व पॉक्सो 
कायद्याींतगातची प्रलींबबत प्रकरणे चालवनू त्वरीत ननकाली काढण्याकरीता 
राज्यात १ वषााच्या कालावर्ीकरीता १३८ ववशषे िलदगती न्यायालये स्थापन 
करण्यास ददनाींक ०४/०३/२०२० रोिी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) व (५) मदहला व बालकाींवरील अत्याचारास प्रनतबींर् घालण्यासाठी राज्यात 
नववन कायदा करण्याची कायावाही सरुू आहे. या अींतगात अत्याचार 
करणाऱ्याींना लवकरात लवकर आणण कठोर शशक्षा व्हावी यासाठी तरतदू 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पालघर जिल्ह्यामधील मजच्िमाराांना मदत देण्याबाबत 
  
(३५) ५४३६ (१८-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांिन डावखरे, 
श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय 
मत्सयवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यामध्ये तले आणण नसैचगाक वाय ू महामींडळ (ONGC) 
याींच्यामाफा त समदु्रामध्ये तले सींशोर्नाकरीता पजश्चम ककनाऱ्यावर १० माचा त े
५ मे असे ५६ ददवस चालणारा सेजस्मक सव्हे दरम्यान पालघर जिल्ह्यातील 
मासेमारी करणाऱ्या कोळी बाींर्वाींना बींदीच्या कालावर्ीमध्ये शासन नकुसान 
भरपाई देणार आहे काय,  
(२) असल्हयास, ्यापवूी ओएनिीसीमाफा त ककती वळेा पालघर जिल्ह्यात 
सेजस्मक सव्हे करण्यात आला आहे, 
(३) असल्हयास, मजच्िमार बाींर्वाचे होळीनींतर मासेमारीसाठी अनकूुल 
वातावरण तयार होत असताना, ओएनिीसीव्दारे हा सव्हे लादला िात आहे 
त्यामळेु मजच्िमार बाींर्व पनु्हा आचथाक सींक्ात सापडला िाणार असल्हयाने 
शासन त्याींना ववशषे पॅकेि देणार आहेत काय, 
(४) असल्हयास, सेजस्मक सव्हे होत असताना शासनाने मजच्िमाराींच े ककती 
नकुसान होणार आहे यासाठी सीएमएफआरआयमाफा त चौकशी केली आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर जिल्ह्यामर्ील 
मजच्िमाराींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०८-१२-२०२०) : (१), (२), (३), (४) व (५) ओ.एन.िी.सी. 
तले कीं पनीचे समदु्रात होणारे सेजस्मक सवेक्षणामळेु मजच्िमाराींच े होणारे 
नकुसान व मजच्िमाराींच्या समस्याबाबत तोडगा काढण्यासाठी वेळोवेळी बठैका 
झाल्हया आहेत. सेजस्मक सवेक्षणामळेु मजच्िमाराींच्या मासेमारीवर होणाऱ्या 
पररणामळेु मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई शमळण्यासाठी कें द्रीय समदु्री 
मत्स्यकी अनसुींर्ान सींस्थान याींचेमाफा त ओ.एन.िी.सी. सेजस्मक सवेक्षणामळेु 
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बाचर्त होणारे मासेमारी क्षेत्र, मासेमारी नौका इत्यादीबाबतच्या अभ्यास 
करण्यासाठी CMFRI व ONGC कीं पनी याींचेमध्ये करार करण्यात आलेला 
आहे. सदरच्या अभ्यास अहवालावरून प्राप्त होणाऱ्या मादहतीच्या आर्ारे 
मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई देण्याबाबतची कायावाही कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील ओ.एन.िी.सी. माफा त होणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात मजच्िमार बाांधवाांसाठी किसान के्रडडट िाडा  
योिना राबववण्याबाबत 

  
(३६) ५४३७ (१८-११-२०२०) श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांिन डावखरे, 
श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय 
मत्सयवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशाींतगात मासेमारी करणाऱ्या कोळी बाींर्वाींसाठी कें द्र शासनाने ककसान 
के्रडड् काडा योिना लाग ूकेली असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या शवे्च्या 
आठवयायात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मत्स्य ववभागाने सधु्दा ककसान के्रडड् काडाचा लाभ ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात मजच्िमार बाींर्वाींसाठी ककसान के्रडड् काडा योिना 
राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.असलम शखे (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर योिनेची अींमलबिावणी सरुु असनू, ३१४७ मजच्िमाराींना ककसान 
के्रडड् काडा राज्यातील ववववर् बँकामाफा त ववतररत करण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अिोला शहर (जि.अिोला) येथील सथाननि ववमानतळािरीता  
भूमी अधधग्रहण िरण्याच्या प्रसतावाबाबत 

  
(३७) ५४६५ (२०-११-२०२०) डॉ.रणजित पाटील : हदनाांि ८ सप्टेंबर, २०२० 
रोिी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५३८ ला हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहर (जि.अकोला) येथील स्थाननक ववमानतळाकरीता भमूी 
अचर्ग्रहण करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हहा अचर्कारी, अकोला याींनी शासनाकड े
सादर केल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी भारतीय ववमानपत्तन प्राचर्करणाने कळववले 
आहे की, ATR-४२ प्रकारची ववमानसेवा सयूोदयापासनू सयूाास्तापयांत DGCA 
च्या परवान्यानसुार सरुु होऊ शकेल मात्र याच्यापेक्षा मोठ्या प्रकारच्या 
ववमानाींकरीता अनतरीक्त २२.२४ हे.आर. िमीन सींपादन करण्याची 
आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ववमानतळाकरीता आवश्यक अनतरीक्त 
२२.२४ हे. आर िागेचे भसूींपादन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सींयकु्त मोिणीअींती सदर ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणासाठी समुारे 
२२.२४ हे. आर िशमनीची आवश्यकता असल्हयाचे ननषपन्न झाले आहे. सदर 
िशमनीच्या भसूींपादनापवूी प्रथमत: त्याबाबतचा व्यवहायाता अहवाल तयार 
करुन शासनास सादर करण्याच्या सचूना महाराषर ववमानतळ ववकास 
कीं पनीस देण्यात आलले्हया आहेत. अकोला ववमानतळ हे भारतीय 
ववमानपत्तन प्राचर्करण याींच्या अखत्याररत असल्हयाने सदर ववमानतळाच्या 
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व्यवहायातबेाबतचा अभ्यास अहवाल भारतीय ववमानपत्तन प्राचर्करण याींनी 
करावे असे महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीने भारतीय ववमानपत्तन 
प्राचर्करण याींना कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मौिे पाचपाखाडी (ता.जि.ठाणे) येथील शते िमीन रेमांड िां पनीला 
बेिायदेशीरररत्या देण्यात आल्हयाबाबत 

  
(३८) ५५२७ (२०-११-२०२०) श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय नगर वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे पाचपाखाडी (ता.जि.ठाणे) येथील सवे नीं. १२७, १२८/ब आणण १२९/१ 
अशा एकूण १२.५० एकर शते िशमनीवर आददवासीींची सींरक्षक्षत कुळकायद्याच े
अचर्कार असताना ठाणे महानगरपाशलका आदेश क्र.व्ही.पी.नीं. 
५०४/००१६/०९/्ीएमसी/्ीडीडी/३०२८/१९, ददनाींक २७ माचा, २०१९ अन्वये रेमींड 
कीं पनीला बेकायदेशीरररत्या इमारतीचे बाींर्काम सरुु करण्याचे आदेश ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रेमींड कीं पनीस बेकायदेशीरररत्या बाींर्काम करण्यास परवानगी 
ददल्हयामळेु कुळ बाचर्ताींनी बाींर्काम परवानगीचे आदेश रद्द करण्याबाबत 
ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०२० रोिी आयकु्त, ठाणे महानगरपाशलकेला ननवेदन 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बाींर्काम परवानगीच े
आदेश रद्द करून दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
 सींरक्षक्षत कुळाबाबत श्री.यशवींत रामा तारवी व इतर याींनी दाखल 
केलेला अिा तहशसलदार ठाणे याींनी ददनाींक १२/०८/२०११ रोिी ननकाली 
काढला असनू सदर आदेश उपववभागीय अचर्कारी व महाराषर महसलू 
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दरब्यनुल (एम.आर.्ी.) याींनी कायम केले आहेत. त्यानसुार ठाणे 
महानगरपाशलकेने बाींर्काम परवानगी ददली आहे. सद्य:जस्थतीत श्री.यशवींत 
रामा तारवी व इतर याींचा याबाबतीत ददवाणी दावा क्रमाींक ९९७/२०१९ 
मा.न्यायालयात प्रलींबबत आहे. 
(२) ठाणे महानगरपाशलकेच्या अहवालानसुार सदर ननवेदन ठाणे 
महानगरपाशलकेस प्राप्त झाले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िोरोना महामारीमुळे िोिणातील पयाटन  
व्यावसानयिाांच ेनुिसान र्ाल्हयाबाबत 

  
(३९) ५६४० (१२-११-२०२०) श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय पयाटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरोनाच्या प्रादभुाावामळेु लॉकडाऊनमध्ये कोकण ककनारपट्टीवरील हॉ्ेल 
व्यवसायासह िो्े व्यवसाय माहे माचा, २०२० पासनू समुारे ६ मदहन्याींपासनू 
बींद होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोकणातील रायगड, रत्नाचगरी, शस ींर्ुदगुा, ठाणे व पालघर 
इत्यादी जिल्ह्यात लॉकडाऊनमळेु बींद असलेल्हया सवा मोठ्या व िो्या 
व्यावसानयकाींच ेसमुारे ७०० को्ीींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणातील सवा 
मोठे व िो्े पया् न व्यवसाय पनु्हा सरुु करण्याकरीता कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आहदत्य ठािरे (०१-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. तथावप, नकुसानीसींदभाात मलू्हयाींकन करण्यात आलेले 
नाही. 
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(३) पया् न व्यवसायास पनुरुज्िीववत करण्यासाठी राज्यातील हॉ्ेल्हस, 
ररसॉ ा्स ट, होम-स््े, ननवास व न्याहारी सरुु करण्यासाठी ददनाींक ८/९/२०२० 
रोिी तर उपाहारगहेृ सरुु करण्यासाठी ददनाींक ३/१०/२०२० रोिी मानक 
कायाप्रणाली ननगाशमत करण्यात आली आहे. राज्याींतगात ्ुसा सरुु करण्यासाठी 
ददनाींक ७/१०/२०२० रोिी ्ुर ऑपरे्साकरीता मानक कायाप्रणाली ननगाशमत 
करण्यात आली आहे. 
 राज्यात आदरानतर्थय उद्योग सरुु करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 
प्रकक्रयेमध्ये सलुभता आणण्याकरीता पया् न ववभाग, शासन ननणाय, ददनाींक 
२/११/२०२० अन्वये यापढेु फक्त १० परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्र े
आणण ९ स्वयीं प्रमाणपत्र ेआवश्यक करण्यात आली आहेत. 
 तसेच कें द्र शासनाच्या पया् न मींत्रालयाकड े नोंदणीकृत असलेल्हया 
हॉ्ेल व्यावसानयकाींकडून ददनाींक १/४/२०२१ पासनू वीि दर, वीि शलु्हक, 
पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, ववकास कर, वाढीव च्ई क्षते्र ननदेशाींक व 
अकृवषक कराची आकारणी औद्योचगक दराने करण्याचा ननणाय घेण्यात आला 
आहे. 

राज्यातील समदु्रककनाऱ्याींस भे् देणाऱ्या पया् काींना ववश्राींती, आहार 
तसेच सावािननक प्रसार्नगहेृ, स्नानगहेृ इ. सोयी सवुवर्ा उपलब्र् करुन 
देण्याच्या दृष्ीने पया् न ववभाग, शासन ननणाय, ददनाींक १७/८/२०२० अन्वये 
राज्याचे ‘बीच शकॅ्स’ र्ोरण िाहीर करण्यात आल े आहे. तसेच शासन 
ननणाय, ददनाींक २८/९/२०२० अन्वये राज्याचे ‘कृषी पया् न’ र्ोरण िाहीर 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगामार्ा त राबववण्यात येणाऱया 
शासिीय पद भरती प्रकक्रयेबाबत 

  
(४०) ५६६० (२०-११-२०२०) श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर लोकसेवा आयोगातफे (एमपीएससी) पढुील वषीच्या भरती 
प्रकक्रया राबववण्यासाठी शासनाच्या ववववर् ववभागाींकडून ररक्त पदाींची मादहती 
एमपीएससीला अद्याप देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाच्या भरती प्रकक्रयेसाठी दरवषी िुलमैध्ये लोकसेवा 
आयोगातफे ववववर् ववभागाींकडून ररक्त पदाींची मागववलेली मादहती 
शमळाल्हयानींतर परीक्षाींचे वेळापत्रक नोव्हेंबरमध्ये तयार केले िात े व 
डडसेंबरमध्ये िादहरात प्रशसध्द केली िात ेपरींत ुसदर मादहती एमपीएससीकड े
प्राप्त झाली नसल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न, पद भरती बींदीचा ननणाय इ. 
कारणाींमळेु पढुील वषी भरती प्रकक्रया होणार की नाही असा प्रश्न 
राज्यभरातील लाखो उमेदवाराींना पडला असल्हयामळेु महाराषर लोकसेवा 
आयोगाला शासनाच्या ववववर् ववभागाींकडून ररक्त पदाींची मादहती सादर करुन 
शासकीय पद भरती बींदी उठववण्याचा ननणाय घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर पद भरती बींदी 
उठववण्याकरीता ककती कालावर्ीत लागणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दव ठािरे (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्यात कोववड-१९ च्या सींसगािन्य रोगाच्या प्रादभुाावास आळा 
घालण्यासाठी लाग ू करण्यात आलेल्हया लॉकडाऊनमळेु सन २०२०-२०२१ या 
ववत्तीय वषाात महसलूावर मोठ्या प्रमाणात झालेली घ् ववचारात घेवनू 
राज्याच्या अथाव्यवस्थेवरील होणारे ववपरीत परीणाम रोखण्यासाठी 
करावयाच्या ववववर् उपाययोिनाींचा भाग म्हणून शासकीय अचर्कारी कमाचारी 
याींच्या भरतीवर बींदी घालण्याचा ननणाय ददनाींक ४/०५/२०२० च्या शासन 
ननणायाव्दारे घेण्यात आला आहे. त्यामळेु महाराषर लोकसेवा आयोगाकड े
पाठववल्हया िाणाऱ् या मागणीपत्राींची सींख्या कमी झाली आहे. राज्यातील 
कोववडिन्य परीजस्थती आ्ोक्यात आल्हयास व अपेक्षक्षत महसलू राज्यास 
प्राप्त झाल्हयावर योग्यवेळी पदभरतीवरील ननबांर् मागे घेण्याच्या ववचार करता 
येईल. 
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 मराठा आरक्षणासींदभाात मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशास 
अनसुरून तसेच कोववडिन्य पररजस्थतीतील सरु्ारणा ववचारात घेवनू 
पदभरतीवरील ननबांर् शशचथल झाल्हयास पदभरतीच्या अनषुींगाने योग्य तो 
ननणाय शासनामाफा त घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाज्योती सांसथेतील पदे भरण्याबाबत 
  
(४१) ५८२३ (२३-११-२०२०) श्री.रािेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  
भाई िगताप, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.रणजितशसांह मोहहत-ेपाटील : 
सन्माननीय इतर मागास बहुिन िल्हयाण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ओबीसी, एसबीसी, व्हीिेएन्ी ववद्यार्थयाांना ववववर् स्पर्ाा 
पररक्षाींच्या तयारीसाठी आणण परदेशात उच्च शशक्षणासाठी मदत व्हावी म्हणून 
महाज्योती या सींस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाज्योतीचे काम परेुशा मनषुयबळाअभावी चर्म्यागतीने सरुु 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने महाज्योतीमध्ये परेुसे अचर्कारी व 
कमाचारी याींची त्वरीत ननयकु्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.वविय वडटे्टीवार (०९-१२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 महाज्योती सींस्थेमाफा त ओबीसी, एसबीसी, व्हीिेएन्ी प्रवगाातील 
ववद्यार्थयाांना ववववर् स्पर्ाा पररक्षाींच्या तयारीसाठी मदत म्हणून महाज्योती 
सींस्था स्थापन करण्यात आली आहे. महाज्योती सींस्थेकडून परदेशी उच्च 
शशक्षणासाठीची योिना राबववण्यात येत नाही. 
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(२), (३) व (४) उच्चस्तरीय सचचव सशमतीच्या मान्यतनेसुार इतर मागास 
बहुिन कल्हयाण ववभागाच्या, शासन ननणाय, क्र.महाज्यो २०२०/प्र.क्र.५६/ 
महामींडळे, ददनाींक ०५/०८/२०२० अन्वये ३ ननयशमत पदे व बा्य यींत्रणेव्दारे 
१७ पदे अशा एकूण २० पदाींच्या आकृनतबींर्ास मान्यता ददली आहे. 
सद्य:जस्थतीत आकृनतबींर्ातील ननयशमत दोन पदाींवर (व्यवस्थापकीय 
सींचालक व मखु्य लेखा व ववत्त अचर्कारी) अचर्कारी कायारत आहेत. मींिूर 
आकृनतबींर्ातील उवाररत पदे भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

जिवाचीवाडी (ता.िेि, जि.बीड) येथील ग्रामपांचायतीमधील  
तत्िालीन सरपांच व ग्रामसेविाांनी गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

  
(४२) ५८५४ (१४-११-२०२०) श्री.सांिय दौंड : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिवाचीवाडी (ता.केि, जि.बीड) येथील ग्रामपींचायतीमध्ये सन      
२०१८-२०१९ या कालावर्ीत चौदाव्या ववत्त आयोगाच्या ननर्ीतनू ववववर् 
योिना राबवनू तत्कालीन सरपींच व ग्रामसेवकाींनी लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या गरैव्यवहाराची चौकशी करुन सींबींचर्ताींववरुध्द कारवाई 
करावी अशी मागणी तथेील ग्रामस्थाींनी सींबींचर्त ग्ववकास अचर्काऱ्याींकड े
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींचर्ताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०७-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे, 
 जिवाचीवाडी (ता.केि, जि.बीड) येचथल ग्रामपींचायतीमध्ये सन  
२०१८-२०१९ या कालावर्ीत चौदाव्या ववत्त आयोगाच्या ननर्ीतनू ववववर् 
योिना राबववण्यात आलले्हया आहेत. त्यामध्ये अननयशमतता झाल्हयाच े
ननदशानास आले आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, चौकशी करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात दोषी ग्रामववकास 
अचर्कारी याींना ननलींबबत करण्यात येऊन ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत 
करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती अशभयानाांतगात तत्िालीन  
मुख्य िायािारी अधधिारी याांनी गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

  
(४३) ५९३४ (२३-११-२०२०) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती अशभयानाींतगात तत्कालीन मखु्य 
कायाकारी अचर्कारी आर. ववमला याींनी प्रशासकीय व ववत्तीय अचर्कार 
नसताना मजिातील सींस्थाींना को्यवर्ी ननर्ीचा वा्प करून गरैव्यवहार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रर्ान सचचव, ग्रामववकास ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली 
नेमलेल्हया सशमतीने ववमला याींच्यावर आरोप केला असल्हयाने या प्रकरणी 
श्री.प्रववण िैन, उपसचचव, ग्रामववकास ववभाग याींच्या चौकशी सशमतीने 
चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशी अहवालानसुार शासनाने दोषी अचर्काऱ्याींववरूध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य ग्रामीण 
िीवनोन्नती अशभयान (उमेद) या कायाालयाची ववत्तीय बाबी सींदभाातील 
ननणाय व अनषुींचगक बाबीींची तपासणी करण्याकरीता ददनाींक २६/०८/२०२० च्या 
शासन आदेशान्वये सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीने 
महाराषर राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती अशभयान (उमेद) या कायाालयाची 
तपासणी करुन अहवाल शासनास सादर केला असनू पढुील कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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िनेरसर (ता.खेड, जि.पुणे) येथील जिल्ह हा पररषद शाळेच् या 
 इमारतीच ेबाांधिाम िरण् याबाबत 

  
(४४) ५९७१ (२३-११-२०२०) श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनेरसर (ता.खेड, जि.पणेु) येथील जिल्ह हा पररषद शाळेची इमारत 
र्ोकादायक असल्ह याचे जिल्ह हा प्रशासनाने लेखी अहवालात मान् य केल े
असताना शाळेच् या इमारतीचे बाींर्कामास सरुुवात केली नसल्ह यासींदभाात 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना ददनाींक १९ फेब्रवुारी व २९ 
ऑक् ्ोबर, २०२० रोिी वा त् यासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर ननवेदनानसुार शाळेच् या इमारतीचे बाींर्काम सरुु 
करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर शाळेस ४ शशक्षकाींची पदे मींिूर असनू त्यानसुार ४ वगाखोल्हयाींची 
आवश्यकता आहे. जिल्हहा ननयोिन सशमतीकड ेसन २०२०-२०२१ मध्ये नववन 
४ वगाखोल्हया बाींर्कामासाठी रुपये ३४.०० लक्ष इतक्या ननर्ीची मागणी 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

___________ 
  

नागपूर महानगरपाशलिेला शासनाने मांिूर िेलेल्हया  
ननधीची रक् िम अप्राप्त असल्ह याबाबत 

  
(४५) ६०७३ (२०-११-२०२०) श्री.प्रवीण दटिे, श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय 
नगर वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपाशलकेला शासनाने शासन ननणाय, क्र. मनपा-२०१९ 
/प्र.क्र.११४/नवव-१६, ददनाींक ३/९/२०१९ लेखाशीषा २२१७०९१३ अन्वये रुपये 
१४९.९ को्ी रक् कमेच े कायाादेश ननगाशमत करण्यात आले असनूही उक्त 
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ननणायाप्रमाणे देऊ केलेली रक् कम महानगरपाशलकेस वगा करण्यात आली 
नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर ननर्ी अप्राप्त असल्हयामळेु नागररकाींना मलूभतू 
सवुवर्ाींपासनू वींचचत रहावे लागत असल्हयाकारणास्तव उक्त प्रकरणी शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदरहू 
ननर्ी प्रलींबबत ठेवणाऱ् या/ननर्ीचा गरैव् यवहार करणाऱ् या दोषी अचर्काऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०८-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) महानगरपाशलका क्षेत्रात 
मलूभतू सोई सवुवर्ाींचा ववकास या योिनेंतगात नागपरू महानगरपाशलकेच्या 
रुपये १५७.५० को्ीच्या ववकास कामाींना तत्कालीन पररजस्थतीनसुार शासन 
ननणाय, क्र. मनपा-२०१९/प्र.क्र.११४/नवव-१६, ददनाींक ०३ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे.  

प्रस्ततु कामाींकरीता नागपरू महानगरपाशलका या कायाान्वयन यींत्रणेने 
कायाादेश ददल्हयाबाबत अहवाल सादर केला आहे. 

सदर कामाींकरीता सन २०१९-२०२० मध्ये ननर्ी ववतररत होऊ शकला 
नाही, ही वस्तजुस्थती आहे. 

सन २०२०-२०२१ या आचथाक वषाात अथासींकल्हपीत ननर्ी, प्रत्यक्ष 
ववतरणासाठी उपलब्र् होणारा ननर्ी व मागण्या याींच्या अर्ीनतनेे ननर्ी 
ववतरणाबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 

 
___________ 

 
सोलापूर जिल्ह्यातील शतेिऱयाांच ेशतेतळयाांच े

प्रलांबबत अनुदान देण्याबाबत 
  
(४६) ६१०४ (२०-११-२०२०) श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.वविय ऊर्ा  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



वव.प. १३ (54) 

(१) तत्कालीन शासनाने शतेकऱ्याींसाठी राबववलले्हया "मागेल त्याला शतेतळे" 
या योिनेतनू शतेकऱ्याींना शमळणारे अनदुान शासनाकडून बींद झाल्हयाच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास या योिनेतनू सोलापरू जिल्ह्यातील ३३७४ शतेकऱ्याींच्या शते 
तळ्याींचे रुपये १६ को्ीींचे अनदुान शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, शते तळ्याींच्या अनदुानासाठी आवश्यक असलेली सवा प्रकक्रया 
पणूा करुन देखील अनदुान शमळत नसल्हयाने शतेकऱ्याींचे आचथाक नकुसान 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने यावषी अनतवषृ्ीमळेु आचथाक अडचणीत असलेल्हया शतेकऱ्याींना 
अनदुान देण्याबाबत ननणाय घेऊन शतेकऱ्याींच ेशते तळ्याींचे प्रलींबबत अनदुान 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांदीपानराव भमुरे (०९-१२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे अींशत: खरे 
आहे. 
(४) अनदुान देण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

मौिे िोडोली (ता.जि.सातारा) ग्रामपांचायतीच ेसरपांच व उपसरपांच  
याांनी आधथाि गैरव्यवहार िेल्हयाबाबत 

  
(४७) ६११६ (०१-१२-२०२०) श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमोल 
शमटिरी : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मौिे कोडोली (ता.जि.सातारा) ग्रामपींचायतीचे सरपींच, उपसरपींच व अन्य 
दोन सदस्याींनी आचथाक गरैव्यवहार व अन्य प्रकरणी दोषी ठरवनू ववभागीय 
आयकु्त, पणेु याींनी ददनाींक २४ फेब्रवुारी, २०२० रोिीच्या आदेशानसुार 
आदेशाच्या ददनाींकापासनू पढुील ६ वष े ननवडणकू लढववण्यास अपात्र 
ठरववल्हयाचे आदेशशत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दोषी ग्रामपींचायत पदाचर्काऱ्याींनी ववभागीय आयकु्ताींच्या 
आदेशाववरुध्द मा.ग्रामववकास मींत्री महोदयाींकड े अपील दाखल केले असता 
मा.ग्रामववकास मींत्रयाींनी ददनाींक २४ फेब्रवुारी, २०२० रोिीच्या आदेशास 
स्थचगती देऊन ग्रामपींचायतीनी कोणतहेी आचथाक व र्ोरणात्मक ननणाय घेऊ 
नयेत असे सरु्ारीत आदेश त्याचवेळी देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मा.ग्रामववकास मींत्री याींनी ददलेले आदेश रद्द करण्यात 
आल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मौिे कोडोली ग्रामपींचायतीची मदुत ददनाींक ९ नोव्हेंबर, २०२० 
रोिी समाप्त होत असल्हयामळेु ववभागीय आयकु्त, पणेु याींचे आदेश कायम 
करण्यात येऊन या ग्रामपींचायत पदाचर्काऱ्याींना ननवडणूक लढववण्यास अपात्र 
ठरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीर् (०४-१२-२०२०) : (१) होय. 
(२) नाही. तथावप, सदर प्रकरणी ददनाींक ०६/०३/२०२० रोिी स्थचगती देण्यात 
आली होती व ददनाींक ११/०३/२०२० रोिी सरपींच व उपसरपींच याींच्याबाबत 
सनुावणी पणूा होईपयांत बठैकीमध्ये आचथाक व र्ोरणात्मक ननणाय घेता 
येणार नाहीत, असे मा.मींत्री (ग्रामववकास) याींनी आदेश ददले आहेत. 
(३) होय, ददनाींक १४/१०/२०२० रोिी “कामकाि चाल ु राहण्याच्यादृष्ीन े
आचथाक व र्ोरणात्मक ननबांर् उठववणेत येत आहे,” असे मा.मींत्री(ग्रामववकास) 
याींनी आदेशशत केले आहे. 
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(४) सदर प्रकरण हे अर्ा-न्यानयक (Quasi-Judicial) प्रकरण असनू मा.मींत्री 
महोदयाींना याबाबत सनुावणी घेण्याचे आणण ननणाय पाररत करण्याचे अचर्कार 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अशलबाग (जि.रायगड) नगरपररषद हद्दीतील अशलबाग िोळीवाडा 
िेट्टीपयांत नवीन बा्य रसता तयार िरण्याबाबत 

  
(४८) ४६५७५ (०६-०७-२०१९) श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय नगर वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (जि.रायगड) नगरपररषद हद्दीतील अशलबाग कोळीवाडा 
मजच्िमार िेट्टीवर मासे ववक्री होत असनू सदर माश्याींची वाहतकू मोठ्या 
वाहनाव्दारे करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मासे वाहतकू करणाऱ् या गायायाींची वाहतकू ही शहरीवस्ती 
असलेल्हया अपऱू्या रस्त्यामर्ून करावी लागत असल्हयामळेु अशलबाग 
नगरपररषदेच्या स्मशानभमूीपासनू त े अशलबाग कोळीवाडा मजच्िमार 
िेट्टीपयांत नवीन बा्य मागा बनववण्याची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर दठकाणी नवीन बा्य रस्ता बनववण्याकरीता 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अशलबाग नगरपररषद हद्दीतील वाहतकू व्यवस्था ववचारात घेऊन अशलबाग 
शहर ववकास आराखयायामध्ये १८ मी्र रुीं दीचा नवीन बा्यरस्ता प्रस्ताववत 
केला असल्हयाचे अशलबाग नगरपररषदेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 



वव.प. १३ (57) 

परभणी येथील जिल्हहा रुग्णालयातील सुरक्षारक्षिाांना  
िामावरुन िमी िरण्यात आल्हयाबाबत 

  
(४९) ४७३०७ (०५-०७-२०१९) श्री.ववप्लव बािोररया : सन्माननीय सावािननि 
आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील जिल्हहा रुग्णालयात परेुसे सीसी्ीव्ही कॅमेरे नसल्हयाने 
तसेच रुग्णालयात योग्य सरुक्षा नसतानाही गेल्हया सहा मदहन्याींपासनू कायारत 
असलेल्हया २३ सरुक्षारक्षकाींना कामावरुन कमी करण्यात आल्हयाचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त रुग्णालयात परजिल्ह्यातील रुग् ण उपचारासाठी दररोि 
येत असल्हयाने सरुक्षचेा गींभीर प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोपे (२९-१०-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

जिल्हहा रुग्णालय येथे एकूण ३० सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे बसववण्यात 
आले आहेत. महाराषर मािी सनैनक महामींडळ मयाा. (मेस्को), पणेु या 
सींस्थेची देयकाची रक्कम प्रलींबबत असल्हयामळेु, सदर सींस्थेने कोणत्याही 
प्रकारची लेखी सचूना न देता ददनाींक ०१/११/२०१८ पासनू सरुक्षा सेवा बींद 
केली होती. त्यानींतर ददनाींक ११/०४/२०१९ पासनू १४ सरुक्षारक्षक कायारत 
आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
 
 
 
 



वव.प. १३ (58) 

राज्यातील साडसेात हिार शाळाांच ेप्रसताव रे्टाळण्यात आल्हयाबाबत 
  

(५०) ५००९६ (०५-०७-२०१४) श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू ववभागातील व राज्यातील शशक्षणाचा अचर्कार कायदा २०१० 
अींतगात सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ साठी अनेक शकै्षणणक सींस्थाींनी 
सादर केलेले नवीन शाळा मान्यतचेे साडसेात हिार प्रस्ताव फे्ाळण्यात 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी मसु्लीम ऑगानायझेशन फॉर व्हुमन 
डवे् हलपमें्, नागपरू या सींस्थचे्यावतीने मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू 
येथे दाखल याचचकेवर राज्याचे शशक्षण सचचव व नागपरू ववभागाचे शशक्षण 
उपसींचालक याींना नो्ीस बिावनू ददनाींक २४ एवप्रल, २०१४ पयांत बाि ू
माींडण्याचे ननदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव फे्ाळण्याची सवासार्ारण 
कारणे काय आहेत ?  
  

प्रा.वषाा गायिवाड (१७-१२-२०२०) : (१) महाराषर स्वयींअथासहाजययत शाळा 
(स्थापना व ववननयमन) अचर्ननयम, २०१२ अींतगात अ्ी व शतींची पतूाता 
करणाऱ्या सींस्थाींना नवीन शाळा सरुु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 
(२) मसु्लीम ऑगानायझशेन फॉर व्हुमन डवे्हलपमें्, नागपरू या 
सींस्थेच्यावतीने मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येथे दाखल याचचकाींमध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने, नागपरू खींडपीठ येथे दाखल याचचकाींमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने याचचकाकत्याांना शाळा सरुु करण्याकरीता नव्याने अिा दाखल 
करण्याची मभुा देऊन सदर याचचका ननकाली काढल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

ववधान भवन :   श्री.रािेंद्र भागवत 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववर्ानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


