
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिशेन, २०२० 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज् यातीश कशषक ि ि कशषक िेतर िममचाऱयाांना  
सहाव्या िेतनाची थिबािी कमळणेबाबत 

 

(१)  ११०१ (१८-०३-२०२०).   डॉ.रणजित पाटीश :  सन्माननीय शाशेय 
कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज् यातील अींशतः अनदुाननत शाळेच् या कममचाऱयाींना सन २००५ मध् ये 
डी.सी.पी.एस. खात ेन ममळाल् याने तयाींची कपात बींद असणे तसेच सहाव् या 
वेतन आयोगाची सन २००६ त े २००९ पयतंची थकबाकी न ममळाल् याने 
मशक्षकाींचे आर्थमक नकुसान होत असल् याकारणाने ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१५ 
रोजी वा त यासमुारास अमरावती भवगाग मशक्षक आडाडीने प्रधान सर्चव, 
शालेय मशक्षण याींना ननवेदनाव्दारे भवनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २००५ मध् ये अनदुाननत शाळेच् या कममचाऱ याींच् या भवभवध 
मागण याींभवषयी वारींवार मागणी होऊन सधु् दा त या मागणीकड े शासनाचे 
अक्षम् य दलुमक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज् यातील मशक्षक 
व मशक्षकेतर कममचाऱ याींना न् याय देण याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
प्रा.िषाम गायििाड (१८-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) असे ननवेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. तथाभप, या मशक्षक व मशक्षकेतर कममचारी 
याींना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणयासाठी मशक्षक सींचालक 
(प्राथममक) याींचेकडून प्रस्ताव मागभवणयात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

हहांगोशी जिल्ह्यातीश बेरोिगार तरुण-तरुणीांना  
रोिगार उपशब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(२)  १६५७ (१८-०३-२०२०). श्री.विप्शि बािोररया : सन्माननीय िौशल्हय 
वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यातील १ लाख ५२ हजार ७३९ बरेोजगार तरुण-तरुणीींनी 
सन २०१६ त े २०१९ या कालावधीत शासनाकड े रोजगारासाठी नोंदणी केली 
असनू उक्त नोंदणी केलेल्याींपकैी फक्त ५ हजार ३६७ बेरोजगाराींना रोजगार 
ममळाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल््यात 
औदयोर्गक क्षते्राची कमतरता असल्याने जजल्हयातील बेरोजगाराींची सींख्या 
कमी होणयाच्यादृष्ीने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मकशि (१२-०६-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

सन २०१६ त ेसन २०१९ या कालावधीत २६,९८० बेरोजगाराींनी नाव 
नोंदणी केलेली असनू, क्रमवधीत नोंदणी प्ावरील सींख्या ४८,०९५ इतकी 
आहे. या कालावधीत १२,४३२ इतके बेरोजगार नोकरीस लागले आहेत. 
(२) कौशल्य भवकास, रोजगार व उदयोजकता मागमदशमन कें दे्र ही राज्य 
शासनाची रोजगार व स्वयींरोजगारासाठी मदत व मागमदशमन करणयाकररता 
असलेली यींत्रणा आहे. रोजगार ननमममती हा यींत्रणेच्या कायम कक्षेत येत नाही. 
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तथाभप, बेरोजगारी दरू होणयाच्या दृष्ीने (१) रोजगार व स्वयींरोजगार 
मागमदशमन कें द्राींच ेसींगणकीकरण, (२)  बेरोजगार उमदेवाराींसाठी ग्रींथालय सदृश 
अ्यामसका ननमामण करणे, (३) रोजगार मेळावे आयोजजत करणे, (४) 
बेरोजगाराींच्या सेवा सहकारी सींस्था स्थापन करणे, (५) आददवासी 
उमेदवाराींसाठी रोजगार व स्वयींरोजगार प्रमशक्षण व मागमदशमन कें द्र, (६) 
रोजगार प्रोतसाहन कायमक्रम (ईपीपी), (७) महाराषर राज्यात व्यवसाय 
मागमदशमन व समपुदेशन कें द्र स्थापन करणे, (८) प्रमोद महाजन कौशल्य व 
उदयोजकता भवकास अमगयान, (९) मशकाऊ उमेदवारी योजना तर 
स्वयींरोजगारासाठी अणणासाहेब पा्ील  आर्थमक  मागास  भवकास 
महामींडळामाफम त (अ) वयैजक्तक कजम व्याज परतावा  योजना, (ब) ग् कजम 
व्याज परतावा योजना, (क) ग् प्रकल्प योजना या योजना राबभवणयात 
येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात जिल्हहास्तरािर मानिी हक्ि न्यायाशयाची  
स्थापना िरण्याबाबत 

  
(३)  १९६४ (१७-०४-२०२०).   श्री.ननशय नाईि :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासनाच्या भवधी व न्याय भवगागाकडून १८ वषांपवूी जाहीर केलेल्या 
अर्धसचूनेनसुार महाराषरात मानवी हक्क कायदयाींतगमत जजल्हास्तरावर 
मानवी हक्क कायदा न्यायालयाची स्थापना करणयाचे ननयोजजत केल ेहोत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायदा गारतात सन १९९३ पासनू अजस्ततवात असनू 
ददनाींक १० डडसेंबर हा ददवस मानवी हक्क ददवस म्हणून साजरा करणयात 
येवनूही मानवी हक्क कायदा न्यायालय उगारणयात ददरींगाई होत असल्याचे 
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने जजल्हास्तरावर मानवी हक्क कायदा 
न्यायालयाची स्थापना करणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे (२७-१०-२०२०) : (१) मानवी हक्क सींरक्षण अर्धननयम, 
१९९३ (१९९४ चा अर्धननयम १०) मधील कलम ३० मधील तरतदूीनसुार 
राज्य शासनाला मा.मखु्य न्यायमतूी व मा.न्यायाधीश, उच्च न्यायालय 
याींच्याशी भवचारभवननमय करुन प्रतयेक जजल््यातील “सत्र न्यायालय” हे 
मानवी हक्क न्यायालय म्हणून भवननददमष् करणयाच ेअर्धकार देणयात आले 
आहेत. 

राज्यात मानवी हक्क कायदा न्यायालयाींची जजल्हास्तरावर स्वतींत्र 
स्थापना करणयात आली नसली तरी, सदर अर्धननयमातील तरतदूीनसुार 
भवधी व न्याय भवगागाच्या शासन अर्धसचूना क्र.सीआरसी१०२के/(११७)-का.९, 
ददनाींक ३० मे, २००१ अन्वये शासनाने राज्यातील प्रतयेक जजल््यातील “सत्र 
न्यायालय” हे मानवी हक्क न्यायालय म्हणून भवननददमष् केलेले आहे.   
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िन विभागाची निीन इमारत विनािापर पडून असल्ह याबाबत 
  
(४)  २४२२ (१८-०३-२०२०).   श्री.अांबादास दानिे :  सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) औरींगाबाद शहरात माहे जून, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान वन भवगागाची 
सवम कायामलये एकाच छताखाली आणणयासाठी केलेले तीन मजली इमारतीचे 
बाींधकाम पणुम झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारत बाींधकामासाठी को्यवधी रुपये खचम करुन केवळ 
स्वतींत्र रान् सफरममर ममळत नसल्याने ही इमारत भवनावापर पडून असल्याच े
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानषुींगाने 
स्वतींत्र रान् सफरममर ममळणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सांिय राठोड (१०-०९-२०२०) : (१) व (२) इमारतीचे सींपणूम बाींधकाम 
झाल्यानींतर फेब्रवुारी, २०२० मध्ये सदरील इमारत सावमजननक बाींधकाम 
भवगागाकडून ताब्यात डेणयात आली असनू जून, २०२० मध्ये वन भवगागाची 
सवम शासकीय कायामलये सदरील इमारतीत स्थलाींतरीत झाली आहेत.       
(३) सदर इमारतीसाठी स्वतींत्र रान्सफरममर बसभवणयाचे सावमजननक बाींधकाम 
भवगागाकडून कायामदेश देणयात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

आश्िाकसत प्रगती योिना कशषक ि ि कशषक िेतर  
िममचाऱ याांना शागू िरण्याबाबत 

 

(५)  २८९४ (२८-०५-२०२०).   श्री.बाळाराम पाटीश, श्री.किशोर दराड,े श्री.प्रसाद 
शाड, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.िवपश पाटीश, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शाशेय कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) डोभषत मलु्याींकन प्राप्त उच्च माध्यममक शाळाींना प्रचमलत अनदुान 
सतु्राव्दारे आर्थमक तरतदू करून मशक्षकाींना व मशक्षकेतर कममचाऱ याींना माहे 
एभप्रल, २०१९ पासनू वेतन अदा करणे, सन २००३-२००४ पासनू प्रलींबबत 
असणाऱया प्रस्ताभवत पदाींना मींजूरी देऊन वेतन अदा करणे, आय्ी मशक्षकाींना 
अनदुान देणे, शासकीय कममचाऱ याींप्रमाणे १०, २० व ३० वषांच्या सेवेनींतरची 
आश्वामसत प्रगती योजना मशक्षकाींना लाग ूकरावी व तोपयतं सवांना सरसक् 
ननवडशे्रणी देणयात यावी, ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर ननयकु्त मशक्षकाींना 
शासकीय कममचाऱ याींप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लाग ू करणे आदी भवभवध 
मागणया प्रलींबबत असल्याने आतापयतं महाराषर राज्य कननषठ 
महाभवदयालयीन मशक्षक महासींडाच्या नेततृवाखाली अनेक आींदोलने केली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मा.शालेय मशक्षण मींत्रयाींनी सवम सींबींर्धत अर्धकाऱ याींसह 
महाराषर राज्य कननषठ महाभवदयालयीन मशक्षक महासींडाबरोबर मुींबई येथे 
माहे फेब्रवुारी, २०२० रोजी एक बठैक आयोजजत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून या मागणया पणूम करणयासींदगामत लेखी आश्वासन 
देऊनही या मागणयासींदगामत मशक्षकाींना न्याय ममळालेला नाही, तसेच 
आश्वासनाची अींमलबजावणीही झालेली नाही, सदरहू प्रलींबबत असलेल्या 
मागणयासींदगामत कोणत ेननणमय डेणयात आल,े 
(४) तसेच, राज्यात ७ वा वेतन आयोग लाग ू झाल्यानींतर शासकीय 
कममचाऱयाींना १०, २० व ३० वषामनींतरची आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू
करणयात आली असनू सदर योजना मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱयाींना लाग ू
करणेसाठी गदठत केलले्या सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला 
आहे काय, सदर योजना मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱयाींना लाग ूकरणेबाबत 
कायमवाही होणयाकररता सगागहृात आश्वामसत करणयात आले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन १०, २० व ३० 
वषामनींतरची योजना मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱ याींना लाग ू करणयाबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, नसल्यास, भवलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 
प्रा.िषाम गायििाड (१७-०९-२०२०) : (१) व (२) होय. 
(३) कायमवाही चाल ूआहे. 
(४) व (५) आश्वामसत प्रगती योजना मशक्षकाींना लाग ूकरणयाबाबत शासनाने 
दद. ३१/०७/२०१८ रोजी अ्यासग् नेमला आहे. तसेच मशक्षकेतर कममचाऱयाींना 
सदर योजना लाग ू करणयाबाबत मशक्षक सींचालक (माध्यममक व उच्च 
माध्यममक) याींचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू, प्रस्तावाची छाननी सरुु आहे.  
 

___________ 
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पुण्यश्शोि अहहल्हयादेिी होळिर सोशापूर विद्यापीठाच्या  
आिृनतबांधाचा प्रस्ताि मांिूर िरणेबाबत 

  
(६)  २९६६ (२८-०५-२०२०).   श्री.बाळाराम पाटीश, श्री.किशोर दराड,े 
श्री.सदाकशि खोत :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) पणुयश्लोक अदहल्यादेवी होळकर, सोलापरू भवदयापीठाने सधुाररत १७५ 
मशक्षक पदाींचा व ३८५ मशक्षकेतर कममचारी पदाींचा आकृनतबींधाचा प्रस्ताव 
तयार करुन मींजूरीसाठी शासनास माहे डडसेंबर, २०१८ व माहे जानेवारी, 
२०१९ मध्ये सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनास सादर केलेला प्रस्ताव मान्य करणयासींदगामत 
लोकप्रनतननधी व सोलापरू भवदयापीठाच्या कुलगरुू महोदयाींनी शासनास भवनींती 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या भवनींतीप्रमाणे पणुयश्लोक अदहल्यादेवी 
होळकर सोलापरू भवदयापीठाने सादर केलेला प्रस्ताव मान्य करणयाऐवजी 
सदरील प्रस्तावाच्या सींदगामत कोणतीच कायमवाही करणयात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पणुयश्लोक 
अदहल्यादेवी होळकर सोलापरू भवदयापीठाने शासनास सादर केलेला १७५ 
मशक्षक पदाींचा व ३८५ मशक्षकेतर कममचारी पदाींचा सधुाररत आकृनतबींधाचा 
प्रस्ताव मींजूर करणयासींदगामत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (१०-०९-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

प्रश्नातील नमदू भवदयापीठाने दद. ११/१२/२०१८ व दद. ०८/०७/२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये १७५ मशक्षकीय पदाींचा व दद. २५/०३/२०१९ अन्वये ३८५ 
मशक्षकेतर पदाींचा आकृनतबींधाचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) व (४) आकृनतबींधाच्या प्रस्तावावर दद. ०१/११/२०१८ रोजी सर्चव स्तरावर 
सवम अकृभष भवदयापीठाींच े कुलसर्चव याींची बठैक डेणयात आली. सदरहू 
बठैकीमध्ये भवदयापीठाींनी पाठभवलेले आकृनतबींधाचे प्रस्ताव भवतत भवगाग, 
शासन पररपत्रक, दद. २९ जून, २०१७ अन्वये ददलेल्या मागमदशमक सचूनाींनसुार 
नसल्याने भवतत भवगागाच्या मागमदशमक सचूनाींनसुार प्रस्ताव सधुाररत करून 
सींचालक, उच्च मशक्षण याींच्यामाफम त शासनास सादर करणयाबाबत सवम अकृभष 
भवदयापीठाींना सरू्चत करणयात आलेले आहे. तसेच याबाबत सन २०१९ च्या 
दहवाळी अर्धवशेनादरम्यान दद. १७/१२/२०१९ रोजी नागपरू येथे बठैक डेऊन 
भवदयापीठ अनदुान आयोग व इतर मशखर सींस्थाींच्या मानकानसुार अचूक 
कायमगार पररगणणत करून प्रतयेक पदाच्या समथमनासह सधुाररत प्रस्ताव सादर 
करणयास सींचालक, उच्च मशक्षण याींनी दद. ०१/०१/२०२० रोजीच्या पत्रानसुार 
सवम अकृभष भवदयापीठाींना सचूना ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

पुणे ि िोल्हहापूर जिल्ह्यातीश किल्हल्हयाांच्या पयमटन वििासाबाबत 
  
(७)  २९८५ (२८-०५-२०२०). श्री.प्रसाद शाड, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय पयमटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ककल्ल्याींचे ऐनतहामसक महतव लक्षात डेऊन ककल्ले दरुूस्ती, 
पररसर भवकास व जतन सींवधमनाची कामे करणयासाठी ननयोजन केले असनू 
तयासींदगामत राज्य पयम् न सींचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर करणयाच्या सचूना 
सवम भवगागीय अर्धकाऱ याींना देणयात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सचुनाींना अनलुक्षून पणेु भवगागीय सींचालनालयाकडून 
पणेु जजल््यातील मशवनेरी, मस ींहगड व जीवधन, नाणेडा् ककल्ल्याींचा तर 
कोल्हापरू जजल््यातील राींगणा, गदुरगड व भवशालगड ककल्ल्याींचा भवकास 
डडवनू आणणयासाठीचा सभवस्तर अहवाल शासनाला माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पणेु भवगागाच्या पयम् न सींचालनालयाने शासनाला सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच ेस्वरूप काय आहे, सदरहू अहवालाच्या अनषुींगाने कोणता 
ननणमय डेतला आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.आहदत्य ठािरे (०४-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्यातील ननवडक 
ककल्ल्याींच्या पररसरामध्ये पयम् न भवषयक सभुवधा उपलब्ध करुन 
पयम् नदृष्या भवकास करणयासाठी पयम् न सींचालनालयाच्या सवम भवगागीय 
कायामलयाकडून मादहती सींकमलत करुन एकबत्रत प्रस्ताव तयार करणयाची 
कायमवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

 
राज्यात आयुमामन पूणम झाशेल्हया एसटी बसच्या  

िागी निीन गाड्या खरेदी िरण्याबाबत 
 

(८)  ३२०८ (०२-०६-२०२०).   श्री.वििय ऊफम  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास कसांह, श्री.रमेशदादा पाटीश, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररचारि, श्री.महादेि िानिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात आयमुामन पणूम झालेल्या ३ हजार ३६ एस्ी बसच्या जागी नवीन 
१६०० गाडयाींसाठी राज्य शासनाने रुपये २०० को्ीींच्या ननधीची तरतदू केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या कोरोनामळेु ननमामण झालेल्या आर्थमक सींक्ामळेु 
शासनाने शासकीय खचम ६७ ्क्क्याींपयतं कमी करणयाचा ननणमय डेतल्याने 
या नव्या गाडयाींच्या खरेदीच्या ननधीचा प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याच ेददनाींक ६ 
मे, २०२० रोजी वा तयासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननधी कपातीमळेु नव्या एस्ीची प्रनतक्षा करावी 
लागणार असनू आयमुामन पणूम झालेल्या गाडयातनू प्रवासी वाहतकू करणे 
प्रवाशाींसाठी धोकादायक ठरणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. अननश परब (०९-०९-२०२०) : (१) व (२) शासनाने अथमसींकल्पीय 
अींदाजपत्रकात बस स्थानकाींचे आधनुनकीकरण व वाहन खरेदीसाठी एकूण 
रु.३९५.०७ को्ीची तरतदू केलेली आहे. 

कोभवड-१९ आजाराच्या पाश्वमगमूीवर भवतत भवगागाने          
ददनाींक ०४/०५/२०२० च्या शासन ननणमयान्वये कायमक्रमाींतगमत योजनाींसाठी सन 
२०२०-२०२१ मध्ये अथमसींकल्पीत ननधीच्या ३३ ्क्के ननधी उपलब्ध करुन 
देणयाचा ननणमय डेतलेला आहे. 
(३) व (४) राज्य पररवहन वाहनाींची आगार पातळीवर दैननक, दशक व 
त्रमैामसक ननयतकामलक देखगाल केली जात.े तसेच राज्य पररवहन वाहनाींची 
जस्थती उततम ठेवणयाकरीता ननयतकामलक कायमक्रमानसुार वाहनाींच े
पनु:जस्थतीकरण, आर्ीओ पामस ींग इ. केले जात.े धोकादायक वाहने मागमस्थ 
केली जात नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

अिोशा नगरपररषद ि महानगरपाकशिाांतगमत येणाऱया  
दोन रुग्णाशयाची दरुिस्था झाल्हयाबाबत 

  
(९)  ३२५४ (०३-०६-२०२०).   श्री.गोवपकिशन बािोरीया :  सन्माननीय नगर 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला नगरपररषद व महानगरपामलकाींतगमत असलेल्या कस्तरुबा गाींधी 
रुग्णालय व गारतीय रुग्णालयाची ननधी अगावी अतयींत दरुवस्था झाल्याने 
सदय:जस्थतीत कोभवड-१९ च्या महामारीमध्ये सदर रुग्णालयातील रुग्णाींना 
कोणतीही सभुवधा देता येत नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही रुग्णालयाींकररता शासनामाफम त कोणताही 
भवशषे ननधी उपलब्ध करुन देणयात आला नाही मात्र अकोला 
महानगरपामलकेच्या प्रशासकीय इमारतीकररता १० को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर 
करणयात आल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन्ही रुग्णालयाींना कोणतयाही प्रकारचा ननधी उपलब्ध करुन 
न देणयाचे कारण काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ कशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) अकोला महानगरपामलकेच्या कस्तरुबा 
गाींधी मदहला रुग्णालय सन १९६८-६९ मध्ये कायमरत झाले असनू, 
सदय:जस्थतीत येथे बा्य रुग्ण तपासणी, लसीकरण, गगमवती माता तपासणी 
व उपचार, क्षयरोग तपासणी कें द्र सरुळीत कायमरत आहे. 

तर श्रीमती ककसनीबाई गरतीया सामान्य रुग्णालय हे सन १९७२ 
मध्ये कायमरत झाले असनू, सदय:जस्थतीत येथे बा्य रुग्ण तपासणी व 
औषधोपचार, क्षयरोग तपासणी कें द्र सरुळीत कायमरत आहे. 

या दोन्ही रुग्णालयामध्ये कोभवड-१९ या साथीच्या रोगाच े रुग्ण 
ॲडमी् केले जात नसनू, अन्य ११ दठकाणी याबाबत सोय ननमामण करणयात 
आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) अकोला महापामलकेच्या प्रशासकीय इमारतीकररता शासनाने 
ददनाींक १०/१०/२०१८ च्या आदेशान्वये रु/१०/०२ को्ी इतका ननधी मींजूर 
केलेला आहे. 

अकोला महापामलकेकडून कस्तरुबा गाींधी मदहला रुग्णालयाच्या 
दरुुस्तीसाठी सन २००५-२००६ मध्ये १० लक्ष आणण सन २०११-२०१२ मध्ये 
रु.०६ लक्ष तसेच श्रीमती ककसनीबाई गरतीया सामान्य रुग्णालयाच्या 
दरुुस्तीसाठी सन २०१५-२०१६ मध्ये ०७ लक्ष आणण सन २०१८-२०१९ मध्ये 
रु/०.२/३५ लक्ष इतका खचम करणयात आलेला आहे. 

या दोन्ही रुग्णालयाच्या  पनुननममामण वा दरुुस्तीसाठी महापामलकेकडून 
शासनाकड ेननधीच्या मागणीबाबत कोणताही प्रस्ताव सादर करणयात आलेला 
नाही.  

___________ 
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गोदािरी खोऱ यात १६८ अघफू पाणी सोडण्याबाबत 
 

 

(१०)  ३४०२ (०२-०६-२०२०).   श्री.अांबादास दानिे :  सन्माननीय िशसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मराठवाडा जनता भवकास पररषदेने दाखल केलेल्या जनदहत यार्चका 
क्रमाींक १७३/२०१३ नसुार मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी र्चतळे आयोगाच्या मशफारशीींची अींमलबजावणी करणयाचे आदेश 
ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्चतळे आयोगाच्या मशफारशीनसुार पजश्चम वादहन्या नदयातनु 
समदु्राला तसेच गजुरातला जाणारे पाणी गोदावरी आणण तापी खो-यात 
वळभवणयाची मशफारस मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने शासनास केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने डेतलेल्या ननणमयानसुार १६८ अडफू पाणी गोदावरी 
खोऱ यात सोडणयात येणार होत े तयापकैी प्रतयक्षात मराठवाडयासाठी ककती 
पाणी उपलब्ध करुन देणयात आल,े 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ियांत पाटीश (२५-०९-२०२०) : (१) नाही. 
जनदहत यार्चका क्रमाींक १७३/२०१३ च्या अनषुींगाने मा.मुींबई उच्च 

न्यायालयाने ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या ननणमयामध्ये र्चतळे 
आयोगाच्या मशफारशीचा उल्लेख ददसनू येत नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
ननणमयामध्ये पररच्छेद (j) अन्वये समन्वय सममतीच्या ऑगस््, २००१ 
च्या अहवालानसुार तापी व गोदावरी खोऱयात पजश्चम वादहनी नदयाींचे पाणी 
वळभवणेबाबत ननदेश ददलेले आहे. तयानसुार २३ प्रवाही वळण योजनाींबाबत 
एक वषामच्या आत कायमवाही करणेबाबत मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ननदेश 
ददलेले आहेत. तयानसुार या २३ प्रवाही वळण योजनाींपकैी १२ प्रवाही वळण 
योजनाींची कामे गौनतकदृष्या पणुम झालेली असनू याव्दारे १२.६६३ दलडमी 
(०.४४७ अडफु) पाणी गोदावरी खोऱयात वळभवणयात येत आहे. ५ योजनाींची  
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कामे बाींधकामाधीन आहेत. १ योजनेचे काम अदयाप गसूींपादनाच्या 
अडचणीमळेु सरुु झालेले नाही. उवमरीत ५ योजनाींना मान्यता देणेबाबतची 
कायमवाही प्रगतीत आहे. 
(३) गोदावरी खोऱ यातील दषुकाळग्रस्त मराठवाडयासाठी व र्गरणा 
उपखोऱयासाठी कोकणामधनु पाणी वळभवणयासाठीच्या योजनाींना ततवत: 
मान्यता शासनाचे सधुारीत ननणमय क्र. सींकीणम-२०१९/(७५/२०१९) जसींअ, 
ददनाींक १९/०९/२०१९ अन्वये देणेत आलेली आहे. यामध्ये उल्हास, वतैरणा, 
नारपार व दमणगींगा उपखोऱयातनू १६८ अडफू पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षक्षत होत.े 

पजश्चमवादहनी नदी खोऱयातील (कोकण) अनतररक्त पाणी 
मराठवाडयात वळभवणेसाठी एकाजतमक राज्य जल आराखडयात अींतगूमत 
असलेल्या योजनाींचा प्राथममक अ्यास करणेसाठी शासन ननणमय      
ददनाींक १७/९/२०१९ अन्वये कायमकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
भवकास महामींडळ, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गदठत करणेत 
आली आहे. सदर सममतीने तयाींचा अहवाल ददनाींक ३१/१०/२०१९ रोजी 
शासनास सादर केला आहे. तयानसुार गोदावरी खोऱयातील मराठवाडा प्रदेशात 
कोकणातील नार-पार, दमणगींगा, वतैरणा, उल्हास नदी खोऱयातनू एकूण 
८९.८५ अडफू पाणी वळभवणेबाबत आखणी करून तयाबाबत मशफारस केली 
आहे. उपरोक्त पकैी २.४३ अडफू पाणी वळणाच्या पणूम / बाींधकामाधीन 
योजना आहेत. १५.५५ अडफू पाणी वळणाबाबत पार-गोदावरी नदीजोड 
प्रकल्पाचा सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणयात आलेला असनू 
दमणगींगा-वतैरणा-गोदावरी व दमणगींगा-एकदरे-गोदावरी या दोन नदीजोड 
प्रकल्पाींच े सभवस्तर प्रकल्प अहवाल राषरीय जलभवकास प्रार्धकरण, नवी 
ददल्ली याींचेमाफम त तयार करणयात येत आहे. दमणगींगा 
भप ींजाळ नदीजोड प्रकल्प पणूम झाल्यानींतर उध्वम वतैरणा धरणातनू  गोदावरी 
खोऱ यात १० अडफू पाणी सोडणयात येईल. उवमरीत ६१.८८ अडफू पाणी 
वळणाबाबतच्या योजनाींचे सवेक्षण करून सभवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करणेच्या कामाच्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत कायमवाही 
प्रगतीत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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जिल्हहा पररषद माध्यकमि ि उच्च मध्याकमि शाळेतीश  
कशषक िाांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  
(११)  ३४२० (२८-०५-२०२०).   श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय शाशेय कशषक ण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात मागील १५ वषामपासनू जजल्हा पररषद माध्यममक व उच्च 
माध्यममक शाळेत डडयाळी तामसकेवर अनेक मशक्षक काम करीत असनू 
तयाींना सेवेत सामावनू डेणे आवश्यक असताींना सधु्दा माध्यममक शाळेवर 
प्रनततास रुपये ५४/- तर उच्च माध्यममक शाळेवर रुपये ७२/- देणयात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींची शकै्षणणक 
पात्रता लक्षात डेता तयाींच्या मानधनात पाचश े प्ीने वाढ करणयाबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाम गायििाड (१८-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) मशक्षण सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींच्याकडून डडयाळी 
तामसका ततवावरील कायमरत मशक्षकाींना सधुाररत मानधन मींजूर करणयासाठी 
माध्यममक स्तराकररता रू.५४/- वरून  रू.७५/- व उच्च माध्यममक 
स्तराकररता रू.७२ वरून १०० प्रमाणे दर भवदहत केल्यास एकूण पडणाऱया 
आर्थमक गाराचा अहवाल सादर करणयास सचूना देणयात आलेल्या होतया. 
आता सदयाच्या पररजस्थतीनसुार पनुश्च: आर्थमक गारासह पररगणना करून 
नवीन अहवाल सादर करणयाबाबत कळभवणयात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात माध्यकमि, उच्च माध्यकमि कशषक ि ि कशषक िेतर 
िममचाऱयाांच्या थकित िेतनाबाबत 

  
(१२)  ३४९६ (०२-०६-२०२०).  डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटीश, श्री.किशोर दराड े:   सन्माननीय शाशेय कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात माध्यममक, उच्च माध्यममक मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱ याींची 
ननयममत वेतनाची थककत देयके वेतनपथक याींच्याकडून मशक्षण सींचालक 
याींच्याकड े मींजुरीसाठी पाठभवल्यामळेु अनेक प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी थककत वेतन देयकाची रक्कम अदा करणयाचा 
अर्धकार मशक्षणार्धकारी व वेतन पथक अधीक्षक याींच्याकड े असताना 
मींजुरीसाठी वेळ लागत नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थककत वेतनाची 
देयके मशक्षण सींचालक याींच्याकड ेन पाठवता पवूीप्रमाणेच बजे्मध्ये सादर 
केलेली थककत वेतनाची देयके मींजूर करणयाचा अर्धकार मशक्षणार्धकारी व 
वेतन पथक अधीक्षक याींना देणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाम गायििाड (११-०९-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातीश महाविद्याशयाांमधीश प्राध्यापिाांना  
ननितृ्तीिेतन शागू िरणेबाबत 

  
(१३)  ३४९७ (२८-०५-२०२०).   डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम 
पाटीश, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र कशषक ण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाभवदयालयाींमध्ये सन १९९१ त े २००० या दरम्यान 
भवदयापीठ ननवड सममतीमाफम त ननवड झालेले व यजूीसीने ने्-से् मधून सू्  
ददलेल्या प्राध्यापकाींना ननवतृतीवेतन ददले जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २५ त े ३० वष े ननयममत सेवा करून तसेच मा.उच्च 
न्यायालयाचा ननकाल व मा.सवोच्च न्यायालयाचा ननवतृतीवेतन सरुू 
करणयाबाबतचा आदेश असनूही ननवतृतीवेतन लाग ू न झाल्यामळेु 
प्राध्यापकाींच्या उदरननवामहाचा प्रश्न ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सेवाननवतृत 
प्राध्यापकाींना ननवतृतीवेतन देणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (१०-०९-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

ददनाींक २३/१०/१९९२ त ेददनाींक ०३/०४/२००० या कालावधीत ननयकु्त 
बबगर ने्/से् अध्यापकाींच्या सेवा शासन  ननणमय, ददनाींक २७/०६/२०१३ 
अन्वये शासन ननणमय ननगमममत झाल्याच्या ददनाींकापासनू काही अ्ीींच्या 
अधीन राहून सवम प्रयोजनाथम ग्रा्य धरणयात आल्या आहेत. तयामळेु 
शासनाच्या प्रचमलत ननयमानसुार अशा अध्यापकाींना नवीन पररगाभषत 
अींशदान ननवतृतीवेतन योजना लाग ूकरणयात आली आहे.  
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 

मा.उच्च न्यायालयात दाखल यार्चका क्र.१३१६६/२०१७ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने ददनाींक ०३/१०/२०१८ रोजी यार्चकाकत ेयाींना ननवतृतीवेतन सरुू 
करणयाबाबतच े आदेश पाररत केल े आहेत व सदरहू आदेश मा.सवोच्च 
न्यायालयाने कायम केले असल्यामळेु मा.न्यायालयाच्या आदेशाची 
अींमलबजावणी करणयात आलेली आहे. तसेच ज्या प्रकरणाींमध्ये 
मा.न्यायालयाने यार्चकाकत े याींना ननवतृतीवेतन सरुू करणयाबाबतचे आदेश 
पाररत केलेले आहेत तयाबाबत शासनस्तरावरून कायमवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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गडधचरोशी जिल्ह्यातीश जिल्हहा पररषद शाळाांच े 
अनुदान िमी झाल्हयाबाबत 

  
(१४)  ३८५४ (१६-०७-२०२०).   श्री.नागोराि गाणार :  सन्माननीय शाशेय 
कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात सवम मशक्षा अमगयानामाफम त अनदुान मींजरू केले जात असनू या 
ननकषाींमध्ये बदल केल्याने गडर्चरोली जजल््यातील ९५८ जजल्हा पररषदेच े
अनदुान कमी झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या दसुऱया आठवडयात 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गडर्चरोली जजल््यातील बहुताींश गाग हा ग्रामीण व दगुमम 
गागात असल्याने या गागात लोकसींख्या कमी असल्यामळेु प्सींख्या सधु्दा 
कमी आहे, तसेच मागील वषामच्या ननयमाप्रमाणे यावषीही शासन अनदुान 
देणार आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाम गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाकडून मींजूर तरतदुीनसुार सींपणूम अनदुान प्राप्त झाले 
नाही. तयामळेु उपलब्ध अनदुानाच्या मयामदेत सवम जजल्हा पररषद शाळाींना 
ननधी भवतरीत करणयात आला.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात टाळेबांदीच्या िाशािधीत अडिून पडशेल्हया परराज्यातीश 
अल्हपियीन मुशाांची सुटिा िरण्याबाबत 

  
(१५)  ३९३१ (२०-०७-२०२०).   डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे :   सन्माननीय 
महहशा ि बाशवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उततरप्रदेश, बबहार, झारखींड, ओररसासह अन्य राज्याींनी न स्वीकारल्याने 
बालमजुरी, वेश्याव्यवसायातनू सु् का केलेली ककीं वा डरातनू पळून आलेली ७५ 
अल्पवयीन मलेु गेल्या ३ मदहन्यापासनू डोंगरी (मुींबई) येथील सधुार या 
ननरीक्षणगहृात अडकून पडली असल्याचे माहे जनू, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ाळेबींदी काळात तयाींच े पालकही मुींबईत येणयास असमथम 
असल्याने या मलुाींची कोंडी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (१५-०९-२०२०) : (१) होय. 
(२) होय. 

बाल कल्याण सममती, मुींबई शहर याींचे आदेशान्वये माहे जून, २०२० 
मध्ये बाहेर राज्यातील ५४ मलेु व १७ मलुी डोंगरी बालगहृामध्ये दाखल 
करणयात आले होत ेसदर प्रवेमशताींना कोरोना भवषाण ूप्रनतबींधाकरीता डोभषत 
लरकडाऊनमळेु तयाींच्या राज्यात व पालकाींकड ेपाठभवता आले नाही. 
(३) सदर प्रवेमशताींपकैी १६ मलेु व ५ मलुीींच्या पालकाींनी केलेल्या खाजगी 
सोयीमळेु कोभवड-१९ या आजारात पाळावयाच्या खबरदारीच्या सचुनाींच ेपालन 
करणयाच्या अ्ीवर या प्रवेमशताींना तयाींच्या पालकाींच्या ताब्यात देणयात आल े
आहे. उवमरीत ३८ मलेु व नव्याने समाभवष् ३ मलुीींसहीत १४ मलुी सींस्थेमध्ये 
असनू तयाींच्या हस्ताींतरणाबाबत सींबर्धत राज्याच्या बाल कल्याण 
सममतीसोबत समन्वय साधनू तयाींचे पालक उपजस्थत झाल्यास मलेु ताब्यात 
देणयाची प्रकक्रया सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

आयसीटी शॅब योिना पुिमित सुरू िरण्याबाबत 
 

(१६)  ३९४१ (१७-०७-२०२०).   श्री.नागोराि गाणार, श्री.िवपश पाटीश :   
सन्माननीय शाशेय कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासन परुस्कृत आयसी्ी लॅब (इन्फरमेशन कम्यनुनकेशन 
्ेक्नरलरजी) योजना राज्यात राबभवणयात आली असनू या योजनेंतगमत 
राज्यातील ८००० शाळाींमध्ये ससुज्ज प्रयोगशाळा उगारून पदहल्या ्प्प्यात 
५००, दसुऱया ्प्प्यात २५०० व नतसऱ या ्प्प्यात ५००० अशी एकूण ८००० 
सींगणक मशक्षकाींची ५ वषामसाठी कीं त्रा्ी पध्दतीवर (मानधन ततवावर) नेमणूक 
करणयात आली होती, हे खरे आहे काय, सदरहू योजना राज्यात कोणतया 
वषी सरुू करणयात आली, 
(२) तसचे, डडजज्ल क्राींती डडभवणारी व भवदयार्थयांच्या ्ेजक्नकल 
प्रमशक्षणाच्या दृष्ीकोनातनू महतवाची असणारी उक्त योजना राज्य शासनाने 
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये करार सींपल्याच ेकारण देवनू बींद केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महतवाची योजना बींद केल्याने भवदयार्थयांचे शकै्षणणक 
नकुसान होत असनू योजनेंतगमत कीं त्रा्ी पध्दतीवर रोजगार ममळालेले समुारे 
८००० प्रमशक्षक्षत यवुक बेरोजगार झाल्याने तयाींना आर्थमक पररजस्थतीला सामोरे 
जावे लागत असनू तयाींच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याने तयाींनी शासनाकड े
सींगणक मशक्षक, नवक्राींती मशक्षक आडाडीच्यावतीने ही योजना सरुू 
करणयाबाबत अनेकवेळा ननवेदने देवनू भवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच, ऑनलाईन मशक्षणाच्या पाश्वमगमूीवर शाळाींमधील आयसी्ी लॅब 
सरुू करून आयसी्ी, आय्ी मशक्षकाींना पवूमवत नोकरीवर डेवनू तयाींना वेतन 
देणयाबाबतची मागणी मशक्षक गारती आणण भवभवध सींड्नाींकडून होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आयसी्ी लॅब 
योजना पवूमवत सरुू करणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत 
आहे, तसेच सदरहू योजना केव्हापयतं सरुु करणयात येणार आहे, 
(६) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाम गायििाड (१६-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 

सदर योजनेचा पदहला ्प्पा सन २००७-२००८ पासनू सरुु करणयात 
आला. 
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(२) कीं त्रा्दार सींस्थेने शाळाींतील ५ मशक्षकाींना दरवषी प्रमशक्षण देवनू प्रमशक्षक्षत 
केलेले आहे. तयानींतर सींगणक प्रयोगशाळा सींबींर्धत शाळाींकड े हस्ताींतररत 
करणयात आल्या आहेत. 
(३), (४) व (५) हे अींशत: खरे आहे. 

ICT instructors हे सींबींर्धत खाजगी कीं पनीचे कीं त्रा्ी कममचारी 
आहेत. ५ वषम सींपल्यानींतर सींबींर्धत शाळेला परुभवणयात आलेले सींगणक 
ननरुपयोगी (Writeoff) होतात. तयामळेु या कममचाऱयाींना तया शाळेत सींगणक 
मशक्षणाचे काम रहात नाही. तयामळेु कीं त्रा्ी ततवावरील ICT प्रमशक्षकाींच्या 
सेवा सींबींर्धत सींस्थाींनी सींपषु्ात आणल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई महापाकशिेशा शासनाने अनुदानाचा हहस्सा देण्याबाबत 
  
(१७)  ३९७२ (१५-०७-२०२०).   श्री.िवपश पाटीश :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
९६५ शा हदनाांि १३ माचम, २०२० रोिी हदशले्हया उत्तराच्या सांदभामत: 
सन्माननीय शाशेय कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महापामलकेला शासनाने अनदुानाचा दहस्सा ददला नसल्याने 
मुींबईतील अनदुानास पात्र असलेल्या खाजगी प्राथममक शाळेतील 
मशक्षक/मशक्षकेतराींना वेतन ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींतील मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱ याींना मानधन 
नसल्यामळेु कोभवड-१९ च्या लरकडाऊन काळात तयाींच्यावर उपासमारीची वळे 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर 
मशक्षक/मशक्षकेतर कममचाऱ याींना वेतन देणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.िषाम गायििाड (२०-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सन २००१-२००२ या शकै्षणणक वषामपासनू बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
तयाींच्या क्षेत्रात मान्यता ददलेल्या खाजगी प्राथममक शाळाींना या पढुील 
कालावधीत राज्य शासनाच्या ५० ्क्के अनदुानासाठी ग्राहय धरले जाणार 
नसल्याचे शासन पत्र, ददनाींक १३ जानेवारी, २००४ अन्वये आयकु्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका याींना कळभवले आहे. 
(३) महाराषर खाजगी शाळातील कममचारी सेवेच्या शती भवननयमन अर्धननयम 
१९७७ मधील ननयम ४ (३) नसुार भवनाअनदुाननत मशक्षकाींना वेतन देणयाची 
जबाबदारी सींबींर्धत खाजगी सींस्थेची आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीश शाळाांमध्ये आिृनतबांधाची अांमशबिािणी िरण्याबाबत 
  
(१८)  ३९७७ (१५-०७-२०२०).   श्री.िवपश पाटीश :  सन्माननीय शाशेय 
कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील काही शाळाींमध्ये एकही मलभपक अथवा मशपाई नसल्यामळेु 
तसेच आकृनतबींधाची अींमलबजावणी न झाल्यामळेु शालेय व्यवस्थापन व 
शाळेचे दैनींददन कामकाज प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मशक्षकेतर कममचाऱ याींना २४ वष े पणूम होऊनही वररषठ वेतनशे्रणी 
ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा.िषाम गायििाड (०४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) भवतत भवगागाने प्रस्तावास मान्यता ददलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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रत्नाधगरी ि कसांधदुगुम जिल्ह्यात युररया खताचा पुरिठा िरण्याबाबत 
 

(१९)  ४०२२ (१६-०७-२०२०).   श्री.सदाकशि खोत, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
श्री.महादेि िानिर, श्री.वििय ऊफम  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर :  
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनार्गरी व मसींधुदगुम जजल््यात खरीप हींगामात खताचा तु् वडा ननमामण 
झाल्याचे माहे जून, २०२० च्या दसुऱया आठवडयात ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मस ींधदुगुम जजल््यात ७० हजार २० मदेरक ्न खताची मागणी 
असताना प्रतयक्षात ३ हजार ३१७ मेदरक ्न खताचा परुवठा झाला असल्याने 
गात उतपादक शतेकरी अडचणीत आल्याचे ददनाींक ६ जून, २०२० रोजी वा 
तयासमुारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यरुरया खताचा परुवठा 
सरुळीत करणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.दादािी भसेु (२५-०९-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.   
(३) कोभवड-१९ मळेु रतनार्गरी रेल्वे स््ेशन येथील रेक परईं्वरुन खत परुवठा 
करणयामध्ये अडचणी आलले्या होतया. पररणामी खत उपलब्ध होणेस भवलींब 
झालेला आहे. तथाभप, ददनाींक १ एभप्रल, २०२० त ेददनाींक २५ ऑगस््, २०२० 
पयतं रतनार्गरी जजल््यात १६,०५० मे. ्न इतके रासायननक खत उपलब्ध 
झाले आहे. तयापकैी १२,९०० मे. ्न खताची शतेकऱयाींना भवक्री करणयात 
आलेली आहे. 

तसेच, मस ींधुदगुम जजल््यात ददनाींक १ एभप्रल, २०२० रोजी १,५१० मे. 
्न रासायननक खताींचा साठा उपलब्ध होता. माहे ऑगस््, २०२० अखेर 
१४,३३० मे.्न खताचे आवी्ं न असनू तयापकैी ददनाींक २५ ऑगस््, २०२० 
अखेर एकूण ११,६५० मे. ्न खताचा परुवठा झालेला आहे. मस ींधदुगुम 
जजल््यात ददनाींक २५/०८/२०२० अखेर ६,८५० मे. ्न यरुरया खताचा परुवठा 
झालेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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िोरोना िायरसच्या सांसगम िाळात बनािट ‘सॅननटायझर‘  
वििणारे रॅिेट सकक्रय असल्हयाबाबत 

 
(२०)  ४०८० (१५-०७-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डािखरे, श्री.सरेुश धस, श्री.ननशय नाईि :  सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कोरोना वायरस सींसगम काळात बनाव् सॅनन्ायझर भवकणारे रॅके् सक्रीय 
असल्याच े माहे माचम, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आले असनू 
बनाव् सॅनन्ायझरचा कच्चामाल मध्यप्रदेशातनु नागपरूला पाठभवला जात 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धताींभवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.रािेंद्र कश ांगणे (०३-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. मात्र ददनाींक २०/०३/२०२० 
रोजी मे.मशफा मडेडकोज, नागपरू या औषध भवके्रतयाकड े केलेल्या 
तपासणीवेळी सदर सींस्थेच्या जागेत स्ररम या नावाने उपलब्ध 
सॅनन्ायझरच्या लेबलवर उतपादक म्हणून मशफा मेडडकोज व उतपादक 
परवाना क्रमाींक मध्यप्रदेश येथील उतपादकाींचे आढळून आले. 
(२) सदर प्रकरणी उपलब्ध साठयाींतनू चाचणीस्तव दोन नमनेु डेवनू चाचणी 
प्रयोगशाळेत पाठभवणयात आले आहेत. उवमरीत साठा रु.३,८६,०००/- ककींमतीचा 
जप्त करणयात आला आहे. चाचणी नमनु्याींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
उतपादकाचे ्ोकापयतं सींपणूम तपास करून सींबींर्धताींभवरुध्द औषधे व सौंदयम 
प्रसाधने कायदयाखाली कायमवाही करणयात येईल. 
(३) लाग ुनाही.  

___________ 
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नागपूर शहरामध्ये घरगुती गॅस कसकशांडरचा 
िाळाबािार होत असल्हयाबाबत 

 

(२१)  ४०८३ (१५-०७-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांिन 
डािखरे, श्री.सरेुश धस, श्री.ननशय नाईि : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) नागपरू शहरामध्ये डरगतुी गॅस मसलेंडरचा काळाबाजार होत असल्याच े
माहे माचम, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन बकुीींग पध्दत सरुू असताींना देखील नागपरू शहर 
आणण जजल््यात दलालाींची ्ोळी सक्रीय असनू सबमसडीच्या डरगतुी 
मसलेंडरचा काळाबाजार होत असल्याने यावर जजल्हा प्रशासन आणण गॅस 
कीं पन्याींनी आतापयतं कोणतयाही दलालावर कारवाई केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू शहरातील 
डरगतुी गॅस मसलेंडरचा काळाबाजार रोखणयाकररता कायमवाही करुन सींबींर्धत 
दोषीींभवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भिुबळ (०४-०९-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  

नागपरू शहरामध्ये ग्राहकाींना थे् तयाींच्या भ्रमणध्वनीवर ऑनलाईन 
बकुकीं ग सभुवधा कीं पन्याींव्दारे उपलब्ध करुन ददली आहे. गॅस मसमलींडरचा 
काळाबाजार होऊ नये याकररता शहर परुवठा भवगागातफे गॅस कीं पन्याींच े
अर्धकारी व गॅस भवतरक याींना गॅस मसमलींडरच्या भवतरणावर लक्ष ठेवणयाच े
ननदेश देणयात येतात. तसेच गॅस कीं पन्याींचे अर्धकारी व गॅस भवतरक याींच्या 
समवेत बठैका डेऊन गॅस ी्ंचाई तसेच काळाबाजार होऊ नये म्हणून 
उपाययोजना करणयात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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मराठी शाळा बांद होत असल्हयाबाबत 
  

(२२)  ४०९७ (१५-०७-२०२०).   श्री.वििय ऊफम  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.रमेशदादा पाटीश, श्री.रामननिास कसांह, श्री.प्रशाांत पररचारि, 
श्री.महादेि िानिर :   सन्माननीय शाशेय कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्य कोरोनाच्या भवळख्यात असताना मशक्षण सींस्था मराठी शाळा बींद 
करणार असल्याचा दावा मराठी अ्यास कें द्राींकडून केला जात असल्याचे माहे 
जून, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मराठी शाळाींची जस्थती चाींगली नसताना तयाींचे 
सक्षमीकरण करणयाऐवजी अनदुाननत मराठी शाळा बींद करून तयाऐवजी तयाींच े
रूपाींतर इींग्रजी शाळाींमध्ये करणयाची परवानगी काही शकै्षणणक सींस्था करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठी शाळा बींद 
करणाऱया सींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

प्रा.िषाम गायििाड (१५-०९-२०२०) : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
पाशघर जिल्ह्यातीश मुशीांना िसनतगहृाऐििी बाशगहृात ठेिल्हयाबाबत 

  

(२३)  ४१४६ (१५-०७-२०२०).   श्री.रवि ांद्र फाटि :  सन्माननीय महहशा ि 
बाशवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालडर जजल््यातील २५ मलुीींना मशक्षणाच्या नावाखाली वसनतगहृाऐवजी 
बालगहृात बेकायदेशीरररतया ठेवल्याचे माहे जून, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलुीींच्या जजभवतास धोका ननमामण झाल्याचे ननदशमनास 
आल्याने जजल्हा पररषद सदस्य याींनी जजल्हा पोलीस अधीक्षक, पालडर याींना 
माहे जून, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (१८-०९-२०२०) : (१) नाही. 
(२) होय. 

श्रीमती वदेैही वाढाण, सदस्य, स्थायी व अथम सममती, जजल्हा पररषद, 
पालडर याींनी ददनाींक २९/०६/२०२० रोजी पोलीस अधीक्षक कायामलय, पालडर 
याींना याबाबतचा तक्रार अजम ददलेला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता वालीव पोलीस स््ेशनच्या हद्दीतील 
आशा सदन येथील मलुीींच्या अनाथ आश्रमातील मलुीींना देशात पसरलेल्या 
कोभवड-१९ या सींक्रामक रोगाच्या अनषुींगाने बाल कल्याण सममती पालडर 
याींचे आदेशान्वये मदहला व बाल सींरक्षण अर्धकारी याींचे समक्ष तयाींच्या 
पालकाींच्या स्वार्धन केले असनू सदर प्रकरणी कोणतहेी प्रकारे आक्षेपाहम 
आढळून न आल्याने सींबींर्धत पोलीस स््ेशनकडून सदर अजम         
ददनाींक २७/०७/२०२० रोजी ननकाली काढून दप्तरी दाखल करणयात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही  

___________ 
  
राज्यातीश औद्योधगि प्रकशषक ण सांस्था ि शासिीय तांत्र विद्याशयाांच्या 

इमारतीमधीश अपुणम िामे पूणम िरण्याबाबत 
 
(२४)  ४१५५ (१५-०७-२०२०).   श्री.विशास पोतनीस :   सन्माननीय िौशल्हय 
वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, माींडवी, औदयोर्गक प्रमशक्षण 
सींस्था, मलुुींड, औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, वाणगाव, औदयोर्गक प्रमशक्षण 
सींस्था, पणे तसेच शासकीय तींत्र भवदयालय, जव्हार या पाच सींस्थाींच्या 
इमारतीमधील कामे मागील अनेक मदहन्याींपासनू अपणूामवस्थेत असल्याच े
ददनाींक २७ जून, २०२० रोजी वा तयासमुारास ननदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार राज्यातील औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था व 
शासकीय तींत्र भवदयालयाींच्या इमारतीमधील कामे भवदहत मदुतीत पणूम करू न 
शकणाऱया कीं त्रा्दाराींवर कारवाई करुन सदरहू इमारतीतील अपणूम कामे पणूम 
करणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मकशि (०४-०९-२०२०) : (१) औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, माींडवी, 
औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, मलुुींड, औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, वाणगाव 
(वसनतगहृ), औदयोर्गक प्रमशक्षण सींस्था, पेण (वसनतगहृ), तसेच शासकीय 
तींत्र भवदयालय, जव्हार या पाच सींस्थाींच्या इमारतीमधील कामे बऱयाच 
कालावधीपासनू अपणूम अवस्थेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) व (३) सदर पाच सींस्थाींच्या कामाबाबत झालले्या भवलींबाची चौकशी करुन 
तयाबाबतचा अहवाल सादर करणयाच्या सचूना, मखु्य अमगयींता, सावमजननक 
बाींधकाम भवगाग, कोकण भवगाग, मुींबई व मखु्य अमगयींता, सावमजननक 
बाींधकाम भवगाग, मुींबई याींना ददलेल्या आहेत. चौकशीत अहवाल प्राप्त होताच 
पढुील आवश्यक कायमवाही करणयात येईल.  

___________ 
  

राज्यातीश शासिीय, ननमशासिीय ि महामांडळातीश  
बडतफम  िममचाऱयाांना पुन्हा सेिेत घेण्याबाबत 

 

(२५)  ४१७५ (१६-०७-२०२०).   डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सरेुश 
धस, श्री.ननशय नाईि, श्री.रमेशदादा पाटीश, अॅड.ननरांिन डािखरे, श्री.वििय 
ऊफम  भाई धगरिर, श्री.सजुितकसांह ठािूर, श्री.िवपश पाटीश, श्री.अब्दलु्हशाखान 
दरुामणी, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.प्रिीण दटिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय व महामींडळातील जात वधैता 
प्रमाणपत्र सादर करु न शकल्याने बडतफम  झालले्या महादेव कोळी, मल्हार 
कोळी, ्ोकरे कोळी, डोंगर कोळी आणण इतर अनसुरू्चत जमातीतील सवम 
कममचाऱयाींना अर्धसींख्य पदावर ११ मदहन्याींकरीता पनु्हा शासकीय सेवेत 
डेणयाचे आदेश ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन ननणमयातील मदु्दा 
क्रमाींक ४.२ नसुार देणयात आले असनूही अदयाप सदर कममचाऱयाींना सेवेत 
सामावनू डेणयात आले नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननणमय ननगमममत झाल्यानींतर ३० त े ३५ वष े
नोकरी करुन सेवाननवतृत झालेल्या कममचाऱयाींना गत ५ मदहन्याींपासनू 
ननवतृतीवेतन व इतर लाग देणयात आले नसनू सेवेतनू कमी करणयात 
आलेल्या कममचाऱयाींना नोकरीत पनु्हा सामावनू न डेणे तसेच कममचाऱयाींना 
वेतनवाढ न देणे इतयादी तक्रारीबाबत ऑफ्रोह सींड्नेने मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींना ननवेदन देवनूही अदयाप कोणतीही कायमवाही करणयात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शासन ननणमयातील मदु्दा क्रमाींक ४.२ नसुार क्षबेत्रय 
अर्धकारी याींनी अींमलबजावणी न करणयाची कारणे काय तसेच आतापयतं 
ककती कममचाऱयाींना अर्धसींख्य पदावर वगम करणयात आले आहे, तयापकैी 
ककती कममचाऱयाींची ननयकु्ती ददनाींक १५ जून, १९९५ पवूी झाली होती व 
तयापकैी ककती कममचाऱयाींना SBC, NT तसेच खलु्या प्रवगामत सामावनू 
डेणयात आले होत ेयाबाबतची खातनेनहाय मादहती काय आहे, 
(४) असल्यास, ददनाींक ३० जून, २००४ रोजीच्या शासन ननणमयानसुार ददनाींक 
२८ नोव्हेंबर, २००० पयतं ज्या कममचाऱयाींना सेवासींरक्षण देवनू SBC/NT 
तसेच खुल्या प्रवगामत सामावनू डेतले आहे अशा कममचाऱयाींचा समावेश 
अर्धसींख्येत होत नसनू केवळ सन २००० त ेआजतागायत शासकीय सेवेत 
समावेश झालेले व ज्याींच े जात प्रमाणपत्र अवधै ठरले आहे असे कममचारी 
अर्धसींख्या पदावर वगम करणयास अपात्र आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २००० पयतं ककती कममचाऱयाींस 
सेवासींरक्षण देवनू तयाींचा प्रवगम बदलणयात आला आहे तसेच अर्धसींख्य 
कममचारी ही सींकल्पना कायदेशीर तरतदुीनसुार आहे काय, मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशात अर्धसींख्या पवुमलक्षी प्रगावाने वगम करणयाचे नमदू 
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करणयात आले आहे काय, तयाचप्रमाणे कममचाऱयाींची वेतनवाढ रोखणयाची 
कायमवाही कोणतया सेवा शती अर्धननयमान्वये करणयात आली आहे, याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व तयानसुार 
उपरोक्त प्रकरणी कोणती तातडीची कायमवाही केली वा करणयात येत आहे व 
तयाबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उध्दि ठािरे (०८-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 

ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणमयान्वये अनसुरू्चत जमातीच े
जात वधैता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ज्या कममचाऱयाींना यापवूी सेवामकु्त 
केले होत,े तया कममचाऱयाींना ११ मदहन्याींच्या कालावधीकरीता अर्धसींख्य 
पदावर ननयकु्ती देणयाचे आदेश देणयात आलेले आहेत. तयानसुार सींबींर्धत 
कायामलयाकडून अशा कममचाऱयाींना ननयकु्ती देणयाची कायमवाही सरुु आहे. काही 
कायामलयाकडून प्रशासकीय अडचणीमळेु अशा ननयकु्तया होऊ शकल्या नाहीत. 
काही कममचाऱयाींना ननयकु्ती ददलेली नसल्याची ननवेदने प्राप्त झालेली असनू 
सींबींर्धत कममचाऱयास कायामलयात रुज ूकरुन डेणयाबाबतच्या सचूना सींबींर्धत 
कायामलयास देणयात आलले्या आहेत. 
(२) अर्धसींख्य पदावर वगम करणयात आलेल्या कममचाऱयाींना सेवाभवषयक/ सेवा 
ननवतृती लाग देणयासींदगामत शासनास मशफारस करणयासाठी मा.मींत्री, अन्न, 
नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १५/६/२०२० 
च्या शासन ननणमयान्वये सममती गठीत करणयात आलेली आहे. सदर 
सममतीच्या मशफारशीनसुार पढुील कायमवाही करणयात येईल. 
(३) कोभवड १९ या आजारामळेु राज्यात जादहर केलेल्या लरकडाऊनमळेु 
कायामलयातील उपजस्थती मयामददत करणयात आलेली आहे. तयामळेु अर्धसींख्य 
पदावर वगम करणयात आलले्या कममचाऱयाींची मादहती सींकमलत करता आली 
नाही.  
(४) व (५) हे खरे नाही. 

मा.सवोच्च न्यायालयाने मसजव्हल अभपल क्र.८९२८/२०१५ (चअेरमन 
ॲन्ड मॅनेजजींग डायरेक््र, एफसीआय आणण इतर भवरूध्द जगददश बालाराम 
बदहरा व इतर) व इतर यार्चका यामध्ये ददनाींक ६/७/२०१७ रोजी अनसुरू्चत 
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जाती, अनसुरू्चत जमाती अथवा इतर मागासवगम या जातीींना असलेल्या 
आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व तयानींतर जातीचे दाव े
अवधै ठरलेल्या व्यक्तीींना शासकीय सेवेत सींरक्षण देय ठरत नाही. अशा 
व्यक्तीींना शासकीय सेवेत ददलेले सींरक्षण ड्नेतील तरतदूीींशी भवसींगत ठरत े
असा ननणमय ददला. 

अनसुरू्चत जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत रुजू 
झालेल्या व सदर जात प्रमाणपत्र अवधै ठरलेल्या सवम कममचाऱयाींना 
मानवतावादी दृष्ीकोनातनू तसेच प्रशासकीय अडचण दरू करणयासाठी 
अर्धसींख्य पदावर वगम करणयाबाबतचा ननणमय मींबत्रमींडळाने डेतला. तयानसुार 
अनसुरू्चत जमातीच ेजात प्रमाणपत्र अवधै ठरलेल्या कममचाऱयाींना अर्धसींख्य 
पदावर वगम करणयाचे आदेश ददनाींक २१/१२/२०१९ च्या शासन ननणमयान्वये 
देणयात आले आहेत. 

अर्धसींख्य पदावर वगम करणयात आलेल्या कममचाऱयाींना सेवा भवषयक 
व सेवा ननवतृती भवषयक लाग देणयासींदगामत शासनास मशफारस करणयासाठी 
मा.मींत्री (अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ददनाींक १५/६/२०२० च्या शासन ननणमयान्वये सममती गठीत करणयात आलेली 
आहे. 

मा.सममतीच्या मशफारशी शासनास आल्यानींतर अर्धसींख्य पदावर 
नेमणूक देणयात आलेल्या कममचाऱयाींना वेतनवाढी, सेवा ननवतृतीवेतन यासह 
इतर सेवाभवषयक लाग अनजु्ञेय करणयाचा ननणमय डेणयात येईल.   
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यातीश विद्यापीठाांमधीश िेतन गैरव्यहाराबाबत 
 

(२६)  ४२४६ (१७-०७-२०२०).   श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी : सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र कशषक ण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील सहा भवदयापीठाींमधील प्राध्यापक व इतर अर्धकाऱयाींचे 
पदनाम करून समुारे ६०० को्ी रूपयाींचा गरैव्यवहार केल्यावरून बक्षी 
सममतीने मींत्रालयस्तरावरील सींबींर्धत दोषी अर्धकारी व इतराींवर कायमवाही 
करणयाबाबतचा अहवाल सन २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान राज्य शासनाकड े
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सादर केला आहे, तसेच चौकशी सममती स्थापन करून अहवाल सादर 
करणयाबाबतच े आदेश मा.उच्च न्यायालयाने सन २०१९-२०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, अनतप्रदान झालेल्या समुारे ६०० को्ी रूपयाींची रक्कम वसलु 
करणयाबाबतची मशफारसही सदरील अहवालात केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अहवालाप्रमाणे 
मींत्रालयीन अर्धकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, तसेच 
दोषीींकडून सदरील रक्कम वसलू करणयात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत (१०-०९-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

राज्य वेतन सधुारणा सममती, २०१७ या सममतीच्या मशफारशीींमध्ये 
६०० को्ी रूपयाींचा उल्लेख नाही. 
(३) ज्या अकृभष भवदयापीठातील मशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या पदनामात बदल 
होऊन वेतनशे्रणीत बदल झाला असे शासन ननणमय शासनाने शासन ननणमय 
ददनाींक १७/१२/२०१८ अन्वये रद्द केलेले आहेत. सदरहू शासन ननणमयास 
आव्हान देणाऱया बऱयाच यार्चका मा.उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या 
सवम समान भवषयाच्या यार्चका मा.उच्च न्यायालयाच्या मुींबई खींडपीठापढेु 
एकबत्रत सनुावणीसाठी ठेवणयात आलेल्या असनू सदरहू यार्चकाींमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने ददनाींक ०६/०२/२०२० रोजी झालले्या सनुावणीत या प्रकरणाची 
सखोल तपासणी करून ददनाींक १५/०४/२०२० पयतं अहवाल सादर करणयाच े
ननदेश महालेखापाल कायामलयास ददले. मात्र कोभवड-१९ या सींसगमजन्य 
आजाराच्या प्रादगुामवामळेु याबाबत कायमवाही करता आली नाही. तयामळेु 
सदरहू कायमवाही करणयासाठी मदुतवाढ डेणयात यावी असे सींचालक, उच्च 
मशक्षण याींना कळभवणयात आलेले आहे. 

तसेच या अननयममतसे जबाबदार असलेले अर्धकारी याींना ननलींबबत 
करून तयाींच्याभवरुध्द भवगागीय चौकशीची कायमवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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मराठिाड्यातीश मोबाईश िां पन्यािडून िर िसुशी िरण्याबाबत 
  

(२७)  ४२५२ (१६-०७-२०२०).   श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ६८२ शा हदनाांि ४ माचम, २०२० रोिी हदशले्हया उत्तराच्या सांदभामत : 
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील भवभवध मोबाईल कीं पन्या शासनाचे कर न गरता 
अनर्धकृत ्रवर उगारुन व्यवसाय करीत असल्याने सींबींर्धत कीं पन्याभवरूध्द 
कायमवाही करणयात यावी अशी मागणी परगणी येथील सामाजजक कायमकत े
याींनी प्रधान सर्चव, नगर भवकास भवगाग याींच्याकड े सन २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयातील नगरपामलका, नगरपींचायती व ग्रामपींचायतीींनी 
तयाींच्या हद्दीतील अनर्धकृत मोबाईल ्रवरच्या थकीत व चाल ू कर 
गरणयाबाबत कोणती अींनतम कारवाई केली आहे तसेच वसलूी झालेली रक्कम 
व थकीत रक्कम याबाबतची जजल्हाननहाय मादहती काय आहे याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ कशांदे (२२-०९-२०२०) : (१) अशा आशयाच ेलेखी ननवेदन परगणी 
महानगरपामलकेसींदगामत प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे.  
(२) मराठवाडयातील अनर्धकृत मोबाईल ्रवसमवर अर्धकृत मोबाईल ्रवसमना 
आकारणयात येणाऱया कराच्या दपु्प् इतकी शास्ती लावनू दींडातमक कायमवाही 
करणयात येत.े नगरपररषद/नगरपींचायती हद्दीतील अनर्धकृत मोबाईल 
्रवसमकडून वसलूी झालेली रक्कम व थकीत रक्कम याबाबतची जजल्हाननहाय 
मादहती खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

जजल्हा अनर्धकृत मोबाईल ्रवसमकडून 
वसलूी झालेली रक्कम (रुपये) 

अनर्धकृत मोबाईल ्रवसमकडील 
थकीत रक्कम (रुपये) 

औरींगाबाद ननरींक ननरींक 
जालना ४८,३१५/- २७,८२,७५२/- 
परगणी २,५१,९९४/- १९,९७,३१६/- 
बीड ननरींक ६,४५,०००/- 
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दहींगोली ननरींक ननरींक 
लातरू ननरींक ननरींक 

उस्मानाबाद १,६२,३००/- १२,८७,५४०/- 
नाींदेड ८५,५००/- १०,१५,५००/- 

 

तसेच मराठवाडयातील सवम ग्रामपींचायतीींची मादहती ननरींक 
असल्याबाबत भवगागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

अिोशा जिल्ह्यातीश सफाई िममचारी, कशषक ि, आशा ििम स याांच्या 
आरोग्य तपासणीमध्ये हदरांगाई होत असल्हयाबाबत 

  

(२८)  ४६०८ (२२-०७-२०२०).  श्री.अमोश कमटिरी, श्री.शकशिाांत कश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अकोला जजल््यातील कोरोना भवषाणूच्या वाढतया प्रादगुामव काळात 
प्रनतबींधातमक उपाय म्हणून कोरोना रुग्ण आढळणाऱया गागात साफसफाईची 
कामे करणाऱया सफाई कममचारी, डी्ं ा गाडी चालक, रॅक््र चालक आरोग्य 
तपासणीकरीता जाणारे मशक्षक, आशा वकम स याींच्या आरोग्य तपासणीमध्ये 
महानगरपामलका प्रशासनाकडुन ददरींगाई होत असल्याच ेमाहे जून, २०२० च्या 
चौर्थया सप्ताहात ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात दैनींददन साफसफाई करणारे कममचारी व नागरीकाींची 
आरोग्य तपासणी करणाऱया मशक्षक व आशा वकम स याींच्या सरुक्षा साधनाींची 
परेुशा प्रमाणात पतुमता होत नसल्याची बाब ननदशमनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ कशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) अकोला महापामलकेच्या आरोग्य यींत्रणा 
व स्वच्छता यींत्रणेतील सवमच अर्धकारी/कममचारी याींची झोन ननहाय असलले्या 
वदैयकीय पथकाकडून ननयममतपणे आरोग्य तपासणी केली जात 
असल्याने, सदरची वस्तजुस्थती खरी नाही. 
(२), (३) व (४) कोरोना साथ रोग कालावधीत काम करत असलेल्या सवमच 
कममचाऱयाींना, आवश्यकतनेसुार पीपीई कक्, सॅनन्ायजर बर्ल, मास्क, 
ग्लोव्हज, श-ुकव्हर, हेड कॅप, गरगल्स, इ. सरुक्षा साधने वेळोवेवेळी 
परुभवणयात आलेली असनू, जोपयतं कोरोनाचा कालावधी सरुु असेल, तोपयतं 
या सादहतयाच्या परुवठयाची कमतरता गासणार नाही, याची काळजी 
महापामलका डेत आहे.  

___________ 
  

पातूर ि बाळापूर (जि.अिोशा) ताशुक्यातीश धडि कसांचन विहहर 
योिनेत अननयकमतता झाल्हयाबाबत 

  
(२९)  ४६०९ (१५-०७-२०२०). श्री.अमोश कमटिरी, श्री.शकशिाांत कश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी :  सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील धडक मसींचन भवदहर योजनेंतगमत लक्षाींकापेक्षा 
अर्धक भवदहरीींना मींजुरी ददल्याप्रकरणी ग्रामपींचायतननहाय सींपणूम अहवाल 
सादर करणयाचे आदेश शासनाकडून देणयात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानसुार पातरू आणण बाळापरू तालकु्यातील भवदहरीींची 
पडताळणी करणयात आली असनू सदरचा अहवाल प्राप्त होऊनही सींबर्धत 
दोषीींवर कारवाई करणयाबाबत जजल्हा पररषदेला ननदेश प्राप्त झाले नसल्याच े
माहे म,े २०२० च्या नतसऱया सप्ताहात ननदशमनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
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श्री.सांदीपानराि भमुरे (२८-०९-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.    

___________ 
 

अिोशा ग्रामपांचायत हद्दिाढीतीश िममचाऱयाांना महानगरपाकशिेच्या 
आस्थापनेिर समायोिन िरण्याबाबत 

 

(३०)  ४६२८ (१७-०७-२०२०).   श्री.अमोश कमटिरी, श्री.शकशिाांत कश ांदे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अकोला येथील १३ ग्रामपींचातीतील २४ गावे महानगरपामलकेच्या हद्दीत 
ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोजीच्या मनपा हद्दवाढी सींदगामतील जाहीर 
अर्धसचुनेनसुार भवमलन करणयात आलेली असनू समाभवष् ग्रामपींचायत 
कममचाऱयाींचे महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवर समायोजन करणयात आल े
नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीतील कायमरत ८६ कममचाऱयाींना उपरोक्त 
सींदगीय शासन ननणमयानसुार “आपण ग्रामपींचायत अजस्तवात असताींना जी 
कामे आपणास सोपभवली होती तीच कामे पवुमवत चाल ु ठेवावी व 
ग्रामपींचायतीमध्ये पवुी जो मेहनताना आपणास देणयात येत होता तयाप्रमाणे 
मेहनताना आपणास यापढेुही महानगरपामलका अदा करेल” असे शासनाच्या 
पररपत्रकाव्दारे आदेमशत करणयात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावणेचार वषामचा कायमकाल उल्ुनही सदर ग्रामपींचायत 
हद्दवाढीतील कममचाऱयाींना महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवर समायोजन करुन 
वेतनशे्रणी लाग ुकरणयात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तयानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ कशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) यासींदगामत, स्थाननक ग्रामभवकास 
भवगागातील अर्धकाऱयाींच्या सहकायामने, अकोला महानगरपामलकेकडून 
कायमवाही सरुु आहे. 
(२) "ददनाींक ३०/०८/२०१६ च्या अर्धसचूनेन्वये, अकोला महानगरपामलकेत १५ 
ग्रामपींचायतीमधील २४ गावाींचा समावेश झाल्याने, तया गागात अकोला 
महानगरपामलकेकडून आवश्यक सोई-सभुवधा परुभवणे असल्याने, आपणास 
आदेमशत करणयात येत े की, ग्रामपींचायत अजस्ततवात असताींना जी काम े
आपणास सोपभवली होती नतच कामे आपण आज सधु्दा पवूमवत सरुु ठेवावी. 
ग्रामपींचायतकडून जो मेहनताना आपणाींस ददल्या जात होता तोच मेहनताना 
आपणास अकोला महानगरपामलका, अकोलाकडून अदा करणयात येईल.” असे 
आयकु्त, अकोला महानगरपामलका याींनी ददनाींक १७/१०/२०१६ नसुार पररपत्रक 
ननगमममत केलेले आहे. शासनाने सदरचे पररपत्रक ननगमममत केलेले नाही. 
(३), (४) व (५) ग्रामपचाींयतीकडील प्राप्त अमगलेखानसुार, या ग्रामपींचायत 
कममचाऱयाींच्या ननयकु्तया ्या भवदहत पध्दतीने न होता, ग्रामपींचायत स्तरावर 
ठराव डेवनू मानधनावर झालेल्या ददसनू येत आहेत. तयानसुार या 
कममचाऱयाींना अकोला मनपाकडून भवदहत मानधन ददले जात आहे. 

अकोला महानगरपामलका हद्दवाढीनींतर,  या कममचाऱयाींच्या सींदगामत, 
प्राप्त सवम अमगलेखाींच्या आधारे, आवश्यक ती वस्तजुस्थती ननणमयासाठी 
महापामलकेच्या महासगेसमोर ठेवणयात आली असनू, कोभवड-१९ च्या 
पाश्वमगमूीवर महासगेची बठैक होव ूशकलेली नाही.  

___________ 
  

नागपूर शहरात गत िषमभरात आगीच्या घटना घडल्हयाबाबत 
  
(३१)  ४६९१ (१९-०८-२०२०).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू शहरात गत वषमगरात आगीच्या १०४४ ड्ना डडल्या असनू 
तयात ९१.६७ को्ी रुपयाींच ेनकुसान झाले असल्याची बाब माहे जून, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दडुम् ना झालेल्या अनेकाींनी अजग्नशमन भवगागातफे 
इमारत तथा व्यवसायाकरीता प्रदान करणयात येणारे “ना हरकत प्रमाणपत्र” 
डेणयात आले नसल्याची बाब ही ननदशमनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक मोठया इमारतीींमध्ये अजग्नशमन उपाययोजना 
उगारणयासींबींधी दखल डेणयात आली नसल्याचेही ननदशमनास आले आहे. हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ कशांदे (२४-०९-२०२०) : (१) नागपरू शहरात ददनाींक ०१/०४/२०१९ त े
ददनाींक ३१/०३/२०२० या दरम्यान लहान आगीच्या ७१०, मध्यम आगीच्या 
१४० व मोठया आगीच्या १९४ अशा एकूण १०४४ दडुम् ना डडल्या असनू, 
तयामध्ये अींदाज े ९१.६७ को्ी रुपयाींच े नकुसान झाल्याच,े महापामलकेच्या 
अहवालात नमदू आहे. 
(२), (३), (४) व (५) नागपरू शहराच्या मींजूर भवकास ननयींत्रण 
ननयमावलीनसुार १५ मी्रपेक्षा अर्धक उींचीच्या रदहवाशी इमारतीींना व १५० 
चौरस मी्र पेक्षा जास्त बाींधकाम क्षेत्रफळ असलले्या भवशषे इमारतीींना 
अजग्नशमन भवगागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र डेणे बींधनकारक आहे. 

तयानसुार, उपरोक्त १०४४ आगीच्या ड्नाींपकैी २७ आगीच्या ड्ना 
्या शहर भवकास ननयींत्रण ननयमावलीतील उपरोक्त तरतदुीनसुार, असलेल्या 
भवशषे इमारतीींमध्ये डडल्या आहेत. 

महाराषर आग प्रनतबींधक व जीव सींरक्षक उपाययोजना अर्धननयम, 
२००६ नसुार महापामलकेच्या अजग्नशमन भवगागाकडून ननरींतर कायमवाही सरुु 
असत.े 

तया अींतगमत, या २७ पकैी ०७ इमारतीींमध्ये अजग्नशमन 
उपाययोजनाींची पतूमता असनू, २० इमारतीींनी उपरोक्त अर्धननयमाच्या, 
अनसुचुी-१ प्रमाणे अजग्नशमन सादहतय तथा उपकरणाींची पतूमता केलेली 
नसल्याने, कलम ६ नसुार अजग्नशमन उपाययोजनाींच्या अपयामप्तता तथा 
उल्लींडनाबाबत तसेच कलम ८ (१) नसुार धोकादायक इमारतीतनू दरू ननडनू 
जाणयाबाबत तयाींच्या भवरोधात नो्ीस बजावणयात आललेी आहे. 

यामशवाय वरील २० पकैी १२ इमारतीभवरुध्द कलम ८(२) नसुार 
पाणी/भवदयतु परुवठा खींडीत करणयाबाबत ननदेश देणयात आले आहेत.  

___________ 
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नागपूर येथीश “समता अनाथ सेिा” आश्रमाच्या नािाने  
असशेशे अनाथालय बोगस असल्हयाबाबत 

  
 

(३२)  ४६९४ (१३-०८-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय महहशा ि 
बाशवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू येथील “समता अनाथ सेवा” आश्रमाच्या नावाने असलेले 
अनाथालय बोगस असल्याची बाब माहे जुल,ै २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर अनाथालयात एजी्ं ची ननयकु्ती करून तयाच्या 
माध्यमातनु जनतकेडून लाखोची वसलुी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनाथालयाच्या सींचालकाकड े बाल न्याय 
अर्धननयमाींतगमत कुठलेही दस्तावेज नसनू तसेच अनाथालयात कुठलेही 
भवदयाथी नसताींनासधु्दा अनेक कायमक्रम राबवनू जनतकेडून वसलुी केली 
जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने दोषीींभवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (१५-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) नागपरू येथील समता अनाथ सेवा अनाथालय बोगस असल्याची बाब 
ग्लोबल फाऊीं डशेन होम या सींस्थेकडून ननदेशनास आणून ददल्यानींतर जजल्हा 
बाल सींरक्षण कक्षातील अर्धकाऱयाींनी पोमलसाींसहीत या आश्रमास गे् ददली 
असता सदर सींस्थेस मान्यता नसनू सींस्था बेकायदेशीरररतया अनाथालयाच्या 
नावाने लोकाींकडून ननधी वसलू करीत असल्याची बाब ननदेशनास आली, या 
अनषुींगाने जजल्हा बाल सींरक्षण अर्धकारी कक्ष, नागपरू याींचेकडून सदर 
सींस्थेभवरूध्द ददनाींक १०/०७/२०२० रोजी अप क्र. ५५३/२०२० कलम ४२० 
गादींभव सह कलम ४२ बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) अर्धननयम 
२०१५ अन्वये गनु्हा नोंदभवणयात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातीश मागासिगीय विद्यार्थयाांची कशष्ट्यितृ्ती  
प्रशांबबत असल्हयाबाबत 

  

(३३)  ४६९७ (१८-०८-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३४ शा 
हदनाांि २४ फेब्रिुारी, २०२० रोिी हदशेल्हया उत्तराच्या सांदभामत :  सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील ६१ हजार १३१ भवदयाथामची १८७ को्ी रूपयाची मशषयवतृती 
प्रलींबबत असल्याची बाब माहे जून, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९-२०२० या शकै्षणणक वषामत मशषयवतृतीसाठी नोंदणी 
केलेल्या ७६ हजार ३०५ अजम नामींजूर करणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाभवदयालयाकडून दरवषी ताींबत्रक कारण देत भवदयार्थयांना 
मशषयवतृतीपासनु वींर्चत ठेवले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशषयवतृतीसाठी 
अजम केलेल्या सवम भवदयार्थयांना शासन कधीपयतं सींपणूम मदत देणार आहे व 
तयानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धनांिय मुांड े(१९-१०-२०२०) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, सन २०१९-२०२० या शकै्षणणक वषामत अनसुरू्चत जाती 
प्रवगामतील भवदयार्थयांच े ऑनलाईन नोंदणी झालेले अजम ४,९५,४१६ इतके 
आहेत. तयापकैी महाभवदयालय व जजल्हास्तरावरावरुन नामींजूर करणयात 
आलेले अजम ४,९६० आहेत. तर एकूण नोंदणीकृत अजामपकैी ५१,२४० 
भवदयार्थयांनी तयाींचे अजम स्वत: तयाींच्या Login मधून रद्दबातल (Cancelled) 
केलेले आहेत. तसेच महाभवदयालय स्तरावरुन भवदयार्थयांना दरुुस्ती, 
कागदपत्राींची पतुमता करणयास्तव परत करणयात आलेले अजम २०,२१६ आहेत, 
असे एकूण अजम ७६,३१६ इतके आहेत.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात िममिीर दादासाहेब गायििाड स्िािशांबन ि स्िाकभमान 
योिनेच्या उद्दीष्ट्टपूतीबाबत 

 

(३४)  २७००७ (१२-०४-२०१७). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात कममवीर दादासाहेब गायकवाड स्वावलींबन व स्वामगमान योजनेची 
उद्दीष्पतूी झाली नसल्याचे ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना केव्हा सरुु करणयात आली, या योजनेंतगतम सन 
२०१६ पयतं एकूण ककती जमीन खरेदी करणयात आली, तयासाठी ककती 
रक्कम खचम करणयात आली व तयाचा लाग ककती कु्ुींबाींना देणयात आला 
आहे, 
(३) असल्यास, या योजनेंतगमत वा्प करणयाकररता सदय:जस्थतीत ककती 
जमीन मशल्लक आहे तसेच सदर योजना अर्धक प्रगावी करणयाकररता 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांिय मुांड े(२०-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही, 
(२) कममवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वामगमान योजना सन 
२००४-२००५ पासनू राबभवणयात येत आहे. सदर योजनेंतगमत सन २०१६-२०१७ 
पयतं १४७०० एकर जमीन खरेदी करणयात आलेली असनू, तयासाठी रूपये 
१७२.५० को्ी खचम करणयात आलेला आहे. तयाचा लाग ५४६३ लागार्थयांना 
देणयात आलेला आहे. 
(३) राज्यामध्ये सदर योजनेची सतवर व प्रगावीपणे अींमलबजावणी 
करणयासाठी जजल्हार्धकारी याींच्यास्तरावर जजल्हास्तरीय सममती स्थापन 
करणयात आलेली असनू, सदर सममतीस जमीन खरेदी करून लागार्थयांना 
भवतरण करणयाच्या प्रकक्रयेमध्ये सहाय्य करणयासाठी प्रतयेक तालकुास्तरावर 
उपभवगागीय अर्धकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली उपसममती गठीत करणयात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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िें द्र शासनाच्या ररएश इस्टेट िायद्याचा िचि िमी व्हािा  
अशा ररतीने शासनाने ननयम तयार िेल्हयाबाबत 

  

(३५)  २८४९७ (१३-०४-२०१७).   श्री.सजुितकसांह ठािूर : सन्माननीय 
गहृननमामण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कें द्र शासनाच्या ररएल इस््े् कायदयाचा वचक कमी व्हावा अशा ररतीने 
शासनाने ननयम तयार केल्याने यावर द्का होत असतानाच काही चुका 
अनावधानाने झाल्याचा खलुासा गहृननमामण भवगागाकडून करणयात आल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायमवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जितेंद्र आव्हाड (०६-१२-२०१७) : (१) व (२) नाही. 

कें दद्रय स्थावर सींपदा (भवननयमन व भवकास) अर्धननयम, २०१६ च्या 
तरतदुीनसुार राज्यात महाराषर स्थावर सींपदा (भवननयमन व भवकास) 
अर्धननयम, २०१७ हा ददनाींक ०१ मे, २०१७ पासनू लाग ू करणयात आला 
आहे.  

ततपवूी, राज्य शासनाव्दारे दद. ०८/१२/२०१६ रोजी अर्धसचूनेच ेप्रारुप 
ननयम प्रमसध्द करणयात येऊन तयासींदगामत जनतकेडून हरकती व सचूना 
मागभवणयात आल्या होतया. 

सदर हरकती व सचूना भवचारात डेऊन अींनतम ननयम शासनाच्या 
मान्यतनेे प्रमसध्द करणयात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

बीड जिल्ह्यातीश इांहदरा आिास योिनेबाबत 
  

(३६)  ३४३६८ (१८-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) बीड जजल्हा ग्रामीण भवकास यींत्रणा याींच्या इींददरा आवास योजनेंतगमत 
काढलेल्या प्रनतक्षा यादीमध्ये ककती लागार्थयांचा समावशे आहे, 
(२) असल्यास, बीड जजल्हा ग्रामीण भवकास यींत्रणा माफम त सन २०१५-२०१६, 
२०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या वषामत इींददरा आवास योजनेंतगमत ककती 
लागार्थयांना डर देणयात आली आहेत, 
(३) जजल्हा ग्रामीण भवकास यींत्रणा, बीडमाफम त सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ 
व २०१७-२०१८ या तीन वषामपासनू मींजूर केलेल्या डरकुलाींची बाींधकामे पणूम 
झालेली आहेत काय, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीफ (२२-१०-२०२०) : (१) बीड जजल््यातील इींददरा आवास 
योजनेंतगमत सन २००२ च्या दाररद्रय रेषा सवेक्षणातील प्रनतक्षा यादीतील 
लागार्थयांची सींख्या ६७,४२४  इतकी होती. 
(२) कें द्र शासनाकडून मींजूर डरकुलाींपकैी सन २०१५-२०१६ करीता बीड 
जजल्हयातील इींददरा आवास योजनेंतगमत ३,२५५ लागार्थयांना डरकुले मींजूर 
करणयात आली होती. सन २०१६-२०१७ पासनू प्रधानमींत्री आवास योजना- 
ग्रामीण ही योजना कायामजन्वत झाली. सदर योजनेच्या लागाथीची ननवड 
सामाजजक, आर्थमक व जात सवेक्षण-२०११ (SECC) मधील मादहतीच्या 
आधारे करणयात येत आहे. सन २०१६-१७ करीता प्रधानमींत्री आवास योजना-
ग्रामीण अींतगमत ५,८२३ डरकुलाींना तसेच सन २०१७-२०१८ करीता १,४४५ 
डरकुलाींना मींजूरी देणयात आली आहे. 
(३) मींजूर डरकुलाींपकैी इींददरा आवास योजना सन २०१५-२०१६ अींतगमत २,८०८ 
डरकुलाींचे बाींधकाम पणूम झाले आहे. उवमररत कामे प्रगतीपथावर आहेत.  
प्रधानमींत्री आवास योजना-ग्रामीण सन २०१६-२०१७ अींतगमत ४,९७८ डरकुले व 
सन २०१७-२०१८ अींतगमत ९५० डरकुलाींचे बाींधकाम पणूम झाले असनू उवमररत 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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सुशी (ता.िराड, जि.सातारा) येथीश श्री.सांतोष पाांडुरांग िेताळ  
याांना ननितृ्तीिेतन कमळण्याबाबत 

  
(३७)  ४३४३१ (०१-०८-२०१८).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफम  भाई 
िगताप :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दहींदकेसरी पलैवानाींना शासनाकडून ननवतृतीवेतन ददले जात े
परींत ू सलुी (ता.कराड, जज.सातारा) येथील श्री.सींतोष पाींडुरींग वेताळ याींनी 
महाराषराचा १० वा दहींदकेसरीचा मान ममळवनू तयाींनी शासनाचे ननवतृतीवेतन 
ममळभवणयासाठी सींबींर्धताींकड ेमागणी केली असनू स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.शालेय मशक्षण व क्रीडा मींत्री याींना ददनाींक ६ माचम, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास लेखी ननवदेन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन श्री.वेताळ या दहींदकेसरी 
पलैवानास ननवतृतीवेतन ममळणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सनुनश िेदार (२४-०९-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  श्री.सींतोष वेताळ हे “वयोवधृ्द खळेाडू मानधन” या योजनेच ेननकष पणूम 
करीत नसल्याने त ेसदर योजनेतनू ममळणाऱया लागासाठी अपात्र ठरत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात ततृीयपांथी िल्हयाण मांडळाची स्थापना िरण्याबाबत 
  
(३८)  ४३६२८ (०१-०८-२०१८).   डॉ.पररणय फुिे :   सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१)  राज्यातील ततृीयपींथीय समाजाच्या कल्याणासाठी तसेच भवकासाच्या 
मखु्य प्रवाहात आणणयासाठी ततृीयपींथी कल्याण मींडळाची स्थापना 
करणयासींदगामत मींत्रालयामध्ये ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास झालेल्या बठैकीत ननणमय डेणयात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी डेतलेल्या ननणमयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानसुार ततृीयपींथीयाींच्या समस्या सोडभवणयाबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धनांिय मुांड े(०७-०३-२०२०) : (१) होय. 
(२) व (३) ततृीयपींथी या समाजड्काची सवांगीण उन्नती व्हावी व तयाींना 
समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आणले जावे यासाठी राज्यातील ततृीयपींथीय 
कल्याणासाठी व तयाींच्या हक्काींचे सींरक्षण आणण कल्याण मींडळ स्थापन 
करणेबाबत ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१८ चा शासन ननणमय ननगमममत करणयात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मिासिाडी सिोदय नगर गहृननमामण सांस्था, िोगेश्िरी (पुिम) येथे 
अनधधिृतपणे पुनविमिासाच ेिाम होत असल्हयाबाबत 

 

(३९)  ४४९२० (०५-१२-२०१८).   श्री.अशोि ऊफम  भाई िगताप :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २७००८ शा हदनाांि १५ माचम, २०१७ रोिी हदशले्हया उत्तराच्या 
सांदभामत :  सन्माननीय गहृननमामण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :-  
(१) मजासवाडी सवोदय नगर गहृननमामण सींस्था, जोगेश्वरी पवुम व्यवस्थापन 
मींडळ अजस्ततवात नसतानाही गत १७ वषांपासनू अनर्धकृतपणे पनुभवमकासाचे 
काम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार पनुभवमकास प्रकल्पातील दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.जितेंद्र आव्हाड (२५-०८-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
मजासवाडी सवोदयनगर सहकारी गहृननमामण सींस्था मयामददत, 

सवोदयनगर, मजासवाडी, जोगेश्वरी (पवूम), मुींबई या सींस्थेच ेअगोदरचे नाव 
मजासवाडी सवोदयनगर सहकारी गहृननमामण सींस्थाींचे असोमसएशन मयामददत, 
सवोदयनगर मजासवाडी, जोगेश्वरी (पवूम), मुींबई असे होत.े सदर 
असोमसएशनमाफम त पनुभवमकासासाठी भवकासक ननयकु्तीची कायमवाही करणयात 
आली होती. सदर सींस्थचेे ददनाींक १९/०१/२०१० रोजीच्या आदेशाने १८ 
सहकारी गहृननमामण सींस्थाींचे एकबत्रकरण झाल्यानींतर ननयकु्त केलेल्या 
तातपरुतया सममतीकडून अर्धकार बा्यररतया पनुभवमकासाची प्रकक्रया राबभवली 
जात असल्याचे ननदशमनात आले होत.े 
(२) व (३) उपननबींधक, सहकारी सींस्था, पजश्चम उपनगरे, म्हाडा, मुींबई 
याींच्याकडून महाराषर सहकारी सींस्था अर्धननयम, १९६० चे कलम ७७-अ 
आणण कलम ७९ (अ) मधील तरतदुीनसुार सींस्थचेी सममती बरखास्त करुन 
सींस्थेच ेकामकाज पाहणयासाठी प्रार्धकृत अर्धकारी याींची ददनाींक १७/०६/२०१९ 
रोजी ननयकु्ती करणयात आली होती. सदर आदेशाभवरुध्द ततकालीन सममतीने 
भवगागीय सहकारी सींस्था, मुींबई भवगाग, मुींबई याींचेकड े महाराषर सहकारी 
सींस्था अर्धननयम, १९६० चे कलम १५२ नसुार दाखल केलेल्या अभपलामध्ये 
भवगागीय सहननबींधक, सहकारी सींस्था, मुींबई भवगाग, मुींबई याींनी      
ददनाींक २५/१०/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये उपननबींधक, सहकारी सींस्था, 
पजश्चम उपनगरे, म्हाडा, मुींबई याींचे ददनाींक १७/०६/२०१९ रोजीचे आदेश रद्द 
करुन फेरननणमयासाठी उपननबींधक, सहकारी सींस्था याींचेकड े प्रनतपे्रभषत केले 
होत.े सदर आदेशास अनसुरुन उपननबींधक, सहकारी सींस्था याींच े
कायामलयाकडून फेर सनुावणी डेऊन ददनाींक १७/०१/२०२० रोजीच्या आदेशाने 
प्रार्धकृत अर्धकारी याींची ननयकु्ती कायम करणयात आली आहे. प्रार्धकृत 
अर्धकारी याींनी उक्त सींस्थचेा ददनाींक २१/०१/२०२० रोजी दप्तरी ताबा डेतला 
आहे. पनुभवमकासाबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग भवगागाचा       
ददनाींक ०३/०१/२००९ रोजी शासन ननदेश ननगमममत होणयाअगोदर कायमवाही 
केलेली असल्यामळेु व तयापढुील कायमवाही करणयामध्ये सममतीने हेत ूपरुस्पर 
कसरू केलेली नसल्यामळेु पदार्धकाऱयाींना अनहम ठरभवणयाबाबतची      
ददनाींक २६/११/२०१८ रोजीची नो्ीस मागे डेणयाच े आदेश उपननबींधक, 
सहकारी सींस्था, मुींबई पजश्चम उपनगरे, म्हाडा, मुींबई याींनी          
ददनाींक ०३/०७/२०१९ रोजी पारीत केलेले आहे.  

___________ 
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मुांबईतीश सर िे.िे. रुग्णाशयात प्रधानमांत्री मातिृांदन  
योिनेचा शाभ देण्याबाबत 

  
(४०)  ४७०५४ (०५-०७-२०१९).  श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सािमिननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात प्रधानमींत्री मातवृींदन योजना सरुु झाली 
असल्याचे ददनाींक २०/०३/२०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशमनास आले असनू 
या योजनेंतगमत पदहल्या अपतयासाठी मातलेा रुपये ५ हजाराींचा लागाथी ननधी 
ममळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचा लाग ककती जणाींना ममळाला असनू ककती 
लागार्थयांना ककती ननधी देणयात आला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रािेश टोपे (२७-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 

सींपणूम देशात ही योजना माहे जानेवारी, २०१७ पासनू सरुु करणयात 
आलेली आहे व सर जे.जे. रुग्णालयात ददनाींक २०/०३/२०१९ पासनू लाग 
भवतरणास सरुुवात झाली आहे. 
(२) बहृन्मुींबई कायमक्षेत्रातील जे.जे. रुग्णालयातील २२७ पदहल्या खेपेच्या 
नोंदणीकृत गगमवती माताींपकैी १४५ माताींना रु.४,४३,०००/- इतके अनदुान 
तयाींच्या बॅक खातयावर (DBT) माफम त जमा केले असनू उवमररताींची प्रकक्रया 
सरुु आहे. राज्यात ददनाींक ३१/०८/२०२० पयमत १७,६८,४२५ माताींना लाग ददला 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातीश नगरपाकशिेत रोिांदारीिर असशेल्हया  
िममचाऱयाांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

 

(४१)  ४७१२१ (१२-०७-२०१९).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हशाखान दरुामणी : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१५४२ शा हदनाांि ४ िुश,ै २०१८ रोिी हदशेल्हया 
उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राज्यातील नगरपामलकेत सन १९९३ पासनू रोजींदारीवर काम करणाऱया 
कममचाऱयाींना सेवेत सामावनू डेणयाबाबत शासनाने ददनाींक ०५ फेब्रवुारी, २०१९ 
रोजी शासन ननणमय ननगमममत केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रोजींदारीवर असलेल्या कममचाऱयाींना कायम करणयाबाबत 
शासनाने कोणती मागमदशमक ततवे ननजश्चत केली आहेत,  
(३) असल्यास, तयानसुार आतापयतं ककती कममचाऱयाींना सेवेत कायम 
करणयात आले व उवमररत कममचाऱयाींना सेवेत केव्हा सामावनू डेणयात येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे (१९-१०-२०२०) : (१) होय. 
(२) शासनाने डेतलेल्या धोरणातमक ननणमयाच्या अनषुींगाने, नगरपररषद 
प्रशासन सींचालनालय, वरळी, मुींबई याींनी ददनाींक ०९/०४/२०१९ रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये मागमदशमक ततवे ननजश्चत केली आहेत. 
(३) अदयापपयतं ददनाींक ११/०३/१९९३ त े ददनाींक २७/०३/२००० या 
कालावधीतील ननयकु्त व कायमरत ४९५ रोजींदारी कममचाऱयाींच्या समावेशनाची 
प्रकक्रया पणूम करणयात आली आहे. उवमरीत रोंजदारी कममचारी समावेशनाची 
कायमवाही सींचालनालयाच्या स्तरावर चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यातीश नगरपररषद ि नगरपांचायत नगरसेििाांना  
मानधन ि बैठि भत्ता कमळण्याबाबत 

  
(४२)  ४७२४७ (१२-०७-२०१९).   श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि 
गाणार :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील नगरपररषद व नगरपींचायत नगरसेवकाींना मानधन व बठैक 
गतता ममळत नसल्याने सदर नगरसेवकाींना मानधन व बठैक गतता लाग ु
करणयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक १८ जुल,ै 
२०१८ रोजी वा तयासमुारास लेखी पत्र ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील नगरपररषद 
व नगरपींचायत नगरसेवकाींना मानधन व बठैक गतता देणयाबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उध्दि ठािरे (१९-१०-२०२०) : (१) राज्यातील नगरपररषद व नगरपींचायत 
नगरसेवकाींना बठैक गतता लाग ूकरणयाबाबत ननवेदने प्राप्त झाली होती. 
(२) राज्यातील नगरपररषद व नगरपींचायत नगरसेवकाींना बठैक गतता 
देणयाबाबत सधुारणा करणयात आलेली महाराषर शासन अर्धसचूना ददनाींक 
१३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजी ननगमममत करणयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

___________ 
 

नाांदगोि खांडशे्िर (जि.अमरािती) येथीश ग्रामीण  
रुग्णाशयातीश ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४३)  ४७३५३ (२२-०१-२०१४).  श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.अशोि ऊफम  भाई 
िगताप : सन्माननीय सािमिननि आरोग्य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) नाींदगाव खींडशे्वर (जज.अमरावती) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे 
गरणयात न येणे, औषधाचा परुवठा करणयात न येणे, ॲम्बलुन्सची दरुुस्ती 
नसणे, भवदयतु व्यवस्था नसणे, योग्य प्रकारे साफसफाई करणयात न येणे, 
रुग्णालयाचे कममचारी मखु्यालयी राहत नसणे तसेच काही कममचारी रुग् णाींशी 
बेमशस्त व बेजबाबतदार वागत असणे, अशा भवभवध प्रकरणी सखोल चौकशी 
होवनू कायमवाही करणयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हा शल्य 
र्चककतसालय, सामान्य रुग्णालय, अमरावती याींना ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१३ 
रोजी वा तयासमुारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रािेश टोपे (१५-०९-२०२०) : (१) ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१३ च्या जस्थतीस 
अनलुक्षून मादहती ही काही अींशी खरी आहे. परींत ु सदय:जस्थती नाींदगाव 
खींडशे्वर (जज.अमरावती) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे गरणयात 
आलेली आहेत. ग्-अ च्या ३ मींजूर पदाींपकैी १ पद गरलेले असनू २ पदे 
ररक्त आहेत ग्-ब चे १ पद मींजूर असनू त े ररक्त आहे. ग्-क च्या १४ 
मींजूर पदाींपकैी १३ पदे गरलेली असनू १ पदे ररक्त आहे व ग्-ड च्या ८ 
मींजूर पदाींपकैी ४ पदे गरलेली असनू ४ पदे ररक्त आहेत. सदय:जस्थतीत 
औषधाींचा परुवठा ननयममत आहे, ॲम्ब्यलुन्स व भवदयतु व्यवस्था सरुु आहे. 
रुग् णालयाची दैनींददन स्वच्छता होत आहे. तसेच रुग् णालयातील कममचारी 
मखु्यालयी राहत आहेत. 
(२) ननवेदनानसुार ननवासी वदैयकीय अर्धकारी (बा.सीं) सामान्य रुग्णालय, 
अमरावती ्याींनी चौकशी केली असनू तदनषुींगाने अहवालातील मदु्देननहाय 
अनपुालनाची कायमपतूी वदैयकीय अधीक्षकामाफम त करणयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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नागपूर शाांतीनगर पोशीस ठाण्यातीश पोशीस कशपाई याने 
तक्रारित्यामसोबत गैरितमन िेल्हयाबाबत 

 

(४४)  ४७५५३ (१०-०७-२०१९).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  सन्माननीय गहृ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू शाींनतनगर पोलीस ठाणे अींतगमत मलुासोबत झालेल्या वादाची 
तक्रार करणयासाठी गेलेल्या साथीदाराला सींबींधीत ठाणयातील पोलीस मशपाई 
श्री.नतवारी याींनी तक्रारकतयामला अजश्लल मशवीगाळ करून धमकी ददल्याचा 
प्रकार ददनाींक २४ एभप्रल, २०१९ रोजी वा तयासमुारास ननदशमनास आला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सदर प्रकरणी नागरीकाींचा सन्मान न 
करणाऱ या सींबींर्धत बजेबाबदार पोमलसाभवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.अननश देशमखु (२४-०८-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

नागपरू शहर पोलीस आयकु्तालयाींतगमत पोलीस स््ेशन शाींतीनगर 
येथे ददनाींक २४ एभप्रल, २०१९ रोजी व तयासमुारास मलुासोबत झालले्या 
वादाची तक्रार करणयासाठी गेलेल्या साथीदाराला सींबींर्धत ठाणयातील पोलीस 
मशपाई श्री.नतवारी याींनी (तक्रार कतयामला) अजश्लल मशवीगाळ करुन धमकी 
ददल्याचा प्रकार डडलेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) ताशुक्यातीश ग्रामस्थाांना  
वििकसत भूखांड िाटप िरण्याबाबत 

  
(४५)  ४७६२२ (१२-०७-२०१९).   श्री.बाळाराम पाटीश : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) भवकासाच्या नावाखाली शासनाने गमूमपतु्राींच्या सपुीक जममनी कमी 
गावाने भवकत डेतल्या असनू तसेच साडबेारा ्क्के योजना लाग ू करुनही 
उरण तालकु्यातील अनेक गावकऱयाींना भवकमसत गखूींड वा्प केले 
नसल्यामळेु साततयाने आींदोलने करावी लागली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसडकोने शतेकऱयाींच्या जममनी डेऊन पन्नास वष ेपणूम झाली 
तरी तथेील ग्रामस्थाींना व गावाींना मलुगतू सेवा सभुवधा परुभवल्या गेल्या 
नाहीत, तसेच गमूमपतु्राींनी गरजेपो्ी बाींधलेली डरे ननयममत झालेली नसणे, 
द्रोणार्गरी नोडच्या भवकास आराखडयातनू सेक््र ४१ रद्द करणयात यावे अशी 
मागणी होणे, या सवम बाबीींकड े मसडको दलुमक्ष करीत असल्यामळेु बोकडभवरा 
ग्रामस्थाींनी माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान बेमदुत धरणे 
आींदोलनही केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू ग्रामस्थाींच्या 
न्याय मागणया मान्य करणयाबाबत कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उध्दि ठािरे (२६-०९-२०२०) : (१), (२) व (३) नवी मुींबई प्रकल्पासाठी 
ठाणे आणण रायगड जजल््यातील ठाणे, पनवेल व उरण या तालकु्यामधील 
९५ गावातील अर्धसरू्चत जममनीींच्या भवकासासाठी महाराषर प्रादेमशक आणण 
नगररचना अर्धननयम, १९६६ चे कलम ११३ (३) (ए) अन्वये नवीन शहर 
भवकास प्रार्धकरण मसडको महामींडळाची स्थापना करणयात आली आहे. 

मसडको महामींडळाने नवी मुींबई प्रकल्पाच्या भवकासासाठी सींपाददत 
जममनीच्या प्रकल्पग्रस्ताींना ददलासा देणयाच्या दृष्ीकोनातनू शासनाने ददनाींक 
०६/०३/१९९० व ददनाींक २८/१०/१९९४ च्या शासन ननणमयान्वये १२.५% योजना 
मींजूर करणयात आली आहे. सदर योजनेंतगमत द्रोणार्गरी नोड येथील 
गधूारकाींना तयाींच्या सींपाददत जममनीपो्ी गखूींड इराददत करुन गखूींडाचे वा्प 
करणयाची कायमवाही सरुु आहे. यातील सेक््र ४४,६२ व ४१ मधील इराददत 
गखूींडाबाबत पयामयी जागेची व्यवस्था करणयाची प्रकक्रया मसडकोमाफम त सरुु 
आहे. 
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तसेच द्रोणार्गरी नोडमधील गधूारक हे १२.५% योजनेंतगमत गखुींडाचे 
वा्प करणयाबाबत पाठपरुावा करीत असनू तयाींनी गरजेपो्ी बाींधलेली 
बाींधकामे ननयममत करणेबाबत वेळोवेळी मसडकोस ननवेदने प्राप्त होत आहेत. 
नवी मुींबईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलेल्या बाींधकामाचे अनषुींगाने 
धारण केलेल्या क्षेत्राचे सव्हेक्षण बोकडभवरा गावाचा क्लस््र सेक््र क्र.४१ 
मध्ये झालेला आहे. सींबींर्धत ग्रामपींचायत व ग्रामसधुारणा मींडळ, बोकडभवरा 
याींचेकडून सदर दठकाणी १२.५% योजनेच ेगखूींड वा्प करु नये अशी मागणी 
आहे. तथाभप, याबाबत सवेक्षणाचा अहवाल आल्यानींतर अींनतम ननणमय 
अमगप्रेत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीश आश्रमशाळाांना िशा ि क्रीडा कशषक ि  
हे पुणमिेळ पद नसल्हयाबाबत 

 

(४६)  ४७७३३ (०६-०७-२०१९).   डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफम  भाई िगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटीश : हदनाांि २८ 
फेब्रिुारी, २०१९ रोिी सभागहृाच्या पटशािर ठेिण्यात आशेल्हया अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधीश प्रश्न क्रमाांि ४५२०१ शा हदशेल्हया 
उत्तराच्या सांदभामत : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील आश्रमशाळाींना कला व क्रीडा मशक्षक हे पणुमवेळ पद नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कला व क्रीडा मशक्षकाींचे पद पणुमवेळ नसल्यामळेु 
भवदयार्थयांच्या कलागणुाींना वाव ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कला व क्रीडा मशक्षकाींचे पद ननमममतीच ेशासनाचे धोरण काय 
आहे, तयानसुार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. िे.सी.पाडिी (०९-१०-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील प्रतयेक शासकीय आश्रमशाळेतील भवदयार्थयांच्या कला व क्रीडा 
गणुाींना वाव ममळणयाकररता आददवासी भवकास भवगागाच्या शासन ननणमय 
ददनाींक १३/०६/२०१९ नसुार शासकीय आश्रमशाळेसाठी कला (कायामनगुव) 
मशक्षक कीं त्रा्ी पध्दतीने गरणयाबाबत शासन मान्यता प्रदान करणयात आली 
आहे. तसेच शासन ननणमय ददनाींक ०६/०३/२०१८ नसुार कीं त्रा्ी पध्दतीने क्रीडा 
मशक्षक/क्रीडा मागमदशमकाची (Coach) ननयकु्ती करणेसाठी मान्यता प्रदान 
करणयात आली आहे. 

तयानसुार शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये २१७ कला (कायामनगुव) मशक्षक 
व ३३१ क्रीडा मशक्षक/क्रीडा मागमदशमकाची (coach) गरणयात आले असनू 
उवमरीत शाळाींमध्ये गरतीची कायमवाही सरुु आहे. 

शासकीय आश्रमशाळेतील भवदयार्थयांना तयाींच्या रुर्चनसुार, 
प्राभवणयानसुार व तयाींच्यातील कलागणुाींचा भवकास करणयासाठी वरील 
मशक्षकाींची/मागमदशमकाींची नेमणूक केली जात े तयामळेु सदरची 
मशक्षकाींची/मागमदशमकाींची पदे कायमस्वरुपी गरणयाबाबतची बाब शासनाच्या 
भवचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीश अनेि गािात मोबाईश ि इांटरनेट सेिा पोहचविण्याबाबत 
  

(४७)  ४७८८८ (०६-०७-२०१९). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात भ्रमणध्वनी व इीं्रने् सेवेचा भवस्तार करणयाच्या उद्देशान े
दरुसींचार भवगागामाफम त करणयात आलेल्या सवेक्षणात राज्यातील पाच हजार 
गावात मोबाईल व इीं्रने् सेवा पोहचली नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इीं्रने् सेवेचा अगाव असल्यामळेु ग्रामीण गागातील 
शाळकरी मलुाींचा भवकास हा शहरी गागातील मलुाींच्या भवकासापेक्षा कमी 
असनू मलेु आधनुनक तींत्रज्ञानापासनू वींर्चत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानसुार 
कें द्र व राज्य शासन सींयकु्तीक धोरण अवलींबभवणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.उध्दि ठािरे (१२-१०-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे, राज्यात अींदाज े२८०० 
गावामध्ये Mobile Connectivity चा सध्या अगाव आहे. 
(२) होय, शक्यता आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या राषरीय ब्ररडबॅड ममशन कायमक्रम अींतगमत देशातील सवम 
गावे २०२२ पयतं इीं्रने्नी जोडणयाचा उद्देश आहे. तयामध्ये सदर मोबाईल 
इीं्रने् सेवा उपलब्ध नसलेली गावे कें द्र शासनाच्या दरुसींचार भवगागामाफम त 
जोडणयाचे कायम भवचारात डेणयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

शासकिय अनुदाननत आश्रमशाळाांसाठी शागू िरण्यात  
आशेल्हया ननयमािशीबाबत 

 

(४८)  ४८३१३ (०६-०७-२०१९).   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) आददवासी भवकास भवगागाींतगमत चालभवणयात येणाऱया शासककय 
अनदुाननत आश्रमशाळाींसाठी ददनाींक १ माचम, २०१९ पासनू स्वतींत्र ननयमावली 
लाग ूकरणयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन ननयमावलीत कोणकोणतया बाबीींचा समावेश करणयात 
आला आहे, 
(३)  असल्यास, ननयमावली लाग ूकरणयाची कारणे काय आहेत ? 
 
अॅड. िे.सी.पाडिी (१२-०३-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 

आददवासी भवकास भवगागाींतगमत चालभवणयात येणाऱया आश्रमशाळाींच्या 
पररचालनासाठी सन २००१ साली पदहली स्वतींत्र आश्रमशाळा सींदहता लाग ू
करणयात आली होती.  सदर सींदहतमेध्ये सधुारणा करुन सन २००६ मध्ये 
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सधुाररत आश्रमशाळा सींदहता लाग ू करणयात आली. सदर आश्रमशाळा 
सींदहतमेध्ये सधुारणा करुन ददनाींक १ माचम, २०१९ पासनू सधुाररत 
आश्रमशाळा सींदहता लाग ूकरणयात आली आहे. 
(२) सधुाररत आश्रमशाळा सींदहता तयार करताना गणुवततचे्या सींदगामत 
मागमदशमक सचूनाींची गर डालणयात आली असनू शालेय व्यवस्थापन व 
वसनतगहृ ही प्रकरणे नव्याने समाभवष् करणयात आली आहेत. सदर 
सींदहतमेध्ये भवदयार्थयांचे आरोग्य, आहार, स्वच्छता, शकै्षणणक गणुवतता तसेच 
बालसरुक्षा व सींरक्षण यासींदगामत मागमदशमक सचूना व ननयम याींचा अींतगामव 
करणयात आला आहे.   

आददवासी समाजाची बलस्थाने, आददवासी गाषाींचे तसेच सींस्कृतीचे 
वेगळेपणे ओळखून तयाचा सकारातमक स्वीकार करणयाची आणण मलुाींच्या 
अींगगतू क्षमताींचा भवचार करुन व्यवस्थापनात तयाींना सहगागी करुन डेणयाचा 
देखील भवचार करणयात आलेला आहे.  सधुाररत आश्रमशाळा सींदहता तयार 
करताना बालककें द्री व मशक्षककें द्री दृष्ीकोन ठेवनू मखु्यत: सकारातमक 
पध्दतीच्या सननयींत्रण पध्दतीवर गर देणयात आला आहे. 
(३) कें द्र सरकारने ६ त े १४ वयोग्ातील सवम बालकाींना मोफत व सक्तीच े
मशक्षण देणारा मशक्षण हक्क कायदा, २००९ सींपणूम गारतात लाग ू केला 
आहे. सदर कायदयातील तरतदूीींना अनसुरुन आश्रमशाळा सींदहतमेध्ये 
सधुारणा करणे आवश्यक होत.े तयाचप्रमाणे शासनस्तरावर आश्रमशाळा 
धोरणात काही बदल झाल्याने व आश्रमशाळाींसींदगामत झालेल्या अ्यासातनू 
पढेु आलेल्या सचूनाींना अनसुरुन तयानसुार होणारे बदल समाभवष् 
करणयासाठी आश्रमशाळा सींदहतते सधुारणा करणे आवश्यक होत.े  

___________ 
  

महाड (जि.रायगड) येथीश शासिीय दधू योिनेच्या जागेवर 
बाांधकामाकररता केलेल्या ननवेदनाबाबत 

  
(४९) ४८८४३ (०५-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) महाड (जज.रायगड) येथील शासकीय दधू योजना, महाराषर शासन याींच्या 
नाव ेअसलले्या जागेवर मराठा गवन व मध्यवती शासकीय कायामलय, महाड 
याींचे बाींधकाम करणयाकररता लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७/०३/२०१९ रोजी वा 
तयासमुारास मा.पशसुींवधमन, दगु्धभवकास व मतस्यवसाय मींत्री याींना लेखी 
ननवेदनाव्दारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सनुनल केदार (०५-०३-२०२०) : (१) असे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेआढळून 
आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

कसरेसोशी-अिोशा-तेल्हहारा (जि.अिोशा) मागामच े 
मिबूतीिरण ि डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  
(५०)  ४८९७३ (०८-०७-२०१४). श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मसरसोली-अकोली-तले्हारा (जज.अकोला) हा रस्ता जजल्हा वाभषमक योजना 
सन २०१२-२०१३ अींतगमत रस्तयापकैी कक.मी. १/०० त े २/०० लाींबीच्या 
मींजबतूीकरण व डाींबरीकरणाचे काम जजल्हा वाभषमक योजनेंतगमत प्रस्ताभवत 
बाींधकामाला प्रशासकीय मींजूरी ममळून प्रतयक्ष कामाला सरुुवात झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाची सदय:जस्थती काय, 
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ (१२-१०-२०२०) : (१), (२) व (३) नाही. सन २०१२-२०१३ 
मध्ये जजल्हा वाभषमक योजना अींतगमत १/०० त े२/०० कक.मी. मींजूर नसनू ०/०० 
त े १/०० कक.मी. च ेकाम मींजूर आहे. सदर काम ददनाींक २२/३/२०१५ रोजी 
पणूम करणयात आले आहे.  

___________ 
  
विधान भिन :   श्री.रािेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर भवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


