
अताराााांकित प्रश्नोत्तरााांची साठावी यादी 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दसुरे अधधिेशन, २०२१ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यात िाहनचालिाांना परिाना देण्यासाठी सांगणिाव्दारे घेण्यात 
 येणारी पररक्षा रद्द िरण्याबाबत 

 

 (१)  १०० (०७-०४-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात पररवहन ववभागािडून वाहनचालिााांना देण्यात येणा-या परवान्यासाठी 
साांगणिाव्दारे पररक्षा घेतली जात असून मोठ्या प्रमाणात वाहनधारि व ऑ्ो ररक्षा धारिााांची 
साांख्या आहे सदर ऑ्ो ररक्षा चालिााांच ेिु्ुाांब तयााांच्या ऑ्ो ररक्षावर अवलाांबून असल्यान ेतसचे 
ररक्षा चालि हे अशिक्षक्षत व अल्पशिक्षक्षत असल्यामुळे साांगणिावरील पररक्षा रद्द िरुन 
तयाऐवजी तोंडी किाां वा लेखी पररक्षा घेण्यात यावी अिी मागणी परभणीतील शिवसेना ऑ्ो 
साांघ्नेच्यावतीने पररवहन अधधिा-यााांिड ेिरण्यात आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२)  तसेच परभणी िहरातील आर्ीओ िायाालयात वाहनााांचा परवाना, नाांबर ्ािणे, 
पाशसाांगसाठी रेडीयम लावणे इतयादी िामााांसाठी सवासाधारण नागरीिााांना साांबाांधधत अधधिा-
यााांिडून उडवा-उडवीची उतत्तरे देण्यात येत असून आर्ीओ िायाालयात दलालााांमार्ा त िाम े
िरण्यात येत असल्याची तक्रार स्थाननि नागरीिााांनी जजल्हाधधिारी, परभणी यााांच्यािड ेमाहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानसुार िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
अॅड. अननल परब (०५-०४-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   माहे जानेवारी, २०२० मध्ये जजल्हाधधिारी, परभणी यााांच्या िायाालयािडून याबाबत 
िोणतीही तक्रार उप प्रादेशिि पररवहन िायाालय, परभणी यााांना प्राप्त झालेली नाही. 
(३) उप प्रादेशिि पररवहन िायाालय, परभणी येथे शििाऊ अनुज्ञप्तीसाठीची पररक्षा ही 
साांपुणापणे साांगणिावर घेण्यात येते. अजादार हा अशिक्षक्षत असल्यास अथवा तयााांनी मागणी 
िेल्यास तयााांस Headphone मार्ा त साांगणिीय पररके्षत असलेले प्रश्न व तयावरील असलेले 
पयााय ऐिुन आपले उत्तर नोंदवण्यासाठीची सुववधा सवा िायाालयात उपलब्ध िेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 



वव.स. ६० (2) 

इांद ूममलच्या जागेत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या होणाऱ्या स्मारिाबाबत 
 

 (२)  ४७९ (०६-०४-२०२०).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.िैभि नाईि 
(िुडाळ), श्रीमती मघेना सािोरे बोडीिर (श्जांतूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.िुमार 
आयलानी (उल्हासनगर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), श्री.देिेंद्र 
फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अजय चौधरी 
(मशिडी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), अॅड.शहाजीबाप ू पाटील (साांगोले), 
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई दादरमधील चैतयभूमीजवळील इाांद ूशमलच्या जागेत भारतरतन डााँ बाबासाहेब आाांबेडिर 
यााांच्या स्मारिाचे िाम येतया दोन वर्ाात म्हणजेच ददनााांि १४ एवप्रल, २०२२ रोजीपयतं पूणा 
िरण्यात येणार असल्याचे मा.उपमुख्यमाांत्री महोदयााांनी माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या 
आठवड्यात घेतलेल्या आढावा बठैिीत ग्वाही ददल्याची बाब ननदिानास आली आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(२)  असल्यास, डॉ.बाबासाहेब आाांबेडिर स्मारिाची उाांची वाढववण्याचा ननणाय ददनााांि १५ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा तया समुारास घेतला असुन स्मारि ४५० रु््ााांचे व डॉ. बाबासाहेब 
आाांबेडिर यााांचा पुतळा ३५० रु््ााांचा असणार आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, डॉ. आाांबेडिरााांच े स्मारि हे जगाच ेआिर्ाण ठरण्याच्या दृष्ीन े तिी रचना 
िेली जात आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, पुतळ्याची उाांची वाढववण्याच्या ननणायामळेु लागणाऱ्या आवश्यि परवानग्या 
घेण्याबाबत व स्मारिाचे िाम पूणा होण्यासाठी आवश्यि असलेल्या ननधीची तरतुद 
िरण्याबाबत िासनान ेिोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०६-२०२१) : (१), (२), (३) हे खरे आहे. 
(४) सदर स्मारिाच्या सुधारीत साांिल्पनेनुसार आवश्यि परवानग्यााांपैिी पयाावरण ववभागाची 
परवानगी, मुाांबई अजग्निमन ववभागाची अजग्नरोधि व आग प्रनतबाांधि ना-हरित परवानगी 
प्राप्त झाल्या आहेत. वाहनतळ ना हरित व उच्च उाांची ना-हरित प्रमाणपत्रासाठी मुाांबई 
महानगर प्रदेि वविास प्राधधिरणामार्ा त अजा सादर िरण्यात आले असनू सदर परवानग्याही 
प्राप्त होण्याच्या अाांनतम ्प्प्यात आहेत. 
प्रिल्पाचा खचा सुरूवातीस प्राधधिरणामार्ा त िरण्यात येणार असून अिा खचााची प्रनतपूती 
राज्य िासनामार्ा त िरण्यात येणार आहे. प्राधधिरणामार्ा त सन २०२०-२१ या आधथाि 
वर्ाासाठी रू. २०० िो्ी ननधीची तरतूद िरण्यात आली आहे. तसेच तद्नाांतर िामाच्या 
आवश्यितेनुसार ननधी उपलब्ध िरण्याचे प्राधधिरणामार्ा त ननयोजजत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  



वव.स. ६० (3) 

मुांबईत एमबीए अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाइन प्रिेश प्रकक्रयेत अननयमममतता झाल्याबाबत 
  

(३)  ५३१ (१०-०४-२०२०).   श्री.सनुनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.सांतोष दानि े(भोिरदन), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिाती), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
 (१) मुाांबईतील अाांधेरी येथील, ‘ॲव्हलॉन ॲजव्हएिन ॲिॅडमी’ प्रा.शल. या शिक्षण साांस्थेन,े जमेन 
मोरेस या ववद्याथीनीला पदवी नसतानाही एमबीए अभ्यासक्रमासाठी देणगी घेऊन 
बेिायदेिीरररतया प्रवेि ददल्याप्रिरणी सदर साांस्थेला ग्राहि न्यायालयान,े ववद्याथीनीला 
अभ्यासक्रम िुल्िापैिी, ७२ हजार रुपये तसेच परतावा मोबदला म्हणून रक्िम ५०  हजार 
रुपये िुल्ि ददनााांि २९  डडसेंबर २०१९  पयतं देण्याच े ददनााांि. ०९  डडसेंबर २०१९ रोजी 
आदेि ददले, हे खरे आहे िाय, 

(२) तसेच राज्यात एमबीए अभ्यासक्रमात बोगस प्रवेि झाल्यान ेप्रवेि ननयामि प्राधधिरणान े
िैक्षणणि वर्ा २०१८-१९ मध्ये झालेल्या सवा अभ्यासक्रमाच्या प्रविेााांची पडताळणी िेली असता 
२५ ववद्यार्थयांनी बोगस प्रवेि घेतल्याच ेमाहे नाव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांनी ऑनलाईन प्रवेि प्रकक्रयेत खो्ी मादहती व बोगस िागदपत्र ेसादर 
िरून तसचे नावात बदल िरून चुिीच ेगुण दाखवून प्रवेि शमळवल्याचे ननदिानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे िाय 
(४) असल्यास, गत ३ वर्ांतही अिा प्रिारे प्रवेि घेतले आहे िाय हे तपासण्यासाठी सीई्ी 
सेलन ेगठीत िेलेल्या सशमतीच्या तपासणीनाांतर गत वर्ी सुद्धा २९ ववद्यार्थयांनी अिाच 
प्रिारे बोगस प्रविे घेतल्याच े ननदिानास आले असनू या साांदभाातील अहवाल प्रवेि ननयामि 
प्राधधिरणाने तयार िरून पुढील िायावाहीसाठी साांचालि स्तरावर पाठववला आहे हे ही खरे 
आहे िाय, 
(५) असल्यास, या प्रिरणी िासनान ेचौििी िेली आहे िाय तयात िाय आले व तयानुसार 
ववद्यार्थयांची बिेायदा र्सवणूि िेल्याप्रिरणी, मुाांबई ववद्यापीठातरे् सदरहू साांस्थेच्या एमबीए 
अभ्यासक्रमाची मान्यता तातिाळ रद्द िरुन या प्रिरणातील दोर्ी ववरुध्द, अद्याप िोणती 
िारवाई िेली आहे वा िरण्यात आली आहे,  
(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (१७-०२-२०२१) : (१) याबाबतची मादहती िासन स्तरावर उपलब्ध  नाही. 
(२) व (३) अाांित: खरे आहे. 
िैक्षणणि वर्ा २०१८-१९ मध्ये ATMA प्रवेि परीके्षची बनाव् गुणपत्रत्रिा सादर िरुन २९ 
ववद्यार्थयांनी एमबीए अभ्यासक्रमासाठी प्रविे घेतल्याच े प्रवेि ननयामि प्राधधिरणाच्या 
ननदिानास आले आहे. 
(४) होय, प्रविे ननयामि प्राधधिरण, महाराषर राज्य यााांनी तयााांच्या ददनााांि ११ नोव्हेंवर, २०१९ 
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च्या पत्रान्वये ताांत्र शिक्षण साांचालनालयास िैक्षणणि वर्ा २०१८-१९ या िैक्षणणि वर्ाात प्रवेशित 
ववद्यार्थयांची पडताळणी िरुन ३१ पैिी २९ ववद्यार्थयांनी प्रवेिावळेी सादर िेलेल्या ATMA 
गुणपत्रत्रिााांची असोशिएिन ऑर् इाांडडयन मॅनेजमें् स्िूल (AIMS) यााांच्यािडून सतयता 
पडताळून घ्यावी आणण २०१५ च्या अधधननयमातील िलम ५ व िलम २० अन्वये िायावाही 
िरुन अहवाल प्राधधिरणास सादर िरण्याबाबत िळववले आहे. 
(५) िैक्षणणि वर्ा २०१८-१९ मधील एमबीए प्रवेिाबाबत २९ ववद्याथी दोर्ी असल्याने या 
ववद्यार्थयांचे प्रवेि रद्द िरुन तयााांच्यावर र्ौजदारी गुन्हा दाखल िरण्याबाबत साांबाांधधत 
ववभागीय िायाालयामार्ा त िायावाही िरण्यात आली आहे. तयाचप्रमाणे, ATMA या प्रवेि 
परीके्षस िैक्षणणि वर्ा २०२०-२१ पासून एमबीए अभ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी अग्राह्य 
ठरववण्यात आले आहे. 
(६) लागू नाही. 

___________ 

  
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाांि या विद्यापीठाचे उपिें द्र धळेु येथे स्थापन िरणेबाबत 

 (४)  ६२३ (०६-०४-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहरामण खोसिर (इगतपूरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण), श्रीमती सुलभा खोडिे (अमरािती) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) उत्तर महाराषर ववद्यापीठ, जळगााांव या ववद्यापीठाचे उपिें द्र धळेु येथे स्थापन व्हाव ेअिी 
मागणी वाराांवार ववद्याथी साांघ्नााांिडून होत आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर ववद्यापीठाचे उपिें द्र धुळे येथ ेस्थापनेबाबत िासनान ेिोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : 
(१) हे खरे आहे. 
(२) ववद्यापीठािडून उपिें द्र स्थापन िरण्यासाठी जशमन उपलब्ध होण्यािररता तपासणी सुरु 
असून, उपिें द्र स्थापन िरण्याचा प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाल्यावर उपिें द्र स्थापन 
िरण्याबाबत साधारणत: ननिर्ानसुार तपासून पुढील ननणाय घेणे ननयोजजत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

िुडाळ (श्ज.मसांधुदगूा) येथे सामानयि प्रिेश पररक्षाांचे िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
 (५)  ६९२ (०६-०४-२०२०).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शिक्षण प्रणालीनुसार १२ वी नाांतर ववद्यार्थयााना पुढील ववववध अभ्यासक्रमासाठी सामानयि 
प्रवेि पररक्षााांच ेिें द्र शसाांधुदगुा जजल्ह्यातील िुडाळ येथ ेिरण्यात याव ेअिी मागणी स्थाननि 
लोिप्रनतननधीाांनी मा. माांत्री, उच्च व ताांत्र शिक्षण यााांच्यािड ेददनााांि ८ जानेवारी, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, शसाांधुदगुा जजल्हा हा राज्यातील साक्षर जजल्हा व पदहला पया् न जजल्हा असून 
१२ वी पयतंच्या शिक्षणात नेहमी अव्वल राहणारे ववद्याथी पुढील व्यावसायीि शिक्षणात मागे 
पडत असून जजल्ह्यातील ववद्यार्थयााना   पुढील महतवााांच्या पररक्षााांसाठी िोल्हापूर किाां वा गोवा 
येथे जावे लागते, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुर्ाांगान े शसाांधुदगुा जजल्ह्यातील िुडाळ येथे ववववध 
अभ्यासक्रमाच्या सामानयि प्रवेि पररक्षााांचे िें द्र शमळण्याबाबत िासनान े िोणती  िायावाही 
िेली आहे  वा िरण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) होय,  
अशभयााांत्रत्रिी व इतर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी ववदहत िेलेल्या MHT-CET परीके्षचे िें द्र 
जजल्हास्तरावर असल्यान े ही परीक्षा शसाांधुदगूा या जजल्हयाचे दठिाणी घेण्यात येत.े िें द्रीय 
पातळीवर अशभयााांत्रत्रिी प्रविेासाठीच्या JEE (Mains) व वास्तुिलािास्त्र प्रविेासाठीच्या 
NATA या परीक्षााांचे िें द्र शसाांधुदगुा येथ े नसल्यान े ववद्यार्थयांना रतनाधगरी, िोल्हापूर अथवा 
गोवा येथ ेजावे लागते. 
(३) व (४), 
िें द्र िासनामार्ा त आयोजजत JEE व NATA या सामाईि प्रविे परीक्षााांचे िें द्र शसाांधुदगूा  
जजल्हयातील िुडाळ येथ ेसुरु िरण्याबाबत नॅिनल ्ेस््ीाांग एजन्सी, नोएडा, उत्तर प्रदेि तसेच 
िौंशसल ऑर् आकिा ्ेक्चर, नवी ददल्ली या िें द्रिासनाच्या सक्षम साांस्थााांिड े ववनाांती िरण्यात 
आली आहे. 

___________ 
 

ठाणे येथील मुांबई विद्यापीठाच्या उपिें द्राच्या दरुिस्थेबाबत 
  

(६)  ११८१ (०६-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ठाणे येथील मुाांबई ववद्यापीठाच्या उपिें द्राच्या पररसरात घाणीचे साराजाज्य पसरले असुन 
स्वच्छतागहृात दगुधंी, ववजेचा अपुरा पुरवठा तसेच इतर अनिे गैरसोयी ननमााण झाल्या 
असल्याचे ददनााांि २४ सप् े्ंबर २०१९ रोजी वा तया सुमारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२)  असल्यास, िजात, िसारा, नवी मुाांबई येथील ववद्यार्थयांना मुाांबई ववद्यापीठाचा लााांबचा 
प्रवास िरु लागु नये यासाठी ठाणे येथे ववद्यापीठाचे उपिें द्र सुरु िरण्यात आले असून 
इाां्ीगे्र्ेड पध्दतीन े ४०० ववद्याथी सध्या शिक्षण घेत असून या ववद्यार्थयााना अद्यापही 
ओळखपत्र े देण्यात आली नाहीत तसेच अप-ुया देखभाली अभावी या उपिें द्राची ददुािा झाली 
असुन तयाचा नाहि त्रास ववद्यार्थयााना होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यस उपरोक्त प्रिरणी िासनान ेचौििी िेली आहे िाय, असल्यास चौििीत िाय 
आढळून व तयानुसार साांबधधताववरुद्ध िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
   मुाांबई ववद्यापीठाच े ठाणे येथे ववद्यार्थयांच्या सोयी सुववधािररता उपिें द्राची स्थापना 
िरण्यात आली आहे. सदर उपिें द्र पररसराची वळेोवळेी स्वच्छता िरण्यात येत असते. तसेच 
आवश्यि दरुुस्तया ही िरण्यात येत असतात. या उपिें द्रािररता तळ मजला अधधि दोन 
मजले अिी सुमारे ५८,२०१ चौ.रू््ाची इमारत व सदर इमारतीत नळ जोडणी व ववद्युत 
जोडणी उपलब्ध िरुन देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    ववद्यार्थयांची प्रवेि प्रकक्रया पणूा होऊन ववद्यार्थयांना ओळखपत्र देण्यात आली आहेत.    
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 

  
राज्यात किमान शैक्षणणि अहाता असलेल्या िाहनचालिाांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

 

 (७)  ११८५ (०९-०४-२०२०).   श्री.फारूि शाह (धुळे शहर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील वाहन चालिाला किमान वाचता, शलदहता येण ेआवश्यि असल्याबाबतची स्पष् 
भूशमिा पररवहन आयुक्त यााांनी िासनािड ेमााांडली असल्याचे ददनााांि २१ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 
वा तया समुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िासनान ेसुशिक्षीत वाहनचालिाची ननयुक्ती होण्यासाठी िोणती िायावाही िेली 
वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

 
अॅड. अननल परब (०५-०४-२०२१) : (१) व (२) पररवहन साांवगाातील वाहने चालववण्यािरीता 
िें दद्रय मो्ार वाहन ननयम, १९८९ च्या ननयम ८ मध्ये किमान िैक्षणणि अहातेची अ् 
समाववष् होती. सदर ननयम वगळण्याबाबत िें द्र िासनाच्या रस्ते वाहतूि व महामागा 
माांत्रालयाने दद.१८.०६.२०१९ रोजी प्रारुप अधधसूचना प्रशसध्द िेली होती. तद्नाांतर 
दद.२३.०९.२०१९ रोजीच्या अधधसचूनेन्वये सदरची प्रारूप अधधसचूना अाांनतम िरण्यात येवनू 
िैक्षणणि अहातेबाबतचा िें दद्रय मो्ार वाहन ननयम, १९८९ चा ननयम ८ वगळण्यात आलेला 
आहे. तयामुळे, आता पररवहन साांवगाातील वाहने चालववण्यािरीता किमान िैक्षणणि अहाता 
लागू असणार नाही.  
(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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गहृ विभागात पोलीसाांची भरती िरण्याबाबतचा प्रस्ताि 
 (८)  १३५६ (२२-०३-२०२०).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण), 
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिा), श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) (िैजापूर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती 
सीमा महेश हहरे (सीमाताई) (नामशि पश्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.महेंद्र थोरिे (िजात) :   सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) गहृ ववभागात पोलीसााांची मेगा भरती िरण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ही मेगा भरती िरतााांना ररक्त असलेल्या जागााांचाही तयामध्ये समावेि 
िरण्यात आला आहे िाय, 
(३) असल्यास, पोलीसााांची मेगा भरती तातिाळ िरण्याच्या अनरु्ाांगाने िासनान े ववचाराधीन 
प्रस्तावावर ननणाय घेतला आहे िाय, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) :(१) सन २०१९ मध्ये ररक्त असलेली पोलीस शिपाई 
साांवगाातील पदे भरण्याबाबतची भरती प्रक्रीया सुरू िरण्याच ेतसेच सन २०२० मध्ये उपलब्ध 
होणारी पदे भरण्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) (३) व (४) सन २०१९ मध्ये ररक्त असलेली पोलीस शिपाई साांवगाातील ५२९७ पदााांची भरती 
प्रकक्रया िायावादहत आहे. तसेच डडसेंबर २०२० अखेरपयतं उपलब्ध होणारी ७२३१ पदे 
भरण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधधन आहे. 

___________ 
 

राज्यात खाजगी बसमधून शेतीमाल िाहतिूीिर घातलेली बांदी उठविण्याबाबत 
 (९)  १५३८ (०९-०४-२०२०).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात खाजगी बसमधनू िेतीमाल वाहतूिीवर उपप्रादेशिि पररवहन ववभागािडून 
घालण्यात आलेली बाांदी उठववण्याबाबत मा. उपमुख्यमाांत्री यााांनी माांगळवेढयातील (जज. सोलापूर) 
एिा िेतिरी ग्ाला दद. ११ जानेवारी, २०२० रोजी च्या समुारास आश्वासन ददले हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, िासनान ेसदर बाांदी उठववण्याबाबत िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (०५-०४-२०२१) : (१) हे खरे नाही.  
(२) उप प्रादेशिि पररवहन िायाालय, सोलापूर यााांच्याव्दारे ननयमबाहय बाांदी घालण्यात आलेली 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 



वव.स. ६० (8) 

हहांगोली श्जल््यात हांगामी िस्तीगहृ सुरू िरण्याबाबत 
 (१०)  २१२९ (०८-०४-२०२०).   श्री.तान्हाजी मुटिुळे (हहांगोली) : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) दहाांगोली जजल्ह्यातील पाचही तालुक्यातील िामगार मोठ्या साांख्येने िामाच्या िोधात 
िहरािड े जात असून तयामध्ये ऊस तोडणी िामगाराचा समावेि असून 
तयााांच्या पाल्याच ेिैक्षणणि नुिसान होऊ नये यासाठी हाांगामी वसनतगहृ सुरु िरुन तयात सवा 
सुववधा व शिक्षण ददले जाते, हे खरे आहे िाय, 
(२)  असल्यास, गत वर्ी अाांदाजे सव्वादोन हजार ववद्याथी हाांगामी वसतीगहृात शिक्षणास होते 
यावर ९० लाख रुपयााांपेक्षा जास्त रक्िम खचा िरण्यात आली होती यामळेु िासनािडून या 
वर्ी ४८ लाख रुपयााांचा ननधी या जनतेिररता माांजूर झाला व सवा शिक्षा अशभयान अाांतगात हा 
ननधी शिक्षण ववभागािड ेवगा ही िरण्यात आला पराांत ूअद्यापही हाांगामी वस्तीगहृ सुरु झाले 
नसल्याचे ददनााांि १४ डडसेंबर २०१९ रोजी वा तयासुमारास नन दिानास आले, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३)  असल्यास, या बाबत िासनाने चौििी िेली आहे िाय, व तयानुसार िोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
प्रा. िषाा गायििाड (०२-०३-२०२१) : (१) व २) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

 राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ अांतगात प्राध्यापिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
 (११)  २९०६ (०६-०४-२०२०).   श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.मोहन मते (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राषरसाांत तुिडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठ अाांतगात प्राध्यापिाची १६९ पदे ररक्त 
असल्याच ेददनााांि २५ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तया सुमारास ननदिानास आले हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, सदर प्राध्यापिााांची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनान ेिोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (११-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िासन ननणाय दद.०७.०८.२०१९ अन्वये सवा अिृवर् ववद्यापीठातील माांजूरी पदााांच्या ८० 
्क्िे इतक्या मयाादेत शिक्षिीय पदे भरण्याची माांजूरी देण्यात आलेली आहे.  तथावप, 
दरम्यानच्या िाळात ववत्त ववभागाने तयााांच्या दद.०४.०५.२०२० च्या िासन ननणायान्वये िोववड-
१९ या साांवगाजन्य आजाराच्या पाश्वाभूमीवर राज्यातील ववत्तीय जस्थतीसाांदभाात उपाययोजना 
िरण्याच्या अनुर्ाांगाने िासन ननणाय दद.०४.०५.२०२० अन्वये पदभरतीवर ननबधं आणले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगान ेसहायि मोटार िाहन ननरीक्षि या ८३२  
पदािररता भरती प्रकक्रया राबिल्याबाबत 

 (१२)  ३९३३ (०९-०४-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महाराषर लोिसेवा आयोगान ेसहायि मो्ार वाहन ननरीक्षि या पदािररता ८३२ ररक्त 
जागााांसाठी भरती प्रकक्रया राबववली होती हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास उतीणा झालेल्या पररक्षाथीं पैिी किती उमेदवारााांना ननयुक्ती आदेि देण्यात आले 
आहेत व ऊवाररत पात्र उमेदवारााांना ननयुक्ती देणेबाबत िासनाने िोणती िायावाही िेली 
आहे वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
  
अॅड. अननल परब (२६-०३-२०२१) : (१) होय. 
(२) व (३) 
   सहायि मो्ार वाहन ननररक्षि पररक्षा- २०१७ अन्वये महाराषर लोिसेवा आयोगाद्वारे 
दद.९ सप् े्ंबर, २०२० रोजी सुधारीत ननिालानसुार िासनास शिर्ारस िेलेल्या ८३२ 
उमेदवारााांपैिी ननयुक्तीस पात्र ठरलेल्या ६९२ उमेदवारााांना ननयुक्ती आदेि जारी िेले. पिैी ६७७ 
उमेदवार रुजू झाले. उवारीत रुज ून झालेले, तसेच िागदपत्र पडताळणीअाांती अपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारााांऐवजी प्रनतक्षायादीतून उमेदवार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत महाराषर लोिसेवा 
आयोगास ववनाांती िेली होती.  
   तयानुसार महाराषर लोिसेवा आयोगािडून प्रनतक्षायादीतून १०४ उमेदवार िासनास उपलब्ध 
िरुन ददले आहेत. या उमेदवारााांना ननयुक्ती देण्याची बाब ननयकु्ती प्राधधिारी या नातयाने 
पररवहन आयुक्त यााांचे स्तरावर िायावाहीखाली आहे.  

___________ 
 

िल्याण डोंबबिलीतील अनेि ररक्षाांना मीटर नसल्याबाबत 
 (१३)  ५६६१ (१०-०४-२०२०).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िल्याण डोंत्रबवलीतील २ हजार ररक्षााांना मी्रच नसून ररक्षाचालि मनमानी भाड ेआिारणी 
िररत असल्याने प्रवािााांना नाहि आधथाि भूदंड सोसावा लागत असनू या गैरप्रिारास प्रादेशिि 
पररवहन िायाालयािडून आळा घालण्यास अपयि आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मी्र नसले तर ररक्षा जप्त िरण्याच ेआदेि पररवहन ववभागाने प्रादेशिि 
पररवहन िायाालयाला ददलेले असतानाही आर्ीओ ररक्षा चालिााांिी असलेल्या आधथाि 
साांगनमतान ेतयााांना पाठीिी घालत आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या गैरप्रिाराबाबत िाससनान ेचौििी िेली आहे िाय,   असल्यास, चौििीत 
िाय आढळून आले व तयानूसार मी्र नसलेल्या किती ररक्षा चालिााांववरुध्द िारवाई िरण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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अॅड. अननल परब (०५-०४-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही.         
(३) मो्र वाहन ननयमानुसार ऑ्ो ररक्षाला ईलेक्रॉननि मी्र बसववणे आवश्यि असून 
ररक्षााांना मी्र बसववल्याशिवाय ररक्षााांची नोंदणी िरण्यात येत नाही. 
   तसेच ननयमानुसार ऑ्ोररक्षाची योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीिरण िरतेवळेी ऑ्ोररक्षा 
मी्रची तपासणी िरण्यात येते. उप प्रादेशिि पररवहन िायाालय, िल्याण यााांच्याव्दारे 
ननयशमत तसेच वविेर् मोदहमा राबवून ऑ्ोररक्षााांची तपासणी िरण्यात येते. 
   उप प्रादेशिि पररवहन िायाालय, िल्याण यााांच्याव्दारे   माहे एवप्रल, २०२० ते माहे 
ऑगस््, २०२० या िालावधीत एिूण १७४८ ऑ्ोररक्षााांची तपासणी िरण्यात आली असता 
ववववध गुन्हयााांसाठी १०९ ररक्षााांवर िारवाई िरुन रु.६४,८८०/- इतिा दाांड वसूल िरण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
राज्यात स्नॅपडील रेडीांग या ऑनलाईन खरेदी विक्री िेबसाईटिरून शासनाच्या लोगोचा 

अननयममत िापर होत असल्याबाबत 
 (१४)  ११३५६ (१९-०९-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) स्नॅपडील रेंडीाांग या ऑनलाईन खरेदी ववक्री वेबसाई्वरून िासनाच्या लोगोचा अननयशमत 
वापर होत असल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िाां पनीच्या जादहरातीमध्ये स्नॅपडील रेडीाांग वेबसाई्वर रुपये ६१९ मध्ये 
‘’सतयमेव जयते’’ सह िासिीय मुद्रा असलेले मोबाईल िव्हर वा इतर साधनााांची सराास ववक्री 
होत असल्याचे रे्सबुिवरील िाां पनीच्या पुरस्िृत जादहरातीतून ननदािनास आले आहे, हे ही खरे 
िाय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नी िासनाच्या ववववध अधधिृत धचन्हााांचा सावाजननिररतया गैरवापर हा 
गुन्हा असतााांना स्नॅपडील रेडीाांग िाां पनी अननयशमतपणे वापर िरीत असतााांना िासनाने याबाबत 
दखल घेऊन चौििी िेली आहे िाय, चौििीच े ननषिर्ा िाय आहेत व तयानुसार िोणती 
िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत?    
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) : (१) अिा प्रिारची तक्रार िोठेही प्राप्त नाही. 
(२)  साांपूणा राज्यात अिा प्रिारची तक्रार िोठेही प्राप्तनाही. तसेच अिा प्रिारच्या 
जादहरातीबाबत रे्सबुि वरून पहाणी िेली असता अिी जादहरात सध्या आढळुन येत नाही. 
(३) असा प्रिार भववषयात घडू नये यािररता स्नॅपडील रेडड ाांग िाां पनीस प्रनतबाांधातमि िारवाई 
म्हणून िलम ७९(३) (b) मादहती व ताांत्रज्ञान िायदा, २००० आणण िलम ९१ व १४९ 
र्ौ.प्र.साां.प्रमाणे नो्ीस देण्यात आलेली आहे. प्राप्त नो्ीसीच्या अनुर्ाांगाने तयााांच े वेबसाई्वर 
तयााांनी तपास िेला असता ननदिानास आले िी नमूद तक्रारीसारख्या शमळतया जुळतया 
स्वरुपाचे वस्तूाांची मादहती दोन ववके्रतयााांिडून वेबसाई् प्लावर ठेवण्यात आली होती. सदर 
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वस्तूाांची मादहती प्लावर ठेवणाऱ्या या दोन ववके्रतयााांचे वेबसाई् हाताळण्याचे अधधिार 
अवरोधधत िरण्यात आले आहेत. तसेच तयााांचे िडून वेबसाई् प्लावर ठेवण्यात आलेल्या 
उतपादनााांची मादहती नष् िरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
महाराष्ट्र सुरक्षाबलाच्या जिानाांना आधथाि मदत देण्याबाबत 

 (१५)  ११८२५ (१०-०७-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महाराषर सुरक्षा बलाचे सुमारे नऊ हजार जवान िाां त्रा्ी पद्धतीवर िाम िरीत असून 
िरोना आणण ्ाळेबाांदीच्या पाश्वाभूमीवर राज्यातील सुमारे १६२ साांवेदनिील दठिाणााांच्या 
सुरके्षची जबाबदारी तयााांच्यावर आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िरोनाबाधधत रुग्णालयााांमध्येदेखील हे जवान जीव धोक्यात घालून िाम िरीत 
असून मुाांबई, पुणेसह अनेि दठिाणी जवानााांना िरोनाची लागणही झाली आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) असल्यास, सदरहू जवानााांना या आपतिालीन पररजस्थतीत प्रवास भत्ता वगळता िोणतयाच 
सुववधा शमळत नसल्याने या जवानााांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, पोलीस आणण महापाशलिा िमाचाऱ्यााांप्रमाणे या जवानााांना िरोनाची लागण 
झाल्यास उपचारासाठी रुग्णालय, आरोग्य ववमा तसेच मतृय ूओढवल्यास िु्ुाांत्रबयााांना आधथाि 
भरपाई देण्याबाबत िासनािडून िोणता ननणाय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत?  
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
   ददनााांि २२.०७.२०२० पावेतो ववववध दठिाणी िायारत असलेल्या एिुण ९९३३ पैिी २७५ 
जवानााांना िरोनाची लागण झाली असनू तयापिैी २४७ जवान िरोना मुक्त झाले आहेत. तर 
२८ जवान रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. िरोना आजाराच्या पाश्वाभुमीवर जवानााांना ववववध सुववधा उपलब्ध 
िरुन देण्यात आलेल्या आहेत. 
१) अनतसाांवेदनिील दठिाणी उदा. हॉजस्प्ल्स, डाांवपाांग ग्राऊाां ड इ.आस्थापनेवरील िायारत 
जवानााांना तयााांच्या वैद्यिीय गरजााांची पुताता होणेिामी वैद्यिीय भत्ता रु.१०००/- दरमहा 
देण्यात येत आहे. 
२) िताव्याच्या दठिाणी हजर राहण्यसाठी सवा जवानााांना रु.१०००/- प्रवासभत्ता देण्यात येत 
आहे. 
३) आधथाि अडचणीत असलेल्या व लॉिडाऊन मुळे सावाजननि वाहतुि व्यवस्थेअभावी 
रजेवरून िताव्य दठिाणी येऊ न ििलेल्या जवानााांना त्रबनव्याजी व ररर्ाां डबेल रु.१०,०००/- 
याप्रमाणे एिुण २३९ जवानााांना एिुण रक्िम रु. २३,९०,०००/- देण्यात आलेली आहे. 
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४) साांवेदनिील दठिाणी िायारत जवानााांना मास्क्स, सॅनन्ायझरस, हाँड ग्लोव्हज,रे्स शिल्ड इ. 
(Protective Gears) उपलब्ध िरुन देण्यात आली आहेत. 
५) िरोना साांसगा होऊ नये म्हणून प्रनतिारिक्ती वाढववण्यासाठी आसेननि अल्बम-३० आणण 
जीवनसतव ि युक्त गोळ्या जवानााांना देण्यात आलेल्या आहेत. 
६) लॉिडाऊन िालावधीतही जवानााांना माचा, एवप्रल,मे आणण जुन या मदहन्यााांचे वेतन वेळेवर 
देण्यात आलेले आहेत. 
७) िरोना साांसगा होऊन रुग्णालयात उपचाराथा दाखल जवानााांना तातडीची वैद्यिीय गरज 
आणण योग्य आहार यासाठी रु. ३०००/- चे सहाय्य तवरीत ददले जात आहे. 
८) राज्य िामगार ववमा योजने अाांतगात (ESIC) 
जवानााांना मोर्त और्धोपचार सुववधा उपलब्ध आहे. 
९) िताव्यावर असतााांना जवानााांना िरोना साांसगा झाल्यास व ददेुवाने तयात तयााांचा मतृय ू
झाल्यास तयााांच्या िु्ूत्रबयााांना आधथाि साहाय्य महामाांडळािडून देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
िासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच ेउपिें द्र अहमदनगर येथ ेसुरु िरण्याबाबत 
 (१६)  ११८४७ (११-०७-२०२०).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नगर जजल्हयात १२८ महाववद्यालये, २७ मान्यता प्राप्त व्यवस्थापन साांस्था आणण ६ 
साांिोधन साांस्था असून या दठिाणी हजारो ववद्याथी शिक्षण घेत असनू या ववद्याथींना व 
पालिााांना प्रतयेि बाबी िरता पुण्याला जावे लागत असल्याने साववत्रीबाई रु्ले, पुणे 
ववद्यापीठाच े उपिें द्र नगर येथ े सुरु िरण्याबाबत ददनााांि १३ ऑगस््, २०१४ रोजी वा 
तयासुमारास झालेल्या माांत्री माांडळाच्या १७९ व्या बैठिीत माांजुरी देण्यात आली हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, माांत्री माांडळाच्या माांजुरीनाांतर सहा वर्े होवनूही याप्रिरणी िासनान ेिासन 
नन णायही िाढलेला नाही हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, याप्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून आले व 
तयानुसार सदरच े उपिें द्र सुरु िरण्याच्या दृष्ीन े िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) उपिें द्र स्थापन िरण्यासाठी ननजश्चत िेलेल्या ननिर्ानुसार उपिें द्र स्थापन 
िरण्याच्या प्रस्तावाची ववत्त ववभागािडून तपासणी िरण्यात येत असुन, ववत्त ववभागान े
उपजस्थत िेलेल्या मुद्यााांची पुताता झाल्यानाांतर उपिें द्र स्थापन िरणेबाबत धोरण ननजश्चत 
िरण्याच ेननयोजन आहे. 

___________ 
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पुणे श्जल्हयातील राांजणगाांि येथील गणपती पयतं मेरोच्या िामाला मांजूरी ममळणेबाबत 
 (१७)  १२१२१ (१८-०९-२०२०).   श्री.अशोि पिार (मशरुर), श्री.हदलीप मोहहते-पाटील (खेड 
आळांदी), श्री.सुननल हटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.चेतन तुपे (हडपसर), श्री.सुननल शळेिे 
(मािळ) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) पुणे जजल्हयातील हवलेी व शिरुर तालुक्यातील पुणे-नगर रोडवरील िहरीिरणामुळे 
झपा्याने नागरीिरणात वाढ होत असून रस्ता रुाां दीिरणाअभावी पुणे ते शिरुर अाांतर गाठायला 
वाहनााांना उिीर होतो, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, रााांजणगााांव गणपती ही पाांचतारााांिीत एमआयडीसी असून या एमआयडीसीमध्ये 
पुणे िहरातनू व पुणे-नगर रोडवरुन असाांख्य िामगार प्रवास िरत असनू रार्ीि समस्येमुळे 
िामावर वेळेत पोहचण्यात अडचण ननमााण होते, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, रााांजणगााांव गणपती पयतं मेरो झाल्यास वेगवान प्रवासी वाहतिुीचा मागा खुला 
होऊन औद्योधगि वविासाला गती ननमााण होईल यािररता रााांजणगााांव गणपती पयतं मेरोचे 
िाम माांजूर होणेबाबत िासन स्तरावरुन िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०६-२०२१) : (१) व (२) अाांित: खरे आहे.   
(३) व (४) पुणे महानगर प्रदेिातील वाहतूि व्यवस्था अधधिाधधि सक्षम िरणे आणण सवा 
साांबाांधधत साांस्थााांमध्ये समन्वय राखून वाहतूि ववर्यि आव्हानााांचा एित्रत्रत व परस्पर पूरि 
योजना तसचे उपक्रमाद्वारे मिुाबला िरण्याच्या दृष्ीन ेउपाययोजना सचूववण्यासाठी ववभागीय 
आयुक्त, पुणे यााांच्या अध्यक्षतखेाली माहे जून २०१९ मध्ये पुणे महानगर पररवहन एिीिृत 
प्राधधिरणाची स्थापना िरण्यात आली आहे. याद्वारे वाहतूिीिी साांबाांधीत सवा याांत्रणााांना एिा 
छताखाली आणून वाहतिू समस्यााांचे ननरािरण िरण्यासाठी प्रयतन िरण्यात येत आहेत. 
       पुणे महानगर प्रदेिासाठी तयार िरण्यात आलेल्या सविंर् वाहतूि आराखड्यामध्ये 
(सीएमपी) अल्प, मध्यम व दीघा मुदतीच्या वाहतिूीच्या उपाययोजना सुचववण्यात आलेल्या 
असून पुणे महानगर के्षत्रासाठी ननयोजन िरताना सदर उपाययोजनााांचा प्राथम्यान े ववचार 
िरण्यात येत आहे. उक्त सीएमपी अहवालामध्ये पुणे व सभोवतालच्या पररसरात ववववध 
क्षक्षनतज वर्ाािरीता मेरो/लाई् रेल रान्सपो ा् माधगािा सुचववण्यात आल्या आहेत. तयानुर्ाांगाने 
तााांत्रत्रि, आधथाि व्यवहायाता, प्रिल्पाची ननिड या बाबी ववचारात घेवून नववन माधगािााांवर 
आवश्यितेप्रमाण ेमेरो/लाई् रेल रान्सपो ा् प्रिल्प हाती घेण्याच ेननयोजजत आहे.    

___________ 
 

पोलीस उपननरीक्षि मयााहदत विभागीय परीक्षा २०१६ मधील पात्र ६३६ उमेदिाराांना तातडीन े
पोलीस उपननरीक्षि पदािर सामािनु घेण्याबाबत 

 

 (१८)  १२६९५ (१३-०९-२०२०).   श्री.मोहन मत े (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पोलीस उपननरीक्षि मयााददत ववभागीय परीक्षा, २०१६ च्या अाांनतम ननिालाच्या आधारे 
महाराषर लोिसेवा आयोगाने ८२८ उमेदवारााांच्या शिर्ारस यादीतील ६३६ उमेदवारााांना वळेोवेळी 
ररक्त होणाऱ्या पोलीस पदावर सामावुन घेण्याबाबतचे ननदेि िासनास ददले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी मा. उच्च न्यायालयात दाखल िरण्यात आलेल्या ववववध 
याधचिााांबाबत न्यायालयाने ददलेल्या आदेिानसुार राज्य िासनाने याबाबत ददनााांि २२ एवप्रल, 
२०१९ रोजी िासन ननणाय क्र. पोलीस-१८१८/प्र.क्र.३५५/पोल -५अ ननगामीत िेला आहे, हे ही 
खरे आहे िाय,  
(३) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाचा आदेि आणण तयानुर्ाांगान ेिाढण्यात आलेल्या िासन 
ननणायाची अाांमलबजावणी अद्याप िरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी िासनािडून चौििी िरण्यात आली आहे िाय, 
(५) असल्यास, चौििीत िाय आढळून आले आहे आणण पोलीस उपननरीक्षि मयााददत 
ववभागीय परीक्षा, २०१६ मधील पात्र ६३६ उमेदवारााांना तातडीन े पोलीस उपननरीक्षि पदावर 
सामावुन घेण्याबाबत िासनािडून िोणती िायावाही िरण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) पोलीस उपननरीक्षि 
मयााददत ववभागीय परीक्षा २०१६ च्या ननिालानुसार महाराषर लोिसेवा आयोगान े शिर्ारस 
िेलेल्या ६४२ खुल्या प्रवगाातील व १८६ मागासवगा प्रवगाातील अिा एिूण ८२८ उमेदवारााांना 
पोलीस उपननरीक्षि पदाच्या प्रशिक्षणासाठी महाराषर पोलीस अिादमी, नाशिि येथे 
पाठववण्याची िायावाही पोलीस महासाांचालि यााांनी िेली आहे. दरम्यान िासन सेवेतील 
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुाांबई यााांनी रर् याधचिा क्र. २७९७/२०१५ 
वर दद.०४/०८/२०१७ रोजीच्या ननिालाच्या पाश्वाभूमीवर या परीके्षतील मागासवगा प्रवगाातील 
जागााांवर आरक्षणननहाय उमेदवारााांना प्रशिक्षणासाठी पाठववण्यात आल्याच्या िायावाहीला आके्षप 
घेत याबाबत न्यायालयीन प्रिरण दाखल झाले. सदरहू न्यायालयीन प्रिरणावर ववधध व न्याय 
ववभागाचे अशभप्राय घेण्यात आले. या प्रिरणावर प्राप्त झालेल्या अशभप्रायाच्या अनुर्ाांगाने १८६ 
मागासवगा प्रवगाातील जागााांवर पाठववण्यात आलेल्या मागासवगीय उमेदवारााांना प्रशिक्षणावरून 
माघारी न बोलववता या १८६ जागााांवर गुणवत्ताक्रमानुसार पुढील १८६ उमेदवारााांना पोलीस 
उपननरीक्षि पदाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठववण्याचा िासनाने ननणाय घेतला व तयानुसार 
गुणवत्ताक्रमानुसार पुढील १८६ उमेदवारााांपैिी, आरक्षण व गुणवत्ताक्रम या दोन्हीच्या आधारे 
समावेि होऊ ििणाऱ्या आणण प्रतयक्षात मागासवगा प्रवगााच्या जागेवर अगोदरच 
प्रशिक्षणासाठी पाठववण्यात आलेल्या ३२ उमेदवारााांना वगळून उवाररत १५४ उमेदवारााांना नाशिि 
येथे प्रशिक्षणासाठी पाठववण्याचा िासनाने ननणाय घेतला. तयाचप्रमाणे या १५४ उमेदवारााांचा 
समावेि मा. सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली येथे प्रलाांत्रबत असलेल्या वविेर् अनुमती 
याधचिा क्र. २८३०६/२०१७ च्या अाांनतम ननणायाच्या अधधन असले अस े याबाबतच्या िासन 
पत्रात स्पष् िरण्यात आले आहे.   
       उपरोक्तप्रमाण े पोलीस उपननरीक्षि मयााददत ववभागीय परीक्षा २०१६ मध्ये मूळ 
मागणी पत्राच्या ८२८ पदााांऐवजी ९८२ उमेदवारााांना पोलीस उपननरीक्षि पदावर ननयुक्ती देण्यात 
आली असून व या ९८२ उमेदवारामध्ये मागासवगा प्रवगाातील अनु.क्र.१६१५ वरील उमेदवारास 
२३० गुण असल्याने तयापेक्षा जास्त गुण असूनही आपणास पोलीस उपननरीक्षि पदावर 
ननयुक्ती न ददल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याबाबत मा. महाराषर प्रिासकिय न्यायाधधिरण 
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येथे मुळ अजा क्र.३९४/२०१८ दाखल झाला होता. सदर मुळ अजाावर मा. न्यायाधधिरणाने दद. 
०६/११/२०१८ रोजी ददलेले अाांनतम आदेि तसेच या ववर्यावर िासनास प्राप्त झालेली ननवेदने 
ववचारात घेऊन, पोलीस उपननरीक्षि मयााददत ववभागीय परीक्षा सन २०१६ मधील महाराषर 
लोिसेवा आयोगाच्या शिर्ारस यादी व्यनतररक्त २३० व तयापेक्षा जास्त गुण प्राप्त झालेल्या 
६३६ उमेदवारााांना पोलीस उपननरीक्षि पदावर सामावून घेण्याबाबतचा ननणाय दद. २०/०२/२०१९ 
रोजीच्या माांत्रत्रमाांडळ बैठिीत घेण्यात आला आहे व तयानुसार याबाबतचा िासन ननणाय दद. 
२२/०४/२०१९ रोजी ननगाशमत िरण्यात आला आहे. सदरहू िासन ननणायात नमुद िेल्यानसुार 
या ६३६ उमेदवारााांना पोलीस उपननरीक्षि मयााददत ववभागीय परीके्षद्वारे भरण्यात येणाऱ्या 
िोट्यातील भववषयात वेळोवेळी ररक्त होण्याऱ्या पदााांवर ्प्या-्प्याने सामावून घेण्याबाबत 
ननणाय घेतला आहे. 

___________ 
 

राज्यात िरोना महामारीच्या पाश्िाभूमीिर पररिहन विभागाचे ननयम डािलून 
अिैधररत्या िाहतुि होत असल्याबाबत 

 (१९)  १२८२३ (१६-०९-२०२०).   श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पश्श्चम) : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  िरोना महामारीच्या पाश्वाभमूीवर पररवहन ववभागाच ेननयम डावलून ऐरोली (नवी मुाांबई) 
ववभागातील नागररिााांना घेऊन औराांगाबादच्या ददिेन े अवधै प्रवास िरणाऱ्या खाजगी बसचा 
मुलुाांड येथ ेअपघात होऊन बसमधील प्रवासी गाांभीर जखमी झाले असल्याची बाब दद.२० मे, 
२०२० रोजी वा तयासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर अवैधररतया प्रवासी वाहतुि िरणाऱ्या खाजगी बसवर िोणती िारवाई 
िेली तसेच इतर किती अवैध प्रवासी वाहनााांवर िारवाई िेली आहे, 
(३) असल्यास, पररवहन ववभागाने अिा अवैधररतया प्रवासी वाहतुि िरणाऱ्या वाहनााांना 
अ्िाव िरण्यासाठी िोणती उपाययोजना िेली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (१७-०३-२०२१) : (१) याबाबतची वस्तुजस्थती अिी आहे िी, खाजगी बस 
क्रमााांि MH-०४-GP-२५१६ दद.१८.०५.२०२० रोजी  ऐरोली (नवी मुाांबई) येथील २३ प्रवासी घेवनू 
ई-पास न िाढता औराांगाबाद येथ ेजात असताना मुलुाांड (पूवा) येथ े पूवा द्रतुगती महामागाावर 
अपघातग्रस्त झाली  व सदर अपघातात दोन प्रवासी जखमी झाले आहेत. 
(२) व (३) सदर वाहनाच्या मालिाववरुद्ध व चालिाववरुद्ध नवघर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
रजज. क्र.११०/२०२० िलम-२७९, ३३७, भारतीय दाांड ववधान सह ६६(१), १९२, १३४ मो्ार वाहन 
िायदा सह आपत्ती व्यवस्थापन िायदा िलम ५१(ब) प्रमाणे गुन्हा दाखल िरण्यात आलेला 
आहे.  
     मो्ार वाहन ववभागामार्ा त सन २०१९ ते सन- २०२० या िालावधीत िरण्यात आलेल्या 
िारवाईत ३०,१२२ वाहन ेदोर्ी आढळून आली असून सदर िारवाईतून रू.२६६२.५७ लाख इतिा 
दाांड वसूल िरण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________  
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मुांबई उपनगरातील जोगेश्िरी पूिा येथील जयांत चाळ, जमुना ननिास पुष्ट्प्िणा तसेच ब्राम्हण 
िाडी इत्यादी झोपडपट्टयाांच ेपुनिासन िरण्याबाबत 

 (२०)  १३३४० (१६-०७-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूा), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूिा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :  सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई उपनगरातील जोगेश्वरी (पूवा) येथील पुरातन जोगेश्वरी गुाांर्ा ही भारतीय पुरातन 
ववभागाच्या प्रथम दजाा शे्रणीत समाववष् आहेत व मा. सवोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार 
गुाांरे्च्या िें द्रत्रबाांदपुासून अनकु्रम े २५, मी्र, १०० शम्र व २०० मी्र पयतं िोणतयाही 
बााांधिामास परवानगी नािारली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या पररसरात ५० वर्ाापूवीपासून दा्ीवा्ीच्या लोिवस्तया आहेत, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, या पररके्षत्रात मा.सवोच्च न्यायालयाचे ननदेि येण्यापूवी खाजगी 
वविासिामार्ा त जयाांत चाळ, जमुना ननवास पुषप्िणा ब्राम्हण वाडी इतयादी झोपडपट््यााांचे 
पुनवासन िासनाच्या  माध्यमातनू सुरु िरण्यात आले होते व वविासिााांनी सदर घरे 
ननषिाशसत ही िेली होती मात्र सदर योजना गुाांरे्च्या िें द्रत्रबाांदपुासून अनकु्रम े २५ मी्रच्या 
आत असल्याने या दठिाणी पुनवासनाचे सुरु असलेले िाम ठप्प झाले आहे आणण तेथील लोि 
बेघर झाले आहेत हे वास्तव स्थाननि लोिप्रनतननधीाांनी िासनाच्या ननदिानास आणून ददले 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, पुरातन ववभागाबरोबर बैठिा होऊन जागेची पाहणी िरून देखील याबाबत 
िोणतीही िायावाही िरण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, पुनवासनाच्या प्रतीके्षत असणा-या या झोपडपट््ीधारिााांच्या पुनवासनबाबत 
िासनाने िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०२-२०२१) : (१)   मुाांबई उपनगरातील जोगेश्वरी गुाांर्ा ही पुरातन वास्त ु
दद. ३१/०७/२०१२ रोजी प्रिाशित प्रस्ताववत हेरी्ेज यादीमध्ये शे्रणी-१ मध्ये समाववष् आहे. 
पुराततव अधधननयम, १९५८ मधील सुधाररत तरतुदीनुसार जोगेयवरी गुाांर्ाच्या १०० मी. साांरक्षक्षत 
पररसर हे प्रनतबाांधधत के्षत्र असून तयामध्ये दरुूस्ती व्यनतररक्त इतर िोणतेही बााांधिाम अनुजे्ञय 
नाही. तसेच २०० मी. परीसर हे ननयमन के्षत्र असून तयामध्ये पुराततव ववभागाच्या परवानगीने 
बााांधिाम अनुजे्ञय आहे.  तसेच मुाांबई उच्च न्यायालयामधील जनदहत याधचिा क्र. २४४५/२००४ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालयान े स्थापन िेलेल्या सशमतीने गुाांर्ा साई्च्या ५० मी. के्षत्रातील 
जागा साांरक्षक्षत िरणे आवश्यि असल्याची शिर्ारस मान्य िरून स्थाननि प्राधधिरणाने ५० 
मी. परीसरातील अनतक्रमणे िाढून व तयााांचे ्प्पेननहाय पुनवासन िरण्याचे ननदेि ददले आहेत. 
तयापैिी पदहल्या ्प्यात २५ मी. पररसरातील अनतक्रमणे िाढण्यात आली असून पात्रता 
धारिााांच ेपुनवासन िरण्यात येत आहे. 
(२)  होय. 
(३) (४) (५) व (६) जोगेश्वरी गुाांर्ा परीसरातील २५ मी. परीघात झोपडपट््ी पुनवासन 
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प्राधधिरणााांमार्ा त िुठल्याही बााांधिामास अथवा ननषिासनास परवानगी देण्यात आलेली नाही. 
सदर २५ मी. पररघरातील अनतक्रमणे पदहल्या ्प्यात िाढण्याचे व पुनवासनाच े िाम सुरू 
असून मा. उच्च न्यायालयाच े आदेिाप्रमाण े ५० मी. परीसर अनतक्रमणमुक्त िरून व 
वविशसत िरून पुराततव ववभागािड े हस्तााांतररत िरावयाच ेआहे व सदर िाम प्रगतीपथावर 
आहे. 

___________ 

  
राज्यात पोलीस भरती प्रकक्रया राबविण्याबाबत 

  

(२१)  १३७६१ (१३-०९-२०२०).   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय गहृ मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) राज्यातील िायदा-सुव्यवस्था भक्िम िरण्यािररता व पोशलसााांवरील िामाचा ताण िमी 
िरण्यासाठी राज्यातील पोलीस शिपाई साांवगाात दहा हजार तरुणााांची भरती िरण्याचा ननणाय 
िासनाने माहे जुलै, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, सदरहू भरती प्रकक्रयेची सद्यजस्थती िाय आहे तसेच सदरहू भरती प्रकक्रया 
िेव्हा पयतं होण ेअपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत  
 

श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) : (१) राज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई 
साांवगाातील सन २०१९ व २०२० मधील ररक्त होणारी अनकु्रमे ५२९७ पदे आणण ६७२६ पदे  
तसेच मीरा-भाईंदर, वसई-ववरार  पोलीस आयुक्तालयासाठी ननमााण िरण्यात आलेल्या 
पदााांपैिी पोलीस शिपाई साांवगाातील ५०५ पदे अिी एिुण  १२५३८ पदे १००% भरण्यासाठी, 
ववत्त ववभागाच्या क्र.अथासाां-२०२०/प्र.क्र.६५/अथा-३ दद. ०४/०५/२०२० च्या िासन ननणायातुन सु् 
देण्याचा ननणाय माांत्रत्रमाांडळाने दद. १६/०९/२०२० च्या बठैिीत घेतला आहे. 
(२) व (३) पोलीस शिपाई साांवगाासाठी सन २०१९ ची भरती प्रकक्रया िायावाहीत असून तयानाांतर 
२०२० ची भरती प्रकक्रया सुरू िरण्याचे साांिजल्पत आहे. 
  

___________ 
 

खटाि (श्ज.सातारा) तहसील िायाालयाांतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 (२२)  १३७९१ (१३-०९-२०२०).   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ख्ाव (जज.सातारा) तहसील िायाालयााांतील नायब तहसीलदार, तलाठी, शलवपि इतयादी 
पदे ररक्त असल्यामुळे अधधिारी व िमाचाऱ्यााांवर िामाचा अधधि ताण येत असून पाांतप्रधान 
किसान मानधन योजना, ७/१२ साांगणीिरण या सारख्या अनेि योजना व नागररिााांची दैनाांददन 
िामे रखडली आहेत, हे खरे आहे िाय,  
(२) असल्यास, सदरहू तहसील िायालयात सध्या नायब तहसीलदार यााांच्या चार पदापैिी दोन 
पदे ररक्त असनू ननवासी नायब तहसीलदार व ननवडणूि नायब तहसीलदार पद ररक्त आहे 
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तसेच तलाठी यााांची ५२ पदे माांजूर असून ३८ िायारत आहे व १४ पदे ररक्त आहे तयाचप्रमाण े
शलवपिााांची १६ पदे असून ६ पदे ररक्त असल्यामळेु नागररिााांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने िोणती िायावाही िेली वा िरत आहे 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. बाळासाहेब थोरात (११-१२-२०२०) : (१) (२) (३) अाांित: खरे आहे.    
       सद्यजस्थतीत तहशसल िायाालय ख्ाव येथील अधधिारी िमाचाऱ्यााांची पदे ररक्त 
असली तरी देखील िायारत िमाचारी यााांचेिडून िाम पूणा िरण्याचा प्रयतन िेला जातो. 
       राज्यातील नायब तहशसलदार साांवगाातील सरळसेवा िोट्यातील एिूण ७३ पदे 
राज्यसेवा पररक्षा-२०२० द्वारे भरण्याबाबत महाराषर लोिसवेा आयोगास  मागणीपत्र 
पाठववण्यात आले आहे. तसेच पणेु ववभागातील नायब तहशसलदार साांवगाातील पदोन्नतीची पदे 
भरण्यासाांदभाात िायावाही िरण्यात येते आहे. 
       सातारा जजल्ह्यातील शलपीि साांवगाातील ररक्त पदे िासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार 
भरण्यात येत आहेत. 
      सातारा जजल्ह्यातील तलाठी साांवगाातील एिूण ११४ ररक्त पदााांपिैी ३६ उमेदवारााांच े
ननयतन िरण्यात येऊन तयााांना साांबाांधधत उपववभागीय अधधिा-यााांिडून ननयुक्तीही देण्यात 
आली आहे. उवारीत उमेदवारााांचे ननयतन/ननयुक्तीची िायावाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
चांद्रपूर येथील शासिीय अमभयाांबत्रिी महाविदयालयात आिारण्यात येणारे पररक्षा शुल्ि  

  

(२३)  १३८२२ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  चाांद्रपूर येथील िासिीय अशभयााांत्रीिी महाववद्यालयात आिारण् यात येणारे पररक्षा िुल् ि 
िमी िरण् याबाबत  स्थानन ि लोिप्रतीनीधीाांनी  मा. माांत्री, उच् च व ताांत्रशिक्षण यााांच् यािड े
ददनााांि १७ जून २०२० रोजी वा त या सुमारास लेखी ननवेदन सादर िेले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल् यास, याबाबत िासनान ेिोणती िायावाही िेली आहे वा िरण् यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

 श्री. उदय सामांत (१७-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) सदर ननवेदनामध्ये नमूद ववर्याच्या अनुर्ाांगान े दद.२०/१०/२०२० च्या िासन पत्रान्वये 
साांचालि, ताांत्रशिक्षण साांचालनालय, मुाांबई यााांच्यािडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(३) लागू नाही. 

___________  
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राज्यातील लोिप्रनतननधीांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यिस्थेबाबत 
  

(२४)  १४०९५ (१३-०९-२०२०).   श्री.सुहास (आण्णा) व्दारिानाथ िाांदे (नाांदगाि) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील ववधीमाांडळ सदस्यााांना देण्यात आलेली पोलीस सुरक्षा व्यवस्था ही िेवळ मतदार 
साांघ व जजल्हयापुरतीच मयााददत असनु तयााांना देण्यात आलेले पोलीस सुरक्षा रक्षि हे 
जजल्ह्याच्या बाहेर घेऊन जाण्यास परवानगी नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मतदार साांघातील ववववध िामााांसाठी ववधी माांडळ सदस्यााांना जजल्ह्याच्या बाहेर 
तसेच मुाांबई येथे वाराांवार जावे लागत असून तयााांच्या जजववतास िोणतयाही प्रिारचा धोिा 
ननमााण होऊ नये यासाठी तयााांना पुरववण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था साांपुणा राज्यात 
प्रवासादरम्यान िायम ठेवण्यात यावी अिी मागणी लोिप्रनतननधीाांनी वाराांवार िासनािड ेिेलेली 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनुर्ाांगान ेिासनान ेिोणती िायावाही िेली वा िरत आहे 
तसेच याबाबत िासनाची भूशमिा िाय आहे? 
 
श्री. हदलीप िळस-ेपाटील (२९-०६-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे. 
पराांतु ज्या लोिप्रनतननधीना वगीिृत सुरक्षा पुरववण्यात आलेली आहे तयााांना मभुा देण्यात 
आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जजववतास धोिा असणाऱ्या व्यक्तीाांना पोलीस साांरक्षण देण्याबाबत गहृ ववभाग,  िासन 
ननणाय क्रमााांि एसयु्ी-१०१४/प्र.क्र.२४९/वविा-४ दद.०४ जानेवारी, २०१८ अन्वये मागादिाि सूचना 
ननगाशमत िरण्यात आलेल्या आहेत. तयाप्रमाण ेिायावाही िरण्यात येते. 

___________ 

  
राज् यात तांत्र मशक्षणाच् या जागाांमध् ये मोयाया प्रमाणात घट झाल् याबाबत. 

 (२५)  १४३४७ (१३-०९-२०२०).   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूा) :  सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज् यात ताांत्र शिक्षणाच् या जागााांमध् ये मोठ्या प्रमाणात घ् झाल् याचे सन २०२०-२१ वर्ााच् या 
अणखल भारतीय ताांत्र शिक्षण पररर्देच् या आिडवेारी वरून नन दिानास आले हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, राज् यात ताांत्र शिक्षणाच् या जागााांमध् ये घ् झाल् याने सुमारे १४ तााांत्रत्रि 
साांस् था/महाववद्यालये बाांद होण् याच् या मागाावर आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल् यास, ताांत्र शिक्षणाच् या किती जागााांमध्ये घ् झाली आहे तसेच किती साांस् था बाांद 
होणार आहेत, 
(४) असल् यास, ताांत्र शिक्षण िाखेतील जागााांमध्ये घ् होण्याची सवासाधारण िारणे िाय आहेत, 
(५) असल् यास, उक्त प्रिरणी िासनान ेचौििी िेली आहे िाय व तयानुसार िोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, वव लाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. उदय सामांत (१७-०२-२०२१) : (१)अाांित: खरे आहे. 
(२) िैक्षणणि वर्ा २०२०-२१ मध्ये राज्यातील १२ साांस्थााांनी स्वेच्छेने साांस्था बाांद िरण्यास 
अणखल भारतीय ताांत्र शिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली यााांचिेड ेअजा िेले आहेत. 
(३) िैक्षणणि वर्ा २०२०-२१ िरीता अणखल भारतीय ताांत्र  शिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली यााांच्या 
अखतयाररत असलेल्या राज्यातील ववद्यमान साांस्थमेधील एिूण २३१२९ जागा िमी झाल्या 
आहेत, मात्र नवीन अभ्यासक्रम सुरु िरणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रविे 
क्षमतेत वाढ यामुळे २०९७५ जागााांची वाढ झाल्याने प्रतयक्षात २१५४ प्रवेि क्षमता िमी झाली 
आहे. 
    िैक्षणणि वर्ा २०२०-२१ मध्ये राज्यातील १२ साांस्थााांनी साांस्था बाांद िरण्यास अणखल 
भारतीय ताांत्र शिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली यााांचेिड ेअजा िेले आहेत. 
(४) गत ३ वर्ाापासून प्रवेिासाठी ववद्यार्थयांच्या मागणीपेक्षा प्रविेासाठी अधधि उपलब्ध जागा, 
द्ववतीय पाळी, ववशिष् साांस्थााांमध्ये किाां वा ववशिष् दठिाणी वविेर्त: िहरी भागात प्रविे 
घेण्यास ववद्यार्थयांची पसाांती इ. िारणााांमुळे ताांत्र शिक्षण िाखेतील जागााांमध्ये घ् झाली आहे. 
(५) एखाद्या अभ्यासक्रमाची मागणी व तयािरीता ववद्यार्थयाचंा प्रनतसाद ववचारात घेवून ता 
अभ्यासक्रम अथवा साांस्था पुढे चाल ू ठेवणे अथवा बाांद िरणे याबाबतचा ननणाय साांबाांधधत 
िैक्षणणि साांस्था घेत असते. तयामध्ये िासनाचा हस्तके्षप नसतो. मात्र, उच्च व ताांत्र शिक्षण 
ववभागाच्या अाांतगात येणाऱ्या व्यावसानयि अभ्यासक्रमााांच्या प्रवेिात वाढ होण्यासाठी 
रोजगारक्षम तााांत्रत्रि मनुषयबळ ननमााण िरणे, प्रवेशित ववद्यार्थयाचंी गुणवत्ता वाढववणे, तयााांना 
नोिरीच्या साांधी वाढववणे, तसेच तााांत्रत्रि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढववणे, इ. साठी िैक्षणणि 
स्वायत्तता प्रदान िरणे, एनबीए मूल्यााांिन, ताांत्र शिक्षण सुधार िायाक्रम-३ (्ेक्यूप), हब अाँड 
स्िोप मॉडले द्वारा उद्योग साांस्था समन्वय इ. उपक्रम राबववण्यात येत आहेत. 
(६) लागू नाही. 

___________ 
 

चाळीसगाि (श्ज. जळगाांि) तालुक्यातील आगारात निीन बसेस उपलब्ध िरण्याबाबत 
 

 (२६)  १४४७९ (१६-०९-२०२०).   श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) चाळीसगााांव (जज. जळगााांव) तालुक्यातील जुन्या मोडिळीस आलेल्या बसला अपघात होऊन 
२५ पेक्षा अधधि प्रवािााांचा मतृयू झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास चाळीसगाव (जज.जळगााांव) तालुक्यातील आगाराचीही दरूवस्था झाली असनू सवा 
बसेस जुन्या व मोडिळीस आलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनान ेचौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुसार जळगााांव व चाळीसगाव येथील नागररिााांची गैरसोय दरू होऊन आगाराची 
दरुुस्ती िरणे तसेच अपघातााांच े प्रमाण िमी होण्याच्यादृष्ीने नवीन बसेस उपलब्ध िरुन 
देण्याबाबत िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत?  
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अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) चाळीसगाव बसस्थानिाचे नतुनीिरणाच ेिाम सन २०१९-२० मध्ये िरण्यात आले असनू, 
बसस्थानिात प्रवािााांसाठी आवश्यि मुलभूत सोयी सुववधा उपलब्ध िरुन देण्यात आल्या 
आहेत. जळगाव व चाळीसगाव आगारास अनकु्रम े१६ व ४ नवीन वाहने व एमएस धातमूध्ये 
बॉडी पनुबांधणी िेलेली अनकु्रम े २३ व १४ वाहन े पुरववण्यात आली असून, आयुमाान पुणा 
झालेली अनुक्रमे १७ व १६ वाहने मोडीत िाढली आहेत. तसेच, राज्य पररवहन वाहनााांची 
जस्थती उत्तम ठेवण्यािररता ननयतिाशलि िायाक्रमानुसार वाहनााांच ेपुन:जस्थतीिरण, आर्ीओ 
पाशसाांग इ. िाम ेिरण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुदानीत बालगहृाांना मागील िषाभरापासून धान्य पुरिठा होत नसल्याबाबत. 
  

(२७)  १४५६८ (१४-०९-२०२०).   श्री.मनोहर चांहद्रिापूरे (अजुानी-मोरगाांि), श्री.राज ू िारेमोरे 
(तुमसर), श्री.इांद्रननल नाईि (पसुद) : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानीत बालगहृााांना मागील एि वर्ाा पासून धान्य पुरवठा बाांद असल्यान े
राज्यातील १८ वर् ेवयोग्ातील ४० हजार मुले व मुलीाांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची 
बाब ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ७१० बालगहेृ साांस्था बाजारातुन अनतररक्त दराने धान्य खरेदी िरीत 
आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ७१० अनुदानीत बालगहेृ साांस्था िासनािडून िोणतेही िमाचारी 
मानधन व इमारत भाड े शमळत नसल्याने साांस्थेची आधथाि जस्थती त्रबि् झाल्यामुळे 
बालगहृातील   मुलााांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याबबात िासनान ेचौििी िेली आहे िाय, 
(५) असल्यास, तयानुसार िासनान ेयाबाबत िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. छगन भुजबळ (१७-०२-२०२१) : (१) व (२) िें द्र िासनाने िल्याणिारी साांस्था व वसनतगहेृ 
या योजनेंतगात िासनाच्या मालिीच्या व िासन चालववत असलेल्या िल्याणिारी साांस्थानाच 
ननयतन ववतररत िरणेबाबत ददनााांि १९.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये आदेि ददले होते. तयानुसार 
िासनािडून िेवळ िासनाच्या मालिीच्या व िासनािडून चालववण्यात येत 
असलेल्या िल्याणिारी साांस्थााांनाच अन्नधान्य ववतरीत िरण्यात येत होत.े  
      िें द्र िासनान े तद्नाांतर या योजनेंतगात िासनाच्या मालिीच्या व िासन चालववत 
असलेल्या िल्याणिारी साांस्थााांसह, िासन अनुदाननत िल्याणिारी साांस्था व वसतीगहृााांना माहे 
एवप्रल ते सप् े्ंबर २०२० या िालावधीपासनू अन्नधान्याच ेननयतन माांजूर िरण्याबाबत ददनााांि 
१३.०२.२०२० च्या पत्रान्वये िळववले आहे. तयानूसार या योजनेंतगात िासनाच्या मालिीच्या व 
िासन चालववत असलेल्या िल्याणिारी साांस्थासह, िासन अनुदाननत िल्याणिारी साांस्था व 
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वसतीगहृााांना अन्नधान्याचा पूरवठा िरण्यात येतो. 
    माहे एवप्रल त ेसप् े्ंबर २०२० या िालावधीसाठी राज्यािडील शिल्लि ननयतन ववचारात 
घेऊन १४३३०.५८० मे. ्न तााांदळू व  १३९०३.०८ मे. ्न गहू िें द्र िासनान ेदद. १९.०५.२०२० 
च्या पत्रान्वये माांजूर िेला आहे. तयानुसार राज्यातील ३८९४ (२१४ िासिीय व ३६८० िासन 
अनुदाननत) िल्याणिारी साांस्था व वसतीगहृााांमधील ३,८८,१४२ लाभार्थयांसाठी ददनााांि 
२१.०५.२०२० च्या आदेिान्वये ननयतन वा्प िरण्यात आले आहे.  तयामध्ये मदहला व 
बालवविास ववभागााांतगात असलेल्या बालगहृााांचा समावेि आहे. 
(३) हे खरे नाही. मदहला व बालवविास ववभागााांतगात असलेल्या ३७ िासिीय साांस्था व ४१३ 
िासन अनुदाननत साांस्थाना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तयानुर्ाांगाने मदहला व 
बालवविास ववभागााांतगात एिूण ४५० िासिीय व िासन अनुदाननत साांस्थाना िायारत आहेत. 
सदर साांस्थााांना सन २०१९-२० या आधथाि वर्ाातील ८० ्क्िे अनुदान अदा िरण्यात आले 
आहे. 
(४) (५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही 
  

___________ 
  
पुणे श्जल्हयातील प्राथममि, माध्यममि ि उच्च माध्यममि अनुदाननत शाळाांमध्ये मशक्षिाांच्या 

ननयमबा्य नमेणूिा झाल्याबाबत 
 

 (२८)  १४८८६ (१८-११-२०२०).   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयात प्राथशमि, माध्यशमि व उच्च माध्यशमि अनदुाननत िाळााांमध्ये ४ हजार 
११ शिक्षिााांच्या मान्यता पदाची जादहरात ना-हरित प्रमाणपत्राववना देण्यात आल्याच े माहे 
ऑगस््, २०२० मध्ये वा दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे िाय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननयमबाह्य शिक्षिााांच्या वेतनापो्ी िासनाच्या नतजोरीतून ९० िो्ी 
रुपये खचा झाले असल्याचे ननदिानास आले आहे हे खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास ननयमबाहय शिक्षिााांच्या नेमणूिा झाल्या असल्याचे ननषपन्न झाले असतानाही 
अद्यापपयतं मान्यता रद्द िरण्यात आल्या नसल्याचेही ननदिानास आले आहे हे खरे आहे 
िाय, 
(४) असल्यास िासनाने याबाबत चौििी िेली आहे िाय,चौििीच्या अनुर्ाांगान े सदरहू 
नेमणुिााांना तातडीने स्थधगती देऊन साांबाांधधत दोर्ीाांववरुध्द पुढे िोणती िारवाई िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

प्रा. िषाा गायििाड (०७-०२-२०२१) : (१) होय. सदर मान्यता अयोग्य ठरववण्यात आल्या 
आहेत. 
(२), (३) व (४) उच्च माध्यशमि ववभागाच्या अयोग्य ठरवलेल्या मान्यतााांची सुनावणी सुरु  
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आहे. माध्यशमि ववभागाच्या ३५८ वैयजक्ति मान्यता सुनावणीअाांती रद्द िरण्यात आल्या 
आहेत. प्राथशमि ववभागाच्या ८२ वैयजक्ति मान्यता सुनावणीअाांती रद्द िरण्यात आल्या 
आहेत. प्रस्ततु अननयशमत मान्यता प्रिरणी २४ शिक्षणाधधिा-यााांववरुद्ध ववभागीय चौििीची 
िायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

रायमॅक्स या िां पनीने सदोष मशीन देऊन शासनाची िेलेली फसिणूि 
  

(२९)  १४९६१ (२६-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांजय गायििाड 
(बुलढाणा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) मुाांबईतील अतयावश्यि सवेा आणण प्रवासी वाहतूि िरणाऱ्या राज्य मागा पररवहन 
महामाांडळाच्या मुाांबई ववभागात रायमॅक्स िाां पनीिडून पुरववल्या जाणाऱ्या िेिडो नतिी् मिीन 
सदोर् असल्याची बाब ऑक््ोबर, २०२० मध्ये ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, रायमॅक्स या िाां पनी िडून पररवहन ववभागाला पुरववण्यात आलेल्या मुाांबई 
ववभागातील १,०७७ पैिी ७७० नतिी् मिीन बाांद असून राज्यातील समुारे १५,०३७ नतिी् 
मिीन सदोर् असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(३)  असल्यास, महामाांडळातील अनेि िाां त्रा्े देण्यात आलेल्या रायमॅक्स या िाां पनीिड े
राज्यातील एस.्ी. महामाांडळाच्या सवा आगारामध्ये इलेक्रीि नतिी् मिीन पुरववण्याचे िाां त्रा् 
असून अल्पावधीतच ननतिृष् दजााची बॅ्री, ब्ण नादरुुस्त असणे, नतिी्ााांची रक्िम 
मशिनमध्ये दाखववणे तथावप नतिी् छपाई न होणे, चुिीच े नतिी् येणे अिा तक्रारी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, याप्रिरणी अनिे तक्रारी िरुनही महामाांडळािडून रायमॅक्स या खाजगी 
िाां त्रा्दारावर िारवाई न िरता उल् नतिी् ववक्रीच्या रिमेतील तर्ावत वाहिाच्या णखिातून 
वसूल िरण्याचे आदेि देण्यात येऊन िाां त्रा्दाराला साांरक्षण देण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
िाय,   
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुर्ाांगान ेसदोर् मिीन देऊन िासनाची र्सवणूि िेल्याप्रिरणी िाां पनीला िाळ्या 
यादीत ्ािून तसेच र्ौजदारी गुन्हा दाखल िरण्याबाबत िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात 
येत आहे, 
(६)  नसल्यास,ववलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
   माचा, २०२० पासून िोववड-१९ या आजारामुळे ्ाळेबाांदी िरण्यात आल्याने मिीनची 
देखभाल/ दरुुस्ती वेळीच होवू ििली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) व (५) ई्ीआयएम व ओआरएस प्रिल्पाच्या सेवापुरवठादारािी िेलेल्या िरारातील 
तरतुदीप्रमाणे व सेवापातळी िरारानुसार दैनाांददन वापरासाठी आवश्यि असणाऱ्या ई्ीआय 
मशिन्स उपलब्ध न झाल्यास सवेापुरवठादारास दाांड आिारण्यात येवून सदर रिमेची वसुली 
सेवापुरवठादार यााांच्या माशसि देयिााांमधनू िरण्यात येते. सदरबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन 
उधचत िारवाई िरण्यात येत आहे. तसेच, सेवापुरवठादारािडून इ्ीआयएम मिीन 
नादरुुस्तीसाठी आतापयतं सुमारे रु.४.५० िो्ी इतिा आधथाि दाांड आिारण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही 

___________ 
 

मौजे सोनगीर, (श्ज.धुळे) येथील महामागाािरील एस.टी.महामांडळाच े
बसस्थानि सुरु िरण्याबाबत 

 (३०)  १४९९१ (२७-११-२०२०).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) (ता.सोनगीर,जज.धुळे) या महामागाावरील ३० हजार लोिवस्तीच्या गावात 
एस.्ी.महामाांडळाचे बसस्थानि सरुु िरण्याची मागणी ग्रामस्थााांनी वाराांवार िेली आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(२) असल्यास, सदर बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे िाय, असल्यास, िधीपयतं सदर 
बसस्थानिाची ननशमाती िरण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्य पररवहन महााांडळाच्या धुळे ववभागातील मौजे सोनगीर हे धुळे-आग्रा महामागाावर 
असून, तेथ े राज्य पररवहन महामाांडळाची जागा नाही. तसेच, सदयजस्थतीत महामाांडळािड े
ननधीची िमतरता आहे. तरी, जागा व ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सोनगीर येथे बसस्थानि/मागा 
ननवारा बााांधण्याचा ननणाय घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबई विद्यापीठातील जिाहरलाल नेहरू ग्रांथालयाच्या जुन्या इमारतीची झालेली दरूिस्था 
 

 (३१)  १५१५६ (२४-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :  सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई ववद्यापीठातील जवाहरलाल नेहरू ग्राांथालयाच्या जुन्या इमारतीची 
दरूवस्था झाल्यामुळे तेथील ग्राांथ साांपदेचे नुिसान होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये 
वा तया दरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ग्राांथालयात असलेली पुस्तिे व ग्राांथसाांपदेची देखभाल िरण्यािररता अपुरा 
िमाचारीवगा असल्याने योग्य ती ननगा राखली जात नाही हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या ग्राांथालयािररता नवीन इमारत पुणापणे तयार असूनही तया दठिाणी या 
ग्राांथालयाचे स्थलााांतर िरण्यास ववलाांब होत आहे याची िारणे िाय आहेत तसेच स्थलााांतर 
िें व्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 



वव.स. ६० (25) 

(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेिोणती िायावाही िेली आहे वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (२५-०२-२०२१) : (१) हे अाांित: खरे आहे. 
    मुाांबई ववद्यापीठातील जवाहरलाल नेहरु ग्राांथालयातील जुन ेइमारतीचे दरुुस्तीचे िाम सुरु 
असून, तेथील ग्राांथसाांपदेच्या सुरक्षतेची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. 
(२) खरे नाही. 
(३) मुाांबई ववद्यापीठाच्या अाांतगात वाढणारी ववद्यार्थयाचंी साांख्या पाहता ववद्यानगरी पररसरात 
सुमारे ३७,१५९ चौरस रु््ाचे व सुमारे ४५० ववद्यार्थयांची अध्ययनाची क्षमता असणारे नवीन 
ग्राांथालयाच्या इमारतीाांच े बााांधिाम प्रगतीपथावर असून, सदर बााांधिाम लविर लविरात पूणा 
िरण्याचा ववद्यापीठाच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नादरुुस्त बसच्या सांख्येत िाढ होत असल्याबाबत 
 (३२)  १५१८८ (२७-११-२०२०).   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शलेार (िाांदे्र 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), 
श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालाजी (अिोला पश्श्चम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१)   महाराषर राज्य मागा पररवहन महामाांडळाच्या जजल्हा पातळीवर बसेसना लागणारे 
सादहतय स्थाननि पुरवठादारााांिडून पुरववले जात नसल्यान े ऐन ददवाळीच्या हाांगामात बस 
नादरुुस्त अवस्थेत आगारातच   रादहल्याने प्रवािााांना मोठ्या प्रमाणात मन:स्ताप सहन िरावा 
लागत असल्याचे ददनााांि २५ ऑक््ोबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, साांपूणा राज्यभरातील या पुरवठादारााांचे सुमारे २०० िो्ी रुपये एस्ी 
महामाांडळािड े थिीत असल्यान े पुरवठादारााांनी सादहतय देणे बाांद िेले असून   बस 
नादरुुस्तीमुळे प्रवािााांना मोठ्या अडचणीाांचा सामना िरावा लागत असतानाही यािड ेप्रिासनाचे 
दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौििी िरण्यात आली आहे िाय, चौििीच्या अनुर्ाांगान े
पुरवठादारााांची थिबािी देण्यासाठी िासनान ेिोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पुरवठादारााांची सुमारे रु.१३३.५८ िो्ीची देयिे ननधी अभावी प्रलाांत्रबत आहेत. राज्य 
पररवहन वाहनााांची दैननि देखभाल व दरुुस्ती िरुनच वाहने मागास्थ िेली जातात. 
(३) िोववड-१९ च्या प्रादभुाावामुळे राज्य पररवहन महामाांडळाच्या उतपन्नावर पररणाम झाल्यान े
महामाांडळािड े ननधीची िमतरता आली असून, ननधी उपलब्ध होताच प्रलाांत्रबत देयिे अदा 
िरण्यात येतील. 
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(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
___________ 

  
राज्य पररिहन महामांडळाला शासनािडून प्रलांबबत असलेली 

२७० िोटीांची थिबािी ममळण्याबाबत 
 (३३)  १५२२७ (१९-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१)  राज्य मागा पररवहन महामाांडळान ेिासनाने वळेोवेळी ददलेल्या आदेिाप्रमाणे ववववध  
घ्िातील  प्रवासी वगांना प्रवास भाड्यात ३३ पासून १०० ्क्क्यााांपयतं ददलेल्या 
सवलतीबद्दलची भरपाई/प्रनतपूती िासनािडून मुदतीत होत नसनू सद्य:जस्थतीत रुपये ५०२ 
िो्ीाांची  थिबािी िासनािड े  आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२)  असल्यास, यामुळे पररवहन महामाांडळास तो्ा होत असल्याने प्रवािााांच्या सवलती बाांद 
िरण्याचा ननणाय महामाांडळान े िेला असून िासनािड े प्रलाांत्रबत असलेल्या रुपये ५०२ िो्ी 
रक्िमेपैिी रुपये २७० िो्ीाांची थिबािी देण्यात येणार असल्याच ेमाहे जून, २०२० मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुसार पररवहन महामाांडळाला थिबािीची रक्िम अदा िरुन महामाांडळ अधधि 
िायाक्षम िरण्याबाबत िासनान े िाय उपाययोजना िेल्या वा िरण्यात येणार आहेत,तयाच े
स्वरुप िाय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
  
अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१), (२) व (३) माचा, २०२० अखेर रु.६९७.१२ िो्ी एवढी 
रक्िम सवलत मूल्यााांपो्ी िासनािडून महामाांडळास येणे प्रलाांत्रबत होती. सदरची सवा रक्िम 
िासनाद्वारे महामाांडळास अदा िरण्यात आली आहे. तसेच, िासन ननणाय दद.०५.०८.२०२० 
अन्वये महामाांडळास रु.५५०.०० िो्ी, िासन ननणाय दद.०१.१०.२०२० अन्वये रु.१५०.०० िो्ी व 
िासन ननणाय दद.०९.११.२०२० अन्वये रु.७९.०० िो्ी इतिी रक्िम सवलतमूल्यााांच्या 
प्रनतपूतीपो्ी अधग्रम स्वरुपात महामाांडळास अदा िरण्यात आली आहे. 
       राज्य पररवहन महामाांडळाद्वारे िोणतयाही सामाजजि घ्िााांची प्रवास सवलत बाांद 
िरण्याचा ननणाय घेतलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

गोंडिाना विद्यापीठाच्या पदव्या अनधधिृत असल्याबाबत 
 (३४)  १५२३३ (१८-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ववद्यापीठ अनुदान आयोगाच् या (युजीसी) राजपत्रात सवा पदव् यााांची नावे नाहीत अिा सवा 
पदव् या अनधधिृत आहेत, असे यजुीसीन े २०१४ साली स् पष ् िेल् यानाांतरही गोंडवाना 
ववद्यापीठाद्वारे अद्यापही िाही अभ् यासक्रम नावात बदल न िरता सुरू आहेत तसेच 
आधधच् याच नावान े पदव् या देण् यात येत असल् याने हे पदवीप्राप् त ववद्याथी िें द्रीय लोिसेवा 
आयोगाच् या (युजपीएससी) परीके्षसाठी ग्राहय धरण् यात येणार नसल् याची मादहती माहे सप् ्ेंबर, 
२०२० च् या पदहल् या आठवडयात ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल् यास, गोंडवाना ववद्यापीठाने ददनााांि २६ ऑगस ््  २०२० रोजी वा तयासुमारास सन 
२०२०-२१ या िैक्षणणि सत्रासाठी जवळपास ३८ अभ् यासक्रमााांची शिक्षणिुल् ि यादी जाहीर िेली 
आहे. मात्र, या अभ् यासक्रमााांपिैी मास् ्र ऑर् इाांडस् रीयल ररलेिनशिप व पसानल मॅनेजमें् 
(एमआआपीएम) मास् ्र ऑर् लेबर स् ्डडज (एमएलएम) बॅचलर ऑर् रॅ्िन डडझाईन 
(बीएर्डी), मास ्् र ऑर् रॅ्िन डडझाईन (एमएर्डी), बचॅलर ऑर् कर्जजिल एज् युिेिन 
(बीपीएड), बचॅलर ऑर् लायब्ररी अॅन् ड इन् र्ॉमेिन सायन् स (एमएलआयसी) या 
अभ् यासक्रमााांच् या नावात बदल न िरता अनाधधिृत पदव् या देणे सुरू आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) उक्त पदव् यााांची नावे युजीसीने २०१४ ला बदललेली असताना सुध् दा गोंडवाना ववद्यापीठान े
अद्यापही या पदव् यााांच् या नावात सुधारणा िेल् या नाहीत हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल् यास, या पदव् या अनाधधिृत ठरणार असल् याची तक्रार िॉप् स चे िायाालय अधीक्षि 
डॉ. अशभर्ेि हरदास यााांनी लेखी तक्रार िासनािड े िेली आहे, हे खरे आहे िाय, सदरहू 
तक्रारीच् या अनुर्ाांगान ेिोणती िायावाही िरण् यात आली आहे वा   येत आहे,  
(५) अद्याप िायावाही झाली नसल् यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (१९-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे अाांितः खरे आहे. 
     डॉ.अशभर्िे हरदास यााांनी ववद्यापीठािड े लेखी तक्रार िेली आहे. ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगाद्वारे पुननाामााांिन िरण्यात आलेल्या ४ अभ्यासक्रमााांच्या (बॅचलर ऑर् कर्जजिल 
एज् युिेिन, मास््र ऑर् कर्जजिल एज् युिेिन, बॅचलर ऑर् लायब्ररी ॲन् ड इन् र्ॉमेिन 
सायन् स, मास््र ऑर् लायब्ररी ॲन् ड इन् र्ॉमेिन सायन् स) पदव्यासाांदभाात अधधसूचना 
क्र.गोववग/ववद्या/क्र/ ८८/२०, दद.२६.११.२०२० नुसार ववद्यापीठाच्या साांिेतस्थळावर प्रिाशित 
िरण्यात आली आहे. तसेच मास् ्र ऑर् इाांडस् रीयल ररलेिनशिप व पसानल मॅनेजमें् 
(एमआयआरपीएम), मास ्् र ऑर् लेबर स् ्डडज (एमएलएस), मास््र ऑर् सायबर लॉ, 
बॅचलर ऑर् रॅ्िन डडझाईन (बीएर्डी), मास् ्र ऑर् रॅ्िन डडझाईन (एमएर्डी) हे 
अभ्यासक्रम युजीसीच्या राजपत्रात अाांतभूात नसल्यान े सदर अभ्यासक्रमााांचा युजीसी ॲक््, 
१९५६ च्या सेक्िन २२ अाांतगात अाांतभूात िरण्यासाांदभाात ववद्यापीठािडून ववद्यापीठ अनुदान 
आयोगािड ेशिर्ारस िरण्याची िायावाही सुरु आहे.   
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मुरबाड ि शहापूर (श्ज.ठाणे) तालकु्यातील भातखरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
 

 (३५)  १५२८५ (१८-११-२०२०).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिा) :   सन्माननीय अनन् 
ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१)  मुरबाड व िहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील भातखरेदी िें द्र उभारण्याची वाराांवार मागणी 
िरूनही अद्याप िासनाने याबाबत िोणतीच िायावाही िेली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय,  
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(२)  असल्यास, मुरबाड व िहापरू तालुक्यातील ९० ्क्िे ितेिरी भातिेती िरीत असून येथ े
िासिीय खरेदी िें द्र नसल्यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यााांना िवडीमोल भावात धान वविाव ेलागत 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी चौििी िरुन मुरबाड व िहापूर तालुक्यात भात खरेदी िें द्र 
सुरू िरून िेतिऱ्यााांची होणारी परवड थााांबववण्यासाठी िासनान े िोणती िायावाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, तयाची िाय िारणे आहेत ? 

 श्री. छगन भुजबळ (०७-०४-२०२१) : (१) (२) व ३) हे खरे नाही. 
  ठाणे जजल्ह्यात जजल्हाधधिारी, ठाणे यााांनी िहापूर तालुक्यात ६ व मुरबाड तालुक्यात ४ 
अिी एिूण १० खरेदी िें द्र माांजुर िेली असून, सदर खरेदी िें द्रााांवर दद.१२/११/२०२० रोजी पासनू 
धान खरेदी सुरु िरण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

झोडगा (ता.मलिापूर, श्ज.बुलडाणा) येथील नदी मध्ये दवूषत रसायन 
पाण्यात ममसळत असल्याबाबत 

  

(३६)  १५३६४ (२६-११-२०२०). श्री.राजशे एिड े (मलिापूर) : सन्माननीय पयाािरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१)  झोडगा (ता.मलिापूर, जज.बलुडाणा) येथील नदी (छो्ा नाला) मध्ये चैतन्य िेशमिल्स 
प्रा.शल., मलिापूर यााांनी दवूर्त िेशमिल पाण्यात सोडल्याने स्थाननि नागररि व जनावरााांच्या 
जजववतास धोिा ननमााण झाल्याची बाब ददनााांि १५ सप् े्ंबर, २०२० रोजी ननदिानास आली, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी तलाठी, झोडगा यााांनी ददनााांि २९ जुल,ै २०२० रोजी िेलेल्या 
तक्रारीच्या अनुर्ाांगाने तहसील िायाालय, मलिापूर यााांनी स्थळ ननरीक्षण िरून प्रदरू्ण ननयाांत्रण 
माांडळ, अिोला यााांना दद.१८ सप् े्ंबर, २०२० रोजी चौििी िरण्याबाबत िळववले आहे, हे ही 
खरे आहे िाय? 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय ननषपन्न 
झाले व तयानुर्ाांगाने दवूर्त िेशमिलयुक्त पाणी नदीमध्ये सोडणाऱ्या चैतन्य िेशमिल्स 
प्रा.शल.या िाां पनीवर िोणती िारवाई िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे (२१-०१-२०२१) : (१) हे अाांित: खरे आहे. 
(२) मौजे झोडगा, ता. मलिापूर येथील नदी / छो्ा नाल्याच े पाणी दवूर्त झाल्याबाबत 
तहशसलदार, मलिापूर यााांच्यािड ेतक्रार प्राप्त झाली होती. 
• सदर तक्रारीच्या अनुर्ाांगान ेतहशसल िायाालय, मलिापूर यााांच्यामार्ा त ददनााांि ११/०९/२०२० 
रोजी स्थळपाहणी िरण्यात आली होती. 
• तथावप, याबाबत िोणताही अहवाल / तक्रार तहशसल िायाालय, मलिापूर यााांच्यािडून 
महाराषर प्रदरू्ण ननयाांत्रण माांडळािड ेप्राप्त झालेली नाही.  
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(३) महाराषर प्रदरू्ण ननयाांत्रण माांडळामार्ा त ददनााांि ०३/१२/२०२० रोजी िरण्यात आलेल्या 
पाहणीदरम्यान म.े चैतन्य ॲग्रोबायो्ेि, मौज े बेलाड, ता. मलिापूर जज. बुलडाणा या 
उद्योगामध्ये आढळून आलेल्या त्रु्ीाांच्या अनुर्ाांगाने सदर उदयोगास ददनााांि ०४/१२/२०२० रोजी 
महाराषर प्रदरू्ण ननयाांत्रण माांडळामार्ा त प्रस्ताववत ननदेि ददलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
निी मुांबईतील लॉश्जस्टीि पळस्पे (पनिेल) येथील पलि रेशन 

 गोडाऊनिर िेलेल्या िारिाईबाबत 
  

(३७)  १५५५६ (२६-११-२०२०).   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
 (१)  नवी मुाांबईतील लॉजजस् ्ीि पळस् पे (पनवेल) येथील पलि रेिन गोडाऊनवर तहशसलदार 
व वररष ठ पोलीस ननररक्षि, पनवेल िहर पोलीस ठाणे, नवी मुाांबई यााांच् या साांयुक् त पथिाने 
ददनााांि ३१ जुल,ै २०२० रोजी वा तयासुमारास छापा ्ािून सावाजननि ववतरण व् यवस् थतेील 
११० ्न तााांदळू जप् त िेला, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल् यास, याबाबत िासनान ेचौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून आले व 
तयानुर्ाांगान ेमा.अन्न व नागरी पुरवठा माांत्रयााांना अहवाल सादर िरण् यात आला आहे िाय, 
(३) असल् यास, अहवालाचे ननष िर्ा िाय आहेत व त याअनुर्ाांगान े िासनाने िोणती िारवाई 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

श्री. छगन भजुबळ (१२-०२-२०२१) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) जप्त िरण्यात आलेला तााांदळू हा िनाा्ि राज्यातील इाांडी, ववजापूर जज.ववजापूर तसेच 
हल्लूर ता.मुदलगी जज.बेळगाव या दठिाणावरुन सावाजननि ववतरण व्यवस्थेतील तााांदळू 
ननयाातीसाठी आणला असल्याच ेननषपन्न झाले आहे. सद्यजस्थतीत प्रिरण न्यायप्रववषठ असून 
राज्य गुन्हे अन्वेर्ण ववभाग यााांचिेडून पुढील तपास सुरू आहे.  
   प्रस्तुत प्रिरणाचा अहवाल ववभागास प्राप्त झालेला आहे. 
(३) ववभागास प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार आरोपी श्री.प्ेल यााांची वेगवेगळ्या िाां पनीची 
मालिी असून सवा बॅंि व्यवहार व सरिारी पत्रव्यवहार स्वत:च्या नावाने िरीत असनू 
गुन्हेगारी दानयतवापासून वाचण्यासाठी आपल्या नोिर/नातेवाईिााांच्या नावे िाां पनीच े बोगस 
एमओयू तयार िेले आहेत. श्री.प्ेल हे एर्सीआय ननववदा घेवनू पीडीएस तााांदळू तयााांच्या 
गुन्हेगारामार्ा त गोळा िरून आ्ीिन देिााांना ननयाात िरतात. ववववध सरिारी साांस्थााांची 
र्सवणूि िरण्यासाठी व िायदेिीर िारवाईपासून मुक्त होण्यासाठी तयााांनी बनाव् िागदपत्र े
तयार िेली आहेत. श्री.प्ेल हे तााांदळू खरेदी िरून बनाव् िाां पन्यााांना ववितात व बेनामी 
व्यवहारातून वेगवेगळ्या िाां पन्या/व्यक्तीाांना भरपाई देतात. सदर प्रिरणी आरोपीववरोधात 
र्ौजदारी ख्ले दाखल आहेत.  
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        याबाबत जीवनावश्यि वस्तू िायदा, १९५५ िलम ६ अन्वये जजल्हाधधिारी, रायगड 
यााांचेिड े सुनावणी झाली असून न्यायालयीन ननणायाच्या अधधन राहून दद.२२/०९/२०२० रोजी 
आदेि पारीत िेले आहेत. तयानसुार ₹३३,००,०००/-किाां मतीच्या प्रतयेिी ५० कि.गॅ्र. वजनाच्या 
२२२० गोण्यामधील ११० ्न तााांदळू व २ वजनिा्े िासनजमा िरण्याचे आदेि ददले आहेत. 
        या प्रिरणाची चौििी िरण्यासाठी ९ सदस्यीय वविेर् तपास पथि (SIT) स्थापन 
िेले आहे. SIT व ववभागाच ेअधधिारी यााांनी रायगड, सोलापूर, ठाणे व िनाा्िातील ववजापूर 
जजल्ह्यात साांयुक्त छाप े ्ािले असून ३ आरोपीाांना अ्ि िरण्यात आली आहे. प्रिरण 
अन्वेर्णाधीन असनू पुढील िायावाही सुरू आहे. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

राज्य पररिहन महामांडळ िमाचाऱ्याांना थिीत िेतन देण्याबाबत 
  

(३८)  १५७४० (१९-११-२०२०).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी 
(अक्िलिोट), श्री.गोिधान माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालाजी (अिोला पश्श्चम), श्री.लक्ष्मण 
जगताप (धचांचिड), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पश्श्चम), श्री.लहू िानड े (श्रीरामपूर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.हहरामण खोसिर 
(इगतपूरी), श्रीमती प्रनतभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.सुभाष धोटे 
(राजूरा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपूर), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.बांटी 
भाांगडडया (धचमूर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपूर दक्षक्षण 
पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सुभाष 
देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्री.अमभमन्य ु पिार (औसा), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (मशडी), श्री.विनोद ननिोले (डहाणू), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पूिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.ममहीर िोटेचा (मुलुांड), श्रीमती मुक्ता हटळि (िसबापेठ): 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) राज्य पररवहन महामाांडळाच्या िमाचाऱ्यााांनी िोरोनाच्या िाळात सोईसुववधााांचा अभाव 
असतााांनाही जीव धोक्यात घालून अतयावश्यि सेवा बजावत असतााांना सुमारे ७८ िमाचाऱ्यााांचा 
मतृयू झाला आहे तसेच माहे मे, २०२० च े ५० ्क्िे वेतन देण्यात आले असून माहे जुलै, 
२०२० पासून अद्याप वतेन शमळाले नसल्यामुळे िमाचारी व तयााांच्या िु्ुाांबााांची उपासमार होत 
असल्याच ेमाहे, ऑक््ोबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 

(२) असल्यास, ददवाळी अग्रीम देणे, थिीत व देय वेतन देणे, िासिीय िमाचाऱ्यााांप्रमाणे 
वाढीव ५ ्क्िे महागाई भत्ता देण ेइतयादी मागण्या महाराषर स््े् रान्सपो ा् िामगार साांघ्ना, 
मुाांबई व दहाांगणघा् यााांनी माहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान िेल्या असून राज्य 
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पररवहन महामाांडळाच्या ववववध िामगार साांघ्नााांनी िामगारााांच्या थिीत वेतनाबाबत िासनाचे 
लक्ष वेधण्यािररता आक्रोि आाांदोलन िरुन मागण्यााांचे ननवेदन प्रााांत अधधिारी व जजल्हाधधिारी 
िायाालय यााांच्यािड ेददले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३)   असल्यास, जळगाव जजल्ह्यात वाहन चालि, श्री.चौधरी यााांनी वेतन न शमळाल्यान े
िासनास जबाबदार धरुन आतमहतया िेली असल्याच े ददनााांि ९ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा 
तयासुमारास ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, यासाठी ३००० हजार िो्ी रुपयााांची मागणी महामाांडळान े िासनािड े िेली 
असून िमाचाऱ्यााांचा पगार तसेच स्वेच्छाननवतृ्तीचे पैसे अदा िरण्यासाठी स््े् बाँि ऑर् 
इाांडडयािड े २ हजार ५०० िो्ी रुपयााांच्या िजा उभारणीचा प्रस्ताव सादर िेला असनू 
तयासाठी प्रनतमहा ४० िो्ी रुपयााांचा हप्ता भरावा लागणार आहे तसेच यासाठी पररवहन 
महामाांडळाच्या ११ जागा तारण म्हणून ठेवण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, सदर िमाचाऱ्यााांना अद्याप वेतन ददलेले नाही, ही अतयाांत गाांभीर बाब असनू 
वेतन प्रदान अधधननयम १९३६ या िायद्याने हा र्ौजदारी गुन्हा दाखल िरुन िारवाई 
िरण्याची मागणी एस.्ी.विा सा इाां्ि िााँगे्रस साांघ्ननेे िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुसार िमाचाऱ्यााांना ददवाळी अगोदर थिीत वेतन, ददवाळी अग्रीम व महागाई भत्ता 
देणेबाबत िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही. 
अतयावश्यि सेवा बजावत असताना राज्य पररवहन महामाांडळातील आतापयंत ८ िमाचाऱ्यााांचा 
मतृयू झालेला आहे. तसेच, महामाांडळातील िमाचाऱ्यााांना माहे नोव्हेंबर, २०२० पयतंच े साांपूणा 
वेतन अदा िरण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषर राज्य मागा पररवहन महामाांडळातील िमाचाऱ्यााांच ेवेतन व देणी अदा िरण्यासाठी 
मा.माांत्रत्रमाांडळाच्या मान्यतेने वविरे् आधथाि मदत म्हणून रु.१०००.०० िो्ी उपलब्ध िरुन 
देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. तसेच, िासन ननणाय दद.०५.०८.२०२० अन्वये महामाांडळास 
रु.५५०.०० िो्ी, िासन ननणाय दद.०१.१०.२०२० अन्वये रु.१५०.०० िो्ी व िासन ननणाय 
दद.०९.११.२०२० अन्वये रु.७९.०० िो्ी इतिी रक्िम सवलतमूल्यााांच्या प्रनतपूतीपो्ी अधग्रम 
स्वरुपात महामाांडळास अदा िरण्यात आली आहेत. 
     तसेच, स््े् बाँि ऑर् इाांडडया या बाँिेिड ेरु.२०००.०० िो्ी रुपयााांच्या िजा उभारणीच्या 
प्रस्तावाच्या अनुर्ाांगाने सद्यजस्थतीत महामाांडळाच्या आधथाि जस्थतीचा आढावा घेवून योग्य तो 
ननणाय घेण्यात येईल.  
(४) व (५) हे खरे आहे.     
(६) माहे नोव्हेंबर, २०२० पयतंच ेसाांपूणा वेतन व ददवाळी अग्रीम िमाचाऱ्यााांना अदा िरण्यात 
आला आहे. 
(७) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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धान उत्पादि शेति-याांना बोनस देण् याबाबत. 
 

 (३९)  १५९४९ (२६-११-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर), अॅड.आमशष जयस्िाल 
(रामटेि) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) प्रनतवर्ीप्रमाणे यावर्ी राज् य िासनाने धानाला हमीभाव जाहीर िेला असून २५६८ रूपये 
धानाची आधारभूत किाां मत आहे, मात्र यावर्ी पुरपररस् थीतीचा ववचार िरता राज् य आणण िें द्र 
िासनाने प्रत येिी एि हजार रूपयााांचा बोनस िेति-यााांना द्यावा अिी मागणी ववदभाातील धान 
उत पादि िेति-यााांनी माहे ऑक् ्ोबर, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान िेली आहे, हे खरे आहे 
िाय,  
(२) असल् यास, पूवा ववदभाातील गडधचरोली, भाांडारा, गोंददया, चाांद्रपूर या जजल् हयात मोठ्या 
प्रमाणात धानाच े उत पादन घेण् यात येत,े पराांत ु यावर्ी पुरामळेु गडधचरोली, चाांद्रपूर, भाांडारा 
जजल् हयात ितेिऱ् यााांच् या िेतातील वपिे वाहून गेल्यामुळे धान उत पादनात घ् झाली आहे, हे 
ही खरे आहे िाय,  
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुर्ाांगान ेधान उत पादि िेति-यााांना बोनस देण्याच्यादृष ्ीने िोणती िायावाही िेली 
वा िरण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 
श्री. छगन भुजबळ (०७-०४-२०२१) : (१) (२) व (३)  किमान आधारभुत किाां मत खरेदी 
योजनेंतगात पणन हाांगाम २०२०-२१ मध्ये सवासाधारण धानाला रु.१८६८/- व “अ” गे्रड 
धानासाठी रु.१८८८/- प्रनत जक्वाां्ल हमीभाव घोवर्त िेला आहे.  तथावप, िोरोना साांि् व 
अनतवषृ्ीमुळे तसेच धान उतपादनाचा वाढता खचा, यामळेु अडचणीत आलेल्या धान उतपादि 
िेतिऱ्यााांची मागणी ववचारात घेता, ववववध लोिप्रनतननाांधीाांनी खरीप पणन हाांगाम २०२०-२१ 
मध्ये धान उतपादि िेतिऱ्यााांना हमीभाव व्यनतररक्त प्रनतजक्वाां्ल रु.७००/- प्रोतसाहन रािी 
देणेबाबत मा.मुख्यमाांत्री /मा.माांत्री (अन्न, नागरी पुरवठा) यााांचेिड ेमागणी िेली आहे.  सदर 
मागणी ववचारात घेता, िासन ननणाय, अन्न, नागरी पुरवठा ववभाग, दद.२१/१२/२०२० अन्वये 
खरीप पणन हाांगाम २०२०-२१ मध्ये आधारभुत किमान योजनेंतगात खरेदी िेला जाणाऱ्या 
धानाला प्रनत िेतिरी ५० जक्वाां्लची मयाादा पाळून हमीभाव व्यनतररक्त रु.७००/- 
प्रनतजक्वाां्ल इतिी प्रोतसाहन रािी देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे.   
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
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ठाणे महानगरपामलिेने िधधात दराने वििास शुल्िाची िसूली िेली नसल्यान ेिोटयिधी 
रुपयाांचा महसूलाचे नुिसान झाल्याबाबत 

 (४०)  १६११० (१३-११-२०२०).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिाती), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.सुनील राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री पुढील गोष्ीाांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ठाण े िहरात वाढतया नागरीिरणामुळे वाहतुिीच्या समस्येवर उपाय म्हणून ददनााांि १ 
माचा ,२०१७ रोजी वा तया सुमारास मेरो प्रिल्प नागरी पररवहन प्रिल्प म्हणून हाती घेण्यात 
आला मात्र हा मेरो प्रिल्प राबववताना माहे माचा, २०१७ त ेऑगस््, २०१९ अखेरपयतं ठाणे 
महानगरपाशलिेने वाढीव दराने मेरो वविास िुल्ि वसूल न िरताच वविासिााांना भोगवा्ा 
प्रमाणपत्र (ओसी) ददल्यान ेएिूण ३०८ िो्ी १२ लाख रुपयााांच्या महसुलाच ेनुिसान झाल्याची 
बाब िॅगच्या अहवालात माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या दसु-या आठवडयात वा तया दरम्यान 
ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मेरो वविासिािडून वधधात दरान े वविास िुल्ि वसूल न िरत 
महानगरपाशलिा वविासिााांना एि न्याय आणण सवासामान्यााांच्या मालमत्ता, घनिचरा िर 
याबाबतीत वेगळा न्याय देत असल्याने दजुाभाव िररत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, महाराषर महानगरपाशलिा अधधननयम १९४९ च्या तरतुदीनुसार मालमते्तच्या 
मुद्रााांि िुल्िासोबत महत्त्वपूणा नागरी वाहतूि प्रिल्प राबववण्यात येणा-या िहरात १ ्क्िा 
अधधभार लावण्यात आला होता तयानुसार सवासामान्य ठाणेिरााांनी अधधभार ददलेला असतानाही 
वविासिााांना मात्र सु् देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, माचा २०१७ ते ऑगस्् २०१९ या िाळात ज्या वविासिााांनी बााांधिाम पूणा 
िरून मेरो वविास िुल्ि न देता भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओसी) घेतलेले आहे तयााांच्यािडून सदरहू 
३०८ िो्ी १२ लाख महसूलाची रक्िम वसुल िरण्याच्या दृष्ीने िासनान े िोणता ननणाय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे (१२-०४-२०२१) :(१), (२), (३) व (४) महाराषर प्रादेशिि व नगररचना 
अधधननयम, १९६६ चे िलम १२४ (ब) मधील उप िलम (२-१ अ) मध्ये िेलेल्या ददनााांि 
२५/०८/२०१५ च्या सुधारणानुसार महाराषर िासनाने ननिडीचा नागरी पररवहन प्रिल्प ज्या 
िहरात घोवर्त िेलेला आहे, तया िहरात िासनाने अधधसूचीत िेलेल्या ददनााांिापासून प्रचलीत 
वविास िुल्िामध्ये १००% वाढ िरणे व जमा झालेले वाढीव वविास िुल्ि ननिडीचे नागरी 
पररवहन प्रिल्प राबववणाऱ्या साांस्थेिड ेवगा िरावयाच ेआहेत. तयानुसार ठाणे महानगरपाशलिेने 
अधधसूधचत ददनााांिा पासून (दद.०१.०३.२०१७ पासनू) सदर िुल्ि वसलु िरावयाच ेआहे. 
    ठाणे महानगरपाशलिेच्या सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या आथीि वर्ाािरीता प्रधान 
महालेखािार यााांच्या लेखापररक्षणात “वर नमूद वाढीव वविास िुल्िाची वसुली झाली नसल्याने 
रु ३६३.११ िो्ी रुपयााांची तु् ननमााण झाल्यान े तयाबाबत पडताळणी िरुन वाढीव वविास 
िुल्ि लागू िरुन वसुल िरण्याबाबत” लेखा आके्षपात नमुद िरण्यात आले आहे. 
    ठाणे महानगरपाशलिाने िळववल्यानुसार दद.०१.०३.२०१७ नाांतर प्राप्त झालेल्या वविास 
प्रस्तावााांतगात बााांधिाम परवानगी/ प्राराांभ प्रमाणपत्र अदा िरताना सदर अनतरीक्त वविास 
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िुल्ि वसुल िरावयाच े असून सदर रक्िम रु. ३०८.१२ िो्ी आहे. सध्या िुल्ि वसुलीची 
िायावाही ठाणे महानगपाशलिेिडून िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

  
 (ता.धानोरा, श्ज. गडधचरोली) येथील मुरूमगाांि धान खरेदी िें द्रािरील धानाच्या नासाडीबाबत 

 (४१)  १६१८६ (०३-१२-२०२०).   श्री.सुधीर मुनगांटीिार (बल्लारपूर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) मुरूमगााांव (ता.धानोरा, जज.गडधचरोली) येथील धान खरेदी िें द्रावर यावर्ी ववक्रमी धान 
खरेदी िरण्यात आली, पराांत ुमाहे सप् े्ंबर २०२० च्या प्राराांभी पावसामुळे हजारों जक्वाां्ल धान 
शभजून धानाची नासाडी झाल्याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, मुरूमगााांव खरेदी िें द्रावरील धानाची उचल िरण्याबाबत प्रिासनाला १८ वेळा 
पत्रव्यवहार िरण्यात आला मात्र प्रिासनान े िोणतीही िायावाही िेली नाही तसेच 
पावसाळयाच्या ददवसात प्रतयेि खरेदी िें द्रााांना ताडपत्रीची आवश्ियता असताना ताडपत्रीची 
व्यवस्था देखील िरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, धान शभजून मोठया प्रमाणावर धानाची नासाडी झाल्यामुळे िेति-यााांना 
झालेल्या नुिसानाची भरपाई शमळण्याच्या दृष्ीने िासनान े िोणती िायावाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत 

श्री. छगन भजुबळ (०७-०४-२०२१) : (१) अिाांत: खरे आहे.        
(२) हे अिाांत:खरे आहे. 
     आददवासी वविास महामाांडळामार्ा त मुरुमगााांव येथील खरेदी िें द्रावर उघडयावरील 
शिल्लि धानाच्या सुरक्षक्षततेसाठी एिूण २१ नग ताडपत्रयााांचा पुरवठा िरण्यात आला आहे.   
(३) व (४) आददवसी वविास महामाांडळाच्या अहवालानुसार िेतिऱ्यााांच े नुिसान झालेले 
नसल्यामुळे प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

विभागीय सहसांचालि (उच्च मशक्षण) िायाालय, िोल्हापूर अांतगात येणाऱ्या अनेि शासिीय 
अनुदाननत महाविद्यालयाांचे लेखापररक्षण प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (४२)  १७८८६ (२४-११-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ववभागीय सहसाांचालि (उच्च शिक्षण) िायाालय, िोल्हापूर अाांतगात येणाऱ्या िोल्हापूर, 
सााांगली व सातारा जजल्ह्यातील अनेि िासिीय अनुदाननत महाववद्यालयााांच ेलेखापररक्षण गत 
१५ ते २० वर्ाापासून प्रलाांत्रबत असून लेखापररक्षण प्रलाांत्रबत ठेवणाऱ्या जबाबदार साांचालि (उच्च 
शिक्षण, पुणे), ववभागीय सहसाांचालि, िोल्हापूर व लेखापररक्षि (अनुदान) यााांच्यावर िायदेिीर 
िारवाई िरण्याची मागणी मा.लोिप्रनतननधीाांनी मा.उच्च व ताांत्रशिक्षण माांत्री यााांचेिड े माहे 
ऑक््ोंबर, २०२० रोजी वा तयासुमारास िेली आहे हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ववभागीय सहसाांचालि िायाालय, िोल्हापूर अाांतगात येणाऱ्या किती 
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महाववद्यालयााांचे लेखापररक्षण िरण्यात आले आहे, तसेच लेखापररक्षण न िरता 
महाववद्यालयााांना बिेायदेशिरररतया अनुदान ववतरीत िरून िासनाची िोट्यवधी रुपयााांची 
र्सवणूि िरणाऱ्या साांबाांधीत जबाबदार अधधिारी यााांचेवर िासनान ेिोणती िारवाई िेली आहे 
वा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. उदय सामांत (०३-०२-२०२१) : (१) व (२) होय.  
ववभागीय सहसाांचालि (उच्च शिक्षण), िोल्हापूर अाांतगात एिूण १३३ अिासिीय अनुदाननत 
महववद्यालये व २ िासिीय महाववद्यालये अिी एिूण १३५ महाववद्यालये असनू यापैिी 
अनुदान ननधाारण झालेल्या ८० अिासिीय अनुदाननत महाववद्यालयााांचे लेखापररक्षण िरण्यात 
आले आहे. उवाररत अिासिीय अनुदाननत महाववद्यालयााांच्या लेखापररक्षणाची िायावाही सुरु 
आहे. 
याच ववर्यासाांदभाात ववभागास प्राप्त झालेल्या ददनााांि २८/१०/२०२० रोजीच्या पत्राच्या अनुर्ाांगान े
चौििी िरुन अहवाल सादर िरणेबाबत उच्च शिक्षण साांचालनालयास िळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबई शहर ि उपनगरात महहला िसतीगहृाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 
 

 (४३)  १८२२१ (२४-११-२०२०).   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्िरी पिूा), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी 
पूिा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुाांबई येथ े शिक्षण तसेच नोिरीननशमत्त येणाऱ्या मदहलााांसाठी सद्य:जस्थतीत असलेल्या 
िासिीय वसतीगहृााांची साांख्या ही अनतिय िमी असल्याने िासिीय महाववद्यालयााांच्या जागेत 
मदहला वसतीगहेृ उभारण्याची तसचे मदहला वसतीगहृााांची साांख्या वाढववण्याची मागणी स्थाननि 
लोिप्रनतननधी यााांनी माहे जानवेारी, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान मा. उपमुख्यमाांत्री 
महोदयााांिड ेतसेच माहे एवप्रल, २०१३ मध्ये वा तया दरम्यान माांत्री, उच्च व ताांत्रशिक्षण यााांचेिड े
िेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, जोगेश्वरी (मुाांबई) येथील इस्माईल युसूर् महाववद्यालयाच्या आवारात 
मदहलााांिररता िासिीय वसतीगहृ उभारण्याच्या दृष्ीिोनातून जजल्हाधधिारी, मुाांबई उपनगर 
यााांनी माहे नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये वा तया दरम्यान पाहणी िरून तयानुर्ाांगान े या िामाच े
अाांदाजपत्रि व निािे प्रिासिीय मान्यतसेाठी सादर िरण्याच्या सूचना साांबाांधधत अधधिाऱ्यााांना 
ददल्या होतया, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौििी िेली आहे िाय असल्यास चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानसुार पुढे िोणती िायावाही िेली आहे वा िरण्यात येत आहे, 
(४) तसेच मुाांबई िहर व उपगनगरात मदहला वसतीगहृााांची साांख्या वाढववण्याबाबत व इस्माईल 
युसुर् महाववद्यालय येथ ेमदहला वसतीगहृ उभारण्याबाबत आगामी अथासाांिल्पामध्ये ननधीची 
उपलब्धता िरण्याबाबत िासनान ेिोणती उपाययोजना िेली वा िरण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. उदय सामांत (०४-०२-२०२१) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) ददनााांि २० एवप्रल, २०१३ च्या िासन ननणायान्वये, इस्माईल युसुर् महाववद्यालय, 
जोगेश्वरी (पूवा) च्या आवारात ३२० प्रवेिक्षमतचे मुलीाांिरीता वसतीगहृ बााांधण्यास माांजुरी 
देण्यात आली असून, वसनतगहृ बााांधिामाचे अाांदाजपत्रि प्रिासिीय मान्यतेस्तव िासनास 
प्राप्त झाले असून, पुढील िायावाही सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

बहृन्मुांबई महानगरपामलिेन ेिरळी, येथील भाडपेट्टयाने हदलेल्या स्पोट्ास क्लबने िरारभांग 
िरून महानगरपामलिेची िेलेली फसिणूि 

  

(४४)  १८८२२ (२५-११-२०२०).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय नगर वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
 (१) बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेने वरळी, मुाांबई येथील ७० हजार ३७६ चौ.मी. जागा ९९ वर्ांच्या 
भाडपेट््यान े एिा स्पोट्ास क्लबला स््ेडडअम, जलतरण तलाव, बॅडशमा्ां न हॉल, इ. क्रीडा 
सुववधााांसाठी सन १९९३ मध्ये वा तया दरम्यान ददली आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, सदरहू स्पोट्ास क्लबने महानगरपाशलिेची िोणतीही परवानगी न घेता या 
जागेवरील स््ेडडयमधील खेळासाठी वापरावयाच े बाांददस्त मैदान व इतर ननददाष् के्षत्राच्या 
प्रचालन आणण व्यवस्थापनासाठी प्रनतवर्ा १२ ्क्िे वाढीसह वावर्ाि व्यवस्थापन िुल्ि रूपये 
१७ िो्ी ७३ लाख रूपयााांचा िरार एिा व्यवसाय साांस्थेसोबत माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
तया दरम्यान िेला, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ त े २०१८ या िालावधीत सदरहू स्पोट्ास क्लबने व्यवस्थापन 
िुल्िापो्ी जवळपास ६४ िो्ी रूपयााांची िमाई िेली व तया िमाईच्या ३३ ्क्िे दहस्सा 
म्हणजेच जवळपास २१ िो्ी रूपये बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेिड ेन िरता महानगरपाशलिेची 
र्सवणूि िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, सन २०१३-२०१९ या िालावधीत उपरोक्त जागेवर आयोजजत िरण्यात 
आलेल्या ३२३ िायाक्रमााांपिैी ३१५ िायाक्रम (जवळपास एिूण िायाक्रमााांच्या ९८ ्क्िे) हे क्रीडा 
व्यकितररक्त िायाक्रम असून तयापो्ी स्पोट्ास क्लबन ेजवळपास १ िो्ी ५० लाख रूपयााांच े
उतपन्न शमळववले व या िायाक्रमााांिररता महानगरपाशलिेची िोणतीही परवानगी न घेता 
आयोजजत िेलेले असल्याने ही बाब जमीन वा्प प्रिरणी िरण्यात आलेल्या िराराची भाांग 
िरणारी आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेने सन २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान िेलेल्या 
तपासणीत सदरहू स्पोट्ास क्लबने इमारत पररसरातील माांजूर आराखडयाच्या ववपररत 
अनधधिृत बााांधिाम िरून वापरात बदल िेला होता, हे ही खरे आहे िाय, 
(६) असल्यास, सदरहू प्रिरणी साांबाांधधत स्पो ा् क्लबन े महानगरपाशलिेची र्सवणूि िरून 
िेलेला िरारभाांग पाहता सदरहू जागा साांबाांधधत स्पोट्ास क्लबिडून िाढून घेवून ती पुन्हा 
िासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत तसेच महसुली निुसानीची जवळपास २१ िो्ी रूपयााांची 
रक्िम साांबाांधधत स्पो ा्स क्लबिडून वसूल िरुन दोर्ी अधधिारी व िमाचारी यााांच्यावर िारवाई 
िरण्याबाबत िासनान ेिोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(७)  नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. एिनाथ मशांदे (२२-०३-२०२१) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) भारतीय ननयाांत्रि व महालेखापररक्षि ववभागाने िेलेल्या लेखापररक्षणानुसार, सन २०१४ त े
सन २०१८ या िालावधीत मे. शसनेयुग या साांस्थनेे तसेच माहे एवप्रल २०१४ ते डडसेंबर २०१९ 
या िालावधीत ववववध व्यावसानयि साांस्थााांद्वारे नॅिनल स्पो ा्स क्लब ऑर् इाांडडया यााांस प्राप्त 
झालेल्या रिमेपैिी बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेस देय ३३% दहश्याची (१८% दाांडनीय 
व्याजासदहत) रु. १०१.१० िो्ी इतक्या रिमेचा भरणा बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेस िरणेबाबत 
महानगरपाशलिेमार्ा त ददनााांि २४.१२.२०१९ रोजी मागणीपत्र बजावले आहे.       
    तथावप नॅिनल स्पो ा्स क्लब या साांस्थेन ेमागणी पत्रातील रिमेवर हरित घेतली असून, 
तयाअनुर्ाांगान े बहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेने आयोजजत िेलेल्या सुनावणीत, नॅिनल स्पो ा्स 
क्लबने मागणीपत्रातील िाही मुद्दयााांबाबत िायदेववर्यि हरित घेतली असून तयावर ववधी 
ववभागाच्या सल्ल्यानुसार अाांनतमत: देय ठरणारी रक्िम ददनााांि ३१ माचा, २०२१ पयतं 
भरण्याची अाांनतम मुदत नॅिनल स्पो ा्स क्लब या साांस्थेस देण्यात येणार असून, मक्तेदारान े
देय रक्िम ववदहत मुदतीत न भरल्यास मक्तेदाराववरुध्द पुढील िायदेिीर िारवाई िरण्यात 
येणार असल्याच ेबहृन्मुाांबई महानगरपाशलिेने िळववले आहे. 
(४) मक्ता िरारातील तरतुदीप्रमाणे कक्रडा िायाक्रमासाठी आवश्यिता नसतााांना कक्रडा 
व्यनतररक्त िायाक्रम गुणवते्तनुसार व अधधमूल्य भरणेसापेक्ष आयुक्तााांच्या परवानगीने िरण्याची 
मुभा आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१३ ते नोव्हेंबर २०१९ या िालावधीत सदर स्पो ा्स क्लबमार्ा त ३५८ 
िायाक्रमााांच ेआयोजन िरण्यात आले असून, तयापिैी कक्रडा ववर्यि १० व कक्रडा व्यनतररक्त 
३४८ िायाक्रमााांच े(एिूण िायाक्रमााांच्या ९७%) आयोजन िरण्यात आले आहे..  
     सदर िायाक्रमााांपो्ी नॅिनल स्पो ा्स क्लब ऑर् इाांडडयाला अाांदाजे रु. ४.५८ िो्ी इतिे 
उतपन्न शमळाले असून, तयापैिी ३३% म्हणजेच रु. १.५२ िो्ी इतिी रक्िम व रु. ३०.६४ 
लाख इतक्या १८% दाांडातमि व्याज अिा एिूण १.८३ िो्ी इतक्या रिमेचा भरणा बहृन्मुाांबई 
महानगरपाशलिेस िरण्यात आला आहे.       
(५) हे खरे आहे. 
(६) व (७) नॅिनल स्पो ा्स क्लब ऑर् इाांडडयाने मक्ता िरारातील अ्ीभाांगाबाबत 
महानगरपाशलिेन े मक्तेदारास बजावलेल्या ब्रीच नो्ीसच्या अनरु्ाांगाने ददनााांि ०३.०२.२०१८ 
रोजी उपायुक्त (सधुार) यााांच्या अध्यक्षतेखालील बैठिीमध्ये पुढील िारवाईची रुपरेर्ा ननजश्चत 
िरण्यात आली होती. तयानुसार अनधधिृत बााांधिामे व वापरातील बदल याववरोधात िारवाई 
हाती घेण्यात आली आहे.  
      तयानुसार नॅिनल स्पो ा्स क्लब ऑर् इाांडडयान ेिेलेल्या अनधधिृत बााांधिामााांना मुाांबई 
महानगरपाशलिा अधधननयम १८८८ च्या िलम ३५१ अन्वये ननषिासनाची नो्ीस व वापरातील 
बदल यािररता महाराषर प्रादेशिि व नगररचना अधधननयम १९६६ च्या िलम ५३(१) अन्वये 
नो्ीस बजावण्यात आली होती.  
     सदर नो्ीिीस अनुसरुन अाांनतम ननषिासन आदेिाववरुध्द सदर क्लबन े महाराषर 
प्रादेशिि व नगररचना अधधननयम १९६६ च्या िलम ४७ अन्वये अपील दाखल िेले असून, 
सदर अपील ननिाली िाढण्याच ेसाांिल्पीत आहे. 
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     सद्य:जस्थतीत मागील ११ मदहन्यााांपासून नॅिनल स्पो ा्स क्लब ऑर् इाांडडया येथ ेिोववड 
सें्र उभारण्यात आले आहे.  

___________ 
 

मुरूड (श्ज.रायगड) तालुक्यात भात खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(४५)  १८८२४ (१८-११-२०२०).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिा), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुरूड (जज.रायगड) तालुक्यात भात खरेदी िें द्र नसल्यामळेु िेति-यााांच ेमोठया प्रमाणात 
नुिसान होत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा तयादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील अशलबाग, पेण, पनवेल, िजात, खालापूर, सधुागड, रोहा, 
श्रीवधान, माणगााांव, महाड, पोलादपूर, म्हसळा तालुक्यात सन २०२०-२१ मध्ये सुरु िरण्यात 
येणाऱ्या ३५ धान खरेदी िें द्राच्या यादीत मुरुड तालुक्याचा उल्लेख नसल्याच ेननदिानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, मुरूड तालुक्यात सवाात जास्त भात उतपादन घेतले जात असनू हमी भाव 
खरेदी िें द्र सुरू िेल्यास िेति-यााांच्या आधथाि उतपन्नात वाढ होणार आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून आले 
व तयानसुार मुरूड तालुक्यात भात खरेदी िें द्र तातडीने सुरू िरण्याबाबत िोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ (०७-०४-२०२१) :(१)  अाांित: खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
    जजल्हा मािेद्ाांग अधधिारी, रायगड यााांनी पणन हाांगाम २०२०-२१ मध्ये धान खरेदीसाठी 
रायगड जजल्ह्यात प्रस्ताववत िेलेल्या ३५ धान खरेदी िें द्रााांना माांजुरी देण्यात आलेली आहे.  
तथावप, मुरुड तालुक्यात पणन महासाांघाच्या अ/ब वगा सभासद साांस्था नसल्याने, सदर 
तालुक्यात धान खरेदी िें द्रास माांजरुी घेता आलेली नाही.   
(३) मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील गावााांना नजीिच्या खरेदी िें द्राला जोडण्यात आलेले आहे. 
(४) व (५) मुरुड तालुक्यातील ितेिऱ्यााांच्या धान खरेदीसाठी भुवनशे्वरी सहिारी भात धगरणी 
मयाा., शिरवली या धान खरेदी िें द्रास गावजोडणी िरुन मुरुड तालुक्यातील िेतिऱ्यााांचा धान 
खरेदी िरण्यात येत आहे.  

___________ 
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पालघर श्जल््यातील आहदिासी नागरीिाांना अन्नधान्य ि जीिनािश्यि  
िस्तुांपासून िांधचत रहाि ेलागल्याबाबत. 

 (४६)  १८९६८ (२५-११-२०२०).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
 (१) पालघर जजल्ह्यातील अाांतयोदय शिधापत्रत्रिासाठी िरण्यात आलेल्या ९३५९ अजाापिैी ३,२७२ 
(३४.९६%) अजा सावाजननि ववतरण व्यवस्थेचा (पीडीएस) इष्ााांि वाढल्याने जजल्हयातील ५० 
हजाराहून अधधि आददवासी िु्ुाांबााांना तयााांच्या हक्िाच्या अन्नधान्य आणण इतर जीवनावश्यि 
वस्तुाांपासून वाांधचत रहाव ेलागत असल्याचे दद. ३०.०८.२०२० रोजी वा तयासुमारास ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे िाय, 

(२) असल्यास, यााांसदभाात आददवासीाांनी श्रमजीवी साांघ्नेमार्ा त  मा.राज्यपाल व मा.मुख्यमाांत्री 
यााांना लेखी ननवेदन देऊनही िोणतीही िायावाही िरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनान ेचौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुसार िासनाच्या अतयोंदय योजन ेअाांतगात वाांधचत आददवासीाांना अन्नधान्य आणण 
इतर जीवनावश्यि वस्तुाांचा पुरवठा िरण्यािररता िासनातरे् िोणती िायावाही िेली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 

श्री. छगन भुजबळ (१२-०२-२०२१) : (१) व (२)  राज्यात सावाजननि ववतरण व्यवस्थेच े
साांगणिीिरण प्रिल्पााांतगात रास्तभाव दिुानातनू पात्र लाभार्थयांची बायोमेदरि ओळख प्वून 
अन्नधान्याच े ववतरण िरण्यात येत आहे. सद्यजस्थतीत पालघर जजल्ह्यामध्ये नवीन 
शिधापत्रत्रिा शमळण्यािररता ९०५७ अजा प्राप्त झाले होत.े सदर अजााच्या छाननी अाांती ३०३ 
अजा ननिाली िाढण्यात आले आहेत. उवाररत पात्र ८७५४ अजाापैिी अाांतयोदय योजनेच्या २३७४ 
व प्राधान्य िु्ुाांब योजनेच्या ६३८० इतक्या शिधापत्रत्रिा ववतररत िरण्यात िरण्यात आल्या 
आहेत. सदर ववतररत िरण्यात आलेल्या शिधापत्रत्रिा या साांगणिीिृत िरण्याची िायावाही सुरु 
आहे. तसेच या शिधापत्रत्रिेतील सदस्यााांची नावे ही ज्या मूळ शिधापत्रत्रिेत आहेत तया 
शिधापत्रत्रिेवर तयााांना अन्नधान्याचे ववतरण िरण्यात येत आहे. नवीन शिधापत्रत्रिािररता 
प्राप्त झालेल्या अजादारााांना पात्रतनेुसार अाांतयोदय अन्न योजना व प्राधान्य िु्ुाांबातील लाभाथी 
ग्ातील शिधापत्रत्रिा देण्यात आलेल्या आहेत. तथावप, मूळ साांगणिीिृत शिधापत्रत्रिेतनु 
लाभाथींची नावे िमी िरून तयााांना स्वताांत्र साांगणिीिृत शिधापत्रत्रिा १२ अाांिी क्रमााांिासह 
देण्याची िायावाही जजल्हा पुरवठा अधधिारी पालघर िायाालयामार्ा त िरण्यात येत 
आहे.िोणताही पात्र लाभाथी अन्नधान्यापासून वाांधचत राहणार नाही याबाबतच े आदेि सवा 
के्षत्रीय िायाालयााांना देण्यात आले आहेत. 
(३) अाांतयोदय अन्न योजना व प्राधान्य िु्ुाांबातील लाभाथी ग्ातील शिधापत्रत्रिा देण्यात 
आलेल्या आहेत. या शिधापत्रत्रिाधारिााांिडून आवश्यि िागदपत्र े उपलब्ध िरुन घेऊन 
शिधापत्रत्रिा साांगणिीिृत िरण्याची िायावाही के्षत्रीय िायाालयािडून िरण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 



वव.स. ६० (40) 

धचपळूण मध्यिती बसस्थानिाच्या नव्या हायटेि इमारतीच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

 (४७)  १९५०५ (१८-११-२०२०).   श्री.शखेर ननिम (धचपळूण) : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) धचपळूण मध्यवती बसस्थानिाच्या नव्या हाय्ेि इमारतीचे िाम मागील िाही वर्ाापासून 
प्रलाांत्रबत असून या िालावधीत मखु्य इमारतीचे जमीनीपासून िेवळ आठ इाांच बााांधिाम झाले 
आहे, हे खरे आहे िाय,  
(२) असल्यास, िोिणातील धचपळूण हे मध्यवती दठिाण असल्याने येथील बसस्थानिात 
प्रवािी, व्यापारी तसेच ववद्यार्थयांची गदी होत असून मागील अनेि मदहन्यााांपासून येथील 
बसस्थानिाचा िारभार एिा पत्रयाच्या िेडखाली चालववला जात आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३)  असल्यास, बसस्थानिाच े िाम प्रलाांत्रबत असल्यान े तसेच इतर स्वच्छतागहृ व 
सोयीसुववधा उपलब्ध नसल्याने प्रवािी, वविेर्त: मदहला वगााची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(४) असल्यास, धचपळूण बसस्थानिाच्या िामाची   मुाांबई िायाालयातून परस्पर ननववदा िाढून 
ते िाम ठेिेदाराला ददले गेल्यामुळे प्रलाांत्रबत िामाबाबत वााांरवार तक्रार िरुनही साांबाांधधत 
ठेिेदारााांववरोधात िोणतीही िारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी आगार व्यवस्थापि धचपळूण 
यााांच्यािडून होत आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून आले 
व तयानुसार िाम प्रलाांत्रबत ठेवणाऱ्या ठेिेदारावर िारवाई होऊन बसस्थानिाच्या नव्या हाय्ेि 
इमारतीच े प्रलाांत्रबत िाम पुणा होणे होण्याच्यादृष्ीन े िोणती िायावाही िरण्यात आली वा 
िरण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

अॅड. अननल परब (२२-०२-२०२१) : (१) सदर बसस्थानिाच े पायातील एिूण ६० पैिी ४५ 
रू््ीाांग्जच ेिाम पुणा झाले असून, बसस्थानिाच्या अध्याा भागातील प्लीाांथ लेवल पयतंच ेिाम 
पुणा झाले आहे. 
(२) व (३)  धचपळूण बसस्थानि हे १२० X १५ रु्् व ६० X १५ रू्् आिारमानाच्या दोन 
िेडमध्ये िायारत आहे.  सदर िेडमध्ये प्रवािााांना आवश्यि असणाऱ्या सवा मुलभूत सोयी-
सुववधा व प्रसाधनगहृ आहे. 
(४) व (५) सदरबाबत राज्य पररवहन महामाांडळाद्वारे चौििी िरण्यात आली असून, िाम 
अतयाांत धधम्या गतीने चाल ु असल्याच े ननदिानास आले आहे. िोववड-१९ प्रादभुाावान े बाांद 
असलेल्या िालावधीनाांतर िाम सुरु िरणेबाबत सतत पाठपुरावा िरुन देखील ठेिेदार िाम 
सुरु िररत नसल्याने िरार पत्रातील तरतूदीनुसार बााांधिाम िरार रद्द िरुन ठेिेदाराची सुरक्षा 
अनामत रक्िम जप्त िेली व ठेिेदाराच ेनाव िाळया यादीत ्ािण्यात आले आहे. तसचे, 
सदर िामाच्या नव्याने ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 



वव.स. ६० (41) 

  
मौजा एिलारा, (ता. आिी, श्ज. िधाा)  येथील पाणी पुरिठा योजनेच्या  

िामामध्ये झालेंला गैरव्यिहार 
  

(४८)  १९७३२ (२५-११-२०२०).   श्री.दादाराि िेचे (आिी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौजा एिलारा (ता.आवी, जज.वधाा) येथील सन २०११-१२ मध्ये जजल्हा पररर्द वधाा 
अाांतगात नववन पाणी पुरवठा योजनेिररता रुपये ८,७५,६८१/- इतिा ननधी माांजुर िरण्यात आला 
असून या योजनेअाांतगात ववहीर व गावातील पाईप लाईनचे िाम िरण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे िाय, 
(२)  असल्यास, सदर योजनअेाांतगात वापरण्यात येणारे पाईप ननिृषठ दजााच ेअसून ते िमी 
खोलीवर ्ािण्यात आल्यामळेु पाईप रू््ून नागररिााांना अिुध्द पाण्याचा पुरवठा होत 
असल्यान े पुन्हा सन २०१९-२० मध्ये पाणी ्ािी व पाईप लाईन दरुूस्ती िररता रूपये 
३,००,०००/-  ननधी िासनाने माांजरू िेले असता अधधिारी व िाां त्रा्दार यााांनी साांगनमत िरून 
प्लास््ीिची पाण्याची ्ािी बसवनू ननधीचा अपहार िेला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सदर प्लास््ीि ्ािी ननिृष् दजााची असल्याने ती पाण्याच्या वजनामुळे 
पुणात: ढासळल्याने नागररिााांना अिुध्द पाणी पुरवठा होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी िासनाने चौििी िेली आहे िाय, चौििीत िाय आढळून 
आले व तयानुर्ाांगाने िोणती िायावाही िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलाांबनाची िारणे िाय आहेत ?     
  
श्री. गुलाबराि पाटील (१४-०१-२०२१) : (१) होय. हे  खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही, तथावप सन २०१९-२० पाणी ा्ांचाई िायाक्रमााांमध्ये प्लास््ो िाां पनीची तातपुरती 
साठवण ्ािी उभारण्यात आली असता िाळी माती 
 असल्यामुळे लोखाांडी खााांभ एिा बाजलूा झिुला असता तातडीने त्रु्ीपुताता िरून ्ािी 
व्यवस्थीत िरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 

 

मभिांडी (श्ज.ठाणे) ररांगरोड प्रिल्पाबाबत  
 

 (४९)  २०२८३ (२५-१२-२०२०).   श्री.रईस शखे (मभिांडी पूिा) : सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) शभवाांडी (जज.ठाणे) रराांगरोड प्रिल्पास माांजुरी शमळणे व ननधी उपलब्ध होणेबाबत 
स्थाननि वव.स.स यााांनी ददनााांि १२ नोव्हेंबर, २०२० रोजी वा तया सुमारास िासनास ननवेदन  
ददले  होत,े  हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, या शभवाांडी रराांगरोड प्रिल्पामध्ये एिूण ९ गावााांचा समावेि झाला असनू सदर 
प्रिल्पाचे िाम अद्याप सुरू झालेले नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शभवाांडी मधील नागररिााांच्या सुववधेच्या आणण िहराच्या वविासाच्या दृष्ीन े
महतवाच्या असलेल्या शभवाांडी रराांगरोड प्रिल्पास माांजुरी शमळणे व ननधी उपलब्ध होणेबाबत 
िासन िोणती िायावाही िरणार वा िरीत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
 

श्री. एिनाथ मशांदे (०९-०६-२०२१) : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) मुाांबई महानगर प्रदेि वविास प्राधधिरणाच्या ददनााांि २७ जनू, २०१४ रोजीच्या १३४ 
व्या बैठिीत शभवाांडी बाहय वळण रस्तयाच्या प्रिल्पासाठी रु. २०१ िो्ी इतक्या रिमेस 
प्रिासिीय मान्यता देण्यात आली आहे.  सदरचा रस्ता चाववाांदे्र, पोगााांव, भादवड, िामतघर, 
्ेमघर, सावाांदे, घोलगाव, राहनाळ, वपाांपळनेर या ९ गावााांमधून जात आहे.   सदरच्या ९ 
गावााांपैिी सावाांदे, घोलगाव, राहनाळ या ३ गावााांची साांयुक्त मोजणी झालेली असून उवाररत ६ 
गावााांमध्ये जानेवारी, २०१६ मध्ये तालुिा भूमी अशभलेख, शभवाांडी यााांनी सुरुवात िेलेली होती, 
पराांतु, तेथील स्थाननि लोिााांच्या ववरोधामुळे अद्यापी साांयुक्त मोजणी होऊ ििली नाही.   
             यासाांदभाात स्थाननि लोिप्रनतननधी, शभवाांडी-ननजामपूर महानगरपाशलिा, 
स्थाननि लोिप्रनतननधी, मुाांबई महानगर प्रदेि वविास प्राधधिरण यााांच े अधधिारी यााांच्या 
दरम्यान वळेोवळेी बैठिा घेण्यात आल्या आहेत.  तथावप, सवा साांबाांधधतााांची सहमती होऊ न 
ििल्यान ेभूसाांपादानाच्या साांयुक्त मोजणीचे िाम तूताास स्थधगत आहे. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय अनुदाननत तांत्रननिेतन विभागातील अधधव्याख्याताांच्या भरती प्रकक्रयेबाबत 
  

(५०)  २०३०० (१७-१२-२०२०).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीाांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील उच्च व ताांत्रशिक्षण ववभागााांतगात ताांत्रननिेतन ववभागातील अधधव्याख्यातााांच ेसेवा 
प्रवेि ननयम AICTE नवी ददल्ली व ददनााांि १० सप् े्ंबर, २०१० रोजीच्या राजपत्रामधील 
ननयम व आदेिानसुार अधधव्याख्याता पदााांची भरती प्रकक्रया राबववण्यात येत असल्याच ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०२० मध्ये वा तया दरम्यान ननदिानास आले आहे हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िासिीय ताांत्रननिेतन ववभागातील अधधव्याख्यातयााांच्या भरती 
प्रकक्रयेस लागू असलेले सेवा प्रवेि ननयम िासिीय अनुदाननत ताांत्रननिेतन ववभागातील 
अधधव्याख्यातयााांच्या भरती प्रकक्रयेस लागू असल्यास मा.लोिप्रनतननधी यााांनी मा.उच्च व 
ताांत्रशिक्षण माांत्री यााांचेिड े ददनााांि १० सप् े्ंबर, २०२० रोजीच्या अधधसुचनेमध्ये िासिीय 
अनुदाननत ताांत्रननिेतन व समिक्ष साांस्थााांचा समावेि िरणेबाबत िासनाने िोणती िायावाही 
िेली वा िरण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर िासिीय अनुदाननत ताांत्रननिेतन भरती प्रकक्रया राबववण्यासाांदभाात ननयम 
राबववण्यात येत आहेत िाय, 
(४) नसल्यास, ववलाांबाची िारणे िाय आहेत? 
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श्री. उदय सामांत (२६-०२-२०२१) : (१) अाांित: खरे आहे. 
अणखल भारतीय ताांत्रशिक्षण पररर्देने ददनााांि ०५.०३.२०१० रोजी प्रशसद्ध िेलेल्या 
अधधसुचनेनुसार दद. १०.०९.२०१२ रोजी राज्यातील िासिीय ताांत्रननिेतनातील अध्यापिीय 
पदााांचे सेवाप्रवेि ननयम राजपत्रामध्ये प्रशसध्द िरण्यात आलेले आहेत. 
(२) ताांत्रशिक्षण साांचालनालयाच्या अधधपतयाखालील िासिीय ताांत्रननिेतनातील अध्यापिीय 
पदााांचे ननयुक्ती प्राधधिारी ‘िासन’ आहे. सबब, सदर पदााांच्या ननयुक्तीसाठी िासनान े
अधधसूधचत िेलेले सेवाप्रवेि लागू िरण्यात येतात. 
    तथावप, अिासिीय अनुदाननत साांस्थातील पदााांचे ननयुक्ती प्राधधिारी हे साांबाांधीत साांस्थेचे 
व्यवस्थापन माांडळ असल्याने साांस्थेतील पदााांच्या पदभरती िरीता िासिीय अध्यापिााांच्या 
ननयुक्तीसाठी अधधसूधचत िेलेले सेवाप्रवेि ननयम उपयोगात आणण्यात येतात. 
    मा. लोिप्रनतननधी यााांनी िेलेल्या ववनाांतीच्या अनुर्ाांगाने साांचालि, ताांत्रशिक्षण साांचालनालय 
यााांचेिडून अहवाल मागववण्यात आलेला आहे.   
(३)  अणखल भारतीय ताांत्रशिक्षण पररर्देने ददनााांि ०५.०३.२०१० रोजी प्रशसद्ध िेलेल्या 
अधधसुचनेनुसार दद. १०.०९.२०१२ रोजीच्या अधधसूचनेन्वये राज्यातील िासिीय 
ताांत्रननिेतनातील अध्यापिीय पदााांना सेवाप्रवेि ननयम लागू िरण्यात आलेले आहेत. 
     अिासिीय अनुदाननत ताांत्रननिेतनााांतील पदााांच े ननयुक्ती प्राधधिारी साांबाांधीत साांस्थचे े
व्यवस्थापन माांडळ असते. साांबाांधीत साांस्थेचे पदभरतीबाबतचे प्रस्ताव साांचालनालयास प्राप्त 
झाल्यानाांतर साांचालनालयाच्या मान्यतेने पदभरतीची प्रकक्रया साांस्था स्तरावर राबववण्यात येते. 
    ताांत्रशिक्षण साांचालनालयाच्या अधधपतयाखालील िासिीय ताांत्रननिेतनातील अध्यापिीय 
पदााांना लागू असलेले सेवाप्रविे ननयम अिासिीय अनुदाननत साांस्थातील अध्यापिीय पदााांच्या 
पदभरती िरीता उपयोगात आणण्यात येतात. 
(४) लागू नाही. 

___________ 

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमाांडळ सधचवालयाच्या साांगणि याांत्रणेवर 
मुद्रण: िासिीय मध्यवती मुद्रणालय, मुाांबई. 


