अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
पहहले (अर्थसांिल्पीय) अधधवेशन, २०२१
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
शेतिऱयाांच्या ववधवा महहलाांना शासिीय योजनाांचा लाभ ममळणेबाबत
(१) ५४९ (१८-०३-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,
डॉ.वजाहत ममर्ाथ, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय मदत
व पन
ु वथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

आत्महत्या

केलेल्या

शेतकऱयाींच्या

विधिा

महहलाींसाठी

शासनाने महहला आयोगाच्या शशफारशी स्िीकारुन या महहलाींना विविध

योजनाींचा लाभ दे ण्याबाबत आदे श काढला असल्याचे हदनाींक २८ जून, २०१९
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आदे शानस
ु ार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाींच्या विधिा

महहलाींना शासकीय योजनाींचा लाभ शमळिन
ू दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या

विधिाींना विविध योजनाींचा लाभ दे ण्याबाबतचा शासन ननणशय, हदनाींक १८
जून, २०१९ रोजी ननगशशमत करण्यात आला आहे .

वि.प. ५ (2)
(२) राज्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाींच्या सम
ु ारे ७१०३ विधिाींना
शासकीय योजनाींचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

महाववद्यालयात प्राचायथ पदी जाण्याच्या
अटी व शती बांधनिारि िेल्याबाबत
(२)

१२६०

(१८-०३-२०२०).

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.किशोर

दराडे :

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हदनाींक ३० जून, २०१० पि
ू ी कायमस्िरूपी विद्यापीठ मान्य प्राचायाांना
एका

महाविद्यालयातन
ू

दस
ु ऱया

महाविद्यालयात

प्राचायश

पदी

असल्यास त्याींना अ्ी ि शती बींधनकारक आहे त, हे खरे आहे काय,

जाियाचे

(२) असल्यास, हदनाींक ०४ एवप्रल, २००० रोजीच्या विद्यापीठ अनद
ु ान

आयोगाच्या अधधसच
ू नेत त्याींना अ्ी शती लागू नाहीत असे स्पष् ननदे श
असताना सध्
ु दा त्याची अींमलबजािणी शासनाकडून होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यापीठ अनद
ु ान
आयोगाच्या सच
ू नेनस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) विद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने िेळोिेळी ननगशशमत केलेल्या मागशदशशक
सच
ू नाींनस
ु ार कायशिाही केली जाते.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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राज्यातील नवीन ग्रांर्ालयाांची मान्यता प्रलांबबत असल्याबाबत
(३) १२६५ (१८-०३-२०२०). श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.सजु जतमसांह
ठािूर : सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील बहुताींश निीन ग्रींथालयाींची मान्यता मागील अनेक िर्ाांपासन
ू
प्रलींबबत असन
ू ग्रींथालयातील श्रेणीत बदल केले जात नसल्यामळ
ु े अनेक

ग्रींथालये अडचणीत आल्याचे माहे जानेिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या कायशरत असलेल्या ग्रींथालयाींना मागील आठ िर्ाांपासन
ू
श्रेणीिाढ ६० ्क्के अनद
ु ान न शमळाल्यामळ
ु े ग्रींथालयाींची दरु िस्था झाल्याचे
ननदशशनास

आले

असन
ू

मागील

आठ

िर्ाशत

एकही

नव्या

ग्रींथालयास

चौकशी

करुन

राज्यातील

श्रेणीबदल, नव्याने मान्यता तसेच अनद
ु ान न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

ग्रींथालयाींची श्रेणीबदल, नव्याने मान्यता, अनद
ु ानाची िाढ तसेच ग्रींथालयाींची
झालेली दरु िस्था याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०३-०२-२०२१) : (१) ि (२) मा.मींबिमींडळ बैठकीत झालेल्या
ननणशयानस
ु ार

शासन

ननणशय,

उच्च

ि

तींि

शशक्षण

विभाग,

हदनाींक

२२/०३/२०१३ ननगशशमत करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार सद्य:स्स्थतीत निीन
ग्रींथालयाींना मान्यता ि कायशरत ग्रींथालयाींना दजाशिाढ दे ण्यात येत नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________
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भुिांपग्रस्त भागातील तरुणाांना समाांतर आरक्षणाांतगथत
शासिीय नोिरी दे ण्याबाबत

(४) १६५९ (१८-०३-२०२०). श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

डॉ.वजाहत ममर्ाथ, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजरू िर : सन्माननीय भि
ू ां प
पन
ु वथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात भक
ु ीं पग्रस्त भागातील तरुणाींना शासकीय नोकऱयाींमध्ये २ ्क्के
समाींतर आरक्षण लागू केले असले तरी प्रत्यक्षात २ हजार ७७५ तरुणाींना
नोकऱया दे ण्यात आल्या असन
आतापयांत २२ हजार उच्चशशक्षक्षत तरुण
ू
शासकीय नोकरीच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समाींतर आरक्षणाची का्े कोरपणे अींमलबजािणी होत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समाींतर आरक्षणाची
का्े कोरपणे अींमलबजािणी करुन भक
े
ु ीं पग्रस्त भागातील नोकरीचा अनश
ु र्
भरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (२७-०१-२०२१) : (१) नाही.

(२), (३) ि (४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन ननणशय क्र. १००९/
प्र.क्र.२०७/२००९/१६-अ,

हदनाींक

२७

ऑगस््,

२००९

ि

महसल
ू

ि

िन

विभागाच्या शासन ननणशय क्र. आव्यप्र-२००९/प्र.क्र.६२/०९/आव्यप्र-२, हदनाींक

१८ डडसेंबर, २०१५ नस
ु ार भक
ु ीं पग्रस्ताींसाठी लागू केलेल्या २% समाींतर
आरक्षणाची तसेच इतर समाींतर आरक्षण घ्काींची राज्यात का्े कोरपणे

अींमलबजािणी करणेबाबत आिश्यक ती कायशिाही करण्यात येत आहे . तसेच

यानर्
ीं ाने सामान्य प्रशासन विभागामाफशत िेळोिेळी आिश्यक त्या सच
ु ग
ू ना
दे ण्यात येत आहे त.
(शासन

पररपिक

क्र.

सींकीणश

१११८/प्र.क्र.३३२/१६-अ,

सप््ें बर, २०१८) त्यामळ
ु े विलींब झालेला नाही.

___________

हदनाींक

६
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गडधचरोली गोंडवाना ववद्यापीठाांतगथत जममनीचा
गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत
(५) ३१७१ (०२-०६-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

१०० ला हदनाांि ६ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत :
सन्माननीय उच ्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गडधचरोली

गोंडिाना

विद्यापीठाींतगशत

जमीन

अधधग्रहहत

करताना

गैरप्रकार झाल्याचे शसने् सदस्याींनी व्यिस्थापन सशमतीच्या अधधसभेत प्रश्न

उपस्स्थत करून सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोर्ीींिर कायशिाही करण्याची

मागणी केल्याचे हदनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भस
ीं ादन प्रक्रक्रयेतील मल्
ू प
ु याींकन सींदभाशत लोकप्रनतननधी याींच्या
अध्यक्षतेखाली जमीन गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासींबध
ीं ी नेमण्यात आलेल्या

सशमतीने हदनाींक ३ मे, २०१९ रोजी सादर केलेल्या अहिालात ९ शेतकऱयाींच्या
जशमनी खरे दी क्रकीं मतीत तफाित असल्याचे हदसन
ू आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू जमीन
गैरप्रकारातील दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) खरे आहे .
(२) खरे आहे .

(३) तत्कालीन कायशकारी अशभयींता, सािशजननक बाींधकाम विभाग क्र.१,

गडधचरोली, सहायक अशभयींता श्रेणी-१, सा.बा.विभाग क्र.१, गडधचरोली ि

सहा.अशभयींता श्रेणी-२, सा.बा.विभाग क्र.१, गडधचरोली याींचेिर दोर्ारोप ठे िन
ू
त्याींचेविरुध्द कायशिाही करण्याबाबत

सािशजननक बाींधकाम विभाग याींना

कळविण्यात आले आहे . तसेच सदर प्रकरणाची एसआय्ीमाफशत चौकशी
करण्याकरीता गह
ु दा कळविण्यात आले आहे .
ृ विभागास सध्
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मसांधद
ु ग
ु थ जजल्हा पररषदे चे माध्यममि मशक्षणाधधिारी
याांच्याववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(६)

३३१७

(२८-०५-२०२०).

श्री.बाळाराम

पाटील,

श्री.किशोर

दराडे :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींधुदग
ु श स्जल्हा पररर्दे चे माध्यशमक शशक्षणाधधकारी श्री.अशोक कडूस
याींनी भ्रष्ाचार करून अनेक अननयशमत कामे केली असन
ू शशक्षण सेिकाींचा
अपव्यिहार केल्याने सदर भरती प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदे श शशक्षण
सींचालकाींनी हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्री.अशोक कडूस, शशक्षणाधधकारी याींच्याकडून शशक्षकाींची
िररषठ िेतनश्रेणी, ननिडश्रेणी, िैद्यकीय दे यके आदीींचे प्रस्ताि प्रलींबबत

ठे िण्यात आले असन
ू दळणिळण बींदीचे आदे श असताना दे खील श्री.अशोक
कडूस याींच्याकडून सदरहू आदे शाींचे उल्लींघन झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षणाधधकारी,

श्री.अशोक कडूस याींचे ननलींबन करून त्याींची विभागीय चौकशी करणेबाबत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा.वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) याबाबत िस्तनु नषठ अहिाल
सादर करण्याचे आदे श शशक्षण सींचालक, माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक, पण
ु े
याींना हदलेले आहे त.
(३)

प्रस्तत
ु

प्रकरणाचा

पररपण
ू श

अहिाल

आयक्
ु त

कायाशलयाकडून प्राप्तीअींती पढ
ु ील कायशिाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

(शशक्षण),

पण
ु े
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अिोला येर्ील डॉ.पांजाबराव दे शमुख िृषी ववद्यापीठ
इमारत बाांधिामाचा ननधी इतरत्र खचथ िेल्याबाबत

(७) ३४३५ (०२-०६-२०२०). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला येथील डॉ.पींजाबराि दे शमख
ु कृर्ी विद्यापीठाच्या निीन इमारत

बाींधकामास ि अपण
ू श इमारत पण
ू श करण्यासाठी माहे माचश, २०२० अखेर रुपये
१४ को्ी ५० लाख इतका ननधी तसेच यापि
ू ी रुपये ४ को्ी ६ लाख ननधी
उपलब्ध करुन हदला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीच्या बाींधकामासाठी उपलब्ध करुन हदलेला ननधी

विद्यापीठाने ननयोस्जत कामासाठी खचश न करता इतरि खचश केला असल्याची
बाब ननदशशनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दादाजी भस
ु े (२९-०१-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

सन २०१९-२०२० या आधथशक िर्ाशत, डॉ.पींजाबराि दे शमख
कृर्ी
ु

विद्यापीठ,
मत्तेच्या

अकोला

याींना

ननशमशतीकरीता

महाराषराच्या

जलद

लेखाशीर्श २४१५

अनद
ु ान

विकासासाठी

अींतगशत

००९९

विदभश,

राबिाियाच्या

अींतगशत

मराठिाडा

३५-भाींडिली

योजना-२०१८

ि

उत्तर

अींतगशत

विद्यापीठातील अपण
ु ाशिस्थेतील इमारतीची बाींधकामे पण
ू श करण्यासाठी हदनाींक
३१

माचश,

२०२०

रोजी

रुपये

१४

को्ी

५०

लाख

इतक्या

ननधी

वितरणाबाबतचा शासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आला आहे . तथावप,
आधथशक िर्श सींपल्यामळ
ु े सदरचा ननधी व्यपगत झाल्यामळ
ु े प्रत्यक्षात बबम्स
प्रणालीिर वितररत झालेला नाही. तसेच यापि
ु ी लेखाशीर्र् २४१५ ००९९
अींतगशत ३५-भाींडिली मत्तेच्या ननशमशतीकरीता अनद
ु ान अींतगशत रुपये ३.००
को्ी ननधी प्रत्यक्ष बबम्स प्रणालीिर वितररत झालेला आहे .
(२) खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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अमरावती ववद्यापीठाचे उपिेंद्र वामशम येर्े होण्याबाबत
(८) ३५३७ (०२-०६-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४४
ला हदनाांि ६ माचथ, २०२० रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत : सन्माननीय
उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विद्यापीठ पररक्षेिात विद्यापीठाचे उपकेंद्र ननशमशतीकरीता धोरण ननस्श्चत
करण्यासाठी डॉ.योगानींद काळे , माजी प्रकुलगरु
ु , राषरसींत तक
ु डोजी महाराज
विद्यापीठ,

नागपरू

याींचे

अध्यक्षतेखाली

शासनाव्दारे

गहठत

करण्यात

आलेल्या सशमतीने कोणता ननणशय घेतला आहे , तसेच सशमतीने घेतलेल्या
ननणशयाचे स्िरुप काय आहे ,

(२) असल्यास, सदर सशमतीने उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी ननस्श्चत केलेल्या
ननकर्ानस
ु ार प्रस्तािाची करण्यात आलेली तपासणी पण
ू श झाली आहे काय,
(३)

असल्यास,

विद्यापीठाचे

उपरोक्त

उपकेंद्र

प्रकरणी

िाशशम

येथे

कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

चौकशी

होण्याबाबतच्या

करुन

प्रस्तािािर

अमरािती
कोणती

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) योगानींद काळे सशमतीने खालीलप्रमाणे
शशफारसी केलेल्या आहे त :-

१) विद्यापीठाच्या उपपररसराचे १५ ते २० िर्श कालािधीत स्ितींि

विद्यापीठात रुपाींतर होण्याच्या दृष्ीने विद्यापीठाने आराखडा तयार
करािा.

२) प्रत्येक उपपररसर ननमाशण करण्यासाठी सिशसाधारणपणे क्रकमान १००

सींलस्ननत महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त सींस्था आणण क्रकमान ५००००
विद्याथी सींख्येसाठी एक तसेच क्रकमान ५० एकर जागा असािी.

३) प्रत्येक उपपररसरासाठी पहहल्या ३ िर्ाांच्या कालािधीत रुपये २५ को्ी
ननधी दे ण्याबाबतची आधथशक तरतद
ू विद्यापीठाींनी करािी.

४) सरु
ु िातीला ५० को्ी रुपयाचा Corpus Fund ननमाशण करण्यात यािा.
विद्यापीठ ि राज्य शासनाने ३ िर्ाशच्या कालािधीत अधे-अधे पैसे
जमा करािेत.
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(२) ि (३) उपकेंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तािाची वित्त विभागाकडून
तपासणी करण्यात येत असन
ू , वित्त विभागाने उपस्स्थत केलेल्या मद्
ु याींची
पत
श ा झाल्यानींतर उपकेंद्र स्थापन करणेबाबत धोरण ननस्श्चत करण्याचे
ु त
ननयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वीज गळतीच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असल्याबाबत
(९) ४०६२ (१७-०७-२०२०). श्री.गोवपचांद पडळिर, श्री.सदामशव खोत, श्री.ववजय

ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.रामदास िदम, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय ऊजाथ
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िीज गळतीच्या

नािाखाली

िीज

कींपनीचे

अधधकारी

ि

कमशचारी

सींगनमताने दहा हजार पाचशे को्ी रुपयाींचा दरिर्ी गैरव्यिहार करीत
असल्याचे माहे माचश, २०२० च्या पहहल्या आठिड्यात सािींतिाडी तालक
ु ा

(स्ज.शसींधुदग
ु )श व्यापारी उद्योजक ि व्यािसानयक सींघाने िीज दरिाढीच्या
सींक्ािर आयोस्जत केलेल्या चचाशसिात ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यात १३ को्ी लोकसींख्या आहे आणण २ को्ी ग्राहक
आहे त, तसेच राज्यात िीज वितरणाची गळती क्रकमान १२ ्क्के अपेक्षक्षत

असताना ३० ्क्के आहे त्यामळ
ु े सदरहू कोट्यिधी रुपयाचा गैरव्यिहार
दरिर्ी सींगनमताने होत असल्यामळ
ु े ग्राहकाींना आधथशक भद
ु ां ड सहन करािा
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीज गळतीच्या नािाखाली दरिर्ी होणारा कोट्यिधीच्या
गैरव्यिहारामळ
ु े अन्य राज्यात स्िस्त िीज आहे , ती महाराषरात महागडी

िीज ग्राहकाींना हदली जात असन
ू ग्राहकाींना नविन जोडणी घेताना िीज मी्र
ि पोलचे पैसे घेण्यास मनाई असताना बेकायदे शीरररत्या ग्राहकाींकडून रक्कम
िसल
ु केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, िीज गळतीच्या नािाखाली दरिर्ी कोट्यिधी रुपयाींच्या होत

असलेल्या गैरव्यिहाराबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोर्ी अधधकारी ि
कमशचाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. नननतन राऊत (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) महावितरण कींपनीने आधथशक
िर्श २०२०-२०२१ ते २०२४-२०२५ या कालािधीकरीता िीजदर याधचका महाराषर

विद्यत
ु ननयामक आयोगास हदनाींक २६/११/२०१९ रोजी सादर केली. सदर
याधचकेमध्ये

महावितरणने

सन

२०२०-२०२१

ते

सन

२०२४-२०२५

या

कालािधीकरीता दरिर्ी सम
ु ारे १६००० ते १७००० द.ल.य.ु इतकी वितरण हानी

अपेक्षक्षत धरली आहे . सदर याधचकेत महावितरण कींपनीने सन २०२०-२०२१
या

िर्ाशकरीता

१६२६२

द.ल.य.ु

इतकी

वितरणहानी

१३.०१%

प्रमाणे

आयोगाकडे सादर केली. प्रत्यक्षात सन २०१९-२०२० करीता महावितरणची
वितरण हानी १५.९१% इतकी आहे . महावितरणव्दारे िीज खरे दी करताींना

िीज विक्रीकरीता आिश्यक यनु नट्स ि वितरण हानी गह
ृ ीत धरलेले यनु नट्स
अशी एकूण िीज खरे दी करण्यात येते ि त्याकरीता लागणारा खचश िावर्शक
महसल
ु ाच्या गरजेमध्ये दाखविला जातो.

(३) महाराषर विद्यत
ु ननयामक आयोगाव्दारे राज्यातील वितरण कींपन्याींचे

िीजदर ननस्श्चत केले जातात. सदरचे िीज दर वितरण कींपनीच्या एकूण
महसल
ु ाच्या गरजेनस
ु ार ननस्श्चत केले जातात. परीं तु ०-१०० यनु न्पयांतचे घरगत
ु ी
ग्राहक,

कृर्ीपींप

ग्राहक,

सािशजननक

पाणीपरु िठा

ग्राहक

याींचे

िीजदर

महावितरण कींपनीच्या सरासरी िीज परु िठा आकारापेक्षा कमी ठरविले आहे त ि
या

दराच्या

फरकाची

रक्कम

क्रॉस

सबशसडीच्या माध्यमातन
ू

उच्चदाब

औद्योधगक ि िाणणस्ज्यक ग्राहकाींच्या िीज दरात समाविष् केले जातात.

त्यामळ
ु े उच्च दाब औद्योधगक ि िाणणस्ज्यक ग्राहकाींचे िीज दर सरासरी िीज
परु िठा आकारापेक्षा जास्त असतात. महावितरण कींपनीकडून ग्राहकाींना निीन िीज

जोडणी दे ताना िीज मी्रची क्रकीं मत घेण्यात येत नाही. तसेच ग्राहकधधस्षठत
वितरण

सवु िधा

(Dedicated

Distribution

Facility)

व्यनतररक्त

ग्राहकाींकडून पायाभत
ू सवु िधाींच्या उभारणीचा खचश िसल
ु केला जात नाही.
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(४) िीज गळती ही ताींबिक ि िाणणस्ज्यक कारणामळ
ु े होत असते. ती कमी
करण्याकरीता
िाचनाकरीता

महावितरण

अत्याधनु नक

कींपनीकडून

तींिज्ञानाचा

िीज

िापर

चोऱया

करणे,

पकडणे,

पायाभत
ू

आधनु नकीकरण करणे इ. उपाययोजना राबविण्यात येत आहे त.

मी्र

सवु िधाींचे

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

मसडिो िमथचाऱयाांच्या ननवासासाठी स्र्ापन िेलेल्या
स्नेहपुष्ट्प गह
ृ ननमाथण सांस्र्ेबाबत
(१०) ४२९१ (१७-०७-२०२०). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसडको कमशचारी कल्याणकारी गह
ृ ननमाशण योजनेंतगशत शसडकोतील ३२
कमशचाऱयाींनी ननिासासाठी स्नेहपषु प गह
ू ींडाची
ृ ननमाशण सींस्था स्थापन करुन भख
मागणी केल्याप्रमाणे भाडेपट्टयािर भख
ू ींड दे ण्यात आला होता, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

भख
ू ींड

शसडकोमधील

अधधकारी

ि

कमशचाऱयाींच्या

सींगनमताने विकासकाने बळकाविल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं धत विकासक ि अधधकाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .

शसडकोच्या ३२ कमशचाऱयाींकरीता नेरुळ येथील सेक््र-४० मधील भख
ू ींड

क्र.९ ि १० हा मे.स्नेहपषु प को.ऑ.हौ.सोसाय्ीला हदनाींक २०/०५/१९९४ रोजी
इरादापि दे ण्यात आला आहे . सदर सींस्थेने रुपये ७३.७९ लाख रुपयाींचा भरणा
केल्यानींतर उक्त भख
ू ींडाींचा हदनाींक १८/०२/२००२ रोजी भाडेपट्टा करारनामा
करण्यात आला आहे .
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तथावप, तत्कालीन िसाहत विभागातील कमशचारी/अधधकाऱयाींनी शसडको

कमशचारी नसलेल्या बाह्य ियस्थ व्यक्ती श्री.हररश नागजी छे डा याींना

सोसाय्ीचे अनतररक्त सभासद केले. तद्नींतर सदर भख
ू ींड विकासक मे.शहा
ऍण्ड छे डा होम्स प्रा.शल. याींना हस्ताींतररत करण्यात आला. उक्त भख
ू ींड हे

ननव्िळ ननिासी प्रयोजनाकरीता िा्प केलेला असताना सदर भख
ू ींडािरील
च्ईक्षेि िाढिन
ू सदर भख
ू ींडाींचा ननिासी ऐिजी ननिासी ि िाणणज्य असा
िापर मींजूर करण्यात आला आहे .

(३) शसडकोच्या दक्षता विभागाने चौकशीअींती दोर्ी शसडको कमशचारी आणण
विकासाविरुध्द

फौजदारी

गन्
ु हा

दाखल

करण्याची

शशफारस

केल्यानींतर

सी.बी.डी. बेलापरु पोलीस स््े शन येथे सी.आर.क्र.५० अन्िये फौजदारी गन्
ु हा
हदनाींक ११/०३/२०२० रोजी दाखल करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

उस्मानाबाद जजल््यात सन २०१८ च्या खरीप
हां गामािरीता चारा छावण्याबाबत
(११) ४४९८ (१४-०९-२०२०). श्री.सजु जतमसांह ठािूर : सन्माननीय मदत व
पन
ु वथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१८ च्या खरीप हीं गामात दषु काळी पररस्स्थतीमळ
ु े सरू
ु करण्यात

आलेल्या चारा छािणीसाठी हदनाींक ७ मे, २०१९ रोजी ि हदनाींक ७ जून ि १४
जन
ू , १६ डडसेंबर, २०१९ रोजी काढलेल्या ननधी वितरण आदे शान्िये चारा
छािणी सिाांसाठी माहे ऑगस््, २०१९ अखेरपयांतचे अनद
ु ान लेखाशीर्श २२४५

००७५ मध्ये रुपये ४५,१०,३७,०३८/- ि लेखाशीर्श २२४५ २१४९ मध्ये रुपये

१७,२२,६०,६२६ असा एकूण रुपये ६२,३२,९७,६६४/- रक्कम उपलब्ध करून
दे ण्यात आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चारा छािणीसाठी माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०१९ साठी
अनद
ु ान खचश करण्यास परिानगी ि अनद
ु ान शमळणेबाबत स्जल्हाधधकारी,

उस्मानाबाद याींनी हदनाींक ६ माचश, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास विभागीय
आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींच्याकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त पिाच्या अनर्
ीं ाने चारा छािणीसाठी अनद
ु ग
ु ान खचश
करण्यास परिानगी ि अनद
ु ान शमळणेबाबत शासनस्तरािर काय कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (२७-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) चारा छािण्याींसाठी माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०१९ साठीचे अनद
ु ानापो्ी

लेखाशीर्श २२४५ ००७५ मध्ये रुपये १०,७२,८५,०००/- ि लेखाशीर्श २२४५ २१४९

मध्ये रुपये ४,५९,७९,००/- असा एकूण रुपये १५,३२,६४,०००/- ननधी विभागीय
आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींना

बीड

ि

उस्मानाबाद

स्जल्ह्याींतील

चारा

छािण्याींकरीता शासन ननणशय क्रमाींक : एससीिाय-०४/२०१९/प्र.क्र.२६/म-११,
हदनाींक ०९/०७/२०२० अन्िये उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला आहे . त्यापैकी

स्जल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींना चारा छािण्याींसाठी माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर,

२०१९ साठीचे अनद
ु ानापो्ी लेखाशीर्श २२४५ ००७५ मध्ये रुपये ३,४७,६९,०००/ि

लेखाशीर्श

२२४५

२१४९

मध्ये

रुपये

४,९६,७०,०००/- एिढा ननधी प्राप्त झालेला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

१,४९,०१,०००/-

असा

एकूण

___________

राज्यातील ग्रांर्ालय िमथचाऱयाांचे र्कित वेतन अदा िरण्याबाबत
(१२) ४७९२ (०८-१२-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय उच्च व तांत्र
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िाचन सींस्कृती िाढण्याकरीता मागील ५३ िर्ाशपासन
ू ग्रींथालय

चळिळ सरु
ु असन
ू सद्य:स्स्थतीला १२,१४४ ग्रींथालयातील हजारो कमशचाऱयाींचे
िेतन मागील ९ महहन्याींपासन
ू थक्रकत असल्याचे माहे जुल,ै २०२० च्या
नतसऱया आठिड्यात ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कमशचाऱयाींच्या

थक्रकत

िेतनामळ
ु े

त्याींच्या

कु्ुींबबयाींिर

उपासमारीची िेळ आल्याने सदर ग्रींथालय कमशचाऱयाींनी शासनाकडे थकीत
असलेले अनद
ु ान तात्काळ द्यािेत अशी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वि.प. ५ (14)
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

ग्रींथालय

कमशचाऱयाींचे थक्रकत िेतन दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे .

उच्च ि तींि शशक्षण विभागाच्या, हदनाींक ०३/०८/२०२० रोजीच्या

शासन ननणशयान्िये शासनमान्य सािशजननक ग्रींथालयाींचे सन २०१९-२०२०
मधील थकीत असलेले सहाय्यक अनद
ु ान वितररत करण्यात आले आहे .
तसेच

वित्त

विभागाकडून

प्राप्त

सहमतीनस
ु ार

उच्च

ि

तींि

शशक्षण

विभागाच्या, हदनाींक २४/११/२०२० रोजीच्या शासन ननणशयान्िये शासनमान्य
सािशजननक ग्रींथालयाींच्या सन २०२०-२०२१ मधील पहहल्या हप्त्याचा काही
भाग अदा करण्यासाठी ननधी वितररत करण्यात आला आहे .

(३) शासनमान्य सािशजननक ग्रींथालयाींच्या सन २०२०-२०२१ मधील पहहल्या
हप्त्यासाठी आिश्यक असलेला उिशरीत ननधी वितररत करण्यास मान्यता
दे णेबाबत वित्त विभागास प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यात इांग्रजी माध्यमाच्या ननवासी नामाांकित शाळाांमध्ये आहदवासी
ववद्यार्थयाांना प्रवेश न दे ण्याचा ननणथय घेतल्याबाबत
(१३) ४७९३ (०३-१२-२०२०). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय आहदवासी
वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

आहदिासी

विभागाने

चालु

शैक्षणणक

२०२०

च्या

िर्ाांसाठी

इींग्रजी

माध्यमाच्या ननिासी नामाींक्रकत शाळाींमध्ये विद्याथयाांना प्रिेश न दे ण्याचा
ननणशय

घेतल्याची

बाब

माहे

जुल,ै

ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

शेि्च्या

आठिड्यात

(२) असल्यास, उक्त ननणशयामळ
ु े नागपरू विभागातील हजारो अनस
ु धू चत
जमातीच्या

विद्याथयाांना

नामाींक्रकत

लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

शाळे तील

प्रिेशापासन
ू

िींधचत

रहािे
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(३) असल्यास, आहदिासी विभागाच्या माध्यमातन
ू अनस
ु धू चत जमातीच्या

विद्याथयाांना इींग्रजी माध्यमाच्या नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण

दे ण्याची योजना सन २०२०-२०२१ मध्ये न राबविल्यामळ
ु े राज्यातील हजारो
विद्याथयाांना या प्रिेशापासन
ू िींधचत रहािे लागत असल्याने सदर ननणशयाचा
फेरविचार करुन ही योजना शासन राबविणार आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

ि

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

चालु

शैक्षणणक

िर्ाांसाठी

इींग्रजी

माध्यमाच्या ननिासी नामाींक्रकत शाळाींमध्ये विद्याथयाांना प्रिेश दे ण्याबाबतच्या
ननणशयाचा फेरविचार करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०८-०२-२०२१) : (१) कोविड-१९ या सींसगशजन्य रोगाच्या
प्रादभ
ु ाशिामळ
ु े

“अनस
ु धू चत

जमातीच्या

विद्याथयाांना

इींग्रजी

माध्यमाच्या

नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण दे णे” या योजनेंतगशत माहे माचश ते
एवप्रल

या

कालािधीत

प्रस्ताि

प्राप्त

सिश

शाळाींची

तपासणी

क्षेबिय

अधधकाऱयाींना िेळेत करता आली नाही. सबब, शासन ननणशय, हदनाींक

२२/०५/२०२० अन्िये इयत्ता १ ली ि २ री तील विद्याथयाांना शैक्षणणक िर्श
२०२०-२०२१ मध्ये प्रिेश दे ण्याबाबत स्थधगती दे ण्यात आली आहे .

(२), (३), (४) ि (५) “अनस
ु धू चत जमातीच्या विद्याथयाांना इींग्रजी माध्यमाच्या

नामाींक्रकत ननिासी शाळाींमध्ये शशक्षण दे णे” या योजनेस सन २०२०-२०२१ या
शैक्षणणक िर्ाशसाठी स्थधगती दे ण्यात आली असली तरी सन २०२०-२०२१ या

शैक्षणणक िर्ाशमध्ये या योजनेंतगशत यापि
ु ी ननिडलेल्या विद्याथयाांना सिश
नामाींक्रकत शाळाींमध्ये प्रिेशशत विद्याथयाांचे शशक्षण पि
ु ीप्रमाणे सरु
ु आहे .
___________
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प्राध्यापिाांच्या ववववध प्रश्नासांदभाथत बैठि र्ाल्याबाबत
(१४) ४८८६ (१८-११-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शमशिाांत

मशांदे, श्री.अमोल ममटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय उच्च व तांत्र
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्राध्यापकाींच्या विविध प्रश्नाींबाबत मराठिाडा शशक्षक लोकप्रनतननधी ि
प्राध्यापक सींघ्ना प्रनतननधी याींच्यासोबत मा.उच्च ि तींि शशक्षण मींिी

महोदयाींनी सींबधीं धत अधधकाऱयाींसह माहे माचश, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
घेतलेल्या बैठकीमध्ये कोणता ननणशय घेण्यात आला,
(२) असल्यास, केंद्र शासनाच्या पिाव्दारे

पीएच.डी/एम.क्रफलच्या आगाऊ

िेतनिाढी लागू करणे तसेच प्राचायश पदाची िेतनश्रेणीस्तर १४ मध्ये ननस्श्चत

करण्याच्या अनर्
ीं ाने सध
ु ग
ु ाररत आदे श/सच
ू ना ननगशशमत करण्यात आल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, केंहद्रय मनषु यबळ विकास मींिालय याींच्याकडून सींचालक, उच्च
शशक्षण,

महाराषर

राज्य,

पण
ु े

याींना

तात्काळ

माहहती

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत कळविण्यात आले होते, तसेच त्यानर्
ीं ाने प्राप्त झालेल्या
ु ग
माहहतीची सद्य:स्स्थती काय आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींचे विविध
प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हदनाींक ०३/०२/२०२० रोजी मा.मींिी
(उच्च

ि

तींि

शशक्षण)

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

लोकप्रनतननधी

शशक्षकीय

सींघ्नाींचे प्रनतननधी याींच्यासमिेत बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती.
सदरहू बैठकीमध्ये
आगाऊ िेतनिाढी

प्रामख्
ु याने
तसेच

शशक्षक

प्राचायश

सींिगाशना

पदाची

पीएच.डी/एम.फील

िेतनननस्श्चतीस्तर-१४

च्या

मध्ये

करण्यासींदभाशत केंद्र शासन ि विद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाकडून खल
ु ासा/
मागशदशशन घेण्याची कायशिाही करािी असे मा.मींिी महोदयाींनी ननदे श हदले.
(२) हे खरे नाही.
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(३) ि (४) हदनाींक ०३/०२/२०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये मा.मींिी महोदयाींनी
हदलेल्या ननदे शानस
ु ार सींचालक, उच्च शशक्षण, महाराषर राज्य याींनी हदनाींक

०८/०६/२०२० ि हदनाींक १२/१०/२०२० अन्िये केंद्रीय मनषु यबळ विकास
मींिालयाकडून माहहती/मागशदशशन मागविले असन
ू ते अद्याप अप्राप्त आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

मांब
ु ई महापामलिेमार्थत टास्ि र्ोसथच्या मशर्ारशीांची
अांमलबजावणी होत नसल्याबाबत

(१५) ४९७५ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय नगर वविास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कोरोना रूनणाींची सींख्या गत काही हदिसात काही प्रमाणात
कमी झालेली असताना माि मब
ुीं ई शहरातील कोरोना बाींधधताची सींख्या
हदिसेंहदिस िाढत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलकेच्या अखत्यारीतील कोरोना रूनणालयासाठी १८,०७१

राखीि खा्ापैकी आजशमतीस ५५०० हून अधधक खा्ा ररकाम्या असन
ू
अनतदक्षता विभागातील १९९९ खा्ापैकी २५९ ररकाम्या आहे त, मब
ुीं ई दररोज
२२०० च्या आसपास रूनण सापडत असल्यामळ
ु े उपचाराधीन रूनणाींची सींख्या

२५,६५९ इतकी असताना इतक्या प्रचींड प्रमाणात खा्ा ररकाम्या कशा राहतात
अशी विचारणा नागरीक तसेच डॉक््राकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महापाशलकेचे कोरोना ननयींिणासाठीचे धोरणही गोंधळात

्ाकणारे असन
ू रोज क्रकमान २५,००० चाचण्या होण्याची आिश्यकता असताना
महापाशलकेमाफशत चाचण्याचे प्रमाण िाढविले जात नसल्याची खींत ्ास्क
फोसशचे अध्यक्ष डॉ.सींजय ओक ि अन्य सदस्य डॉ.शशाींक जोशी याींनी व्यक्त
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

्ास्क

फोसशच्या

शशफारशीींची

अींमलबजािणी

महापाशलकेमाफशत न होण्याची कारणे काय आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार मब
ुीं ईतील कोरोना

बाींधधताची सींख्या तसेच मत्ृ यू पररणामकारकररत्या रोखण्याकरीता कोणत्या
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) हदनाींक ०२/१२/२०२० रोजी बह
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेिातील रुनण
ृ न्मब
दप्ु प् िाढीचा कालािधी २२२ हदिस इतका झाला असन
ू , रुनण िाढीचा दर
मींदािला आहे .

लक्षण विरहहत रुनणाींना घरी अलगीकरण सवु िधा उपलब्ध असन
ू ,

सक्रीय रुनणाींपक
ै ी केिळ लक्षणे असलेल्या रुनणाींनाच रुनणालयात दाखल केले

जाते. सदर रुनणाींची सींख्या कमी असल्यामळ
ु े रुनणालयात खा्ा ररकाम्या
आहे त.

बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या के.ई.एम. रुनणालयात ८३, सायन
ृ न्मब

रुनणालयात २००, नायर रुनणालयात २९१, कूपर रुनणालयात २८८ ि
उपनगरीय

रुनणालयाींमध्ये

ठे िण्यात आल्या आहे त.

६४३

खा्ा

कोविडबाधधत

रुनणाींसाठी

राखीि

(३) मब
ुीं ईत जास्तीत जास्त कोरोनाचे रुनण शोधून काढण्याचे धोरण असन
ू ,
आय.सी.एम.आर.

च्या

मागशदशशक

सच
ू नेप्रमाणे

सिश

लक्षणे

असलेल्या

व्यक्तीींच्या चाचण्या केल्या जातात ि रुनण ननदान झाल्यािर त्या रुनणाच्या

सींपकाशतील सिश व्यक्तीींच्या ि त्याचबरोबर त्या रुनणाच्या राहण्याच्या हठकाणी

केलेल्या सिेक्षणात सापडलेल्या अनतजोखमीच्या व्यक्तीींच्या दे खील चाचण्या
केल्या जातात.
(४)

्ास्क

फोसशच्या

शशफारशीनस
ु ार

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

सिश

रुनणालयाींमध्ये ि दिाखान्याींमध्ये कोविडच्या चाचण्याींची सवु िधा उपलब्ध
करण्यात आली असन
ू ़़, खाजगी प्रयोगशाळाींना दे खील कोरोनाच्या तपासण्या
करण्यास समाविष् करण्यात आले आहे .

मब
ुीं ईत दै नहीं दन चाचण्याींचे प्रमाण १६,००० पयांत पोहोचले आहे .

शमशन सेव्ह लाईव्हज, शमशन यनु नव्हसशल ्े स््ीींग, माझे कु्ुींब माझी

जबाबदारी, चेस दी िायरस यासारख्या उपक्रमाींमळ
ींु ईचा ररकव्हरी रे ्
ु े मब

९१%, रुनण मत्ृ यू दर १.७९% ि रुनण दप्ु प् िाढीचा कालािधी हदनाींक
०२/१२/२०२० रोजी २२ हदिसाींिर पोहोचला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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अांनतम वषाथच्या ऑनलाईन पररक्षेच्या सव्हथरवर सायबर हल्ला
र्ाल्याने ताांबत्रि अडचण ननमाथण र्ाल्याबाबत
(१६) ५००९ (१८-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय उच्च व
तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विद्यापीठाचे विविध विभाग तसेच दरू ि मक्
ु त अध्ययन सींस्थेच्या
(आयडॉल) अींनतम िर्ाशच्या ऑनलाईन पररक्षेच्या सव्हशरिर सायबर हल्ला

झाल्याने ताींबिक अडचण ननमाशण झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सायबर हल्ल्यामळ
ु े विद्याथयाांच्या परीक्षा पढ
ु े ढकलण्यात
आल्याने

उक्त

सायबर

हल्ल्याचा

पररणाम

विद्याथयाांना बसला आहे , हे ही खरे आहे काय,

आयडॉलच्या

१०

हजार

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत हल्ल्याविरुध्द कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) दरू ि मक्
ु त अध्ययन सींस्थेच्या (आयडॉल) परीक्षा हदनाींक

१९ ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू घेण्यात आल्या असन
ू सदर परीक्षेचे ननकाल
जाहीर करण्यात आले आहेत. ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी ननयक्
ु त कींपनीने
सव्हशरिर सायबर हल्ला झाल्याची प्राथशमक माहहती विद्यापीठास कळविली

होती. याबाबत मब
ींु ई विद्यापीठाने बीकेसी पोलीस स््े शनमध्ये तक्रार दाखल
केली असन
ू पढ
ु ील कायशिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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यशवांतराव चव्हाण मुक्त ववद्यावपठाच्या मशक्षणशास्त्र
ववद्याशाखेचा ननिाल घोवषत िरण्याबाबत

(१७) ५१२१ (१२-११-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यशिींतराि चव्हाण मक्
ु त विद्यावपठाच्या शशक्षणशास्ि विद्याशाखेचा
शालेय व्यिस्थापन पदविका शशक्षणक्रम या अभ्यासक्रमाचा ननकाल अद्याप
घोवर्त झालेला नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

अभ्यासक्रमात

अींतगशत

गण
ु ाींिर

ननकाल

घोवर्त

करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कुलगरू
ु , यशिींतराि चव्हाण मक्
ु त

विद्यापीठ, नाशशक याींना हदनाींक २४ जून, २०२० रोजी ननिेदन दे ऊन मागणी
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीनस
ु ार
ननकाल घोवर्त करण्याबाबत कोणता ननणशय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
शालेय

व्यिस्थापन

पदविका

शशक्षणक्रम

या

अभ्यासक्रमाची

ऑनलाईन परीक्षा हदनाींक ५ ते २० ऑक््ोबर, २०२० यादरम्यान झाली असन
ू
सदर परीक्षेचा ननकाल हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी घोवर्त करण्यात
आला आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

वि.प. ५ (21)

ववद्यापीठाचे ववववध ववभाग तसेच दरू व मुक्त अध्ययन सांस्र्ामध्ये
िाम िरणाऱया मशक्षिाांच्या पुनननथयुक्त्या िरण्याबाबत

(१८) ५१८८ (१२-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे :

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) विद्यापीठाचे विविध विभाग तसेच दरू ि मक्
ु त अध्ययन सींस्था
(आयडॉल) यामध्ये तात्परु त्या स्िरुपात तसेच कींिा्ी पध्दतीिर काम

करणाऱया शशक्षकाींच्या पन
प्रलींबबत
ु ननशयक्
ु त्या मागील सहा महहन्याींपासन
ू
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विद्याथयाांना पररक्षाींबाबत मागशदशशन आणण समप
ु दे शनासाठी
आयडॉलकडे

सद्य:स्स्थतीत

शशक्षक

नसल्याचे

ननदशशनास

आले

असन
ू

शशक्षकाींना मागील चार महहन्याींपासन
िेतनही शमळाले नसल्याने उक्त
ू
ननयक्
ु त्या तसेच िेतन न होण्यामागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत शशक्षकाींच्या पन
ु ननशयक्
ु त्या करुन त्याींना
िेतन दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) ज्या विद्यापीठाींमध्ये दरू ि मक्
ु त अध्ययन सींस्था (आयडॉल) सरू
ु
आहे , तेथे आिश्यकतेनस
ु ार शशक्षकीय पदाींच्या ननयक्
ु त्या करण्यात आल्या

असन
ू त्याींच्या िेतन ननयमानस
ु ार विहहत िेळेत अदा केले जात आहे . तसेच

विद्याथयाांना परीक्षाींबाबत मागशदशशन ि समप
ु दे शाचे कामकाज सरु ळीतपणे सरू
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मुांबईत डॉ.राम मनोहर बत्रपाठी हहांदी साहहत्य सांग्रहालय व हहांदी
भाषा भवनािरीता स्वतांत्र इमारत बाांधण्याबाबत

(१९) ५१९९ (१२-११-२०२०). श्री.रामननवास मसांह : सन्माननीय उच्च व तांत्र
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई विश्िविद्यालयाच्या कशलना पररसरामध्ये डॉ.राम मनोहर बिपाठी
हहींदी

साहहत्य

सींग्रहालय

ि

हहींदी

भार्ा

भिनाकरीता

स्ितींि

इमारत

बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाकडे प्रलींबबत असन
ू शासनाने डॉ.राम मनोहर
बिपाठी हहींदी भार्ा भिन करण्याबाबतची घोर्णा करून अनेक िर्ाशचा
कालािधी होिन
ू ही कोणतीच कायशिाही झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

भिनाकरीता

विश्िविद्यालय पररसरामधील

जागा

ननस्श्चत करण्यात आली असन
स्जल्हाधधकारी याींच्याकडून ननधी तरतद
ू
ू
होऊन िगश करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त भिनाच्या सींदभाशत लोकप्रनतननधीींनी विधान पररर्दे त

विविध आयध
ु ाींव्दारे शासनाचे लक्ष िेधन
ू पाठपरु ािा करुनही विलींब लागण्याची
कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर हहींदी

भिनाच्या बाींधकामाची घोर्णा होिन
ू ही जागा उपलब्ध तसेच ननधी मींजरू
असताना सध्
ु दा हहींदी भिन बाींधण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) खरे नाही.
(२) खरे आहे .

(३) ि (४) मब
ुीं ई विद्यापीठाच्या कशलना पररसरातील उपलब्ध एफएसआयचा

जास्तीत जास्त िापर करण्यासाठी मब
ुीं ई विद्यापीठाकरीता नव्याने मास््र

प्लॅ न तयार करणे प्रगती पथािर असन
ू , सदर मास््र प्लॅ नमध्ये हहींदी भार्ा
भिन ननशमशतीचा समािेश करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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आहदवासी वविास महामांडळाच्यावतीने खरे दी िरण्यात
आलेले धान खराब र्ाल्याबाबत
(२०) ५२४४ (१४-१२-२०२०). श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराव गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली स्जल्ह्यातील आहदिासी विकास महामींडळाच्याितीने खरे दी

करण्यात आलेले धान उघड्यािर ठे िल्याने पाऊसामळ
ु े शभजून लाखो स्क्िीं्ल

धान खराब झाल्याचे हदनाींक १६ जून, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने सींबधीं धत अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे .

प्रादे शशक कायाशलय, गडधचरोली अींतगशत िजन १४.२० लक्ष स्क्िीं्ल

धानाची खरे दी करण्यात आली असन
ू उपप्रादे शशक कायाशलय, अहे री अींतगशत

िजन ७.९३ लक्ष स्क्िीं्ल धानाची खरे दी झाली, अशी एकूण २२.१३ लक्ष
स्क्िीं्ल धानाची खरे दी केलेली आहे . आहदिासी विकास महामींडळाच्याितीने

खरे दी करण्यात आलेल्या उिशररत िजन १.९२ लक्ष स्क्िीं्ल धान गोदामा

अभािी उघड्यािर साठिणक
केलेला असन
ू
ू काही अींशी धान पाऊसामळ
ु े

शभजलेले आहे . शशल्लक असलेल्या धानाचे स्जल्हाधधकारी याींचे ननदे शानस
ु ार
पथक ननयक्
ु ती करुन पींचनामा करण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश ्न उद्भित नाही.

___________
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नवीन पररभावषत अांशदान सेवाननवत्ृ त वेतन योजना रद्द िरण्याबाबत
(२१)

५२७८

(१८-११-२०२०).

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.प्रववण

दरे िर,

िेतन

योजना

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरां जन डावखरे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

निीन

पररभावर्त

अींशदान

सेिाननित्ृ त

(डीसीपीएस/एनपीएस) रद्द करून महाराषर नागरी सेिा (ननित्ृ ती िेतन ननयम,

१९८२ (जुनी पें शन) पि
श त लागू करण्याबाबत हदनाींक १० जुल,ै २०२० रोजीची
ू ि
घ्नाबाह्य

अधधसच
ू ना

रद्द

करण्याबाबत

नागपरू

विभागाच्या

शशक्षक

लोकप्रनतननधीींनी शासनास हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०२० रोजी ननिेदन पाठिन
ू
अधधसच
ू ना रद्द करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महाराषर राज्य शशक्षण पररर्दे च्याितीने हदनाींक

२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िधाश ते सेिाग्राम आत्मक्लेश पायी पें शन हदींडी
काढली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शालेय शशक्षण विभागाच्या उप सधचिाींनी हदनाींक ०३ सप््ें बर,
२०२० रोजी अस्स्तत्िात नसलेल्या विर्याबाबत ननयमबाह्य शासन पररपिक
ननगशशमत केले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

घ्नाबाह्य

अधधसच
ू ना रद्द करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) याबाबतचे हदनाींक १० ऑक््ोबर,
२०२० चे ननिेदन प्राप्त झाले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.

(४) हदनाींक १० जुल,ै २०२० रोजीची अधधसच
ू ना हदनाींक ११ डडसेंबर, २०२०
अन्िये मागे घेण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉवर िांपनी मल. मध्ये गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत
(२२) ५३७४ (२३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनार्

राजरू िर,

डॉ.वजाहत

ममर्ाथ,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एनरॉन या अमेरीकी कींपनीचा रत्नाधगरी स्जल्ह्यातील दाभोळ िीज

प्रकल्प पन
ु रुज्जीिीत करुन रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉिर कींपनी शल. या नव्याने
सरु
ु केलेल्या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार
झाल्याचे ननदशशनास आल्यानींतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने

माजी केंद्रीय गह
ृ सधचि श्री.माधि गोडबोले याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या

सशमतीने हदनाींक १० एवप्रल, २००१ रोजी शासनास सादर केलेल्या अहिालात
सदर कींपनीत गैरव्यिहार झाल्याचा ननषकर्श काढलेला असन
ू चौकशीसाठी
ररतसर न्यानयक चौकशी आयोग नेमण्याची शशफारस करण्यात आलेली होती
ि त्यानस
ु ार चौकशीसाठी राज्य शासनाने सिोच्च न्यायालयाचे ननित्ृ त
न्या.कुडूक
श र चौकशी आयोगाची स्थापना केलेली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरण सिोच्च न्यायालयात गेले होते ि मळ
ू

प्रकल्पाच्या उभारणीच्या काळात गैरव्यिहार झाला होता काय, या चौकशीचा
विर्य

आता

बींद

करािा,

अशी

विनींती

राज्य

शासनामाफशत

सिोच्च

न्यायालयाला करण्यात आली असता सदरची राज्य शासनाची विनींती सिोच्च

न्यायालयाने हदनाींक १४ फेब्रि
ु ारी, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास अमान्य केली
ि त्यामळ
ु े चौकशी आयोगाचे काम सरु
ु ठे िणे आिश्यक होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असतानाही न्या.कुडूक
श र आयोगाचे कामकाज चौकशी पण
ू श
होण्यापि
ू ीच राज्य शासनाने माहे माचश-एवप्रल, २०१९ च्या दरम्यान बींद
करण्याचा ननणशय घेतलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

माजी

केंद्रीय

गह
ृ

सधचि

श्री.माधि

गोडबोले

याींच्या

अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सशमतीने सादर केलेल्या अहिालाचे स्िरुप काय
आहे ि सदर अहिालानस
ु ार चौकशी पण
ू श होण्याअगोरदच बींद करण्याची कारणे

काय आहे त ि याबाबत राज्य शासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ५ (26)
डॉ. नननतन राऊत (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) ि (४) सें्र ऑफ इींडडयन रे ड यनु नयनने मा.सिोच्च न्यायालयात

दाभोळ पॉिर कींपनीसींदभाशत स्पेशल लीव्ह वप्ीशन (SLP) क्र. ७७३४/१९९७

दाखल केली होती. सदर याधचकेमध्ये हदनाींक ११/०४/२०१९ रोजी मा.सिोच्च
न्यायालयाने पढ
ु ीलप्रमाणे न्यायननणशय हदलेला आहे :-

“सदर प्रकरणामध्ये Power Project Agreement (PPA) अींमलात

येऊन २५ िर्ाशपेक्षा अधधक काळ झालेला आहे . विदे शी महामींडळ ि प्रकल्पाचे

मळ
ू प्रितशक आता उपलब्ध नाहीत. बहुतेक सिश िररषठ अधधकारी ननित्ृ त
झालेले आहे त. त्याींच्यािर कोणतीही कारिाई होऊ शकत नाही. सदर प्रकरणी
प्रदीघश विलींब पाहता ि यामध्ये सींबधीं धत व्यक्ती उपलब्ध नसल्यामळ
ु े चौकशी
आयोगाच्या कामकाजाचा कोणताही उपयोग होणार नसल्याने, सदर याधचका
खारीज करण्यात येत आहे .”

मा.सिोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त न्यायननणशयानस
ु ार सदर प्रकरणी

पढ
ु ील कायशिाही अपेक्षक्षत नाही.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

िोरे गाव-मभमा (ता.मशरुर, जज.पुणे) येर्े घडलेल्या
हहांसाचाराची चौिशी िरण्याबाबत

(२३) ५३९५ (१३-१२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनार्

राजरू िर,

डॉ.वजाहत

ममर्ाथ,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

(१) हदनाींक १ जानेिारी, २०१८ रोजी पण
ु े स्जल्ह्यातील शभमा-कोरे गाि येथील
विजय

स्तींभाला

अशभिादन

करण्यासाठी

आलेल्या

जनसमद
ु यािर

काही

समाजकीं्काींनी हल्ला केल्यानींतर झालेल्या हहींसाचारासींदभाशतील चौकशी पण
ू श
झाली आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीनस
ु ार दोर्ीींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ५ (27)
श्री.अननल दे शमख
ु (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हदनाींक १ जानेिारी, २०१८

रोजी कोरे गाि शभमा येथे झालेल्या हहींसाचाराबाबत श्री.जयनारायण प्े ल

याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०९/०२/२०१८ रोजीच्या आदे शानस
ु ार चौकशी
आयोग स्थापन करण्यात आलेला आहे . माचश, २०२० पासन
कोरोनाच्या
ू

प्रादभ
ीं ी लागू असल्यामळ
ु ाशिामळ
ु े ्ाळे बद
ु े आयोगाचे कामकाज झाले नाही.

त्यामळ
ु े आयोगास उिशररत कामकाज पण
ू श करण्यासाठी हदनाींक ३१/०३/२०२१
पयांत मद
ु तिाढ दे ण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यातील ग्रांर्ालयाांसाठी नवीन धोरण सादर िरण्याबाबत
(२४) ५४२० (१३-१२-२०२०). श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय
र्ुिे, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन डावखरे : सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रींथालयाींचे प्रश्न सोडिण्यासाठी निीन धोरण सादर करणार

असल्याचे मा.उच्च ि तींि शशक्षण मींिी याींनी माहे माचश, २०२० मध्ये िा
त्यादरम्यान अधधिेशनात साींधगतले असन
ू सन २०१२-२०१३ च्या आधथशक
िर्ाशपासन
ू निीन ग्रींथालयाींना मान्यता दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रींथालयाींना अनद
ु ान,
दजाशिाढ तसेच निीन ग्रींथालयाींना मान्यता दे ण्यासाठी कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे .

मा.मींबिमींडळ बैठकीत झालेल्या ननणशयानस
ु ार शासन ननणशय, उच्च ि

तींि शशक्षण विभाग, हदनाींक ०७/०६/२०१४ ननगशशमत करण्यात आला असन
ू
त्यानस
ु ार “यापढ
ु े निीन ग्रींथालयाींना मान्यता दे ण्यात येिू नये” असा ननणशय
घेण्यात आला आहे .

वि.प. ५ (28)
राज्यातील ग्रींथालयाींसाठी निीन धोरण म्हणजेच महाराषर सािशजननक

ग्रींथालये अधधननयम, १९६७ मध्ये सध
ीं ाने कायशिाही
ु ारणा करण्याच्या अनर्
ु ग
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

राज्यातील ताडी-व्यावसानयिाांचे िोरोना प्रादभ
ु ाथवामुळे
आधर्थि नुिसान र्ाल्याबाबत

(२५) ५४२९ (२३-११-२०२०). श्री.रववांद्र र्ाटि : सन्माननीय राज्य उत्पादन
शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ताडी-व्यािसानयकाींचे कोरोना प्रादभ
ु ाशिामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात

आधथशक नक
ु सान झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पालघर स्जल्ह्यातील ताडी-व्यािसानयकाींच्या अडचणी तात्काळ

सोडविण्याकरीता लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा
त्यासम
ु ारास मा.राज्य उत्पादन शल्
ु क मींिी याींच्याकडे ननिेदन सादर केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर स्जल्ह्यातील
ताडी-व्यािसानयकाींच्या अडचणी तात्काळ सोडविण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदलीप वळसे-पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३)

कोरोना

प्रादभ
ु ाशिाच्या

पाश्िशभम
ू ीिर

ताडी

व्यािसानयकाींना

हदलासा

दे ण्याच्या दृष्ीने, सन २०२०-२०२१ या ताडी िर्ाशकरीता शासन ननणशय,
हदनाींक ३१/०८/२०२० अन्िये अनज्ञ
ु प्ती शल्
ु कात मागील िर्ाशच्या तल
ु नेत
केलेली ६% िाढ मागे घेण्याचा ि हदनाींक १/०९/२०२० ते हदनाींक ३१/०३/२०२१

वि.प. ५ (29)
या कालािधीसाठी, सन २०१९-२०२० या ताडी िर्ाशतील अनज्ञ
ु प्ती शल्
ु काच्या
प्रमाणात ३ महहन्याचे अनज्ञ
ु प्ती शल्
ु क आकारण्याचा ननणशय गह
ृ विभाग,
शासन ननणशय, हदनाींक २४/१२/२०२० अन्िये घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राष्ट्रीय ननवजृ त्तवेतनधारि मशक्षिाांना शासनाचा
हहश्श्याची रक्िम जमा िरण्याबाबत

(२६) ५५६० (१८-११-२०२०). श्री.बाळाराम पाटील : हदनाांि ८ सप्टें बर, २०२०
रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या

यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २८४० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्राथशमक/माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शाळे त हदनाींक

१ नोव्हें बर, २००५ नींतर सेिेत आलेल्या शशक्षक कमशचाऱयाींची अींशदायी पेन्शन
योजनेची खाती उघडण्यात आली असन
त्याींच्या खात्यािर त्याींच्या ि
ू
शासनाच्या हहश्श्याची रक्कम जमा करुन त्याींना हहशोबाच्या उिशररत पाित्या
दे ण्याची कायशिाही पण
ू श झाली आहे काय,

(२) असल्यास, पररभावर्त अींशदान ननिस्ृ त्तिेतन योजनेमधील खातेधारकाींची

नािे राषरीय ननिस्ृ त्तिेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष् करण्याची तसेच
एनपीएसधारक

शशक्षकाींच्या खात्यामध्ये

शासनाचा

१४

्क्के हहश्श्याची

रक्कम जमा करण्याबाबतची सरु
ु असलेली कायशिाही पण
ू श झाली आहे काय,
त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. वषाथ गायिवाड (०८-०२-२०२१) : (१) सदर कमशचाऱयाींना जमा रकमेच्या
पाित्या दे ण्याची कायशिाही शशक्षण सींचालनालयस्तरािरुन करण्यात येत आहे .
(२) याबाबतची कायशिाही शशक्षण सींचालनालयस्तरािर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मुांबईतील जम्बो िोववड सेंटरच्या उभारणीत
आधर्थि अननयममतता र्ाल्याबाबत

(२७) ५५७९ (२०-११-२०२०). श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरां जन
डावखरे , डॉ.पररणय र्ुिे, श्री.सदामशव खोत, श्री.महादे व जानिर, श्री.ववजय
ऊर्थ भाई धगरिर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.गोवपचांद पडळिर : सन्माननीय
नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील जम्बो कोविड सें्रच्या उभारणीत मोठ्या प्रमाणािर आधथशक
अननयशमतता

झाल्याच्या तक्रारी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

हदनाींक

१६

ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पिाव्दारे शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोविड सें्रमधील फननशचर ि इतर साधनसामग्र
ु ी विकत
घेण्याऐिजी दहाप् अधधक दराने भाडे तत्िािर घेण्यात येणे, ऑस्क्सजनयक्
ु त
खा्ाींचे परु िठा कींिा् अनभ
ु ि नसलेल्या बबल्डरला बहाल करणे, यासारख्या
गींभीर बाबी ननदशशनास आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले ि सींबधीं धताविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) मल
ु ड
ुीं जम्बो कोविड सें्र - सदर कोविड सें्र हे शसडको
प्राधधकरणामाफशत

उभारण्यात

आले

असन
ू ,

त्यातील

फननशचर

साधनसामग्र
ु ी त्याींचेमाफशत खरे दीने/भाड्याने घेण्यात आले आहे .

ि

इतर

ररचडशसन ि क्रुडास जम्बो कोविड सें्र - सदर कोविड सें्रमध्ये

फननशचर भाडेतत्िािर घेण्यात आले नसन
ू , ॲस्क्सजनयक्
ु त खा्ाींचा परु िठा
करण्याचे कींिा् कोणत्याही बबल्डरला दे ण्यात आलेले नाही.
असलेले

एनएससीआय डोम, िरळी - सदर महासवु िधा केंद्राकरीता आिश्यक

मध्यिती

फननशचर

परु विण्यात

खरे दी

आले

ि

इतर

खाते

आहे .

साधनसामग्र
ु ी

तसेच

सदर

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

कोणतेही

फननशचर

व्यािसानयक-सामास्जक

केंद्रामध्ये

साधनसामग्र
ु ी भाडेतत्िािर घेण्यात आलेले नाही.

बाींधधलकीमाफशत
िा

इतर
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महालक्ष्मी रे सकोसश - सदर हठकाणी कोणतेही काम अनभ
ु ि नसलेल्या

बबल्डरला दे ण्यात आले नसन
लघत्ु तम
ू , सदर काम हे ननविदा मागिन
ू
कींिा्दाराची ननयक्
ु ती करुन करण्यात आले आहे .

सदर काम हे माहे नोव्हें बर, २०२० पासन
ू खींडीत करण्यात आले आहे .

दहहसर (प.) येथील जम्बो कोविड सें्र - सदर कोविड सें्र

एम.एम.आर.सी.एल. माफशत उभारुन बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस हस्ताींतरीत
ृ न्मब
करण्यात आले आहे .

गोरे गाींि नेस्को - सदर हठकाणी कोरोना सें्र उभारणीमध्ये कोणताही

गैरव्यिहार झालेला नाही. तसेच ऑस्क्सजन शसलेंडर ि त्याचे क्रक् परु िण्याचे
काम महानगरपाशलकेच्या मध्यिती खरे दी खाते याींच्या दराने मे.रोमेल ग्रप
ु
याींना दे ण्यात आले होते.

सदर कोविड सें्रमधील फननशचर ि इतर साधनसामग्र
ु ी योनय दराने

भाडेतत्िािर

घेण्यात

आली

होती.

सदर

साधनसामग्र
ु ी

महानगरपाशलकेच्या स्िाधीन करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

आता

बह
ुीं ई
ृ न्मब

___________

उपजस्र्ती भत्ता योजनेचे रूपाांतर “मुलीांिरीता शौचालयाची दे खभाल”
या नवीन योजनेत िरण्याबाबत

(२८)

५५८४

(१२-११-२०२०).

श्री.रामदास

िदम,

श्री.ववलास

पोतनीस :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने हदनाींक ३ जानेिारी, १९९२ रोजी क्राींतीज्योती सावििीबाई फुले
याींच्या

जयींतीहदनी

जाती-जमाती,

उपस्स्थती

भ्क्या

जमाती

भत्ता
ि

योजना

विमक्
ु त

ननणशयानस
ु ार

जमातीतील

अनस
ु धू चत

विद्याधथशनीींना

२८ िर्ाांपासन
श केले आहे ,
ू फक्त १ रुपये उपस्स्थती भत्ता दे ऊन याकडे दल
ु क्ष
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात शालेय विद्याथयाांसाठी केंद्र/राज्य परु स्कृत मध्यान्ह

भोजन योजना, मोफत पाठयपस्
ु तके योजना, मोफत गणिेश योजना, मानि
विकास शमशनमाफशत मल
ु ीींना मोफत सायकल िा्प योजना, मल
ु ीींना १२ िी
पयांत मोफत शशक्षण योजनाही राबविण्यात येत असल्याने उपस्स्थती भत्ता
ही योजना कालबाह्य झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर भत्ता िाढविण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे काय,

एकूण क्रकती िाढ करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे तसेच, उपस्स्थती
भत्ता योजनेचे रूपाींतर मल
ु ीींकरीता शौचालयाची दे खभाल या निीन योजनेत
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रस्तािािर ननणशय घेण्यात आला आहे काय, ननणशयाचे

स्िरुप काय आहे ि याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे , तसेच ग्रामीण

भागातील मल
ु ीींच्या शाळे तील उपस्स्थतीचे प्रमाण िाढिन
ू त्याींना आधथशक ि
मानशसकदृषट्या सक्षम बनविण्याकरीता शासनातफे इतर कोणत्या योजना
राबविण्यात येणार आहे त काय ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (१५-०२-२०२१) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

इतर जास्त प्रभािी योजना आल्यामळ
ु े उपस्स्थती भत्ता दे ण्याची

गरज राहहली नाही.

(३) उपस्स्थती भत्ता योजनेऐिजी मल
ु ीींकरीता शौचालय बाींधण्याची योजना
आणणे प्रस्तावित आहे .

(४) उक्त प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे . ग्रामीण भागातील मल
ु ीींच्या

शाळे तील उपस्स्थतीचे प्रमाण िाढिन
त्याींना आधथशक ि मानशसकदृषट्या
ू
सक्षम बनविण्याकरीता सद्य:स्स्थतीत पढ
ु ील योजना राबविण्यात येत आहे त :-

इयत्ता १ ली ते १२ िी पयांत मल
ु ीींना मोफत शशक्षण योजना ि

विविध शशषयित्ृ त्या, मोफत गणिेश/पाठ्यपस्
ु तक िा्प योजना, शालेय पोर्ण

आहार योजना, कस्तरु बा गाींधी बाशलका विद्यालय, मल
ु ीींचे िसनतगह
ृ , मानि
विकास कायशक्रमाींतगशत मल
ु ीींना मोफत सायकल िा्प योजना, स्िसींरक्षण,
व्यिसाय प्रशशक्षण, कररअर मागशदशशन ि समप
ु दे शन इ.
___________
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राज्यातील शाळाांना वगथखोल्या बाांधण्याबाबत
(२९) ५५८६ (१३-१२-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय
शालेय मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ३१७ शाळाींना िगशखोल्या नाहीत तर २५०७ शाळाींचे िगश एकाच

खोलीत भरत असल्याने सींबधीं धत शाळाींना िगशखोल्या बाींधून दे ण्याबाबत
शासनाचे धोरण काय आहे ,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

बाींधण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

िगशखोल्या

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. वषाथ गायिवाड (०५-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्यातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या शाळाींना शशक्षण हक्क

कायद्यानस
ु ार (RTE) आिश्यक असलेल्या मल
ू भत
ू सवु िधा जसे िगशखोली,
मल
ु ा-मल
ु ीींकरीता स्ितींि स्िच्छतागह
ृ े , वपण्याचे पाणी इत्यादी सवु िधा भारत
सरकारकडून

समग्र

शशक्षा

कायशक्रमाींतगशत

उपलब्ध

असलेल्या

ननधीच्या

मयाशदेत मींजूर करण्यात येतात. तसेच िगशखोल्याींची ननकड ि ननधीच्या
उपलब्धतेनस
ु ार स्जल्हा िावर्शक योजना, स्जल्हा पररर्द सेस फींड, आमदार-

खासदार ननधी, चौदािा वित्त आयोग ि सी.एस.आर. इत्यादी माध्यमाींतन
ू
िगशखोल्याींच्या बाींधकाम/दरु
ु स्तीची तजिीज ठे िली आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

मसध्दार्थ ववधी महाववद्यालय, मुांबई येर्ील
प्रभारी प्राचायाथचे ररक्त पद भरण्याबाबत

(३०) ५६०० (१२-११-२०२०). श्री.अमोल ममटिरी, श्री.शमशिाांत मशांदे, श्री.ववक्रम

िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाथणी : सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शसध्दाथश विधी महाविद्यालय, मब
ुीं ई येथील प्रभारी प्राचायाशचे पद मागील

दोन िर्ाशपासन
ू भरण्यात आले नसन
ू सदरच्या प्रभारी प्राचायश ननयक्
ु तीसाठी

गत िर्ी मब
ुीं ई महाविद्यापीठाने तीन सदस्याींची सशमती नेमन
ू १५ हदिसात
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सशमतीने अहिाल दे णे अपेक्षक्षत असतानाही एक िर्श उल्ूनही सशमतीने
आपला अहिाल विद्यापीठास सादर केला नसल्याचे हदनाींक २७ जून, २०२०
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्राचायाांची ननयक्
ु ती न झाल्यामळ
ु े ि बँकेने महाविद्यालयाचे
खाते

थाींबविले

असल्यामळ
ु े

महाविद्यालयाच्या

प्रशासकीय

ि

आधथशक

कामकाजािर पररणाम होत असल्याच्या तक्रारी तेथील प्राध्यापक ि कमशचारी
याींनी शासनाकडे अनेकदा केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्राचायाांची ननयक्
ु ती होण्याबाबत शसने् सदस्याींनी मा.उच्च ि
तींि शशक्षण मींिी याींना माहे जन
ू , २०२० मध्ये ननिदे न दे ऊन तशी मागणी
केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शसध्दाथश विधी

महाविद्यालयातील कमशचारी ि विद्याथी याींना न्याय दे ण्याप्रकरणी कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०९-०२-२०२१) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

(४) वपपल्स एज्यक
ु े शन सोसाय्ीचे शसध्दाथश विधी महाविद्यालय हे मब
ुीं ई
विद्यापीठाशी सींलस्ननत आहे . या महाविद्यालयातील विद्याथी, शशक्षक ि

शशक्षकेतर कमशचारी याींचे हहत लक्षात घेिन
ू केिळ महाविद्यालयाचे दै नहीं दन
कामकाज

करण्याकरीता

विद्यापीठामाफशत

प्राधधकृत

सींबधीं धत

करण्यात

महाविद्यालयातील

येत.े

विद्यापीठाच्या

शशक्षकास

हदनाींक

०६/११/२०२० रोजीच्या व्यिस्थापन पररर्दे तील ठरािानस
ु ार शसध्दाथश विधी
महाविद्यालयाच्या शशक्षकाींची सेिाज्येषठता यादी तपासन
ू सखोल अिलोकन
करून

सेिाज्येषठ

शशक्षक

ठरिन
ू

त्यास

प्राधधकृत

करण्याची

कायशिाही

विद्यापीठामाफशत सरू
ु आहे . विद्यापीठाकडून मान्यता प्राप्त होताच सदर
महाविद्यालयाचे िेतन अदा करणेविर्यी तात्काळ कायशिाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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दष्ट्ु िाळग्रस्त ववद्यार्थयाांच्या शुल्िात अपहार र्ाल्याबाबत
(३१) ५६२६ (१८-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय उच्च व तांत्र
मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने दषु काळग्रस्त विद्याथयाांच्या परीक्षा शल्
ु कापो्ी विद्यापीठाला
रुपये

४

को्ी

महाविद्यालयाींना

५४

लाख

ननधी

५०

हजार

उपलब्ध

४६०

करुनही

हदले

१०८

असन
ू

विद्यापीठाने

महाविद्यालयाींनी

विद्याथयाांकडून िसल
ु केलेले शल्
ु क सींबधीं धत महाविद्यालयाींना विद्यापीठाने
उपलब्ध करुनही महाविद्यालयाने विद्याथयाांना शल्
ु क परत न केल्याने

गैरप्रकार झाल्याचे माहे ऑगस््, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार विद्याथयाांचे शल्
ु क परत दे ण्याबाबत कायशिाही
करुन सींबधीं धत दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.उदय सामांत (०४-०२-२०२१) : (१) ि (२) शैक्षणणक िर्श २०१५-२०१६ मध्ये

दषु काळग्रस्त भागातील विद्याथयाांच्या परीक्षा शल्
ु काची रक्कम डॉ.बाबासाहे ब
आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठास दे ण्यात आली होती. सदर विद्यापीठाशी
सींलस्ननत

१०८

महाविद्यालयाींतील

दषु काळग्रस्त

भागातील

विद्याथयाांनी

परीक्षा शल्
ु काची रक्कम भरल्याने, अशा विद्याथयाांना परीक्षा शल्
ु काची रक्कम
परत करण्यासाठी विद्यापीठाकडून सदर महाविद्यालयाींना रक्कम दे ण्यात
आली होती. त्यापैकी ५६ महाविद्यालयाींनी विद्याथयाांना िा्प न झालेली

परीक्षा शल्
ु काची रक्कम रुपये ३९,७९,४०१/- विद्यापीठास परत केली असन
ू ,

सदर रक्कम विद्यापीठाच्या लेखा विभागात जमा आहे . यामध्ये गैरप्रकार
झाल्याची बाब ननदशशनास आली नाही.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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िेंद्र शासनाच्या अल्पसांख्याांि पोस्ट मेरीि मशष्ट्यवत्ृ तीचा
लाभ सवथ पात्र ववद्यार्थयाांना ममळणेबाबत

(३२) ५७२० (१८-११-२०२०). डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनार् राजरू िर, श्री.ववक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या अल्पसींख्याींक पोस्् मॅहरक शशषयित्ृ तीसाठी असणाऱया
एनएसपी पो्श लमाफशत विविध शशषयित्ृ तीसाठी अजश करण्याची अींनतम मद
ु त
हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०२० पयांत असन
ू महाविद्यालय आणण विद्यापीठ

याींनी नोंदणी करून त्याींची प्रक्रक्रया पण
ू श केली नसल्याने शशषयित्ृ तीसाठी पाि
असणाऱया विद्याथयाांना शशषयित्ृ ती योजनेचा लाभ शमळणार नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील एकही

विद्याथी शशषयित्ृ ती योजनेपासन
िींधचत राहणार नाही यासाठी कोणती
ू
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) केंद्र शासनाकडून अल्पसींख्याींक

पोस्् मॅरीक शशषयित्ृ तीसाठी एनएसपी पो्श लमाफशत अजश करण्याची मद
ु त
हदनाींक ३१/१२/२०२० पयांत िाढविण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

आिुडी येर्ील औद्योधगि क्षेत्र बेिायदे शीरररत्या बबगरशेती
िरण्यास परवानगी दे ण्यात आल्याबाबत

(३३) ५७२७ (१८-११-२०२०). श्री.सरु े श धस : सन्माननीय गह
ु ील
ृ मांत्री पढ
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वपींपरी-धचींचिड (स्ज.पण
ु े) एमआयडीसी मधील आकुडी येथील २७ एकर
औद्योधगक क्षेिाकरीता शेती खरे दी विक्री प्रकरणी फसिणूकीचा गन्
ु हा मलबार
हहल पोलीस स््े शनमध्ये दाखल झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, औद्योधगक प्रयोजनासाठी शेती, बबगर शेती करुन विक्रीचा

प्रयत्न झालेला असन
ू सदर औद्योधगक क्षेि बबगर शेती प्रयोजनासाठी दे ता
येत नसतानाही अथशपण
ू श व्यिहार करुन बेकायदे शीरपणे शासनाकडून परिानगी
दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने बेकायदे शीर ररत्या २७ एकर औद्योधगक क्षेि अथशपण
ु ग
ू श व्यिहार

करुन बबगर शेती प्रयोजनासाठी बेकायदे शीरपणे परिानगी दे णाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (११-०२-२०२१) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३)

क्रफयाशदी

याींनी

हदलेल्या

तक्रारीिरुन

मलबार

पोलीस

ठाण्यात

ग.ु र.क्र.१५०/२०२० नस
ु ार गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . सदर गन्
ु हा
आधथशक गन्
ु हे विभाग, मब
ुीं ई याींनी पढ
ु ील तपासािर घेतल्यानींतर त्यास

आगवु ि गन्
ु हा नोंद क्र.२७/२०२० दे ण्यात आला आहे . सदर गन्
ु ह्याच्या
तपासामध्ये आरोपी रविराज ताकिणे यास अ्क करण्यात आली आहे ि
सदर गन्
ु ह्याचा तपास चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यात ववशेषत: बीड जजल््यातील मुख्यमांत्री सौर िृषीपांप
योजनेचे चि
ु ीच्या पध्दतीने सव्हे क्षण िेल्याबाबत

(३४) ५७५७ (१४-१२-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कृर्ी विकासासाठी मख्
ु यमींिी सौर कृर्ीपींप योजना लागू करण्यात
आली असन
ू या योजनेत काही तालक
ु े िगळण्यात आले आहे त, तसेच या

योजनेमध्ये कृर्ी विभागाकडून विलींब केला जात असल्याने या योजनेचा अजश
भरताना सींबधीं धत िेबसाई् क्रॅश होण्याचे प्रमाण सिाशधधक आहे , हे खरे आहे
काय,

वि.प. ५ (38)
(२) असल्यास, कृर्ीपींप मींजरू ी शमळाल्यानींतर सव्हे क्षण चक
ु ीच्या पध्दतीने
केले जात असल्याच्या तक्रारी तसेच कृर्ी विभागाकडून मजीतील लोकाींनाच

या योजनेचा लाभ हदला जात असल्याच्या तक्रारी बीड स्जल्हा कृर्ी
विभागाकडे आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने चुकीच्या सव्हे ि इतर गैरप्रकाराबाबत सींबधीं धत दोर्ीींिर कोणती
ु ग
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. नननतन राऊत (२५-०१-२०२१) : (१) हे अींशत: खरे आहे . राज्यातील

शेतकऱयाींना हदिसा शसींचन करता यािे याकरीता मख्
ु यमींिी सौर कृर्ीपींप

योजनेंतगशत ३ ि ५ अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्याकरीता
राज्यातील सिश तालक
ु ा ि गािाींचा समािेश करण्यात आलेला आहे . माि ७.५

अश्िशक्ती सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्याकरीता सींचालक, भज
ू ल सिेक्षण
आणण विकास यींिणा, पण
ु े याींचेकडून प्राप्त सच
ू ना, अ्ी ि शतीनस
ु ार तसेच
सींचालक, भज
ू ल सिशक्षण आणण विकास यींिणा, बीड याींचेकडून प्राप्त

गािाींच्या यादीनस
ु ार ज्या सरु क्षक्षत िगशिारीतील पाणलो् क्षेिातील उपशाची
स्स्थती ६०% पेक्षा कमी आहे अशा सरु क्षक्षत पाणलो् क्षेिातील गािाींच्या
यादीमध्ये समाविष् असलेल्या गािाींकरीताच अजश स्िीकारण्यात येत आहे त.

मख्
ु यमींिी सौर कृर्ीपींप योजनेंतगशत अजश भरताना कृर्ी विभागाकडून

विलींब िा िेबसाई् क्रॅश होण्याची तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही.
(२)

हे

खरे

नाही.

लाभाथयाांने

परु िठादाराची

ननिड

केल्यानींतर

सादर

लाभाथयाांच्या सौर पींपाींची मागणी केलेल्या जागेची सींयस्ु क्तक पाहणी ही
लाभाथी, महावितरण प्रनतननधी ि परु िठादार प्रनतननधी याींच्याव्दारे करण्यात

येत.े शासनाव्दारे ठरविलेल्या ननकर्ानस
ु ार सींयस्ु क्तक पहाणी अहिाल मींजरू /
नामींजूर करण्यात येतो.

बीड स्जल्ह्यातील एकूण १३२९६ अजश प्राप्त झालेले असन
ू त्यापैकी

९१२४ पाि अजश मींजूर करुन त्याप्रमाणे शेतकऱयाींना मागणी पि दे ण्यात आले

आहे ि विहहत अ्ी ि शतींची पत
श ा न केल्याने २९८० अजश अपाि ठरलेले
ू त
आहे त.

मागणीपि

हदलेल्या

९१२४

शेतकऱयाींपेकी

७४३९

लाभाथयाांनी
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मागणीपिाचा भरणा केलेला असन
ू ७३६३ लाभाथयाांनी परु िठादाराची ननिड
केलेली आहे . सींयक्
ु त पाहणीअींती २०६ लाभाथी अपाि ठरले असन
ू ७१५७
लाभाथयाांचे

सौर

कृर्ीपींप

आस्थावपत

करण्यासाठी

पाि

ठरले

आहे त.

आतापयांत एकूण ५२०६ सौर कृर्ीपींप आस्थावपत करण्यात आले असन
ू
उिशररत कामे प्रगतीपथािर आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यातील बांजारा समाजाचा अनुसूधचत जमाती
प्रवगाथत समावेश िरण्याबाबत

(३५) ५८२० (१४-१२-२०२०). श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊर्थ भाई जगताप, श्री.अमरनार् राजरू िर : सन्माननीय आहदवासी वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बींजारा समाज विमक्
ु त जाती ि भ्क्या जमाती प्रिगाशत
समाविष् असन
तेलग
ीं णा ि आींध्रप्रदे शमध्ये त्याींचा अनस
ू
ु धू चत जमाती

प्रिगाशत समािेश आहे तर कनाश्क राज्यात अनस
ु धू चत जातीमध्ये समािेश
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील बींजारा समाजाला अनस
ु धू चत जमाती प्रिगाशत
समािेश करण्याबाबत िारीं िार मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींजारा समाजाचा

अनस
ु धू चत जमातीमध्ये समािेश करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडवी (०५-०२-२०२१) : (१) होय, बींजारा समाजाचा महाराषरात

विमक्
ीं ानामध्ये अनस
ु त जाती-अ मध्ये तर आींध्रप्रदे श ि तेलग
ु धू चत जमाती ि
कनाश्कमध्ये अनस
ु धू चत जातीमध्ये समािेश आहे .

वि.प. ५ (40)
(२), (३) ि (४) राज्यात बींजारा समाजाचा अनस
ु धू चत जमाती प्रिगाशमध्ये

समािेश करण्याबाबत मागणी प्राप्त होत आहे . बींजारा समाजाचा महाराषर

राज्यासाठीच्या अनस
ु धू चत जमातीच्या यादीत समािेश करण्याबाबत हदनाींक
१२ जन
ू , १९७९ च्या पिान्िये केंद्र शासनास शशफारस करण्यात आली होती.
तथावप एखाद्या जातीचा अनस
ु धू चत जमातीत समािेश करण्यासाठी केंद्र

शासनाच्या हदनाींक २६ फेब्रि
ु ारी, १९८१ च्या पिान्िये ननधाशररत केलेल्या

ननकर्ाींचा बींजारा समाज पत
श ा करीत नसल्याने हदनाींक ६ नोव्हें बर, १९८१
ु त

च्या पिान्िये सदर शशफारस मागे घेण्यात आली. सदर िस्तस्ु स्थती विचारात
घेता अनस
ु धू चत जमातीत समािेश करण्याकरीता ननधाशररत करण्यात आलेले

ननकर् बींजारा समाज पण
ू श करत नसल्याने बींजारा समाजाचा अनस
ु धू चत
जमातीमध्ये समािेश करण्याबाबत शशफारस करता येणार नाही.
___________

मांब
ु ईत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मोहहमें तगथत (एन.य.ू एच.एम.)
प्राप्त र्ालेल्या ननधी ववनावापर असल्याबाबत

(३६)

५९६५

(२०-११-२०२०).

श्री.रामननवास

मसांह,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव खोत : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील सािशजननक आरोनय व्यिस्थेसाठी राषरीय शहरी आरोनय

मोहहमें तगशत (एन.य.ू एच.एम.) प्राप्त झालेल्या ननधीपैकी केिळ ५४% ननधी
िापरला

गेला

असन
ू

४५%

ननधी

विनािापर

असल्याने

बह
ींु ई
ृ न्मब

महापाशलकेला सम
ु ारे १३ को्ी रुपये शासनाला परत द्यािे लागल्याचे लेखा
पररक्षण अहिालामाफशत ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बह
ुीं ई महापाशलकेच्या सािशजननक आरोनय विभागाच्या सन
ृ न्मब

२०१८-२०१९ मधील कामकाजाचा लेखा पररक्षण विभागाने प्रकाशशत केलेल्या

अहिालानस
ु ार शहरातील आरोनय व्यिस्था बळक् करण्याच्या उद्देशातन
ू

राषरीय शहरी आरोनय मोहहम (एनएएचएम) प्रकल्प मब
ुीं ई महापाशलकेमाफशत
राबविण्यात येत असन
ू सन २०१४ ते २०१८ या काळात शासनाने हदलेल्या

ननधीपैकी रूपये ५२ को्ीींचा ननधी विनािापर आहे तसेच सन २०१८-२०१९

वि.प. ५ (41)
मध्ये रुपये ५ को्ी महापाशलकेला अदा करण्यात आले असन
सद्या
ू
महापाशलकेच्या नतजोरीत जमा असलेल्या रुपये ५७ को्ी मधील केिळ ५४%
्क्के ननधीच िापरला गेल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मोबाईल मेडडकल यनु न्चा प्रस्ताि, जनजागत
ृ ीचे कायशक्रम
तसेच झोपडपट्टी भागातील िैद्यकीय शशबबरे ि असींसगशजन्य आजाराच्या

केिळ सहाच शशबबराींचे आयोजन इ. कामे मब
ु लक प्रमाणात ननधी उपलब्ध
असताना प्रलींबबत राहण्याची तसेच सदर ननधी अखधचशत असण्याची कारणे

काय आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि तदनस
ु ार दोर्ीींविरोधात कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) राषरीय शहरी आरोनय मोहहमें तगशत

सन २०१८-२०१९ या आधथशक िर्ाशत उपलब्ध एकूण रुपये ५७.९० को्ी
इतक्या ननधीपैकी अखधचशक रुपये १३.५८ को्ी इतका ननधी राज्य आरोनय
सोसाय्ीस परत करण्यात आला आहे .

(२) राषरीय शहरी आरोनय मोहहमें तगशत उपलब्ध ननधीपैकी सन २०१८-२०१९
या आधथशक िर्ाशत रुपये ३१.६२ को्ी इतका ननधी खचश करण्यात आला आहे .

सदर खधचशत ननधीतन
ू बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या आरोनय केंद्राींचे
ृ न्मब

सक्षमीकरण करण्यात आले असन
ू , त्याव्दारे नागररकाींना प्राथशमक आरोनय
सेिा दे ण्यात आली आहे .

राज्य आरोनय सोसाय्ीस परत करण्यात आलेला ननधी प्रामख्
ु याने

मनषु यबळ, रुनण कल्याण सशमती, महहला आरोनय सशमती, मोबाईल मेडडकल
यनु न्, प्रशशक्षण, एस.एन.सी.य.ु या बाबीींकरीता दे ण्यात आला होता.

तथावप, मनषु यबळ उपलब्ध न झाल्यामळ
ु े , पािसाळी कालािधीमध्ये

प्रशशक्षण आयोस्जत न करता आल्यामळ
ु े , तसेच आशा स्ियींसेविका ननयक्
ु ती,
महहला आरोनय सशमतीच्या सदस्याींची ननशमशती ि रुनण कल्याण सशमती
ननशमशती प्रक्रक्रया सरु
ु असल्याने सदर ननधी अखधचशक राहहला होता.

उिशररत रुपये १२.६८ को्ी इतक्या ननधीचे सन २०१९-२०२० या

आधथशक िर्ाशत राषरीय आरोनय अशभयान कायशक्रमाींतगशत समायोजन करण्यात
आले आहे .

वि.प. ५ (42)
(३) हदनाींक ०१/०८/२०१८ पासन
ींु ई महानगरपाशलका क्षेिातील शहर
ू बह
ृ न्मब
विभागात १, पस्श्चम उपनगरे विभागात ३ ि पि
ू श उपनगरे विभागात १ अशी
एकूण ५ मोबाईल मेडडकल यनु न् कायशरत आहे त.

बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफशत सदर मोबाईल मेडडकल यनु न्ला
ृ न्मब

स्थाननक नागररकाींना सेिा परु विण्याचे हठकाण नेमन
ू दे ण्यात येत.े

सन २०१८-२०१९ अखेरपयांत राषरीय नागरी आरोनय अशभयानामाफशत

७१ शशबबरे आयोस्जत करण्यात आली असन
ू , असींसगशजन्य आजाराच्या

ननयींिणासाठी ननयोस्जत १२० शशबबराींपक
ै ी केिळ ६ शशबबरे घेण्यात आली
आहे त.

तसेच, आशा स्ियींसेविकाींची ननयक्
ु ती प्रक्रक्रया ि महहला आरोनय

सशमती ननशमशती प्रक्रक्रया सरु
ु असल्याने त्या कालािधीत महहला आरोनय
सशमतीच्या प्रशशक्षणाकरीता खचश करण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

उच्च मशक्षण क्षेत्रातील शैक्षणणि बदलािरीता
सममती गहठत िेल्याबाबत
(३७) ५९८६ (१३-१२-२०२०). श्री.नरें द्र दराडे, श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय
उच्च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उच्च शशक्षण क्षेिात झालेला अमल
ु ाग्रह बदल, निीन शैक्षणणक प्रिाह

आहदींच्या पाश्िशभम
ीं त, सींशोधनात्मक, रोजगारक्षम
ू ीिर शशक्षण अधधक सस
ु ग
असणे ि ते समाजातील सिश घ्काींना सहजररत्या उपलब्ध होणे आिश्यक

असल्याने महाराषर सािशजननक विद्यापीठ अधधननयमाींव्दारे उच्च शशक्षण
दे णाऱया

विविध

शैक्षणणक

सींस्था,

महाविद्यालये,

विद्यापीठे

आहदींमध्ये

ननकोप ि पोर्क िातािरण ननमाशण करुन विद्याथी हाच उच्च शशक्षणाचा

केंद्रबबींद ू मानन
ू ननयोजन करण्यासाठी शासनाने विद्यापीठ आयोगाचे माजी
अध्यक्ष याींच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्याींची सशमती गठीत केली आहे , हे
खरे आहे काय,

वि.प. ५ (43)
(२) असल्यास, उक्त सशमतीने शासनाला क्रकती कालािधीत अहिाल सादर

कराियाचा आहे ि या सशमतीसाठी आिश्यक असलेल्या सिश सवु िधा उपलब्ध

करुन दे णे ि ननधी उपलब्ध करणे यानर्
ीं ाने ननणशयात्मक कायशिाहीची
ु ग
सद्यःस्स्थती

काय आहे , तसेच,

कोण-कोण आहे त ?

सदर

सशमतीमध्ये

अन्य

१३

सदस्य

श्री.उदय सामांत (०८-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) उच्च ि तींि शशक्षण विभागाच्या हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या

शासन ननणशयान्िये महाराषर सािशजननक विद्यापीठ अधधननयम, २०१६ मध्ये

सध
ु ारणा करण्यासाठी सशमती गठीत करण्यात आली आहे . सदर सशमती

आपला अींतररम अहिाल शासनास ३ महहन्याींत सादर करे ल. सशमतीला
आिश्यक ती सिश प्रशासकीय मदत सावििीबाई फुले पण
ु े विद्यापीठ, पण
ु े

उपलब्ध करुन दे ईल. तसेच सशमतीसाठी बैठक भत्यासह येणारा सींपण
ू श खचश
विद्यापीठ त्याींच्या ननधीतन
ू विद्यापीठाच्या ननयमािलीप्रमाणे करे ल.

सदर सशमतीचे अध्यक्ष डॉ.सख
ु दे ि थोरात, माजी अध्यक्ष विद्यापीठ

अनद
ु ान

आयोग

हे

खालीलप्रमाणे :-

असन
ू ,

सशमतीतील

अन्य

१३

सदस्याींची

१) डॉ. डी.्ी. शशके, कुलगरु
ु , शशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू .
२) डॉ.उध्दि

भोसले,

विद्यापीठ, नाींदेड.

कुलगरु
ु ,

स्िामी

रामानींद

तीथश

नािे

मराठिाडा

३) डॉ. राजन िेळुकर, माजी कुलगरु
ु , मब
ुीं ई विद्यापीठ, मब
ुीं ई.
४) डॉ.विजय खोले, माजी कुलगरु
ींु ई विद्यापीठ, मब
ींु ई.
ु , मब

५) डॉ. बी.्ी. साबळे , माजी कुलगरु
ु , यशिींतराि चव्हाण महाराषर मक्
ु त
विद्यापीठ, नाशशक.

६) डॉ. नरे शचींद्र, माजी प्र-कुलगरु
ींु ई विद्यापीठ, मब
ींु ई.
ु , मब
७) ॲड.हर्शद भडभडे, मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई.

८) श्रीमती परिीन सय्यद, विधी अधधकारी, सावििीबाई फुले पण
ु े
विद्यापीठ, पण
ु े.

९) डॉ.

रधचता

एस.

महाविद्यालय, मब
ींु ई.

राथो,

सहयोगी

प्राध्यापक,

शासकीय

विधी
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१०) श्रीमती शशतल दे िरुखकर शेठ, शसने् सदस्य, मब
ींु ई विद्यापीठ.
११) प्रा. प्रसाद दोडे, दत्ता मेघे अशभयाींबिकी महाविद्यालय.
१२) सींचालक, तींि शशक्षण, मब
ुीं ई.

१३) सींचालक, उच्च शशक्षण, पण
ु े.
___________

लातूर जजल््यातील सावथजननि बाांधिाम ववभागात
गैरव्यवहार र्ाल्याबाबत

(३८)

६०५४

(२०-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव

खोत :

सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू स्जल्ह्यातील सािशजननक बाींधकाम विभाग क्र. २ माफशत चार
िर्ाांपि
ू ी उदगीर आणण जळको् तालक्
ु यात करण्यात आलेल्या रस्त्याींच्या

विविध अधशि् कामाींमध्ये जिळपास ५० को्ी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाल्याची

गींभीर तक्रार माहहती अधधकार कायशकते श्री.अनरु थ चाींदमारे याींनी शासनाकडे
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२० रोजी पि
दे ऊन औरीं गाबाद येथे सािशजननक बाींधकाम विभागाच्या मख्
ु य अशभयींत्याींना

तसेच दक्षता ि गण
ु ननयींिण मींडळाच्या अधीक्षक अशभयींत्याींना (औरीं गाबाद)

सींबधीं धत कायाशलयाकडून चौकशी अहिाल घेऊन तात्काळ शासनास सादर
करण्याचे आदे श हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर चौकशी अहिाल हदलेल्या मद
ु तीत न शमळाल्यास
िररषठाींिर कारिाई करण्याचा इशारा हदला असन
ू सदर प्रकरण गत दीड
िर्ाांपेक्षाही अधधक काळापासन
ू प्रलींबबत ठे िल्याबद्दल शासनाच्या कायाशसन
अधधकाऱयाींनी

जा.क्र.रस्तेनन/२०१८/प्र.क्र.१५१/रस्ते-३

(सािशजननक

बाींधकाम

विभाग, कायाशलय मब
ींु ई), हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या पिातन
ू खेदही
व्यक्त करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींिर कोणती कारिाई करण्यात
आली िा येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराव चव्हाण (०४-०२-२०२१) : (१) अशा स्िरूपाची तक्रार सन २०१८
मध्ये प्राप्त झाली आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) अशा स्िरूपाच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) प्रश्नाधीन तक्रारीबाबत कायशकारी अशभयींता, सािशजननक बाींधकाम विभाग,
ननलींगा याींचेमाफशत चौकशी सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यातील अनुसूधचत जमातीमधील जात प्रमाणपत्र
तपासणीमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत

(३९)

६०७५

(१४-१२-२०२०).

(१)

राज्यातील

अनस
ु धू चत

श्री.प्रवीण

दटिे,

श्री.नागोराव

गाणार :

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :जमातीमधील

काही

जातीींच्या

ग्ाींिर

जात

प्रमाणपि तपासणाच्या पध्दतीमळ
ु े होणाऱया अन्यायाबाबत ऑगशनायझेशन
फॉर राईट्स ऑफ ह्यम
ु न (आफ्रोह) महाराषर या सींघ्नेने मा.मख्
ु यमींिी

महोदयाींना माहे जून, २०२० मध्ये िा त्यासम
ु ारास स्ियींस्पष् ननिेदन हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननिेदनामध्ये केलेल्या ३६ प्रमख
ीं ाने
ु मागण्याींच्या अनर्
ु ग
शासनाने कोणतीही कायशिाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जात प्रमाणपि

तपासणाच्या पध्दतीमध्ये सध
ु ारणा करुन होणारा अन्याय दरू करण्याबाबत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. ५ (46)
अॅड. िे.सी.पाडवी (०५-०२-२०२१) : (१), (२), (३) ि (४) ऑगशनायझेशन फॉर

राईट्स ऑफ ह्यम
ु न (आफ्रोह) या सींघ्नेने अनस
ु धू चत जमातीमधील काही

जातीींच्या ग्ािर जात प्रमाणपि तपासण्याच्या पध्दतीमळ
ु े अन्याय होत
असल्याबाबत मा.मख्
ु यमींिी महोदयाींना जन
ू , २०२० मध्ये ननिेदन सादर केले
होते. सदर ननिेदनामध्ये एकूण १८ मागण्या करण्यात आलेल्या आहे त.

यामध्ये प्रामख्
ु याने जात प्रमाणपि तपासणीसाठी दे ण्याची सक्ती करु नये,
जात प्रमाणपि तपासणी पध्दत बींद करण्यात यािी, जात प्रमाणपि कायदा

ि ननयम रद्द करण्यात यािेत, जात प्रमाणपि रद्द केल्यामळ
ु े न्यायालयात
गेलेल्याींना यथोधचत भरपाई द्यािी इ. मागण्या करण्यात आलेल्या आहे त.
अनस
ु धू चत जमाती जात प्रमाणपि ि िैधता प्रमाणपि प्राप्त करण्यासाठी येत
असलेल्या अडचणीींबाबत लोकप्रनतननधी तसेच विविध सींघ्नाींकडून प्राप्त

ननिेदनाींच्या अनर्
ीं ाने यासींदभाशत अभ्यास करुन उपाययोजना सच
ु ग
ु विण्यासाठी
श्री.पी.व्ही.हरदास, सेिाननित्ृ त न्यायमत
ु ी याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती

गठीत करण्यात आलेली होती. सदर सशमतीने त्याींचा अहिाल सादर केला

असन
ू सदर अहिालातील शशफारशीींबाबत सामास्जक न्याय विभागाचे अशभप्राय
घेण्यात येत आहे त.

___________

शेळगाव (ता.दे गलूर, जज.नाांदेड) येर्े गोठ्याला लागलेल्या आगीबाबत
(४०) ६०८० (१४-१२-२०२०). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्थ भाई

जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.वजाहत

ममर्ाथ, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मदत व पन
ु वथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शेळगाि (ता.दे गलरू , स्ज.नाींदेड) येथे एका कु्ुींबाच्या गोठ्याला आग
लागन
ू ६ जनािरे , शेती, धान्य ि सींसारोपयोगी साहहत्य जळून २५ लाख

रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याचे हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बाधधत
कु्ुींबाला कोणती आधथशक मदत केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववजय वडेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय.

(२) हदनाींक २७/१०/२०२० रोजी श्री.साईनाथ उप्पलिार, रा.शेळगाि (ता.दे गलरू ,
स्ज.नाींदेड) याींच्या गोठ्याला आग लागन
ू ६ जनािरे (३ म्हशी ि ३ िजारी)

मत
ु सानीसाठीची मदत
ृ झाली. सदर घ्नेचा पींचनामाकरून गोठ्याच्या नक
राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधी (SDRF) च्या ननकर्ानस
ु ार ि दराने रुपये
२१००/-

इतकी

रक्कम

िा्प

करण्यात

येत

आहे .

मत
ृ

जनािराींच्या

नक
ु सानीबाबतची मदत रुपये ९०,०००/- अनज्ञ
ु ेय असन
ू ती दे ण्याची कायशिाही
सरू
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

राज्यात शेतिऱयाांना महात्मा ज्योनतबा र्ुले िजथ मार्ी
योजनेचा सांपण
ू थ लाभ ममळाला नसल्याबाबत

(४१) ६०९२ (२३-११-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊर्थ भाई धगरिर,
श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय

सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात खरीप

ि बागायत

क्षेिासाठी (ता.मींगळिेढा,

स्ज.सोलापरू )

शेतकऱयाींना पीक कजश दे ण्यासाठी बहुताींश राषरीय कृर्ी ि सहकारी बँकाकडून
अडिणूक केली जात आहे . सोलापरू स्जल्ह्यातील शेतकऱयाींना महात्मा
ज्योनतबा फुले कजश माफी योजनेचा सींपण
ू श लाभ शमळाला नसल्याने या

बँकािर कायशिाही करण्याची मागणी शेतकरी सींघ्नेच्याितीने मींगळिेढा

तहशसलदार याींच्याकडे ननिेदनाव्दारे केली असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०२०
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील २-४ िर्ाशत शेतकरी महात्मा ज्योनतबा फुले कजश माफी
योजना ि शशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातन
ू बरे च

शेतकरी कजश मक्
ु त झाले परीं तु या शेतकऱयाींना नव्याने कजश वितररत

करण्यासाठी बँकाींकडे ऑनलाईन अजश करुन दे खील ही कजश वितररत करण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शेतकऱयाींना पीक कजाशसाठी अडिणक
ू करु नये असे शासनाचे

आदे श असतानाही काही शेतकऱयाींचे कजश बँक आँफ महाराषर, ब्रम्हपरु ी
शाखेमध्ये थक्रकत असल्याने त्याींना पीक कजश हदले जात नसल्याने, अशा
बँकािर शासनाने कायशिाही न केल्यास शेतकरी आींदोलन करणार आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने जुन्या थकीत सन २०१९ पि
ु ग
ु ीच्या सिश
शेतकयाींना कजश माफीचा लाभ दे ण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊर्थ बाळासाहे ब पाटील (२२-०१-२०२१) : (१) अींशतः खरे आहे .

सोलापरू स्जल्ह्यातील मींगळिेढा तालक्
ु यातील मौजे अरळी, नींदरू ,

माचणरु सह कजाशसाठी दत्तक घेतलेल्या गािातील शेतकऱयाींना पीक कजश

दे ण्यासाठी आयसीआयसीआय बँक ्ाळा्ाळ करत असन
सदर बँकेिर
ू
कायशिाही करणेबाबत ननिेदन ि तक्रारी तहशसलदार कायाशलय, मींगळिेढा
स्ज.सोलापरू याींना प्राप्त झाले आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.

अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार/ननिेदन स्जल्हा उपननबींधक, सहकारी

सींस्था, सोलापरू ि सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, मींगळिेढा याींना प्राप्त
नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

जल जीवन ममशन योजनेत लोि सहभागाच्या अटीबाबत
(४२) ६१७४ (१३-१२-२०२०). श्री.रणजजतमसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय
पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यात केंद्र ि राज्य ५०:५०% हहश्श्याने जल जीिन शमशन योजना

राबविण्यासाठी गाि पातळीिर १०% लोकिगशणीची अ् नमद
ू करण्यात आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पि
ू ीच्या भारत ननमाशण ि जलस्िराज्य योजनामध्ये १०%
लोक सहभागासाठी प्रनतसाद शमळाला नसल्याने पि
ू ीच्या योजनाींची बरीचशी
कामे अपण
ू श ि गण
ु ित्ताहहन आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

१०%

लोकसहभागाची अ् रद्द करण्याबाबत कोणता ननणशय घेतला िा घेण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.गल
ु ाबराव पाटील (२८-०१-२०२१) : (१) हे खरे आहे.

केंद्र शासनाच्या मागशदशशक सच
ू नाींनस
ु ार जल जीिन शमशनमध्ये १०%

लोक िगशणीची अ् नमद
ु करण्यात आली आहे .

(२) भारत ननमाशण मधील काही कामे अपण
ू श होती हे खरे आहे .

(३) ि (४) केंद्र शासनाच्या ननकर्ाप्रमाणे शासनाने हदनाींक ०४/०९/२०२० रोजी
याबाबत ननणशय घेतला आहे.

___________

वसई (जज.पालघर) तालुक्यात गुांतवणूिदाराांची
आधर्थि र्सवणूि र्ाल्याबाबत

(४३) ६१८२ (२०-११-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद

लाड, डॉ.पररणय र्ुिे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ मांत्री पढ
करतील काय :(१)

िसई

(स्ज.पालघर)

तालक्
ु यात

गत
ुीं िणूकदाराींची

आधथशक

फसिणूक

झाल्याप्रकरणी शभ
ु ाींगी पींढरीनाथ बोडखे ि इतर याींनी पोलीस ननरीक्षक

अनाशळा सागरी पोलीस ठाणे (ता.िसई, स्ज.पालघर) याींचेकडे हदनाींक १६
नोव्हें बर,

२०१९

रोजी

तक्रार

दाखल

करुनही

अद्यापपयांत

कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

सींबधीं धताींिर
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात फसिणक
ू करणारे रीं जीत खाडे ि हदप्ती पो्े

याींचा फोन नींबर सरु
ु असन
ू ही पोशलसाींनी याबाबत कोणतीच चौकशी केली
नसन
ू आधथशक फसिणक
ू करणाऱयाींना पोलीस प्रशासन पाठीशी घालन
ू त्याींना
सहकायश करीत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने आधथशक फसिणूक करणाऱया दोर्ीींिर तसेच त्याींना सहकायश
ु ग
करणाऱया पोलीस प्रशासनातील अधधकारी/कमशचारी याींचेिर कारिाई करुन
फसिणूकदाराींची भरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (११-०२-२०२१) : (१) ि (२) नाही.

श्रीमती शभ
ु ाींगी बोडके ि इतर ६ याींनी गैरअजशदार श्री.रणस्जत रमेश

खाडे ि सौ.हदप्ती रामेश्िर पाींडे याींनी आधथशक फसिणक
ू केल्याबाबत हदनाींक

१६/१०/२०२० रोजी अनाशळा पोलीस ठाणे येथे दे ण्यात आला होता. परीं तु
यातील

अजशदाराींचे

साथीदाराींपक
ै ी

श्री.कुणाल

सभ
ु ार्

कपा्े

याींनी

सममजकूराच्या अजाशतील प्रकाराबाबत माणणकपरू पोलीस ठाण्यात ग.ु र.क्र.
२२८/२०२० नस
ु ार हदनाींक १६/०६/२०२० रोजी दाखल करण्यात आला. अजशदार
हा सदर गन्
ु ह्यातील साक्षीदार असल्याने त्याींचा अजश गन्
ु ह्याच्या तपासाकामी

माणणकपरू पोलीस ठाणे येथे िगश करण्यात आला आहे. सदरचा गन्
ु हा पोलीस

तपासािर आहे . नमद
ु गन्
ु ह्यातील आरोपीींच्या पत्त्यािर तपासी अींमलदार गेले

असता आरोपी सदर पत्त्यािर राहत नाहीत. आरोपीींचे मोबाईल नींबर प्राप्त
केले असन
ू तपास करुन आरोपीींना अ्क करण्याबाबत कारिाई करण्यात
येईल.

(३) सदर गन्
ीं ाने गन्
ु ह्यातील क्रफयाशदी याींनी हदलेल्या क्रफयाशदीच्या अनर्
ु ग
ु हा
दाखल असन
ू पोलीस तपास सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मुांबईतील अनुदाननत शाळे तील मशक्षि व मशक्षिेतर
िमथचाऱयाांना सानुग्रह अनुदान दे ण्याबाबत

(४४)

६१९७

(२०-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदामशव

खोत :

सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील अनद
ु ाननत प्राथशमक शाळे तील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी

याींना सन २००९ पासन
ू महानगरपाशलकेकडून दे ण्यात येणारे सानग्र
ु ह अनद
ु ान
महानगरपाशलका शशक्षक कमशचाऱयाींपक्ष
े ा ५० ्क्के कमी दे ण्यात येत असल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बह
ींु ई महापाशलकेकडून महानगरपाशलका शशक्षक/कमशचारी
ृ न्मब
ि अनद
ु ाननत शाळे तील ४५०० शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी याींच्यामध्ये

भेदभाि करण्यात येत असल्याची भािना मब
ुीं ई शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचारी
सींघाने

व्यक्त

केली

असन
ू

महानगरपाशलका

शाळे तील

शशक्षकाींप्रमाणे

अनद
ु ाननत शाळे तील कमशचाऱयाींनाही सानग्र
ु ह अनद
ु ान दे ण्यात यािे अशी
मागणी शशक्षक कमशचारी सींघाने सन २०१० पासन
ू आजशमतीस सातत्याने
करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मब
ुीं ई

शशक्षक

सींघ,

महाराषर

राज्य

शशक्षक

पररर्दे चे

कायशिाहक ि माझी शशक्षण सशमती सदस्य श्री.शशिनाथ दराडे तसेच उपाध्यक्ष

श्री.आनींद पिार हे अनद
ु ाननत प्राथशमक शाळे तील कमशचाऱयाींना सींपण
ू श सानग्र
ु ह
अनद
ु ान

शमळण्याकरीता

सातत्याने

महानगरपाशलका

आयक्
ु त

ि

शशक्षणाधधकारी आदीींकडे पाठपरु ािा करुन बैठक घेत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, आजशमतीस अनद
ु ाननत शाळे तील शशक्षक ि शशक्षकेतर

कमशचाऱयाींना १००% सानग्र
ु ह अनद
ु ान न दे ण्याची सिशसाधारण कारणे काय
आहे त, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे .

(४) बह
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेिातील खाजगी प्राथशमक शाळाींसाठी स्ितींि
ृ न्मब
अनद
ु ान सहाय्य सींहहता लागू असन
ू , खाजगी व्यिस्थापनाव्दारे चालविण्यात
येणाऱया शाळाींमधील शशक्षक ि शशक्षकेतर सींबधीं धत शाळा व्यिस्थापनाचे
असल्यामळ
ु े सदर कमशचाऱयाींचे दानयत्ि शाळा व्यिस्थापनाचे आहे .

खाजगी प्राथशमक अनद
ु ाननत शाळाींमधील कमशचाऱयाींकरीता राज्य

शासनाकडून दे ण्यात येणाऱया ५०% अनद
ु ान प्रनतपत
ू ीसाठी ग्राह्य असणाऱया
सच
ू ीमध्ये सानग्र
ु ह अनद
ु ानाचा समािेश नाही.

तथावप, बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफशत सदर कमशचाऱयाींना ५०%
ृ न्मब

सानग्र
ु ह अनद
ु ान दे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

मशवडी, मुांबई येर्ील टी.बी.रूग्णालयामधन
ू बेपत्ता असणाऱया
िोरोना रूग्णाांचा मत
ृ दे ह शौचालयात सापडल्याबाबत

(४५) ६२५७ (२०-११-२०२०). डॉ.रणजजत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती)

मननषा िायांदे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) शशिडी, मब
ुीं ई येथील ्ी.बी. रूनणालयामधून १४ हदिसाींपासन
ू बेपत्ता
असणाऱया कोरोना रूनणाींचा मत
ृ दे ह रूनणालयाच्या शौचालयात सापडल्याचे

हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले असन
ू
सदर मत
श णे खराब अिस्थेत असल्यामळ
ू प
ु े रूनणाींची ओळख प्णेही
ृ दे ह पण

कठीण झाल्यामळ
ु े सदर मत
ु र्ाचा याची माहहती
ृ दे ह हा स्िीचा आहे की परू

शमळिण्यासाठी रे कॉडश तपासण्यात आले असता २७ िर्ीय श्री.सय
श ान यादि
ू भ
नािाचा रूनण हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू िॉडशमधून बेपत्ता असल्याचे
लक्षात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुनण बेपत्ता झाल्याची तक्रारही नोंदिण्यात आली होती

परीं तु अधीक्षक डॉक््र लशलत कुमार याींनी ्ी.बी. “रूनणाींनी रूनणालयातन
ू
पळून जाणे निीन नाही” असे इींडडयन एक्सप्रेसशी बोलताना साींधगतले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शौचालयाचा इतर रूनणाींकडून िापर होत असताना तसेच ते
रोज स्िच्छ करणे अपेक्षक्षत असताना १४ हदिसाींपासन
पडून असलेल्या
ू

मत
ृ दे हाबद्दल कोणालाही माहहती नसणे हे फारच आश्चयशजनक असल्याचे मत
जनतेमाफशत व्यक्त केले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ि त्याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०२० रोजी
सकाळच्या

सम
ु ारास

शशिडी

कुजलेला मत
ृ दे ह आढळून आला.

येथील

क्षयरोग

रुनणालयाच्या

शौचालयात

तसेच, हदनाींक ०४/१०/२०२० रोजी सय
श ान यादि नािाचा २७ िर्ीय
ू भ

रुनण सदर रुनणालयातन
ू बेपत्ता झाल्याची तक्रार स्थाननक पोलीस ठाण्यात
नोंदविण्यात आली होती हे खरे आहे .

(२) ्ी.बी. रुनण पळून जाणे निीन नाही असे डॉ.लशलतकुमार आनींदे याींनी
इींडडयन

एक्सप्रेसला

साींधगतले

महानगरपाशलकेने कळविले आहे .

नसल्याबाबत

नमद
ू

केल्याचे

बह
ींु ई
ृ न्मब

(३) सदर रुनणालयातील कोविड-१९ कक्ष, िॉडश क्र. १२ मध्ये एकूण ३

शौचालये ि ३ स्नानगह
ै ी २ शौचालयाींचा िापर
ृ े आहे त. सदर ३ शौचालयाींपक
रुनणाींकडून दररोज होत होता ि मत
ु े
ृ दे ह पडून असलेले शौचालय मत
ृ दे हामळ
आतन
ू बींद झाला असल्याचे चौकशीअींती समजले.

कोविड-१९ कक्ष असल्यामळ
ु े सफाई कामगाराींची पाळी दररोज बदलत

होती. निीन सफाई कामगाराींना सदर शौचालयामध्ये रुनण आत असल्याचे
िा्त होते असे बह
ींु ई महानगरपाशलकेने कळविले आहे .
ृ न्मब
(४)

सदर

आलेल्या

प्रकरणी

उच्चस्तरीय

करण्यात आली आहे :-

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफशत

सशमतीच्या

शशफारशीनस
ु ार

ननयक्
ु त

खालीलप्रमाणे

करण्यात

कारिाई
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•

•
•
•

तत्कालीन िैद्यकीय अधीक्षक (प्र) याींना कायशमक्
ु त करुन त्याींच्या

जागेिर कायशक्षम अधधकाऱयाची िैद्यकीय अधीक्षक (प्र) म्हणून
ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

१९ कामगार/कमशचाऱयाींविरुध्द खात्याींतगशत चौकशीचे आदे श दे ण्यात
आले आहे त.

६ कमशचाऱयाींना अशभलेणखत ताकीद ज्ञापन दे ण्यात येणार आहे .
१७

बहुउद्देशीय कमशचाऱयाींना ज्ञापन दे ऊन
नत
ु नीकरणाबाबत ननणशय घेण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

त्याींच्या

कींिा्

___________

राज्यात दष्ट्ु िाळासांदभाथत असलेल्या योजनाांची
अांमलबजावणी िरण्याबाबत

(४६) २८०९२ (१३-०४-२०१७). श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
२४५८९ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत
सन्माननीय मदत व पन
ु वथसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात विदभश, मराठिाडा ि पस्श्चम महाराषरासह सोलापरू स्जल्ह्यात
सन २०१५ मध्ये दषु काळामळ
ु े शेतकऱयाींचे नक
ु सान झाले होते, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

दषु काळाबाबत

केंद्र

शासनाच्या

आपत्ती

व्यिस्थापन कायदा २००५ तसेच दषु काळ व्यिस्थापन मागशदशशक तत्िे, अन्न
सरु क्षा कायदा ि केंद्राच्या अनेक योजना या प्रत्यक्षात कागदािरच राहहल्या

आहे त असा दािा मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याधचकेत
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

राज्यातील

दषु काळासींदभाशत असलेल्या योजनाींची अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववजय वडेट्टीवार (०५-०२-२०२१) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मा.मींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रर् याधचका क्र.२३१५/२०१७,
डॉ.सींजय लाखे पा्ील विरुध्द महाराषर शासन या रर् याधचकेत विविध
योजनाींची अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनास आदे श दे ण्याची विनींती
याधचकाकत्याशने मा.उच्च न्यायालयास केली आहे .

(३) खरीप हीं गाम सन २०१७, २०१८, २०१९ ि २०२० मध्ये ि रब्बी हीं गाम
२०१७ मध्ये दषु काळ व्यिस्थापन सींहहता २०१६ मध्ये विहहत केलेल्या

ननकर्ानस
ु ार राज्यातील तालक्
ु यामध्ये दषु काळ जाहीर करून, दषु काळग्रस्त
तालक्
ु यामध्ये खालीलप्रमाणे उपाययोजना लागू करण्यात आल्या.
१) जमीन महसल
ू ात स्
ू .

२) सहकारी कजाशचे पन
ु गशठन.

३) शेतीशी ननगडीत कजाशच्या िसल
ू ीस स्थधगती.

४) कृर्ी पींपाच्या चालू िीज बबलात ३३.५% स्
ू .
५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्याथयाांच्या परीक्षा शल्
ु कात माफी.
६) रोहयो अींतगशत कामाच्या ननकर्ात काही प्रमाणात शशधथलता.
७) आिश्यक तेथे वपण्याचे पाणी परु विण्यासाठी ्ॅं कसशचा िापर.

८) दषु काळ जाहीर केलेल्या गािात शेतकऱयाच्या शेतीच्या पींपाची िीज
जोडणी खींडीत न करणे.

त्याचप्रमाणे जनािराींना चारा ि पाणी उपलब्ध होण्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

शासनामाफशत दषु काळ जाहीर केलेल्या भागात जनािराींच्या चारा छािण्या सरू
ु

कायशिाही करण्यात येत.े दषु काळग्रस्त भागातील मल
ु ाींना पोर्ण तत्ियक्
ु त

आहार दे ण्याच्या अनर्
ीं ाने, एकास्त्मक बालविकास सेिा योजनाींतगशत सींपण
ु ग
ू श
राज्यात ६ महहने ते ३ िर्ाशची मल
ु े, गभशिती स्स्िया, स्तनदा माता याींना

घरपोच आहार हदला जातो. तर ३ ते ६ िर्श ियोग्ास गरम ताजा आहार
हदला जातो. राज्यात मनरे गा सींदभाशत राज्य रोजगार हमी मींडळ हदनाींक १३
ऑक््ोबर, २०११ च्या शासन ननणशयान्िये स्थापन करण्यात आले आहे . सदर

मींडळामाफशत मनरे गा योजनेची अींमलबजािणी राज्यात सरू
ु करण्यात आली

आहे . राषरीय अन्न सरु क्षा अधधननयम, २०१३ अींतगशत अन्न, नागरी परु िठा
ि ग्राहक सींरक्षण विभागामाफशत अन्नधान्याचा परु िठा करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मुांबईतील जे.जे.रुग्णालयातील महहला प्राध्यापिािडून
ननवासी डॉक्टराांचा छळ होत असल्याबाबत

(४७) ४६७७२ (०५-०७-२०१९). श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील जे.जे. रुनणालयातील महहला प्राध्यापक डॉ.राजश्री क्के
याींच्यािर

ननिासी

डॉक््राींचा

छळ

केल्याचा

आरोप

असल्याचे

१/०३/२०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

हदनाींक

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने उक्त महहला प्राध्यापकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(०८-०२-२०२१) : (१) होय, यासींदभाशत तक्रार
ु
अजश प्राप्त झाले आहे त.

(२) ि (३) डॉ.राजश्री क्के, प्राध्यापक, स्िीरोग ि प्रसत
ू ीशास्ि याींच्याविरूध्द
प्राप्त तक्रार अजाशच्या अनर्
ीं ाने त्याींची शासन आदे श हदनाींक ०६/०५/२०१९
ु ग

अन्िये ग्रँ् शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, मब
ुीं ई येथून स्िामी रामानींद

तीथश ग्रामीण शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, अींबज
े ोगाई येथे बदली
करण्यात

आली

होती.

त्याचप्रमाणे

सदर

तक्रारीींची

सखोल

चौकशी

करण्यासाठी शासन आदे श हदनाींक २०/०७/२०१९ अन्िये डॉ.पल्लिी सापळे ,

तत्कालीन अधधषठाता, शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, शमरज याींच्या
अध्यक्षतेखाली चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली आहे .

प्रसींगत: महहला बालकाींचे हक्क कल्याण सशमतीसमोर झालेल्या

विभागीय

सधचिाींच्या

साक्षी

दरम्यान

बदली

रद्द

करण्याबाबत

हदलेले

आश्िासन तसेच मब
ुीं ई येथे पद ररक्त असल्याने शासन आदे श हदनाींक

२५/०९/२०२० अन्िये त्याींची पन्
ु हा ग्रँ् शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय,
मब
ुीं ई येथे बदली करण्यात आली आहे .

___________
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वािोला, साांताक्रुर् पूवथ येर्ील जोड रस्त्याचे िाम पूणथ िरण्यात
येवूनही मागाथवरील राडारोडा (डेब्रीज) उचलण्याबाबत

(४८) ४८३१४ (१२-०७-२०१९). श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप : सन्माननीय
नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई येथील यशिींतनगर, िाकोला, साींताक्रुझ पि
ू श येथील आहदत्य

अपा्श में् ि अरीहीं त अपा्श में् येथन
ू सरु
ु होणारा ि आर.आर. काींबळे मागाशला
जोडणाऱया जोड रस्त्याचे काम पण
ू श करण्यात येिन
ू ही मागाशिरील राडारोडा
(डेब्रीज) उचलण्यात आलेला नसल्यामळ
ु े नागररकाींना जाण्या येण्यास िास
होत असन
पािसाळयात येथे पाणी साचन
रोगराई पसरुन नागररकाींचे
ू
ु
आरोनय

धोक्यात

येणार

असल्याने

तेथील

नागररकाींनी

सींबधीं धताींना

ननिेदनाव्दारे कळविल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

ि

त्यानस
ु ार

सदर

राडारोडा

(डेब्रीज)

त्िरीत

उचलण्याबाबत तसेच रस्ता पि
श त करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
ू ि
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार् मशांदे (०८-०२-२०२१) : (१) ि (२) साींताक्रुझ िाकोला यशिींत नगर
येथील आहदत्य अपा्श में् ि अररहीं त अपा्श में् येथून सरु
होणारा ि
ु

आर.आर. काींबळे मागाशला जोडणाऱया जोड रस्त्यािर मलनन:सारण िाहहनी

्ाकण्याचे काम माहे मे, २०१९ पयांत बह
ींु ई महानगरपाशलकेमाफशत पण
ू श
ृ न्मब
करण्यात आले असन
ू , तद्नींतर सदर रस्त्याचे काम पण
ू श करण्यात आले
आहे .

सद्य:स्स्थतीत सदर रस्त्यािर कोणतेही डेब्रीज नसन
ू , सदर रस्ता

िाहतक
ू ि पादचाऱयाींसाठी खुला करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________
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मुांबई महापामलिेच्या शाळाांतील ववद्यार्थयाांना शैक्षणणि
साहहत्य आणण टॅ ब ठे वण्यासाठी लॉिर दे ण्याबाबत

(४९) ४८४९८ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई महापाशलकेच्या शाळे तील विद्याथयाांना शैक्षणणक साहहत्य आणण ्ॅ ब
ठे िण्यासाठी लॉकर दे ण्यास शासनाने नकार हदल्याचे हदनाींक २५ माचश, २०१९
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विद्याथयाांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे कमी होणार नसन
ू
अनेक विद्याथयाांना पाठ दख
ु ीच्या व्याधीींना सामोरे जािे लागणार असल्याचे
स्पष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

ननणशय

घेिन
ू

मब
ुीं ईतील

महानगरपाशलका शाळे त विद्याथयाांना ्ॅ ब ि शैक्षणणक साहहत्य ठे िण्यासाठी
लॉकर उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनार् मशांदे (०९-०२-२०२१) : (१), (२) ि (३) शाळे त जाणाऱया

विद्याथयाांच्या पाठीिर दप्तराचे ओझे िाहणाऱया मल
ु ाींमध्ये पाठदख
ु ीचा िास,

साींधे ि स्नायू आखडणे, मणक्याींची झीज, मान दख
ु णे, थकिा येणे,

मानशसक ताण येणे यासारखे आजार होऊ नये याकरीता शालेय शशक्षण ि
क्रीडा विभागाच्या शासन ननणशयानस
ु ार बह
ुीं ई महानगरपाशलकास्तरािर
ृ न्मब

पररपिक जारी करुन सिश सींबधीं धत अधधकारी ि मख्
ु याध्यापक याींना सधू चत
करण्यात आले आहे .

त्यानर्
ीं ाने शाळे ला दररोजच्या ताशसकाननहाय आिश्यक ती िह्या
ु ग

पस्
ु तके आणण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या असन
ू , त्यानस
ु ार कायशिाही केली
जाते.

दप्तराचे ओझे कमी व्हािे याउद्देशाने बह
ींु ई महानगरपाशलका
ृ न्मब

शाळाींमध्ये आठिी ि नििी विद्याथयाांना सन २०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७
ि सन २०१८-२०१९ या तीन िर्ाांत एकूण ६१,९२१ ्ॅ ब दे ण्यात आले आहे त.
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्ॅ ब ि शैक्षणणक साहहत्य ठे िण्यासाठी मनपा शाळाींमध्ये लॉकसशऐिजी

कपा्े िा्प करण्यात आली आहे त. सदर कपा्ामध्ये मोठे चार खण

असल्यामळ
ु े जास्त प्रमाणात ्ॅ ब राहतील या हे तन
ू े ९९० कपा्ाींचे िा्प
करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.
___________

नायर रुग्णालयातील सात व्हें टीलेटर बांद असल्याबाबत
(५०) ४९३३३ (२३-०८-२०१९). श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नायर रुनणालयाच्या एमआयसीयु विभागातील पाच व्हें ्ीले्र गत सहा

महहन्याींपासन
ू आयपीसीयू विभागातील एक व्हें ्ीले्र गत एक महहन्यापासन
ू
आणण एनओ्ीआरआर विभागातील एक व्हें ्ीले्र माहे जानेिारी, २०१९
पासन
ू

बींद

असल्यामळ
ु े

मब
ुीं ई

शहर/उपनगरासह

राज्यातील

विविध

स्जल्ह्यातन
ू उपचारासाठी येणाऱया रुनणाींची गैरसोय होत असल्याची गींभीर
बाब हदनाींक ३ ऑगस््, २०१९ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे

काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार बींद व्हें ्ीले्सशची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत तसेच निीन व्हें ्ीले्सश खरे दी करण्याबाबत कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनार्

मशांदे

(०८-०२-२०२१)

:

(१)

ि

(२)

नायर

रुनणालयातील

एन.आय.सी.य.ु विभागात ८ ि आयपीसीयु विभागात ७ व्हें ्ीले्सश असन
ू ,
सदर सिश व्हें ्ीले्सश सस्ु स्थतीत कायशरत आहे त.

सदर रुनणालयाच्या एम.आय.सी.य.ु विभागात २३ खा्ा असन
ू ,

त्यापैकी १९ खा्ाींना व्हें ्ीले्सश असन
ू , ते सस्ु स्थतीत कायशरत आहे त.
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तसेच, बधधरीकरण विभागाींतगशत येत असलेल्या एन.ओ.्ी.आर.आर.

विभागात एकूण ८ व्हें ्ीले्सश असन
ू , ते सस्ु स्थतीत कायशरत आहे त.
माहे

माचश,

२०२०

ते

डडसेंबर,

२०२०

या

कालािधीत

कोविड

रुनणाींकरीता बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या मध्यिती खरे दी खाते विभागाकडून
ृ न्मब

तसेच दे णगी दाखल एकूण ३७ पी.एम. केअर व्हें ्ीले्सश ि ५४ इतर

व्हें ्ीले्सश नायर रुनणालयात उपलब्ध झाले असन
ू ते सस्ु स्थतीत कायशरत
आहे त. सदर व्हें ्ीले्सश इतर आय.सी.य/ु ररकव्हरी रुम/िॉडशसमध्ये िापराकरीता
हदली जातात.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

श्री.राजेन्द्र भागवत
सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

______________________________________________________
मुद्रणपि
ू श सिश प्रक्रक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींिणेिर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

