
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ०६ माचच, २०२० / फाल्गनु १६, १९४१ (शिे) 
  
(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ, 

िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७३ 
------------------------------------- 

   
उच्च माध्यशमि शाळेतील िाढीि पदाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(१) * १२०५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.किशोर दराड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च माध्यममक शाळेतील व्यपगत पदे व सन २०१९ पयतंच्या वाढीव 
पदाींना अनदुान देण्यासाठी उच्चस्तरीय सचचवाींच्या सममतीऐवजी मींत्रिमींडळापढेु 
प्रस्ताव सादर करून अनदुान देण्याबाबत मा.शालेय मशक्षण मींिी याींनी ननदेश 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर वाढीव पदाींच्या नस्तीमध्ये ववधी व न्याय ववभागाने 
िु् ी काढल्याने या िु् ी पणूण करण्यासाठी सींचालक मशक्षण याींच्याकड े      
६ मदहन्यापासनू नस्ती प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर अ्ीींची पतूणता 
करणाऱ् या शाळेतील वाढीव पदाींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) मशक्षण सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक), पणेु याींचकेडून 
प्राप्त झालेली मादहती तपासण्यात येत आहे. 

----------------- 
  

शशक्षिाांना विनाअट िररष्ट्ठ ि ननिडशे्रणी मांजूर िरणेबाबत 
  

(२) * १२४९ श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.किशोर दराड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४७०४२ ला ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षकाींना वररषठ व ननवडशे्रणी ददनाींक २६ ऑगस््, २०१९ च्या शासन 
आदेशान्वये कोणत्याही प्रमशक्षणामशवाय मींजूर केली जात असनू सन २०१४ 
पासनू कुठलेही प्रमशक्षण आयोजजत करण्यात आले नाही, तसेच सदरहू शासन 
ननणणयाने ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ पवूी १२ वर्ष ेव २४ वर्ष ेपणूण झालेल्या 
मशक्षकाींना ववनाअ् ही वेतनशे्रणी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ नींतरही वररषठ व ननवड 
शे्रणीसाठी पाि असलेल्या मशक्षकाींना त्याींचे प्रमशक्षण न झाल्याने वररषठ व 
ननवडशे्रणी मींजूर केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक          
२३ ऑक््ोबर, २०१७ नींतर पाि असणाऱ्या मशक्षकाींनाही प्रमशक्षणामशवाय 
वररषठ व ननवडशे्रणी मींजूर करणेबाबत तसेच मशक्षकाींना मशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींप्रमाणे १०, २०, ३० वर्ष े ्प्याप्रमाणे ववना अ् आश्वामसत प्रगती 
योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या मशफारशीनसुार १० वर्षण, 
२० वर्ष,े ३० वर्षण ही तीन लाभाींची सधुारीत आश्वामसत प्रगती योजना लाग ू
करणेसींदभाणत शासनाने शासन ननणणय ददनाींक ३१/०७/२०१९ अन्वये 
अभ्यासग् नेमलेला असनू अभ्यासग्ाचा ननणणय झाल्यानींतर याबाबतचा 
शासन ननणणय ननगणममत करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

आयुक्त ि उपसांचालि स्तरािर प्रलांबबत असलेल्या  
शाळा ि िगच तुिडयाांना िेतन अनुदान देण्याबाबत 

  

(३) * ११०२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राथमिममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक ववद्यालयाींना शासन आदेश 
ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ अन्वये अनदुान पाि घोवर्षत करण्यात असनू 
ऑनलाईन/ऑफलाईन मलु्याींकन झालेल्या व मींिालयीन स्तरावर प्रलींत्रबत 
असलेल्या तसेच सींचालक/आयकु्त, पणेु याींच्या स्तरावर प्रलींत्रबत असलेल्या 
शाळाींना अनदुान पाि घोवर्षत करण्यासाठी कायणवाही करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळा व वगण तकुड्या या शासनाकडून अनदुानास पाि 

म्हणून घोवर्षत करून सदर घोवर्षत केलेल्या शाळाींना प्रत्यक्ष अनदुान देण्यासाठी 
वेतन अनदुानाची तरतदु केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मींिालय, सींचालक, 
आयकु्त व उपसींचालकस्तरावर प्रलींत्रबत असलेल्या शाळा व वगण तकुड्या तसेच 

मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ् याींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आवश्यक कायणवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  

राज्यातील षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थेमधील प्रशशक्षणाची  
दरुिस्था ि ननदेशिाांच्या अडचणीांबाबत 

  

(४) * ४६८ प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्थमिमेधील प्रमशक्षणाची दरुवस्थमिा व 
ननदेशकाींच्या अडचणी यासींबींधात महाराषर राज्य आय.्ी.आय. ननदेशक 
सींघ्ना याींनी मा.मखु्यमींिी याींना ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास लेखी पि ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर सींघ्नेच्या 
मागण्याींवर ननणणय घेण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर राज्य आय.्ी.आय. ननदेशक सींघ्नेच्या मागण्याींसींदभाणत 
वेळोवेळी शासनस्तरावर बठैका घेऊन आवश्यक कायणवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील खाजगी प्राथशमि शाळा, माध्यशमि शाळा,  
िननष्ट्ठ महाविद्यालयाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(५) * ९८४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.िवपल 
पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.किशोर दराड,े डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी प्राथमिममक व माध्यममक शाळा, वगण तकुड्या तसेच 
कननषठ महाववद्यालय, जादा तकुड्या व अनतररक्त शाखा याींना सरसक्   
२० ्क्के अनदुानासाठी पाि असल् याचे ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१९ रोजीच्या 
शासन ननणणयानसुार शालेय मशक्षण ववभागाने घोवर्षत केले आहे, तसेच 
अनदुानास पाि झालेल्या प्राथमिममकच्या २७६ शाळा १०३१ वगण तकुड्या 
माध्यममकच्या १२८ शाळा ७९८ वगण तकुड्या तसेच उच्च माध्यममकच्या 
१६५६+१२३+२३+२२ शाळा अनदुानास पाि म्हणून घोवर्षत करण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ व ददनाींक ९ मे, २०१८ 
च्या शासन आदेशाने खाजगी व्यवस्थमिापनाच्या शाळेतील ववनाअनदुाननत 
शाळाींना २० ्क्के वेतन अनदुान देण्यात आले असनू सदर शाळा १००% 
अनदुानास पाि असल्याने सदरहू शाळाींना पढुील अनदुानाचा ्प्पा शासन 
आदेश काढून घोवर्षत करण्यात येईल असे नमदु करण्यात आले असनू 
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीचा शासन आदेश रद्द करून या शाळाींना 
प्रचमलतच्या ननयमाने वेतन अनदुान देण्याबाबत मागणी केली जात आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच शासन ननणणय, ददनाींक १५ नोव् हेंबर, २०११ नसुार ववनाअनदुाननत 
शाळाींना अनदुानाकरीता पाि/अपाि ठरववण् यात आले असनू मींत्रिमींडळाच् या 
ददनाींक १४ जून, २०१६ रोजीच् या बठैकधमध् ये मलु् याींकनाच् या ननकर्षानसुार पाि 
ठरलेल् या १६२८ शाळा व २४५२ तकुड्याींना अनदुान मींजूर केले असनू सवण 
प्रकारच् या ननकर्षाींच्या अ्ी-शतीची पतूणता केलेल् या शाळा पनु् हा अनदुानास 
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अपाि ठरतील अशा कोणत् याही नव् या अ्ी अींतभूणत करता येतील काय, नव् या 
अ्ीींमळेु शाळा अपाि ठरल् यास शाळाींचे अनदुान धोरण, मलु् याींकन प्रिया या व 
मींत्रिमींडळाच् या ननणणयावर प्रश् नचचन् ह ननमाणण होईल असे शासनाच ेमत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववनाअनदुान शाळाींना अनदुान देताना पदहल्या वर्षी २०%, 
दसुऱ्या वर्षी ४०%, नतसऱ्या वर्षी ६०%, चौथ्या वर्षी ८०% व पाचव्या वर्षी 
१००% अनदुान देण्याचे प्रचमलत धोरण मींत्रिमींडळापढेु मान्य करुन घेण्याचा 
शासनाचा ववचार पणूण झाला आहे काय, शासनाने घेतलेल्या ननणणयाचे स्वरुप 
काय आहे, तसेच मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना वैद्यकधय प्रनतपतूी 
योजना लाग ूकरण्यासाठी मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, सन २०१२-२०१३ च्या वगण तकुड्याींच ेप्रस्ताव अनदुानासाठी पाि 
म्हणून घोवर्षत करुन त्याींना वेतन अनदुानाची तरतदू करण्याबाबत कायणवाही 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळा व वगण 
तकुड्याींना शासनाकडून अनदुानास पाि म्हणून घोवर्षत करून अनदुान 
देण्याबाबत तसेच २० ्क्के वेतन अनदुान घेत असलेल्या शाळेतील मशक्षक 
व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना वदै्यकधय प्रनतपतूी योजना लाग ू करणेबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) खरे आहे. तथमिावप, उच्च माध्यममक अघोवर्षत १६५६ 
व घोवर्षत १४६ शाळा व १५ तकुड्याींना शासन ननणणय, ददनाींक १३ सप् े्ंबर, 
२०१९ अन्वये सरसक् २० ्क्के अनदुान देण्याचा ननणणय घेण्यात आला. 
(२) खरे आहे. 
(३) शासन ननणणय, ददनाींक २९ जानेवारी, २०२० अन्वये २० ्क्के अनदुान 
सरुु असलेल्या प्राथमिममक/माध्यममक शाळा व तकुड्याींना ददनाींक १५ नोव्हेंबर, 
२०११ मधील अ्ी व शती नसुार अनदुान देण्याची कायणवाही करावी असा 
ननणणय घेण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रचमलत सिु लाग ूकरण्यासींदभाणत कायणवाही सरुु आहे. तसेच १०० ्क्के 
अनदुान प्राप्त शाळाींना वदै्यकधय खचाणची प्रनतपतुी योजना लाग ूआहे. 
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(५) सदर बाब तपासण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील १३ गािाांसाठी नळ पाणीपुरिठा 
 मांजूर िरणेबाबत 

  

(६) * २५ श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जजल््यातील रत्नाचगरी शहरासह, कलाण, नाचणे, कुवारबाव, 
हातखींबा आदी पररसरातील १३ गावाींसाठी महाराषर जीवन प्राचधकरण, 
रत्नाचगरी याींनी रुपये ७७ को्ीच्या अींदाजजत खचाणचा प्रस्ताव तयार करून 
शासनाकड े मींजुरीसाठी माहे जून, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास शासनाने मींजूरी ददली आहे काय, तसेच 
सदरहू नळ पाणीपरुवठा योजनेस मींजूरी ददली नसल्यास त्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू नळ 
पाणीपरुवठा योजनेस ववनाववलींब मींजूरी देवनू सदर काम पणूण 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

रत्नाचगरी शहरासह, कलाण, नाचणे, कुवारबाव, हातखींबा आदी 
पररसरातील १३ गावाींसाठी पाणीपरुवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच े
काम महाराषर जीवन प्राचधकरणामाफण त प्रगतीपथमिावर आहे. 
(२) सदर योजनेचा प्रस्ताव शासनास अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. 
(३) कायणकारी अमभयींता, महाराषर जीवन प्राचधकरण ववभाग, रत्नाचगरी याींनी 
रुपये ९७.६७ को्ी िकींमतीचा नळ पाणीपरुवठा योजनेचा प्रस्ताव अधीक्षक 
अमभयींता, महाराषर जीवन प्राचधकरण मींडळ, पनवेल या कायाणलयास ददनाींक 
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०८/०७/२०१९ रोजी सादर केला होता. त्यावर मींडळ कायाणलयाने काही मदु्दे 
उपजस्थमित करुन मदु्दयाींच्या पतुणतसेाठी ददनाींक २५/०९/२०१९ रोजीच्या पिान्वये 
ववभागीय कायाणलयास प्रस्ताव परत पाठववला असनू त्याींच्यास्तरावर मदु्दयाींची 
पतूणता करण्याचे काम प्रगतीपथमिावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

मुांबई येथे समुद्र किनारपट्टीतील पाण्याच्या  
पातळीमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

  

(७) * ६५४ आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या समदु्रातील िकनारपट्टीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये पयाणवरणाच्या 
बदलामळेु ददवसेंददवस वाढ होऊन मुींबई शहराला परु पररजस्थमितीचा धोका 
ननमाणण झाला असल्याच ेआयपीसीसी या सींस्थमिेने केलेल्या सवेक्षणातनू इशारा 
ददल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई येथमिील समदु्राच्या पाण्याच्या वाढत्या पातळीमळेु ननमाणण 
झालेला धोका ववचारात घेता शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) व (२) इीं्रनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमे् चेंज 
(आयपीसीसी) या सींस्थमिेने सप् े्ंबर २०१९ रोजी प्रमसध्द केलेल्या अहवालानसुार 
जागनतकस्तरावर समदु्राच्या पातळीत वाढ होत असल्याची बाब ननदशणनास 
आलेली आहे. 

“वातावरणीय बदल” ही िया या सामान्यतः ननसगाणत होत असत ेपरींत ु
अमलकडच्या काळात याच्या गतीत वाढ झालेली आहे. 
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राज्य शासनाने TERI या सींस्थमिेबरोबर सामींजस्य करार करुन 
वातावरणीय बदलाींमळेु उद् भवणाऱ्या समस्याींना सामोरे जाण्यासाठी सन 
२०३०, २०५० व २०७० या कालखींडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलाींबाबतच े
शास्िोक्त अनमुानाच्या अनरु्षींगाने सववस्तर कृती आराखडा तयार करण्यात 
आलेला आहे. 

तसेच सदर कृती आराखड्यात मुींबई शहरासींबींचधत पाऊस, 
परूजन्यजस्थमितीबाबत अभ्यास करण्यात आलेला असनू त्यानरु्षींगाने 
राबवावयाच्या उपाययोजनाबाबत (Integrated Flood Management Plan 
for Mumbai City) मशफारस करण्यात आलेली आहे. 

सदरच्या अनरु्षींगाने आपत्ती व्यवस्थमिापन ववभागामाफण त कायणवाही 
होत आहे. मुींबई शहरात परूजन्य पररजस्थमिती उद् भव ू नये म्हणून बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफण त मुींबई शहराची १२१ पाणलो् क्षेिात ववभागणी करुन 
सींपणूण जलवादहन्या प्रणालीचा अभ्यास करुन त्यातील कमतरताींचा अभ्यास 
करुन त्रिमस््ोवडॅ अहवाल तयार केलेला असनू शहरामध्ये भमूमगत नाले, 
ग्ारे, पेद्का नाले याींच े सींवधणन व पनुवसणन, नवीन पजणन्य वादहनीींच े
आरसीसीमध्ये बाींधकाम, नाल्याींचे खोलीकरण व रुीं दीकरण, पजणन्य जल 
उदींचन कें द्राींचे बाींधकाम इ. कामे करण्यात येत आहेत. जेणे करुन पावसाळी 
पाण्याचा ननचरा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रिल्पाबाबत 
  

(८) * ४३२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमझाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६५१६ ला ददनाांि २४ जून, २०१९ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई त ेअहमदाबाद बलेु् रेन प्रकल्पाचे काम माहे डडसेंबर, २०२३ पयतं 
पणूण करण्याचे उदद्दष् असनू यासाठी समुारे १३८० हेक््र जममनीची 
आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पामळेु महाराषरातील ठाणे-पालघरसह जवळच्या 
भागातील समुारे १२०० हून जास्त व्यक्ती प्रकल्पबाचधत होणार असल्याने 
त्याींचे पनुवणसन कशाप्रकारे होणार याबाबत स्पष्ता नसल्यामळेु 
प्रकल्पबाचधताींचा जमीन अचधग्रहणास ववरोध असनू माहे नोव्हेंबर, २०१९ 
पयतं समुारे १६७ जणाींनी या प्रकल्पासाठी जमीन ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी एकूण िकती जममनीची आवश्यकता आहे, 
त्यासाठी िकती व्यक्ती प्रकल्प बाचधत होणार आहेत, सदरहू व्यक्तीींचे 
पनुवणसन करण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात आला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय 
आहे व त्यानसुार कोणती कायणवाही करण्यात आली तसेच प्रकल्पबाचधताींच्या 
पनुवणसनाबाबत ननणणय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व 
याबाबत ननणणय घेण्यास िकती कालावधी लागणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी समुारे रुपये २५ हजार को्ी एवढा ननधी 
शासनामाफण त उपलब्ध करावयाचा असनू जायकाच्यावतीने उपलब्ध 
करावयाच्या कजाणचा भारसधु्दा राज्य शासनावर पडणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
प्राधान्यावर असलेल्या ववकास कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२) व (३) ठाणे आणण पालघर जजल््यातील समुारे २६३० कु्ुींब प्रकल्पबाचधत 
होणार आहेत. महाराषर शासनाच्या “भसूींपादनाचा योग्य मोबदला ममळण्याचा 
अचधकार आणण प्रकल्पबाचधताींच्या पनुवणसन आणण पनुस्थमिाणपनेसाठी 
पारदशणकता कायदा २०१३” आणण महाराषर शासनाच्या इतर शासकधय 
आदेशानसुार प्रकल्पबाचधत कु्ुींबाींचे पनुवणसन करण्यात येणार आहे. 
प्रकल्पबाचधत लोकाींकडून भसूींपादनासाठी त्याींची सींमती ममळवण्याचे प्रयत्न  
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सरुू असनू आतापयतं ३०७ भखूींडाींसाठी खरेदीखत ेनोंदववण्यात आली आहेत. 
सींपणूण प्रकल्पासाठी साधारणपणे १३८० हेक््र जममनीची आवश्यकता आहे. 
महाराषर शासनाद्वारे मदत आणण पनुवणसन करण्यासाठी प्रशासकाची नेमणकू 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) सदर प्रकल्प उभारणीकरीता स्थमिापन केलले्या ववशरे्ष उपयोजजता वाहनाच े
(SPV) एकूण प्राचधकृत भाग भाींडवल मलू्य रुपये २०,००० को्ी एवढे आहे व 
त्यामध्ये महाराषर शासनाचे भाग भाींडवल मलू्य रुपये ५,००० को्ी (२५%) 
एवढे आहे. कजणफेडीची प्राथमिममक जबाबदारी ही राषरीय जलद गती रेल्व े
महामींडळ मयाणददत आणण कें द्र शासनाची राहणार आहे.  
(५) राज्यातील प्राधान्यावर असलेल्या ववकास कामासाठी दरवर्षी वावर्षणक 
ननयोजन कायणया मामध्ये ननधी देण्याची कायणवाही ननयममतररत्या सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

षरांगाबाद येथे अल्पसांखयाांि िौशल्य वििास  
विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 

  

(९) * ४७५ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.िजाहत शमझाच : सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींख्याींकाींसाठी औरींगाबाद येथमि ेकौशल्य ववकास ववद्यापीठ 
स्थमिापन करण्यास कें द्र शासन अनकूुल आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबईतील भायखळा येथमिे उदुण भवनासाठी रुपये ५० को्ीींचे अनदुान 
ममळण्याबाबत राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील बाबीींकरीता 
ननधी ममळण्यासाठी कें द्र शासनाकड ेपाठपरुावा करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.निाब मशलि : (१) नाही. 
तत्कालीन मा.मींिी (ववत्त व ननयोजन) याींनी त्याींच्या ददनाींक       

५ एवप्रल, २०१८ च्या अधणशासकधय पिान्वये, तत्कालीन कें द्रीय मींिी 
(अल्पसींख्याींक) याींच्याकड ेअल्पसींख्याींक कौशल्य ववकास ववद्यापीठ स्थमिापना 
आणण त्यासाठी रुपये १०० को्ी इतक्या अनदुानाची मागणी केली आहे. माि 
याबाबत कें द्र शासनाकडून अद्याप प्रनतसाद प्राप्त झालेला नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

मुांबई विद्यापीठाांतगचत गरिारे इजन्स्टटयूटमध्ये अनेि  
अभ्यासक्रम सुरु असल्याबाबत 

  

(१०) * १०५० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.विनायिराि मेटे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाींतगणत गरवारे मशक्षण सींस्थमिेशी सामींजस्य करार करून 
सरुु करण्यात आलेल्या नवनवीन अभ्यासया मासाठी जास्त पसैे आकारुन 
त्यापकैध नाममाि रक्कम ववद्यापीठाला देऊन पदवी देण्याचा उद्योग मुींबई 
शहरातील अनेक नामाींिकत सींस्थमिाींनी सरुु केला असल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमानसुार काम करणाऱ् या अनेक महाववद्यालयाींची सींख्या 
यामळेु कमी होव ू लागल्याने काही महाववद्यालयाींनी ववद्यापीठाकडून 
अभ्यासया माची परवानगी घेण्याऐवजी थमिे्  गरवारे सींस्थमिेशी सामींजस्य करार 
करण्याचा पयाणय ननवडला असल्याने ववद्यापीठाच्या पदवीचे महत्व कमी 
होत असल्याची शींका अचधसभासदस्याींकडून व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, गरवारे मशक्षण सींस्थमिेकडून कौशल्य ववकास अभ्यासया माच्या 
नावाखाली खाजगी सींस्थमिशेी सामींजस्य करार करून मान्यता नसलेल े
अभ्यासया म चालववण्यात येत असनू त्यासाठी ववद्याथ्यांकडून जास्तीचे शलु्क 
आकारले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े तद्नसुार गरवारे इजन्स््ट्यु् माफण त देण्यात आलेल्या 
पदव्याींची मादहती घेण्यात आली आहे काय, सदर पदव्या ननयमबा्यररत्या 
देण्यात आल्या आहेत िकीं वा कसे याबाबत चौकशी करुन तद्नसुार सींबींचधत 
दोर्षी सींस्थमिाचालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. ववद्याथ्यांना कौशल्यामभमखु, नाववन्यपणूण 
अभ्यासया म उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने स्थमिापन केलेली गरवारे 
व्यवसाय मशक्षण व ववकास सींस्थमिा ही मुींबई ववद्यापीठाची स्वायत्त सींस्थमिा 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाही. गरवारे मशक्षण सींस्थमिेंतगणत चालववण्यात येणाऱ्या सवण 
अभ्यासया माींना ववद्यापीठाच्या ववद्यापररर्षदेची मान्यता घेऊन तसेच 
अभ्यासया माींचे शलु्क प्रथमिम गरवारे मशक्षण सींस्थमिेच्या सल्लागार सममती व 
व्यवस्थमिापन मींडळाच्या सभेमध्ये मान्य करुन अींनतम मान्यतसेाठी 
ववद्यापीठाच्या व्यवस्थमिापन पररर्षदेमध्ये सादर केल े जातात. या बाबीींची 
पतूणता केल्यानींतरच अभ्यासया माींची सरुुवात होत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

नागपूर जजल््यातील पररिहन िायाचलयात  
उपहारगहृाची व्यिस्था नसल्याबाबत 

  

(११) * ३२५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शहर, नागपरू (पवूण) व नागपरू ग्रामीण अशा नतन्ही प्रादेमशक 
पररवहन कायाणलयात उपहारगहृाची व्यवस्थमिा नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू शहरातील व ग्रामीण भागातील प्रादेमशक व 
उपप्रादेमशक इमारतीचे लोकापणण झालेल्या िकती कायाणलयामध्ये उपहारगहृाची 
सवुवधा ठेवण्यात आली आहे तसेच िकती इमारतीमध्ये उपहारगहृाची व्यवस्थमिा 
होणे प्रलींत्रबत आहे, सदर इमारती व पररसरामध्ये अवधैररत्या खाद्य 
पदाथमिाणतनू ववर्षबाधा झाल्यास यास पररवहन ववभाग जबाबदार असणार आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपहारगहृाची 
व्यवस्थमिा करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) नागपरू शहरातील प्रादेमशक पररवहन 
कायाणलय, नागपरू (शहर) हे कायाणलय स्वमालकधच्या इमारतीमध्ये कायणरत 
आहे. ववभागाच्या ददनाींक २८/०५/२००२ च्या पररपिकान्वये मो्ार वाहन 
ववभागाच्या कोणत्याही कायाणलयातील वा आवारातील जागा, गॅरेजेस इत्यादीच े
कोणत्याही खाजगी व्यक्ती/सींस्थमिा, राजकधय वा इतर सींघ्ना इत्यादीींना 
कायाणलय िकीं वा व्यवसायासाठी भाडतेत्वावर/कायमस्वरुपी वा्प करण्यात येऊ 
नये अशा सचूना ननगणममत केलेल्या आहेत. 
 उपप्रादेमशक पररवहन कायाणलय, नागपरू (पवूण) व प्रादेमशक पररवहन 
कायाणलय, नागपरू (ग्रामीण) ही कायाणलये भाडतेत्वावर घेतलेल्या इमारतीमध्ये 
कायणरत आहेत. प्रस्ततु कायाणलयाच्या बाहेर अन्न पदाथमिाणची ववया ध करणाऱ् या 
व्यावसानयकाींवर ननयींिण ठेवण्याची बाब पररवहन ववभागाच्या अखत्याररत 
नाही. त्यामळेु सींबींचधत ववभागाींना कायणवाहीच्या सचूना देण्याबाबत आदेश 
ददलेले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जजल््यातील अनेि गािात पाणीपुरिठा होत नसल्याबाबत 
  

(१२) * ४५४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यामध्ये वतैरणा व सयूाण हे दोन मोठे धरण असनू तथेमिील 
दातीवली गाव, केळवा, कोरा, उसरणी, सातपा्ी, उच्छडी, दाींडा, तारापरू, 
चच ींचणी, दाींडपेाडा, वरून वाढवण आणण डहाणू या सवण गावाींमध्ये मदहन्यातनू 
एकदा िकीं वा दोनदाच पाणीपरुवठा होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई आणण ठाणे या दोन जजल््याींना पाणीपरुवठा करणाऱ्या 
वतैरणा व सयूाण धरणाच्या पाण्यापासनू शासन स्थमिाननक गावकऱ्याींना वींचचत 
ठेवत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गावाींना सरुळीत 
पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पालघर तालकु्यातील बाडापोखरण प्रादेमशक नळ पाणीपरुवठा योजनेमध्ये 
२९ गावे समाववष् असनू योजनेचा उद् भव साखरे धरण आहे. सदर योजना 
महाराषर जीवन प्राचधकरणामाफण त सन २००० मध्ये पणूण करुन पालघर जजल्हा 
पररर्षदेस हस्ताींतरीत करण्यात आली असनू वाढीव बाडा पोखरण योजनेचे 
काम प्रगतीत आहे. केळवा-मादहम व १८ गावे प्रादेमशक नळ पाणी योजनेची 
अींदाजपिके व आराखड े कें द्र शासनाच्या जलजीवन मागणदशणक तत्वानसुार 
तयार करण्याची कायणवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राजीि गाांधी विद्याथी अपघात सानुग्रह योजनेबाबत 
  

(१३) * ८१८ श्री.अांबादास दानिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजीव गाींधी ववद्याथमिी अपघात सानगु्रह योजनेंतगणत औरींगाबाद 
जजल््यामधून सन २०१८ व २०१९ या दोन वर्षाणत समुारे ६० प्रस्ताव 
औरींगाबाद जजल्हा पररर्षदेकड ेदाखल झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले असनू बहुताींश ववद्याथमिी कु्ुींबाला सदर 
योजनेचा लाभ ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने राजीव गाींधी ववद्याथमिी अपघात सानगु्रह योजनेचा लाभ ववद्याथमिी 
कु्ुींबाला ममळण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. जजल्हा पररर्षद औरींगाबाद 
याींच्या कायाणलयास सन २०१८ व २०१९ या दोन वर्षाणत १३३ प्रस्ताव प्राप्त 
झाले असनू त्यामध्ये पाि ९८ ववद्याथमिी कु्ुींबाींना लाभ देण्यात आला आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या उपशशक्षणाधधिाऱ याांची 
 पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१४) * ७१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्हा पररर्षदेच्या मशक्षण ववभागात उपमशक्षणाचधकाऱ् याींची दोन 
मींजूर पदे मागील ३ वर्षाणपासनू ररक्त असनू ववस्तार अचधकाऱ् याींच्या पाच 
पदाींपकैध केवळ ३ पदे भरलेली असताना या ववस्तार अचधकाऱ्याींना 
उपमशक्षणाचधकारी पदाींचा कायणभार सोपववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठाणे जजल्हा ववस्ताराने मोठा असल्याने या दठकाणच्या 
उपमशक्षणाचधकारी व ववस्तार अचधकारी याींची मींजूर असलेली ररक्त पदे न 
भरण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररर्षद 
शाळाींमधून सवणसामान्य कु्ुींबातील मलेु मशक्षण घेत असल्याने त्याींना दजेदार 
व गणुवत्तापणूण मशक्षण ममळण्यासाठी उपमशक्षणाचधकारी व ववस्तार अचधकारी 
याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सरळसेवेने भरावयाच्या पदावर ववत्त ववभागाने तसेच पदोन्नतीने 
भरावयाच्या पदावर सामान्य प्रशासन ववभागाने मयाणदा आणली असल्यामळेु 
सदर सींवगाणतील काही पदे ररक्त आहेत. 
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायणवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
ददनाांि १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर सेिेत असताना मतृ पािलेल्या शशक्षि 
ि िमचचाऱयाांच्या िुटुांबबयाांना एिबत्रतररत्या आधथचि मदत िरणेबाबत 

  

(१५) * ५५३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ददनाींक १ नोव्हेंबर २००५ नींतर शासकधय, ननमशासकधय, 
खाजगी अनदुाननत सींस्थमिाींमध्ये सेवेत आलेल्या मशक्षक व सवण कमणचाऱ्याींना 
जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत ववववध आींदोलने झाल्याने त्याबाबत 
शासनाने कायणवाही केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत असताना मतृ पावलेल्या 
मशक्षक व कमणचाऱ्याींच्या कु्ुींत्रबयाींना एकत्रित रुपये १० लाख देण्याबाबत 
शासनाने कायणवाही केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सन २००५ नींतर शासकधय, ननमशासकधय, खाजगी अनदुाननत 
सींस्थमिाींमध्ये ननयकु्त झालेल्या कमणचाऱ् याींना जुनी पेन्शन योजना केव्हा लाग ू
करण्यात येणार आहे ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) ददनाींक ०१/०१/२००५ पवूी ननयकु्त 
झालेल्या राज्यातील सवण अनदुाननत, ववनाअनदुाननत, अींशत: अनदुाननत 
पदाींवर व तकुड्याींवरील मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना जुनी पेन्शन 
योजना लाग ूकरण्यासींदभाणत ववववध आींदोलने झाली आहेत हे खरे आहे. या 
अनरु्षींगाने अभ्यास करण्यासाठी ददनाींक २४/०७/२०१९ च्या शासन ननणणयान्वये 
सींयकु्त सममतीची स्थमिापना करण्यात आलेली आहे. तसेच सानगु्रह अनदुान 
मींजूर करण्याबाबत ददनाींक २०/०८/२०१९ रोजी शासन ननणणय घेण्यात आला 
आहे. 

----------------- 
  

िोिणात ‘बीच-शॅि पॉशलसी’ िायाचजन्ित िरण्याबाबत 
  

(१६) * २७४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पयण् न महामींडळाकडून गोवा राज्याच्या धतीवर कोकण 
िकनारपट्टीवर ‘बीच-शकॅ पॉमलसी’ कायाणजन्वत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे थमिोडक्यात स्वरूप काय आहे, तसेच सदरहू 
प्रस्तावाच्या शासन मान्यतबेाबतची सद्य:जस्थमिती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाची अींमलबजावणी केव्हापासनू करण्यात येणार 
आहे, तसेच उक्त प्रस्तावाकरीता शासनाने िकती ननधी राखीव ठेवला आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.आददत्य ठािरे : (१) होय. 
(२) प्रस्ताववत बीच-शकॅ पॉमलसीमध्ये समदु्रिकनारी सामदुानयक सवुवधा कें द्र 
(उपहारगहृ, स्वच्छतागहृ, वॉच्ॉवर, चेंजीींग रुम इ.), पारदशणक पध्दतीने 
लॉ्रीव्दारे ननवड, स्थमिाननकाींना रोजगारामध्ये प्रथमिम प्राधान्य, समदु्र िकनारी 
खाजगी जममनीवर रेस््ॉरीं् व तींब ूउभारणे, आयवेुददक पींचकमण, खाद्य आणण 
पेय पदाथमिण इत्यादी बाबीींचा समावेश आहे. 
 सदर बीच-शकॅ धोरण घोवर्षत करण्याबाबत कायणवाही चाल ूआहे. 
(३) बीच-शकॅ धोरणाची अींमलबजावणी व ननधीची तरतदू मींत्रिमींडळाच्या 
मान्यतनेींतर करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

कफरोज गाांधी विद्यालय, धम्मदीप नगर, नागपूर शाळेत  
सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(१७) * ७१५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िफरोज गाींधी ववद्यालय, धम्मदीप नगर, नागपरू ही शाळा कच्चे 
बाींधकाम असलेल्या द्नच्या शडेमध्ये सरुू असनू शाळेत कोणत्याही भौनतक 
सोयी सवुवधा उपलब्ध नसल्याने ववद्याथ्यांच्या जजववतास धोका ननमाणण 
झाला आहे तसेच या शाळेत कमणचाऱ्याींच्या बोगस ननयकु्त्या केल्या असल्याने 
मशक्षण उपसींचालक, नागपरू याींनी मशक्षणाचधकारी (माध्य.) याींना ददलले्या 
चौकशी आदेशानसुार ददनाींक ३१ जानेवारी, २०११ रोजी चौकशी अहवाल 
मशक्षण ववभागाकड ेसादर करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेला अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाने ददलेला 
अल्पसींख्याींक दजाण ददनाींक १७ मे, २०१७ रोजी रद्द करुन यावर सींस्थमिेने केलेले 
अपील प्रधान सचचव, अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाने ददनाींक ११ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोजी नाकारले, तसेच मशक्षण उपसींचालक, नागपरू ववभाग याींनी 
पनुश्च: मशक्षणाचधकाऱ्याींमाफण त आर्ीई अींतगणत चौकशी करून चौकशी 
अहवाल ददनाींक २० मे, २०१९ रोजी शासनास सादर केला, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, मागील ८ त े ९ वर्षाणपासनू सींस्थमिेववरूध्द चौकशी करून व 
नो्ीसा देवनूही कोणतीच कारवाई न केल्याने जाणीवपवूणक प्रकरण प्रलींत्रबत 
ठेवण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत 
सींस्थमिेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच कारवाई 
केव्हापयतं होणे अपके्षक्षत आहे ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

शाळेचा अल्पसींख्याींक दजाण ददनाींक १७/०५/२०१७ रोजी काढण्यात 
आला होता. तसेच अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाने ददनाींक ११/०९/२०१७ 
अन्वये त्यावरील अवपलही नाकारले आहे.  
 ददनाींक २०/०५/२०१९ अन्वये मशक्षणाचधकाऱ्याींनी उपसींचालकास 
चौकशी अहवाल सादर केला होता. तथमिावप, सदर चौकशी बालकाींचा मोफत व 
सक्तीच्या मशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ व ननयम २०११ तसेच 
शासन ननणणय, ददनाींक १८/०४/२०१३ नसुार गठीत सममतीव्दारे केलेली 
नसल्याने मशक्षणाचधकाऱ्याींना आर्ीई सममतीव्दारे चौकशी करण्याच्या सचूना 
देऊन चौकशी करण्यात आली. सदर चौकशीचा अहवाल ददनाींक २८/०२/२०२० 
रोजी उपसींचालकास प्राप्त झाला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) उपसींचालकाकड ेप्राप्त अहवालावर ननयमोचचत कायणवाहीची तजवीज ठेवली 
आहे. 

----------------- 
  

रायगड जजल््यात भात खरेदी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(१८) * ८६४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यात भात खरेदीचे प्रमाण जास्त असल्याने भात खरेदी 
करण्यासाठी जजल््यात ३० खरेदी कें द्राची शासनाने ननममणती केली असनू 
म्हसळा व तळा तालकु्यात शतेकऱ्याींसाठी भात खरेदी कें द्रच नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, रायगड जजल््यात सन २०१८-२०१९ या वर्षाणमध्ये खरेदी 
केलेला भात सरुक्षक्षत ठेवण्यासाठी शासकधय मालकधची गोदामे नसल्याने 
भाड्याने घेतलेल्या गोदामात भात ठेवला जात असल्याने खरेदी केलले्या 
भाताच्या सरुक्षेचा प्रश्न ननमाणण झाला आहे, तसेच खरेदी केलेला भात 
भरडण्यासाठी एजन्सीबाबत असलेले शासनाचे आदेशही माहे डडसेंबर, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान आललेे नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रायगड जजल््यात 
शासकधय मालकधची गोदामे बाींधण्यासाठी व नवीन भात खरेदी कें द्र सरुू 
करण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
 तथमिावप, म्हसळा व तळा या दठकाणी खरेदी कें द्र नसले तरी सदरची 
दोन्ही गावे माणगाव व राणीवली या खरेदी कें द्राींना जोडली असनू या खरेदी 
कें द्राींवर म्हसळा व तळा येथमिील शतेकऱ्याींचे धान खरेदी करणे सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 हींगाम २०१८-२०१९ मध्ये खरेदी करण्यात आलले्या धानाच्या 
साठवणकुधसाठी आवश्यकतनेसुार सहकारी व खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्यात 
आलेली असनू सवण धानाची सरुक्षक्षत साठवणूक करण्यात आलेली आहे.  
 धान भरडाईसींदभाणत शासन पररपिक ददनाींक ०८/११/२०१९ अन्वये 
सचूना ननगणममत करण्यात आल्या आहेत.  
(३) नाबाडणच्या ग्रामीण पायाभतू ववकास ननधीींतगणत रायगड जजल््यात      
४ नवीन गोदामाींचे बाींधकाम पणूण होऊन सदर गोदामाींच े हस्ताींतरण 
ववभागाकड ेकरण्यात आलले ेआहे.  
 रायगड जजल््यातील २१ नादरुुस्त गोदामाींच्या दरुुस्तीसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.  
 स्थमिाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार आवश्यक त्या दठकाणी 
नवीन खरेदी कें द्र जजल्हाचधकारी याींच्या मान्यतनेसुार सरुु करण्यात आलेली 
आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थयाांना चिुीच्या  
अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपबत्रिा ददल्याबाबत 

  

(१९) * ९१ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठामाफण त एमएससी भौनतकशास्ि सि तीनमधील 
स््ॅद्जस््कल मेकॅननक्स ववर्षयाची परीक्षा ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननजश्चत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररक्षेला बसलेल्या नवीन अभ्यासया माच्या ववद्याथ्यांना 
जुन्या अभ्यासया माच्या पेपर कोडच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या, तर जुन्या 
अभ्यासया माच्या ववद्याथ्यांना नवीन अभ्यासया माच्या पेपर कोडच्या 
प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्यामळेु ववद्याथ्यांनी त्याच ददवशी तया ार केल्याच े
ननदशणनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्याथ्यांना न्याय देण्याऐवजी ववद्यापीठाच्या परीक्षा व 
मलु्यमापन मींडळाने ववद्याथ्यांची पनु्हा परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचा 
ननणणय मींडळाच्या ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या बठैकधत घेतला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्यापीठाच्या सदर ननणणयास ववरोध दशणवनू “यापवूी 
झालेल्या आणण पनु्हा नव्याने घेण्यात येणाऱ्या पररक्षेपकैध ज्या पररक्षेत 
जास्त गणु असतील त े ग्राहय धरण्यात येतील” असा परीक्षा मलु्यमापन 
मींडळाने यापवूीच ननणणय घेतला असताना त्याऐवजी आता घेण्यात आलेला 
ननणणय हा ववद्याथ्यांवर अन्याय करणारा असल्याने त्या ननणणयाचा फेरववचार 
करावा अशी मागणी मसने् सदस्याींनी ववद्यापीठाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्याथ्यांच्या 
शकै्षणणकदृष्या सदर ननणणयाचा फेरववचार करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच फेरववचाराअींती कोणता ननणणय घेण्यात 
आला आहे ? 
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श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. परीक्षा व मलु्यमापन मींडळाच्या ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१९ 
च्या बठैकधमध्ये “ववद्याथ्यांना ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी झालले्या व 
नव्याने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेपकैध ज्या परीक्षते जास्त गणु असतील त े
ग्राहय धरण्यात येतील” असा ठराव पारीत केला असनू सदर ठरावाच्या 
अनरु्षींगाने ववद्यापीठाने ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१९ रोजी पररपिक ननगणममत 
केले आहे. त्यानसुार ददनाींक १४ जानेवारी, २०२० रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

श्री गुरु गोविांदशसांगजी अशभयाांबत्रिी महाविद्यालय, नाांदेड येथील 
प्राध्यापिाांच्या पदाांना मान्यता शमळणेबाबत 

  

(२०) * २०२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री गरुु गोंववदमसींगजी अमभयाींत्रिकध महाववद्यालय, नाींदेडची स्थमिापना सन 
१९८१ साली होऊन सन २००४ साली सींस्थमिेस स्वायत्तता प्रदान करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थमिमेध्ये दहा पदवी व पदव्यतु्तर अभ्यासया म राबवले 
जात असनू अणखल भारतीय तींि मशक्षण पररर्षदेच्या ननयमानसुार २४३ 
प्राध्यापक कायमस्वरुपी कायणरत असणे आवश्यक असताना सन २००४ मध्ये 
शासनाने मान्यता ददलले्या १०९ पदाींपकैध फक्त ६८ प्राध्यापक कायमस्वरुपी 
कायणरत असनू ४१ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
 
 
 



24 

(३) असल्यास, ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणून 
सींस्थमिास्तरावर नेमणकुा देवनू सन २०११ पासनू ववववध शाखेत १६ प्राध्यापक 
कीं िा्ी पध्दतीने कायणरत असनू अणखल भारतीय तींि मशक्षण पररर्षदेच्या 
ननयमाप्रमाणे पद मान्यता ममळण्यासाठी सींस्थमिेने शासनाकड े ददलेला प्रस्ताव 
प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भारतीय तींि मशक्षण 
पररर्षदेच्या ननयमाप्रमाणे पदमान्यता देऊन कीं िा्ी पध्दतीने कायणरत 
असलेल्या प्राध्यापकाींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशतः खरे आहे. 
 श्री गरुु गोंववदमसींगजी अमभयाींत्रिकध महाववद्यालय, नाींदेड या सींस्थमिेस 
ददनाींक १९/०७/२००२ च्या शासन ननणणयानसुार स्वायत्तता प्रदान करण्यात 
आली आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
 शासन ननणणय, ददनाींक ०१/०४/२००४ नसुार सींस्थमिकेरीता अणखल 
भारतीय तींि मशक्षण पररर्षदेच्या मानकाींनसुार सन २००४ च्या पदाींच्या 
आढाव्यामध्ये सींस्थमिेस १० पदवी व ३ पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासया माकरीता 
एकूण १०९ मशक्षकधय पदे मींजूर केली आहेत. त्यापकैध सद्य:जस्थमितीत ६८ 
अध्यापक कायमस्वरूपी कायणरत असनू ४१ पदे ररक्त आहेत. 
(३) व (४) अींशतः खरे आहे. 
 सींस्थमिेमाफण त सींस्थमिास्तरावर ननमाणण केलेल्या अध्यापकाींच्या पदाींवर 
सींस्थमिेत तात्परुत्या स्वरुपात कीं िा्ी पध्दतीने १६ अध्यापक कायणरत असनू 
त्याींची सेवेत कायम करण्याची ववनींती असलेली रर् याचचका या . ४५४६/२०१६ 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद येथमिे प्रलींत्रबत आहे. 
 शासनाने अणखल भारतीय तींि मशक्षण पररर्षदेच्या सन २०१९-२०२० 
च्या मानकाींनसुार ददनाींक ०७/१२/२०१९ च्या शासन ननणणयानसुार सींस्थमिचेा 
मशक्षकधय पदाींचा आढावा मींजूर केला आहे. त्यानसुार सींस्थमिेस १ सींचालक,   
१३ प्राध्यापक, ३० सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकाींची ९६ पदे 
अशी एकूण १४० पदे मींजूर केली असनू ती भरण्याची कायणवाही सरुु आहे. 



25 

 तसेच सींस्थमिेने कीं िा्ी तत्वावर ननयकु्त केलेल्या अध्यापकाींची सेवा 
ननयममत करण्याबाबत शासनाचे धोरण नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील अल्पसांखयाांि समाजािरीता स्ितांत्र  
सांचालनालयाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(२१) * ३७१ श्री.खिाजा बगे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६७९० ला ददनाांि २७ जून, २०१९ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक समाजाकरीता स्वतींि सींचालनालयाची स्थमिापना 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे आश्वासन 
मा.अल्पसींख्याींक मींिी याींनी माहे जून, २०१९ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ददले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालनालयाचे मखु्यालय कोणत्या दठकाणी करण्यात येणार 
आहे, त्याकरीता लागणाऱ्या कमणचाऱ्याींची पदे भरती करण्यात आली आहे 
काय तसेच हे सींचालनालय प्रत्यक्षात केव्हापासनू सरुु करण्यात येणार    
आहे ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 या प्रस्तावावर कायणवाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
  

भडिेल (ता.शशरुर, जज.बीड) गािात वपण् याच् या पाण् याच्या 
 योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(२२) * ७५६ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भडकेल (ता.मशरुर, जज.बीड) गावासह वाड्या व रस् त् यावरील वपण् याच् या 
पाण् याची योजना सन २०१२ मध् ये सरुु केली असनू सदर योजनेत तथेमिील 
पाणीपरुवठा ववभागाचे अचधकारी व ठेकेदार याींनी सींगनमताने लाखो रुपयाींचा 
गरैव् यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तथेमिील नागररकाींनी सदर प्रकरणाची चौकशी करुन सदर 
प्रकरणात दोर्षी असणाऱ् या अचधकारी, कमणचारी व ठेकेदार याींच् यावर कारवाई 
करावी म् हणून ददनाींक १२/६/२०१९, २१/८/२०१९ व ददनाींक २९/१०/२०१९ रोजी 
जजल् हाचधकारी, बीड, ववभागीय आयकु् त, औरींगाबाद, मखु् य कायणकारी 
अचधकारी, जजल्हा पररर्षद, बीड व कायणकारी अमभयींता, ग्रामीण पाणीपरुवठा 
ववभाग, बीड याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननवेदनानसुार 
कायणवाही करुन सींबींचधत दोर्षी अचधकारी, कमणचारी व ठेकेदार याींच्याववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर प्रकरणात एकूण 
िकती रुपयाींचा गरैव् यवहार झाल् याचे ननदशणनास आले आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राषरीय ग्रामीण पेयजल कायणया म धोरणानसुार भडकेल साबळेवाडी 
ता.मशरुर (का) पाणीपरुवठा योजनेचे काम अध्यक्ष/सचचव ग्राम पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता सममती भडकेल ता.मशरुर (का) याींच्यामाफण त होणे अपेक्षक्षत होत.े 
त्यानसुार शासनाने पाणीपरुवठा योजनेस ददलेला पदहला हप्ता व लोकवगणणी 
ममळून एकूण रक्कम रुपये १४.७१ लक्षपकैध सममतीने रुपये ९.८४ लक्ष 
इतक्या ननधीचा दहशोब ददला नाही. अथमिवा इतक्या रकमेचे सममतीने काम 
केले नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर सममतीने पाणीपरुवठा योजनेसाठी देण्यात आलेल्या एकूण रक्कम 
रुपये १४.७१ लक्षपकैध रुपये ९.८४ लक्ष अचग्रमाचा अपहार केल्यामळेु 
सममतीच्या ववरोधात ददनाींक ८/१०/२०१३ रोजी अींमळनेर पोलीस स््ेशन येथमिे 
गनु्हा नोंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. 
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 तसेच अध्यक्ष/सचचव याींच्या वयैजक्तक मालमत्तवेर रुपये ९.८४ लक्ष 
रकमेचा बोजा चढवण्यात आला आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) बस स्थानिाच्या सुधारीत बाांधिामाबाबत 

  

(२३) * ९२० श्री.रामदास िदम : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) बस स्थमिानकाचे सधुारीत बाींधकाम करुन 
ससुज्ज बसस्थमिानक बनववण्याचा शासनाने ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, खेड आगाराची अवस्थमिा समस्याींचे आगार झाले असनू, प्रवाश्याींची 
मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत असल्याने बसस्थमिानकाींच्या बाींधकामाला कधी 
सरुुवात करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) खेड येथमिे ३७ आर जागेत जुन्या पध्दतीच े  
४ फला्ाींचे बसस्थमिानक कायणरत आहे. बसस्थमिानकात प्रवाशाींकरीता सवण 
मलुभतू सवुवधा उपलब्ध आहे. बसस्थमिानकात गाड्याींच्या चलनवळनासाठी/ 
वाहनतळासाठी जागा अत्यींत अपरूी असल्याने अन्य दठकाणी असलेल्या 
आगारालगतच्या जागेत ससुज्ज, वाहतकूधस अनरुुप असे नवीन बसस्थमिानक 
बाींधण्याचे ववचाराधीन आहे. बसस्थमिानकाचे आराखड े व अींदाजपिक तयार 
करण्यासाठी वास्तवुवशारदाींची नेमणकू करण्यात आली असनू, त्याींनी 
बसस्थमिानकाचे आराखड ेसादर केले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात समान शशधापबत्रिा सांिल्पना राबविण्याबाबत 
  

(२४) * ११५८ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींपणूण देशभर समान मशधापत्रिका सींकल्पना राबववण्यासाठी कें द्राने त्याच े
डडझाईन तयार करून सवण राज्यातील लोकाींना याच डडझाईनची मशधापत्रिका 
द्यावी असे कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त समान मशधापत्रिका केव्हापासनू अजस्तत्वात येणार आहे 
तसेच ही समान मशधापत्रिका दसुऱ्या राज्यातही लाग ूहोणार आहे काय, सदर 
मशधापत्रिकाद्वारे अन्न सरुक्षा कायद्यानसुार सवण रास्त दकुानाींमध्ये स्वस्त 
दरात अन्नधान्य ववतरण केले जाणार आहे काय व िकती प्रमाणात 
धान्य ववतरीत करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समान मशधापत्रिका 
सींकल्पना राबववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.छगन भजुबळ : (१) हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या “एक देश एक रेशन काडण” या योजनेंतगणत सींबींचधत 
रास्तभाव दकुानात आधार Authentication करुन लाभाथ्याणला कोणत्याही 
राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दकुानातनू धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध 
होणार आहे. ही योजना १ जानेवारी, २०२० पासनू १२ राज्याींत लाग ुकरण्यात 
आली आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या “एक देश एक रेशन काडण” या योजनेंतगणत सद्य:जस्थमितीत 
अजस्तत्वात असलेल्या मशधापत्रिकाींद्वारेच पो्ेत्रबमल्ी सवुवधेद्वारे पाि 
लाभाथमिी इतर राज्यात त्याींना अनजु्ञेय असलेल्या धान्याची उचल करु 
शकतात. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील शौचालयाच्या िामाांची पुनतचपासणी िरण्याबाबत 
  

(२५) * ६८९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यात स्वच्छ भारत ममशन अमभयानाींतगणत उभारण्यात 
आलेल्या शौचालयाींची कामे केवळ कागदोपिीच पणूण करण्यात आली असनू 
बहुताींशी दठकाणी गरैप्रकार झाल्याने मागील चार वर्षाणत मींजूर झालेली व पणूण 
झालेली शौचालयाींची कामे याींची पनुतणपासणी करण्यात यावी अशी मागणी 
परभणी येथमिील सामाजजक कायणकत ेयाींनी मखु्य सचचव याींच्याकड ेसन २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील चार वर्षाणत करण्यात आललेी शौचालयाची काम,े 
ववतरीत करण्यात आलेला ननधी, अचधकाऱ्याींनी व कीं िा्दार याींनी केलेले 
गरैव्यवहार व इतर सवण प्रकरणाींची वररषठस्तरावरून चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शौचालयाच्या 
कामाींची पनुतणपासणी करण्याबाबत कायणवाही करुन सींबींचधत दोर्षीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) होय, सामाजजक कायणकत ेयाींनी अशी मागणी केली 
आहे.  
(२) होय, ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेमाफण त चौकशी करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार तत्कालीन 
मखु्य कायणकारी अचधकारी, जजल्हा पररर्षद, परभणी याींचेववरुध्द सामान्य 
प्रशासन ववभागाच्या ददनाींक ०८/०४/२०१९ च्या ज्ञापनान्वये 
दोर्षारोपपि बजावनू ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मानसेिी शशक्षिाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 
  

(२६) * ९३९ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भार्षा फाऊीं डशेन वगण योजनेंतगणत अमराठी अल्पसींख्याींक 
शाळाींमध्ये इयत्ता ८ वी त े १० वी च्या ववद्याथ्यांना मराठी भार्षा 
मशकववण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मानसेवी मशक्षकाींना मागील वर्षणभर वेतन 
ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींना सेवेत कायम करण्याबाबत मानसेवी मशक्षक 
सींघ्नेने मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे खरे नाही. 
 मराठी भार्षा फाऊीं डशेन योजनेंतगणत ननयकु्त मानसेवी मशक्षकाींना सन 
२०१८-२०१९ च ेमानधन अदा करण्यात आलेले आहे. तर सन २०१९-२०२० च े
मानधन अदा करण्याकरीता ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. त्यानसुार 
मानधन ववतरीत करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मराठी भार्षा फाऊीं डशेन योजनेंतगणत ननयकु्त मानसेवी मशक्षकाींकडून 
इयत्ता ८ वी त े १० वी च्या अमराठी शाळेतील ववद्याथ्याणना शाळेच्या 
वेळेनींतर मराठी भार्षा मशकववण्याकरीता अनतररक्त मशकवणी करण्यात येत े
त्यासाठी त्याींची मानधन तत्वावर तात्परुत्या स्वरुपात ननयकु्ती करण्यात येत े
शकै्षणणक वर्षण सींपल्यानींतर त्याींची ननयकु्ती आपोआप सींपषु्ात येत.े त्यामळेु 
सदर मशक्षकाींना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील खाजगी धचत्रिला ि फामचसी महाविद्यालयाांना  
िेतन अनुदान देण्याबाबत 

  

(२७) * २३४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४७१२ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी चचिकला, फामणसी व अध्यापक महाववद्यालयाींना 
१००% वेतन अनदुान देण्याबाबत सींबींचधत सींचालकाींनी शासनाकड े प्रस्ताव 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील खाजगी चचिकला व फामणसी महाववद्यालयाींना ९०% 
ऐवजी १००% वेतन अनदुान देण्याबाबतचा प्रस्ताव सींचालक, कला व 
सींचालक, तींि मशक्षण याींनी शासनास सादर केला आहे. 
 राज्यातील अनदुाननत अध्यापक महाववद्यालयाींना १००% वेतन 
अनदुान ददले जात असल्यामळेु सींचालक, उच्च मशक्षण याींचेकडून याबाबत 
प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाींच्या अनरु्षींगाने अींनतम ननणणय झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यात टी.व्ही, मोबाईल, िॉम््युटर, ए.सी. इत्यादी “ई” 
िचऱयाच ेविल्हेिाट लािण्याची समस्या ननमाचण झाल्याबाबत 

  

(२८) * १०८१ श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाच, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात ्ी.व्ही, मोबाईल, कॉम्प्यु् र, ए.सी. इत्यादी “ई” 
कचऱ्याची ववल्हेवा् लावण्याची समस्या ननमाणण झाल्याचे ननदशणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने कचऱ्याींच े वगीकरण पनुप्रणिया या 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) नाही. 
(२) नागरी घनकचऱ्यामध्ये ममसळलेला ई-कचरा वेगळा करून सींकमलत करणे 
व तो कचरा अचधकृत डडसमँन्लसण िकीं वा ररसायकलसणकड ेपढुील प्रिया येसाठी 
पाठववण्याची जबाबदारी स्थमिाननक स्वराज्य सींस्थमिेकड ेदेण्यात आलेली आहे. 

महाराषर प्रदरू्षण ननयींिण मींडळाने सवण महानगरपामलकाींना ई-कचरा 
(व्यवस्थमिापन) ननयम २०१६ अींतगणत तरतदुीींचे पालन करण्याबाबत ननदेश ददले 
आहेत. तसेच महाराषर प्रदरू्षण ननयींिण मींडळाकडून ववववध माध्यमाव्दारे जसे 
वतणमानपि, ईलेजक्रमस्ी त्रबल्स, रेडडओ इत्यादीव्दारे जनजागतृी केली जात.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील ११ जजल््यातील ५८३ बालिे “शशक्षण हमी िाडच”  
पासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२९) * ९०९ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्थमिलाींतरीत बालकाींना मशक्षण हक्क कायद्यानसुार “मशक्षण हमी 
काडण” ववतरीत करण्यात येत असताना राज्यातील ११ जजल््यातील ५८३ 
बालके “मशक्षण हमी काडण” पासनू वींचचत असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५८३ बालके “मशक्षण हमी काडण” पासनू वींचचत राहण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन “मशक्षण हमी काडण” 
पासनू बालकाींना वींचचत ठेवणाऱ्या क्षेत्रिय अचधकाऱ्याींवर कारवाई करुन 
स्थमिलाींतरीत बालकाींना “मशक्षण हमी काडण” देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 

सवेक्षणातील ६०९ मलुाींपकैध २५ मलुाींना मशक्षण हमी काडण देण्यात 
आले आहे.  
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 ववववध कारणाींनी गावा-गावातनू अनेक कु्ुींबे ऊसतोड, वव्भट्टी, 
मातीकाम अशा ववववध कारणाींनी स्थमिलाींतरीत होतात. हे लक्षात घेऊन 
स्थमिलाींतरीत होण्याच्या कालावधी पवूी सव्हेक्षण केले जात े व स्थमिलाींतरीत 
होणाऱ्या कु्ुींबाींची यादी तयार करून कु्ुींबासोबत जाणाऱ्या ववद्याथ्यांना 
स्थमिलाींतरीत होण्यापासनू थमिाींबववण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी हींगामी 
वसनतगहृाची व्यवस्थमिा केली जात े व ववववध प्रयत्न करूनही ववद्याथमिी 
स्थमिलाींतर होत असल्यास सदर ववद्याथ्यांना मशक्षण हमी काडण देण्यात यावे 
असे ननदेश ददनाींक २३/१०/२०१९ च्या पररपिकान्वये क्षेत्रिय अचधकाऱ्याींस 
देण्यात आल ेआहेत. 
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 स्थमिलाींतर करणाऱ्या सवेक्षणातील कु्ुींबापकैध बरीचशी कु्ुींबे आचथमिणक, 
वयैजक्तक कारणास्तव अचानक अवेळी िकीं वा रािीच े वेळी स्थमिलाींतर करतात 
त्यामळेु त्याींच्या मलुाींना मशक्षण हमी काडण देणे शक्य होत नाही. 
 परींत ुअशी मलेु ज्या दठकाणी स्थमिलाींतरीत होतात त्या दठकाणी त्याींना 
बालरक्षक चळवळीद्वारे जवळच्या शाळेत त्याींच्या वयानसुार दाखल करून 
घेतले जात.े अशा ववद्याथ्यांकड े मशक्षण हमी काडण नसले तरी त े
मशक्षणापासनू वींचचत राहणार नाहीत याची काळजी क्षेत्रिय अचधकारी व 
शाळाींचे मखु्याध्यापक याींच्याकडून घेतली जात.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

िाशशम येथे अमरािती विद्यापीठाच ेउपिें द्र ननमाचण िरण्याबाबत 
  

(३०) * ११४४ डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम येथमिे अमरावती ववद्यापीठाच े उपकें द्र होण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकड ेपाठववण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावाबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, खरे आहे. 
(२) ववद्यापीठ पररक्षेिात ववद्यापीठाचे उपकें द्र ननममणतीकरीता धोरण ननजश्चत 
करण्यासाठी डॉ.योगानींद काळे, माजी प्रकुलगरुु, राषरसींत तकुडोजी महाराज 
ववद्यापीठ, नागपरू याींच ेअध्यक्षतखेाली शासनाद्वारे सममती गठीत करण्यात 
आली होती. सदर सममतीने उपकें द्र स्थमिापन करण्यासाठी ननकर्ष ननजश्चत केल े
आहेत. या ननकर्षानसुार सदर प्रस्तावाची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली गोंडिाना विद्यापीठाांतगचत जमीन अधधग्रदहत  
िरताना गैरप्रिार झाल्याबाबत 

  

(३१) * १०० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७५७१ ला 
ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली गोंडवाना ववद्यापीठाींतगणत जमीन अचधग्रदहत करताना 
गरैप्रकार झाल्याचे मसने् सदस्याींनी व्यवस्थमिापन सममतीच्या अचधसभेत प्रश्न 
उपजस्थमित करून सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोर्षीींवर कायणवाही करण्याची 
मागणी केल्याच े ददनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसूींपादन प्रिया येतील मलु्याींकन सींदभाणत लोकप्रनतननधी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली जमीन गरैप्रकाराची चौकशी करण्यासींबींधी नेमण्यात आलले्या 
सममतीने ददनाींक ३ मे, २०१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ९ शतेकऱ् याींच्या 
जममनी खरेदी िकींमतीत तफावत असल्याचे ददसनू आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू जमीन 
गरैप्रकारातील दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) गोंडवाना ववद्यापीठाकरीता जमीन खरेदीच्या प्रिया येमध्ये अननयममतता 
आढळून आल्यामळेु सींबींचधत जबाबदार तत्कालीन कायणकारी अमभयींता, 
सावणजननक बाींधकाम ववभाग या .१, गडचचरोली, सहायक अमभयींता शे्रणी-१, 
सा.बाीं.ववभाग या .१, गडचचरोली व सहा.अमभयींता शे्रणी-२, सा.बाीं.ववभाग या .१, 
गडचचरोली याींचेवर दोर्षारोप ठेवनू त्याींचेववरुध्द म.ना.से. (मशस्त व अपील) 
अचधननयम १९७९ मधील तरतदूीनसुार ववभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्ताववत 
आहे. 
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 तसेच गोंडवाना ववद्यापीठाींतगणत जमीन अचधग्रहीत करताना झालले्या 
गरैप्रकाराची एसआय्ी (SIT) माफण त चौकशी करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात िौशल्य वििास योजनेतून बेराजगाराांना  
रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३२) * १६६२ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमझाच, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ‘मेक इन इींडडया’ या धोरणेंतगणत अपेक्षक्षत नोकऱ् याींची ननममणती न 
झाल्याने बेरोजगाराींच्या सींख्येत वाढ झाली असनू राज्य रोजगारयकु्त 
करण्यासाठी कौशल्य ववकास योजनेतनू रोजगार ननममणती करण्याचा ननणणय 
घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू योजना राज्यात 
सक्षमपणे राबववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच कौशल्य ववकास योजनेतनू आतापयतं िकती बेराजगाराींना रोजगार 
देण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 “मेक इन इींडडया” या धोरणास अनसुरुन ववववध उद्योगाींना आवश्यक 
कुशल मनषुयबळ परुववण्याकरीता “प्रधान मींिी कौशल्य ववकास योजना” व 
“प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अमभयान” राबववण्यात येत.े  
 उपरोक्त दोन्ही योजना तसेच ववववध कौशल्य ववकास प्रमशक्षण 
कायणया मातनू राज्यातील उमेदवाराींना कौशल्य ववकास प्रमशक्षण प्रदान करुन 
रोजगार/स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो. 
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(२) कौशल्य ववकास योजनेतनू आतापयतं पढुीलप्रमाणे रोजगार/स्वयींरोजगार 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

१) प्रधानमींिी कौशल्य ववकास योजना २.० (Centrally Sponsored 
Centrally Managed - CSCM) अींतगणत ४८,२४१ उमेदवाराींना 
रोजगार व स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

२) प्रधानमींिी कौशल्य ववकास योजना २.० (Central Sponsored 
State Managed - CSSM) अींतगणत १,७८३ उमेदवाराींना रोजगार व 
स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

३) प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अमभयानाींतगणत 
७७,७९९ उमेदवाराींना रोजगार व स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 

४) दीनदयाल अींत्योदय योजना-राषरीय नागरी उपजजववका अमभयानाींतगणत 
९७,१५९ उमेदवाराींना रोजगार व स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 

५) िकमान कौशल्य ववकास कायणया माींतगणत ७,४७८ उमेदवाराींना रोजगार 
व स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

६) ववववध कौशल्य ववकास प्रमशक्षण योजनेतनू सन २०१५ पासनू 
आतापयतं एकूण ५,११,१९२ उमदेवाराींना कौशल्य प्रमशक्षण प्रदान 
करण्यात आले आहे. यामधून मलु्यमापनामध्ये यशस्वी झालेल्या 
३,४५,१४९ उमदेवाराींपकैध १,८४,२१९ उमदेवाराींना रोजगार/ 
स्वयींरोजगाराींच्या सींधी उपलब्ध करुन देण्यात आलले्या आहेत. 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील सिच शाळाांत ‘व्हच्युचअल क्लासरूम’ उभारण्याबाबत 

  

(३३) * २०८९ श्री.महादेि जानिर, श्री.विनायिराि मेटे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



38 

(१) बदलत्या तींिज्ञानानसुार मशक्षण पध्दतीत बदल होणे आवश्यक असल्याने 
राज्यातील सवण शाळाींमध्ये ‘व्हच्युणअल क्लासरूम’ उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शालेय मशक्षण ववभागाने सादर करण्याचे ननदेश मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी 
ददनाींक १४ जानेवारी, २०२० रोजी ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई महानगरपामलका शाळाींमध्ये ‘व्हच्युणअल क्लासरूम” तयार 
करण्याच े काम कोणत्याही प्रकारची ननववदा न मागववता व्हॅल्यएूबल 
एज्यू् ेंमे् प्रायव्हे् मलमम्ेड कीं पनीला आतापयतं आठ वेळा मदुतवाढ देवनू 
काम ददल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या समुारास ननदशणनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे थमिोडक्यात स्वरूप काय आहे, सदरहू 
प्रस्तावाची प्रत्यक्षात अींमलबजावणी करण्यासाठी अींदाजे िकती ननधीची 
आवश्यकता आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील सवण 
शाळाींत ‘व्हच्युणअल क्लासरूम’ उभारण्यासाठी कायणवाही करुन उक्त प्रकरणात 
गरैव्यवहार झाल्याने सींबींचधत अचधकारी व ठेकेदाराींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच िकती कालावधीत व्हच्युणअल क्लासरुम 
तयार होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
  सदर प्रकल्प सरुळीतपणे सरुू ठेवण्यासाठी प्रकल्पाचे परीरक्षण, 
प्रचालन व अद्यावतीकरण करण्यासाठी सन २०१७ व २०१८ मध्ये दोन वेळा 
ननववदा प्रिया या राबववण्यात आली ननववदाकाराना ननववदा सादर करण्यासाठी 
चार-चार वेळामदुतवाढ देण्यात आली. परींत ु प्रथमिम वेळेस एकही देकारदार 
प्रनतसादात्मक ठरला नाही. तसेच द्ववतीय वेळेस प्रनतसाद न ममळाल्यामळेु 
ननववदा रद्द करण्यात आली. 
  नववन कीं िा्दाराची ननयकु्ती न होऊ शकल्याने ऑक््ोबर, २०१९ 
पयतं ववद्यमान कीं िा्दारास बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या स्थमिायी 
सममतीच्या मींजुरीन्वये मदुतवाढ देण्यात आली आहे. हे करताना प्रथमिम 
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्प्प्यात सहा वळेा व द्ववतीय ्प्प्यात पाच वेळा मदुतवाढ देण्यात आली. 
(३) हे खरे नाही. 
  बहृन्मुींबई महानगरपामलका व्ही्ीसी प्रकल्पाचे सवण काम हे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या ननधीतनू करण्यात आलेले आहे. सदर प्रकल्पासाठी 
शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे अनदुान देण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

----------------- 
  

राज्यात एमबीए अभ्यासक्रमात विद्यार्थयाांनी गैरमागाचने प्रिेश 
घेतल्याबाबत 

  

(३४) * २१९९ श्री.विनायिराि मेटे, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एमबीए अभ्यासया मात गरैमागाणने प्रवेश झाल्याने प्रवेश ननयामक 
प्राचधकरणाने शकै्षणणक वर्षण २०१८-२०१९ मध्ये झालेल्या सवण अभ्यासया माच्या 
प्रवेशाची पडताळणी केली असता २५ ववद्याथ्यांनी गरैमागाणने प्रवेश घेतल्याचे 
माहे नाव्हेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्याथ्यांनी ऑनलाईन प्रवेश प्रिया येत खो्ी मादहती व 
बनाव् कागदपि ेसादर करून तसेच नावात बदल करून चुकधचे गणु दाखवनू 
प्रवेश ममळववल्याचे ननदशणनास आले असनू मागील ३ वर्षाणतही अशा प्रकारे 
प्रवेश घेतले असल्यास त ेतपासण्यासाठी सीई्ी सेलने एक सममती गठीत 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सममतीच्या तपासणीनींतर मागील वर्षी सधु्दा        
२९ ववद्याथ्यांनी अशाच प्रकारे गरैमागाणने प्रवेश घेतल्याचे ननदशणनास 
आल्याने यासींदभाणतील अहवाल प्रवेश ननयामक प्राचधकरणान े तयार करून 
पढुील कायणवाहीसाठी सींचालकस्तरावर पाठववल्यानींतर केलेल्या कायणवाहीची 
सद्य:जस्थमिती काय आहे, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैमागाणने 
ववद्याथ्यांना प्रवेश देण्याबाबत सींस्थमिाींमधील अचधकारी/कमणचारी याींचा सहभाग 
असल्यास त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, शकै्षणणक वर्षण २०१८-२०१९ मध्ये एमबीए 
अभ्यासया मास प्रवेमशत एकूण २९ ववद्याथ्यांनी एम्स ्ेस्् फॉर मॅनेजमें् 
ॲडममशन्स (ATMA) या प्रवेश परीक्षेची बनाव् गणुपत्रिका सादर करुन 
प्रवेश ममळववला असल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शकै्षणणक वर्षण २०१८-२०१९ मध्ये एमबीए अभ्यासया मासाठी           
२९ ववद्याथ्यांनी प्रवेशावेळी सादर केलेल्या ATMA गणुपत्रिकाींची 
असोमसएशन ऑफ इींडडयन मॅनेजमें् स्कूल (AIMS) याींच्याकडून सत्यता 
पडताळणी करुन घेण्यात आली व याबाबत २९ ववद्याथमिी दोर्षी असल्याचे 
आढळल्याने या ववद्याथ्याचंे प्रवेश रद्द करण्याची व त्याींच्यावर फौजदारी 
गनु्हा दाखल करण्याची कायणवाही करण्यात आली आहे. 
(४) ववद्याथ्यांनी सादर केलेल्या ATMA Score Card प्रमाणपिाची 
सींकेतस्थमिळावरील सत्यता पडताळणीसाठी सींबींचधत परीक्षा घेणाऱ्या यींिणेच्या 
सींकेतस्थमिळावरुन फेरतपासणी करण्याची यींिणा प्रवेशअजण स्वीकृती कें द्र व 
प्रवेश ननजश्चती कें द्राना उपलब्ध नसल्याने ववद्याथ्याणने सादर केलेली मळू 
प्रमाणपि े सत्य आहेत असे समजून कायणवाही केलेली आहे. त्यामळेु 
अचधकारी-कमणचारी याींच्यावर जबाबदारी ननजश्चत करता येत नाही. 
(५) लाग ूनाही. 

----------------- 
  

खेड-राजगुरूनगर ते जऊळिे (जज.पुणे) येथे एसटी  
सेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(३५) * २२३६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज े जऊळके (बोराड)े पो.रे्वडी (ता.खेड-राजगरुूनगर, जज.पणेु) 
गावासाठी असलेली खेड-राजगरुूनगर त े जऊळके ही एस्ी सेवा बींद 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर एस्ी सेवा बींद असल्याने तथेमिील गावकऱ् याींची गरैसोय 
होत असल्यामळेु उक्त एस्ी सेवा बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर एस्ी सेवा 
पवुणवत सरुू करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) खेड-राजगरुुनगर त ेजऊळके ही बससेवा रस्ता दरुुस्तीचे काम सरुु 
असल्याने तात्परुती स्थमिचगत ठेवण्यात आली होती, सद्य:जस्थमितीत रस्त्याच्या 
दरुुस्तीचे काम पणूण झालेले आहे व सदरची बसफेरी ददनाींक ३१/०१/२०२० 
पासनू पवूणवत सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
 

येिले चहातील मसाला पािडरमध्ये िृबत्रम रांगाचा  
िापर होत असल्याबाबत 

  

(३६) * २२८६ डॉ.पररणय फुिे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अन्न व और्षध प्रशासनाने तपासणीसाठी ताब्यात घेतलेल्या येवले चहात 
वापरण्यात येणाऱ्या मसाला पावडरमध्ये “्ारराझाईन” या कृत्रिम रींगाचा 
वापर होत असल्याचे कें द्र शासनाच्या म्हैसरू प्रयोगशाळेने ददलेल्या 
अहवालातनू ददनाींक २३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्रीय अन्न सरुक्षा ननयामक प्राचधकरणाच्या 
(एफएसएसएआय) ननयमानसुार चहामध्ये रींगाच्या वापराला परवानगी 
नसतानाही येवले चहात वापरण्यात येणाऱ्या मसाला पावडरमधील कृत्रिम रींग 
आरोग्यास घातक असनू त्यामळेु ककण रोगासारखे आजार होण्याची शक्यता 
ननमाणण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अन्न सरुक्षा मानकाींनसुार ननयमाींचे पालन न 
करता अवधैररत्या चहाची ववया ध करणाऱ्या येवले कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अन्न व और्षध प्रशासनाच्या अचधकाऱ्याींनी ददनाींक २१/०९/२०१९ 
रोजी मे.येवले फुड प्रॉडक््स,् कोंढवा, पणेु या उत्पादक अन्न आस्थमिापनेची 
तपासणी करून, चहा पावडर, साखर, चहा मसाला (सु् ा) व चहा मसाला 
(पॅक) या अन्न पदाथमिांचे नमनेु ववश्लेर्षणासाठी ताब्यात घेतले. 
 ववश्लेर्षणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले चारही अन्न पदाथमिांच ेनमनेु 
ववश्लेर्षणासाठी राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पणेु येथमिे पाठववण्यात आले होत.े 
प्रयोगशाळेतील अन्न ववश्लेर्षकाने सदर चार नमनु्याींपकैध चहा पावडर, साखर 
व चहा मसाला (पॅक) या अन्न पदाथमिांच े नमनेु अन्न सरुक्षा व मानदे 
(पॅकेजीींग व लेबलीींग) ननयमन, २०११ अींतगणत ववववध तरतदुीींचे उल्लींघन 
करीत असल्याचे घोवर्षत केले. 
 अन्न सरुक्षा व मानदे ननयम, २०११ मधील तरतदु ववचारात घेता, 
अन्न ववश्लेर्षक याींचा अहवाल िु् ीमय असल्याचे ननदशणनास आल्याने, सदरच े
चारही अन्न पदाथमिांच ेनमनेु ददनाींक १३/११/२०१९ रोजी रेफरल फुड लॅबोरे्री, 
म्हैसरु याींचेकड े फेरववश्लेर्षणासाठी पाठववण्यात आले होत.े सींचालक, रेफरल 
फुड लॅबोरे्री, म्हैसरु याींनी त्याींच्या अहवालामध्ये चहा मसाला (सु् ा) व चहा 
मसाला (पॅक) या अन्न पदाथमिांच्या नमनु्यात “्ारराझीन” हा मसथमिें्ीक कलर 
असल्याचे नमदु करून, सदर दोन्ही नमनेु असरुक्षक्षत असल्याचे घोवर्षत केले. 
चहा मसाल्यामध्ये “्ारराझीन” या मस ींथमिे्ीक फुड कलरचा वापर आरोग्यास 
घातक ठरतो. 
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 चहा मसाला (सु् ा) व चहा मसाला (पॅक) या दोन्ही असरुक्षक्षत 
नमनु्याींप्रकरणी मा.मखु्य न्यायदींडाचधकारी, पणेु याींच्या न्यायालयात ददनाींक 
१७/०२/२०२० रोजी दोन स्वतींि ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

होड्री (ता.भामरागड, जज.गडधचरोली) येथील जजल्हा पररषदेच्या  
शाळेत शालेय पोषण आहार योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(३७) * २३२३ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) होड्री (ता.भामरागड, जज.गडचचरोली) येथमिील जजल्हा पररर्षदेच्या शाळेत गत 
दोन-तीन मदहन्याींपासनू आददवासी ववद्याथ्यांचा मध्यान्ह पोर्षण आहार बींद 
करण्यात आल्याने आददवासी ववद्याथ्यांची उपासमार होऊ नये याकरीता 
‘समथमिणन’ सींस्थमिेने शालेय पोर्षण आहाराची अींमलबजावणी करण्याबाबत शाळा 
व्यवस्थमिापन सममती व ववद्याथ्यांच्या पालकाींनी मा.शालेय मशक्षण मींिी, 
प्रधान सचचव, शालेय मशक्षण ववभाग, प्रधान सचचव, आददवासी कल्याण 
ववभाग, सचचव, मदहला व बालकल्याण ववभाग, अपर आयकु्त, आददवासी 
कल्याण, जजल्हाचधकारी, गडचचरोली याींच्याकड े ददनाींक ९ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, होड्री येथमिील जजल्हा पररर्षद शाळाींमधील मखु्याध्यापकाींनी व 
मशक्षकाींनी ननर्षधे व्यक्त करून स्वस्त धान्य दकुानातनू धान्य खरेदी करून 
मध्यान्ह पोर्षण आहार सरुु ठेवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त शालेय पोर्षण 
आहार योजना पवूणवत सरुू करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच सदर योजना सरुु करण्यासाठी िकती कालावधी अपेक्षक्षत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१९ मदहन्यात प्सींख्येमध्ये २३ 
ववद्याथ्यांची वाढ झाल्यामळेु सींबींचधत शाळेच्या मखु्याध्यापक याींनी स्वस्त 
धान्य दकुानातनू २ जक्वी्ं ल ताींदळू व ५ िकलो तरूडाळ खरेदी केली आहे. 
(३) सद्य:जस्थमितीत सींबींचधत शाळाींना परुवठादाराव्दारे धान्यादी मालाचा परुवठा 
करण्यात येत आहे. तसेच, सप् े्ंबर-ऑक््ोबर या दोन मदहन्याींसाठी स्वस्त 
धान्य दकुानातनू खरेदी केल्याच्या मालाची देयके सींबींचधत शाळेस अदा 
करण्याची कायणवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
दादर, परळ, माटुांगा (दक्षक्षण ि मध्य मुांबई) विभागातील शशक्षि ि 
शशक्षिेतर िमचचाऱ याांना भविष्ट्य ननिाचह ननधीची मादहती देण्याबाबत 

  

(३८) * २३८७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.पररणय फुिे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दादर, परळ, मा्ुींगा (दक्षक्षण व मध्य मुींबई) ववभागातील अनेक 
शाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या वेतनातनू दरमहा भववषय 
ननवाणह ननधीची रक्कम वजा केली जात ेपरींत ुसींबींचधत मशक्षकाींना सन २०१४ 
त े२०२० पयतंच्या कालावधीची भववषय ननवाणह ननधीबाबतची मादहती देण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्षी भववषय ननवाणह ननधीमध्ये जमा झालेली रक्कम 
व्याजासह प्रत्येक कमणचाऱ् याींना कळववणे आवश्यक असताना, दक्षक्षण-मध्य 
मुींबई मशक्षण ननरीक्षक कायाणलयाने सन २०१४ पासनू आजपयतंचा ६ वर्षाणचा 
कोणताही तपमशल ददलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचधत मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ् याींच्या 
वेतनातनू भववषय ननवाणह ननधीच्या कपाती सींदभाणतील वववरण न 
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ददल्याप्रकरणी सींबींचधताींववरुध्द कारवाई करुन सींबींचधत मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींना त्याींच्या भववषय ननवाणह ननधीच्या कपातीबाबतची अद्यावत 
वववरण ववनाववलींब देण्याच्यादृष्ीन ेकोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१), (२) व (३) दादर, परळ, मा्ुींगा ववभागातील     
८ शाळाींमध्ये सन २०१४-२०२० या कालावधीमधील भववषय ननवाणह ननधी 
वववरणपि वा्प झालेले नाही. उवणररत शाळाींमध्ये सन २०१६-२०१७ पयतंच्या 
भववषय ननवाणह ननधी वववरण पिाचे वा्प करण्यात आलेले आहे. मशक्षण 
ननरीक्षक दक्षक्षण कायाणलयात अपरेू मनषुयबळ तसेच सन २०१९-२०२० मध्ये 
लोकसभा व ववधानसभा सावणत्रिक ननवडणकुधसाठी मशक्षण ननरीक्षक 
कायाणलयातील एकमेव कायणरत सहायक लेखाचधकारी याींची सेवा सहा मदहने 
अचधग्रदहत केल्यामळेु ववदहत कालावधीत वववरणपि वा्प करता येव ूशकले 
नाही. सद्य:जस्थमितीत भववषय ननवाणह ननधी वववरणपि वा्पाचे काम म,े 
२०२० अखेर पणूण करण्याचे उदद्दष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर  
िमचचाऱयाांची सेिा पुस्तिे ऑनलाईन िरण्याबाबत 

  

(३९) * ११७५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाजगी व्यवस्थमिापनाच्या शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींनी 
केलेल्या सेवेची नोंद मखु्याध्यापकाकडून सेवापसु्तकात केली जात े तसेच 
मखु्याध्यापकाींनी केलेल्या सेवेची नोंद सींस्थमिेमाफण त त्याींच्या सेवापसु्तकात 
केली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सेवापसु्तक हे ऑनलाईन स्वरूपात असावे अशी मागणी 
मशक्षकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मखु्याध्यापक, 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचारी याींचे सेवापसु्तक ऑनलाईन करण्याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अद्याप, सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
 

----------------- 
 

राज्यात ग्रांथालय विभागात बनािट प्रिल्पग्रस्ताांची 
पद भरती िेल्याबाबत 

  

(४०) * १२४७ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ग्रींथमिालय ववभागात पद भरतीमध्ये गरैमागाणने ३ प्रकल्पग्रस्त 
उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यात आल्याने यासींबींधी मा.सभापती, महाराषर 
ववधानपररर्षद याींनी आयोजजत केलेल्या बठैकधत ननदेश देऊनसधु्दा कारवाई 
झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बनाव् प्रकल्पग्रस्ताींना 
ददलेल्या नोकऱ् याींमळेु खऱ् या प्रकल्पग्रस्ताींवर तसेच ननयममत पदोन्नतीमध्ये 
सींचालनालयातील कमणचाऱ् याींवर अन्याय झाल्याने त्याींना न्याय देण्याबाबत 
कायणवाही करुन यास जबाबदार असलेल्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) व (२) उच्च व तींि मशक्षण ववभागाच्या ददनाींक 
२३/०५/२०११ रोजीच्या शासन ननणणयान्वये प्रकल्पग्रस्त कमणचाऱ् याींची अवधै 
भरती केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्रींथमिालय सींचालक श्री.मो.भ.ूमेश्राम याींच्या 
सेवाननवतृी वेतनात कायमस्वरुपी १० ्क्के व तत्कालीन अधीक्षक 
श्री.वा.ना.भालेराव याींच्या सेवाननवतृी वेतनात कायमस्वरुपी ५ ्क्के कपात 



47 

करण्यात आली आहे. तसेच ग्रींथमिालय सींचालनालयाच्या आस्थमिापनेवर 
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपिाच्या आधारे ननयकु्ती करण्यात आलेल्या ३० 
प्रकल्पग्रस्त/भकूीं पग्रस्त कमणचाऱ्याींच्या प्रमाणपिाींची पडताळणी करुन अहवाल 
सादर करणेबाबत सींबींचधत जजल्हाचधकारी याींना कळववण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 
शासिीय आय.टी.आय.मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४१) * १६३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.किशोर दराड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िौशल्य 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकधय आय.्ी.आय.मध्ये अनेक मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींची पदे 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या कायणरत मशक्षकाींवर अनतररक्त पदाचा कायणभार पडत 
असल्याने त्याींच्यात ताणतणाव ननमाणण होऊन ववद्याथ्यांचे नकुसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकधय 
आय.्ी.आय.मध्ये ररक्त असलेली प दभरती करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
 ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणनू औद्योचगक 
प्रमशक्षण सींस्थमिेत ररक्त असलेल्या मशक्षकधय पदाींवर तामसका तत्वावरील 
मशक्षकाींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील 
पदाींचा आढावा घेऊन आकृनतबींध मींजूर करण्याबाबतची कायणवाही ववत्त 
ववभागाच्या सल्ल्याने सरुु आहे. आकृनतबींध मींजूर झाल्यानींतर ररक्त पदे 
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भरण्याची कायणवाही करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत औद्योचगक 
प्रमशक्षण सींस्थमिाींमधील सरळसेवेची ररक्त मशक्षकधय पदे भरण्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववत्त ववभाग, शासन ननणणय, ददनाींक ०९/०६/२०१७ अन्वये गठीत 
उपसममतीसमोर सादर करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे.  
 

----------------- 
  

राज्यातील ग्रांथालयीन िमचचाऱ याांना सेिाशती ि िेतनशे्रणी  
लागू िरण्याबाबत 

  

(४२) * ५५१ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील सावणजननक ग्रींथमिालयात काम करणाऱ् या ग्रींथमिालयीन कमणचाऱ् याींना 
दरमहा अ-दजाण ३०००, ब- दजाण २६६७, क-दजाण २०००, ड-दजाण १२५० एवढया 
तु् पुींज्या मानधनावर काम करावे लागत असल्याने त्याींना सेवाशती व 
वेतनशे्रणी लाग ू करण्याबाबत ग्रींथमिालयीन सींघ्नेनी व लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मखु्यमींिी याींना ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी पि 
ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ग्रींथमिालयीन 
कमणचाऱ् याींना सेवाशती व वेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) शासनमान्य सावणजननक ग्रींथमिालयातील कमणचाऱ् याींच्या 
वेतनशे्रणीसाठी येणाऱ् या मोठ्या आचथमिणक भारामळेु तसेच प्रशासकधय 
अडचणीमळेु त्याींना वेतनशे्रणी व सेवाशती लाग ूकरणे शक्य नाही. तथमिावप, 
शासनमान्य सावणजननक ग्रींथमिालयाींच्या परररक्षण अनदुानामध्ये वेळोवेळी वाढ 
करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणात ग्रींथमिालयीन कमणचाऱ् याींच्या वेतनातही वाढ 
झाली आहे. 

----------------- 
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राज्यात खाजगी सांस्थामाफच त सुरु असलेल्या  
शाळाांना िेतनेतर अनुदान देण्याबाबत 

  

(४३) * १००९ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि िदम, 
डॉ.िजाहत शमझाच : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७७४१ ला ददनाांि २० जून, २०१९ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी सींस्थमिामाफण त सरुु असलेल्या शाळाींना पाचवा वेतन 
आयोगानसुार ५ ्क्के वेतनेतर अनदुान देण्यात येत असनू सदर रक्कम 
अत्यल्प असल्याने शाळाींना शकै्षणणक सादहत्य, प्रयोगशाळा सादहत्य खरेदी 
करता येत नसल्यामळेु त्याचा पररणाम ववद्याथ्यांच्या गणुवत्ता वाढीवर होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू शाळाींना 
सातव्या वेतन आयोगानसुार वेतनेतर अनदुान देण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) शासन ननणणय, ददनाींक १९ जानेवारी, २०१३ नसुार 
शाळाींना ददनाींक १ एवप्रल, २००८ रोजी १०० ्क्के अनदुाननत मशक्षक/ 
मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना सन २००८ मध्ये पाचव्या वेतन आयोगानसुार ज्या 
्प्प्यावर वेतन अनदुान अनजु्ञेय होत,े त्या ्प्प्यावरील देय वेतन अनदुानास 
गोठवनू त्याच्या पाच ्क्के प्रमाणे वेतनेतर अनदुान (चार ्क्के वेतनेतर 
अनदुान व एक ्क्का इमारत भाड/ेदेखभाल अनदुान) अनजु्ञेय केले आहे. 
यातील चार ्क्के तरतदुीतनू शाळाींना शकै्षणणक सादहत्य व अन्य बाबीींवरील 
खचण करता येतो. 
(२) याबाबत तपासणी करुन पढुील कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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खटुआ सशमतीच्या अहिालातील शशफारशीांबाबत 
  

(४४) * ९४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, डॉ.पररणय फुिे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाच : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाड ेनाकारणे, मनमानी पध्दतीने भाड ेआकारणे यामळेु िस्त झालेल्या 
प्रवाशाींना ददलासा देण्यासाठी आणण काळ्या-वपवळया ररक्षा, ्ॅक्सीसह ॲप 
आधाररत ्ॅक्सीवर अींकुश ठेवण्यासाठी ख्ुआ सममती स्थमिापन करण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सममतीने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ३०० पानी 
अहवाल सादर केलेला असतानाही या अहवालातील मशफारशी शासनाने 
स्वीकारलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालातील मशफारशी न स्वीकारण्याची कारणे काय 
असनू अहवालातील मशफारशीबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) शासनाने ददनाींक १०/१०/२०१६ चे शासन ननणणयान्वये 
राज्यातील ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सीींचे भाडदेर सिु ववदहत करण्याकरीता 
श्री.बी.सी.ख्ुआ, सींचालक, मुींबई रान्सफॉमेशन सपो ण् यनुन् याींच्या 
अध्यक्षतखेाली तीन सदस्यीय सममती गठीत केली होती. 
(२) व (३) सदर सममतीने त्याींचा अहवाल ददनाींक ०९/१०/२०१७ रोजी 
शासनास सादर केला असनू सदर बाब शासनाच्या कायणवाहीखाली आहे. 
 

----------------- 
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शशिनेरी ि अश्िमेध बसच्या नतिीट दरात िपात िरण्याबाबत 
  

(४५) * ६३१ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाच, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेुसह सात मागाणवरील महाराषर राज्य मागण पररवहन 
महामींडळाच्या मशवनेरी व अश्वमेध म.रा.प.म. बसच्या नतकध् दर कपातीचा 
ननणणय शासनाने घेतल्याचे ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महाराषर राज्य मागण 
पररवहन महामींडळाच्या बसच्या उवणररत मागाणवरही नतकध् दर कमी 
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या मशवेनरी या 
बससेवेचे प्रवासभाड े ददनाींक ०८/०७/२०१९ पासनू प्रायोचगक तत्वावर कमी 
करण्यात आले आहे. माि सदर ननणणयाचे अपके्षक्षत पररणाम प्रवासी उत्पन्न 
वाढीत झालेले नाही, अशा जस्थमितीत अन्य सेवाप्रकाराची भाडकेपात करणे 
आचथमिणकदृष्या महामींडळाच्या दहतावह नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  

राज्यातील प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४६) * ४४४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमझाच : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववद्यापीठे, सींलग्न महाववद्यालये, शासकधय, अशासकधय 
अनदुाननत व खाजगी सींस्थमिाींमध्ये प्राध्यापकाींच्या ११ हजार पदे अनेक 
वर्षांपासनू ररक्त असल्याने ववद्याथ्यांच्या शकै्षणणक गणुवत्तवेर त्याचा 
पररणाम होत असनू सदर पदे ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१९ पवूी भरण्यात 
याव्यात, असा आदेश ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने (यजुीसी) राज्यातील 
ववद्यापीठाींना ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींची पदे 
भरण्यासींदभाणत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच प्राध्यापकाींची पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत, सदरहू पदे 
केव्हापयतं भरण्यात येणार आहेत व त्याबाबतची सद्य:जस्थमिती काय आहे ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यातील सवण ववद्यापीठे, शासकधय/अशासकधय अनदुाननत 
मान्यताप्राप्त महाववद्यालये/सींस्थमिाींमधील सहाय्यक प्राध्यापक या सींवगाणतील 
ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायणवाही करून सद्यःजस्थमितीची मादहती ववद्यापीठ 
अनदुान आयोगाच्या सींकेतस्थमिळावरील पो ण्लमध्ये ददनाींक १०/११/२०१९ पवूी 
भरण्याच्या सचूना ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या ददनाींक २२/१०/२०१९ च्या 
पिान्वये ददलेल्या आहेत. त्यानसुार तात्काळ कायणवाही करण्याबाबतच्या 
सचूना शासनाच्या ददनाींक ०७/११/२०१९ च्या पिान्वये सवण ववद्यापीठाींच े
कुलसचचव व सींचालक (उच्च मशक्षण) याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन ननणणयान्वये काही 
अ्ी व शतीच्या अधीन राहून पद भरतीवर ननबधं आहेत. तथमिावप, 
ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक दहत ववचारात घेऊन, सहायक प्राध्यापकाींची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनाच्या ददनाींक ०३/११/२०१८, ददनाींक ०७/०८/२०१९ च्या 
शासन ननणणयान्वये व ददनाींक ०७/०९/२०१९ च्या पिान्वये मशक्षकधय व 
मशक्षकेतर पदे भरण्यावरील ननबधं उठवनू पद भरती करणेस काही अ्ी व 
शतींच्या अधीन राहून ववत्त ववभागाच्या सहमतीने शासन मान्यता ददलेली 
आहे. त्यानसुार पदभरतीची प्रिया या सरुू आहे. 
 

----------------- 
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िाांददिली (चारिोप) मुांबई येथे तसेच षरांगाबाद जजल््यातील िसमत 
शहरात ्लाजस्टिची अांडी विक्री होत असल्याबाबत 

  

(४७) * १०९६ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.विनायिराि 
मेटे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) काींददवली (पजश्चम), चारकोप, मुींबई येथमिे तरुणाींनी प्लाजस््कची अींडी 
घेवनू जाणारे दोन ्ेम्पो पकडल्याचे तसेच वसमत (जज.औरींगाबाद) शहरात 
प्लाजस््कच्या अींड्याींची ववया ध होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दोन ्ॅम्पोमध्ये समुारे ४ हजार भेसळयकु्त 
प्लाजस््कची अींडी सापडल्याने याबाबत पोमलसात तया ार दाखल करण्यात 
आली असनू अींड्यात प्लाजस््कयकु्त पदाथमिण आढळल्याने नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार प्लाजस््कच्या अींड्याींची ववया ध करणाऱ् याींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) काींददवली (पजश्चम), चारकोप, मुींबई येथमिे तरुणाींनी 
सींशनयत अींडी घेवनू जाणारे दोन ्ेम्पो पकडले होत.े सदर जप्त केलेल्या 
अींड्यापकैध ववश्लेर्षणासाठी घेण्यात आलेल्या अींड्याचा अहवाल प्रमाणणत आला 
असनू, त्यामध्ये प्लाजस््क पदाथमिण नसल्याचे आढळून आले आहे.  
 वसमत (जज.औरींगाबाद) शहरात प्लाजस््कच्या अींड्याींची ववया ध होत 
असल्याच े माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात अन्न व और्षध 
प्रशासनाच्या ननदशणनास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) चारकोप येथमि ेसींशयावरून पकडण्यात आलेल्या ्ेम्पोमधुन अींड्याचा एक 
नमनुा अन्न व और्षध प्रशासनाच्या अचधकाऱ् याींनी ववश्लेर्षणासाठी घेतला 
होता. ववश्लेर्षणासाठी घेण्यात आलेल्या सदर अींड्याचा नमनुा प्रमाणणत 
असल्याचा अहवाल अन्न चाचणी प्रयोगशाळेने ददला आहे. तसेच सदर 
अींड्यामध्ये प्लाजस््क पदाथमिण नसल्याचे अमभप्राय अन्न ववश्लेर्षक, मुींबई याींनी 
ददले आहेत. अन्न व और्षध प्रशासनाकडून सन २०१८ पासनू आजतागायत 
अींडी या अन्न पदाथमिांच े एकूण ४७ औपचाररक व अनौपचाररक नमनेु 
ववश्लेर्षणासाठी घेण्यात आले होत.े त्यापकैध ववश्लेर्षणाअींती २१ नमनेु 
प्रमाणणत असल्याचे घोवर्षत झाल ेआहे. तर २६ नमनु्याींचा अहवाल प्रलींत्रबत 
आहे. राज्यात आजपयतं कोठेही प्लाजस््कच्या अींड्याची ववया ध होत असल्याची 
बाब अन्न व और्षध प्रशासनाच्या ननदशणनास आलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

मदहला प्रिाशाांसह अन्य प्रिाशाांसाठी असलेली  
हेल्पलाईन पुन्हा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४८) * १९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे आर्ीओने मदहला प्रवाशाींसह अन्य प्रवाशाींना आणीबाणीच्या वेळी 
तातडीने मदत ममळण्याकरीता सरुु केलेली हेल्पलाईन या माींक १८००२२५३३५ 
गत दोन वर्षाणपासनू बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रािी अपरािी मदहलाींचा प्रवास घातक ठरत असनू मजुोर ररक्षा 
चालकाींवर ननयींिण ठेवण्यासाठी तसेच ठाणेकर मदहलाींच्या सरुक्षेच्यादृष्ीने 
ववभागाने वेळीच जाणीवपवूणक योग्य ती पावले उचलली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, मदहलाींच्या अपहरणाच्या घ्ना, त्याींच्याशी गरैवतणणूक व 
उध्द् वागण्याच्या घ्नाींमध्ये ददवसेंददवस वाढ होत असल्याने सदर 
हेल्पलाईन या माींक सरुु न करण्याच्या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, तसेच, सदरहू हेल्पलाईन बींद होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू बींद असलेली 
हेल्पलाईन कायमस्वरूपी सरुु राहण्यासाठी कायणवाही करुन कामात ददरींगाई 
करणाऱ्या सींबींचधत दोर्षीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय. 
(२) व (३) प्रादेमशक पररवहन कायाणलय, ठाणे हे कायाणलय ददनाींक 
१६/०८/२०१९ पासनू नवीन जागेमध्ये स्थमिलाींतरीत झाल ेआहे. स्थमिलाींतरानींतर 
सदर हेल्पलाईन नींबर एम्ीएनएल ववभागाकडून ददनाींक ०९/०१/२०२० रोजी 
कायाणजन्वत करण्यात आला. तथमिावप, ताींत्रिक कारणाींमळेु उक्त सेवा पनु्हा बींद 
झाली आहे. 
 ्ोल फ्रध या माींकासाठी आवश्यक असणारी आय.व्ही.आर.एस. यींिणा 
ही कालबा्य व दरुुस्त न होणारी असल्याने आवश्यक यींिणा कायाणजन्वत 
करण्यासाठी ननववदा प्रिया या पणूण करून नवीन आय.व्ही.आर.एस. यींिणा 
खरेदी करण्यात येईल.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील ओला दषु्ट्िाळग्रस्त आणण पुरबाधधत जजल््यातील 
विद्यार्थयाांच ेिसनतगहृ शुल्ि माफ िरण्याबाबत 

  

(४९) * ५५७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील ओला दषुकाळग्रस्त आणण परुबाचधत जजल््याींतील ववद्याथ्यांच े
वसनतगहृ शलु्क माफ करण्याचे आदेश आणण शकै्षणणक शलु्क माफ करण्याचा 
प्रस्ताव मुींबई ववद्यापीठाने शासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जळगावच्या भादली गावातील इयत्ता १२ वीची ववद्याथमिीनी 
याममनी पा्ील दहने शलु्क भरण्यास पसेै नसल्याने ववर्ष प्राशन करून 
आत्महत्या केल्याने मुींबई ववद्यापीठाच्या फो ण् कॅम्पसमध्ये ववद्याथ्यांच्या 
ववववध सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींनी उपरोक्त जजल््यातील ववद्याथ्यांचे वसनतगहृ 
शलु्क माफ करण्याबाबत आींदोलने केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ओला दषुकाळग्रस्त 
आणण परुबाचधत जजल््यातील ववद्याथ्यांच े वसनतगहृ शलु्क व शकै्षणणक 
शलु्क माफ करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दषुकाळ पररजस्थमिती तसेच “क्यार” व “महा” चया धवादळामळेु आलेल्या 
अवेळी पावसामळेु नकुसान झालेल्या तालकु्यातील महाववद्यालयीन 
ववद्याथ्यांचे परीक्षा शलु्क माफ करण्याबाबत ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१९ व 
ददनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या पररपिकान्वये सचूना ननगणममत करण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील विविध शहरात अनेि इांदटगे्रटेड महाविद्यालये  
ननयमाांच ेउल्लांघन िरीत असल्याबाबत 

  

(५०) * ३४२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध शहरात अनेक इींद्ग्रे् ेड महाववद्यालये ननयमाींच े
उल्लींघन करून सरुु असनू या महाववद्यालयात ववद्याथ्यांना खेळण्यासाठी 
मदैान,े लॅब, शौचालये याींची सोय नसल्याने ववद्याथ्यांच्या सरुक्षक्षततबेाबत 
दलुणक्ष होत असनू ववद्याथ्यांकडून अवाजवी शलु्क वसलू करण्यात येत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात सरुु असलेल्या इींद्गे्र्ेड महाववद्यालयाींची 
शासनाकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय, पाहणीत काय ननदशणनास 
आल,े 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात 
बेकायदेशीरररत्या सरुु असलेल्या महाववद्यालयाींमळेु ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक 
नकुसान होव ूनये याकरीता सींचालक तसेच सदर महाववद्यालयाींना परवानगी 
देणाऱ्या दोर्षी अचधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) महाराषर स्वयींअथमिणसहाजय्यत शाळा (स्थमिापना 
व ववननयमन) अचधननयम, २०१२ नसुार नवीन शाळेस/कननषठ 
महाववद्यालयास परवानगी देण्याची तसेच, ववद्यमान शाळेची दजाणवाढ 
करण्याची तरतदू आहे. सदर अचधननयमातील तरतदुीनसुार जमीन व इतर 
ववदहत अ्ी व ननकर्षाींची पतुणता करणाऱ्या कोणत्याही सींस्थमिेस शासनाची 
परवानगी घेऊन शाळा सरुू करता येत.े शाळाींमध्ये भौनतक सवुवधेबाबतचे 
ननकर्ष शासन ननणणय, ददनाींक २९ जून, २०१३ अन्वये ववदहत केल ेआहेत. 
तसेच, महाराषर शकै्षणणक सींस्थमिा (शलु्क ववननयमन) अचधननयम, २०११ नसुार 
व्यवस्थमिापनाकडून शलु्क आकारण्यात येत.े  
(३) काही कननषठ महाववद्यालयाींना परवानगी ददल्याप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथमिे रर् याचचका या .२३३१/२०१९ दाखल झाली आहे. 
त्यानरु्षींगाने सींबींचधत कननषठ महाववद्यालयाची पथमिकामाफण त पाहणी करण्यात 
आली असनू अनरु्षींचगक कायणवाही सरुू आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववष् असनू 
न्यायननणणयाच्या अनरु्षींगाने पढुील कायणवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील माध्यशमि/ उच्च माध्यशमि/ िननष्ट्ठ महाविद्यालयाांमधील 
िमचचाऱयाांना शशक्षिाांच ेपद देण्याबाबत 

  

(५१) * ७१९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी माध्यममक/उच्च माध्यममक/कननषठ महाववद्यालये 
(सींलग्न वरीषठ महाववद्यालय) मधील सेवेतील कायणरत मशक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींमधून अध्याननाकरीता शकै्षणणक पािता धारण करणाऱ्या सवण 
कमणचाऱ्याींना सींस्थमिेच्या शाळाींमध्ये २५ ्क्के मशक्षकाींचे पद देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मशक्षण सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक) पणेु याींनी ददनाींक 
२३/१०/२०१९ व ददनाींक ३०/१०/२०१९ रोजी योग्यत् या मशफारशीींसह अप्पर 
मखु्य सचचव, शालेय मशक्षण व या धडा ववभाग याींचेकड े पाठववलेला असनू 
प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, औरींगाबाद याींच्या 
ददनाींक १८/०६/२०१९ च्या ननणणयानसुार कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल 
करण्याकरीता नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी अप्पर मखु्य सचचव, 
शालेय मशक्षण ववभाग याींना ददनाींक २५/१०/२०१९, ददनाींक ११/११/२०१९ व 
ददनाींक ०३/१२/२०१९ रोजी पिाद्वारे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू प्रस्तावास 
मान्यता देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
उक्त प्रकरणी केव्हापयतं ननणणय घेण्यात येणार आहे ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) उचचत कायणवाही सरुु आहे.  
 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच ेअनुदान शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(५२) * १०८४ श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाच, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनामाफण त मुींबई ववद्यापीठास दरवर्षी ववद्यापीठाच्या ववकास 
कामासाठी ववववध प्रकारच े अनदुान देण्यात येत असनू मुींबई ववद्यापीठास 
मागील वर्षी देण्यात आलेल्या अनदुानाच्या रक्कमेपकैध शासनाकड े रुपये 
२७.९८ को्ी प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाला बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन, राषरीय 
उच्च मशक्षण अमभयान, माय मराठी प्रकल्प अशा ववववध प्रकल्पाींचे अनदुान 
शासनाने ददले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मुींबई ववद्यापीठाने केलेल्या मागणीनसुार 
प्रलींत्रबत अनदुानाची रक्कम मुींबई ववद्यापीठास देण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई ववद्यापीठाच्या ववकास कामाींकरीता रुसा (राषरीय उच्चतर मशक्षा 
अमभयान) अींतगणत व शासनाकडून एकूण रुपये ३०.६६ को्ी अनदुान मींजूर 
करण्यात आले असनू आतापयतं त्यापकैध रुपये १७.७० को्ी एवढी 
अनदुानाची रक्कम ववद्यापीठास उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. तसेच 
मुींबई ववद्यापीठात माय मराठी प्रकल्पासाठी रुपये १.८० को्ी अनदुान मींजूर 
करण्यात आले होत.े त्यापकैध रुपये १,३१,७२,७०० अनदुान उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले आहे. 
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अ) मुींबई ववद्यापीठाच्या प्रो.बाळ आप्े से्ं र फॉर स््डीज इन स््ुडी्ं स 
ॲण्ड यथुमि मवु्हमें् या कें द्रासाठी रुपये २५.०० को्ी ननधी मींजूर 
करण्यात आलेला आहे. त्यापकैध रुपये ६.०० को्ी या कें द्रास ववतरीत 
करण्यात आले आहेत. 

ब) मा.श्री.बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन कें द्राकरीता रुपये ५.०० को्ी ननधी 
मींजूर करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार या अध्यासन कें द्रास रुपये 
१.०० को्ी ववतरीत करण्यात आले आहेत. 

क) ‘रुसा’ व ‘माय मराठी प्रकल्पाींच’े अनदुान ननधी उपलब्धतनेसुार 
ववतरीत करण्यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

बॅचलर ऑफ व्होिेशनल अभ्यासक्रमास मान्यता शमळणेबाबत 
  

(५३) * २०३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने नॅशनल स्कधल कॉलीफधकेशन फे्रमवकण  
(NSQF) अींतगणत ववद्याथ्यांचा कौशल्य ववकास करण्यासाठी राज्यात ववववध 
महाववद्यालयाींना बॅचलर ऑफ व्होकेशनल (B.VOC) या तीन वर्षाणचा पदवी 
अभ्यासया म सन २०१९-२०२० पासनू सरुु करण्यास मान्यता ददली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अभ्यासया मासींबींचधत महाववद्यालयाींना ववद्यापीठ 
अनदुान आयोग आचथमिणक मदत करीत असल्याने शासनास कोणत्याही प्रकारचा 
आचथमिणक भार येत नसनू सींबींचधत ववद्यापीठ सींस्थमिाींना सदर अभ्यासया मासाठी 
सींलग्नीकरण देऊन मान्यतसेाठी शासनाकड ेसादर केलले्या प्रस्तावास वेळेवर 
मान्यता ममळत नसल्याने मान्य असलेले अभ्यासया म सरुु करण्यास अडचणी 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन योग्य तो ननणणय 
घेऊन अभ्यासया मास मान्यता देण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर सावणजननक ववद्यापीठ अचधननयम, २०१६ कलम 
१०९(७)(ख) नसुार कोणतहेी व्यवस्थमिापन राज्य शासनाच्या पवुणपरवानगीखेरीज 
कोणतहेी नवीन अभ्यासया म/पाठयया म/ववर्षय/ववद्याशाखा िकीं वा अनतररक्त 
तकुडी सरुू करणार नाही अशी तरतदू आहे. सदरहू अभ्यासया म हे शासनाची 
पवूण मान्यता न घेता सरुू केलेले आहेत. त्यामळेु शासनाने वेळेवर मान्यता 
ददली नाही, अशी वस्तजुस्थमिती नाही. ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने मान्यता 
ददलेल्या बी.व्होक अभ्यासया माींचे प्रस्ताव ववद्याथ्यांना प्रवेश देऊन सींबींचधत 
महाववद्यालयाींनी ववद्यापीठामाफण त शासनाच्या कायोत्तर मींजूरीसाठी सादर 
केल्यानींतर त्यास कायोत्तर मींजूरी देण्यात येत.े ववद्यापीठ अचधननयमातील 
तरतदूीनसुार शासनाच्या मान्यतमेशवाय िकीं वा मान्यतचे्या अधीन राहून 
कोणताही नवीन अभ्यासया म सरुू करण्यात येऊ नये, अशा सचूना सवण 
ववद्यापीठाींना ददनाींक १५/०६/२०१९ च्या पिान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात अिैधररत्या गुटखयाची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(५४) * १०४९ श्री.रामदास िदम, श्री.वि्लि बाजोररया, श्री.विनायिराि मेटे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७३३४ ला ददनाांि २० 
जून, २०१९ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगोला (जज.सोलापरू) शहर व तालकु्यात अवधै गु् खा ववकला जात 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले तसेच 
राज्यात तींबाखूजन्य पदाथमिण व गु् खाबींदी असतानाही दहींगोली, बीड जजल््यात 
व इतर ग्रामीण व शहरी भागात पान्परी, दकुानात राजरोसपणे गु् खा ववया ध 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण व शहरी भागात सींबींचधत ववभागाने सन २०१९ मध्ये 
तींबाखूजन्य पदाथमिण व गु् खा ववया ध करणाऱ् या पान्परी व दकुानाींवर कारवाई 
करुन गु् खा जप्त केला, तसेच शासनाने अनेक मदहन्याींपवूी तींबाखूजन्य 
पदाथमिण व गु् खा बींदी जाहीर केली असनू सींबींचधत ववभागाने त्याबाबत 
अींमलबजावणी न केल्यामळेु पान्परीवाले व दकुानदार राजरोसपणे 
तींबाखूजन्य पदाथमिण व गु् खा ववया ध करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली जजल््यात शाळा महाववद्यालय पररसरात १०० मी्र 
अींतरावर गु् खा अथमिवा मादक पदाथमिण ववया ध करण्यास प्रनतबींध असतानाही 
जजल््यातील पान्पऱ् यापासनू त े िकराणा दकुानापयतं अवधैररत्या गु् ख्याची 
ववया ध होत असल्याने ववद्याथ्यांचे आरोग्य धोक्यात आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच, बीड जजल््यामध्ये अवधै गु् ख्यावर कारवाई करण्यात आल्यानींतर 
कारवाईमध्ये पकडण्यात आलेल्या गु् ख्यासींबींधी अन्न व और्षध 
प्रशासनामधील कमणचारी सींबींचधत व्यापारास सींपकण  साधून व्यापाऱ्यामाफण त 
आचथमिणक व्यवहार करुन गु् ख्याची पनु्हा बाजारामध्ये ववया ध करीत 
असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शालेय 
ववद्याथ्यांच्या आरोग्याच्यादृष्ीने अवधैररत्या सरुु असलेली गु् खा ववया ध 
रोखून १०० ्क्के गु् खा बींदी करण्याबाबत कायणवाही करून गु् खा 
ववयेा त्याींवर व गु् खा बींदीच्या अींमलबजावणीकड े दलुणक्ष करणाऱ्या तसेच 
गु् खा ववयेा त्याींना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनातील अचधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) साींगोला, जज.सोलापरू येथमिे अन्न व और्षध 
प्रशासनातील अचधकारी व पोमलसाींनी ददनाींक २५/११/२०१९ रोजी सींयकु्तपणे 
कारवाई करून प्रनतबींचधत अन्न पदाथमिांची वाहतकू करणारे वाहन पकडले होत.े 
सदर वाहनातनु रुपये ४,३६,५९०/- रूपयाींचा प्रनतबींचधत अन्न पदाथमिांचा साठा 
जप्त करण्यात आला आहे. 
 माहे जानेवारी, २०२० मध्ये दहींगोली व बीड जजल््यात व इतर शहरी 
भागात गु् खा ववया ध होत असल्याची बाब अन्न व और्षध प्रशासनाच्या 
ननदशणनास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशा प्रकारची बाब अन्न व और्षध प्रशासनाच्या ननदशणनास आलेली 
नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) अन्न सरुक्षा आयकु्त याींच्या ददनाींक १९ जुल,ै २०१९ रोजीच्या 
अचधसचूनेन्वये गु् खा तसेच अन्य पदाथमिांच्या ववया ध ववतरण व वाहतकुधवर  
१ वर्षाणसाठी बींदी घालण्यात आलेली आहे. सदर अचधसचूनेच्या अनरु्षींगाने 
राज्यात गु् खाबींदी आदेशाची का्ेकोर अींमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने 
अन्न व और्षध प्रशासनाव्दारे वेळोवेळी धाडी व जप्तीची कारवाई करण्यात 
येत.े सदर कारवाई दरम्यान दोर्षी आढळलेल्या व्यक्तीींववरूध्द अन्न सरुक्षा 
मानदे अचधननयम व भारतीय दींड ववधानातील कलमाींन्वये कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येत.े  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

अल्पसांखयाांि विद्यार्थयाांना सुधारीत  
दराप्रमाणे विद्यािेतन शमळण्याबाबत 

  

(५५) * ९४१ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, औरींगाबाद, नामशक, नागपरू, अमरावती, कोल्हापरू या दठकाणी 
भारतीय प्रशासकधय सेवा पवूण प्रमशक्षण सरुू असनू खुल्या प्रवगाणतील 
ववद्याथ्यांना रूपये ४०००/- तर अनदुाननत प्रवगाणतील ववद्याथ्यांना      
रूपये ७०००/- दरमहा ववद्यावेतन देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अल्पसींख्याींक ववद्याथ्यांना सधुारीत दराप्रमाणे ववद्यावेतन न 
देता ननवास व भोजन भत्त्याकरीता दरमहा रूपये २०००/- देण्यात येत 
असल्याने ववद्याथ्यांकडून रक्कम वाढवनू देण्याबाबत मागणी करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींक 
ववद्याथ्यांना सधुारीत दराप्रमाणे ववद्यावेतन ममळण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) अल्पसींख्याींक समहुातील ववद्याथ्यांना सधुारीत दराने ववद्यावेतन 
देण्याची बाब ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
  

राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये शशिणाऱया विद्यार्थयाांच्या  
विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(५६) * २३५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.िवपल 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२७६ ला ददनाांि ११ जुल,ै २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आय्ीआयमध्ये मशकणाऱ्या ववद्याथ्यांना मागील अनेक 
वर्षाणपासनू केवळ रुपये ४०/- ववद्यावेतन देण्यात येत असनू सध्याच्या 
महागाईच्या काळात सदर ववद् यावेतन अत्यल्प असल्याने ववद्याथ्यांकडून 
ववद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औद्योचगक प्रमशक्षण सींस्थमिाींतील एकूण प्रमशक्षणाथ्यांपकैध 
आचथमिणकदृष्या मागास असलेल्या प्रमशक्षणाथ्यांना दरमहा रुपये ४०/- तसेच 
मागासवगीय प्रमशक्षणाथ्यांना दरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे देण्यात येत 
असलेल्या ववद्यावेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रस्तावाच्या 
अनरु्षींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) शासकधय औदयोचगक प्रमशक्षण सींस्थमिाींमधील प्रमशक्षणाथ्यांच्या 
ववद्यावेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाबाबत आददवासी ववकास ववभाग व 
सामाजजक न्याय व ववशरे्ष सहाय्य ववभागाने सहमती दशणववली आहे. तथमिावप, 
अल्पसींख्याींक ववकास ववभाग व ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती, ववमाप्र, 
इ.मा.व. कल्याण ववभागाच ेअमभप्राय घेण्याबाबतची कायणवाही सरुु आहे.  
 सवण ववभागाींच े अमभप्राय प्राप्त करुन ननयोजन ववभाग व ववत्त 
ववभागाच्या मान्यतनेींतर मींत्रिमींडळाची मान्यता घेण्याबाबतची कायणवाही सरुु 
आहे. 
 ----------------- 
  
िाडा िॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट ॲण्ड सायन्स महाविद्यालयामधील अनेि 

विद्यार्थयाांच ेअांतगचत गुण विद्यापीठािड ेपाठविले नसल्याबाबत 
  

(५७) * २१६० श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा कॉलेज ऑफ मॅनेजमें् ॲण्ड सायन्स (जज.पालघर) महाववद्यालयाने 
कु. सचचन सतुार या आददवासी ववद्याथ्याणचे सन २०१७ पासनू अींतगणत गणु 
ववद्यापीठाकड ेपाठववले नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पररक्षेचे अींतगणत गणु पाठववले नसल्याने सदर ववद्याथमिी पदवी 
परीक्षा पास होऊनही त्याला प्रमाणपि ददलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींतगणत गणु न 
पाठववणाऱ्या सींबींचधत कमणचारी/मशक्षक/प्राध्यापक/ननयींिकावर कारवाई करुन 
आददवासी ववद्याथ्यांना न्याय ममळवनू देण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर ववद्याथमिी एवप्रल, २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या बी.एस.्सी. 
आय.्ी. सि ५ व सि ६ या दोन्ही पररक्षेकरीता प्रववष् झाला होता. सदर 
ववद्याथमिी या पररक्षेमध्ये सि ६ मध्ये उत्तीणण झाला. परींत ु सि ५ साठी 
घेण्यात आलेल्या महाववद्यालयाच्या अींतगणत पररक्षेमध्ये अनपुजस्थमित 
असल्याने सि ५ मध्ये अनतु्तीणण झाला आहे.  
 सदर ववद्याथमिी पदवी परीक्षा उत्तीणण झालेला नसल्याने त्याला पदवी 
प्रमाणपि प्रदान करण्यात आलेले नाही.  
 महाववद्यालयाकडून सदर ववद्याथ्याणचे सि ५ चे महाववद्यालयीन 
अींतगणत पररक्षचेे गणु प्राप्त झाल्यानींतर ववद्यापीठाच्या ननयमानसुार या 
ववद्याथ्याणचा ननकाल जाहीर करण्यात येईल. तसेच त्यानींतर येणाऱ्या पदवी 
समारींभानींतर या ववद्याथ्याणस पदवी प्रदान करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

अनधधिृत स्िूल व्हॅन ि बसगाडयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(५८) * २१०५ श्री.महादेि जानिर, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत स्कूल बस चालकाींकडून वाहतकुधच्या ननयमाींचे उल्लींघन होत 
असनू स्कूल बसेसमधून समुारे १७ हजार ५३१ बेकायदा ववद्याथमिी वाहतकू 
होत असल्याने राज्य पररवहन ववभागाने अनचधकृत स्कूल व्हॅन व 
बसगाड्याींची तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० 
रोजीपयतं पाठववण्याच ेआदेश पररवहन आयकु्ताींनी ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात ररक्षा, 
्ॅक्सीमधून बेकायदा ववद्याथमिी वाहतकू होत असल्याने अनचधकृत स्कूल व्हॅन 
व बसगाड्याींवर कारवाई करुन बेकायदेशीर वाहतकुधवर ननयींिण ठेवण्याकरीता 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त आदेशान्वये िकती 
अनचधकृत स्कूल व्हॅन व बसगाड्याींची तपासणी करण्यात आली, याबाबतची 
सद्यःजस्थमिती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) होय. 
 पररवहन आयकु्त कायाणलयाच्या ददनाींक ०६/०१/२०२० च्या कायाणलयीन 
आदेशाद्वारे राज्यातील अनचधकृत स्कुल व्हॅन व बसेसवर कायणवाही 
करण्याकरीता ववशरे्ष तपासणी मोदहम राबववण्याबाबत आदेश जारी करण्यात 
आलेले आहेत. 
(२) वरील आदेशानसुार राबववण्यात आलेल्या मोदहमेमध्ये राज्यात ३३५ स्कुल 
बस व ववद्याथ्यांची वाहतकू करणाऱ्या ३०२ अन्य वाहनाींववरुध्द कारवाई 
करण्यात आली. यामध्ये ८६ वाहने जप्त करण्यात आली असनू रुपये 
९,६६,७००/- इतका दींड वसलू करण्यात आलेला आहे.  
 तसेच अनचधकृत स्कुल व्हॅन व बस गाड्याींववरुध्द वायवेुग 
पथमिकाींमाफण त ननयममतपणे कारवाई करण्यात येत असनू ददनाींक ०१/०४/२०१९ 
त ेददनाींक ३१/०१/२०२० या कालावधीत ववद्याथ्यांची वाहतकू करणाऱ्या एकूण 
५,८१० वाहनाींववरुध्द कारवाई करण्यात आलेली आहे. सदर कारवाईतनू    
रुपये १,७५,६०,७६०/- इतका दींड वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर शहरातील नद्या प्रदषूणमुक्त िरण्याबाबत 
  

(५९) * २२८८ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर प्रदरू्षण ननयींिक मींडळाने माहे नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये जाहीर 
केलेल्या पाणी गणुवत्ता व जस्थमिती अहवालामध्ये नागपरू शहरातील नद्या 
आणण त्याींचे जलस्िोत सवाणचधक प्रदवूर्षत असल्याची नोंद माहे जानेवारी, 
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नागपरू शहरातनू वाहणाऱ्या नाग व वपली नद्याींमध्ये 
शहरातील साींडपाणी तसेच कीं पन्याींच े रसायनयकु्त पाणी सोडल्याने नद्याींचा 
जलस्तर प्रदवूर्षत होऊन नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम होत असल्याने 
स्थमिाननक नागररक व लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेअनेकवेळा तया ारी करुनही 
कायणवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू शहरातील 
नद्याींचे प्रदरू्षण रोखण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१)  नागपरू शहराच्या हद्दीतनू प्रिया याकृत अथमिवा काही 
प्रमाणात ववनाप्रिया या घरगतुी साींडपाणी ममसळल्यामळेु शहरातनू वाहणाऱ्या 
नदयाींच्या पाण्याची गणुवत्ता काही प्रमाणात खालावलेली आढळून येत,े हे 
अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
      नदीमध्ये उद्योगामधून ननमाणण होणा-या साींडपाणी सोडण्यास ननबधं 
घालण्यात आलेले आहेत व अशाप्रकारे ववचाराधीन नद्याींमध्ये रासायननक 
साींडपाणी सोडत असल्याचे ननदशणनास आलेले नाही.  
     नागपरू शहरातील नागनदी प्रदरू्षण ननमुणलनाबाबत नागपरू 
महानगरपामलकेने आराखडा तयार केला असनु कें द्र शासनाने प्रकल्पास 
रक्कम रुपये १२५२.३३ को्ीची दद. १४ जनू, २०१६ रोजी तत्वत: मान्यता 
ददली आहे. कें द्र शासन ६०% राज्य शासन २५% मनपा सहभाग १५% असा 
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आकृनतबींध आहे. ववत्तीय सहाय्याकरीता “जायका” हया जपानच्या सींस्थमिेकड े
प्रस्ताव सादर केलेला आहे. यामध्ये उत्तर व मध्य शहरातील साींडपाण्याच े
सींकलन व प्रिया या (८२ द.ल.मल.) अींतभूणत आहे.  
       त्याचबरोबर, नागपरू महानगरपामलकेने शासनाच्या अमतृ 
योजनेंतगणत १३० द.ल.मल. प्रनतददन क्षमतचेा साींडपाणी प्रिया या कें द्र प्रस्ताववत 
केले असनु त्यासींबींधी रक्कम रुपये ७६९.७३ को्ी खचाणचा प्रस्ताव 
नगरववकास ववभागाकड ेसादर केलेला आहे.     
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

 ----------------- 
  

डीसीपीएस ि फां डाची खाती नसलेल्या शशक्षिाांना  
सातव्या िेतन आयोगाचा फरि रोखीने देणेबाबत 

  

(६०) * ११६२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड,े श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकधय व ननमशासकधय कमणचारी याींना ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ 
रोजीपासनू सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ रोजीपासनूचे वेतन रोखीने देण्यात 
आले असनू ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ त े ३१ डडसेंबर, २०१८ पयतंची 
थमिकबाकध पाच समान हप्त्याींमध्ये रोखीने देण्याबाबतचा शासन ननणणय 
ननगणममत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हप्त्याची पदहली रक्कम डीसीपीएसधारक शासकधय 
कमणचारी याींना रोखीने देण्यात आली असनू शालेय मशक्षण ववभागाचा शासन 
ननणणय नसल्याने या खाजगी व्यवस्थमिापनाच्या शाळेतील डीसीपीएसधारक 
मशक्षकाींना सातवा वेतन आयोगाचा पदहला हप्ता देण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन ज्या मशक्षकाींची डीसीपीएस 
खाती आहेत व ज्या मशक्षकाींना कोणतीही फीं डाची खाती नाहीत तसेच २० 
्क्के वेतन अनदुान घेत असलेल्या मशक्षकाींना सातव्या वेतन आयोगाचा 
फरक रोखीने देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) व (४) राज्यातील खाजगी अनदुाननत शाळामधील या मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमणचारी याींना ददनाींक ०१/०१/२०१६ त े ३१/१२/२०१८ या 
कालावधीमधील थमिकबाकधची रक्कम रोखीने पाच समान हप्त्यात देणेबाबतचा 
शासन ननणणय, ददनाींक १०/०१/२०२० रोजी ननगणममत करण्यात आलेला आहे. 
सन २०१९-२०२० या आचथमिणक वर्षाणसाठी अननवायण खचाणच्या लेखामशर्षाणखालील 
१०० ्क्के ननधी अथमिणसींकल्पीय ववतरण प्रणालीवर ववतरीत करण्याची व    
७ व्या वेतन आयोगाचा फरकाचा पदहला हप्ता मशक्षक-मशक्षकेतर कमणचारी 
याींना अदा करण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम पनुववणननयोजनाने उपलब्ध 
करून देण्याची कायणवाही सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  

िननष्ट्ठ महाविद्यालयाांना िैयजक्ति मान्यता देिून  
अनुदानास पात्र ठरविण्याबाबत 

  

(६१) * १२६२ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनेक कननषठ महाववद्यालयाींना वयैजक्तक मान्यता नसल्यामळेु 
महाववद्यालये अनदुानास प्राप्त ठरत नसनू उपसींचालक कायाणलय 
हेतपूरुस्सरपणे अशा महाववद्यालयाींना मान्यता देताना अनेक अडचणी 
ननमाणण करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जादहरात परवानगी असताना सधु्दा ज्ञानगींगा मशक्षण प्रसारक 
मींडळ पसुद द्वारा सींचामलत रामभाऊ कोस्लाींगे कननषठ महाववद्यालय, 
पोखरी (ता.महागाव, जज.यवतमाळ) याींना वयैजक्तक मान्यता देऊन 
अनदुानाच्या पािततेनू वींचचत ठेवण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महाववद्यालयाने 
ज्या ववद्याथ्यांच्या ननयकु्त्या पो ण्ल लाग ू होण्यापवूी केल्या आहेत, त्या 
महाववद्यालयाींना वयैजक्तक मान्यता देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ववभागीय उपसींचालक, अमरावती याींचेस्तरावरुन ननयकु्त मशक्षकाींच्या 
वयैजक्तक मान्यता प्रकरणी ननयमानसुार कायणवाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

सहशशक्षि पदाच ेमानधन िाढविण्याबाबत 
  

(६२) * ८० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.किशोर दराड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकधय व ननमशासकधय शाळेतील नवननयकु्त मशक्षकाींना तीन वर्ष े
सहमशक्षक म्हणून रुपये ६०००/-, रुपये ७०००/- व रुपये ८०००/- इतके 
मानधन ददले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ पासनू सवण शासकधय व 
ननमशासकधय कमणचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लाग ू केल्याने उक्त 
मशक्षकाींचे मानधन वाढववण्याबाबत मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सहमशक्षक पदाच े
मानधन वाढववण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अद्याप, शासनस्तरावर सदर बाब ववचाराधीन नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अिृषी विद्यापीठातील प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(६३) * ४६६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १२ अकृर्षी ववद्यापीठासह तीन अमभमत ववद्यापीठामधील १ 
हजार १६६ पदाींपकैध ६५९ प्राध्यापकाींच्या पदासाठी भरती प्रिया या राबववण्याचा 
ननणणय घेतल्याचे ददनाींक ५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत उच्च मशक्षण सींचालक याींनी राज्यातील सवण 
ववद्यापीठाींना पि पाठवनू सधुारीत त्रब ींदनूामावलीनसुार प्राध्यापकाींची भरती 
प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावास 
मींजूरी देवनू ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणणय, ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१९ अन्वये अकृर्षी व अमभमत 
ववद्यापीठाच्या मींजूर सींख्येच्या ८०% इतक्या मयाणदेत पद भरती करण्यास 
मींजूरी देण्यात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) शासनाकड ेसधुारीत त्रब ींदनुामावलीनसुार कवनयिी बदहणाबाई चौधरी उत्तर 
महाराषर ववद्यापीठ, जळगाव, सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठ, 
अमरावती, कववकुलगरुू कामलदास सींस्कृत ववद्यापीठ राम्ेक या 
ववद्यापीठाींच्या प्राप्त प्रस्तावाींना मींजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच उवणररत 
ववद्यापीठाींचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याींनतर त्यास मींजूरी देण्याची कायणवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
“महास्ियांम” या शासिीय िेबपोटचलिर बीड येथील बोगस सांस्थानी 
िौशल्य वििास प्रशशक्षणाच्या अनुदानाचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(६४) * ६० श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बगे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.अरुणिािा जगताप, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय िौशल्य वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सवण कौशल्य ववकास योजना महाराषर राज्य कौशल्य ववकास 
सोसाय्ी, जजल्हा कौशल्य ववकास व उद्योजकता ववकास कें द्रामाफण त पार 
पाडल्या जात असनू या सवण कामासाठी महाराषर राज्य कौशल्य ववकास 
सोसाय्ी तसेच महाराषरातील सवण जजल्हा कौशल्य ववकास व उद्योजकता 
ववकास कें दे्र ‘महास्वयींम’ या शासकधय पो ण्लवरून जोडण्यात आली असनू 
सदरचे पो ण्ल हे ‘मसल्वर्च’ सींस्थमिेव्दारे बनववण्यात आल्याने त्याचे 
समायोजन देखील त्याींच्याकडून करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कौशल्य ववकास योजनाींचा लाभ घेणाऱ्या शासकधय िकीं वा 
खाजगी सींस्थमिाींनी या पो ण्लवर सींस्थमिेची नोंदणी करुन सींस्थमिेची मादहती, 
सींस्थमिेद्वारे ददले जाणाऱ्या प्रमशक्षण सींस्थमिेची जागा व पायाभतू सवुवधाींची 
मादहती ददल्यावर शासनामाफण त त्याची तपासणी केल्यानींतर प्रमशक्षण घेणाऱ्या 
प्रनत ववद्याथमिी रुपये १५ हजाराचे मानधन देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 



74 

(३) असल्यास, उक्त ननधी ममळववण्यासाठी ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी 
बीड जजल््यातील अजस्तत्वात नसलेल्या १० बनाव् सींस्थमिाींनी पो ण्लच्या 
कीं िा्दाराशी सींगनमत करुन बनाव् कें दे्र उघडून शासनाची फसवणूक 
केल्याच ेददनाींक १२ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आल्याने 
सींबींचधत सींस्थमिाववरुध्द महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ी, 
मुींबईच्यावतीने आझाद मदैान पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्षींगाने बोगस सींस्थमिाींची नोंदणी करुन कौशल्य ववकास 
प्रमशक्षणाच्या अनदुानाचा अपहार करणाऱ्या दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ीच्या “महास्वयींम” या 
पो ण्लच े सींपणूण कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने https://kaushalya. 
mahaswayam.gov.in/ या वेबपो ण्लवर केले जात.े सदर पो ण्लच े
व्यवस्थमिापन मसल्वर ्च ्ेक्नॉलॉजी मलमम्ेड (खाजगी) या ननक्सी सचूीबध्द 
सींस्थमिेमाफण त केले जात.े 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
 सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पदहली बातमी (FIR) ददनाींक 
०९/१२/२०१९ रोजी आझाद पोलीस ठाणे, मुींबई याींचेकड ेकरण्यात आली आहे. 
(४) होय. 
 बीड जजल््यातील बोगस १० प्रमशक्षण सींस्थमिाींची नोंदणी मखु्य 
कायणकारी अचधकारी, महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ी याींच्या ददनाींक 
१४/११/२०१८ च्या आदेशान्वये रद्द करण्यात येवनू सदर १० सींस्थमिाींचा समावशे 
काळया यादीत करण्यात आला आहे. या सींस्थमिाींना कोणतहेी अनदुान ववतरीत 
करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांच ेिेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(६५) * ६५२ आकिच .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९९५ ला 
ददनाांि २० जून, २०१९ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ‘शालाथमिण’ प्रणालीच्या ताींत्रिक अडचणीींकड े प्रशासनाने दलुणक्ष 
केल्यामळेु ७ हजार मशक्षकाींचे वेतन प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक ७ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींचे प्रलींत्रबत 
वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) व (२) शासन ननणणय, ददनाींक १८/०७/२०१९ अन्वये 
ज्या मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचारी याींना शालाथमिण या माींक देण्यात आलेला 
नाही त्याींचे डडसेंबर, २०१९ पयतंचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली होती. या कमणचाऱ्याींची नावे शालाथमिण प्रणालीमध्ये 
समाववष् करण्याच्या सचूना मशक्षण सींचालक याींनी सवण सींबचधताींना ददनाींक 
७ व ८ जानेवारी, २०२० रोजी ददलेल्या आहेत. सद्य:जस्थमितीत ज्या मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमणचारी याींना अद्याप शालाथमिण या माींक ममळाललेा नाही त्याींच े
माचण, २०२० पयतंच ेवेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास शासन ननणणय, 
ददनाींक १४/०२/२०२० अन्वये मान्यता ददललेी आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
  
मराठिाडयातील पाणी पुरिठ्यासाठी जलसांजाल योजना राबविण्याबाबत 
  

(६६) * १५९१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.िजाहत शमझाच : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाड्यातील दषुकाळी भागाची पाण्याची तीव्रता कमी होण्यासाठी 
मराठवाडा ववभागात “मराठवाडा जलसींजाल” नावाने रुपये १६ हजार को्ीींची 
बींद नळ पाणीपरुवठा योजना माहे ऑगस््, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मींजूर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त योजनेमळेु मराठवाड्यातील ११ प्रमखु धरणे जोडली जाणार 
असनू इस्िायलची मेकोरो् ही राषरीय पाणीपरुवठा कीं पनी यात सल्लागार 
असल्याने सन २०५० पयतंच्या पाण्याची गरज ननजश्चत करुन आराखडा 
तयार करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेचे स्वरुप काय आहे, इस्िायलच्या मेकोरो् 
कीं पनीस कोणत्या अ्ी ननजश्चत करण्यात आल्या आहेत, तसेच उक्त योजना 
कायाणजन्वत करण्यासाठी लागणारा ननधी कशाप्रकारे िकती कालावधीत उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे, सदरहू योजना केव्हापासनू कायाणजन्वत करण्यात 
येणार आहे व यासींदभाणतील सद्य:जस्थमिती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठवाड्यातील 
पाणी परुवठ्यासाठी जलसींजाल योजना राबववण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 

औरींगाबाद, जालना, बीड, लातरू व उस्मानाबाद या जजल््याींसाठी 
तयार करण्यात आलले्या प्राथमिममक सींकल्पन अहवालानसुार एकूण रूपये 
१२२१७ को्ीींच्या ढोबळ िकींमतीस प्रशासकधय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मराठवाड्यातील ११ प्रमखु धरणातनू ८ जजल््यात पाईपलाईनद्वारे 
पाणीपरुवठा करण्यासाठी वपण्याच्या पाण्याची ग्रीड तयार करणेसाठी योजना 
तयार करण्यात आली आहे. मेकोरो् कीं पनीने मराठवाड्यात उपलब्ध पाण्याचा 
अभ्यास करुन ववववध ६ अहवाल व १० प्राथमिममक सींकल्पन अहवाल सादर 
करावयाचे आहेत. यानरु्षींगाने आतापयतं ४ अहवाल प्राप्त असनू ५ प्राथमिममक 
सींकल्पन अहवाल प्राप्त आहेत. प्राप्त ५ प्राथमिममक अहवालानसुार राज्य 
शासनाने इच्छुक सींस्थमिाींकडून RFQ मागववण्यात आल ेआहेत. यात शासन व 
ववकासक या भागीदारीने ननधी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. 
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(४) औरींगाबाद, बीड, जालना, लातरू व उस्मानाबाद या जजल््याींसाठी HAM 
आधाररत RFQ साठी ननववदेची कायणवाही प्रगतीपथमिावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

शशक्षिाांना नव्या अभ्यासक्रमाच ेप्रशशक्षण देण्याबाबत 
  

(६७) * १५३२ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षण ववभागाने मशक्षकाींना नववन अभ्यासया माच ेप्रमशक्षण न ददल्याने 
खाजगी सींस्थमिा सींघ्नाींनी प्रमशक्षण देण्यास सरुुवात केली असनू त्यामध्ये 
खाजगी प्रकाशनाची गाईड्स आणण प्रयोगव्या वा्ण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शकै्षणणक वर्षण सींपत आले तरी नव्या अभ्यासया माचे प्रमशक्षण 
मशक्षकाींना न देण्यामागची कारणे काय आहेत, तसेच सोलापरू येथमिे झालेल्या 
प्रमशक्षणामध्ये गाईड्स आणण प्रयोगव्या वा्ण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मशक्षकाींना नव्या अभ्यासया माचे प्रमशक्षण 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. प्रमशक्षण देण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

----------------- 
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राज्याच्या षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमधील  
प्रशशक्षिाांची ररक्त पदे असल्याबाबत 

  

(६८) * १३१२ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िौशल्य 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाींतगणत औद्योचगक प्रमशक्षण 
सींस्थमिेत मींजूर ६ हजार ३२४ पदाींपकैध केवळ ३ हजार ९६३ पदे भरली असनू, 
२ हजार ३६१ मींजूर ररक्त पदे असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपऱु् या प्रमशक्षकामळेु ववद्याथ्यांच्या मशक्षणावर त्याचा 
पररणाम होत असल्याने मागील वर्षाणपेक्षा यावर्षी आय.्ी.आय. प्रवेशाच े
प्रमाण कमी झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कौशल्य ववकासाच े
नवे धोरण स्वीकारण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करून 
देण्याच्या उदद्दष्ाने ननदेशकाींची पदे भरण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 

ववद्याथ्यांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणनू औद्योचगक 
प्रमशक्षण सींस्थमिाींमधील प्रमशक्षकाींच्या ररक्त पदाींवर तामसका तत्वावर 
प्रमशक्षकाींची नेमणूक करण्यात आली आहे. सन २०१९ वर्षाणत प्रवेशासाठी 
उपलब्ध असलेल्या ९३२२० जागाींपकैध ८३२१० जागाींवर प्रवेश झालेले आहेत. 
(३) व (४) व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील 
पदाींचा आढावा घेऊन आकृनतबींध मींजूर करण्याबाबतची कायणवाही ववत्त 
ववभागाच्या सल्ल्याने सरुु आहे. आकृनतबींध मींजूर झाल्यानींतर ररक्त पदे 
भरण्याची कायणवाही करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत औद्योचगक 
प्रमशक्षण सींस्थमिाींमधील सरळसेवेची ररक्त मशक्षकधय पदे भरण्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववत्त ववभाग, शासन ननणणय, ददनाींक ०९/०६/२०१७ अन्वये गठीत 
उपसममतीसमोर सादर करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे.  

----------------- 
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विद्यार्थयाांच ेप्रिेश पूणच िरण् यासाठी जात पडताळणी  
प्रमाणपत्र सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(६९) * ५६१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील व्यावसानयक अभ्यासया म मशकववणाऱ् या महाववद्यालयात 
प्रवेशापवूीच जात पडताळणी प्रमाणपि सादर करण्याच ेआवाहन राज्य सीई्ी 
सेलच्यावतीने करण्यात आले असनू जात पडताळणी प्रमाणपि प्रवेशापवूी 
सादर केले तर ववद्याथ्यांना अडचणी येणार नसल्याचेही सीई्ी सेलने 
साींचगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्याथ्यांना प्रवेश पणूण करता यावेत यासाठी शासनाने जात 
पडताळणी प्रमाणपि काढण्याची सवुवधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी 
सीई्ी सेलने शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्याथ्यांचे प्रवेश 
पणूण करता यावेत यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपि सवुवधा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.उदय सामांत : (१) होय, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून शकै्षणणक 
वर्षण २०२०-२०२१ चे ववववध पदवी व पदव्यतु्तर पदवी व्यावसानयक 
अभ्यासया माचे प्रवेश प्रिया येमध्ये ववद्याथ्यांना मागासप्रवगाणतील जागाींवर 
प्रवेश घ्यावयाचा झाल्यास शासन ननयमानसुार जात प्रमाणपि आणण जात 
पडताळणी प्रमाणपि अननवायण करण्यात आले असल्याचे राज्य सामाईक 
प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या सींकेतस्थमिळावर जाहीर करण्यात आलेले आहे. 
(२) होय, तशा स्वरुपाची ववनींती राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने 
सामाजजक न्याय व ववशरे्ष सहाय्य ववभागाींतगणत डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्थमिा (बा्ी) तसेच आददवासी ववभागाींतगणत आददवासी 
सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्थमिसे यापवूीच केलेली आहे. 
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(३) व्यावसानयक अभ्यासया माकरीता प्रवेश घेऊ इजच्छणाऱ्या ज्या 
ववद्याथ्यांकड े जात वधैता प्रमाणपि नाही त्याींनी त े प्राप्त करण्यासाठी 
सींबींचधत जजल्हा जात प्रमाणपि सममतीकड े ३१ माचण, २०२० पयतं अजण 
करण्याबाबत सामाजजक न्याय व ववशरे्ष सहाय्य ववभागामाफण त वतृ्तपिातनू व 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्थमिा (बा्ी) या सींस्थमिेच्या 
सींकेत स्थमिळावरुन जाहीर आवाहन करण्यात आलेले आहे. तसेच १ एवप्रल, 
२०२० पासनू ववशरे्ष मोदहम आयोजजत करण्यात आलेली आहे. 
 अनसुचूचत जमातीच्या राखीव जागेवर व्यावसानयक 
अभ्यासया माकरीता प्रवेश घेऊ इजच्छणाऱ्या अजणदाराींनी ववदहत कालमयाणदेत 
जात प्रमाणपिाची वधैता तपासनू घेणेबाबत आददवासी ववकास ववभाग, 
शासन ननणणय, या माींक एस्ीसी-२११९/प्र.या .१७९/का-१०, ददनाींक १० डडसेंबर, 
२०१९ अन्वये सचूना ननगणममत केलेल्या आहेत. त्यानसुार अनसुचूचत जमाती 
प्रमाणपि तपासणी सममत्याींकडून व्यावसानयक अभ्यासया मासाठी प्रवेश घेऊ 
इजच्छणाऱ्या अनसुचूचत जमातीचा दावा करणाऱ्या ववद्याथ्यांची प्रमाणपि े
प्राधान्यया माने तपासनू ननकाली काढण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात अत्याधनुनि िाहन ननरीक्षण ि परीक्षण  
िें दे्र िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(७०) * १३०५ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाहतकुधचे ननयम पाळण्यासाठी राज्यभरात रस्ता सरुक्षा सप्ताह सरुु 
असताना राज्यातील रस्ता सरुक्षेसाठी तरतदू केलेला रुपये १०० को्ीींचा ननधी 
ववनावापर पडून असल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यात एकूण ११ दठकाणी अत्याधुननक वाहन 
ननरीक्षण व परीक्षण कें दे्र उभारण्यासाठीचा ननधी न वापरल्याने राज्यात या 
कें द्राअभावी अत्याधुननक वाहन चाचणी बींद पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मुींबईसह राज्यातील अत्याधुननक वाहन 
ननरीक्षण व परीक्षण कें दे्र कायाणजन्वत करुन रस्ता सरुक्षेसाठी तरतदू केलेल्या 
ननधीचा वापर करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे नाही. 
 रस्ता सरुक्षा ननधीच्या प्रयोजनासाठी पररवहन आयकु्त याींच्या नावे 
स्वीय प्रपींजी (PLA) उघडण्यात आले असनू ददनाींक ०४/०१/२०२० अखेर उक्त 
खात्यात रुपये ६४,७३,७६,८५८/- जमा करण्यात आलेले आहेत. त्यापकैध रुपये 
२९,६६,८१,७८०/- एवढा ननधी खची पडलेला असनू ददनाींक ३१/०१/२०२० अखेर 
रुपये ३५,०६,९५,०७७/- इतका ननधी उक्त खात्यात मशल्लक आहे. 
(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालयाने रर् याचचका या .२९५/२०१५ मध्ये रस्ता 
सरुक्षा ववर्षयक बाबीींचा वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सवोच्च न्यायालयास 
अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सरुक्षा सममतीची स्थमिापना केली आहे. सदर 
सममतीने ददलेल्या ननदेशानसुार रस्ता सरुक्षाववर्षयक कामकाजासाठी 
स्वतींिपणे रस्ता सरुक्षा ननधी ननमाणण करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार रस्ता 
सरुक्षेच्या प्रयोजनाथमिण ववववध प्रस्तावाींना मान्यता देण्याकरीता ददनाींक 
१/०९/२०१६ च्या शासन ननणणयान्वये मखु्य सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली 
“रस्ता सरुक्षा ननधी ननयींिण सममती” स्थमिापन करण्यात आलेली आहे. सदर 
सममतीच्या ददनाींक २४/०४/२०१९ रोजीच्या बठैकधत रुपये १७०.३१ को्ीच्या 
प्रस्तावाींना मान्यता देण्यात आली असनू त्याप्रमाणे ददनाींक २१/०६/२०१९ रोजी 
शासन ननणणय ननगणममत करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पररवहन कायाणलयात 
पररवहन वाहनाींची तपासणी करण्यासाठी १० ननरीक्षण व पररक्षण कें द्र      
(I & C Centres) उभारणी करण्यासाठी रुपये १३६.३३ को्ीच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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रात्र शाळेतील शशक्षि-शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना पूणचिेळ  
िेतनशे्रणी शशक्षि िमचचाऱयाांचा दजाच देण्याबाबत 

  

(७१) * ७२३ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १६५ राि शाळाींना पणूणवेळ शाळेचा दजाण देवनू राि शाळेतील 
मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना पणूणवेळ वेतनशे्रणी मशक्षक कमणचाऱ्याींप्रमाणे 
सेवा-सवुवधा, ननवतृ्तीवेतन, घरभाड,े वाहनभत्ता, स्थमिाननक परुक भत्ता लाग ू
करून राि शाळेतील कमणचाऱ्याींचा कायणभार ननजश्चत करण्याबाबत नागपरू 
ववभागाच्या मशक्षक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ०३/०८/२०१९ रोजी मशक्षण 
सींचालक, अध्यक्ष अभ्यासग् पणेु व सदस्य सचचव, अभ्यासग् मुींबई याींना 
तसेच ददनाींक ०२/१२/२०१९ रोजी प्रधान सचचव, शालेय मशक्षण ववभाग, 
आयकु्त (मशक्षण), पणेु आणण मशक्षण सींचालक, पणेु याींना ननवेदन पाठवनू 
त्वरीत कायणवाही करण्याची ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननयकु्त करण्यात आलेल्या अभ्यासग् 
सममतीची बठैक ददनाींक ३०/१२/२०१९ रोजी सींपन्न झाली असनू या 
सममतीच्या बठैकधचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने पाठववलेल्या अहवालाबाबत रािशाळा 
मशक्षक/मशक्षकेतर सींघ्नेने सहमती दशणववली असल्यास सींघ्नेसोबत व 
लोकप्रनतननधीींसोबत बठैक घेवनू अहवालावर चचाण करून कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) अभ्यासग्ाने केलेल्या मशफारशीबाबत शासनस्तरावर पढुील 
कायणवाही सरुु आहे.  
 ----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरातील शाळाांमध्ये सातव्या िेतन  
आयोगानुसार िेतन ननजश्चती पूणच िरण्याबाबत 

  

(७२) * ९५६ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व उपनगरातील अनेक शाळाींमध्ये सातवा वेतन आयोग लाग ू
झाला असनू सातव्या वेतन आयोगानसुार वेतन ननजश्चती पणूण झालेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.अननल सोनावणे, अधीक्षक, दक्षक्षण ववभाग, मुींबई याींनी 
वेतन ननजश्चतीसाठी मशक्षकाींकड े पसैे माचगतल्याच्या तया ारी प्राप्त झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सातव्या वेतन 
आयोगानसुार वेतन ननजश्चती पणूण करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िषाच गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त तया ारीचे अनरु्षींगाने चौकशी सममती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचारी याचे वेतनननजश्चतीसाठी वाॅडणननहाय 
मशत्रबराच ेआयोजन करण्यात येवनू सातव्या वेतन आयोगाची वेतन ननजश्चती 
करून देण्यात आलेली आहे. उवणररत मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचारी याींची 
वेतनननजश्चती करण्याची कायणवाही मशघ्रगतीने सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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भांडारा जजल््यातील पयचटनस्थळाच्या वििास िामाांसाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७३) * २३५० डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जजल््यात एकूण ३२ “क” शे्रणी पयण् नस्थमिळे असनू सदर 
पयण् नस्थमिळाींना १४ वर्षाणपासनू ननधी ममळत नसल्याने ननधीअभावी 
पयण् नस्थमिळाींचा ववकास प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक ५ जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जजल््यातील सींस्कृती दशणववणाऱ्या प्राचीन वास्त,ू पववि 
धाममणक ऐनतहामसक, परुाताजत्वक महत्वाच्या स्थमिळाींची देखभाल, दरुुस्तीअभावी 
दरुवस्थमिा झाल्याने स्थमिाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींिी, जजल्हाचधकारी, 
भींडारा याींच्याकड े पयण् न स्थमिळाची देखभाल व दरुुस्ती करण्याबाबत लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भींडारा जजल््यातील 
पयण् न स्थमिळाींच्या ववकासाकरीता आवश्यक ननधी उपलब् ध करुन त्याींची 
देखभाल व दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
 भींडारा जजल््यामध्ये एकूण १८ “क” वगण पयण् नस्थमिळे असनू प्रादेमशक 
पयण् न ववकास योजनेंतगणत आणण जजल्हा वावर्षणक योजनेमधून भींडारा 
जजल््यातील पयण् नस्थमिळाींचा ननयममतपणे ववकास करण्यात येत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) भींडारा जजल््यातील पयण् न स्थमिळाींच्या ववकासासाठी सन २०१५-२०१६ त े
सन २०१८-२०१९ या कालावधीमध्ये प्रादेमशक पयण् न ववकास योजनेंतगणत 
रुपये ७४२.०६ लक्ष तर “क” वगण पयण् नस्थमिळ ववकास योजना आणण वन 
पयण् न ववकास योजना या दोन योजनेमधून रुपये ७२३.९१ लक्ष ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर ननधीमधून भींडारा जजल््यातील 
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पयण् नस्थमिळाींच्या दठकाणी पोहोच रस्त,े प्रसाधनगहेृ, सींरक्षण मभींत, पेव्हर 
ब्लॉक, पदपथमि, बगीचा ववकास, वाहनतळ, अींतगणत रस्त,े पथमिददव े इत्यादी 
सवुवधा परुववण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   श्री.राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रिया या महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकधय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


